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Abstract

فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،0-30 ،)3(01 ،پیاپی ،33تابستان 0331
رستمیان ،علی؛ محمدی الیاسی ،قنبر؛ امیری ،مجتبی؛ و سخدری ،کمال ( .)7931گامی بهسوی سنخشناسی انتقاایی هویا
کارآفرینانه .فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.7-97 ،)9(71 ،
شاپا8112-6467 :

 نویسندگان  /یسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزای اس ) .

(

گامی بهسوی سنخشناسی انتقادی هویت کارآفرینانه
علی رستمیان ،1قنبر محمدی الیاسی ،2مجتبی امیری ،3کمال سخدری
دریافت0921/10/92 :

4

پذیرش0921/19/99 :

چکیده

پژوهش حاضر یر پی طرح سنخبندی انتقایی هوی کارآفرینانه اس  .به این منظور ،ابعای ناظر بار اااراو
مفهومی مربوط به این سنخبندی با توجه به قطبی ِ عقالنی رهاییبخش یر برابار عقالنیا ابازاری از یا ،ساو ،و
ِ
قطبی ِ فریمداری یر مقابل جامعهمداری از سوی ییگر ،شکل گرفتهاناد ،کاه بار اسااس آن یرنهایا اهاار سانخ
هوی کارآفرینانه (آزاییخواه ،استقاللطلب ،نظمطلب و سویجو) طرح شدهاند .ضمن بحث انتقایی یر رابطه باا

جایگاه هر ی ،از این سنخهای هویتی یر شناسایی اقسام گوناگون کارآفرینی ،یر تناظر با این هوی هاا اهاار ناو
ً
کارآفرینی (بهترتیب کارآفرینی عمومی ،کارآفرینی سب،زندگی ،کارآفرینی بوروکراتی ،و نهایتا کاارآفرینی تجااری)
معرفی شده و یالل های مفهومی برخاسته از انین سنخشناسیای بهتفصیل موری بررسی قرار گرفتهاند .افازون بار
غنابخشیدن به مطالعات هوی کارآفرینانه از رهگذر تدقیق نقش عقالنی و قضاوت یربااره جامعاه یر شاکلیابی
هوی های کارآفرینانه ،این پژوهش ،به میانجی اتکای خوی به مواضع نظریه انتقایی ،گامی اس یر راستای تعمیاق
سرش میانرشته ِای پژوهش کارآفرینی.

کلیدواژهها :هوی کارآفرینانه ،نظریه انتقایی ،عقالنی  ،سنخشناسی هوی

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1یانشجوی یکتری کارآفرینی ،یانشکدۀ کارآفرینی ،یانشگاه تهران ،تهران ،ایران.


 .2یانشیار کارآفرینی ،یانشکدۀ کارآفرینی ،یانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).


 .3یانشیار مدیری  ،یانشکدۀ مدیری  ،یانشگاه تهران ،تهران ،ایران.


 .4استاییار کارآفرینی ،یانشکدۀ کارآفرینی ،یانشگاه تهران ،تهران ،ایران.


مقدمه

مطالعات هوی کارآفرینانه یربرگیرنده طیف گستریهای از موضوعات نظری و عملی اس که
بیانگر صریح سرش میانرشتهای این حوزۀ مطالعاتی اس و از خریترین سطح تحلیل مانند

واکاوی زبانشناختی و بررسی نقش استعارهها و کلیشهها (کاالر و هولا 8171 ،1؛ یاون و

وارن )8112 ،2تا کالنترین سطح یر پژوهشهایی باا موضاو تحلیال عوامال ایادوولو ی و

بازنمایی هوی کارآفرینانه ،که یالل های عاام آن را یر حاوزه
سیاسی اجتماعی یر تکو ین و
ِ
اجتماعی و فرهنگی بررسی و ارزیابی میکنند (فرناندزاهرریاا و مارتینزاارویریگاز8174 ،3؛

ای 5ایاان حااوزه مطالعاااتی بااه رشااته
آیرلنااد و همکاااران )8112 ،4یربرمیگیا
اری .سهمبخشا ِ
ً
7
کارآفرینی ،افزونبر عرصههایی که مستقیما به نقاش هویا  ،خویشاتن ،6و خویانگارههاای
کارآفرینانااه یر شااکلگیری کااارآفرینی مربااوط میشااوند ،ماننااد پژوهشهااای روانشااناختی

(یتشاااکی و کاارو 8174 ،8؛ شاافری و هاااینی ،)8113 ،9روانکاوانااه (جااونز و اسپایساار،10
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 ،)8112و پژوهشهایی که باه تبیاین تار یر فراینادهای هوی یاابی 11یر آماوز کاارآفرینی
12

13

میپریازند (اهسن و همکاران 8172 ،؛ نیلسن و گارتنر  ،)8171 ،یر سایر عرصههایی کاه
بیشتر یر جریان غالب مطالعات کارآفرینانه مغفول ماندهاند ،یالل های مهمی یاشاته اسا .
یر اینباره میتوان به پژوهشهایی نظیر بازاندیشیهای گفتماانی و انتقاایی یر رابطاه باا نقاد
هوی کارآفرینانه حاکم (کوهن و موسن8111 ،14؛ برگلوناد و همکااران ،)8171 ،15مسائله
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.
.

.

هوی مهاجران کارآفرین (رابرتساون و گرانا 8174 ،1؛ انا و ااون )8171 ،2و باهویاژه

تبعیض جنسیتی یر نظریات کارآفرینی و برخوری با کارآفرینان (وایدهاس8172 ،3؛ ارالندی،4

8171؛ جیازی اوغلو و یاون )8171 ،5اشاره کری.

همانطور که بر اساس ذات سیال هوی  ،تعریف واحدی از این مفهوم نمیتوان به یس

6
استتس ،)8113 ،7هوی کارآفرینانه نیز ،بهنحوی مضااعف،
یای (جنکینز 8112 ،؛ بور و ِ

ساختاری سایال ،تغییریابناده و تعریافگریز یاری (ماورنیکس و همکااران-7222 ،8176 ،8

 .)7222یر ی ،تعریف اجمالی ،هوی کارآفرینانه را میتوان فرایندی پویا ،سیال و نامتجانس

گفتمانی 9شکلیافته یر محای اجتمااعی ،باه کاریار
یانس که از رهگذر کریارهای روایی و
ِ
کارآفرینانه معنا و جه میبخشد (موریس و همکاران .)626 ،8174 ،10عالوهبر این واقعی

که ابهام مفهاومی هویا کارآفریناناه ،اراواه سانخبندیهای متناو از ایان ساازه را ضاروری
میسازی ،یر یهه گذشته اقبال به مطالعه هوی کارآفرینانه یوانادان شاده اسا  ،اماا هناوز
پژوهشهای اندکی یر رابطه با سنخشناسی هوی کارآفرینانه انجاام گرفتاه اسا  .البتاه ایان
مسئله یر موری زمینههای مطالعاتی نوظهور که بهطور طبیعای فاقاد پیشاینه ایبیاات ُپرمایاهای
هستند ،اجتنا ناپاذیر اسا ؛ یر هار حاال ،تاال بارای پرورانادن و اراواه سنخشناسای یر
حوزههای مطالعاتی نوظهور و نابالغ اهمی خاص خوی را یاری ،زیرا بازنمایی مقولهبنادیهای
نو یر موری موضوعات خاص ،میتواند با آمایهسازی مسیرهای محتمل ،فرص های پژوهشی
نوین را ایجای کند.
با این وصف ،این نوشتار یر پی اراوه نوعی سنخبندی انتقایی از هوی کارآفرینانه اس و
نوآوری آن ،همانطور که یر بخش بعد بیان خواهد شد ،یر مقایسه با مطالعات معدویی که یر
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
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رابطه با سنخشناسی هوی کارآفرینانه انجام شده ،بهرهگیری از مبانی مفهومی نظریه انتقاایی
اس  .یر این رابطه ،تمرکز ما بر بررسی یو مؤلفه عقالنی و سویگیری نسب به ییگرباویگی
یر سطح فریی اس ؛ با این توضیح کاه ایان یو مؤلفاه ،همانناد ساایر عناصار تر یرگاذار بار
ً
شکلیابی هو ی  ،ساختی اساسا اجتماعی یارند و کیفیا ا رگاذاری آنهاا مساتلزم مطالعاه
پدیدههای فرافریی اس  ،ایزی که یر افق پژوهش ِی این مقاله نمیگنجد.
پیشینۀ مطالعات سنخبندی هویت کارآفرینانه

انانکه گفته شد ،با وجوی وسع مضامین یر بررسی هوی کارآفرینانه ،مطالعات اندکی یر زمینه
سنخبندی این هوی صورت گرفته اس  .مهمترین سنخشناسی موجوی ،مقاله ُپرارجاا فاوااارت
ُ
عد انگیزههای اجتماعی ،1معیارهاای نااظر بار
و گروبر اس که هوی کارآفرینانه را بر اساس سه ب ِ
ارزیابی خوی 2و ااراو قضاوت 3یر قالب سه سنخ هوی یاروینای (خویمحاور ،رقابا جو باا
ِ
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رفتاری بازاری ،یا به بیاان ییگار ،هویا غاالبی کاه ماا باا عناوان کاارآفرینی تجااری میناامیم)،
4

اجتمااا گرا (بااومینگر ،بااا افااق ییااد میانماادت و معطااو بااه ارتقااای وضااعی اجتماااعی) ،و

رسال نگر( 5کلنگر ،با یغدغههای کالن و بلندمدت و فراگیر) یساتهبندی میکنناد (فاوااارت و
6

گروبر  .)361 ،8177 ،همچنین یو مطالعه ییگر با الهاام از ایان پاژوهش ،باهمنظور غنایساازی
سنخشناسی هوی کارآفرینانه صورت گرفتهاند که یکی از آنها با توساعه مقیاسهاای کمای بارای
اندازهگیری این سه سنخ ،تعریف هوی کارآفرینانه را عملیاتی کاری (سایگر و همکااران.)8174 ،7

یر مطالعه ییگر ،رابطه بین هوی اجتماعی 8و رفتار کارآفرینانه با رهیافتی نااظر بار تفکیا ،رفتاار

عل مندانه 9و رفتار ا ربخشانه 1سنجیده شد (آلسوس و همکاران.)8174 ،2

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.
.
.
.
گروه خااص را میساازند؛ باه بیاان ساایهتر ،منظاور از
 :همانانگاری با الگوهایی که جایگاه
8
اجتماعی یِ ،
ِ
هوی اجتماعی ،وجهی اس که موجویی فری را یر قالب عضوی او یر ی ،گروه یا اجتما خاص رقم میزند.
.

یر پژوهشی ییگر ،کاه باه بررسای نقاش گفتمانهاا یر شاکلگیری و اساتقرار هوی هاای
کارآفرینانه عامل یر توسعه منطقهای میپریازی ،مؤلفان از اهار نو تقابل گفتمانی یای میکنند که

به سنخهای هویتی خاص اشاره یارناد (برگلوناد و همکااران .)31-22 ،8174 ،3ایان تقابلهاا
عبارتاند از :سنتی یر برابر تجدیگرایی ،عقالیی (اقتصایینگر) یر برابر غیرعقالیی (بازیگوشانه
و فرهنگی) ،عایی یر برابر جلوهگرایانه ،و یرنهایا جمعای یر برابار فاریی .باه هماین شایوه و
تاحدی صریحتر یر رابطه با سنخبندی هوی کارآفرینانهُ ،
بریولد و اسکالن اهار سنخ ِروایای از
هوی کارآفرینانۀ سب ،زنادگی 4را بار اسااس یو بعاد متقابال (اساتقالل یر برابار زمینهمنادی
فرهنگی و بات یر برابر انعطا ) شامل هوی مدرن ،هوی متعهد ،هوی آزاییجو و هویا

پسامدرن اراوه کریهاند (بریولد و اسکالن.)719 ،8174 ،5

انان که میبینیم ،پژوهشگران هر ی ،با ارجا به مبانی خاص خوی ،هو ی کارآفرینانه را
بهنحوی موریی و غیرانتقایی سنخبندی کریهاند .این مقاله ،از ی ،سو با وامگیری از آن ااه از
ُ
عد ااراو قضااوت و
سوی فاواارت و گروبر به عنوان ابعای هو ی نام بریه شده ،یعنی یو ب ِ
نیز انگیزههای اجتماعی ،یو ُبعدی که ناظر هستند بر انگاش ِ کارآفریناان از ارزیاابی فضاای
اجتماعی کاه باه نوباه خاوی باه قضااوت آنهاا یر ماوری هو یا اجتمااعیشاان و یرنهایا

انگیزههایشان شکل میبخشد ،و از سوی ییگر با طرح سنجه عقالنیا انساانی کاه ملهام از
آرای انتقایی یورگن هابرماس یر رابطه با سنخشناسی عقالنیا اسا  ،اااراوبی ناو بارای
سنخبندی هو ی کارآفرینانه اراوه میکند.
انگیزهها و سوگیری به دیگربودگی

6

یر ایبیات هوی اجتماعی ،هوی ساختی اجتماعی یاری و باه سااختار و کاارکری هویا یر
شکلگیری رواب اجتماعی فاری باهواساطه جایاابی او یر بطان گروههاای اجتمااعی مرباوط
میشوی .هوی  ،یر معنایی گستریه ،همان انگاره ،تصاویر ذهنای و ایراکای اسا کاه فاری از
.
.
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موجویی خوی یاری ،و یر واقع ،نگاه و بریاش ییگران یر تلقی فری از ایان موجوییا نقاش
مهمی بازی میکناد (جنکیناز .)41-19 ،8112 ،هویا منظوماهای از باورهاا ،ارز هاا،

هنجارها و تجار فری اس که بر اساس آنها خویشتن خوی را تعریف میکناد (اریکساون،1
 .)7321حتی ُبعد فریی هوی  ،یعنی خویانگاره یاا ایرا یرونای فاری ،از اسااس محصاول
فعالی های بازاندیشانه فاری از یرون مناسابات هارروزه اسا (گیادنز،)771-773 ،7936 ،

جایی که یر ا ر کنش فری با ییگران ،فرایند معنابخشی به نحوی میانذهنی 2به جریان میافتد و
فری جایگاه خویش را یر جامعه پیدا میکند (مید.)7396 ،3

یر نظریه هوی اجتماعی معاصر ،سه عنصار اساسای وجاوی یاری (فاوااارت و گروبار،

 .)368 ،8177عنصر کلیدی یر تکوین و پرور هوی فری ریشه یر تعامل یا میانکنش 4فری
با ییگران یاری؛ یرواقع ،فری به میانجی همین تعامالت اجتماعی اسا کاه گروههاا و ریههاا و
الیههای اجتماعی را با یکدیگر مقایسه میکند و خواستهها و انتظارات خو یش را با استقرار یر
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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گروههای خاص تعقیب میکند .فری با ایان مقایسهها،همسانجیها و انتخا هاا ،موجوییا
5

خویش را مقولهبندی میکند (خویمقولهبندی ) و با قرارگرفتن یر ی ،مقوله یا گروه اجتماعی،

مبنایی برای قضاوت از خویشتن خوی و ییگران فراهم میکند (تجفل و ترنر7313 ،6؛ جیویا،7
ِ
 .)7332عنصر یوم به سطح شمولیت 8فری یر رابطه با خویمقولهبندی برمیگریی؛ به این معناا
که فری یر رویارویی با رخدایهای گوناگون ،باا نگااهی فریمداراناه باه ارزیاابی هویا خاوی
میپریازی یا هوی خوی را بهمثابه کارکریی فرافریی یر یل مناسبات اجتماعی گروهی مینگری
و قضاوتهای خوی از خویشتن را با توجه باه انگیز هاای اجتمااعی و یغدغاههای گروهای

میسنجد (هاار و اسامیث .)712 ،8112 ،9عنصار ساوم باه نقاش هویا اجتمااعی یر
نگری انتخا های رفتاری و کنشهای انسانی مربوط میشوی؛ به این معنا که هوی یا،
پیش ِ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فری برای او مبنایی شناختی بارای فهام و تفسایر تجرباههای اوسا  .اراکاه فاری ،یر قااموس
معرف شناسانه سااخ گرایی اجتمااعی ،واقعی هاای اجتمااعی را بهمنزلاۀ میاانجی تفسایر
هوی و نقش خوی از جایگاههای ذهنی ،به کار میگیری و شبکه تجار خاویش را بار هماین
کلای او یر
اساس معنا میبخشد .این سان هوی اجتماعی ی ،فری را میتوان زمینۀ سوگیری ِ
رویارویی با واقعی ها یانس (استتس و بر .)884-886 ،8111 ،1

با این اوصا میتوان گف که توجه به ارتباط پو یای ایرا فری از زمینه اجتماعی و تار یر
متقابل آن بر انتظارات او ،عامل مهمی یر تکو ین و تطور هو ی فری به شمار میآید .به هماین
اعتبار ،با الهام از آن اه فاواارت و گروبر باه عناوان ابعاای هو یا مطارح کریهاناد (،8177
 ،)368انگیزههای فری از کریار کارآفرینانه و نیز اااراو قضااوت فاری از ییگرباویگی را یر
قالب ی ،سازه واحد ایغام میکنیم .یر این رابطه ،انگیزههای فری یر قالاب تقابال انگیزههاای
خویمحورانه با انگیزههای جامعهنگرانه ،و ااراو قضاوت فاری از ییگاران یر قالاب تقابال
ً
رقیبان و جامعه بیان شدهاند .به عبارت یقیقتر ،انگیزه اصلی هو ی یارو ینای – کاه اساساا باه
کارآفرین ِی تجار ِی مرسوم قابل اطالق اس – خویمحورانه اس  ،به این معنا که کارآفرین برای
ً
یس یابی به منافع ماایی باه ترسایس بنگااه مباایرت مایورزی ،و طبیعتاا یر تعاامالت خاوی
ً
ااراو قضاوت از ییگران را عمدتا یر قالب رقیبان صورتبندی میکند ،یر اینجا ایرگای
بر ییگران به مثابه هسته اصلی فرایند کارآفرینانه تعریف میشوی باه نحاوی کاه حتاا همکااران
بالقوه را یر ااراو میزان منفعتی که به او میرسانند ارزیاابی مایکناد .از ییگرساو ،انگیازه
اصلی هو ی کارآفرینانه رسال نگر ،که با عطف به اهادا بلندمادت اجتماعی اسیاسای و
فرهنگی متجلی میگریی ،ییگرخواهانه و معطو به پیش ُب ِری آرمانهای کالن تعریف میشوی،
به این معنا که انگیازه اصالی کاارآفرین رساال نگر بارای ایجاای بنگااه ،طارح و پایجاو یی
ایدهآلهای سیاسی ،اجتماعی و زیس محیطی اس ؛ و بهتبع یر تعامالت خاو یش ییگاران را
ورای یغدغههای فریگرایانه و یر ااراو ارتقای عمومی حیات اجتماعی قضاوت مایکناد.
ُ
ُ
عد پیشگفته برای یو قطب طیاف
عد فریمداری و جامعهمداری را با ایغام یو ب ِ
به این قرار ،ما ب ِ
هو یتی مطرحشده از سوی فاواارت و گروبر ،یعنی انگیزههاا و قضااوت یر ماوری ییگاران یر
موری کارآفرینی یارو ینی و کارآفرینی رسال نگر ،تعریف میکنیم.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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فریمداری
• انگیزههای فریگرایانه
• ییگران به مثابه رقیبان
بالقوه

اجتما مداری

ُ
• انگیزههای اجتماعی خری
(بومی)
• ییگران به مثابه همزیستان
اجتما

جامعهمداری
• انگیزههای اجتماعی کالن

• ییگران به مثابه همزیستان
جامعه

یاروینی
اجتما گرا
رسال نگر

شکل شماره ( .)0سنخشناسی هویت اجتماعی کارآفرینی
منبع :فاواارت و گروبر8177 ،
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کنش و عقالنیت
 )1مطالعات انتقادی کارآفرینی

یر تاریخ اندیشه معاصر ،تبار نظریه انتقاایی ،یر مقاام یکای از الهاامبخشترین پارایایمهاای
پژوهشهای اجتماعی ،به آرای اندیشمندانی هماون کانا  ،هگال ،نیچاه ،ماارکس ،وبار و
متفکران مکتب فرانکفاورت برمایگاریی؛ و باه بیاانی کلای مایتاوان آن را پیکارهای یانسا
یربرگیرنده رو یکریهای گوناگون نظری و عملی یر حوزههای مختلف (جامعهشناسی ،اقتصای،
روانکاوی ،ایبیات و  )...که به قصد نقد و بازسازی روندها و سااختارهای موجاوی باه هاد

گشایش امکانات رهاییبخش بارای انساان طارح مایشاوند (باوهمن .)8174 ،1نظریاههای
انتقایی ،یر تقابل با رو یکریهای پوزیتیو یستی که بنا به منطق یرونی خوی (بیطرفا ِی ارزشای)

یر قید تحلیل وضع موجوی باقی میمانند ،یر پی ایجاای تار یر رهااییبخاش و خلاق جهاانی

هستند که نیازها و توانهای راستین آیمی را برآوریه کند (هورکهایمر .)864 ،7318 ،2باه ایان
ِ
اعتبار ،رهیاف های انتقایی ،یر ی ،نگاه کلی ،به واکاوی ابعای مختلف سلطهپذیری انسان یر
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

جوامع مدرن میپریازند و یورنمای غاایی آنهاا تبیاین شارای سالطه و تاال بارای تحقاق
روندهایی اس که به ظهور جامعه آزای و توانمناد بارای همگاان یااری مایرساانند .از نگااه
هورکهایمر ،یکای از بنیانگاذاران مکتاب فرانکفاورت ،ایان رهیافا از مواضاع بایطار و
ِ
ایجابیای که یر سن هرمنوتی ،کالسی ،حااکم اسا  ،فراتار مایروی (مکاریا،7922 ،،
 .)914امروز یر فلسفه علوم اجتماعی ،نظریه انتقایی مفهومی فراختار شامریه مایشاوی کاه
طرحها و برنامههای پژوهشی ذیل آن میکوشند تاا «حقیقا » و «تعهاد اخالقی/سیاسای» را
ِ
همگام و همراه با هم پیگیری کنند (پین.)141 ،7928 ،
تبار وروی بینشهای نظریه انتقایی یر نظریه سازمان و مدیری  ،به اوایل یهه 7331

میالیی و انتشار کتا تر یرگذار مطالعات انتقادی مدیریت( 1السان و ویلماوت،)7338 ،2
ً
برمیگریی؛ جایی که یر تقابل با این واقعی که یانش مادیری منحصارا باه یانشای بارای
ِ
مدیری و مدیران تبدیل شده و به شکلگیری فرمهاای جدیاد و نهفتاه سالطه یر الیاههای
مشخصی از کلی اجتماعی بل گشته ،سعی بر این بوی تا با بهرهگارفتن از ایادههای نظریاه
انتقایی ،به نقد و بازتعریف مطالعات سازمان و مادیری بپریازناد و برناماههای پژوهشای
یگراندیشانهای را برای نظریه و عمل مدیری مطرح کنناد .از ایان منظار ،نظریاه انتقاایی،
مقابلهای فکری و نقایانه-بازسازنده یر برابر جریان غالب یر مطالعات ساازمان و مادیری

اس (پارکر ،)8118 ،3که بر اساس پیشفرضهای معرف شناسانه و هنجارهای فرهنگا ِی
مبتنی بر عقالنی ابزاری صورتبندی شده اند .به زعم آلوساون و و یلماوت کاربسا های
اصلی نظریه انتقایی یر مطالعات سازمان و مدیری عبارتناد از :توساعه و گساتر یامناه
نظری نگر ذهنیگرا ،آشکارساختن رواب قدرت نامتوازن و تبعیض ،نقد یرونای گفتماان
مدیری  ،و برجستهساختن مرکز ی زبان و کنش ارتباطی یر پژوهش (الوسان و ویلماوت،
.)7-89 ،8119
ً
یر پژوهشهااایی کااه یر حااوزه مطالعااات کارآفرینانااه صااورت گرفتااه ،عماادتا بااه یلی ال
عناصر معرفتی یر گفتمان جریان غالب کارآفرینی و زمینهمند باوین آن یر منطاق
بدیهیگرفتن
ِ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

2
گامی به سوی
سنخشناسی انتقادی...

فرهنگی تفکر غربی (اگبر ،)413-412 ،8111 ،1مطالعات اندکی یر حوزه اندیشاه انتقاایی
صورت پذیرفته اس  .با این حال ،از اوایل ساده جااری ،مطالعاات مهمای یر پژوهشهاای
کارآفرینی منتشر شده که میتوان آنها را یر قالب مطالعات انتقایی برشمری .برای نمونه ،جونز
و اسپایسر ( )8113کوشیدهاند تا با آشکار ساختن پیوند متقابل بین بازنماییهاای مفهاومی و
سیاسی کارآفرینی ،سو یههای تاری ،پدیده کارآفرینی (از نظار سیاسای و اجتمااعی) را افشاا

کنند .یر نگاهی کلنگرتر ،افرایی هماون گارتنر ،)8179( 2و استیرت و هیاور ،)8114( 3
با ترکید بر پیچیدگی پو یاییهای اجتماعی که پدیده کارآفرینی را متار ر مایساازند ،یر تاال

هستند تا وجه اجتماعی کارآفرینی (کارآفرینی به مثابه تغییر اجتماعی) را برجساتهتر از آنااه
تاکنون یر ایبیات مطالعات کارآفرینانه صورت گرفته ،مطرح کنند.
ً
افزون بر این ،بعضی از پژوهشها ،که عمدتا پژوهشهاایی یر حاوزه هو یا کارآفریناناه
هستند ،کوشایدهاند تاا صادای ذهنی هاا و عاملی هاای کارآفریناناهای را کاه یر مطالعاات
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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کالسی ،کارآفرینی ناییده گرفته میشوند تقو ی کنند ،و کلیشههای تبعیضآمیاز (باه لحاا
جنسیتی و قاومی) را یر گفتمانهاای ذاتباوراناه و مریسااالر کاارآفرینی باه ااالش بگیرناد
(ارالندی8171 ،؛ اسرز و بنشا

4

5

8111 ،؛ اهل و مارلو .)8178 ،

ترکید بر سو یههای توانمندساز و رهاییبخش بالقوه یر سنخهای معینی از کارآفرینی ،کاه
از مهمترین مشخصههای ممیاز یر مطالعاات انتقاایی اسا  ،ماوری توجاه گاروه ییگاری از
پژوهشاگران بااویه اسا (مونتسااوری8174 ،6؛ وریویجان و همکاااران8176 ،7؛ جنینگااز و

همکاران .)8176 ،8به طور کلی ،اشماندازهای انتقایی یر پژوهشهای کارآفرینی را میتوان
یر قالب محورهایی مانند نقد ایدوولو یها ،مفروضات مسل و بدیهیانگاشته ،نقد و بررسی
مواضع رو شناختی رایج ،واکاوی پو یاییهای اجتماعی و فرهنگی کارآفریناان ،نقاد اقتصاای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

سیاسی کارآفرینی ،واکاوی هو ی ها ،روای ها و گفتمانهای مسال و  ...صاورتبندی کاری

(تدمنسون و همکاران.)291-296 ،8178 ،1

 )2هابرماس و سرشت رهاییبخش عقالنیت ارتباطی

یر این نوشتار ،ما به طور و یژه با ارجا به اندیشاههای یکای از مهمتارین اندیشامندان نظریاه
انتقایی ،یورگن هابرماس ،و خاصه نظریه او یرباره عالیق بشری و سنخهای کنش و عقالنی ،
ُ
عد متقابل از عقالنیا را معرفای کنایم ،یو ُبعادی کاه باا افازوین باه ابعاای
میکوشیم تا یو ب ِ
مطرحشده یر بخش پیش ،زمینه الزم را برای شکلیاب ِی ی ،ااراو جه سنخبند ِی هو ی ِ
کارآفرینانه فراهم میآورند .گستره یغدغههای نظری-عملی هابرماس ،که از او به عنوان یکای
از تر یرگذارترین فیلسوفان یای میکنند (بوهمن و رگ ،)8176 ،2طیف وسایعی از مضاامین را
یربرمیگیری :از نظریههای اجتماعی-سیاسی گرفته تا زیباییشناسی ،نظریه زبان و حتا فلسافه
یین .با این همه اگر بخواهیم جایگاه او را یر تااریخ فلسافه را باا توجاه باه سهمبخشایهاای
جریانساز نشانگذاری کنیم ،باید به محورهای اصلی آ ار مهم او اشااره کنایم :عقالنیا ،
ارتباط ،کنش و یانش (ماتوستی .)8172 ،3،او یر یکی از اولاین آ اار خاوی ،یاناش و عالیاق
بشری  ،ضمن واکاوی اجتماعی-اقتصایی جامعه سرمایهیاری ،باا نگرشای وباری ،گساتر
ییوانساالری (بوروکراسی) یر حیات اجتماعی را همپیوند با سلطه عقالنی ابزاری (عقالنی

مبتنی بر ابزار/اهدا ) بر سایر اشکال عقالنی مییاند (هابرماس)724-42 ،7318 ،4؛ سنخ
ً
کارکریگرا و ابزارانگار تفکر که یر آن آیمی صرفا یر پی کارآمدترین ابزار و بهیناهترین رو هاا
برای رسیدن به اهدا خو یش اس ؛ به زعم هابرماس ،یر نتیجه سلطه عقالنی و کنشهاای
ابزاری و فرهن ییوانساالر ،افرای توانایی ترمل بر اهدا و بهطور کلی معنای زندگیشان را از
َ
یس مییهند (شرت.)791-769 ،7939 ،
یر همین راستا ،استدالل هابرماس یر زمینه نسب یانش و عالیق گوناگون انسانی این اس

که افرای یانش را بر اساس عالیق خوی ساازمانیهی مایکنناد؛ ایان عالیاق ساه گوناه هساتند
(بوهمن و رگ:)8176 ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 )7عالیق فنی 1که معطو به پیشبینی و کنترل جهان طبیعی اس و یر سرش تجربای-
تحلیلی علوم طبیعی که یر پی عرضه تبیینهای عمومی آزمونپذیر هستند متجلی میشاوی ،و
یر آن طبیع و جامعه به منزله ابژههایی انگاشته میشوند که قاعدهمنادیهاای قاانونگون بار
آنها حاکم اس و از همین رو میتوان آنها را کنترل کری.

2

 )8هابرماس عالقه یوم را ،به الهام از کان  ،عالقه عملی مینامد ،عالقهای که معطو باه
حفظ و گستر امکاناتی اس که به خویفهمی و فهم متقابال ماا یر ارتبااط باا ییگاران مرباوط
میشوند .علوم فرهنگیاهرمنوتیکی به طور خاص حول همین عالقه شکل گرفتهاند ،علومی کاه
به فهم شکلهای گوناگون کنشهای میانفریی یر شکلبندیهای اجتماعیافرهنگی میپریازند

 )9سومین عالقه شناختی ،عالقه رهااییبخش 3ناام یاری ،کاه یر آن آیمای یر پای غلباه بار

جزمگراییها ،سرکو ها و سلطه اس  .این قسم عالیاق باا خویاندیشای ،ترمال نقایاناه بار سار
پیشانگارهها و مفروضات بدیهیانگاشته و خویتعینبخش ِی انسان نسب مستقیم یاری ،به نحاوی
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که با به ااالش گارفتن نظام حااکم (بار اذهاان ،بار رساوم ،بار سیاسا ها) ضامن کاساتن از
سرسپریگیهای آشکار و نهان انسان از سلطه ،زمیناه شاکوفایی توانشهاای راساتین او را فاراهم
میآوری.
جدول شماره ( .)0تقسیمبندی هابرماس از عالیق و کنشهای بشری
عالیق بشری

فنی

عملی

رهاییبخش

فعالی فکری

تجزیه و تحلیل

تاریخیاهرمنوتیکی

انتقایی

فعالی اجتماعی

کار

تعامل و تفاهم

مبارزه ،مقاوم و آزایسازی

کنش

ابزاری

ارتباطی

رهاییبخش

منبع :هوال 7939 ،

با وجوی نقدهای واریشده بر این ساختار ساهگانه (هاوال  ،)89-66 ،7939 ،هابرمااس یر
ارتباط و تحول جامعه و یو مجلد نظریه کنش ارتباطی ،نگر خوی از عنصر رهاییبخش را با
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ترکید بر محوری زبان و کانش ارتبااطی پروراناد .یر نظری ه ک نش ارتب اطی ،هابرمااس ،از
سنخبندی کنش انسانی ،نسخهای پروریهتر از آن اه یر دانش و عالیق بشری به یس یایه بوی

عرضه کری ،که یر آن به یو گونه اصلی کنش انسانی اشاره مایکناد :کانش ارتبااطی 1و کانش

راهبریی .2هد فری یر کنش ارتباطی یس یابی به تفاهم با ییگاران بهمنزلاۀ میاانجی ارتبااط
زبانی اس  ،یرحالیکه کنش راهباریی باهمنظاور یسا یابی باه هادفی مشاخ

از طریاق

ابزارهای غیرشخصی و راهبریی و ارتباط غیرمستقیم اس (هابرماس7326 ،؛ .)7321

هابرماس ،سپهری را که یر آن کنش ارتباطی واقع میشوی ،زیس جهان ،3یا همان عرصاه

روزانۀ تعامالت اجتماعی (همزیستی فعاالنه با ییگران) مینامد .یر مقابال ،عرصاه نااظر بار
کنش راهبریی ،سیستم نامیده میشوی که منظور او از آن نظامهای اقتصایی و یولتی اس کاه
عامل های ِی آنها پول و قدرت اس  .هابرماس ،هماون ساایر اندیشامندان نظریاه انتقاایی،

معتقد اس که یر جریان تحول جامعه مدرن ،سیستم زیس جهان را به اساتعمار گرفتاه و باه

همین یلیل ،کنشهای ارتباطی رفتهرفته به یلیل سیطره منطق حاکم بر کنشهای راهبریی که از
سوی سیستم بر افرای تحمیل شده ،کمرمق و بیمایه گشتهاند و یرعاوض کنشهاای راهباریی
جامعی روزافزون یر حیات بشری یافتهاند (هابرماس .)917-616 ،7321 ،به ایان اعتباار،
ً
رهاییبخشی یر این نگاه ،معطو به تال هایی اس اساسا اخالقی و منطبق با منطق کانش
ارتباطی که به خویآیین ِی ارتباطی مدی میرسانند ،و یرنتیجه آن گوناههای مختلاف ناابرابری و
تبعیض (جنسیتی ،قومی ،اقتصایی و  )...کاهش مییابد.

یر واقع ،میتوان با مسامحه ،کنش ارتباطی یر نظریه هابرماس را ترلیفی از کنشهای ارتباطی
و انتقایی وی یر بحث دانش و عالیق بشری یر نظر گرف و یر مقابل ،کنش راهبریی را متنااظر
با کنش ابزاری تلقی نموی و با اتکا بر پیوند اصطالحات کنش و عقالنیا یر اندیشاه هابرمااس

(برند7331 ،4؛ پدرسون616-642 ،8112 ،5؛ اسپراکلن ،)21-97 ،8113 ،6از ی،سو تعبیر
عقالنی ابزاری را استفایه کری که ناظر بر منطق عملکری سیستم و ناظر بر انضاباط ،پیشبینای و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

09
گامی به سوی
سنخشناسی انتقادی...

کنترل ذهن و جهان اس و از سوی ییگر ،تعبیر عقالنی ارتباطی و رهاییبخش را به کار بری – که
ً
ات
اصالتا یر
یی مدعی ِ
عوض تصاحب یا مالکی یانش ،با کاربس آن یر اعتباربخشی/اعتبارزیا ِ
ِ
گفتاری و کریاری یر زیس جهان پیوند یاری .به بیان سایهتر ،عقالنی ابزاری ،ناظر بر عالیق فنی
و معطو به تصاحب و مدیری نیروها و کریارها یر جه یستیابی به اهدا مشخ

اس  ،و

خاص ما از عقالنی ارتبااطی اسا  ،نااظر بار عالیاق عملای،
عقالنی رهاییبخش که تعبی ِر ِ

اخالقی و رهاییبخش اس و یر پی همسنجی اهدا و غایات یر قالب ایجای تفاهم و اجما بر

سر ارز ها اس  ،امری که یر عرصه اجتماعی به شکوفایی توانشهاا و اساتعدایهای نهفتاه یاا
سرکو شده راه می َبری.
ٔ
چارچوب چهارگانه سنخهای هویتی

ااراوبی که برای سنخبندی انتقایی هوی کارآفرینانه یر نظر گرفته شده ،با ارجا به اهاار
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مؤلفه مطرحشده یر بخشهای پیشین پیکربندی شده اس  .از ی،سو ،یوگانگ ِی جامعهمداری
عمومی کارآفرین
گیری
و فریمداری با ارجا به سنخشناسی فاواارت و گروبر ( ،)8177به سو ِ
ِ

یر برابر ییگربویگی اشاره یاری که باا توجاه باه ترکیاب معیارهاای «انگیزههاای اجتمااعی» و

«قضاوت از ییگران» تادوین شادهاند .مؤلفاه فریماداری باه غلباه انگیزههاای فریگرایاناه یر
مبایالت اجتماعی اشاره یاری و مؤلفه جامعهمداری ناظر بر جه گیری فری یر راساتای تحقاق
منافع عمومی و ارز های مشتر اس .
از سوی ییگر ،یوگانگ ِی عقالنی ابزاری یر برابر عقالنی رهاییبخش با اتکا بر ایدههای
انتقایی هابرماس یر رابطه با سنخهای کنش و عقالنی مطرح شده اسا  .عقالنیا ابازاری
همان عقالنی مبتنی بر ااراو کنشی ابزارااهدا اس  ،یرحالیکه عقالنی رهاییبخش
اشکال سلطه اسا  .ایان
مبتنی بر انگیزههای سیاسیااجتماعی برای آشکارنموین و رهایی از
ِ
یوگانگی ،مختصات اصلی ااراو موری نظر ما از سنخبندی هوی کارآفریناناه را اینگوناه

صورتبندی میکند:
 )7ترکیب سو یه رهاییبخش عقالنی و انگیزههاای جامعهمحوراناه ،هو یا کارآفریناناه
آزاییخواه را میسازی؛ هو یتی که یر آن کانش کارآفریناناه معطاو باه آزایسااختن نیروهاای
ناییدهگرفتهشده یا سرکو شده از سوی ساختارهای اجتماعی حااکم اسا  .بایشا ،گساتره

وسیعی از سنخهای اجتماعی کارآفرینی (کارآفرینی اجتماعی ،کارآفرینی سیاسی ،کاارآفرینی
نهایی و  )...را میتوان یر قالب این هو ی جای یای ،با این حال انان کاه یر ایاماه اساتدالل

خواهیم کری ،کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینی عمومی 1را میتوان الگوی مناسبی برای هویا
کارآفرینانه آزاییخواه یر نظر گرف .
 )8از ساوی ییگار ،بااا ترکیاب عقالنیا رهاااییبخش و انگیزههاای فریمداراناه ،هویا

کارآفرینانه استقاللطلب ایجای میشوی که یر آن کارآفرین یر پی رهایی خاویش از انگارههاا،
رویهها و ذهنی های مرلو و مرسوم ،و خلق حیات خویش یر قالبی نو اس  .این تعریف از
هوی استقاللطلب یایآور کارآفرینی سب ،زندگی اس .
 )9یر سوی ییگر این ااراو با محوری عقالنی ابزاری مواجه ایم .ترکیب عقالنیا
ابزاری با جامعهمحوری ،هو ی کارآفرینانه نظمطلب را به ما خواهاد یای ،کاه تجلای آن را یر
کارآفرینی بوروکراتی 2،بررسی خواهیم کری.

 )6یرنهای  ،یر مقابل هو ی آزاییخواهانه ،هو ی سویجو یانه را قرار مییهیم کاه نااظر
ً
برانگیزههای فریمدارانه و عقالنی ابزاری اس و طبیعتا یر کارآفرینی تجاری 3تجسم مییابد.
یر ایامه ،به تفصیل این اهار سنخ هویتی و گونههای کارآفرینی همبسته با آنها میپریازیم:
عقالنی رهاییبخش
آزاییخواهی

استقاللطلبی

جامعهمداری

فریمداری
سویجویی

نظمطلبی

عقالنی ابزاری

شکل شماره ( .)2سنخبندی انتقادی هویت کارآفرینانه
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ٔ
 )1هویت کارآفرینانه آزادیخواه :کارآفرینی عمومی

توجه به عرصه اجتماعی و رهاییبخشیدن باه نیروهاای سرکو شاده یر سااختارهای حااکم،
انتقاییترین گونه کارآفرینی یر سنخبندی موری نظر ماس  .اناناه اصاطالح «انتقاایی» یر
تعبیر کارآفرینی انتقایی را ناظر بر ترکید بر نقاش کاارآفرینی یر غلباه بار اساتثمار ،سالطه و
سرکو  ،و فراهمآورین اشکال رهاییبخش یر ساح وجاوی فاریی و جمعای تعریاف کنایم

(وریویجاان و همکاااران719-711 ،8176 ،؛ ریناادووا و همکاااران.)622-613 ،8113 ،1
سنخهای گوناگونی از کارآفرینی اجتماعی را میتوان یر رسته کارآفرینی انتقایی قلمدای کاری.

یر اینباره بهطور خاص میتوان باه سنخشناسای زهارا و همکاارانش)281-288 ،8113( 2

مهندسی اجتماعی سانخبندی
اجتماعی شومپیتری را ذیل عنوان
اشاره کری که یر آن کارآفرینی
ِ
ِ

کریهاند ،و یر آن نقش کارآفرین اجتماعی ،خلق سیستمهای جدید و ماؤ ری اسا کاه بهتار

میتوانند نیازهای اجتماعی را پاسخگو باشند .بااینهماه ،باه نظار میرساد تعبیار کاارآفرینی
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عمومی ،بهیلیل ذات مفهومی که وا ه «عمومی» یر سن نظریه انتقایی یاری ،قایر باه پوشاش
گسترۀ بیشتری از یالل ِ رهاییبخش یربارۀ مفهاومپریازی هویا کارآفریناناه آزاییخاواهی
اس  ،زیرا ناظر بر تال های ابتکاری یر راستای االش ساختارهای اجتمااعی بازتولیدکنناده
3

سلطه اس (هوال و همکاران .)66-92 ،8176 ،
یر ایبیات کاارآفرینی عماومی ،یر کناار تعااریف خنثاا و اغلاب غیرسیاسایای کاه از
ً
کارآفرینی به یسا یایهاناد ،و آن را صارفا یر قالاب کاربسا ساو یههای نوآوراناه کانش
کارآفرینانه یر رابطه با مساول بخاش عماومی تعبیار کریهاناد (لاوویس7321 ،4؛ کاوهن،5

7322؛ پولی 8111 ،6؛ کالین و همکاران8171 ،7؛ الیدن .)8174 ،8با ارجا به تفسایر

انتقاایی کاارآفرینی عماومی را ،کاه شااید بتاوان آن را
هابرماس از عرصه عماومی ،9وجاه
ِ

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

کارآفرینی عمومی انتقایی 1نامید ،یر کاربس فرایندهای کارآفرینانۀ حین ترسیس و پاایش
ِ
حوزه عمومی تعریف کری .هابرماس یر تبارشناسی مفصلی که از خاس گاه عرصه عمومی
به یس مییهد ،سرش عرصه عمومی را یر قالاب ساپهری تعریاف مایکناد کاه یر آن،
انسانها قایر هستند فارغ از اجبارها و اضطرارهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصایی ،به بحث و
تبایل نظر یرباره یغدغه ها و مساول خوی بپریازند و بدین ترتیب ،از ی ،سو زمینه اساتعالی
یغدغههای فریی به مساول اجتمااعی فاراهم شاوی و از ساوی ییگار شاکلیاابی هنجاار و
نهایهای برآمده از تعامل پو یای انسانی ممکن گریی (بوهمن و رگ .)8176 ،به همین سبب،
کارآفرینی عمومی انتقایی را میتوان سنخی از کارآفرینی یانسا کاه یر آن کاارآفرین ،باا
رویکریی ییگریخواه و جامعهنگر یر پی آزایسازی آن یسته از موانع نهاایی ،اجتمااعی و
سیاسی اس که بر راه تعاملهای انسان ِی مسرلهگشا را میبندند .ناگفتاه پیداسا کاه وفاق
تعاریف مرلو از کارآفرینی اجتماعی ،که آن را فرایندی ناظر بر شناسایی و برآورین نیازهای

مهم اجتماعی و خلق ارز های اجتماعی میشناسند (میر و مارتی91 ،8114 ،2؛ اوی و

ماجومدار 916 ،8176 ،3؛ یویویی و ویراورینا .)98 ،8172 ،4

شرط امکانپذیرساختن کارکریهاای
کارآفرینی عمومی انتقایی ،با تعریف فوق ،یرواقع ِ

کارآفرینی اجتماعی اس و از همین منظر مفهومپریازی یقیاقتر و مصداقساازی بارای آن
اهمی نظری و عملی باالیی یاری .این مسرله یر صاورتبندیهاای ناو ینی کاه بار کاارکری
رهاییبخش کارآفرینی اجتماعی متمرکز هساتند ،باه روشانی مشاهوی اسا (مونتساوری،
292 ،8174؛ ااندرا .)441 ،8171 ،5بهاینترتیاب ،هویا آزایی خاواهی یر کاارآفرینی
عمومی ،بازتابی از وجه رهاییبخش هوی کارآفرینانه یر عرصه عمومی و اجتماعی اس .
ٔ
 )2هویت کارآفرینانه استقاللطلب :کارآفرینی سبک زندگی

ذات مفهومی خوی یر نظریه انتقایی ،مااهیتی جمعای و اجتمااعی
اگراه رهاییبخشی ،بنا به ِ

یاری ،بااینحال مضمون نوظهاور کاارآفرینی ساب ،زنادگی یر ایبیاات ،باالقوه ساویه فاریی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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رهاااییبخش ،ساانخ خاااص کااارآفرینی را طاارح میکنااد کااه میتااوان آن را مصااداق هویا
کارآفرینانه استقاللطلب تلقی کاری .هاد نهاایی کاارآفرین ساب ،زنادگی فاریی از ایجاای
کسبوکار ،بس تحول یر سب ،زندگی خاوی یاا ییگاران اسا  ،ناه کساب ساوی (بریولاد و
اسکالن .)31 ،8174 ،به بیان ییگر ،کارآفرین سب ،زندگی ،پاایا کاریار کارآفریناناه را یر
حس نی،بختی یا ساعایت خاوی یاا ییگاران از کانشورزی کارآفریناناه باه یسا مایآوری.
بهاینترتیب ،این سنخ از کارآفرینی یر پی رهایی فاری از قیاد باورهاا ،هنجارهاا و ارز هاایی
اس که او را یر قالب نوعی خاص از زندگی یا کسبوکار گرفتار کریه اسا  .یر ایان راساتا،
ایجای تعایل بین سب ،کسبوکار و نو فراغ  ،تعیاین ناوعی کسابوکار باا هاد ارضاای
اشتیاقهای سعایتآفرین ،و خلق آمیزههای نو و بدیع از کار و زندگی که زمینۀ تعاالی غایاات
ارزشی فری شوی ،به ارایه و ساوگیری کارآفریناناه او یر اساتقالل از محادویی های بیرونای و

یرونی بستگی یاری (کنستبل.)8172 ،1
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یر واقع ،هوی کارآفرینانه استقالل طلب ناظر بار آن سانخ از کاارآفرینی اسا کاه
عاماال رهااایی بخش یر پاای آزایسااازی خااوی از کلیشااه ها و باورهااای حاااکم باار تحقااق

خوی شکوفایی و تجلی اشتیاق های شخصی یر کار اس (هناریکس8118 ،2؛ ماارکتی و
3

همکاران  .)8114 ،همان طور کاه بیاان شاد ،بریولاد و اساکالن یر سانخ بندی هاویتی
بوین
معیار زمینه ای (استقالل) و منعطف ( اب
کارآفرینی سب ،زندگی را یر رابطه با یو
ِ
ِ
هویتی) به اهار هوی مدرن ،متعهد ،آزایی جو و پسامدرن یسته بندی کریه اند (بریولد و
اسکالن .)719 ،8174 ،معیاار اساتقالل یر ایان سنخ شناسای باه ناوابساتگی کاارآفرین
سب ،زندگی نسب باه نشاانه ها و سانجه های نظام حااکم برمای گاریی ،کاه انان ااه از
مضمون شناسی تعبیر رهاایی بخاش یر نظریاه انتقاایی برمای آیاد ،شارط الزم بارای هار
کنش ورزی انتقایی به شمار مای آیاد .بادین ساان ،کاارآفرینی ساب ،زندگی ،کاه یر پای
آشتی یاین مقوله کاار باا ساپهر زنادگی اسا و ایان یر تقریا ِر ماا از سانخ بندی هو یا
استقالل طلب ناظر بر وجه فریی رهایی بخشی اس .

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ٔ
 )3هویت کارآفرینانه نظمطلب :کارآفرینی بوروکراتیک

انانکه گفته شد ،عقالنی و کنش ابزاری ،آن گونه که یر قاموس هابرماس معنا میشوی ،نااظر بار
ااراو عقالیی-کریار ِی ابزار-اهدا اس  ،و یر آن وجه فنای عقال و کانش بار وجاه عملای،

اخالقی و رهاییبخش عقالنی سایه میافکند .معناای عقالنیا ابازاری یر اندیشاه انتقاایی ،باا

مضمون عقالنی صوری 1ماکس وبر پیوندی تنگاتن یاری؛ به این معنا که یر نگاه وبار ،عقالنیا

حاکم یر جوامع سرمایهیاری صنعتی ،همان عقالنی صوری اس که یر آن عقل بهمثابه ابزاری یر
مواجۀ حسا گرانه انسان با ییگران تعریف میشوی (نوذری .)742-873 ،7927 ،به بیاان یقیاقتر،
متوجاه نظامهاای هنجااری و ارزیاابیهاای
عقالنی صاوری ،یر تقابال باا عقالنیا ذاتای کاه
ِ
ً
ارز شناختی اس  ،بی آن که التفاتی به محتوای ارزشی اهدا یاشته باشد ،صرفا یر کار ارزیاابی
بهینهترین ابزار برای یس یابی به اهدا مشاخ اسا (کاالبرگ7321 ،2؛ ُمادی و همکااران،3
 .)8172این سنخ از عقالنی و کنش ابزاری منضم به آن ،یر آشکارترین شاکل ممکان ،یر ساطح
ذهنی یر قالب تفکر فنساالرانه ،و یر سطح ساختارهای عینی یر قالب بوروکراسی تجسم مییابد
(نوذری.)721-722 ،
یر همین راستا ،کارآفرینی بوروکراتی ،را میتوان یر مقام نمایندهای از هو ی کارآفریناناه
نظمطلب ،که برآی ِند انگیزههای جمعگرا اما متکی بر عقالنی و کنشورزی ابزاری اسا  ،باه

پیش کشید .اگراه مطالعاتی که یرباره کارآفرینی بوروکراتی ،انجاام گرفتاه اناد هساتند ،و
ً
نتیجتا مفهوم و مضمون آن اندان ساخته و پریاختاه نیسا  ،اماا باا ارجاا باه پژوهشهاای
صورتگرفته یر این حوزه میتوان کارآفرینی بوروکراتی ،را کارآفرینی یر ساطح ساازمانهای
عمومی و ییوانساالر تعریف کاری کاه از طریاق اعضاای آن ساازمان و از رهگاذر کنشهاای
نوآورانه آنها محقق میشوی و هد از آن نوسازی ساختاری سازمان اسا (برناث،8178 ،4

2-6؛ تساا ،و اشاانایدر997 ،7336 ،5؛ باااوز و ابوالفیااا .)297 ،8118 ،6از ایاان منظاار،
کارآفرینی بوروکراتی ،به لحا سطح عملکری خوی و اهدا عمومیا با کارآفرینی عمومی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

02
گامی به سوی
سنخشناسی انتقادی...

پیوندهایی یاری که برجستهترین آن بازسازی ساختارهای عمومی و حاکمیتی از طریاق تزریاق

روح کارآفرینانه و نهایینه ساختن نوآوری یر ایان ساختارهاسا (اسابورن و گاابلر7338 ،1؛

کالینیکوس .)8114 ،2با ایان هماه ،نظار باه تعریاف کالسای ،و وباری از بوروکراسای کاه

یربرگیرنده ارکانی هماون تخص  ،اقتدار ،پایگانساالری ،انتخا ها و قواعد رسمی اسا
(وبر ،)976-949 ،7932 ،پیوند زین وجه جمعی و عمومی کارآفرینی بوروکراتیا ،باا ُبعاد
وجه نظمگرای این سنخ از کارآفرینی یر مفهوم آن اس .
عقالنی ابزاری ،یر راستای گنجاندن ِ
به بیان ییگر ،کارآفرینی بوروکراتی ،،اگراه مانند کارآفرینی عمومی ناظر بار یسا یاابی باه
اهدا سازمانی و اه بسا عمومی اس  ،اما پایبند ِی آن باه برسااختن ساازمانهای مناتظم،

بهنحوی ناگز یر به تبعی آن از منطق کنش ِی عقالنی ابزاری و ااراو های صلب اهادا -
ابزار اس  ،خصیصهای که ما آن را یر قالب هو ی کارآفرینانه نظمطلب سنخبندی میکنیم.

ٔ
 )4هویت کارآفرینانه سودجو :کارآفرینی تجاری
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اگر کارآفرینی عمومی را یکی از قطبهای طیف ناظر بر سنخبندیمان برشماریم ،قطب ییگر
آن متعلق به کارآفرینی تجاری اس  .به عبارت ییگر ،ترکیب جامعهمحوری و رهااییبخشای،
که یر قطب انتقایی طیف ما قارار مایگیاری ،فرآورناده هو یا کارآفریناناه آزاییخاواه یر یل
کارآفرینی عمومی اس  ،و یر طر ییگر ،ترکیب فریمداری و ابزارانگاری هو ی کارافریناناه
ً
سویجو را به یس مییهد که طبیعتا آشکارترین تجلی آن یر قالب کارآفرینی تجاری اس .

هوی آزاییخواه یر عرصهی عمومی
ابزازانگاری

رهاییبخشی
جامعهمداری

هوی سویجو یر عرصهی شخصی

فریمداری

شکل شماره ( .)3طیفنگار انتقادی هویت کارآفرینانه
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با رجو به سنخ شناسی هویتی فاواارت و گروبر ،میبینیم که ابعای هاو یتی فریماداری
اقتصایی ،تخص گرایی و نگاه به ییگران یر قالب رقیب ،هو یا کارآفریناناه یارو ینای را
برمیسازند که نمایانگر خصل رقاب جو ،بقانگر و فریگرای کارآفرینی تجاری یر قلمروی
کسبوکار اس (فاواارت و گروبر .)368 ،8177 ،ایبیات گستریهای کاه یر زمیناه تار یر
عوامل بیرونی و فرافریی بر سویگیاری کارآفریناان باه سانخهای جماعگرا یاا جامعهمادار
ً
کارآفرینی یر برابر کارآفرینی تجاری – که اصالتا خصلتی فریمدار یاری – نشان از این یاری که
زمینه اجتماعی ،مقتضایات فرهنگای و فرهنگای سیاسای یا ،کشاور یر اشااعه و تثبیا
ً
انگیزههای فریمدار یا جامعهمدار ،که نهایتا به قصد کارآفرینانه شکل مییهند ،از مهمترین

عوامل مؤ ر یر شکلیابی سانخهای متفااوت یاا متعاارض کاارآفرینی اسا (هچاواریاا،1

8174؛ السکویا و همکاران8171 ،2؛ کلی و همکاران .)8178 ،3این نو نگر به زمیناه

اجتماعی و فرهنگی اسا کاه ضارورت اتخااذ رو یکریهاای انتقاایی یر بررسای تکاو ین
کارآفرینی را برجستهتر میسازی .به بیان ییگر ،یر کنار عوامال روانشاناختی فاریی کاه باه
سویگیری کلی کارآفرین جه ماییهناد و ااراو هاای عاام تصامیمگیری او را متار ر

میسازند (هلند و شفری8179 ،4؛ شوارتز8177 ،5؛ تومزی ،و همکااران ،)8179 ،6نقاش
ساختارهای رسمی و غیررسمی اجتماعی و فرهنگی یر سو گیری قصد و کنش کارآفرینانه را

نیز نباید ناییده گرف (لینان و همکاران ،)118 ،8174 ،7و یراین میان رویکریهای انتقایی،
به حسب یغدغه ای که یر نقد نقش ساختارها یر شکل گیری ذهنی عوامل انسانی یارند ،بر
اهمی یقیق فرهن و نهایها یر شکل گیری هوی کارآفرینانه ترکید بسیار یارند.
یر هر صورت ،کارآفرینی تجاری ،که اه یر مطالعات آ کایمی ،و ااه یر زباان متعاار
عموم یر با کارآفرینی ،بهنحوی غیرانتقایی و با بدهیانگاشتن یالل هاای ایادوولو ی ،باه
عنوان مرسومترین یالل کارآفرینی از آن یای میشوی (اگبار472-481 ،8111 ،؛ ویلیاامز و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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نیدین222-226 ،8179 ،1؛ جونز و اسپایسر)8113 ،؛ یر سنخبندی ما محصول ترکیاب یو
ُبعد فریمداری و عقالنی ابزاری اس  .به این اعتباار ،اااراو کاریار ِی مبتنای بار ابازار-
اهدا  ،که بنا به تعریف عقالنی ابزاری (صوری) یغدغهای نسب به ارز شناسای اهادا
نداری و یر طلب کسب منفع بیشینه از بسیج نیروها و منابع اس  ،یر فریمدارانهترین شاکل
خوی ،هو ی کارآفرینانه سویجو را عرضه مییاری که همانطور که گفته شد ،یکی از قطبهای
طیف سنخبندی هو یتی ما (غیرانتقایی سنخ هو ی کارآفرینانه) را میسازی ،هاو یتی عااری از
یغدغهمندیهای اجتماعی و عقالنی /کنش رهاییبخش .یر شکل زیر ،با گنجاندن مضاامین
ِ
مطرحشده ،که یربرگیرنده مصاداقیاابی سانخهای کاارآفرینی بار اسااس سانخبندی هو یا
کارآفرینانه اس  ،نسخه پروریهتری از شکل  8را به یس یایهایم که با ایغام طیفنگار ساو یه
انتقایی هو ی کارآفرینی (شکل )9سنخشناسی هو ی کارآفرینانه ما را تکمیل میسازی.
عقالنی رهاییبخش
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کارآفرینی سب،زندگی

کارآفرینی عمومی

جامعهمداری

فریمداری

کارآفرینی بوروکراتی،

کارآفرینی تجاری

عقالنی ابزاری

شکل شماره ( .)4سنخشناسی انتقادی هویت کارآفر ینانه
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

بحث و نتیجهگیری

این پژوهش یر پی کاربس برخی از ایدههای نظریه انتقایی ،هو ی کارآفریناناه را بار پایاهی
ابعایی که هر ی ،برساخته از ی ،یوگانگی اس (یوگانی عقالنی  ،و یوگانگی یر ارتبااط باا
ییگربویگی) سنخبندی مایکناد .یر رابطاه باا ُبعاد عقالنیا  ،بصایرتهای انتقاایی یاورگن
هابرماس یربارهی انوا کنش و عقالنی (7318؛ 7326؛  )7321و بهطور خاص تقابلی کاه
او میان عقالنی رهاییبخش و عقالنی ابزاری طرح کریه ،راهنمای ما برای تصریح یکای از
ابعای هو یتی بویه اس  .از سوی ییگر ،گرایش فریمحورانه و جامعهمحوراناه ،باا اقتبااس از یو
معیاری که فاواارت و گروبر ( )8177یر موری قضاوت کارآفرین از ییگربویگی و انگیزههاای
اجتماعی مطرح کریهاند ،صورتبندی شدهاند .یر فضای اهاروجهی حاصل از تقاطع این یو
بعد اصلی ،اهار سنخ متمایز از هو ی کارآفرینانه را معرفی کرییم :یر انتقاییترین وجه ،کاه
یربرگیرنااده عقالنی ا رهاااییبخااش و سااوگیری جامعهمحورانااه اس ا  ،هو ی ا کارآفرینانااه
آزاییخواه معرفی شد که مصاداق آن کاارآفرینی عماومی اسا  .یر غیرانتقااییتارین وجاه،
رایجترین شکل کارآفرینی ،یعنای کاارآفرینی تجااری ،یر قالاب هو یا کارآفریناناه ساویجو
معرفی شد ،که حاصل پیوند عقالنی ابزاری و گرایش فریمحورانه اس  .هو یا کارآفریناناه
استقاللطلب ،یر نتیجهی تالقی عقالنی رهاییبخش و گرایشهاای فریمحوراناه ،یر قالاب
کارآفرینی سب،زندگی موری بحث قرار گرف  .و یرنهای  ،هو ی کارآفرینانهی نظمطلب ،که
به سو یه جامعهمادار عقالنیا ابازاری معطاو اسا  ،یر تعبیار خاصای کاه از کاارآفرینی
بوروکراتی ،یاشتیم ،بررسی شد .این سنخبندی هو یتی ،یر پژوهشهایی که به بررسی هو یا
کارآفرینانه میپریازند ،بهو یژه مطالعات انتقایی کارآفرینی ،واجد یالل های نظاری و عملای
مهمی اس :
 )7این مطالعه نشان مییهد که یر ارتبااط باا تادو ین ااراو هاای سنخشناسای هو یا
کارآفرینانه ،میتوان سنجهها و معیارهای متنوعی را با ارجا به آموزههای اندیشمندان انتقاایی
به یس یای .یر این رابطه ،ایان پاژوهش ،از مفهاوم عقالنیا و ساویگیاری اجتمااعی فاری
کارآفرین ،جه تدو ین نوعی ااراو سنخشناسانه بهره گرفته اس  .از این منظر ،از پیوناد
میان نظریه هو ی اجتمااعی و نظریاه انتقاایی ،و مهمتار از آن محوریا قاراریاین رهیافا
انتقایی به سنخشناسی هو ی کارآفرینانه را میتوان یر حکم نوآوری این مطالعه یای کری.
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 )8هر ی ،از سنخهای اهارگانه هوی کارآفرینانه که یر این مطالعه به آنها اشااره شاده
مبانی زمینهایاتکوینی هستند که مطالعات انتقایی کارآفرینانه یا مطالعاتی که به
اس  ،واجد ِ
بررسی شرای تکوین هویا کارآفریناناه میپریازناد ،یر آیناده میتوانناد یر بیاان ارایای و

اگونگی شکلگیری این هوی ها یر زمینههای خاص اجتماعی و تاریخی روشنگری کنند.
 )9یکی از اهدا بالقوۀ این پژوهش ،عل یابی یر با سلطه هوی کارآفرینانه ساویجو
اس که یر حوزۀ مطالعات انتقایی کارآفرینی ،بهویژه پژوهشهای مخت

کارآفرینی تجاری

اوانی نسبی پدیدار میشوند (اسرز و همکااران8171 ،1؛
و کسبوکار ،بهنوبه خوی یر قالب فر ِ

جونز و اسپایسر .)8112 ،بنابراین ،سنخشناسی هویتی میتواند مرجع مؤ ری برای آغاز انین
پژوهشهایی باشد.
 )6فاارغ از تفاوتهااایی کاه بااه لحاا نظااری میاان ساانخهای جامعهمادار کااارآفرینی و

کارآفرینی تجاری وجوی یاری (اساترین و همکااران8174 ،2؛ آساتین و همکااران،)8114 ،3
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یالل های فراگفتمانی سنخبندی هوی کارآفرینانه که یر این پژوهش به یس آمد ،میتواند
نظری سنخهای مهجور کاارآفرینی (کاارآفرینی عماومی ،کاارآفرینی
نقطۀ آغازی برای توسعه ِ

بوروکراتی ،و کارآفرینی سب ،زندگی) باشند.

 )2افزون بر سهم نظر ِی این سنخبندی هو ی کارآفرینانه یر تعمیق پژوهش کارآفرینی (با

معرفی طرح نو ینی از سنخشناسی هو ی کارآفرینانه ،و همانین ایغام مضامین نظریه انتقایی
یر مباحث هو یتی) ،زمینهای اس برای مطالعات آینده که با عملیاتیسازی و سنجشگری این
سنخهای هو یتی یر سطح بومی یا ملی ،فهم و تبیین هو ی های کارآفرینانه یر ساطح باومی و
ملی را ارتقا بخشند.
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