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چکیده
کارآفرینان افرادی عملگرا هستند ،آنها همیشه از تجربیات درس میگیرند و تأمل کلید یادگیری این تجربیات
است .یادگیری تأملی مقولهای شناختی است و شناخت انسان نیز تابعی از ویژگیهای شخصیتی فرد است .تأمل
یکی از روشهای یادگیری مدیران و کارآفرینان است؛ بنابراین ،توجه به ویژگیهای شخصیتی تسهیلکنندة
یادگیری تأملی درکارآفرینان کارکشته ،برای آموزش یادگیری تأملی به کارآفرینان بالقوه و نوپا مفید است.
برایناساس ،پژوهش پیش رو درصدد پاسخگویی به این پرسش است :کارآفرینان کارکشته کدامیک از
ویژگیهای شخصیتی تسهیلکنندة مرتبط با یادگیری تأملی را دارند؟ برای پاسخگویی به این پرسش از روش
تحقیق روایتی و تکنیک مصاحبة نیمهساختاریافته استفاده شد .در این چارچوب ،با نه نفر از کارآفرینان کارکشته
مصاحبه انجام گرفت .برای تحلیل یافتهها ابتدا از طریق کدگذاری 992 ،مفهوم اولیه استخراج و از میان آنها 27
مقوله در زمینة ویژگیهای شخصیتی تسهیلکنندة مرتبط با یادگیری تأملی برگزیده شد .سپس بهمنظور تعیین
اهمیت و اولویتبندی ویژگیهای برگزیده ،یک جلسة مدیریت تعاملی با حضور شانزده نفر از افراد خبره و
کارآفرینان کارکشته برگزار شد .درنهایت ،نتایج پژوهش نشان داد «مثبتاندیشی» «نظمیافتگی» و «کاردوستی» از
برجستهترین و بااهمیتترین مقولههای تقویتکنندة یادگیری تأملی در کارآفرینان محسوب میشوند.
واژههای کلیدی :کارآفرینان کارکشته ،ویژگیهای شخصیتی ،ویژگیهای شخصیتی تسهیلکننده ،یادگیری
تأملی کارآفرینان.
 نویسندة مسئول:

Email:sh.h.panahi@gmail.com

670

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،8شمارة  ،4زمستان 4934

مقدمه
موضوع یادگیری به بخشی مهم و حیاتی در فرایند کارآفرینی تبدیل شده است .یادگیری
کارآفرینانه بهعنوان فرایندی مستمر موجب توسعه و گسترش دانش و علم مورد نیاز برای
شروع موفق یک فعالیت و ادارة رویدادهای غیرمترقبه میشود .در یادگیری کارآفرینانه،
کارآفرینان افرادی عملگرا تلقی میشوند ،فرصتها را جستوجو میکنند و همیشه از تجربه
درس میگیرند و خالق و نوآور میشوند (.)Holmqvist, 2000
در بین پارادایمهای مختلفی که برای تعریف یادگیری وجود دارد ،کلب ( )4384یادگیری
را فرایندی تعریف میکند که از طریق انتقال تجربه کسب میشود .درنتیجه ،در مواجهه با
تجربیات مرتبط با فرایند ایجاد و ادارة کسبوکارها با یادگیری تأملی سروکار داریم .از این
رو ،یادگیری تأملی 4یکی از روشهای یادگیری مدیران و کارآفرینان است .براساس ادبیات
کارآفرینی ،این یادگیری مفهومی عمیقتر از یادگیری کارآفرینانه است (.)Cope, 2005
تأمل فرایندی شناختی یا همان تفکر دربارة وجوه گوناگون تجربهها و رویدادهاست و
زمانی صورت میگیرد که افکار ما به عقب بازمیگردد .در طی فرایند تأمل درسهای حاصل
از تجربیات با ساختارهای موجود دانش و مدلهای ذهنی ترکیب میشود و یادگیری معنادار را
ایجاد میکند .در تأمل ،شخص بهصورت عمیق تجربة خود را از طریق بررسی درونی درک
میکند؛ بنابراین ،میتواند رفتار یا عملکرد خود را ارتقا بخشد .تأمل در خأل رخ نمیدهد؛ بلکه
طرحوارهای 2است که افکار را سازماندهی میکند (.)Kolb, 1984
یادگیری تأملی کارآفرینان بهمعنی اندیشة آنها در ابعاد گوناگون وقایع کلیدی و تجربیات
کاری مرتبط با فرایند ایجاد و ادارة کسب و کار است .زمانی که از یادگیری تأملی کارآفرینان
بحث میشود با چند مفهوم کلیدی مواجه میشویم:
 .4وقایع کلیدی 9که برای کارآفرینان رخ میدهد ()Cope, 2005؛
 .2فعالیتها یا فرایندهای ایجاد و ادارة کسبوکار ()Macfarlane, 2001 ;Cope, 2005؛

1. Reflective Learning
2. Schema
3. Critical event
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(Reynolds, 1998; Politis, 2005; Loo and Thorpe, 2002

;.)Peltier et al., 2005
بنابراین ،با پیوند بین یادگیری تأملی با وقایع حیاتی یا همان تجربیات مرتبط با ایجاد و
ادارة کسبوکار ،وارد عرصة یادگیری تأملی کارآفرینان میشویم.
تأمل مقولهای شناختی است و شناخت انسان نیز تابع مهارتها و ویژگیهای فردی و محیط
پیرامونی است

(1986

 )Bandura,و همچنین در تئوری مورد اشاره بینشها و بصیرتهای

نهفتهای وجود دارد ()Bandura, 1986؛ بنابراین ،تأمل تابع ویژگیهای شخصیتی افراد است.
درواقع ،ویژگیهای شخصیتی فرد بر یادگیری تأملی وی تأثیر دارند .همراستا با این نوع نگاه،
یافتههای پژوهشها

(Anderson and Deakins, 1999؛ 2003

Cope,؛ الیاسی و مافی)4932 ،

نشان میدهند عوامل فردی و محیطی مختلفی بر میزان و نوع یادگیری افراد تأثیر دارند.
برایناساس ،بهنظر میرسد ویژگیهای شخصیتی و انواع گوناگون آنها بهنوعی بر میزان و
شدت یادگیری تأملی کارآفرینان تأثیر میگذارند ،اما بهزعم نگارندگان تاکنون پژوهش
شاخصی دربارة تأثیر ویژگیهای شخصیتی تسهیلکنندة مرتبط با یادگیری تأملی
درکارآفرینان در حوزة کارآفرینی انجام نگرفته است.
بنابراین ،پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است :ویژگیهای شخصیتی
تسهیلکنندة مرتبط با یادگیری تأملی کارآفرینان کارکشته کداماند و چه اولویتهایی دارند؟
برای پاسخ به این پرسش ،پس از مروری مختصر بر آثار نویسندگان مطرح در این حوزه،
مصاحبههایی برای تعیین مقولههای کلیدی مرتبط با پرسش پژوهش انجام گرفت و با روش
کدگذاری ،مقولههای مرتبط با یادگیری تأملی شناسایی شد .بهمنظور تعیین اولویت
ویژگیهای شخصیتی تسهیلکنندة مرتبط با یادگیری تأملی ،جلسات مدیریت تعاملی )IM( 4با
حضور تعدادی از نخبگان صاحب تجربه در این زمینه برگزار شد .درنهایت ،یافتههای پژوهش
تحلیل شده و پیشنهادهای پژوهشی و آموزشی مرتبط با مسئلة مورد بررسی ارائه شده است.

1. Interactive Management
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مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق
تعاریف و مدلهای یادگیری تأملی
یادگیری از تجربه بخش عمدهای از یادگیری مدیران و کارآفرینان را تشکیل میدهد ( Cope,

 .)2005اندیشمندان بهویژه متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسان تعاریف مختلفی را برای
یادگیری تأملی بهعنوان بخشی از یادگیریهای کارآفرینان بیان کردهاند .تعریف جان دیویی
( )4399بهنوعی شناختهشدهترین تعریف در این زمینه است .وی معتقد است ما از تجربه
نمیآموزیم؛ بلکه از تأمل در تجربیات میآموزیم .این اندیشمند تأمل را فرایندی منطقی
تعریف میکند که با تجربهکردن یک مسئله آغاز میشود و سپس از طریق دادههای مبنایی-
که بهصورت دقیق و نظاممند جمعآوری میشود -حمایت میشود و سرانجام نتیجهگیریهای
بعدی از آن استخراج میشود.
هویرپ و الکجر ( )2007تأمل را فعالیتی پیچیده با هدف ارزیابی اقدامات خود در موقعیتی
خاص تعریف میکنند که شامل بررسی ،تحلیل علل و آثار تجربه و درنهایت نتیجهگرفتن برای
اقدام در آینده میشود که در نتیجة آن چشمانداز مفهومی فرد تغییر میکند .دویر و همکاران
( )2042تأمل را رفتارهای شناختی و عاطفی تعریف میکنند که موجب میشود افراد بینش
جدید و درک عمیقتری از تجربیات خود بهدست آورند.
در تعاریف مورد توجه ،همة نویسندگان بر این مسئله همعقیدهاند که تأمل بر تجربیات
صورت میگیرد .براساس تعمق در پژوهشها ،سه ویژگی جامعیت ،شفافیت و کاربرد
(2011

 )Suddaby,باید در تعریف یک مفهوم درنظر گرفته شود .با درنظرگرفتن موارد

ذکرشده در تعریف یک مفهوم ،تعریف یادگیری تأملی بهشرح زیر ارائه میشود:
«تأمل ،فعالیت کاوش آگاهانه ( )Boyd and Fales, 1983و توجه فعال ( )Dewey, 1933و
درونی هر فرد

(et al., 1985

روشنسازی مفهوم تجربیات

 )Boudبهمنظور ارزیابی

(and Fales, 1983

(and Elkjaer, 2006

 )Boydو کسب دانش نهفته در آنهاست

( (Argyris and Schon, 1974که به تغییر چشمانداز مفهومی (

Dwyer et al., 2012; Høyrup

 )and Elkjaer, 2006منجر میشود و بهتبع آن به تصمیمگیریها و عملکرد (
 )2009فرد میانجامد».

 )Høyrupو

Holcomb et al,
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عوامل مؤثر بر یادگیری تأملی
عوامل اثرگذار بر یادگیری تأملی عواملی است که بر فرد کارآفرین در زمینة یادگیری از
تجربیات و تأمل دربارة مسائل رخداده چه در محیط کار و چه در زندگی تأثیر میگذارد.
بندورا ( )4387معتقد است رفتار فرد از عوامل بیرونی (محیط) و درونی تأثیر میپذیرد .این
نظریه به مؤثربودن عوامل فردی (ویژگیهای شخصیتی) و محیطی (ماهیت محیط و ماهیت
کسبوکار) بر رفتار و عملکرد فرد در کسبوکارش توجه دارد .با توجه به بصیرت نهفته در
این نظریه ،شناخت انسان از ویژگیهای شخصیتی و محیط تأثیر میپذیرد و براساس اینکه
یادگیری تأملی مقولهای شناختی است (السون و هرگنهان )2003 4،از ویژگیهای شخصیتی
فرد و محیط پیرامونی تأثیر میپذیرد.
از جمله ویژگیهای شخصیتی میتوان به ریسکپذیری ،مرکز کنترل ،نیاز به موفقیت ،تحمل
ابهام ،خالقیت ،عملگرایی ،رؤیاپردازی و چالشطلبی اشاره کرد .این ویژگیها از نظر نحوة
تأثیر بر یادگیری به دو دستة جداگانه تقسیم میشود :دستهای از ویژگیهای شخصیتی تسهیلگر
یادگیری هستند و در مقابل برخی دیگر بهعنوان بازدارندة یادگیری افراد عمل میکنند ( Blickle,

)1996؛ بهعبارتی ویژگیهای شخصیتی تسهیلگر یادگیری شامل ویژگیهایی میشوند که
یادگیری را تسریع میکنند .علیرغم فراوانی پژوهشهای دردسترس دربارة تأثیر ویژگیهای
شخصیتی بر شناخت و رفتار انسان ،تحقیقات خاصی دربارة تأثیر این دسته عوامل بر یادگیری
تأملی بهعنوان مقولهای شناختی در حوزة کسبوکارها بهصورت عمومی و حوزة کارآفرینی به
صورت خاص انجام نگرفته است .برایناساس ،تالش میشود یافتههای پژوهشی برخوردار از
حداقل ارتباطات با این موضوع در ادامه مطرح شود.
اندرسون و دیکنز ( )4333بیان میکنند یادگیری کارآفرینانه به دو عامل بستگی دارد:
توسعة مهارتهای فردی و توانایی شرکت برای سازماندهی دانش و محیط .در این پژوهش،
عوامل مذکور را به دو دستة اصلی داخلی و خارجی دستهبندی کردهاند .کمبس ( )2004نشان
داد ویژگیهایی در اشخاص وجود دارد که موجب تسهیل در تأمل یا ممانعت از آن میشود.

1. Olson & Hergenhan
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وی انعطافپذیری ،تفکر و آگاهی از تفکر و احساس خویش را از ویژگیهایی میداند که
موجب بهبود تأمل میشود .کوپه ( )2009با این باور که یادگیری حاصل تأمل از درون خود
کارآفرین است ،عالقه ،مسئولیتپذیری در انجامدادن فعالیت و همچنین تالش و پشتکار فرد
را برای کسب نتایج بهتر در کسب وکارش بهعنوان عوامل مؤثر بر یادگیری تأملی مطرح کرده
است.
از نظر هولکومپ و همکاران ( )2003نیز ابتکارات شخصی کارآفرینان بر یادگیری آنان
اثر میگذارد .یافتههای تحقیق این پژوهشگران نشان میدهد انواع ابتکارات کارآفرینان از قبیل
ابتکارات دردسترس 4،ابتکارات نماینده 2و ابتکارات مهار و تنظیمشده 9بر یادگیری کارآفرینان
اثر مثبت دارد .الیاسی و مافی ( )4932عوامل اثرگذار بر یادگیری کارآفرینان را به سه دستة
کلی تقسیم کردهاند :ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ،ماهیت کسبوکار و ماهیت محیط
کسبوکار .این پژوهش ویژگیهای شخصیتی را که موجب تقویت یادگیری در کارآفرینان
میشود ،در سه دسته بیان کرده است« :نوآوری و ابتکار عمل»« ،عالقهمندی و پیگیری»،
«ریسکپذیری و تحمل ابهام».
پژوهشهای مختلف ویژگیهای شخصیتی تأثیرگذار بر یادگیری را در کارآفرینان بررسی
کردهاند ( ،)Anderson and Deakins, 1999; Holcomb et al., 2009اما پژوهشی انجام نگرفته
است که به ویژگیهای شخصیتی تسهیلکنندة مرتبط با یادگیری تأملی در جامعة کارآفرینان
بهوضوح توجه کند .درنتیجه ،در این پژوهش ویژگیهای شخصیتی تسهیلکنندة یادگیری
تأملی کارآفرینان کارکشته شناسایی میشود .تعمق دربارة یافتههای پژوهش مورد اشاره نشان
میدهد اوال ویژگیهای شخصیتی تسهیلکنندة یادگیری تأملی در کارآفرینان تاکنون کانون
توجه پژوهشی نبودهاند و ثانیا اهمیت و روابط علی -معلولی بین ویژگیهای شخصیتی
تسهیلکنندة یادگیری تأملی نیز تبیین نشده است .از اینرو ،تحقیق حاضر عالوهبر شناسایی این
ویژگیها ،به شناسایی میزان اهمیت و روابط بین آنها نیز میپردازد.

1. Availability Heuristic
2. Representativeness Heuristic
3. Anchoring and Adjustment Heuristic
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روششناسی
این پژوهش از نوع کیفی اکتشافی است که در دو مرحله انجام گرفته است :در مرحلة اول از
مصاحبههای نیمهساختاریافته با کارآفرینان کارکشته ،بهمنظور شناسایی ویژگیهای شخصیتی
مرتبط با یادگیری تأملی کارآفرینان استفاده شد .در مرحلة دوم با برگزاری جلسات مدیریت
تعاملی ( ،)IMافراد خبره نتایج بخش قبلی را ارزیابی کردند و ابتدا مقولهها انتخاب شد و سپس
ارتباط علی -معلولی بین مقوالت استخراج شد.
در مرحلة اول پژوهش از روش تحقیق روایتی استفاده شده است .دلیل اصلی انتخاب این
روش ،نیاز به شناسایی ویژگیهای شخصیتی تسهیلکنندة یادگیری تأملی کارآفرینان از دل
روایتها و تجربیات آنهاست .این مصاحبهها از طریق واکاوی تجربههای گذشتة کارآفرینان
کارکشتهای انجام گرفته است که حداقل تجربة ایجاد و ادارة دو کسبوکار را دارند .در
ادامه ،پژوهشگر با انجامدادن مصاحبههای روایتی یا واقعهمحور متعدد با افراد مورد نظر و با
معنابخشی به تجربهها در هنگام مصاحبه ،دادههای الزم دربارة ویژگیهای شخصیتی
تسهیلکننده بر یادگیری تأملی کارآفرینان را بهدست آورد .برای استخراج پرسشهای
مصاحبة عمیق از تلفیق دو مقوله شامل ابعاد عمومی واقعهای کارآفرینانه و چارچوبهای
مصاحبه  (Kessler, 2006) STARو  (Jang and Woo, 2005) 5W1Hاستفاده شده است .جامعة
آماری در این پژوهش کارآفرینان کارکشتة حوزة صنایع غذایی است که در تهران مشغول
فعالیتاند .در این مرحله از روش نمونهگیری هدفمند برای انتخاب افراد خبره استفاده شده
است .براساس دیدگاه مایلز و هابرمن ( ،)4334نمونة آماری در تحقیق روایتی بهتر است شامل
ویژگیهای زیر باشد:
 .4نمونه باید اطالعات غنی در زمینة موضوع مورد بررسی ارائه دهد.
 .2نمونه باید توضیح قابلقبولی دربارة موضوعات ارائه دهد و به واقعیت نزدیک باشد.
براساس دغدغههای مورد اشاره ،به معیارهای مناسب برای انتخاب نمونة آماری توجه شد:
«داشتن سابقه در راهاندازی یا مدیریت حداقل دو کسبوکار» .در این پژوهش ،از شاخص حد
اشباع نظری برای تعیین حجم نمونه استفاده شد؛ یعنی وضعیتی که اضافهشدن نمونة دیگر ،پیام
و معنای جدیدی در روایتها بههمراه نداشت و اطمینان حاصل شد دادههای بهدستآمده
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تقریبا تکراری هستند (بازرگان .)4986 ،این مسئله در نمونة پنجم محقق شد و برای اطمینان
مصاحبهها تا نمونة نهم ادامه یافت .برای تقویت روایی تحقیق از سه روش استفاده شده است .با
طراحی نظاممند پرسشهای مصاحبه (تلفیق دو مقولة ابعاد عمومی واقعة کارآفرینانه و
چارچوبهای مصاحبه) و استفاده از نظرهای خبرگان در اصالح و تکمیل آن از یکسو و
آزمودن آن در مصاحبة اولیه و اصالح و تأیید آن از سوی دیگر ،تا حدودی به روایی تحقیق
توجه شد .همچنین ،تالش شد انتخاب کارآفرینان بهصورت هدفمند صورت گیرد .پس از
انجامدادن مصاحبه ،تمام دادههای مفید از متن مصاحبهها استخراج شد و مجددا در اختیار
مصاحبهشوندگان قرارگرفت تا نظرهای خود را برای تکمیل اطالعات ارائه دهند؛ به بیان
دیگر ،از طریق روش ارزیابی درونی مصاحبهشوندگان به پایایی پژوهش توجه شده است.

در مرحلة دوم اجرای پژوهش ،مقوالت بهدستآمده از مصاحبهها در جلسات مدیریت
تعاملی به اشتراک گذاشته شد .هدف این نوع روش تحقیق تالش بهمنظور شناسایی و انتخاب
مقولههای برتر ،برقراری روابط تأثیرگذار بین مقولهها و درنهایت تعیین میزان اهمیت مقوله است
) .(Rezaei-zadeh et al., 2014در چنین شرایطی ،براساس روش مدیرت تعاملی ( )IMافرادی که
دربارة موضوعی خاص آگاهی و تجربیات شایانتوجهی دارند ،جمع میشوند تا به اهداف مورد
اشاره دست یابند (رضاییزاده و همکاران .)4932 ،نمونههای آماری در این بخش براساس روش
نمونهگیری هدفمند انتخاب شدهاند .افراد مورد نظر یکی از دو ویژگی زیر را دارند:
 .4در زمینة آموزش کارآفرینی دانش کافی و حداقل چهار سال سابقة تدریس دارند.
 .2حداقل تجربة ایجاد و ادارة یک کسبوکار را دارند.
در این مرحله ،به چند روش اقداماتی در راستای تأیید روایی پژوهش صورت گرفت .ابتدا
شرکتکنندگان بهصورت هدفمند انتخاب شدند .همچنین ،حضور تسهیلگر باتجربه و آشنا به
روند و فرایند کاری برگزاری جلسات مدیریت تعاملی در جلسه بر روایی این بخش از پژوهش
اضافه کرد .هنگام بحث دربارة ابعاد و روابط بین مقولههای مرتبط با یادگیری تأملی از افراد
درخواست میشد با برجستهکردن و آشکارسازی استداللهای منبعث از تجربة انتخابشده ،در
هریک از معیارها یا ابعاد در جلسات گامی دیگر در راستای اطمینان از روایی پژوهش بردارند.
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برای اطمینان از پایایی پژوهش در ساختار برگزاری جلسات مدیریت تعاملی ،با برگزاری
چندین مرحله و تکرار رأیگیری دربارة مقولههای برتر و مرتبط با موضوع یادگیری تأملی
کارآفرینان سعی شد نتایج نهایی به سمت کاهش خطا پیش برود .درنهایت ،در این پژوهش با
سه پرسش سروکار داریم .4 :ویژگیهای شخصیتی تسهیلکنندة یادگیری تأملی در
کارآفرینان کارکشته کداماند؟  .2اهمیت و اولویت این ویژگیها به چه صورت است؟
 .9روابط علی -معلولی بین این ویژگیها به چه صورت است؟
یافتههای پژوهش
پاسخ به دو پرسش پژوهش در دو مرحله انجام گرفته است :مرحلة اول شامل انجامدادن
مصاحبه و مرحلة دوم برگزاری جلسات مدیریت تعاملی است .درادامه ،یافتههای حاصل از هر
مرحله شرح میشود.
الف) مرحلة اول :انجامدادن مصاحبه

در مرحلة اول پژوهش نه نفر از کارآفرینان کارکشته در حوزة صنایع غذایی انتخاب شدند که
مالکیت حداقل یک کسبوکار را دارند .از نظر تحصیلی ،این افراد حداقل مدرک کارشناسی
و سابقة راهاندازی یک کسبوکار را داشتند .از نه نفر شرکتکننده در این پژوهش هفت نفر
مرد و دو نفر زن بودند .یافتههای مرحلة اول پژوهش شامل نه مصاحبه میشود که ابتدا متن
کامل مصاحبهها از روی فایل صوتی ضبط و پیادهسازی شده است تا شرایط مناسب برای
کدگذاری فراهم شود .سپس کدگذاری دادهها در دو مرحله صورت گرفته است که گزارش
آن درادامه ارائه میشود.

 .1گام اول مفهومسازی:

در نخستین گام تحلیل تالش شد ،ابتدا شواهد مستقل موجود در مصاحبهها شناسایی شوند و
سپس از دل شواهد مستقل ،مفاهیم اولیه شناسایی و آشکار شود (جدول  .)4با اعمال فرایند
موردنظر 992 ،مفهوم اولیه از مصاحبهها دربارة ویژگیهای شخصیتی تسهیلکنندة یادگیری
تأملی کارآفرینان بهدست آمد.
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جدول  .1کدگذاری اولیه (شناسایی شواهد)
ردیف

1
2

3
4

شواهد گفتاری
من به این نتیجه رسیدم اگر یک سیستمی را میخواهید شروع کنید
و پیش ببرید باید پاش وایسید و جا نزنید.
من در اون زمان کل زمانم رو چه پنجشنبه چه جمعه کل زمان
مرخصیم رو کالس میرفتم که در پایان اون  11سال میرفتم که
حدود  1هزار ساعت آموزش تخصصی دیدم.
طبیعتا هر قسمت رو یکی انجام داده .بهنظر من مجبور نیستی همة
مهارتها رو خودت داشته باشی .بدون همکاریکردن و تیمی
کارکردن که نمیشه کاری رو جلو برد.
نصف لیوان خالیه خالی رو ببین پر رو عمل کن .سختیها رو ببین
ولی مثبتگرا باش.

مفهومسازی اولیه
داشتن پشتکار و مصمم
بودن برای شروع کار

نیاز و عالقه به یادگیری
مستمر
داشتن روحیة کار گروهی
برای انجامدادن کارها
داشتن روحیة مثبتاندیشی

 .2گام دوم مقولهسازی:

در این گام و در پاسخ به پرسش اول (ویژگیهای شخصیتی تسهیلکنندة یادگیری تأملی در
کارآفرینان کارکشته کداماند) ،ابتدا مفاهیم مشابه با هم ترکیب شدند و مقولههای مرتبط با
موضوع یادگیری تأملی کارآفرینان شناسایی شدند .سپس به مفاهیم دارای بار معنایی و
بااهمیت نیز بهعنوان مقوله توجه شد .در این بخش از پژوهش نوزده مقولة تسهیلکنندة
یادگیری تأملی کارآفرینان شناسایی شده است (جدول .)2
جدول  .2مقولههای تقویتکنندة یادگیری تأملی کارآفرینان
ردیف

مقولهها

1

مثبتاندیشی و امیدواربودن

2

اخالق کاری

3

استقاللطلبی

4

کاردوستی

5

یادگیریگرایی

 11مسئولیتپذیری و مرکز کنترل درونی

6

صبر و شکیبایی

 11ریسکپذیری ،جسارت و تحمل شکست ،شجاعت تحمل ابهام

7

دقت و صداقت در کار

8
9
11

ردیف

مقولهها

 11هدفمندبودن و آیندهنگری ،خیالپردازی و بلندپروازی
 12روحیة کار جمعی
 11خودباوری (اعتمادبهنفس و خوداتکایی)
 11هوشیاری ،جستوجوگری ،ویژگی برقراری ارتباط بین مفاهیم

 11تفکر انتقادی و داشتن تفکر حل مسئله

ابتکار عمل (خالقیت و نوآوری)  11انگیزة پیشرفت ،موفقیتطلبی
 11سختکوشی ،پشتکارداشتن و مصممبودن
محتاطبودن
نظمیافتگی ذهنی

شناسایی و مدلسازی ویژگیهای شخصیتی تسهیلکنندة یادگیری تأملی...

679

ب) مرحلة دوم (جلسات مدیریت تعاملی):

در مرحلة دوم پژوهش جلسة مدیریت تعاملی برگزار شد .در مجموع این جلسات از شانزده نفر
از مدرسان کارآفرینی که حداقل چهار سال سابقة آموزشی داشتند و کارآفرینان کارکشتهای
که مالکیت یا ادارة حداقل یک کسبوکار را داشتند ،دعوت شد .از این تعداد سیزده نفر مرد
( 84درصد) و سه نفر زن ( 43درصد) بودهاند .خروجیهای مرحلة اول پژوهش بهعنوان
ورودی این مرحله مطرح شد .شایان ذکر است در جلسات مدیریت تعاملی امکان پیشنهاددادن
مقولة جدید و خارج از ورودیهای اولیه ،از طرف خبرگان وجود دارد .سپس رأیگیری
صورت گرفت و در هر بخش مقوالتی انتخاب شد.
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش (اهمیت و اولویت ویژگیهای تسهیلکنندة یادگیری
تأملی کارآفرینان به چه صورت است) ،پس از بحث درمورد ویژگیهای شناساییشده و
پیشنهاد ویژگیهای جدید ،درنهایت ده ویژگی شخصیتی تقویتکنندة یادگیری تأملی تعیین
شد .در گام پایانی و پس از رأیگیری ،هشت ویژگی تقویتکننده بهعنوان «مهمترین
ویژگیهای شخصیتی تقویتکنندة یادگیری تأملی در کارآفرینان» انتخاب شدند که نتایج آن
در جدول  9ارائه میشود.
جدول  .1تعداد آرا و انتخاب نهایی ویژگیهای شخصیتی تقویتکنندة یادگیری تأملی کارآفرینان
ردیف

مقوالت

تعداد رأی

انتخاب نهایی

1
2
1
1
1
1
1
1
1
11

نظمیافتگی ذهنی
تفکر انتقادی
کاردوستی
سختکوشی
یادگیریگرایی
هوشیاری
موفقیتطلبی
مثبتاندیشی
خالقیت
انعطافپذیری ذهنی

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

+
+
+
+
+
+
+
+
-
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مقولههای مطرحشده به آن دسته از ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان کارکشته اشاره دارد
که موجب تقویت و تسهیل یادگیری تأملی در آنها میشوند .پس از اتمام رأیگیری بهمنظور
پاسخ به آخرین پرسش پژوهش (روابط علی -معلولی بین ویژگیهای شخصیتی تسهیلکنندة
یادگیری تأملی در کارآفرینان کارکشته به چه صورت است) با واردکردن مقوالت در نرمافزار
مدلسازی ساختاری تفسیری ( ،)ISMرابطة بین هریک از آنها تعیین شده است .این نرمافزار
براساس منطق ریاضی آثار چشمگیر مقوالت بر یکدیگر را بهصورت نمودار در شکل  4ارائه
داده است.
نظمیافتگی
ذهنی
مثبتاندیشی

کاردوستی

تفکر انتقادی
هوشیاری
یادگیریگرایی
موفقیتطلبی
سختکوشی

شکل  .1نمودار ارتباطات علی -معلولی ویژگیهای شخصیتی تسهیلکنندة یادگیری تأملی در کارآفرینان کارکشته

این نمودار نشان میدهد علیترین ویژگی شخصیتی تسهیلکنندة یادگیری تأملی،
مثبتاندیشی است .مثبتاندیشی بر کاردوستی تأثیر میگذارد و همردة کاردوستی ،نظمیافتگی
ذهنی است .نظمیافتگی ذهنی و کاردوستی به تفکر انتقادی ،هوشیاری ،یادگیریگرایی و
موفقیتطلبی منجر میشود .عالوهبراین ،چهار ویژگی قرارگرفته در مستطیل با یکدیگر ارتباط
دوطرفه دارند .همچنین ،کاردوستی به سختکوشی نیز منجر میشود .درادامه ،برای
روشنترشدن مقولههای منتخب ،تعریف مطرحشده و دالیل انتخاب آنها همراه با شواهد
گفتاری ارائه میشوند.
نظمیافتگی ذهنی:

با استناد به بحثهای مطرحشده در جلسه« ،نظمیافتگی ذهنی» بهمعنی دستهبندی منظم
برداشتها و تجارب فرد از وقایع و رویدادها در ذهن است .این نظمیافتگی رجوع به تجربیات
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و استفاده از آنها را تسهیل میکند؛ بنابراین ،یکی از عوامل مؤثر بر یادگیری تأملی است .فرد
کارآفرین با داشتن نظمیافتگی ذهنی ،تجربیات را در ذهن خود دستهبندی میکند و درصورت
نیاز آنها را بهکار میگیرد .نقلقول مطرحشده برای انتخاب این ویژگی در تسهیل یادگیری
تأملی بهشرح زیر است:
«[نظمیافتگی ذهنی یعنی] دارای یک اصول خاص برای فکرکردن ....دارای راهبرد
مشخص برای فکرکردن ...یک مثال بزنم :من هروقت با مسئلهای روبهرو میشم ...معموال اولین
گامم تفکره .اگه نتونستم مسئله رو جواب بدم ،مسئله رو میشکونم به مسائل کوچکتر و
اینطوری وقتی منظم فکر میکنم خیلی دقیقتر روی مسئله تأمل میکنم .اطالعات ذهنی
طبقهبندیشدهام رو راحت بهکار میگیرم میدونم دنبال چی هستم».
تفکر انتقادی:

تفکر انتقادی در جلسات مدیریت تعاملی به توانایی بررسی منطقی مسائل ،شواهد و راهحلهای
پیش رو اشاره دارد .بهعالوه ،در بحثهای صورتگرفته تفکر انتقادی بهعنوان عاملی اساسی در
تأملکردن کارآفرینان انتخاب شد ،زیرا فرد زمانیکه یاد میگیرد دربرابر هر واقعه از خود بپرسد
«چرا» ،درواقع تأمل میکند و اگر فردی تفکر انتقادی نداشته باشد ،تأمل صورت نمیگیرد.
نقلقول مطرحشده در بیان تعریف و دالیل انتخاب این مقوله به اینصورت بوده است:
«تفکر انتقادی نقطة مقابل عادت و پذیرفتن رویههای رایج است که مانع از تأمل میشود.
تفکر انتقادی یعنی من هرچیزی را بهسادگی نپذیرم ،تخریب فعال کنم نسبت به پدیدههایی که
با آنها مواجه هستم ،همیشه جلوی هر چیزی که میبینم یا میشنوم یک چرای بزرگ بگذارم.
بهنظر من تا این تخریب فعال صورت نگیرد اصال فرایند تأمل نمیتواند صورت بگیرد». ...
کاردوستی:

طی بحثهای انجامگرفته در جلسات مدیریت تعاملی ،کاردوستی بهمعنی عالقة فرد به
تخصیص وقت ،ذهن و عواطف خود به کار و فعالیتهای خاص ،برخالف وجود مسائل و
مشکالت پیش رو است .دلیل انتخاب این ویژگی اینگونه بیان شده است:
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«اصوال افراد راجعبه مسائلی که دوست دارند و به آن عالقه دارند ،تأمل میکنند .اگر
نسبت به مسائلی تنفر داشته باشیم سعی میکنیم فراموشش کنیم ....اگر موضوع کار را دوست
داشته باشیم تأمل میکنیم».
سختکوشی:

سختکوشی ویژگی مهمی است که موجب تقویت یادگیری تأملی میشود .در جلسات
مدیریت تعاملی این ویژگی بهعنوان «جدیت فرد جهت حفظ انرژی و انگیزة خود در کار تا
حصول نتیجه علیرغم وجود مشکالت و چالشهای کاری» تعریف شده است .دلیل انتخاب
این ویژگی از طرف یکی از حضار بهشرح زیر بیان شده است:
«سختکوشی نقطة شروع شوقه که این موجب میشه فرد شروع بکنه به جستوجو و
تجاربش رو طبقهبندیکردن ...یادگیری تأملی فرایند سخت و پرمانعی است و اگر فرد
سختکوش نباشه و به اون هدف تأملیاش غلبه نکنه سقوط میکنه». ...
یادگیریگرایی:

یادگیریگرایی در این جلسات عالقه و شوق به یادگیری و پیشرفت تعریف شده است .یکی از
شرکتکنندگان که عالقه به یادگیری را عامل مهمی در تقویت تأمل میداند ،نظر خود را در
زمینة تعریف این ویژگی و اهمیت آن بیان کرده است:
« ...توانایی و شوق به یادگیری داشته باشند ...خیلی از آدمها هستند که توانایی یادگیری
باالیی دارند ،ولی این شوق به یادگیری هستش که مهمه ...آدمهایی هستند که شوق و عالقة
عجیبی به پیشرفت و یادگیری دارند .علیرغم هوش و استعداد پایینی که دارند موجب
پیشرفت شرکت میشوند ...مصداق بارز انگیزشهای درونیه». ...
هوشیاری:

شرکتکنندگان در جلسات مدیریت تعاملی ،هوشیاربودن فرد کارآفرین را بهمعنی جمعآوری
و تلفیق یا ترکیب اطالعات از طریق ردیابی تغییرات و تحوالت در پدیدههای پیرامونی و

شناسایی و مدلسازی ویژگیهای شخصیتی تسهیلکنندة یادگیری تأملی...

683

مرتبط با کسبوکار دانستهاند که یکی از ویژگیهای شخصیتی مهم در تسهیل تأمل است.
دلیل انتخاب بهصورت زیر بیان شده است:
«کسیکه در مواجهه با رویدادها سعی میکند اطالعات جمعآوری کند؛ یعنی به آنچه
دارد بسنده نمیکند .این روحیه و ویژگی موجب میشود که انسان در رویدادها تأمل کند.
افراد تو هر تجربه از خودشون سؤال میکنند که این تجربه چه چیزی به من میدهد و چه
چیزی به من نمیدهد .حتی سعی میکنند تجارب رو با هم تلفیق کنند  ...جستوجوگری
جزئی از هوشیاری است».
موفقیتطلبی:

موفقیتطلبی یکی دیگر از ویژگیهایی است که در جلسات مدیریت تعاملی بهشرح زیر بیان
شده است« :تمایل و انگیزة فرد برای کسب نتایج بااهمیت و مرتبط با کسبوکار و همچنین
تسلط بر مهارتهای مرتبط با کسبوکار» .ویژگی موردنظر تسهیلکنندة یادگیری تأملی در
کارآفرینان معرفی شده است ،زیرا فردی که همواره برای موفقیت میکوشد ،در مواجهه با
رویدادها بهسادگی از آنها عبور نمیکند .ویژگی مذکور اینگونه معرفی شده است:
«وقتی اسم تجربه میاد ،کارآفرین باتجربه میگه قلههای موفقیت وجود داره ....شما یک ذهن
خالق و سازنده دارید و برای اینکه به انگیزة پیشرفت و یادگیری برسید به موفقیت نیاز دارید...
بنابراین آدمها برای اینکه انگیزة رشد و یادگیری داشته باشند نیاز دارند انگیزة موفقیت داشته
باشند .رشد همراه با موفقیت است .چرا؟ چون جوهرة موفقیت به آدمها انرژی میدهد». ....
مثبتاندیشی:

مثبتاندیشی در این جلسات بهمعنای توجه و تمرکز بر تواناییها بهجای ناتوانیها و
محدودیتها تعریف شده است؛ به بیان دیگر ،شیوهای از فکرکردن است که به افراد امکان
میدهد برداشت و تلقی مناسب و خیرخواهانهای از رویدادها ،رفتارها و نگرشهای دیگران
داشته باشند .یکی از شرکتکنندگان دلیل این انتخاب و تعریف آن را بهصورت زیر بیان
کرده است:
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«بهنظر من تا وقتی یک ذهنیت مثبت راجعبه کسبوکار وجود نداشته باشه شروع به فرایند
تأمل و تفکر تأملی اتفاق نمیافته .ما باید مثبتاندیش باشیم تا امید به آینده بهوجود بیاد و یک
نیروی محرکه و انگیزهای بشود برای ایجاد تغییر .تأمل در گذشته عامل انگیزشی درونی و
پیشنیازی برای تأمل است .فردی که امیدی نداره نیازی به تأمل در کارهایش احساس
نمیکنه». ...
بحث و نتیجهگیری
برای بحث و نتیجهگیری نهایی در زمینة پرسشهای پژوهش ،ابتدا یافتههای این پژوهش برای
هر پرسش مطرح میشوند و پس از ذکر یافتههای پژوهشهای مرتبط ،با ذکر دالیل منطقی
مقایسه میشوند.
در پاسخ به پرسش اول پژوهش در زمینة شناسایی ویژگیهای شخصیتی تسهیلکنندة
یادگیری تأملی در کارآفرینان ،نوزده ویژگی در این پژوهش شناسایی شدند .این ویژگیها
شامل خودباوری ،اخالق کاری ،استقاللطلبی ،یادگیریگرایی و ...میشود که در جدول 2
آمده است .در پژوهشهای مشابه کمبس ( )2004انعطافپذیری ،تفکر و آگاهی از تفکر و
احساس خویش؛ کوپه ( )2009عالقه ،تالش و پشتکار و مسئولیتپذیری در انجامدادن فعالیت
و هولکمب و همکاران ( )2003ابتکارات شخصی کارآفرینان را از ویژگیهایی میدانند که
موجب بهبود تأمل میشود .گسترة ویژگیهای شخصیتی شناساییشدة پژوهش حاضر عالوهبر
پوشش یافتههای این پژوهشها ،چندین ویژگی شخصیتی جدید مانند تفکر انتقادی،
نظمیافتگی ذهنی ،مثبتاندیشی و ...را تسهیلکنندة یادگیری تأملی معرفی میکند.
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش ،ویژگیهای شخصیتی تسهیلکنندة یادگیری تأملی در
کارآفرینان از نظر اهمیت اولویتبندی شدند .مطابق یافتههای پژوهش حاضر نظمیافتگی
ذهنی ،تفکر انتقادی و کاردوستی برجستهترین ویژگیهای شخصیتی معرفی شدند .پرسش
سوم پژوهش بر روابط علی -معلولی متمرکز شده است .مطابق یافتههای این پژوهش
«مثبتاندیشی» علیترین ویژگی شخصیتی شناسایی شده است که یادگیری تأملی را تسهیل
میکند .در ادبیات تحقیق ،پژوهشی با موضوع اولویتبندی ویژگیهای شخصیتی تسهیلکنندة
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یادگیری تأملی و بررسی و تحلیل روابط علی -معلولی بین آنها صورت نگرفته است .هدف
بررسی روابط علی -معلولی ،توجه به علیترین ویژگی شخصیتی در آموزش یادگیری تأملی
است .در آموزش یادگیری تأملی ،باید به ویژگیای که بهعنوان علیترین ویژگی شخصیتی
تسهیلکنندة یادگیری تأملی انتخاب شده است ،با اولویت بیشتری توجه شود ،زیرا توجه به
علیترین ویژگی ،ویژگیهای دیگر (شکل  )4را نیز در افراد تقویت میکند.
پیشنهاد میشود پژوهشی در زمینة ویژگیهایی که موجب ممانعت و محدودیت در
یادگیری تأملی کارآفرینان کارکشته میشوند ،انجام گیرد .عالوهبراین ،توصیه میشود در
پژوهشهای بعدی به ساخت مقیاسی برای سنجش مناسب هریک از ویژگیهای شخصیتی
تسهیلکنندة یادگیری تأملی توجه شود .با توجه به اینکه پژوهش مذکور بهصورت کیفی انجام
گرفته است ،پیشنهاد میشود در پژوهشی دیگر به میزان تأثیرگذاری هریک از مقولهها در
یادگیری تأملی کارآفرینان بهصورت پیمایشی توجه شود.
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