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 مقدمه
 یریادگی .است شده لیتبد ینیارآفرک ندیفرا در یاتیح و مهم یبخش به یریادگی موضوع

 یبرا ازین مورد علم و دانش گسترش و توسعه موجب مستمر یندیفرا عنوانبه نانهیارآفرک

 نانه،یارآفرک یریادگی در .شودیم مترقبهریغ یدادهایرو ةادار و تیفعال کی موفق شروع

 تجربه از شهیهم و کنند یم جووجست را ها فرصت ،شوند یم یتلق عملگرا یافراد نانیرآفراک

 (.Holmqvist, 2000) شوند یم نوآور و خالق و رندیگ یم درس

 دگیرییا (4384) لبک دارد، وجود یریادگی فیتعر یبرا که یمختلف یها میپارادا نیب در

 با ههمواج در درنتیجه، .شود می کسب تجربه انتقال طریق از که کند می تعریف یندیافر را

این از .داریم سروکار تأملی یادگیری با وکارهاکسب ةادار و ایجاد فرایند با مرتبط تجربیات

 اتیادب اساسبر .است نانیکارآفر و رانیمد یریادگی یها روش از یکی 4یتأمل یریادگی ،رو

  (.Cope, 2005) است نانهیکارآفر یریادگی از ترقیعم یمفهوم یریادگی نیا ،ینیکارآفر

 و ستدادهایرو و اه تجربه گوناگون وجوه ةدربار تفکر همان ای یشناخت یندیفرا تأمل

 حاصل های درس ملأت فرایند طی در .رددگ یمباز عقب به ما ارکاف هک ردیگیم صورت یزمان

 را معنادار یادگیری و شود می ترکیب ذهنی های مدل و دانش موجود ساختارهای با تجربیات از

 کدر یدرون یبررس قیطر از را خود ةتجرب قیعم صورتبه شخص تأمل، در. کند می ایجاد

 بلکه ؛دهد ینم رخ خأل در تأمل .بخشد ارتقا را خود ردکعمل ای رفتار تواند یم ،نیابنابر ؛کند یم

 (.Kolb, 1984) کند یم یسازمانده را افکار که است 2یا واره طرح

 اتیجربت و یدیکل عیوقا گوناگون ابعاد در ها آن ةشیاند یمعنبه نانیکارآفر یتأمل یریادگی

 نانیکارآفر یتأمل یریادگی از که یزمان .است کار و کسب ةادار و جادیا ندیفرا با مرتبط یکار

 :میشو یم مواجه یدیکل مفهوم چند با شود یم بحث

 ؛(Cope, 2005) دهد یم رخ نانیکارآفر یبرا که 9یدیکل عیوقا .4

 ؛(Cope, 2005 Macfarlane, 2001;) کاروکسب ةادار و جادیا یندهایافر ای ها تیفعال .2

                                                            
1. Reflective Learning 
2. Schema  
3. Critical event  



 ...تأملی یادگیری کنندة تسهیل شخصیتی های ویژگی سازی مدل و شناسایی

 

671  

 ;Loo and Thorpe, 2002 Politis, 2005; Reynolds, 1998) رانیمد و نانیکارآفر تأمل .9

Peltier et al., 2005;.) 

 و جادیا با مرتبط اتیتجرب همان ای یاتیح عیاوق با یتأمل یریادگی نیب وندیپ با ،نیبنابرا 

 .میشو یم نانیکارآفر یتأمل یریادگی ةعرص وارد ،کاروکسب ةادار

 طیمح و یفرد یها یژگیو و ها مهارت تابع زین انسان شناخت و است یشناخت یا مقوله تأمل

 یها رتیبص و ها نشیب اشاره مورد یتئور در نیهمچن و (Bandura, 1986) است یرامونیپ

 .است افراد یتیشخص یها یژگیو تابع تأمل ن،یبنابرا ؛(Bandura, 1986) دارد وجود یا نهفته

 ،نگاه نوع نیا با راستاهم .دارند ریتأث یو یتأمل یریادگی بر فرد یتیصشخ یها یژگیو درواقع،

 (4932 مافی، و الیاسی ؛Cope, 2003 ؛Anderson and Deakins, 1999) ها پژوهش یها افتهی

 .دارند ریتأث ادافر یریادگی نوع و زانیم بر یمختلف یطیمح و یفرد عوامل دهند یم نشان

 و زانیم بر ینوعبه ها آن گوناگون انواع و یتیشخص یها یژگیو رسد یم نظربه ،اساس نیبرا

 پژوهش تاکنون نگارندگان زعمهب اما ،گذارند یم ریتأث نانیکارآفر یتأمل یریادگی شدت

 یتأمل یریادگی با مرتبط ةکنند لیتسه یتیشخص یها یژگیو ریتأث ةدربار یشاخص

  .است هگرفتن انجام ینیکارآفر ةحوز در نانیدرکارآفر

 یتیشخص یها یگژیو :است پرسش نیا به پاسخ صدددر حاضر پژوهش ،نیبنابرا

 ؟نددار ییها تیاولو چه و ندا کدام کارکشته نانیکارآفر یتأمل یریادگی با مرتبط ةکنند لیتسه

 حوزه، نیا در مطرح سندگانینو آثار بر مختصر یمرور از پس ،پرسش نیا به پاسخ یبرا

 روش با و گرفت انجام پژوهش پرسش با مرتبط یدیکل یها مقوله نییتع یبرا ییها مصاحبه

 تیاولو نییتع منظوربه .دش ییشناسا یتأمل یریادگی با مرتبط یها مقوله ،یکدگذار

 با (IM) 4یتعامل تیریمد جلسات ،یتأمل یریادگی با مرتبط ةکنند لیتسه یتیشخص یها یژگیو

 پژوهش یها افتهی ،تینهادر .شد برگزار نهیزم نیا در تجربه صاحب نخبگان از یتعداد حضور

 .است شده ارائه یبررس مورد ةمسئل با مرتبط یآموزش و یپژوهش یاهشنهادیپ و هشد لیتحل

 

                                                            
1. Interactive Management 
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 تحقیق پیشینة و ادبیات بر مروری
 تأملی یادگیری های مدل و تعاریف

 ,Cope) دهد می تشکیل را کارآفرینان و مدیران یادگیری از ای عمده بخش تجربه از یادگیری

 برای را مختلفی فتعاری انشناس روان و تربیت و تعلیم متخصصان ویژه به اندیشمندان (.2005

 دیویی جان تعریف .اند دهکر بیان کارآفرینان های یادگیری از بخشی عنوانبه تأملی یادگیری

 تجربه از ما است معتقد وی .است زمینه این در تعریف ترین شده شناخته نوعیبه (4399)

 منطقی یفرایند را تأمل اندیشمند این .آموزیم می بیاتتجر در تأمل از بلکه ؛آموزیم نمی

 -مبنایی های داده طریق از پسس و شود می آغاز لهئمس یک کردنتجربه با که کند می تعریف

 های گیری نتیجه سرانجام و شود می حمایت -شود می آوری جمع مند نظام و دقیق صورتبه که

  .شود می استخراج آن از بعدی

 موقعیتی در خود اقدامات ارزیابی هدف با پیچیده فعالیتی را تأمل (2007) الکجر و هویرپ

 برای گرفتن  نتیجه درنهایت و تجربه آثار و علل تحلیل بررسی، شامل که کنند می تعریف خاص

 همکاران و دویر .کند می تغییر فرد مفهومی اندازچشم آن ةنتیج در که شود می آینده در اقدام

 نشیب افراد شود می موجب هک کنند می فیتعر یعاطف و یشناخت یرفتارها را تأمل (2042)

 .آورند دست به خود اتیتجرب از یترقیعم کدر و دیجد

 تجربیات بر تأمل که اند عقیده هم لهئمس این بر نویسندگان ةهم توجه، مورد تعاریف در

 کاربرد و شفافیت جامعیت، یویژگ سه ،ها پژوهش در تعمق براساس .گیرد می صورت

(Suddaby, 2011) موارد گرفتندرنظر با .شود گرفته درنظر مفهوم یک تعریف در باید 

  :شود می ارائه زیر شرحبه تأملی یادگیری تعریف مفهوم، یک تعریف در شدهذکر

 و (Dewey, 1933) الفع توجه و (Boyd and Fales, 1983) آگاهانه کاوش فعالیت تأمل،»

 و (Høyrup and Elkjaer, 2006) ارزیابی منظوربه (Boud et al., 1985) فرد هر درونی

 ستها آن در نهفته دانش کسب و (Boyd and Fales, 1983) تجربیات مفهوم سازی روشن

((Argyris and Schon, 1974 مفهومی انداز چشم تغییر به که (Dwyer et al., 2012; Høyrup 

and Elkjaer, 2006) عملکرد و ها گیری تصمیم به آن تبعبه و شود می منجر (Holcomb et al, 

  «.دانجام می فرد (2009
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 تأملی یادگیری بر مؤثر واملع
 از یادگیری زمینة در کارآفرین فرد بر که است عواملی تأملی یادگیری بر اثرگذار عوامل

 .گذارد می تأثیر یزندگ در چه و کار محیط در چه دادهرخ مسائل ةباردر تأمل و تجربیات

 این .دپذیر می تأثیر درونی و (محیط) بیرونی عوامل از فرد رفتار است معتقد (4387) بندورا

 ماهیت و محیط ماهیت) محیطی و (شخصیتی های ویژگی) فردی عوامل بودنمؤثر به نظریه

 در نهفته بصیرت به توجه با .دارد توجه وکارش کسب در فرد عملکرد و رفتار بر (وکار کسب

 اینکه براساس و پذیرد می تأثیر محیط و شخصیتی های ویژگی از انسان شناخت نظریه، این

 شخصیتی های ویژگی از (2003 4،هرگنهان و السون) است شناختی ای مقوله تأملی یادگیری

 .پذیرد می تأثیر پیرامونی محیط و فرد

 تحمل موفقیت، به نیاز کنترل، مرکز ،پذیری ریسک به توان می شخصیتی های ویژگی جمله از

 ةنحو نظر از ها ویژگی این .کرد شارها طلبی چالش و رؤیاپردازی گرایی،عمل خالقیت، ابهام،

 گرتسهیل شخصیتی های ویژگی از ای دسته :شود می تقسیم جداگانه ةدست دو به یادگیری بر تأثیر

 ,Blickle) کنند می عمل افراد یادگیری ةبازدارند عنوانبه دیگر برخی مقابل در و هستند یادگیری

 که شوند می هایی ویژگی شامل یادگیری گرتسهیل شخصیتی های ویژگی عبارتیبه ؛(1996

 های ویژگی تأثیر ةدربار دسترسدر های پژوهش فراوانی رغمعلی .کنند می تسریع را یادگیری

 یادگیری بر عوامل دسته این تأثیر ةباردر خاصی تحقیقات انسان، رفتار و شناخت بر شخصیتی

به کارآفرینی ةحوز و عمومی صورتبه وکارهاکسب ةحوز در شناختی ایمقوله عنوانبه تأملی

 از برخوردار پژوهشی های یافته شود می تالش ،اساس براین .است هگرفتن انجام خاص صورت

 .شود مطرح ادامه در موضوع این با ارتباطات حداقل

 :دارد بستگی عامل دو به کارآفرینانه یادگیری کنند می بیان (4333) دیکنز و اندرسون

 ،پژوهش این در .محیط و دانش سازماندهی برای شرکت توانایی و فردی های مهارت ةتوسع

 نشان (2004) کمبس .اند دهکر بندی دسته خارجی و داخلی اصلی ةدست دو به را مذکور عوامل

 .شود می آن از ممانعت ای تأمل در لیتسه موجب هک دارد وجود اشخاص در هایی ویژگی داد

                                                            
1. Olson & Hergenhan 
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 هک داند می هایی ویژگی از را شیخو احساس و رکتف از یآگاه و رکتف ،یریپذانعطاف وی

 خود درون از تأمل حاصل یادگیری که باور این با (2009) کوپه .شود می تأمل بهبود موجب

 فرد پشتکار و تالش همچنین و فعالیت دادن انجام در پذیری مسئولیت عالقه، است، کارآفرین

 کرده مطرح تأملی یادگیری بر مؤثر عوامل عنوانبه وکارش کسب در بهتر نتایج کسب برای را

  .است

 آنان یادگیری بر کارآفرینان شخصی ابتکارات نیز (2003) همکاران و هولکومپ نظر از

 قبیل از کارآفرینان ابتکارات انواع دهد می نشان پژوهشگران این تحقیق های یافته .دگذار می اثر

 کارآفرینان یادگیری بر 9شده تنظیم و مهار ابتکارات و 2نماینده ابتکارات 4،دردسترس ابتکارات

 ةدست سه به را کارآفرینان یادگیری بر اثرگذار عوامل (4932) مافی و الیاسی .دارد مثبت اثر

 محیط ماهیت و کاروکسب ماهیت ،کارآفرینان شخصیتی های ویژگی :اند کرده تقسیم کلی

 کارآفرینان در یادگیری ویتتق موجب که را شخصیتی های ویژگی ژوهشپ این .وکار کسب

 ،«پیگیری و مندی عالقه» ،«عمل ابتکار و نوآوری» :است کرده بیان هدست سه در ،شود می

  .«ابهام تحمل و پذیری ریسک»

 بررسی نانکارآفری در را یادگیری بر ثیرگذارأت شخصیتی های ویژگی مختلف های پژوهش

 نگرفته انجام پژوهشی اما ،(Anderson and Deakins, 1999; Holcomb et al., 2009) اند دهکر

 کارآفرینان ةجامع در تأملی یادگیری با مرتبط ةکنند تسهیل شخصیتی های ویژگی به که است

 یادگیری ةکنند تسهیل شخصیتی های ویژگی پژوهش این در درنتیجه، .کند توجه وضوحبه

 نشان اشاره مورد پژوهش های یافته ةدربار تعمق .شود می شناسایی کارکشته کارآفرینان تأملی

 کانون کنونتا کارآفرینان در تأملی یادگیری ةکنند تسهیل خصیتیش های ویژگی     اوال  دهد می

 شخصیتی های ویژگی بین معلولی -یعل روابط و اهمیت       ثانیا  و اند نبوده پژوهشی توجه

 این شناسایی برعالوه حاضر تحقیق رو،این از .است دهشن تبیین نیز تأملی یادگیری ةکنند تسهیل

 .پردازد می نیز ها آن بین روابط و اهمیت میزان شناسایی به ها،ویژگی

                                                            
1. Availability Heuristic 
2. Representativeness Heuristic  
3. Anchoring and Adjustment Heuristic 
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  شناسی روش
 از اول ةمرحل در :است گرفته انجام مرحله دو در که است اکتشافی کیفی نوع از پژوهش نیا

 شخصیتی های ویژگی شناسایی منظور به کارکشته، کارآفرینان با ساختاریافتهمهنی های مصاحبه

 مدیریت جلسات برگزاری با دوم مرحلة در .شد استفاده کارآفرینان تأملی یادگیری با مرتبط

 سپس و دش انتخاب ها مقوله ابتدا و کردند ارزیابی را قبلی بخش نتایج خبره افراد ،(IM) تعاملی

 .شد استخراج مقوالت بین معلولی -یعل ارتباط

 نیا انتخاب یاصل لیدل .است شده فادهتاس یتیروا قیتحق روش از پژوهش اول ةمرحل در

 دل از نانیارآفرک تأملی یادگیری ةکنند تسهیل شخصیتی های ویژگی ییشناسا به ازین روش،

 نانیارآفرک ةگذشت های تجربه یاوکوا طریق از ها مصاحبه این .ستها آن تجربیات و ها روایت

 در .دارند را اروک کسب دو ةادار و ایجاد ةتجرب حداقل هک است گرفته انجام ای کارکشته

 با و نظر مورد افراد با متعدد محور واقعه یا روایتی های مصاحبه دادن انجام با پژوهشگر ،ادامه

 شخصیتی های ویژگی ةدربار الزم های داده مصاحبه، هنگام در ها تجربه به یمعنابخش

 های  پرسش استخراج یبرا .آورد دست هب را کارآفرینان تأملی یادگیری بر کننده لتسهی

 های چارچوب و نانهیارآفرک ای هواقع یعموم ابعاد شامل مقوله دو قیتلف از قیعم ةمصاحب

 ةجامع .است شده استفاده 5W1H (Jang and Woo, 2005) و STAR (Kessler, 2006) مصاحبه

 مشغول تهران در که است غذایی صنایع ةحوز ةکارکشت کارآفرینان پژوهش این در آماری

 هشد استفاده خبره افراد انتخاب برای هدفمند گیری نمونه روش از مرحله این در .اند فعالیت

 شامل است بهتر روایتی تحقیق در آماری ةنمون ،(4334) هابرمن و مایلز دیدگاه اساسبر .است

 :باشد زیر های ویژگی

 .دهد ارائه بررسی مورد موضوع زمینة در غنی اطالعات دبای نمونه .4

 .باشد نزدیک واقعیت به و دهد رائها تموضوعا ةدربار لیقبوقابل توضیح باید نمونه .2

 :شد توجه آماری ةنمون انتخاب برای مناسب معیارهای به اشاره، مورد های دغدغه اساسبر

 حد شاخص از ،پژوهش ینا در .«کاروکسب دو حداقل مدیریت یا اندازی راه در سابقه داشتن»

 امیپ ،گرید ةنمون شدناضافه هک وضعیتی یعنی ؛شد استفاده نمونه حجم نیتعی برای نظری اشباع

 آمدهدستبه های داده شد حاصل نانیاطم و نداشت همراهبه ها روایت در یدیجد یمعنا و
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 اطمینان برای و شد محقق پنجم ةنمون در مسئله نیا .(4986 بازرگان،) دستنه یرارکت        تقریبا 

 با .است شده استفاده روش سه از قیتحق ییروا تیتقو یبرا .یافت ادامه نهم ةنمون تا ها مصاحبه

 و نانهیارآفرک ةواقع یعموم ابعاد ةمقول دو قیتلف) مصاحبه های پرسش مندنظام یطراح

 و سویک از آن لیمکت و اصالح در خبرگان یاهنظر از استفاده و (مصاحبه های چارچوب

 قیتحق ییروا به یحدود تا گر،ید یسو از آن تأیید و اصالح و هیاول ةمصاحب در آن آزمودن

 از پس .گیرد صورت هدفمند صورت به نانیارآفرک انتخاب شد تالش همچنین، .شد توجه

 اختیار در       مجددا  و شد استخراج ها مصاحبه متن از دیمف های داده تمام مصاحبه، دادن انجام

 بیان به ؛دهند ارائه عاتاطال لیمکت یبرا را خود نظرهای تا قرارگرفت شوندگان مصاحبه

 .است شده توجه پژوهش پایایی به شوندگان مصاحبه درونی ارزیابی روش طریق از ،دیگر

 مدیریت جلسات در ها مصاحبه از آمدهدست هب مقوالت پژوهش، اجرای دوم ةمرحل در

 انتخاب و شناسایی منظور به تالش تحقیق روش نوع نای هدف .شد گذاشته اشتراک به تعاملی

 است مقوله اهمیت میزان تعیین درنهایت و ها مقوله بین تأثیرگذار روابط برقراری برتر، های مقوله

(Rezaei-zadeh et al., 2014). تعاملی مدیرت روش براساس شرایطی، چنین در (IM) که افرادی 

 مورد اهداف به تا شوند می جمع دارند، توجهیشایان تجربیات و آگاهی خاص یموضوع ةدربار

 روش اساسبر بخش این در آماری های نمونه (.4932 ،همکاران و زادهرضایی) ندیاب دست اشاره

  :دارندرا  زیر ویژگی دو از یکی نظر مورد افراد .اند شده انتخاب هدفمند گیری نمونه

 .نددار تدریس ةسابق سال چهار حداقل و کافی دانش کارآفرینی آموزش زمینة در .4

 .دارند را وکار کسب یک ةادار و ایجاد تجربة حداقل .2

 ابتدا .گرفت صورت پژوهش روایی تأیید راستای در اقداماتی روش چند به مرحله، این در

 به آشنا و باتجربه تسهیلگر حضور ،همچنین .ندشد نتخابا هدفمند صورتبه کنندگان شرکت

 پژوهش از بخش این روایی بر جلسه در تعاملی مدیریت جلسات برگزاری کاری فرایند و روند

 افراد از تأملی یادگیری با مرتبط یها مقوله بین روابط و ابعاد ةباردر بحث هنگام .کرد اضافه

 در شده،انتخاب ةتجرب از منبعث های استدالل آشکارسازی و کردنبرجسته با شد می خواستدر

 .ارندبرد پژوهش روایی از اطمینان راستای در دیگر گامی جلسات در ابعاد یا معیارها از هریک
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 برگزاری با تعاملی، مدیریت جلسات برگزاری ساختار در پژوهش پایایی از اطمینان برای

 تأملی یادگیری موضوع با مرتبط و برتر های مقوله ةدربار گیریرأی تکرار و مرحله چندین

 با پژوهش این در درنهایت، .برود  پیش خطا کاهش سمت به نهایی نتایج دش  سعی کارآفرینان

 در تأملی یادگیری ةکنند تسهیل شخصیتی های ویژگی .4 :داریم سروکار پرسش سه

 است؟ صورت چه به ها ویژگی این اولویت و اهمیت .2 ند؟ا کدام کارکشته کارآفرینان

 است؟ صورت چه به ها ویژگی این بین معلولی -یعل روابط. 9

 

 پژوهش های یافته
 دادن انجام شامل لاو ةمرحل :است گرفته انجام مرحله دو در پژوهش پرسش دو به  پاسخ

 هر از حاصل های یافته ،ادامهدر .است تعاملی تیمدیر جلسات برگزاری دوم ةمرحل و  مصاحبه

 .شود می شرح مرحله
 

       مصاحبه      دادن       انجام   :   اول       مرحلة   (   الف

 که شدند انتخاب غذایی صنایع ةحوز در کارکشته کارآفرینان از نفر نه پژوهش اول مرحلة در

 کارشناسی مدرک حداقل افراد این تحصیلی، نظر از .دارند را وکار کسب یک حداقل مالکیت

 نفر هفت پژوهش نیا در کننده شرکت نفر نه از .ندشتدا را وکار کسب یک اندازی راه ةسابق و

 متن ابتدا که شود می مصاحبه نه شامل پژوهش اول مرحلة های یافته .بودند زن نفر دو و مرد

 برای مناسب شرایط ات است شده سازیهپیاد و ضبط یصوت لیفا یرو از ها مصاحبه املک

 گزارش هک است گرفته صورت مرحله دو در ها داده دگذاریک سپس .شود فراهم کدگذاری

  .دشو می ارائه درادامه آن
 

 :سازیمفهوم اول گام .1

 و شوند شناسایی ها مصاحبه در موجود مستقل شواهد ابتدا ،شد تالش لیتحل گام نینخست در

 فرایند اعمال با (.4 جدول) شود آشکار و شناسایی اولیه مفاهیم مستقل، شواهد دل از سپس

 یادگیری ةکنند تسهیل شخصیتی های ویژگی ةدربار ها مصاحبه از اولیه مفهوم 992 موردنظر،

 .آمد دست به کارآفرینان تأملی
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 (شواهد ییشناسا) هیاول یدگذارک .1 جدول
 هیاول یساز مفهوم یگفتار شواهد فیرد

1 
 دیکن شروع دیهخوایم را یستمیس کی اگر دمیرس جهینت نیا به من
 .دینزن جا و دیسیوا پاش دیبا دیببر شیپ و

مصمم و پشتکار داشتن
 کار شروع یابر بودن

2 

 زمان کل جمعه چه شنبهپنج چه رو زمانم کل زمان اون در من
 که رفتم یم سال 11 اون انیپا در که رفتم یم کالس رو میمرخص
   .دمید یتخصص آموزش ساعت هزار 1 دحدو

 یریادگی به عالقه و ازین
 مستمر

3 

 ةهم یستین مجبور من نظربه .داده انجام یکی ور قسمت هر     عتا یطب
 یمیت و کردنیهمکار بدون .یباش داشته خودت رو ها مهارت

 .برد جلو رو یکار شهینم که کردنکار

 یگروه کار ةیروح داشتن
 کارها دادن انجام یبرا

4 
 نیبب رو ها یسخت .کن عمل رو پر نیبب رو یخال هیخال وانیل نصف

 .باش گرامثبت یول
 یشیاندمثبت ةیروح داشتن

 
  :سازیمقوله دوم گام .2

 در تأملی یادگیری ةکنند تسهیل شخصیتی های ویژگی) اول پرسش به پاسخ در و گام این در

 با مرتبط های مقوله و ندشد ترکیب هم با مشابه مفاهیم ابتدا ،(ندا کدام تهکارکش کارآفرینان

 و معنایی بار دارای مفاهیم به سپس .شدند شناسایی کارآفرینان تأملی یادگیری موضوع

 ةکنند تسهیل ةمقول نوزده ژوهشپ از بخش این در .شد توجه مقوله عنوانبه نیز اهمیتبا

 .(2 جدول) است شده شناسایی کارآفرینان تأملی یادگیری
 

 کارآفرینان تأملی یادگیری ةکنندتقویت های مقوله .2 جدول
 ها مقوله فیرد ها مقوله فیرد

 پروازیبلند و پردازیخیال ،نگریآینده و بودنهدفمند 11 بودنامیدوار و اندیشیمثبت 1

 جمعی کار ةروحی 12 کاری اخالق 2

 (خوداتکایی و نفساعتمادبه) خودباوری 11 طلبیاستقالل 3

 مفاهیم بین ارتباط برقراری ویژگی گری،وجو جست هوشیاری، 11 کاردوستی 4

 درونی کنترل مرکز و پذیرییتمسئول 11 گرایییادگیری 5

 ابهام تحمل شجاعت شکست، تحمل و جسارت پذیری،ریسک 11 شکیبایی و صبر 6

 مسئله حل تفکر داشتن و انتقادی تفکر 11 کار در صداقت و دقت 7

 طلبیموفقیت پیشرفت، ةانگیز 11 (نوآوری و خالقیت) عمل ابتکار 8

 بودنمصمم و داشتنپشتکار کوشی،سخت 11 بودنمحتاط 9

  ذهنی یافتگینظم 11
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   (:      تعاملی        مدیریت       جلسات )     دوم       مرحلة   ( ب

 نفر شانزده از جلسات این مجموع در .شد برگزار تعاملی مدیریت ةجلس پژوهش دوم مرحلة در

 ای کارکشته کارآفرینان و ندداشت آموزشی ةسابق سال چهار حداقل که کارآفرینی انمدرس از

 مرد نفر سیزده تعداد این از .شد دعوت ،ندداشت را وکار کسب یک حداقل ةادار یا مالکیت که

 عنوانبه پژوهش اول مرحلة های خروجی .ندا بوده (درصد 43) زن نفر سه و (درصد 84)

 دادنپیشنهاد امکان تعاملی مدیریت جلسات در است ذکر شایان .شد مطرح مرحله این ورودی

 یگیررأی سپس .دارد وجود خبرگان طرف از اولیه، های ورودی از خارج و جدید ةمقول

 .شد انتخاب مقوالتی بخش هر در و گرفت صورت

 یادگیری ةکنند تسهیل های ویژگی اولویت و اهمیت) پژوهش دوم پرسش به پاسخ در

 و شدهشناسایی های ویژگی درمورد بحث از پس ،(است صورت چه به کارآفرینان تأملی

 تعیین تأملی یادگیری ةکنندتقویت شخصیتی ویژگی ده نهایتدر جدید، های ویژگی یشنهادپ

 ترین مهم» عنوانبه کنندهتقویت ویژگی هشت ،گیری رأی از پس و پایانی گام در .شد

 آن نتایج که شدند انتخاب «نکارآفرینا در تأملی یادگیری ةکنند تقویت شخصیتی های ویژگی

 .شود می ارائه 9 جدول در
 

 کارآفرینان تأملی یادگیری ةکنند تقویت شخصیتی های ویژگی نهایی انتخاب و آرا تعداد .1 جدول
 نهایی انتخاب رأی تعداد مقوالت ردیف
 + 1 ذهنی یافتگی نظم 1
 + 1 قادیانت تفکر 2
 + 1 کاردوستی 1
 + 1 کوشیسخت 1
 + 1 گرایییادگیری 1
 + 1 هوشیاری 1
 + 2 طلبیموفقیت 1
 + 2 اندیشیمثبت 1
 - 1 خالقیت 1
 - 1 ذهنی پذیریانعطاف 11
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 دارد اشاره تهکارکش کارآفرینان شخصیتی های ویژگی از دسته آن به هشد حمطر هایمقوله

 منظوربه گیری رأی اتمام از پس .شوند می ها آن در تأملی یادگیری تسهیل و تقویت موجب که

 ةکنند تسهیل شخصیتی های ویژگی بین معلولی -یعل روابط) پژوهش پرسش آخرین به پاسخ

 افزارنرم در مقوالت کردنوارد با (است رتصو چه به کارکشته کارآفرینان در تأملی یادگیری

 افزارنرم این .است شده  تعیین ها آن از هریک بین ةرابط ،(ISM) تفسیری ساختاری سازی مدل

 ارائه 4 شکل در نمودار صورتبه را ریکدیگ بر مقوالت چشمگیر آثار ریاضی منطق براساس

 .است داده

 
 کارکشته کارآفرینان در تأملی یادگیری ةکنند تسهیل شخصیتی هایویژگی معلولی -علی ارتباطات نمودار .1 شکل

 

 ،تأملی  دگیرییا ةکنند تسهیل شخصیتی ویژگی ترین یعل دهد می نشان نمودار این

 یافتگی نظم کاردوستی، ةرد هم و گذارد می تأثیر کاردوستی بر اندیشیمثبت .است اندیشی مثبت

 و گرایی یادگیری هوشیاری، انتقادی، تفکر به کاردوستی و ذهنی یافتگی نظم .است ذهنی

 ارتباط یکدیگر با مستطیل در قرارگرفته ویژگی چهار این،برعالوه .دوش می منجر طلبیموفقیت

 یبرا ،ادامهدر .شود می منجر نیز کوشی سخت به کاردوستی ،همچنین .دارند دوطرفه

 شواهد با همراه اه آن انتخاب دالیل و شدهمطرح ریفتع منتخب، های مقوله شدنتر روشن

 .شوند می ارائه گفتاری
 

 :ذهنی یافتگینظم

 منظم بندی دسته معنیبه «ذهنی فتگییانظم» جلسه، در شدهمطرح های بحث به استناد با

 تجربیات به رجوع یافتگی نظم این .است ذهن در رویدادها و وقایع از فرد تجارب و ها برداشت

 اندیشیمثبت

 یافتگینظم
 ذهنی

 کاردوستی

 انتقادی تفکر

 هوشیاری

 گرایییادگیری

 طلبیموفقیت

 کوشیسخت
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 فرد .است تأملی یادگیری بر مؤثر عوامل از یکی بنابراین، ؛دنک می تسهیل را ها آن از استفاده و

 ورتصدر و کند می بندی دسته خود ذهن در را تجربیات ذهنی، یافتگی نظم داشتن با کارآفرین

 یادگیری تسهیل در ویژگی این انتخاب برای شدهمطرح قولنقل .گیرد می کار هب را ها آن نیاز

 :است زیر شرحبه تأملی

 راهبرد دارای ....کردنفکر برای خاص اصول یک دارای [یعنی ذهنی یافتگینظم]»

 اولین       معموال  ...میشم رو هروب ای مسئله با وقتهر من :بزنم مثال یک ...کردنفکر برای مشخص

 و تر کوچک مسائل به شکونم می رو مسئله ،بدم جواب رو مسئله نتونستم گها .تفکره گامم

 ذهنی اطالعات .کنم می تأمل لهمسئ یرو تر دقیق خیلی کنم می فکر منظم وقتی طوری این

 «.هستم چی دنبال دونم می گیرم می کار هب راحت رو ام شدهبندی طبقه

 
 :انتقادی تفکر

 های حل راه و شواهد مسائل، منطقی بررسی توانایی به تعاملی مدیریت جلسات در انتقادی تفکر

 در اساسی عاملی عنوانبه انتقادی تفکر گرفتهصورت های بحث در ،عالوه هب .رددا اشاره رو  پیش

 بپرسد خود از واقعه هر برابردر گیرد می یاد کهزمانی فرد زیرا شد، انتخاب کارآفرینان کردنتأمل

 .گیرد نمی صورت تأمل باشد، نداشته انتقادی تفکر فردی اگر و کند می تأمل واقعدر ،«چرا»

 :است بوده صورتاین به مقوله این انتخاب دالیل و تعریف بیان در شدهمطرح قول نقل

 .شود می ملتأ از مانع که است رایج های رویه پذیرفتن و عادت مقابل ةقطن انتقادی تفکر»

 که هایی پدیده به نسبت کنم فعال تخریب نپذیرم، سادگیبه را هرچیزی من یعنی انتقادی تفکر

 .بگذارم بزرگ چرای یک شنوم می یا بینم می که چیزی هر جلوی همیشه هستم، مواجه ها آن با

 .« ...دبگیر صورت دناتو نمی تأمل فرایند     اصال  دنگیر صورت فعال تخریب این تا من نظربه

 
 :کاردوستی

 به فرد ةعالق معنیبه کاردوستی تعاملی، مدیریت جلسات در گرفته انجام هایبحث طی

 و مسائل وجود برخالف خاص، های لیتفعا و کار به خود عواطف و ذهن وقت، تخصیص

 :است شده بیان گونهاین ویژگی این انتخاب دلیل .است رو  پیش مشکالت
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 رگا .کنند می تأمل دارند، عالقه آن به و دارند دوست که مسائلی بهراجع افراد     صوال ا»

 دوست ار کار موضوع رگا ....کنیم فراموشش کنیم می سعی باشیم تهداش تنفر مسائلی به نسبت

 «.کنیم می تأمل باشیم داشته

 
 :کوشی سخت

 جلسات در .شود می تأملی یادگیری تقویت موجب که است یمهم ویژگی کوشی سخت

 تا کار در خود ةانگیز و انرژی حفظ جهت فرد یتدج» عنوانبه ویژگی این تعاملی مدیریت

 انتخاب دلیل .است شده تعریف «کاری های چالش و مشکالت وجود رغمعلی نتیجه حصول

 :است شده بیان زیر شرحبه حضار از یکی طرف از ویژگی این

 و وجو جست به بکنه شروع فرد میشه موجب این که شوقه شروع ةنقط کوشیختس»

 فرد اگر و است پرمانعی و سخت فرایند تأملی یادگیری ...کردن بندیطبقه رو تجاربش

 «. ...کنهمی سقوط نکنه غلبه اش تأملی هدف اون به و نباشه کوش سخت

 
 :گرایی یادگیری

 از یکی .است شده تعریف پیشرفت و یادگیری به شوق و عالقه جلسات این در گرایییادگیری

 در را خود نظر ،داند می تأمل تقویت در مهمی عامل را یادگیری به عالقه که کنندگان شرکت

 :است کرده بیان آن اهمیت و ویژگی این تعریف زمینة

 یادگیری توانایی که هستند ها آدم از خیلی ...باشند داشته یادگیری به شوق و توانایی ...»

 ةعالق و شوق که هستند هایی مآد ...مهمه که هستش یادگیری به شوق این ولی ،دارند باالیی

 موجب دارند که پایینی استعداد و هوش رغملیع .دارند یادگیری و پیشرفت به عجیبی

 .« ...درونیه های انگیزش بارز مصداق ...دونش می شرکت پیشرفت

 
 :هوشیاری

 آوری جمع معنیبه را کارآفرین فرد بودنهوشیار ملی،تعا مدیریت جلسات در کنندگانشرکت

 و پیرامونی های پدیده در تحوالت و یراتیتغ ردیابی طریق از اطالعات ترکیب یا تلفیق و
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 .است ملتأ تسهیل در مهم شخصیتی های ویژگی از یکی که اند دانسته وکار کسب با مرتبط

 :است شده بیان زیر صورتبه انتخاب دلیل

 آنچه به یعنی ؛کند آوریجمع اطالعات کند می سعی رویدادها با ههمواج در کهکسی»

 .کند تأمل رویدادها رد انسان که شود می موجب ویژگی و روحیه این .کند نمی بسنده دارد

 چه و دهد می من به چیزی چه تجربه این که کنند می سؤال خودشون از تجربه هر تو افراد

 گریوجو جست ... دنکن تلفیق هم با رو تجارب دنکن می سعی حتی .دهد نمی من به چیزی

 .«است هوشیاری از یئجز

 
 :طلبیتموفقی

 بیان زیر شرحبه تعاملی مدیریت جلسات در که است هایی ویژگی از دیگر یکی طلبی موفقیت

 همچنین و وکار کسب با مرتبط و اهمیتبا نتایج کسب برای فرد ةانگیز و تمایل» :است شده

 در تأملی یادگیری ةکنند تسهیل موردنظر گیژوی .«وکار کسب با مرتبط های مهارت بر تسلط

 با ههمواج در ،کوشد می موفقیت برای همواره که فردی زیرا ،است شده معرفی کارآفرینان

 :است شده معرفی ونهگاین مذکور ویژگی .کند نمی عبور ها آن از سادگیبه رویدادها

 ذهن یک شما ....داره وجود موفقیت های قله هگمی تجربهبا کارآفرین ،میاد تجربه اسم قتیو»

 ...دارید نیاز قیتموف به برسید یادگیری و پیشرفت انگیزة به اینکه برای و دارید سازنده و خالق

 داشته موفقیت ةانگیز دارند نیاز باشند داشته یادگیری و رشد ةانگیز اینکه برای ها آدم بنابراین

 .« ....دهد می انرژی ها آدم به موفقیت ةجوهر چون ؟چرا .است موفقیت با همراه رشد .باشند

 
 :اندیشیمثبت

 و ها ناتوانی جایبه ها توانایی بر تمرکز و توجه معنایبه جلسات این در اندیشیمثبت

 امکان افراد به که است کردنفکر از ایشیوه ،دیگر بیان به ؛است شده تعریف ها محدودیت

 دیگران های نگرش و رفتارها رویدادها، از ای خیرخواهانه و مناسب تلقی و برداشت دهد می

 بیان زیر صورتبه را آن تعریف و انتخاب نای دلیل کنندگان شرکت از یکی .باشند داشته

 :است کرده
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 فرایند به شروع باشه نداشته وجود کاروکسب بهراجع مثبت ذهنیت یک وقتی تا من نظربه»

 یک و بیاد وجود به آینده به امید تا باشیم اندیشمثبت باید ما .افتهنمی اتفاق تأملی تفکر و تأمل

 و درونی انگیزشی عامل گذشته در تأمل. تغییر ایجاد برای بشود ای انگیزه و محرکه ینیرو

 احساس کارهایش در تأمل به نیازی نداره امیدی که فردی .است تأمل برای نیازی پیش

 .« ...نمیکنه

 

 گیرینتیجه و بحث
 برای پژوهش این های یافته ابتدا پژوهش، های پرسش زمینة در نهایی گیری نتیجه و بحث برای

 منطقی دالیل ذکر با ،مرتبط های پژوهش های یافته ذکر از پس و دونش می مطرح پرسش هر

 .شوند می مقایسه

 ةکنند تسهیل شخصیتی های ویژگی شناسایی زمینة در پژوهش اول پرسش به پاسخ در

 ها ویژگی این .ندشد شناسایی پژوهش این در ویژگی نوزده کارآفرینان، در تأملی یادگیری

 2 دولج در که شود می ...و گرایییادگیری طلبی،استقالل ،کاری  اخالق خودباوری، شامل

 و رکتف از یآگاه و رکتف ،یریپذانعطاف (2004) کمبس مشابه های پژوهش در .است آمده

 فعالیت دادن انجام در پذیری مسئولیت و پشتکار و تالش عالقه، (2009) کوپه ؛شیخو احساس

 هک دانند می هایی ویژگی از را رآفرینانکا شخصی ابتکارات (2003) همکاران و هولکمب و

 برعالوه حاضر پژوهش ةشدشناسایی شخصیتی های ویژگی ةگستر .دشو می تأمل بهبود موجب

 انتقادی، تفکر مانند جدید شخصیتی ویژگی چندین ،ها پژوهش این های یافته پوشش

 .دنک می معرفی تأملی یادگیری ةکنند تسهیل را ...و ندیشیا مثبت ذهنی، یافتگی نظم

 در تأملی یادگیری ةکنند تسهیل شخصیتی های ویژگی پژوهش، دوم پرسش به پاسخ در

 گییافت نظم حاضر پژوهش های یافته مطابق .شدند بندی اولویت اهمیت نظر از کارآفرینان

 پرسش .شدند معرفی شخصیتی های ویژگی ترین برجسته کاردوستی و انتقادی تفکر ذهنی،

 پژوهش این های یافته مطابق .است شده متمرکز معلولی -یعل روابط بر پژوهش سوم

 تسهیل را تأملی یادگیری که است شده شناسایی شخصیتی ویژگی ترین یعل «اندیشی مثبت»

 ةکنند تسهیل شخصیتی های ویژگی بندی اولویت موضوع با پژوهشی ،تحقیق ادبیات در .کند می
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 هدف .است نگرفته صورت ها آن بین معلولی -یعل روابط تحلیل و بررسی و تأملی یادگیری

 تأملی یادگیری آموزش در شخصیتی ویژگی ترین یعل به توجه معلولی، -یعل روابط بررسی

 شخصیتی ویژگی ترین یعل عنوانبه که ای ویژگی به باید تأملی، یادگیری آموزش در .است

 به توجه زیرا ،دوش توجه بیشتری اولویت با ،است شده انتخاب تأملی یادگیری ةکنند تسهیل

  .دنک می تقویت افراد در نیز را (4 شکل) دیگر های ویژگی ویژگی، ترین ی   عل 

 در ودیتمحد و ممانعت موجب که هایی ویژگی زمینة در پژوهشی شود می پیشنهاد

 در شود می توصیه این،برعالوه .دگیر انجام ،شوند می کارکشته کارآفرینان تأملی یادگیری

 شخصیتی های ویژگی از هریک مناسب سنجش برای مقیاسی ساخت به بعدی های پژوهش

 انجام کیفی صورتبه مذکور پژوهش اینکه به توجه با .شود توجه تأملی یادگیری ةکنند تسهیل

 در ها مقوله از کیهر تأثیرگذاری میزان به دیگر پژوهشی در شود می پیشنهاد است، هگرفت

  .شود توجه پیمایشی صورتبه کارآفرینان تأملی یادگیری
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