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  چكيده
عنوان   نيز بهينيکارآفرباشد و  وزه علمي نوظهوري با موضوع مشروعيت علمي مواجه ميهر ح

از اين قاعده مستثني نيست و در وضعيت گذار از مرحله مشروعيت  يك حوزه علمي نوظهور

 ويژگي اساس چهار عنوان يك حوزه علمي نوظهور بر  بهينيکارآفردر اين نوشتار . قرار دارد

آموزشي و نشر و در  ،ه، جريان پژوهشيشناسي ويژ ، روشلمي قوييك چارچوب ع: شامل

ها اين  يافته.  مورد بحث و بررسي قرار گرفته استيياي و اجرا نهايت دارا بودن مصاديق حرفه

عنوان يك حوزه علمي نوظهور در وضعيت چالش   بهينيکارآفردهند كه  نشان ميمقاله 

اي به ابعاد   ويژه بايستي توجهآميز از اين مرحله يتمشروعيت علمي قرار دارد و براي گذر موفق

گرا داشته  هاي اكتشاف محور و نظريه شناسي پژوهشي و پژوهش  روش،الگوي مفهومي مادر

  .باشد

  

  

، مشروعيت ينيکارآفر تعريف ،، الگوي مفهومينوظهور حوزه علمي :هاي كليدي واژه
  علمي 
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  مقدمه
 در چه وضعيتي ينيکارآفر و كاربردي  پژوهشي،پردازي حوزه نظريهاين پرسش كه 

توانيم آن را به سوي آينده مورد   و از سوي ديگر چگونه مي،رود به كجا مي ، قرار دارد

 ناًيقي. باشد مي اين حوزه ميهاي اساسي و موثر برتكامل عل از چالش انتظار هدايت كنيم،

 وضع موجود و خلق هوشمندانه آينده بهتر هاي مورد توجه جهت شناخت يكي از كانون

عنوان يك   بهينيکارآفر  مفهومي‐نظري چيستي و تبيين قلمرواين حوزه، تعريف و تحليل 

 .باشد در سطوح تحليل متفاوت با رويكرد هاي چندگانه ميحوزه علمي نوظهور 
عنوان يک حوزه جستارگري  صورت بالقوه به يل دهه هشتاد کارآفريني بهدر اوا

انگيزي در کالبد دانش  هاي شگفت  در پايان دهه هشتاد پيشرفتشد ودانشگاهي مطرح 

  جستارگريدر حال حاضر کارآفريني مدعي يک حوزه تجربي اين حوزه رخ داد و
، باشد بردي متعددي ميهاي مطالعاتي وکار دانشگاهي مشروع و مقبول با گرايش

 معتقدند كه اين حوزه در وضعيت ظهور و ]۹[ گران مختلف نظران و پژوهش صاحب

 وجه مشترك . داردر در حال بلوغ قران کهياو در نهايت   جواني،يينوزا پيدايش،

در که  اي  حوزه است،بيان نو ظهور بودن اين حوزه علمي در باًيتقرهاي فوق  ديدگاه

و از سوي ديگر در وضعيت باشد  مي  متمايز علمي‐ يا الگوي مفهومي نظريهجستجوي يك

  .توسعه پارادايمي ضعيفي قرار دارد

هاي  ترين پارادايم  يكي از جوانينيکارآفر معتقدند كه ]۱۴[ نظران بعضي از صاحب

به هاي علمي  ههاي از ساير حوز ها و روش  نظريهباشد كه از طريق اقتباس حوزه مديريت مي

 يك حوزه علمي برجسته به رشد و قالب كه بخواهد در در صورتي اما ،آمده است وجود

عنوان يك حوزه  بهمتمايز و ويژه  مباني نظري اساسي ها و نيازمند تدوين روش تعالي برسد،

 توسعه نظري اين حوزه ها و  بحث بهها  پژوهشبه همين دليل، باشد  ميمستقل مطالعاتي

 نظران و  صاحبحال حاضر چالش عمدهرو در   ايناز] ۱۰[اي دارند توجه ويژه

ه الگوها ئ اراتبيين قلمرو نظري اين حوزه و همچنين ، کارآفريني حوزه علميگران پژوهش

 جهت کسب علوم اجتماعي پردازي در هاي مبتني بر مباني ناب الگوسازي ونظريه نظريه و

عنوان  ارآفريني به مشروعيت علمي عبارت است از پذيرش ک.باشد  ميمشروعيت علمي

 با توجه  حال.هاي علمي کارآفريني توسط انديشمندان اساس شايستگي بريک حوزه علمي

  :شود  چالش علمي سئوال پژوهشي زير مطرح ميبه اين

باشد؟ همچنين  پژوهشي کارآفريني داراي مشروعيت علمي مي ‐آيا حوزه مطالعاتي
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  م؟د بحث و بررسي قرار دهيتوانيم مشروعيت علمي اين حوزه را مور چگونه مي

پنج محور يا سوال پژوهشي منبعث از تحليل پاراديمي   سئوال پژوهشي فوق،با توجه به

عنوان يك حوزه   بهينيکارآفرجهت تحليل و تبيين قدرتمندانه مشروعيت علمي  زير] ۱۰[

  ):۱نمودار (باشند علمي مطرح مي

 يست ؟عنوان يک حوزه علمي نوظهور چ موضوع کارآفريني به .۱
 داراي يك چارچوب مفهومي مقبول و مشروع علمي براي ينيکارآفرآيا حوزه  .۲

 باشد؟  پژوهش و كاربردهاي الزم مي،پردازي هدايت نظريه
هشي متمايز و متناسب با هويت شناسي پژو  داراي يك روشينيکارآفرآيا حوزه  .۳

 باشد؟ پژوهش و كاربردهاي الزم مي پردازي، ، براي هدايت نظريهخود
 ،انتشاراتي وآموزشي قوي ، توانسته است يك جريان پژوهشيينيکارآفريا حوزه آ .۴

  آورد؟ به وجودهاي جهاني  گسترده و متنوع در عرصه
اي براي تشخيص و   يا حرفهيي داراي يك سري مصاديق اجراينيکارآفرآيا حوزه  .۵

خود نهفته در دنياي پيرامون ....   تكنولوژيكي و، اقتصادي،حل مسائل اجتماعي

  باشد؟ مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 به يني کارآفريت علمين مشروعييح و تبي تشري براي پنج سئوال اساس):۱(نمودار 

   نوظهوريک حوزه علميعنوان 

روش شناسي

 پژوهشي متمايز
  چارچوب مفهومي 

 مقبول و مشروع

جريان پژوهشي،

 انتشاراتي وآموزشي
مصاديق اجرائي يا 

 حرفه اي

 موضوع كارآفريني
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 ينيکارآفرتشريح و تبيين مشروعيت : عنوان گامي بسيار كوچك با هدف بهاين نوشتار 

، وب مفهوميموضوع، چارچ: ق بررسيعنوان يك حوزه علمي نوظهور از طري به

 کارآفريني يي اجرا‐اي شناسي، جريان پژوهشي، انتشاراتي، آموزشي و مصاديق حرفه روش

هاي  ها و بحث  ديدگاه،تحليلي ‐رو اين نوشتار در پنج بخش نظري از اين .ارائه شده است

 ترکيبي قرار ‐بندي تحليلي جاري مرتبط با سواالت پنج گانه فوق را مورد بررسي و جمع

   .دهد مي

  
   موضوع کارآفريني.۱

  عنوان يک حوزه علمي نوظهور چيست ؟ موضوع کارآفريني به: سئوال اول

هر   مطالعاتي و پژوهشيا مسائلموضوعي خاص دارد و تمايز حد و حدود و ي هر علمي

 موضوع هر علم مفهوم يا .ردگي اساس موضوع علم صورت ميگر برعلمي از علم دي

هاي علمي  صورت متمايز از ساير حوزه  حوزه علمي بهمجموعه مفاهيمي است که در آن

مانند «. کنند همان ابعاد اساسي آن بحث مي اي عوارض ذاتيدر خصوص  و جاري هستند

از حيث صحت و مرض بحث در آن از احوال بدن  علم طب است وبدن انسان که موضوع 

جهت تعريف ، هر حوزه علمي نوظهور عالوه بر تالش )۲(نمودار اساس بر. شود مي

اساس مجموعه مفاهيم و ابعاد اساسي  برهاي در پي ارائه و توسعه نظريه ،»موضوع خود

نياز   پيش،به بياني ديگر از جنبه نظري، تعريف موضوع علم. مرتبط با موضوع خود نيز است

 ‐ قلمرونظري «موضوع و تبيين تعريف ناًيقي .هاي آن علم است کننده توسعه نظريه و تسهيل

هاي مورد توجه جهت   از كانونعنوان يك حوزه علمي نوظهور  بهينيکارآفر» مفهومي

 و، در سطوح تحليل متفاوت  و خلق هوشمندانه آينده اين حوزه وضع موجودبهتر شناخت

 .]۳[باشد هاي چندگانه مي رويكرد
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 يک حوزه علمي ي مفهوم‐يموضوع و قلمرو نظر :)۲(نمودار 

  

موضوع اساسي : شود که صر فوق اين سئوال مطرح ميهاي مخت با توجه به بحث

اي که عالوه بر برخورداري  گونهه  ب،عنوان يک حوزه نوظهور علمي چيست کارآفريني به

 از شايستگي الزم براي وحدت بخشي به ،هاي علمي از وجه تمايز با موضوع ساير حوزه

سه روش اساسي براي ار باشد؟ هاي مختلف و متعدد کارآفريني برخورد مسائل و فعاليت

 نظري يک حوزه علمي وجود ‐ وتعريف ابعاد اساسي و همچنين قلمرو مفهوميييشناسا

وجود . ف به هدف يا غايت و تعريف به روش، تعريتعريف به موضوع: بارتند ازدارد که ع

، غايتي و موضوعي: در تعريف يک شاخه علمي به طرق» وحدت مسائل« و توجه به

در يک شاخه علمي بايد وحدت مسئله و . امي بسيار اساسي و با اهميت استروشي، الز

پذير است که بين  اي از مسائل زماني امکان  علم شدن مجموعه.جهت وجود داشته باشد

اگر در يک . ، وحدت جهت وجود داشته باشد و آنها پراکنده نباشندمسائل آن مجموعه

لم به سوي تشکيل يک پيکره واحد و  آن ع، آيدوجود بهحوزه علمي وحدت موضوعي 

 تحليل هاي نشر يافته با توجه به سطوح بررسي تعدادي از پژوهش .کند منسجم حرکت مي

 تعريف موضوع ،دهد  نشان ميينيکارآفر پيرامون چيستي موضوع و قلمرو نظري چندگانه

، رينيآوردهاي کارآف دست: اساس موارد  برينيکارآفر نظري ‐و به تبع آن قلمرو فكري

 مفاهیم:بعد

 و نظریه ها
 مفاهیم:بعد

 و نظریه ها

 :بعد

  م يمفاه

 ها هيو نظر

 :دبع

  م يمفاه

 ها هيو نظر

موضوع
ک يقلمرو نظری 

 حوزه علمی
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، رفتارکارآفرينانه، تشخيص فرصت، زمينه اجتماعي کارآفرين پرور مورد ينيکارآفر فرايند

  .  توجه قرار گرفته است

اساس فرصت از توجه و منزلت علمي بسيار باالتري تعريف موضوع کارآفريني بر

هاي  ها در فعاليت تبا توجه به اهميت فرص. نسبت به ساير موارد برخوردار است

هاي   فرصتها، ماهيت و تکامل مطالعه سرچشمه«رد نظران موا صاحب رينانه،کارآف

به زعم . اند  را براي تعريف و تشريح حوزه علمي کارآفريني مطرح کرده]۱۳[ »کارآفريني

 : فرصت عبارت است از]۲[نگارنده 
 و يا جاري نياز يا مجموعه نيازهاي انساني، اقتصادي، اجتماعي، تكنولوژيكي بالقوه

ظرفيت ها قرار دارند و داراي مزيت و  سازمان پيرامون افراد و  درون يا دركه رضاء نشدها

يا عيني ) يدرون( نيازها، بالقوه يا جاري، ذهني .باشند ها مي  ارزش براي افراد و بنگاهخلق

  .دهند مزيت خلق ارزش مفاهيم محوري تعريف فوق را تشکيل مي ،)پيراموني(

با توجه به زاويه ديد فرايندي و براساس مفهوم فرصت،  ]۱۲[ نکاتارامانيوشان و

  : اند به شرح زير تعريف كرده  راينيکارآفر

ق جهت خل)، دها فرصت) چگونه و يا با چه الگوهاي، ب) الف: که مطالعه محققانه اين

 ،كشف) ، ه)ها افراد و سازمان(ط کارآفرينان توس) ، جکاالها و خدمات معطوف به آينده

بايد . آورد  به ارمغان ميو خلق ارزش را) گيرند، و قرار ميبرداري   بهرهو مورد ارزيابي

اساسي فرصت حاکم و توجه نمود که در تعريف فوق روح خالقيت و يا نوآوري بر ابعاد 

ها،  هاي فرصت سرچشمه: براساس تعريف فوق، کارآفريني داراي ابعاد اساسي. نهفته است

آوردها براي جامعه  ، خلق ارزش يا همان دستها از فرصتي بردار ، بهرهها تشخيص فرصت

  . باشد مي

  

 ينيکارآفرالگوي مفهومي  .۲
علمي   داراي يك چارچوب مفهومي مقبول و مشروعينيکارآفرآيا حوزه : سئوال دوم

كه رسد  باشد؟ به نظر مي  ميپژوهش و كاربردهاي الزم ،پردازي براي هدايت نظريه

 تبديل اي تحت پوشش قرار دادن موضوعات مرتبط و غيرمرتبطعنواني بر  بهينيکارآفر

باشد كه  ساز مي شده است و اين وضعيت به دليل فقدان يك چارچوب مفهومي يكپارچه

از سوي ديگر با توجه به رشد روز . هاي مطالعاتي متمايز سازد اين حوزه را از ساير حوزه

هاي مطالعاتي  يز همچون ساير حوزه ن حوزه، اينينيکارآفرافزون شور و شوق به مطالعه 



  نی به عنوان يك حوزه علمي نو ظهوريمشروعيت کارآفر
  

  

١١١

حداقل مانند الگوي  ‐علمي، بايستي داراي يك چارچوب مفهومي مقبول و مشروع علمي

پژوهش و كاربردهاي  ،پردازي شناسي براي هدايت نظريه جامع پارسونز براي رشته جامعه

گوي مفهومي كه ال اولين نكته اين چالش اين است .باشد تا بتواند به بلوغ الزم برسدالزم 

در بحث موضوع حوزه کارآفريني   پيرامون چه موضوعي شكل گيرد؟مورد نظر بايستي

رو  از اين. باشد  موضوع محوري حوزه علمي کارآفريني مي»فرصت «مطرح گرديد که

دهي حوزه علمي کارآفريني  تواند زمينه پيشرفت و سامان اساس فرصت مي پردازي بر الگو

تعريف کارآفريني بر محور فرصت، بحث موضوع کارآفريني و  به با توجه. آوردرا فراهم 

 .شود در اين بخش ابعاداساسي چارچوب مفهومي مورد نظر بر محور فرصت ارائه مي

  )۳نمودار (

شده از کارآفريني در بخش اساسي در تعريف ارائه هاي فكري  گيري توجه به جهت

  :شود  مطرح ميينيکارآفر مندان عالقهبراي  زيرنه  سه گاهاي پرسش، نيششيپ

هاي الزم براي ايجاد كاالها و   چه زماني و چگونه فرصت،چرا :ها هاي فرصت سرچشمه .۱

ها در كجا قرار دارند و چرا و  به بياني ديگر سرچشمه فرصت آيند؟  ميوجود بهخدمات 

 آيند؟  ميوجود بهچگونه 
كنند  ميكشف  را نه بعضي از افراد فرصت ها چه زماني و چگو، چرا:ها کشف فرصت .۲

 ؟دهند ها اين كار را انجام نمي اي ديگر از انسان و عده
هاي متفاوت اقدام جهت   چه زماني و چگونه اسلوب،چرا :برداري الگوهاي بهره .۳

 .]۱۲[گيرند  مورد استفاده قرار ميينيکارآفرهاي  برداري از فرصت بهره
نيز به ابعاد سه گانه فوق تحت كنند كه بايستي بعد چهارمي  بيان مي ]۱۷[ زهراء و ديس

هاي  بسياري از فعاليت .هاي كارآفرينانه افزوده شود  و نتايج فعاليتامدهايپ :عنوان

اي و ايجاد ثروت براي كارآفرينان و   منجر به ايجاد كسب و كارهاي مخاطرهينيکارآفر

شكست ناكامي و اي كارآفرينانه نيز با ه به هر حال بعضي از فعاليت شوند گذاران مي سرمايه

 شكست را به دنبال  يادگيري حاصل ازينيکارآفرهاي  فعاليت بسياري از شوند، مواجه مي

 ، نامحسوسييعنوان يك منبع يا دارا ها در بسياري از مواقع به گونه يادگيري دارند و اين

ت همچنين براي ارائه تركيبا. شوندجاد دانش و مهارت ويژه در افراد منجر به ايتواند  مي

 و توانند كارآفرينان داراي تجربيات ناكامي باشند و يا مي بسيار مفيد مي جديد از منابع

اي ديگر  هاي جديد و يا ايجاد كسب و كارهاي مخاطرهشكست تلخ را در ورود به بازار

عنوان يك حوزه جستارگري عالمانه بايستي   بهينيکارآفربه هر حال تعريف . ياري دهند
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  كوتاه مدت و بلندمدت فوري،، نامحسوس،محسوس ،منفي ،مثبتي امدهايپنتايج و 

رو سوال  از اين.  مورد توجه قرار دهدينيکارآفرهاي كارآفرينانه را در فرايند  فعاليت

  :شود  مطرح ميينيکارآفرعنوان بعد چهارم فرايند  چهارم زير به

ا در سطوح ي مختلفي رامدهايپآوردها و  ها چه دست برداري از فرصت كشف و بهره .۴

 تحليل چندگانه در پي دارد؟
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   نوظهوريک حوزه علمي به عنوان يني کارآفريچارچوب مفهوم) : ۳(نمودار 

  

دهد  نشان مي ]۱۷[عالوه نقد وارده توسط زهراء و ديس  و بهمالحظه تعريف فوق

هاي   كشف فرصت،ينيکارآفرهاي   فرصتهاي سرچشمه :چارچوب مفهومي شامل

هاي  آوردهاي فعاليت  و دستامدهايپ و ينيکارآفرهاي  برداري از فرصت  بهره،ينيرکارآف

از  .باشد مي مناسب ييهاي علمي و اجرا سازي فعاليت  و يكپارچهبراي هدايت كارآفرينانه

عنوان اركان اساسي چارچوب مفهومي اصلي حوزه   بهگانه فوقچهاراين رو در ادامه ابعاد 

  :گيرند  قرار مي مورد بررسيينيکارآفر

  

  ينيکارآفرهاي  هاي فرصت  سرچشمه.۲‐۱
 نگارنده، .باشد  ميينيکارآفرنياز و مقدمه فعاليت   پيشينيکارآفرهاي   فرصتوجود

را از منظر دنياي نيازها تعريف نموده است بنابراين دنياي  ها   فرصتن،يشي پيها در بخش ]٢[

هایفرصت

 كارآفرينانه

هايسرچشمه

هافرصت

 

 ها كشف فرصت

برداري از  بهره

 ها فرصت
آوردهايدست

 كارآفرينی
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 ،تغيير در محيط اقتصادي. شود ها مطرح مي تعنوان سرچشمه فرص نيازهاي انساني و صنعتي به

از . جديد استهاي  اساس پيدايش فرصت کي كسب و كار،ياجتماعي و تكنولوژ ،سياسي

ها در  هاي فرصت معتقد هستند كه سرچشمه ]١[ سوي ديگر آينده شناساني از قبيل باركر

  . ها نهفته است ها و قواعد پارادايم دايماتغيير پار

  

  ينيکارآفرهاي  صتص فريتشخ .۲‐۲
در  اما ، سودآوري وجود داشته باشدينيکارآفرهاي  گرچه ممكن است فرصت

آنها را تشخيص دهند وتصور كنند كه آنها داراي ارزش هاي  كه افراد يا بنگاه صورتي

 در ينيکارآفرهاي  همه فرصت. دهد ها خود را نشان مي  مرحله تشخيص فرصت،هستند

در يك زمان خاص فقط تعداد  شوند، و راد آشكار نمييك زمان خاص براي تمام اف

رو اين سوال مطرح  از اين .شوند ها مي ها قادر به تشخيص فرصت محدودي از افراد يا بنگاه

اي  دهند و عده مي تشخيصها را   چه زماني و چگونه بعضي از افراد فرصت، چرا:شود مي

معتقد هستند كه دو  ]۱۲[و ووينكاتارامان شان  ؟دهند ها اين كار را انجام نمي ديگر از انسان

توسط افراد خاص  ،هاي خاص د كه بر احتمال كشف فرصتدسته عوامل كلي وجود دارن

 ،ها  فرصتييدارا بودن اطالعات قبلي مورد نياز و ضروري براي شناسا :گذارند تاثير مي

 رينانكارآف. ها گذاري به فرصت زشهاي شناختي ضروري براي ار دارا بودن مشخص

كننده  مكمل و تكميلها و اطالعات قبلي   داراي تجربهها بايستي جهت تشخيص فرصت

ها و اطالعات قبلي ممكن است در خصوص  تجربه.هاي جديد باشند اطالعات و تجريه

ي كه ياز آنجا .نيازهاي كاربران و يا ابعاد خاصي از توليد كاالها و خدمات باشد

رو اطالعات ضروري براي تشخيص   از اين،اشدب  بر جوامع حاكم ميييگرا تخصص

ن منظر ي از ايا شبکه ت رفتاريو اهم ها در دسترس تمامي افراد جامعه قرار ندارند فرصت

  .  شود يتر م انينما

  

  ينيکارآفرهاي  برداري از فرصت بهره .۲‐۳
 ينيکارآفر شرط ضروري و نه شرط كافي براي ينيکارآفرهاي  تشخيص فرصت

نظر كردن از   حال حاضر يك تصوير دقيق و روشن از چگونگي صرف درباشد، مي

هاي كشف شده به مرحله  دانيم كه تمامي فرصت  اما مي،در دسترس نيست ها، فرصت

 چه زماني و ،چرا: شود رو اين سوال مطرح مي از اين.رسند برداري نمي باروري يا بهره
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اي  دهند و عده برداري قرار ميي كشف شده را مورد بهرها چگونه بعضي از افراد فرصت

 چه زماني و چگونه ،چرا ، به بياني ديگر؟دهند ها اين كار را انجام نمي ديگر از انسان

ها   توسط افراد و بنگاهينيکارآفرهاي  برداري از فرصت  متفاوت اقدام جهت بهرههاي الگو

  :نهفته استرسد كه پاسخ درسه مورد زير  به نظر مي د؟نريگ مورد استفاده قرار مي

  

  ها تهاي مرتبط با فرص ويژگي) الف

 تاثير ها برداري از فرصت ست افراد جهت بهرهها بر تمايل و خوا هاي فرصت ويژگي

 باور به : بسيار متداول استينيکارآفر هاي برداري از فرصت ارد زير بهرهدر مو. گذارند مي

باال بودن حاشيه سود ، ]۶[  مورد نظرينيکارآفرباال بودن سود مورد انتظار از فعاليت 

در حد متوسط بودن شدت رقابت در فضاي  جوان بودن دوره حيات تكنولوژي، صنعت،

ن بودن هزينه سرمايه، فراهم بودن امكان يادگيري سطح ييپا هاي خاص مورد نظر، فرصت

  .هاي مورد نظر اجتماعي از ساير فعاالن در فضاي فرصت

  

  ارانيژگي افراد يا همان بهره بردو )ب
با تري  هاي اجتماعي قوي كارآفريناني كه داراي پيوندبرداران، هاي بهره از بعد ويژگي

برداري   بهرهينيکارآفرهاي  احتمال بيشتري از فرصتبه  ،كنندگان منابع هستند تامين

 اطالعات و تجربيات  بودن دارادهند كه هاي پژوهشي نشان مي همچنين يافته .كنند مي

هاي مرتبط را  حوزهها در  از فرصتبرداري  احتمال بهره ،كاري مفيد در يك حوزه خاص

ها را  برداري از فرصت  هزينه بهره،يادگيري اطالعات و ن کهيا به دليل .دهد افزايش مي

 وجود بهمندي و دلبستگي به يك موضوع خاص را  و از سوي ديگر عالقه. دهد كاهش مي

  .وردآ مي

  

  ها برداري از فرصت  الگوهاي بهرهشناخت و استفاده درست از )ج

ها به  ها و فروش فرصت هاي جديد يا همان خلق سلسله مراتب ايجاد شركت

ها  برداري از فرصت ههاي موجود يا همان بازارها دو آرايش نهادي عمده براي بهر شركت

هاي  برداري از فرصت بهرههاي  شيوهبرداراني كه شناخت و تسلط كافي بر  بهره .باشند مي

 .  استفاده نمايندينيکارآفرهاي  توانند از فرصت  بهتر مي، دارندينيکارآفر
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  هاي كارآفرينانه آوردهاي فعاليت دست .۲‐۴
 داراي ينيکارآفرهاي  دهد كه فعاليت نشان مي ]۷[ ينيکارآفربررسي آثار علمي 

 ،هاي جديد  ايجاد شركت:يل از قبيلتي در سطوح مختلف تحلآوردهاي با اهمي دست

 ايجاد تغيير و تحول در صنايع موجود از ،هاي موجود سازي و بهبود عملكرد شركت جوان

 ايجاد شغل و رشد اقتصادي در سطح كالن و ، ايجاد صنايع جديد،طريق ايجاد نوآوري

 خلق ثروت براي ،ينيکارآفرهاي  همچنين كسب تجربه ناكامي و شكست در فعاليت

  .باشند مي ]۱۷[اي  اي مخاطره  ايجاد كسب و كاره،گذاران كارآفرينان و سرمايه

  

 روش شناسي پژوهشي. ۳
هشي متمايز و متناسب با شناسي پژو  داراي يك روشينيکارآفرآيا حوزه : سئوال سوم

  باشد؟ پژوهش و كاربردهاي الزم مي پردازي، ، براي هدايت نظريههويت خود

اي است كه  ، حوزهها ها و نظريهزه علمي بالغ از بعد الگويك حو به زعم نگارنده

 .گرا باشد هاي عليت هاي قوي و جامع و همچنين الگوها و يا نظريه شناسي  سنخسرشار از

 ]۵[ هاي محدود شناسي  داراي سنخينيکارآفردهدكه حوزه  بررسي متون پژوهشي نشان مي
ا سرشار از مطالعا ت توصيفي و باشد، ام مي ]۱۲[ و الگوهاي مفهومي نوپا ]۱۶[و 

هاي قوي و  شناسي كه منجر به پيدايش سنخ ]۹[ هاي همبستگي و رگرسيوني است تحليل

ين حوزه براي پيشرفت خود بايستي اپس . شوند  نميينيکارآفرهاي توانمند در قلمرو  نظريه

ساز  زمينه تا مايدن استفاده پردازي نظريه و اكتشافي محوري، عليت ماهيت با هاي شناسي روش از

  . عنوان يك حوزه علمي نوظهور گردد  بهينيکارآفر و افزايش مشروعيت علمي پيدايش

 نشر يافته است داراي طيفي از اهداف ينيکارآفر تحت عنوان مطالعاتي كه تاكنون

هاي نظري  شناسي ها و روش  ديدگاه،هاي پژوهشي متفاوت و سطوح تحليل  سوال،گسترده

 و به تبع يني کارآفريا ان رشتهيت ميها، بازتاب ماه اين گونه تنوع ]۷[.ندباش گوناكون مي

گران  نظران و پژوهش كه توسط صاحب باشند آن گستردگي و گوناگوني تعاريفي مي

معني وجود  اي به ماهيت ميان رشته. متعدد و با رويكردهاي مختلف مطرح شده است

هاي   جهت توليد و تركيب بينش،باشد يهاي گوناگون م  و توليد بينشرويكردهاي مختلف

هاي خاص و متناسب با رويكردهاي  شناسي مختلف حاصل از رويكردهاي مختلف به روش

و ..  مانند علم مالي وييگرا  از علوم با ماهيت عينيتينيکارآفر .]۱۱[مختلف نياز داريم

 تشكيل شده  ...ي وشناس  روان،شناسي ، جامعهشناسي  مانند مردمييگرا علوم با ماهيت ذهنيت
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هاي فوق  گيري هاي متناسب با هر يك از جهت شناسي تواند از روش رو مي است، از اين

اي اين حوزه  هاي متناسب با ماهيت ميان رشته شناسي  به بياني ديگر به روش.استفاده نمايد

ر مجله از يكصد و نه مقاله نشر يافته د ]۹[ بررسي ايرلند و همكارانش. مطالعاتي نياز است

پيمايش، مصاحبه و مشاهده  ،دهد كه روش منابع دست دوم انديشه علمي مديريت نشان مي

هاي  تكنيك:ها و ابزارهاي شامل آوري داده هاي جمع ترين روش ميداني به ترتيب با اهميت

 ،ماندگاري/ هاي بقاء هاي كيفي، تحليل تحليل ،هاي چند عاملي  تحليل،رگرسيوني

هاي  ترين روش هاي توصيفي به ترتيب با اهميت  و تحليل،اختاريالگوسازي معادالت س

 كمتر مورد هاي علي و اكتشافي دهد كه تحليل اين بررسي نشان مي. اند ها بوده تحليل داده

دهد كه با توجه به ضرورت  نشان مي ]۱۱[  بررسي لو و مك ميالن.اند توجه قرار گرفته

هاي پژوهشي اين حوزه بايستي از  شناسي ، روشينيکارآفرپردازي ناب در حوزه الگو

آوري و تحليل توصيفي دادها يا همان  هاي گرد وضعيت استفاده گسترده از روش

 ييگرا آوري و تحليل اكتشافي و نظريه هاي گرد  روش رگرسيوني به‐هاي همبستگي تحليل

ظه وضعيت با مالح. حركت نمايند تا اين حوره بتواند از مرحله مشروعيت علمي گذر نمايد

در . اند  ارائه شده)۱( در نگاره ينيکارآفرهاي  هاي پژوهش  چالش،هاي فوق و ديدگاه

 بايستي از ، براي تبديل شدن به يك حوزه علمي بالغينيکارآفر حوزه ن کهيانهايت 

هاي توصيفي به سوي استفاده گسترده از رويكردهاي  شناسي كارگيري روش وضعيت به

  . حركت نمايدييگرا ا سطوح تحليل چندگانه با محوريت فرايندب گرا و اكتشافي، عليت
  

  ]۱۱: ۱۵۷[وضعيت  گذشته و چالش هاي آينده : ينيکارآفرپژوهش هاي : )۱(نگاره 

  چالش هاي آينده  پژوهش هاي گذشته  ابعاد طرح پژوهش

  مشخص بودن

  هدف

  توصيفي،  ،وضوح ضعيف

  فقدان وحدت
   اكتشافي،ييوضوح گرا

مشخص بودن 

   نظريگاهديد

   ،پردازي ضعيف نظريه

  مفروضات بيان ضمني

   بيان شفاف مفروضات، ،ييگرا نظريه

  هاي نظري تنوع ديدگاه

  تمركز بر شخصيت و عوامل فرهنگي  كانون تحليل
   در ينيکارآفرتمركز بر فرايند 

  بستر اجتماعي

  سطوح تحليل چندگانه   سطح تحليل خاص و مورديعمدتاً  سطح تحليل

  گسترده  محدود  انيچارچوب زم

  شناسي روش
  پيمايش بين بخشي، تحليل موردي،

  تك روشي، توصيفي

 ،هاي پيشاپيش ، فرضيهييگرا نظريه

  هاي چندگانه، اكتشافي روش
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  ينيکارآفروضعيت پژوهش و آموزش . ۴
  انتشاراتي و، توانسته است يك جريان پژوهشيينيکارآفرآيا حوزه : سئوال چهارم

   آورد؟ وجود بههاي جهاني   و متنوع در عرصه گسترده،آموزشي قوي

افراد بسياري به شوق  شور و  افزايش گسترده عالقه وهاي گذشته شاهدي بر دهه

دانشگاهي نيز  ‐هاي علمي  اين شور و شوق با حوزه،باشد  و كارآفرينان ميينيکارآفر

ي در خصوص هاي پژوهش اي در ميزان تالش پيوند خورده است و منجر به افزايش گسترده

اولين مجله تخصصي  ]۱۵[ هاي وسپر براساس بررسي .]۱۱[ شده استينيکارآفر

منتشر  ۱۹۵۸ تا ۱۹۴۹در دانشگاه هاروارد از  ينيکارآفر به نام كاوش در تاريخ ينيکارآفر

بررسي هاي .كاوش در تاريخ اقتصادي به نشر خود ادامه داد: مي شد و پس از مدتي به نام

 دانشگاه در سال  در دهينيکارآفرهاي آموزش  دهد كه وجود دوره او همچنين نشان مي

هاي  دانشكده دور۲۷۱ افزايش يافته است و در ۱۹۹۳اه در سال دانشگ ۳۷۰  به۱۹۶۷

، همچنين بيش از صد دانشگاه مركز آموزش شود  برگزار ميينيکارآفرآموزشي رسمي 

ي حوزه مديريت به ه معتبر جهانها مجل از سوي ديگر، در حال حاضر ده . دارندينيکارآفر

كنند و حتي   اقدام ميينيکارآفر به نشر آثاركاربردي و نظري صورت روز افزون

عنوان  دهند به  اختصاص ميينيکارآفرهاي را در فواصل زماني به موضوعات  نامه ويژه

نامه انديشه   منتشر شده در فصلينيکارآفروضعيت مقاالت  ]۹[نمونه ايرلند و همكاران

  :لمي مديريت را با دو هدف زير مورد بررسي قرار دادنندع

  ينيکارآفرهاي مرتبط با نشر آثار توصيف روند .۱

 ينيکارآفرهاي آثار نشر يافته   بعضي از ويژگيييشناسا .۲
 : همچونينيکارآفر دو مفهوم مرتبط با ابعاد مختلف مجموعه مقاالت نشريه با بيست و

، ينيکارآفر،گرايش اي گذاري مخاطره ، سرمايه بنگاهي بازآفريني، بنگاهيينيکارآفر

عنوان اولين سال   به۱۹۶۳از سال  نهادي ينيکارآفر ،گذاران  بنيان،ينيکارآفر، كارآفرينان

هاي  يافته.  مورد بررسي قرار گرفت۲۰۰۵ در اين نشريه تا سال ينيکارآفرنشر اولين مقاله 

 و در سطوح ينيکارآفرختلف  مقاله در خصوص ابعاد م۱۰۹ن بررسي نشان داد كه يا

 صنعتي وكشوري و به ترتيب اهميت و فراواني با ، شركتي، گروهي،تحليلي فردي

 منابع دست دوم، پيمايش، مصاحبه و مشاهده ميداني :ت شاملآوري اطالعا هاي جمع شيوه

هاي   رفتارها و فعاليت:همچنين مفاهيم.  در اين نشريه نشر يافته استمورد استفاده

پذيري   عملكرد مسئوليت،هاي فردي كارآفرينان، بقاء  ويژگي، رشد سازماني،ينانكارآفر
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همچنين . اند عنوان متغيرهاي وابسته مورد بررسي قرار گرفته اجتماعي و عملكرد سازماني به

مجالت مديريتي معتبر و   نشر يافته درينيکارآفرتعداد مقاالت  ]۴[بوسنيتز و همكارانش 

 مورد ينيکارآفرجهت بررسي ميزان پذيرش و پيشرفت حوزه   نوين راپيشگام در نشر آثار

هاي بررسي آنها نشان داد كه روند روز افزوني بر تعداد مقاالت  يافته. بررسي قرار دادند

 در مجالت معتبر مديريتي حاكم است، اما درصد آنها نسبت به ينيکارآفريافته  نشر

 از سوي ديگر در حال حاضر . كمتر استهاي علمي معتبرمديريتي مقاالت ساير حوزه

نامه و حتي با  حداقل ده مجله تخصصي معتبردر سطح جهاني به صورت ماهنامه و يا فصل

  . به صورت مستمر در حال نشر هستند،سابقه نشر سي ساله

 مشاهده ينيکارآفركند كه گسترش روز افزوني در تحقيقات  بيان مي ]۷[ديويد سون 

جريان ساز  در مجالت معتبر و ينيکارآفر با اهميتي در حوزه همچنين آثار شود، مي

 ]۹: ۵۶۵[هاي ايرلند و همكارانش بررسي .شود به صورت روز افزوني نمايان مي ،جهاني
 .صورت افزايشي استمرار خواهد يافت  بهينيکارآفردهد كه چاپ مقاالت  نشان مي

 روز افزوني به مطالعه سواالت رسد كه انديشمندان دانشگاهي به صورت همچنين به نظر مي

 اي نوين،  ايجاد كسب و كارهاي مخاطره:ويژه  بهينيکارآفرپژوهشي مرتبط با ابعاد 

از اين رو ضمن  .شوند مند مي  و مسوليت اجتماعي عالقهينيکارآفرالملل و   بينينيکارآفر

هاي  داريم كه پرچم پژوهش ، اعالم مي]۸[د و پشتيباني از ديدگاه ديويد سونييتا

 هاي فوق در خصوص وضعيت پژوهش، توجه به بحث. افراشته است خوبي بر  بهينيکارآفر

عنوان يكي از  آموزشي و پژوهشي به پيدايش يك جريان ، بيانگرينيکارآفرنشر و آموزش 

  .باشد نمودهاي پيدايش يك پارادايم مي

  

  يياي و اجرا مصاديق حرفه. ۵
اي   يا حرفهيياي يك يك سري مصاديق اجرا دارينيکارآفرآيا حوزه : سئوال پنجم

نهفته در دنياي پيرامون ....   تكنولوژيكي و، اقتصادي،براي تشخيص و حل مسائل اجتماعي

  باشد؟ خود مي

د كه امروزه براي ده  در جهان نشان ميينيکارآفر يي اجرا‐اي بررسي وضعيت حرفه

هاي در صنايع  گذاري سرمايه هاي كارآفرينانه و آميز فعاليت ت موفقيهدايت و توسعه

 كوچك و براي هدايت و توسعه روش ايجاد مراكز توسعه كسب و كارهاي كوچك از

 از ييويژه نواحي روستا هاي كارآفرينانه در نواحي كم توسعه يافته و به آميز فعاليت موفقيت
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هاي   براي هدايت و توسعه موفقيت آميز فعاليتمراكز توسعه نواحي و همچنين روش ايجاد

هاي  فراهم سازي فضاء و بستر الزم براي فعاليت ويژه ها و به  در دانشگاهكارآفرينانه

هاي علم  ها از سازوكار مراكز رشد، پارك كارآفرينانه توسط دانشجويان و استادان دانشگاه

 امروزه صدها نفر ، عالوه بر موارد فوق.كنند  استفاده ميينيکارآفرآوري و مراكز  و فن

 و صنايع كوچك ينيکارآفرهاي  عنوان مشاور در ابعاد مختلف فعاليت هان بهدرعرصه ج

عنوان   بهينيکارآفر يياي و اجرا مشغول به كار هستند، موارد فوق بخشي از مصاديق حرفه

  .شود يك حوزه علمي نوظهور محسوب مي

  

  گيري نتيجه
واالت متعددي ، كه با س باشد  يك حوزه مطالعاتي با اهميت و مناسب ميينيکارآفر

  پيرامون 

 ،موضوع کارآفريني .۱
 ،الگوي مفهومي کالن .۲
 ، شناسي پژوهشي روش .۳
 ،جريانات و روندهاي پژوهشي .۴
  .ييمصاديق حرفه اي و اجرا .۵

  

جهت گذر . باشد قلمرو مورد نظر خود يا همان مشروعيت و مقبوليت علمي مواجه مي

ارچوب مفهومي استوار  ضرورت دارد كه يك چ،از مرحله ياگردنه مشروعيت و مقبوليت

پردازي، پژوهش و كاربردهاي  براي هدايت نظريهعنوان ركن اساسي يك حوزه علمي،  به

 يك حوزه علمي با ينيکارآفردهد كه  ها نشان مي ارزيابي.  اين حوزه عرضه گردديياجرا

  به، اما نبايستي با بدبيني به اين حوزه نگريست،باشد ويژگي توسعه پارادايمي ضعيفي مي

هاي بلندمدت و  اساس تكامل  بر توسعه يافته معموالً يك پارادايم كامالًن کهيادليل 

رسد  به نظر مي ]۹:۵۵۷[دهد دانشگاهي رخ مي ‐آميز در حوزه جستارگري عامي موفقيت

در خصوص . ني وجود داردعنوان موضوع کارآفري که اجماع خوبي در خصوص فرصت به

گرچه يك الگوي بالغ براي هدايت  ]۱۲[ رامان چارچوب شان و وينكاتاسوال دوم،

 اما يك مبناء خوب پردازش شده و ،باشد  نميييپردازي، پژوهش و كاربردهاي اجرا نظريه

باشد،  اي جهت گذر از وضعيت سوال برانگيز مشروعيت علمي مي كننده نقطه آغاز اميدوار
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 پژوهش و ،پردازي ظريه موجب ايجاد انسجام و يكپارچگي در قلمرو نكه اميد است اوالً

مند از اطالعات و دانش   شود تا زمينه الزم را جهت ايجاد كالبدي نظامييكاربردهاي اجرا

هاي   موجب ايجاد تمايز اين حوزه با ساير حوزهثانياً فراهم نمايد، ينيکارآفرمرتبط با 

  . هاي علوم اجتماعي شود ويژه حوزه  به،مطالعاتي

گيري  شناسي نيز الزم است كه جهت بعد روشدر خصوص سوال سوم يا همان 

گرا و عليت محور حركت  ها به سوي استفاده از رويكردهاي اكتشافي، نظريه پژوهش

ايجاد در خصوص سوال چهارم يا .ك نمايد تا به مقبوليت علمي اين حوزه بيشتر كمنمايند 

صورت  باشد و به ميمساعد  ينيکارآفر وضعيت حوزه ،جريانات پژوهشي و آموزشي

اي و   از جنبه حرفهن کهياو در نهايت . باشد  در حا ل ارتقاء و گسترش ميروزافزوني نيز

 . باشد  اين حوزه در وضعيت گسترش روز افزون مييياجرا
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