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شناسایی الگوی منابع -روشهای یادگیری کارآفرینان نوپا
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تاريخ پذيرش2932/21/92 :

چکیده
با وجود نقش انكارناپذير يادگيری در فرايند كارآفريني ،الگوی جامعي كه يادگيری را از منظر منااب  -روشهاا
و در پيوند با عملكرد كارآفرينان توضيح دهد در دسترس كارآفرينان و پژوهشگران قرار نادارد .از ايان رو ايان
پژوهش در پي ارائة الگوی مناب  -روشهای يادگيری كارآفرينان نوپای كشور است .پاژوهش حاضار باا روش
كيفي و از طريق مصاحبة عميق و نيمهساختارمند انجام شده است .به اين منظور باا  21نفار از كارآفريناان نوپاا و
برخوردار از تحصيالت دانشگاهي ،كه به روش نمونهگيری هدفمند انتخاب شدهاند ،مصاحبه انجام شده اسات و
دادهها در سه مرحله شامل :تعيين شواهد گفتاری ،شناسايي روشهای يادگيری و مرتبطكردن روشهاا باا منااب
يادگيری كدگذاری شدهاند؛ در نتيجة اين تحقيق مناب روشهای يادگيری كارآفرينان نوپا باه تفكياک مراحال
فرايند كارآفريني شناسايي و معرفي شدهاند .نتايج تحقيق نشان ميدهد كارآفرينان در استفاده از منااب ياادگيری
شامل :تعامالت انساني ،فعاليتهای كاری و آموزش -انتشارات ديدگاه جهاانشامو دارناد و همگاان از منااب
سهگانة يادگيری استفاده ميكنند .از سوی ديگر ،در بهكارگيری روشهای يادگيری به صاورت اقتضاايي رفتاار
ميكنند؛ به عبارت ديگر ،افراد به اقتضای تفاوتهاای شخصايتي و موقعياتهاای كااری از روشهاای متفااوت
يادگيری برای ايجاد و ادارة كسبوكار استفاده كردهاند.
واژههای کلیدی :روشهای يادگيری ،عملكرد يادگيری ،مناب يادگيری ،يادگيری كارآفرينانه.

مقدمه
يادگيری فرايندی است كه در آن مهارت ،دانش و نگرش كسب ميشود و باعا تغييار رفتاار
ميشود ).(Beach, 1980
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ری ،پژوهشگر عرصة يادگيری كارآفرينان ،يادگيری كارآفرينانه را يادگرفتن چگونگي تشخيص
و بهارهبارداری از فرصاات تعرياف كاارده اسات .باه اعتقاااد وی محاور فراينااد كارآفريناناه ياادگيری
كارآفرينانه است كه به معني يادگيری چگونگي انجام عمل كارآفريني است (.)Rae, 2000
بااازنگری همااراه بااا تعمااق در پااژوهشهااای ياادگيری كارآفرينانااه ( ;Mumford, 1988

 )Minniti, Bygrave, 2001نشان ميدهد كه پژوهشها دربارة يادگيری كارآفرينانه سه محور
يا كانون دارند :منااب ياادگيری ( ،)Duffy, 2007; Ravasi et al., 2004روشهاای ياادگيری
( )Mumford, 1988; Sullivan, 2000; Rae, 2005و عملكرد يادگيری ( Rae, 2000; Rauf

.)et al., 2009; Duffy, 2006
بررسي نظر انديشمندان مختلف دربارة يادگيری كارآفرينانه نشاان مايدهاد كارآفريناان از
سه منب اساسي و ريشهای شامل:

يادگيری از وظاايف كااری ،) Mumford, 1998; Duffy, 2007( 2ياادگيری از تعاامالت

انساااني )HO, 2003; .Ravasi et al., 2004( 1و ياادگيری از مناااب آموزشاي -انتشاااراتي

9

( )Mumford, 1988; Kuratko, 2005برای ايجااد و ادارة كسابوكارهاا اساتفاده مايكنناد.

منابعي كه به نظر ميرسد نقش و سهم متفاوتي در شكلگيری يادگيریهای كارآفرينان دارند؛
همچنين كارآفرينان برای استفاده از اين مناب سهگاناه مجموعاهای از تكنياکهاا ،راهكارهاا و
گزينههای گوناگون در جريان ايجاد و ادارة كسبوكارها را باه كاار مايگيرناد كاه باه آنهاا
روشهای يادگيری ميگويند .مواردی از قبيل :مرشدی (،)Sullivant, 2000; Warren, 2004
دورههای دانشگاهي ( ،)Edwards, et al., 2005; Rae, 2005آموزشهای موردی كوتاهمدت
( ،)Rae, 2005اساتفاده از مشااور ( ،)Rae, 2005; Mumford, 1988راهانادازی كسابوكاار
( ،)Rae, 2005ساخنراني ) ،(Mumford, 1988; Wood, 2004نماايش انجاام كاار و انجاام
پروژهها ( ،)Mumford, 1988; Wood, 2004سعي و خطا در جريان انجام كارها ( Lohman,

 )2009و مطالعة كتااب ( )Mumford, 1988; Wood, 2004تعادادی از روشهاای ياادگيری
كارآفرينان هستند .تعمق در باب پژوهشهای يادگيری كارآفرينانه نشان ميدهد كه تالشهای
پژوهشاي محادودی ( )Minniti and Bygrive, 2001; Rae, 2000; Deakins, Freel 1998
باارای ارائااة الگااوی وحاادت آفاارين ،انساجام بخااش و مقبااو باين مناااب  ،روشهااا و عملكاارد
1. Learning from working
2. Learning from Humans/Other
3. Learning from training-publications
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كارآفرينانه صورت گرفته است؛ به عبارت ديگر ،با وجود مطالعات گسترده در پيشينة موضاو
يادگيری تاكنون پژوهشي شفاف و جاام كاه سانخشناساي جاذاب و كااربردی از روشهاای
يادگيریهای كارآفرينان را در اختيار ما قرار دهد ،انجام نشده است و در الگوهايي كه تاكنون
ارائه شده اند متأسفانه نگاه جزءنگر دربارة ابعاد يادگيری كارآفرينانه وجود دارد؛ در حالي كاه
عملكرد كارآفريني صرفاً حاصل يادگيری يک يا دو روش نيست بلكه حاصل استفادة همزمان
از چند روش و به گوناهای هامافازا و متناساب از منااب چندگاناه اسات .از ايان رو ايان مسائلة
پژوهشاي مطاار اساات :كارآفرينااان از چااه مناااب و روشهااای ياادگيری باارای ايجاااد و ادارة
كسبوكارهای خود استفاده كردهاناد باه بيااني ديگار ،الگاوی منااب و روشهاای ياادگيری
كارآفرينان چه ابعادی دارد (مثنوی.)2983 ،
برای پاسخگويي به اين مسئله ابتدا پژوهشهاای مارتبط باا موضاو بررساي و چهاارچوب
مفهومي اوليه تحقيق ترسيم ميشود .در ادامه ،با استفاده از روششناسي روايتي تالش مايشاود
الگوی مناب و روشهای يادگيری كارآفرينان شناسايي و ارائه شود.
با توجه به موضو فوق مسئلة پژوهشي زير مطر است:
كارآفرينان موفق و برتر از چه مناب و روشهاای ياادگيری بارای پارورش شايساتگيهاای
كارآفرينانااة خااود اسااتفاده كااردهانااد بااه بياااني ديگاار ،الگااوی مناااب و روشهااای يااادگيری
كارآفرينانه چه ابعادی دارد
مروری بر پیشینة تحقیق
در ادامه ،پژوهشهای پيشين بر ساه محاور منااب ياادگيری كارآفريناان ،روشهاای ياادگيری
كارآفرينان و عملكرد يادگيری كارآفرينان بررسي ميشوند.
منابع یادگیری کارآفرینان

بر اساس شواهد پژوهشي ،مناب  -روشهای ياادگيری افاراد و ساازمانهاا باه صاورت عماومي
( )Mumford, 1998و كارآفرينان باه صاورت خااص ( Shane, 2003; Rae and Carswell,

 )2000بر موفقيت آنها تأثير اساسي دارد.
مينيتي و بايگريو ( )1002معتقدند كه كارآفريني ماهيتاً و در اصل همان فرايند يادگيری اسات
و هر نظريهای دربارة كارآفريني الزاماً بايد به انديشه و مفهوم يادگيری توجه ويژهای داشتهباشاد و
تكليف خود را با آن روشن سازد؛ زيرا اقداماتي كه كارآفريناان انجاام مايدهناد داناش و بيانش
آنها را افزايش ميدهد .گيب ( )2335اين ديدگاه را حمايت كارده اسات .او بار تعاامالت مياان
فعاليتهای كارآفرينانه و يادگيری كارآفرينانه تأكيد كرده است.
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تالش مينيتي و باايگريو ( )1002بارای ارائاة مادلي پوياا از ياادگيری كارآفريناناه يكاي از
تحقيقات تأثيرگذار در يادگيری كارآفرينانه است .هدف اصلي آن هاا ارائاة چاارچوب فرايناد
تصميمگيری كارآفرينان زير تأثير يادگيری در طو زمان است.
بدين منظور يادگيری از تجربه ،اطالعات و خطاها را مناب يادگيری مطر كردهاند؛ اما در
نهايت الگوی منسجمي از همة ابعاد يادگيری در اين پژوهش ارائه نشده است.
ديكينز و فريل ( )2338در پژوهش ياادگيری كارآفريناناه و فرايناد رشاد در شاركتهاای
كوچک و متوسط يادگيری از تصميمات ،خطاهاا ،تجربياات و شابكههاای اجتمااعي را منااب
يادگيری معرفي كردهاند؛ اما پژوهش آنها به تأثير يادگيری بر رشاد شاركتهاا توجاه كارده
است و اين اثر نيز هيچ الگوی منسجمي از ابعاد يادگيری ارائه نكرده است.
در تحقيق مامفورد ( ،)2338تركياب مناساب آماوزش و تجرباه بارای حركات ماديران باه
سطو باالی سازمان تشريح شده است .در ايان تحقياق ،باا  244مادير بارای درک چگاونگي
كسب مهارتهای كاری مصاحبه و يادگيری آنان از دو منظر چيستي و چگونگي بررسي شاده
است .او در نتيجة اين تحقيق يادگيری از تجربه 2را متداو تارين مرجا ماديران بارای تشاريح
يادگيری ميداند و در اين ميان مهمترين ابزار يادگيری از تجرباه ،كاار ياا شاغل ماديران باوده
است .يادگيری از تجربيات شغلي در بيشتر موارد بدون برنامهريزی و ساختار است .يادگيری از
انسان 1هنگام انجام وظايف كاری نيز يكي ديگر از منااب ياادگيری اسات .ياادگيری از انساان
احتماالً نسبت به يادگيری از شغل ساختارمندتر ،هادايتشادهتار و هدفمنادتر اسات .در هماان
پژوهش ،روشهای مطالعة كتاب ،سخنراني ،استفاده از مربي ،استفاده از مشاور ،ايفاای نقاش و
انجام بازديدهای ميداني برخي از روشهای يادگيری معرفي شدهاند.
كوراتكو ( )1007:9نوعي سنخشناسي دربارة مناب درک و فهم كارآفريني ارائه كرده است .او
سه منب مهم برای درک و فهم فرايند كاارآفريني شاامل انتشاارات ،مشااهدة مساتقيم فعالياتهاای
كارآفرينان 9و در نهايت گفتوگو و ارائة مطلب 4را معرفي كارده اسات .او روشهاای اساتفاده از
منب انتشارات را شامل :مجالت تخصصي دانشگاهي ،كتابهای مارتبط باا كاارآفريني ،بياوگرافي
كارآفرينان ،گزيدهای در مورد كارآفريناان ،اخباار دورهای ،نشاريات مارتبط باا كسابوكارهاای
1. Learning from experience
2. Learning from others
3. Direct observation of practicing entrepreneurs
4. Speeches and presentations
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مخاطرهای ،روزنامهها ،شر كنفرانسها و انتشارات دولتي مطر كرده است .بر اسااس ديادگاه او
در دومين منب اطالعاتي يعني مشاهدة عملكرد كارآفرينان موارد استفاده از مصااحبه هاا ،پيماايش،
مطالعة موردی و تجربيات كارآفرينان بارای ياادگيری شناساايي و اساتفاده مايشاوند .تحليال ايان
تجربيات ميتوانند بينشي دربارة ويژگيها و شخصايت كارآفريناان در اختياار ماا قارار دهناد و باه
كشف اشتراكاتي مؤثر و سودمند برای تشريح ابعاد فكری كارآفريني منجر شوند.
سخنراني كارآفرينان و ارائة مطلب (شامل سمينار) آخرين منب يادگيری محسوب ميشود.
اين منب نسابت باه دو منبا پيشاين چنادان عمياق نيسات اماا فرصات شناساايي و ياادگيری از
ديدگاههای كارآفرينان را فراهم ميسازد.
ديدگاه كوراتكو ( )1007از جنبة ارائة يک سنخشناسي برای يادگيری از كارآفرينان نوپا و
كاركشته اهميت دارد.
ديويد ری ( )1004تاالش كارده اسات از طرياق كااوش در رواياتهاای واقعاي زنادگي
كارآفرينان صناي رسانهای فرايند يادگيری كارآفرينانه را شناسايي كند .در نتيجة تحقيق ،يک
الگااوی ياادگيری كارآفرينانااه در سااه بعااد اصاالي شااامل :ياادگيری از زمينااة صاانعتي-كاااری،
يادگيری چگونگي ايجاد سازمان برگرفتاه از تعاامالت اجتمااعي و در نهايات ياادگيریهاا در
جريان شكلگيری هويت شخصي -اجتماعي كارآفرينان پيشنهاد شده است.
دافي ( )1005از ديگر پژوهشگراني است كه تالش كرده است مناب يادگيری كارآفريناان
را شناسايي و معرفاي كناد .او از طرياق انجاام مصااحبه باا كارآفريناان تاأثير حاواد كليادی
غيرمنتظرة 2متداو در زندگي كارآفرينان ،قبل از شرو كسبوكار ،بر نتايج ياا دساتاوردهای
فعاليتهای كارآفريني آنها توجه كرده است .يافتههای تحقيق او نشان ميدهد كه كارآفرينان
از مناب عمومي ،شخصي و حرفهای 1برای كساب ياادگيریهاای الزم در مواجهاه باا حاواد
كليدی غير منتظره استفاده ميكنند .اين منااب از ارتباطاات غيار رسامي -رسامي ،اجتمااعي و
مرتبط با كسبوكار به دست ميآيناد .بار اسااس يافتاههاای ايان پاژوهش ارتباطاات شخصاي
متداو ترين منب يادگيری كارآفرينان است.
هو ( ) 1006در پژوهشي دربارة مناب ياادگيری كارآفريناان بار اسااس روش پديدارشناساي و
مصاحبه با ده كارآفرين برگزيده يادگيری را منب اثربخشي فعاليتهای كارآفرينان و محور فرايناد
1. Unexpected Key Event
2. Public, personal and professional
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كارآفريني معرفي كرده است .نتيجة تحليلهای حاصل از اين پژوهش موارد زير را نشان ميدهد:
 .2وجود ارتباط ميان يادگيری و شايستگيهای كارآفرينان؛
 .1يادگيری به صورت فرايندی مستمر؛
 .9يادگيری از طريق انجام كار؛
 .4يادگيری از تجربه؛
 .7يادگيری از ديگران.
در نتيجة مرور پژوهشهای فوق ،نگارندگان موارد يادگيری از تعاامالت انسااني ( Duffy,
 )2007; HO, 2006; Rae, 2004; Mumford, 1988ياادگيری از وظاايف كااری ( Rae,

 )2004; Mumford, 1988; Duffy, 2007; HO, 2006و يادگيری از فعاليتهاای آموزشاي-
انتشاراتي ( )Mumford, 1988; Kuratko, 2005را مناب اصلي ياادگيری كارآفريناان معرفاي
ميكنند (شكل .)1
روشهای یادگیری کارآفرینان
با توجه به اهميت يادگيری در رشد و بقای شركتهای كوچک و متوساط ،ساوليوان ()1000
تحقيقي دربارة استفاده از كارآفرينان قديمي برای راهنمايي كارآفرينان نوپا انجاام داده اسات.
در اين پژوهش ،تأكيد شده است كاه حمايات ياک راهنماای برخاوردار از داناش ،مهاارت و
تجربة مرتبط با موضو همراه با دسترسي مناسب به متخصصان ديگار نظاامي بارای حمايات از
كارآفرين به وجود ميآورد كه از روشهای يادگيری از تحصيالت دانشگاهي و آموزشهاای
رسمي مؤثرتر است.
كارآفرينان بايد بهرهبرداری از فرصتها را ياد بگيرند؛ در نتيجه راهنماايي كاه چگاونگي
تأثير تجربياات بار عملكارد شاركت و نياز چگاونگي جاذب داناش از وقااي مرباوط را بارای
كارآفرينان نوپا تشريح كند نقش مهمي در حمايت از اين كارآفرينان ايفا ميكند.

در تحقيق "يادگيری كارآفرينانه و فرايند رشد در شركتهای كوچک و متوسط" ( Deakins

 )et al., 1998پژوهشگران برای شناساايي عوامال ماؤثر بار ياادگيری كارآفريناناه ،باه مصااحبه باا
كارآفرينان شركتهای كوچک و متوسط پرداختهاند .محققان دريافتند كه تواناايي كاارآفرين ياا
تيم بنيانگذار در فرايند رشد شركتهای كوچک و متوسط تعيينكننده است .رشد اين شركتهاا
نيازمند توانايي كارآفرينان در يادگيری از تصميمات ،خطاها ،تجربيات و شبكههای اجتماعي است.

در تحقيقي ديگر با نام "يادگيری هميشگي كارآفريناان بخاش كشااورزی از فعالياتهاای
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كاری" ( )Lans, 2004روشهای يادگيری كارآفرينان بخش كشاورزی مطالعه شده است .در
اين تحقيق ،دادهها از طريق مصاحبههای نيمه ساختاريافته و نمونهگيری انتخاابي از كارآفريناان
و شركتهای بخش كشاورزی جما آوری شادند .ترجيحاات كارآفريناان درباارة روشهاای
ياادگيری ماؤثر شناساايي و در شاكل  2نشاان داده شاده اسات .در بااب روشهاای ياادگيری
كارآفرينان ايراني پژوهش الياسي و نوتاش ( )2930نشان ميدهد كاه ياادگيری از اشاتباهات و
خطاهای كاری يكي از روشهای مهم يادگيری كارآفرينان در محيط كسبوكار ايران اسات.
مرور پژوهشهای مارتبط باا روشهاای ياادگيری كارآفريناان نشاان مايدهاد گرچاه تااكنون
روشهای يادگيری متنوعي برای كارآفرينان معرفي شده است اماا تااكنون ياک سانخشناساي
جام  ،شفاف و نظاممند از روش های يادگيری كارآفرينان بار اسااس فرايناد كاارآفريني ارائاه
نشااده اساات .يكاي ديگاار از كاسااتيهااای مطالعااات قبلاي پيوناادنداشااتن روشهااای ياادگيری
كارآفرينان با مناب و عملكرد يادگيری كارآفرينان است .به طوری كه مشخص نيسات هرياک
از روشهای يادگيری برای بهرهبارداری از كادامياک از منااب ساهگاناة ياادگيری و عملكارد
كارآفرينان استفاده ميشوند (شكل .)1
غیررسمی 15تحصیالت شغلی
()non-formal
بازدید از کسبوکار
کنفرانس
گروههای مطالعه
مراکز تحقیق و توسعه

رسمی

عمدی

دورههای آموزشی
تحصیالت شغلی
آموزش حین خدمت
آموزش الکترونیکی

یادگیری همیشگی

مجالت حرفه ای
تعامل با همکاران
رادیو و تلویزیون
تأمین کنندگان
مشتریان
محصوالت
کتابخانه ها

غیررسمی طبیعی ()informal
بازیهای مدیریتی
بانک
خودارزیابی و بازخورد
استفاده از الگوی نقش
تجارب پیش از شروع
پایگاههای داده دانشی
لوح فشرده

شکل  .1ترجیحات کارآفرینان دربارة روشهای یادگیری ()Lans, 2004

غیر عمدی
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عملکرد یادگیری کارآفرینان
ری ( )1000از روش مصاااحبه و اسااتخرا رواي اتهااای شااغلي-كاااری باارای فهاام چگااونگي
يادگيری و توسعة رفتارهای كارآفرينانه در كارآفرينان استفاده كرده است .يافتههاای پاژوهش
او نشان ميدهد كه افراد ابتدا از طريق كسب تجربه توانمندیهای خاود را توساعه مايدهناد و
سا س بااه اهااداف جاااهطلباناة خااود دساات ماييابنااد؛ بااه بيااني ديگاار ،توساعة توانمناادیهااای
كارآفرينانه ،ابزاری برای رسيدن به اهداف جسورانه به شمار ميرود.
دافي ( )1005در تحقيقي تأثير يادگيری بر عملكرد كارآفرينان را بررسي كرده است .او پاس
از مصاحبه با كارآفرينان و تحليل مصاحبهها به اين نتيجه رسيده است كاه خروجايهاا ياا عملكارد
يادگيری در پنج حوزه شامل «مديريت مناب انساني»« ،فروش ،ارتباط با مشتری و بازار»« ،نقش مدير
ارشد»« ،مديريت مالي» و «ارزيابي كسبوكار و مسائل تكنيكي» نمايانگر ميشود.
راف و همكارانش ( )1005نقش يادگيری كارآفرينانه و اكتشاف در پيگياری فعالياتهاای
مخاطرهای را كنكاش كردهاناد .يافتاههاای آنهاا نشاان مايدهاد كاه كارآفريناان مهاارتهاا،
تواناااييهااا و دانااش مااورد نيااز باارای كااارآفريني را از روش ياادگيری تجرباي 2ياا ياادگيری
مشاهدهای( 1برای مثاا ياادگيری از طرياق مشااهده ياا الگوساازی اقادامات ديگاران) كساب
كردهاند .يادگيری از طريق انجام كار مهامتارين عامال در ساادهشادن غلباه بار دشاواریهاا و
چالشهای كسبوكار در مرحلة راهاندازی است.
بر اساس پژوهشهای باال ميتاوان گفات در آثاار مرباوط باه تاأثير ياادگيری بار عملكارد
كااارآفريني سااه ديادگاه زيار وجااود دارد .در ديادگاه او ياا همااان رويكاارد دافااي (،)1005

خروجيها يا عملكرد يادگيری در پنج حوزة عملكردی تعريف و اندازهگيری شده است .راف
و همكاران ( )1003در ديدگاه دوم به انتخاب يک يا چند شااخص عملكارد كاارآفريني نظيار
راهاندازی كسبوكار و سنجش تأثير يادگيری بر اينگونه شاخصها توجه مايكنناد .ديادگاه
سوم مربوط به سنجش تأثير يادگيری در شكلگيری توانمندیهای كارآفريناان و همچناين بار
تحقق اهداف آنهاست (.)Rauf et al., 2009
در اين تحقيق ،برای شناسايي پيوندهای ياادگيری بار عملكارد كارآفريناان ديادگاه دوم انتخااب

1. Experiential Learning
2. Observantly Learning
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ميشود؛ بدين معنا كه ابتدا مراحل فرايند كاارآفريني تعرياف و سا س ميازان اساتفادة كارآفريناان از
روشهای يادگيری در فرايند كسبوكار ارزيابي ميشود .در اين تحقيق ،از مراحل فرايند كارآفريني
كه رينولد و همكاران ( )1004پيشنهاد كردند با اعما اصالحات تكميلي استفاده خواهد شاد .ايان
مراحل عبارتند از :ايدهيابي ،ارزيابي ايده ،تأمين مناب و تأسيس شركت و نگارندگان مراحل «توليد ياا
ارائة خدمات» و «بازاريابي  -فروش» را نيز به آن افزودهاند (شكل .)1
در نهايت ،چهارچوب مفهومي تحقيق به شر شكل  1استخرا و پيشنهاد شده است.
عملکرد یادگیری

منابع یادگیری کارآفرینان

روشهای یادگیری کارآفرینان

یادگیری از فعالیتهای کاری

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

یادگیری از تعامالت انسانی

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

ایجاد

یادگیری از آموزش  -انتشارات

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

کسبوکار

کارآفرینان:

ابعاد فرایند

شکل  .2مدل مفهومی پیشنهادی نگارندگان

روششناسی تحقیق
هدف تحقيق ارائة الگوی جام مناب  -روش های يادگيری كارآفرينان است .بدين منظور ابتدا
پيشينة تحقيق بررساي شاده اسات و منااب ساهگاناة ياادگيری كارآفريناان شاامل :ياادگيری از
تعامالت انساني ،يادگيری از وظايف و فعاليتهای كاری و يادگيری از فعاليتهاای آماوزش-
انتشارات شناسايي شده است؛ س س برای تعيين روشهای يادگيری مرتبط باا هرياک از منااب
يادگيری از روش تحقيق كيفي به روش روايتي استفاده شده است .بر اين اساس با كارآفريناان
نوپا از صناي مختلف مصاحبههای نيمهباز صورت گرفته است .كارآفريناان نوپاا باا تحصايالت
دانشگاهي جامعة آماری پژوهش هستند كه  21نفر از آنها به روش نمونهبرداری هدفمند و بار
اساس ويژگيهای متعاقب انتخاب شدهاند:
 .2كارآفرين به صورت مستقل يا به همراه يک تيم مديريتي ،كسبوكاری را راهاندازی ياا
خريداری كرده است.
 .1كارآفرين مدير يا مديرعامل كسبوكار است.
 .9عمر كسبوكار بين سه ماه تا سه سا است.
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برای استخرا پرسشهای مصاحبه فعاليتهای فرايند كارآفريني شامل ايادهياابي ،ارزياابي
ايده ،تأمين مناب  ،تأسيس شركت ،توليد يا ارائة خدمات و بازاريابي -فروش ( Reynold et al.,

 )2004مبنا قرار گرفته و س س با استفاده از روش مصااحبة واقعاهمحاور پرساشهاای مصااحبه
طراحي شده است .با اين نو نگاه از كارآفرينان خواسته شده اسات وقااي و اتفاقاات كليادی
مرتبط با فرايند كارآفريني خود را باه تفكياک و بار اسااس چهاار بعاد ياک واقعاه (موقعيات،
وظيفه ،فعاليت و نتايج) 2تشريح كنند.
پس از انجام مصاحبههای نيمه ساختاريافته با كارآفرينان برگزيده ،متن مصاحبه پيااده شاده
است و برای دستيابي به الگوی مناب و روشهای يادگيری كارآفرينان تحليل دادههاا باه روش
كدگذاری و به شر زير انجام گرفته است:
گام او  :استخرا شواهد گفتاری يا همان كدهای اولية مارتبط باا هرياک از فعالياتهاای
فرايند كارآفريني از متن مصاحبهها.
گام دوم :شناسايي كدهای ثانويه{ادغام مفاهيم مرتبط و حذف مفاهيم غير مرتبط برای دستيابي
به روشهای يادگيری كارآفرينان در هريک از مراحل فرايند كارآفريني (كدهای ثانويه)}.
گام سوم :شناسايي مقولهها؛ مرتبطكردن هرياک از روشهاای ياادگيری باا يكاي از منااب
سهگانة يادگيری شامل :يادگيری از تعامالت انساني ،يادگيری از وظايف كاری و ياادگيری از
آموزش -انتشارات.
برای تقويت روايي پژوهش بر دو معيار ابزار مصاحبه و انتخاب درسات نموناه تأكياد شاد.
ابزار مصاحبه از طريق ادغام فرايناد كاارآفريني باا ابعااد ياک واقعاه ( )STARتهياه شاد و در
اصال و تكميل آن از نظر خبرگان دانشگاهي بهره بارده شاد .از ساوی ديگار ،تاالش شاد باا
انتخاب كارآفرينان فعا برخوردار از معيارهای موصوف ،دادههاای مارتبط باا موضاو احصاا
شود تا از اين طريق روايي پژوهش كيفي مقبو تار باشاد .بارای اطميناان از پاياايي تحقياق نياز
مصاحبهها تا رسيدن به اشبا نظری ادامه يافت تا در صورت مراجعه به افراد بيشتر دادة بيشاتری
كه سبب توسعه ،تعديل ،بزرگترشدن يا اضافهشدن به تئاوری موجاود شاود باه پاژوهش وارد
نشود (رنجبر و ديگران.)2932 ،

1. Situation , Task , Act and Result

شناسايي الگوی مناب – روشهای يادگيری كارآفرينان نوپا

87

یافتهها
در اين پژوهش ،با  21نفر از كارآفرينان مصاحبة نيمه ساختاريافته انجام شد كاه از مصااحبة 20
به بعد اشبا نظری حاصل شد و دو مصاحبة بعدی برای اطمينان از كفايت دادهها انجام گرفت.
هر مصاحبه با تشريح فرايند مصاحبه و تأكيد بر تعامالت دوطرفاة محقاق و مصااحبهشاونده در
چنين تحقيقاتي انجام شده است .تمامي مشاركتكنندگان در تحقيق تحصايالت دانشاگاهي و
كسبوكار داشتند و عمر كسبوكار آنها كمتر از سه سا بوده است .از  21نفر شركتكننده
در اين تحقياق  20نفار مارد و  1نفار زن بودناد و سان آنهاا باين  17تاا  79ساا باود .تماامي
كارآفرينان مدرک دانشگاهي داشتند كه از اين ميان  2نفر كارداني 1 ،نفار كارشناساي 7 ،نفار
دانشجوی كارشناسي ارشد و  9نفر دارای مدرک كارشناسي ارشد بودند.
برای تعيين روشهای يادگيری مرتبط با هريک از مناب و نيز سنجش عملكرد ياادگيری از
ابزار مصاحبه استفاده شد .ابتدا ،متن كامل مصاحبهها بر اساس فايالهاای صاوتي ثباتشاده در
قالب جدو  1نوشته شد تا دادههای الزم برای كدگذاری فراهم شود.
جدول  .1بخشی از مصاحبه با نمونة شماره 1
کد مصاحبه شونده10 :

جنسیت :زن

تحصیالت :فوق دیپلم

سن52 :

موضوع کسبوکار :آتلیة عکاسی
زمان تأسیس :تیرماه 98
وضعیت مالکیت :عضو هیئت مؤسس

تعداد کارکنان8 :
مؤسس

چطور شد که این ایده به ذهنتان رسید؟
در واقع ،ایدة اصلی روی پل عابر پیاده به ذهنم رسید .من همراه خانوادهام به یک محل تفریحی رفته بودیم که دیدم
آنجا از خانمها و آقایان با لباسهای محلی عکاسی میکنند و ما هم عالقهمند شدیم عکسس ب یسریم؛ امسا بسه خسا ر
عقاید مذهبی خیلی سخت بود که در فضای باز لباسمان را عوض کنیم و عکس ب یسریم .وقتسی بسر مسیگشستیم ،بسا
خواهرم صحبت کردم .او به من گفت ما میتوانیم این کار را برای خانوادههایی که عقاید مسذهبی مشسابه مسا دارنسد
انجام بدهیم .برای شروع هم میتوانیم سراغ مدارس دخترانه برویم .این شد که ما با دوربینی کسه داشستیم کارمسان را
شروع کردیم و موفق شدیم.

كدگذاری دادهها در سه مرحله صورت گرفته است كه گزارش آن به ترتيب ارائه ميشود.
گام اول :کدگذاری اولیه

در گام او تحليل دادهها شواهد گفتاری (كدهای اولياه) مارتبط باا هرياک از مراحال فرايناد
كارآفريني (شامل ايدهيابي ،ارزيابي ايده ،تأمين مناب  ،تأسيس شركت ،توليد يا ارائة خدمات و
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بازاريابي -فروش) به تعداد  100مورد از متن مصاحبهها اساتخرا شاد .بارای نموناه بخشاي از
شواهد گفتاری مرحلة ايدهيابي به شر جدو  1ارائه ميشود:
جدول .2نمونة کدهای اولیه در مرحلة ایدهیابی
کد

11
1

گزارة کالمی

شواهد گفتاری

ایدههای اولیهمان هم بیشتر از همان زمینة درس یم ان ب ود و مد داری ه م

کارآموزی رسمی

تجربههای کاری یا کارآموزی که بچهها انجام داده بودند

وقتی بر میگشتیم ،با خواهرم صحبت میکردم .او به من گفت ما میت وانیم گفتوگو با خواهر
این کار را برای خانوادههایی که عداید مذهبی مشابه ما دارند انجام بدهیم
با مرکز تحدیدات فیلیپین شروع کردم و در این مورد که باگ ا

4

آموزش درسی

را ب ه چ ه مکاتبه یا تعامل با

صورت خواهیم داشت ،این موارد در چه دمایی هست ،محیط چیست ،چ ه

مراکز تحدیداتی

مددار از این م واد خ واهیم داش ت و ...ب ا آنه ا مکاتب ه ک ردم و از آنه ا

بینالمللی

خواستم بگویند در این زمینه چه پیشنهادی دارند .چه اطالعات و مش ورتی
میتوانند به ما بدهند و به نظرشان با این مواد چه کار کنیم

گام دوم :کدگذاری ثانویه

در گام دوم تحليل دادهها 12 ،مورد كدگذاری ثانويه انجام گرفت؛ به اين معنا كاه تاالش شاد
شواهد گفتاری كارآفرينان از وقاي زندگيشان در قالب مؤلفههای شفاف و روشن سامان داده
شود .اين كار ابتدا از طريق حاذف و ادغاام شاواهد گفتااری تكاراری و مارتبط باا روشهاای
يادگيری كارآفرينان (كدهای ثانويه) انجام شد .نمونهای از اقدامات انجامگرفته در مرحلة دوم
تحليلها در جدو  9نشان داده شده است:
جدول .3نمونة کدگذاری ثانویه در مرحلة ایدهیابی
کد موارد مرتبط

شواهد گفتاری

-11-13-33-22

پروژة درسی -تحصیالت دانشگاهی -کارآموزی رسمی-

42-22

دوران تحصیل قبل از دانشگاه

1-2-42

گفتوگو با برادر ،خواهر ،همسر

34-31-22

دورههای آموزشی کوتاهمدت -مراکز آموزشی

4-12

ارتباط با مراکز تجاری بینالمللی

روشها

تحصیالت رسمی
گفتوگو با اعضای
خانواده
دورههای آموزشی
مکاتبات با مراکز
تجاری-تحدیداتی
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گام سوم :مرتبطکردن روشهای یادگیری با منابع سهگانه

در گام سوم ،تالش شد  12مؤلفه يا همان روشهای يادگيری كارآفرينان به منااب ياادگيری پيوناد
داده شوند .برای تشخيص اينكه هر روش با چه منبعاي ارتبااط دارد ابتادا معياار ياا شااخص شاامل
ارتباط انساني ،انجام وظيفه ،استفاده از دورههای آموزشي يا مناب انتشاراتي مكتوب تعريف شد .در
گام بعدی ،همة مؤلفهها با سه شاخص موصوف مقايسه و ارتباط آنها مشخص شد.
جدول .4نمونة مرتبط کردن روشهای یادگیری با منابع سهگانه
روشها

منابع يادگيری
تعامالت انسانی

وظايف کاری

آموزشی-انتشاراتی



مطالعة اسناد ،کتابها و مجالت



گذراندن تحصیالت رسمی
دورههای آموزشی موردی
گفتوگو و بحث با اعضای خانوده
انجام وظایف کاری
مکاتبه یا تعامل با مراکز تجاری-
تحدیداتی
انجام پروژههای کاری







جست وجو و کنکاش در اینترنت



در نهايت ،پس از انجام سه مرحلة تحليل برای تمامي مراحل كسبوكار ،الگوی جاام منااب -
روشهای يادگيری كارآفرينان به شر شكل  9ترسيم شد .بارای قضااوت در ماورد الگاو ،ميازان
يكنواختي در استفاده از مناب  -روشهای يادگيری كارآفرينان در مصااحبههاا ماالک قارار گرفتاه
است .كارآفرينان در استفاده از مناب يادگيری به صورت جهانشمو رفتار كردهاند؛ به بياني ديگر،
تمامي كارآفرينان شركتكننده از مناب مشتركي برای يادگيری استفاده كردهاناد؛ اماا از آنجاا كاه
كارآفرينان در مراحل فرايند كارآفريني از روشهای گوناگوني استفاده كاردهاناد ،وحادت روش
يادگيری در مصاحبهها مشاهده نميشود ،از اين رو در استفاده از روشها رويكرد اقتضاايي حااكم
بوده است؛ به عبارت ديگر ،عوامل اقتضايي از قبيل :ويژگيهای شخصايتي ،وضاعيت خاانوادگي،
كسبوكار و عوامل محيطي روشهای يادگيری كارآفرينان را شكل ميدهناد و بار هماين اسااس
افراد از روشهای گوناگون يادگيری در كسبوكارها استفاده كردهاند .پس الگوی پيشانهادی بار
اساس دو ديدگاه جهانشمولي در اركان و اقتضايي در روشها پيشنهاد ميشود.
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بر اساس سانخشناساي پيشانهادی روشهاای برتار ياادگيری كارآفريناان از منبا تعاامالت
انساني– اجتماعي عبارتناد از :گفاتوگاو و صاحبت باا همنوعاان و همقطااران ،گفاتوگاو و
صحبت با مشتريان ،گفتوگو و صحبت با اعضای خانواده ،گفتوگاو و صاحبت باا دوساتان،
گفتوگو و صحبت با مشاوران يا استادان دانشگاهي ،گفتوگو و صحبت با رقبا.
از سوی ديگر ،روشهای برتر ياادگيری كارآفريناان از منبا فعالياتهاا -وظاايف كااری
عبارتند از :ارتبااط باا مراكاز تحقيقااتي تجااری ،مشااركت در جلساات كااری ،مشااركت در
پااروژههااای كاااری ،انجااام آزمااون و خطااا در فعالياتهااای كاااری ،مشاااهده و الگااوبرداری از
فعاليتهای رقبا.
روشهااای ي اادگيری كارآفرينااان در منب ا فعالي اتهااای انتشااارتي -آموزش اي عبارتنااد از:
دسترسي و مطالعة اساناد و مادارک مارتبط باا موضاو  ،جساتوجاو و كنكااش در اينترنات،
گذراندن دورههای آموزشي مرتبط با موضو  ،درسها و پيامهای حاصل از تحصيالت رسمي،
مطالعة كتابها و مجالت مرتبط با موضو .
بحث و نتیجهگیری
در اين پژوهش ،ارائة يک سنخشناسي جديد از مناب  ،روشها و عملكرد يادگيری كارآفرينان
مشاركت نظری اصلي محسوب ميشود .بح های اين پاژوهش بار اسااس ساه مقولاة :الگاوی
مناب  -روشهای يادگيری ،روشهای يادگيری و عملكارد ياادگيری كارآفريناان باه صاورت
جداگانه مطر ميشود.
ری ( )1007در پژوهشي با نام "تجربيات يادگيری كارآفرينان در شركتهای كوچاک و
متوسط در هنگكنگ" به رابطة ميان يادگيری و فعاليتهای كارآفرينانه توجه كرده است؛ اما
نقش هريک از مناب يادگيری در مراحل مختلف كارآفريني را مشخص نكرده است ،در حالي
كه در الگوی پيشنهادی مناب و روشهای يادگيری كارآفرينان در فرايند كسبوكار شناساايي
و مطر شده است .به عالوه هو در ارائة الگوی خود يادگيری از طريق انجام كار ،يادگيری از
تجربه و يادگيری از ديگران را مناب يادگيری كارآفرينان معرفي كرده است؛ اما هيچ اشاارهای
به يادگيری از مناب آموزشي -انتشاراتي در فعاليتهای يادگيری كارآفرينان نكارده اسات .باه
عالوه يادگيری از تجربه در اينجا به صورت منبعي جداگانه مطر شده و به هامپوشااني آن باا
دو منب ديگر يادگيری (انجام كار و ديگران) اشارهای نشده است .در صورتي كه مقولة تجربه
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عملکرد یادگیری

های یادگیری کارآفرینانمنابع و روش
وظايف کار

نعامالت انسانی

گف توگ و و بح ث ب ا همنوع ان و -الگوبرداری و مشاهدة وقایع()4انجام وظایف کاری()4همدطاران()5
تعامل با مراکز تجاری تحدیداتی()2گفتوگو و بحث با مشتری()5مشارکت در جلسات کاری()1گفتوگو و بحث با دوستان()4گف توگ و و بح ث ب ا اعض ای  -انجام پروژههای کاری()2خانواده()3
نعامالت انسانی
وظايف کار
گف توگ و و بح ث ب ا همنوع ان و -الگوبرداری و مشاهده وقایع()1همدطاران()4
مشارکت در جلسات کاری()2 استفاده از مشاور()5 پروژه های کاری()2گفتوگو و بحث با دوستان ()4 انجام وظایف کاری()3گفتوگو و بحث با رقبا ()1 برقراری ارتباطات کاری()3گفتوگو و بحث با مشتری()1نعامالت انسانی

وظايف کار

گف توگ و و بح ث ب ا اعض ای-الگوبرداری و مشاهده وقایع()1خانواده()4
برقراری ارتباطات کاری()4گفتوگو و بحث با دوستان()1گفتوگ و و بح ث ب ا همنوع ان وهمدطاران()2
نعامالت انسانی
گفتوگو و بحث با همنوعان وهمدطاران()1
گفتوگو و بحث با دوستان()4گفتوگو و بحث با اعضایخانواده()2
 استفاده از مشاور()3انسان1ی)
دانشگاه(
تعامل با استاداننعامالت

وظايف کار
سعی و خطای وظیفهای /کاری()3-انجام وظایف کاری()3

آموزشی-انتشاراتی
مطالعة اسناد،کتب و مجالت()3تحصیالت رسمی()2 دوره های آموزشی موردی()3-جستوجو و کنکاش در اینترنت()1

آموزشی-انتشاراتی
مطالعة اسناد،کتب و مجالت()5 -تحصیالت رسمی()2

گفتوگو و بحث با دوستان()4الگوبرداری و مشاهده وقایع()4گفتوگو و بحث با همنوع ان و همدط اران انجام وظایف کاری()1()5
گف توگ و و بح ث ب ا اعض ای -انجام پروژة کاری()1 سعی و خطای کاری/وظیفهای()1خانواده()2
تعامل با استادان دانشگاه()1گفتوگو و بحث با رقبا()1استفاده از مشاور(1نعامالت) انسانی

گف توگ و و بح ث ب ا همنوع ان وهمدطاران()1
تعامل با استادان دانشگاه()1گفتوگو و بحث با مشتری()2گفتوگو و بحث با دوستان()2گفتوگو و بحث با رقبا()3-استفاده از مشاور()4

وظايف کار

ارزیابی ایده

آموزشی-انتشاراتی
تحصیالت رسمی()3جستوجو و کنکاش در اینترنت()3 شرکت در نمایشگاهها و جشنواره ها()2مطالعة اسناد،کتب و مجالت()2-دورههای آموزشی موردی()1

تأمین منابع

آموزشی-انتشاراتی
جستوجو و کنکاش در اینترنت()3-مطالعة اسناد ،کتب و مجالت()1

-مشارکت در جلسات کاری()1

وظايف کار

ایدهیابی

تأسیس شرکت

آموزشی-انتشاراتی
تحصیالت رسمی()2دورههای آموزشی موردی()3جستوجو و کنکاش در اینترنت()4 -مطالعة اسناد ،کتب و مجالت()3

تولید/ارائة
خدمات

آموزشی-انتشاراتی

 تحصیالت رسمی()2انجام وظایف کاری()2دورههای آموزشی موردی()3الگوبرداری و مشاهدة وقایع()5 سعی و خطای کاری/وظیفهای(- )4جستوجو و کنکاش در اینترنت()1-مطالعة اسناد ،کتب و مجالت()5
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از طريق همافزايي ميان مناب مختلف يادگيری شكل ميگيرد .در نهايت ،در الگوی پيشانهادی
اين پژوهش ارتباط ميان مناب و روشهای يادگيری در قالب يک سنخشناسي ويژة كارآفرينان
ارائه شده است.
دافي( )1005در پژوهشي با نام "يادگيری كارآفريناناه" ساعي كارده اسات نقاش حاواد
كليدی غير منتظره را قبل از شرو به فعاليت كارآفرينانه در عملكرد كارآفرينان مشخص كند.
او معتقد است كارآفرينان از مناب عمومي ،شخصي و حرفهای برای يادگيری استفاده مايكنناد
و اين مناب از ارتباطات غيررسمي -رسمي ،اجتماعي و مرتبط با كسبوكار به دست مايآيناد.
او مناب يادگيری را صرفاً حاصل ارتباطات شخصي افراد ميداند ،در حالي كاه در ايان تحقياق
ارتباطات انساني -اجتماعي صرفاً يكي از مناب يادگيری پيشنهادی است و بهتنهاايي كارآمادی
الزم برای شكلدهي به فرايند كارآفريني را ندارد.
در تحقيق ری ( ،)1007با نام "يادگيری كارآفرينانة مدلي عملي از صناي خالق" باه نقاش
انسان و كار در يادگيری كارآفرينان اشاره شده است؛ به طوری كه مؤلفههای نقش خاانواده و
مشاركتهای فرهنگي ،مؤلفههای مرتبط با تعامالت انسااني و مؤلفاههاای ياادگيری حاصال از
جذبشادن در صانعت و تئاوریهاای كااربردی از اقادامات كارآفريناناه ياادگيری از كاار را
پوشش ميدهند؛ اما دربارة يادگيری از منب انتشارات -آموزش هيچ مؤلفهای وجود ندارد .باه
طور كلي ،به نظر ميرسد در مد ساازی ياادگيری كارآفريناان بيشاتر باه فرايناد ياادگيری در
"دوران زندگي كارآفرينان" ،توجه شده است و از سازماندهي مناب  -روشهاای ياادگيری در
"مراحل حيات كسبوكار" غفلت شده است.
در باب روشهای يادگيری كارآفرينان ،به نظر ميرسد مهمتارين نقادی كاه باه تحقيقاات
متداو دربارة روشهای يادگيری كارآفرينان وارد است نبود يک سنخشناسي قوی و نظاممناد
از روشهای ياادگيری كارآفريناان اسات؛ پاس در ارائاة الگاوی منااب  -روشهاای ياادگيری
كارآفرينان تالش شده است با شناسايي روشهای يادگيری كارآفريناان در هرياک از مراحال
كارآفريني يک سنخشناسي جديد از روشهای يادگيری كارآفرينان ارائه شود.
يكي ديگر از كاستيهای مطالعات قبلي پيوندنداشتن روشهای يادگيری كارآفريناان باا منااب
يادگيری است .به نظر ميرسد كه فقط مامفورد ( )2338تالش كرده است روشهای ياادگيری
از كار را در ارتباط با منااب ياادگيری سااماندهي و تعرياف كناد ،در صاورتي كاه در الگاوی
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پيشنهادی روش های يادگيری كارآفريناان در هار مرحلاه باا منااب ياادگيری شاامل :تعاامالت
انساني ،وظايف كاری و آموزش مرتبط شده است.
از سوی ديگر ،در باب عملكرد يادگيری كارآفرينان پژوهشهای محدودی صورت گرفته
اساات ( .)Raw, 2000; Duffy, 2007; Reynold, 2004عملكاارد ي اادگيری بااه مجموعااه
دستاوردهای حاصل از يادگيری در فرايند كسبوكار شامل :ايدهپردازی ،تشاخيص فرصات و
بهرهبرداری از فرصت گفته ميشود (.)HO, 2003
نگارندگان موفق به يافتن تحقيقي شفاف و جام دربارة روش هاای ياادگيری كارآفريناان
در فرايند كسبوكار نشدند.
پیشنهادها
پيشنهادهای پژوهشي بر اساس جامعة آماری ،روش تحقياق ،محادوديتهاای تحقياق و امتاداد
يافتههای اين پژوهش عبارتند از :انجام تحقيق مشابهي برای كارآفريناان در صاناي مختلاف باه
صورت همگن ،بررسي مناب  -روش های يادگيری در دوره هاای حياات متفااوت كاارآفريني،
طراحي ابزارها و مقياسهای عملياتي بارای سانجش كماي الگاو طار شاده ،توجاه باه منااب -
روشهای يادگيری كارآفرينان در فرايند كارآفريني به تفكيک و به صورت تخصصي ،شرو
كااار بااا روش مصاااحبة عمياق و سا س تكميال آن بااا روش كماي ،الگوسااازی نقااش و شايوة
همافزايي در مناب و روشهای ياادگيری كارآفريناان در فرايناد كاارآفريني ،توجاه باه منااب -
روشهای يادگيری در حرفههای مختلف به صورت تطبيقي.
پيشنهاد اصلي كاربردی اين تحقيق به شر زير است:
كارآفرينااان تااالش ماايكننااد از روشهااای گوناااگون در جريااان فراينااد ايجاااد و ادارة
كسبوكار به صورت اقتضايي استفاده كنند .به عقيدة نگارندگان روشهای موصوف باياد در
محيطهای آموزشي شبيهسازی و به نسل عالقهمند انتقا داده شوند و از ساوی ديگار مشااوران
كسبوكارهای نوپا نيز تالش كنند مديران و رهبران كسبوكارهای كوچک را به درگيرشدن
در روشهای موصوف برای يادگيری ترغيب كنند.

2931  زمستان،4  شماره،6  دوره،فصلنامة توسعه کارآفرینی
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