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 سنخ و میمفاه: ینیکارآفر مطالعات قلمرو در ينظر مشارکت

  شناس

  

  یاسیال يقنبر محمد

  

  دهیچک

مقاله تقویت زبان  مشترك عالقه مندان، از چیستی و چگونگی مشارکت و نقش  نیا هدف

جهت گیري اساسی پیشنهادي این است . آفرینی نظري سازنده در قلمرو مطالعات کارآفرینی، است

مشارکت نظري جهت توسعه و بلوغ خود نیاز اساسی : مرو علمی کارآفرینی به استراتژيکه اوال قل

دارد، ثانیا اکثریت آثار کارآفرینی در مجالت معتبر کارآفرینی در مقوله آثار پژوهشی روایت گونه، 

تی بر دارند، از این رو این حوزه علمی براي بلوغ و تعالی خود بایسکننده قراراصالح گر و یا آزمون

در . سازندگان، بسط دهندگان و آزمون کنندگان همت گمارد: تعریف و پیشبرد پژوهش هاي از نوع

این نوشتارهمچنین تالش شده است که الگوي مشارکت نظري کولکویت و زاپاتا از حالت توصیف 

کننده  صرف پژوهش ها به سوي قدرت شناسایی چرایی پیدایش رفتارهاي خاص پژوهشی سوق 

. ودداده ش
  

 یشناس سنخ ،ینیکارآفر مطالعات و ها پژوهش ،ينظر ینیآفر نقش ،ينظر مشارکت: مفاهیم کلیدي

  .یعلم ينوآور ،ينظر مشارکت

  

  

  

  

  

  

                                                
 تیریمد دانشکده تهران، دانشگاه ستم،یس تیریمد يدکتر  
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   مقدمه

با توجه به تاثیر انکار ناپذیر کارآفرینی در توسعه اقتصادي ،اجتماعی و تکنولوژیکی 

و ) Minniti and Levesque .2008(کشورها و مناطق مختلف در سطح تحلیل کالن

همچنین  نقش اجتناب ناپذیر آن در توسعه کسب و کارهاي مردمی و بازآفرینی استراتژیک 

و نوآوري ) Stevenson and Jarillo. 1990(بنگاه ها با رویکرد فرصت محوري 

)Schumpeter. 1934 ( ،در سطح تحلیل خرد، اندیشمندان و سیاست گذاران توسعه علمی

تماعی درکشورهاي توسعه یافته، تالش کرده اند که رویکرد علمی را جایگزین اقتصادي و اج

در عموم مردم و  یرویکرد آزمون و خطاي متداول جهت پرورش شایستگی هاي کارآفرین

همچنین درطراحی و بکارگیري فرایندها ، ساختارها و نهادهاي الزم براي توسعه کارآفرینی 

و دانشگاهی تعریف و بکارگیري درس ها ، رشته ها و  از این رو نظام هاي آموزشی .کنند

 ,Brush et alکاربردي متعدد –دانشکده هاي خاص و مجالت تخصصی پژوهشی 

پرورش شایستگی هاي کارآفرینی در عالقه مندان را مورد توجه جدي قرار ، )(2003

ان به تحصیل دادنند انتظار یک نظام آموزشی و دانشگاهی متعالی این است که  عالقه مند

در حوزه هاي سیاست گذاري ،آموزش و پژوهش کارآفرینی درسطوح ارشد و دکتري براي 

١در توسعه دانش کارآفرینی یطی موفقیت آمیز دوره تحصیلی ، نقش آفرینی قابل توجه

  .از سوي دیگر هویت علمی کارآفرینی نیز دغدغه را اساسی تر نشان می دهد. داشته باشند

 در حوزه نیا که هستند معتقد  گران پژوهش و نظران صاحبلمی ، از جنبه هویت ع

 به لذا ،)Brazeal and Herbert, 1999(دارد قرار ٢نوزائی ای وپیدایش ظهور وضعیت

 ،یاسیال يمحمد( میدار ازین ینیکارآفر دانش توسعه جهت پژوهشگران ریچشمگ يها تالش

 آثار خلق در دارند انتظار پژوهشگران از ینیکارآفر معتبر یپژوهش مجالت رو نیا از). 1387

 قرار يجد توجه مورد را ینیکارآفر مطالعات قلمرو در ٣مشارکت  نظري مقوله خود یپژوهش

 در ٤یمشترک زبان  از،ین نیا قیعم و دیشد فهم و درك رغمیعل رسد یم نظر به اما. دهند

 و  پژوهشگران ، مندان عالقه نیب مقبول  ينظر  مشارکت یچگونگ و یستیچ" خصوص

به همین دلیل  . باشد یم فیضع اریبس نکهیا ای و ندارد وجود یمطالعات قلمرو نیا شمندانیاند

تقویت زبان مشترك عالقه مندان از چیستی و چگونگی مشارکت و نقش : این مقاله با هدف 

 سنخمشارکت نظري ، : بخش شامل چهارآفرینی نظري در قلمرو مطالعات کارآفرینی در

راهبري پژوهش هاي کارآفرینی به سوي ، ها پژوهش در ينظر مشارکت سنجش یسشنا

در حال حاضر .و درنهایت نتیجه گیري  نگارش شده است  قلمرو مشارکت و نوآوري علمی
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طیف مشارکت و سنخ : شامل  به چگونگی نوآوري و مشارکت نظري دو رویکرد اساسی

ه در این نوشتار رویکرد دوم به صورت شناسی مشارکت در حوزه هاي علمی متداول است ک

  .تفصیلی مورد توجه قرار می گیرد

تشکیل شده است  "نظري"و   "مشارکت"اصطالح مشارکت نظري از ترکیب  مفاهیم 

مشارکت به معنی کمک کردن و سهیم بودن نوآورانه در .  که هریک معنی خاصی دارند

  "، حالت صفت کلمه "ظرين"مفهوم .  پیشرفت و تکامل یک موضوع علمی می باشد

-مفاهیم ،روابط ،مفروضه ها: است و یک نظریه نیز داراي چهار رکن اساسی شامل  "نظریه

بنابراین به زعم ). Whetten, 1989(باشد  بکارگیري می  5رویکردها و در نهایت زمینه

در نقش داشتن و سهیم بودن نوآورانه یک اثر پژوهشی "نگارنده مشارکت نظري یعنی 

ارکان  6بازآفرینی) الف : یشرفت و تکامل علمی یک موضوع  به دو شیوه اساسی شامل پ

پژوهشگران یک اثر . 7ارائه گزینه ها یا نظریه ها و الگوهاي نوین ) نظریه هاي جاري، ب

مفاهیم، : پژوهشی در حالت اول تالش می کنند ارکان چهارگانه یک نظریه جاري شامل

در حالت دوم تالش می کنند تا نظریه . را بنوعی بهبود ببخشند   روابط، مفروضه ها و زمینه

معموال ویراستاران و . ها  و الگوهاي نوین را به صورت کلی و یا مولفه یی خلق و ارائه دهند

ارزیابان آثار پژوهشی مجموعه انتظارت و یا استانداردهاي عملکردي خود را بر اساس دو 

و براي ارزیابی رفتار یک پژوهشگر در اثر پژوهشی  شیوه مشارکت نظري تعریف می کنند

 هینظر توسعه  ینیکارآفر همچون یعلم حوزه کی یاساس هدف .برند بکار می

 شیپ ، ،فهم فیتوص امکان ها هینظر يریبکارگ با و) Kerlinger and Lee. 2000(است

 مختلف لیتحل سطوح و یمطالعات يقلمروها در ینیکارآفر يها دهیپد رفتار تیهدا و ینیب

 يکارآمد يها هینظر یعلم توسعه ياستراتژ کی عنوان به ينظر مشارکت. شودیم فراهم

:  شامل حوزه نیا مندان عالقه اریاخت در نانهیکارآفر يها دهیپد تیهدا و شناخت يبرا

  . دهد یم قرار... و  رانی،مد نانی،کارآفر استگذارانی،س کارگزاران

  

  ها پژوهش در ينظر مشارکت یشناس سنخ

 ،یپژوهش معتبر مجالت منزلت و گاهیجا ارتقاء در ينظر ینیآفر نقش تیاهم به توجه با

 سنخ کی اند کرده تالش) Colquitt and Zapata-Phelan , 2007( شمندانیاند

 ارائه یپژوهش آثار در یعلم ينوآور زانیم منظر از پژوهشگران يازرفتارها مناسب یشناس
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 تیفعال)  الف: شامل جداگانه فیط دو  به يپرداز هینظر ندیفرا تدااب لیدل نیهم به. دهند

 انگریب کیتفک نیا. است شده کیتفک 9 هینظر آزمون يها تیفعال) ،ب8 هینظر ساخت يها

 ای و هینظر ساخت يها تیفعال در زانیم چه به یپژوهش ازآثار کی هر که است مطلب نیا

 نیهم  .دارند ينظر ینیآفر نقش و مشارکت ها هینظر يریبکارگ و آزمون يها تیفعال در

 پور عیرف( استدالل مرحله – کشف مرحله:  نیعناو تحت زین شمندانیاند ریسا را کیتفک

 – يپرداز مفهوم ،) 1988 کامپنهود، و يویک(  يساز یاتیعمل –  يپرداز مفهوم  ،)1374،

 است يکردی،رو يپرداز فهومم زبان. انددادهقرار استفاده مورد) 2000 ،یکیبل(یتجرب آزمون

 یپژوهش پروژه کی در کردیرو نیا. برند یم بکار یانتزاع یمعان انیب يبرا شمندانیاند که

 یوقت پس. رود یم بکار  ها پرسش و میمفاه نیب روابط ،يدیکل میمفاه فیتعر و نییتع يبرا

 از.است نظر دمور  آنها نیب روابط و میمفاه عمدتا ، هینظر ساخت يها تیفعال  میگو یم

 به هینظر کی یاساس يها سازه لیتحو ،به هینظر آزمون ای يساز یاتیعمل زبان گرید يسو

 در مشخص یاتیعمل يها هیرو از یی مجموعه اساس بر آنها آزمون و سنجش قابل ابعاد

  .  دارد اشاره ها پژوهش

 و هینظر تساخ فیط دو قالب در يندیفرا نگاه با هینظر کی گانه دو عناصر و ابعاد 

 ارائه "ينظر مشارکت یشناس سنخ "و  شده بیترک یشناس سنخ کی قالب در هینظر آزمون

 دسته پنج يدارا بیترت به  فوق يها فیط از کی هر).  کی شماره شکل.( است شده

 نقاط فیط هر.  هستند هینظر آزمون و هینظر ساخت تیماه به مربوط جداگانه يها تیفعال

 تیفعال ییشناسا با.  دهد یم پوشش را ينظر ینیآفر نقش و رکتمشا حداکثر تا حداقل

 با آنها یافق – يعمود التقاط و بیترک و ها فیط از کیهر گانه پنج نقاط در ژهیو يها

 حوزه از کی هر. شود یم دایهو یپژوهش آثار در یی گانه پنج يرفتار يها ،سبک گریکدی

 ينوآور زانیم یخوب به که هستند یخاص يرفتار يها یژگیو و نام يدارا گانه پنج يها

 است مشاهده قابل شکل قوس در که گونه همان.  دهند یم نشان را یپژوهش آثار در یعلم

 ای و 11هینظر کارآمد آزمون ، 10يقو هینظر ساخت:  يها یژگیو از برخوردار یپژوهش آثار ،

 و بیترک اساس بر یپژوهش آثار .هستند یعال ينظر مشارکت يدارا بعد دو هر در توانمند

 ،آزمون  انیراو: شامل زیمتما يرفتار سبک پنج در نظر مورد فیط دو در واقع نقاط التقاط

 آزمون سازندگان،. شوندیم يبنددسته 12دهندگان بسط و  سازندگان ، گران ،اصالح کنندگان

 صالحا و انیراو گرید يسو از و را  ينظر ینیآفر نقش نیشتریب دهندگان بسط و کنندگان

-Colquitt and Zapata. (کنند یم فاءیا علوم توسعه در را ينظر مشارکت نیکمتر گران
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Phelan, 2007 (نی،ا يشنهادیپ یشناس سنخ بر حاکم يها یدگیچیپ فهم و درك يبرا 

 یم قرار ما اریاخت در یپژوهش اثر کی، راستاریو ای ابیارز کی عنوان به که میکن فکر گونه

 و ،روابط میمفاه تیوضع:  شامل هینظر ساخت فیط اساس بر را آن لاو مرتبه در. ردیگ

 نیا از و کنیم ییشناسا فیط يرو بر را آن گاهیجا تا میده یم قرار یابیارز مورد مفروضه ها

 بر را دسترس در پژوهش دوم مرتبه در.میکن یم مشخص را آن ينظر ينوآور زانیم قیطر

 ، ها نیی،تب ها فیتوص ارائه جهت ها هینظر يریبکارگ:  شامل هینظر آزمون فیط اساس

 میده یم قرار یبررس مورد خاص یدانیم و یمطالعات يقلمروها در ها ینیب شیپ و رهایتفس

  را آن ينظر مشارکت زانیم آن تبع به و شناسایی هینظر آزمون فیط يرو بر را آن گاهیتاجا

 ينظر مشارکت یشناس سنخ در تاررف نوع پنج سپس و یاساس بعد دو  ادامه در. نمیک نییتع

  .شوند یم حیتشر) 2007 همان،(

  

  
  ی پژوهش آثار دري نظر مشارکت زانیمی شناس سنخ  1شکل 

  )Colquitt.J.A and Zapata-phelan .C.P ,2007:منبع(
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 هینظر  ساخت:   ينظر مشارکت یشناس سنخ اول بعد

 در سازنده ينظر مشارکت هتوسع يبرا تیاهم با يها ياستراتژ از یکی هینظر ساخت

 يها روش به پژوهشگران و شمندانیاند از ياریبس. باشد یم ینیکارآفر مطالعات قلمرو

 از یبعض. دهندیم ارائه را يها هینظر  يا استعاره و یاسی،ق استقرایی استدالل:  مختلف

 فادهاست با ییها هینظر  یحت و 13ينظر يایقضا و ها برساخته کنند یم تالش پژوهشگران

 ای روش از زین پژوهشگران از يتعداد. دهند ارائهها يکاو مورد در نهفته یتجرب ازشواهد

 هینظر ارائه هدف با ها داده مکرر لیتحل و يآور جمع ندیفرا عنوان به 14انیبن داده هینظر

 توسط مره روز عیوقا و ها تیواقع ریتفس یچگونگ شناخت به منجر  که کنند یم استفاده

 پژوهشگران ،15 ينگار قوم روش اساس بر). 1990 ن،یکورب و استراس. (شود یم کنشگران

 ارائه مطالعه مورد افراد یزندگ از اول دست اتیتجرب از منبعث يها هینظر کنند یم تالش

 روش از استفاده با که کنند یم تالش شمندانیاند از گرید یبعض). 1385 هومن،( دهند

 ,Weick( دهند ارائه را ییها هینظر تینها در و ایضاق ، ها ،برساخته 16 یذهن استدالل

1989, 1995(.

. شود یم حیتشر هینظر ساخت تیفعال مختلف سطوح کی شماره شکل يعمود محور در

 میهست موضوع نیا يجستجو در راستاریو ای ابیارز کی عنوان ،به هینظر ساخت فیط در

 ،) رهایمتغ و ها برساخته فیتعر و شناسایی(  میمفاه ، یپژوهش آثار در پژوهشگران که

 در رویپذ اثر و اثرگذار يرهایمتغ و عوامل ، کردهایرو و مفروضه ها ، روابط فیوتعر شناسایی

 تیعار به یآثارپژوهش ریسا از را آنها ایآ. اند؟ آورده کجا از را پژوهش يها پرسش تینها

 مشارکت زانیم قیطر نیا از.  ؟اند کرده خلق و ینی،بازآفر شناسایی خود نکهیا ای اند گرفته

 عمل. میده یم قرار یبررس و توجه مورد را یمطالعات يها قلمرو توسعه در آنها ينظر

 و موجود يها هینظر تکامل و ،اصالح يساز شفاف ، ابهام رفع به منجر هینظر ساخت

 یپژوهش آثار.  شود یم نینو هینظر کی دهنده شکل يها برساخته و روابط فیتعر نیهمچن

 هینظر ارائه جهت یاندک تیظرف از ، هینظر  ساخت فیط دوم و اول نقطه دو در واقع

 نیشیپ آثار در روابط و میمفاه تکرار و یبررس یعنی هینظر ارائه هیاول مراحل هستندو برخوردار

 ساخت فیط نقاط ریسا در واقع یپژوهش آثار گرید يسو از. دهند یم قرار توجه مورد را

 پنج يها منزلگاه ادامه در. هستند برخوردار يپرداز هینظر يبرا یمناسب تیفظر از ، هینظر

  :شوند یم حیتشر)  دو شماره شکل( هینظر ساخت فیط گانه
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 آثار  تکرار. باشد یم هینظر ساخت فیط  گاه منزل نیاول نیشیپ آثار میمفاه تکرار

 وهیش در. شود یم انجام يا سازه تکرار و  یاتیعمل تکرار:  وهیش دو به عمدتا نیشیپ یپژوهش

 مورد نایع را نیشیپ يها پژوهش میمفاه کنند یم تالش پژوهشگرن ، يا سازه تکرار

 یلیتفص ابعاد یتمام کنند یم تالش یاتیعمل تکرار وهیش در پژوهشگران.دهند قرار استفاده

ي  هاابزار و ها روش ، ها هیفرض ، ها ،پرسش اهداف ، مسئله:   شامل نیشیپ يها پژوهش

 يبردار نسخه صورت به را ،..و ها داده لیتحل يها کیتکن و ابزارها ،  ها داده يگردآور

  .ببرند بکار  قیدق

 میهست مواجه نیشیپ يها پژوهش يا سازه تکرار ،با هینظر ساخت فیط اول نقطه در 

 گونه چیه بدون و نایع را نیشیپ يها پژوهش يرهایمتغ و ها برساخته وپژوهشگران

 روش.  دهند یم قرار استفاده مورد پژوهش يرهایمتغ و ها برساخته عنوان به ینیربازآف

 و باشد یم یاتیح اریبس ها پژوهش يها افتهی یخارج روایی سنجش يبرا يا سازه تکرار

 ،تکرار هینظر ساخت فیط نقطه نیدوم در. است يضرور یعلم دانش انباشت يبرا نیهمچن

 و روابط که است  مطرح یپژوهش آثار. است توجه مورد نیشیپ آثار در موجود روابط یبررس و

 یم قرار استفاده مورد يمرور و یمنطق  يها لیتحل صورت به را ها دهیپد بر گذار اثر عوامل

 يپرداز هینظر جهت متداول موضوعات عنوان به اثرگذار عوامل و روابط نکهیا لیدل به. دهند

 مطرح آنها نیب روابط و میمفاه در یخاص نوگرایی رو نیا از ، اند بوده مطرح نیشیپ يها

 و تحول چگونهیه ، يا سازه و یاتیعمل يتکرارها همانند یپژوهش آثار نگونهیا در. شود ینم

 ,Tsang and Kwan.( دهد ینم رخ يجار يها هینظر در نهفته يها دهیدرا یتکامل

 نوگرایی گونه چیه نکهیا لیدل دهد،به ینم رخ ينظر مشارکت گاه منزل دو نیا در). 1999

 دهیپد کی بر اثرگذار میمفاه از یفهرست تینها در و شود ینم دهید روابط و میمفاه در

 يرهایمتغ ارائه ، هینظر ساخت فیط نقطه نیسوم در). Whetten, 1989( شود یم یمعرف

 يهاریمتغ يحاو یپژوهش آثار. باشد یم مندان عالقه توجه کانون نینو گر لیتعد و یانجیم

 لیتکم موجب و هستند توجه کانون موجود، روابط و ندهایفرا در نینو گر لیتعد ای و یانجیم

.  دهندیم ارائه ها آن از زیمتما  بایتقر يریتصو تینها در و شوندو یم يجار يها هینظر

 ای و ها برساخته. باشند یم هینظر ساخت تیفعال از یمتوسط سطح معرف آثار نگونهیا

 افراد يها نقش شدن آشکار و شناسایی موجب احتماال گر لیتعد ای یانجیم نینو يرهایمتغ

  .شوند یم يجار يها هینظر يندهایفرا و روابط در  ها مکان و ها ،زمان
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 در. دارد وجود نظر مورد فیط نقطه نیچهارم در ينظر مشارکت جهت يادیز تیظرف  

 یم پژوهشگران و شمندانیاند یلاص دغدغه نینو يندهایفرا و روابط ارائه گاه منزل نیا

 یم قرار یبررس و مطالعه مورد را نشده کشف يندهایفرا ای روابط که یپژوهش آثار. شود

 يبرا يادیبن و هیپا عنوان به  ای و شوند یم  يجار يها هینظر ینیبازآفر به منجر ، دهند

 مجالت از ياریبس راستارانیو و ابانیارز. رندیگ یم قرار توجه مورد نینو هینظر کی خلق

 ژهیو به و " نوگرایی زانیم " شاخص  یپژوهش آثار رشیپذ و یبررس مرحله در یعلم معتبر

 خود برتر و یاصل دغدغه و انتظار عنوان به را  يجار تفکر در یدگرگون و رییتغ در  آن نقش

 آثار از فراتر يها دهیا یپژوهش آثار که یصورت در) Whetten, 1989(کنند یم مطرح

 یدگرگون و ریتاث تحت شتریب نظر مورد یپژوهش ،حوزه کنند ارائه و شنهادیپ نیشیپ و وجودم

 یپژوهش آثار ینیبازآفر و نینو يها هینظر خلق يبرا ، 17نوگرایی بر دیتاک. ردیگ یم قرار

 يدارا که ینیکارآفر آثار نیبنابرا. )Weick, 1995( است يضرور و یاساس اریبس موجود

  .  هستند برخوردار يادیز یعلم رشیپذ و تیمقبول از هستند ندهایفرا و بطروا در نوگرایی

 يها برساخته کنند یم تالش منزلگاه نیپنجم در توانمند پژوهشگران و شمندانیاند

 به منجر ها برساخته درست يریگ شکل و فیتعر. ندینما میتقد يبشر جامعه به و خلق نینو

.شود یم یعلم يها حوزه توسعه

Law et al. 1998) (شکل يبرا الزم تیقابل از که 18نینو يها برساخته ارائه و خلق 

 ارزشمند يا هیسرما و ينظر مشارکت عنوان ،به باشند برخوردار نینو هینظر کی به یده

 برساخته کی  یاساس ینیبازآفر نیهمچن. شود یم محسوب یعلم حوزه کی توسعه يبرا

 یم قرار هینظر ساخت يها تیفعال از دسته نیا در زین ، ينوآور منزلت و گاهیجا نظر از جیرا

 به را متداول برساخته کی ای و مطرح را 19نینو کامال برساخته کی  که یپژوهش آثار. ردیگ

 نوگرایی يبرا یمناسب بالقوه تیظرف يدارا کنند، یم ینیبازآفر ي دار یمعن و  یاساس صورت

 گذر و نینو یپژوهش يها يریگ جهت خلق موجب نینو برساخته کی ارائه. هستند قیعم

 ندهیآ تفکرات  تیحاکم و يریگ شکل موجب و  موجود یپژوهش آثار و روندها از یاساس

 محسوب بفرد منحصر و لیاص مشارکت عنوان به نینو يها برساخته ارائه. دشو یم محور

 و یمیقد  یمعان و فیتعار ارائه که دکر توجه یاساس موضوع نیا به دیبا البته. شود یم

 تصور و توهم يریگ شکل موجب که است يخطر ، دیجد يها نام و نیعناو قالب در متداول

 ،  ینیکارآفر يها هینظر گسترش و رشد به ازین تیوضع. شود یم دیجد يها برساخته ارائه
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 در یعلم يها حوزه ریسا يا هیحاش و متروکه يها دهیا يریبکارگ به منجر است ممکن

  .دشو ینیکارآفر در نینو ظاهر به نیعناو و ها قالب

  

 در هینظر  ساخت منظر ازي نظر مشارکت زانیم سنجش فیط -2 شکل

ها پژوهش

  

 روابط تکرار( دوم و) نیشیپ میمفاه تکرار( اول یتیفعال نقاط ، هینظر ساخت فیط در

 بطروا ارائه( چهارم یتیفعال نقاط  و  ينظر ينوآور از ممکن حد نیکمتر ي،دارا) نیشیپ

 نیشتریب يدارا) متداول يها برساخته ینیبازآفر ای نینو يها برساخته ارائه(   پنجم و) نینو

 مشارکت تیفعال آغاز نقطه گر لیتعد ای یانجیم يها ریمتغ ارائه. هستند ينظر ينوآور زانیم

  .شود یم محسوب ينظر

  

   هینظر  آزمون  ، ينظر مشارکت یشناس سنخ دوم بعد

 ينظر مشارکت يبرا یاساس يراهکارها از یکی ، ها هینظر درست يریبکارگ و آزمون

 تکامل و توسعه در یاساس ینقش تواند یم که باشد یم ینیکارآفر مطالعات قلمرو در سازنده

 سنجش فیط ای و) کی شماره شکل( یشناس سنخ یافق دربعد.  کند فاءیا ینیکارآفر یعلم

 هینظر آزمون تیفیک و سطوح ،) سه مارهش شکل(ها هینظر آزمون اساس بر ينظر مشارکت

 و شمندانیاند که شود مطرح یذهن دغدغه نیا  است ممکن .است شده مشخص ، ها

 ینیب شیپ و فهم ، فیتوص  را خاص یاجتماع دهیپد کی ابعاد و رفتارها چگونه پژوهشگران

 و میکن مشاهده را سازمان ای یاجتماع دهیپد کی خوب يوعملکردها رفتارها اگر.کنند یم

 به میکن ینیبازآفر را آنها قیطر نیا از تا میکن فهم و درك را آنها وقوع چرایی میکن تالش
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 .Pentland. (میا شده متوسل فهم ای نییوتب فیتوص  شامل هینظر کی يکارکردها

 يها دهیپد رفتار فهم و فیتوص يبرا يجار يالگوها و ها هیازنظر شمندانیاند). 1999

 تالش ناشناخته و نینو يها دهیپد با مواجه در ،اما کنند یم استفاده داولمت و شده شناخته

 شیپ و فهم ف،یتوص را رفتارها بتوانند تا کنند خلق دیجد يالگوها و ها هینظر که کنند یم

 به يجار يها هینظر  یدانیم آزمون زانیم یافق فیط در مطلب نیا به توجه با. ندینما ینیب

.  باشد یم توجه مورد ها دهیرفتارپد ینیب شیپ و فهم ، فیتوص يبرا یبخش ای جامع صورت

 تفکرات:  اساس بر هینظر کی يکارکردها عنوان به ها ینیب شیپ و ها فهم ها، فیتوص

 نیشیپ يها پژوهش يها افتهی به استناد ، یمفهوم يها ،بحث ها هینظر از منبعث یمنطق

 یم موجودصورت يها هینظر  جامع زمونآ تینها در و يجار ينمودارها و الگوها ،آزمون

 يوالگوها ها هینظر يریبکارگ یچگونگ و زانیم:  موارد ها هینظر آزمون فیط در .رندیگ

 يجستجو در راستاریو ای ابیارز کی عنوان به فیط نیا اساس بر. باشند یم کار رکن يجار

 و رهایتفس ، ها فهم ها، فیتوص  خود یپژوهش آثار در پژوهشگران که میهست موضوع نیا

 بر ایآ. ؟ اند آورده کجا از و  چگونه را  یاجتماع يها دهیپد رفتار از ها ینیب شیپ تینها در

 و موجود آثار يها افتهی  ی،بررس ها هینظر مطالعه از منبعث یمنطق تفکرات و استنتاج اساس

 ینیب شیپ  خاص يفکر حوزه کی در متداول یمفهوم يها بحث از ،استفاده آنها به استناد

 هینظر يریبکارگ و آزمون قیطر از اند کرده تالش نکهیا ای اند کرده مطرح را خود يها

  کنند؟ مطرح را خود نظر مورد يها ینیب شیپ  ، موجود ينمودارها و ها،الگوها

 اساس بر دهیپد رفتار خصوص در ح شدهمطر يها ینیب شیپ و ها فهم ، ها فیتوص ایآ

 افتهی تکرار آنها ایآ هستند؟ برخوردار يوآشکار برجسته زیتما وجه از ای هستند نیشیپ آثار

 مشارکت زانیم قیطر نیا از تا ، کنند؟ یم مطرح را يها ينوآور ای هستند گذشته يها

 نکهیا لیدل به. میده قرار یبررس و توجه مورد را یمطالعات يها قلمرو توسعه در آنها ينظر

 یجهان معتبر مجالت در یپژوهش آثار نشر و رشیذپ جهت مقبول اریمع کی یعلم ينوآور

  ).Rynes. 2006(شود یم محسوب
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ها پژوهش در هینظر  آزمون منظر ازي نظر مشارکت زانیم سنجش فیط- 3 شکل

  

 توجه کانون یمنطق تفکرات اساس بر ینیب شی،پ هینظر آزمون فیط نقطه نیاول در

 عنوان به نیشیپ يها هیفرض يدارا لزوما یهشپژو آثار از یبعض. ردیگ یم قرار وهشگرانژپ

 20 یپژوهش يایقضا نیتدو بر ، ها هیفرض يجا به ،بلکه باشند ینم ها یبررس شروع نقطه

 یپژوهش يایقضا.شوند واقع آزمون مورد ندهیآ يها پژوهش در است ممکن که دارند دیتاک

 جادیا ، فرصت صیتشخ:  مانند یعلم حوزه کی يها برساخته نیب رابطه يبرقرار قیطر از

            ندیآ یم بوجود.  ...و نانهیکارآفر تین ، یاشتغال خود ، ينوآور ، کار و کسب

)Iversen  et al. 2008( ، ندم نظام يبازنگر در را شمندانیاند یپزوهش يایقضا 

 یحالت نیچن در).  Whetten, 1989(دهد یم ياری یعلم ينقدها وارائه یعلم ينوشتارها

 يایقضا يحاو یپژوهش آثار. شوند ینم آزمون ها داده از يا مجموعه اساس بر ها هینظر

 نیا از باشندو کرده کسب يجار يها هینظر از را خود هیاول يها دهیا است ،ممکن یپژوهش

 مطرح راه ها مشاهد يبند مقوله يبرا يرهنمود خطوط ای ها پرسش از یی وعهممج قیطر

 يها هینظر خلق يبرا را بکر يا نهیزم و بستر صرفا توانند یم یپژوهش آثار نوع نیا. کنند

  .آورند بوجود نینو

 و ها بحث بر شتریشوندوب یم وارد هینظر آزمون ندیفرا در کمتر یپژوهش آثار نوع نیا

 یاکتشاف تیوماه حالت شتریب مرحله نیا در یپژوهش آثار. هستند استوار  21یمنطق تفکرات

 يجار يها هینظر نکهیا لیدل ،به ندارد یگاهیجا ییها پژوهش نینچ در هینظر آزمون.دارند

 شمندانیاند رو نیا از ، دهند ینم پوشش را پژوهشگران و شمندانیاند نظر مورد ،روابط

 ینیب شیپ ، یپژوهش يایقضا از يا مجموعه طرح قیطر از کنند یم تالش وپژوهشگران

   .کنند مطرح را ییها
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 از نقطه نیدوم در نیشیپ يها پژوهش يها افتهی به 22 ناداست و ارجاع با  ینیب شیپ

 و ها هینظر از یپژوهش يها هیفرض آثار نگونهیا در. دارد قرار ها هینظر آزمون فیط

 و اشاره ضمن آثار نگونهیا در حال هر به. شوند یم نیتدو و استنتاج نیشیپ یعلم ينوشتارها

 و نهفته 23یعل يها منطق یتمام نیمچنه ، نیشیپ يها افتهی و منابع از یفهرست ارائه

 جهت گذشته يها پژوهش در موجود یعل يها منطق. شود یم حیتشر زین آنها در مطروح

 مورد يجار يها افتهی لیتحل يبرا ای و متداول يها دهیپد  رفتار ینیب شیپ و حیتشر

:  صوصخ در ینینو  دگاهید گونه چیه ها، پژوهش نوع نیا در. رندیگ یم قرار استفاده

 مشارکت  تیفعال ، شود ینم مطرح دیجد يها نهیزم در آنها يریبکارگ و ،روابط میمفاه

 و اشاره که است نیا دارد وجود ها پژوهش نوع نیا در که يخطر". دهد ینم رخ زین ينظر

 فقدان يبرا کاذب پوشش کی عنوان ،به مشهور و متعدد یعلم منابع به صرف ارجاع

 يها تالش گرچه ، معتبر مراجع به اشاره و استفاده.  ردیگ قرار توجه مورد ينظر مشارکت

 خلق یمعن به خود يخود به اما ، دهد یم نشان را نیشیپ برآثار آنها تسلط و پژوهشگران

 دهیپد رفتار ینیب شیپ و فیتوص جهت معتبر يها هینظر يریبکارگ و نینو روابط و میمفاه

 گرچه ، پرآوازه و بزرگ مراجع از بردن نام و يجار یعلم منابع به صرف اشاره. ستین ها

 در استدالل یمعن به خود يخود به اما ، شود خوانندگان توجه جلب موجب است ممکن

  . (Staw and Sutton. 1995)سین نینو میمفاه و روابط خصوص

 باشدکه یم هینظر آزمون فیط نقطه نیسوم یمفهوم يها بحث اساس بر ینیب شیپ 

 يا نهیزم يها ینیب شیپ ارائه بر یپژوهش آثار از یبعض. باشد یم مندان هعالق توجه مورد

 یاتیعمل صورت به یپژوهش آثار نگونهیا. دارند دیتاک گذشته 24یمفهوم يها بحث از منبعث

 کنند یم تالش آثار نگونهیا درقالب پژوهشگران. شوند ینم ها هینظر آزمون ریدرگ اجرایی و

 شده ارائه لیدل و منطق اساس بر را دهیپد کی در خاص ندیافر ای رابطه کی وجود چرایی

 يها بحث نگونهیا. کنند نییتب و  حیتشر ، گذشته يها پژوهش در شمندانیاند توسط

 ای و دهند شکل را یواقع هینظر کی بتوانند که ستندین پربار و یغن يا اندازه به یمفهوم

  . کنند ینیب شیپ و نیی،تب فیتوص را عهمطال مورد دهیپد از جامع ریتصو کی بتوانند نکهیا

 آزمون  يباال سطوح ، یشناس سنخ یافق فیط در توجه کانون نیپنجم و نیچهارم

 آزمون اساس بر ینیب شیپ. دهند یم نشان را یمناسب ينظر مشارکت آن تبع به و هینظر

 آثار از ياریدربس سنجش فیط گاه منزل نیچهارم عنوان به موجود يها چارچوب و الگوها

 میمفاه مجموعه به موجود يالگوها. است متداول اریبس يکردیرو یدانیم و یتجرب یپژوهش
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 و اند شده بکارگرفته یخاص يها نهیزم در يمحدود زانیم به که دارد اشاره آنها نیب روابط و

. دارند ازین مختلف يها نهیزم در تر گسترده و شتریب يها آزمون به يکارآمد اثبات يبرا

 به یپژوهش آثار نگونهیا).Whetten.1989( هستند  ها هینظر از نینماد بازنمایی االگوه

 از متفاوت يها نهیزم در الگوها تیموفق امکان خصوص در نینو يها افتهی ارائه لیدل

  . هستند برخوردار یمناسب ينظر مشارکت تیقابل

 پژوهشگران و شمندانیاند دغدغه موجود يها هینظر  آزمون اساس بر ینیب شیپ 

 است مطرح یپژوهش آثار ، یشناس سنخ یافق فیط نهایی حد در.باشد یم گاه منزل نیپنجم

 یم مطرح را موجود يها هینظر آزمون اساس بر يا نهیزم يها ینیب شیپ که

 یواقع هینظر کی يریبکارگ و آزمون پرتو در کنند یم تالش پژوهشگران و شمندانیاند.کنند

 کاوش را یاجتماع يها دهیپد در میمفاه و روابط در نهفته ییربنایز لیدال و ها علت

 در کننده متقاعده و کپارچهي ی ها بحث از يا مجموعه قیطر نیا از ، کنند حیوتشر

 عنوان به. دهند ارائه مخاطبان يبرا را یاجتماع يها دهیپد رفتار یچگونگ و چرایی خصوص

 يها تیفعال توسعه در ینیکارآفر دانش زیسرر نقش است ممکن يپژوهشگر مثال

  جامعه با و خاص طیمح کی در26 ینیکارآفر دانش زیسرر هینظر اساس رابر 25 یکیتکنولوژ

 ریغ ای همسو خاص يا نهیزم يها ینیب شیپ  و دهد قرار یبررس مورد ینینو يآمار نمونه و

 نیبرابنا). Audretsch et al, 2005( دهد ارائه هینظر نیهم نیشیپ يها افتهی با همسو

 و ،منسجم یمنطق يها ینیب شیپ و ها نیی،تب ها فیتوص یپژوهش اثر کی که یهنگام

 ،به دهد ارائه دیجد طیمح کی در هینظر کی يریوبکارگ آزمون اساس بر کننده متقاعده

 البته.ردیگ یم قرار دیوتاک توجه مورد ينظر مشارکت از برخوردار یپژوهش اثر کی عنوان

 یپژوهش آثار در يشنهادیپ يها نییتب و ها فیتوص  است ممکن که مکنی توجه یستیبا

 به را مربوطه هینظر که يها کتاب از يها ابخشی و ينظر له هايمقا یحت و نیشیپ یتجرب

 نهیزم در ها هینظر نگونهیا آزمون و يریبکارگ با.  باشند داشته وجود  اند، کرده حیتشر یخوب

 اعتبار و یخارج روایی شیافزا موجب که شوند یم تکرار شته گذي  ها افتهی ای نینو يها

 مورد دو هر که شود یم ارائه ها نهیزم ریتاث منظر از ینینو يها افتهی ای و شود یم هینظر

.   شود یم محسوب ينظر مشارکت
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  یشناس سنخ در پژوهشگران يرفتار يها سبک

 و قیتلف  مانهمز صورت به را هینظر آزمون و هینظر ساخت فیطدو که یصورت در

 به که شود یم مطرح یپژوهش آثار از ریز شرح به پنجگانه یشناس سنخ کی، کنیم کپارچهی

 و مولد يها نقش يفایا در را ینیکارآفر گران پژوهش و شمندانیاند تواند یم نگارنده نظر

  .  دهد ياری یخوب به ینیکارآفر یعلم حوزه تکامل جهت سازنده

 آزمون و هینظر ساخت تیفعال از يمحدود اریبس حد يحاو یپژوهش آثار : انیراو

 و ساخت بعد دو در یپژوهش مقوله نیا يها یژگیو. رندیگ یم قرار مقوله  نیا در هینظر

 جنبه از کنند یم تالش پژوهشگران و شمندانیاند از یبعض. است مطرح ها هینظر آزمون

 گرید یانیب به ای ، کنند تکرار را نیشیپ درآثار موجود روابط و میمفاه صرفا يساز مفهوم

 در نیهمچن و دهند یم قرار یاساس توجه مورد را نیشیپ آثار يا سازه کامل و قیدق تکرار

 یلیتحل صورت به را گذشته يها پژوهش یاتیعمل ابعاد بایتقر زین آزمون و يریبکارگ عرصه

 تکرار اساس بر ها ینیب شیپ و ها فهم ، ها فیتوص گرید يسو از. کنند تکرار یدانیم ای و

 به واستناد یمنطق تفکرات اساس بر  نکهیا ای  شوند یم ارائه نیشیپ آثار یاتیعمل و يا سازه

 و تیفیک يبند دسته جنبه از آثار نگونهیا.ندشو یم شنهادیپ گذشته يها پژوهش يها افتهی

 یبعض یپژوهش مقوله نیا در. رندیگ یم قرار یپژوهش "انیراو" مقوله در ينظر مشارکت

 يها روش قالب در صرفا را نیشیپ يها پژوهش  میمفاه و موضوعات پژوهشگران اوقات

. دهند یم قرار آزمون و یبررس مورد تر شرفتهیپ يآمار يها روش ژهیو به و  یپژوهش

. باشند یم گذشته يها پژوهش  یاتیعمل و يا سازه ابعاد تکرار ها پژوهش نگونهیا نیبنابرا

 ارزش نظام:  که دکر مطرح را یپژوهش سئوال نیا )1991( 27گریثمک  مثال عنوان به

 ،فردگرایی یطبقات تفکر سازه چهار آنها ست؟یچ نانیکارآفر ریغ با سهیمقا در نانیکارآفر يها

 ریغ فرد 1206 و نیکارآفر فرد 1217 در یشیمایپ روش رابه مردخویی و نانیاطم ،عدم

 نانیکارآفر که داد نشان آنها يها افتهی.دادنند ارقر یبررس مورد جهان کشور 9 در نیکارآفر

 عدم در يکمتر ازیامت و مردخویی و ،فردگرایی یطبقات تفکر ابعاد در يباالتر ازاتیامت يدارا

 کامل تکرار فوق پژوهش که شود یم مالحظه. هستند نیکارآفر ریغ افراد به نسبت نانیاطم

 قیتحق روش املش) 1980(28افستد هپژوهش یاتیعمل ابعاد یحت و ها سازه قیدق و

. است نیشیپ يها پژوهش تکرار پژوهش  نوع نیا.باشد یم یفرهنگ نیب سهیومقا یشیمایپ

  ، روابط نکهیا لیدل به باشد یم محدود اریبس ها پژوهش نگونهیا در ينظر مشارکت زانیم
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 ینم صورت هاآن در ینیبازآفر  نیهمچن و  شود ینم ارائه نینو يمفروضه ها و ها برساخته

 است ممکن ،که دارد وجود يها تفاوت يریبکارگ و آزمون نهیزم جنبه از معموال اما ، ردیگ

 حد عنوان به منظر نیا از یآثارپژوهش نوع نیا. شود يا نهیزم نینو يها افتهی به منجر

. هستند توجه مورد ينظر مشارکت محدود اریبس

 حد و ها هینظر يریبکارگ و آزمون از يباال حد يحاو یپژوهش آثار کنندگان آزمون 

 و شمندانیاند. رندیگ یم قرار یپژوهش مقوله نیا ،در هینظر ساخت تیفعال از یپایین اریبس

 تیمنظرفعال از را ینینو روابط و می،مفاه ،مفروضه ها یپژوهش آثار نوع نیا در پژوهشگران

 آثار در موجود يها هینظر و الگوها که کنند یم تالش ،اما کنند ینم مطرح هینظر ساخت

 نیا از را ها دهیپد رفتار و ببرند بکار متفاوت ای و هبمشا يها نهیزم در را متداول یپژوهش

 آشکار موجب ها آزمون نگونهیا. کنند ینیب شیپ تینها در و ری،تفس نیی،تب فیتوص قیطر

 )1990( 29ومولبا .شوند یم يجار يالگوها و ها هینظر یطیمح و يکاربرد پنهان ابعاد شدن

  ينظر مشارکت و ینیآفر نقش که دکر مطرح را 30 مخرب و مولد ینیکارآفر يتئور ،

 و ها سوال ،)2008( 31زوبل. دشو یم محسوب ینیکارآفر یعلم ينوشتارها در يریچشمگ

 ها پرسش اساس بر.است کرده آزمون و مطرح را فوق هینظر از منبعث یپژوهش يها هیفرض

 افراد يها کوشش و ها تالش يریگ جهت و یده سامان ی،چگونگ مطروحه يها هیفرض و

 به ، دارد یبستگ یعموم و متداول ياقتصاد و یاسی،س یقانون ينهادها تیفیک ،به نیکارآفر

 ینسب يها پاداش که است ياقتصاد و یاسی،س یقانون ينهادها بافت ساختارو نکهیا لیدل

 ریغ مقابل در مولد ینیکارآفر يها تیفعال روقلم در نانیکارآفر يها تالش و ها يانرژ يبرا

 کوشش و ها تالش به یده جهت موجب تیفیک با و خوب ينهادها.کنند یم نییتع را مولد

 تینها در و  سازنده و مولد ینیکارآفر يها تیفعال يسو و سمت به نیکارآفر افراد يها

 قلمرو در، )1991( 33نیبار توسط 32گرایی منبع يتئور ای. شوند یم داریپا ياقتصاد توسعه

 با یپژوهش يها پرسش ،)2001( 34آلوارز و بوسنیتز. است شده مطرح کیاستراتژ مطالعات

 منبع يتئور.کردنند مطرح ینیکارآفر مطالعات قلمرو ي،برا نظر مورد يتئور از منبعث یتیاهم

 یخاص يها یژگیو از برخوردار یسازمان درون  يها تیقابل و منابع که کند یم انیب گرایی

 يریپذ دیوتقل ینیگزیجا قابل ریغ ، ارزش خلق توانایی ، بودن نادر و ابیکم:  همچون

 مطرح ،)2001( 35آلوارز و بوسنیتز .هستند ها سازمان داریپا  یرقابت تیمز منشاء سخت،

 به  37نانیکارآفر یشناخت توانایی:  لیقب از نیکارآفر کی 36 يفرد خاص منابع که کردند

 فرصت صیتشخ در یاساس اریبس ی،نقش نیکارآفر شخص به متعلق ژهیو  منبع کی عنوان
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 دگاهید نیا آنها. دارد 39 يا مخاطره يکارها و کسب جادیا يبرا منابع جیبس و 38نینو يها

 و می،مفاه مفروضه ها ینیبازآفر ای خلق در ینقش فوق پژوهش دو. دادند قرار یبررس مورد را

 يها طیمح در را فوق يها هینظر اند دهکر تالش اما ، اند نکرده فاءیا فوق يا هینظر روابط

 کی در  آزمون در نوگرایی جنبه از بیترت به رو نیا از.  بگذارند آزمون به یمتفاوت و خاص

 نقش از یمناسب حد يدارا ، ینیکارآفر  نام به متفاوت  یمطالعات حوزه کی و دیجد طیمح

 فوق پژوهش دو هر. باشند یم ینیکارآفر لعاتمطا قلمرو در مولد ينظر مشارکت و ینیآفر

.کنند یم مطرح دیجد يها طیمح در يریبکارگ و آزمون از منبعث ینینو يها افتهی

 هینظر ساخت يها تیفعال از یمتوسط حد يحاو یپژوهش آثار نگونهیا:گران اصالح  

 مرتبه نیستنخ يبرا را گر لیتعد  يرهایمتغ که یپژوهش آثار. باشند یم هینظر آزمون و

 یپژوهش مقوله نیا ،در کنند یم مطرح يجار يها هینظر در میمفاه نیب روابط بهبود يبرا

 یعلم ينوشتارها در موجود روابط کنند یم تالش پژوهشگران و شمندانیاند. رندیگ یم قرار

. بخشند بهبود  يآثار نیچن قالب در را متداول

 بهره و یابی دست  که دهند یم نشان ینیکارآفر مطالعات قلمرو در یپژوهش يها افتهی

 يها یژگیو شامل یاساس گذار ریتاث عوامل از يا مجموعه به ها فرصت از يبردار

 يها شبکه در تیعضو و) Krueger and Dickson, 1994(40نیکارآفر یتیشخص

 که داد نشان)1999( 42شین مطالعه اما. دارد یبستگ) Hills et al, 1997( 41 یاجتماع

 کند یم انیب او. باشد یم گذار ریتاث ندیفرا نیا در گرلیتعد ریمتغ عنوان به 43 نیشیپ دانش

 دانش( بازار شناخت دانش و یتخصص – يا حرفه دانش: مقوله دو شامل نیشیپ دانش که

 که باشد یم)  انیمشتر به یرسان خدمات يها وهیش ،دانش انیمشتر يها خواسته و مسائل

 دانش. کنند یم فاءیا نانهیکارآفر يها فرصت از يبردار بهره و یابی دست در یاساس ینقش

 يها ينوآور یوقت. ردیگ یم شکل ها آموزش و يکار اتی،تجرب التیتحص اثر بر نیشیپ

 از يبردار بهره و صیتشخ شوند، یم ینیکارآفر يها فرصت شیدایپ به منجر یکیتکنولوژ

 و کسب هشت در یدانیم يها یررسب.  ردیپذ یم ریتاث نیشیپ دانش از يها فرصت نیچن

 يها فرصت صیتشخ يبرا یکسانی بخت و شانس از افراد یتمام که داد نشان یواقع کار

 که يافراد. ستندین برخوردار یکیتکنولوژ يها یدگرگون و ها ينوآور از یناش ینیکارآفر

 يها فرصت توانند یم بهتر هستند، مرتبط با موضوع مورد توجه نیشیپ دانش يدارا

 نینو يها يتکنولوژ از  و دهند صیراتشخ یکیتکنولوژ يها ينوآور از یناش ینیکارآفر

 در مناسب دانش عیتوز نیبنابرا. کنند استفاده انیمشتر به یرسان خدمات و ینیکارآفر جهت
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 از) 2000( نیش پژوهش. کند یم فاءیا ینیکارآفر يها فرصت کشف در یاساس ریتاث جامعه

  ها فرصت از يبردار بهره و صیتشخ در نیشیپ دانش ریمتغ نقش يساز برجسته  جنبه

  . )شکل شماره چهار( باشد یم تیاهم با اریبس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقش دانش پیشین در کشف فرصت هاي کارآفرینی : - 4شکل شماره 

  )Shane.s, 1999:453:منبع(

 مورد ها عملکردسازمان در را 44 نانهیکارآفر شیگرا نقش يادیز يهاوهشژپ نیهمچن

 ریمتغ عنوان به را يریادگی شیگرا که دکر تالش ،) 2008( 45کاترین. اند داده قرار یبررس

 افتهی. دهد قرار مطالعه مورد ها سازمان عملکرد و نانهیکارآفر يها شیگرا نیب گر لیتعد

 رابطه تیتقو در یاساس اریبس ینقش يریادگی به شیگرا دهدکه یم نشان او پژوهش يها

 و شگامیپ يها سازمان در ژهیو به ،البته ها سازمان عملکرد و نانهیکارآفر يها شیگرا نیب

 شیگرا اثر تیتقو موجب يریادگی شیگرا در يساز تیظرف و توجه نیبنابرا.دارد گر لیتحل

 پژوهشگران ، فوق پژوهش سه هر در. شود یم  یسازمان يعملکردها در نانهیکارآفر يها

 را ها هینظر بخشندو بهبود را موجود ،روابط یانجیم ریمتغ کی قیطر از اند کرده تالش

  .    شوند یم محسوب ينظر مشارکت نظر نیا از ،کنند ینیبازآفر

 نسبتا حد و هینظر ساخت تیفعال از ییباال نسبتا حد يحاو یپژوهش آثار : سازندگان 

. رندیگ یم ارقر  یپژوهش مقوله  نیا ،در  ها هینظر يریبکارگ و آزمون تیفعال از یکم

 پژوهش قالب در را نینو يندهایفرا ای و روابط ها، برساخته که کنند یم تالش پژوهشگران

 ازي بردار بهره

ي ها فرصت

 فرصت  صیتشخ

ینیکارآفري ها
ی کیتکنولوژي نوآور

نیشیپ دانش
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 به. دهند یم قرار توجه مورد را نینو میمفاه ارائه صرفا یپژوهش آثار یبعض. کنند مطرح ها

 اثر کی قالب در را مولد ریغ و مولد ینیکارآفر میمفاه ،)Baumol, 1990( مثال عنوان

 تفاوت هینظر نیا اساس بر.کرد ارائه  ينظر مشارکت از ییباال حد از برخوردار یپژوهش

 در تفاوت به ،بلکه ستین ها انسان یذات تفاوت لیدل به کشورها و ینواح ینیکارآفر تیوضع

 یبستگ یاسیس و یقانون ينهادها قیطر از ها انسان ینیکارآفر التیتما تیهدا یچگونگ

 کشف و فرصت خلق:   لیقب از ییها برساخته مرتبه نینخست يبرا هک یپژوهش آثار.دارد

 يا مخاطره يکارها و کسب جادیا  ،) Alvarez and Barney 2005( فرصت

)Gartner, 1985 (، نیادیبن ينوآور )Christensen et al, 2004 (، عنوان به فرصت 

 Shane, 2003 and Shane and( ینیکارآفر يا رشته انیم حوزه موضوع

venkataraman, 2000 (،  فرصت صیتشخ )Ardichvili et al, 2003 (، ياریهوش 

ین ا اند، کرده ارائه ینیکارآفر مطالعات قلمرو در را )Kirzner, 1973, 1979( نانهیآفرکار

 یپژوهش آثار از گرید یبعض.  شوند یم محسوب يپرداز هینظر مقوله  از یپژوهش آثار نوع

 پژوهشگران توجه مورد قبال که کنند یم مطرح را ینینو روابط و نقش، مقوله نیا به مربوط

 توسعه در ینیکارآفر نقش به توجه و شناسایی مثال عنوان به. اند نگرفته قرار  شمندانیاند و

 نگونهیا.  شود یم محسوب يپرداز هینظر یآثارپژوهش نوع از ،)Shane, 2006(ياقتصاد

 قلمرو در ينظر مشارکت از ییباال حد يدارا نینو وابطر ای و میمفاه ارائه لیدل به آثار

  . هستند ینیکارآفر مطالعات

 ساخت تیفعال از ییباال اریبس حد يحاو یپژوهش آثار  نوع نیا : دهندگان بسط 

 و توسعه موجب یپژوهش آثار نوع نیا. هستند توامان صورت به ، هینظر آزمون و هینظر

 زین دهندگان بسط. شوند یم يپرداز هینظر وضوعم با مرتبط یعلم ينوشتارها گسترش

 هینظر موضوع که کنند یم توجه ییندهایفرا ای روابط و ها برساخته به ، سازندگان همانند

 ای و ،روابط میمفاه فیتعر و شناسایی به توجه بر عالوه آنها.  اند نبوده نیشیپ يها يپرداز

 و فهم ها، ها فیتوص از يا مجموعه ات کنند یم تالش همزمان صورت ،به نینو يندهایفرا

 ای  کل يریبکارگ و آزمون  روش به یاجتماع يها دهیپد رفتار خصوص در ها ینیب شیپ

 و سمت به موضوعات تیهدا با ها پژوهش نوع نیا. دهند ارائه را يشنهادیپ  هیازنظر يابعاد

  با رتبطم یعلم ينوشتارها گسترش و توسعه موجب ، متفاوت  دویجد یپژوهش  يسو

 کی )1999( 46کالسن و وایبارك مثال عنوان به. شوند یم يپرداز هینظر خاص موضوع

  يالگو تیوضع که کردن مطرح را " یطیمح يتکنولوژ يویپرتفول" نام به نینو برساخته
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 برساخته.دهد یم رانشان آنها یطیمح عملکرد بهبود جهت ها سازمان يگذار هیسرما

 که داد نشان آنها یدانیم يها یبررس. است شده منبعث گرایی منبع هینظر از يشنهادیپ

 صورت ،به يادار هیاثاث و مبلمان يدیتول کارخانجات در یطیمح يتکنولوژ يویپرتفول بیترک

.بود مرتبط کارخانجات عملکرد با يدار یمعن

  

  راهبري پژوهش هاي کارآفرینی به سوي قلمرو مشارکت و نوآوري علمی

نظریه ها ،به سنخ شناسی مشارکت نظري موصوف در این نوشتار توجه اگر از منظر نوع 

. هستند  48و یا هنجاري 47نظریه ها دو نوع توصیفی.کنیم ،نقاط ضعف آن آشکار می شود

ارائه چارچوب ها و سنخ شناسی ها در خصوص یک پدیده بر اساس صفات و مشخصات خود 

گی تکامل و کاربردهاي الگو ، نظریه پدیده و بدون توجه به شرایط ، بستر پیدایش ،چگون

به عنوان مثال پژوهش ها بر اساس میزان ارائه برساخته هاي جدید یا .توصیفی گفته می شود

راوي ،آزمون کننده ، : روابط جدید و یا چگونگی آزمون نظریه ها به انواع مختلف شامل 

نخ شناسی ها صرفا چارچوب ها و س. سازنده،بسط دهنده و اصالح گر دسته بندي می شوند

قدرت توصیف رفتار یک پدیده را دارند، اما قدرت شناسایی چرایی پیدایش و پیش بینی امور 

و رفتار پدیده ها را ندارند،به دلیل اینکه به شرایط و موقعیت هاي پیدایش و تکامل پدیده ها 

اري دسته در تئوري هنج. و زمینه هاي کاربرد چارچوب ها و سنخ شناسی ها توجهی ندارند

شرایط و موقعیت ها به عنوان .بندي رفتارها بر اساس شرایط و موقعیت هاانجام می شود

بستر پیدایش ، تکامل و کاربردهاي پدیده شناسایی وتعریف می شوند،یعنی مشخص می 

شود که یک رفتار خاص در چه بستري بوجود می آید،چرا بوجود می آید و در چه شرایطی 

از منظرنوع نظریه و نظریه شناسی  ) .Carlile and Christensen, 2005. (بکار می رود

،آنچه که تحت عنوان سنخ شناسی مشارکت نظري ارائه شده است ،یک چارچوب توصیفی 

است،چون اوال دالیل پیدایش و ثانیا موقعیت ها و شرایط کاربردها هر یک از انواع سبک 

ل نهفته در چارچوب موصوف با توجه به این مشک.هاي پزوهشی مشخص نشده است

)Colquitt and Zapata-Phelan, 2007 ( نگارنده در چارچوب پیشنهادي زیر تالش،

نموده است که راهکارهاي ترغیب دانشجویان به سوي فعالیت هاي پژوهشی در قلمرو 

مشارکت و نوآوري علمی را مطرح کند تا چارچوب موصوف  تکمیل ترواز حالت توصیفی 

  ).شکل شماره پنج .(الگوي هنجاري حرکت کند صرف به سوي یک
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عوامل تعییین کننده سبک زندگی پژوهشی دانشجویان ،الگوي :شکل شماره پنج 

  کولکویت 

با اصالحات نگارنده) 2007(زاپاتا: منبع

  

چرا بعضی از دانشجویان و پژوهشگران تالش می کنند که در آثارپژوهشی خود نوآوري 

ی داشته باشند و عده اي دیگر صرفا به آزمون مجدد مفاهیم تکراري و و مشارکت علم

متداول دل خوش می کنند؟،به بیانی دیگر با دستکاري چه متغیرهایی می توانیم دانشجویان 

در شکل فوق . را ترغیب به فعالیت هاي پژوهشی در دامنه مشارکت و نوآوري علمی کنیم ؟

، از حالت )2007(اري ، الگوي کولکویت و زاپاتاتالش شده است که از منظر نظریه هنج

بر اساس نظریه هاي  .توصیفی صرف خارج و به مرحله شناسایی دالیل رفتار نیز نزدیک شود

انگیزشی ،عملکرد انسان ها تابع تالش ، توان و محیط می باشد،به بیانی دیگر رفتار 

: ل تعامل سه مولفه اساسیدانشجویان براي ارائه پژوهش هاي سرشار از نوآوري علمی حاص

به همین دلیل از نظریه .انتظار، آمادگی و محیط زندگی و فعالیت حرفه اي افراد می باشد

جهت تشریح تالش وکوشش افراد ،از نظریه آمادگی انسان هاو )Robiness,1996(انتظار

جهت تشریح توان انسان ها ) Hersey and Blanchard,1988(سبک هاي مدیریتی  

جهت تشریح نقش محیط در رفتارهاي ) 1383محمدي الیاسی،(ظریه ظرفیت محیطو از ن

  . پژوهشی معطوف به مشارکت و نوآوري علمی در حوزه کارآفرینی استفاده شده است

ارات عملکرديسطح انتظ

سبک تدریس و آموزش

بستر و انتظارات محیط زندگی 
پایین

پایین

پایین

زیاد

زیاد

زیاد

راویان آزمون کنندگاناصالح گران سازندگان  بسط دهندگان
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اگر دانشجویانی در قلمرو  . دانشجویان چه انتظاراتی از رشته و دوره تحصیلی خود دارند

یلی ارشد و دکتري مشغول به تحصیل شوند ،که علمی کارآفرینی و به ویژه در سطوح تحص

انگیزه علمی بسیار ضعیف و یا صرفا انگیزه تاسیس کسب وکار را داشته باشند،هیچ گونه 

امیدي به پرورش انسان هاي برخوردار از ظرفیت آزمون کنندگی ، سازندگی و بسط دهندگی 

با طراحی و بکارگیري نظام در نقطه مقابل اگر بتوانیم .مفاهیم و روابط نوین نخواهد بود

انتخاب استعدادهاي مناسب ،دانشجویان رابه صورت ترکیبی و آمیخته و با اهداف 

مربی،کارآفرین و سیاست گذار انتخاب کنیم ،می توانیم دانشجویان -پرورش معلم:چندگانه

علمی باال را جهت تدوین و راهبري پروژه هاي پژوهشی  –داراي سطح انتظارات عملکردي 

از سوي دیگرانسان ها وقتی در یک فعالیت یا کار  .شار از نوآوري علمی هدایت کنیمسر

خاص درگیر می شوند که از حداقل آمادگی تخصصی،انگیزشی و اطمینان به نفس برخوردار 

آمادگی یک دانشجو عبارت است از میزان توانایی و تمایل او جهت مشارکت و پیشبرد . باشند

 Hersey and( در نظریه بلوغ انسانی آرگریس.اصیک فعالیت  یا تکلیف خ

Blanchard,1988, Argris,1962 ( به صورت ضمنی این پیام نهفته است که بلوغ

انسان ها حاصل نظام هایی است که انسان ها در آن زندگی می کنند ، به بیانی دیگرو به 

وانده و فعالیت عنوان یک قاعده، انسان محصول نظامی است که در آن متولد شده ، درس خ

پس دانشجو به عنوان ورودي دانشگاه محسوب می شود و بلوغ . حرفه اي انجام می دهد

دانشجو پس از دوره تحصیلی محصول نطام دانشگاه است و سبک تدریس و آموزش نقشی 

از منظر بلوغ الزم براي خلق نوآوري و .اساسی در شکل گیري  بلوغ افراد ایفاء می کند

بک تدریس و آموزش بایستی معطوف به پرورش خالقیت ،نوآوري و مشارکت علمی ،س

الگوسازي در دانشجویان باشد،در غیر این صورت نباید امیدي به پرورش انسان هاي نظریه 

  .پرداز و رهبران فکري جامعه ار دانشگاه ها داشته باشیم

امکانات الزم و مولفه سوم و اثرگذار در پرورش افراد اهل نظر، در دسترس بودن  منابع و 

حتی آزادي عمل محیطی براي تعریف ، پیش برد ،بکارگیري و تجاري سازي نتایج پژوهش 

زندگی اجتماعی و حرفه اي در یک .هاي مفید و سرشار از نوآوري و مشارکت نظري می باشد

محیط و بستر اجتماعی وحرفه اي فقیر،به معنی فقدان منابع و امکانات الزم براي رشد و 

اگر افراد . انسان هاو همچنین وجود موانع گسترده در راه نوآوري علمی می باشدتوسعه 

احساس کنند که اهل نظر بودن در جامعه از منزلت و جایگاه الزم برخوردار نیست ، ویا اینکه 

احساس بقاء و پیشرفت در جامعه ،دسترسی به جایگاه هاي اقتصادي و اجتماعی بر اساس 
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صنفی و نه خبرگی علمی واهل نظر بودن باشد ،این -هاي قومی رابطه بین اعضاء گروه 

محیط ،بستر مناسبی براي پرورش و جهت دهی به رفتارهاي معطوف به مشارکت و نوآوري 

دانشگاه ها براي پرورش دانشجویانی اهل نظر و مشارکت و نوآوري علمی . علمی نمی باشد

ویان متناسب با الزامات نوآوري علمی بایستی نگاهی چند بعدي بر اساس پرورش بلوغ دانشج

، انتخاب دانشجویان با سطح انتظارات عملکردي باال و تقویت انتظارات آنها ، و در نهایت 

تالش براي فراهم کردن محیط فعالیتی مساعد براي آنها ، ظرفیت نوآوري علمی دانشگاه و 

  . به تبع آن جامعه را ارتقاء دهند

  

 يریگ جهینت

:  لیقب از ینیکارآفر ریشه و معتبر مجالت در ینیکارآفر یپژوهش آثار که یصورت در

 قرار قیدق توجه مورد را ، 50 کاربرد و هینظر:  ینیکارآفر ، 49 اي مخاطره يکارها و کسب

 لیقب از مختلف یمطالعات يها حوزه ریشه و معتبر يها هینظر که شود یم ،مشاهده میده

 یپژوهش آثار از ياریبس هیپا و مبناء عنوان به... .،اقتصادو یشناس ،روان یشناس جامعه

 حوزه پژوهشگران و شمندانیاند. اند گرفته قرار ینیکارآفر مطالعات قلمرو در متداول

  گرایی ،منبع  شناخت ،يریادگی ،  ،نهاد  یدگیچیپ  لیقب از ییها هینظر ینیکارآفر مطالعات

 ها ،ارزش یابی ساخت ، ینیآفر ارزش ،دالتمبا نهیهز ، تیخادم ، تیعامل ،  منابع ی،وابستگ

 .دانهقرارداد ینیکارآفر قلمرو در نینو يها پژوهش هیپا عنوان به را......و دانش نشر و خلق ،

 از منبعث یپژوهش يها هیفرض و ها پرسش ، ینیکارآفر مطالعات قلمرو پژوهشگران

 داده قرار آزمون مورد و  تاجاستن را ها هینظر نگونهیا يمحور میمفاه و ای،قضا مفروضه ها

 هینظر آزمون بعد منظر از مولد ينظر مشارکت از يباال اریبس حد از یپژوهش آثار نگونهیا .اند

 نگونهیا خوانندگان يبرا پرسش نیا دیشا. هستند برخوردار ینیکارآفر مطالعات قلمرو در ها

 يها هینظر آزمون يحاو آثار تعداد چرا که شود مطرح ی کارآفرینیپژوهش آثار و له هامج

 زعم به. باشد یم باالتر اریبس ها هینظر بسط و ها هینظر خلق يحاو آثار به نسبت يجار

  .دارد یاصل لیدل دو موضوع نیا نگارنده

 هینظر خود تکامل يبرا و باشد یم يا رشته انیم یعلم حوزه کی ینیکارآفر نکهیا اول

 تیریمد ،)(Reynolds, 1991 یشناس جامعه مانند یعلم يها حوزه ریسا از را ها

 ,Shane( اقتصاد ، (Le´vesque 2004) یاضیر ،)Ireland et al, 2003( کیاستراتژ

 يجار تیوضع رو نیا از. کند یم اقتباس.... و) Stewart, 1991( یشناس مردم ،)2006
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 نیا از ينمود یعلم يها حوزه ریساي ها هینظرپژوهش هاي کارآفرینی از  گسترده استفاده

. است موضوع

 قرار  یعلم نوزایی تیوضع در نوظهور یعلم حوزه کی عنوان به ینیکارآفر نکهیا دوم

 مختلف يها ياستراتژ از خود توسعه و رشد يبرا که است یمعن نیا به تیوضع نیا ، دارد

 يها دهیپد تیماه و الزامات از منبعث و ناب يها هینظر خلق: لیقب از یعلم توسعه

 مکمل عنوان به یعلمي  ها حوز ریسا از ها هینظر هوشمندانه اقتباس نیهمچن و نهنایکارآفر

 هیاول مراحل در يا رشته انیم تیماه با ینوظهورعلم يها حوزه نایقی.کند یم استفاده

 حوزه ریسا از اقتباس شتریب وهستند برخوردار هینظر خلق جهت يمحدود تیظرف از شیدایپ

 دوم ياستراتژ رو نیا برسند،از اتکاء قابل تیظرف کی به تا ددهن یم انجام را یعلم يها

 هینظر از تر گسترده استفاده شاهد لیدل نیهم ،به باشد یم تر عیسر و تر نهیهز ،کم تر سهل

 به منجر گرچه تیوضع نیا. میهست ینیکارآفر مطالعات قلمرو در یعلم يها حوزه ریسا يها

 یعلم تکامل اما ، شود یم ینیکارآفر مطالعات قلمرو در یعلم ينوشتارها شدن تر یغن

  . ندارد یپ در یاساس صورت به را ینیکارآفر نیادیبن الزامات و ازهاین از منبعث

 یعلم رشته کی عنوان به ینیکارآفر که است یکوتاه زمان مدت اوال  نکهیا آخر کالم

 با يزود به و تاس گرفته قرار توجه مورد کشورمان در یعلم یآموزش يها رشته قالب در

 در يدکتر و ارشد یکارشناس مقاطع در ینیکارآفر یرسم يها آموزش و التیتحص گسترش

 در ينظر مشارکت تیفیک و یچگونگ یاساس قواعد به توجه لذا ، میشو یم مواجه کشورمان

 نیا یعلم شرفتیپ يبرا یاساس اریبس یموضوع مندان عالقه و انیدانشجو یپژوهش آثار

 يبرا یاساس تیقابل دو يدارا ح شدهمطر یشناس سنخ نکهیا دوم. می باشد نوظهور حوزه

 يها پژوهش در است دیام که باشد یم ینیکارآفر مطالعات قلمرو در هاپژوهش  يراهبر

  :    ردیگ قرار استفاده موردجدي  صورت به ندهیآ

 زانیم اساس بر  ینیکارآفر مطالعات قلمرو در یپژوهش آثار يجار تیوضع یبررس  

 یبررس نیا.  کیتفک به ها هینظر آزمون و هینظر ساخت يها تیفعال در ينظر ينوآور

 به را ینیکارآفر يجار و گذشته يها پژوهش و مطالعات بهبود قابل  يها ضعف و ها تیقابل

.دهد یم نشان یخوب

 بر حاکمي  ها سبک  و روندها استخراج و شناسایی جهت یشناس سنخ نیا از استفاده

  .     حال تا گذشته از ، زمان طول در ينظر ينوآور زانیم اساس بر ینیکارآفر يها شپژوه
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10. strong in theory building
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13. theoretical constructs and 
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14. grounded theory
15. ethnography method
16. abductive reasoning method
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20. research proposition
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25. technological diffusion
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