
 

 

 
 

 
 

 شناسی آن در مطالعات كارآفرينيو روش یرويكرد فرآيند
 

 حسین خنیفر

 محمدحسین رحمتی

 علی الهوتیان
 چکیده

یسر  ارا    مترر از ب عنوان يك رشته دانشگاهي در دنیا كمتر از چهل و در ايران ككارآفريني به
روش  و يره نظر تواعه  های مشابه به دنباااير رشتهعنوان دانشي جديد بیش از عمر دارد؛ لذا به

ي هیم اصر  دهي به مفرا جه  افزايش مشروعی  خويش اا . از اين رهگذر معنابخشي و مفهوم
ك ير عنروان  هبر ای اثربخش و روشن خواهد برود. كرارآفريني   آن، هدايتگر رشته به ام  آينده

نااب آن، مشنااي وشسفه، رويکردها و رهايي دارد كه عدم توجه به ف ها و بنیانفرايند ويژگي
بره   مع ابتردا ها و خسران خواهد كرد. اين مقاله در يرك نگررش جرا   اين رشته را دچار كجروی

پر  از آن   ني اار . دنبا  تبیین مفهوم فرآيند، ف سفه و تفکر فرآيندی و معرفي آن در كرارآفري 
 با گرالعم ديدگاه ه اتخاذ كند وشنااانهای كارآفريني ديدگاهي روششود تا به پژوهشاعي مي

 عنروان  به گرا راهای آمیخته و كثرتدر پیش گرفتن روش و كیفي هایروش بر پارادايمي تأكید
 .دهدمي پیشنهاد منااب روش
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 مقدمه

 روش است. به و نظریه  توسعه گرو در 1رشته مشروعيت یک که دانشمندان معتقدند

، ص 1390هستند )وکيلی و انصاری،  هم ملزوم و الزم روش و تئوری توسعه آنها نظر
 که است روش سو، دیگر از و کندمی تعيين را مرزهای رشته نظریه سویی، از. (186

 .(601، ص 0072،  2 د )دین و همکارانکنممکن می را هایینظریه چنين آزمون
ای به دنبال افزایش رشتهبين یعنوان یک رشته نوظهور و علمکارآفرینی نيز به

 تناسبی علمی فکری حوزه یک در پژوهشگران است. اگر ميانمشروعيت خویش در 

 و در آموختن علمی حوزه باشد، آن ضعيف نداشته یا وجود روش و موضوع ميان
چرا  که دکنمی مطرح را ایشيوه مسئله، همين داست. شای ناتوان مخاطبان به یادگيری
 مانده باقی نشده حل کارآفرینی، مطالعات حوزه در بنيادی و عمده مباحث از تعدادی

  .(33، ص 1389است )الوانی و بودالئی، 
ها، عملکردها و است. این فرایند همه فعاليت 3کارآفرینی در واقع یک فرآیند

شود. های دنباله آن را شامل میها و ایجاد سازماناقدامات مرتبط با ادراك فرصت
پيچيده است. این پيچيدگی به دليل عدم قطعيتی است که ناشی از  فرایند کارآفرینی ذاتاً

به دست آوردن  ،وکارچگونگی انتخاب بهترین روش برای توسعه یک مفهوم کسب
درك بهتر  .(448، ص 2011، 4است )راسموسنمنابع الزم و اتخاذ تصميمات موثر 

شک وقتی قصد بررسی و بی دشوتنها با درك فرایند ميسر می ی ذاتی کارآفرینییپویا
گيرد، حال فرایند در اولویت اول قرار می ،مفاهيم مرتبط با رشته کارآفرینی را داریم

 دهنده کمبود رویکردهای فرایندی در ادبيات کارآفرینی استآنکه تحقيقات نشان
اندازی کسب وکار و لزوم فهم بيشتر فرایند در راه ( و2006، 5)موستار و همکاران

هشدار داده شده است. در واقع این نياز به مطالعات،  پژوهشگرانکارآفرینی توسط 
تر فرایند در طول زمان فراتر از عوامل و شرایط موثر بر فرایند است. با مطالعات جزئی

 .شوددرك بيشتر آن ميسر می

                                                           
1- Decibline 

2 - Dean & et al. 

3 - Process 

4 - Rasmussen 

5- Mustar & et al. 
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های کارآفرینی که سعی در اتخاذ رویکردی سفانه اغلب مدلأدر عرصه نظری مت 
)اوکباساران  اندبدون اشاره صریح به زیربنای نظری خود پدیدار شده ،اندفرایندی داشته

 نظرییا غير نظریدر نتيجه آنها انباشته از رویکردهای  ؛(28، ص 2001، 1و همکاران
ا تشخيص نيست. همچنين بخشی ی ییاند که اغلب به سادگی قابل شناساهدمختلف ش

از مشکل فرآیند ممکن است به دليل عدم در نظر گرفتن تمام یا بخشی از مفهوم یا 
 های پدیدار شده باشد.چارچوب

با معرفی  ( با مطالعه رویکردهای پژوهشی به فرآیند کارآفرینی2007) 2استيارت 
ی از فرایند یامختلف سعی در ترسيم دورنم هایپژوهشرویکرد جاری در  سيزده

سال قبل از انتشار  بيستی که طی یکارآفرینی داشته است. از دیدگاه وی رویکردها
شامل رویکردهای  ؛اند( به موضوع فرایند در کارآفرینی پرداخته2006-1988مقاله وی )

-، روایت7، پدیدارشناختی6تفسيری ،5پيچيدگی و آشوبنظریه ، 4، تکاملی3ایتوسعه

، 12گرا(، پراگماتيست )عمل11اجتماعی یی، ساختارگرا10، استداللی9یزپردانمایش، 8گونه
و رویکرد فرایندی  15کنشگرـ شبکه، رویکرد  14)مبتنی بر عمل( 13نئوپراگماتيست

های چندگانه دارای باشند. وی معتقد است که این رویکردها در قالبمی 16رادیکال
ها حال این پژوهش ند. با اینپردازی هستهای مشترك یا متداخل در فرایند نظریهریشه

های سازی بوده و بيشتر بر ارائه مدلمنظور مدلی بهیهامبتنی بر پژوهش به طور عمده
( با وجود اینکه 2011اند و از دیدگاه راسموسن )فرآیندی کارآفرینی تمرکز داشته

شامل طور عمده بهرهنمون یک درك بهتر از پدیده کارآفرینی هستند با این حال 
انگارانه چرا که ساده ؛اند و به دليل عدم انعطاف مورد انتقادندای خطیهای مرحلهدلم

                                                           
1 -Ucbasaran & et al. 

2- Steyaert 

3- Developmental 

4 - Evolutionary 

5 - complexity theory and chaos theory 

6 - Interpretive 

7- Phenomenological 

8 - Narrative 

9 - Dramaturgical 

10 - Discursive 

11 - Social constructionist 

12- Pragmatist 

13 - Neopragmatist 

14- Practice-based 

15 - ANT approach 

16 - Radical processual 
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و جز چند مطالعه  (448، ص 2011اند )راسموسن، فرایند کارآفرینی نگریستهپویایی به 
ی که قادر به کشف فرایندهای پویا باشد به کار گرفته نشده است )یو و یهاتجربی روش

 .(2010، 1زاهير
( نيز به شکاف بين فرایندمحوری در کارآفرینی در 2013)2ولن و دیموفمک م

های در برابر مفاهيم علّی و مدل 3یی آموزشهای و کالسیهای مطرح شده ابتدانظریه
های های بعد اشاره کرده و با انتقاد از وضع جاری پژوهشکيد در سالأسببی مورد ت

کيد دارند. اما أدر نظر گرفتن عنصر زمان ت این رشته بر لزوم درك فرآیند کارآفرینی با
بدیع و در حال نضج  ،تازه تر و فلسفی به مفهوم فرآیند کارآفرینی بسيارنگاه عميق

های ساليان اخير بر افزایش حساسيت و عالقه به تفکر فرآیندی تصدیق است. پژوهش
رود که در پيش میاین تفسير نوین از کارآفرینی به کمک فرآیند حتی تا آنجا   ؛دکننمی

وکار را حوزه نظریه سازمان، در کنار رویکرد متداول که هر کارآفرینی و ایجاد کسب
داند، معتقد است هر کارآفرینی به دليل یکتا بودن موجب ایجاد سازمانی جدید می

فرآیند وقوع آن و در نتيجه متفاوت بودن پيامدهای نهایی در ابعاد گوناگون، باعث 
 .(599ص  ،2015، 5)کيورث و همکاران شودمی 4های جدید سازمانیایجاد ساختار

 ،یاینداین پژوهش به دنبال آن است که با پرداختن به زیربنای فکری رویکرد فر
م عنوان یک پارادایهای کارآفرینی بهپيش روی پژوهش تصویری مناسب در افق

ای هسعه پژوهشنوظهور در حوزه مدیریت ارائه کند و پيشنهادهایی مبتنی بر تو
سی ا بررشناسانه مناسب به مخاطبان عرضه نماید. بفرایندی در پرتو یک بررسی روش

دین هایی که به صورت بنياتوان دریافت که پژوهشی میپژوهشی داخل -مقاالت علمی
ن شورماکاند با گذشت بيست سال از عمر این رشته در سعی در درك کارآفرینی داشته

ر ن عنصتریرسند. لذا این پژوهش از حيث توجه به مهمدست می به زحمت به انگشتان
 شناختی آن از نخستينهای فلسفی و معرفتاساسی کارآفرینی و بررسی بنيان

 .شودهایی از این نوع در مطالعات کارآفرینی در کشور نيز محسوب میتجربه
 

                                                           
1 - Uy & Zaheer 

2 - McMullen and Dimov 

3 - Pedagogy 
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 کارآفرینی

 کسانی (.28، 1984، 1تاتفرایند پویای ایجاد تدریجی ثروت است )رونش، کارآفرینی
 ا ر شغلی تعهداتیا  و زمانی مالی، بزرگ هایریسک که کنندمی توليد را ثروت این

ا ی محصول آفرینند.  می ارزشو خدمات   محصوالت برخی برای پذیرند یا  می
 هک ستا رزشیا در اساسی نکته ؛ اما هستند فرد به منحصر  یا جدید معموالً خدمات

-می نابعم  و هامهارت مناسب جایابی و درك با فرین کارآ. بخشدمی هاآن به ارآفرینک

 (.  12، ص 1387حسينی، )صالحی اميری و شاهدکنایجاد  را ارزشاین  تواند
ای پر از طنين درك اگر رشتهداند. می اقتصادی رشد موتوررا  کارآفرینی، شومپيتر

نامند ای را کارآفرینی میتهچنين رش ،ناميم باشدمی «2وکارکسب»فرآیندی آنچه 
تعاریف کارآفرینی اغلب شامل افراد، فرصت، زمينه و  .(2015)کيورث و همکاران، 

-و صاحبان کسب 4( در تمایز ميان کارآفرینان2016)3کوراتکو. استفرایند طی زمان 

داند که به دنبال وکارها را کسانی می، صاحبان این نوع کسب5وکارهای کوچک
اند و انتظار فروش، سود و رشدی ثابت دارند، حال آنکه وکار خویشمدیریت کسب

-کارآفرینان تمرکز و تالش خود را معطوف نوآوری، سودآوری و رشد پایدار کسب

 (. 3، ص2016)کوراتکو،  کنندوکارشان می
پشتکار بسيار و  ها، با تالش وگيری از فرصتهفرآیند نوآوری و بهر ،کارآفرینی
 انگيزه کسب سود مالی، های مالی، روانی و اجتماعی که باش ریسکهمراه با پذیر

 (.1381 داریانی، احمدپور) طلبی، رضایت شخصی و استقالل صورت پذیردتوفيق
ها و ایجاد ها و اقدامات مرتبط با درك فرصتفرایند کارآفرینی تمام توابع، فعاليت

بان دیده همچنين. (13، ص2004، 6است )بایگریوی به منظور پيگيری آنها یهاسازمان
 مدیریت یا ایجاد برای تالش نوع هر را کارآفرینی ،عملياتی لحاظبه 7جهانی کارآفرینی

 گروه یا فرد توسط موجود وکار کسب توسعه یا( خوداشتغالی حتی) جدید وکار کسب
 (.2012بان جهانی کارآفرینی، )دیده ددانمی سازمان یا

                                                           
1 - Ronstadt 

2 - Firm 

3 - Kuratko 

4 - Entrepreneurs 

5- Small Businesses Owners 

6- Bygrave 

7 - GEM 
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 کارآفرین و محيط فرصت، را کارآفرینی هایژوهشپ در اساسی عنصر سه 1ژائو 
ها و محيط همچنين ها در بررسی افراد، فرصتپژوهش (.35ص ،2013)شماردبرمی

چهارمين موضوع یعنی فرآیند کارآفرینی ، هدایتگر پژوهشگران به روابط متقابل بين آنها
ك فرآیند کارآفرینی در ،کيد بر تغييرات و اقدامات بر این باورندأبا ت پژوهشگران. است

عنوان مثال تغييرات زمانی، ی ذاتی کارآفرینی )بهیتواند منجر به درك بهتر پویامی
طور بالقوه د. آنها حتی فرآیند کارآفرینی را به عنوان یک عنصر بهشواقدامات تعاملی( 

ن ای گيرند.در نظر می ،کارآفرینی باشد اتنظریاصلی  هایریشهاز تواند متمایز که می
رویکردها به  به نظر وی،موضوع در آثار بزرگان این رشته، چون کوراتکو موثر بوده و 

کارآفرینی در قالب رویکردهای مکاتب فکری به کارآفرینی)در دو سطح خرد و کالن( 
، 2016)کوراتکو،  استو رویکردهای فرآیندی به کارآفرینی قابل بحث و مطالعه 

 (.16-11ص

 

 ایندیفر فلسفی رویکرد مبانی

 الزمه را آن و دانسته طبيعت وجود از بخشی را تصيرور و حرکت مطهری شهيد
 یکی حرکت، و2، شدنصيرورت .(23 ،ص 1389 )مطهری، داندهای این جهانی میپدیده

 رودیشمار م به بشرپيشرفت   و رای تکاملب  اصلی عامل و است فلسفه در مهم  مفاهيم  از
 ابتدا کاملت سمت  در حرکت معنای بهصيرورت (. 69، ص 1391)شکر و محمدی، 

معتقدند تفکر  3نایاك و چيا .(293ص ،1 ج  ق، 1343 )ارسطو، مطرح شد ارسطوتوسط 
همه  «شدن»وقفه و ظهور و وقوع و و بی در شرایط تغييرات ناگهانی

ها و وقایع مرکز آن چيزی است که به درستی فرایند در اسباب)موجودات(، ورودی
  (.281، ص 2011) دهدفرایندی معنا میاصالحات 

رویکردهای فرایندی  حضور رو به گسترش رغمبه فرایند یک واژه دو سویه است.
های ظریف مهمی در چگونگی درك مفهوم و کاربرد آن در هنوز تفاوت هاپژوهشدر 

، تداوم و 4مطالعات کارآفرینی وجود دارد. تفکر فرایندی، تفکر درباره پویش و ذات

                                                           
1- Zhao 

2 - Becoming 

3 - Nayak & Chia 

4 - process and substance 
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، 2007، 5)کوپر است 4نهایت و محدود، بی3معلوم و مجهول، 2، وصل و فصل1قطاعان
بينی که فرایندها را اساس یک جهان ، نظریه فرایندی برهترین جملدر ساده(. 1549ص 

 -های اساسی و پایه در درك چگونگی دنيای اطراف ما هستندکه بلوك -6به جای اشيا
فرایندی به دنبال آن  نظریهگذاری شده است. یهکشد، پاسازی و به تصویر میمفهوم

« هر آنچه موجود است ساخته نشده بلکه در حال ساخته شدن است» است که بگوید
-میبه خودی خود و مفهوم شدن بيش از یک فعل است (. 263، ص 1925، 7)جيمز

  ... نيز باشد.، مجموعه، اثر ویک رویدادنظير  ه عنوان یک مفهوم بازتواند ب
یک فرایند مداوم سازنده بلکه اثر  ند؛آماده نيستجوامع موجودی طور خاص به 
-ها خوشهنهادهای اجتماعی مانند افراد یا سازمان، . از دیدگاه فلسفه فرایندیاندجهان

ی از رویدادها هستند که به طور موقت در یک دریای تغيير وجریان دائمی تثبيت یها
تقدم داشته  «8بودن»بر  «شدن»در نگاه فرآیندی  (.281، ص 2011)نایاك و چيا، اند شده

معتقد است که واقعيت به  9وایتهد ی ارجحيت دارد.یو زمان و موقتی بودن بر مکان فضا
رویدادهای »ای از عنوان یک رشته پيوسته تغيير وضيعت موجود در مجموعه

-گانهگونه دو. در مفهوم وایتهد، هيچشودشده تفسير میبندیدسته «10تجربه

شی)حرکتی( موقت که یک مجموعه از ببلکه تنها جن ؛وجود ندارد بدن و ذهن انگاری
ناپذیری طور اجتناببه هاهکند وجود دارد که این تجربغيرقطعی را توليد می هایهتجرب

فلسفه طبق  (.786، ص 2012، 11)موروز و هيندل هستند ثير تجارب قبلیأتحت ت
پندارند در واقع همان محسوس می معمول اشيایور به طآنچه را که مردم فرایندی 

توان در یک . رویدادهای تجربه را میاست های این رویدادهای تجربهتسلسل و توالی
ای نظير موجود بشر در تنيده درهم پدپدههر  ،بنابراین گروه یا اجتماع گرد هم آورد.

 .اجتماع کثيری از رویدادهای جزئی تجربه است ،واقع

                                                           
1 - continuity and discontinuity 

2 - separate and connect 

3 - known and unknown 

4 - infinite and finite 

5 - Cooper 

6 - Objects 

7 - James 

8 - Being 

9 - Whitehead 

10- Occasions of experience 

11 - Moroz and Hindle  
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ثير نظریات أست که ناشی از تا فرایندی متصور از جریانی نظریهیتهد در سهم وا
زمان واقعی یا  مفاهيم طریق از خصوص به مکان، و زمان مفهوم بر 1برگسون

 اراده و زمان» خود کتاب در برگسون. است 4)کثرت(چندگانگی و ر()استمرا23دیرند
 و زده مثال را تکميّ و کيفيت نهدوگا ،«هوشياری آنی هایداده باب در ایمقاله: آزاد
 فضاهای در شمارش ییتوانا زیرا ؛است همگن همواره کمّی بُعد که دکنمی بيان

 یک در لحظه دو هيچ) است ناهمگن و موقت کيفی بُعد که حالی در دارد، را متفاوت
 ،بنابراین فرایند به عنوان یک بعد کيفی، زمان واقعی یک .(نيست یکسان آگاه موجود

 .است بيان قابل غير و متحرکی موقتی که آزادی و کيفی کثرت از ستا انیجری
یک مثال معروف از تصورات برگسون یک جفت قرقره است که نواری بين آنها 

ست. این ا شدن از دیگری قرار دارد. نوار در حال پيچيده شدن به دور یکی و جدا
تر ر زمان است. آینده ما کوچکزمان و ناهمگونی فرایند در گذمجموعه نماد تداوم هم

تر شدن است. در عمل یعنی در هر لحظه، شود حال آنکه گذشته ما در حال بزرگمی
شود و هميشه یک تجربه متفاوت نسبت به آینده لحظه بعدی بر حافظه ما افزوده می

  (.165-164، ص 1992، 5کنيم )مابل و اندیسونای را تکرار داریم حتی اگر تجربه
اند که ا نيز تفسيری مشابه دارد. هم مالصدرا و هم برگسون بر آن بودهمالصدر

، 1388اللهی، حقيقت زمان را باید در نسبت با وجود تفسير کرد )فتحی و آیت
صدرا و پيروان او معتقدند که جهان یکپارچه حرکت است و ثبات وجود (. 131ص

یء ، شیءول است. یک شمعلندارد. در جهان یک کل وجود دارد و آن جریان علت و 
جریان است. این تضاد است که از حرکت ناشی شده و نه حرکت از تضاد. پس  ؛نيست

زیرا جوانه زدن یک ضد درون ضد دیگر، خود  ؛تواند علت حرکت باشدتضاد نمی
شود. تضاد معلول حرکت قانون حرکت شامل او نيز می ،نوعی حرکت است و بنابراین

                                                           
1- Bergson 

2 - Duration 

اند، حتى در تصویر فلسفى زمان، غالباً هایى در باب زمان پرداختهدر غرب به ارائه نظریه برگسون پردازانى که پيش ازنظریه -3

در  برگسون اند و ویژگى کيفى آن یا هرگز مطرح نبوده یا کمتر مورد عنایت بوده است. دیدگاهبر جنبه کمّى آن تأکيد کرده

با نظر به آراى اندیشمندان و  برگسون رود.مان نقطه عطفى در تاریخ تفکر و اندیشه غربى در این باب به شمار مىباب ز

نامد. بر این اساس، او ميان زمان واقعى و زمان مى کند و آن را دیرنداى را مطرح مىفالسفه غربىِ پيش از خود، دیدگاه تازه

   (.140، ص1388هی، اللنهد )فتحی و آیتغيرواقعى فرق مى

4 - Multiplicity 

5- Mabelle & Andison 
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، 1380)فشاهی،  هاست، اما فقط به عنوان محركحرکتاست و به نوبه خود علت 
 (. 52ص

 وجود،ال اصالت یعنی خود، بنيادین اصل برکت ها بمالصدر الوجودیاصالت فلسفه
اد. د  ایج  ادهم  اتذ درو  اختخارج س ماهوی فاهيمم قالب از ار زمان و حرکت

 تبدل یجودو نصریع هب توجهبه  ادهم از مقولی عنصر به نگاه جایهب زمان به گاهن

 هم آن که زمان دست در ستد اده،م ذات و جوهردر  را خویش نيادب  حرکت،یافت. 
و  يرونیب نگاه  رد نه پویایی و تحول هشد ک موجب امر همينیافت.  است ماده ذات در

 سطتو وسطيهت و قطعيه رکتح ينب تفاوتمادی شد.  عالم اتذ ينع که ماده عارضی
 (.15ص ،1384 اللهی،آیت)  بود نگرش نوع دو این تفاوت برمبتنی  خود صدرائيان

هستی  درکنار  را  زمان  توانست  خود گزیسانسياليستیا نگرش پرتو درنيز  هایدگر
وی معتقد است تنها زمانی سالست لحظه به  (.14)همان، ص  نه چيستی لحاظ کند و

جهان اطراف رخ دهد. شود که یک اختالل در روابط ما با لحظه در زندگی شکسته می
ور در جهان خودآگاه است که انعکاس در عامل ها عاملی غوطهها و خرابیاین شکست
ها نيستند که هوشياری و آگاهی ما را شکل یابد. به نظر هایدگر این موفقيتو محيط می

 ،1هایدگر) هستند رفته و آمده آنچهدهنده ها هستند که انعکاسدهند؛ بلکه شکستمی
1927).  

دو مضمون  ( حاوی2012از دیدگاه موروز و هيندل ) 2یاد شدههای فلسفی دیدگاه
ست. برای درك ا در هر فرایندسازی مبتنی بر عمل و نظریه توسعه نظریه اصلی برای

بایست تمرکز بر این دو فرایندی می ، پژوهشگراناست «چگونه»آنکه یک پيامد خاص 
ها تبدیل ورودیچگونگی ) شوده تغيير ایجاد میچگونالف.  باشند:داشته مقوله اصلی 
ردی و ف اته با تغييرک« و صيرورت شدن»شناسی هستیدرك[ ]؛ ب. ها(به خروجی

                                                           
1- Heidegger 

کران غربی ته الزم است که همانطور که مشخص است عمده آنچه در این فصل مقاله آمد مبتنی بر آراء متفذکر این نک  -2

را ظير مالصدنسلمان ات فيلسوفان محوزه فلسفه پویشی )فرآیندی( بود. این رویکرد فلسفی هر چند دارای اشتراکاتی با تفکر

با  ن با توجهگارندگانباشد که البته موضوع این مقاله نيست. به نظر و شهيد مطهری است اما دارای افتراقات اساسی نيز می

نه  ت و البتهنده اسماهيت فرآیند از جمله کاربردهای اساسی این فلسفه در مطالعات مدیریت و کارآفرینی است که مغفول ما

 ون که باشدن اکن ودر خصوص مفاهيمی چون زمان، حرکت "باشد بلکه تنها در تضاد با آراء این جهانی متفکران مسلمان نمی

ق نگرش متفکرانی ایم تا عمتری را یافتهاین موضوع مواجه هستيم شرایط مناسب دستاوردهای فلسفه غرب در قرن بيستم در

 (15، ص 1384اللهی، یت)آ "چون مالصدرا را در این باب بفهميم.
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 تمرکزکه این زمانی .مرتبط استبه عنوان یک نتيجه فرایند تحول و تبدیل اجتماعی 
درك  د.شوتواند مطالعه برقرار شد، فرایندهای خاص از جمله فرایند کارآفرینی می

کارآفرینی در یک جهان در حال ساخته شدن توضيحات مناسبی جهت درك چگونگی 
های کارآفرینی را غنی ده و درك ما از موقعيتکرفرایند و ظهور کارآفرینی را فراهم 

   (.787، ص2012)موروز و هيندل،  کنمی
 

 تفکر فرآیندی

شوند، مطالعات طالعه میو مجرد م 1که متغيرهای ایستا در روابطی منزویدرحالی
فرآیندی در جهانی که  مملو از فرآیندهاست ورود کرده و به دنبال کشف الگوها و 

-ها طی زمان هستند. بدین منظور پژوهشهای عملکرد سازمانهمراه شدن در خروجی

يَالن و ایجاد دانشی در شناسانه نوینی را به منظور فهم سَهای معرفتهای فرآیندی راه
های تغيير پژوهش .(1999 ،2النگلی) دندهک جهان متحرك توسعه میخصوص ی

یابد و حرکت اند جهان فرآیندها اغلب به عنوان تغيير در موجودات شکل میمدعی
موجودات از یک موقعيت به موقعيت دیگر، در امتداد زمان در تنظيمات مختلف را 

تعریف شده و موقعيتشان در  وکارهاای نظير کسبکند. بنابراین، هر مقولهبررسی می
ها در نقطه زمانی دیگر یا در جایی دیگر توضيح ها و موقعيتمقایسه با دیگر حالت

 شود.داده می
ی به ییا از جا از یک حالت به حالت دیگروکار کسبتغيير  به عنوان نمونه وضعيت

شود. رشد خوانده می ورود شرکت به بازارهای جدید )تغيير مکانی( مثلجای دیگر
[( معتقد است که این تفسير از فرایند، ارزشی ممتاز دارد و ما را 1933]2002برگسون )

کند؛ اما در کنه آن، های مختلف میقادر به درك چگونگی ارتباط موضوعات و مقوله
این دیدگاه در واقع تمایل دارد که فرآیند را به عنوان یک ورودی در نظر گيرد و آن را 

 ،1911 ،3برگسون) کند بررسی استنبشی که در خود مفهوم فرآیند فارغ از تحرك و ج
  (.309ص

                                                           
1 - Isolated 

2 - Langley 

3- Bergson 
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یک خدنگ و یک خدنگ در حال  1شناسانهبرای توضيح آن برگسون به تمایز هستی
کند. اگر فرض کنيم که یک تير در بيکران مکان در طی مسير خود برای پرواز اشاره می

رده و پرواز را به عنوان مسيری موجود برخورد با هدف قرار دارد، ما زمان را مکانی ک
تواند به نقاطی تقسيم شده)تجزیه شده( و به سمت ایم که میمورد مالحظه قرار داده

« 2بودن»به « شدن»یک هدف حرکت کند. در این حالت پرواز تير مفهومی است که از 
در تفکر ها همچون تيرهاست. یابد. تفکر فرآیندی به دنبال درك جنبش مقولهتقليل می

فرایندی ما باید به تحرك و جنبش بيندیشيم به جای آنکه سير و حرکت را به فضا 
محدود کنيم. پژوهش فرآیندی به دنبال اسباب و موجودات در طی ترادیسی و تبدیل 

یابند. محصوالت از طریق تبدیل مواد مختلف ها رشد، توسعه و تباهی میاست. ملت
ها برنامه شده و گيرند. طرحدر معرض فرسایش قرار میظهور یافته و در حال استفاده 

شوند. بازارها پویایی داشته و به حاالت مختلف سپس به رویدادهای تاریخی تبدیل می
 شوند.تبدیل می

اند که به به منظور فرآیندی اندیشيدن پنج جنبه برای تفکر فرایندی معرفی شده 
پویش و حرکت کمک خواهند کرد و نوبه خود به ما در توصيف، مطالعه و تحليل 

شود در مطالعه هر پدیده به آن با این پنج بعد نگریسته شود. این پنج بعد پيشنهاد می
با اهميتی یکسان هر پنج  هستند. 7و بالقوگی 6، راندن5، گشودگی4نگریکل، 3مندیزمان

مندی و اند. زمانبعد در مالحظات نوظهور مطالعات سازمانی مورد توجه قرار گرفته
های همچنين تحليل 10و تاریخی 9ای، مباحثه8پویایی زمان برخاسته از مطالعات طولی

 است. 12گونهو روایت 11نگاریقوم
کنشگرـ های ، یا مقاومت در برابر دوئيت، در مطالعات فناورانه و تحليلنگریکلی

رد که ای نيز به مطالعات زبانی دانگری مالحظهیشود. همچنين کلیافت می شبکه
                                                           
1 - Ontological 

2 - Being 

3 - Temporality 

4- Wholeness 

5- Openness 

6- Force 

7- Potentiality 

8 - longitudinal studies 

9 -  discourse 

10 -  historical 

11 - Ethnography 

12 - Narrative 
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مرتبط با )فرا(ساختارگرایی است. گشودگی، که درك موجودات در ارتباط با دیگری 
طورکلی مطالعات روابط انسانی، است، مورد عالقه اخالقيات، مطالعات نهادی و به

اقتصاد سياسی، مطالعات ساختارهای نوین سازمانی )که اغلب مرتبط با نوآوری، 
پرسشگری و دنبال کردن پس از  است. رانش، ولتیهای غيردکارآفرینی است( و سازمان

ای که در مطالعات خالقيت، نوآوری و )دوباره(کارآفرینی، مدیریت حرکت است، مقوله
ممکن است »توليد و زنجيره تأمين و دولت مورد توجه است. در نهایت بالقوگی، که 

 هایموقعيت هایتر در بدیلاست، در مطالعات استراتژی و در حالت گسترده« بشود
 ،1همکاران و هلين) شودمیاقتصادی و اجتماعی )مثالً در کارآفرینی اجتماعی( تحقيق 

  (.5 ص ،2014
 به کهکنند ها را توليد میحسی چندگانه از پدیده ،جنبه تفکر فرآیندی پنجاین 

که  2فرصت مفهوم مثال برای. باشند «شدن» مفهوم به حساس دهدمی اجازه پژوهشگران
ست با تفکری فرایندی تنها وجودی اکارآفرینی  هایپژوهشاز مفاهيم کليدی در یکی 

 3بودن موقع به با مرتبط سوالی فرصت مندیزمان بلکه از حيث بعد ؛خارجی نيست
فرصت در لغت به معنای فعاليت ورود و خروج به  4شناسانهبا رویکردی ریشهاست. 

 یک بندر است. 
( ریشه گرفته که ترکيبی از دو کلمه Opportunitasکلمه فرصت از کلمه التين )

«ob» و «سوی به» معنای به «portus» قلمرو در کلمه این. است «بندر» معنای به 
 ترکيب بهترین که کردندمی استفاده عبارتاین  از ملوانان زمانی. یابدمی معنا دریانوردی

 موقعيت در قایق یک زمانی. بود بندر از/به حرکت جهت مد و جزر و باد
Opportunitas آنجا به چگونه دانستمی و برود کجا بود گرفته تصميم ناخدا که بود 

و با الهام از این مفهوم و با توسعه مفهوم آن، فرصت به قول  (2014، 5رومرو) برسد
است )کيورث و  های سازمانیکيورث به معنای به موقع مستقر شدن در یکی از شکل

  (.606ص ،2015 ،همکاران

                                                           
1 - Helin & et al 

2 - Opportunity 

3 - Timeliness (Kairos) 

4-  Etymologically 

5 - Romero 
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-به نه ست،ا گيریاندازه قابل طولی صورت به نه خالقانه یا مناسب درست، زمان

 انزوا رد تواندنمی فرصت ضمندر . است پيکربندی قابل شده شناخته ایمقوله عنوان
 فرصت است مشخص. است مستتر زمان در دیگر جنبه چهار زمانهم. شود درك
 به سيدنر برای و است موثر آنایجاد  در مختلف نيروهای و نيست نيز داخلی ایمقوله

 ایاستعاره و نویهثا مفهوم به توجه با. کرد رها هامقوله در جاری قيود از را خود باید آن
 را کاروکسب سکون و بودن تصور مفهوم این وکارکسب و کارآفرینی حوزه در نيز آن

-کلی ،مندیزمان متقابل اثر. ندکمی نزدیک شدن و حرکت به و هکرد دگرگونی دچار

 تبطمر کامالً و شدن حالت یک در را هافرصت بالقوگی، و راندن گشودگی، نگری،
 نظير صخا هایجنبه با آگاه وجود یک عنوان به کارآفرین ادراك این. دهدمی نشان

 .زاندانگيمی بر را وی و آميزدمی هم در بودن ناگهانی و کارآفرینانه هوشياری
 

 کارآفرینی هب پژوهشی رویکردهای

دیدگاه  گذارد. ازثير میأها تها بر برونداد حاصل از پژوهشبنيان به پدیدهرویکرد فرایند
-دریافت برونداد هدفمند از پژوهش آنها را که هدف هاییهتوان نظری( می1982) 1رمو

 3و نظریات فرایندی 2 نظریات واریانسی)سببی( به دو دسته اصلیِ ،ستا های اجتماعی
ثير متغيرهای مستقل در تغيير متغير أبررسی ت واریانسی هدف رویکرد .دکربندی متقسي

های گسسته با درنظر گرفتن رویکرد فرایندی با وقایع و موقعيتدر مقابل . استوابسته 
رویکرد غالب در تحقيقات کارآفرینی  ثير زمان آن در نتایج در ارتباط است. مسلماًأت

معمول حاصل یک نتيجه طور به، حال آنکه کارآفرینی رویکرد واریانسی)سببی( است
ارزش رویکردهای  است و طوالنی و پيچيده است که در تالش برای کشف روابط علّی

 .کندمیویستی را محدود يپوزیت
 سازوکاریدر نظریه فرایندی  ؛ زیرانظریه فرایندی متمایز از نظریه واریانس است

ای رویکرد واریانسی تنها نقطه .کنندتغيير میحساب شده وجود دارد که در طی زمان 
ها تقليل ای از ویژگیو فرایند کارآفرینی را به مجموعه دهددر یک زمان را پوشش می

-های رویکرد فرایندی بر پایه یک داستان روایتدادهدر مقابل تعاریف برون .دهدمی

                                                           
1 - Mohr 

2 - variance theories  

3 - process theories 
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یک سلسله گونه است که طرح آن بر اساس چگونگی توليد یک محصول در اثر 
سردرگمی بين انتخاب هر یک در  ،ستامور مدعی  راسموسن به نقل از پيشامد است.

 (.451، ص 2011)راسموسن، ست  هاهها مانع مهمی در راستای توسعه نظریپژوهش
اتخاذ رویکرد فرایندی در یافتن پاسخ  (2004)1ون دی ون و انگلمنبنابر دیدگاه 

ی چند در یهاگزاره یکمان الزم است. جدول کارآفرینی در طی ز فرایندچگونگی 
ای بين دو رویکرد واریانسی و ده و مقایسهکرکارآفرینی و ایجاد کسب و کار را مطرح 

 :دهدفرایندی در این خصوص ارائه می
 : مقایسه رویکردهای واریانسی و فرایندی در کارآفرینی1جدول 

ی درباره کارآفرینی و یهاگزاره
 اروکاندازی کسبراه

)جریان  رویکرد فرایندی رویکرد واریانسی)سببی(
 روایتی(

وکار و بازیگران درگير ایده کسب

ممکن است در طول زمان  ،فرایند

 تغيير کند.

، اما مشتمل ثابت 2هاورودی

های متفاوت بر ویژگی

 هستند.

در پيشامدها مشارکت  هاورودی

کرده و در طول زمان ممکن 

 ند.کنتغيير  ،است

ممکن است در یک  ،ینیکارآفر

طيف گسترده از عوامل رخ دهد 

 نيستند. یکسانو هيچ دو فرایندی 

 یافتن پژوهش،قابليت تعميم

بستگی به یکسانی در عوامل 

 ای دارد.زمينه

 یافتن پژوهش،قابليت تعميم

پذیری در سراسر بستگی به تطبيق

 اجزا دارد.

یک جنبه مهم  ،3بندیزمان

 ست.فرایندهای کارآفرینی 

زمان وقوع متغيرهای مستقل 

مفهومی و ترتيب زمانی آنها، 

 .ستااهميت مجرد و بی

پيشامدهای وقوع  یزمانترتيب 

حياتی مهم و موضوعی  ،مستقل

 است.

تجربه قبلی و سابقه کارآفرینان 

ثير قرار أروند کارآفرینی را تحت ت

 دهد.می

-روابط علّی بیکيد بر أت

 واسطه است.

بندی شده و ترکيبی الیه ،4هاتبيين

واسطه و دور بیروابط علّی از 

 است.

کارآفرینان  هایها و ویژگیدیدگاه

ممکن است طی فرایند کارآفرینی 

 تغيير کند.

افراد یک ماهيت  هایویژگی

 واحد در طی زمان دارد.

ها و وقایع ها، ویژگیورودی

ممکن است در طی زمان تغيير 

 ماهوی یابند.

  (.451، ص 2011)راسموسن،  ا اقتباس ازمنبع: نویسنده ب

                                                           
1 - Van de Ven & Engleman 

2 -  Entities 

3 - timing 

4 - explanatory 
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تر از رویکرد مفروضات اساسی رویکرد فرایندی مناسبرسد هرچند به نظر می
نظمی و عدم تجانس فرایندهای کارآفرینانه است و با توجه واریانسی در ساماندهی بی

کی به ی بيشتری در نزدییاین رویکرد توانا ،نهفته در آن پویاییبه ماهيت کارآفرینی و 
اما نتایج آن  ؛رویکرد فرایندی هر چند دارای صحت باالست حال، با اینواقعيت را دارد

های مبتنی بر رویکرد واریانسی بر مدلتر و با عموميت بالقوه کمتری است. پيچيده
اما  ست؛و دارای جامعيت بالقوه باال تأکيد دارد های آماری هدفمندارتباط داده

این تحقيق  لذا .دهدانگاری و صحت متوسطی از نتایج سوق میپژوهشگران را به ساده
های فرآیندی ارائه مدل ویژهبه ،اتخاذ رویکردی ترکيبی را در مطالعات هله اولودر 

زه، يگر روابط متقابل انگتوصيف بایستاین رویکرد می .دکنمیپيشنهاد  را کارآفرینی
مند ( در تبادل با محيط زمانشناخت و عناصر فيزیکی و مجازی)تئوری واریانسی

(. در بخش بعد سعی 2013، 1)متس های آن)تئوری فرایندی( باشددفرآیندی و بازخور
 شود روشی در این خصوص پيشنهاد شود. می

 
 شناسی مطالعه فرایندی کارآفرینیروش

پژوهش بستگی به نوع نگاه وی به پدیده  موضوعنوع درگيری پژوهشگر با دانيم می
نسبت به تک  دهای قبل، در بررسی فرایند کارآفرینی بایبخش مطالبتوجه به  با .دارد

کارآفرینی نيز تفکر فرآیندی را گسترش داد و آنها را جزئی سلب و ایستا  یتک اجزا
تواند موجب تغيير نگرش در مفاهيمی . به این معنا که تفکر فرآیندی میگمان نکرد

ترین کارهای از برجسته د.شوای کارآفرینی هچون فرصت، ارزیابی فرصت و دیگر گام
کارآفرینی؛ »توان به کتاب کوراتکو اشاره کرد. وی در کتاب خود با عنوان این حوزه می

و  2، با فرض آنکه به دو صورت اصلی فرآیندی رویکرد یکپارچه«نظریه، فرایند و عمل
جزای کارآفرینی از توان به کارآفرینی نگریست، سعی کرده در بعضی امی 3رویکرد پویا

، 2016، جمله حوزه نوآوری در کارآفرینی به صورت فرایندی وارد شود )کوراتکو
( نيز در خصوص کارآفرینی در 2011(. با همين دیدگاه راسموسن)141و  11ص

 به ارائه مدل اقدام کرده است. 4هاهای منشعب از دانشگاهشرکت
                                                           
1 - Mets 

2 - Integrative approach 

3 - Dynamics states approach 

4 - University spin-off 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_spin-off
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در هر یک از اجزای کارآفرینی و  با چنين دیدگاهی یعنی امکان فرآیندی نگریستن
در پيش گرفته  تحقيق درستی شناسی مناسب الزم است فلسفهمنظور اتخاذ روشبه 

های تحقيق را خود به خود تحت تأثير قرار دیگر الیه ،انتخاب فلسفه تحقيق ؛ زیراشود
، 1گرااز دیدگاه ساندرز رویکرد اثبات .کندداده و به سمت گرایش فلسفی متمایل می

های تحقيق ممکن در علوم توصيفی از فلسفه 4گراو عمل 3، تفسيرگرا2گراییواقع
، 6شناسانه، معرفت5شناسانههای هستیاجتماعی از جمله کارآفرینی است که از جنبه

 ،8همکاران و ساندرز) است کرده بررسی را رویکردها این تحقيق ابزارو  7شناسانهارزش
ی نيز از دیدگاه سایر دانشمندان ارائه شده دیگر هایبندیتقسيم البته. (119ص ،2009

گرا و بندی اثباتبندی اصلی و رایج در فلسفه علم همان دستهدسته است؛ اما
 .(92، ص1386تفسيرگراست )دانایی فرد، 

 کارآفرینی یک فرایند شدن است تا یک حالت بودن. بر اساس مطالب پيشين،
اید ده، بشهای پژوهش یاد انتخاب هر یک از فلسفه ت.کارآفرینی یک حالت پایدار نيس

که در  وهشیبا توجه به ابعاد تفکر فرآیندی و با اولویت قرار دادن رویکرد مناسب پژ
 یژگیبخش قبل به آن اشاره شد باشد. پژوهش در فرآیند با توجه ماهيت آن چند و

ميان  تقابلمآن، تأثير  تحقيق فرآیندی نخست، نظر به ماهيت عينی )قابل مشاهده( دارد:
 ه منظورذا باجزا و نتایج این آثار متقابل دارد؛ دوم، این تحقيق منحصر بفرد است؛ ل

- ،مببری وسيله چگونگی شدن آن پیآنکه به تثبيت در چيستی یک مقوله یا موضوع، به
 هيم. ایش دهای متکثری را در نظر بگيریم و ظرفيت پذیرش خود را افزباید امکان شدن

شود ترین مثال، ادراك از یک گل است. یک گل در نگاه انسان چيزی دیده میساده
وسيله انتظار منحصر بفردی که و در نگاه زنبور عسل چيز دیگری؛ نگاه زنبور عسل به

تواند برای او برآورده کند، ساخته شده است. در ارتباط با زنبور، گل یک مقوله گل می
-یک ضيافت( حال آنکه در ارتباط با انسان، شدن بخش یاشود)یک زندگیخاص می

کننده باشد. در زمينه یک رابطه تواند در اینکه گل چيست تعيينهای بالقوه دیگری می
                                                           
1 - Positivism 

2 - Realism 

3 - Interpretative 

4 - Pragmatism 

5 - Ontological 

6 - Epistemological 

7 - Axiological 

8 - Saunders et al. 

http://osupnu.persianblog.ir/post/239/


      151  یینشناسی آن در مطالعات كارآفرو روش یرویكرد فرآیند

 

)دنبال کردن، چيدن و  )نمادی از عشق، یک نشانه تابستان، یک علف هرز( و یا تعامل
های موضوع از شدنمنحصر بفرد، لذا برای تجميع تا حد ممکن ادراکات  هدیه کردن(

های مختلف]مطالعات موردی[ الزم است و سوم، کاربردپذیری که توجه توجه به مثال
 تر باشد.ها واقعیپردازیشود که نظریهبه آن موجب می

کننده ماهيت کاربردی پژوهش است. صورت فرآیندی تصدیقمطالعه جهان به
 ولين کند )هدن آن رها نمیپژوهش با این نگرش جهان را تنها با توصيف و مدل کر

یا به  کمّیرویکردهای گرا و (. با این وصف، فلسفه اثبات14-11، ص2014دیگران، 
ی ارآفرینکمکی به ما در فهم فرایند کبه تنهایی های رگرسيونی لقول بایگریو تحلي

ت جزئيا بلکه حداکثر به ما خواهند گفت تغييری رخ داده است و ما را ازکند؛ نمی
  و چگونگی تغيير رخ داده مطلع نخواهد کرد. ییچرا

 دچار رشته این دهدمی نشان کارآفرینی در استفاده مورد هایپارادایم شناسیریخت
 حاکميت یک دندهمی نشان هاپژوهش. است گرایانهاثبات پارادایم بخش در فربهی یک

 تنها و دارد ودوج کارآفرینی هایپژوهش هایزمينه تمام در کمّی هایروش متعصبانه
 مولن) اندکيفی تحقيق روش بر مبتنی کارآفرینی نشریات 1تجربی مطالعات درصد هفت

 دنبال به عمده طور به تاکنونپژوهشگران  واقع در(. 293ص ،2009 ،2همکاران و
 ،(کارآفرینان) پردازایده بازیگران توسط مصنوعات ایجاد عنوان به نه کارآفرینی توصيف

 عنوان به بلکه شرطی هایموقعيت و تالش طریق از معنابخشی و اهداف دادنشکل
-بوده محيطی هایانتخاب یا تصادفی فرایندهای فکر، فاقد نيروهای ناپذیراجتناب نتيجه

 ناپيوسته گسسته، وقایع با کارآفرینی آنکه حال(. 262-261 ص ،2001 ،3ساراواتی) اند
 شود مطالعه ییهاروش با تواندنمی و ودشمی آغاز( فرد به منحصر معموالً) غيرخطی و

 این بر بسياری منابع. اندیافته توسعه( تکرارپذیر) خطی و پيوسته هموار، فرایندهای که
 هایپژوهش مسير و رشد بررسی در که انددهکر اشاره روش و فلسفه ميان بستبن

 هاپژوهش اهداف و مشروعيت ایمقوله چنين پيامد و اهميت. است مشهود کارآفرینی
 و ون دی ون گفته به که آنجا از (.2004 ،4فن) است دهکر تردید دچار نيز را

                                                           
1 - Empirical 

2 - Mullen & et al 

3 - Sarasvathy 

4 - Phan 
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 است، کنندهگمراه بالقوه طور به و کنندهاغفال مفهومی خود فرایندی نظریه( 1995)1پول
 دکنمی فراهم بهتر را آن درك امکان شده گفته چارچوب در فرآیند مفهوم به توجه

 (. 512ص)
ویستی که ينچه گذشت و با توجه به فقر رویکردهای فلسفی غيرپوزیتبا توجه به آ

شود، استفاده از دیگر رویکردهای فلسفی جهت کارآفرینی احساس می هایپژوهشدر 
های ها و روشاین رویکردهای فلسفی و استراتژید. شوپيشنهاد می هاپژوهشغنای 

شده های استنباطشتر بر چارچوب، تکيه بي2ییگرامنبعث از ایشان باید بر کاهش تقليل
های نظریهموجود به جای ارائه  هایهها و نظری، توجه به تعالی مدلهاهاز مشاهد

های پيچيده آماری انقالبی، مطالعات طولی)چند مقطعی( بيشتر و تمرکز کمتر بر مدل
 (. 23-19، ص2006ند )بایگریو، کنتاکيد 

 هایمدل با فرآیندی هایمدل تتفاوشناسی مناسب توجه به در اتخاذ روش

 کهدرحالی ؛هستند متغيرها مفهومی، هایدهنده مدلتشکيل واحدالزم است.  مفهومی

-مدل همچنين هستند. هااقدام یا مراحل ها،فرآیندی، گام هایمدل دهندهتشکيل واحد

 ایهمدل اما ؛پردازندمی متغيرها بينییا پيش تبيين توصيف، به بيشتر مفهومی های

 قدم، به قدم صورت به را هاییگام مشخص، مجموعه هدفی به رسيدن برای فرآیندی

فرایند کارآفرینی در پس زمينه توصيفی آن  (. ماهيت2010، 3)یو و زاهير کنندمی تجویز
به هسته فرایند  شودتا زمانی که آنچه به وقوع پيوسته مشاهده ن یافت خواهد شد.

  کارآفرینی دست نخواهيم یافت.
که خود  با حرکت به سمت فلسفه تفسيری)در منتها اليه قطب مخالف پوزیتيویسم( 

های دارد، از استراتژی 5و کنش متقابل نمادین 4ریشه در دو سنت فکری پدیدارشناسی
( و نقش 14، ص2005، 6های کيفی حرکت کرده )دی ویليرزکمّی به سمت استراتژی

                                                           
1 - Van de Ven & Poole 

2 - Reductionism 

3- Yu & Zaheer 

کنيم. هر چند پدیدارشناسی پدیدارشناسی اشاره به روشی دارد که به عنوان انسان جهان اطراف خود را معنابخشی می -4

ای در سایر علوم به ویژه به عنوان یک روش ست؛ اما از مرزهای فلسفه فراتر رفته و کاربرد گسترده یادآور یک جنبش فلسفی

 تحقيق کيفی یافته است.  

در كنش متقابل نمادين فرد در يك فرايند تفسير مستمر جهان اجتماعي قرار داشته كه اقدامات ديگراني را كه با ايشان در تعامل  -5

 شود.ين تفسير منجر به تنظيم معاني و اقدامات خود فرد ميهستند تفسير كرده و ا

6 - De Villiers 
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-تر مینگاری و... پررنگمطالعه موردی، قوم های کيفی نظير گراندد تئوری،استراتژی

 جوان را کارآفرینی مطالعات در کيفی پژوهش انجام به نياز دالیل 1دیویدسون. شود

، کارآفرینی پدیده تجانس عدم ،پدیده عميق فهم به نياز و مطالعاتی رشته این بودن
 باعث که کارآفرینی نوآورانه اشکال بودن العادهخارق و بودنبينیپيش غيرقابل کمياب،

 ویژگی در نهایت و نباشد جانبههمه بررسی قابل کمّی لومتدا هایرهيافت با شودمی

چهار  اما چنين رویکردی(. 56، ص 2004) داندمی کارآفرینی پدیده بودن فرایندی
های اکتشافی، مطالعه موردی به طور عمده الف. الزمه روش چالش اساسی دارد:

مطالعات موردی را به عنوان تحقيق  ،بسياری از دانشمندانه محدود است، حال آنک
ابزارهای ؛ دوم، برای آن قائل نيستنددانشگاهی مناسب و وزین منظور نداشته و فضيلت 

های آماری بسيار کم نمونه زیرا ؛ها قابل استفاده نيستندآماری پيچيده در تحليل داده
هایی مونههای آنها نياز به نطمينان به دادهشده و ا یادهای بوده و برای استفاده از روش

لذا  ؛بر هستندالعاده زمانميدانی طولی فوق هایپژوهش با اندازه بزرگ است؛ ج.
ی رهنمون یهاآنها را به استبعاد از چنين پژوهش پژوهشگران،های زمانی تمحدودی

استعانت از مفهوم )با  بيشتر مطالعات موردی بيشتر از آنکه انقالبی باشندد. د و کنمی
 به ویژهاند! و های علمی کوهن( و دگرگونی عظيم ایجاد کنند، معمولیانقالب

هستند )بایگریو،  خویش هایپژوهشانگيز در پژوهشگران به دنبال اتفاقی شگفت
  (.43، ص 2006

منوی نظرات ، با توجه به آنچه در این بخش و در بخش پيشين گفته شد بنابراین،
ترکيبی و پيش گرفتن رویکرد  انتخاب رویکرد پژوهش در ین مقاله درپژوهشگران ا

محور است مسئله پژوهشگرمنطق  ،ییگرادر عملست. گراعمل فلسفه تحقيقاتخاذ یک 
با توجه به بهترین پاسخ به سوال پژوهش  پژوهشگردیدگاه  هشناسانو از لحاظ هستی

های قابل مشاهده و مقوله پدیدهشناسی یک یا هر دو شود. از حيث معرفتانتخاب می
مرکز بر کند و تسوال پژوهش فراهم می بر اساسمعانی ذهنی دانش قابل قبولی را 

 تفسيرهای مختلف به منظور کمک به و یکپارچگی دیدگاهتحقيقات کاربردی عملی 
-عمل فلسفه در نظری ترجيحات(. 119 ص ،2009 همکاران، و ساندرز) هاستداده

های پژوهش در عمل است که با آنچه درباره ویژگی نظریه کارآیی بر مبتنی گرایی

                                                           
1 - Davidsson 
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گرای فرایندی در کارافرینی نيز اشاره شده همخوانی دارد. البته در رویکرد عمل
است تأکيد پارادایمی بدین معنهای کيفی است. پيشنهادی ما، تاکيد پارادایمی بر روش

یا کيفی وزن  کمّیاز رویکردهای که آیا پژوهشگر، بر حسب مسئله پژوهش، به یکی 
یابد و بيشتری پيدا کند، اولویت تحليلی میوزن کدام که هر خير؟دهد یا بيشتری می

این تاکيد  (.147، ص 1389)حسنی،  کندهای آن رویکرد پشتيبانی میدیگری از یافته
شافی دارد، های اکتهای کيفی افزون بر ذات فرآیند که نياز به پژوهشپارادایمی بر روش

 شناختی است. افتادگی روشپاسخگوی غلبه رویکردهای کمّی و بروز مسئله پس
 یتلفيق ،های کارآفرینیشناسی پيشنهادی جهت پژوهشروش ،گرادر رویکرد عمل

های کارآفرینی فاصله در این حالت روش انتخابی پژوهش. خواهد بودگرا وکثرت
یل متعدد از جمله افزایش سطح اعتبار گرفتن از انتخاب یک روش تحقيق به دال

های تحقيق آميخته است. روش تحقيق آميخته ها و به ویژه استفاده از روشپژوهش
های ممتازی دارد که با توجه به ماهيت پيچيده فرآیند و به ویژه فرآیند ویژگی

نماید. در این روش از دو یا چند منبع کارآفرینی به منظور فهم فرآیند مناسب می
های پژوهشی در یک تحقيق یا به مستقل یا روش گردآوری داده به منظور اثبات یافته

وجود  2شود. در آن مکمليّتاستفاده می 1)یا چند بُعدی کردن(گانه سازیسهاصطالح 
دارد که به معنای استفاده از دو یا چند استراتژی پژوهش است که امکان پُر کردن 

دهد. این روش های مختلف را پوشش میند و جنبهکخالهای یک تحقيق را فراهم می
دهد؛ چرا که روش کمّی به بررسی ابعاد مختلف موضوع را به پژوهشگر می امکان
های خرد می نگرد و البته در روش و رویکرد کيفی به جنبه های کالن توجه داردجنبه

کمّی استفاده  های کيفی به منظور کمک به توضيح روابط بين متغيرهایآميخته از داده
-آوری دادههای جایگزین جمعشود و در نهایت به منظور حل پازل تحقيق از روشمی

ها زمانی که روش ابتدایی مورد استفاده نتایجی غيرقابل توضيح یا ناکافی ارائه کرده 
 .(106-105، ص 2006، 3)برایمناست نيز وجود دارد 

به تکثر در شيوه گردآوری داده اشاره  توانسازی، میآنکه از انواع چندبعدی نهایتاً
د. در کارآفرینی شگرفتن مطالعات طولی تاکيد بر در پيش پيشينهای کرد. در پاراگراف

                                                           
1 - Triangulation 

2 - Complementarity 

3 - Bryman 
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کنند. به عنوان مثال تغيير سياست دولت در بر خالف فيزیک پارامترها با زمان تغيير می
ه درك چنين تغيير گرایش کارآفرینان برای شروع کسب و کار موثر است، حال آنک

های کارآفرینی به منظور . اغلب پژوهشيستپذیر نمقطعی امکان هایپژوهشتاثيری با 
 از اندکی مطالعات و های چندسطحی فرایند کارآفرینی طراحی نشدهبررسی در فعاليت

رغم به(. متاسفانه 2010، 1همکاران و کروك) انددهکر استفاده مقطعی چند هایداده
)از  شدهقابل توجهی که در موضوعات مرتبط با کارآفرینی انجام های مقطعی پژوهش

هایِ انجامِ تحقيقات طولی، از انجام فقره جمله در ایران( ولی به دليل دشواری و هزینه
اخير غفلت شده است و به این ترتيب مخاطبان اغلب از دریافت تصویری کامل از 

 هایپژوهش ظرفيتلی، خارج از مطالعات طو اند.محروم شده 2زیست بوم کارآفرینی
را با توجه به نياز  جاری دانشگاهی است و توجه نهادهای حاکميتی و ممارست ایشان

-آن بر اقتصاد کشور می شگرف عملی کاربردی و تاثير هایپژوهششدید این رشته به 

 .طلبد
 

 گیرینتیجه

الزم است  ،خشيماگر بخواهيم رویکرد فرایندی را در مطالعات آینده کارآفرینی غنا ب
-نه تنها به کارآفرینی به عنوان یک فرایند در حوزه معتقد است، 3استيارت کهگونههمان

ها بلکه فراتر از آن در دانش و روش ؛شناسانه و فلسفی بنگریمهای هستیها و موقعيت
. (454، ص2007) را مدنظر قرار دهيم «فرایندی نگریستن»نيز در مطالعات کارآفرینی 

 کاهشانسانی و یا یک مهارت  ویژگیفرینی را به کيفيتی ذهنی یا آوان فرایند کارتنمی
ای امکان تجدیدنظر در بعضی مفاهيم )مثل مفهوم فرصت( و یا جعل چنين مالحظه داد.

چنين رویکردهای فلسفی  ،زمانکند. به طور همپذیر میو ابداع مفاهيم جدید را امکان
های اجتماعی فرایندی و رویکردهای نظریهی مبتنی بر کارهاو تفسير نيازمند ترجمه 

های عملی را شناسی و پژوهشپردازی، روشهای درك نظریهپژوهشی است که راه
 د.کندگرگون می

                                                           
1 - Crook & et al.  

2 - Entrepreneurship Ecosystem 

3 - Steyaert 
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 عنوان به کارآفرینی که شد مشخص مطالعات،دیگر  و مقاله این مطالب بر مروری با
 و سازینظریه زمينه در يشترب توجه نيازمند آن، قلب عنوان به فرایند و رشته یک

-معرفت رویکرد یک اتخاذ. است مناسب شناسیروش بر مبتنی تجربی هایپژوهش

 اینجا در و) هاپدیده بررسی در فرایندی رویکرد و بينیجهان بر مبتنی شناختی
 علمی هاینظریه بين تعادلی تا کندمی فراهم را آن فرصت و شایستگی( کارآفرینی

 ویژهبه و صيرورت و پویش به توجه. دشو فراهم عمل بر مبتنی زیسانظریه و صرف
 مفهوم ایجاد و آزمایش از جدید شکلی سوی به را کارآفرینی مطالعات «شدن» مفهوم

 را شناسانههستی تفکرات به بازگشت جهت فرصتی رویکرد این. سازدمی رهنمون
 ؛است تقليل غيرقابل رتیکث «شدن» که دهد نشان آنکه منظور به فقط نه کرده، فراهم
 باشد ثبات و سکون بر فرآیند و حرکت تقدم دليل گرتوجيه تا است تالشی بلکه

 .(7 ص ،2002 ،1ماسومی)
 هایشناسی، این دانش نوظهور در هر دو جنبه نظریه و پژوهشدر حوزه روش

ی عک مقطهای کمّی و افق زمانی تتجربی تکيه شایانی بر فلسفه پوزیتيویستی و روش
ه، کردیهای نظری و روشی که به غنای آن کمک مداشته است و خود را از سایر حوزه

ه کت بها، حرمحروم کرده است. لذا ضمن پيشنهاد اتخاذ افق زمانی طولی در پژوهش
های ار استفاده از توانمندیالبته در کن -گراهای پژوهش غيراثباتسمت فلسفه

جود را گرایی مودر فهم فرآیند کارآفرینی تقليل -گرارویکردهای کمّی و فلسفه اثبات
ن در وهشگراسازد؛ لذا پيشنهاد پژکاهش داده و تعالی نظریات کارآفرینی را ممکن می

ر ديفی و های کگرا با تاکيد پارادایمی بر روشگرفتن فلسفه عملاین وضعيت در پيش
 گراست.های آميخته و کثرتپيش گرفتن روش

رصه عه نظر نگارندگان این فلسفه، تفکر و رویکرد نوین به سخن آخر اینکه، ب
گرفته  اث بهرهمير مطالعات کارآفرینی باید البته با نظر به ميراث این رشته باشد و از این

 ها بهوکارزمان باید توجه داشت در دوره حاضر و با افزایش پویایی کسبشود. هم
ناسب، سی مشنادی البته با اتخاذ روشدر پيش گرفتن تفکر فرآین ،دليل تغييرات محيطی

 گری مفيد و چه بسا جامع خواهد بود.تبيين
 

                                                           
1- Massumi 
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