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 چکیده
 و تعیین الگوی ارائة هدف با حاضر پژوهش. شود می شناخته رقابتی مزیت یک کشورها اقتصاد در کارآفرینی امروزه
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 میزان و استخراج مربوطه کدهای و ابعاد ها آن محتوای تحلیل با و انتخاب پژوهش 55 پایان در که شد ارزیابی کارآفرینانه

 های حل راه خالقیت، کدهای تحقیق، های یافته براساس .دش تعیین شانون آنتروپی از استفاده با یکهر اولویت و اهمیت
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 مقدمه
 خلق متوسط، و کوچک یوکارها کسب درست ةتوسع و یانداز راه موجب ینیکارآفر

  منابع و مواد یریکارگ به و افراد اشتغال ،یزندگ نشاط شیافزا ثروت، دیتول ،یشغل یها فرصت

 استعداد( 1973) 2کرزنر و( 1933) 1تینا (.Pulka et al., 2014) شود یم کشورها یمال

 عدم کردنمحدود منظوربه یضرور یرشناختیغ و یشناخت یها مهارت شامل را نانهیکارآفر

 ,Kirzner) دانند یم بازار در موجود یها فرصت از یبردار بهره و کشف و یذهن یها تیقطع

 میتقس وکار کسب استعداد و خالقانه استعداد به را ینیکارآفر استعداد( 2007) 3نلسویو(. 2002

 استوار فرض نیا بر اغلب استعداد صیتخص یها مدل (.Wilson et al., 2007: 380) کند یم

 یها شرکت) یدیتول یها تیفعال عدب دو از ینیکارآفر استعداد ثابت استخر که است

 لیتشک( محصول و دیتول مجدد عیتوز) رمولدیغ یها تیفعال و( رشد و ینوآور ةآغازکنند

 ؛(2013) همکاران و گالردو–گالردو قاتیتحق در (.Bolton & Ockenfels, 2000) است شده

 ؛(1385) همکاران و یخانجان ؛(2009) ایج و وی ؛(2011) چن ؛(1394) همکاران و نژاد یمطهر

 ابعاد (2017) همکاران و 4ایلریما و( 2012) همکاران و تزلیو ؛(2007) همکاران و یسیدریف

 و نییتع از یکامل یالگو یپژوهش چیه در اما است، شده یبررس ینیکارآفر استعداد مختلف

 نییتع قیتحق نیا یاصل ةمسئل جه،یدرنت. است نشده ارائه ینیکارآفر استعداد اثربخش استقرار

 استعداد یبرا هماهنگ یالگو کی چارچوب در نانهیکارآفر استعداد ةدهند لیتشک ابعاد

 .استاجز انیم روابط و ابعاد نییتع قیطر از نانه،یکارآفر

 

 قیتحق نةیشیپ و ینظر یمبان بر یمرور
 انقالب و یورییآپر یایقضا) کانت مانوئلیا الک، جان مانند بزرگ لسوفانیف آثار در کاوش

 دهد یم نشان ...و یبارکل اسقف وم،یه دیوید کن،یب سیفرانس مالصدرا، ،(کانت ةشناسان معرفت

 ،نیهمچن. ستین ،پنداشت یم الک جان چنانکه منفعل و نانوشته دیسف لوح کی گرید بشر ذهن

                                                           
1. Knight 
2. Kirzner 
3. Wilson 
4. Mylrea 
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 از(. 1390 ،همکاران و ینانید یمیابراه) دوش ینم یتلق نهیآ مانند منفعل و رندهیپذ فقط ذهن

 یبرا که شودیم مطرح خاص یکارها دادن انجام یبرا بالقوه تیظرف استعداد گر،ید دگاهید

 با استعداد(. Bat & Yalcin, 2015) است مهم اریبس استعداد تیریمد درست، یها ییتوانا خلق

 ها تیفعال ای مشاغل یبرخ دادن انجام یبرا ها ییتوانا نیا که دارد ارتباط هوش ای ییتوانا

 و نیتمر با که دارد ارتباط تیخالق و یذات یها ییتوانا با استعداد ،یکل طور به. است یضرور

 استعداد محرک نوع سه کند یم انیب( 2004) هلر(. Butter et al., 2015) ابدییم توسعه آموزش

 یها بخش در درخشان یاستعدادها و یلیتحص استعداد م،یمستق یدیتول استعداد: دارد وجود

 یگزارش 1998 سال در ینزیک مک (.1391 ،همکاران و یدهکرد ینیمب) یفرهنگ و یاجتماع

 :بود نیا یو گزارش معروف جملة. شود یم برشمرده استعداد جنگ یرسم آغاز که داد انتشار

 ;Bat & Yalcin, 2015; Beechler et al., 2009 «است مبارزه یبرا ارزش نیبهتر استعداد»

Horváthová, 2011).) شده هااستعداد به یابیدست نیگزیجا هااستعداد توسعة ،امروز یایدن در 

 ،یفرد یها یژگیو از یکی عنوان به استعداد و (Dhanabhakyam & Kokilambal, 2014) است

 ییتوانا سطح نیباالتر ةارائ .کند یم جادیا تفاوت افراد بلندمدت ای یکنون یسازمان عملکرد در

 ,Schweyer, 2004 Collings & Mellahi) شود یم دهینام استعداد تیریمد سازمان، در افراد

 اما بود، استعدادها 1مخزن ای سد به یدگیرس به هیشب استعداد تیریمد ،درگذشته (.;2009

 محققان (.1395 ،همکاران و انیشهواز) استعدادهاست رودخانة تیریمد به هیشب شتریب امروزه

 Federici et) دانند یم بازار یها فرصت از یبردار بهره و کشف ییتوانا را ینیکارآفر استعداد

al., 2007) است یبازده نیباالتر با یگروه و یفرد یها تیفعال مختص که (Weitzel et al., 

 :است جزء سه تابع تیخالق فرد هر در که گفت توان یم خالقانه استعداد ةنیزم در (.2010

 ةتوسع ،اساسنیابر. (Okpara, 2007) 4زهیانگ. 3 ؛3خالق تفکر یها مهارت. 2 ؛2تخصص. 1

 فایا یجهان اقتصاد یرقابت تیمز حفظ در مهم ینقش ،ینوآور ستیکاتال با ینیکارآفر استعداد

 .(Keat et al., 2011) کند یم

                                                           
1.Talent Pool 
2. Expertise 
3. Creative Thinking Skills 
4. Motivation 
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 یبررس را ها دانشگاه ینیکارآفر در ینوآور استعداد( 2017) یپژوهش در لئو و منیژ

 و ینوآور را آموزش یینها هدف ،ینیکارآفر استعداد شناختنتیرسم به با و کردند

 یتیریمد سبک مطالعه» عنوان با (2016) چن پژوهش در .نددانست آموزش ندیفرا در ینیکارآفر

 و مشاغل ،ینیکارآفر آموزش بیترک براساس یکاربرد روش با تیخالق یاستعدادها آموزش

 و رددا تمرکز مشاغل ةتوسع بر تیخالق یاستعدادها پرورش ،بلندمدت در شد داده نشان «افراد

 تیخالق آموزش یبرا یمهم یرسم برنامة ها دانشگاه و ها کالج از یاریبس ،یظرسنجن براساس

 ینیکارآفر استعداد ،(2016) همکاران و ژانگ پژوهش در .ندرندا افراد آموزش و ینوآور و

 صیتخص به گذشته ةده سه در نیچ یاقتصاد ةمعجز و شد یبررس نیچ در یاقتصاد ةتوسع و

 نسبت وکار کسب یها تیفعال و یکشاورز ،یدولت یها بخش در ینیکارآفر استعداد مجدد

 و شغل، انتخاب ،ینیکارآفر استعداد» عنوان با یقیتحق در( 2007) همکاران و کاقات. شد داده

 عوامل ،یاسیس یها حل راه و هابازار ناکارآمد اطالعات با ،ندداد نشان «گام به گام یها استیس

 بازارها حیصح اطالعات به ثروت خلق یبرا نیکارآفر یهااستعداد و شوند یم انتخاب مشاغل

 کاهش با درستنا انتخاب و اطالعات نداشتن لیدلبه مستعد نانیکارآفر از یاریبس و دندار ازین

 استعداد،: نانیکارآفر کتاب در( 2004) تامپسون و بولتون .شوند یم رو روبه ینیکارآفر بازده
 ،یخداداد خصلت ،استعداد عنوان به نیکارآفر افراد در استعدادها دناکرده انیب وهیش و خصلت

 ها تیمسئول و فیوظا ،دهند یم انجام افراد آنچه در که است یفرد یها ییتوانا و ها یژگیو

 و یگوابر یقاسم. است نیکارآفر یاصل ییاجرا سازوکار استعداد رةیزنج .دارد یاساس نقش

 استعداد ییشکوفا در پرورش و آموزش نقش» عنوان با یپژوهش در (1395) همکاران

 یمحتوا آموزش، یها روش ،یدرس ةبرنام ،یا حرفه یفن آموزش ندداد نشان «ینیکارآفر

 یماد یها تیحما ،یکیالکترون آموزش او، سیتدر یها روش و معلم ،یعمل یابزارها ،یدرس

 یاثربخش بر آموزان،دانش یریادگی یازهاین به توجه و نیکارآفر آموزاندانش یمعنو و

 مطالعة از پس. دگذار یم ریتأث کشور پرورش و آموزش نظام در ینیکارآفر آموزش

 استعداد ابعاد گوناگون یهادگاهید از مطالعات از کیهر شد مشاهده نیشیپ یها پژوهش

 اثربخش استقرار و نییبت ندیفرا از جامع ییالگو کی چیه اما ،اند هدکر یبررس را ینیکارآفر

 اثربخش استقرار و ییشناسا ندیفرا یبرا جامع یالگو ارائة. اند نداده ارائه ینیکارآفر استعداد
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. است رو شیپ قیتحق ینوآور جنبة و هدف ،شده ییشناسا استعداد شش یراستا در ینیکارآفر

. دهد پاسخ ینیکارآفر حوزة در یاساس یهاپرسش به دارد درنظر حاضر پژوهش ،رو نیا از

 ینیکارآفر استعداد اثربخش استقرار و نییتب یها مؤلفه یعوامل چه :از اند عبارت هاپرسش نیا

 استعداد اثربخش استقرار و نییتب در یوزن و تیاهم چه ها مؤلفه از کیهر ؟دهند یم لیتشک را

 است؟ چگونه ینیکارآفر استعداد اثربخش استقرار و یساز ادهیپ چارچوب دارند؟ ینیکارآفر

 

 قیتحق روش
 نوع از پژوهش یها داده یگردآور ةنحو برحسب و یکاربرد هدف نظر از پژوهش نیا

 مقاالت،) نیشیپ یها پژوهش شامل یآمار ةجامع حاضر قیتحق در. است بیفراترک -یاسناد

 نیتر مرتبط ،یریگ نمونه نةیزم در. است نانهیکارآفر استعداد نةیزم در( ها نامه انیپا و ها طرح

 نیا در گرفته انجام یها یبررس در که شدند انتخاب هدفمند یکردیرو از استفاده با مطالعات

 نیهمچن و میمستق طور به نانهیکارآفر استعداد ةدربار ها آن در که شد انتخاب پژوهش 55 نهیزم

 در که شد استفاده یفیک کردیرو از ها داده لیتحل یبرا. بود شده بحث رهایمتغ ریسا ةنیزم در

 استفاده یبند رتبه و قیتحق یها یکدگذار یبراSPSS  و 1یا. یت اطلس افزار نرم از قیتحق نیا

 استفاده «نیگل» یاتیح ابزار از پژوهش نیا در استفاده مورد مطالعات اعتبار یبررس یبرا .شد

 یکدها ییایپا. است یکاربرد یقاتیتحق یها طرح یتمام یابیارز یبرا که است شده

 ینیکارآفر خبرگان از یتعداد دییتأ و دگاهید افتیدر با مطالعات یها افتهی از شده استخراج

 مطالعه نیچند یساز کپارچهی یبرا 3لیفراتحل مشابه 2بیفراترک. شد یبررس کدها دربارة

 کردیرو با سهیمقا در (.Beck, 2002) ردیگ یم صورت یریتفس و جامع یها افتهی جادیا منظور به

 دارد، هیتک یآمار یکردهایرو و موضوع اتیادب یکم یها داده بر که یکم لیفراتحل

 ریتفس بیترک ب،یفراترک ،گرید عبارتبه ؛است بوده متمرکز یفیک مطالعات بر بیفراترک

 قیطر از پژوهشگران (.Zimmer, 2006) است منتخب مطالعات یاصل یها داده یهاریتفس

                                                           
1. Atlas TI 
2. Meta-Synthesis 
3. Meta-Analysis 
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 یفیک یها پژوهش بیترک راه از نگرش نیا. ابندی یم  دست مند نظام ینگرش به بیفراترک

 با. شود یم منجر یاساس و دیجد یها استعاره و موضوعات کشف به و دیآ یم دستبه مختلف

 مسائل درمورد گسترده و جامع یدید او در و ابدییم ارتقا پژوهشگر یجار دانش ،روش نیا

 یها افتهی بتواند تا است پژوهشگر قیعم و قیدق یبازنگر مستلزم بیفراترک. دیآ یم دیپد

 بیفراترک یا مرحلههفت روش از ،پژوهش نیا در. کند بیترک را مرتبط یفیک پژوهش

 یها پرسش میتنظ شامل آن مراحل که است شده استفاده (2006) 1باروسو و یسندلوسک

 اطالعات استخراج ،مناسب یها مقاله انتخاب و جووجست ،متون مند نظام یبررس پژوهش،

 در و ادامهدر .شودیم ها افتهی ارائة و تیفیک کنترل ،ها افتهی بیترک و لیلحت و هیتجز ،مقاله

 یها مقاله انتخاب و کیستماتیس یوجو جست دادن انجام یچگونگ پژوهش، یها افتهی بخش

  .دوشیم داده شرح یکم و یفیک لیتحل یبرا مناسب

 چه ،(What) زیچ چه شامل قیتحق یپارامترها ؛پژوهش های پرسش تنظیم :اول گام

 براساس که است (How) روش یچگونگ و (When) یزمان تیمحدود ،(Who) یا جامعه

 .است گرفته شکل پژوهش یهاپرسش

 یها گزارش ،یعلم اسناد تمام را پژوهش یآمار جامعة ؛متون مند نظام بررسی :دوم گام

 یها سال یط ینیکارآفر استعداد نةیزم در یخارج و یداخل یها هینشر و داده یها گاهیپا ،یپژوهش

  Scopus، Science Direct، SID یها گاهیپا در قیتحق یدیکل یها واژه. دادند لیتشک 2017 تا 1980

(Scientific Information Database ،)Google Scholar و  Emeraldاستعداد مورددر .شد جووجست 

 مند نظام یجووجست در هاهواژ تنوع نیا به که دشو یم استفاده یگوناگون یها واژه از انهنیکارآفر

 هوش ،ینیکارآفر استعداد نانه،یکارآفر استعداد جمله از یمتنوع یدیکل یها واژه از .شد توجه

 یها مقاله یجووجست یبرا ینیکارآفر ةتوسع و ینیکارآفر تفکر ن،یکارآفر ذهن ،ینیکارآفر

 ،نامه انیپا مقاله، 118 شامل گوناگون اسناد از یفهرست ،جووجست ةجینت در .دش استفاده پژوهش

 .آمد دستبه حوزه نیا با مرتبط ینهادها یها گزارش و کتاب

 

                                                           
1. Sandelowski & Barroso 
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 ها یافته
 براساس مناسب های مقاله انتخاب برای ؛مناسب های مقاله انتخاب و وجو جست :سوم گام

 و ،دسترسی محتوا، ،چکیده عنوان، مانند مختلفی پارامترهای ،1 شکل در شده مشاهده الگوریتم

 .است شده ارزیابی پژوهش روش کیفیت

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نهایی های مقاله انتخاب الگوریتم. 1 شکل

 

 و نام شامل مقاله هر به مربوط مرجع براساس ها مقاله اطالعات ؛نتایج استخراج :چهارم گام

 مقاله هر در شده بیان هماهنگی اجزای و مقاله انتشار سال همراه به ،نویسنده خانوادگی نام

 .شد بندی طبقه

 پیشین مطالعات براساس ،تحقیق این در ؛ییفک های یافته تلفیق و تحلیل و تجزیه :پنجم گام

 یکهر مفهوم گرفتننظردر با سپس و شد گرفته نظردر کدی شده استخراج اطالعات تمام برای

 ؛شدند مشخص تحقیق مفاهیم ،اساساینبر. دش بندی دسته مشابه مفهوم یک در کدها، این از

 مشاهدة ،آزاردهنده مسائل در خالقانه حل راه ارائة هدفمند، سریع، یادگیری توانایی ،مثال برای

 انتخاب کد نه عنوان به -است هشد بحث ها آن مورددر پیشین تحقیقات در ارهاب که -حساس

 رویکرد جزء و شوند می مطرح کارآفرینی فرایند در پردازی ایده سطح در کدها این .شدند

. دهند می تشکیل را خالقیت استعداد مقولة نوآوری همراه به که شوند می گرفته نظر در خالقیت

شدهیافت منابع تعداد  N= 118 
 

چکیده بررسی برای ها مقاله تعداد  N= 87 
 

کامل محتوای بررسی برای ها مقاله تعداد  N= 68 
 

(عنوان) ردشده هایمقاله  N= 31 
 

(چکیده) ردشده هایمقاله  N= 19 
 

(محتوا) ردشده هایمقاله  N= 10 
 

پژوهش روش ارزیابی برای ها مقاله تعداد  N= 58 
 

نهایی هایمقاله کل  N= 55 

 

(پژوهش روش) ردشده هایمقاله  N= 3 
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 و شدند انتخاب نهایی مقالة 55 مقاالت، یمحتوا تحلیل و گرفته صورت های تحلیل براساس

 یکارآفرین استعداد استقرار و تعیین های مؤلفه برای کد 96 و مفهوم 17 و مقوله 5 درمجموع

 مطالعات در داد نشان مرحله این در ها یافته. شدند گذاری برچسب و کشف تحقیق این در

 به فقط پیشین، مطالعات از یکهر و است نگرفته انجام مندی نظام ةمطالع چنین تاکنون گذشته

 از یک هیچ و اند داشته توجه یکارآفرین استعداد استقرار و شناسایی ةمقول از ویژه ای هجنب

 ةشد استخراج نهایی کدهای ،1 جدول در. اند نداشته مند نظام و منسجم یچارچوب تحقیقات

 . شود می داده نشان مفهوم و مقوله هر با مرتبط
 

 ها یافته بندی مقوله. 1 جدول
 کد میمفاه مقوله

 خالقیت استعداد
 مسائل در خالقانه حل راه ارائة هدفمند، و سریع یادگیری توانایی خالقیت

 .حساس مشاهدة ،آزاردهنده

 .پذیری انعطاف هیجانی، هوش نوآوری، توانایی نوآوری، روحیة نوآوری

 استعداد
 وکار کسب

 (وری بهره)

 .تحصیلی دانش ،رایانه و اینترنت با کار آمار، /ریاضی خارجی، زبان دانش
 حل در تداوم ،(فعالیت) عمل تمرکز زمان، تمرکز هدف، تمرکز وکار کسب رقابتی مزیت

 توانایی ،(ریزی برنامه) هماهنگی توانایی مذاکره، مهارت ،مسئله
 .مشتری با ارتباط ،وکار کسب کادرا متقاعدسازی،

 در نوآوری و خالقیت
 وکار کسب

 های حل راه ،نوآور و خالق های فرصت ،نوآور و خالق های ایده
 .نوآور و خالق

 و ها سیاست از عاتالاط ی،کار و ای حرفه های فعالیت بین تعادل وکار کسب کنترل
 سازی شبکه و ارتباطی های شبکه گسترش و حفظ ،ها رویه

 گسترش و برند ساخت های فعالیت در مشارکت ،(یکپارچگی)
 .بازار در وکار کسب توسعة برند،

 اصول مالی، مدیریت ،وکار کسب ادارة علم ،اقتصادی های تئوری وکار کسب دانش
 گیری تصمیم) خانوادگی پیشینة دانش مهندسی، و علمی

 .(پذیری ریسک گیری تصمیم/کارآفرینانه

 از حفاظت کار، بر چیرگی شکست، تحمل ،بینی خوش استقالل، وکار کسب شناسی روان
 .ابهام تحمل تحمل، آستانة راسخ، عزم و استقامت سازگاری، کار،

 تحلیل و تجزیه) وکار کسب راهبرد و انداز چشم کارآفرینانه، مدیریت وکار کسب مدیریت
 جدید وکار کسب گذاری سرمایه و خلق ،(بازار های فرصت

 کیفیت علمی، کیفیت اخالق، کیفیت ،(پذیر مخاطره عالی مدیریت)
 داشتن روانی، و شخصیتی کیفیت فرهنگ، کیفیت ،دوستی انسان
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 ها یافته بندی مقوله. 1 جدول
 کد میمفاه مقوله

 و گذاران سرمایه شناخت رهبری، توانایی منابع، بسیج توانایی
 .گیری تصمیم توانایی ،گرا آینده ،کنندگان حمایت

 و کشف استعداد
 از برداری بهره

 ها فرصت

 درآمد، کسب به تمایل منابع، جویو جست ،گرا عمل گرا، فایده محیطی های فرصت
 ای حرفه های فرصت ،کارآفرینانه فرهنگ ،ها فرصت بر تسلط توانایی

 .المللی بین کارآفرینی فناوری، کارآفرینی ،(بیکاری نرخ)

 پیگیری در نفوذ قدرت ریسک، رقابتی مزیت روشن درک سازمانی هوشیاری
 .سازمانی درون کارآفرینی کارمندیابی، توانایی ،بیشتر های تالش

 استعداد
 عدم کردنمحدود

 های قطعیت
 ذهنی

 عدم کاهش استعداد
 اطمینان

 ،پذیری مسئولیت رقابت، دستیابی، قابلیت ،(باور) نفس اعتمادبه
 تفکر سیستمی، تفکر ،مفهومی تفکر ،(بخشی نظم) سازی قاعده

 .سازی تیم فردی، بین ادراک تحلیلی،
 نژادی/مذهبی) تعصب ،العمل عکس زمان تحلیل، و تجزیه مهارت شناختی توانایی

 .ادراکی توانایی ترس، بر غلبه ،..(.و

 شغلی استعداد
 به تمایل کارها، دادن انجام درست کار، ارزش فردی، توسعة مهارت کار به ورود شایستگی

 .کار معناداری ،کار دادن انجام
 .بازار در ماندگاری بازار، شناخت بازار به ورود تمایل

 عوامل
 تأثیرگذاری

 و تخصص کاربرد تیمی، کار افراد، انتخاب) تیمی های فعالیت ای زمینه عوامل
 ،(سازی شبکه

 ،(وظایف و ها علت عقاید، ،ها ارزش) اجتماعی
 عدم از اجتناب ،قدرت فاصلة به تمایل ،گرا جمع/فردگرا) فرهنگی
 ،(گرامرد/ گرازن ،اطمینان

 .(صنعتی های زیرساخت ،صنعتی موقعیت ،اقتصادی رشد) اقتصادی
 

دهنده، پاسخگویان را  که دو رتبه کنترل کدهای استخراجی؛ شاخص کاپا زمانی گام ششم:
 شود دهنده را دارند، استفاده می کنند و قصد سنجش میزان توافق این دو رتبه بندی می رتبه

پژوهشگر با  منظور کنترل مفاهیم استخراجی، از مقایسة نظر (. به1388پور و صفری،  حبیب)
است. شاخص کاپا بین صفر تا یک نوسان دارد و هرچه مقدار سنجه به یک خبره استفاده شده 

(. 1392محقر، ) دهندگان وجود دارد دهد توافق بین رتبه تر باشد، نشان می عدد به یک نزدیک
محاسبه شد  825/0عدد  000/0 در سطح معناداری SPSS افزار مقدار شاخص با استفاده از نرم

فرض  05/0 تربودن عدد معناداری از . با توجه به کوچکشود نشان داده می 3 که در جدول
 شود. همچنین، استخراج کدها پایایی مناسبی داشته است. استقالل کدهای استخراجی رد می

 ادامة
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 کارآفرینانه استعداد مفاهیم و ها مقوله. 2 جدول
 کدها استخراج منابع برخی مفاهیم ها مقوله

 ,Zhimin & Lu (2017), Holm et al. (2013) نوآوری خالقیت، خالقیت استعداد
Okpara (2007), Adams (2005), Weitzel et al. 
(2010; 2009), Arroyo-Vazquez et al. (2013), 
Thompson (2004), Yu & Jia (2009), Chen 
(2011a; 2010a; 2010b; 2016), Zhang (2010), 
Ghatak et al. (2007), Eesley & Lee (2017), 
Sanders & Weitzel (2013), Bolton & 

Ockenfels (2000), (1385) همکاران و خانجانی  

 استعداد
 وکار کسب

 (وری بهره)

 ،وکار کسب رقابتی مزیت
 ،وکار کسب در خالقیت
 ،وکار کسب کنترل

 ،وکار کسب مدیریت
 وکار کسب دانش

Shakhnov (2014), Weitzel et al. (2010; 2009), 
Federici et al. (2007), Gallardo-Gallardo et al. 
(2013), Chen (2011; 2010a; 2010b; 2016), 
Ghatak et al. (2007), Bolton & Ockenfels 
(2000), Ferreira et al. (2012) 
 

 و کشف استعداد
 از برداری بهره

 ها فرصت

 ،محیطی های فرصت
 سازمانی هوشیاری

Zhimin & Lu (2017), Cohen & Winn (2007), 
Botha (2006), Lovgren et al. (2011), shane 
(2000), Federici et al. (2007), Arroyo Vazquez 
et al. (2013), Johnson & Wu (2012), Chen 
(2011a; 2011b; 2010a; 2010b; 2010c; 2009; 
2016), Bolton & Ockenfels (2000) 

 محدود استعداد
 عدم کردن

 ذهنی های قطعیت

 عدم کاهش استعداد
 شناختی توانایی اطمینان،

Holm et al. (2011), Holm et al. (2013), 
Baumol (1996), Federici et al. (2007), Sahay 
(2014), Ghatak et al. (2007), Bolton & 
Ockenfels (2000) 

 کار، به ورود شایستگی شغلی استعداد
 بازار به ورود تمایل

 (1385) همکاران و خانجانی ،(1394) ماهانی و نژاد مطهری
Zhimin & Lu (2017), Gallardo- Gallardo et al. 
(2013), Panda & Sahoo (2015), Bolton & 
Ockenfels (2000) 

 
 توافق اندازة مقادیر. 3 جدول

 معناداری عدد استاندار انحراف مقدار 
 توافق مقدار کاپای
 معتبر موارد تعداد

825/0 
96 

061/0 000/0 

 
 با ارتباطات محتوای آن طریق از که است اطالعاتی فرایند از ای مرحله محتوا، تحلیل اینجا در

 صورت به و یابد می تبدیل و تغییر دار نظام و شدهبندی طبقه قوانین از ای مجموعه کارگیری به از استفاده

 مبحث در را ها داده پردازش شانون آنتروپی روش. آید درمی مقایسه قابل و شده خالصه های داده

 گیری اندازه برای شاخصی اطالعات، تئوری در شانون آنتروپی. دهد می انجام قوی بسیار محتوا تحلیل
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 وزن تعیین برای متعددی های روش. شود می بیان احتمال توزیع یک طریق از که است اطمینان عدم

 در(. 1387 ،همکاران و آذر) است شانون آنتروپی ،ها روش بهترین از یکی دارد؛ وجود ها شاخص

 شمارش پاسخ هر تناسب براساس فراوانی قالب در ها مقوله برحسب پیام ابتدا ،شانون آنتروپی روش

 های پژوهش پشتیبانی میزان. شود می محاسبه یکهر اهمیت ةدرج مقوله، هر اطالعاتی بار با و شود می

 بار ةمحاسب برای که شود می مشاهده 4 ولجد در آماری صورت به پژوهش این های یافته از گذشته

 :است زیر شکلبه ها رابطه .است شده استفاده اهمیت ضریب و اطمینان عدم اطالعاتی

m
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 و است شده محاسبه مفهوم آن کدهای وزن مجموع مفاهیم، از یکهر وزن محاسبة برای

 .1است گرفته صورت بندی رتبه 4 جدول در آمده دست به های وزن براساس
 

 کارآفرینی استعداد استقرار و شناسایی کدهای اهمیت ضریب و بندی رتبه. 4 جدول

 PijLN فراوانی کد مفاهیم
Pij 

 عدم
 یناناطم

Ej 

 ضریب
 یتاهم

Wij 

 در رتبه
 مفاهیم

 در رتبه
 کل

 13 2 0151/0 5768/0 -6391/2 14 هدفمند خالقیت
 1 1 0185/0 7036/0 -2189/3 25 خالق

 13 1 0151/0 5768/0 -6391/2 14 نوآوری روحیة نوآوری
 27 2 0132/0 5033/0 -3026/2 10 نوآوری توانایی

 53 2 0092/0 3518/0 -6094/1 5 خارجی زبان دانش
 36 1 0119/0 4545/0 -0794/2 8 تحصیلی دانش

 رقابتی مزیت
 وکار کسب

 36 1 0119/0 4545/0 -0794/2 8 لئمسا حل در تداوم
 36 1 0119/0 4545/0 -0794/2 8 هماهنگی توانایی
 53 2 0092/0 3518/0 -6094/1 5 متقاعدسازی توانایی
 36 1 0119/0 4545/0 -0794/2 8 وکار کسب ادراک
 36 1 0119/0 4545/0 -0794/2 8 مشتری با ارتباط

                                                           
 بیان جدول در اند، آورده دست به مفاهیم در دو و یک های رتبه که را کدهایی محقق جدول، اطالعات زیاد حجم دلیل به. 1

 .است کرده
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 کارآفرینی استعداد استقرار و شناسایی کدهای اهمیت ضریب و بندی رتبه. 4 جدول

 PijLN فراوانی کد مفاهیم
Pij 

 عدم
 یناناطم

Ej 

 ضریب
 یتاهم

Wij 

 در رتبه
 مفاهیم

 در رتبه
 کل

 و خالقیت
 در نوآوری
 وکار کسب

 5 2 0166/0 6318/0 -8904/2 18 نوآور و خالق های فرصت

 2 1 0180/0 6853/0 -1355/3 23 نوآور و خالق های حل راه

 کنترل
 وکار کسب

 و ارتباطی های شبکه گسترش
 سازی شبکه

11 3979/2- 5241/0 0137/0 1 22 

 46 2 0103/0 3916/0 -7918/1 6 بازار در وکار کسب توسعة
 دانش

 وکار کسب
 53 2 0093/0 3518/0 -6094/1 5 وکار کسب ادارة علم
 3 1 0169/0 6436/0 -9444/2 19 خانوادگی پیشینة دانش

 شناسیروان
 وکار کسب

 9 1 0159/0 6060/0 -7726/2 16 شکست تحمل
 16 2 0147/0 5606/0 -5649/2 13 ابهام تحمل

 مدیریت
 وکار کسب

 12 1 0155/0 5919/0 -7081/2 15 کارآفرینانه مدیریت
 22 2 0137/0 5241/0 -3979/2 11 فرهنگ کیفیت

 های فرصت
 محیطی

 5 1 0166/0 6318/0 -8904/2 18 درآمد کسب به تمایل
 13 2 0151/0 5768/0 -6391/2 14 ها فرصت بر تسلط توانایی

 هوشیاری
 سازمانی

 36 1 0119/0 4545/0 -0794/2 8 ریسک رقابتی مزیت درک
 53 2 0092/0 3518/0 -6094/1 5 بیشتر های تالش پیگیری در نفوذ

 53 2 0092/0 3518/0 -6094/1 5 سازمانی درون  کارآفرینی
 کاهش استعداد

 اطمینان عدم
 17 1 0142/0 5431/0 -4849/2 12 نفس اعتمادبه

 22 2 0137/0 5241/0 -3979/2 11 اهداف با دستیابی قابلیت
 17 1 0142/0 5431/0 -4849/2 12 رقابت

 36 2 0119/0 4545/0 -0794/2 8 تعصب شناختی توانایی
 29 1 0126/0 4802/0 -1972/2 9 ترس بر غلبه

 ورود شایستگی
 کار به

 53 1 0092/0 3518/0 -6094/1 5 کارها دادن انجام درست
 67 2 0079/0 3030/0 -3863/1 4 کار دادن انجام به تمایل

 53 1 0092/0 3518/0 -6094/1 5 کار حفاظت
 به ورود تمایل

 بازار
 46 1 0103/0 3916/0 -7918/1 6 بازار شناخت
 53 2 0092/0 3518/0 -6094/1 5 بازار در ماندگاری

 کار افراد، انتخاب) تیمی های فعالیت ای زمینه عوامل
 (سازی شبکه و تخصص کاربرد تیمی،

18 8904/2- 6318/0 0166/0 2 5 

  موقعیت ،اقتصادی رشد) اقتصادی
 (صنعتی هایزیرساخت ،صنعتی

19 9444/2- 6436/0 0169/0 1 3 

 

 ادامة



  271 ...با کارآفرینانه استعداد اثربخش استقرار و تعیین الگوی ارائة 

 نوآور، و خالق های حل راه خالق، کدهای ،است شده مشخص 4 جدول در کهطور همان

 اقتصادی مباحث و تیمی فعالیت ،(خانوادگی تخصص و دانش) خانوادگی پیشینة دانش

 و تعیین بحث در یعنی ؛اند کرده کسب را ها رتبه باالترین کلدر و دارند را اهمیت بیشترین

 نسبت بیشتری تکرارپذیری و اند شده مطالعه بیشتر موضوعات این یکارآفرین استعداد استقرار

 وکار کسب استعداد خالقیت، استعداد ابعاد به توجه ،رو این از. اند داشته کدها سایر به

 .است داشته اهمیت ثیرگذاریأت عوامل و (وری بهره)

 اصلی های مؤلفه ،شده استخراج کدهای و پیشین مطالعات براساس ؛ها یافته ارائة :هفتم گام

 کنار در یکارآفرین استعداد استقرار و اجرا ساختار و تعیین ةالی دو در یکارآفرین استعداد

 :شود می زیر موارد شامل مفهومی طراحی

 و آموزش اندرکاران دست تمامی جدید الگوی اجرای منظور به ،ها سازمان در :تعیین. 1

 نیروی مدیریتی، پژوهشی، و آموزشی نیازهای پیش و بپذیرند را جدید الگوی باید پژوهشی

 عملکرد ،منظوراینهب. شوند بررسی الزامات تعیین و شناسایی برای... و ها زیرساخت انسانی،

 الگوبرداری منظور به بومی، شرایط به توجه با والی سیلیکون مثل موفق سساتؤم و ها سازمان

 این دید از پنهان های دام جوانب همة ها ناکامی و ها شکست از اجتناب منظور به و شناسایی

 همچنین،. دهد می ارائه سازی پیاده برای را مطلوب وضعیت که شود بررسی باید ها سازمان

 استقرار منظور به موجود وضعیت تا شود می ارزیابی آموزشی های زیرساخت سنجی امکان

 اتخاذ راستای در مطلوب و موجود وضعیت بین شکاف تحلیل .آید دستبه یکارآفرین استعداد

 .گیرد می صورت شکاف کاهش منظور به سازمانی های مشی خط

 خروجی به توجه با یکارآفرین استعداد استقرار فرایند در: کارآفرینی استعداد استقرار. 2

 استعداد شامل یکارآفرین استعداد های مؤلفه مطلوب، وضع بررسی نیز و تعیین یعنی قبل مرحلة

 ،وکار کسب رقابتی مزیت ،وری بهره) وکار کسب استعداد ،(نوآوری و خالقیت) خالقیت

 ،وکار کسب شناسیروان ،وکار کسب مدیریت ،وکار کسب کنترل ،وکار کسب در خالقیت

 هوشیاری محیطی، های فرصت) ها فرصت از برداری بهره و کشف استعداد ،(وکار کسب دانش

 توانایی اطمینان، عدم کاهش استعداد) ذهنی های قطعیت عدم کردنمحدود استعداد ،(سازمانی
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 نیاز مورد سطح در( بازار به ورود تمایل کار، به ورود شایستگی) شغلی استعداد و( شناختی

 استعداد استقرار عملیاتی مرحلة پسس .گیرند قرار مطلوب سطح در باید و دونش می شناسایی

 ای ویژه عملیاتی ةبرنام ندنتوا می ها زیرساخت براساس ها سازمان که شود می مطرح یکارآفرین

 براساس پرورش و جذب شناسایی، بسترسازی شامل مرحله این کلی طور به اما ،دنکن طراحی

 تدوین شکاف، تحلیل با متناسب یها زیرساخت تقویت کارآفرینانه، آموزشی ساختار

 برگزاری کارآفرینی، مراکز و ها پارک تشکیل دولت، و صنعت با طرتبم های مشی خط

 فرایندهای سازی پیاده ،سازی فرهنگ استعدادیابی، های کارگاه برگزاری هفتگی، هایآپاستند

 تمام در. شود می ها سازمان ةکارآفرینان عملکرد سیستماتیک پایش و کارآفرینی استعداد

 فرایند و اجرایی برنامة طراحی جانبی ةالی به بازخوردها دبای یکارآفرین استعداد استقرار مراحل

 تصمیمات و اجرایی های برنامه نیازها، اقتضای به گیرندگان تصمیم و مدیران تا شود داده اجرا

 .کنند اتخاذ را الزم راهبردی

 اهداف با متناسب باید یکارآفرین استعداد راهبرد طراحی: اجرایی برنامة حمایتی ةالی

 تدوین کارآفرینی های راهبرد متخصصان توسط استعدادها پرورش و جذب ةزمین در ها سازمان

 راهبردها و کالن اهداف موریت،أم ،انداز چشم تعریف طریق از اجرایی برنامة طراحی. شود

 .است شده داده نشان مرحله این در که شود می مشخص ...و

 

 گیری نتیجه و بحث
اند که بتوانند استعدادهای نیروی انسانی خود را کشف کنند و  هایی موفق امروزه سازمان

ها داشته باشند. ضرورت کارآفرینی در توسعة  هایی را در راستای تقویت و پرورش آن برنامه

چندین برابر کرده است. تحقیق حاضر در اقتصادی، اهمیت کشف استعدادهای کارآفرینی را 

ها با شناخت  راستای اهمیت شناسایی استعداد کارآفرینی انجام گرفت تا افراد و سازمان

های آیندة خود را در راستای کارآفرینی اتخاذ کنند.  ها و سیاست استعداد کارآفرینی، راهبرد

زمینة استعداد کارآفرینی  های این پژوهش براساس تحلیل تحقیقات صورت گرفته در یافته

 ها باید به ابعاد استعداد برای تعیین و استقرار استعداد کارآفرینانه در سازمان ،دهد نشان می

 محدود ها و استعداد فرصت از برداری بهره و کشف وکار، استعداد کسب خالقیت، استعداد
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پ یرش ال وی  دید استعداد کار فرینی 
در س   سازمان

امکان سن ی زیرسا ت های  موزشی 
  ت استقرار کار مد  استعداد کار فرینا ه 

شناسایی و تعیی  پیش  یازهای و ال اما  
ال و   ت پیاده سازی  

ارزیابی  ماد ی سازمان ها   ت پرورش استعداد    یت  
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 را ی استراتژی شناسایی استعداد کار فرینا ه

 را ی مد  ا رای پرورش استعداد کار فرینا ه

 را ی فرایند ا را

تعیی   یازهای  موزشی در هر س   سازما ی

بر امه ری ی ع  یاتی در س   سازمان و محی 

ارزیابی و کنتر  براسا  تح یل شکا  
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 را ی بر امه ا رایی

استعداد    یت )ب روری(استعداد ک   و کار
استعداد ک   و ب ره برداری 

از فر ت ها
استعداد محدود کردن عد  

  عیت های  هنی
استعداد ش  ی عوامل تا یر  اری

استقرار مر  ه به مر  ه استعداد کار فرینا ه در سازما  ا

 کارآفرینی استعداد استقرار و تعیین جامع الگوی .2 شکل
 تحقیق های یافته :منبع

 

ذهنی بیشتر از موارد دیگر توجه داشت. با تحلیل وضعیت موجود و  های قطعیت عدم کردن

های شناسایی و استقرار  ها و سیاست توان برنامه وضعیت مطلوب و تحلیل شکاف موجود، می

شده در این پژوهش نقشة راه  الگوی ارائه بینی و اجرایی کرد. استعداد کارآفرینی را پیش

های کشور محسوب  مناسبی برای شناسایی و استقرار مؤثر استعداد کارآفرینانة افراد و سازمان

کد، ابعاد مهم استعداد  96 گرفته در این زمینه و استخراج شود. براساس مطالعات انجام می

ها، نتایج و ابعاد  ین و مقایسة آنهای پیش کارآفرینی مشخص شد. با توجه به نتایج پژوهش
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های مورد بحث، در تعیین استعداد  شناسایی و استقرار استعداد کارآفرینی در پژوهش

ها استفاده شده است، اما  کارآفرینی این پژوهش منظور شده و در تدوین الگوی نهایی از آن

؛ 2004تامپسون، بولتون و ؛ 2007؛ قاتک و همکاران، 2016ژانگ، ) کدام از مطالعات هیچ

و ماهانی،  نژاد ؛ مطهری2013گالردو و همکاران، –گالردو ؛1395قاسمی گوابری و همکاران، 

؛ ویتزل و 2007؛ فیدریسی و همکاران، 1385؛ خانجانی و همکاران، 2009؛ یو و جیا، 1394

اند. پژوهش  ندادهتعیین و استقرار استعداد کارآفرینی ارائه  و...(، الگویی برای 2012همکاران، 

 پرورش های توان برنامه حاضر الگویی مناسب در این زمینه طراحی کرده است؛ بنابراین، می

 درآمد، به ایده تبدیل کارآفرین، فعال های تیم و ها گروه ایجاد افراد، نوآوری و خالقیت

 راستای در واحدها سازی فعال راهبرد کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینی، ایجاد رویکرد

 مدیریت اجرای تسهیل راستای در را تیمی کارآفرینی مرکز و مخزن ایجاد و کارآفرینی

 .گرفت درنظر کارآفرینانه استعداد

 در را کارآفرینانه استعداد مدیریت شود می پیشنهاد محققان به ،شده ارائه الگوی به توجه با

. کنند بررسی آموزشی و علمی مراکز و ها دانشگاه ویژه به مختلف های بخش و ها سازمان

 صنایع در پژوهش این ةشد ارائه الگوی ارزیابی مانند موضوعاتی یتآ تحقیقات برای همچنین،

 پیشنهاد یکارآفرین استعداد استقرار و تعیین فرایند ارزیابی برای یسازوکارهای ارائة و مختلف

 .شود می
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