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 چکیده
هعای پیشعین    ، اما در پژوهشاست کارآفرینیمرحله اول و هسته محوری پردازی   ایده

هعایی   گری آن شده است. پعژوهش حاضعر در جسعتجوی روش    توجه اندکی به تسهیل
برای نیل به این هدف یعک   .کنند لیتسهکارآفرینانه را پردازی   ند ایدهنتوا میاست که 

 های مرتبط پیشین انجعام شعده اسعت.    های پژوهش مرور جامع نظام مند بر روی یافته
چهل و دو مقاله در این مرور معورد مطالععه قعرار گرفتنعد کعه بعا اسعتفاده از تحلیعل         

پردازی شناسایی و دسته بندی شعدند.   مضمون، مجموعه ای از روش های تسهیل ایده
، شبکه سازی، شعرکت در  گر پژوهشگران، آموزش، یادگیری از تجربه، ارتباط با تسهیل

ه از تکنیک های تحریک خهعن را بعرای تسعهیل    چالش و رقابت، اجرای پروژه و استفاد
هعایی کعه ابععاد     کعارگیری روش  پردازی پیشنهاد داده اند. مشاهده شد کعه بعا بعه    ایده

تعوان   دهنعد معی   کارآفرینعان بعالقوه را تحعت تعاثیر قعرار معی       "رفتاری"و  "شناختی"
هعای فعرد    پردازی کارآفرینانه را تسهیل نمود و نتایج آن در کمیت و کیفیعت ایعده   ایده

هعا در قالعب    کنند. در نتیجه این معرور، یعک چعارچوب منسعجم از روش     نمود پیدا می
هایی  تواند سرآغاز سلسله پژوهش طیفی از شناختی تا رفتاری شکل گرفته است که می

  گری معرفی شده و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر باشد. های تسهیل جهت بررسی روش
گعری   هعای تسعهیل   گعری؛ روش  کارآفرینانعه؛ تسعهیل   پعردازی  ایعده واژگان کلیدی : 
 گری رفتاری، مرور سیستماتیک های تسهیل شناختی؛ روش
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 مقدمه

کسعب و  ی در نعوآور  ایع و  دیع جد یدر خلق کسب و کارها یدیعامل کل کیپردازی  ایده

گفته شعده   .(nessussaR & Sømiahs .2006; geRT ae ea ..2012)موجود است  یکارها

در ابتدای مسیر کارآفرینی همیشه یک ایده وجود دارد و زمان و تالش الزم جهت شکل 

 & gimses)گیععری آن بسععیار کمتععر از سععایر مراحععل راه انععدازی کسععب و کععار اسععت 

nahRaseRR)، به نظر می رسد که باید کارآفرینان زمعان بیشعتری را صعرف مرحلعه      اما

 سعت ین یلزومعا فرصعت خعوب    ،خعوب  دهیع ازیعرا هعر    ،(lmTaa .2012)پردازی کننعد   ایده

(ghssmRs ae ea ..1336).      ارائه نظریعه توانمندسعازهای خعارجی از سعوی دیویدسعون در

پردازی در  ، نقطه عطفی برای  توجه پژوهشگران به مفهوم ایده و اهمیت ایده2017سال 

از فرصت  نانیو اطم یخارج یها کسب و کار، توانمند ساز دهیا میمفاه کارآفرینی بود. او

پعیش از   .(neshdssmR .2017)پیشنهاد کعرد  فرصت   مفهوم عمومی نیگزیجابه عنوان را 

ها توجه کمتری نسبت به این مرحله در مقایسه با سایر مراحعل داشعته انعد     آن، پژوهش
(niermumheR ae ea ..2021; oumem .2003). 

های متعدد مورد بررسی قرار گرفته است، ماننعد دیعدگاه    پردازی از منظر موضوش ایده

جهعان   نیکعارآفر  نکهیا، نگاه منابع و کارکردها. 1یندیفرآدیدگاه رفتاری، نگاه  شناختی،

دارد  یکه او به ابعاد اقتصاد یا ژهیاو و نگاه و یریادگینحوه  ند،یب می یرا در چه چارچوب

 .(netemR & aimaelmse .2012)او را نشان دهد  یشناخت دگاهیتواند د می

بر نمود بیرونعی رفتعار فعرد و بازخوردهعایی کعه از دیگعران دریافعت         دیدگاه رفتاری

کند تمرکز دارد. توجه اندیشمندان به موضوش شبکه سازی و اثرگذاری آن در مراحعل   می

نگعاه  نمونعه ای از ایعن دیعدگاه اسعت.      (niaa & oamRemdh .2010)پردازی  مختلف ایده
های شکل گیری ایده است. ایعن نگعاه از یعک سعو بعه       ناظر بر مراحل و تکنیکفرآیندی 

توجعه   (dusrmmd ae ea ..2011)آوری پردازی در دل فرایند کعارآفرینی و نعو   جایگاه ایده

 & yammt-Sshei)شود  گیری خود ایده طی می هایی که برای شکل دارد و از یک سو گام

deRRuaah .2016; seaaes .1326) هایی چون طوفعان   سازد. مطالعه تکنیک را آشکار می

بعه اثعرات    هعا،  نگاه منابع و کعارکرد گنجد.  نیز در این رویکرد می (nsommR .1371)فکری 

 ;yasaat ae ea ..2011)پععردازد  هععای اقتصععادی و اجتمععاعی مععی  پععردازی در حععوزه ایععده

ghssmRs ae ea ..1336)  دهعد   و ارزش ایجاد شده را مورد ارزیابی قرار معی(daduaaaR 
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& Siahiamd .2006; lmTaa .2012). های کارآفرین بالقوه چیست و چه  اینکه منشاء ایده

نیعز معورد توجعه     (dhmd .1300; nuar .2002)کننعد   هایی این فرایند را فعال معی  محرک

  ها است. پژوهشگرانی با نگاه منابع و کارکرد

. nhsms)شعوند   پردازی متوقف معی  هکارآفرینان بالقوه به دالیل مختلف در مرحله اید

 niseR ae)و عالئق خود  ها یندمتناسب با توانم نا یها دهیو با غوطه ور شدن در ا (2002

ea ..2010)  مناسب بودن ایده به معنای پاسعخگویی  شوند دچار شکست میو یا نامناسب .

. لعذا تقویعت   (nieR ae ea ..2022)به نیاز موجود به روشی برتر نسبت بعه گذشعته اسعت    

 ;nerem ae ea ..2011)یار اسعت  هعای معرتبط بعا ایعده پعردازی حعائز اهمیعت بسع         مهارت

nessussaR & Sømiahs .2006; su .2006). 

، (ntam ae ea ..2013)پعردازی بعه عنعوان یعک مهعارت رفتعاری        با در نظر گرفتن ایده

تقویعت   کعه بعا رویکردهعای    دتواند رویکرد مناسبی برای تقویت آن باشع  گری می تسهیل
 ammham) تسهیل رفتعاری و  (ntRas .1336; nessussaR & Sømiahs .2006) شناختی

ae ea ..2006) .هعای علعم و    ها، انکوباتورهعا، پعارک   شتاب دهنده به آن پرداخته شده است

گعری   فناوری و مراکز رشد و ساختارهایی از این دست، شاخص ترین نقش را در تسعهیل 

کارآفرینی دارند. برنامه های فشرده آموزش عملی کعارآفرینی نیعز در سعال هعای اخیعر      

. ahRaame ae ea ..2010; amamsoaaah)ار مورد توجه دانشگاه ها و سازمان ها بوده اند بسی

2022; Smuheemhs ae ea ..2002).  این ساختارها، پ  از شکل گیری ایعده   اما تقریبا تمامی

پعردازی دارنعد؛    پردازند و به بیان دیگر نقش پسینی نسبت به امر ایعده  به ایفای نقش می

توان گفت بدون داشتن ایده، یعادگیری کعارآفرینی بصعورت عمیعق رخ      در حالی که  می

 .(leaahama .2011)نداده است 

هعای اخیعر در میعان پژوهشعگران رشعد       پردازی در سعال  گرچه توجه به تسهیل ایده

اما پراکندگی بسعیار و تناقضعاتی در میعان ایعن      (niermumheR ae ea ..2021)ت داشته اس

نعد و بعرای   پردازی را کعامال شعناختی فعرض کعرده ا     شود. برخی ایده ها دیده می پژوهش

اکتفا کرده اند، برخی دیگر یعادگیری عملعی را    تسهیل آن به روش های آموزشی رسمی 

برخعی مفهعوم    .(amamsoaaah .2022; nesh ae ea ..2022)داننعد   روش اصلی تسهیل معی 

اند و برخی تمایزاتی میان آنها فرض متصعور   پردازی و خالقیت را یکسان فرض کرده ایده

است. ععدم یکپعارچگی و    ، این حوزه دچار کمبود مفهومی (2012)هستند. به عقیده وگل
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موجب پیچیدگی ادبیعات  ها و ابعاد اثرگذار آنها،  دسته بندی شفاف میان رویکردها، روش

پوشعانی و تنعاقم میعان     برای پژوهشگران شده است. در نبعود یعک الگعوی جعامع، هعم     

ها اتفاق افتاده است و درک دانش پیشین و توسعه دانش در این زمینه را دشعوار   پژوهش

های تسهیل کننده، مانع بهعره   ساخته است. از سوی دیگر شفاف و یکپارچه نبودن روش

 گردد. در عرصه عمل میگیری از دانش 

های پیشعنهاد شعده بعرای     پژوهش حاضر به شناسایی و معرفی طیف وسیعی از روش

پردازی کارآفرینانه و دسعته بنعدی آنهعا بعر اسعاس اینکعه مبتنعی بعر ابععاد           تسهیل ایده

پردازد. این دسعته بنعدی مبتنعی بعر تئعوری یعادگیری        شناختی و یا رفتاری هستند می

تغییعرات در رفتعار را در ارتبعاط    اسعت کعه    انجام شده (1333) 2وراشناختی اجتماعی بند

هعای   های این پعژوهش بعه سیسعتم    داند. یافته متقابل با تغییرات شناختی و محیطی می

کرده و مورد اسعتفاده قعرار    بهای مناسب خود را انتخا کند تا روش گر کمک می تسهیل

 دهند.

ی پردازی را بررسع  های مرتبط با تسهیل ایده پژوهش حاضر تالش کرده است پژوهش

پعردازی کارآفرینانعه را    تعوان ایعده   هایی معی  با چه روش"نماید و به سوال زیر پاسخ دهد:

 "؟کردتسهیل 

برای رسیدن به این هدف، طبق مراحل معرفی شعده بعرای معرور سیسعتماتیک، بعا      

پژوهش معتبر کامال مرتبط  62س، پوهای نمایه شده در پایگاه اسکو جستجو در پژوهش

پردازی شناسایی و در قالعب   های تسهیل ایده های آنها، روش یافته شناسایی شده اند و از

 .ستیک چارچوب منسجم ارائه شده ا

 مبانی نظری پژوهش

گعری   پردازی کارآفرینانعه و تسعهیل   رسد مفاهیم ایده با توجه به موضوش، الزم به نظر می

 شوند. شفاف گردند که در ادامه تعریف می

فرینی کمتر به کار رفته و ریشه در مفهوم حعل مسعاله   پردازی در دانش کارآ واژه ایده

کعه   نانهیکارآفر یها دهیآگاهانه ا یریگ یو پ جادیااما  (rham & daduaaaR .2010)دارد 

 نعد یدر فرا یریو اجتنعاب ناپعذ   ینقعش اساسع   ظرفیت تجاری سعازی را داشعته باشعند،   

کسعب و   دهیع ا (2012)وگعل  . (geRT ae ea ..2012; lmTaa .2012)کند  می فایا ینیکارآفر
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 آمیعز  از مفهوم کسب و کار مخعاطره  ییناقص و ابتدا یخهن ییبازنما"را  آمیز کار مخاطره

   کند. می فیتعر "یبالقوه آت

و حامل کاالهعا   یحاو نانیکارآفر یخهن یها ارائه برداشت"به  نانهیپردازی کارآفر ایده

بعر   دیع جد یاجتمعاع  یهعا  تحوالت و جنعبش  یو حت دیخدمات جد د،یو محصوالت جد

توجعه   "شعامل :  یدیدو مؤلفه کل تیو تقو یریکه با شکل گ "شود اساس الهام گفته می

 .(dhmd .1300)شوند  می یآشکار و عمل "مستمر و قصد

 یهعا  آسان کردن امور و رفع موانعع و چعالش  "توان  را می یگر تسهیل ،یدر حالت کل

عمعل ممکعن    نیع ا .(nmeRlahR ae ea ..2011; neaahR .2006) ستناد "امر کی یرو شیپ

سعاختار و   کیع  ایع ( و یفعرد  لیع سطح تحل )در گر تسهیلبه نام  یاست توسط فرد خاص

معل و  تأانسعان خعود    کی" گر تسهیلشود. فرد  ام( انجفرآیندی لیسطح تحل )در ندیفرا

متنوش  یها به همراه تجربه فرآیندیو  یفن ،یکه دانش و مهارت انسان است محور ندیفرا

 .(nmTeR .2007) "شان کمک کنعد  به اهداف لیاز مردم در جهت ن ییها د تا به گروهردا

توانعد بعه عنعوان     می یساده ساز یاز اقدامات در راستا یمجموعه ا ند،یفرا کیدر قالب 

 شناخته شود. یگر تسهیل ستمیس

پردازی به عنوان یک فرایند خهنی، نظعرات   پژوهشگران مختلف در مورد تسهیل ایده

 یهعا  یدر توانمنعد  رییع تغمتفاوت و در مواردی متناقم دارند.  برخی بر این باورند کعه  

اما برخعی بعر ایعن بعاور هسعتند کعه        ستیچندان ممکن ن یتیشخص یها یژگیو و یخات

های آگاهانه فرد، نظم و آمادگی بعاالی او بعر    پردازی یک قابلیت خاتی نیست و تالش ایده

و برخی به ارائه راهکارهعایی بعرای تسعهیل     (da dhmeRde ae ea ..2003)آن اثرگذار است 

در  یشعناخت  یهعا  مهعارت کنعد کعه     اشعاره معی   (1301)آمابیعل  . این فرایند پرداخته اند

کعه   یاجتمعاع  طیمحاین اتفاق با تغییر در ابعادی از  وقابل توسعه هستند طوالنی مدت 

توسععه  آثعار   تعوان  معی  است با سرعت بیشتری امکان پعذیر اسعت و   پردازی ایدهموثر بر 

 نمود.به سرعت مشاهده  خالقیت را

پعردازی در   ، ایده(ntam ae ea ..2013)و همکاران  1با استناد به نظریه ژن نوآوران دایر

دهعد و تسعهیل آن بعه عنعوان یعک رفتعار،        ابعاد شناختی و رفتعاری فعرد رخ معی   تعامل 

امکانپذیر است. در پژوهش ها، روش های متعددی برای ایعن کعار معرفعی شعده اسعت.      

و  (2022) 6، کععالومبلی (2017) 7چ و هالسععینک، راو(2006) 6راسموسععن و سععورهیم 
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، آمعوزش و یعادگیری از تجربعه و اجتمعاش    از طریعق   (2022) 0و رَوی (2010) 2سینسرا

بعا   (2010) 11، احسعن مربعی گعری  اده از بعا اسعتف   (2003) 10و کوتزانووا (2012) 3آدت

، ایعن رویکعرد را تاییعد    اطالعات متنوشبا در اختیار گذاشتن  (2012) 12، یلنیکمرشدی

گیری در محعیط غنعی، بعا تقویعت     بعر ایعن بعاور اسعت کعه یعاد       (1333)کنند.بندورا  می

دهد. بعه بیعان دیگعر، تقویعت رفتعار معورد        های شناختی و توسعه رفتار رخ می توانمندی

های شناختی و در بستر محعیط مناسعب ممکعن اسعت. از      انتظار، همزمان با رشد مهارت

هععای توسعععه فععرد در زمینععه مهععارت  آنجععا کععه هععدف پععژوهش حاضععر شناسععایی روش

کعه پشعتوانه یعادگیری     16بنعدورا  11نظریه یادگیری شناختی اجتماعی پردازی است، ایده

پعژوهش بعر    نیع ا تمرکعز تواند چارچوب تئوریک مدل پیشنهادی باشعد.   عملی است می

 .است یرفتار و یشناخت یها روششناسایی 

تکامل ایعده  برای سیر  در یک پژوهش مروری، چارچوب مفهومی  (2012)پیشتر وگل

هعا و   هعا )معدل   . یافتعه اسعت  تا فرصت در کسب و کارهای مخاطره آمیز را پیشعنهاد داده 

هعای پیشعین، محورهعای معورد      های ارزیعابی پعژوهش   مفاهیم( و طرح تحقیق و تکنیک

هعا را معورد    نیز موضوش نوآوری و خالقیت در سعازمان  (2016)بررسی او بوده اند. اندرسِن

بررسی قرار داده است. او به دنبال یک تعریف جامع بود و عوامعل مطعرح در هعر سعطح     

کرده بود. پژوهش حاضر با توجعه بعه اینکعه     های ارزیابی آنها را شناسایی تحلیل و روش

 های پژوهش های پیشین را دارد از این دو پژوهش الگو گرفته است. قصد ترکیب یافته

هعای   در ادامه، پ  از تبیین روش تحقیعق معورد اسعتفاده، نتیجعه ترکیعب پعژوهش      

 پردازی تشریح شده است. رفتاری تسهیل ایده-پیشین در قالب چارچوب شناختی

 حقیقتروش 

هعای پیشعین وجعود دارد.     متعون و پعژوهش   17های متعددی برای مرور نظعام منعد   روش

که پژوهش حاضر مطعابق  هشت مرحله را میان آنها مشترک می شمارد  (2013) 16شیائو

 آن به مرور پرداخته است.

گعری   هعای تسعهیل   پعژوهش حاضعر در پعی شناسعایی روش    مساله:  فرمول بندی -1

دهعد   های پیشین است. به بیان دیگر به این سوال پاسخ می پردازی بر اساس پژوهش ایده

 "پردازی گردد؟ تواند منجر به تسهیل ایده های مداخله ای می چه روش"که 
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 نهیشع یمنعد پ  نظعام  یبررسع  جهعت  :پروتکل جستجو بخشی و اعتبار فیتعر -1

کعه   Scopus ی نشعریات اینترنتعی  نترنتع یبانک ا نانه،یپردازی کارآفر ایده لیتسه یپژوهش

منطق جستجو به شرح زیر تعیعین   و انتخاب ،کند یم هیبا درجه اعتبار باال را نما یمقاالت

 شده است:

مختلعف   یهعا  است کعه در حعوزه    مفهومی دهیا :کارآفرینانه پردازی ارتباط مقاله با ایده

در  یانتخعاب  یهعا  از قرار گعرفتن پعژوهش   نانیدانش به کار رفته است؛ لذا به جهت اطم

 "یدیع و کلمعات کل  دهیع عنعوان، چک "در  ینیواژه کعارآفر شرط وجعود   ،ینیحوزه کارآفر

 ینیمراحل کارآفر گریه دپردازی و ن ایده یپژوهش بر رو تی. از آنجا که محورتعریف شد

 . شد تعییندر عنوان  12و یا خالقیت دهیا های است، شرط قرار گرفتن واژه

در  (Facilitationی )گعر  واژه تسعهیل  ی اولیه بادر جستجو:  یگر ارتباط مقاله با تسهیل

 بعا اسعتناد بعه    جعه یدر نت. حاصل نشعد  قابل قبولی جهینت ،نانهیپردازی کارآفر ایده نهیزم

 10نوشته کریسعتین هعوگن   "Understanding facilitation: Theory and principle "کتاب 

گعری   گری،  کلمات مترادف تسهیل به عنوان یک مرجع معتبر در حوزه تسهیل (2007)

 استفاده شدند:و کلمات کلیدی  دهی، چکعنواندر  برای جستجو

ی گععری مربعع ،(changing) رییععتغ ،(catalyze) عیتسععر ،(boost) تیعع، تقو(Aid) کمععک

(coaching)، مشععورتconculting))مشععاوره ، (counseling) ، قععدرت دادنempowering))، 

 لی، تسععه(energizing) دادن یانععرژ ،(encouraging) قیتشععو ،(enablingی )توانمندسععاز

(Facilitating)، پرورش (fostering)   کمعک ، (helping) مداخلعه ، (intervening) ،  مرشعدی

(mentoring)، لیتععععد (moderating)، ختنیبعععرانگ (motivating)، جیتعععرو (promoting)، 

، (trainingتعلعععیم )، (teaching) آمععوزش  ،(support) تیعععحما ،(provocateur) کیعع تحر

 ( triggering) کیحرت

طبق تعریف مساله، مقاالت منتخب باید هر سه شرط را داشته باشند، پ  از منطعق  

AND .چنانچه در عبارت جستجو مشاهده می شود استفاده شده است 
TITLE (idea* OR creativity) AND TITLE-ABS-KEY (entrepreneur*) AND TITLE-

ABS-KEY (facilitat*)
19 

 یابیع ارز -7، (دهیع )معرور چک  جینتا یگر غربال -6، (نی)مرور عناو اتیادب یجستجو -1

 :)مرور کل متن( تیفیک
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مقالعه   100مقعاالت   نیعنعاو که با بررسعی  مقاله  200 در پایگاه داده جستجو نتیجه

مقالعه   111مورد باقیمانعده،   600 دهیچکتشخیص داده شدند. سپ  با مطالعه  طمرتب نا

در نهایعت جهعت حفعع اعتبعار، بعا حعذف مقعاالت         .مرتبط با موضوش شناسعایی شعدند  

مقاله ژورنالی جهت بررسی انتخاب شدند. در مرحله نهایی، متن مقعاالت   61کنفرانسی، 

 مقاله کامال مرتبط باقی ماندند. 22مورد مطالعه قرار گرفتند و 

مقالعه   17های منتخعب،   پژوهشگران با رفت و برگشت در منابع مورد استناد پژوهش

پردازی را به این مجموععه اضعافه نمودنعد تعا غنعای       ثرگذار در حوزه تسهیل ایدهمعتبر ا

مقاله به عنوان مقاالت منتخب برای تحلیل و  62بیشتر به محتوای مرور ببخشند. نهایتا 

 گری در شکل زیر نمایش داده شده است. ترکیب مورد بررسی قرار گرفتند. فرایند غربال

 

بودن اسناد مرتبط، محدودیتی بر دوره زمانی و همعین   الزم به خکر است به علت کم

 های منتخب اعمال نشد. طور متدلوژی پژوهش

هعا   های چکیده، یافته این پژوهش ، تمرکز را بر بررسی بخشدر :داده استخراج -1

گعری قابعل اسعتفاده در سعطح فعردی       هعای تسعهیل   و روش یعم و نتیجه گیری قعرار داد 

(nRdamsmR ae ea ..2016) و بخش های منتخب را بعا اسعتفاده از نعرم      کرده را شناسایی

 .یمتحلیل نمود 20افزار اطل  تی

با توجه به حجعم بعاالی داده، از روش تحلیعل مضعمون      :داده بیو ترک لیتحل -7

ها استفاده شد. مرور مبتنعی بعر الگعو، نعوعی تحلیعل       برای مرور پژوهش 21مبتنی بر الگو

شوند  گذاری باز می ها کد مضمون است با این تفاوت که در تحلیل مضمون ابتدا کل داده

هعا   مبتنی بعر الگعو بخشعی از داده    شود. اما در تحلیل گذاری محوری آغاز می و سپ  کد

مقاله 17: مرور متن مقاالت   

مقاله 11: انتخاب مقاالت ژورنالی   

سند 111:مرور چکیده ها   

سند 488: مرور عناوین   

سند 788: جستجوی اولیه   
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شوند تا مقوالت اصلی و فرعی شناسایی شوند و بعه عنعوان الگعو بعرای ادامعه       تحلیل می

 . (SeuRdams ae ea ..2016 .h .702)گذاری مورد استفاده قرار گیرند  تحلیل و کد

در پژوهش حاضر تحلیل مضعمون طعی شعش مرحلعه پیشعنهادی کعالرک و بعراون        

 به صورت رفت و برگشتی میان تمام مراحل انجام شد.  (2006)

( آشنایی اولیه بعا داده در معرور چکیعده کعه بعرای انتخعاب اسعناد انجعام شعد و          1)

 ها و نتیجه گیری به عنوان داده اولیه مطالعه شدند.   یافته های بخش

( مطابق روش کدگذاری مبتنی بر الگو، ابتدا چهار سند جهت تحلیل اولیه و شکل 2)

ژورنعال منتشعر کننعده     H-indexگیری الگوی تحلیل انتخاب شدند. این اسناد بر اساس 

هعای   گعذاری اولیعه گعزاره    کعد داشتند. پع  از   120انتخاب شدند و همگی امتیاز باالی 

 70سند دیگر کعه امتیعاز بعاالی     11نوشتاری این اسناد و شکل گیری یک الگوی اولیه، 

داشتند مورد کدگذاری اولیه قرار گرفتند و سپ  بقیه اسناد به مجموعه اسعناد اضعافه و   

های بعه کعار بعرده     انجام شد، زیرا واژه nR lhsmکدگذاری شدند. کدگذاری باز بصورت 

 110شعوند. مجموععا    شده توسط پژوهشگر در ژورنال های معتبر، قابل استناد فرض می

 مقاله شناسایی شدند. 62گزاره نوشتاری از متن 

( جستجو برای مقوالت فرععی از طریعق ادغعام، ترکیعب و دسعته بنعدی معنعایی        1)

کععد بععاز )روش تسععهیل( شععکل گرفععت کععه در  22کععدهای بععاز انجععام شععد. در نهایععت 

( با معرور و اصعالح رفعت و برگشعتی بعر      6مقوله فرعی دسته بندی شدند. ) 13بچارچو

( برای هر یک از مقوالت فرعی و 7روی مقوالت فرعی، هفت مقوله اصلی تعریف شدند. )

اصلی، معنایی در نظر گرفته شد و بر اساس منطق تئوری یعادگیری شعناختی اجتمعاعی    

( نتیجعه ایعن   6خعود را پیعدا کردنعد. )   رفتعاری جایگعاه    –بندورا در یک طیف شناختی 

ها، مقوالت فرعی و مقوالت اصلی گزارش  مراتبی از گزاره هکدگذاری در  به صورت سلسل

 شده است.

از متخصصععین  جهععت افععزایش اعتبععار توصععیفی، تفسععیری، نظععری و عملععی، تیمععی 

تنعد و  پردازی اجرای پعژوهش را بعر عهعده گرف    گری و ایده کارآفرینی با تمرکز بر تسهیل

تعریف مضامین با توافق ایشان اجرا شد. جستجو در پایگاه داده اسکوپ  انجعام شعد تعا    

مراحعل پعژوهش    ها تامین کند. ضمنا تمعامی   جامعیت جستجو را در عین اعتبار پژوهش

 مستند سازی شدند.
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هعای   خروجی این مرور بر اسعاس دسعته بنعدی انعواش پعژوهش     :  جینتا گزارش -8

د از مفععاهیم دیگععر ، یععک دسععته بنععدی جدیعع (h .16. 2016)مععروری توسععط توراکععو 

هایی است که ممکن اسعت موجعب    خواهد بود که در برگیرنده مجموعه روش ها  پژوهش

ارائعه شعده    گیعری  بحعث و نتیجعه  پردازی باشند. تبیین این طیف در بخعش   تسهیل ایده

 است.

 ها یافته

پعردازی بعوده اسعت و روش را     های تسهیل ایعده  پژوهش حاضر به دنبال شناسایی روش

در نظر گرفته است. لذا هر آنچه به عنوان عامل یعا روش تسعهیل در   نجام فعل چگونگی ا

های اسناد منتخب مطرح شده بود گردآوری و سپ  براساس وجوه مشابهت  بخش یافته

و هم آفرینی در معنا، مقوله بندی شدند و هفت مقوله اصلی را شکل دادنعد. در نهایعت،   

هعا شعکل گرفعت.در ادامعه، روش هعای       وشبر اساس منطق شناختی رفتاری، طیفی از ر

شناسایی شده، به ترتیب جایگاه نهایی خود در طیف و خیل مقوالت شکل گرفته معرفعی  

 شوند. می

 های شناختی روش

 گعردد  پنعداره بعر معی    باورها، انتظعارات و خعود   مانند افکار، یخهن یدادهایشناخت به رو

(naasa .2016)  .و بر اساس روانشناسی شناختی، کنش تحت تاثیر ابعاد شناختی است

در این رویکرد، هدف این است که با ایجاد تحول در ابععاد شعناختی فعرد، تغییراتعی در     

 . (deRdume .1333 .h .2)رفتار او ایجاد شود 

سعاس مثبعت در فعرد،    ، ایجاد باور، قضاوت و اح(nmRmad .1360) 22طبق نظریه آرنولد

هعای بیرونعی و درونعی فعرد نشعات       دهد؛ زیرا تغییر رفتار، از انگیعزه  کنش او را شکل می

هعای شعناختی و    های درونی و بیرونعی فعرد هعم ناشعی از قضعاوت      گیرد و این انگیزه می

 .(naasa .2016)عواطف اوست 

دهنعد، بعه    را پرورش می یشناخت یها یکه توانمند ییها روشپردازی،  در زمینه ایده

و ایجاد باور، قضاوت و احسعاس   (nedmsha-demlmsha .2011) یفکر یها تیرفتوسعه ظ

هعای شعناختی، ععالوه بعر      . برخعی از روش کنند کمک می (naasa .2016) مثبت در فرد
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کنند  ها را هم تقویت می های خالقانه آن بعاد مختلف کارآفرینی، باور به ظرفیتآموختن ا
(nuRdmt & rhalua .1336). 

های شناختی و رفتاری چندان امکان پذیر نیست و در بسیاری از موارد  تفکیک روش

هعای صعرفا شعناختی تعریعف      های زیر به عنوان روش روش این دو در هم آمیخته اند اما

 شده اند: 

 تحریک ذهن

پعردازی بعه    های متعددی را برای تقویت مهارت ایعده  پژوهشگران، در حوزه عمل تکنیک

 1جعدول  های مورد بررسی خکر شده بودند در  هایی که در پژوهش گیرند. تکنیک کار می

 معرفی شده اند.

 تعریف تکنیک های تحریک ذهن - 1جدول 

 تعریف تکنیک 
 نقشه خهنی 1

 

کلمعات   نیا انیارتباط م یشود و با برقرار مساله آغاز می یدیبا نوشتن کلمات کل
 .ابدی ادامه می گریکلمات دها و  دهیبا ا

طوفان فکری و اتاق  2
 فکر
پععردازی بععی   )ایععده
 فکرانه(

 ،آزادانعه و بعدون تعرس از انتقعاد    هعا،   دهیا تیو کم تیفیهدف باال بردن کبا افراد 
در سعه   نعد یفرا نیع ا. ندیافزا هم بر آن می گرانیکنند و د خود را طرح می التیتخ

 .دهد عمل رخ می یبرا یزیپردازی و برنامه ر مرحله فهم مساله، ایده
توانعد ایعده    گذارد تا هر تعدادی کعه معی   طوفان فکری فردی: خهن خود را باز می 

 تولید کند.
یععا  یتفکععر عرضعع  1

 یجانب
 کیع  یهعا  یژگع یو یعنع یشود.  مرتبط جستجو می ریغ یمساله راهکارها کی یبرا
 .زنند می وندیمرتبط پ ریغ میرا با مفاه دهیا

برقعععراری آزادانعععه   6
 21روابط

های جدیعد تعریعف    راه حلمساله  کیکامال متفاوت به  کردیرواین روش با ایجاد  
 انیع انواش ارتبعاط م  یبرقرار شود. سپ  به آغاز می اجزاء مساله کیتفککند. با  می
 یهعا  دهیع اهایتعا  پعردازد و ن  معی همه روابط ممکعن   یو مدل ساز لیاجزا، تحل نیا
 گیرند   می لاز مدل روابط شک دیجد

و توصعیف مسعاله در آن   معرتبط   ریع غ سعتم یسیعک  مساله بعا   انیارتباط م جادیا یتفکر استعاره ا 7
 سیستم

26بازی وار سازی 6
و  زهیع انگ. در معواردی کعه   حعل مسعائل   یگونعه بعرا   یاستفاده از تفکر و رفتار باز 

 حعل تضعاد  و  مطلعوب  ،بودن رفتعار  ریپذ مالگوریت، معنادار  یریگ میتصم، بیترغ
هعا   توان از این روش برای انتخاب میان ایده مورد نظر باشد قابل استفاده است. می

 ها کمک گرفت. و همین طور ایجاد انگیزه برای یافتن ایده
شعود و بعر آن اسعاس بعا مسعاله روبعرو        طرز فکر اختصاص داده می کیبه هر فرد  نقش یفایا 2

 .وندش می
 کیتحرجهت  بیو غر بیعج یشنهادهایجمالت و پ مملو از ییها مجموعه کارت خالقیت 27وک پک 0
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کننعد )خهعن را    ایجاد می 26هایی های این چنینی در خهن زاویه . روشفعاالنه خهن
 زند( تا طور دیگری به موضوعات بیندیشد. بر هم می

 فعال سازی خهنی برای زبان یاز  ساختارها استفاده تحریک کالمی 3
 تحریک تفکر واگرا با استفاده از کلمات مترادف 
 طرح کلمات متضاد جهت شکستن الگوهای خهنی

 ، به چالش کشیدن آنها و طراحی الگوهای جایگزین  جیرا یالگوهاشناسایی 
22تحریک تصویری 10

بعه موضعوش، جهعت تحریعک خهعن و شعکل گیعری         طاستفاده از تصاویر نعا معرتب   
 های جدید ایده

طوفععععان فکععععری  11
 معکوس

شعود و   پردازی به کار بعرده معی   های محرک ایده به عنوان مکملی برای دیگر روش
 کنند. شرکت کنندگان، اشکاالت ایده را مطرح می

ژ جهعت افعزایش   استفاده از تخته و نرم افزارهای گرافیکعی، نقاشعی کعردن و کعال     تصویر سازی 12
 ها و همین طور ایجاد انگیزه برای فرد یا تیم. کمیت و کیفیت ایده

شعععععبیه سعععععازی  11
 کامپیوتری

شوند تا بتوانند حل مساله و تصعمیم   های حقیقی در برابر افراد تصویر می موقعیت 
 گیری را تجربه کنند.

 بازی 16
) تختععععععععه ای و 

 ویدئویی(

متععدد   بعی فکرانعه  هعای   پردازی و ارائه ایعده  ها به فعال سازی مهارت ایده بازی
( و همععین طععور بععازی   gihRl geRlکننععد، ماننععد اتععاق فکععر )   کمععک مععی

a.n.y.n.g..y. 
  .توان بهره برد های تخته ای می های کارآفرینانه هم از بازی در ارزیابی مهارت

کنعد. او   کارآفرین با افرادی که نسبت به اصل مساله آگعاه نیسعتند مصعاحبه معی     روش گوردون 17
کنعد.   هعای آنهعا را گعردآوری معی     دهد و ایده اطالعاتی در مورد مساله به افراد می

 دهد  نهایتا آنها را تحلیل کرده و مفهوم جدیدی را شکل می
پعردازی سعوق    را بعه سعوی ایعده    کند که افراد از سواالت تهیه می کارآفرین فرمی  چک لیست 16

 دهد. می
شامل تعریف و تحلیل مساله، گردآوری داده و تحلیل آنها و انتخاب بهتعرین ایعده    روش علمی 12

 است.
شعوند و سعپ  یعک     ابعاد مساله و متغیرهعای آن شناسعایی و ارزش گعذاری معی     تحلیل پارامترها 10

 گیرد. ترکیب خالقانه از آنها شکل می
 

 های تحریک خهن برگرفته از پژوهش های زیر هستند : شرح تکنیک

 (nuRdmt & rhalua .1336; rusem & neTiesaRdmeR .2017; oumem .2003; yaeeamsaR 

ae ea ..2013; nedmsha-demlmsha .2011; ShasmR & nmome-dhsseReB .2010; lmTaa .2012) 

 آموزش

هعای مبتنعی بعر عمعل و تجربعه، بعرای        اندیشمندان بر این امر توافق دارند که استراتژی

. nessussaR & Sømiahs)ر هسععتند پععردازی مناسععب تعع آمععوزش کععارآفرینی و ایععده

هعا از   ها و کارگعاه  ها و مراکز آموزش کسب و کار، در کنار برگزاری کالس . دانشگاه(2006
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تمرینعات ایفعای    های تععاملی،  کالسهایی چون سخنرانی افراد متخصص، برگزاری  روش

ی، حعل مسعائل واقععی و حتعی     رسعانه ا  چنعد  ناتیکسب و کار، تمر یساز هیشب ،نقش

 ammham ae ea ..2006; nerem ae ea ..2011; remausai)کنند  آموزش مجازی استفاده می

ae ea ..2010; nedmsha-demlmsha .2011; geRT ae ea ..2012). 

از سوی دیگر یادگیری از تجربعه دیگعران یعا مکانیسعم الگعوی نقعش در بسعیاری از        

پردازی افراد شناسایی و بعه عنعوان یکعی از چهعار      ها به عنوان عامل موثر بر ایده پژوهش

. ntam ae ea ..2013; nessussaR & Sømiahs)مهارت اصلی نوآوران معرفی شده اسعت  

یعا مطالععه   20به عنوان منتعور، معورد کعاوی کعارآفرین مهمعان     . حضور افراد موفق (2006

 ;nerem ae ea ..2011)های نوآور، مشاهده فعیلم و امثعال آن    زندگی نامه، بازدید از شرکت

rmesam .1331; nedmsha-demlmsha .2011)دهد و می توانعد   ، خهنیت فرد را تغییر می

شود. به لحاظ نظری، این مکانیسم از زاویه نظریه خعود    23منجر به یادگیری مشاهده ای

هعای   ، قابل تحلیل است. بدین معنا که فعرد جهعت همعاهنگی بعا نمونعه     بندورا تنظیمی 

 .(niseR ae ea ..2010)پردازد  مشاهده شده، به توسعه خویش می

و  ینقاشع انبی ماننعد  جع  مطالعه زندگی افراد نعوآور، نشعان داده اسعت کعه سعرگرمی     

 همعین طعور   و کیو الکترون کیکار با چوب / فلز / مکانمانند  یدست یها سازه ی،قیموس

 ییتجسم فضاها از آنجا که  بر تقویت ظرفیت خالقیت فرد موثر است. این فعالیت اتیادب

و  یهنر تیآن، حساس ریو تفس یو ارتباط دست و چشم، مهارت کار با دست، مدل ساز

. naeh & desiesh)هسعتند  اثرگعذار   تیع بعر موفق  کننعد  ی را فعال معی شناخت ییبایز

2013; neRTh .2010; nmme-damRseahR .2017) . 

 های شناختی رفتاری روش

گیرنعد، لعذا    ها، ابعاد شناختی و رفتاری بطور همزمان مورد هدف قرار می در بیشتر روش

 ا نیز دسته ای از روش ها به عنوان ترکیبی از شناختی و رفتاری تعریف شد:در اینج

 شبکه سازی

ارتباط ایده با شبکه اجتماعی، بصورت یک چرخه است؛ بدین معنا که یافتن ایده منجعر  

.. geRT ae ea)های جدیدتر است  شود که خود مبدا جستجوی ایده به ارتباطات جدید می
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. از طرف دیگر، شبکه اجتماعی فرد، زمینه ای بعرای تبعادل اطالععات نامتقعارن و     (2012

بیان دیگر سرمایه اجتماعی موجب شعکل گیعری    به .(su .2006)شکل گیری ایده است 

 & teiehhae)پردازی به شدت مورد نیاز اسعت   شود که در مرحله ایده سرمایه فکری می

nimsiea .1330) رکیبعی از  داننعد و ت  . البته  دانشمندان تنوش شبکه را نیز با اهمیت معی

کننعد   انواش شبکه )قوی و ضعیف( را به عنوان منبع مورد اسعتفاده کارآفرینعان خکعر معی    

(nuar .2002) . 

و  "آگعاهی بخشعی  "، "لگعوی نقعش  ا"هعای   شبکه اجتماعی بعا اسعتفاده از مکانیسعم   

پردازی شود. الگوی نقعش بعا مشعاهده     تواند منجر به تسهیل ایده می "یادگیری تعاملی"

شود، سپ  بازیابی و ترجمه آن برای موقعیت جدیعد منجعر بعه شعکل      یک الگو آغاز می

. ارتباط بعا کارآفرینعان و هعم افزائعی     (nemhRha ae ea ..2012)گردد  گیری انگیزه اقدام می

در  .(su .2006)شعود   یتیمی، منجر به شکل گیری دانش و آگاهی از اطالععات بعازار مع   

هعای   و گروهی هم، اعضای تیم به کارگیری خالقانعه دانعش در پعروژه   10یادگیری تعاملی

که البته نیازمند مربیعان و مدرسعانی    (remausai ae ea ..2010)کنند  حقیقی را تجربه می

 . (naeh & desiesh .2013)است که خالقانه رفتار کنند 

 گری   رابطه تسهیل

پردازی، مرحله ای تعریف شده است که طی آن ایده پعرداز افکعار خعود را     در ادبیات ایده

( یعا  reahaheeemmگعر )  گذارد. ارتباط با فرد تسهیل می 11ران به اشتراکدر قالب ایده با دیگ

یا منتعور   12تواند فردی خالق در نقش راهنما، مشاور، مربی ( که میaReoaamتوانمندساز )

باشد، با فعراهم آوردن محیطعی راحعت و لعذت بخعش بعرای یعادگیری موجعب توسععه          

 . (naeh & desiesh .2013)پردازی شود  های افراد از جمله ایده مهارت

های متعددی از جملعه   مرشدی )منتورینگ( و مربی گری )کوچینگ( دارای مکانیسم

، گوش کردن موثر، داستان سرایی، الگعوی نقعش،   16، پرسش گری موثر11گفتگوی تاملی

 & oaseam ae ea ..2011; yesssmma) ی بخشععی، ایجععاد انگیععزه و بععازخورد هسععتندآگععاه

ShRaaehm .2020) ،بسعیار   تدر کارآفرینی که یعک حعوزه عملیعاتی اسع    . این نوش از رابطه

. در رابطه مرشدی، ایده پرداز با اطمینعان  (nessussaR & Sømiahs .2006)کاربرد دارد 

هعای خالقانعه خعود را ارائعه و چکعش       تواند ایده یگیرد، م از اینکه مورد قضاوت قرار نمی
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. sihesmma) آیعد  پردازی به حساب می کاری کند؛ از این روست که مرشدی محرک ایده

2003 .h .172). 

 های رفتاری روش

در سه گانه بندورا آنچعه از سعوی محعیط بعر روی رفتعار عامالنعه فعرد اثعر بگعذارد          

های متعددی که بعازخوردی   . روش(deRdume .1333)شود  گری رفتاری فرض می تسهیل

دهنعد و احتمعاال موجعب تغییعر رفتعار او       از محیط نسبت به رفتار یک کنش گر ارائه می

 شوند.  ه معرفی میشوند در ادام می

 پردازی مهارت ایده کشیدنه چالش ب

ارائععه ایععده و دریافععت بععازخورد از مشععتریان حقیقععی، سععرمایه گععذاران، کارآفرینععان و   

پردازی نقش موثری ایفعا کنعد    ها و تقویت مهارت ایده تواند در بهبود ایده متخصصین می

(remausai ae ea ..2010). پعردازی و ایجعاد    ایعده  17هعای  هعا بعا برگعزاری مسعابقه     سازمان

مراکعز   .(yRda ae ea ..2017)پردازنعد   هعا و افعراد ایعده پعرداز معی      به جذب ایده 16چالش

پعردازی و یعا    های ایده 12ردازی دانشجویان، مسابقهپ آموزشی نیز برای تقویت مهارت ایده

. yTTams ae ea ..2012; nessussaR & Sømiahs)کننعد   را برگعزار معی   10بازارهای ایعده 

2006). 

 حمایت از تجربه عملی

. rmesam)در حوزه کارآفرینی هیچ روشی مانند یعادگیری از عمعل و تجربعه نیسعت     

 کیع در  ی ورامعون یپ طیدانش خود را در تعامل با محع  رندهیگ دا. در این رویکرد، ی(1331

و بعا تامعل درآن    (r üeehs ae ea. .2011; oumem .2003)دهعد   شعکل معی   یاتیعمل ندیفرا

. از ایعن رو  (rmao & rmao .2007) گیرد تجربه، یادگیری عمیق تر و ماندگار تر شکل می

های آموزشعی   ها ، زمینه یادگیری تجربی در کنار دوره ها و سازمان بسیاری از دانشگاهدر 

 نیز فراهم شده است.

 محعیط فیزیکعی  برخی از پژوهشگران بر این باورند که بر اساس اصعول روانشناسعی،   

 یقیموسع  ،(oumem .2003) هعا  رنعگ اسعتفاده از  تواند به فعالیعت خهعن کمعک کنعد.      می
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(nuRdmt & rhalua .1336; oumem .2003)   تنعععوشبعععا در نظعععر گعععرفتن (rusem & 

neTiesaRdmeR .2017)جععذاب طیمحععیععک  توانععد ، مععی (rusem & neTiesaRdmeR .

و  (nmeRam ae ea ..2010) یتعععامل یفضععارا شععکل دهععد. همچنععین حضععور در    (2017

دهنعد.   پعردازی را شعکل   تواند تقویعت کننعده ایعده    می (Sueaesmes .2013) هگیرند یاد

و  (nhaaRhl ae ea ..2012; leRdma .2002; su .2006) بععه اطالعععات متنععوش   یدسترسعع

های متنوش در خهن افراد  ری ایدهموجب شکل گی (lmTaa .2012) گرانید دهیبا ا ییآشنا

 گردد. می

 انجام پروژه و تحقیق

پعردازی، نیعاز بعه آمعاده سعازی فعردی دارد و        تمایل به راه اندازی کسب و کار و ایده

 remausai)های روز و کسب و کارهای پایدار به فرد کمک معی کنعد    آگاهی از تکنولوژی

ae ea ..2010)های درون بنگاهی  . انجام پروژه(nerem ae ea ..2011) هعای فعردی و    ، پعروژه

توانعد   معی های مرتبط، خصوصعا در کنعار آمعوزش رسعمی،      همین طور تحقیق در زمینه

. yaeeamsaR ae ea ..2013; nedmsha-demlmsha)پعردازی شعود    موجب رشد مهارت ایعده 

2011). 

 بحث و نتیجه گیری

هعا دارای   ، نشان میدهد کعه یافتعه  پردازی های پیشین در حوزه تسهیل ایده مرور پژوهش

گعردد.   انسجام و ساختار خاصی نیستند و این مانع از هم افزایعی در توسععه دانعش معی    

پژوهش حاضر تالش کرده است بر پایه منطق بندورا مبتنعی بعر تغییعر رفتعار از طریعق      

 ایجاد تغییر در ابعاد شناختی و رفتاری چارچوبی یکپارچه ارائه دهد.

پردازی است که بر  های تسهیل ایده ای از روش ن پژوهش حاوی مجموعههای ای یافته

برآمعده از   هعا  گانه تقسیم شده اند. ایعن دسعته   های هفت اساس اشتراک معنایی در دسته

با اشاره به مفعاهیم و منعابع هعر یعک از      2جدول مقوله بندی مقوالت فرعی هستند. در 

 ها، مقوالت فرعی و مقوالت اصلی ارائه شده اند.  گزاره
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 یمقاالت مورد بررس یها افتهیبرآمده از  یو فرع یسلسله مراتب مقوالت اصل 2جدول 

 شناختی آموزش. 1

 های مرتبط پژوهش نوشتاریگزاره های  مقوالت فرعی

13 
 آموزش رسمی

 آموزش دانشگاهی

Franco et al., 2018 

Pettersen et al., 2019 
Rasmussen & Sørheim, 

2006 
 Pettersen et al., 2020 کالس

 Suacamram, 2019 کارگاه آموزشی

 Gafar et al., 2013 (role playing)نقش بازی کردن 

 Gafar et al., 2014 و کار سازی کسب شبیه

 Gafar et al., 2015 تمرینات رسانه ای

 Radovic-Markovic, 2013 آموزش مجازی

11 
آموزش مساله 

 محور

 های نرم ( حل خالقانه مسائل روزمره )مهارت
Dewi & Mashami, 2019 

Tang et al., 2009 

 Radovic-Markovic, 2013 های کم شده با داده حل مساله تعریف

11 
سخنرانی 
 متخصصین

 سخنرانی

Karlusch et al., 2018 

Gafar et al., 2013 

kramer, 1991 

11 
مشاهده و 

 بازدید

 های نوآور ها و شرکت مشاهده /بازدید استارت آپ
Chalmers et al., 2019 

kramer, 1991 

 Suacamram, 2019 سفر آموزشی

19 
مطالعه تجربه 

 دیگران

 مورد کاوی کارآفرینان

Suacamram, 2019 

Gafar et al., 2013 

kramer, 1991 

 kramer, 1991 مطالعه بیوگرافی

14 
هنرهای 
 تجسمی

 Root-Bernstein, 2015 کار با دست

 Root-Bernstein, 2015 تولید آثار هنری

 Dewi & Mashami, 2019 تولید محصوالت قابل رویت

 Gangi, 2018 یادگیری موسیقی

 شناختی . تحریک ذهن1

 با جزئیات معرفی شده است 1جدول در  
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 یرفتار - یشناخت گر ارتباط با تسهیل. 9

 های مرتبط پژوهش گزاره های نوشتاری مقوالت فرعی

15 
 راهنمایی استاد

کند و  های افراد را شناسایی می فرد خالقی که توانمندی
 Dewi & Mashami, 2019 کند جهت تعیین شده راهنمایی می آنها را در

11 
مربی گری 

 (کوچینگ)

 Audet, 2012 برنامه کوچینگ در انکوباتور

کوچینگ سازمانی )افراد محوری سازمان به عنوان 
 کوچ(

Munro, 2017 

17 
مرشدی 

 (منتورینگ)

 Lester et al., 2011 منتورینگ برای رهبران

 -دانشجویان )توسط افراد داوطلب منتورینگ برای 
 آشنایی با تجارب به روز(

Ahsan et al., 2018 
Rasmussen & Sørheim, 

2006 
Pettersen et al., 2019 

 St-Jean & Tremblay, 2020 منتورینگ برای کارآفرینان نوظهور

 Radovic-Markovic, 2013 تحریک و ایجاد انگیزه برای راه اندازی کسب و کار

 ,Rasmussen & Sørheim دعوت از کارآفرینان برای کمک به پیشبرد فرایند
2006 

 رفتاری -شناختی   شبکه سازی. 4

 های مرتبط پژوهش گزاره های نوشتاری مقوالت فرعی

18 
 جذب حمایت

 Rhee & Leonardi, 2018 حمایت برای پیشبرد مراحل

13 
یادگیری 

 تعاملی

 Franco et al., 2018 در انکوباتور های دیگر تعامل با تیم

 cooperative)یادگیری تعاملی اعضای تیم )

Learning 

Küttim et al., 2011 

Karlusch et al., 2018 

 Dewi & Mashami, 2019 گر یادگیری گروهی همراه با تسهیل

 ,Rasmussen & Sørheim یادگیری در تعامل با محیط و افراد صاحب تجربه
2006 

91 
عضویت 

 ها انجمن
 de Miranda et al., 2009 حضور در اجتماعات نوآور

91 
ارتباط با افراد 

 موفق
 ارتباط با کارآفرینان موفق

Rasmussen & Sørheim, 
2006 

kandola, 2002 

91 
امکان تیم 

 سازی

 Carmeli & Paulus, 2015 هم افزائی از طریق خالقیت گروهی

 ,Kumar & Raghavendran سازیفراهم شدن فرصت تیم 
2015 

 Gafar et al., 2013 راه اندازی کسب و کار بصورت گروهی
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99 
امکان تبادل 

دانش و 
 اطالعات

 Rhee & Leonardi, 2018 دسترسی به اطالعات متنوش

 Wu, 2004 دسترسی به اطالعات نامتقارن بازار

 به اشتراک گذاری دانش
chalmers, 2019 

Carmeli & Paulus, 2015 

دسترسی به اطالعات متنوش )آشنایی با روندهای عرضه 
 و تقاضا(

kandola, 2002 

Wu, 2004 

Gielnik et al., 2012 

 رفتاری پردازی به چالش کشیدن مهارت ایده. 5

 های مرتبط پژوهش گزاره های نوشتاری مقوالت فرعی

94 
 ارائه بازخورد

مشتریان حقیقی، سرمایه گذاران، دریافت بازخورد از 
 کارآفرینان و متخصصین فناوری

Karlusch et al., 2018 

95 
برگزاری 

های  برنامه
 رقابتی

های تقویت کننده  پردازی در برنامه های ایده رقابت
 پردازی دانشجویان ایده

Eggers et al., 2017 

 Ende et al., 2015 ها پردازی و ایجاد چالش توسط سازمان های ایده مسابقه

 ,Rasmussen & Sørheim پردازی و یا بازارهای ایده های ایده مسابقه
2006 

 ,Kumar & Raghavendran حل بازی گونه مسئله
2015 

 رفتاری انجام پروژه.  1

 های مرتبط پژوهش گزاره های نوشتاری مقوالت فرعی

91 
پروژه 

 تحقیقاتی

 Radovic-Markovic, 2013 اجرای پروژه تحقیقاتی

 Karlusch et al., 2018 های روز و کسب و کارهای پایدار آن آگاهی از تکنولوژی

97 
 پروژه عملی

 Pettersen et al., 2019 تکالیف عملی

 Gafar et al., 2013 های درون بنگاهی پروژه

 ,Rasmussen & Sørheim و صنعتی های همکاری تیمی پروژه
2006 

 رفتاری یاز تجربه عمل تیحما. 7

 های مرتبط پژوهش گزاره های نوشتاری مقوالت فرعی

98 
ارائه امکانات و 
 فضای فیزیکی

 محل فیزیکی )دفتر کار(
Franco et al., 2018 

Rasmussen & Sørheim, 
2006 

 Franco et al., 2019 امکانات

 Franco et al., 2020 حمایت مالی

 موسیقیاستفاده متناسب از 
Luoto, 2009 

Gundry & Kickul, 1996 
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93 
 ترغیب محیطی

 محیط متنوش
Luoto, 2009 

Kumar & Raghavendran, 
2015 

 ,Kumar & Raghavendran محیط جذاب
2015 

 محیط انگیزه بخش
kandola, 2002 

T. M. Amabile, 1997 

 Ende et al., 2015 محیط مهیج

 de Miranda et al., 2009 محیط شاداب

 ,Kumar & Raghavendran محیط دوستانه
2015 

 Ende et al., 2015 محیط حامی

 kandola, 2002 محیط محترمانه

 Franco et al., 2018 محیط تعاملی

 Suacamram, 2019 محیط یادگیرنده و متناسب

 ,Rasmussen & Sørheim حافع مالکیت معنوی ایده
2006 

 kandola, 2002 پذیرای چالش

 Cai et al., 2019 رهبری کارآفرینانه

 Carmeli & Paulus, 2015 گر مدیر تسهیل

 

Wu, 2004 

Gielnik et al., 2012 

 
اند. این چارچوب بعا تعریعف    ها، در طیفی از شناختی تا رفتاری در  منظم شده این روش

با اتخاخ تعاریف دیگعر و یعا رویکردهعای    منتخب پژوهشگران شکل گرفته و ممکن است 

های جایگزین و یا مکمل تعریف شوند. برای مثعال بررسعی بععد محیطعی      دیگر چارچوب

 تواند این چارچوب را تکمیل کند. می

پعردازی   پر واضح است که بدون ترکیب ابعاد شناختی و رفتاری، یادگیری کامل ایعده 

هععای تسععهیل   و الزم اسععت سیسععتم  (nedmsha-demlmsha .2011)رخ نخواهععد داد 

هعا را در کنعار    گیرنعد ترکیبعی از روش   هعا شعکل معی    پردازی که بر مبانی این روش ایده

 یکدیگر قرار دهند.  
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پردازی و تقویعت مهعارت    هایی که به بعد ایده بر اساس مروری که انجام شد، پژوهش

اند اکثرا در حوزه نعوآوری سعازمانی و یعا کعارآفرینی دانشعگاهی       پردازی توجه داشته ایده

هعا، ایعده را بعه عنعوان ورودی      گعر  هیلها و انواش دیگر تس دهنده متمرکز بوده اند و شتاب

پعردازی در   هعا بعه توسععه مهعارت ایعده      رسد سعازمان  سیستم فرض کرده اند. به نظر می

دهنعد تعا در بعازار رقعابتی بتواننعد       هعای انسعانی موجعود اهمیعت ویعژه ای معی       سرمایه

هعای ویعژه ای عرضعه کننعد و بقععاء سعازمان را تضعمین کننعد. از سعوی دیگععر          نعوآوری 

پردازی توجعه خاصعی    هایی با زمینه کسب و کار، مهندسی و هنر به مهارت ایده دهدانشک

دارند تا زمینه اشتغال دانشجویان را فراهم آورند و کاربردی سعازی دانعش را بعه عنعوان     

 های خود انجام دهند. یکی از ماموریت

م ایعن کعار   های آموزشی به انجا پردازی، اکثرا در قالب برنامه مراکز تقویت کننده ایده

کنند و به وضوح یادگیری حین عمعل و یعادگیری از تجعارب دیگعران نقعش       مبادرت می

 یکسب و کار، بررسع  یساز هیشبهای پیشین  پررنگی در این برنامه ها دارند. در پژوهش

 همگعی معوثرتر از   یرسعانه ا  چند ناتیتمر ،یمیکردن، پروژه ت ینقش باز ،یموارد واقع

 .(nerem ae ea ..2011)ی شناسایی شده اند نظر یها یسخنران

روز از عناصری مانند مرشعدی )منتورشعیپ( و مشعاوره نیعز بهعره       های به در سیستم 

برنعد. در ایعن میعان بهعره گیعری از مربعی گعری )کوچینعگ( کمتعر از دیگعر انعواش             می

 یتا رفتار یاز شناخت یفیدر ط نانهیکارآفر یپرداز دهیا لیتسه یها روش 1شکل 



  1601پاییز ، 62شماره  هفدهم،سال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 60

 

ت و عموما تاکید بر دریافت اطالعات به جای فعال سازی خهن بوده گری بوده اس تسهیل

 است. 

 پیشنهادات برای پژوهش های آتی

ی بعه  هعای  توان چعارچوب  با ترکیب روش هایی که طی این پژوهش شناسایی شده اند می

تناسب شرایط و زمینه طراحی نمود و البته آزمون ترکیعب آنهعا و یعا هعر یعک از ابععاد       

هعای پعژوهش    تعوان یافتعه   تواند دانش پیشین را مستحکم کند. معی  ه میبصورت جداگان

و با تعریف ورودی، فرایند و خروجی و تکمیعل آن بعا    حاضر را با اتخاخ رویکرد سیستمی 

های مکمل بعه شناسعایی    شود پژوهش شناسایی پیامدها و زمینه توسعه داد. پیشنهاد می

 اثرگذاری هر یک بپردازند.دیگر ابعاد این سیستم و همین طور ارزیابی 

های عمیعق معورد    پردازی توسعه فرد با ایجاد تغییر در الیه با توجه به اینکه در بحث ایده

گعری و خصوصعا    هایی برای استفاده از رابطه تسهیل شود پژوهش نظر است، پیشنهاد می

 بهره گیری از مربی گری )کوچینگ( انجام گیرند.

هعای تحقیعق    گعری آن، روش  پعردازی و تسعهیل   هعا عمومعا، در زمینعه ایعده     پژوهش

پعردازی بعروز    کنند، و این احتماال به این دلیل اسعت کعه ایعده    تفسیرگرایانه را اتخاخ می

گعری   های عملعی تسعهیل   ها با بررسی مورد . این پژوهش(nhsms .2002)عملیاتی ندارد 

هعا   کارآفرینی، نتایج را از دیدگاه افراد مطلع تحلیل کرده اند. عموما این نتایج از مصاحبه

 و البته مشاهده ناظر استخراج شده اند. 

 بعه بعاال   متوسط اعتبار با مجالت از شده منتشر مقاالت از ای مجموعه به تحقیق این

 بیشعتر معورد توجعه    در سال های اخیعر،  که چنین موضوعی مورد در. شده است محدود

 مجعالت  یا کنفران  ها و  مقاالت ارزشمندی در است، گرفته قرار نویسندگان از بسیاری

را  معتبرتعر  مطالعات سمت به راها  گام اولین توانند می که اند ارائه شده با اعتبار پایین تر

 .باشد مفید محققین سایر برای است ممکن اسناد این بررسی. دهند شکل

 ها نوشت پی
 ها، ارزیابی ها، تکنیک گام .1

2.  deRdume  3. Dyer 

4.  nessussaR & Sømiahs  5. Rauch and Hulsink 
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6.  amamsoaaah  7.  ahRaame   

8. Ravi 9.  nudae  
10.  rueBieRmse  11.  niseR  

12. Gielnik  

13. Framework for understanding, predicting and changing human behavior 
14. Bandura 15. systematic  
16. Xiao 

 ای دارند ها با یکدیگر همپوشانی گسترده این دو مفهوم در پژوهش .12
18. Christine Hogan 

 در لیست باال آمده است هایی که مجموعه تمام واژه.13
20. Atlas ti. 21. Template 

22. Appraisal Theory of Emotion 23. Free association method 

24. Gamification 25. Whack Pack 

26. Mind bender 27. Visualization / Picture Stimulation 

28. Guest Speaker 

29. Learning through observation : (Catalytic Intervention(Heron, 1976)) 
30. Cooperative learning 31. Elaborate 

32. coach 33. kolb, brokefield 

34. Impact question 35. Contest  

36. Challenges 37. contest 

38. Idea market 
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Abstract: 
Idea generation is considered as a core to entrepreneurship, but it has not 
been researched enough compared to other related phases, nor has its 
facilitation stage been studied adequately. The purpose of this study is to 
search and studies the methods that lead to facilitating entrepreneurial 
ideation. We did conduct a comprehensive systematic literature review over 
previous researches that has been indexed in Scopus database. Following a 
screening of 111 related documents, we found 42 related journal papers to be 
studied by thematic analysis approach. The results indicate that the methods 
were grouped into 7 categories and 39 sub-categories. The main categories 
include: Education, Networking, Practical Experiences, Performing Projects, 
Communicating Facilitators, Challenges and Mind Stimulating Techniques. 
These methods affect ideas quantity and quality through cognitive and 
behavioral changes. As the studies in the field are not integrated and 
structured, a spectrum from cognitive to behavioral methods is defined as the 
contribution of this research. Future researches are required to test each 
method and combinations of them and their effects on ideation skills and 
results. 
Keywords: entrepreneurial ideation; facilitation; cognitive facilitation 
methods; Behavioral facilitation methods, systematic literature review 
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