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   دهیچک
نی روي به کارآفری پرمخاطره، جدید يها فرصت ایجاد و استراتژیک نوسازي طریق ازخود  عملکرد افزایش براي هاسازمان

 سازمانی یادگیري. شود می محسوب  استراتژیک نوسازي براي مؤثر راه یک سازمانی یادگیريدر این میان . آورند می
 براي مؤثري نحو به را هاتوانایی این که کند کمک و کند تقویت ها فرصت تشخیص براي را شرکت یک توانایی تواند می

را با  کارآفرینانه یادگیريحاضر الگوي رفتاري جدیدي تحت عنوان  لهمقا. بکار بگیرند جدید يها فرصت کردن عملی
مرور ادبیات کارآفرینی با این  .دهد متمایز در کارآفرینی مورد بررسی قرار می» شایستگی«رویکردي جدید و تحت عنوان 

 فعال جستجوي: از بارتندع که دارد وجود کارآفرینانه يیادگیر رفتاري الگويکه در این زمینه شش  دهد میرویکرد نشان 
 و تجربه در انعکاس و تیوضع بهبود پیوسته، یادگیري ق،یعم یادگیري هدفمند، و گزینشی یادگیري یادگیري، يها فرصت
 هاي نسبت بودن دارا یا و دانش مهارت، تجربه، مستلزم بیشتر کارآفرینانه یادگیري. جاري تجربه به قبلی تجربه انتقال
 مقالههاي کارآفرینانه، در  با توجه به اهمیت کارآفرینی در توسعه جوامع و ضرورت بهبود مهارت .تاس یادگیري به مربوط

مورد بررسی قرار گرفته و از این طریق چارچوبی مطلوب  شایستگی چهارچوب تحت کارآفرینانه حاضر الگوي یادگیري
  .شود ارائه می کارآفرینانه رفتاري هاي الگوي براي توسعه

  یستگیشا کردیرو نانه،یکارآفري ریادگی ،يریادگی ،ینیکارآفر :يدیلکي ها واژه
  
  مقدمه-1

براي توسعه  ریناپذ به ثروت، رفاه و اشتغال به امري اجتناب یابیبراي دست ینیامروزه توسعه کارآفر
از آنِ جوامع و  یابیامروز، کام شرفتیدر حال تحول و در حال پ ايیدر دن. است دهیکشورها مبدل گرد

خود رابطه  یانسان نابعم ینیو کارآفر تیریمد هاي تیو قابل ابیمنابع کم نیاست که ب ییها زمانسا
سنگاپور، مالزي و هندوستان که از لحاظ  وان،یتا لند،یتا ،یجنوب کره رینظ ییکشورها. ندیبرقرار نما داري یمعن

خود  میعظ هیدر سرما ديیهاي جد تیو اکنون قابل  کرده دایبهبودهاي کامالً محسوس پ یاقتصادي و اجتماع
 یعلم اتیادب ونیتحول را مد نیمشخص شده که ا شیاز پ شیباند،  به دست آورده یمنابع انسان یعنی

 يبرا کیو استراتژ ياقتصاد يها ياز تئور یعیدامنه وس ].4[هستند نانهیهاي کارآفر و عادت ینیتوسعه کارآفر
 يمهم برا یبه عنوان عامل يریادگیآن  ریکه آموزش و در مس دشون یبکار گرفته م یفراهم آوردن چهارچوب

اهمیت یادگیري در موفقیت کارآفرینانه بخوبی قابل  ].7[سازمان مورد توجه است يبرا نانهیکارآفر تیموفق
شناسایی است همان طور که در افزایش شمار مطالعات اختصاص یافته به یادگیري کارآفرینانه در سال هاي 
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مطالعات قبلی تا حد زیادي عوامل موثر بر یادگیري کارآفرینانه را مورد توجه قرار . س یافته استاخیر انعکا
به هر حال به منظور توسعه یادگیري کارآفرینانه به عنوان یک . دهند یوقوع آن را نشان م ونگیو چگ  داده

. یري کارآفرینانه پرداخته شودهاي درگیر در یادگ و مطالعه فعالیت یمفهوم قابل مشاهده الزم است به بررس
آنچه در نوشته . شود یم یلبا موفقیت کارآفرینانه دارد عم کیچارچوبی که ارتباطات نزد قیاز طر کار نیا

تواند یک راه حل ممکن در این حوزه  استدالل است که رویکرد شایستگی می نیا شود یحاضر دنبال م
توان در پیشبرد فراگیري  می» شایستگی«به عنوان یک  انهنییادگیري کارآفر یتحقیق بوده و از طریق بررس

اجراي رویکرد شایستگی به این معنی است که  البه هر ح. شایستگی هاي دیگر کارآفرینانه موفق بود
  ].15[مختلف موثر مورد مداقه قرار داد مفاهیم قیتوان الگوي رفتاري یادگیري مؤثر را از طر می

   کارآفرینانه یادگیري -2
 معرض در تر بیش که افرادي کارآفرینانه، رفتار الگوهاي براي اجتماعی ي یادگیري نظریه اصول اساسبر

 کارآفرینانه وکارهاي درکسب تري بیش دخالت خود، زندگی ي آینده در احتماالً هستند، دیگر کارآفرینان
 کار و کسب توسعه مختلف يها گام در هایی توانایی و دانش مهارت، یادگیري موفقیتي برا خواهند داشت و 

 بازار در بویژه موضوع این ].1[است ضروري کارآفرینی هاي ظرفیت توسعه در یادگیري توانایی. است نیاز مورد
 فرآیند یک ضروري بطور کارآفرینی اینکه نظیر مباحثی و است حیاتی هستند تغییر حال در شهیهم که فعال

 را کارآفرینانه یادگیري ابتدا باید ما کارآفرینی فهم منظور به بنابراین .باشد می بحث مورد است یادگیري
هاي نوین تولید و عرضه را که با خطرپذیري و نوآوري  یادگیري و به کارگیري شیوه ].15[مکنیشناسایی 

درتعریفی دیگر، یادگیري کارآفرینانه عبارت است از شناسایی و . اند همراه باشد، یادگیري کارآفرینانه نامیده
، از طریق تعامل اجتماعی و ابتکار در نهایت مدیریت و سازماندهی کردن کسب کار هاي ها فرصتشخیص ت

ها به فرآیندهاي فرآگیري، جذب و تحلیل و نهادینه  اي از سطوح یادگیري و وابستگی آن محدوده ].14[جدید
فهومی براي یادگیري کردن از دانش سازمان موردمالحظه قرار گرفته که ما براي طراحی یک رویکرد م

  .ایم در این جا مدلی مفهومی از یادگیري کارآفرینانه ذکر کرده ].12[کنیم کارآفرینانه به آن مبادرت می

 
  ]12[مدل مفهومی از یادگیري کارآفرینانه - 1شکل 

  نانهیکارآفري ریادگی سطوح-3
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 انیب طور همان شود یمي ریادگی ریدرگ نیکارآفر خود سطح نیا در :يفرد نانهیکارآفري ریادگی 3-1
ي ریادگی که دارد یم انیب سنگه تریپ البته. هستند دهاالع فوق رندگانیادگی اثربخش نانیکارآفر دارد، یم

 .هاي حیاتی سازمان است گیري رهبران آنها در تصمیم و نیکارآفر مشارکت کننده منعکس نانهیکارآفر
 بیترک از دیجد مفهوم کی عنوان بهی سازمان نانهیرکارآفي ریادگی :یسازمان نانهیکارآفري ریادگی 3-2
 .باشدی سازمان نیب وی مانزسا درون تواند یم که است شده جادیای نیکارآفر وی سازماني ریادگی حوزه دو
 ستهینگر وهیش دو بهي ریادگی ،یسازمان دروني ریادگی در :یسازمان درون نانهیکارآفري ریادگی 3-2-1

 و ریتفس و ریتعب اثربخش، پردازش عنوان به ،يریادگی که در آن یفن ندیفرا کی عنوان به ،نخست :دشو می
 ندیفرآ عنوان بهي ریادگی دوم کردیرو در .دشو میی تلقی سازمانی رونیب وی درون اطالعات بهی ده واکنش
. گردد یمی تلق اطالعات حیصر پردازش دری اجتماع تعامالت نهیزم و و جهینت عنوان بهي ریادگی ،یاجتماع

 و هیپا عنوان به آن ازي بردار بهره و فرصت صیتشخ توجه کانون ،یسازمان درون نانهیکارآفري ریادگی در
   .است نانهیکارآفر اقدام اساس

 نیا ،یمطالعات حوزه کی عنوان بهی نیکارآفر تکامل نهیزم در :یسازمان نیب نانهیکارآفري ریادگی 3-2-2
 گر،ید تحقیق به قیتحق کی از ها يمتدولوژ ها،یتئور کاربرد وي دیکل و هآگاهان انتقال که بوده مطرح بحث

 دری سازماني ریادگي یها هیپا است ممکنیا  و دینما جادیا مورد دو هر دری قخالي ها شرفتیپ است ممکن
 که نیا ژهیو به. است بوده محدودی نیفرآکار حوزه در کاربردشان اما دباشن شده مطرح تیریمد حوزه
  ].6[استي ریادگي یتئور کی ازمندینی نیکارآفري تئور وي ریادگی ندیفرای نیرکارآف

  ي یادگیري کارآفرینانهها سبک-4
، یادگیري ١هایی که میل بیشتري به کارآفرینانه شدن دارند غالبا از سه سبک یادگیري رفتاري سازمان

یادگیري رفتاري . کنند ه میاستفاد ها فرصتبراي تشخیص هر چه بهتر  ٣و یادگیري اقدامی ٢شناختی
این رویکرد، به دلیل تاکید بر . دهد ها را شرح می اکتسابی، توزیع و ذخیره اطالعات و دانش در سازمان

تواند  که هر فرایند تولید دانش، می کند مییادگیري شناختی، براي استراتژي منبع مدار تاکید دارد و بیان 
برخالف دو رویکرد فوق، . ي ایجاد کند که به مزیت رقابتی تبدیل شودا هاي سازمانی و منابع بالقوه شایستگی

بر اساس . یادگیري اقدامی بر تصیحیح لحظه به لحظه اشتباهات، براي اقدامی بهتر در زمان واقعی تاکید دارد
ددا و همزمان با یادگیري اقدامات و اعتقادات فردي نیز مج دهد میاین رویکرد، یادگیري در زمان واقعی رخ 

ي ها سبک، هریک از به طور خالصه. شود ازمان منجر میگیرد و در نهایت، به تغییر فرد و س شکل می
زیر،  شکل. اند ي غیر منتظره و جدید با موفقیت مورد استفاده قرار گرفتهها فرصتیادگیري، براي ایجاد 
توانایی افراد در تشخیص  هاي کسب و کار و بالفعل کردن در ایجاد فعالیت ها سبکچگونگی استفاده از 

را  ها شرکتتواند ظرفیت کارآفرینانه  در کلیه این رویکردها، یادگیري سازمانی می. دهد میفرصت را نشان 
  .ي اقتصادي جدید افزایش دهدها فرصتبراي کشف و شکل دهی 

                                                        
1 - Behavioral Learning 
2 - Cognitive Learning 
3-  Action Learning 
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 ]10[ي کارآفرینانه براي ایجاد فرصتها شرکتي یادگیري ها سبک -2شکل

دهی فرصت نقش  گیري مانند یادگیري شناختی و فتاري به ترتیب در کشف و شکلي یادها سبکانواع 
دهی  یادگیري کارآفرینانه نوعی یادگیري اقدامی است که عالوه بر کشف و شکل. ندکن میکلیدي ایفا 

 .نیز نفش به سزایی دارد ها فرصتبرداري از  ، در بهرهها فرصت

   کارآفرینانه یادگیري يکردهایرو-5
  :تجربی یکردرو 5-1

 تجربی رویکرد. است شده نهاده بنا کلب تجربی یادگیري مدل پایه بر تجربی رویکرد مفهومی نظر از 
 می یریتغ تجربه واسطه هب وایجاد  مفاهیم آن موجب به که است فرآیندي یادگیري که کند می پیشنهاد

 یادگیري رویکرد این براساس. دباش هماهنگ یادگیريي ها سبک با باید کارآفرین تجربی یادگیري. کنند
 یا رسیده انجام به دیگران وسیله به گذشته در آمیز موفقیت طور به آنچه تکرار معنی به فقط نه کارآفرینانه

 یادگیرنده بوسیله تجربه از تفسیرفعال رندهیبرگ در همچنین بلکه است خورده شکست آنچه از اجتناب
 که شود یم انیب دارند؛ مطالعه ینیکارآفر نهیزم در که یکسان يسو از يا ندهی فز طور به امروزه ].15[است

 ن،یمکل يآندر. است يریادگی يبرا يقو يها وهیش ،ینیکارآفر یتجرب قاتیتحق و شیآزما يریکارگ به
 دانشگاه در "يتکنولوژ زیآم مخاطره يتجاري تهایفعال" برنامه در ینیکارآفر اریدانش و گذار هیسرما نیکارآفر
 تجربه دوبار را شکست کی که گردد یم قلمداد ناکام یزمان تنها ن،یکارآفر که کند یم انیب نیچن ورداستنف
  ].3[دشو مین  خسته چگاهیه یول بخورد؛ شکست واقعاً است ممکن ن،یکارآفر. کند

 شود می لیتبد دانش به نیکارآفر شخص تجربه آنی ط که استی تجربي ندیفرا نانهیکارآفري ریادگی
 نانهیکارآفر دانش به مایمستق ن،یآفر کاري کار تجربه که میباش واقف دیبا نیکارآفري ریادگی یبررس رد اما

 آن موجب به که کرد فیتوصي ندیفرآ توانی م را دیجد دانش و اتیتجرب کسب واقع در. دشو مین منجر
   ].9[ندشو می کسبی تجرب صورت به خود که ندشو می لیتبدی دانش به ها تجربه
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  ]16[چهار چوب مفهومی یادگیري کارآفرینانه به عنوان یک فرایند تجربی -3کلش

  :رویکرد اجتماعی 5-2
است که افراد از  ١که یک راه یادگیري، از طریق جانشینی کند مینظریه یادگیري اجتماعی پیشنهاد 

یادگیري اجتماعی  بر اساس اصول نظریه ي. طریق مشاهده، رفتارهاي دیگران را به عنوان الگو می پذیرند
براي الگوهاي رفتار کارآفرینانه، افرادي که بیش تر در معرض کارآفرینان دیگر هستند، احتماال در آینده ي 

هنگامی که فرد، رفتار . زندگی خود، د دخالت بیش تري در کسب و کارهاي کارآفرینانه خواهند داشت
ف دیگر، فرد کارآفرین، مورد حمایت محیط اجتماعی و از طر کند میکارآفرینانه را از یک کارآفرین مشاهده 

یابد، این رفتار، در فرد مشاهده کننده تقویت شده و پس  هایی دست می د و به موفقیتگیر میو اطرافیان قرار 
انگیزشی، / و فراهمی شدن زمینه اجرایی  ٢)یادسپاري، بازتولید، انگیزش توجه،(از طی فرایندهاي یادگیري 

در نظریه یادگیري اجتماعی، کلیدي ترین واژه، مفهوم خود کارآمدي . ینانه را آغاز خواهد کردفعالیت کارافر
از این باور، در حقیقت . و به معناي آن است که شخص اعتقاد دارد از عهده ي انجام کاري بر می آید ٣است

رایند هاي حاصل مجموعه ي عوامل بیرونی و مشاهدات شخص از محیط، به عالوه ي عوامل درونی ف
د و توسط بندورا یادگیري اجتماعی نامیده شده گیر مییادگیري، که محصول آن خود کارآمدي است شکل 

که آیا با مشکالت کنار خواهند  کند میوي معتقد است، شدت اطمینان مردم به کارآمدي خود، معین . است
در . کنند میرنمی آیند، از آن اجتناب آمد یا نه؟ اگر مردم تصور کنند که از پس موقعیت هاي تهدید کننده ب

همین طور، . کنند میحالی که وقتی خود را در برابر موقعیت دیگري توانا می بینند، قاطعانه عمل 
کارآفرینانی که به کارآمدي خود اعتقاد راسخ دارند، ابتدا دیدگاهی از آنچه را که می خواهند انجام دهند، در 

بلند و چالشی را بر می گزینند، آن گاه استراتژي هاي مبتکرانه ي ذهن پرورش می دهند، سپس اهداف 
ند و می توانند در حوزه کارشان تحول ایجاد کنند و باالخره به رشد باال در گیر میتولید بازاریابی را در پیش 

  ].1[کسب و کارشان دست می یابند

                                                        
1 -  Vicarious 
2 - Attention, Retention, Reproduction, Motivation 
3 - Self-Efficacy 
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  ]1[مدل مفهومی نظریه یادگیري اجتماعی -4شکل

  : شناختی رویکرد 5-3
 مورد ساختاري دانش و اکتسابی ذهنی کار یک عنوان به یادگیري که است این بر رویکرد این تاکید

 عوامل بر تمرکز طریق از کارآفرینانه یادگیري فرآیند شدن رمزي عدم بهي ادیز توجهات. گیرد قرار توجه
  .گیرد می بر در را یادگیري مؤثر شخصیتی و احساسی نگرشی، ،شناختی

  : اي شبکه ردرویک 5-4
 ماهیت بر تمرکز با اي شبکه کوچک کار و کسب مطالعات از کارآفرینانه یادگیري براي اي شبکه رویکرد

 مدیران مالکان، دانش و ها مهارت رویکرد این براساس. یافت توسعه بزرگساالن کار براي یادگیري اي زمینه
 بیرون و محدوده در اجتماعی روابط طریق از زیادي میزان به متوسط به رو کوچک ةانداز با یهای شرکت
 آموزش بخش بانک، مدیران مشتریان، کنندگان، تهیه شامل وسیع طیف یک و شود می حاصل ها سازمان

  .گیرد می بر در را اعتماد قابل دوستان و والدین اي، حرفهي ها عضویت دانشگاه،
 ما به مفیدي اطالعاتو  دنده می شانن را کارآفرینانه یادگیري بر متفاوت تاکیدهاي رویکرد سه این

 به حال هر به ].15[دهد می ما به را آن دادن رخ چگونگی و است اثرگذار کارآفرینانه یادگیري در آنچه درباره
 رفتارهاي و ها فعالیت از عینی مفهوم یک عنوان به آن به که داریم نیاز ما کارآفرینانه یادگیري فهم منظور

 و فردي عوامل تنوع بیشتر بررسی و رسیدگی تعمیم، گیري، اندازه اجازه که مکنی توجه شناسایی قابل
  .دهد می را آنها موثر اي زمینه و سازمانی

  منابع یادگیري کارآفرینانه-6
 یادگیري عملی فعال -1

در یاد گیري عملی فعال، فرد از طریق حل مسأله، آزمایش تجربی و آزمون و خطا، از نتایج حاصله 
  .گیرد یاد می

 :یادگیري تئوریک رسمی -۲
در حالت تئوریک رسمی، یادگیري از طریق تحصیالت و مطالعات دانشگاهی، آموزش و تحقیقات 

  .دگیر میاي و اینترنتی صورت  کتابخانه
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 :یادگیري اجتماعی -۳
در یادگیري اجتماعی، شبکه و کارآفرینان، کلیه رقبا، متخصصان و مشاوران، ناظران، مشتریان و 

   ].14[باشند همگی از منابع یادگیري می... و  عرضه کنندگان
  

 
  ]14[مدل منابع یادگیري کارآفرینانه -5شکل

  کارآفرینانه فرصت تشخیص خالقانه مدل یک-7
بر . اخیرأ یک مدل فرایند تشخیص فرصت پیشنهاد شده که بر پایه ایده دریافت و ارزیابی بنا شده است

اي به تصویر  ، مدل تشخیص فرصت به عنوان یک فرآیند مرحله پایه یک نظریه روانشناسی کالسیک خالقیت
شود که شامل یک فاز اکتشاف شامل آماده سازي، پرورش و بینش و فاز شکل گیري شامل  کشیده می

  .ارزیابی و به جزئیات پرداختن است
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 مدل برپایه خالقیت تشخیص فرصت -6شکل 
تشخیص فرصت یک . ت تکرارپذیر آن استیک ویژگی کلیدي این مدل عمومی تشخیص فرصت، ماهی

شود و مورد  آوري می شوند، اطالعات جدید جمع ها اندیشیده می فرایند تکراري است که از طریق آن نگرش
در این مسیر یک ایده کسب و کار باید براي یک . شود گیرد، و دانش در طول زمان ایجاد می مطالعه قرار می

  .یجاد کند شکل بگیردفرصت که ارزش افزوده براي شرکت ا
. مدل بر پایه خالقیت تشخیص فرصت، به چندین دلیل براي تشخیص فرصت کارافرینانه تناسب یافته است

اول اینکه کارآفرینی به ویژه در مراحل اولیه آن یک فرایند معلولی است، ماهیت بازگشت پذیر خالقیت، 
ي به چنگ آوردن یک مفهوم پدیدار شونده کسب هاي پس و پیشینی که کارآفرین غالبأ در تالش برا فعالیت

هاي خالقیت در ادبیات  دوم اینکه این مدل از سایر مدل. کند و کار با آنها درگیر است را با هم جفت می
رود، در حالیکه سایر  سازمانی متمایز است زیرا اصوأل براي توصیف یک فعالیت در سطح انفرادي به کار می

هاي تأسیس  هاي خالقیت در سطح گروهی در زمینه سازمان استفاده از تکنیک رویکردهاي خالقانه اساسأ
دهیم چگونه سه حالت  اي از پنج مرحله تشخیص فرصت، نشان می بعد از خالصه ].11[شده را مد نظر دارند

گیري فرایند تشخیص فرصت  به فازهاي اکتشاف و شکل - رفتاري، ادراکی و اجرایی –یادگیري سازمانی 
  .کند ارتباط پیدا می

  پنج مرحله تشخیص فرصت-8
بعضی . هاي آن توصیف کنند چندین محقق تصمیم گرفتند فرایند تشخیص فرصت را با ویژگی

تصویر کشیدند ، به شکلی که  اي به هاي تشخیص فرصت تشخیص فرصت را به عنوان یک فرایند مرحله مدل
هاي محققین در مدل تشخیص فرصت، آن را   بیشتر تالش.تعریف شد "تشخیص"حاصل این فرایند به عنوان 

به عنوان محل تالقی عوامل زیادي از قبیل زمینه کارآفرینی و تأثیر کسب و کار و محیط عمومی تعریف 
مدلی راپیشنهاد ) 2004(و لومپکین و همکاران ) 1999(ش ها، هیل و همکاران در تلفیق از این دیدگاه.کردند 

عناصر ) 1926؛ واالس 1996زیسکزنت میهایلی، ( "مرحله خالقیت"کردند که طی آن یک چهارچوب 
) 3پرورش؛ ) 2آماده سازي؛ )1: این مراحل شامل. داد ضروري براي مدل سازي تشخیص فرصت را ارائه می

گیري را شکل  به جزئیات پرداختن که فاز شکل) 5ارزیابی؛ و )4هند؛ د بینش، که فاز اکتشاف را شکل می
در زیربخش پایین، هر کدام از این پنج عنصر با رائه اینگه چگونه در فرایند تشخیص فرصت . دهند می

  ].11[اند شود مورد بحث قرار گرفته استفاده می
  : آماده سازي 8-1

ازي و دانش قبلی براي فرایند تشخیص فرصت ضروري تحقیقات قبلی بر این باور بودند که آماده س
چنان . آید کند که پیش از فرایند اکتشاف فرصت می آماده سازي به تجربه و دانشی رجوع می. هستند

سازي اساسأ یک تالش آگاهانه براي ایجاد تخصص در یک حوزه و ایجاد یک حساسیت براي موارد و  آماده
اي است که غیر ارادي و  اما آماده سازي همچنین شامل دانش و تجربه . مشکالت در یک زمینه سودآور است

اندازي  در یک مجموعه سازمانی، ایده هایی که به راه. بدون قصد اکتشاف فرصت جمع آوري شده است
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شود، اغلب از زمینه شرکت، خط جاري محصول یا خدمت، یا دانش فنی  موفقیت آمیز کسب و کار منجر می
تواند به ایجاد  آورند که می هاي جدید را به شرکت می با این حال، افراد مهارت ها و ایده. شود پدیدار می

 .کسب و کارهاي جدید منجر شود
  :پرورش دادن 8-2

شود که کارآفرینان یا تیم کارآفرین به یک  پرورش دادن به بخشی از فرایند تشخیص فرصت گفته می
ها  ال این مرحله به حل مسئله آگاهانه یا تجزیه و تحلیل سیستمبا این ح. اندیشد ایده یا یک مشکل ویژه می

ها از زیر یک آگاهی بیرون  ایده"کند که در طول پرورش دادن،  ، ابراز می)1996(زیگزمنتلی. شود ارجاع نمی
نیافته ، از توجه کردن امکانات یا  بنابراین پرورش دادن اساسأ یک سبک تکراري و جهت ].17["ایند می

تشخیص، آماده "پرورش دادن را به عنوان یک دوره که ) 1992(گاگلیو و تاوب . هاي متفاوت است گزینه
این بخشی از فرایند تشخیص فرصت است که ترکیب جدیدي که . توصیف کرده است "شود جوش آمدن می

  ].11[شود کرد، پدیدار می به آن فکر می)  1934(شومپیتر 
  : بینش 8-3

در حالیکه پرورش دادن به یک . کند ي جوینده یابنده اشاره می"آها"یا  "یافتم یافتم، "بینش به لحظه 
اي است که تمام  در بسیاري موارد، این نقطه. کند فرایند جاري نظر دارد ، بینش به لحظه تشخیص اشاره می

نی نتیجه این همگرایی ناگها. کند حل اساسی به شکل ناگهانی و غیرمنتظره به ذهن خطور می  جواب یا راه
ها ممکن است کاتالیزورهاي خنثی  بینش. ریزد هدف موجود را به هم می- تغییر ادراکی است که روابط وسیله

اي که فرایند جاري اکتشاف را به پیش  سازي براي ایجاد کسب و کار جدید یا دانش پوشش داده نشده
ها اغلب به صورت بازگشت  د؛ بینشمنفرد باش "رویداد"غیر محتمل است که بینش یک . اندازد، فراهم کنند

هاي کارآفرینی اساسأ یا تشخیص ناگهانی  بینش. دهند پذیري از طریق فرایند تشخیص فرصت روي می
فرصت کسب و کار، یعنی راه حلی براي مشکل کامأل مطالعه شده و یا به دست آوردن یک ایده از همکاران، 

 ].11[شوند دوستان و سایر افراد مرتبط را شامل می
  : ارزیابی 8-4

این مرحله شامل . دهد گیري  را نشان می ارزیابی شروع فاز دوم فرایند تشخیص فرصت، یعنی شکل
کارآفرین مهارت هاي /شود که مفاهیم ایجاد شده در فاز اکتشاف قابل اجرا باشند، اینکه آیا تیم تحلیل این می

در . آنقدر جدید باشد که بشود روي آن کار کرد ضروري براي انجام آن را داشته باشند، و اینکه این ایده
ها از  شود، به شکلی که ایده سنجی می زمینه تشخیص فرصت کارآفرینانه، مرحله ارزیابی شامل مطالعه امکان

سنجی مالی و یا  هاي امکان طریق شکل هاي مختلف بررسی از قبیل آزمون مقدماتی بازار، تحلیل
ارزیابی همچنین . ایر افراد در شبکه اجتماعی مورد آزمون قرار گیرندبازخوردهایی از شرکاي تجاري و س

اندازي براي بینش جدید جستجو کند و  شود که در آن کارآفرین باید چشم شامل یک فرایند داخلی می
 آیا مفهوم این کسب و کار به اندازه کافی ارزشمند است که آن را اجرا کرد؟ : بپرسد

ارزش آفرینی از ": محیط خالقیت کارآفرینانه، پرداختن به جزئیات یعنی در: به جزئیات پرداختن 8-5
هاي در جستجوي اطمینان مرحله ارزیابی، این مرحله شامل  بر عکس جنبه ].8["طریق کار خالقانه
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شکل دادن کسب و کار از یک فرصت پایدار با موضوع قرار دادن آن در یک : جستجوي مشروعیت است
دهنده کار  این مرحله از آنجا که نشان. جی و ساختن یک سیستم حمایتی براي آنبررسی موشکافانه خار

گیرترین  ها و سازماندهی منابع است، اساسأ وقت ها، نهایی کردن انتخاب نسبتأ خسته کننده انتخاب گزینه
ود، این ش با فرض اینکه ایده کسب و کار بعد از مرحله ارزیابی هنوز پایدار مالحظه می. بخش فرایند است

با این حال خود فرایند . شود هاي برنامه ریزي جزئیات براي کاستن از عدم اطمینان می مرحله شامل فعالیت
هاي دقیقتري دارد و  هایی از مفهوم کسب و کار را که نیاز به توجه یا تحلیل پرداختن به جزئیات جنبه

  .بنابراین باید بیشتر تحت ارزیابی قرار گیرد، آشکار می کند
هاي  تواند به وسیله اجراي اصول و روش فرایند تشخیص فرصت با این پنج مرحله به اختصار گفته شده، می

توان به تشخیص فرصت  دهیم که چگونه می در باقیمانده مطلب، شرح می. یادگیري سازمانی پیشرفت کند
تشخیص فرصت را بهبود  تواند فرایند پردازیم که چگونه یادگیري سازمانی می سپس به این می. دست یافت

   ].11[بخشد
  کارآفرینانه یادگیري شایستگی چارچوب توسعه-9

ي کارآفرینانه  ها شایستگیکه  کند میبراساس تئوري برید از شایستگی کارآفرینانه که ادعا 
، ایش یابدتواند افز می ست یابی به موفقیت هاي کسب و کارهایی هستند که به موجب آن احتمال د مکانیزم

  . چارچوب نظري براي بیشتر تحقیقات تجربی پیشنهاد شده است یک
  :هاي کارآفرینانه درقلمرو تعریف شایستگی عبارتند از شایستگی

 راهبردي .1
 مفهومی .2
 فرصت .3
 روابط  .4
 یادگیري .5
 شخصی .6
 ]13[اخالق .7

 عملکرد به مربوط که  شود گرفته نظر در اساسی هاي ویژگی عنوان به تواند می شخصی يها شایستگی
 ها، ورودي برگیرنده در که است مختلف عناصر از بعدي چند مفهوم یک این. است کار در عالی و موثر

 هاي ویژگی از متفاوت انواع بر ها شایستگی به ها ورودي اصلی تاکید مثال براي. باشد یمی خروج و فرآیندها
 و ها مهارت ربه،تج دانش، تمایالت، فکر طرز روانشناسانه، هاي مشخصه ها، نگرش شامل است شخصی
 خروجی بعد تاکید. است اشخاص توسط شده انجام رفتارها یا وظایف بر فرآیند بعد تاکید. شود می ها توانایی

 در است ممکن ها شایستگی که است معنی این به زمینه بعد و است، شایستگی از موجود مختلف سطوح ها
 مساوي بطور بنابراین و کند فرق مختلف هاي زمینه تحت یا مدیریتی مراتب سلسله مختلف سطوح میان
 بکارگیري در بنابراین .گیرد قرار مالحظه مورد شایستگی توسعه محیطی و سازمانی هاي زمینه که است مهم

 با مخصوصا، .گیرد قرار مالحظه مورد دانش یا ها توانایی ها، مهارت که است آن مهمتر شایستگی رویکرد
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 قلمرو عنوان به تواند می یادگیري کارآفرینانه، یادگیري لعهمطا در شایستگی رویکرد بکارگیري
 گرفته نظر در است دیگر هاي شایستگی فراگیري سوي به کننده هدایت که آفرینانه کار هاي شایستگی

   ].15[شود
  شایستگی رویکرد ابعاد-10

  ها مینهز ـ 4 خروجی ـ 3 فرآیند ـ 2  ورودي ـ 1 :است گانه 4 ابعاد داراي شایستگی رویکرد
 ورودي هستند متفاوت شایستگی هاي ورودي بدانیم که دهد می اجازه ما به شایستگی رویکرد :ها ورودي -1

 مانند،ي فرد و یشخص سوابق و ]15[توانایی و مهارت تجربه، دانش، تمایالت، فکر طرز ها، نگرش شامل ها
  .  باشد می ]2[التیتحص خانواده، سن،

 طریق از تواند می فرد یک شایستگی که کند می پیشنهاد شایستگی رویکرد از فرایند بعد :فرآیند -2
  .شوند داده تمییز تر پایین و باالتر سطوح به باید مختلف رفتارهاي و شود ثابت رفتارها و ها فعالیت

 یادگیري، هاي شایستگی از ویژه مفهوم یک عنوان به کارآفرینانه یادگیري دیدگاه از جدا: ها خروجی -3
 يها شایستگی توسعه در یادگیري نقش معنی به کارآفرینانه یادگیري در شایستگی رویکرد رگیريبکا

  .است شایستگی هاي حوزه کارآفرینی، یادگیري هاي خروجی و نتایج بنابراین. است دیگري
 ونی،در ساختار کارآفرینانه، یادگیري اي زمینه عوامل اثر که اند داده نشان قبلی مطالعات: ها زمینه ـ4

 رویکرد بکارگیري با .هستند ها سیاست فرهنگ، سازمان، ماهیت تغییر سازمان، محدوده در اجتماعی روابط
 که وقتی شوند داده نمایش یادگیري رفتارهاي کننده تسهیل عنوان به توانند می عوامل این شایستگی
 بکارگرفته یا یابد می وسعهت ها شایستگی و دانش ها، مهارت دیگر دستیابی براي یادگیري هاي شایستگی

 را یابد توسعه تواند می ها شایستگی یادگیري که هایی محدوده متنوع هاي زمینه دیگر عبارت به. شود می
   ].15[کند می فراهم

  کارآفرینانه یادگیري از ناشیي رفتار هاي الگوي -11
 فیتعر "نانهیکارافر کشف" عنوان به را نانهیکارآفر رفتار نان،یکارآفر حوزه در سندگانینو و اقتصاددانان

 قادر هستند برجسته یادگیرندگان که کارآفرینان که کند می پیشنهاد ي تحقیقیها یافته ].5[ندکن می
 آنها دسترس در ییها فرصت چنین اگر حتی هستند یادگیري يها فرصت پی در فعال طور به که بود خواهند

. است خودشان اختیار و قلمرو از خارج که هستند یادگیري يها فرصت جستجوي در آنها اوقات بعضی .نباشد
  :که عبارتند از. دباش می الگو 6 شامل کارآفرینانه یادگیري هاي شایستگی رفتاري الگوي کلی بطور

    یادگیري يها فرصت فعال جستجوي ـ 1
  پیوسته یادگیري ـ 2
  هدف با و انتخابی یادگیري ـ 3 
  کار و کسب در عمقی یادگیري ـ 4 
  تجربه در آن انعکاس و وضعیت بهبود ـ 5
 ].15[دقیق عملیات به است شده یادگیري آنچه انتقال ـ 6 
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  مباحث و نتایج-12
. انجام شده است شایستگی عنوان به کارآفرینانه یادگیري از سازي مفهوم یک مبناي بر مطالعه این   

 قرار مالحظه مورد ها نگرش و دانش و ها مهارت بایستی سیستمدر  یک که کند می پیشنهاد چارچوب این
 رفتارهایی چنین از استفاده و توسعه که استي ا محدوده در یادگیري رفتارهاي دهنده تشکیل و گیرد

 یادگیري رفتارهايبر  تاکید مطالعه این در ]15[کند می تسهیل را مطلوب یادگیري نتایج سمت به هدایت
 شایستگی چهارچوب تحت .گیرد می بر در را شده تولید رینانهکارآف یادگیري الگوهاي از سیستمی که است

 بلکه یادگیري، يها فرصت از آگاهی یک داشتن از بیش کارآفرینی یادگیري که شود می پیشنهاد نتایجی
 نه است رفتاری نیکارآفر نیبنابرا. است نیاز مورد دانش و ها مهارت تجربه، گردآوري یا یادگیري به تمایل

 البته ].3[اشراق و الهام نه است دانش وي تئور و مفهوم بری متک آن اساس و هیپا و یتیشخصی ژگیو
 و داشته نظر مد را پیوسته یادگیري ، عمقی یادگیري هدفمند و گزینشی یادگیري باید شایسته کارآفرین
 و وزانهر کار طریق از رفتاري الگوهاي این همچنین. باشد یادگیري يها فرصت پی در فعال بطور همچنین

. باشد آسان تواند می راتکر و شدت لحاظ از آنها گیري اندازه بنابراین هستند شناسایی قابل کارآفرین روتین
 کارآفرینانه یادگیري با مرتبط رفتارهاي شناسایی در قبلی مطالعات در ها یافته با ها الگو این همچنین

 تغییرات در باید تاکید که است این کارآفرین پرورش و آموزش براي مطالعه این اصلی لیدل .هستند مطابق
 نگرشی تغییرات و دانش انتقال مهارت فراگیري اینکه تا. شود داده قرار کارآفرین یادگیري الگوي رفتاري

  . گیرد قرار توجه مورد
 افتیدر بر عالوه افراد همهی طورکل به و انیدانشجو که  نیا شرط به است دیمف ینیکارآفر آموزش

 ینیکارآفر .باشند داشته زین یتجرب تیفعال و مطالعه نهیزم نیا در خود عالقه برحسب ،ینیارآفرک آموزش
 در ،]3[اشراق و الهام نه است؛ يتئور و مفهوم بر یمتک آن، اساس و هیپا و یتیشخصی ژگوی  نه است؛ رفتار
 که کند می پیشنهاد مچنینه ها یافته است، کارآفرینانه یادگیري الگوهاي بر مطالعه این تاکید که حالی

 مهارت با مرتبط یادگیري ذهنی، یادگیري انگیزش، دستیابی قبیل از ورودي عوامل زا کارآفرینانه یادگیري
 می توسعه رویدادها همراه و قبل کارآفرینان که تجربه از متنوع اشکال آن از مهمتر و شبکه و مشاهده هاي

 ماهیت خانواده، تأثیر قبیل، از اي زمینه عوامل به مشروط رآمدکا یادگیري همچنین. پذیرد ، تاثیر میدهند
 به تري نزدیک طور به عوامل این شایستگی چهارچوب تحت. است کار و کسب توسعه هاي گام و کار و کسب
 دادن تمایز در بیشتر مطالعه براي دیگر بخش عالوه به. شود می مربوط کارآفرینی هاي شایستگی توسعه

 سطوح و انواع و بهتر گیري، اندازه براي رفتاري، الگوي هر محدوده در مختلف ريیادگی رفتارهاي
  ].15[کند می فراهم را یادگیري نتایج از معتبر بینی پیش که است کارآفرینی یادگیري هاي شایستگی
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