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ارائة الگوی تعیین و استقرار اثربخش استعداد کارآفرینانه با رویکرد فراترکیب
مریم راشکی ،1حبیباهلل ساالرزهی ،2امینرضا کمالیان،3
5

میرعلی سیدنقوی ،4زهرا وظیفه
 .1دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری ،گروه مدیریت دولتی دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
2و .3دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
 .4استاد گروه مدیریت دولتی دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی
 .5استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ دریافت1396/01/15 :
تاریخ پذیرش1396/04/10 :
چکیده
امروزه کارآفرینی در اقتصاد کشورها یک مزیت رقابتی شناخته میشود .پژوهش حاضر با هدف ارائة الگوی تعیین و
استقرار اثربخش استعداد کارآفرینانه با رویکرد فراترکیب انجام گرفته است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و در
آن از روش فراترکیب استفاده شده است .محقق با استفاده از روش فراترکیب ،بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام
داده است و یافتههای پژوهشهای کیفی و کمی مرتبط را ترکیب کرده است .در این راستا 118 ،پژوهش در حوزة استعداد
کارآفرینانه ارزیابی شد که در پایان  55پژوهش انتخاب و با تحلیل محتوای آنها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان
اهمیت و اولویت هریک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد .براساس یافتههای تحقیق ،کدهای خالقیت ،راهحلهای
نوآور ،تخصص خانوادگی ،فعالیتهای تیمی ،مباحث اقتصادی ،فرصتهای نوآور ،چیرگی (مهارت) در کار ،تمایل به
کسب درآمد و عوامل اجتماعی و فرهنگی ،بیشترین ضریب اهمیت را در بین ابعاد ششگانة استعداد کارآفرینانه دارد.
درنهایت ،پس از طی گامهای پژوهش ،الگوی تعیین و استقرار اثربخش استعداد کارآفرینی در سه الیة شناسایی ،ساختار
اجرا و طراحی برنامة حمایتی استعداد کارآفرینانه ارائه شد.

 نویسندة مسئول:

Email: salarzehi@gmail.com
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مقدمه
کارآفرینی موجب راهاندازی و توسعة درست کسبوکارهای کوچک و متوسط ،خلق
فرصتهای شغلی ،تولید ثروت ،افزایش نشاط زندگی ،اشتغال افراد و بهکارگیری مواد و منابع
مالی کشورها میشود

(et al., 2014

 .)Pulkaنایت )1933( 1و کرزنر )1973( 2استعداد

کارآفرینانه را شامل مهارتهای شناختی و غیرشناختی ضروری بهمنظور محدودکردن عدم
قطعیتهای ذهنی و کشف و بهرهبرداری از فرصتهای موجود در بازار میدانند (

Kirzner,

 .)2002ویلسون )2007( 3استعداد کارآفرینی را به استعداد خالقانه و استعداد کسبوکار تقسیم
میکند

(et al., 2007: 380

 .)Wilsonمدلهای تخصیص استعداد اغلب بر این فرض استوار

است که استخر ثابت استعداد کارآفرینی از دو بعد فعالیتهای تولیدی (شرکتهای
آغازکنندة نوآوری و رشد) و فعالیتهای غیرمولد (توزیع مجدد تولید و محصول) تشکیل
شده است ( .)Bolton & Ockenfels, 2000در تحقیقات گالردو–گالردو و همکاران ()2013؛
مطهرینژاد و همکاران ()1394؛ چن ()2011؛ یو و جیا ()2009؛ خانجانی و همکاران ()1385؛
فیدریسی و همکاران ()2007؛ ویتزل و همکاران ( )2012و مایلریا 4و همکاران ( )2017ابعاد
مختلف استعداد کارآفرینی بررسی شده است ،اما در هیچ پژوهشی الگوی کاملی از تعیین و
استقرار اثربخش استعداد کارآفرینی ارائه نشده است .درنتیجه ،مسئلة اصلی این تحقیق تعیین
ابعاد تشکیلدهندة استعداد کارآفرینانه در چارچوب یک الگوی هماهنگ برای استعداد
کارآفرینانه ،از طریق تعیین ابعاد و روابط میان اجزاست.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
کاوش در آثار فیلسوفان بزرگ مانند جان الک ،ایمانوئل کانت (قضایای آپرییوری و انقالب
معرفتشناسانة کانت) ،مالصدرا ،فرانسیس بیکن ،دیوید هیوم ،اسقف بارکلی و ...نشان میدهد
ذهن بشر دیگر یک لوح سفید نانوشته و منفعل چنانکه جان الک میپنداشت ،نیست .همچنین،
1. Knight
2. Kirzner
3. Wilson
4. Mylrea
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ذهن فقط پذیرنده و منفعل مانند آینه تلقی نمیشود (ابراهیمی دینانی و همکاران .)1390 ،از
دیدگاه دیگر ،استعداد ظرفیت بالقوه برای انجامدادن کارهای خاص مطرح میشود که برای
خلق تواناییهای درست ،مدیریت استعداد بسیار مهم است ( .)Bat & Yalcin, 2015استعداد با
توانایی یا هوش ارتباط دارد که این تواناییها برای انجامدادن برخی مشاغل یا فعالیتها
ضروری است .بهطور کلی ،استعداد با تواناییهای ذاتی و خالقیت ارتباط دارد که با تمرین و
آموزش توسعه مییابد ( .)Butter et al., 2015هلر ( )2004بیان میکند سه نوع محرک استعداد
وجود دارد :استعداد تولیدی مستقیم ،استعداد تحصیلی و استعدادهای درخشان در بخشهای
اجتماعی و فرهنگی (مبینی دهکردی و همکاران .)1391 ،مککینزی در سال  1998گزارشی
انتشار داد که آغاز رسمی جنگ استعداد برشمرده میشود .جملة معروف گزارش وی این بود:
«استعداد بهترین ارزش برای مبارزه است»

;Bat & Yalcin, 2015; Beechler et al., 2009

) .)Horváthová, 2011در دنیای امروز ،توسعة استعدادها جایگزین دستیابی به استعدادها شده
است ( )Dhanabhakyam & Kokilambal, 2014و استعداد بهعنوان یکی از ویژگیهای فردی،
در عملکرد سازمانی کنونی یا بلندمدت افراد تفاوت ایجاد میکند .ارائة باالترین سطح توانایی
افراد در سازمان ،مدیریت استعداد نامیده میشود

(Collings & Mellahi, Schweyer, 2004

; .)2009درگذشته ،مدیریت استعداد شبیه به رسیدگی به سد یا مخزن 1استعدادها بود ،اما
امروزه بیشتر شبیه به مدیریت رودخانة استعدادهاست (شهوازیان و همکاران .)1395 ،محققان
استعداد کارآفرینی را توانایی کشف و بهرهبرداری از فرصتهای بازار میدانند (
 )al., 2007که مختص فعالیتهای فردی و گروهی با باالترین بازدهی است (

Federici et

Weitzel et al.,

 .)2010در زمینة استعداد خالقانه میتوان گفت که در هر فرد خالقیت تابع سه جزء است:
 .1تخصص2؛  .2مهارتهای تفکر خالق3؛  .3انگیزه

4

(2007

 .)Okpara,برایناساس ،توسعة

استعداد کارآفرینی با کاتالیست نوآوری ،نقشی مهم در حفظ مزیت رقابتی اقتصاد جهانی ایفا
میکند (.)Keat et al., 2011
1.Talent Pool
2. Expertise
3. Creative Thinking Skills
4. Motivation
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ژیمن و لئو در پژوهشی ( )2017استعداد نوآوری در کارآفرینی دانشگاهها را بررسی
کردند و با بهرسمیتشناختن استعداد کارآفرینی ،هدف نهایی آموزش را نوآوری و
کارآفرینی در فرایند آموزش دانستند .در پژوهش چن ( )2016با عنوان «مطالعه سبک مدیریتی
آموزش استعدادهای خالقیت با روش کاربردی براساس ترکیب آموزش کارآفرینی ،مشاغل و
افراد» نشان داده شد در بلندمدت ،پرورش استعدادهای خالقیت بر توسعة مشاغل تمرکز دارد و
براساس نظرسنجی ،بسیاری از کالجها و دانشگاهها برنامة رسمی مهمی برای آموزش خالقیت
و نوآوری و آموزش افراد ندارند .در پژوهش ژانگ و همکاران ( ،)2016استعداد کارآفرینی
و توسعة اقتصادی در چین بررسی شد و معجزة اقتصادی چین در سه دهة گذشته به تخصیص
مجدد استعداد کارآفرینی در بخشهای دولتی ،کشاورزی و فعالیتهای کسبوکار نسبت
داده شد .قاتاک و همکاران ( )2007در تحقیقی با عنوان «استعداد کارآفرینی ،انتخاب شغل ،و
سیاستهای گامبهگام» نشان دادند ،با اطالعات ناکارآمد بازارها و راهحلهای سیاسی ،عوامل
مشاغل انتخاب میشوند و استعدادهای کارآفرین برای خلق ثروت به اطالعات صحیح بازارها
نیاز دارند و بسیاری از کارآفرینان مستعد بهدلیل نداشتن اطالعات و انتخاب نادرست با کاهش

بازده کارآفرینی روبهرو میشوند .بولتون و تامپسون ( )2004در کتاب کارآفرینان :استعداد،
خصلت و شیوه بیان کردهاند استعدادها در افراد کارآفرین بهعنوان استعداد ،خصلت خدادادی،
ویژگیها و تواناییهای فردی است که در آنچه افراد انجام میدهند ،وظایف و مسئولیتها
نقش اساسی دارد .زنجیرة استعداد سازوکار اجرایی اصلی کارآفرین است .قاسمی گوابری و
همکاران ( )1395در پژوهشی با عنوان «نقش آموزش و پرورش در شکوفایی استعداد
کارآفرینی» نشان دادند آموزش فنی حرفهای ،برنامة درسی ،روشهای آموزش ،محتوای
درسی ،ابزارهای عملی ،معلم و روشهای تدریس او ،آموزش الکترونیکی ،حمایتهای مادی
و معنوی دانشآموزان کارآفرین و توجه به نیازهای یادگیری دانشآموزان ،بر اثربخشی
آموزش کارآفرینی در نظام آموزش و پرورش کشور تأثیر میگذارد .پس از مطالعة
پژوهشهای پیشین مشاهده شد هریک از مطالعات از دیدگاههای گوناگون ابعاد استعداد
کارآفرینی را بررسی کردهاند ،اما هیچیک الگویی جامع از فرایند تبیین و استقرار اثربخش
استعداد کارآفرینی ارائه ندادهاند .ارائة الگوی جامع برای فرایند شناسایی و استقرار اثربخش
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کارآفرینی در راستای شش استعداد شناساییشده ،هدف و جنبة نوآوری تحقیق پیش رو است.
از اینرو ،پژوهش حاضر درنظر دارد به پرسشهای اساسی در حوزة کارآفرینی پاسخ دهد.
این پرسشها عبارتاند از :چه عواملی مؤلفههای تبیین و استقرار اثربخش استعداد کارآفرینی
را تشکیل میدهند؟ هریک از مؤلفهها چه اهمیت و وزنی در تبیین و استقرار اثربخش استعداد
کارآفرینی دارند؟ چارچوب پیادهسازی و استقرار اثربخش استعداد کارآفرینی چگونه است؟
روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و برحسب نحوة گردآوری دادههای پژوهش از نوع
اسنادی -فراترکیب است .در تحقیق حاضر جامعة آماری شامل پژوهشهای پیشین (مقاالت،
طرحها و پایاننامهها) در زمینة استعداد کارآفرینانه است .در زمینة نمونهگیری ،مرتبطترین
مطالعات با استفاده از رویکردی هدفمند انتخاب شدند که در بررسیهای انجامگرفته در این
زمینه  55پژوهش انتخاب شد که در آنها دربارة استعداد کارآفرینانه بهطور مستقیم و همچنین
در زمینة سایر متغیرها بحث شده بود .برای تحلیل دادهها از رویکرد کیفی استفاده شد که در
این تحقیق از نرمافزار اطلس تی .ای 1و  SPSSبرای کدگذاریهای تحقیق و رتبهبندی استفاده
شد .برای بررسی اعتبار مطالعات مورد استفاده در این پژوهش از ابزار حیاتی «گلین» استفاده
شده است که برای ارزیابی تمامی طرحهای تحقیقاتی کاربردی است .پایایی کدهای
استخراجشده از یافتههای مطالعات با دریافت دیدگاه و تأیید تعدادی از خبرگان کارآفرینی
دربارة کدها بررسی شد .فراترکیب 2مشابه فراتحلیل 3برای یکپارچهسازی چندین مطالعه
بهمنظور ایجاد یافتههای جامع و تفسیری صورت میگیرد ( .)Beck, 2002در مقایسه با رویکرد
فراتحلیل کمی که بر دادههای کمی ادبیات موضوع و رویکردهای آماری تکیه دارد،
فراترکیب بر مطالعات کیفی متمرکز بوده است؛ بهعبارت دیگر ،فراترکیب ،ترکیب تفسیر
تفسیرهای دادههای اصلی مطالعات منتخب است

(2006

 .)Zimmer,پژوهشگران از طریق

1. Atlas TI
2. Meta-Synthesis
3. Meta-Analysis
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فراترکیب به نگرشی نظاممند دست مییابند .این نگرش از راه ترکیب پژوهشهای کیفی
مختلف بهدست میآید و به کشف موضوعات و استعارههای جدید و اساسی منجر میشود .با
این روش ،دانش جاری پژوهشگر ارتقا مییابد و در او دیدی جامع و گسترده درمورد مسائل
پدید میآید .فراترکیب مستلزم بازنگری دقیق و عمیق پژوهشگر است تا بتواند یافتههای
پژوهش کیفی مرتبط را ترکیب کند .در این پژوهش ،از روش هفتمرحلهای فراترکیب
سندلوسکی و باروسو )2006( 1استفاده شده است که مراحل آن شامل تنظیم پرسشهای
پژوهش ،بررسی نظاممند متون ،جستوجو و انتخاب مقالههای مناسب ،استخراج اطالعات
مقاله ،تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتهها ،کنترل کیفیت و ارائة یافتهها میشود .درادامه و در
بخش یافتههای پژوهش ،چگونگی انجامدادن جستوجوی سیستماتیک و انتخاب مقالههای
مناسب برای تحلیل کیفی و کمی شرح داده میشود.

گام اول :تنظیم پرسشهای پژوهش؛ پارامترهای تحقیق شامل چه چیز ( ،)Whatچه
جامعهای ( ،)Whoمحدودیت زمانی ( )Whenو چگونگی روش ( )Howاست که براساس
پرسشهای پژوهش شکل گرفته است.
گام دوم :بررسی نظاممند متون؛ جامعة آماری پژوهش را تمام اسناد علمی ،گزارشهای
پژوهشی ،پایگاههای داده و نشریههای داخلی و خارجی در زمینة استعداد کارآفرینی طی سالهای
 1980تا  2017تشکیل دادند .واژههای کلیدی تحقیق در پایگاههای SID ،Science Direct ،Scopus

( Google Scholar ،)Scientific Information Databaseو  Emeraldجستوجو شد .درمورد استعداد
کارآفرینانه از واژههای گوناگونی استفاده میشود که به این تنوع واژهها در جستوجوی نظاممند
توجه شد .از واژههای کلیدی متنوعی از جمله استعداد کارآفرینانه ،استعداد کارآفرینی ،هوش
کارآفرینی ،ذهن کارآفرین ،تفکر کارآفرینی و توسعة کارآفرینی برای جستوجوی مقالههای
پژوهش استفاده شد .در نتیجة جستوجو ،فهرستی از اسناد گوناگون شامل  118مقاله ،پایاننامه،
کتاب و گزارشهای نهادهای مرتبط با این حوزه بهدست آمد.

1. Sandelowski & Barroso
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یافتهها
گام سوم :جستوجو و انتخاب مقالههای مناسب؛ برای انتخاب مقالههای مناسب براساس
الگوریتم مشاهدهشده در شکل  ،1پارامترهای مختلفی مانند عنوان ،چکیده ،محتوا ،دسترسی ،و
کیفیت روش پژوهش ارزیابی شده است.
 N= 118تعداد منابع یافتشده
 N= 31مقالههای ردشده (عنوان)
 N= 87تعداد مقالهها برای بررسی چکیده
 N= 19مقالههای ردشده (چکیده)
 N= 68تعداد مقالهها برای بررسی محتوای کامل
 N= 10مقالههای ردشده (محتوا)
 N= 58تعداد مقالهها برای ارزیابی روش پژوهش
 N= 3مقالههای ردشده (روش پژوهش)
 N= 55کل مقالههای نهایی

شکل  .1الگوریتم انتخاب مقالههای نهایی

گام چهارم :استخراج نتایج؛ اطالعات مقالهها براساس مرجع مربوط به هر مقاله شامل نام و
نام خانوادگی نویسنده ،به همراه سال انتشار مقاله و اجزای هماهنگی بیانشده در هر مقاله
طبقهبندی شد.
گام پنجم :تجزیه و تحلیل و تلفیق یافتههای کیفی؛ در این تحقیق ،براساس مطالعات پیشین
برای تمام اطالعات استخراجشده کدی درنظر گرفته شد و سپس با درنظرگرفتن مفهوم هریک
از این کدها ،در یک مفهوم مشابه دستهبندی شد .برایناساس ،مفاهیم تحقیق مشخص شدند؛
برای مثال ،توانایی یادگیری سریع ،هدفمند ،ارائة راهحل خالقانه در مسائل آزاردهنده ،مشاهدة
حساس -که بارها در تحقیقات پیشین درمورد آنها بحث شده است -بهعنوان نه کد انتخاب
شدند .این کدها در سطح ایدهپردازی در فرایند کارآفرینی مطرح میشوند و جزء رویکرد
خالقیت درنظر گرفته میشوند که به همراه نوآوری مقولة استعداد خالقیت را تشکیل میدهند.
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براساس تحلیلهای صورتگرفته و تحلیل محتوای مقاالت 55 ،مقالة نهایی انتخاب شدند و
درمجموع  5مقوله و  17مفهوم و  96کد برای مؤلفههای تعیین و استقرار استعداد کارآفرینی
در این تحقیق کشف و برچسبگذاری شدند .یافتهها در این مرحله نشان داد در مطالعات
گذشته تاکنون چنین مطالعة نظاممندی انجام نگرفته است و هریک از مطالعات پیشین ،فقط به
جنبهای ویژه از مقولة شناسایی و استقرار استعداد کارآفرینی توجه داشتهاند و هیچیک از
تحقیقات چارچوبی منسجم و نظاممند نداشتهاند .در جدول  ،1کدهای نهایی استخراجشدة
مرتبط با هر مقوله و مفهوم نشان داده میشود.
جدول  .1مقولهبندی یافتهها
مقوله

مفاهیم

کد

توانایی یادگیری سریع و هدفمند ،ارائة راهحل خالقانه در مسائل
خالقیت
آزاردهنده ،مشاهدة حساس.
استعداد خالقیت
روحیة نوآوری ،توانایی نوآوری ،هوش هیجانی ،انعطافپذیری.
نوآوری
زبان خارجی ،ریاضی /آمار ،کار با اینترنت و رایانه ،دانش تحصیلی.
دانش
مزیت رقابتی کسبوکار تمرکز هدف ،تمرکز زمان ،تمرکز عمل (فعالیت) ،تداوم در حل
مسئله ،مهارت مذاکره ،توانایی هماهنگی (برنامهریزی) ،توانایی
متقاعدسازی ،ادراک کسبوکار ،ارتباط با مشتری.
خالقیت و نوآوری در ایدههای خالق و نوآور ،فرصتهای خالق و نوآور ،راهحلهای
خالق و نوآور.
کسبوکار
کنترل کسبوکار تعادل بین فعالیتهای حرفهای و کاری ،اطالعات از سیاستها و
رویهها ،حفظ و گسترش شبکههای ارتباطی و شبکهسازی
(یکپارچگی) ،مشارکت در فعالیتهای ساخت برند و گسترش
استعداد
برند ،توسعة کسبوکار در بازار.
کسبوکار
(بهرهوری)
دانش کسبوکار تئوریهای اقتصادی ،علم ادارة کسبوکار ،مدیریت مالی ،اصول
علمی و مهندسی ،دانش پیشینة خانوادگی (تصمیمگیری
کارآفرینانه/تصمیمگیری ریسکپذیری).
روانشناسی کسبوکار استقالل ،خوشبینی ،تحمل شکست ،چیرگی بر کار ،حفاظت از
کار ،سازگاری ،استقامت و عزم راسخ ،آستانة تحمل ،تحمل ابهام.
مدیریت کسبوکار مدیریت کارآفرینانه ،چشمانداز و راهبرد کسبوکار (تجزیه و تحلیل
فرصتهای بازار) ،خلق و سرمایهگذاری کسبوکار جدید
(مدیریت عالی مخاطرهپذیر) ،کیفیت اخالق ،کیفیت علمی ،کیفیت
انساندوستی ،کیفیت فرهنگ ،کیفیت شخصیتی و روانی ،داشتن
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ادامة جدول  .1مقولهبندی یافتهها
مقوله

مفاهیم

فرصتهای محیطی
استعداد کشف و
بهرهبرداری از
فرصتها
استعداد
محدودکردن عدم
قطعیتهای
ذهنی

هوشیاری سازمانی
استعداد کاهش عدم
اطمینان
توانایی شناختی
شایستگی ورود به کار

استعداد شغلی
تمایل ورود به بازار
عوامل زمینهای
عوامل
تأثیرگذاری

کد

توانایی بسیج منابع ،توانایی رهبری ،شناخت سرمایهگذاران و
حمایتکنندگان ،آیندهگرا ،توانایی تصمیمگیری.
فایدهگرا ،عملگرا ،جستوجوی منابع ،تمایل به کسب درآمد،
توانایی تسلط بر فرصتها ،فرهنگ کارآفرینانه ،فرصتهای حرفهای
(نرخ بیکاری) ،کارآفرینی فناوری ،کارآفرینی بینالمللی.
درک روشن مزیت رقابتی ریسک ،قدرت نفوذ در پیگیری
تالشهای بیشتر ،توانایی کارمندیابی ،کارآفرینی درونسازمانی.
اعتمادبهنفس (باور) ،قابلیت دستیابی ،رقابت ،مسئولیتپذیری،
قاعدهسازی (نظمبخشی) ،تفکر مفهومی ،تفکر سیستمی ،تفکر
تحلیلی ،ادراک بین فردی ،تیمسازی.
مهارت تجزیه و تحلیل ،زمان عکسالعمل ،تعصب (مذهبی/نژادی
و ،)...غلبه بر ترس ،توانایی ادراکی.
مهارت توسعة فردی ،ارزش کار ،درست انجامدادن کارها ،تمایل به
انجامدادن کار ،معناداری کار.
شناخت بازار ،ماندگاری در بازار.
فعالیتهای تیمی (انتخاب افراد ،کار تیمی ،کاربرد تخصص و
شبکهسازی)،
اجتماعی (ارزشها ،عقاید ،علتها و وظایف)،
فرهنگی (فردگرا/جمعگرا ،تمایل به فاصلة قدرت ،اجتناب از عدم
اطمینان ،زنگرا /مردگرا)،
اقتصادی (رشد اقتصادی ،موقعیت صنعتی ،زیرساختهای صنعتی).

گام ششم :کنترل کدهای استخراجی؛ شاخص کاپا زمانیکه دو رتبهدهنده ،پاسخگویان را
رتبهبندی می کنند و قصد سنجش میزان توافق این دو رتبهدهنده را دارند ،استفاده میشود
(حبیبپور و صفری .)1388 ،بهمنظور کنترل مفاهیم استخراجی ،از مقایسة نظر پژوهشگر با
یک خبره استفاده شده است .شاخص کاپا بین صفر تا یک نوسان دارد و هرچه مقدار سنجه به
عدد به یک نزدیکتر باشد ،نشان میدهد توافق بین رتبهدهندگان وجود دارد (محقر.)1392 ،
مقدار شاخص با استفاده از نرمافزار  SPSSدر سطح معناداری  0/000عدد  0/825محاسبه شد
که در جدول  3نشان داده میشود .با توجه به کوچکتربودن عدد معناداری از  0/05فرض
استقالل کدهای استخراجی رد میشود .همچنین ،استخراج کدها پایایی مناسبی داشته است.
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جدول  .2مقولهها و مفاهیم استعداد کارآفرینانه
مقولهها

مفاهیم

برخی منابع استخراج کدها

استعداد خالقیت

خالقیت ،نوآوری

Zhimin & Lu (2017), Holm et al. (2013),
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
خانجانی و همکاران (Ockenfels (2000), )1385

استعداد
کسبوکار
(بهرهوری)

مزیت رقابتی کسبوکار،
خالقیت در کسبوکار،
کنترل کسبوکار،
مدیریت کسبوکار،
دانش کسبوکار
فرصتهای محیطی،
هوشیاری سازمانی

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

استعداد کشف و
بهرهبرداری از
فرصتها
استعداد محدود
کردن عدم
قطعیتهای ذهنی
استعداد شغلی

استعداد کاهش عدم
اطمینان ،توانایی شناختی
شایستگی ورود به کار،
تمایل ورود به بازار

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

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

جدول  .3مقادیر اندازة توافق
کاپای مقدار توافق
تعداد موارد معتبر

مقدار

انحراف استاندار

عدد معناداری

0/825
96

0/061

0/000

در اینجا تحلیل محتوا ،مرحلهای از فرایند اطالعاتی است که از طریق آن محتوای ارتباطات با
استفاده از بهکارگیری مجموعهای از قوانین طبقهبندیشده و نظامدار تغییر و تبدیل مییابد و بهصورت
دادههای خالصهشده و قابلمقایسه درمیآید .روش آنتروپی شانون پردازش دادهها را در مبحث
تحلیل محتوا بسیار قوی انجام میدهد .آنتروپی شانون در تئوری اطالعات ،شاخصی برای اندازهگیری
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عدم اطمینان است که از طریق یک توزیع احتمال بیان میشود .روشهای متعددی برای تعیین وزن
شاخصها وجود دارد؛ یکی از بهترین روشها ،آنتروپی شانون است (آذر و همکاران .)1387 ،در
روش آنتروپی شانون ،ابتدا پیام برحسب مقولهها در قالب فراوانی براساس تناسب هر پاسخ شمارش
میشود و با بار اطالعاتی هر مقوله ،درجة اهمیت هریک محاسبه میشود .میزان پشتیبانی پژوهشهای
گذشته از یافتههای این پژوهش بهصورت آماری در جدول  4مشاهده میشود که برای محاسبة بار
اطالعاتی عدم اطمینان و ضریب اهمیت استفاده شده است .رابطهها بهشکل زیر است:
1
Ln m

k

,m

m

E j  k  Pij  Ln Pij

i  1, 2,

i 1

d j  1 E j

dj
dj

Wj 

برای محاسبة وزن هریک از مفاهیم ،مجموع وزن کدهای آن مفهوم محاسبه شده است و
براساس وزنهای بهدستآمده در جدول  4رتبهبندی صورت گرفته است.1
جدول  .4رتبهبندی و ضریب اهمیت کدهای شناسایی و استقرار استعداد کارآفرینی
مفاهیم

کد

فراوانی

PijLN
Pij

عدم
اطمینان

خالقیت

0/5768
0/7036
0/5768
0/5033
0/3518
0/4545
0/4545
0/4545
0/3518
0/4545

Ej

نوآوری
دانش
مزیت رقابتی
کسبوکار

ضریب رتبه در رتبه در
اهمیت مفاهیم کل
Wij

هدفمند
خالق
روحیة نوآوری
توانایی نوآوری
زبان خارجی
دانش تحصیلی
تداوم در حل مسائل
توانایی هماهنگی
توانایی متقاعدسازی
ادراک کسبوکار

14
25
14
10
5
8
8
8
5
8

-2/6391
-3/2189
-2/6391
-2/3026
-1/6094
-2/0794
-2/0794
-2/0794
-1/6094
-2/0794

0/0151
0/0185
0/0151
0/0132
0/0092
0/0119
0/0119
0/0119
0/0092
0/0119

2
1
1
2
2
1
1
1
2
1

13
1
13
27
53
36
36
36
53
36

ارتباط با مشتری

8

0/0119 0/4545 -2/0794

1

36

 .1بهدلیل حجم زیاد اطالعات جدول ،محقق کدهایی را که رتبههای یک و دو در مفاهیم بهدست آوردهاند ،در جدول بیان
کرده است.
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ادامة جدول  .4رتبهبندی و ضریب اهمیت کدهای شناسایی و استقرار استعداد کارآفرینی
مفاهیم

کد

فراوانی

خالقیت و
نوآوری در
کسبوکار
کنترل
کسبوکار

PijLN
Pij

عدم
اطمینان
Ej

دانش
کسبوکار
روانشناسی
کسبوکار
مدیریت
کسبوکار
فرصتهای
محیطی
هوشیاری
سازمانی
استعداد کاهش
عدم اطمینان
توانایی شناختی
شایستگی ورود
به کار
تمایل ورود به
بازار
عوامل زمینهای

ضریب رتبه در رتبه در
اهمیت مفاهیم کل
Wij

فرصتهای خالق و نوآور

18

0/0166 0/6318 -2/8904

2

5

راهحلهای خالق و نوآور

23

0/0180 0/6853 -3/1355

1

2

گسترش شبکههای ارتباطی و
شبکهسازی
توسعة کسبوکار در بازار
علم ادارة کسبوکار
دانش پیشینة خانوادگی
تحمل شکست
تحمل ابهام
مدیریت کارآفرینانه
کیفیت فرهنگ
تمایل به کسب درآمد
توانایی تسلط بر فرصتها
درک مزیت رقابتی ریسک
نفوذ در پیگیری تالشهای بیشتر
کارآفرینی درونسازمانی
اعتمادبهنفس
قابلیت دستیابی با اهداف
رقابت
تعصب
غلبه بر ترس
درست انجامدادن کارها
تمایل به انجامدادن کار
حفاظت کار
شناخت بازار
ماندگاری در بازار
فعالیتهای تیمی (انتخاب افراد ،کار
تیمی ،کاربرد تخصص و شبکهسازی)
اقتصادی (رشد اقتصادی ،موقعیت
صنعتی ،زیرساختهای صنعتی)

11

0/0137 0/5241 -2/3979

1

22

6
5
19
16
13
15
11
18
14
8
5
5
12
11
12
8
9
5
4
5
6
5
18

-1/7918
-1/6094
-2/9444
-2/7726
-2/5649
-2/7081
-2/3979
-2/8904
-2/6391
-2/0794
-1/6094
-1/6094
-2/4849
-2/3979
-2/4849
-2/0794
-2/1972
-1/6094
-1/3863
-1/6094
-1/7918
-1/6094
-2/8904

0/0103
0/0093
0/0169
0/0159
0/0147
0/0155
0/0137
0/0166
0/0151
0/0119
0/0092
0/0092
0/0142
0/0137
0/0142
0/0119
0/0126
0/0092
0/0079
0/0092
0/0103
0/0092
0/0166

2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2

46
53
3
9
16
12
22
5
13
36
53
53
17
22
17
36
29
53
67
53
46
53
5

19

0/0169 0/6436 -2/9444

1

3

0/3916
0/3518
0/6436
0/6060
0/5606
0/5919
0/5241
0/6318
0/5768
0/4545
0/3518
0/3518
0/5431
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0/5431
0/4545
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0/3030
0/3518
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0/3518
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همانطورکه در جدول  4مشخص شده است ،کدهای خالق ،راهحلهای خالق و نوآور،
دانش پیشینة خانوادگی (دانش و تخصص خانوادگی) ،فعالیت تیمی و مباحث اقتصادی
بیشترین اهمیت را دارند و درکل باالترین رتبهها را کسب کردهاند؛ یعنی در بحث تعیین و
استقرار استعداد کارآفرینی این موضوعات بیشتر مطالعه شدهاند و تکرارپذیری بیشتری نسبت
به سایر کدها داشتهاند .از اینرو ،توجه به ابعاد استعداد خالقیت ،استعداد کسبوکار
(بهرهوری) و عوامل تأثیرگذاری اهمیت داشته است.
گام هفتم :ارائة یافتهها؛ براساس مطالعات پیشین و کدهای استخراجشده ،مؤلفههای اصلی
استعداد کارآفرینی در دو الیة تعیین و ساختار اجرا و استقرار استعداد کارآفرینی در کنار
طراحی مفهومی شامل موارد زیر میشود:
 .1تعیین :در سازمانها ،بهمنظور اجرای الگوی جدید تمامی دستاندرکاران آموزش و
پژوهشی باید الگوی جدید را بپذیرند و پیشنیازهای آموزشی و پژوهشی ،مدیریتی ،نیروی
انسانی ،زیرساختها و ...برای شناسایی و تعیین الزامات بررسی شوند .بهاینمنظور ،عملکرد
سازمانها و مؤسسات موفق مثل سیلیکون والی با توجه به شرایط بومی ،بهمنظور الگوبرداری
شناسایی و بهمنظور اجتناب از شکستها و ناکامیها همة جوانب دامهای پنهان از دید این
سازمانها باید بررسی شود که وضعیت مطلوب را برای پیادهسازی ارائه میدهد .همچنین،
امکانسنجی زیرساختهای آموزشی ارزیابی میشود تا وضعیت موجود بهمنظور استقرار
استعداد کارآفرینی بهدست آید .تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب در راستای اتخاذ
خطمشیهای سازمانی بهمنظور کاهش شکاف صورت میگیرد.
 .2استقرار استعداد کارآفرینی :در فرایند استقرار استعداد کارآفرینی با توجه به خروجی
مرحلة قبل یعنی تعیین و نیز بررسی وضع مطلوب ،مؤلفههای استعداد کارآفرینی شامل استعداد
خالقیت (خالقیت و نوآوری) ،استعداد کسبوکار (بهرهوری ،مزیت رقابتی کسبوکار،
خالقیت در کسبوکار ،کنترل کسبوکار ،مدیریت کسبوکار ،روانشناسی کسبوکار،
دانش کسبوکار) ،استعداد کشف و بهرهبرداری از فرصتها (فرصتهای محیطی ،هوشیاری
سازمانی) ،استعداد محدودکردن عدم قطعیتهای ذهنی (استعداد کاهش عدم اطمینان ،توانایی
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شناختی) و استعداد شغلی (شایستگی ورود به کار ،تمایل ورود به بازار) در سطح مورد نیاز
شناسایی میشوند و باید در سطح مطلوب قرار گیرند .سپس مرحلة عملیاتی استقرار استعداد
کارآفرینی مطرح میشود که سازمانها براساس زیرساختها میتوانند برنامة عملیاتی ویژهای
طراحی کنند ،اما بهطور کلی این مرحله شامل بسترسازی شناسایی ،جذب و پرورش براساس
ساختار آموزشی کارآفرینانه ،تقویت زیرساختهای متناسب با تحلیل شکاف ،تدوین
خطمشیهای مرتبط با صنعت و دولت ،تشکیل پارکها و مراکز کارآفرینی ،برگزاری
استندآپهای هفتگی ،برگزاری کارگاههای استعدادیابی ،فرهنگسازی ،پیادهسازی فرایندهای
استعداد کارآفرینی و پایش سیستماتیک عملکرد کارآفرینانة سازمانها میشود .در تمام
مراحل استقرار استعداد کارآفرینی باید بازخوردها به الیة جانبی طراحی برنامة اجرایی و فرایند
اجرا داده شود تا مدیران و تصمیمگیرندگان به اقتضای نیازها ،برنامههای اجرایی و تصمیمات
راهبردی الزم را اتخاذ کنند.
الیة حمایتی برنامة اجرایی :طراحی راهبرد استعداد کارآفرینی باید متناسب با اهداف
سازمانها در زمینة جذب و پرورش استعدادها توسط متخصصان راهبردهای کارآفرینی تدوین
شود .طراحی برنامة اجرایی از طریق تعریف چشمانداز ،مأموریت ،اهداف کالن و راهبردها
و ...مشخص میشود که در این مرحله نشان داده شده است.
بحث و نتیجهگیری
امروزه سازمانهایی موفقاند که بتوانند استعدادهای نیروی انسانی خود را کشف کنند و
برنامههایی را در راستای تقویت و پرورش آنها داشته باشند .ضرورت کارآفرینی در توسعة
اقتصادی ،اهمیت کشف استعدادهای کارآفرینی را چندین برابر کرده است .تحقیق حاضر در
راستای اهمیت شناسایی استعداد کارآفرینی انجام گرفت تا افراد و سازمانها با شناخت
استعداد کارآفرینی ،راهبردها و سیاستهای آیندة خود را در راستای کارآفرینی اتخاذ کنند.
یافته های این پژوهش براساس تحلیل تحقیقات صورت گرفته در زمینة استعداد کارآفرینی
نشان میدهد ،برای تعیین و استقرار استعداد کارآفرینانه در سازمانها باید به ابعاد استعداد
خالقیت ،استعداد کسبوکار ،استعداد کشف و بهرهبرداری از فرصتها و استعداد محدود
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پ یرش ال وی دید استعداد کار فرینی
در س سازمان



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


ارزیابی ماد ی سازمان ها ت پرورش استعداد یت
استعداد ک و کار استعداد ک و ب ره برداری از فر ت ها
ی ش دادعتسا و ینه یاه تیع دع ندرک دودحم دادعتسا

امکان سن ی زیرسا ت های موزشی
ت استقرار کار مد استعداد کار فرینا ه
را ی بر امه ا رایی

شناسایی و ترسی و ع م و

شناسایی و ترسی و ع مو ود

را ی استراتژی شناسایی استعداد کار فرینا ه
فر اه
وردن ب

تح یل شکا

را ی مد ا رای پرورش استعداد کار فرینا ه
را ی فرایند ا را

ترهای مر

تعیی یازهای موزشی در هر س سازما ی

ه
ار

عوامل تا یر اری

استعداد ش ی

استعداد محدود کردن عد
عیت های هنی

استعداد ک و ب ره برداری
از فر ت ها

استعداد ک و کار)ب روری(

استعداد یت

بر امه ری ی ع یاتی در س سازمان و محی



ارزیابی و کنتر براسا تح یل شکا





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



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

کردن عدم قطعیتهای ذهنی بیشتر از موارد دیگر توجه داشت .با تحلیل وضعیت موجود و
وضعیت مطلوب و تحلیل شکاف موجود ،میتوان برنامهها و سیاستهای شناسایی و استقرار
استعداد کارآفرینی را پیشبینی و اجرایی کرد .الگوی ارائه شده در این پژوهش نقشة راه
مناسبی برای شناسایی و استقرار مؤثر استعداد کارآفرینانة افراد و سازمانهای کشور محسوب
میشود .براساس مطالعات انجامگرفته در این زمینه و استخراج  96کد ،ابعاد مهم استعداد
کارآفرینی مشخص شد .با توجه به نتایج پژوهشهای پیشین و مقایسة آنها ،نتایج و ابعاد
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شناسایی و استقرار استعداد کارآفرینی در پژوهشهای مورد بحث ،در تعیین استعداد
کارآفرینی این پژوهش منظور شده و در تدوین الگوی نهایی از آنها استفاده شده است ،اما
هیچکدام از مطالعات (ژانگ2016 ،؛ قاتک و همکاران2007 ،؛ بولتون و تامپسون2004 ،؛
قاسمی گوابری و همکاران1395 ،؛ گالردو–گالردو و همکاران2013 ،؛ مطهرینژاد و ماهانی،
1394؛ یو و جیا2009 ،؛ خانجانی و همکاران1385 ،؛ فیدریسی و همکاران2007 ،؛ ویتزل و
همکاران 2012 ،و ،)...الگویی برای تعیین و استقرار استعداد کارآفرینی ارائه ندادهاند .پژوهش
حاضر الگویی مناسب در این زمینه طراحی کرده است؛ بنابراین ،میتوان برنامههای پرورش
خالقیت و نوآوری افراد ،ایجاد گروهها و تیمهای فعال کارآفرین ،تبدیل ایده به درآمد،
رویکرد کارآفرینی ،ایجاد فرهنگ کارآفرینانه ،راهبرد فعالسازی واحدها در راستای
کارآفرینی و ایجاد مخزن و مرکز کارآفرینی تیمی را در راستای تسهیل اجرای مدیریت
استعداد کارآفرینانه درنظر گرفت.
با توجه به الگوی ارائهشده ،به محققان پیشنهاد میشود مدیریت استعداد کارآفرینانه را در
سازمانها و بخشهای مختلف بهویژه دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی بررسی کنند.
همچنین ،برای تحقیقات آتی موضوعاتی مانند ارزیابی الگوی ارائهشدة این پژوهش در صنایع
مختلف و ارائة سازوکارهایی برای ارزیابی فرایند تعیین و استقرار استعداد کارآفرینی پیشنهاد
میشود.
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