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چکیده
كارآفريني بهعنوان يك رشته دانشگاهي در دنیا كمتر از چهل و در ايران كمترر از بیسر ارا
عمر دارد؛ لذا بهعنوان دانشي جديد بیش از ااير رشتههای مشابه به دنبا تواعه نظريره و روش
جه افزايش مشروعی خويش اا  .از اين رهگذر معنابخشي و مفهومدهي به مفراهیم اصر ي
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روش منااب پیشنهاد ميدهد.
واژگان ك یدی :فرآيند ،رويکرد فرآيندی ،مطالعات كارآفريني ،روششنااي و روش آمیخته.



استاد دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران



khanifar@ut.ac.ir

استادیار دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

mhrahmati@ut.ac.ir

 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران(نویسنده مسئول)

ali.lahoutian@ut.ac.ir

تاریخ دریافت1395/12/27 :

تاریخ پذیرش1396/4/20:

136

روششناسی علوم انسانی /س /23ش /92پاییز 1396

مقدمه

دانشمندان معتقدند که مشروعيت یک رشته 1در گرو توسعه نظریه و روش است .به
نظر آنها توسعه تئوری و روش الزم و ملزوم هم هستند (وکيلی و انصاری ،1390 ،ص
 .)186از سویی ،نظریه مرزهای رشته را تعيين میکند و از دیگر سو ،روش است که
آزمون چنين نظریههایی را ممکن میکند (دین و همکاران  ،2007 ، 2ص .)601
کارآفرینی نيز بهعنوان یک رشته نوظهور و علمی بينرشتهای به دنبال افزایش
مشروعيت خویش در ميان پژوهشگران است .اگر در یک حوزه فکری علمی تناسبی
ميان موضوع و روش وجود نداشته یا ضعيف باشد ،آن حوزه علمی در آموختن و
یادگيری به مخاطبان ناتوان است .شاید همين مسئله ،شيوهای را مطرح میکند که چرا
تعدادی از مباحث عمده و بنيادی در حوزه مطالعات کارآفرینی ،حل نشده باقی مانده
است (الوانی و بودالئی ،1389 ،ص .)33
کارآفرینی در واقع یک فرآیند 3است .این فرایند همه فعاليتها ،عملکردها و
اقدامات مرتبط با ادراك فرصتها و ایجاد سازمانهای دنباله آن را شامل میشود.
فرایند کارآفرینی ذاتاً پيچيده است .این پيچيدگی به دليل عدم قطعيتی است که ناشی از
چگونگی انتخاب بهترین روش برای توسعه یک مفهوم کسبوکار ،به دست آوردن
منابع الزم و اتخاذ تصميمات موثر است (راسموسن ،2011 4،ص  .)448درك بهتر
پویایی ذاتی کارآفرینی تنها با درك فرایند ميسر میشود و بیشک وقتی قصد بررسی
مفاهيم مرتبط با رشته کارآفرینی را داریم ،فرایند در اولویت اول قرار میگيرد ،حال
آنکه تحقيقات نشاندهنده کمبود رویکردهای فرایندی در ادبيات کارآفرینی است
(موستار و همکاران )2006 5،و لزوم فهم بيشتر فرایند در راهاندازی کسب وکار و
کارآفرینی توسط پژوهشگران هشدار داده شده است .در واقع این نياز به مطالعات،
فراتر از عوامل و شرایط موثر بر فرایند است .با مطالعات جزئیتر فرایند در طول زمان
درك بيشتر آن ميسر میشود.

1- Decibline
2- Dean & et al.
3- Process
4- Rasmussen
5- Mustar & et al.
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در عرصه نظری متأسفانه اغلب مدلهای کارآفرینی که سعی در اتخاذ رویکردی
فرایندی داشتهاند ،بدون اشاره صریح به زیربنای نظری خود پدیدار شدهاند (اوکباساران
و همکاران ،2001 1،ص )28؛ در نتيجه آنها انباشته از رویکردهای نظری یا غيرنظری
مختلف شدهاند که اغلب به سادگی قابل شناسایی یا تشخيص نيست .همچنين بخشی
از مشکل فرآیند ممکن است به دليل عدم در نظر گرفتن تمام یا بخشی از مفهوم یا
چارچوبهای پدیدار شده باشد.
استيارت )2007( 2با مطالعه رویکردهای پژوهشی به فرآیند کارآفرینی با معرفی
سيزده رویکرد جاری در پژوهشهای مختلف سعی در ترسيم دورنمایی از فرایند
کارآفرینی داشته است .از دیدگاه وی رویکردهایی که طی بيست سال قبل از انتشار
مقاله وی ( )2006-1988به موضوع فرایند در کارآفرینی پرداختهاند؛ شامل رویکردهای

توسعهای 3،تکاملی 4،نظریه پيچيدگی و آشوب 5،تفسيری 6،پدیدارشناختی 7،روایت-
12

گونه 8،نمایشپردازی 9،استداللی 10،ساختارگرایی اجتماعی  11،پراگماتيست (عملگرا)،

نئوپراگماتيست( 13مبتنی بر عمل) ، 14رویکرد کنشگرـ شبکه 15و رویکرد فرایندی
رادیکال16میباشند .وی معتقد است که این رویکردها در قالبهای چندگانه دارای
ریشههای مشترك یا متداخل در فرایند نظریهپردازی هستند .با این حال این پژوهشها
به طور عمده مبتنی بر پژوهشهایی بهمنظور مدلسازی بوده و بيشتر بر ارائه مدلهای
فرآیندی کارآفرینی تمرکز داشتهاند و از دیدگاه راسموسن ( )2011با وجود اینکه
رهنمون یک درك بهتر از پدیده کارآفرینی هستند با این حال بهطور عمده شامل
مدلهای مرحلهای خطیاند و به دليل عدم انعطاف مورد انتقادند؛ چرا که سادهانگارانه
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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به پویایی فرایند کارآفرینی نگریستهاند (راسموسن ،2011 ،ص  )448و جز چند مطالعه
تجربی روشهایی که قادر به کشف فرایندهای پویا باشد به کار گرفته نشده است (یو و
زاهير.)2010 1،
مک مولن و دیموف )2013(2نيز به شکاف بين فرایندمحوری در کارآفرینی در
نظریههای مطرح شده ابتدایی و کالسهای آموزشی 3در برابر مفاهيم علّی و مدلهای
سببی مورد تأکيد در سالهای بعد اشاره کرده و با انتقاد از وضع جاری پژوهشهای
این رشته بر لزوم درك فرآیند کارآفرینی با در نظر گرفتن عنصر زمان تأکيد دارند .اما
نگاه عميقتر و فلسفی به مفهوم فرآیند کارآفرینی بسيار تازه ،بدیع و در حال نضج
است .پژوهش های ساليان اخير بر افزایش حساسيت و عالقه به تفکر فرآیندی تصدیق
میکنند؛ این تفسير نوین از کارآفرینی به کمک فرآیند حتی تا آنجا پيش میرود که در
حوزه نظریه سازمان ،در کنار رویکرد متداول که هر کارآفرینی و ایجاد کسبوکار را
موجب ایجاد سازمانی جدید میداند ،معتقد است هر کارآفرینی به دليل یکتا بودن
فرآیند وقوع آن و در نتيجه متفاوت بودن پيامدهای نهایی در ابعاد گوناگون ،باعث
ایجاد ساختارهای جدید سازمانی4میشود (کيورث و همکاران ،2015 5،ص .)599
این پژوهش به دنبال آن است که با پرداختن به زیربنای فکری رویکرد فرایندی،
تصویری مناسب در افق پيش روی پژوهشهای کارآفرینی بهعنوان یک پارادایم
نوظهور در حوزه مدیریت ارائه کند و پيشنهادهایی مبتنی بر توسعه پژوهشهای
فرایندی در پرتو یک بررسی روششناسانه مناسب به مخاطبان عرضه نماید .با بررسی
مقاالت علمی -پژوهشی داخلی میتوان دریافت که پژوهشهایی که به صورت بنيادین
سعی در درك کارآفرینی داشتهاند با گذشت بيست سال از عمر این رشته در کشورمان
به زحمت به انگشتان دست میرسند .لذا این پژوهش از حيث توجه به مهمترین عنصر
اساسی کارآفرینی و بررسی بنيانهای فلسفی و معرفتشناختی آن از نخستين
تجربههایی از این نوع در مطالعات کارآفرینی در کشور نيز محسوب میشود.

1- Uy & Zaheer
2- McMullen and Dimov
3- Pedagogy

139

رویكرد فرآیندی و روششناسی آن در مطالعات كارآفرینی

کارآفرینی

کارآفرینی ،فرایند پویای ایجاد تدریجی ثروت است (رونشتات .)28 ،1984 1،کسانی
این ثروت را توليد میکنند که ریسکهای بزرگ مالی ،زمانی و یا تعهدات شغلی را
می پذیرند یا برای برخی محصوالت و خدمات ارزش می آفرینند .محصول یا
خدمات معموالً جدید یا منحصر به فرد هستند؛ اما نکته اساسی در ارزشی است که

کارآفرین به آنها میبخشد .کارآ فرین با درك و جایابی مناسب مهارتها و منابع می-
تواند این ارزش را ایجاد کند(صالحی اميری و شاهحسينی ،1387 ،ص .)12
شومپيتر ،کارآفرینی را موتور رشد اقتصادی میداند .اگر رشتهای پر از طنين درك
فرآیندی آنچه «کسبوکار »2میناميم باشد ،چنين رشتهای را کارآفرینی مینامند
(کيورث و همکاران .)2015 ،تعاریف کارآفرینی اغلب شامل افراد ،فرصت ،زمينه و

فرایند طی زمان است .کوراتکو )2016(3در تمایز ميان کارآفرینان 4و صاحبان کسب-
وکارهای کوچک 5،صاحبان این نوع کسبوکارها را کسانی میداند که به دنبال
مدیریت کسبوکار خویش اند و انتظار فروش ،سود و رشدی ثابت دارند ،حال آنکه

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

وکارشان میکنند (کوراتکو ،2016 ،ص.)3
کارآفرینی ،فرآیند نوآوری و بهرهگيری از فرصتها ،با تالش و پشتکار بسيار و
همراه با پذیرش ریسکهای مالی ،روانی و اجتماعی که با انگيزه کسب سود مالی،
توفيقطلبی ،رضایت شخصی و استقالل صورت پذیرد (احمدپور داریانی.)1381 ،
فرایند کارآفرینی تمام توابع ،فعاليتها و اقدامات مرتبط با درك فرصتها و ایجاد
سازمانهایی به منظور پيگيری آنها است (بایگریو ،2004 6،ص .)13همچنين دیدهبان
جهانی کارآفرینی7بهلحاظ عملياتی ،کارآفرینی را هر نوع تالش برای ایجاد یا مدیریت
کسب وکار جدید (حتی خوداشتغالی) یا توسعه کسب وکار موجود توسط فرد یا گروه
یا سازمان میداند (دیدهبان جهانی کارآفرینی.)2012 ،
1- Ronstadt
2- Firm
3- Kuratko
4- Entrepreneurs
5- Small Businesses Owners
6-Bygrave
7- GEM
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ژائو 1سه عنصر اساسی در پژوهشهای کارآفرینی را فرصت ،محيط و کارآفرین
برمیشمارد( ،2013ص .)35پژوهشها در بررسی افراد ،فرصتها و محيط همچنين
روابط متقابل بين آنها ،هدایتگر پژوهشگران به چهارمين موضوع یعنی فرآیند کارآفرینی
است .پژوهشگران با تأکيد بر تغييرات و اقدامات بر این باورند ،درك فرآیند کارآفرینی
میتواند منجر به درك بهتر پویایی ذاتی کارآفرینی (بهعنوان مثال تغييرات زمانی،
اقدامات تعاملی) شود .آنها حتی فرآیند کارآفرینی را به عنوان یک عنصر بهطور بالقوه
متمایز که میتواند از ریشههای اصلی نظریات کارآفرینی باشد ،در نظر میگيرند .این
موضوع در آثار بزرگان این رشته ،چون کوراتکو موثر بوده و به نظر وی ،رویکردها به
کارآفرینی در قالب رویکردهای مکاتب فکری به کارآفرینی(در دو سطح خرد و کالن)
و رویکردهای فرآیندی به کارآفرینی قابل بحث و مطالعه است (کوراتکو،2016 ،
ص.)16-11
مبانی فلسفی رویکرد فرایندی

شهيد مطهری حرکت و صيرورت را بخشی از وجود طبيعت دانسته و آن را الزمه
پدیدههای این جهانی میداند (مطهری، 1389 ،ص  .)23صيرورت ،شدن2و حرکت ،یکی
از مفاهيم مهم در فلسفه است و عامل اصلی برای تکامل و پيشرفت بشر به شمار میرود
(شکر و محمدی ،1391 ،ص  .)69صيرورت به معنای حرکت در سمت تکامل ابتدا
توسط ارسطو مطرح شد (ارسطو 1343 ،ق ،ج  ،1ص .)293نایاك و چيا 3معتقدند تفکر
در شرایط تغييرات ناگهانی و بیوقفه و ظهور و وقوع و «شدن» همه
اسباب(موجودات) ،ورودیها و وقایع مرکز آن چيزی است که به درستی فرایند در
اصالحات فرایندی معنا میدهد ( ،2011ص .)281
فرایند یک واژه دو سویه است .بهرغم حضور رو به گسترش رویکردهای فرایندی
در پژوهشها هنوز تفاوت های ظریف مهمی در چگونگی درك مفهوم و کاربرد آن در
مطالعات کارآفرینی وجود دارد .تفکر فرایندی ،تفکر درباره پویش و ذات 4،تداوم و

-1 Zhao
2- Becoming
3- Nayak & Chia
4- process and substance
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انقطاع 1،وصل و فصل 2،معلوم و مجهول 3،بینهایت و محدود 4است (کوپر،2007 5،
ص  .)1549در سادهترین جمله ،نظریه فرایندی بر اساس یک جهانبينی که فرایندها را
به جای اشيا -6که بلوك های اساسی و پایه در درك چگونگی دنيای اطراف ما هستند-
مفهومسازی و به تصویر میکشد ،پایهگذاری شده است .نظریه فرایندی به دنبال آن
است که بگوید « هر آنچه موجود است ساخته نشده بلکه در حال ساخته شدن است»

(جيمز ،1925 7،ص  .)263مفهوم شدن بيش از یک فعل است و به خودی خود می-

تواند به عنوان یک مفهوم باز نظير یک رویداد ،مجموعه ،اثر و ...نيز باشد.
به طور خاص جوامع موجودی آماده نيستند؛ بلکه اثر یک فرایند مداوم سازنده

جهاناند .از دیدگاه فلسفه فرایندی ،نهادهای اجتماعی مانند افراد یا سازمانها خوشه-
های ی از رویدادها هستند که به طور موقت در یک دریای تغيير وجریان دائمی تثبيت
شدهاند (نایاك و چيا ،2011 ،ص  .)281در نگاه فرآیندی «شدن» بر «بودن »8تقدم داشته
و زمان و موقتی بودن بر مکان فضایی ارجحيت دارد .وایتهد9معتقد است که واقعيت به
عنوان یک رشته پيوسته تغيير وضيعت موجود در مجموعهای از «رویدادهای

تجربه»10دستهبندیشده تفسير میشود .در مفهوم وایتهد ،هيچگونه دوگانه-
انگاری ذهن و بدن وجود ندارد؛ بلکه تنها جنبشی(حرکتی) موقت که یک مجموعه از
تجربههای غيرقطعی را توليد میکند وجود دارد که این تجربهها بهطور اجتنابناپذیری
تحت تأثير تجارب قبلی هستند (موروز و هيندل ،2012 11،ص  .)786طبق فلسفه
فرایندی آنچه را که مردم به طور معمول اشيای محسوس میپندارند در واقع همان
تسلسل و توالیهای این رویدادهای تجربه است .رویدادهای تجربه را میتوان در یک
گروه یا اجتماع گرد هم آورد .بنابراین ،هر پدپده درهم تنيدهای نظير موجود بشر در
واقع ،اجتماع کثيری از رویدادهای جزئی تجربه است.
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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سهم وایتهد در نظریه فرایندی متصور از جریانی است که ناشی از تأثير نظریات
برگسون 1بر مفهوم زمان و مکان ،به خصوص از طریق مفاهيم زمان واقعی یا
دیرند(32استمرار) و چندگانگی(کثرت) 4است .برگسون در کتاب خود «زمان و اراده
آزاد :مقالهای در باب دادههای آنی هوشياری» ،دوگانه کيفيت و کميّت را مثال زده و
بيان میکند که بُعد کمّی همواره همگن است؛ زیرا توانایی شمارش در فضاهای
متفاوت را دارد ،در حالی که بُعد کيفی موقت و ناهمگن است (هيچ دو لحظه در یک
موجود آگاه یکسان نيست) .زمان واقعی یک فرایند به عنوان یک بعد کيفی ،بنابراین،
جریانی است از کثرت کيفی و آزادی که موقتی و متحرکی غير قابل بيان است.
یک مثال معروف از تصورات برگسون یک جفت قرقره است که نواری بين آنها
قرار دارد .نوار در حال پيچيده شدن به دور یکی و جدا شدن از دیگری است .این
مجموعه نماد تداوم همزمان و ناهمگونی فرایند در گذر زمان است .آینده ما کوچکتر
میشود حال آنکه گذشته ما در حال بزرگتر شدن است .در عمل یعنی در هر لحظه،
لحظه بعدی بر حافظه ما افزوده میشود و هميشه یک تجربه متفاوت نسبت به آینده
داریم حتی اگر تجربهای را تکرار کنيم (مابل و اندیسون ،1992 5،ص .)165-164
مالصدر ا نيز تفسيری مشابه دارد .هم مالصدرا و هم برگسون بر آن بودهاند که
حقيقت زمان را باید در نسبت با وجود تفسير کرد (فتحی و آیتاللهی،1388 ،
ص .)131صدرا و پيروان او معتقدند که جهان یکپارچه حرکت است و ثبات وجود
ندارد .در جهان یک کل وجود دارد و آن جریان علت و معلول است .یک شیء ،شیء
نيست؛ جریان است .این تضاد است که از حرکت ناشی شده و نه حرکت از تضاد .پس
تضاد نمیتواند علت حرکت باشد؛ زیرا جوانه زدن یک ضد درون ضد دیگر ،خود
نوعی حرکت است و بنابراین ،قانون حرکت شامل او نيز میشود .تضاد معلول حرکت
1- Bergson
2- Duration
 -3نظریهپردازانى که پيش از برگسون در غرب به ارائه نظریههایى در باب زمان پرداختهاند ،حتى در تصویر فلسفى زمان ،غالباً
بر جنبه کمّى آن تأکيد کرده اند و ویژگى کيفى آن یا هرگز مطرح نبوده یا کمتر مورد عنایت بوده است .دیدگاه برگسون در
باب ز مان نقطه عطفى در تاریخ تفکر و اندیشه غربى در این باب به شمار مىرود .برگسون با نظر به آراى اندیشمندان و
فالسفه غربىِ پيش از خود ،دیدگاه تازهاى را مطرح مىکند و آن را دیرند مىنامد .بر این اساس ،او ميان زمان واقعى و زمان
غيرواقعى فرق مىنهد (فتحی و آیتاللهی ،1388 ،ص.)140
4- Multiplicity
5-Mabelle & Andison
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است و به نوبه خود علت حرکتهاست ،اما فقط به عنوان محرك (فشاهی،1380 ،
ص.)52
فلسفه اصالتالوجودی مالصدرا به برکت اصل بنيادین خود ،یعنی اصالت الوجود،
حرکت و زمان را از قالب مفاهيم ماهوی خارج ساخت و در ذات ماده جای داد.
نگاه به زمان بهجای نگاه به عنصر مقولی از ماده به توجه به عنصری وجودی تبدل
یافت .حرکت ،بنياد خویش را در جوهر و ذات ماده ،دست در دست زمان که آن هم
در ذات ماده است یافت .همين امر موجب شد که تحول و پویایی نه در نگاه بيرونی و
عارضی ماده که عين ذات عالم مادی شد .تفاوت بين حرکت قطعيه و توسطيه توسط
صدرائيان خود مبتنی بر تفاوت این دو نوع نگرش بود (آیتاللهی ،1384 ،ص.)15
هایدگر نيز در پرتو نگرش اگزیسانسياليستی خود توانست زمان را درکنار هستی
و نه چيستی لحاظ کند (همان ،ص  .)14وی معتقد است تنها زمانی سالست لحظه به
لحظه در زندگی شکسته میشود که یک اختالل در روابط ما با جهان اطراف رخ دهد.
این شکستها و خرابیها عاملی غوطهور در جهان خودآگاه است که انعکاس در عامل
و محيط مییابد .به نظر هایدگر این موفقيتها نيستند که هوشياری و آگاهی ما را شکل
1

میدهند؛ بلکه شکستها هستند که انعکاسدهنده آنچه آمده و رفته هستند (هایدگر،
.)1927
دیدگاههای فلسفی یاد شده 2از دیدگاه موروز و هيندل ( )2012حاوی دو مضمون

اصلی برای توسعه نظریه و نظریهسازی مبتنی بر عمل در هر فرایند است .برای درك
آنکه یک پيامد خاص «چگونه» است ،پژوهشگران فرایندی میبایست تمرکز بر این دو
مقوله اصلی داشته باشند :الف .چگونه تغيير ایجاد میشود (چگونگی تبدیل ورودیها
به خروجیها)؛ ب[ .درك] هستیشناسی «شدن و صيرورت» که با تغييرات فردی و
1- Heidegger
 -2ذکر این نک ته الزم است که همانطور که مشخص است عمده آنچه در این فصل مقاله آمد مبتنی بر آراء متفکران غربی
حوزه فلسفه پویشی (فرآیندی) بود .این رویکرد فلسفی هر چند دارای اشتراکاتی با تفکرات فيلسوفان مسلمان نظير مالصدرا
و شهيد مطهری است اما دارای افتراقات اساسی نيز میباشد که البته موضوع این مقاله نيست .به نظر نگارندگان با توجه با
ماهيت فرآیند از جمله کاربردهای اساسی این فلسفه در مطالعات مدیریت و کارآفرینی است که مغفول مانده است و البته نه
تنها در تضاد با آراء این جهانی متفکران مسلمان نمیباشد بلکه "در خصوص مفاهيمی چون زمان ،حرکت و شدن اکنون که با
دستاوردهای فلسفه غرب در قرن بيستم در این موضوع مواجه هستيم شرایط مناسبتری را یافتهایم تا عمق نگرش متفکرانی
چون مالصدرا را در این باب بفهميم( ".آیتاللهی ،1384 ،ص )15
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اجتماعی به عنوان یک نتيجه فرایند تحول و تبدیل مرتبط است .زمانیکه این تمرکز
برقرار شد ،فرایندهای خاص از جمله فرایند کارآفرینی میتواند مطالعه شود .درك
کارآفرینی در یک جهان در حال ساخته شدن توضيحات مناسبی جهت درك چگونگی
فرایند و ظهور کارآفرینی را فراهم کرده و درك ما از موقعيتهای کارآفرینی را غنی
میکن (موروز و هيندل ،2012 ،ص.)787
تفکر فرآیندی

درحالیکه متغيرهای ایستا در روابطی منزوی 1و مجرد مطالعه میشوند ،مطالعات
فرآیندی در جهانی که مملو از فرآیندهاست ورود کرده و به دنبال کشف الگوها و

همراه شدن در خروجیهای عملکرد سازمانها طی زمان هستند .بدین منظور پژوهش-
های فرآیندی راههای معرفتشناسانه نوینی را به منظور فهم سَيَالن و ایجاد دانشی در
خصوص یک جهان متحرك توسعه میدهند (النگلی .)1999 2،پژوهشهای تغيير
مدعیاند جهان فرآیندها اغلب به عنوان تغيير در موجودات شکل مییابد و حرکت
موجودات از یک موقعيت به موقعيت دیگر ،در امتداد زمان در تنظيمات مختلف را
بررسی میکند .بنابراین ،هر مقولهای نظير کسبوکارها تعریف شده و موقعيتشان در
مقایسه با دیگر حالتها و موقعيتها در نقطه زمانی دیگر یا در جایی دیگر توضيح
داده میشود.
به عنوان نمونه وضعيت تغيير کسبوکار از یک حالت به حالت دیگر یا از جایی به
جای دیگر(تغيير مکانی) مثل ورود شرکت به بازارهای جدید رشد خوانده میشود.
برگسون ( )] 1933[2002معتقد است که این تفسير از فرایند ،ارزشی ممتاز دارد و ما را
قادر به درك چگونگی ارتباط موضوعات و مقولههای مختلف میکند؛ اما در کنه آن،
این دیدگاه در واقع تمایل دارد که فرآیند را به عنوان یک ورودی در نظر گيرد و آن را

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

1- Isolated
2- Langley
3- Bergson
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برای توضيح آن برگسون به تمایز هستیشناسانه1یک خدنگ و یک خدنگ در حال
پرواز اشاره می کند .اگر فرض کنيم که یک تير در بيکران مکان در طی مسير خود برای
برخورد با هدف قرار دارد ،ما زمان را مکانی کرده و پرواز را به عنوان مسيری موجود
مورد مالحظه قرار دادهایم که میتواند به نقاطی تقسيم شده(تجزیه شده) و به سمت
یک هدف حرکت کند .در این حالت پرواز تير مفهومی است که از «شدن» به «بودن»2
تقليل مییابد .تفکر فرآیندی به دنبال درك جنبش مقولهها همچون تيرهاست .در تفکر
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
است .ملتها رشد ،توسعه و تباهی مییابند .محصوالت از طریق تبدیل مواد مختلف
ظهور یافته و در حال استفاده در معرض فرسایش قرار میگيرند .طرحها برنامه شده و
سپس به رویدادهای تاریخی تبدیل میشوند .بازارها پویایی داشته و به حاالت مختلف
تبدیل میشوند.
به منظور فرآیندی اندیشيدن پنج جنبه برای تفکر فرایندی معرفی شدهاند که به
نوبه خود به ما در توصيف ،مطالعه و تحليل پویش و حرکت کمک خواهند کرد و
پيشنهاد می شود در مطالعه هر پدیده به آن با این پنج بعد نگریسته شود .این پنج بعد
زمانمندی 3،کلنگری 4،گشودگی 5،راندن 6و بالقوگی 7هستند .با اهميتی یکسان هر پنج
بعد در مالحظات نوظهور مطالعات سازمانی مورد توجه قرار گرفتهاند .زمانمندی و
پویایی زمان برخاسته از مطالعات طولی 8،مباحثهای 9و تاریخی10همچنين تحليلهای
قومنگاری11و روایتگونه12است.
کلینگری  ،یا مقاومت در برابر دوئيت ،در مطالعات فناورانه و تحليلهای کنشگرـ
شبکه یافت میشود .همچنين کلینگری مالحظهای نيز به مطالعات زبانی دارد که
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
است ،مورد عالقه اخالقيات ،مطالعات نهادی و بهطورکلی مطالعات روابط انسانی،
اقتصاد سياسی ،مطالعات ساختارهای نوین سازمانی (که اغلب مرتبط با نوآوری،
کارآفرینی است) و سازمانهای غيردولتی است .رانش ،پرسشگری و دنبال کردن پس از
حرکت است ،مقوله ای که در مطالعات خالقيت ،نوآوری و (دوباره)کارآفرینی ،مدیریت
توليد و زنجيره تأمين و دولت مورد توجه است .در نهایت بالقوگی ،که «ممکن است
بشود» است ،در مطالعات استراتژی و در حالت گستردهتر در بدیلهای موقعيتهای
1

اقتصادی و اجتماعی (مثالً در کارآفرینی اجتماعی) تحقيق میشود (هلين و همکاران،
 ،2014ص .)5
این پنج جنبه تفکر فرآیندی ،حسی چندگانه از پدیدهها را توليد میکنند که به

پژوهشگران اجازه میدهد حساس به مفهوم «شدن» باشند .برای مثال مفهوم فرصت2که
یکی از مفاهيم کليدی در پژوهشهای کارآفرینی است با تفکری فرایندی تنها وجودی
خارجی نيست؛ بلکه از حيث بعد زمانمندی فرصت سوالی مرتبط با به موقع بودن

3

است .با رویکردی ریشهشناسانه 4فرصت در لغت به معنای فعاليت ورود و خروج به
یک بندر است.
کلمه فرصت از کلمه التين ( )Opportunitasریشه گرفته که ترکيبی از دو کلمه
« »obبه معنای «به سوی» و « »portusبه معنای «بندر» است .این کلمه در قلمرو
دریانوردی معنا مییابد .زمانی ملوانان از این عبارت استفاده میکردند که بهترین ترکيب
باد و جزر و مد جهت حرکت به/از بندر بود .زمانی یک قایق در موقعيت
 Opportunitasبود که ناخدا تصميم گرفته بود کجا برود و میدانست چگونه به آنجا
برسد (رومرو )2014 5،و با الهام از این مفهوم و با توسعه مفهوم آن ،فرصت به قول
کيورث به معنای به موقع مستقر شدن در یکی از شکلهای سازمانی است (کيورث و

همکاران ،2015 ،ص.)606

1- Helin & et al
2- Opportunity
)3- Timeliness (Kairos
4- Etymologically
5- Romero
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زمان درست ،مناسب یا خالقانه نه به صورت طولی قابل اندازهگيری است ،نه به-
عنوان مقولهای شناخته شده قابل پيکربندی است .در ضمن فرصت نمیتواند در انزوا
درك شود .همزمان چهار جنبه دیگر در زمان مستتر است .مشخص است فرصت
مقولهای داخلی نيز نيست و نيروهای مختلف در ایجاد آن موثر است و برای رسيدن به
آن باید خود را از قيود جاری در مقولهها رها کرد .با توجه به مفهوم ثانویه و استعارهای
آن نيز در حوزه کارآفرینی و کسبوکار این مفهوم تصور بودن و سکون کسبوکار را

دچار دگرگونی کرده و به حرکت و شدن نزدیک میکند .اثر متقابل زمانمندی ،کلی-

نگری ،گشودگی ،راندن و بالقوگی ،فرصتها را در یک حالت شدن و کامالً مرتبط
نشان میدهد .این ادراك کارآفرین به عنوان یک وجود آگاه با جنبههای خاص نظير
هوشياری کارآفرینانه و ناگهانی بودن در هم میآميزد و وی را بر میانگيزاند.
رویکردهای پژوهشی به کارآفرینی

رویکرد فرایندبنيان به پدیدهها بر برونداد حاصل از پژوهشها تأثير میگذارد .از دیدگاه

مور )1982( 1میتوان نظریههایی را که هدف آنها دریافت برونداد هدفمند از پژوهش-
های اجتماعی است ،به دو دسته اصلیِ نظریات واریانسی(سببی)  2و نظریات فرایندی

3

تقسيمبندی کرد .هدف رویکرد واریانسی بررسی تأثير متغيرهای مستقل در تغيير متغير
وابسته است .در مقابل رویکرد فرایندی با وقایع و موقعيتهای گسسته با درنظر گرفتن
تأثير زمان آن در نتایج در ارتباط است .مسلماً رویکرد غالب در تحقيقات کارآفرینی
رویکرد واریانسی(سببی) است ،حال آنکه کارآفرینی بهطور معمول حاصل یک نتيجه
طوالنی و پيچيده است که در تالش برای کشف روابط علّی است و ارزش رویکردهای
پوزیتيویستی را محدود میکند.
نظریه فرایندی متمایز از نظریه واریانس است؛ زیرا در نظریه فرایندی سازوکاری
حساب شده وجود دارد که در طی زمان تغيير میکنند .رویکرد واریانسی تنها نقطهای
در یک زمان را پوشش میدهد و فرایند کارآفرینی را به مجموعهای از ویژگیها تقليل

میدهد .در مقابل تعاریف بروندادههای رویکرد فرایندی بر پایه یک داستان روایت-
1- Mohr
2- variance theories
3- process theories
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گونه است که طرح آن بر اساس چگونگی توليد یک محصول در اثر یک سلسله
پيشامد است .راسموسن به نقل از مور مدعی است ،سردرگمی بين انتخاب هر یک در
پژوهشها مانع مهمی در راستای توسعه نظریههاست (راسموسن ،2011 ،ص .)451
بنابر دیدگاه ون دی ون و انگلمن )2004(1اتخاذ رویکرد فرایندی در یافتن پاسخ
چگونگی فرایند کارآفرینی در طی زمان الزم است .جدول یک گزارههایی چند در
کارآفرینی و ایجاد کسب و کار را مطرح کرده و مقایسهای بين دو رویکرد واریانسی و
فرایندی در این خصوص ارائه میدهد:
جدول  :1مقایسه رویکردهای واریانسی و فرایندی در کارآفرینی
گزارههایی درباره کارآفرینی و رویکرد واریانسی(سببی)

رویکرد

راهاندازی کسبوکار

روایتی)

فرایندی

(جریان

ایده کسبوکار و بازیگران درگير ورودیها 2ثابت ،اما مشتمل ورودیها در پيشامدها مشارکت
فرایند ،ممکن است در طول زمان بر
تغيير کند.

ویژگیهای

متفاوت کرده و در طول زمان ممکن

هستند.

است ،تغيير کنند.

کارآفرینی ،ممکن است در یک قابليت تعميمیافتن پژوهش ،قابليت

تعميمیافتن

پژوهش،

طيف گسترده از عوامل رخ دهد بستگی به یکسانی در عوامل بستگی به تطبيقپذیری در سراسر
و هيچ دو فرایندی یکسان نيستند.
3

زمانبندی،

یک

زمينهای دارد.

اجزا دارد.

جنبه

مهم زمان وقوع متغيرهای مستقل ترتيب زمانی وقوع پيشامدهای

فرایندهای کارآفرینی ست.

و ترتيب زمانی آنها ،مفهومی مستقل ،موضوعی مهم و حياتی
مجرد و بیاهميت است.

است.

تجربه قبلی و سابقه کارآفرینان تأکيد بر روابط علّی بی -تبيينها 4،الیهبندی شده و ترکيبی
روند کارآفرینی را تحت تأثير قرار واسطه است.

از روابط علّی بیواسطه و دور

میدهد.

است.

دیدگاهها و ویژگیهای کارآفرینان ویژگیهای افراد یک ماهيت ورودیها ،ویژگیها و وقایع
ممکن است طی فرایند کارآفرینی واحد در طی زمان دارد.

ممکن است در طی زمان تغيير

تغيير کند.

ماهوی یابند.

منبع :نویسنده با اقتباس از (راسموسن ،2011 ،ص .)451
1- Van de Ven & Engleman
2- Entities
3- timing
4- explanatory
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هرچند به نظر میرسد مفروضات اساسی رویکرد فرایندی مناسبتر از رویکرد
واریانسی در ساماندهی بی نظمی و عدم تجانس فرایندهای کارآفرینانه است و با توجه
به ماهيت کارآفرینی و پویایی نهفته در آن ،این رویکرد توانایی بيشتری در نزدیکی به
واقعيت را دارد ،با اینحال رویکرد فرایندی هر چند دارای صحت باالست؛ اما نتایج آن
پيچيدهتر و با عموميت بالقوه کمتری است .مدلهای مبتنی بر رویکرد واریانسی بر
ارتباط دادههای آماری هدفمند تأکيد دارد و دارای جامعيت بالقوه باالست؛ اما
پژوهشگران را به سادهانگاری و صحت متوسطی از نتایج سوق میدهد .لذا این تحقيق
در وهله اول اتخاذ رویکردی ترکيبی را در مطالعات ،بهویژه ارائه مدلهای فرآیندی
کارآفرینی را پيشنهاد میکند .این رویکرد میبایست توصيفگر روابط متقابل انگيزه،
شناخت و عناصر فيزیکی و مجازی(تئوری واریانسی) در تبادل با محيط زمانمند
فرآیندی و بازخوردهای آن(تئوری فرایندی) باشد (متس .)2013 1،در بخش بعد سعی
میشود روشی در این خصوص پيشنهاد شود.
روششناسی مطالعه فرایندی کارآفرینی
میدانيم نوع درگيری پژوهشگر با موضوع پژوهش بستگی به نوع نگاه وی به پدیده
دارد .با توجه به مطالب بخشهای قبل ،در بررسی فرایند کارآفرینی باید نسبت به تک
تک اجزای کارآفرینی نيز تفکر فرآیندی را گسترش داد و آنها را جزئی سلب و ایستا
گمان نکرد .به این معنا که تفکر فرآیندی میتواند موجب تغيير نگرش در مفاهيمی
چون فرصت ،ارزیابی فرصت و دیگر گامهای کارآفرینی شود .از برجستهترین کارهای
این حوزه میتوان به کتاب کوراتکو اشاره کرد .وی در کتاب خود با عنوان «کارآفرینی؛
نظریه ،فرایند و عمل»  ،با فرض آنکه به دو صورت اصلی فرآیندی رویکرد یکپارچه2و
رویکرد پویا3میتوان به کارآفرینی نگریست ،سعی کرده در بعضی اجزای کارآفرینی از
جمله حوزه نوآوری در کارآفرینی به صورت فرایندی وارد شود (کوراتکو،2016 ،
ص 11و  .)141با همين دیدگاه راسموسن( )2011نيز در خصوص کارآفرینی در
شرکتهای منشعب از دانشگاهها4به ارائه مدل اقدام کرده است.
1- Mets
2- Integrative approach
3- Dynamics states approach
4- University spin-off
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با چنين دیدگاهی یعنی امکان فرآیندی نگریستن در هر یک از اجزای کارآفرینی و
به منظور اتخاذ روششناسی مناسب الزم است فلسفه تحقيق درستی در پيش گرفته
شود؛ زیرا انتخاب فلسفه تحقيق ،دیگر الیههای تحقيق را خود به خود تحت تأثير قرار
داده و به سمت گرایش فلسفی متمایل میکند .از دیدگاه ساندرز رویکرد اثباتگرا،

1

واقعگرایی 2،تفسيرگرا 3و عملگرا 4توصيفی از فلسفههای تحقيق ممکن در علوم
6

اجتماعی از جمله کارآفرینی است که از جنبههای هستیشناسانه 5،معرفتشناسانه،

8

ارزششناسانه 7و ابزار تحقيق این رویکردها را بررسی کرده است (ساندرز و همکاران،

 ،2009ص .)119البته تقسيمبندیهای دیگری نيز از دیدگاه سایر دانشمندان ارائه شده
است؛ اما دستهبندی اصلی و رایج در فلسفه علم همان دستهبندی اثباتگرا و
تفسيرگراست (دانایی فرد ،1386 ،ص.)92
بر اساس مطالب پيشين ،کارآفرینی یک فرایند شدن است تا یک حالت بودن.
کارآفرینی یک حالت پایدار نيست .انتخاب هر یک از فلسفههای پژوهش یاد شده ،باید
با توجه به ابعاد تفکر فرآیندی و با اولویت قرار دادن رویکرد مناسب پژوهشی که در
بخش قبل به آن اشاره شد باشد .پژوهش در فرآیند با توجه ماهيت آن چند ویژگی
دارد :تحقيق فرآیندی نخست ،نظر به ماهيت عينی (قابل مشاهده) آن ،تأثير متقابل ميان
اجزا و نتایج این آثار متقابل دارد؛ دوم ،این تحقيق منحصر بفرد است؛ لذا به منظور

آنکه به تثبيت در چيستی یک مقوله یا موضوع ،بهوسيله چگونگی شدن آن پی ببریم- ،
باید امکان شدنهای متکثری را در نظر بگيریم و ظرفيت پذیرش خود را افزایش دهيم.
ساده ترین مثال ،ادراك از یک گل است .یک گل در نگاه انسان چيزی دیده میشود
و در نگاه زنبور عسل چيز دیگری؛ نگاه زنبور عسل بهوسيله انتظار منحصر بفردی که
گل می تواند برای او برآورده کند ،ساخته شده است .در ارتباط با زنبور ،گل یک مقوله

خاص میشود(یک زندگیبخش یا یک ضيافت) حال آنکه در ارتباط با انسان ،شدن-
های بالقوه دیگری میتواند در اینکه گل چيست تعيينکننده باشد .در زمينه یک رابطه
1- Positivism
2- Realism
3- Interpretative
4- Pragmatism
5- Ontological
6- Epistemological
7- Axiological
8- Saunders et al.
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(نمادی از عشق ،یک نشانه تابستان ،یک علف هرز) و یا تعامل (دنبال کردن ،چيدن و
هدیه کردن) منحصر بفرد ،لذا برای تجميع تا حد ممکن ادراکات از شدنهای موضوع
توجه به مثال های مختلف[مطالعات موردی] الزم است و سوم ،کاربردپذیری که توجه
به آن موجب میشود که نظریهپردازیها واقعیتر باشد.
مطالعه جهان بهصورت فرآیندی تصدیقکننده ماهيت کاربردی پژوهش است.
پژوهش با این نگرش جهان را تنها با توصيف و مدل کردن آن رها نمیکند (هلين و
دیگران ،2014 ،ص .)14-11با این وصف ،فلسفه اثباتگرا و رویکردهای کمّی یا به
قول بایگریو تحليلهای رگرسيونی به تنهایی کمکی به ما در فهم فرایند کارآفرینی
نمیکند؛ بلکه حداکثر به ما خواهند گفت تغييری رخ داده است و ما را از جزئيات
چرایی و چگونگی تغيير رخ داده مطلع نخواهد کرد.
ریختشناسی پارادایمهای مورد استفاده در کارآفرینی نشان میدهد این رشته دچار
یک فربهی در بخش پارادایم اثباتگرایانه است .پژوهشها نشان میدهند یک حاکميت
متعصبانه روشهای کمّی در تمام زمينههای پژوهشهای کارآفرینی وجود دارد و تنها
هفت درصد مطالعات تجربی1نشریات کارآفرینی مبتنی بر روش تحقيق کيفیاند (مولن
و همکاران ،2009 2،ص .)293در واقع پژوهشگران تاکنون به طور عمده به دنبال
توصيف کارآفرینی نه به عنوان ایجاد مصنوعات توسط بازیگران ایدهپرداز (کارآفرینان)،
شکلدادن اهداف و معنابخشی از طریق تالش و موقعيتهای شرطی بلکه به عنوان

نتيجه اجتنابناپذیر نيروهای فاقد فکر ،فرایندهای تصادفی یا انتخابهای محيطی بوده-

اند (ساراواتی ،2001 3،ص  .)262-261حال آنکه کارآفرینی با وقایع گسسته ،ناپيوسته
و غيرخطی (معموالً منحصر به فرد) آغاز میشود و نمیتواند با روشهایی مطالعه شود
که فرایندهای هموار ،پيوسته و خطی (تکرارپذیر) توسعه یافتهاند .منابع بسياری بر این
بنبست ميان فلسفه و روش اشاره کردهاند که در بررسی رشد و مسير پژوهشهای
کارآفرینی مشهود است .اهميت و پيامد چنين مقولهای مشروعيت و اهداف پژوهشها
را نيز دچار تردید کرده است (فن .)2004 4،از آنجا که به گفته ون دی ون و

1- Empirical
2- Mullen & et al
3- Sarasvathy
4- Phan
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پول )1995(1نظریه فرایندی خود مفهومی اغفالکننده و به طور بالقوه گمراهکننده است،
توجه به مفهوم فرآیند در چارچوب گفته شده امکان درك آن را بهتر فراهم میکند
(ص.)512
با توجه به آنچه گذشت و با توجه به فقر رویکردهای فلسفی غيرپوزیتيویستی که
در پژوهشهای کارآفرینی احساس میشود ،استفاده از دیگر رویکردهای فلسفی جهت
غنای پژوهشها پيشنهاد میشود .این رویکردهای فلسفی و استراتژیها و روشهای
منبعث از ایشان باید بر کاهش تقليلگرایی 2،تکيه بيشتر بر چارچوبهای استنباطشده
از مشاهدهها ،توجه به تعالی مدلها و نظریههای موجود به جای ارائه نظریههای
انقالبی ،مطالعات طولی(چند مقطعی) بيشتر و تمرکز کمتر بر مدلهای پيچيده آماری
تاکيد کنند (بایگریو ،2006 ،ص.)23-19
در اتخاذ روششناسی مناسب توجه به تفاوت مدلهای فرآیندی با مدلهای
مفهومی الزم است .واحد تشکيلدهنده مدلهای مفهومی ،متغيرها هستند؛ درحالیکه

واحد تشکيلدهنده مدلهای فرآیندی ،گامها ،مراحل یا اقدامها هستند .همچنين مدل-

های مفهومی بيشتر به توصيف ،تبيين یا پيشبينی متغيرها میپردازند؛ اما مدلهای
فرآیندی برای رسيدن به هدفی مشخص ،مجموعه گامهایی را به صورت قدم به قدم،
تجویز میکنند (یو و زاهير .)2010 3،ماهيت فرایند کارآفرینی در پس زمينه توصيفی آن
یافت خواهد شد .تا زمانی که آنچه به وقوع پيوسته مشاهده نشود به هسته فرایند
کارآفرینی دست نخواهيم یافت.
با حرکت به سمت فلسفه تفسيری(در منتها اليه قطب مخالف پوزیتيویسم) که خود
ریشه در دو سنت فکری پدیدارشناسی 4و کنش متقابل نمادین 5دارد ،از استراتژیهای
کمّی به سمت استراتژیهای کيفی حرکت کرده (دی ویليرز ،2005 6،ص )14و نقش
1- Van de Ven & Poole
2- Reductionism
3- Yu & Zaheer
 -4پدیدارشناسی اشاره به روشی دارد که به عنوان انسان جهان اطراف خود را معنابخشی میکنيم .هر چند پدیدارشناسی
یادآور یک جنبش فلسفی ست؛ اما از مرزهای فلسفه فراتر رفته و کاربرد گستردهای در سایر علوم به ویژه به عنوان یک روش
تحقيق کيفی یافته است.
 -5در كنش متقابل نمادين فرد در يك فرايند تفسير مستمر جهان اجتماعي قرار داشته كه اقدامات ديگراني را كه با ايشان در تعامل
هستند تفسير كرده و اين تفسير منجر به تنظيم معاني و اقدامات خود فرد ميشود.
6- De Villiers
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استراتژیهای کيفی نظير گراندد تئوری ،مطالعه موردی ،قومنگاری و ...پررنگتر می-
شود .دیویدسون 1دالیل نياز به انجام پژوهش کيفی در مطالعات کارآفرینی را جوان
بودن این رشته مطالعاتی و نياز به فهم عميق پدیده ،عدم تجانس پدیده کارآفرینی،
کمياب ،غيرقابل پيشبينیبودن و خارقالعاده بودن اشکال نوآورانه کارآفرینی که باعث
میشود با رهيافتهای متداول کمّی قابل بررسی همهجانبه نباشد و در نهایت ویژگی
فرایندی بودن پدیده کارآفرینی میداند ( ،2004ص  .)56اما چنين رویکردی چهار
چالش اساسی دارد :الف .الزمه روشهای اکتشافی ،مطالعه موردی به طور عمده
محدود است ،حال آنکه بسياری از دانشمندان ،مطالعات موردی را به عنوان تحقيق
مناسب و وزین منظور نداشته و فضيلت دانشگاهی برای آن قائل نيستند؛ دوم ،ابزارهای
آماری پيچيده در تحليل دادهها قابل استفاده نيستند؛ زیرا نمونههای آماری بسيار کم
بوده و برای استفاده از روشهای یاد شده و اطمينان به دادههای آنها نياز به نمونههایی
با اندازه بزرگ است؛ ج .پژوهشهای ميدانی طولی فوقالعاده زمانبر هستند؛ لذا
محدودیتهای زمانی پژوهشگران ،آنها را به استبعاد از چنين پژوهشهایی رهنمون
میکند و د .بيشتر مطالعات موردی بيشتر از آنکه انقالبی باشند (با استعانت از مفهوم
انقالب های علمی کوهن) و دگرگونی عظيم ایجاد کنند ،معمولیاند! و به ویژه
پژوهشگران به دنبال اتفاقی شگفتانگيز در پژوهشهای خویش هستند (بایگریو،
 ،2006ص .)43
بنابراین ،با توجه به آنچه در این بخش و در بخش پيشين گفته شد ،منوی نظرات
پژوهشگران این مقاله در انتخاب رویکرد پژوهش در پيش گرفتن رویکرد ترکيبی و
اتخاذ یک فلسفه تحقيق عملگراست .در عملگرایی ،منطق پژوهشگر مسئلهمحور است
و از لحاظ هستیشناسانه دیدگاه پژوهشگر با توجه به بهترین پاسخ به سوال پژوهش
انتخاب میشود .از حيث معرفتشناسی یک یا هر دو مقوله پدیدههای قابل مشاهده و
معانی ذهنی دانش قابل قبولی را بر اساس سوال پژوهش فراهم میکند و تمرکز بر
تحقيقات کاربردی عملی و یکپارچگی دیدگاههای مختلف به منظور کمک به تفسير

دادههاست (ساندرز و همکاران ،2009 ،ص  .)119ترجيحات نظری در فلسفه عمل-
گرایی مبتنی بر کارآیی نظریه در عمل است که با آنچه درباره ویژگیهای پژوهش
1- Davidsson
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فرایندی در کارافرینی نيز اشاره شده همخوانی دارد .البته در رویکرد عملگرای
پيشنهادی ما ،تاکيد پارادایمی بر روشهای کيفی است .تأکيد پارادایمی بدین معناست
که آیا پژوهشگر ،بر حسب مسئله پژوهش ،به یکی از رویکردهای کمّی یا کيفی وزن
بيشتری میدهد یا خير؟ هرکدام که وزن بيشتری پيدا کند ،اولویت تحليلی مییابد و
دیگری از یافتههای آن رویکرد پشتيبانی میکند (حسنی ،1389 ،ص  .)147این تاکيد
پارادایمی بر روشهای کيفی افزون بر ذات فرآیند که نياز به پژوهشهای اکتشافی دارد،
پاسخگوی غلبه رویکردهای کمّی و بروز مسئله پسافتادگی روششناختی است.
در رویکرد عملگرا ،روششناسی پيشنهادی جهت پژوهشهای کارآفرینی ،تلفيقی
وکثرتگرا خواهد بود .در این حالت روش انتخابی پژوهشهای کارآفرینی فاصله
گرفتن از انتخاب یک روش تحقيق به دالیل متعدد از جمله افزایش سطح اعتبار
پژوهشها و به ویژه استفاده از روشهای تحقيق آميخته است .روش تحقيق آميخته
ویژگی های ممتازی دارد که با توجه به ماهيت پيچيده فرآیند و به ویژه فرآیند
کارآفرینی به منظور فهم فرآیند مناسب می نماید .در این روش از دو یا چند منبع
مستقل یا روش گردآوری داده به منظور اثبات یافتههای پژوهشی در یک تحقيق یا به
اصطالح سهگانه سازی(یا چند بُعدی کردن) 1استفاده میشود .در آن مکمليّت 2وجود
دارد که به معنای استفاده از دو یا چند استراتژی پژوهش است که امکان پُر کردن
خالهای یک تحقيق را فراهم میکند و جنبههای مختلف را پوشش میدهد .این روش
امکان بررسی ابعاد مختلف موضوع را به پژوهشگر میدهد؛ چرا که روش کمّی به
جنبههای کالن توجه دارد و رویکرد کيفی به جنبههای خرد می نگرد و البته در روش
آميخته از دادههای کيفی به منظور کمک به توضيح روابط بين متغيرهای کمّی استفاده

میشود و در نهایت به منظور حل پازل تحقيق از روشهای جایگزین جمعآوری داده-
ها زمانی که روش ابتدایی مورد استفاده نتایجی غيرقابل توضيح یا ناکافی ارائه کرده
است نيز وجود دارد (برایمن ،2006 3،ص .)106-105
نهایتاً آنکه از انواع چندبعدیسازی ،میتوان به تکثر در شيوه گردآوری داده اشاره
کرد .در پاراگرافهای پيشين بر در پيشگرفتن مطالعات طولی تاکيد شد .در کارآفرینی
1- Triangulation
2- Complementarity
3- Bryman
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بر خالف فيزیک پارامترها با زمان تغيير میکنند .به عنوان مثال تغيير سياست دولت در
تغيير گرایش کارآفرینان برای شروع کسب و کار موثر است ،حال آنکه درك چنين
تاثيری با پژوهشهای مقطعی امکانپذیر نيست .اغلب پژوهشهای کارآفرینی به منظور
بررسی در فعاليتهای چندسطحی فرایند کارآفرینی طراحی نشده و مطالعات اندکی از
دادههای چند مقطعی استفاده کردهاند (کروك و همکاران .)2010 1،متاسفانه بهرغم
پژوهشهای مقطعی قابل توجهی که در موضوعات مرتبط با کارآفرینی انجام شده (از
جمله در ایران) ولی به دليل دشواری و هزینههایِ انجامِ تحقيقات طولی ،از انجام فقره
اخير غفلت شده است و به این ترتيب مخاطبان اغلب از دریافت تصویری کامل از
زیست بوم کارآفرینی 2محروم شدهاند .مطالعات طولی ،خارج از ظرفيت پژوهشهای
جاری دانشگاهی است و توجه نهادهای حاکميتی و ممارست ایشان را با توجه به نياز

شدید این رشته به پژوهشهای عملی کاربردی و تاثير شگرف آن بر اقتصاد کشور می-
طلبد.
نتیجهگیری

اگر بخواهيم رویکرد فرایندی را در مطالعات آینده کارآفرینی غنا بخشيم ،الزم است

همانگونهکه استيارت 3معتقد است ،نه تنها به کارآفرینی به عنوان یک فرایند در حوزه-
ها و موقعيتهای هستیشناسانه و فلسفی بنگریم؛ بلکه فراتر از آن در دانش و روشها
نيز در مطالعات کارآفرینی «فرایندی نگریستن» را مدنظر قرار دهيم ( ،2007ص.)454
نمیتوان فرایند کارآفرینی را به کيفيتی ذهنی یا ویژگی انسانی و یا یک مهارت کاهش
داد .چنين مالحظه ای امکان تجدیدنظر در بعضی مفاهيم (مثل مفهوم فرصت) و یا جعل
و ابداع مفاهيم جدید را امکانپذیر میکند .به طور همزمان ،چنين رویکردهای فلسفی
نيازمند ترجمه و تفسير کارهای مبتنی بر نظریههای اجتماعی فرایندی و رویکردهای
پژوهشی است که راههای درك نظریهپردازی ،روششناسی و پژوهشهای عملی را
دگرگون میکند.

1- Crook & et al.
2- Entrepreneurship Ecosystem
3- Steyaert
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با مروری بر مطالب این مقاله و دیگر مطالعات ،مشخص شد که کارآفرینی به عنوان
یک رشته و فرایند به عنوان قلب آن ،نيازمند توجه بيشتر در زمينه نظریهسازی و

پژوهشهای تجربی مبتنی بر روششناسی مناسب است .اتخاذ یک رویکرد معرفت-
شناختی مبتنی بر جهانبينی و رویکرد فرایندی در بررسی پدیدهها (و در اینجا
کارآفرینی) شایستگی و فرصت آن را فراهم میکند تا تعادلی بين نظریههای علمی
صرف و نظریهسازی مبتنی بر عمل فراهم شود .توجه به پویش و صيرورت و بهویژه
مفهوم «شدن» مطالعات کارآفرینی را به سوی شکلی جدید از آزمایش و ایجاد مفهوم
رهنمون میسازد .این رویکرد فرصتی جهت بازگشت به تفکرات هستیشناسانه را
فراهم کرده ،نه فقط به منظور آنکه نشان دهد که «شدن» کثرتی غيرقابل تقليل است؛
بلکه تالشی است تا توجيهگر دليل تقدم حرکت و فرآیند بر سکون و ثبات باشد

(ماسومی ،2002 1،ص .)7
در حوزه روششناسی ،این دانش نوظهور در هر دو جنبه نظریه و پژوهشهای
تجربی تکيه شایانی بر فلسفه پوزیتيویستی و روشهای کمّی و افق زمانی تک مقطعی
داشته است و خود را از سایر حوزههای نظری و روشی که به غنای آن کمک میکرده،
محروم کرده است .لذا ضمن پيشنهاد اتخاذ افق زمانی طولی در پژوهشها ،حرکت به
سمت فلسفههای پژوهش غيراثباتگرا -البته در کنار استفاده از توانمندیهای
رویکردهای کمّی و فلسفه اثباتگرا -در فهم فرآیند کارآفرینی تقليلگرایی موجود را
کاهش داده و تعالی نظریات کارآفرینی را ممکن میسازد؛ لذا پيشنهاد پژوهشگران در
این وضعيت در پيشگرفتن فلسفه عملگرا با تاکيد پارادایمی بر روشهای کيفی و در
پيش گرفتن روشهای آميخته و کثرتگراست.
سخن آخر اینکه ،به نظر نگارندگان این فلسفه ،تفکر و رویکرد نوین به عرصه
مطالعات کارآفرینی باید البته با نظر به ميراث این رشته باشد و از این ميراث بهره گرفته
شود .هم زمان باید توجه داشت در دوره حاضر و با افزایش پویایی کسبوکارها به
دليل تغييرات محيطی ،در پيش گرفتن تفکر فرآیندی البته با اتخاذ روششناسی مناسب،
تبيينگری مفيد و چه بسا جامع خواهد بود.

1- Massumi
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