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بررسي الگو های رفتاري يادگيري کارآفرينانه با رويکرد شايستگي
علی مشدئی* ، زهرا تقوی1 ، امير مشدئي2 

دانشگاه تهران، تهران، ایران
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چکیده
    سازمان ها براي افزایش عملكرد خود از طریق نوسازي راهبردی و ایجاد فرصت هاي جدید پر مخاطره، به کارآفرینی روی می آورند. 
در این ميان یادگيري سازماني یك راه مؤثر براي نوسازي راهبردی محسوب  می شود. اما چگونه فرصتهاي پر مخاطره ایجاد مي شوند و از 
یادگيري سازماني چگونه ميتوان به عنوان فرایندی برای تشخيص و عملي کردن فرصت هاي جدید استفاده کرد. یادگيري سازماني مي تواند 
توانایي یك شرکت را براي تشخيص فرصت ها تقویت کند و کمك کند که این توانایيها را به نحو مؤثري براي عملي کردن فرصت هاي جدید 
به کار گيرند. نوشته حاضر الگوی رفتاری جدیدی تحت عنوان یادگيري کارآفرینانه را با رویكردی جدید و تحت عنوان »شایستگي« متمایز در 
کارآفرینی مورد بررسی قرار می دهد. مرور ادبيات کارآفرینی با این رویكرد نشان داد که در این زمينه شش الگوي رفتاري یادگيری کارآفرینانه 
وجود دارد که عبارتند از: جستجوي فعال فرصت هاي یادگيري، یادگيري گزینشي و هدفمند، یادگيري عميق، یادگيري پيوسته، بهبود  وضعيت 
و انعكاس در تجربه و انتقال تجربه قبلي به تجربه جاري. یادگيري کارآفرینانه بيشتر مستلزم تجربه، مهارت، دانش و یا دارا بودن نسبت هاي 
مربوط به یادگيري است. البته نيازهاي یك کارآفرین شایسته، سيستمی از الگوهاي رفتاري یادگيري محسوب می شود. این الگوی یادگيری 

Abstract
Organizations tend towards enterpreneurship in order to increase their functionality by innovative 
approaches and creating new risky opportunities. The question is how risky opportunities are 
created and how organizational learning can be used as a process for identifying and actualizing new 
opportunities. Organizational learning can improve an organization’s ability to identify opportunities 
and helps companies to use these abilities effectively. This study evaluates a new behavioral model 
called enterpreneurship learning with a new approach called “qualification” in enterpreneurship. 
Literature reviews on enterpreneurship with this approach show that there are 6 behavioral models 
for enterpreneurship learning: active search for learning opportunities, selective and goal oriented 
learning, in-depth learning, improvement, and reflection on experience and transfering previous 
experiences to the current experience. Experience, skill, knowledge and having relationships related 
to learning are very important in enterpreneurship learning. Of course, the needs of a qualified 
enterpreneur is considered as a system of behavioral models in learning. Like other models, these 
models are transferrable through education. Considering the importance of enterpreneurship in 
the development of societies and the imporatance of improving enterpreneurship skills, this study 
aims to assess enterpreneurship learning based on the “qualification” approach, in order to compare 
enterpreneurship learning models for development.
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enterpreneurship, learning, enterpreneurship learning, qualification approach
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به مانند الگوهای دیگر از طریق آموزش قابل انتقال هستند. . با توجه به اهمیت کارآفرینی در توسعه جوامع و ضرورت بهبود مهارت های 
کارآفرینانه، در نوشته حاضر الگوی یادگیری کارآفرینانه تحت چهارچوب شایستگي مورد بررسی قرار گرفته و از این طریق الگوي هاي رفتاري 

کارآفرینانه جهت توسعه مورد مقایسه قرار می گیرند.

واژگان کلیدی
کارآفرینی، یادگیری، یادگیری کارآفرینانه، رویکرد شایستگی

مقدمه
و  رفاه  ثروت،  به  دستیابی  براي  کارآفرینی  توسعه  امروزه 
اشتغال به امري اجتناب ناپذیر براي توسعه کشورها مبدل گردیده 
آِن  از  امروز، کامیابی  پیشرفت  و  دنیاي در حال تحول  است. در 
قابلیت هاي  و  کمیاب  منابع  بین  که  است  سازمان هایی  و  جوامع 
برقرار  معنی داري  رابطه  خود  انسانی  منابع  کارآفرینی  و  مدیریت 
نمایند. کشورهایی نظیر کره جنوبی، تایلند، تایوان، سنگاپور، مالزي 
بهبودهاي کاماًل  اجتماعی  و  اقتصادي  لحاظ  از  و هندوستان که 
محسوس پیدا کرده  و اکنون قابلیت هاي جدیدي در سرمایه عظیم 
خود یعنی منابع انسانی به دست آورده اند، بیش از پیش مشخص 
و  کارآفرینی  توسعه  علمی  ادبیات  مدیون  را  تحول  این  که  شده 
نظریه های  از  وسیعی  دامنه  هستند]1[.  کارآفرینانه  عادت هاي 
اقتصادی و راهبردی برای فراهم آوردن چهارچوبی به کار گرفته 
عاملی  عنوان  به  یادگیری  آن  مسیر  در  و  آموزش  که  می شوند 
مهم برای موفقیت کارآفرینانه برای سازمان مورد توجه است]2[. 
شناسایي  قابل  بخوبي  کارآفرینانه  موفقیت  در  یادگیري  اهمیت 
یافته  اختصاص  مطالعات  شمار  افزایش  در  همان طورکه  است 
است.  یافته  انعکاس  اخیر  سال هاي  در  کارآفرینانه  یادگیري  به 
بر یادگیري کارآفرینانه  تا حد زیادي عوامل موثر  مطالعات قبلي 
را مورد توجه قرار داده  و چگونگي وقوع آن را نشان می دهند. به 
هر حال به منظور توسعه یادگیري کارآفرینانه به عنوان یک مفهوم 
درگیر  فعالیت هاي  و مطالعه  بررسی  به  است  قابل مشاهده الزم 
از طریق چارچوبي  این کار  در یادگیري کارآفرینانه پرداخته شود. 
می شود.  عملی  دارد  کارآفرینانه  موفقیت  با  نزدیک  ارتباطات  که 
آنچه در نوشته حاضر دنبال می شود این استدالل است که رویکرد 
شایستگي مي تواند یک راه حل ممکن در این حوزه تحقیق باشد و 
از طریق بررسی یادگیري کارآفرینانه به عنوان یک »شایستگي« 
کارآفرینانه  دیگر  شایستگي هاي  فراگیري  پیشبرد  در  مي توان 
معني  این  به  شایستگي  رویکرد  اجراي  حال  هر  به  بود.  موفق 

است که مي توان الگوي رفتاري یادگیري مؤثر را از طریق مفاهیم 
مختلف موثر مورد مقایسه قرار داد]3[.

کارآفریني
جانبه محسوب می شود  چند  فرایند  به عنوان یک  کارآفرینی     
نباید  دارد  کاربرد  مختلف  مکان های  و  متفاوت  سازمان های  در  که 
صرفا از دیدگاه انتفاعی به آن نگاه کرد با توجه به اینکه امروزه بیشتر 
واژه کارآفرینی، در بخش خصوصی به کار برده می شود در حالی که 
افراد در داخل سازمان  کارآفرینی سازمانی فرایندی است که در آن 
به دنبال فرصت های مستقل از منابع آن سازمان بوده یا برای انجام 
کارهای جدید با کارکنان دیگر تعامل می کنند]4[. کارآفرینی فرآیندي 
است.  پیشبینی  غیرقابل  همین دلیل  به  و  نیافته  ساختار  نامشخص، 
بنابراین، معضل اصلی ما در آموزش کارآفرینی، غیر متعارف بودن آن 
است]Echoles .]1 و Neck معتقدند کارآفرینی فرایندی است که 
در محیط ها و مجموعه های مختلفی اتفاق می افتد و طی آن تغییرات 
فرصت های  به  که  افرادی  نوآوری  طریق  از  اقتصادی  سیستم  در 
ایجاد  باعث  این  که  می دهد  رخ  می دهند،  نشان  واکنش  اقتصادی 
ارزش فردی و اجتماعی خواهد شد]5[. کارآفرینی شامل یک فرآیند 
یادگیری است و عبارت از توانایی برآمدن از عهده مسائل و مشکالت 
بندي  جمع  با  جانسون  دیوید  می باشد]6[.  آنها  از  یادگرفتن  نیز  و 

تعریف هاي مطرح شده، کارآفریني را به شرح زیر تعریف مي کند:
• در گذشته 	 آن چیزي که  به وسیله  که  است  عملي خالق 

وجود نداشته است، ایجاد مي شود.
• محیط 	 یک  از  فرصت  یافتن  و  درک  بر  مبتني  نوآوري 

نامشخص.
• ساخت و ایجاد فرصت با استفاده از منابع یا جستجوي منابع 	

جدید.
• فعالیت دربرگیرنده خطر به دلیل نو بودن که امکان محاسبه 	

ارزش افزوده آن مشکل است.
• کارآفریني منجر به ایجاد ارزش در شخص، گروه و جامعه مي شود.	
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• کارآفریني در برگیرنده فعالیت هاي مخرب خالق است. این 	
تعریف ها روزنه کوچکي است به پارادایم کارآفریني.

از یک کسب وکار  این اساس، کارآفریني مفهومي است که  بر 
کوچک به سازمان هاي بزرگ و پیچیده و سیستم هاي دولتي گسترش 
پیدا کرده است. جمع بندي کلي در مورد این تعریف ها آن است که 
کارآفریني در برگیرنده ایجاد فرصت ها و استفاده از آن ها، اقدام هاي 
ارزش  و  آینده  مورد  در  چشم انداز  ایجاد  نوآور،  و  خالق  خطرپذیر، 

مي باشد]7[.

)Organizational learning( یادگیري سازماني
   ادیان الهي، به ویژه اسالم، تأکید فراواني بر آموزش و یادگیري 
داشتهاند، تا آنجا که نخستین آیات نازل شده بر پیامبر اکرم)ص( در 
سوره علق بر آموزش و یادگیري و اهمیت آن تأکید میکند. یادگیري 
مطرح  آن  از  تعریفي  مارچ   بار  اولین  که   1963 سال  از  سازماني، 
کرده تا اوایل دهه 1990 که ویک و رابرتس  تعریف جدیدي از آن 
ارائه کردند، مورد بحث و تجزیه و تحلیل صاحب نظران مدیریت بوده 
است. یادگیري سازماني چیزي فراتر از مجموع توان یادگیري افراد 
است، یعني سازمان توانایي یادگیري خود را با خروج افراد سازمان از 
دست نمي دهد. یادگیري سازماني به مفهوم یادگیري افراد و گروه هاي 
درون سازمان و سازمان یادگیرنده به معني یادگیري سازمان به عنوان 
سیستمي کلي است. یادگیري سازماني فرایندي است پویا که سازمان 
را قادر مي سازد تا به سرعت با تغییر سازگاري یابد. این فرایند شامل 
راه  سازماني  یادگیري  میشود.  رفتارها  و  مهارتها  جدید،  دانش  تولید 
)Knowledge Work( و بهبود کارآیي  ایجاد کار دانش  اصلي 

سازمان است. پس یک سازمان موفق باید در یادگیري پویا باشد]8[.

یادگیري کارآفرینانه 
   براساس اصول نظریه  یادگیري اجتماعي براي الگوهاي رفتار 
هستند،  دیگر  کارآفرینان  معرض  در  بیشتر  که  افرادي  کارآفرینانه، 
وکارهاي  کسب  در  بیشتري  دخالت  خود  زندگي  آینده  در  احتمااًل 
کارآفرینانه خواهند داشت و برای موفقیت یادگیري مهارت، دانش و 
توانایي هایي در گام هاي مختلف توسعه کسب و کار مورد نیاز است. 
توانایي یادگیري در توسعه ظرفیت هاي کارآفریني ضروري است]9[. 
این موضوع بویژه در بازار فعال که همیشه در حال تغییر هستند، حیاتي 
فرآیند  یک  ضروري  به طور  کارآفریني  اینکه  نظیر  مباحثي  و  است 
یادگیري است، مورد بحث مي باشد. بنابراین به منظور فهم کارآفریني 
و  یادگیری  کنیم]3[.  شناسایی  را  کارآفرینانه  یادگیري  ابتدا  باید  ما 
و  خطرپذیری  با  که  را  عرضه  و  تولید  نوین  شیوه های  به کارگیری 
نوآوری همراه باشد، یادگیری کارآفرینانه نامیده اند. در تعریفی دیگر، 
یادگیری کارآفرینانه عبارت است از شناسایی و تشخیص فرصت ها، از 
طریق تعامل اجتماعی و ابتکار در نهایت مدیریت و سازماندهی کردن 
کسب کار های جدید]10[. محدوده ای از سطوح یادگیری و وابستگی 
آنها به فرآیندهای فراگیری، جذب و تحلیل و نهادینه کردن از دانش 
سازمان مورد مالحظه قرار گرفته؛ که ما برای طراحی یک رویکرد 
مفهومی برای یادگیری کارآفرینانه به آن مبادرت می کنیم. در اینجا 

مدلی مفهومی از یادگیری کارآفرینانه ذکر کرده ایم]11[.

تصویر 1: مدل مفهومی از یادگیری کارآفرینانه]11[
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سطوح یادگیری کارآفرینانه
کارآفرین . 1 خود  سطح  این  در  فردی:  کارآفرینانه  یادگیری 

یادگیرندگان  اثربخش  یادگیری می شود؛ کارآفرینان  درگیر 
فوق العاده هستند. البته پیتر سنگه بیان می دارد که یادگیری 
کارآفرینانه منعکس کننده مشارکت کارآفرین و رهبران آنها 

در تصمیم گیری های حیاتی سازمان است.
یادگیری کارآفرینانه سازمانی: یادگیری کارآفرینانه سازمانی . 2

یادگیری  حوزه  دو  ترکیب  از  جدید  مفهوم  یک  عنوان  به 
درون  می تواند  که  است  شده  ایجاد  کارآفرینی  و  سازمانی 

سازمانی و بین سازمانی باشد.
درون  یادگیری  در  سازمانی:  درون  کارآفرینانه  یادگیری   1-2
به عنوان  نخست،  می شود:  نگریسته  شیوه  دو  به  یادگیری  سازمانی، 
یک فرایند فنی که در آن یادگیری، به عنوان پردازش اثربخش، تعبیر 
و تفسیر و واکنش دهی به اطالعات درونی و بیرونی سازمانی تلقی 
می شود. در رویکرد دوم یادگیری به عنوان فرآیند اجتماعی، یادگیری 
به عنوان نتیجه و زمینه تعامالت اجتماعی در پردازش صریح اطالعات 
توجه  یادگیری کارآفرینانه درون سازمانی، کانون  در  تلقی می گردد. 
اقدام  اساس  و  پایه  به عنوان  آن  از  بهره برداری  و  فرصت  تشخیص 

کارآفرینانه است. 
2-2 یادگیری کارآفرینانه بین سازمانی: در زمینه تکامل کارآفرینی 
به عنوان یک حوزه مطالعاتی، این بحث مطرح بوده که انتقال آگاهانه 
از یک تحقیق به تحقیق  و کلیدی و کاربرد تئوری ها، متدولوژی ها 
دیگر، ممکن است پیشرفت های خالقی در هر دو مورد ایجاد نماید 

و یا ممکن است پایه های یادگیری سازمانی در حوزه مدیریت مطرح 
است.  بوده  محدود  کارآفرینی  حوزه  در  کاربردشان  اما  باشند  شده 
به ویژه این که کارآفرینی فرایند یادگیری و تئوری کارآفرینی نیازمند 

یک تئوری یادگیری است]12[. 

یادگیری کارآفرینانه، حاصل تعامل یادگیری سازمانی و 
کارآفرینی

   کلیه مباحث مرتبط با یادگیری با درک این مساله که یادگیری 
مفهوم  که  زمانی  می شود.  همراه  است  مواردی  چه  شامل  دقیقَا 
یادگیری را در کنار کارآفرینی استفاده می کنیم، منظور این است که 
از فرصت های شناخته شده و غلبه  شناسایی فرصت ها، بهره برداری 
بر موانع سنتی در سازماندهی و مدیریت کسب و کارهای جدید را یاد 
بگیریم. در واقع کارآفرینی در جستجوی درک این مطلب است که 
چگونه می توان چیز تازه ای )محصوالت و خدمات جدید، بازار جدید، 
فرایند، تولید جدید و ...( خلق کرد. از این رو کارآفرینی با تشخیص 
یک فرصت آغاز می شود و از طرفی تشخیص فرصت ها بستگی به 
از محیط اطرافش دارد.   توانایی سازمان در کسب دانش و یادگیری 
بر کارآفرینی  تاثیر مستقیمی  یادگیری سازمانی می تواند  بدین ترتیب 
تالقی  حاصل  اغلب  فرصت ها،  باشد.  داشته  فرصت  تشخیص  و 
داده  نشان  زیر،  در شکل  از عوامل محیطی هستند که  مجموعه ای 

شده است]8[.

سبک های یادگیری کارآفرینانه
   سازمان هایی که میل بیشتری به کارآفرینانه شدن دارند غالبا 

                                                        تصویر 2: فرصت ها، محصول تالقی عوامل]8[
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 ،)Behavioral Learning( رفتاری  یادگیری  سبک  سه  از 
یادگیری شناختی )Cognitive Learning( و یادگیری اقدامی 
فرصت ها  بهتر  چه  هر  تشخیص  برای   )Action Learning(
استفاده می کنند. یادگیری رفتاری اکتسابی، توزیع و ذخیره اطالعات 
و دانش در سازمان ها را شرح می دهد. رویکرد دوم، به دلیل تاکید بر 
یادگیری شناختی، برای استراتژی منبع مدار تاکید دارد و بیان می کند 
که هر فرایند تولید دانش، می تواند شایستگی های سازمانی و منابع 
دو  برخالف  شود.  تبدیل  رقابتی  مزیت  به  که  کند  ایجاد  بالقوه ای 
رویکرد فوق، یادگیری اقدامی بر تصحیح لحظه به لحظه اشتباهات، 
برای اقدامی بهتر در زمان واقعی تاکید دارد. بر اساس این رویکرد، 

یادگیری در زمان واقعی رخ می دهد و همزمان با یادگیری اقدامات و 
اعتقادات فردی نیز مجددا شکل می گیرد و در نهایت، به تغییر فرد و 
سازمان منجر می شود. به طور خالصه، هریک از سبک های یادگیری، 
برای ایجاد فرصت های غیر منتظره و جدید با موفقیت مورد استفاده 
ایجاد  در  سبک ها  از  استفاده  چگونگی  زیر،  جدول  گرفته اند.  قرار 
تشخیص  در  افراد  توانایی  کردن  بالفعل  و  کار  و  فعالیت های کسب 
سازمانی  یادگیری  رویکردها،  این  کلیه  در  نشان می دهد.  را  فرصت 
شکل دهی  و  کشف  برای  را  شرکت ها  کارآفرینانه  ظرفیت  می تواند 

فرصت های اقتصادی جدید افزایش دهد.
به  رفتاری  و  شناختی  یادگیری  مانند  یادگیری  سبک های  انواع 

تصویر3: سبک های یادگیری شرکت های کارآفرینانه برای ایجاد فرصت]13[

می کنند.  ایفا  کلیدی  نقش  فرصت  شکل دهی  و  کشف  در  ترتیب 
یادگیری کارآفرینانه نوعی یادگیری اقدامی است که عالوه بر کشف 
و شکل دهی فرصت ها، در بهره برداری از فرصت ها نیز نفش به سزایی 

دارد]13[.

رویکردهای یادگیري های کارآفرینانه 
   رویکرد تجربي: از نظر مفهومي رویکرد تجربي بر پایه مدل 
پیشنهاد  تجربي  رویکرد  است.  نهاده شده  بنا  کلب  تجربي  یادگیري 
ایجاد  مفاهیم  آن  به موجب  فرآیندي است که  یادگیري  مي کند که 
و به واسطه تجربه تغییر مي کنند. یادگیري تجربي کارآفرین باید با 

یادگیري  رویکرد  این  براساس  باشد.  هماهنگ  یادگیري  سبک های 
در  موفقیت آمیز  طور  به  آنچه  تکرار  معني  به  فقط  نه  کارآفرینانه 
گذشته به وسیله دیگران به انجام رسیده یا اجتناب از آنچه شکست 
خورده است؛ بلکه همچنین در برگیرنده تفسیر فعال از تجربه بوسیله 
از سوی کسانی که در  فزاینده ای  امروزه بهطور  یادگیرنده است]3[. 
زمینه کارآفرینی مطالعه دارند؛ بیان می شود که بهکارگیری آزمایش 
و تحقیقات تجربی کارآفرینی، شیوه های قوی برای یادگیری است. 
برنامه  در  کارآفرینی  دانشیار  و  کارآفرین سرمایه گذار  مکلین،  آندری 
استنفورد  دانشگاه  در  تکنولوژی«  تجاری مخاطرهآمیز  »فعالیت های 
چنین بیان می کند که کارآفرین، تنها زمانی ناکام قلمداد می گردد که 
یک شکست را دو بار تجربه کند. کارآفرین، ممکن است واقعًا شکست 
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بخورد؛ ولی هیچگاه خسته نمی شود]8[.
   یادگیری کارآفرینانه فرایندی تجربی است که طی آن تجربه 
یادگیری  بررسی  در  اما  می شود  تبدیل  دانش  به  کارآفرین  شخص 
به  آفرین، مستقیما  کار  باشیم که تجربه کاری  واقف  باید  کارآفرین 

دانش  و  تجربیات  کسب  واقع  در  نمی شود.  منجر  کارآفرینانه  دانش 
جدید را می توان فرآیندی توصیف کرد که به موجب آن تجربه ها به 
دانشی تبدیل می شوند که خود به صورت تجربی کسب می شوند]14[.

نظریه یادگیری اجتماعی پیشنهاد می کند  رویکرد اجتماعی: 

                                       تصویر4: چهار چوب مفهومی یادگیری کارآفرینانه به عنوان یک فرایند تجربی]14[

که  است   )Vicarious( جانشینی  از طریق  یادگیری،  راه  که یک 
افراد از طریق مشاهده، رفتارهای دیگران را به عنوان الگو می پذیرند. بر 
اساس اصول نظریه یادگیری اجتماعی برای الگوهای رفتار کارآفرینانه، 
افرادی که بیشتر در معرض کارآفرینان دیگر هستند، احتماال در آینده 
زندگی خود، دخالت بیشتری در کسب و کارهای کارآفرینانه خواهند 
داشت. هنگامی که فرد، رفتار کارآفرینانه را از یک کارآفرین مشاهده 
می کند و از طرف دیگر، فرد کارآفرین، مورد حمایت محیط اجتماعی 
و اطرافیان قرار می گیرد و به موفقیت هایی دست می یابد، این رفتار، 
در فرد مشاهده کننده تقویت شده و پس از طی فرایندهای یادگیری 
 Attention, Retention,( )توجه، بیادسپاری، بازتولید، انگیزش(
زمینه  شدن  فراهم  و   )Reproduction, Motivation
نظریه  در  آغاز خواهد کرد.  را  کارآفرینانه  فعالیت  انگیزشی،  اجرایی/ 
Self-( واژه، مفهوم خود کارآمدی اجتماعی، کلیدی ترین  یادگیری 

از  دارد  اعتقاد  که شخص  است  آن  معنای  به  و  است   )Efficacy

عهده انجام کاری بر می آید. از این باور، در حقیقت حاصل مجموعه 
عوامل بیرونی و مشاهدات شخص از محیط، به عالوه عوامل درونی 
شکل  است  کارآمدی  خود  آن  محصول  که  یادگیری،  فرایندهای 
وی  است.  شده  نامیده  اجتماعی  یادگیری  بندورا  توسط  و  می گیرد 
معتقد است شدت اطمینان مردم به کارآمدی خود، معین می کند که 
از  که  کنند  تصور  مردم  اگر  نه.  یا  آمد  کنار خواهند  با مشکالت  آیا 
پس موقعیت های تهدیدکننده برنمی آیند، از آن اجتناب می کنند؛ در 
حالی که وقتی خود را در برابر موقعیت دیگری توانا می بینند، قاطعانه 
اعتقاد  خود  کارآمدی  به  که  کارآفرینانی  همین طور،  می کنند.  عمل 
راسخ دارند، ابتدا دیدگاهی از آنچه را که می خواهند انجام دهند، در 
ذهن پرورش می دهند، سپس اهداف بلند و چالشی را بر می گزینند، 
را در پیش می گیرند و  بازاریابی  تولید  مبتکرانه  استراتژی های  آنگاه 
می توانند در حوزه کارشان تحول ایجاد کنند و باالخره به رشد باال در 

کسب و کارشان دست می یابند]9[.
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رویکرد شناختي: تاکید این رویکرد بر این است که یادگیري 
به عنوان یک کار ذهني اکتسابي و دانش ساختاري مورد توجه قرار 
گیرد. توجهات زیادی به عدم رمزي شدن فرآیند یادگیري کارآفرینانه 
و شخصیتي  احساسي  نگرشي،  شناختي،  عوامل  بر  تمرکز  طریق  از 

مؤثر یادگیري را در بر مي گیرد.
یادگیري  براي  شبکه اي  رویکرد  شبکه اي:  رویکرد     
بر  تمرکز  با  شبکه اي  کوچک  کار  و  کسب  مطالعات  از  کارآفرینانه 
ماهیت زمینه اي یادگیري براي کار بزرگساالن توسعه یافت. براساس 
این رویکرد مهارت ها و دانش مالکان، مدیران شرکت هایی با اندازة 
در  اجتماعي  روابط  طریق  از  زیادي  میزان  به  متوسط  روبه  کوچک 
محدوده و بیرون سازمان ها حاصل مي شود و یک طیف وسیع شامل 
دانشگاه،  آموزش  بخش  بانک،  مدیران  مشتریان،  تهیه کنندگان، 
عضویت های حرفه اي، والدین و دوستان قابل اعتماد را در بر مي گیرد.

یادگیري کارآفرینانه  بر  تاکیدهاي متفاوت  این چهار رویکرد     
را نشان مي دهند و اطالعات مفیدي به ما درباره آنچه در یادگیري 
کارآفرینانه اثرگذار است و چگونگي رخ دادن آن را به ما مي دهد]3[. 
به  نیاز داریم که  به منظور فهم یادگیري کارآفرینانه ما  به هر حال 
آن به عنوان یک مفهوم عیني از فعالیت ها و رفتارهاي قابل شناسایي 
توجه کنیم که اجازه اندازه گیري، تعمیم، رسیدگي و بررسي بیشتر تنوع 

عوامل فردي و سازماني و زمینه اي موثر آنها را مي دهد.

منابع یادگیری کارآفرینانه
یادگیری عملی فعال: در یادگیری عملی فعال، فرد از طریق . 1

حل مسأله، آزمایش تجربی و آزمون و خطا، از نتایج حاصله 
یاد می گیرد.

یادگیری . 2 نظری رسمی،  در حالت  نظری رسمی:  یادگیری 
و  آموزش  دانشگاهی،  مطالعات  و  تحصیالت  طریق  از 

تحقیقات کتابخانه ای و اینترنتی صورت می گیرد.
و . 3 شبکه  اجتماعی،  یادگیری  در  اجتماعی:  یادگیری 

ناظران،  مشاوران،  و  متخصصان  رقبا،  کلیه  کارآفرینان، 
یادگیری  منابع  از  ... همگی  و  عرضه کنندگان  و  مشتریان 

می باشند]10[.

                                                     تصویر 5: مدل مفهومی نظریه یادگیری اجتماعی]9[ 
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                                                           تصویر6 : مدل منابع یادگیری کارآفرینانه]10[

یک مدل خالقانه تشخیص فرصت کارآفرینانه

که  شده  پیشنهاد  فرصت  تشخیص  فرایند  مدل  یک  اخیرأ     
نظریه  یک  پایه  بر  است.  شده  بنا  ارزیابي  و  دریافت  ایده  پایه  بر 

روانشناسي کالسیک خالقیت، مدل تشخیص فرصت به عنوان یک 
فرآیند مرحله اي به تصویر کشیده مي شود که شامل یک فاز اکتشاف 
شامل آماده سازي، پرورش و بینش و فاز شکل گیري شامل ارزیابي و 

به جزئیات پرداختن است.

تصویر 7:  مدل برپایه خالقیت تشخیص فرصت]13[
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یک ویژگي کلیدي این مدل عمومي تشخیص فرصت، ماهیت 
بیان »آها«ي  تکرارپذیر آن است. تشخیص فرصت محدود به یک 
خالي نیست؛ بلکه یک فرایند تکراري است که از طریق آن نگرش ها 
اندیشیده مي شوند، اطالعات جدید جمع آوري مي شود و مورد مطالعه 
قرار مي گیرد و دانش در طول زمان ایجاد مي شود. در این مسیر یک 
ایده کسب و کار باید براي یک فرصت که ارزش افزوده براي شرکت 

ایجاد کند، شکل بگیرد.
   مدل بر پایه خالقیت تشخیص فرصت، به چندین دلیل براي 
تشخیص فرصت کارآفرینانه تناسب یافته است. اول اینکه کارآفریني 
ماهیت  است،  معلولي  فرآیند  یک  آن  اولیه  مراحل  در  ویژه  به 
بازگشت پذیر خالقیت، فعالیت هاي پس و پیشیني که کارآفرین غالبأ 
و  پدیدار شونده کسب  مفهوم  آوردن یک  به چنگ  براي  در تالش 
کار با آنها درگیر است را با هم جفت مي کند. دوم اینکه این مدل از 
ادبیات سازماني متمایز است زیرا اصوأل  سایر مدل هاي خالقیت در 
براي توصیف یک فعالیت در سطح انفرادي به کار مي رود در حالي که 
از تکنیک هاي خالقیت در  سایر رویکردهاي خالقانه اساسأ استفاده 
سطح گروهي در زمینه سازمان هاي تأسیس شده را مدنظر دارند]13[. 
مي دهیم  نشان  فرصت،  تشخیص  مرحله  پنج  از  خالصه اي  از  بعد 
چگونه سه حالت یادگیري سازماني – رفتاري، ادراکي و اجرایي- به 
پیدا  ارتباط  فرصت  تشخیص  فرآیند  و شکل گیري  اکتشاف  فازهاي 

مي کند]10[.

پنج مرحله تشخیص فرصت
با  را  فرصت  فرایند تشخیص  گرفتند  تصمیم     چندین محقق 
فرصت  تشخیص  مدل هاي  از  بعضي  کنند.  توصیف  آن  ویژگي هاي 
که  شکلي  به  کشیدند،  تصویر  به  مرحله اي  فرایند  یک  به عنوان  را 
حاصل این فرایند به عنوان »تشخیص« تعریف شد. بیشتر تالش هاي 
محققین در مدل تشخیص فرصت، آن را به عنوان محل تالقي عوامل 
زیادي از قبیل زمینه کارآفریني و تأثیر کسب و کار و محیط عمومي 
Lumpkin و همکاران  این دیدگاه ها،  از  تلفیق  تعریف کردند. در 
مدلي را پیشنهاد کردند که طي آن یک چهارچوب »مرحله خالقیت« 
مي داد.  ارائه  را  فرصت  تشخیص  مدل سازي  براي  ضروري  عناصر 
فاز  که  بینش،    )3 پرورش؛   )2 سازي؛  آماده   )1 شامل:  مراحل  این 
اکتشاف را شکل مي دهند؛ 4( ارزیابي؛ و 5( به جزئیات پرداختن که 
فاز شکل گیري را شکل مي دهند. در زیر بخش پایین، هر کدام از این 
استفاده  فرایند تشخیص فرصت  اینکه چگونه در  ارائه  با  پنج عنصر 

مي شود مورد بحث قرار گرفته اند]13[.

• آماده سازي 	
تحقیقات قبلي بر این باور بودند که آماده سازي و دانش قبلي 
آماده سازي  هستند.  ضروري  فرصت  تشخیص  فرایند  براي 
اکتشاف  فرایند  از  پیش  که  مي کند  رجوع  دانشي  و  تجربه  به 
آگاهانه  اساسأ یک تالش  آماده  سازي  چنان که  مي آید.  فرصت 
براي ایجاد تخصص در یک حوزه و ایجاد یک حساسیت براي 
آماده سازي  اما  است.  زمینه سودآور  در یک  و مشکالت  موارد 
بدون  و  همچنین شامل دانش و تجربه اي است که غیرارادي 
مجموعه  یک  در  است.  شده  جمع آوري  فرصت  اکتشاف  قصد 
کار  و  موفقیت آمیز کسب  راه اندازي  به  که  ایده هایي  سازماني، 
یا  جاري محصول  زمینه شرکت، خط  از  اغلب  مي شود،  منجر 
خدمت، یا دانش فني پدیدار مي شود. با این حال، افراد مهارت ها 
ایجاد  به  مي تواند  که  مي آورند  به شرکت  را  جدید  ایده هاي  و 

کسب و کارهاي جدید منجر شود.
• پرورش دادن	

پرورش دادن به بخشي از فرایند تشخیص فرصت گفته مي شود 
که کارآفرینان یا تیم کارآفرین به یک ایده یا یک مشکل ویژه 
مي اندیشد. با این حال این مرحله به حل مسئله آگاهانه یا تجزیه 
 ،Csikszentmihalyi .و تحلیل سیستم ها ارجاع نمي شود
یک  زیر  از  »ایده ها  دادن،  پرورش  طول  در  که  مي کند  ابراز 
اساسأ  دادن  پرورش  بنابراین  مي آیند«]15[.  بیرون  آگاهي 
یا  امکانات  کردن  توجه  از  جهت نیافته،  و  تکراري  سبک  یک 
را  دادن  پرورش  تاوب«  و  »گاگلیو  است.  متفاوت  گزینه هاي 
به عنوان یک دوره که »تشخیص، آماده جوش آمدن مي شود« 
توصیف کرده است. این بخشي از فرایند تشخیص فرصت است 
که در آن ترکیب جدیدي که »شومپیتر«  به آن فکر مي کرد، 

پدیدار مي شود]13[.

• بینش 	
بینش به لحظه » یافتم، یافتم« یا »آها«ي جوینده یابنده اشاره 
مي کند. در حالیکه پرورش دادن به یک فرایند جاري نظر دارد 
، بینش به لحظه تشخیص اشاره مي کند. در بسیاري موارد، این 
نقطه اي است که تمام جواب یا راه  حل اساسي به شکل ناگهاني 
ناگهاني  همگرایي  این  مي کند.  خطور  ذهن  به  غیرمنتظره  و 
نتیجه تغییر ادراکي است که روابط وسیله-هدف موجود را به هم 
براي  خنثي سازي  کاتالیزورهاي  است  ممکن  بینش ها  مي ریزد. 
ایجاد کسب و کار جدید یا دانش پوشش داده نشده اي که فرایند 
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جاري اکتشاف را به پیش اندازد، فراهم کنند. غیرمحتمل است 
که بینش یک »رویداد« منفرد باشد؛ بینش ها اغلب به صورت 
بازگشت پذیري از طریق فرایند تشخیص فرصت روي مي دهند. 
بینش هاي کارآفریني اساسأ یا تشخیص ناگهاني فرصت کسب 
و کار، یعني راه حلي براي مشکل کامأل مطالعه شده و یا به دست 
را  مرتبط  افراد  سایر  و  دوستان  همکاران،  از  ایده  یک  آوردن 

شامل مي شوند]13[.

• ارزیابي	
ارزیابي شروع فاز دوم فرایند تشخیص فرصت، یعني شکل گیري 
که  مي شود  این  تحلیل  شامل  مرحله  این  مي دهد.  نشان  را 
آیا  اینکه  باشند،  اجرا  قابل  اکتشاف  فاز  در  شده  ایجاد  مفاهیم 
داشته  را  آن  انجام  براي  ضروري  هاي  مهارت  تیم/کارآفرین 
آن  روي  بشود  که  باشد  جدید  آنقدر  ایده  این  اینکه  و  باشند، 
کار کرد. در زمینه تشخیص فرصت کارآفرینانه، مرحله ارزیابي 
از  ایده ها  که  شکلي  به  مي شود،  امکان سنجي  مطالعه  شامل 
طریق شکل هاي مختلف بررسي از قبیل آزمون مقدماتي بازار، 
شرکاي  از  بازخوردهایي  یا  و  مالي  امکان سنجي  تحلیل هاي 
تجاري و سایر افراد در شبکه اجتماعي مورد آزمون قرار گیرند. 
آن  در  که  مي شود  داخلي  فرایند  یک  شامل  همچنین  ارزیابي 
و  کند  جستجو  جدید  بینش  براي  چشم اندازي  باید  کارآفرین 
بپرسد آیا مفهوم این کسب و کار به اندازه کافي ارزشمند است 

که آن را اجرا کرد.

• به جزئیات پرداختن	
 در محیط خالقیت کارآفرینانه، پرداختن به جزئیات یعني: »ارزش 
آفریني از طریق کار خالقانه«]16[. بر عکس جنبه هاي در جستجوي 
اطمینان مرحله ارزیابي، این مرحله شامل جستجوي مشروعیت است: 
شکل دادن کسب و کار از یک فرصت پایدار با موضوع قرار دادن آن 
در یک بررسي موشکافانه خارجي و ساختن یک سیستم حمایتي براي 
آن. این مرحله از آنجا که نشان دهنده کار نسبتأ خسته کننده انتخاب 
اساسأ  است،  منابع  سازماندهي  و  انتخاب ها  نهایي کردن  گزینه ها، 
کار  و  کسب  ایده  اینکه  فرض  با  است.  فرایند  بخش  وقت گیرترین 
بعد از مرحله ارزیابي هنوز پایدار مالحظه مي شود، این مرحله شامل 
فعالیت هاي برنامه ریزي جزئیات براي کاستن از عدم اطمینان مي شود. 
با این حال خود فرایند پرداختن به جزئیات جنبه هایي از مفهوم کسب 
و کار را آشکار مي کند، که نیاز به توجه یا تحلیل هاي دقیق تري دارد 

و بنابراین باید بیشتر تحت ارزیابي قرار گیرد.
فرایند تشخیص فرصت با این پنج مرحله به اختصار گفته شده، 
سازماني  یادگیري  روش هاي  و  اصول  اجراي  وسیله  به  مي تواند 
پیشرفت کند. در باقیمانده مطلب، شرح مي دهیم که چگونه مي توان 
که  مي پردازیم  این  به  سپس  یافت.  دست  فرصت  تشخیص  به 
بهبود  را  فرایند تشخیص فرصت  یادگیري سازماني مي تواند  چگونه 

بخشد]13[.

سه مدل یادگیري سازماني در تشخیص فرصت 
کارآفرینانه

   مرور ادبیات یادگیري سازماني ارتباط تنگاتنگ بین تشخیص 
فرصت و یادگیري سازماني را نشان میدهد: اگر قرار است یادگیري 
آنها به  صورت پذیرد، ایدههاي جدید ضروري هستند. گاهي اوقات 
وسیله جرقه خالقیت یا بینش تازه ایجاد میشوند؛ در زمانهاي دیگر 
درون  افراد  دانش  توسط  یا  میآیند  به دست  سازمان  از  خارج  از  آنها 
بهبود  محرک  آنها  باشد،  چه  هر  آنها  منبع  میشود.  حاصل  سازمان 
اثبات این است  از دالیل  سازماني هستند. این عبارت گاروین یکي 
که چگونه کیفیت به دست آمده از یادگیري سازماني، شبیه به عناصر 
به  به طور خاص، تشخیص فرصت  فرایند تشخیص فرصت هستند. 
براي  و  تولید میشوند  ایدهها  است:  دانش  به  تبدیل اطالعات  معني 
کیفیت و پایداري شان به شکلي ارزیابي می شوند که اطالعات براي 
تولید دانش تحلیل و ترکیب شود. فرایند تشخیص فرصتي که به این 
وسیله به دست میآید، میتواند به عنوان نمونه یا گونهاي از یادگیري 
فرایند  سازماني  یادگیري  رسمي،  شکل  به  شود.  نگریسته  سازماني 
دانش  ایجاد  به  که  است  اطالعات  تفسیر  و  آوردن  به دست  جاري 
تفسیر  و  آوردن  به دست  فعالیت  ترتیب،  همین  به  میشود.  منجر  نو 
اطالعات قلب فرایند تشخیص فرصت است و نتیجه این دو تالش، 
که  شکل  به همان  دقیقأ  است.  شرکت  ارزش  و  دانش  در  افزایش 
پردازش خالقانه شامل خلق دانش جدید و اشکال جدید از توضیحات 
میشود، تشخیص فرصت کارآفرینانه هم یک فرایند یادگیري است که 

خلق ثروت تازه را آغاز میکند.
    این دیدگاه به یک مباحثه ابتدایي در این مقاله منجر میشود؛ 
تشخیص  فرایند  میتواند  یادگیري سازماني  رویههاي  و  اصول  اینکه 
را  اکنون بحث  این قضیه،  نظر گرفتن  در  با  کند.  تقویت  را  فرصت 
)رفتاري،  یادگیري  مرتبط  رویکرد  سه  چگونه  اینکه  دادن  نشان  با 
با دو فاز تشخیص فرصت )کشف و شکل گیري(  ادراکي و اجرایي( 
در ارتباطند، گسترش میدهیم. مشخصأ تغییر در ساختار ذهني که در 
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یادگیري ادراکي صورت میگیرد نشان دهنده فاز اکتشاف در تشخیص 
فرصت است؛ و یادگیري اجرایي، با تواناییاش در به چالش کشیدن 
پنداشتهاي اساسي به شیوه اي بازگشت پذیر، یک گشودگي زمینهاي 
ایجاد میکند که هر دو فاز اکتشاف و شکلگیري از فرایند تشخیص 

فرصت را مورد پشتیباني قرار میدهد]13[.

توسعه چارچوب شایستگي یادگیري کارآفرینانه
    براساس تئوری برید از شایستگی کارآفرینانه که ادعا می کند 
آن  به موجب  کارآفرینانه مکانیزم هایی هستند که  که شایستگی های 
احتمال دست یابی به موفقیت های کسب و کار  می تواند افزایش یابد، 
یک چارچوب نظری برای بیشتر تحقیقات تجربی پیشنهاد شده است. 
شایستگی های کارآفرینانه در قلمرو تعریف شایستگی عبارتند از:

راهبردی . 1
مفهومی. 2
فرصت. 3
روابط . 4
یادگیری. 5
شخصی. 6
اخالق]17[.. 7

اساسي  ویژگي هاي  عنوان  به  مي تواند  شخصي  شایستگي هاي 
در نظر گرفته شود که مربوط به عملکرد موثر و عالي در کار است. 
برگیرنده  در  از عناصر مختلف است که  بعدي  این یک مفهوم چند 
اصلي  تاکید  مثال  براي  می باشد.  خروجی  و  فرآیندها  ورودي ها، 
ورودي ها به شایستگي ها بر انواع متفاوت از ویژگي هاي شخصي است 
شامل نگرش ها، مشخصه هاي روانشناسانه، طرز فکر تمایالت، دانش، 
وظایف  بر  فرآیند  بعد  تاکید  مي شود.  توانایي ها  و  مهارت ها  تجربه، 
بعد خروجي ها  تاکید  است.  اشخاص  توسط  انجام شده  رفتارهای  یا 
این معني  به  بعد زمینه  از شایستگي است و  سطوح مختلف موجود 
سلسله  مختلف  سطوح  میان  در  است  ممکن  شایستگي ها  که  است 
مراتب مدیریتي یا تحت زمینه هاي مختلف فرق کند و بنابراین به طور 
مساوي مهم است که زمینه هاي سازماني و محیطي توسعه شایستگي 
شایستگي  رویکرد  بکارگیري  در  بنابراین  گیرد.  قرار  مالحظه  مورد 
مهمتر آن است که مهارت ها، توانایي ها یا دانش مورد مالحظه قرار 
گیرد. مخصوصا، با بکارگیري رویکرد شایستگي در مطالعه یادگیري 
کار  شایستگي هاي  قلمرو  عنوان  به  مي تواند  یادگیري  کارآفرینانه، 
آفرینانه که هدایت کننده به سوي فراگیري شایستگي هاي دیگر است، 

در نظر گرفته شود]3[.

ابعاد رویکرد شایستگي
    رویکرد شایستگي داراي ابعاد 4 گانه است: 1ـ  ورودي  2ـ  فرآیند 

3 ـ خروجي 4 ـ زمینه ها
که . 1 مي دهد  اجازه  ما  به  شایستگي  رویکرد  ورودي ها: 

ورودي ها  هستند  متفاوت  شایستگي  ورودي هاي  بدانیم 
شامل نگرش ها، طرز فکر تمایالت، دانش، تجربه، مهارت 
و توانایي]3[ و سوابق شخصی و فردی مانند، سن، خانواده، 

تحصیالت شود]18[.  
مي کند . 2 پیشنهاد  شایستگي  رویکرد  از  فرایند  بعد  فرآیند: 

که شایستگي یک فرد مي تواند از طریق فعالیت ها و رفتارها 
و  باالتر  سطوح  به  باید  مختلف  رفتارهاي  و  شود  ثابت 

پایین تر تمییز داده شوند.
به عنوان . 3 کارآفرینانه  یادگیري  دیدگاه  از  جدا  خروجي ها: 

بکارگیري  یادگیري،  شایستگي هاي  از  ویژه  مفهوم  یک 
نقش  معني  به  کارآفرینانه  یادگیري  در  شایستگي  رویکرد 
بنابراین  است.  دیگري  شایستگي های  توسعه  در  یادگیري 
حوزه هاي  کارآفریني،  یادگیري  خروجي هاي  و  نتایج 

شایستگي است.
زمینه ها: مطالعات قبلي نشان داده اند که اثر عوامل زمینه اي . 4

در  اجتماعي  روابط  دروني،  ساختار  کارآفرینانه،  یادگیري 
محدوده سازمان، تغییر ماهیت سازمان، فرهنگ و سیاست ها 
هستند. با بکارگیري رویکرد شایستگي این عوامل مي توانند 
که  وقتي  یادگیري  رفتارهاي  تسهیل کننده  عنوان  به 
مهارت ها،  دیگر  دستیابي  براي  یادگیري  شایستگي هاي 
دانش و شایستگي ها توسعه مي یابد یا به کارگرفته مي شود، 
نمایش داده شوند. به عبارت دیگر به کارگیری این رویکرد، 
شایستگي ها  یادگیري  که  محدوده هایي  متنوع  زمینه هاي 

مي تواند توسعه یابد را فراهم مي کند]3[.
الگوهاي رفتاری ناشي از یادگیري کارآفرینانه

    اقتصاددانان و نویسندگان در حوزه کارآفرینی، رفتار کارآفرینانه 
یافته های  می کنند]19[.  تعریف  کارآفرینانه«  »کشف  عنوان  به  را 
برجسته  یادگیرندگان  که  کارآفرینان  که  مي کند  پیشنهاد  تحقیقی 
هستند، قادر خواهند بود که به طور فعال در پي فرصت هاي یادگیري 
باشند حتي اگر چنین فرصت هایي در دسترس آنها نباشد؛ بعضي اوقات 
آنها در جستجوي فرصت هاي یادگیري هستند که خارج از قلمرو و 
شایستگي هاي  رفتاري  الگوي  کلي  به طور  است]3[.  اختیار خودشان 

یادگیري کارآفرینانه شامل 6 الگو مي باشد؛ که عبارتند از:
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جستجوي فعال فرصت هاي یادگیري  . 1

یادگیري پیوسته. 2

یادگیري انتخابي و با هدف. 3

یادگیري عمقي در کسب و کار. 4

بهبود وضعیت و انعکاس آن در تجربه. 5

انتقال آنچه یادگرفته شده است به عملیات دقیق.. 6

بحث و نتیجه گیری

    این مطالعه بر مبناي یک مفهوم سازي از یادگیري کارآفرینانه 
مي کند  پیشنهاد  چارچوب  این  است.  شده  انجام  شایستگي  به عنوان 
مورد  نگرش ها  و  دانش  و  مهارت ها  بایستي  سیستم  یک  در  که 
در  یادگیري  رفتارهاي  تشکیل دهنده  عوامل  و  گیرد  قرار  مالحظه 
هدایت  رفتارهایي  چنین  از  استفاده  و  توسعه  که  است  محدوده ای 
مطالعه  این  در  مي کند.  تسهیل  را  مطلوب  یادگیري  نتایج  به سمت 
تاکید بر رفتارهاي یادگیري است که سیستمي از الگوهاي یادگیري 

بر مي گیرد. تحت چهارچوب شایستگي  را در  تولید شده  کارآفرینانه 
نتایجي پیشنهاد مي شود که یادگیري کارآفریني بیش از داشتن یک 
آگاهي از فرصت هاي یادگیري، بلکه تمایل به یادگیري یا گردآوري 
رفتار  کارآفرینی  بنابراین  است.  نیاز  مورد  دانش  و  مهارت ها  تجربه، 
و  مفهوم  بر  متکی  آن  اساس  و  پایه  و  شخصیتی  ویژگی  نه  است 
نظریه و دانش است نه الهام و اشراق]8[. البته کارآفرین شایسته باید 
یادگیري گزینشي و هدفمند یادگیري عمقي، یادگیري پیوسته را مد 
نظر داشته و همچنین به طور فعال در پي فرصت هاي یادگیري باشد. 
همچنین این الگوهاي رفتاري از طریق کار روزانه و معمول کارآفرین 
قابل شناسایي هستند بنابراین اندازه گیري آنها از لحاظ شدت و تکرار 
مي تواند آسان باشد. همچنین این الگوها با یافته ها در مطالعات قبلي 
در شناسایي رفتارهاي مرتبط با یادگیري کارآفرینانه مطابق هستند. 
دلیل اصلي این مطالعه براي آموزش و پرورش کارآفرین این است 
که تاکید باید بیشتر بر تغییرات رفتاري الگوي یادگیري کارآفرین قرار 
داده شود، تا اینکه فراگیري مهارت انتقال دانش و تغییرات نگرشي 

مورد توجه قرار گیرد.
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