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 4/4/1394؛ تاریخ پذیرش:  17/1/1394تاریخ دریافت: 

  1چکیده
کار  و  کسب دهیو در هم تن دهیچیمسائل پ نییدر تب گرا لیتقل یمتعارف کم يها پژوهشبنابر شواهد، 

و  ینیفرآنگر در حوزه کار پژوهش جامع يبرا یستمیس افتیبه ره ت،یوضع نیا دربوده است.  ناتوان
ی نیکار و کارآفر و  در مطالعات کسب یستمیس افتیره ینوشتار معرف نیاست. هدف ا ازیکار ن و  کسب

 يو الگوساز یمشارکت یآن، از جمله اقدام پژوه يها نرم و شالوده يها نظام یشناس روش کید برأبا ت
کار را  و  ورزي و مداخله عملی در مسایل پیچیده کسب هاي نرم اندیشه شناسی نظام روش .است یمفهوم

کار و هدایت  و  دار در دنیاي کسب هاي پیچیده و مسئله دهی وضعیت واقع، ساخت هسازد. ب هموار می
و نر از محیط درونی  گرایانه و جامع پژوهشگر یا واکاوگر سیستم جهت کسب و تسهیم برداشت واقع

هاي نرم به لحاظ  شناسی نظام شود. روش شناسی محسوب می کار از مزایاي این روش و  بیرونی کسب
عنوان نوعی از پژوهش جمعی براي یادگیري، نوآوري و تغییر توامان  عملی از اقدام پژوهشی مشارکتی به

ومی براي کمک به شناسی از الگوهاي مفه کند. در چرخه این روش کار استفاده می و هاي کسب در محیط
ین منظور، یک ا هشود. ب کار بهره گرفته می و  سازي موضوعات کسب افراد در شناخت، درك و شبیه

شناسی نوآورانه براي الگوسازي مفهومی با رویکرد تحلیل معنایی در هفت مرحله ارایه  چارچوب روش
هاي انتقادي و  هش نظامبر تلفیق پژو مبتنی -هاي تکاملی یک گزیدار، نظام عنوان شده است. به

هاي باز، پیچیده و  شناسی براي شناخت نظام عنوان یک روش تواند به می - هاي نرم شناسی نظام روش
  کار با ظرفیت تکامل در طی زمان مورد توجه قرار گیرد.  و  اجتماعی کسب

  

 گوسازي مفهومیهاي نرم، ال شناسی نظام روش رهیافت سیستمی،، کار و  کسبمطالعات  :يکلیدهاي  واژه
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  مقدمه
، رشته ینظر، یک پدیده اقتصادي و اجتماعی، موضوع پژوهش کارآفرینی بسته به رویکرد مورد

یا  ریزي و اي، سناریوي سیاستگذاري و برنامه گیري توسعه دانشگاهی، زمینه تدریس و آموزش، جهت
هاي آموزش  ها و دوره مهرود. گسترش انفجارگونه برنا شمار می به یفرهنگهاي  اي از ارزش مجموعه

سسات آموزشی و مراکز دانشگاهی، افزایش شمار متخصصان کارآفرینی، افزایش ؤکارآفرینی در م
مردان و نهادهاي توسعه، رشد چشمگیر و  هاي این حوزه همراه با التفات نظر دولت لیفات و پژوهشأت

سازد؛ چنانکه گویا چالش قابل  یآمیز جریان کارآفرینی را در سراسر جهان به ذهن متبادر م موفقیت
ترین مفهوم،  آید. اما با نگاهی به عدم اجماع پیرامون نخستین و اولی  تاملی در این راستا به چشم نمی

شناسی، نظري، آموزشی،  هاي متعدد شناخت وجود چالش توان به یعنی چیستی کارآفرینی، می
  ). 2011، اده و اسديز شناختی و غیره در حوزه کارآفرینی پی برد (شریف روش

هاي  هاي نظري، تبیین و تدوین چارچوب توسعه علمی یک منظومه دانشگاهی، نیازمند توسعه بنیان
هاي پژوهش علمی مقتضی است تا از رهگذر آن،  شناسی گیري از روش مفهومی و الگوهاي تجربی، و بهره

دستیابی کارآفرینی به . )1 شکل( شود ها، فرآیندها و مرزهاي آن منظومه نهادینه سنت و هنجارها، بنیان
دهی، همسازي متقابل و  اي در قامت یک حوزه علمی نوظهور بر ساخت حرفه - هویت و مشروعیت علمی

   .)2008هاي زیر استوار است (اقتباس توام با بسط از محمدي الیاسی،  لفهؤپیوند پویا و سیستمی م
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  .لمی کارآفرینینظام ع هاي اساسی لفهؤم -1شکل 

هاي موضوعی  توسعه قلمرو و حیطه
 شناسی کارآفرینی: موضوع

               ریــزي فلســفه        طــرح
                       علـم کــارآفرینی یــا  

ــان ــفی          بنی ــاي فلس               ه
          کارآفرینی

               هاي کارآفرینی             شناسی پژوهش           توسعه روش

                                           کارکردهــاي عملــی، کاربردهــاي اجرایــی و 
      هـاي     م                                   رسانی اجتمـاعی: تعامـل بـا نظـا          برون

                                     پیرامونی و سهیم شدن در فرآیند توسعه 

 

               هـاي پژوهشـی                           بخشی به انتشار یافتـه        جریان
             انتشــارات،                                   علمــی در حــوزه کــارآفرینی:  

             همایش و غیره

                      اي در حوزه کارآفرینی:       حرفه  –              نهادسازي علمی 
-                  وار مجـامع علمـی                      دهی و گسترش شـبکه        شکل
            اي، تعیین و       حرفه  -                   اي، سیاستگذاري علمی      حرفه
      هــاي                                   نامــه و اســتانداردها، برنامــه            ویب آیــین    تصـ 

            درسی و غیره

                هـاي مفهـومی،                 ها، چـارچوب                 توسعه پارادایم
                     ها در حوزه کارآفرینی                الگوها و نظریه

                                    یافته کارآفرینی: تلفیق کارآفرینی در             آموزش نظام
                        سطوح مختلف نظام آموزش  
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رویکردهاي نظري و مفهومی و بر  هاي علمی مبتنی هاي برشمرده شده، پژوهش لفهؤدر بین م
گیري  هاي اساسی شکل لفهؤهاي مقتضی و متناسب با موضوع و ماهیت کارآفرینی یکی از م شناسی روش

الش شده است تا رهیافت ین منظور در این مقاله تا هب. رود شمار می و تکامل منظومه علمی کارآفرینی به
در این مقاله رهیافت سیستمی از چند منظر کار و کارآفرینی تشریح شود.  و  سیستمی در مطالعات کسب

، چارچوب یا رویکرد کار و  هاي کارآفرینی و کسب بهم پیوسته، یعنی اندیشه و تفکر سیستمی در پدیده
مورد توجه قرار هاي نرم)  سی (نظیر سامانهشنا بوم کارآفرینی) و روش مفهومی و نظري (همانند زیست

دلیل پیچیدگی و کثیرالوجه  هشود که ب این رویکرد از آنجا ناشی میپرداختن به ضرورت گرفته است. 
برخی ي، بخشی و جزءنگر ا هرشت ینی از یک سو و رویکرد تکرکار و کارآف و  هاي کسب بودن پدیده

گیرد،                          ً              ها که از زوایه دید معموال  محدود صورت می پدیدهاین  به سیاستگذاران، مدیران و پژوهشگران
ارایه تصویرهاي و در نتیجه، و کارآفرینی  کار و  شناخت و درك ناقص مسایل و موضوعات کسب سبب

                    ً                  ي غیرواقعی و گاها  ناسازنده شده است.تجویز پیشنهادهاناقص و 

 تردید رسیدن به مشروعیت علمی بی: : ضرورت رویکرد سیستمیکار و کارآفرینی و  مطالعات کسب
هاي نظري و مفهومی،  گیري از بنیان کارآفرینی، نیازمند توسعه و بهره 1شدن آکادمیک و نهادینه

رویکردهاي نظري و در این بین،  ).2007(فایول،  شناسی و آموزشی علمی و معتبر است روش
اي علمی در حوزه کارآفرینی ه پژوهشمطالعات و  ثمربخشیهاي مناسب نقش مهمی را در  شناسی روش

کنند و با توجه به دستاوردهاي مورد انتظار در ارتقاي  و افزایش دانش معتبر در این حوزه ایفا می
  ). 2شکل هاي نظري، مفهومی و تجربی منظومه علمی کارآفرینی، از اهمیت اساسی برخوردارند ( بنیان

  

 
  
  
  
  
  
  

 .کار و  عه منظومه علمی کارآفرینی و کسبگیري و توس کارکردهاي پژوهش در شکل -2 شکل

                                                             
1- Scientific legitimacy and academic institutionalization  

 کار: و  گیري و توسعه علم کارآفرینی و کسب شکل
ها، مفروضات، الگوها،  ل، نظریهمفاهیم، اصو
ها شناسی و پارادایم ها، روش چارچوب  

کار و  و توصیف واقعیت کسب
 کارآفرینی

کار  و  تشریح و تحلیل واقعیت کسب
 و کارآفرینی

کار و کارآفرینی و  کشف واقعیت کسب  

کار و  و  تبیین واقعیت کسب
 کارآفرینی
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هاي کارآفرینی از مبانی فلسفی گرفته تا  شناسی پیشرفته براي پژوهش در حال حاضر، توسعه روش
در این  ).2005(کایرو و کانسیکاس،  نظران امر قرار گرفته است هاي عملی، مورد توجه صاحب رویه

عنوان یک پارادایم در حال ظهور در  فرینی بهبیان داشته است که کارآ )1989( خصوص، بایگریو
بر مشاهدات تجربی است تا  مبتنی 2هاي استقرایی قرار دارد و بیشتر نیازمند روش 1مرحله ما قبل تئوري

هاي آماري. او بر این باور است که با توجه به ماهیت گسیخته،  بر تحلیل مبتنی 3تا استدالل قیاسی
نظیر و منحصر به فرد تبلور                ً                فرینی که معموال  در رویدادهاي بیهاي کارآ غیرمداوم و غیرخطی پدیده

و خطی  هاي سرراست، مداوم و پدیده هاي مخصوص بررسی فرآیندهاي تکرارپذیر یابند، روش می
است تا  رو نیاز شناختی منظومه کارآفرینی باشد و از این پاسخگوي نیازهاي روش تواند نمی

 )2001( ارآفرینی تدوین شود. از سوي دیگر دیویدسونهاي ک شناسی مناسبی خاص پژوهش روش
هاي کارآفرینی هم استدالل قیاسی و هم استدالل  گونه استدالل نموده است که در پژوهش این

گیري نظري  اي بودن کارآفرینی و وام اي و چندرشته رشته نیاز است. البته با توجه به بین  استقرایی، مورد
بوده  4اي توان بیان داشت که کارآفرینی چند نظریه هاي علمی، می ر حوزههاي کارآفرینی از سای پژوهش

  بیشتر راهگشا است.  5و در چنین شرایطی استدالل برهانی یا تبیینی
اي منظومه کارآفرینی براي کسانی که سررشته و دانشی در این رشته دارند، آشکار  ماهیت چندرشته

و براي  است 6کارآفرینی، هنوز در مرحله ساخت تئورياست. به باور برخی از پژوهشگران، منظومه 
ماند که در جریان پژوهش از  اي می شله قلمکار چندرشته  برخی دیگر، عرصه پژوهش کارآفرینی یک آش

  ).2011زاده و اسدي،  (شریف شناسی، برخوردار است سطح باالیی از گسستگی در حوزه نظریه و روش

                                                             
1- Pre-theory  
2- Inductive  
3- Deductive  
4- Multi-theory  

گرفته شده است، در واقع نوعی حدس و  "ربودن"الفظی  به معناي تحت )abduction(استدالل تبیینی که در اصل واژگان از  -5
بندي ارسطو وجود ندارد، اما در فلسفه علم جدید بسیار اهمیت دارد. نام دیگر این استدالل  است. این نوع از استدالل در تقسیم زنی گمانه

) یک پدیده عبارت است از بیان علل و عوامل رخداد آن پدیده بطوري explanationاست. تبیین ( "تبیین به"یا  "استنتاج بهترین تبیین"
باشد. ربودن یا  ها می طور کلی یکی از اهداف اساسی و محوري علم تبیین پدیده ه گردد. از دید بسیاري از فالسفه، بهکه رخداد آن توجی

 -این ترتیب است:         ِ                                                                                            استنتاج  بهترین تبیین عبارت است از رسیدن به یک (بهترین) فرضیه از یک مجموعه از مشاهدات. این استدالل به
نتیجه:  - بهترین فرضیه از میان دیگر فرضیات رقیب است.  Hفرضیه  -کند.  را تبیین می Oمشاهده  Hفرضیه  -برقرار است.  Oمشاهده 

H هاي  ، نیز از نوع استدالل-هاي مفصلی را در فلسفه علم به خود اختصاص داده است که بحث - صادق است. این شکل استدالل
 کند. ي نمیآور است، یعنی داشتن مقدمات، داشتن نتیجه را ضرور غیرالزام

6- Theory -building 
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چند واقعیت را  )2005( ر اروپا توسط فایول و همکارانهاي کارآفرینی د بررسی سیر پژوهش
که سیر تطور مفهومی و نظري کارآفرینی با سیر تحول کارکردي آن  آشکار نموده است. نخست، این

رسد با جریان توسعه اقتصادي و مراحل مربوطه (گذار به مدرنیته،  نظر می باشد که خود به مرتبط می
دهنده تطور نقش مورد انتظار  ،...) همراستا و مرتبط است. این امر، نشانگذر از مدرنیته، پس از مدرنیته

عبارت دیگر، تغییر ماهیت نیازها و  و ماهیت کارآفرینی در گذرگاه توسعه و رشد اقتصادي یا به
واقع، کارآفرینی در بستر  ههاي مختلف توسعه و رشد اقتصادي است. ب انتظارات از کارآفرینی در دوره

 راندن آن در قالب دو کارکرد در گیرد و ضمن پیش  فرآیند توسعه اقتصادي جوامع، شکل میو در بطن 
ها و نهادهاي  سو و برانداختن سیستم ... از یک کار و و  انداختن طرحی نو در عرصه اقتصاد، کسب

  شود.  ، همگام با این فرآیند، دچار پویایی و تنوع می)2001(کایرو،  گذشته از سوي دیگر
شناسی حوزه کارآفرینی با سیر  ه برقراري پیوند و همگامی روند تطور و تنوع نظریات و روشالبت

ها،  شود. این میانجی ها ممکن می  توسعه اقتصادي و نوسازي در بیشتر موارد از طریق برخی میانجی
ست هاي علمی ا ورزي و فلسفی و پارادایم هاي مفهومی، رویکردهاي اندیشه همان نظریات، چارچوب

شناسی این  که در مراحل مختلف سیر منظومه کارآفرینی، بسان آبشخور نظري، مفهومی و روش
  نمایند.      منظومه، عمل می

هاي کارآفرینی اعم از اقتصاد، روانشناسی،  هاي مختلف پژوهش با توجه به بستر موضوعی و زمینه
هاي علمی،  شناسی سایر حوزه شگیري متنوع از رو و غیره، بهره علوم مدیریت و رفتار سازمانی

(مینگرز و  هاي کارآفرینی را سبب شود در پژوهش 1شناسی چندگانه گیري روش تواند شکل می
 2اي رشته شناسی منظومه بین طور کلی، تغییر و تحول در ابعاد نظري و روش ه. ب)1996  بروکلسبی،

هاي  گیري تلفیقی از رشته بهره( 3اي هاي مختلف) و یا چندرشته (حرکت در مرزهاي همپوشان رشته
ها جهت رسیدن به یک منظومه  شناختی سایر رشته گذاشتن عناصر نظري و روش مختلف و کنارهم

هاي متعارف  (فراکاوي و سنتز رشته 4اي متنوع و در عین حال یکپارچه) و به باور برخی دیگر، فرارشته
ید حاصل از چیدمان عناصر     ً                           ذاتا  مختلط و در شکل و شمایلی جد 5و تشکیل یک ابررشته

گیرد: (الف) تطور  شناختی و نظري عاریت گرفته) کارآفرینی از منابع چندگانه سرچشمه می روش

                                                             
1- Multimethodology 
2- Inter-disciplinary 
3- Multi-disciplinary 
4- Trans-disciplinary  
5- Super-discipline 
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هاي  از آن در ساختار انقالب )1970( آنگونه که کوهن ؛هاي علمی هاي فلسفی علم و پارادایم بنیان
گرفته یا الهام بخش   ده، به عاریتهاي سازن شناسی یاد نموده است؛ (ب) تحول نظریات و روش 1علمی

پردازان حوزه  هاي پژوهشگران و نظریه مندي ها؛ و (ج) خالقیت و ابداعات و انگیزه از سایر منظومه
شناختی جهت پیشبرد علمی کارآفرینی  ها براي دستیابی به انسجام نظري و روش کارآفرینی و تالش آن

  آکادمیک.  با توجه به اقبال گسترده از آن و کسب اعتبار
توان برداشت  ، در این صورت می)3(شکل  اگر از منظر فرآیندي به پدیده کارآفرینی پرداخته شود

حوزه پژوهشی کارآفرینی که مفروضات عدم قطعیت  زیر را از پژوهش کارآفرینی مورد توجه قرار داد:
آمیز  هاي مخاطره ريگذا شود، دربرگیرنده مطالعه فرآیندهاي ظهور سرمایه شامل می و ناهمگنی را

  هاي کسب هاي ایده یافته) و منشا و ویژگی تجاري جدید (اعم از واقعی یا القایی، تکمیل شده و خاتمه
ها، و  برداري از این ایده پیوند کشف و بهره کار، مناسبت وضعی رفتارهاي مرتبط با فرآیندهاي هم و

آیندها (دستاوردها) مورد انتظار و   آیندها و پی ها و رفتارها با انواع مختلف پیش نحوه پیوند این ایده
  .)2003دیویدسون، ( یافته در سطوح مختلف تحلیل است تحقق
  

  
 
  
 
  
  

  
  .)2004  (دیویدسون، کار و  الگوي فرآیندي توسعه کسب -3شکل 

  
هاي زیر را  توان پرسش اگر در پژوهش کارآفرینی، سطح تحلیل مدنظر باشد، در این صورت می

ها، ملل مختلف (و سایر  ها، مناطق، صنایع، خوشه چرا، چه موقع، و چگونه افراد، سازمان ود:مطرح نم
 و  هاي جدید کسب برداري از ایده گیري و گرایش به کشف و بهره واحدهاي تحلیل) به لحاظ جهت

گرفته  هاي صورت تالش  که، یا این .)2000(شان و ونکاترمن،  کارهاي کارآفرینانه با هم تفاوت دارند
کارهاي کارآفرینانه در سطوح مختلف (همانند فرد،  و  هاي جدید کسب برداري از ایده براي بهره

  ؟ سازمان، صنعت، جامعه) با چه دستاوردهایی همراه است
                                                             
1- Structure of Scientific Revolutions 

 محیط بیرونی
 

رکا و  ایده کسب منابع  رفتار دستاوردها 
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هاي شاکله و عوامل  هاي کارآفرینی، تعدد سازه نظر از کانون مفهومی و موضوعی پژوهش صرف
هاي تحقیق خطی  اي است که کاربرد طرح کار به گونه و  ینی و کسبهاي کارآفر ثیرگذار بر پدیدهأت
تواند واقعیت مورد پژوهش را بازشناساند. در عوض نیاز است از الگوهاي مفهومی  ) نمی4شکل (

هاي نرم و انتقادي بهره گرفته شود و ابهام  بر اندیشه سیستم هاي تلفیقی چندگانه مبتنی یکپارچه و روش
  ثیرگذار، پیوندها و پویاییأود در جریان درك کلیت، عناصر شاکله و عوامل تو عدم قطعیت موج

  ).2011زاده و اسدي،  (شریف ها و موضوعات کارآفرینی مورد پژوهش پذیرفته شود پدیده
  

 
  

  
  .کار و  مطالعات کسبدر برداشتی خطی و غیرسیستمی  -4شکل 

  
هاي کارآفرینی از ماهیت سیستمی  وهششناسی پژ پردازي و روش برخورداري فرآیندهاي نظریه

کند تا نه تنها دستاورد کارآفرینی، بلکه فرآیندهاي مربوطه، زمینه کارآفرینی، رفتار کارآفرینان  کمک می
ها در روند پژوهش به حساب آید و در نتیجه،  ها و سایر عوامل دخیل و پیوند بین آن هاي آن و ویژگی

با توجه به به تعبیر دیگر، ). 5  شکلاز پدیده کارآفرینی صورت گیرد ( تري گرایانه تر و واقع تبیین دقیق
رو  گیري رفتار یا پدیدار کارآفرینی سهیم هستند، از این که متغیرها و عوامل متعددي در شکل این

ها  دستیابی به شناخت روامند و پایا، نیازمند در نظر گرفتن این عوامل و متغیرها، روابط و پیوند بین آن
  باشد. نگر می نیز ماهیت این روابط از طریق اتخاذ یک رویکرد سیستمی و جامعو 

 

      
  
  
  

  
  
  

  

 

  .)1987(کارسرود و همکاران،  هاي کارآفرینی یک چارچوب نظري جامع براي پژوهش -5 شکل

کارهاي جدید در بستر یا  و  گیري کسب شکل xهاي مقوله یا پدیده  ویژگی
 xچارچوب یا در پیوند با پدیده 

 دستاوردها در سطوح مختلف

 متغیرهاي روانشناختی

متغیرهاي فردي/ 
 دموگرافیکی

 متغیرهاي سازمانی/ نهادي

 متغیرهاي وضعیتی/ محیطی
ر/ کا و  ماهیت کسب

 کارآفرینی

کار و  و  مراحل کسب
 کارآفرینی

 ساختار و سازمان

 دستاوردها و پیامدها 
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ورزي  رهیافت سیستمی در سطح اندیشه: کار و کارآفرینی و  رویکرد سیستمی در مطالعات کسب
گرایی  کلیتنگري و  کلجویی،  هدفنگري،  ) با داشتن خصایصی همچون چندبعدي١ی(تفکر سیستم

هاي عرضی (درونداد،  درك پیوستگیو  نگري نگري)، چندسطحی نگري و جزئی (در مقابل فروکاست
ها  ها، نظام ها یا زیرنظام لفهؤمعناصر، مراتب  داد، برونداد، پیامد، بازخورد و زمینه) و طولی (سلسله میان

افزایی و همبستگی اجزا و عناصر درونی و محیط پیرامونی  کاوي، تعامل و هم پویایی، ها) و ابرنظام
جانبه  تواند به شناخت واقعی و تحلیل همه جویی و نظایر آن می نظمنگرش اقتضایی، ها،  پدیده
توازن و  کار و در نتیجه، انسجام ذهنی، گستره دید، دوراندیشی، و  هاي کارآفرینی و کسب پدیده

توانند  کار و کارآفرینان می و  اندکاران کسب تر در عمل منجر شود. بنابراین دست گیري درست تصمیم
ها و نیز  تري را از محیط پیرامون داشته باشند و با شناسایی فرصت با رویکرد سیستمی تحلیل جامع

اري پیشرونده و یا کار، به نوعی سازگ و  خطرات در محیط پیرامون و درك تعامالت درون کسب
یادگیري کارآفرینانه (وارن، توان در  قابلیت رقابتی پویا دست یابند. همچنین از رویکرد سیستمی می

هاي تحلیل محیط، الگوسازي  کار و کارآفرینی در قالب فنون بحث، پروژه و  آموزش کسب) و 2004
پردازي و  تواند در بعد نظریه یبر این، رهایفت سیستمی م مفهومی و نگاشت ذهنی بهره گرفت. عالوه

  کارآید. هکار و کارآفرینی ب و  شناسی در مطالعات کسب عنوان یک روش الگوسازي مفهومی و نیز به
با توجه به : : رهیافت سیستمی در بعد نظري و مفهومیکار و  رویکرد سیستمی به کارآفرینی و کسب

 و   شگران و اندیشمندان حوزه کارآفرینی و کسبرویکرد سیستمی، پژوههاي برشمرده شده براي  توانمندي
اند. یکی از این کاربردها، طرح و تدوین نظریات سیستمی در  کار نیز از آن در مطالعات خویش بهره گرفته

که بر رویکردي سیستمی فرآیندنگر استوار  ٢کار و در نظریه تحول کسب این حوزه است. براي نمونه،
همانند رقابت، قوانین و مقررات، تقاضا، نیروي انسانی، دانش، اطالعات و  است، تعامل دروندادي (عناصري

فناوري، سرمایه و اعتبارات و غیره) و بروندادي (کاال و خدمات، درآمد، شغل، نوآوري، ارزش افزوده و 
از  )2006( کوهن ).2005(روز،  کار برجسته شده است و  کسب 3بوم غیره) با محیط یا به تعبیري زیست

هاي کارآفرینانه به بررسی نقش محوري یک جامعه محلی (ویکتوریا، بریتیش کلمبیا در  بوم ظر زیستمن
هاي شبکه رسمی و  لفهؤهاي کارآفرینانه پرداخته است و م ایاالت متحده امریکا) در پیشبرد نوآوري

 4ینانه پایداربوم کارآفر گیري یک زیست هاي فیزیکی و فرهنگ جامعه محلی را شکل غیررسمی، زیرساخت

                                                             
1- System thinking  
2- Theory of Enterprise Transformation 
3- Enterprise ecosystem  
4- Sustainable entrepreneurial ecosystem 



  زادهغالمحسین عبداهللا و زاده شریف شریف محمد

45 

ها با  لفهؤاي از م بوم کارآفرینانه مجموعه یک زیست )1993( را تبیین نموده است. از منظر ون دن ون
آمیز و کارآفرین با همدیگر  کارهاي مخاطره و  گیري کسب وابستگی متقابل است که در طی زمان براي شکل

محیطی یکپارچه سازد. او  را با پایداري زیست در تعاملند. کوهن تالش نموده است تا زیست بوم کارآفرینانه
هاي مشترك (شامل  لفه اساسی محیط طبیعی و فرهنگ، همکاريؤدر پیکربندي الگوي خویش از سه م

هاي غیررسمی، پارك فناوري، منابع سرمایه) و  هاي بزرگ، شبکه دولت، دانشگاه تحقیقاتی، شرکت
  است.موفق بهره گرفته  سیسأهاي نوپا و تازه ت شرکت

هاي کارآفرینی توسعه داد. بر طبق  دنیل ایزنبرگ نظام جامعی را براي تشخیص و رشد اکوسیستم
توانند در شش قلمرو اصلی )، چنین اکوسیستمی شامل صدها عنصر است که می2010نظر ایزنبرگ (

چون هایی همها اولیه و شبکهبازار (مشتري) 1( ):2015بندي شوند (قمبرعلی و همکاران،  گروه
در  نسجم و حامیهاي رهبري م) سیاست (شیوه2(المللی)؛  هاي بینهاي کارآفرینی و شرکت شبکه

ها و  مشوق ،هاي اداري و مناسبات حقوقی مقررات و رویه هاي دولت، و سیاست چارچوب نهادها
پذیر و کگذاري ریس هاي خرد، تأمین بودجه سرمایه ) سرمایه مالی (وام3(پسند)؛  گذاري سرمایه قانون

هاي قابل مشاهده، تحمل ریسک و شکست و موقعیت ) فرهنگ (موفقیت4(گذار)؛ سرمایهفرشتگان 
اي همچون قانونی و حسابداري و  هاي حرفهها، حمایت ها (زیرساخت) حمایت5(اجتماعی کارآفرینان)؛ 

  ) سرمایه انسانی (مؤسسات آموزشی و نیروي کار). 6(دولتی)؛  هاي غیرسازمان
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  ).2015به نقل از قمبرعلی و همکاران،  2011(آیزنبرگ، قلمرو اکوسیستم کارآفرینی  -6شکل 

  
مبین همراستایی و  )2005( به تعبیر تان و تان کار و  رویکرد اکوسیستمی به کارآفرینی و کسب

کارها با محیط  و  پیوند کسب کار است. و  ی و راهبرد درونی توسعه کسبهمگامی تکامل محیط بیرون

 سیاست

سرمایه 
 حمایت انسانی

سرمایه 
 مالی

 فرهنگ

 کارآفرینی

  
 حمایت صریح از کارآفرینی  
 مشروعیت اجتماعی کارآفرینان  
 گرایش مثبت به کارآفرینی  
  عنوان ضرورت گرفتن کارآفرینی بهدر نظر  

 رهبري

 
 پذیرندگان اولیه  
 کارآفرینی در تولید  
 تشخیص مشتري مرجع  
 بررسی اولیه بازار 

 هاي توزیع کانال  

 مشتریان اولیه

 
 هاي کارآفرینان شبکه  
 مشروعیت اجتماعی 

 المللی کارآفرینان همکاري بین  
 

ها  شبکه  

 
 ماهر و غیر ماهر 

 کارآفرینان سریالی  
  خانواده  

 نیروي کار

 
 اي یا دانشگاهی)  مدرك عمومی (حرفه  
 آموزش تخصصی کارآفرینی  

 مؤسسات آموزشی

 
 ارتباطات 

 حمل و نقل و تدارکات 

 انرژي 

 ها ، مراکز رشد، خوشهنواحی  
  

 زیرساخت ها

 
 قانونی 

 حسابداري 

 بانکدارها 

 متخصصان فنی، مشاوران  

 تخصص هاي حمایتی
 
 ترویج کارآفرینی غیرانتفاعی 

 کسب و کارهاي طرح  مسابقه 

 ها و انجمن ها کنفرانس 

 

 سازمان هاي غیر دولتی

 
 تحمل ریسک، اشتباه، شکست 

 نوآوري، خالقیت، آزمایش 

 موقعیت اجتماعی کارآفرین 

 ایجاد ثروت 

 جاه طلبی  
 

 هنجارهاي اجتماعی

 
 هاي قابل مشاهده موفقیت 

 تولید ثروت  
 المللی شهرت بین  

 نمونه هاي موفق

 
 وام هاي خرد 

 سرمایه خصوصی، دوستان، خانواده  
 سهام خصوصی  
  سرمایه دولتیبازارهاي  

 سرمایه مالی

 
 گذاري و حمایتی مؤسسات سرمایه 

 هاي قانونی حمایت مالی و مشوق  
 امتیازهاي مالیاتی  
 هاي تحقیقاتی سازمان 

  وضع قوانین ورشکستگی 

 

 دولت

 بازار
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قابل تبیین است. این مفهوم مبین عدول از تمرکز صرف بر مزیت نسبی  1هاي پویا بر پایه مفهوم قابلیت
پذیري در استفاده  (انعطاف 2پذیري منابع مین و ترکیب منابع معین و روي آوردن به انعطافأاز طریق ت

منظور همسازي با تغییرات  کار در طی زمان به و ها و منابع کسب نابع و فناوري) و تغییر در داراییاز م
هاي بازار، و تغییر کانون بازار است و از  جاري در محیط تجارت، تطبیق منابع با نیازها و فرصت

شود تا تمرکز  حاصل می 3عنوان نوعی دارایی ناملموس رهگذر یادگیري، نوآوري و سازگاري پویا به
از این منظر کارآفرینان و  .)2007  ؛ تیس،2006  نوسن، بوکاردلی و مگ( صرف بر کسب و انتقال منابع

هاي  مین نیازمنديأتعامل پویایی با محیط داشته باشند تا ضمن ت بایست کار می و  صاحبان کسب
یري بتوانند با تغییرات محیط پذ ها، رویارویی با تهدیدها و حفظ رقابت برداري از فرصت خویش و بهره

  سازگار شوند و به عملکرد پایدار دست یابند.

شناسی  آسیبهاي حاصل از یک پژوهش با موضوع  کاربرد رویکرد سیستمی در پردازش یافته
الگوي یک دهی  به ساخت) 2011، زاده و شریفی شریفکار در بخش کشاورزي ( و  محیط کسب

با کار در بخش کشاورزي  و  براي کارآفرینی و توسعه کسب 4ازنمایانگر محیط توانمندسمفهومی 
ها و  هاي فزاینده (غناي فرصت ، دسترسی عادالنه به فرصت5خصایصی همانند (ابر) رقابت پویا شمول
مندي، پیوندهاي  قاعده  هاي هدایتگر و تسهیلگر، ها و خدمات حمایتی، سیاست زایی)، نهاده فرصت

پذیري معتدل، تنوع زنجیره کارآفرینی از تولید (مزرعه  سالمت نهادي، ریسک اي، ثبات، انسجام و شبکه
  . )7 منجر شده است (شکلو واحد تولیدي و خدماتی) تا بازار (مصرف) 

  
  
  
  
  
  

                                                             
1- Dynamic Capabilities 
2- Resource flexibility 
3- Intangible assets 
4- Enabling entrepreneurial environment 
5- Dynamic hyper competition 
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 .کار در بخش کشاورزي و  کارآفرینی و توسعه کسب بوم پایدار زیستالگوي مفهومی  -7شکل 
  

  

به لحاظ : کار و کارآفرینی و  مطالعات کسبدر  سیستمیشناسی  روشز اندیشه و گیري ا بهره
 هاي سخت، نرم و انتقادي تقسیم نمود توان به سه دسته اندیشه نظام ها را می ، رهیافت نظامپارادایمی

واقعیت پنداشته  1هاي عینی عنوان جنبه ها به هاي سخت، نظام از دیدگاه نظام). 2000(جکسون، 
خوبی تعریف  رو براي پیگیري مسایل فنی و سازمانی به گر بوده و از این ند که مستقل از مشاهدهشو می

هاي نرم با مسایل پیچیده و مغشوش و  باشند. جهان از منظر اندیشه نظام شده و مشخص مناسب می
اي از  هورزي، تفاسیر چندگان اندیشه رویکردشود. برمبناي این  هاي متنوع شناخته می وجود دیدگاه

بایست نسبت خویش را با تفاسیر موجود مشخص نماید یا  واقعیت وجود دارد و هر کنشگري می
  ).1 (جدول قرائت خاص خویش را از واقعیت موجود ارایه دهد

                                                             
1- Objective aspects 

هاي فردي،  کارآفرینان کشاورزي: ویژگی
 اي و کارآفرینانه حرفه

 

وکـار   فرایند کارآفرینی و توسعه کسب
 کشاورزي

ــابع و   کســب ــاي کشــاورزي: ســاختار، من وکاره
 ها، فرآیندها، محصوالت و خدمات و غیره ظرفیت

 

بروندادها و 
پیامدها

 

 
 

نهاده
 

ها و خدمات 
حمایتی

 

شناسایی و 
نیازهاي تامین 

  حمایتی

سیاســـــــــتگذاري  
راهبردي کارآفرینی و 

ر وکـار د  توسعه کسب
 بخش کشاورزي

وكار در بخش كشاورزي پايدارسازي محيط كارآفريني و كسب  

 

ها، قوانین و مقررات و  سیاست
ــه ــه روی ــاي اداري، تعرف ــا،  ه ه

 هاي تجاري توافقنامه

هــاي اطالعــات،  جریــان
ــاوري  دانـــــش و فنـــ

 کشاورزي

گـري   هـا و مداخلـه   حمایت
ــه  ــت: یارانــ ــا و  دولــ هــ

 هاي مالیاتی مشوق

 خــدمات مــالی و
گــذاري   ســرمایه
 پذیر مخاطره

ــاوره  ــدمات مشــ اي و  خــ
ــانی   ــروي انس ــی، نی آموزش

 متخصص

ــافتگی توســعه ــادرات و واردات   ی ــازار کشــاورزي، ص ب
محصوالت کشاورزي، تقاضاي فزاینده براي محصوالت 
غذایی جدید و متعـارف (رشـد جمعیـت، تنـوع سـبک      

 زندگی و رژیم غذایی)

ــاخت ــا،  توســعه زیرس ه
ــین ــ ماش نایع و آالت، ص
 هاي کشاورزي زنجیره

 

خدمات بیمه، بازاریـابی، حمـل و نقـل و    
 غیره

هـاي نسـبی و    ها و فرصـت  موجودیت مزیت
ــه و   ــان دسترســـی عادالنـ رقـــابتی بـــا امکـ

 پذیري معتدل ریسک

وکارهــا،  تنـوع و تعامـل کسـب   
 ها و نهادها شبکه

هاي طبیعی تولید  ظرفیت
کشـاورزي   بـوم  و زیست

 منطقه

هاي اجتماعی زشفرهنگ و ار  
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  .هاي نرم و سخت  نظامبر  ورزي مبتنی مقایسه اندیشه -1 جدول
  هاي نرم نظام  هاي سخت  نظام  مبناي مقایسه

       گرایی       اثبات  -  رهیافت فلسفی
ــی   - ــت مبتن ــی (ذهنی ــته) و                                   پدیدارشناس ــه زیس ــر تجرب                          ب

                    گرایی تفسیرگرایانه      سازه

شناختی درباره  گزاره بود
  شکل و ماهیت واقعیت

                   واقعیت وجود دارد؛  -
                              ها همساز با واقعیت موجـود از          سامانه  -

                                     هدفی معین و مرزهـاي تعریـف شـده و    
                  قطعی برخوردارند.

         قعیت؛ و                 هاي چندگانه از وا        برداشت  -
                                                     گستره سامانه به توافق مردم و کنشگران درباره اهـداف،    -

                        هاي مربوطه بستگی دارد.     لفه ؤ         مرزها و م

شناسی  گزاره شناخت
درباره رابط بین پژوهشگر 

  و پدیده مورد پژوهش

ــاهده  - ــژوهش از             مش ــورات پ ــا و ام                              ه
                                  هاي ذهنی دانشمند یـا پژوهشـگر و         جنبه

         ز ارزش)       (عاري ا      شوند        ثر نمی أ           ابزار او مت

      (توام                                  گري و پژوهشگري خنثی غیرممکن است        مشاهده  -
   .        با ارزش)

ورزي درباره  تجربه شیوه
  پدیده

ــده  - ــاعی،          پدی ــوفیزیکی و اجتم ــاي بی                                ه
ــ ــنظم و     ه   ب ــا دوام، م ــت و ب ــورتی ثاب                                       ص

  و   1               رویـداد مجـدد                        منـد، بـا قابلیـت          قاعده
        باشند.                     پذیر، قابل تجربه می      بینی     پیش

ـ                      هـاي بیـوفیزیکی و            پدیـده   -                 صـورتی پویــا،     ه              اجتمـاعی، ب
        باشند.                       ناپذیر، قابل تجربه می      بینی               ، متغیر و پیش2      نامنظم

  طرح پژوهش

             کید بر روش؛ أ ت  -
                            پیروي از روش علمی حل مسئله  -
                               تمرکز  محوري بر فرضیه آزمایی؛  -  
            هاي کمی؛ و                     تمرکز بر کاربست روش  -
           اي معین       مسئله         تمرکز بر   -

            پـذیر بـر                      افتـه و انعطـاف   ی              شناسی سازمان            کید بر روش أ ت  -
      هـاي                 بـا موقعیـت              رویـارویی                       اساس نگرش سیستمی براي 

       دار       مساله
                                پیروي از اقدام پژوهی (مشارکتی)

                      تمرکز کمتر بر فرضیه؛  -
             هاي کیفی؛ و                    تمرکز بر کاربست روش  -
          ترسـیم و                 دار از طریـق                         بهبود موقعیـت مسـئله           تمرکز بر   -

   .3                              دستیابی به یک موقعیت آتی مطلوب

  غایت
   ؛4         دانش عینی  -
          پذیري؛ و       تعمیم  -
              سازي کارآیی.        بیشینه  -

                        صورت اجتماعی جهت افزایش    ه         دهی شده ب           دانش ساخت  -
     تر؛     بخش                براي اقدام اثر             شناخت مشترك

                            بخشـی بـراي یـک موقعیـت                   یـا تعمـیم    5        انگـاري      خاص  -
                                     ؛ هر مساله راه حل خود را دارد و قابل       نوآوري         مشخص؛ و

             تعمیم نیست.

                                                             
1- Reoccurring 
2- Chaos 
3- Desired future situation  
4- Objective knowledge 
5- Particularities 
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نام طراحان یا مهندسان سیستم           ً                         سخت عمدتا  متعلق به کسانی است که به هاي رویکرد نظام
ثر و ؤمین نیازي معین به طریقی مأها براي ت سیستمبراي مداخله در اند و تالش آنان  شناخته شده

گیري قطعی و انتخاب بهینه بر مبناي فلسفه مهندسی و روش  بر تحلیل دقیق، تصمیم اقتصادي مبتنی
شود، براي یافتن روش  به شرح زیر است: هدف خاصی تعیین می 1سازي  رادایم بهینهبرپایه پاعلمی 

کند کارشناس (یا گروهی از کارشناسان) سیستم  و ابزار تحقق این هدف، ضرورت ایجاب می
هاي مختلف را بررسی کنند و از آن میان، راه حلی را بر گزیند که در شبکه پیچیده اطالعات،  حل راه

 در مقابل، .2)1968ارآیی و حداقل هزینه وضعیت بهینه را فراهم آورد (برتالنفی، با حداکثر ک
نگر در برخورد با مسایل اجتماعی و به اصطالح  گرایی کمیت از قطعیت "نرم"هاي  هواداران نظام

  مهندسی اجتماعی گریزانند.
شناسی، مدیریت،  تارهایی است که پیروان مکاتب رف هاي نرم، دیدگاه هاي سیستم واقع، دیدگاه هب

 فعالیت ویژه ه، بو نظام طبیعی شناسی اجتماعی و علوم مشابه درباره دنیاي زنده شناسی، روان جامعه
حتی ها  آشفته و درهم است. در این سیستم "3انسانیهاي فعالیت  سیستم"اند.  ، عرضه داشتهانسانی

ها  . در واقع دنیاي واقعی انسانمشخص و آشکار نیست    ً کامال  اگر هدف یا نیاز مشهود نیز باشد، 
تواند انگیزه آغاز  نمی مبتالبههاي بهینه براي مسائل  حل چنان پیچیده است که اندیشه دستیابی به راه

در هر حال، براي بهبود وضعیت موجود در ابتدا نیاز است این وضعیت به خوبی حرکت تلقی شود. 
رك وضعیت مطلوب و امکان رسیدن از تشخیص داده شود و سپس براي بهبود آن بر مبناي د

اندیشی شود. بنابراین، در ضرورت شناخت و تشخیص  وضعیت موجود به وضعیت مطلوب چاره
مورد مناقشه است همانا وضعیت بین دو رویکرد نرم و سخت جدل چندانی وجود ندارد؛ اما آنچه 

قلمرو و           ًسی) و اصال شنا شناسی) و نیز ماهیت شناخت (شناخت روش رسیدن به این شناخت (روش
   شناسی) است. ت مورد شناخت (هستیخسا

                                                             
1- Optimization paradigm 

وابستگی  هایی همانند هم ) با رویکردي ارگانیستی ویژگیGeneral Systems Theoryها ( برتالنفی در نظریه عمومی سیستم -2
بر  آنتروپی از طریق سازوکار سازگاري پویا مبتنی شوندگی)/ مقابله با بخشی (تنظیم جویی، خود نظم پایانی، هدف گرایی، هم اجزاء، کل
زمان متعارض براي حفظ بقا و تعادل و تغییر براي همسازي با محیط متالطم پیرامونی، بازخورد، نهاده، درونداد، فرآیند و  تالش هم

  ). 1969ها برشمرده است (لیترر،  مراتب و تقسیم کار را براي سیستم برونداد و بازخورد، سلسله
3- Human activity Systems (HASS)  
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 هاي نرم، شناسی نظام عنوان یکی از مروجان اندیشه و روش ) به1990(و اسکولز  لند پیترچک
اي پر از گلوله  صورت کیسه هاي سخت، سیستم را به نظاماندیشمندان خاط نشان نموده است که 

دست  - باال به پایینهاي  مرسوم در رهیافت 1گري سنت مداخلهبه  -توانید بینند که می اي می شیشه
بردارید، آن را وارسی و سپس تعویض کنید و مشکلی هم پیش را  خود را درون کیسه برده، گلوله

کنند که اگر  هاي نرم، سیستم را به یک پرچین خصوصی تشبیه می نظام اندیشمندانآید. اما  نمی
شکنند و  هاي کوچکش می ریزد، شاخه هایش می را بردارید، برگاي از آن  قصد داشته باشید شاخه

هاي نرم  اندیشمندان نظام. بنابراین، بیند و چیزي قابل جایگزینی نیست کل مجموعه خسارت می
 ي سیستم که در اثر استقرار و تعامل اجزاها دسته از ویژگی یا آن "2خصایص برآینده"  به ویژگی

ر موقعیت یا وضعیت معین (زمانی، مکانی، اقتصادي، اجتماعی، و عناصر تشکیل دهنده سیستم د
واقع این خصایص را خود  هبمعتقدند. فرهنگی، سیاسی، اقتصادي، نهادي و طبیعی) تغییریابنده 

که خود عناصر به  آورد، در حالی دست می هاي از عناصر ب افزایی مجموعه سیستم از تعامل و هم
ها  لفهؤاي حاصل از کل، در اثر ارتباطات و تعامالت مابین مه خصیصهتنهایی فاقد آن هستند. 

صورت جداگانه یا  هها ب لفهؤتوان با مطالعه م نمیرا هاي حاصله از کل  نماید. خصیصه ظهور می
 البته در همه حال پیوند. نمودها یا محیط درك یا تشریح  لفهؤبررسی بخشی از تعامالت با سایر م

عبارتی  انجامد یا به کل نمیآمده از ها بر           ً              یگر ضرورتا  به ظهور خصیصهها به همد لفهؤگروهی از م
افزایی،  هاي دیگر، نظیر هم دهنده ویژگی نشانخصیصه این دهد.  یک سیستم را شکل نمی

بنابراین  .ها است یا مقتضی بودن نظام  ویژه مکانتکاملی و  همپویایی و تعامل، پیوستگی و 
هاي انسانی، اجتماعی و طبیعی دخل و تصرف و جایگزینی  ر نظامهاي مکانیکی، د برخالف سیستم

بینی محدود است. براي  پرمخاطره با قطعیت و قابلیت پیشعناصر امري بس پیچیده، دشوار و 
تغییر کمی و یا پیامد وري تولید،  کارها بر بهره و  تغییر مدیر یا نیروي کار در کسبثیر أتنمونه 

ثیر أت، مشتریان و سهم مربوطه در بازاررفتار بر بندي)  اهر بسته(در حد تغییر ظکیفی محصول 
کار را  و  نظایر آن در دنیاي کسب گذاري یک بنگاه اقتصادي بر رفتار رقبا نوآوري فنی یا سرمایه

هاي فعالیت بشري بازتاب  هاي نرم در مطالعه نظام شناسی نظام روشاین ویژگی توان مثال زد.  می

                                                             
1- Intervention tradition  
2- Emergent properties 
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بهره  4توان از تئوري بازي که براي تبیین آن می 3است 2یا اقدام جمعی 1اعیتئوري انتخاب اجتم
  گرفت.

را  صورت روشن و بدون ابهام بیان کرد، ممکن است بتوان آن  که بتوان مسائل را به در صورتی
طور  که نتوان مسائل را به سازي نمود؛ اما زمانی ها ساده صورت یکی از رویکردهاي مهندسی سیستم به

هاي نرم تبدیل به ابزاري براي کاوش در آن وضعیت  شناسی نظام ح و بدون ابهام بیان کرد، روشواض
ها،  بر این فرض است که در مقایسه با سایر انواع سیستم شناسی مبتنی مبهم خواهد شد. این روش

یا کفایت توان در قالب یک نظریه منحصر به فرد که داراي مقبولیت  هاي فعالیت انسانی را نمی سیستم
عام باشد، توصیف (الگوسازي) کرد. براي نظامی از این دست، ممکن است به تعداد افراد ذیربط، 

اي  دارد تا وسیله شناسی را وا می باشد. این ویژگی دنیاي واقعی است که روش توصیف وجود داشته 

                                                             
1- Social choice theory   
2- Collective action   

                                                                                                       عنوان یک شهروند که از مقام و منزلت معینی در موقعیت اجتماعی زندگی خویش برخوردار است، ممکن اسـت در پـی              هر فرد به  -3
        همـراه                                هاي وي پیامـد نـاچیزي بـه                                                                                 اجتماع خویش برآید. اگر او بخواهد خود تنها به این امر بپردازد ممکن است فعالیت            بهبود وضعیت 

                      هاي هایش افزایش یابد)         دارایی                                                                                             داشته باشد. هر چند ممکن است او در این فرایند به دستاوردهاي شخصی دست یابد (براي نمونه ارزش
                                                                   هاي محتمل براي تحقق دستاوردهاي مورد انتظـار جهـت بهبـود وضـعیت                             ست همراه با پذیرش ریسک   بای                            با اینحال این دستاوردها می

                                    گذاري بـراي بهبـود اجتمـاع (بـا                            تواند او را به سرمایه                                            رو نه نفع شخصی و نه بشردوستی به تنهایی نمی                               اجتماع او به حساب آید. از این
                                                                       اطمینان یابد دیگران یا اعضاي جامعه نیز در پی بهبود وضعیت اجتماع خـویش         که او                                              دستاوردها و پیامدهاي بالفصل) وا دارد، مگر این

                                                                                                                       اند... بهبود وضعیت اجتماع بسان یک کلیت واحد، تقاضا یا خواسته جمعی و گروهـی، و نـه کـنش فـرد فـرد اعضـاي اجتمـاع                برآمده
      بـري                                تواند بسان سازوکاري براي نفع        معه می                                               رو همکاري، شراکت، مشارکت و همیاري جمعی اعضاي جا                         صورت مجزا است... از این    به

    ).    1982                                                        متقابل از طریق بهبود وضعیت اجتماع عمل نماید... (هاردین، 
بـراي مطالعـه فضـاي     )1967اسـت کـه از سـوي تومـاس شـلینگ (     ریاضـی   -چارچوبی تحلیلی) Game theory(نظریه بازي  -4

دهد که دو یا چند تصمیم  است. یک موقعیت تضاد منافع زمانی رخ می مطرح شدهسازي در موقعیت تضاد منافع  گیري و تصمیم تصمیم
بازیکنـان اسـت. نظریـه    کنشگران یا بهینه براي راهبردي کنند. هدف نظریه بازي یافتن  گیرنده اهداف متفاوت و متضادي را پیگیري می

هـر  (الـف)   :عبارتنـد از این نظریه  فروضه بنیادینم پنجکاربردهاي متعددي دارد.  راهبرديعلوم اقتصادي، مدیریتی، سیاسی و  بازي در
هـاي   ها در واقـع بـازي   ها یا گزینه تصمیم گیرنده) دست کم دو انتخاب یا گزینه خوب تعریف شده در دسترس دارد. انتخاب بازیکن (

انجامد و پس از آن بازي  می  هر بازي به یک حالت نهائی تعریف شده (برنده شدن، بازنده شدن، یا مساوي شدن)؛ (ب) مختلف هستند
هر بـازیکن بـا قـوانین بـازي      ؛ (د)گیرد هر بازیکن براي هر حالت نهائی یک امتیاز یا مطلوبیت مشخص در نظر می؛ (ج) شود تمام می

یعنی  کند. هر بازیکن عقالنی بازي می ؛ و (ه)شود هاي نهائی مختلف چقدر می داند که امتیازهاي بازیکنان دیگر در حالت آشناست و می
 (د)هاي  فرض به اذعان خود شلینگ، البته کند. که اگر دست کم با دو گزینه مواجه شود گزینه با امتیاز بیشتر را براي خود انتخاب می این
 هاي تضاد در دنیاي واقعی منطبق نیستند. تا حدودي با شرایط موقعیت (ه)و 
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هاي  حل ندسی راهاي براي مه جاي اینکه وسیله براي سازماندهی به بحث، گفتگو و مجادله باشد به
  ساز باشد. بهینه

 یا قابل تعریفطور عینی تعریف شده  هباشند که ب هاي سخت داراي مرزهاي روشنی می نظام
هاي بازخوردي براي تحقق اهداف از پیش  ها و حلقهسازوکارو داراي  است تعریفی مسایل) (خوش

تمرکز  بر چگونگی و نه چرایی و چیستیا الزم است ه                در مدیریت این نظامرو  تعیین شده است. از این
و مند  زمانریزي  هاي مهندسی، تحقیق عملیاتی، مدلسازي، برنامه اي را براي نظام . این روند شیوهنمود

توانند  هایی می چنین رهیافتتردید،  بیآورد.  هاي زراعی فراهم می نظام سنتی در هاي تجربی پژوهش
در مقابل رهیافت نظام نرم، مبین این . کار آیند هب راستاي مقاصد معینو در  هاي مشخص در موقعیت

                                                 ً                                    واقعیت است که نظام یک سازه است و مرزهاي آن هنجارا  برگزیده شده و اهداف آن همانا اهداف 
حلقه توانند اهداف،  ها نمی رو نظام از این .اجماع نسبی کنشگران هستند موردواقعی مردم یا مقاصد 

شد که  مطرحهاي نرم هنگامی  هدف ثابتی را داشته باشند. نظامتحقق هاي ازوکارسبازخورد، و 
عنوان یک سازه  هاي سخت را براي توسعه سازمان به مهندسان کوشیدند تا فنون و اندیشه نظام

این نتیجه   ها به ؛ اما آن)1981 (چکلند، کار گیرند هفعالیت انسانی بمرتبط با هاي  اجتماعی یا سایر نظام
داراي ساختاري با مرزهاي نامشخص و قلمرو متالطم و ساختار یا  هاي بی رسیدند که چنین موقعیت

. اغلب اهداف غیرصریح قرار گیرند  شناخته و مورد مداخلههاي سخت  نظاماز دریچه توانند  نمیمتغییر 
وده و نیازمند توافق باشند. تعریف مرزها دشوار ب دلیل تکثرگرایی نیازمند اجماع می و متنوع بوده و به

هدف دشوار تحقق بازخورد روشن نبوده و توسعه سازوکارهاي  هاي حلقهکنشگران ذیربط است. 
یا قلمرو است. وظیفه کنشگران در قالب این رهیافت تدوین اهداف مشترك، توافق پیرامون مرزها 

جوهرة  ،و اینو تدوین معیارهاي بازخورد توافق شده است ثیرپذیري) أثیرگذاري و تأعمل (ت
و همکارانش در دانشگاه  لند سوي چک در ابتدا ازهاي نرم است که  شناسی و اندیشه نظام روش

  ).1992(رولینگ و انگل،  النکستر بریتانیا توسعه یافت
                                                    ً کار و کارآفرینی بیشتر برآینده و القایی هستند نه کامال   و  هاي اجتماعی از جمله کسب پدیده

ها در صورت استقرار، تعامل و رشد یک  شده به یک محیط. این پدیده دهی شده و تحمیل ساخت
ها، تقاضا و حمایت اجتماعی، قوانین و  سري از عناصري ضروري مرتبط با هم نظیر، بازار، زیرساخت

هاي  مقررات، منابع مالی، فناوري، نهادها، فرهنگ حامی و نظایر آن، و در نتیجه، القاي فرصت
هاي مرتبط  کنند و در تعامل پویا با سایر پدیده بروز پیدا می کار به کارآفرینان، و  کارآفرینی و کسب
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اي (کاهش عملکرد، رکود  یابنده کار) یا زوال و  روند تکامل و تحول رشدیابنده (توسعه و بلوغ کسب
به شیوه هایی را  کنند. بنابراین بیش از آنکه بتوان چنین پدیده یا خروج از عرصه فعالیت) را تجربه می

بوم  گیري از الگوهاي سیستمی همانند زیست هاي سخت مهندسی نمود، نیاز است با بهره نظام
به با توجه ها اقدام نمود.  سازي محیط توانمندساز براي برآیش و تکامل آن کارآفرینی به فراهم

ناسی مطالعه ش شناسی و روش شناخت  شناسی، هستیهاي نرم با  بر نظام سازگاري بیشتر اندیشه مبتنی
  کار و کارآفرینی، در ادامه بیشتر در این باره توضیح داده شده است.  و  هاي کسب پدیده

 1هاي نرم  نظامشناسی  روش: کار و کارآفرینی و  شناسی مطالعات کسب عنوان روش به هاي نرم نظام
نتز این دو، در گرایی یا س  رود و هم شمار می به 2هاي سخت شناسی نظام تز روش یا آنتی برنهاد
توان اظهار  با رویکردي تطبیقی می. یافته است تبلورنهاد  عنوان هم  به 3هاي انتقادي شناسی نظام روش

دانش و انباشت دستاورد (کمی، کیفی و آمیخته) که هر یک هاي پژوهشی  پارادایماز بین داشت که 
شمار  پژوهشی در طی زمان به هاي شناسی یافته حاصل از روند توسعه و تکامل روش شناخت انسجام

جنبش در بنیان دستاورد  پارادایم کیفی، کنند بخش پژوهشگران عمل می روند و بسان راهنما و الهام می
شود بیشتر با  محسوب میدر اواخر قرن نوزدهم  گرایی اثبات بر پژوهش مبتنی مقابله با دیدگاه سنتی

ااثبات سپ ، رویکردهايو تفسیرگراییگرایی  ساخت هاي فلسفی نرم، سویههاي   نظامشناسی  روش
هاي   نظامشناسی  پارادایم کمی، بیشتر با روش که همساز است. در حالی 5گرایی نوینپساو  4گرایی

   .باشد همنوا میگرایی  سخت و سویه فلسفی اثبات
در  اي از اصول درباره شیوه است، که تحقیق یک شیوه نیست، بلکه مجموعهدر حوزه  هاي نرم نظام

یا ترکیب اقتضایی از باید به یک شیوه  و تنوع عناصر  و با در نظر گرفتن پیچیدگی خاص هر موقعیت
یا به شیوه » هاي نرم  نظام«) اگر 1981چکلند (به باور . دست یافتمناسب براي آن موقعیت هاي  شیوه

هاي  الگوریتممانند ه در این صورت(و یا تکنیک) تقلیل یابد، شکست خواهد خورد، زیرا روش 
خود را با یگانگی هر مسئله جداگانه مدیریتی از دست دادند، تنوع  ارتباطیافته علم مدیریت که  تعمیم

به  "شناسی روش" اطالق. بنابراین نادیده گرفته خواهد شدها  در دنیاي واقعی در تحلیل موجود

                                                             
1- Soft system methodology 
2- Hard system methodology 
3- Critical system methodology 
4- Post positivism 
5- Post modern 
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به بلکه ، در جامعه علمی رایج هاي کارشناسانه نظر در بررسی معین مدهاي  نه به روش هاي نرم نظام
 ها بررسیعمومی براي  براي درك و کاربرد که از توانش الزم معطوف است هایی چنین رویهشناخت 

  . برخوردار استها  پدیده
مسائل اجتماعی، از طریق   نرم، تسهیل بهبود مستمر در حوزه هاي  نظامشناسی  اصلی روش کارکرد

کت افراد درگیر در موقعیت مسئله است. این چرخه در حالت دهی یک چرخه یادگیري با مشار شکل
براي  مفهومیناپذیر است. یادگیري از طریق فرایند مداوم و تکرارپذیر استفاده از الگوهاي  آل پایان ایده

هاي برخاسته از دنیاي واقعی، انجام فعالیت در دنیاي واقعی  تمرکز و بحث پیرامون ادراکات و برداشت
پذیرد.  یافته صورت می ر درباره وقایع و پیامدهاي حاصله با استفاده از الگوهاي تکامل       ً    و مجددا  تفک

هاي مختلف پیرامون یک مسئله  دیدگاهو مقایسه  سازيالگوهاي نرم  نظامشناسی  کلی، روش طور هب
چکلند، ( گیرد مفهومی بهره می الگوهايو  اي ، تصاویر ریشهگویااست و در این زمینه از تصاویر 

2000 .(  

   ):8 (شکل 1شود هاي نرم هفت مرحله مجزا اما متعامل را شامل می نظامشناسی  روش
محقق یا تیم تحقیق به موقعیت : تشریح و تدوین موقعیت مسئله و شناسایی کنشگران محوري -1

  .شود می 2ور دار وارد و غوطه مسئله
هاي مرتبط با  نظام :کامل و نمایامدون هاي  یا برداشت 3غنیگویا یا بیان مسئله از طریق تصاویر  -2

  .شوند هاي بالفصل آن شناسایی می   حوزهمسئله و 

تعاریف : 4پایهاي یا  ریشهمالحظه و بررسی موقعیت مورد بررسی و پردازش تعاریف  شیوهانتخاب  -3
هاي  دگاهاندرکاران، دی ها، فرآیندها، ذینفعان و دست هاي مربوطه شامل ماهیت نظام اي از نظام ریشه

ارایه یک برداشت اساسی و اصولی از موضوع علت شود؛  زیربنایی نظام و محیط پیرامونی ارایه می
  اي است.  نامگذاري این تعاریف به ریشه

                                                             
) تهیه پیشنهاد طرح تحقیق براي پروژه تدوین الیحه وزارت 1379ابویی اردکانی و همکاران ( منبع زیر مورد استفاده قرار گرفته است: -1

از:  1383لیلی. بازیابی شده در مهرماه شناسی و چهارچوب تح روش علوم، تحقیقات و فناوري. گزارش نهایی فصل اول:
http://www.irandoc.ac.ir/Data/Reinvent/re-desi.html  

2- Immersion  
3- Rich Pictures 
4- Root definition  
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هاي : الگوبایست براي هر تعریف پایه انجام دهد می یک نظاممفهومی از آنچه که  الگوهايساخت  -4
ها،  ها، ستاده نهاده سطحآل و دلخواه براي بهسازي نظام در  ها و سناریوهاي ایده مفهومی از نظام

   یابد؛ ها، پیوندها و مرزهاي مربوطه توسعه می لفهؤم

در راستاي مالحظه  2 و 4نتایج حاصل از مراحل : مفهومی با دنیاي واقعی الگوهايمقایسه  -5
  ؛شود ها مورد مقایسه واقع می و تشخیص شکاف ها ها و تفاوت شباهت

: راهکارهاي عملی و اقتضایی براي رسیدن به پذیر ناسایی تغییرات مطلوب و عملی یا امکانش -6
  شود؛ و وضع موجود معرفی می

: در قالب یک برنامه پیشنهاد انجام اقداماتی براي بهبود موقعیت مسئله و حل مسایل شناخته شده -7
نظر از طریق اجراي  موردات چگونگی اعمال تغییراي از اقدامات اجرایی  عملیاتی یا مجموعه

  شود. در مرحله شش معرفی میراهکارهاي شناسایی شده 
  

  
  .هاي نرم شناسی نظام چرخه روش -8شکل 
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تنها بیانگر یک ترتیب منطقی است که البته رعایت ترتیب در آن  شناسی ترسیم شده چرخه روش
توان  هاي نرم، می نظاماسی شن کارگیري روش هاساس تجربیات عملی حاصل از ب الزامی نیست. بر

      ً و اصوال    شروع کرد، 4شناسی، از مرحله  روشکلیت عنوان مثال یک پروژه را در کمال وفاداري به  به
                                       ً             اي در نظر گرفت. بازگشت و تکرار نیز کامال  داراي اهمیت  توان نقطه شروع پروژه را از هر مرحله می

قطعی و یک دستورالعمل سان که از آن ب جاي این  هب  شناسی، این روش کاربراناست. در واقع بهترین 
. برند بهره مییک مطالعه سیستمی  جریاندر  دهنده رهنمودي جهتعنوان  استفاده کنند، از آن به ثابت

میزان طور همزمان بر روي چند مرحله و با  ورز سیستمی به در یک مطالعه واقعی، پژوهشگر یا اندیشه
هاي نرم خود یک   نظامشناسی               ً                   ین مسئله کامال  طبیعی است زیرا روش. اکند میکار  جزییات متفاوت

  سیستم است و هر تغییري در یکی از مراحل بر روي دیگر مراحل اثر خواهد گذاشت.
                                               شناختی نیز تفکیک و تمایز بین مرحله ذهنی و عینی                                    بر این، به لحاظ ماهیت و جوهره روش      عالوه

                        کـه در تمـامی مراحـل                      رسد؛ کمـا ایـن           نظر نمی         پذیر به          ان امکان                                  یا دنیاي واقعی در فرآیند پژوهش چند
                  ها از دنیاي واقعی                پردازي برداشت               پرداز و مفهوم                         بستان بین ذهنیت نظریه                             پژوهش، نوعی دیالکتیک یا بده

                     اي ایـن دو مبـادرت                                   توان با مرزبندي به تفکیک مرحله                                           مملو از حقایق و وقایع، در جریان است و نمی
         گرایی یا          بر ساخت             شناسی مبتنی           ثیر شناخت أ                هایی جدیدي تحت ت       شناسی             ن اساس، روش             ورزید. بر همی

                                         توان به ارزیابی سریع نظام دانش کشاورزي و                                 توسعه یافته است. براي نمونه می  1  اي             گرایی زمینه       نسبیت
       ا مـد     هـ                 پذیر براي نظام                   ها، موجودیت عینیت       شناسی                                            هاي یادگیري انتقادي اشاره نمود. در این روش      نظام

                                     شود که موجودیت (هستندگی یا بودشناسی)                    هایی متکثر یاد می             عنوان پدیده         ها به                      نظر نیست؛ بلکه از آن
                    ها بر حسـب توافـق                                  بینی کنشگران مختلف و گستره آن           ها و جهان                                ها بر اساس عالیق، منافع، دیدگاه    آن

                    ها قابل تعریف است.                                             مردم درباره اهداف، مرزها، عضویت، سودمندي آن
شامل ) 7 و 6، 5، 2، 1مراحل (به دو حوزه دنیاي واقعی  هاي نرم نظامشناسی  روشهاي  مگا
 3مراحل و تفکر سیستمی (در آن موقعیت با زبان معمول در موقعیت مسئله  کنشگران دخیل و ها انسان

مسئله مورد مطالعه، ممکن است شامل افراد درگیر در  خاصبسته به شرایط است. حوزه دوم ) 4 و
پیچیدگی موجود در دنیاي  براي ترجمانزبان سیستمی  در این حوزه از .وقعیت مسئله باشند یا نباشندم

   شود. بهره گرفته می ها واقعی به به زبان سطح باالتر سیستم

                                                             
1- Constructivist/Contextual relativist epistemology 
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 ،تصویر ممکنیا گویاترین ترین  براي ساختن غنیمعطوفند  »بیان مسئله« که به 2و  1مراحل طی 
تجزیه و تحلیل به  ین منظور نیاز استا هبشود.  از موقعیت مسئله، تالش میمسئله، بلکه خود نه از 

                  ً              کنند و عناصر دائما  در حال تغییر  موقعیت که به کندي تغییر می »ساختار«اولیه از طریق ثبت عناصر 
یند در موقعیت مورد بررسی آاندازي از چگونگی تعامل میان ساختار و فر به چشم هید و شکل »یندآفر«

در دستیابی به تصویري » یندآساختار و فر برهمکنش«و » یندآفر«، »ساختار«مفاهیمی مانند شود.  هتوج
توان بر حسب چیدمان فیزیکی، سلسله مراتب قدرت، ساختار  ساختار را می سودمندند.تر نمایاتهر چه 
ان اغلب بر تو یند را میآدهی و الگوي ارتباطات اعم از رسمی و غیررسمی در نظر گرفت. فر گزارش

خارجی  پیامدهايو  اجراکیفیت  پایش، اجرا، امورگیري براي انجام  هاي اساسی تصمیم حسب فعالیت
  بیان کرد.  اقدامات اصالحیآن و نیز 

از آن  گویانشان دادن تصویري از شرایط مسئله است. تصویر در این مرحله،  گویاوظیفه تصویر 
 .هاي مختلف به مسئله نگاه کرد توان از جنبه ز طریق آن میمعمولی تفاوت دارد که ا الگوهايجهت با 
یندها، اطالعـــات کسب شده مرتبط با آفر ،باید ساختارکار  و  در مورد یک کسب گویاتصویر 

مرتبط (سهامدار، مالک، نیروي کار، مشتري، و نارضایتی افراد  وکار براي کسبآمده  مشکالت پیش
را به روش خود  گویاتواند تصویر  گري می تحلیلچند هر هد. هر خوبی نشان د را به شریک و غیره)
ها  شکایتتحلیل  (الف) ها پیشنهاد شده است: در نظر گرفتن موضوعات زیر در تحلیلترسیم کند، اما 

چندگانه هاي  یا نقش تحلیل اجتماعی نقشکار؛ (ب)  و  در خصوص کسب افرادي ها مخــــالفتو 
هاي این  درگیر با مسئله، ورودي ها؛ افراد هاي آن ها و نگرش ر، رفتار، ارزشکا و  افراد مرتبط با کسب

این  بروندادعنوان  را به گویایییند، تصویر آاین فر واکاويگر با  و تحلیل دهند شکل مییند را آفر
ارایه ه مسئله و ارتباط با افراد درگیر با مسئل کردنباز و شفاف  منظور بهارائه راه بلکه  نه برايیند آفر
نظر براي  براي مشخص نمودن دیدگاه مورد هاي مرتبط نظامگذاري  نام )؛ و (ج)2000 دهد (چکلند، می

بر پایه این اسامی، الگوسازي  .هاي موجود و مرتبط با مسئله همچنین زیرسیستم بررسی مسئله و نیز
اصلی هریک از هدف  منظور معرفی نمودن بهاي  یند به تعریف ریشهآاین فر گیرد و صورت می

  شود.  منجر می نظام ترسیم الگويمناسب جهت  و بینشی کار و  کسبهاي  فعالیت
سازي  مسئله مورد بررسی و نیز آماده مرتبط با نظامتعدادي شناسایی و معرفی  شامل 3مرحله 

  .استها  نظاماز ماهیت این بر یک بیانیه واضح یا شرح شفاف  مبتنی "اي ریشهتعاریف "
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عنوان  ها و شرایط موجود را به یندها، فعالیتآیند انتقالی است که فرآاي یک فر هتعریف ریش
عنوان  ها و شرایط را به یندها، فعالیتآآن، شکل جدیدي از این فر پردازشپذیرفته و پس از  درونداد
اي از  یک فعالیت یا ایدهاست: (الف)   دومرحله شاملاي  یک تعریف ریشهارایه دهد.  ارائه می برونداد

 . دشو جهت انجام این فعالیت یا ایده تعریف می و (ب) نظامی شود؛ انتخاب می گویاتصویر 

، مسئله گویاکه در تصویر  حالی در: (الف) اي رعایت دو نکته زیر مهم است در تهیه هر تعریف ریشه 
نگریسته مسئله  به معینی زاویه دیداي باید از  در تعریف ریشه شود؛ میهاي مختلف بررسی  از دیدگاه

ها  دیدگاه هر یک از آن و غیره که فروشنده، خریدارگذار، سهامدار،  سرمایه، از دیدگاه نمونهبراي شود. 
هر ورودي به یک و تنها بازتاب پیدا کند؛ (ب) اي  یک یا تعداد بیشتري از تعریف ریشهباید در یک 

یندهاي تبدیل بسیار آفرگانه، ت چندزیرا در صورت وجود ارتباطا شود؛  پیوند داده مییک خروجی 
  شد.  مبهم خواهد

مناسب تعریف  تدوین درجریان 1CATWOEبا عنوان اختصاري  شش عنصردر نظر گرفتن 
 یا / مخاطبالف) مشتري(  و در نتیجه، ارایه الگوي مفهومی نمایاي آن پیشنهاد شده است:اي  ریشه

تواند براي او  و مسایل مربوطه می کند استفاده می کار و  (کاال و خدمات) کسبهرکسی که به نوعی از 
هاي تعریف شده را در  فعالیتنقش یا هرکسی که یا  (ب) کنشگر ؛ضرر یا نفعی در پی داشته باشد

ها (کاال و  ها به ستانده ؛ (ج) فرآیندهاي تبدیل که موجب تغییر نهادهدهد انجام می کار و  کسب
. ها، بروندادها و نیز، مراحل و ملزومات کار هستند یرنده نهادهشوند و در برگ کار می و  خدمات) کسب

توان از سه  میهاي هدفمند  ورزي و الگوسازي فعالیت       ً             و اصوال  بهبود اندیشهر صبراي ارزیابی این عن
بینی که موجب معنابخشی به فرآیندها و  ؛ (د) جهانبهره گرفت 2معیار کارآمدي، کارایی و اثربخشی

کار و مسایل مربوطه در  و شود و تصویر بزرگتري را از جایگاه کسب کار می و  سب   ٌ          اصال ، فعالیت ک
دهد. (ه)  دست می هاي متفاوتی را ب بینی تعریف ریشه دهند. هر جهان جامعه و محیط پیرامون ارایه می
 و  کار بوده و قدرت مداخله، کنترل، هدایت و راهبري و تغییر کسب و  مالک یا مالکان که دارنده کسب

هاي خارجی (اعم  گیري درباره مسایل مربوطه را دارند؛ (و) عوامل محیطی یا محدودیت کار و تصمیم
ها و غیره)  محیطی، حقوقی، قانونی، منابع، زیرساخت از فرهنگی، اجتماعی و اخالقی، مالی، زیست

                                                             
1- Customers/ Clients, Actors, Transformation process, World View/ Weltanschauung, 
Owner, Environmental constraints 
2- Efficacy, efficiency and effectiveness  
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ردارند و ها، دولت، بازار، نهادهاي اجتماعی و غیره که جایگاه محوري برخو مرتبط با سیاست
  سازند.  کار را متاثر می و  هاي کسب فعالیت

و  6و  5،  4مراحل  دراحتماالت مختلف اي با در نظر گرفتن  تعریف ریشهدر این مرحله بهتر است 
واقعیت موجود و تغییرات احتمالی را بازتاب دهد، تواند  میتعریف این از الگوسازي که چه نوع  این

هایی در رابطه با بهبود نهایی در موقعیت مسئله با  اي به مثابه فرضیه ف ریشهتعاری بنابراین،. ترسیم شود
  رسند. نظر می بودن محتمل بهپذیرفتنی پذیري و  استفاده از تغییرات اعمال شده هستند که به لحاظ امکان

را  اي در تعاریف ریشه معرفی شده هاي کنش انسانی  نظامهاي مفهومی از الگوساخت  4مرحله 
 شود تا تالش میزبان معمولی  اي از واژگان رایج در با استفاده از مجموعهشود. در این مرحله  می شامل
اي، تشریح  در تعریف ریشه توصیف شدهفعالیت انسانی  نظامنیاز در یک  هاي مورد فعالیت کم دست
 اشتی مشتركبرداي به  مورد تعریف ریشه گران درواکاوکه افراد درگیر با مسئله و  از آنپس . شود

این مرحله یعنی . رسد میاي ترسیم  مفهومی باتوجه به تعریف ریشهالگوي  نوبت به ترسیمرسیدند، 
شمار  هاي نرم به شناسی نام گام در روش ترین اي به الگوي مفهومی جدي حرکت از تعریف ریشه

دهد و  می مفهومی به معنی طراحی چیزي است که شرایط مسئله را توضیح الگويطراحی رود.  می
ها، الگوشود و پس از هماهنگ کردن این  مفهومی تهیه می الگوياي یک       ً                   معموال  براي هر تعریف ریشه

  .شود و افراد درگیر با مسئله تهیه می واکاوگرانتوافقی میان  الگويیک 
دهنده، وضعیت فعلی و ارتباط عناصر با هم و با  بر حسب عناصر تشکیلتوان  می یک نظام را هم

داد و برونداد  هاي یک فعالیت هدفدار شامل درونداد، میان ر بیرونی و هم بر حسب زنجیرهعناص
 هاي فعالیت انسانی  ، براي تعریف نظامخروجی -تبدیل -یعنی الگوي ورودي تعریف کرد. حالت دوم

ز برونداد حاصل اهاي موردنیاز (فرآیند) براي دستیابی به  و در نتیجه، الگوسازي مجموعه فعالیت
باشد و  می» چه هست« نظاماینکه  برداشت نظري ازتعریف، یک ، بنابراینتر است.  مناسب فرآیند
باید انجام دهد تا به سیستم مشخص شده  نظامهایی است که  درباره فعالیت اي نظریهمفهومی  الگوي

ارتی آنچه عب هاي کنونی یا به تعریف نباید فقط به توصیف فعالیتمرحله در در تعریف تبدیل شود. 
و  تفکر خالق"  به شیوهبایست  دهد، محدود شد بلکه می    ً                                 عمال  در حال حاضر در دنیاي واقعی رخ می

ها منطقی بوده و براي عملکرد و بهبود  انجام آنهایی مرتبط با هم که  مجموعه فعالیت "طوفان اندیشه
دستیابی به گزیدارهایی نظام مناسب هستند، مورد توجه قرار گیرد. در این صورت است که امکان 

مفهومی  الگوي که باتوجه به اینشود.  فراهم میبراي وضعیت موجود و نیز مقایسه الگو با دنیاي واقعی 
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 صورت بهها، باید  فعالیت دهد، بنابراین عناصر شاکه آن یعنی ها را بازتاب می اي از فعالیت مجموعه
کننده  حداقل تعداد افعال بیان است فهرستی از رو براي الگوسازي نیاز از این. بیان شوند» افعال«

و برحسب  صورت منطقی بهو تهیه اي  مشخص شده در تعریف ریشه نظامهاي الزم در یک  فعالیت
» بالقوه مشتریانتعریف « کار و  کسبیک سیستم  براي مثال دردهی شوند.  ساخت زنجیرهدر یک  تقدم
فروش کاال یا  تواند بازاریابی، می، الگوعل اصلی در این مقدم است. ف» بالقوه مشتریانتعیین محل «بر 

  . باشد عرضه خدمات
اي متفاوت  الگوهاي ساخته شده توسط افراد مختلف ممکن است به لحاظ بازنمایی تعاریف ریشه

بهتر است که تواند رهنمونگر کار الگوسازي در آغاز باشد. همچنین،  می CATWOEانگاره باشند. 
در با جزییات بیشتر گسترش یابد. دا با جزییات کم آغاز و سپس هر فعالیت عمده الگوسازي در ابت

تواند یک زیرسیستم را تعریف کند که در  می» مکانبر اساس  بندي مشتریان گروه« کار و  کسبمثال 
  باشد.  بندي مشتریان گروهشامل تمامی افعال الزم براي  جزییات بیشترسطح 

(و نه معتبر با ها  بودن آن/ غیرقابل دفاع مفهومی و یا تعیین قابل دفاعبراي بررسی روایی الگوهاي 
عمومی از هر سیستم فعالیت  که الگويسیستم رسمی برابر نیاز است به آزمون آن در   نامعتبر بودن)

هاي فعالیت انسانی در دنیاي واقعی نیست و  سیستم بازتاب الگواین است، مبادرت ورزید. انسانی 
است که  بر تجربه مبتنی سیستم رسمی یک برساخته رسمی الگويهم نیست. و هنجاري حتی تجویزي 

اي است از اجزاي  منظومهاین الگو، شود.  تدوین میهاي مفهومی الگوکمک به ساختن  با هدف
فعالیت  براي انجامها  اي از فعالیت مجموعهسیستمی  ها در ساماندهی وجود آن        ًاحتماال مدیریتی که 

مهم و در موقعیت واقعی مسئله، سیستم رسمی چکلند  اجزايکارایی  نایا  نبود. ضروري استهدفدار، 
  : به شرح زیر است عوامل تشکیل دهنده مدل رسمی. زا است حساسیت

  است.هدف یا ماموریت داراي  -

و داراي معیار عملکرد براي تشخیص میزان پیشرفت (پسرفت) در  ستاگیري  کارکرد آن قابل اندازه -
 باشد.  میها و رسیدن به اهداف  اجراي ماموریت

 .استگیري  فرآیند تصمیمسازوکار یا داراي  -

 با یکدیگر درهاي سیستم،  ضمن برخورداري از ویژگی هایی) است که داراي اجزایی (زیرنظام -
 ند. تعامل

  .استیا محیط بزرگتر جاي گرفته و با آن در تعامل در (ابر) سیستم  -
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در را  آن (حوزه قابل کنترل و داراي قدرت انجام عمل) محدوده که استمرز مشخصی داراي  -
  .کند میمشخص (حوزه قابل نفوذ یا تاثیرگذاري) محیط بزرگتر 

تواند از آنها بهره  یگیري م است که به موجب فرآیند تصمیم فیزیکی یا انسانی منابع معینداراي  -
  گیرد. 

عبارتی، موقتی و زودگذر  به ؛هاي مستمري از خود بروز دهد فعالیت ودر بلندمدت پایدار است  -
قادر است پس از رویارویی با تغییرات و عوامل آشوبناك  1پذیري به موجب توان برگشت و نیست

   باز پیدا کند.  خود را
آید که دیگر  دست می هتر با جزییات بیشتر، عناصري ب پایینبه سطوح در صورت ادامه روند تحلیل 

مراتب  ادامه تحلیل در سطح باالي سلسلهسیستم هستند. یک بلکه تنها عناصري از  ،سیستم نیستند
عنوان یک سیستم،  تري منجر شود که نه به هاي گسترده ها یا موجودیت ها ممکن است به پدیده سیستم
این محیط بر خالف سیستم بزرگتر فقط قابل شوند.  ونی در نظر گرفته میعنوان محیط پیرام بلکه به

  به طور مشابه، تجزیهتوان تاحدودي مهندسی کرد.  که سیستم بزرگتر را می ثیرگذاري است، در حالیأت
جاي  رسد که در قضاوت تحلیلگر باید به و تحلیل در جهت دیگر در نهایت به موجودات بزرگتري می

توان تحت تأثیر قرار داد  ان محیط در نظر گرفته شوند، با این مالك تمایز که محیط را میعنو سیستم به
به  کم دستتر از سیستم مورد مطالعه را،  که سیستم گسترده در صورتی، را مهندسی کرد توان آن ولی نمی

که  د؛ کما اینگر بستگی دار البته این موضوع به زوایه دید تحلیلتوان مهندسی کرد.  لحاظ اصولی، می
بالعکس متصور  یاتر  عنوان ابرنظام یا محیط وسیع گر، یک محیط پیرامونی را به ممکن است یک تحلیل

  ). 9 شود (شکل

                                                             
1- Resilience  
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  .)2005پیوسته (بودن،  در یک شبکه بهم "ها مراتب سیستم سلسله" -9شکل 

  
الگوي  منظور پی بردن به نواقص هایی را به رسشتوان پ میسیستم رسمی  الگويبا در نظر گرفتن 

است و بر  شفاف الگو: آیا معیار عملکرد در این اي زیربنایی آن مطرح کرد ریشه مفهومی یا تعریف
آیا  ؟کدامند هاي فرعی نظام الگوشود؟ در این  اساس این معیار چه عملکردي خوب یا بد ارزیابی می

آیا مرزهاي سیستم و اینکه اند؟  قرار گرفته توجهاي سیستم مورد ه ، در فعالیتتر محیط وسیع تأثیرات
عبارتی، نمایابودن الگوي  توان از معتبر یا به نمیها هر چند  با طرح این پرسشاند؟  خوبی تعریف شده به

طور منطقی شکل  بهشود مطمئن شد که  کم می طور کامل اطمینان حاصل کرد، اما دست مفهومی به
پیش از ورود به مرحله  بر این، عالوه با دنیاي واقعی سودمند است. 5ایسه در مرحله براي مقگرفته و 

ها  گر به آن ها و الگوهاي سیستمی که تحلیل از زوایه سایر چارچوب ي مفهومیبعد نیاز است الگوها
  باور دارد نیز مورد بررسی قرار گیرد. 

لزوم، به هر شکل دیگري که ممکن در صورت  ،الگوشامل تغییر یا تبدیل ممکن است  4مرحله 
 الگوباشد. براي مثال ممکن است که بیان مجدد  نظر آید، می است در یک موقعیت بخصوص مناسب به

نظر قرار  مد یا الگوهاي ساختاري قابل واکاوي در مدل معادالت ساختاريدر قالب زبان پویایی سیستم 
و در  »گذارند می  به دنیاي واقعی پا« 5در مرحله  ،4مرحله  در هر حال، الگوهاي توسعه یافته در. گیرد

در جریان بحث با کنشگران آن موقعیت، مورد  تا دنگیر ، قرار مینظر موردموقعیت  ها از برداشتمقابل 
صورت  بهبا الگوهاي مفهومی  2بهتر است مقایسه مسئله تبیین شده در مرحله ند. گیرقرار  »مقایسه«
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صورت گر سیستم)  نفع و یا تحلیل (در یکی یا هر دو نقش کنشگر ذيربط ذی افرادمشارکتی با حضور 
  نظر، تغییرات الزم مبذول شود.  گیرد تا به مدد بحث و تبادل

تغییرات ممکن را با توجه به دو معیار اصلی تعریف خواهند کرد: اول اینکه این  6افراد در مرحله 
ها و ساختار قدرت  عین حال با توجه به نگرشباشند و در  درخواستمورد طور محتمل  تغییرات به

شامل انجام  7باشند. بنابراین مرحله  پذیر امکانموجود و با توجه به تاریخچه موقعیت مورد مطالعه 
براي بهبود موقعیت مسئله است. در واقع این مرحله خود مسئله جدیدي را  6بر مرحله  اقداماتی مبتنی

منظور از  .پرداختهاي نرم   نظامشناسی  روشاین مسئله نیز با  هببتوان کند که ممکن است  تعریف می
توان در موقعیت درك شده ایجاد  تغییرات ممکنی است که میباره در بحث و گفتگومرحله مقایسه 

اي  این مرحله اغلب به سوي نقایص موجود در تحلیل اولیه یا در تعاریف ریشه در ابتدایی تالشکرد. 
 پس از چند مرتبه تکرار (در و سرانجام، کار بیشتري وجود خواهد داشت و نیاز به معطوف است

و  ها ها و نگرش ساختار، رویه سه حوزهصورت لزوم)، مقایسه به بحث درباره تغییرات ممکن در 
   شود. منجر میپذیري یا قابلیت اجرایی  و ارزیابی این تغییرات از جنبه پذیرفتنی بودن و امکان ها ارزش

یا  شناخت(در منبع تکثرگرایی  ،پدیدارشناسی و تفسیرگرایی: هاي نرم شناسی نظام ي روشها شالوده
تشخیص اجماعی و توافق توام با پژوهش براي و یادگیري توام با عمل  ،مشارکتی بودنابزار آن)، 

شناسی  هاي روش از ویژگیهاي داراي مسئله و تضاد  در موقعیت سازنده تغییر جمعی براي پیشبرد
   شود.  هاي نرم محسوب می انهسام

براي حل این مسئله چه سیستمی را "تواند با این پرسش آغاز شود که:  که رویکرد سخت می در حالی
و مسئله یا نیاز را معین فرض کند،  "کند؟ چه سیستمی این نیاز را مرتفع می”یا “ باید مهندسی کرد؟

شناسی  دهد. این تفاوت عمده روش سئله را میهاي متفاوت از م گیري برداشت رویکرد نرم اجازه شکل
سازي آن  گري براي رسیدن به برداشت کمابیش مشترك و مفهوم را مجبور به داشتن رویکرد مقایسه» نرم«

گري  هاي نرم براي آن همترازي وجود ندارد. مقایسه کند که در رویکرد خطی نظام در الگویی یکپارچه می
شناسی  اي بازتاب یابد. از این منظر، روش تواند در تعاریف ریشه دهد که می دست می هشناختی را ب

تواند  هاي سخت را می شناسی نظام اي که روش آورد به گونه تري را فراهم می هاي نرم چارچوب کلی  نظام
شناسی  یا توسعه یک الگوي مفهومی (دستاورد روش سازي مفهومصورت  در دل خود پذیرا باشد. در این

شناسی  سازي یک الگوي کمی از سیستم (دستاورد روش تواند به طراحی سیستم یا بهینه ینظام نرم) م
هاي آمیخته در  شناسی چندگانه یا روش گیري از روش نظام سخت) منجر شود. بنابراین، در صورت بهره

ره گرفت سازي مسئله و نیز الگوسازي پدیده مورد مطالعه به شناسی نرم براي مفهوم توان از روش ابتدا می
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                                                      ً عنوان درونداد براي تحلیل مورد استفاده قرار داد و مجددا   هاي سخت به شناسی نظام و نتیجه را در روش
   پردازي نمود. شناسی نرم مقایسه، تفسیر و مفهوم نتایج را از طریق روش

اي ه خوبی مبین راهبردهاي چرخه هب عنوان یک فرآیند پژوهشی هاي نرم به شناسی نظام مالحظه روش
شناسی را  ها یا منابع اطالعاتی مختلف است. این روش یک رابطه دیالکتیکی ما بین دیدگاه و 1چندگانه

اي از چهار چرخه توصیف نمود که هر چرخه بر دیالکتیکی استوار است که مابین دو  توان مجموعه می
، ماهیت و گیرد. چرخه اول یک دیالکتیک بین وضعیت و توصیف جوهره دیدگاه مختلف صورت می

اي نامیده  ، تعاریف ریشه2ها شود. چکلند جوهره را به زبان نظریه نظام اساس وضعیت مزبور را شامل می
هاي بعدي  طی چرخه است. واکاوگران سیستم و کنشگران مرتبط با مسئله و سایرین در این چرخه و در

رداشتی مورد توافق دست یابند. پردازند تا به ب هاي خود می صورت متناوب به طرح و تعدیل دیدگاه به
دیالکتیک دوم بین جوهره و الگوهاي مفهومی توسعه داده شده برقرار است. در چرخه سوم دیالکتیک 

پذیرد. در این چرخه بهبودهاي  پدیده در دنیاي واقعی صورت می بین الگوهاي مفهومی و موقعیت
توسعه یابد. دیالکتیک چهارم به اجرا معطوف  تواند شود و طرح عملیاتی مربوطه می پذیر شناخته می امکان

  پذیرد. هاي عملیاتی و ملزومات برخاسته از واقعیت صورت می است و بین مقاصد طرح
سازي تحقیقات میدانی و روایی بخشی به  تواند براي سنتز یا یکپارچه هاي نرم می شناسی نظام روش

گیري از ابزارها و منابع اطالعاتی و  ختی (بهرهشنا سازي امکان تکثرگرایی روش تحقیقات کیفی با فراهم
ها و تفاسیر مطرح شده در جریان کار و در نتیجه  هاي مختلف، وارسی و تعدیل چندباره دیدگاه دیدگاه

  ها با مقتضیات دنیاي واقعی، مدنظر قرار گیرد.  سازي امکان تطبیق یافته ها و نیز فراهم گیري کاهش سو
             هـاي نـرم،                   شناسـی نظـام          در روش :هاي نـرم  شناسی نظام روش يه فرآیندپردازي بسان شالود مفهوم

                     افـراد از واقعیـت         هـاي                        بـر تبـادل برداشـت          مبتنی                           شناختی براي تحقق و یادگیري           اي معرفت       وسیله     الگو
            بنـابراین،         اسـت.                                                                 ابـزاري بـراي سـاختاردهی بـه مسـائل پیچیـده و چندبعـدي                      چهارچوب مفهومی  و

       کند.                  هاي نرم ایفا می            شناسی نظام             در چرخه روش                    پردازي نقش محوري را        مفهوم
                     و بـا در نظرگـرفتن     )   10       شـکل  (  3                                             از جملـه در زمینـه تحلیـل عـاملی مفهـومی       ،      پیشین          به تجربه     بنا

           پـردازي و                     اي بـراي مفهـوم          رویـه   )  2         در جدول (        هاي نرم             شناسی نظام               پردازي در روش               مقتضیات مفهوم
                 ارایه شده است.                      تدوین الگوهاي مفهومی 

  
                                                             
1- Multiple cycles 
2- Language of system theory  
3- Conceptual factor analysis 
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  .پردازي و توسعه الگوهاي مفهومی شناسی مفهوم فرآیند روش -2 لجدو
) تشخیص 1

دار و  مسئله موقعیت 
  آن 1مفهومیقلمرو 

شناسی  روش وسعهت) 2
  پردازي مفهوم

  2تحلیل معنایی )3
 و   بازخوانش متن(

استخراج کد 
  )مفهومی

) پاالیش 4
  کدهاي مفهومی

بندي   ) خوشه5
هاي مفهومی کد

و تشکیل 
هاي  لفهؤم

  3مفهومی

  ) پیونددهی6
  هاي مفهومی لفهؤم

 بینیبازتدوین و  )7
  الگوي مفهومی

مرور نظریات،  - 
الگوها، 

هاي پیشین،  پژوهش
هاي  چارچوب

واژگان تحلیلی، 
تخصصی و 

تعاریف 
شده و  پذیرفته

مفاهیم رایج در 
  حوزه مسئله

تعیین هدف از  - 
پردازي:  مفهوم

تعریف نمایاي 
دهی  مسئله، ساخت

وي نظري براي الگ
هاي آتی،  تحلیل

تحلیل مفهومی 
ها،  محتواي متن

ارزیابی و یا تعدیل 
تدوین یک الگو، 

نگاشت مفهومی، 
نقشه مفهومی، 

  الگوي سیستمی ...

تدوین پروتکل  - 
: 4پردازي شناسی مفهوم روش

مراحل کار، روش(ها) و 
  ابزارها

الف) : 5تعیین منابع مفهومی - 
دست اول (مشاهده، گفتگو و 

مصاحبه، خودبازاندیشی، 
اندیشه، بحث گروهی،  طوفان

  پیمایش و پژوهش ...)
ها،  ب) ثانویه: خوانش روایت

هاي پیشین در  اسناد، پژوهش
قالب کتاب، مقاله، فیلم، 

  عکس و غیره
: 6گیري  مفهومی نمونه - 

گزینش و تمرکز بر منابع 
هاي غنی،  اطالعات و داده

معتبر و قابل دسترس براي 
  ردازيپ مفهوم

شناسی در  سازي روش پیاده - 
ها به  عمل و تدوین برداشت

صورت متن، گزاره، 
  ها و ... اي از گویه مجموعه

  

الف) مستقیم: 
  برگرفته از متن

ب) غیرمستقیم/ 
تفسیري (برآینده 

یا برساخته): 
سازي  واگویه

مضامین و معانی 
ها به  برداشت

کدهاي مفهومی 
با استفاده از 

واژگان نمایاي 
  یج در آن حوزهرا

تداوم کار تا  - 
اطمینان از رسیدن 

به آستانه 
سودمندي مفهومی 

استخراج همه (
و کدهاي ممکن) 
 اشباع مفهومی

(استخراج کدهاي 
نمایا براي 

 دهی ساخت
  7الگوي نهایی)

شمارش  - 
فراوانی کدها 
(در صورت 

نیاز به توصیف 
  کمی)

تلفیق کدهاي  - 
و  همپوشان

حذف کدهاي 
  تکراري

دي کدبن - 
: 8تکاملی

ساخت کدهایی 
براي بازنمایی 

هاي  برداشت
جدید یا 
بازنمایی 

هاي  برداشت
  کدبندي نشده

نهایی تنظیم  - 
فهرست کدهاي 

  مفهومی

بندي  گروه - 
 کدها برحسب
مضمون و 
موضوعیت 

 مشترك در قالب
ي ها خوشه

و  9مفهومی
 ها آننامگذاري 

گیري از  با بهره
عناوین نمایا یا 

 10مفاهیم چتري
زینش شده از گ

بین کدهاي 
 /مفهومی موجود
یا واژگان رایج 

در قلمرو 
مفهومی مسئله و 

کدهاي یا 
 خلقمفهومی 

شده توسط تیم 
  پرداز مفهوم

پیوندهاي صریح و  بررسی - 
  بر مبناي: ها لفهؤضمنی م

  11القایی الف) پیش
زنجیره علی: علت، معلول،  - 

) 12ها (گره علت معلول، هم هم
) و 13ن(پیوندز میانجی و

چینش منطقی بر حسب 
  پسین، پیشین یا متناظربودن

زنجیره درونداد، فرآیند،  - 
و سایر  برونداد، پیامد و زمینه

هاي  و چارچوب الگوها
 -تحلیلی یا الگوهاي سیستمی
مفهومی پیشین همانند 

CATWOE هاي نرم،  نظام در
وکار و نظایر  بوم کسب زیست

  آن
: 14زایشیبدیع/ ب) 
بدیل بر ویی دهی الگ ساخت

حسب ذهنیت پدیدارشده در 
جریان پردازش مفهومی با در 
نظر گرفتن عناصري چون 

ساختار، کارکرد، زمینه و نیز 
  ها بنیادین سیستم اصول

الگوي و ارایه ترسیم  - 
شکل صورت  مفهومی به

نقشه، نمودار، تصویر، و 
، مجموعه گزاره نوشتاري

  و... فیلم
بررسی کفایت مفهومی  - 

 ش بازنمایییا توان
الگو از طریق  15مفهومی

الگوهاي با مقایسه 
مفهومی سیستمی معتبر، 

هاي  ها، پژوهش نظریه
پیشین و از همه مهمتر 
خود واقعیت پدیده 

(در پردازي شده  مفهوم
از این صورت نیاز است 

هاي کمی و  طریق روش
کنشگران نظرات به کیفی 

پدیده یا زمینه در ذیربط 
یا مسئله مراجعه شود و 

و  گري ، تجربهبه مشاهده
ارزیابی تطبیقی الگو با 

پرداخته دنیاي واقعی 
  شود.

                                                             
1- Conceptual scope  
2- Semantic analysis   
3- Conceptual components     
4- Protocol of Conceptualization methodology  
5- Conceptual sources    
6- Conceptual sampling  
7- Conceptual cluster   
8- Evolutionary Conceptual coding  
9- Conceptual cluster  
10- Umbrella concept  
11- Pre-induced   
12- Node codes  
13- Linkage codes  
14- Innovative/emerging    
15- Conceptual Representativeness   
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  1تحلیل عاملی مفهومی -10شکل 

 
هاي تحلیلی  مفاهیم، واژگان، الگوهاي نظري و چارچوبردازي سیستمی نیازمند تسلط بر پ مفهوم

و متون معنایی و تحلیل نش درك توانگر و سیستمی و  ، ذهنیت جامعقلمرو مفهومی مورد مطالعه
  ها به مفاهیم نمایا است.  برداشتتخلیصی ترجمان 

      هـاي                شناسی نظـام      روش   در   :        هاي نرم            شناسی نظام                         بسان شالوده عملیاتی روش                    اقدام پژوهی مشارکتی 
                                                      هاي متعاملی برخوردار بوده و در حـال فعالیـت اسـت و         لفه ؤ                             ، فرض وجود سیستمی است که از م   نرم

                                                                                      ختلف در راستاي تداوم کارکرد این نظام درگیر هسـتند و اینـان منبـع تجربـه و شـناخت                کنشگرانی م
                                          بایسـتی بـه بررسـی اقـدامات بپـردازد                                                                  هستند، لذا هر گونه اقدامی براي بهبود و شناخت این نظام مـی 

                                                           مند شود (عنصر مشارکت) تـا بتوانـد همزمـان بـا فعالیـت                                       پژوهی) و از مشارکت کنشگران بهره        (اقدام
                                                                                    طور مستمر مسایل را شناسایی نموده و تدابیري را براي بهبود سیستم توسعه بخشـد (تحقـق      ه    تم ب   سیس

   .   اند                       پژوهی مشارکتی جمع شده                          طور یکجا در فرآیند اقدام ه       خصایص ب       . این           فرآیندمدار)

                                                             
از هاي تحقیقات و فناوري در چارچوب (ابر) نظام نوآوري  هاي نظام هدف از این کار، رسیدن به نقشه مفهومی از مسایل و چالش -1

بندي ساختارهاي  ) برمبناي خوشهConceptual Meta-structureسازي مفهومی جهت ترسیم یک فراساختار مفهومی ( طریق خوشه
  ).2013زاده،  شده (ساختارهاي برآمده از تحلیل عاملی) یا تحلیل عاملی مفهومی بوده است (شریف شناخته

الگوي نظري سلسه مراتب سیستمی تحقیقات و فناوري 
 در نظام نوآوري

الگوسازي   پردازي: ابعاد یا سطوح سیستمی مفهوم
 هاي مفهومی بر ترکیب خوشه مبتنی

هاي بارگذاري شده بر روي  گویه
 ها عامل

  هاي مستخرج از تحلیل عاملی عامل

 

هاي  خوشهاز  هاي مفهومی متشکل سازهطبقات یا 
 مفهومی: مفاهیم کالن

 ها مفاهیم خرد یا ریزمفهوم

 

جریان مفهوم
 

ب و پیوندزنی: از مفهوم به الگو 
پردازي مبتنی بر ترکی

 

ها پردازي گویه مفهوم  

 جریان تحقیق مبتنی بر تحلیل: از الگو به مفهوم 
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                                تواننـد شـرایط را بـه نحـوي                          هایی از مـردم مـی                                        پژوهی مشارکتی روشی است که در آن گروه       اقدام
       (تسهیم                                                                              نمایند که از تجارب خویش یاد بگیرند و این تجربه را در اختیار دیگران قرار دهند            سازماندهی

     بـر                                           پژوهی مشارکتی به عنوان یک فرآیند، برخـی                          از زمان مطرح شدن اقدام   .        آموختگی)         ها و هم        آموخته
           انـد کـه                 کتی دانسـته                   عنوان فرآیندي مشار       را به                           اند و سایرین نیز بیشتر آن            کید ورزیده أ            عملیاتی آن ت         مولفه

        را بـه                                          هوز هم برخی از متخصصان علوم اجتماعی آن   .                                        اهداف شناخت و یادگیري جمعی را در پی دارد
                            پژوهی مشارکتی فرآیندي اسـت                   به هر حال اقدام   .     دانند                                        عنوان ابزاري براي پژوهش و تحقیق صرف می

                          ی که مسایلی وجود دارند که                                                                که سه خصیصه را در خود دارد: مشارکت، اقدام و تحقیق. در یک موقعیت
       گیـري                                                                                          بایست حل شوند، گام اول شـناخت موقعیـت مسـئله اسـت کـه ایـن امـر از طریـق شـکل             می

                            شود و سپس به عرصه عملیـاتی        ز می ا     ها آغ                 براي پاسخ به آن    اي      شیوه                       هاي نیازمند پاسخ و طرح       پرسش
          آیند یـا          دست می   ه        رح شده ب  مط     هاي      پرسش          هایی براي                        گذشته وارد شده و پاسخ    یا                  اقدامات جاري، آتی 
        توانـد             هـا مـی                          بندي و پـردازش پاسـخ       جمع   .    یابد                               گران از موقعیت مسئله بهبود می                 درك تجربی پژوهش

ـ                            اي خالق و عملی از زمینه      ایده             نوبـت بـه                در ادامـه،              دسـت دهـد.      ه                                      هاي تغییر بـراي بهبـود اقـدامات ب
                                         اذ شده، دوباره ارزیابی موقعیـت، مسـائل      اتخ   ر                     رسد که با انجام تدابی                          سازي اقدامات پیشنهادي می      عملی

                 هاي بر شمرده شده      گام       تکرار        هستند.             هاي خالق عملی     حل            یازمند راه ن         نماید که                   جدیدي را مشخص می
         پـذیرد.                           پژوهی مشارکتی صورت مـی                           دار در قالب فرآیند اقدام                                     با مشارکت تمام کنشگران موقعیت مسئله

             ترسیم نمود.                    و البته تکرار شونده             صورت متوالی    ه          ند تحقیق ب                    توان در قالب یک فرآی          ها را می            این فعالیت
       دهنـد                                       هایی شوند که به دالیل متعددي رخ مـی                                    پژوهی محققان ممکن است دچار سوگیري          در اقدام

                                                                                     نظیر: اثرات طرح برخی سواالت و عدم طرح سواالت دیگر، اثرات دخالت برخی از کنشگران و عـدم  
      ایـن     .        نظایر آن     ها و                             ها و عدم مشاهدة سایر پدیده              ة برخی پدیده                                مشارکت سایر کنشگران، اثرات مشاهد

                                                 مند و مشـارکت مسـتمر کنشـگران نظـام، تحلیـل                          نگري و مشاهدة نظام              توان با جامع          ها را می        سوگیري
    ان      پژوهـ                                  شاید چالش عمـده بـراي اقـدام      .           ها کاهش داد                               نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت        یکپارچه 

                 گري مداوم بـراي         تسهیل             . بنابراین،                           اش خالقیت و شناخت واقعی باشد                            طراحی فرآیندي است که نتیجه
                                     از اهمیـت اساسـی برخـوردار اسـت                                                           مشارکت مستمر کنشگران و تسـهیم دانـش و شـناخت جمعـی     

   . )    1998         ودزوارث،   ؛    1991        تاگارت،      (مک
و درك و تغییر یا تشخیص چرخه  هر دو، هم نزدیکند. بهاقدام پژوهی  وهاي نرم  شناسی نظام روش

بر کنش متقابل با کنشگران ذیربط و یادگیري توام با عمل مشارکتی  حل مسئله مبتنی چرخهدرمان را با 
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(شناخت مبتنی حاصل از تجربه  هاي برداشت سازي یکپارچه نیزمبناي کار  .آمیزند می همدر  1و انتقادي
در مورد هر دو  ت.اس 2گاهانه یا پرکسیستوام با عمل آ براي تشخیصکنشگران بر تجربه زیسته) 

شناسی شواهد حاکی از این است که فرآیند دستیابی به تغییر نسبت به فرآیند تشخیص کمتر  روش
اي از  هاي نرم مجموعه شناسی نظام در روش). 1994گیرد (دیک وسویپسون،  مورد توجه قرار می

یت مسئله یا زمینه مورد تشریح موقع بهتواند  ها وجود دارد که میالگویا ) 3ها (مفاهیم نظاممفاهیم 
تغییر و چگونگی ارزیابی پیامدهاي محتمل و از سرگیري  شناسایی و تدوین راهکارهاي ارزیابی،

   .کمک کندمرحله تشخیص 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
  

  .کار و  در مدیریت کسب پژوهی مشارکتی چرخه اقدام -11شکل 
  

مردم است. بنابراین  4"بر"یا  "با"          ً و نه لزوما   "وسیله هب"فلسفه اصلی اقدام پژوهشی، پژوهش 
هاي واقعی  نیازمنديهاي پژوهشی با  مشکالت کاربردي پژوهش متعارف یعنی عدم همخوانی یافته

ها از پژوهنده با کاربر به خودي خود  خیر زمانی یا مشکالت زبانی در رسانش یافتهأمخاطبان و نیز ت
به شیوه مشارکتی و با همکاري ذینفعان و  ویژه هب شناسی اقدام پژوهی در هر حال، روش شود. رفع می

کار در  و  تواند توسط کارآفرینان و مدیران کسب اي است که می به گونهکار  و  اندرکاران کسب دست

                                                             
1- Critical participatory learning by doing  
2- Praxis   
3  - Systems concepts 
4- Research ‘by’ rather than ‘with’ or ‘on’ people 

کار براي شناسایی  و  محیط کسب کاوش
  ردازي مفهومی آنها پ ها و ایده چالش ها/ فرصت

درباره  پرسشطرح 
وضعیت کنونی و 

آتی محیط درونی و 
  کار و  بیرونی کسب

: ارزیابی مخاطرات، تحلیل
پذیري، مطلوبیت و  امکان

هاي مختلف  پذیرش گزینه
  وکار توسعه کسب

اثربخشی،  اندیشیباز
کارآمدي و کارآیی تغییرات 

کار پویا  و  با رویکرد کسب
  و پایدار

کار  و  : تغییر در کسبجدید اقدام
به شکل بهبود وضع موجود یا 

نوآوري جدید در فناوري، بازار، 
  چرخه تولید، مدیریت منابع...
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مورد استفاده قرار صورت مستمر و یکپارچه با کارکردهاي این فرآیند  کار به و  فرآیند توسعه کسب
انجام برسد موجبات  صورت منظم به که به یشناسی در صورت . این روش)11(شکل  گیرد

کار حیاتی  و  را که براي موفقیت کسب نوآوري عملی و یادگیري، تغییرپردازي،  شناسی، ایده فرصت
   است، فراهم نماید. 

  
  گیرينتیجه

                                            شناسی متنوع رفتار کارآفرینی (سازمانی، فردي،                                هاي پدیدارشدن کارآفرینی، گونه                   تکثر و تعدد زمینه
                                                                        المللی، شرکتی و...)، تنوع دسـتاوردها، فرآینـدها، تنـوع و پیچیـدگی و                            اعی، جمعی، گروهی، بین    اجتم

                          هـاي مـورد اسـتفاده در                                                                           پویایی عناصر و خصایص فرآیند کارآفرینی و کارآفرینان، تکثر و تطور نظریه
           ، پیچیـده               هاي کارآفرینی                                        شود که موضوع یا سوژه پژوهندگی در پژوهش                             حوزه کارآفرینی و... باعث می

        توانـد                                        هاي پژوهشی معین و اسـتاندارد، نمـی                   انگارانه از روش           گیري ساده             تردید، بهره                    و بغرنج بنماید. بی
                                                                       شناسی در چنین شرایطی باشد. در ایـن شـرایط، همسـو بـا سـیر توسـعه                              پاسخگوي نیازهاي شناخت

       افزایی                کثرگرایی و هم        مختلف (ت             هاي پژوهش                            افزا، متکثر و منسجم از روش         گیري هم             شناسی، بهره     روش
       شناسان                                                                     تواند سودمند واقع شود. این مهم، انگیزه و استداللی است که از سوي روش            شناختی) می     روش

                                                  هاي چندگانه مرکب و آمیخته مطرح شده اسـت. البتـه          شناسی                                 پژوهشی، براي حرکت در راستاي روش
     یـک         انـد.                  اي) بهره گرفته     امه                                          هاي انجام شده از یک روش معین (پیمایش پرسشن                    در عمل بیشتر پژوهش
                                   هاي کارآفرینی گواه این است که هنوز                 شناسی در پژوهش                   وار از موقعیت روش                      بررسی اجمالی و نمونه

ــوع روش        کثــرت ــژوهش                     منــدي و تن ــورد اســتفاده در پ ــارآفرینی و انســجام آن                                   هــاي م         هــا در                                  هــاي ک
     ) با     2014                      ره، هماپور و همکاران (         در این با                                     شناسی معتبر در مراحل اولیه قرار دارد          هاي روش        چارچوب

    کار   و                             شناسانه، در حوزه توسعه کسب                                                     ارزیابی و تحلیل محتواي مطالعات با رویکرد موضوعی و روش
   در             انـد کـه                       این نتیجـه رسـیده      به           فن فراکاوي    و                روش تحلیل محتوا     با                           و کارآفرینی در بخش کشاورزي 

                        عنـوان جامعـه آمـاري                   آموختگان بـه       و دانش           دانشجویان                            هاي مورد بررسی در این حوزه،        پژوهش      بیشتر 
                                       ها کمی بوده و از مطالعات آمیخته و کیفی                        روش تحلیل غالب در پژوهش      اند و                         مورد مطالعه قرار گرفته

ـ                              است، کمتر استفاده شده اسـت.           سازگارتر                پویاي کارآفرینی          پیچیده و           که با ذات     اي                    واقـع، در رویـه     ه   ب
                                                        پژوهشی در حوزه کارآفرینی رایج شده است. هـر چنـد ایـن         هاي                  گیري از برخی روش          وار بهره       کلیشه

                                    قابل توجیـه اسـت، ولـی در صـورت                                                              وضعیت با توجه به نوپایگی نسبی منظومه دانشگاهی کارآفرینی
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                                                                         اي نهادمنـد بـدل خواهـد شـد. در هـر حـال، بـا توجـه بـه ماهیـت                                          تداوم به وضعیتی مسلط و رویـه 
                         هـاي مـورد مطالعـه در                                ینی و پیچیدگی و تنوع پدیده          هاي کارآفر          اي پژوهش                      چندموضوعی و چندنظریه

                            پـژوهش محـدود و در عـوض،                                                      هاي کارآفرینی، گذر از پافشاري بر یک یا چند روش             جریان پژوهش
                                              مند در حوزه کارآفرینی بسان یک منظومـه علمـی                    هاي پژوهشی کثرت       شناسی                    تالش براي توسعه روش

        نماید.               پویا ضروري می
هاي نرم، اما  شناسی نظام کار با روش و  ر مطالعات کارآفرینی و کسببا وجود قرابت نسبی بیشت

شناسی  طور کامل در حیطه روش هتوان ب واکاوي همه مسایل پیچیده مطرح در این حوزه را نمی
هاي مطرح در این دوحیطه یا  شناسی هاي سخت یا نرم محصور نمود. بنابراین تلفیقی از روش نظام

نماید. در این راستا، اندیشه  ها ضروري می ها، فنون و روش شناسی از روش ترکیبی از اجزاي هرکدام
هاي  هاي انتقادي قابل توجه است که بر پایه ارزیابی نقاط قوت و ضعف اندیشه و رهیافت نظام

هاي وابسته شکل گرفته است. بنابراین در جریان  شناسی افزایی روش ها و بازشناخت هم مختلف نظام
بوم  فتن رهیافت سیستمی مناسب براي مواجه با مسایلی از جنس تقویت زیستجستجو براي یا

رسد. تکثرگرایی  نظر می تر به هاي انتقادي مناسب کار، اندیشه نظام و  هاي کسب کارآفرینی و سامانه
ساز مناسبت بیشتر کاربست آن در  عنوان یک خصیصه اندیشه انتقادي سبب به 1شناختی روش
هاي سیستمی شده است. این رویکرد براي بررسی مسایل پیچیده در قالب  پژوهشها و  ریزي برنامه

در این بین،  .هاي چندگانه کمی و کیفی کارآتر است آمیزي روش یا هم 2شناسی فراروش
شناسی (براي نمونه  با ترکیب کلیت یا اجزاي دو یا چند روش شناسی چندگانه روششناسی یا  فراروش

شناسی در جریان  ها یا فنون مرتبط با هر روش و بالتبع، روش م و سخت)هاي نر شناسی نظام روش
       ً       ، لزوما  تلفیق 3هاي آمیخته  بر روش ها)؛ اما  در پژوهش مبتنی شناسی پژوهش سروکار دارد (تلفیق روش

ها و  شناسی از روش گیرد بلکه ممکن است در قالب یک روش هاي صورت نمی شناسی و ترکیب روش
شناسی براي  شناسی چندگانه یا فراروش روشکه بجاست از  ره گرفته شود. در حالیفنون مختلفی به

هاي آمیخته براي مطالعه   توان از روش ها بهره گرفته شود، می هاي پیچیده و پویا یا ابرنظام مطالعه نظام
  .ها بهره گرفت ها یا عناصر خاصی از نظام لفهؤهاي ساده یا م نظام

  
                                                             
1- Methodological pluralism 
2- Meta-methodology 
3- Mixed methods  
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Abstract1 
According to the evidence, the conventional quantitative reductionist research 

methodology was failed in explaining complex and intertwined issues of enterprise 
development. In this situation, the system approach to holistic research in the field 
of entrepreneurship and enterprise is needed. The purpose of this study is to 
introduce a systems approach in enterprise and entrepreneurship researches, with 
an emphasis on Soft System Methodology and its foundations, including 
participatory action research and conceptual modeling. SSM is a methodology that 
allows support and structure the thinking and intervention on the complex 
enterprise problems. Indeed, the advantages of this methodology are that makes 
easier to structure problematic complex situations of enterprise and steers the 
researcher or system analyzer to obtain and share a realistic and holistic perception 
of internal and external environment of the enterprise. The SSM applies 
participatory action research as kind of Cooperative or collaborative inquiry for 
integrated collective learning, innovation and change in enterprise environment. In 
the SSM process, conceptual models were used in order to help people recognize, 
understand and simulate the enterprise subjects which the model represents. For 
this purpose, an innovative methodology was introduced for the conceptual 
modeling in the seven stages based on semantic analysis. As alternative, 
evolutionary systems - integration of critical systems inquiry with SSM- could be 
considered as a methodology which is applicable to the exploration of open 
complex social systems of enterprise with the capacity to evolve over time. 
 
Keywords: Systems Approach, Enterprise Researches, Soft System Methodology, 
Conceptual Modeling 
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