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 دهیچک

 پررقابت یایها در دن و سازمان وکارها کسب یتموفق یبرا( یک)استراتژ یراهبرد رتفکو  ینیکارآفر یتبا توجه به اهم
 یبرا یراه یراهبرد رتفک .شود می ییشناسا ینانهکارآفر یراهبرد رتفک های یژگیمختصات و وپژوهش حاضر  درامروز، 

. شوند یم یبخالق و واگرا ترک رتفک یندهایو همگرا با فرا ییعقال یکردآن، رو یکه ط است یراهبردحل مسائل 
 و یینهمچون کارآفر یمیدر کنار مفاه تواند یم یراهبرد تفکراست که مفهوم  استوارفرض  پیش ینبر ارو  پیشپژوهش 

ها  در بنگاهبهبود عملکرد و خلق ثروت و رشد  موجبآورد که  وجودبهرا  یدیو مفهوم جد گیردقرار  یراهبرد ینیکارآفر
 یند. فرااست ای توسعه هدف با )تم( مضمون یلتحل و روش ییاستقرا یکردرو با یفیک یقتحق یک پژوهش حاضر .شود می

گرفته  انجام ینیو کارآفر یراهبرد تفکر ةحوزنفر از خبرگان  یازدهبا  ساختاریافته نیمه های مصاحبه یبرگزار پژوهش با
 بندی یتاولو اساسبر و شده ارائه یها پاسخ مضمون تحلیلو  یهتوجه به تجز با. شدندانتخاب  یگلوله برفبه روش  کهاست 
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 مقدمه
در کنار  تواند یم یراهبرد تفکراست که مفهوم  استوارفرض  پیش ینبر ا حاضرپژوهش 

 وجودبهرا  یدیو مفهوم جد گیردقرار  یراهبرد ینیکارآفر و یینهمچون کارآفر یمیمفاه
 ةمطالع ،اساسینابر. شود میها  در بنگاه بهبود عملکرد و خلق ثروت و رشد موجبآورد که 

را به آن  یفرد منحصربه های یژگیو ینی،کارآفر یعمل ةعرصو  ینظر ینةزمدر  یراهبرد تفکر
 تفکردر  ینانه،اقدام کارآفر یبرا یفکر یربنایز ةمثاب به یفرهنگ یمبان ین،. افزون بر اافزاید یم

از  خود ةتوسعدر  ینیکارآفر ینظر ینةزم یعنی ؛درس یظهور م ةمنصبه  ینانهکارآفر یراهبرد
 تفکرپژوهش حاضر مختصات  در اساس،این. بربرد میبهره  یدانش بوم یدتول های یتقابل

 .شود می ییشناسا ینانهکارآفر یراهبرد
 یکردآن، رو یکه ط یراهبردحل مسائل  یبرا یعبارت است از راه یراهبرد تفکر

(. Bonn, 2005: 337) شوند یم یبخالق و واگرا ترک تفکر یندهایو همگرا با فرا ییعقال
ه به بدون توج ینظر ینةزمبه آن در هر  یشیدن، اندیراهبرد تفکر درمورد یفیگذشته از هر تعر

بر ( استراتژی) راهبرد که یدرحالمثال،  یبرا ؛است یرممکنغ ینهآن زم تیمختصات ذا
 ینظر ینةزمکه در  ینیکارآفر راهبردسود تمرکز دارد،  یدتول یبرا یماتاز تصم یا مجموعه
اساس، ینا(. برMurray, 1984: 3دارد ) یدتأک است، بر جذب سود شدهتوجه آن  به ینیکارآفر
 یجادا« ینانهکارآفر یراهبرد تفکر»مفهوم  ینی،کارآفر ینةزمدر  «یراهبرد تفکر» مفهومبا طرح 

 است. یمختصات آن ضرور ید که بررسوش می
بر  ،یراهبرد تفکربر مفهوم  ینیکارآفر ینظر ینةزم هتوج شایان تأثیراتبر  تأکید

از  یکی، ترتیب ینا بهداللت دارد.  ینیکارآفر های یژگیو یقمفهوم از طر ینا سازی یبوم
 یفبازتعر یگر،د یمطالعات یها در حوزه یگوناگون علم یماز مفاه یریگ مسائل مطرح در بهره

 ایناست. در  یدجد ینةزمموجود در  یممفاه یرآن با سا بیقو تط یساز متناسب یمفهوم برا
 سازی یاز بوم ییها ... نمونهو یابر یانشرا یبرنتیک،سا یستم،، سراهبردچون  هایی هواژ، راستا
 .است یریتمطالعات مد ینظر ینةزماستفاده در  یخارج از رشته برا یممفاه

و  ها مؤلفه :هستند یاساس پرسش ینا یدنبال بررسبه حاضر یقتحقدر  پژوهشگران ین،بنابرا
 یست؟چ ینانهکارآفر یراهبرد تفکرمفهوم  اصلی های مقوله

 دست یجهنت اینبه  المللی بین و داخلی معتبر ای داده های پایگاه یاز بررس پس پژوهشگران
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 ،صورت نگرفته است یهدرخور توج یها پژوهش ینانهکارآفر راهبردی تفکر ةدربارکه  یافتند
 .اند کرده یقتحق راهبردی ارآفرینیکو  راهبردی تفکر ةدربار محققاناز  یاریبس که یدرحال

و  یمانند علوم مال گرایی ینیتع یتاز علوم با ماه ای رشته یانم یتماه دلیل به کارآفرینی
... و شناسی روان و شناسی جامعه شناسی، مردم مانند گرایی ذهنیت ماهیت با علوم و... و یزیکف

با  مرتبط نظری های کوشش در موجود مفاهیم(. 1387 یاسی،ال یشده است )محمد یلتشک
و  یستندن یواقع ی،اعتبار یمهستند. مفاه یاعتبار یماز سنخ مفاه انسانی علوم های حوزه

. (227 ،2ج : 1384 یی،)طباطبا اند وجود آمده به نیازها برآوردن برای یاجتماع یقراردادها
 ،1واقعیت اجتماعی ساخت نظریة پرتو در تواند می نیز ینانهکارآفر راهبردی تفکر درنتیجه،

از  حداقل یخلق اجتماع ین. ا(Berger & Luckman, 1966: 13) خلق شود یاجتماع صورت به
 دارد: یتاهم نظردو 

 توسعةاست.  ادبیات توسعةمستلزم  ی،: توسعة دانش در قلمرو علوم اجتماعی. از جنبة نظر1
 به ،کارآفرینی مطالعات در. (13: 1393 ت،)پورعز دارد ریشه یازهان یصتشخ در ادبیات

 ای یهعار صورت به اکنون که است نیاز یو بوم محور ینهزم یماز مفاه یاریخلق بس یا بازتعریف
 راهبردی تفکر ،ینبنابرا ؛کند می استفاده آنهاگرفته و از  یاراخت در یگرد یمطالعات یها از حوزه

قلمرو  نظری توسعةو  شود یاز آن استفاده م ینیاست که در مطالعات کارآفر ای یهعار یمفهوم
 .گیرد می صورتآن  سازی یبا بوم ینی،کارآفر یاتادب یگفتمان
و  ددار عملی محیط با نزدیکی بسیار رابطة ینی: مطالعات کارآفری. از جنبة کاربرد2
و برآمده از  یاعتبار یمشهود است. در فضا ها آنخلق ثروت در  یدر راستا ییگرا عمل

 وابسته یمخلق مفاه به یاتیو عمل یعمل یها ساخت ابزارها و روش یت،واقع یساخت اجتماع
مرتبط با  یها ابزارها و روش یدتول شود یاستدالل م اساس،اینبر. (1389 یف،)هچ و کانل است
 .دارد بستگیخلق مفهوم آن  به ینانهکارآفر راهبردی تفکر
با توجه به گستره و شدت رقابت در  ینانهکارآفر راهبردی تفکرمفهوم  یفتعر ،ترتیب این به

. رسدمی نظر به یاتیح یامر وکارها کسبو  هاسازمان یتموفق یپرتالطم امروز، برا یایدن
 یبرا یدجد ایعرصه ،ینانهکارآفر راهبردی تفکر یدمفهوم جد یفبا تعر توانیم ،یجهدرنت

 .بگیرند ینهبه تصمیماترقابت  یایدن در تاکرد  ایجادموفق  هایانسان پرورش و انسان اندیشة

                                                      
1. Social reality construction 
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و  یعبد یمفهوم بهآن را  که دارد مختصاتی ینانهکارآفر راهبردی تفکر ،پژوهشگرانباور  به
غفلت از آن در  به ینانهکارآفر راهبردی تفکر گرفتن نادیده همچنین،. کند یم یلتبد تأثیرگذار

 یعلم ادبیات ،کارآفرینی رشتة یعلم یاتادب اساس،اینبر. شود می منجر ینیآموزش کارآفر
 .یردپذ می تأثیر یگرد های رشته ازرشته  یتامتداد، هو ینو در ا دکن می یدبازتول را راهبردی یریتمد

 
 قیتحق نةیشیپ و ینظر یمبان بر یمرور

فرض  ای یشینهآن پ یبرا توان یاست که نم یدنوپد یمفهوم «ینانهکارآفر راهبردی تفکر» مفهوم
آن  های یشهر اساس،اینبر .است نه ابداع «کشف»مفهوم از جنس  ینا شدنیدارپد هرچندکرد. 
 به ،ادامهدر. قابل رصد است راهبردی یریتو مد ینیکارآفر ،راهبردی تفکر یممفاه یاندر م

 .شود می نگاهیمشرف  هایحوزه

 
 یراهبرد تفکر

 داشته وجود یمطالعات سوابق و نوشتارها در قرن ربع از بیش راهبردی تفکر مفهوم هرچند
 ،«راهبرد» همچون سازمانی مسیر توسعة یها جنبه یرسا یجا بهنامناسب  طور به اغلب ،است

از  مسئله ینا .(Liedtka, 1998) است رفته کار هب «راهبردی ریزی برنامه»و  «راهبردی مدیریت»
 راهبرد یجادا چگونگی رةبادر پردازان نظریه میان تفاوت. 1: شود یم یدو خاستگاه ناش

 بن(. Goldman, 2010) ینظر ةپیشیندر  راهبردی تفکر دربارةواضح  تعریفی نبود. 2 ها؛ سازمان
مفهوم جامع و  ینا نشدن درکاز  ناشیرا  راهبردی تفکر تعریفدر  موجود خأل( 2005)

 .داند یم یرهبران سازمان یانمحدود آن در م ةتوسع
 تفکر هدف»شده است:  مطرح گونه ینا یتمدیر مطالعات در راهبردی تفکر مفهوم
را  یرقابت یباز یها نقش توانند یاست که م انگیز یالو خ بدیع های راهبرد یانب ،راهبردی

 «است متفاوت بسیار کنونی شرایط با بالقوه آینده با رویارویی ،درواقع .ندنک یفبازتعر
(Heracleous, 1998 .)یبرا ؛برد کار به یسطوح مختلف سازمان در را راهبرد از فهم این توان می 

خاص ارتباط  یخدمت یابه محصول  وکار کسب راهبرد یاشرکت به کل بنگاه  راهبردمثال، 
 (.Andrews, 1980دارد )

 یکخلق  یواگرا و خالقانه برا تفکر ،راهبرداست که بر اصول  ییکردرو راهبردی تفکر
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 یک ةمثاب به ی،و روش ییندفرا یها جنبهاز  یشب اساس،اینبر. کند یم یدتأک ینآفر ارزش راهبرد
 (.Williamson, 1999) نگرد یم راهبردهنر به 

 محیط، متغیر شرایط. با توجه به یردبگ یشیبر عمل پ یدبا تفکر ،(1998) ینتزبرگباور م به
باشند.  یگرل همدمکم ید. فکر و عمل بااست یعمل تفکر مستلزم یجیتدر یا یآن ییراتتغ

 ةزایید ،یچیدهاز جهان پ یمو تجس اتابهام حل ،ترتیب این هب. دارد را یتمز این راهبردی تفکر
 (.2 :1387 ی،و اقبال ینیالد آن است )تاج

 تر، انتزاعی تر، طوالنی ،تفکر یاتبا عمل یسهدر مقا راهبردی تفکر ،1هنفرد زعم به
 یانعکاس یادگیری یقعمل، از طر یجا بهآن  یاجرا و است (گرا مشکل مقابل در) ترگرا مسئله

 تفکر و کنند می یبرا ترک فردی های یدگاهد پردازان یهنظر یر(. ساGoldman, 2010است )
هوشمند،  ییجو فرصت ،راهبردیعزم  یستمی،س یدگاهد همچون یرا با اقدامات راهبردی

 (.Liedtka, 1998) ندنک یمطرح م و آزمون یهفرض یکرددر چارچوب زمان، رو یشیدناند
 یها مدل یا یدارپا یلبد های راهبرد ییشناسا ةمثاب به راهبردی تفکر ،(2005) آبراهام باور به
 .دهد یارائه م ارزش یاست که به مشتر یوکار کسب

 راهبردی تفکر کند یم یانب ،راهبردی مدیریت زمینةدر  یشرواناز پ یکی ،(1994) مینتزبرگ
قرار  راهبردی مدیریت ةزیرمجموع کهشود  تلقی یهر مفهوم یبرا جایگزین واژة فقط یدنبا
 یشیدناند یخاص برا یبلکه راه ،یستن راهبردی تفکر ،راهبردی یزیر برنامه ،وینظر  از .گیرد یم

 ،راهبردی تفکرو  راهبردی یزیر برنامه ینتفاوت ب یحدر توض یاست. و فرد منحصربه های یژگیبا و
 از که داند می شده مشخص یشاز پ های راهبرداز  یمند نظام ریزیبرنامه را راهبردی یزیر برنامه
و  شماز  یبیترک یندیفرا را راهبردی تفکر که یدرحال ،آید یم یرونب اتیعملی برنامة ،آن درون
 بهاصطالحات  یناز ا یکسازمان است و هر دربارةجامع  یدیآن د یخروج که داند یم یتخالق

 توجه دارند. راهبرد یتوسعه و طراح یندمتفاوت در فرا یا مرحله
 یقاز طر که کند یظهور م  یزمان راهبرد «یادگیری مکتب» در ،مینتزبرگ ریفتع براساس

 یوةکه به ش ی(. فردMintzberg, 1994) یابد یمتوسعه  «یررسمیغ یادگیری نامرتب یندهایفرا»
 ،پرسش ی،بررس یلقب از را راهبردتوسعة  های یتفعال ،(راهبردتوسعة  ی)برا اندیشد یم راهبردی

 (.Goldman & Casy, 2010) دهد یم انجامو آزمون  یساز مفهوم

                                                      
1. Hanford 
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 راهبردی تفکر دارد یاظهار م یستاستراتژ یک تفکر در کتاب معروف خود به نام 1اومی
 ،یستن یندهآ بینی یشپ تفکر ینا زا منظور. دنک می ایجاد عمومی ددر سطح کل سازمان تعه

 تفکر. بینند ینم یگراناست که د هایی فرصت مشاهدةبازار و  ییراتزودهنگام تغ یصتشخ بلکه
 .برد می پیش آن راستایسازمان را در  راهبردانداز سازمان است و  چشم یمبنا راهبردی

را  راهبردی تفکر موجود، پیشینة و هانوشتار یپس از بررس (2010) کیسی و گلدمن
 های راهبرد بهگرا که  دار و فرصت جهت گرا، یستمس ی،مفهوم تفکر: ندکن می یفتعر گونه ینا

 .شود می منجر انگیز یالو خ یعبد زمانیسا
 

 ینیکارآفر
 ,Schumpeter) داندمی نوآوریرا معادل  کارآفرینی ،اقتصادی توسعه نظریةدر کتاب  شومپیتر

 ،نوآوری فرایند و تولید افزایش با کارآفرینی های فعالیت ،2بورگلمنباور  به .(11 :1934
( 2000) ونکاتارامان و شین (..al, 2008 Zahra et) بخشد یها را ارتقا م شرکت یتموفق

زهرا و  .دانند می ها تفرص از برداری هبهر و تشخیص ها، سرچشمه شناسایی فرایند را کارآفرینی
 فرایندرا  ینیو کارآفر اند افزوده رموردنظ ةگان سه( خلق ارزش را به مراحل 2001) یسد

 ینا در. اند کرده معرفیو خلق ارزش از فرصت  یبردار بهره یص،ها، تشخ سرچشمه ییشناسا
 افزوده ارزشخلق  ییتوانا ین،ابرعالوه است. ینیفرصت، قلب کارآفر ییشناسا ،ها یدگاهد

را کشف و  ینیکارآفر یها فرصت یریتی،مد یها ها و افراد با مهارت تا بنگاه شود یمنجر م
 یادیبن یهاینوآور»و  «یریخطرپذ» یها( با عبارت1983) 3لریم (.Teece, 1998) ندنکدرک 
 (.Zahra et al, 2008ند )کیف میرا تعر ینیکارآفر ،«یددر تول

 

 یراهبرد ینیکارآفر
و  یدارپا یرقابت یتمز یده بنگاه در شکل یها به تالش ینیکارآفر یها از فرصت برداری بهره
 یها فرصت یگیریپ یافراد برا یختنها در برانگ از بنگاه یاریبس .دنک می کمک ثروت خلق

 دمان یبنگاه ناکام م یرقابت یتکمک به مز بنابراین، شوند؛ یبا شکست مواجه م ینیکارآفر
(Day & Wendler, 1998 .)و از  ییرا شناسا ییها فرصت ینانممکن است کارآفر ،همچنین

                                                      
1. Ohmae 
2. Bourglman 
3. Miller 
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 ین. انجامدبیموقت  یتمز یجادبه ا ،یدارپا یرقابت یتخلق مز یجا به که کنند یبردار بهره ها آن
 بنابراین، ؛منابع موفق نباشند راهبردی یریتدر مد ینانکه کارآفر دهد یم یرو یاتفاق زمان

هر دو نوع  ،درنتیجه(. al, 2001. Hitt et ) دشو می مواجه مشکل با یدارپا یرقابت مزیت توسعة
 خلق برای( راهبردی یریت)مانند مد طلبی یتمز و( کارآفرینی)مانند  جویی فرصت یرفتارها
 (.Amit & Zott, 2001) یستندن یکاف ییتنها به یک یچه که یدرحال ،اند ضروری ثروت

 راهبردی کارآفرینی ندنک می بیان( 2001) همکاران و ایرلند و( 2001) رانهمکا و هیت
ها را  فرصت توانند یها م است. بنگاه راهبردی یکردبا رو ینانهاقدامات کارآفر ةیرنددربرگ
و  دوش مین خلق بالقوه ثروت بنابراین، ؛ندارند ار از آن یبردار بهره تواناییاما  ند،نک ییشناسا

 را یرقابت یتمز اینکه  ییها بنگاه ،یجهدرنت. یابند یدست نم خود حقوق همةبه  نفعان یذ
 امتیاز این از برداری بهره و ادامه برای ندارند، را جدید های فرصت شناسایی توان ولیدارند، 

خلق ثروت  یحت یاببرد  ینبازار که ممکن است خلق ثروت را از ب ییر)مانند تغ یبا مخاطرات
 که شود یم ایجاد ی. ثروت فقط زمانشوند یم مواجه نفعان ذی سوی ازمستمر را کاهش دهد( 

 یریت)مد طلبی یت( را با رفتار کارآمد مزینی)کارآفر ییجو ها رفتار کارآمد فرصت بنگاه
  .(Ireland et al., 2003) ندنک یب( ترکراهبردی

 .شودمی بررسی ینانهکارآفر راهبردی تفکرمرتبط با  هایحوزه نظری مبانی ،1 جدول در
 

 ینظر یمبان ة. خالص1 جدول
 فیتعر یکل یها مقوله سال محقق فیرد حوزه

کر
تف

 
رد

اهب
ر

 ی

خلق  ،یذهن یریپذ انعطافو  یلیتحل یها از روش یبیترک 1978 یاوم 1
 یرقابت تیمز

از شم و  یبیترک یندیفرا ،یزیر با برنامه تفکر تفاوت 1994 نتزبرگیم 2
 سازمان دربارةجامع  دید ،تیخالق

خالق  یهاراهبرد کشف ،نیمع و مشخص یتیریمد تیفعال 1998 هراکلئوس 5
 ندهیاز آ یرپردازیتصو ،عیو بد

 ،هنر کی ةمثاب به راهبرد ،خالق تفکر ،واگرا تفکر ،راهبرد 1999 امسونیلیو 6
 ایپو طیمح یبرا ،«یریادگی» مکتب از برگرفته

خلق  منظور به وکار کسب یها مدل ای ها راهبرد ییشناسا 2005 آبراهام 8
 یمشتر یارزش برا

 رتیبص ،تیخالق ،یستمیس تفکر 2005 بن 9

 و گلدمن 10
 بهکه  گرا فرصت ،جهت یدارا ،گرا ستمیس ،یمفهوم یتفکر 2010 یسیک

 .شود یم منجر زیانگ الیو خ عیبد یها راهبرد
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 ینظر یمبان ة. خالص1 جدول
 فیتعر یکل یها مقوله سال محقق فیرد حوزه

فر
ارآ

ک
 ینی

 و نیش 11
خلق  یمبنا سودآور یها فرصت از یبردار بهره و کشف 2000 ونکاتارامن

 ثروت

 خالق بیتخر ،ینوآور 1934 تریشومپ 12
 دیدر تول یادیبن یهایو نوآور یریخطرپذ 1983 لریم 13

 و تیه 14
 فرصت از یبردار بهره و ییشناسا 2001 همکاران

فر
ارآ

ک
 ینی
رد

اهب
ر

 ی

 و تیه 15
 یراهبرد کردیبا رو نانهیکارآفر اقدامات 2001 همکاران

 و رلندیا 16
 یطلب تی( با رفتار مزینیکارآفر) ییجو فرصت رفتار بیترک 2001 همکاران

 (یراهبرد تیری)مد
  

 قیتحق روش
انجام  یا با هدف پژوهش توسعه )مضمون( 1تم یلتحلروش  و یفیک یکردحاضر با رو پژوهش

 یداضرورت پ یزمان ،مضمون )تم( یلروش تحل یژهو به یفیاز مطالعات ک استفادهگرفته است. 
در مطالعات  ینکها یامطالعه وجود داشته باشد  مورد پدیدة مورددر اندک یاطالعات که کندیم

 تبیین برای جامع ینظر چارچوبمورد نظر،  موضوع زمینةدر  گرفته صورت یقاتو تحق
 یزن ینانهکارآفر راهبردی تفکر فهومم (.1393و همکاران،  یی)ابونداشته باشد  وجود موضوع

 یها از مصاحبه پژوهش ینا درمختصات آن  ییشناسا برای است و یدجد یمفهوم
 ییشناسا ،تحقیق هدف. شود یاستفاده م اکتشافی رویکردی بر تأکید با ساختاریافته نیمه

 نظری توسعة برای را ایینهکه بتواند زم است جدید مفهومی توسعة یبرا یقو عم یهاول های یدها
اطالعات  یابزار گردآور .دنکفراهم  یآت هایپژوهش برای عملی هایکاربست سپس و

 مبانی تلفیقمصاحبه از  های پرسشاستخراج  یبرا و است ساختاریافته نیمه مصاحبةپژوهش 
 ،یزیچه چ یها پرسش ةیرنددربرگ کهشده است  استفاده 5W1H مصاحبةچارچوب  با ینظر
 .(Jang & Woo, 2005) و چگونه است چرا کجا، ،زمانی چه کسی، چه

و  راهبردی تفکر حوزةمتخصصان و خبرگان  شگاه،دان استادان شاملپژوهش  آماری جامعة
 داشته اشراف نیز کارآفرینیبر  که راهبردی تفکر حوزة خبرگان عدادت. شود می ینیکارآفر

و  یراحتمالیغ یریگ نمونه روشبا  تحقیق نمونة ین،بنابرا ؛کم است یاردر کشور بس باشند

                                                      
1. Thematic analysis 

 ادامة
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 هایپژوهش برای برفی گلوله گیرینمونه. است هشدانتخاب  یبرف گلوله تکنیک و هدفمند
 است مناسب بسیار است، محدود هندگاندتعداد پاسخ ها آنکه در  یفیو توص یفیک ی،اکتشاف

تا زمان  کار این ،نیست یسراز ابتدا م یقتحق ةنمون حجم تعداد تعیین آنجاکه از(. 1388 ببی،)
که پس از آن  یا مرحله یعنی ی. منظور از اشباع نظریافتادامه  ینظر اشباع مرحلةبه  یدنرس

اشباع  ،پژوهش یندر ا .است نداشته همراه به جدیدی معنای و پیام دیگری، نمونة شدن اضافه
 .شدحاصل  یازدهم مصاحبةدر  ینظر

 اولیه، کدهای ایجاد ها،با داده یی)آشنا ایمرحله شش فرایندی( 2006) 2کالرک و 1برون
 و تعریف(، فرعی های)تم فرعی هایمقوله گیریشکل گزینشی، کدهای جویو جست

با روش  یقتحق یاجرا برای( مضامین شبکة یمو ترس گزارش تهیة ی،اصل هایتم گذاری نام
 پژوهش مبنا قرار گرفته است. ینا در که انددهداارائه  تم یلتحل

 و کالرک مندنظام مدل اساسبرو  ندشد سازی یادهپ دقت به گرفته انجام هایمصاحبه ،پژوهش این در
 بیان شوندگانمصاحبه هایدر صحبت مستقیم طور به یا شده استخراج ی. کدهاشدند یلو تحل تجزیه برون
 .دکردناستخراج  مصاحبهاز متن  گرانتحلیلبودند که  یتلویح کدهای یا ندبود شده

 یها است که در قالب مقوله یکالم یها از گزاره شده ییشناسا یماز مفاه یا نمونه 2 جدول
وجود  صورتدر و گرفتانجام  ها مصاحبه همة یکار برا یناند. ا شده یبند دسته یفرع

نشانگر  عنوان به قبلی یاز همان کدها ی،قبل یها مشابه در متن مصاحبه ینبا مضام ییها بخش
 یبند در کل پژوهش، دسته شده ییشناسا یفرع های مقوله همة اساساستفاده شد. سپس بر ها آن
 بخش در. شد منجر( نگریغایت)مانند  اصلی های مقوله شناسایی بهانجام گرفت که  تری یکل

 .شود میارائه  یندفرا این یجنتا ها،یافته
 

 (یفرع یها )مقوله اولیه کدگذاری. 2 جدول
 فرعی مقولة کالمی گزارة

 ییعن بودنهدفمند. هاست آدم بودنهدفمند ،ینانهکارآفر راهبردی تفکر یگرد ءجز
 . کند ایجاد ارزشکه  یاهداف و بلندمدت اهداف داشتن

 ،دوراندیشی
 ارزش خلق

 

 یهایبررس ،یفکی پژوهش ویژة یارهایمع با هاداده ابزار ییایو پا ییروا از نانیاطم برای
(. 21: 1389محمدپور،  و زادهیرضواست ) گرفته رتصو دییتأ تیقابل و تیمقبولالزم شامل 

                                                      
1. Broun 
2. Cklark 
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 متون و دش استفاده کنندگانتکشر یسو از یبازنگر یهاروش از تیمقبول شیافزا منظور به
 تأیید را یهاول هایکدگذاری یهاول شوندگانمصاحبه از نفر چهار همچنینو  شد سازیپیاده

 کنندگانبه سه نفر از مشارکت آمده دست به طبقات یانیپا مرحلة در ،دییتأ تیقابل یبرا. کردند
مداوم با  یری. درگشداعمال  یشنهادیو نکات پ برگردانده شد ییدو تأ ینیبازب منظور به یهاول
 .کرد یاریکمک بس ،کار روند بهبود در ناظران یو بازنگر ینهزم

 
 هاافتهی

 یشناخت تیجمع فیتوص
 دانشیار، هفت استاد، یک) داشتند یافراد نمونه مدرک دکتر همة ی،دانشگاه مدرک ینةزم در
 ةسابق یدارا استاداندر پژوهش،  کنندهخبرگان شرکت .ندبودمرد  ها آن ةهم و( استادیار سه

عالمه  مدرس، تربیتتهران،  هایاز دانشگاه ینیو کارآفر راهبردی تفکر حوزةدر  یپژوهش
 بر عالوه که اند بوده یصنعت یریتو مرکز مد شریف صنعتی ی،بهشت یدشه یی،طباطبا

برخورد  یزن ینیو کارآفر راهبردی تفکر یژگیو یحوزه با افراد دارا یناز دانش ا یبرخوردار
 هشت سن. اندداشته یریتو مد وکار کسب مشاورة سابقةافراد حداقل پنج سال  یناند. ا داشته

 .است سال بوده 45تا  35 نفر سه سن وسال  50 باالی پژوهش خبرگان از نفر
. گرفتانجام  یهکد اول 150با تعداد  یکدگذار یندفرا ها،داده با آشنایی و دقیق بررسیاز  پس

 فرعی مقولة 58 و انتخابی کد 79 به بعد مراحل در مضمون، تحلیل فرایند اجرای با پژوهشگران
افراد و داشتن  ی)مانند هدفمند یممستقل در قالب مفاه یکالم هایگزاره ،عبارتی به. یافتنددست 

کد  یک هرکدامسپس به  و شد یی( شناسایشی)مانند دوراند یفرع یها اهداف بلندمدت( و مقوله
 با و شد بندیدسته قبل مرحلةموارد مشابه در  ی،اصل هایمقوله ییشناسا منظور بهشد. سپس  داده

 .شد ییشناسا ینانهکارآفر راهبردی تفکر هایویژگی برای اصلی های مقوله تکراری، موارد حذف
 در که شود یم ارائه یکالم یها از گزاره شده ییشناسا یماز مفاه ییها نمونه ،3 جدول در

 .اند شده بندی دسته فرعی های مقوله قالب
 یتنهادر فرعی، های تم میان در برگشت و رفت و شده استخراج کدهای یلاز تحل پس

 یها که تم یفرع هایتم از برخی. آمد دست به راهبردی تفکر مختصات برای اصلی تم هفت
 .شود یمشاهده م 4ها استخراج شده است در جدول  از آن یاصل
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 (یفرع یها )مقوله اولیه یاز کدگذار یا . نمونه3 جدول
 شمارة
 نمونه

 فرعی هایمقوله

 یذهن یاقاشت  1
 یشیدوراند -اندیشیآینده

 پرطمطراق نوآوری

 زیرکانه آموزیعبرت
 سازمانی هایسرمایه از گیریبهره

 محوریمحیط

 رشدگرایی
 پویا ریزیبرنامه
 یستمیس تفکر

 سائقه بر مبتنی 2
 موفقیت تجسم
 فرصت کشف
 البداههیف تفکر

 نوآوری
 آغازگری روحیة
 پشتکار

 یاسیق تفکر

 اندیشیمثبت
 فردی مأموریت و رسالت
 ایمانی مندیدغدغه

 ذهنی پویایی 4
 بصیرت
 جوییفرصت -فرصت کشف

 پرطمطراق نوآوری
 پذیریانعطاف

 پایدار رقابتی مزیت ایجاد

 جوییرقابت
 برمیان راه شناسایی
 خالق تخریب

 پذیریریسک 5
 محورمحیط
 محیط مستمر پایش

 پذیریانعطاف
 انگیزه با

 اندیشیکالن
 یشیدوراند
 اندیشیآینده

 مندیجهت 6
 آرمانی الگوی از برخوردار

 تشخیص قدرت
 تحلیل قدرت

 ذهنی پویایی
 گیریتصمیم توانایی

 
 اصلی های تم به دهی شکل و فرعی هایتم. 4 جدول

 اصلی تم موارد تعداد فرعی هایتم ردیف

1 
 8 نوآوری

 6 خالقیت عمل ابتکار
 3 پرطمطراق نوآوری

2 

 9 اندیشی آینده

 نگریغایت
 3 بصیرت

 3 آرمانی الگوی
 5 موفقیت تجسم

3 
 8 هوشمندانه جویی فرصت

 3 زیرکانه آموزی عبرت کیاست
 8 محیطی مستمر پایش

4 

 7 پذیری ریسک

 جسورانه شجاعت
 6 آوری تاب/ ابهام تحمل

 4 آغازگری روحیة
 7 نفس اعتمادبهو  پشتکار

5 
 5 خیال طهارت

 7 اندیشی مثبت نظریپاک
 3 قدردانی

 پویایی 8 پویا ریزی برنامه 6
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 اصلی های تم به دهی شکل و فرعی هایتم. 4 جدول
 اصلی تم موارد تعداد فرعی هایتم ردیف

 5 پذیری انعطاف
 9 پذیری انطباق

7 
 5 کاری تجربةاز  استفاده

 6 پذیری مشورت تجربی معرفت از برداربهره
 4 گذشته تجربةاز  یادگیری

 

گرفته شد  نظردر «ینانهکارآفر راهبردی تفکر مختصات» عنوان به اصلی مقولةهفت  ،یتدرنها
 های ویژگی از یشکل تجسم ین. اشود ینشان داده م 1در شکل  مضامین شبکة صورت بهکه 

 یلو تحل یهو تجز هامصاحبه از حاصل هایداده اساسبر که است ینانهکارآفر راهبردی تفکر
 شده است. یمترس تم یلتحلبه روش  ها آن

                        
 کارآفرینانه راهبردی تفکر مضامین شبکة. 1 شکل

 

 و مختصات ،مضامین شبکة یلو تشک کدگذاری نحوةدرک بهتر از  یبرا ،ادامهدر
 .شودمی بررسی شده ییشناسا هایمقوله زمینةدر  هامصاحبه از مصادیقی

 

 :ینگرتیغا
 و آرمانی الگوهایافراد  ینافراد موفق است. ا هایویژگی تریناساسی جمله از غایتمندی

 راستا همرا  هایشانعالیتف ةو هم دخشب میآنان معنا  یزندگ هب که نددارکالن  هایهدف
 یشی،دوراند اندیشی،یندهآ چون یهایویژگی از ایمجموعه شدهبیان ةمقول. دنک یم

تفکر 
راهبردی 
 کارآفرینانه

 غایت نگری

 کیاست

 ابتکار عمل

شجاعت 
 جسورانه

 پاک نظری

 پویایی

بهره بردار 
از معرفت 

 تجربی

 ادامة
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 تجسم حداکثری، ذهنی پردازیظرفیت آرمانی، یوالگ از برخورداری بصیرت، ،اندیشی کالن
 :شود یدر ادامه مطرح م شدهیانب ةاز مقول یتیروا ةنمون .گیردمیبررا در مندیجهت و موفقیت

 آرمان بر گیم می راهبردی تفکر در ،نشود گم اهاست که ر یینما قبله قطب گن یم ینکها مثل»
 ،شی می متوسلدائم به اون  چونگم نشود.  مسیر تااست  یینما آرمان قطب ینا ،کن یدتأک

 یاز رفتار بعد ینا .دوم فعالیت سراغ میری نشده تموم این وقتی یعنی ؛هش میافزا  تو هم رفتارهای
 در زندگی زیرا. شه می زندگی به معنابخشیو  یزهانگ ی،زندگ موجبآرمان  ین. اکنه یم یتحما

 .(7 نمونة) «آرمانه اسمش که گیره می قرار انتهایی نقطه یک به رسیدن مسیر
 

 :عمل ابتکار
خالق  یبو تخر خالقیت نواندیشی، پرطمطراق، نوآوری مفاهیم به پژوهش نیا در عمل ابتکار
 یک یچهاست که در آن فرد به  یاز نوآور یا پرطمطراق، گونه یاز نوآور منظور. دارد اشاره

از  یکی ی،از نوآور گونه  ینا. اندیشد ینم یکنون های یو فناور وکار کسب یها از مدل
 در. یستن راهبردی تفکرپرطمطراق از جمله لوازم  نوآوریاست.  ینانکارآفر های یژگیو

 ،عبارتی بهکرد.  رتصو یژگیو یناز ا یرا خال ینانهکارآفر راهبردی تفکر توان یمقابل، نم
پرطمطراق است.  نوآوری نتیجة ،راهبردی تفکر یدارا ینانکارآفر یانخالق در م یبتخر

اشاره  ینانکارآفر یاساس نوآوری روحیةبه  یزن یتو خالق ینوآور یشی،است نواند یهیبد
 :شود یآورده م یردر ز مقوله ایناشاره به  در مصاحبه متناز  اینمونه. کند می

 ولیو حقیقتا ک بوده در ت ماحصل ینا بگیم ینکها یسازمان رو برا یکدر  یخروج ما»
 یط یعسر یلیکه شما خ پیشرفتی مسیر اون حقیقتو در شه یم یجادکه ا جدیدی پروپوزیشن

 اینوویشین ساندبل گن می یسیاصطالح در انگل این به. کنید می ایجاد که یو ارزش کنید یم
(soundable innovation )یطرو در مح ییریتغ یک یعنی ؛بیفته اتفاق پرطمطراق نوآوری یا 

 این تونستید و داشتید ینانهکارآفر راهبردی تفکر هد یم  نونش این. کنید می اجرا یاقتصاد
 .(1 ة)نمون «کنید دنبال رو خروجی

 

 استیک
 یرامون،پ های یهاز سرما یریگ بهره یط،مستمر مح یشکشف فرصت، فراست، پا های ویژگی

از  یکیاند و  هشدجمع  یاستک ةمقولدر  یرکانهز یآموز عبرتو  ییگشا و گره ییجو چاره
 های یژگیو ینتر از مهم یکی. دهند یرا شکل م ینانهکارآفر یراهبرد تفکرمهم  های یژگیو

 یاست. مصداق کالمه از آن یبردار ها و بهره فرصت ییشناسا یراهبرد و ینانهکارآفر یتفعال
 مشهود است: یرز ةمصاحبدر متن 
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 یگرانکه د بینه یرو م یزهاییناخودآگاه چ بینه، یها رو م که ناخودآگاه فرصت یکس یعنی»
 یگرانکه د یرهرو م ی. راهکنند ینگاه نم بینند، ینم یگرانکه د بینه یرو م ییها فرصت بینند، ینم

 های تکنیک مثل دیگه کسهر یا شومپیتر آقای که است کارآفرینی های ویژگی از غیر آیااند.  نرفته
به اجتماع،  کنند یعرضه م یا خودشونو کارآفرینی حاال. کارآفرینند ونپس خودش ایناست؟ و استبلر

 .(4 ة)نمون «کنند یرو به کار مشغول م یا و عده گیرند یخود رأس کار قرار م یا یدولت یها سازمان
 

 :جسورانه شجاعت
 آغازگری، روحیة ی،آور تحمل ابهام/ تاب پذیری، یسکعبارت است از ر جسورانه شجاعت
 پذیریمخاطره از ایدامنههستند که  یکسان یعموم طور به کارآفرینان. نفس اعتمادبهپشتکار، 

 ینبر ا نیز پژوهش. خبرگان مندندبهره افراد سایر با مقایسه در باالیی آوریتاب از و دارند
 :شود یم یاندرادامه ب آن کالمی نمونة. اندداشته یدتأک ینانهکارآفر راهبردی تفکر یژگیو

 یه؟چ ینفرقشون با کارآفر اما ،دارند نشون دادند که موفق هستند راهبردی فکرت که اونا»
باشه  rational یریتیمد راهبردی تفکر یدبودن و شدن. شا یلم مثل ؛ارهمند د دغدغه تفکر ینکارآفر

 یه شایدم. باشه کارآفرینانه راهبردی تفکر یه ممکنه یا باشه شهودی ممکنه یناا ؟هستن یچ ینااما ا
 کارآفرینانه شتفکر ،باشه کارآفرین استراتژیست دمآ یه اگهنداشته باشه.  ور بلوغ اون ینکارآفر

  که یمدار ییها . ما آدمیشهنم ینانهاون کارآفر راهبردی تفکر الزاماً ،نباشه کارآفرین اگه اما ،میشه
 یستندن ینهستند و کارآفر rational بینیم یم کنیم می صحبت که. باهاشون یلهاونجا فس اما ،ا داره ت
 .(2 ة)نمون «ندارنو انطباق  یآغازگر یةروح ی،مند مثل دغدغه رو ها یژگیو بعضیو 

 

 :ینظر پاک
 از که کند یم داللت یشیو آزاداند یشیاند مثبت یبابینی،ز ی،قدردان یال،طهارت خ بر ینظر پاک
به را یژگیو این. حافظ است راهبردی تفکربا  ینانهکارآفر راهبردی تفکر یزوجوه تما ترینمهم

. «باد خطاپوشش پاک نظر بر آفرین/ نرفت صنع قلم بر خطا گفت ما پیر» :است کرده بیان زیبایی
 :شود یمطرح م یردر ز ویژگی این از مصداقی

 و اطالعاتی محیط. اطالعاتیه فضای گذارن می دست اون روی ها یکه غرب اساسی نکتة»
داده،  که بوده آرجریس نظریة رفتار، در یاطالعات یمعمار طبق. اطالعات پردازش سیستم یده شکل
ها رو گسترش  همه ماهواره ینعلت ا ینبه هم ها مریکاییآ. هش می ساخته ترتیب به گرایشو  دانش

و  یمنف های یاماالنه. پ یاطالعات یفضا یاصل یام... پو انتقام هدفی، بی یهودگی،ب ی،دادند. ابهام اطالعات
 یفضا خوان ی. میشهاز خبرها هم اتهامه و اثبات نم یاری. بسمیشه پررنگداره  عمد یرو ازها  اختالس
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 PUREکه هنوز  هدار هنر خیلی کارآفرین یه شرایط این در. باشهن پاکیزه نوعی به یاطالعات
IMAGINATION (2 ةنمون) «بینه یم یباز و داره موفقیتتجسم  و یشهاند داره، هنوز مثبت. 

 

 :ییایپو
 یا،پو یزیر ند. برنامهدار ییباال یاییو پو یچابک ،ینانهکارآفر یراهبرد تفکر یافراد دارا

از  یا شده است. نمونه یفتعر یژگیو ینباال در ا یلو سرعت تحل یریپذ انطباق یر،پذ انعطاف
 :شود می مشاهده یرز یدر مصداق کالم یژگیو ینا

 تغییر یک با. است پیرامونشون همةبه  حواسشون .اند محقق. هستند چابکی های آدم»
 کردنگذر مثل انتها تا ابتدا از زندگیبدن.  ییررو تغ یرشونکل برنامه و مس یعسر یلیخ تونن می
حواسم  ،ستادمیا یسنگ یه رو و ینجام. من که اپری یم هاشسنگ رو از که است رودخونه از

 ینجااومدم ا ینجابپرم. ا طرف دومک بهبپرم  خواستمگه ا. 2پام،  یر. سنگ ز1: است یزبه دو تا چ
 .(6 ة)نمون «بینم میرو  یرمس یتا انتها طورینو هم ینجاا ینجاا

 

 :یتجرب معرفت از بردار بهره
از  یادگیری یری،پذ مشورت ینی،کارآفر بةتجر کاری، تجربة شامل یبردار از معرفت تجرب بهره

 یژگیافراد با و پژوهش، نمونةحاضر در  خبرگان نظر بهو اشراف به صنعت است.  گذشته تجربة
 و یادگیری توان آنکه ترمهم و دارندمتنوع  یو کار ینیکارآفر تجارب ،ینانهکارآفر راهبردی تفکر
 :شود یمطرح م یژگیو ینا ارةبدر مصاحبه متن از اینمونه. نددار را تجارب در تأمل
 و کارآفرینی گیم می ما وقتی اما تونه، یم داره، راهبردی تفکر نفر یه گیم می ما وقتی»

 یدداره شا راهبردی تفکرکه  کسی. نشینه می هم کنار که هست هایی مؤلفه سری یه کارآفرین
پلن بلد  یزینسب داشته باشه و صنعت به اشرافو  نفسبهاعتماد ،نوآوری و خالقیت قوة ویژگی

 .(3 ة)نمون «باشه نداشته رو چیزها این و ابهام تحمل ولیباشه، 
 

 یریگجهینت و بحث
 ینانهو کارآفر راهبردی ینگاه یدو تجارت با کاروبدر کس یتموفق یبرا امروز رقابت پر دنیای در

 موفقیت برای باالتری توانایی باشد، داشته ینانهکارآفر راهبردی تفکرکه  یفرد ،عبارتی بهداشت. 
 و نباشد یدچندان جد ینانهکارآفر راهبردی تفکر مفهوم برخی عقیدة بهممکن است  .داشت خواهد

. در پاسخ نباشد نیازی یدمفهوم جد ینا تعریف بهو  شود  مشاهدهمشابه  یممفاه یرپنهان در سا طوربه
 کارآفرین ،دارد راهبردی تفکرکه  یفرد هر آیا. 1: شود یمطرح م اساسی پرسشادعا دو  ینبه ا
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 تعریف با آیا. 2 ؟یابیم می دست ینیکارآفر یفبه تعر راهبردی تفکرمفهوم  یفتعر با آیا و است
 تفکر ینهر فرد کارآفر ،عبارتیبه یا یدرس یزن راهبردی تفکربه  توانیم کارآفرین فرد هایویژگی

 تفکر مفهومگرفت  یجهنت توان یم ،است منفی پرسشجواب هر دو  کهآنجا از ؟دارد راهبردی
و  راهبردی تفکر های یژگیاز و یکیچاست که در ه یدنوپد یمفهوم ینانه،کارآفر راهبردی

 .ندارد وجود جامع طوربه ینیکارآفر های یژگیو
 از را نوآوری و بداعت ،انگیزی یالخ (1998) هراکلئوس ،شد بیان نظری مبانی در کهطورهمان

 ازشده است.  یدتأک هاآن بر شدت به راهبردی تفکر یاتادب درکه  داند یم هاییویژگی جمله
 ,Abraham, 2005; Grietz) است خورده گره نواندیشی و گرایی با آرمان راهبردی تفکر ،اساس

 تفکرمفهوم  یبرا یفرع هایاز جمله مقوله یتو خالق ینوآور یزدر پژوهش حاضر ن و (2002
در مقابل،  و یستن راهبردی تفکرپرطمطراق از جمله لوازم  نوآوری اما است. ینانهکارآفر راهبردی

 یبتخر گر،ید عبارتبه ؛کرد رتصو یژگیو یناز ا یرا خال ینانهکارآفر راهبردی تفکر توان ینم
 پرطمطراق است. ینوآور ةنتیج ،راهبردی تفکر یدارا ینانکارآفر یانخالق در م

 (Mintzberg, 1994; Heracleous, 1998; Liedtka, 1998) اندیشی یندهآو  اندیشیکالن
 تفکردر  یممفاه ینا کههستند  راهبردی تفکر ینظر یدر مبان یدمورد تأک هایمقوله یگرد

 .اندنام گرفته «نگریغایت»و  اند شده ترکیب دیگری هایبا مقوله ینانهکارآفر راهبردی
خام،  تفکر برد،ینام م راهبردی تفکر برای( 1998)که هراکلئوس  یموارد یگرد از

 یسازمان انگیز یالو خ یعبد هایراهبرد کشف به که استطلبانه  و فرصت یتگرهدا یستمی،س
 ةیرنددربرگ یزن ینانهکارآفر راهبردی تفکرپژوهش، مفهوم  این نتایج اساسبر. شودیمنجر م
 تفکر یفدر تعر (1999) ویلیامسون .است جوییفرصت و یتگریهدا یستمی،س تفکر مفاهیم

بعد  واست  کرده یدتأک ینآفر ارزش راهبرد یکخلق  یواگرا و خالقانه برا تفکربر  راهبردی
 بینییشپیرقابلغپرتحول و  محیطدر  واست  کردهمطرح  راهبردی تفکررا در  بودن هنری

بر  یف،تعر ینا در. است گرفته رظدرنسازمان  یمناسب راهبر یکردرو را راهبردی تفکرامروز، 
 خالقیت، حاضر، پژوهش نتایج. است شده تأکید بیشتر نیزو سهم بازار  جوییرقابت ویژگی
از جمله  «جوییرقابت» فرعی مقولة. است کرده ییدرا تأ یادگیریو  آفرینیارزش پویایی،

 یفاز تعر نیز پویایی مفهومپژوهش حاضر است.  هایتحلیل در تأیید مورد موارد دیگر
 مفاهیم با پژوهش هایتحلیل در که شودمی برداشت( 1996) ریموند و( 1999) یلیامسونو

. است داده دست بهرا  «پویایی» اصلی مقولةو  هشد ترکیب پذیری،انطباق و پذیریانعطاف
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از آن  راهبردی تفکر بحث در( 1994) ینتزبرگو م (1999) ویلیامسون که یادگیری عامل
عامل  .است شده بندیدسته یفرع ةمقول منزلة بهو  دهش تأییدپژوهش  ینا در گویند،یسخن م

 صنعت به اشراف پذیری،مشورت ی،کار ةتجرب چون مفاهیمی کنار در گرفتنبا قرار یادگیری
 .است یادگیری از ترگسترده ایمقوله که اندرا شکل داده یمعرفت تجرب یاصل ةمقول ،شهود و

 عزم»و  «جوییفرصت» ،«سیستمی دیدگاه» ،(1998) یدکال راهبردی تفکرعناصر مدل  از
 پژوهش مشترک هایویژگی .گرفتقرار  «کیاست» مقولة در و شد تأییدپژوهش  ینا در «راهبردی

 ییشناسا یص،و تشخ یلقدرت تحل یست،استراتژ تفکرم یک برای( 1978) اومی تعریف و حاضر
 .گیردمیبررا در یممفاه ینا «کیاست» اصلی ةمقولبازار است که  ییراتپنهان و رشد تغ یتقاضا

 معرفت از برداربهره» مقولة در ،(2010) و گلدمن یسیک یفدر تعر ای حلقه دو یادگیری مقولة
 ،راهبردی تفکر یاتموجود در ادب رعیف هایمقوله اغلب ،اساسینا براست.  یافتهنمود  «تجربی

 کشف پژوهش این در نیز دیگری هایمقوله اما ،اندهشد تأیید یزن کارآفرینانه راهبردی تفکر ةدربار
با  ینانهکارآفر راهبردی تفکر ،اساسینابر. دنشوینم یدهد راهبردی تفکر یاتکه در ادب اندشده
 .رسید نیز دیگری به توانینم ،یکی یفتفاوت دارد و با تعر راهبردی تفکر

 عناوین با کراتبه یاتدر ادب «عمل ابتکار» یاصل ةمقولگفت  توانمی بندیجمع یک در
 یفرع هایمقوله عمل، ابتکار مفهوم در البته. است شده دیده بداعت و نوآوری و خالقیت

اشاره  هابه آن راهبردی تفکر یاتمستتر است که در ادب یزپرطمطراق ن یخالق و نوآور یبتخر
است  ممکنعمل است.  ابتکار مقولةدو مفهوم،  ینمقوله ب ترینمشابه ،این وجودنشده است. با 

هوشمندانه  جوییفرصت فرعی مقولة دربرگیرندةباشد که  «کیاست» مشترک مقولة دیگر
 فرعی هایمقوله زیرا ،ندارد راهبردی تفکرکامل با  پوشانیهم نیزمقوله  این اما ،است

 از گیریبهره محیطی، مستمر پایش فراست، پنهان، تقاضای شناسایی زیرکانه، آموزی عبرت
 .دارد بردر را جوییچاره و محوری محیط سازمانی، هایسرمایه
و  یاییپو ،عمل ابتکار کیاست، نگری،غایت اصلی هایمقولهبه  هاآن هایمقوله برخی ،کلدر

 یچه هشجاعت جسورانه، ب و نظریپاک هایاما مقوله ،اند داشته اشاره تجربی معرفت از برداربهره
 یاتادب درکه  یاصل ةمقول پنج ازذکر است  شایان. دنشوینم یدهد راهبردی تفکر یاتوجه در ادب

 ندندار وجود هپیشیندر  یفرع مقوالت همةبا  یک هیچ ،است شده هایی اشارهها  به آن یتفکر راهبرد
 ،5 جدول در .نددار یهتوج شایان اتاشتراک نگرییتو غا یاستک ابتکار عمل، ةمقول سه فقطو 

 .شود می مشاهدهپژوهش  یجبا نتا نظری پیشینةاز  یموارد استخراج یقتطب
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 تحقیق ادبیات با تحقیق از آمده دست به های مقوله تطبیق. 5 جدول
 ینانهکارآفر راهبردیتفکر  عناصر یقتحق یاتدر ادب راهبردیتفکر  عناصر

 نگری غایت بصیرت سیستمی، انداز چشم
 کیاست راهبردیعزم  انه،هوشمند جویی فرصت

 عمل ابتکار انگیزی خیال ،خالقیت نوآوری،
 پویایی جویی فرصت ،محیط به توجه

 نظری پاک --
 جسورانه شجاعت --

 تجربی معرفت از بردار بهره حلقه دو یادگیری
 

 شنهادهایپ

. شدهفت مقوله استخراج  قالب در ینانهکارآفر راهبردی تفکر مختصات ،حاضر پژوهش در
 ،برشمرد وکارهاکسب موفقیت عوامل از یکیرا  ینانهکارآفر راهبردی تفکر توان یم ازآنجاکه

 ها بنگاه کارآفرینان و مدیران در را ینانهکارآفر راهبردی تفکر دبای وکارهاکسب موفقیت برای
ها و  پژوهش به یمفهوم اساس ینتر چن و کامل تر یقدق یفتعر یبرا ،راستا این. در کرد تقویت

 یبرا یکم و کیفی هایپژوهش ها،یافته تعمیم از قبل شودمی پیشنهاد. است نیاز یشترمطالعات ب
 یشنهادانجام گرفته است و پ ینظر خبرگان علم یپژوهش با بررس این. یردانجام گ یجنتا ییدتأ

 یشنهادپ ،نهایت. دریردانجام گ انکارآفرین ذهنی نقشة یبررس منظور به یزن هاییپژوهش شودمی
 راهبردی تفکر یبرا مدلی ارائة: پذیرد صورت موضوعات ایندر  یزن هاییپژوهش شودیم

 تفکر رابطة یبررس ینانه؛کارآفر راهبردی تفکر عوامل اثرگذار بر ییشناسا ینانه؛کارآفر
 .صنایع ها و بنگاه یتموفق یها با شاخص ینانهکارآفر راهبردی

 و طراحی ینةدر زم اقداماتی شودیم یشنهادپ پژوهش نتایج سازیکاربردی منظور به
 یران،مد یبرا ینانهکارآفر راهبردی تفکر یآموزش آزاد و کاربرد هایدوره برگزاری

. یردصورت گ عمومی و خدماتی صنعتی، گوناگون های بخش در فعاالن و مندان هعالق
 راهبردی تفکر آموزش برای دانشگاهی سرفصل صورت به را یممفاه این توان می ،همچنین
 .کرد طراحی ینیکارآفر یها ها و رشته در دانشکده ینانهکارآفر
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