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چکیده
با توجه به اهمیت کارآفرینی و تفکر راهبردی (استراتژیک) برای موفقیت کسبوکارها و سازمانها در دنیای پررقابت
امروز ،در پژوهش حاضر مختصات و ویژگیهای تفکر راهبردی کارآفرینانه شناسایی میشود .تفکر راهبردی راهی برای
حل مسائل راهبردی است که طی آن ،رویکرد عقالیی و همگرا با فرایندهای تفکر خالق و واگرا ترکیب میشوند.
پژوهش پیش رو بر این پیشفرض استوار است که مفهوم تفکر راهبردی میتواند در کنار مفاهیمی همچون کارآفرینی و
کارآفرینی راهبردی قرار گیرد و مفهوم جدیدی را بهوجود آورد که موجب بهبود عملکرد و خلق ثروت و رشد در بنگاهها
میشود .پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی با رویکرد استقرایی و روش تحلیل مضمون (تم) با هدف توسعهای است .فرایند
پژوهش با برگزاری مصاحبههای نیمهساختاریافته با یازده نفر از خبرگان حوزة تفکر راهبردی و کارآفرینی انجام گرفته
است که به روش گلوله برفی انتخاب شدند .با توجه به تجزیه و تحلیل مضمون پاسخهای ارائهشده و براساس اولویتبندی
خبرگان ،هفت مقولة اصلی بهمنزلة مختصات تفکر راهبردی کارآفرینانه تأیید شد که عبارتاند از :ابتکار عمل ،غایتمندی،
کیاست ،شجاعت جسورانه ،پویایی ،پاکنظری ،بهرهگیری از معرفت تجربی.
واژههای کلیدی :تفکر راهبردی ،کارآفرینی ،کارآفرینی راهبردی.

 نویسندة مسئول:

Email : p.rasoulian@ut.ac.ir
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مقدمه
پژوهش حاضر بر این پیشفرض استوار است که مفهوم تفکر راهبردی میتواند در کنار
مفاهیمی همچون کارآفرینی و کارآفرینی راهبردی قرار گیرد و مفهوم جدیدی را بهوجود
آورد که موجب بهبود عملکرد و خلق ثروت و رشد در بنگاهها میشود .برایناساس ،مطالعة
تفکر راهبردی در زمینة نظری و عرصة عملی کارآفرینی ،ویژگیهای منحصربهفردی را به آن
میافزاید .افزون بر این ،مبانی فرهنگی بهمثابة زیربنای فکری برای اقدام کارآفرینانه ،در تفکر
راهبردی کارآفرینانه به منصة ظهور میرسد؛ یعنی زمینة نظری کارآفرینی در توسعة خود از
قابلیتهای تولید دانش بومی بهره میبرد .برایناساس ،در پژوهش حاضر مختصات تفکر
راهبردی کارآفرینانه شناسایی میشود.
تفکر راهبردی عبارت است از راهی برای حل مسائل راهبردی که طی آن ،رویکرد
عقالیی و همگرا با فرایندهای تفکر خالق و واگرا ترکیب میشوند

(2005: 337

.)Bonn,

گذشته از هر تعریفی درمورد تفکر راهبردی ،اندیشیدن به آن در هر زمینة نظری بدون توجه به
مختصات ذاتی آن زمینه غیرممکن است؛ برای مثال ،درحالیکه راهبرد (استراتژی) بر
مجموعهای از تصمیمات برای تولید سود تمرکز دارد ،راهبرد کارآفرینی که در زمینة نظری
کارآفرینی به آن توجه شده است ،بر جذب سود تأکید دارد ( .)Murray, 1984: 3برایناساس،
با طرح مفهوم «تفکر راهبردی» در زمینة کارآفرینی ،مفهوم «تفکر راهبردی کارآفرینانه» ایجاد
میشود که بررسی مختصات آن ضروری است.
تأکید بر تأثیرات شایان توجه زمینة نظری کارآفرینی بر مفهوم تفکر راهبردی ،بر
بومیسازی این مفهوم از طریق ویژگیهای کارآفرینی داللت دارد .بهاینترتیب ،یکی از
مسائل مطرح در بهرهگیری از مفاهیم گوناگون علمی در حوزههای مطالعاتی دیگر ،بازتعریف
مفهوم برای متناسبسازی و تطبیق آن با سایر مفاهیم موجود در زمینة جدید است .در این
راستا ،واژههایی چون راهبرد ،سیستم ،سایبرنتیک ،رایانش ابری و ...نمونههایی از بومیسازی
مفاهیم خارج از رشته برای استفاده در زمینة نظری مطالعات مدیریت است.
بنابراین ،پژوهشگران در تحقیق حاضر بهدنبال بررسی این پرسش اساسی هستند :مؤلفهها و
مقولههای اصلی مفهوم تفکر راهبردی کارآفرینانه چیست؟
پژوهشگران پس از بررسی پایگاههای دادهای معتبر داخلی و بینالمللی به این نتیجه دست

شناسایی مختصات تفکر راهبردی کارآفرینانه

635

یافتند که دربارة تفکر راهبردی کارآفرینانه پژوهشهای درخور توجهی صورت نگرفته است،
درحالیکه بسیاری از محققان دربارة تفکر راهبردی و کارآفرینی راهبردی تحقیق کردهاند.
کارآفرینی بهدلیل ماهیت میانرشتهای از علوم با ماهیت عینیتگرایی مانند علوم مالی و
فیزیک و ...و علوم با ماهیت ذهنیتگرایی مانند مردمشناسی ،جامعهشناسی و روانشناسی و...
تشکیل شده است (محمدی الیاسی .)1387 ،مفاهیم موجود در کوششهای نظری مرتبط با
حوزههای علوم انسانی از سنخ مفاهیم اعتباری هستند .مفاهیم اعتباری ،واقعی نیستند و
قراردادهای اجتماعی برای برآوردن نیازها بهوجود آمدهاند (طباطبایی :1384 ،ج .)227 ،2
درنتیجه ،تفکر راهبردی کارآفرینانه نیز میتواند در پرتو نظریة ساخت اجتماعی واقعیت،1
بهصورت اجتماعی خلق شود ( .)Berger & Luckman, 1966: 13این خلق اجتماعی حداقل از
دو نظر اهمیت دارد:
 .1از جنبة نظری :توسعة دانش در قلمرو علوم اجتماعی ،مستلزم توسعة ادبیات است .توسعة
ادبیات در تشخیص نیازها ریشه دارد (پورعزت .)13 :1393 ،در مطالعات کارآفرینی ،به
بازتعریف یا خلق بسیاری از مفاهیم زمینهمحور و بومی نیاز است که اکنون به صورت عاریهای
از حوزههای مطالعاتی دیگر در اختیار گرفته و از آنها استفاده میکند؛ بنابراین ،تفکر راهبردی
مفهومی عاریهای است که در مطالعات کارآفرینی از آن استفاده میشود و توسعة نظری قلمرو
گفتمانی ادبیات کارآفرینی ،با بومیسازی آن صورت میگیرد.
 .2از جنبة کاربردی :مطالعات کارآفرینی رابطة بسیار نزدیکی با محیط عملی دارد و
عملگرایی در راستای خلق ثروت در آنها مشهود است .در فضای اعتباری و برآمده از
ساخت اجتماعی واقعیت ،ساخت ابزارها و روشهای عملی و عملیاتی به خلق مفاهیم وابسته
است (هچ و کانلیف .)1389 ،برایناساس ،استدالل میشود تولید ابزارها و روشهای مرتبط با
تفکر راهبردی کارآفرینانه به خلق مفهوم آن بستگی دارد.
بهاینترتیب ،تعریف مفهوم تفکر راهبردی کارآفرینانه با توجه به گستره و شدت رقابت در
دنیای پرتالطم امروز ،برای موفقیت سازمانها و کسبوکارها امری حیاتی بهنظر میرسد.
درنتیجه ،میتوان با تعریف مفهوم جدید تفکر راهبردی کارآفرینانه ،عرصهای جدید برای
اندیشة انسان و پرورش انسانهای موفق ایجاد کرد تا در دنیای رقابت تصمیمات بهینه بگیرند.
1. Social reality construction
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به باور پژوهشگران ،تفکر راهبردی کارآفرینانه مختصاتی دارد که آن را به مفهومی بدیع و
تأثیرگذار تبدیل میکند .همچنین ،نادیدهگرفتن تفکر راهبردی کارآفرینانه به غفلت از آن در
آموزش کارآفرینی منجر میشود .برایناساس ،ادبیات علمی رشتة کارآفرینی ،ادبیات علمی
مدیریت راهبردی را بازتولید میکند و در این امتداد ،هویت رشته از رشتههای دیگر تأثیر میپذیرد.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
مفهوم «تفکر راهبردی کارآفرینانه» مفهومی نوپدید است که نمیتوان برای آن پیشینهای فرض
کرد .هرچند پدیدارشدن این مفهوم از جنس «کشف» است نه ابداع .برایناساس ،ریشههای آن
در میان مفاهیم تفکر راهبردی ،کارآفرینی و مدیریت راهبردی قابل رصد است .درادامه ،به
حوزههای مشرف نگاهی میشود.
تفکر راهبردی
هرچند مفهوم تفکر راهبردی بیش از ربع قرن در نوشتارها و سوابق مطالعاتی وجود داشته
است ،اغلب بهطور نامناسب بهجای سایر جنبههای توسعة مسیر سازمانی همچون «راهبرد»،
«مدیریت راهبردی» و «برنامهریزی راهبردی» بهکار رفته است ( .)Liedtka, 1998این مسئله از
دو خاستگاه ناشی میشود .1 :تفاوت میان نظریهپردازان دربارة چگونگی ایجاد راهبرد
سازمانها؛  .2نبود تعریفی واضح دربارة تفکر راهبردی در پیشینة نظری ( .)Goldman, 2010بن
( )2005خأل موجود در تعریف تفکر راهبردی را ناشی از درکنشدن این مفهوم جامع و
توسعة محدود آن در میان رهبران سازمانی میداند.
مفهوم تفکر راهبردی در مطالعات مدیریت اینگونه مطرح شده است« :هدف تفکر
راهبردی ،بیان راهبردهای بدیع و خیالانگیز است که میتوانند نقشهای بازی رقابتی را
بازتعریف کنند .درواقع ،رویارویی با آینده بالقوه با شرایط کنونی بسیار متفاوت است»
( .)Heracleous, 1998میتوان این فهم از راهبرد را در سطوح مختلف سازمانی بهکار برد؛ برای
مثال ،راهبرد شرکت به کل بنگاه یا راهبرد کسبوکار به محصول یا خدمتی خاص ارتباط
دارد (.)Andrews, 1980
تفکر راهبردی رویکردی است که بر اصول راهبرد ،تفکر واگرا و خالقانه برای خلق یک
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راهبرد ارزشآفرین تأکید میکند .برایناساس ،بیش از جنبههای فرایندی و روشی ،بهمثابة یک
هنر به راهبرد مینگرد (.)Williamson, 1999
به باور مینتزبرگ ( ،)1998تفکر باید بر عمل پیشی بگیرد .با توجه به شرایط متغیر محیط،
تغییرات آنی یا تدریجی مستلزم تفکر عملی است .فکر و عمل باید مکمل همدیگر باشند.
تفکر راهبردی این مزیت را دارد .بهاینترتیب ،حل ابهامات و تجسمی از جهان پیچیده ،زاییدة
آن است (تاجالدینی و اقبالی.)2 :1387 ،
به زعم هنفرد ،1تفکر راهبردی در مقایسه با عملیات تفکر ،طوالنیتر ،انتزاعیتر،
مسئلهگراتر (در مقابل مشکلگرا) است و اجرای آن بهجای عمل ،از طریق یادگیری انعکاسی
است

(2010

 .)Goldman,سایر نظریهپردازان دیدگاههای فردی را ترکیب میکنند و تفکر

راهبردی را با اقداماتی همچون دیدگاه سیستمی ،عزم راهبردی ،فرصتجویی هوشمند،
اندیشیدن در چارچوب زمان ،رویکرد فرضیه و آزمون مطرح میکنند (.)Liedtka, 1998
به باور آبراهام ( ،)2005تفکر راهبردی بهمثابة شناسایی راهبردهای بدیل پایدار یا مدلهای
کسبوکاری است که به مشتری ارزش ارائه میدهد.
مینتزبرگ ( ،)1994یکی از پیشروان در زمینة مدیریت راهبردی ،بیان میکند تفکر راهبردی
نباید فقط واژة جایگزین برای هر مفهومی تلقی شود که زیرمجموعة مدیریت راهبردی قرار
میگیرد .از نظر وی ،برنامهریزی راهبردی ،تفکر راهبردی نیست ،بلکه راهی خاص برای اندیشیدن
با ویژگیهای منحصربهفرد است .وی در توضیح تفاوت بین برنامهریزی راهبردی و تفکر راهبردی،
برنامهریزی راهبردی را برنامهریزی نظاممندی از راهبردهای از پیش مشخصشده میداند که از
درون آن ،برنامة عملیاتی بیرون میآید ،درحالیکه تفکر راهبردی را فرایندی ترکیبی از شم و
خالقیت میداند که خروجی آن دیدی جامع دربارة سازمان است و هریک از این اصطالحات به
مرحلهای متفاوت در فرایند توسعه و طراحی راهبرد توجه دارند.
براساس تعریف مینتزبرگ ،در «مکتب یادگیری» راهبرد زمانی ظهور میکند که از طریق
«فرایندهای نامرتب یادگیری غیررسمی» توسعه مییابد ( .)Mintzberg, 1994فردی که به شیوة
راهبردی میاندیشد (برای توسعة راهبرد) ،فعالیتهای توسعة راهبرد را از قبیل بررسی ،پرسش،
مفهومسازی و آزمون انجام میدهد (.)Goldman & Casy, 2010
1. Hanford
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اومی 1در کتاب معروف خود به نام تفکر یک استراتژیست اظهار میدارد تفکر راهبردی
در سطح کل سازمان تعهد عمومی ایجاد میکند .منظور از این تفکر پیشبینی آینده نیست،
بلکه تشخیص زودهنگام تغییرات بازار و مشاهدة فرصتهایی است که دیگران نمیبینند .تفکر
راهبردی مبنای چشمانداز سازمان است و راهبرد سازمان را در راستای آن پیش میبرد.
گلدمن و کیسی ( )2010پس از بررسی نوشتارها و پیشینة موجود ،تفکر راهبردی را
اینگونه تعریف میکنند :تفکر مفهومی ،سیستمگرا ،جهتدار و فرصتگرا که به راهبردهای
سازمانی بدیع و خیالانگیز منجر میشود.
کارآفرینی
شومپیتر در کتاب نظریة توسعه اقتصادی ،کارآفرینی را معادل نوآوری میداند ( Schumpeter,
11

 .)1934:به باور بورگلمن ،2فعالیتهای کارآفرینی با افزایش تولید و فرایند نوآوری،

موفقیت شرکتها را ارتقا میبخشد

(et. al, 2008

 .)Zahraشین و ونکاتارامان ()2000

کارآفرینی را فرایند شناسایی سرچشمهها ،تشخیص و بهرهبرداری از فرصتها میدانند .زهرا و
دیس ( )2001خلق ارزش را به مراحل سهگانة موردنظر افزودهاند و کارآفرینی را فرایند
شناسایی سرچشمهها ،تشخیص ،بهرهبرداری و خلق ارزش از فرصت معرفی کردهاند .در این
دیدگاهها ،شناسایی فرصت ،قلب کارآفرینی است .عالوهبراین ،توانایی خلق ارزشافزوده
منجر میشود تا بنگاهها و افراد با مهارتهای مدیریتی ،فرصتهای کارآفرینی را کشف و
درک کنند ( .)Teece, 1998میلر )1983( 3با عبارتهای «خطرپذیری» و «نوآوریهای بنیادی
در تولید» ،کارآفرینی را تعریف میکند (.)Zahra et al, 2008
کارآفرینی راهبردی
بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی به تالشهای بنگاه در شکلدهی مزیت رقابتی پایدار و
خلق ثروت کمک میکند .بسیاری از بنگاهها در برانگیختن افراد برای پیگیری فرصتهای
کارآفرینی با شکست مواجه میشوند؛ بنابراین ،کمک به مزیت رقابتی بنگاه ناکام میماند
(& Wendler, 1998

 .)Dayهمچنین ،ممکن است کارآفرینان فرصتهایی را شناسایی و از
1. Ohmae
2. Bourglman
3. Miller
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آنها بهرهبرداری کنند که بهجای خلق مزیت رقابتی پایدار ،به ایجاد مزیت موقت بینجامد .این
اتفاق زمانی روی میدهد که کارآفرینان در مدیریت راهبردی منابع موفق نباشند؛ بنابراین،
توسعة مزیت رقابتی پایدار با مشکل مواجه میشود

(al, 2001

.

 .) Hitt etدرنتیجه ،هر دو نوع

رفتارهای فرصتجویی (مانند کارآفرینی) و مزیتطلبی (مانند مدیریت راهبردی) برای خلق
ثروت ضروریاند ،درحالیکه هیچیک بهتنهایی کافی نیستند (.)Amit & Zott, 2001
هیت و همکاران ( )2001و ایرلند و همکاران ( )2001بیان میکنند کارآفرینی راهبردی
دربرگیرندة اقدامات کارآفرینانه با رویکرد راهبردی است .بنگاهها میتوانند فرصتها را
شناسایی کنند ،اما توانایی بهرهبرداری از آن را ندارند؛ بنابراین ،ثروت بالقوه خلق نمیشود و
ذینفعان به همة حقوق خود دست نمییابند .درنتیجه ،بنگاههایی که این مزیت رقابتی را
دارند ،ولی توان شناسایی فرصتهای جدید را ندارند ،برای ادامه و بهرهبرداری از این امتیاز
با مخاطراتی (مانند تغییر بازار که ممکن است خلق ثروت را از بین ببرد یا حتی خلق ثروت
مستمر را کاهش دهد) از سوی ذینفعان مواجه میشوند .ثروت فقط زمانی ایجاد میشود که
بنگاهها رفتار کارآمد فرصتجویی (کارآفرینی) را با رفتار کارآمد مزیتطلبی (مدیریت
راهبردی) ترکیب کنند (.)Ireland et al., 2003
در جدول  ،1مبانی نظری حوزههای مرتبط با تفکر راهبردی کارآفرینانه بررسی میشود.
حوزه

جدول  .1خالصة مبانی نظری

تفکر راهبردی

ردیف

محقق

سال

1

اومی

1978

2

مینتزبرگ

1994

5

هراکلئوس

1998

6

ویلیامسون

1999

8

آبراهام

2005

9

بن
گلدمن و
کیسی

2005

10

2010

مقولههای کلی تعریف
ترکیبی از روشهای تحلیلی و انعطافپذیری ذهنی ،خلق
مزیت رقابتی
تفاوت تفکر با برنامهریزی ،فرایندی ترکیبی از شم و
خالقیت ،دید جامع دربارة سازمان
فعالیت مدیریتی مشخص و معین ،کشف راهبردهای خالق
و بدیع ،تصویرپردازی از آینده
راهبرد ،تفکر واگرا ،تفکر خالق ،راهبرد بهمثابة یک هنر،
برگرفته از مکتب «یادگیری» ،برای محیط پویا
شناسایی راهبردها یا مدلهای کسبوکار بهمنظور خلق
ارزش برای مشتری
تفکر سیستمی ،خالقیت ،بصیرت
تفکری مفهومی ،سیستمگرا ،دارای جهت ،فرصتگرا که به
راهبردهای بدیع و خیالانگیز منجر میشود.
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حوزه

ادامةجدول  .1خالصة مبانی نظری

کارآفرینی

ردیف

محقق

سال

مقولههای کلی تعریف

11

شین و
ونکاتارامن

2000

کشف و بهرهبرداری از فرصتهای سودآور مبنای خلق
ثروت

1934
1983

نوآوری ،تخریب خالق
خطرپذیری و نوآوریهای بنیادی در تولید

2001

شناسایی و بهرهبرداری از فرصت

2001

اقدامات کارآفرینانه با رویکرد راهبردی

2001

ترکیب رفتار فرصتجویی (کارآفرینی) با رفتار مزیتطلبی
(مدیریت راهبردی)

12
13
14

کارآفرینی
راهبردی

15
16

شومپیتر
میلر
هیت و
همکاران
هیت و
همکاران
ایرلند و
همکاران

روش تحقیق
پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل تم (مضمون) با هدف پژوهش توسعهای انجام
1

گرفته است .استفاده از مطالعات کیفی بهویژه روش تحلیل مضمون (تم) ،زمانی ضرورت پیدا
میکند که اطالعاتی اندک درمورد پدیدة مورد مطالعه وجود داشته باشد یا اینکه در مطالعات
و تحقیقات صورتگرفته در زمینة موضوع مورد نظر ،چارچوب نظری جامع برای تبیین
موضوع وجود نداشته باشد (ابویی و همکاران .)1393 ،مفهوم تفکر راهبردی کارآفرینانه نیز
مفهومی جدید است و برای شناسایی مختصات آن در این پژوهش از مصاحبههای
نیمهساختاریافته با تأکید بر رویکردی اکتشافی استفاده میشود .هدف تحقیق ،شناسایی
ایدههای اولیه و عمیق برای توسعة مفهومی جدید است که بتواند زمینهای را برای توسعة نظری
و سپس کاربستهای عملی برای پژوهشهای آتی فراهم کند .ابزار گردآوری اطالعات
پژوهش مصاحبة نیمهساختاریافته است و برای استخراج پرسشهای مصاحبه از تلفیق مبانی
نظری با چارچوب مصاحبة  5W1Hاستفاده شده است که دربرگیرندة پرسشهای چه چیزی،
چه کسی ،چه زمانی ،کجا ،چرا و چگونه است (.)Jang & Woo, 2005
جامعة آماری پژوهش شامل استادان دانشگاه ،متخصصان و خبرگان حوزة تفکر راهبردی و
کارآفرینی میشود .تعداد خبرگان حوزة تفکر راهبردی که بر کارآفرینی نیز اشراف داشته
باشند در کشور بسیار کم است؛ بنابراین ،نمونة تحقیق با روش نمونهگیری غیراحتمالی و
1. Thematic analysis
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هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شده است .نمونهگیری گلوله برفی برای پژوهشهای
اکتشافی ،کیفی و توصیفی که در آنها تعداد پاسخدهندگان محدود است ،بسیار مناسب است
(ببی .)1388 ،از آنجاکه تعیین تعداد حجم نمونة تحقیق از ابتدا میسر نیست ،این کار تا زمان
رسیدن به مرحلة اشباع نظری ادامه یافت .منظور از اشباع نظری یعنی مرحلهای که پس از آن
اضافهشدن نمونة دیگری ،پیام و معنای جدیدی به همراه نداشته است .در این پژوهش ،اشباع
نظری در مصاحبة یازدهم حاصل شد.
برون 1و کالرک )2006( 2فرایندی شش مرحلهای (آشنایی با دادهها ،ایجاد کدهای اولیه،
جستوجوی کدهای گزینشی ،شکلگیری مقولههای فرعی (تمهای فرعی) ،تعریف و
نامگذاری تمهای اصلی ،تهیة گزارش و ترسیم شبکة مضامین) برای اجرای تحقیق با روش
تحلیل تم ارائه دادهاند که در این پژوهش مبنا قرار گرفته است.
در این پژوهش ،مصاحبههای انجامگرفته بهدقت پیادهسازی شدند و براساس مدل نظاممند کالرک و
برون تجزیه و تحلیل شدند .کدهای استخراجشده یا بهطور مستقیم در صحبتهای مصاحبهشوندگان بیان
شده بودند یا کدهای تلویحی بودند که تحلیلگران از متن مصاحبه استخراج کردند.
جدول  2نمونهای از مفاهیم شناساییشده از گزارههای کالمی است که در قالب مقولههای
فرعی دستهبندی شدهاند .این کار برای همة مصاحبهها انجام گرفت و درصورت وجود
بخشهایی با مضامین مشابه در متن مصاحبههای قبلی ،از همان کدهای قبلی بهعنوان نشانگر
آنها استفاده شد .سپس براساس همة مقولههای فرعی شناساییشده در کل پژوهش ،دستهبندی
کلیتری انجام گرفت که به شناسایی مقولههای اصلی (مانند غایتنگری) منجر شد .در بخش
یافتهها ،نتایج این فرایند ارائه میشود.
جدول  .2کدگذاری اولیه (مقولههای فرعی)
گزارة کالمی

مقولة فرعی

جزء دیگر تفکر راهبردی کارآفرینانه ،هدفمندبودن آدمهاست .هدفمندبودن یعنی
داشتن اهداف بلندمدت و اهدافی که ارزش ایجاد کند.

دوراندیشی،
خلق ارزش

برای اطمینان از روایی و پایایی ابزار دادهها با معیارهای ویژة پژوهش کیفی ،بررسیهای
الزم شامل مقبولیت و قابلیت تأیید صورت گرفته است (رضویزاده و محمدپور.)21 :1389 ،
1. Broun
2. Cklark
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بهمنظور افزایش مقبولیت از روشهای بازنگری از سوی شرکتکنندگان استفاده شد و متون
پیادهسازی شد و همچنین چهار نفر از مصاحبهشوندگان اولیه کدگذاریهای اولیه را تأیید
کردند .برای قابلیت تأیید ،در مرحلة پایانی طبقات بهدستآمده به سه نفر از مشارکتکنندگان
اولیه بهمنظور بازبینی و تأیید برگردانده شد و نکات پیشنهادی اعمال شد .درگیری مداوم با
زمینه و بازنگری ناظران در بهبود روند کار ،کمک بسیاری کرد.
یافتهها
توصیف جمعیتشناختی

در زمینة مدرک دانشگاهی ،همة افراد نمونه مدرک دکتری داشتند (یک استاد ،هفت دانشیار،
سه استادیار) و همة آنها مرد بودند .خبرگان شرکتکننده در پژوهش ،استادان دارای سابقة
پژوهشی در حوزة تفکر راهبردی و کارآفرینی از دانشگاههای تهران ،تربیتمدرس ،عالمه
طباطبایی ،شهید بهشتی ،صنعتی شریف و مرکز مدیریت صنعتی بودهاند که عالوهبر
برخورداری از دانش این حوزه با افراد دارای ویژگی تفکر راهبردی و کارآفرینی نیز برخورد
داشتهاند .این افراد حداقل پنج سال سابقة مشاورة کسبوکار و مدیریت داشتهاند .سن هشت
نفر از خبرگان پژوهش باالی  50سال و سن سه نفر  35تا  45سال بوده است.
پس از بررسی دقیق و آشنایی با دادهها ،فرایند کدگذاری با تعداد  150کد اولیه انجام گرفت.
پژوهشگران با اجرای فرایند تحلیل مضمون ،در مراحل بعد به  79کد انتخابی و  58مقولة فرعی
دست یافتند .بهعبارتی ،گزارههای کالمی مستقل در قالب مفاهیم (مانند هدفمندی افراد و داشتن
اهداف بلندمدت) و مقولههای فرعی (مانند دوراندیشی) شناسایی شد و سپس به هرکدام یک کد
داده شد .سپس بهمنظور شناسایی مقولههای اصلی ،موارد مشابه در مرحلة قبل دستهبندی شد و با
حذف موارد تکراری ،مقولههای اصلی برای ویژگیهای تفکر راهبردی کارآفرینانه شناسایی شد.
در جدول  ،3نمونههایی از مفاهیم شناساییشده از گزارههای کالمی ارائه میشود که در
قالب مقولههای فرعی دستهبندی شدهاند.
پس از تحلیل کدهای استخراجشده و رفت و برگشت در میان تمهای فرعی ،درنهایت
هفت تم اصلی برای مختصات تفکر راهبردی بهدست آمد .برخی از تمهای فرعی که تمهای
اصلی از آنها استخراج شده است در جدول  4مشاهده میشود.
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جدول  .3نمونهای از کدگذاری اولیه (مقولههای فرعی)
شمارة
نمونه
1

2

4

5

6

مقولههای فرعی
اشتیاق ذهنی
آیندهاندیشی -دوراندیشی
نوآوری پرطمطراق
مبتنی بر سائقه
تجسم موفقیت
کشف فرصت
تفکر فیالبداهه
پویایی ذهنی
بصیرت
کشف فرصت -فرصتجویی
ریسکپذیری
محیطمحور
پایش مستمر محیط
جهتمندی
برخوردار از الگوی آرمانی

عبرتآموزی زیرکانه
بهرهگیری از سرمایههای سازمانی
محیطمحوری
نوآوری
روحیة آغازگری
پشتکار
تفکر قیاسی
نوآوری پرطمطراق
انعطافپذیری
ایجاد مزیت رقابتی پایدار
انعطافپذیری
با انگیزه
قدرت تشخیص
قدرت تحلیل

رشدگرایی
برنامهریزی پویا
تفکر سیستمی
مثبتاندیشی
رسالت و مأموریت فردی
دغدغهمندی ایمانی
رقابتجویی
شناسایی راه میانبر
تخریب خالق
کالناندیشی
دوراندیشی
آیندهاندیشی
پویایی ذهنی
توانایی تصمیمگیری

جدول  .4تمهای فرعی و شکلدهی به تمهای اصلی
ردیف
1

2

3

4

5
6

تمهای فرعی
نوآوری
خالقیت
نوآوری پرطمطراق
آیندهاندیشی
بصیرت
الگوی آرمانی
تجسم موفقیت
فرصتجویی هوشمندانه
عبرتآموزی زیرکانه
پایش مستمر محیطی
ریسکپذیری
تحمل ابهام /تابآوری
روحیة آغازگری
پشتکار و اعتمادبهنفس
طهارت خیال
مثبتاندیشی
قدردانی
برنامهریزی پویا

تعداد موارد
8
6
3
9
3
3
5
8
3
8
7
6
4
7
5
7
3
8

تم اصلی
ابتکار عمل

غایتنگری

کیاست

شجاعت جسورانه

پاکنظری
پویایی
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ادامة جدول  .4تمهای فرعی و شکلدهی به تمهای اصلی
ردیف

7

تمهای فرعی
انعطافپذیری
انطباقپذیری
استفاده از تجربة کاری
مشورتپذیری
یادگیری از تجربة گذشته

تم اصلی

تعداد موارد
5
9
5
6
4

بهرهبردار از معرفت تجربی

درنهایت ،هفت مقولة اصلی بهعنوان «مختصات تفکر راهبردی کارآفرینانه» درنظر گرفته شد
که بهصورت شبکة مضامین در شکل  1نشان داده میشود .این شکل تجسمی از ویژگی های
تفکر راهبردی کارآفرینانه است که براساس دادههای حاصل از مصاحبهها و تجزیه و تحلیل
آنها به روش تحلیل تم ترسیم شده است.
غایتنگری
بهرهبردار
کیاست

از معرفت
تجربی
تفکر
راهبردی
کارآفرینانه

ابتکار عمل

شجاعت
جسورانه

پویایی

پاکنظری

شکل  .1شبکة مضامین تفکر راهبردی کارآفرینانه

درادامه ،برای درک بهتر از نحوة کدگذاری و تشکیل شبکة مضامین ،مختصات و
مصادیقی از مصاحبهها در زمینة مقولههای شناساییشده بررسی میشود.
غایتنگری:

غایتمندی از جمله اساسیترین ویژگیهای افراد موفق است .این افراد الگوهای آرمانی و
هدفهای کالن دارند که به زندگی آنان معنا میبخشد و همة فعالیتهایشان را همراستا
میکند .مقولة بیانشده مجموعهای از ویژگیهایی چون آیندهاندیشی ،دوراندیشی،
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کالناندیشی ،بصیرت ،برخورداری از الگوی آرمانی ،ظرفیتپردازی ذهنی حداکثری ،تجسم
موفقیت و جهتمندی را دربرمیگیرد .نمونة روایتی از مقولة بیانشده در ادامه مطرح میشود:
«مثل اینکه میگن قبله قطبنمایی است که راه گم نشود ،در تفکر راهبردی میگیم بر آرمان
تأکید کن ،این آرمان قطبنمایی است تا مسیر گم نشود .چون دائم به اون متوسل میشی،
رفتارهای تو همافزا میشه؛ یعنی وقتی این تموم نشده میری سراغ فعالیت دوم .این از رفتار بعدی
حمایت میکنه .این آرمان موجب زندگی ،انگیزه و معنابخشی به زندگی میشه .زیرا زندگی در
مسیر رسیدن به یک نقطه انتهایی قرار میگیره که اسمش آرمانه» (نمونة .)7
ابتکار عمل:

ابتکار عمل در این پژوهش به مفاهیم نوآوری پرطمطراق ،نواندیشی ،خالقیت و تخریب خالق
اشاره دارد .منظور از نوآوری پرطمطراق ،گونهای از نوآوری است که در آن فرد به هیچیک
از مدلهای کسبوکار و فناوریهای کنونی نمیاندیشد .این گونه از نوآوری ،یکی از
ویژگیهای کارآفرینان است .نوآوری پرطمطراق از جمله لوازم تفکر راهبردی نیست .در
مقابل ،نمیتوان تفکر راهبردی کارآفرینانه را خالی از این ویژگی تصور کرد .بهعبارتی،
تخریب خالق در میان کارآفرینان دارای تفکر راهبردی ،نتیجة نوآوری پرطمطراق است.
بدیهی است نواندیشی ،نوآوری و خالقیت نیز به روحیة نوآوری اساسی کارآفرینان اشاره
میکند .نمونهای از متن مصاحبه در اشاره به این مقوله در زیر آورده میشود:
«ما خروجی در یک سازمان رو برای اینکه بگیم این ماحصل ت ا ک بوده درحقیقت ولیو
پروپوزیشن جدیدی که ایجاد میشه و درحقیقت اون مسیر پیشرفتی که شما خیلی سریع طی
میکنید و ارزشی که ایجاد میکنید .به این اصطالح در انگلیسی میگن ساندبل اینوویشین
( )innovation soundableیا نوآوری پرطمطراق اتفاق بیفته؛ یعنی یک تغییری رو در محیط
اقتصادی اجرا میکنید .این نشون میده تفکر راهبردی کارآفرینانه داشتید و تونستید این
خروجی رو دنبال کنید» (نمونة .)1
کیاست
ویژگیهای کشف فرصت ،فراست ،پایش مستمر محیط ،بهرهگیری از سرمایههای پیرامون،
چارهجویی و گرهگشایی و عبرتآموزی زیرکانه در مقولة کیاست جمع شدهاند و یکی از
ویژگیهای مهم تفکر راهبردی کارآفرینانه را شکل میدهند .یکی از مهمترین ویژگیهای
فعالیت کارآفرینانه و راهبردی شناسایی فرصتها و بهرهبرداری از آنهاست .مصداق کالمی
در متن مصاحبة زیر مشهود است:
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«یعنی کسی که ناخودآگاه فرصتها رو میبینه ،ناخودآگاه چیزهایی رو میبینه که دیگران
نمیبینند ،فرصتهایی رو میبینه که دیگران نمیبینند ،نگاه نمیکنند .راهی رو میره که دیگران
نرفتهاند .آیا غیر از ویژگیهای کارآفرینی است که آقای شومپیتر یا هرکس دیگه مثل تکنیکهای
استبلر و ایناست؟ پس خودشون کارآفرینند .حاال کارآفرینی خودشونو یا عرضه میکنند به اجتماع،
سازمانهای دولتی یا خود رأس کار قرار میگیرند و عدهای رو به کار مشغول میکنند» (نمونة .)4
شجاعت جسورانه:

شجاعت جسورانه عبارت است از ریسکپذیری ،تحمل ابهام /تابآوری ،روحیة آغازگری،
پشتکار ،اعتمادبهنفس .کارآفرینان بهطور عمومی کسانی هستند که دامنهای از مخاطرهپذیری
دارند و از تابآوری باالیی در مقایسه با سایر افراد بهرهمندند .خبرگان پژوهش نیز بر این
ویژگی تفکر راهبردی کارآفرینانه تأکید داشتهاند .نمونة کالمی آن درادامه بیان میشود:
«اونا که تفکر راهبردی دارند نشون دادند که موفق هستند ،اما فرقشون با کارآفرین چیه؟
کارآفرین تفکر دغدغهمند داره؛ مثل میل بودن و شدن .شاید تفکر راهبردی مدیریتی  rationalباشه
اما اینا چی هستن؟ اینا ممکنه شهودی باشه یا ممکنه یه تفکر راهبردی کارآفرینانه باشه .شایدم یه
کارآفرین اون بلوغ رو نداشته باشه .اگه یه آدم استراتژیست کارآفرین باشه ،تفکرش کارآفرینانه
میشه ،اما اگه کارآفرین نباشه ،الزاماً تفکر راهبردی اون کارآفرینانه نمیشه .ما آدمهایی داریم که
ت ا داره ،اما اونجا فسیله .باهاشون که صحبت میکنیم میبینیم  rationalهستند و کارآفرین نیستند
و بعضی ویژگیها رو مثل دغدغهمندی ،روحیة آغازگری و انطباق ندارن» (نمونة .)2
پاکنظری:

پاکنظری بر طهارت خیال ،قدردانی ،زیبابینی ،مثبتاندیشی و آزاداندیشی داللت میکند که از
مهمترین وجوه تمایز تفکر راهبردی کارآفرینانه با تفکر راهبردی است .حافظ این ویژگی را به
زیبایی بیان کرده است« :پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت /آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد».
مصداقی از این ویژگی در زیر مطرح میشود:
«نکتة اساسی که غربیها روی اون دست میگذارن فضای اطالعاتیه .محیط اطالعاتی و
شکلدهی سیستم پردازش اطالعات .طبق معماری اطالعاتی در رفتار ،نظریة آرجریس بوده که داده،
دانش و گرایش بهترتیب ساخته میشه .آمریکاییها به همین علت این همه ماهوارهها رو گسترش
دادند .ابهام اطالعاتی ،بیهودگی ،بیهدفی ،انتقام و ...پیام اصلی فضای اطالعاتی االنه .پیامهای منفی و
اختالسها از روی عمد داره پررنگ میشه .بسیاری از خبرها هم اتهامه و اثبات نمیشه .میخوان فضای
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پویایی:

افراد دارای تفکر راهبردی کارآفرینانه ،چابکی و پویایی باالیی دارند .برنامهریزی پویا،
انعطافپذیر ،انطباقپذیری و سرعت تحلیل باال در این ویژگی تعریف شده است .نمونهای از
این ویژگی در مصداق کالمی زیر مشاهده میشود:
«آدمهای چابکی هستند .محققاند .حواسشون به همة پیرامونشون است .با یک تغییر
میتونن خیلی سریع کل برنامه و مسیرشون رو تغییر بدن .زندگی از ابتدا تا انتها مثل گذرکردن
از رودخونه است که از رو سنگهاش میپری .من که اینجام و رو یه سنگی ایستادم ،حواسم
به دو تا چیز است .1 :سنگ زیر پام .2 ،اگه خواستم بپرم به کدوم طرف بپرم .اینجا اومدم اینجا
اینجا اینجا و همینطور تا انتهای مسیر رو میبینم» (نمونة .)6
بهرهبردار از معرفت تجربی:

بهرهبردار از معرفت تجربی شامل تجربة کاری ،تجربة کارآفرینی ،مشورتپذیری ،یادگیری از
تجربة گذشته و اشراف به صنعت است .به نظر خبرگان حاضر در نمونة پژوهش ،افراد با ویژگی
تفکر راهبردی کارآفرینانه ،تجارب کارآفرینی و کاری متنوع دارند و مهمتر آنکه توان یادگیری و
تأمل در تجارب را دارند .نمونهای از متن مصاحبه دربارة این ویژگی مطرح میشود:
«وقتی ما میگیم یه نفر تفکر راهبردی داره ،میتونه ،اما وقتی ما میگیم کارآفرینی و
کارآفرین یه سری مؤلفههایی هست که کنار هم مینشینه .کسی که تفکر راهبردی داره شاید
ویژگی قوة خالقیت و نوآوری ،اعتمادبهنفس و اشراف به صنعت داشته باشه و بیزینس پلن بلد
باشه ،ولی تحمل ابهام و این چیزها رو نداشته باشه» (نمونة .)3
بحث و نتیجهگیری
در دنیای پر رقابت امروز برای موفقیت در کسبوکار و تجارت باید نگاهی راهبردی و کارآفرینانه
داشت .بهعبارتی ،فردی که تفکر راهبردی کارآفرینانه داشته باشد ،توانایی باالتری برای موفقیت
خواهد داشت .ممکن است بهعقیدة برخی مفهوم تفکر راهبردی کارآفرینانه چندان جدید نباشد و
بهطور پنهان در سایر مفاهیم مشابه مشاهده شود و به تعریف این مفهوم جدید نیازی نباشد .در پاسخ
به این ادعا دو پرسش اساسی مطرح میشود .1 :آیا هر فردی که تفکر راهبردی دارد ،کارآفرین
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است و آیا با تعریف مفهوم تفکر راهبردی به تعریف کارآفرینی دست مییابیم؟  .2آیا با تعریف
ویژگیهای فرد کارآفرین میتوان به تفکر راهبردی نیز رسید یا بهعبارتی ،هر فرد کارآفرین تفکر
راهبردی دارد؟ از آنجاکه جواب هر دو پرسش منفی است ،میتوان نتیجه گرفت مفهوم تفکر
راهبردی کارآفرینانه ،مفهومی نوپدید است که در هیچیک از ویژگیهای تفکر راهبردی و
ویژگیهای کارآفرینی بهطور جامع وجود ندارد.
همانطورکه در مبانی نظری بیان شد ،هراکلئوس ( )1998خیالانگیزی ،بداعت و نوآوری را از
جمله ویژگیهایی میداند که در ادبیات تفکر راهبردی بهشدت بر آنها تأکید شده است .از
اساس ،تفکر راهبردی با آرمانگرایی و نواندیشی گره خورده است ( Abraham, 2005; Grietz,
 )2002و در پژوهش حاضر نیز نوآوری و خالقیت از جمله مقولههای فرعی برای مفهوم تفکر
راهبردی کارآفرینانه است .اما نوآوری پرطمطراق از جمله لوازم تفکر راهبردی نیست و در مقابل،
نمیتوان تفکر راهبردی کارآفرینانه را خالی از این ویژگی تصور کرد؛ بهعبارت دیگر ،تخریب
خالق در میان کارآفرینان دارای تفکر راهبردی ،نتیجة نوآوری پرطمطراق است.
کالناندیشی و آیندهاندیشی ()Mintzberg, 1994; Heracleous, 1998; Liedtka, 1998
دیگر مقولههای مورد تأکید در مبانی نظری تفکر راهبردی هستند که این مفاهیم در تفکر
راهبردی کارآفرینانه با مقولههای دیگری ترکیب شدهاند و «غایتنگری» نام گرفتهاند.
از دیگر مواردی که هراکلئوس ( )1998برای تفکر راهبردی نام میبرد ،تفکر خام،
سیستمی ،هدایتگر و فرصتطلبانه است که به کشف راهبردهای بدیع و خیالانگیز سازمانی
منجر میشود .براساس نتایج این پژوهش ،مفهوم تفکر راهبردی کارآفرینانه نیز دربرگیرندة
مفاهیم تفکر سیستمی ،هدایتگری و فرصتجویی است .ویلیامسون ( )1999در تعریف تفکر
راهبردی بر تفکر واگرا و خالقانه برای خلق یک راهبرد ارزشآفرین تأکید کرده است و بعد
هنریبودن را در تفکر راهبردی مطرح کرده است و در محیط پرتحول و غیرقابلپیشبینی
امروز ،تفکر راهبردی را رویکرد مناسب راهبری سازمان درنظر گرفته است .در این تعریف ،بر
ویژگی رقابتجویی و سهم بازار نیز بیشتر تأکید شده است .نتایج پژوهش حاضر ،خالقیت،
پویایی ،ارزشآفرینی و یادگیری را تأیید کرده است .مقولة فرعی «رقابتجویی» از جمله
دیگر موارد مورد تأیید در تحلیلهای پژوهش حاضر است .مفهوم پویایی نیز از تعریف
ویلیامسون ( )1999و ریموند ( )1996برداشت میشود که در تحلیلهای پژوهش با مفاهیم
انعطافپذیری و انطباقپذیری ،ترکیب شده و مقولة اصلی «پویایی» را به دست داده است.
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عامل یادگیری که ویلیامسون ( )1999و مینتزبرگ ( )1994در بحث تفکر راهبردی از آن
سخن میگویند ،در این پژوهش تأیید شده و بهمنزلة مقولة فرعی دستهبندی شده است .عامل
یادگیری با قرارگرفتن در کنار مفاهیمی چون تجربة کاری ،مشورتپذیری ،اشراف به صنعت
و شهود ،مقولة اصلی معرفت تجربی را شکل دادهاند که مقولهای گستردهتر از یادگیری است.
از عناصر مدل تفکر راهبردی لیدکا (« ،)1998دیدگاه سیستمی»« ،فرصتجویی» و «عزم
راهبردی» در این پژوهش تأیید شد و در مقولة «کیاست» قرار گرفت .ویژگیهای مشترک پژوهش
حاضر و تعریف اومی ( )1978برای یک متفکر استراتژیست ،قدرت تحلیل و تشخیص ،شناسایی
تقاضای پنهان و رشد تغییرات بازار است که مقولة اصلی «کیاست» این مفاهیم را دربرمیگیرد.
مقولة یادگیری دو حلقهای در تعریف کیسی و گلدمن ( ،)2010در مقولة «بهرهبردار از معرفت
تجربی» نمود یافته است .برایناساس ،اغلب مقولههای فرعی موجود در ادبیات تفکر راهبردی،
دربارة تفکر راهبردی کارآفرینانه نیز تأیید شدهاند ،اما مقولههای دیگری نیز در این پژوهش کشف
شدهاند که در ادبیات تفکر راهبردی دیده نمیشوند .برایناساس ،تفکر راهبردی کارآفرینانه با
تفکر راهبردی تفاوت دارد و با تعریف یکی ،نمیتوان به دیگری نیز رسید.
در یک جمعبندی میتوان گفت مقولة اصلی «ابتکار عمل» در ادبیات بهکرات با عناوین
خالقیت و نوآوری و بداعت دیده شده است .البته در مفهوم ابتکار عمل ،مقولههای فرعی
تخریب خالق و نوآوری پرطمطراق نیز مستتر است که در ادبیات تفکر راهبردی به آنها اشاره
نشده است .با وجود این ،مشابهترین مقوله بین دو مفهوم ،مقولة ابتکار عمل است .ممکن است
دیگر مقولة مشترک «کیاست» باشد که دربرگیرندة مقولة فرعی فرصتجویی هوشمندانه
است ،اما این مقوله نیز همپوشانی کامل با تفکر راهبردی ندارد ،زیرا مقولههای فرعی
عبرتآموزی زیرکانه ،شناسایی تقاضای پنهان ،فراست ،پایش مستمر محیطی ،بهرهگیری از
سرمایههای سازمانی ،محیط محوری و چارهجویی را دربر دارد.
درکل ،برخی مقولههای آنها به مقولههای اصلی غایتنگری ،کیاست ،ابتکار عمل ،پویایی و
بهرهبردار از معرفت تجربی اشاره داشتهاند ،اما مقولههای پاکنظری و شجاعت جسورانه ،به هیچ
وجه در ادبیات تفکر راهبردی دیده نمیشوند .شایان ذکر است از پنج مقولة اصلی که در ادبیات
تفکر راهبردی به آنها اشارههایی شده است ،هیچیک با همة مقوالت فرعی در پیشینه وجود ندارند
و فقط سه مقولة ابتکار عمل ،کیاست و غایتنگری اشتراکات شایان توجهی دارند .در جدول ،5
تطبیق موارد استخراجی از پیشینة نظری با نتایج پژوهش مشاهده میشود.
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جدول  .5تطبیق مقولههای بهدستآمده از تحقیق با ادبیات تحقیق
عناصر تفکر راهبردی در ادبیات تحقیق

عناصر تفکر راهبردی کارآفرینانه

چشمانداز سیستمی ،بصیرت
فرصتجویی هوشمندانه ،عزم راهبردی
نوآوری ،خالقیت ،خیالانگیزی
توجه به محیط ،فرصتجویی
--یادگیری دو حلقه

غایتنگری
کیاست
ابتکار عمل
پویایی
پاکنظری
شجاعت جسورانه
بهرهبردار از معرفت تجربی

پیشنهادها
در پژوهش حاضر ،مختصات تفکر راهبردی کارآفرینانه در قالب هفت مقوله استخراج شد.
ازآنجاکه میتوان تفکر راهبردی کارآفرینانه را یکی از عوامل موفقیت کسبوکارها برشمرد،
برای موفقیت کسبوکارها باید تفکر راهبردی کارآفرینانه را در مدیران و کارآفرینان بنگاهها
تقویت کرد .در این راستا ،برای تعریف دقیقتر و کاملتر چنین مفهوم اساسی به پژوهشها و
مطالعات بیشتر نیاز است .پیشنهاد میشود قبل از تعمیم یافتهها ،پژوهشهای کیفی و کمی برای
تأیید نتایج انجام گیرد .این پژوهش با بررسی نظر خبرگان علمی انجام گرفته است و پیشنهاد
میشود پژوهشهایی نیز بهمنظور بررسی نقشة ذهنی کارآفرینان انجام گیرد .درنهایت ،پیشنهاد
میشود پژوهشهایی نیز در این موضوعات صورت پذیرد :ارائة مدلی برای تفکر راهبردی
کارآفرینانه؛ شناسایی عوامل اثرگذار بر تفکر راهبردی کارآفرینانه؛ بررسی رابطة تفکر
راهبردی کارآفرینانه با شاخصهای موفقیت بنگاهها و صنایع.
بهمنظور کاربردیسازی نتایج پژوهش پیشنهاد میشود اقداماتی در زمینة طراحی و
برگزاری دورههای آموزش آزاد و کاربردی تفکر راهبردی کارآفرینانه برای مدیران،
عالقهمندان و فعاالن در بخشهای گوناگون صنعتی ،خدماتی و عمومی صورت گیرد.
همچنین ،میتوان این مفاهیم را بهصورت سرفصل دانشگاهی برای آموزش تفکر راهبردی
کارآفرینانه در دانشکدهها و رشتههای کارآفرینی طراحی کرد.
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