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 -1مقدمه
اغراق نيســت اگر بگوييم نفوذ علم اقتصــاد اتريشــي در نوشــتارگان مرتبط با نظريههاي
کارآفريني در مقايسه با ساير مكاتب اقتصادي و اجتماعي بي بديل ونظير است (کالين و
بايلوند .)2014 ،1ايده هاي کانوني اين مكتب که در قالب اصـــول معرفت شـــناختي و
روش شناختي طرح و پرورده شدهاند ،همچنان زايا هستند و توان و بارآوري خود را در
تجهيز بســـتر نظريه پردازي در رشـــته نوپاي کارآفريني بي ش از پيش آشـــكار کردهاند
(کپل.)2003 ،2
در اين مقاله ،ضمن بازتعريف يكي از مهمترين اصول معرفتشناختي مكتب اتريش
(ذهنيگرايي) در چارچوب ســـنت فكري تفســـيرگرا ،مســـاله ميانذهنيت را به عنوان حلقه
پيوند ميان ذهنيگرايي و نهادگرايي اصـــيل مطرح خواهيم کرد و خواهيم ديد که نشـــاندن
ذهنيت در زمينههاي فرافردي و ميانذهني ،گســتره ژرفتري را از ذهنيگرايي فرارويمان
قرار ميد هد که به م يانجي آن ميتوان په نه موجود در نظر يهپردازي در باره کنش خالق
کارآفرينانه -که در اين مقاله به سياقي شومپيتري از عوامل ا صلي تو سعه اقتصادي انگاشته
ميشود -را وسعت داد و بارآورتر از پيش کرد.
اين مقاله در پنج بخش تبيين شـــده اســـت؛ پس از مقدمه ،در بخش دوم خواهيم
کو شيد جايگاه ذهنيگرايي را در مقام يك ا صل معرفت شناختي باز شنا سيم و با برقراري
پيوند آن با فردگرايي به مثابه ا صلي روش شناختي ،چارچوب نظري ا ستوار بر اين ا صول را
تا حد امكان رو شن سازيم .م ضامين مطرح شده در اين بخش درجه انتزاع بااليي دارند؛ به
اين معنا که ما به کمك تاملي تجريدي بر آن خواهيم بود شــالودههاي فلســفي ناظر بر اين
اصــول و رابطه متقابل آن با ســاير داللتهاي پيدا و پنهان دســتگاه فلســفي مكتب اتريش را
آ شكار سازيم تا از اين رهگذر چارچوب مفهومي شكلدهنده به پارادايم فكري حاکم بر
اين مكتب در قالبي فهم پذيرتر تحليل شـــود و به فهم درآيد .بخش ســـوم با وارد کردن
زمينههاي فرافردي شكلدهنده به معنا و ارزش ،ذهنيگرايي مطرح شده در بخش نخست را
با آميختن آن با داللتهاي برآمده از سنت تفسيرگرايي تكميل ميکند .در اين بخش ،ذهن
در حكم يك سي ستم باز در رابطهاي متقابل و دوسويه با واقعيتها و ذهنيتهاي ديگر قرار
1- Klein and Bylund
)2- Koppl (ed.
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ميگيرد؛ در اين معنا ،هر طرحاندازي و هر کنشي ،محاط در زمينه اجتماعي و نهادي است؛
زمينهاي که خود برساخته انباشتي کنشهاي تفسيري عامالن است و از آنها تاثير ميپذيرد.
خواهيم گفت که چگونه ميتوان خوانشــي ذهنيگرايانه از کنش انســاني در اين برداشــت
تفســيرگرايانه از عامليت و ســاختار به دســت داد .بخش چهارم که طوالنيترين بخش اين
مقاله است به مساله ميانذهنيت در کنش خالق کارآفرينانه به عنوان کنشي که هسته اصلي
توســـعه شـــوميپتري را شـــكل ميدهد ،ميپردازد .در اين بخش پس از مروري اجمالي بر
رئوس اصلي ناظر بر نظريه کنش فرصتنگرانه در نوشتارگان کارآفريني ،ضرورت به ميان
کشــيدن مســاله ميانذهنيت در تبيين مضــامين مرتبط با کنش کارآفرينانه (بهويژه فرصــت و
ق ضاوت کارآفرينانه) را به پيش خواهيم ک شيد .در بخش پنجم و نتيجهگيري ،ضمن مرور
اهداف غايي مقاله در تبيين ضــرورت توجه به مســاله ميانکنش به داللتهاي کاربردي آن
در حوزه سياستگذاري آموزشي اشاراتي خواهد شد.

 -2تصریح ذهنیگرایی به منزله یک اصل معرفتشناختی
ذهني گرايي ،کانون تجربه ،شناخت و کنش را در پهنه حيات ذهني ان سان مي ن شاند .در
ذهني گرايي ،فرآيند هاي ناظر بر شــناخت و خلق دانش ،برآمده از مكانيســم بازســازي
واقعيت در قالب شكل بندي صورت هاي تفسيري از امور واقع 1در ذهن انسان هستند .به
بيان کوتاه ،بنا بر ا صل ذهني گرايي ،امور واقع در علوم اجتماعي ،همانا باورها ،معناها و
ارزش هايي ه ستند که افراد به کنش ها و موقعيت ها و محيط هاي خود من ضم مي سازند
(استور.)2010:31 ،2

بر ا ساس ذهني گرايي ،هيچ معيار و سنجه عيني ،عام و فراگيري وجود ندارد که
با ارجاع به آن بتوان گزينش ها ،تصــميم ها و کنش ها را به نحوي عيني ســنجيد و داوري
کرد؛ چراکه کنش هاي افراد بر پايه ارزش ها و ســنجه هايي صــورت مي بندند و معنا پيدا
مي کنند که همگي ريشـــه در دانش ،باورها ،انتظارات ،تجربه ها و تامالت خود آن ها
دارند (بوتك.)17-23 :1994 ،3
1- Facts
2- Storr
3- Boettke
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ذهنيگرايي ،مساله معنا و ارزش را در کانون هسته سخت برنامه پژوهشي خود قرار
ميدهد .همچنان که ميزس 1اظهار ميدارد« :نميتوانيم موضـــوع مطالعه را در ذهن آوريم
مگر اينكه معنايي را که انسان کنشگر به موقعيت خويش نسبت ميدهد ،مدنظر قرار دهيم».
(ميزس)26 :1963 ،
مساله مهمي که بايد به آن توجه شود ،اين است که ذهنيگرايي در معنايي که غالب
اقت صاددانان اتري شي از آن مراد ميکنند به هيچ روي تاثير عوامل فرا شخ صي بر فرآيندهاي
انتخاب و تصـــميمگيري و کنشورزي را نفي نميکند ،بلكه از اســـاس ناظر اســـت بر اين
واقعيت مهم که درنهايت اين افراد هســـتند که با طرحاندازيهاي خود در ســـاحت ذهن به
تصـميمهاي خويش سـامان ميبخشـند و به منظور دسـتيابي به هدفهاي خود که سـاخته
باورها و انتظارات آنهاســت ،دســت به کنش ميزنند .به بيان بهتر ،نزد اتريشــيها جايگاه
نظري ذهنيگرايي ،وراي نوعي تمهيد روششناختي صرف ،در حكم اصلي معرفتشناختي
است که مطالعه کنش انساني بايد بر شالوده آن استوار شود.
علوم انســـاني (به طور عام) و علم اقتصـــاد (به طور خاص) درگير تبيين تاثير متقابل
کنش هاي انســـاني هســـتند که در آنها تعامل هاي افراد با يكديگر و با محيطي که در آن
ميانديشـــند و کنش ميورزند بدون باور و انتظاري که هر فرد به طبيعت چنين تعاملهايي
ميبخشد از پايه ناممكن ميشوند (هايك.)60 :1984 ،2
گراني گاه تحل يل در علوم اجت ماعي که به توصـــيف و تبيين رف تار هاي افراد در
زمينههاي ســـاختاري و اجتماعي ميپردازند ،مســـاله فهم فرآيندهاي ذهني در خلق و انتقال
معنا و ارزش ا ست (ميزس .)51 :1963 ،تبار اين ديدگاه در تاريخ اندي شه علوم اجتماعي به
ســـ نت هاي هرمنوتيكي و رويكرد هاي تفســـيرگرا برميگردد .اين رويكرد ها ،با وجود
تفاوتها و تمايزهايي که با يكديگر در ســطوح گوناگون روششــناختي دارند ،همگي در
پذيرش اين آک سيوم همدا ستان ه ستند که ا ساس تبيين در علوم اجتماعي مت ضمن فهميدن
آن چيزي است که در ذهن کنشگر ميگذرد (بنتون و کرايب ،1384 ،فصل .)5

1- Ludwig Von Mises
2- Hayek F. V.
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ماکس وبر )1949( 1در اثر کالســـيك خود ،روششـــناســـي علوم اجتماعي ،2در
تمايزنهادن ميان روش حاکم بر مطالعه در علوم اجتماعي با علوم طبيعي با تاکيد بر همين
سنخ از «فهم»- 3که آغازگاه فرآيند شناخت را در درک معنا و ارزشي ميداند که کن شگر
به و ضعيتهاي خود ن سبت ميدهد -شالودههاي نظري ذهنيگرايي معرفت شنا سانه را پي
ميريزد .در اين معنا ،فهم و تفهم همانا بازشــناســي ســازههايي اســت که انســان کنشــگر در
رويارويي با وضـــعيت هاي گوناگون در ذهن خويش ميســـازد و به وســـاطت آن ها به
معنابخشـــي و ارزشگذاري آن موقعيت ،ارزيابي وســـايل ،ابزار ،هدف و درنهايت طراحي
کنش دســـت ميبرد .اين تعريف از فهم و کنش ،دوگانگي ارتدوکس ذهنيت/عينيت را
درهمميشـــك ند و کل يت معر فت را در چارچوبي نو که معطوف به فرآي ند هاي ذهني
واقعيتگرا ست ،بازتعريف ميکند (پتي .)531-534 :1998 ،4در اين معنا ،ذهنيگرايي پلي
ا ست که ذهنيت عامل ان ساني را به کنشهاي ق صدمند و هدفمند پيوند ميزند؛ ان سان در
مقام عامل يا سوژه شناسايي با فهم خود از نيروهاي تاثيرگذار بر چيزها و رويدادها دست به
کنش ميزند و به اين ترتيب با محيط وارد تعاملي فعاالنه ميشـــود .اين تعامل فعاالنه در
تقابل با وضعيت ايستاي سوژه در نظريههاي ارتدوکس علوم اجتماعي قرار ميگيرد.
در اين نظريهها (نظريه اقتصاد نئوکالسيك به طور خاص) سوژه عاملي است اثرپذير
و منفعل که فقط با پذيرش محرکها و ن شانههايي که از واقعيت برميگيرد ،ت صميم سازي
ميکند .در اين ديدگاه ،نظريه نه تنها دغدغه تبيين فرآيندهاي ذهني منتهي شونده به تصميم
را ندارد ،بل كه ازاســـاس با فر

گرفتن ذهن يت کنشـــگر به منز له عاملي تن ها گير نده و

نقشپذير ،ماهيت کنش ان ساني را به امري مكاني ستي و اي ستا تبديل ميکند .ناگفته پيداست
که در چنين موضعي ،معرفت و دانش فاقد پوياييهايي است که در نتيجه رويارويي ذهنيت
و واقعيت ،ساختار بنيادين کنش انساني را ميسازند.
نظريههاي ارتدوکس (از مارکسـيسـم عاميانه گرفته تا نظريه نئوکالسـيك) با باور به
اين مو ضع معرفت شناختي و پيگيري قوانين عام حاکم بر آن به ترويج آن د سته از موا ضع
انســانشــناختي و ارزششــناختياي دســت بردهاند که آســيبهاي آن در ســاحت نظريه و
1- Max Weber
2- Methodology of Social Sciences
3- Verstehen / Understanding
4- Pettit
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عملكرد تا بهامروز همچنان باقي اســت .ذهنيگرايي بهنحوي ريشــهاي در برابر اين داللتها
قد علم ميکند.
در علم اقتصـــاد ،پدر علم اقتصـــاد اتريشـــي ،يعني کارل منگر ،1براي نخســـتين بار
ذهنيگرايي را به ميانجي نظريه ارزش خود وارد نظريه اقت صادي کرد؛ جايي که ارزش ،چه
در طرف عرضــه و چه در طرف تقاضــا ،در تحليلي نهايي به ارزيابيهاي ذهني کنشــگران
اقتصــادي برميگردد و نه به مقتضــيات عيني و متجســم در واقعيات مشــهود (منگر2007 ،2
{ . )}1976پيگيري اين ايده از ســـوي انديشـــمندان کليدي مكتب اتريش به توليد حجم
سترگي از نو شتار نظري انجاميد که غناي فكري و ب سامد نظري آن همچنان در حال باليدن
و پيشروي اســـت .در اين ميان ميتوان به آثار کالســـيكي همچون کنش انســـاني نوشـــته
لودويگ فن ميزس ( ،)1963فردگرايي و نظم اقتصادي نوشتههايك ( ،)1948ميراث ماکس
وبر نوشته لودويگ الخمان ،)1971( 3علم اقتصاد زمان و جهل نوشته ادريسكول 4و ريتزو
( ،)1984شناختشناسي و علم اقتصاد نوشته شكل )1972( 6اشاره کرد.
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هر يك از اين خوانش ها دربرگير نده و ســــاز نده دال لت هاي معر فتشـــ ناختي
گوناگوني از ذهنيگرايي ا ست و سويهها و زواياي خا صي از آن را در چارچوب مفهومي
خود ميگنجاند .براي مثال ،ميزس در تقابل با نســـبيگرايي تاريخگرايانه و رويكردهاي
تجربهگرا در علم اقتصــاد ،با طرح مســاله آکســيوم کنش 7بر تجربه دروني ،ذهني و بازتابي
کنشگر در شكلدادن به کنش تاکيد ميورزد.
ها يك با وا کاوي عميق خود در مورد نقش و جاي گاه دانش در جام عه بازار و
سر شت پراکنده ،پراگماتيك و ضمني دانش به نقش ذهن در خلق ،درک و انت شار دانش
وراي فرمانها و د ستورهاي تحميل شده از سوي ساختارها مياندي شد .الخمان با بازآرايي
ذهنيگرايي ذيل فلسفه وبر به نحوي ريشهاي داللتهاي فلسفي اين اصل معرفتشناختي را
آشكار ميسازد و نظريه کنش ميزس را در قالبي پيچيدهتر و تفسيريتر ميپروراند.
1- Carl Menger
2- Menger
3- Ludwig Lachman
4- Gerals P. O’Driscoll
5- Mario J. Rizzo
6- G.L.S. Shackle
7- Axiom of Action
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ادريســكول و ريتزو نيز ضــمن تمرکز بر فرآيندهاي بازار و مســاله دانش ،با تاکيد بر
زمانمندبودن تصـــميمها و آغشـــتهبودن کنشها با ناآگاهي ،پوياييهاي ذهن کنشـــگر در
مواجهه با نااطميناني و عدمقطعيت را در کانون انديشههاي خود مينشانند.
شـــكل در رهيافتي پســـاکينزي ،مســـاله عدمقطعيت و محدوديت دانش را به پيش
ميکشد و بر نقش نوآوريهاي ذهني در حل مسائل اقتصادي تاکيد ميورزد.
چنان که پيداســـت در اين نگرشها از آنجا که چنين انگاشـــته ميشـــود که کنش
انســاني بر پايه نيتها و انتظارات ذهني شــكل ميگيرند ،روش اصــلي در پژوهش کنش ،نه
تحليل علتمندي هاي مكانيســـتي بلكه فهم اين نيت ها و انتظارات و ســـاختار مفهومي
شكلدهنده به ادراکها و نگاشتهاي ذهني است (ونبرگ.)167 :2004 ،1
در بخش بعد ،با عمق بخشـــيدن به نگاه مان نســـبت به ذهنيت انســـاني به گســـتره
معرفتشناختي ذهنيگرايي وسعت خواهيم داد و خواهيم ديد که ذهنيت ازاساس بازبسته و
هم تافته با بعد اجتماعي و وضـــعيتهاي زمينهاي اســـت ،در دل آن شـــكل ميگيرد و در
رابطهاي دوســـويه با اين زمينه دگرگون ميشـــود و البته زمينه را دگرگون ميکند .در اين
راستا ،با به ميان کشيدن مفهومهايي از جمله نهاد ،طرح ،ساختار تفسيري کنش انساني -که
بر رابطه دوســـويه و همســـازنده ياد شـــده بين صـــورتهاي ذهني و زمينه اجتماعي داللت
دارند -در پهنه افقي انضماميتر و پربارتر به ذهنيگرايي ميانديشيم.

 -3ذهن و نهاد – پیکربندی معنا و کنش در زمینه اجتماعی
نهادها تا جايي که قواعد بازي و قيدهاي انســانســاخته حاکم بر کنشها خوانده ميشــوند
(نورث ،)3 :1990 ،2پديده هايي هســـتند که ناگزير درگير معنا و فرآيند هاي ذهني ناظر بر
خلق و فهم آن ميشـــو ند .ن هاد ها يا قا عده هاي اجت ماعي که ت عا مل ها و م يانکنش هاي
اجتماعي را ســـاخت ميدهند (هاگزون )2 :2006 ،3با تعيين ،تحديد و تييير زمينههايي که
کنشــگر بر بســتر آنها دســت به يافتن و ســاختن معنا و انتظارهاي خود ميزند ،فرآيندهاي
1- Vanberg
2- North
3- Hodgson G. M
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خلق معناها و ارزشها را امكانپذير مي سازد .هر و ضعيت ان ساني ،ناگزير در تعامل با يك
موقعيت اجتماعي تعريف مي شود و نهادها قواعدي هستند که مناسبات رسمي يا غيررسمي
فرد با ديگران در اين موقعيتها را سامان ميبخشند.
شـــايد در نگاه نخســـت ،پيوند ذهنيگرايي با تحليلهاي نهادي (نهادگرايي) چندان
سازگار نباشد؛ چگونه ميتوان نگاهي ذهنيگرايانه داشت وقتي که کنش انساني در بستري
از جريانهاي اجتماعي که ساحت ذهن منفرد را درمينوردند و حيات ذهني و عملي ان سان
را زمينهمند قاعده ها ،هنجارها و عادت هاي رفتاري ميســـازند درک و تفســـير کرد؟ اما
درحقيقت يكي از ويژگيهاي نظري پارادايم علم اقت صاد اتري شي که آن را از پارادايمهاي
رقيب متمايز ميسازد ،نگاه ريشهاي به ذهنيت و رديابي عوامل تبيينکننده فرآيندهاي ذهني
تا سطح نهادهاست.
اغلب اندي شمندان اتري شي به صراحت يا بهتلميح ،تحليلهاي نهادي را در زمينههاي
گوناگون اقت صادي به کار ب ستهاند؛ منگر ( ،}1976{ 2007ف صل  )8در ا صول علم اقت صاد،
نظريه پول خود را با واکاوي نهادگرايانه خاســـتگاه پول آغاز ميکند .ها يك در پرداخت
اغلب ايده هاي بديع خود در رابطه با فرآيند هاي بازار ،نظريه قيمت ،نقد پوزيتيويســـم و
سو سيالي سم و ساير پديدههاي اقت صادي -اجتماعي ،همواره موا ضعي نهادگرايانه از خود
نشان ميدهد (کالدول ،1388 ،فصل .)2
الخ مان ( )1971-1986که به عنوان رادي كالترين ذهنيگراي اتريشـــي معرفي
ميشــود (اُنيل ،)2000 ،1ضــمن تاکيد بر اهميت نهادها در امكانپذيرســاختن روابط متقابل
بين کنشــگران به نقش آرايش نهادي در هماهنگســاختن کردارهاي پراکنده و مرکزگريز
افراد ميانديشد.2
1- O'Neill
 -2به لحاظ روششناختي ،اين انگاشت که حرکت تحليلي بين مؤلفههاي درونذهني و برونذهني را ضروري ميسازد
به معناي گذر از برداشـــتهاي خام فردگرايانه اســـت که در ســـطح هســـتيشـــناختي هر عامل جمعي (مثال نهادها) را
تقليلپذير به عوامل فردي ميدانند و عامل مهمي مانند تراکنش ميانفردي را که ســازنده وجوه مهمي از کل اســت ،را
ناديده ميگيرد ( .)HAYEK F. V., 1967, PP. 70-71با اين حال اين هرگز به معناي پذيرش جمعگرايي
روش شناختي ني ست؛ حرکت و پويايي هر تحليل در علوم اجتماعي مت ضمن نوعي نگاه تحولگرايانه ا ست که در آن
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فارغ از اين ارجاعات ،چنان که در بخش پيشـــين گفته شـــد ،واکاوي کنش ها و
کردارهاي انســـاني ،ناگزير پاي نهادها را به ميان ميکشـــد ،چرا که از يك طرف معناها،
سازهها و مفاهيم ازاساس اموري هستند که در رويارويي عامل انساني با يك موقعيت شكل
ميگيرند و از سوي ديگر موقعيتهاي معنادار (چه درونذهني (سوبژکتيو) و چه برونذهني
(ابژکتيو)) که شـــرط الزم کنشورزي بهشـــمار ميروند ،ناگزير در رابطه با ديگران و در
قالب يك زمينه اجتماعي رخ ميدهند .در اين معنا ،هيچ امر ذهني معقولي نيســـت که بتوان
آن را وراي زمينههاي اجتماعي و مستقل از الزامات نهادي نشاند.1
ميزس با وجود آنكه ري شه تمايزهاي روش شناختي علوم اجتماعي از علوم طبيعي را
در معنادار بودن کنشهاي ان ساني و لزوم واکاوي فرآيندهاي معنا ساز ميداند ،به دليل نگاه
مطلقانگارانه خود نسبت به نظريه و باور به امكان دستيابي به نظريههاي عام و فرازمانمند،
بهطور عمده با رويكردهاي تفســيري-نهادي همداســتان نيســت (پارســونز .)46 :1998 ،2به
گمان او ،تحليلهاي تفســـيرگرا هرگز به تفســـير نهايي و عام راه نميبرد و از همين رو در
دايره کردمانشناسي3جاي نميگيرند.
ميزس با پيروي از معرفت شنا سي کانتي ،ساختار عامي براي ذهن در نظر ميگيرد و
به نحوي پيشينيانگارانه مقوالت پيشاتجربي ذهن را به مثابه مقدمات بديهي و متقن آغازگاه
تحليل قياسگرايانه کنش انســاني مســلم ميگيرد .در اين برداشــت ،عناصــر شــكلدهنده به
امر فردي و امر جمعي به طور مت قابل يكديگر را ميســـازند و از هم تاثير مي پذيرند .اين نگاه ،که بهنوعي حا مل
کثرتگرايي روششـــناختي اســـت ،اولويت تبييني امر فردي يا امر جمعي را وابســـته به موضـــوع مطالعه و افق تبييني
پژوهش ميداند.
 -1اندي شمنداني که به رويكردهاي تف سيرگرايانه ملتزماند ،از عقالنيت معنايي مراد ميکنند که بهمراتب و سيعتر ا ست
از آن مع نايي که باورم ندان به عقالن يت ابزاري در ذهن دار ند .در م يان اتريشـــي ها ،حتي ميزس که ميتوان او را
ذهنيگرايي ابزارانگار شــمرد ،عقالنيت را -بنا به اســلوبي متفاوت از نظريه انتخاب عقاليي ارتدوکس -در ســرشــت
هدفمند کنش تعريف ميکند ( .)Parsons, 1998, p. 51بدين ســان ،پديده معقول (تبيينپذير) ،پديدهاي اســت
که ري شه در طبيعت هدفمند کنشهاي ان ساني دارد و بي شتر ناظر ا ست بر م شروعيت يا موجهبودن دروني خود کنش
براساس چارچوبي قياسمحور و پيشينيانگار.
2- Parsons
3- Praxeology
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يك تحليل کردمان شناختي ،مقولههاي کلي و عامي هستند که ساختار کنش را مي سازند و
کنش ،رابطهاي اســـت بين ابزار و اهداف و رفتار آگاهانهاي که با اســـتفاده از اين ابزار،
دســـت يابي به ا هداف مقرر را محقق ميســــازد (ابلي نگ .)87 :1994 ،1در اين نســـ خه
پيشينيانگارانه از کردمانشناسي ،انگيزهها و باورهايي که در بدو امر در حكم شرط امكاني
وجود ابزار و اهداف و کنش نيتمند ه ستند ،از دايره تحليل بيرون گذا شته مي شوند .2اين
مساله از توان اکتشافي کردمانشناسي ميکاهد و با طرد عناصر تجربي ،تاريخي و انضمامي
از عرص ـه نظريه و باور جزمگرايانه به مقدمات عام و فرازماني-فرامكاني ،گســتره محدود و
فروبستهاي از نظريهپردازي را فراپيش مينهد (بالگ.)129 :1380 ،
با يد به ياد آورد که يكي از نتي جه هاي رويكرد هاي ذهنيگرا از قضــــا تحل يل
چگونگي شــكلگيري ايدهها و معناهاســت ،و درونزا گرفتن انگيزهها به قصــد اکتشــاف
بنيانهاي ذهني ناظر بر تكوين و تحول آنها بخشـــي جدايي ناپذير از منطق حاکم بر چنين
تحليلهايي ا ست (کدينگتون .3)61 :1983 ،در پي باز شنا سي همين کا ستي ،واکاوي نقش
انگيزهها و تحليل فرآيندهاي تفســيري -که اين انگيزهها درنهايت به وســاطت آنها شــكل
ميگيرند و به الگوي کنش ساخت ميدهند -کانون ا صلي بازتعريف ذهنيگرايانه الخمان

1- Ebeling
 -2کردمان شنا سي ميزس در اين مورد با برونزا گرفتن انگيزهها و ناديدهگرفتن تحليل چگونگي شكلبندي انگيزهها،
همتا با نظريه انتخاب عقاليي نئوکالســـيكي عمل ميکند ()Sugden, 1991؛ نظريهاي که خود ميزس آن را به دليل
سادهانگارياش محكوم مي کند .البته بايد توجه داشت که ميزس خود در کنش انساني بارها به سرشت تفسيري تجربه
اشــاره ميکند ،اما در راســتاي تمايزي که ميان علم اقتصــاد در مقام نوعي کردمانشــناســي و علوم تاريخي ميگذارد،
تبيين تفســـيري را به علوم تاريخي حواله ميدهد و از حوزه پيشـــينيانگار علم اقتصـــاد بيرون ميداند .خوانش روثبارد
( )Rothbard, 1957از کردمانشناسي ميزس نيز در راستاي همين پيشينيانگاري راديكال صورتبندي ميشود.
3- Coddington
پيگيري داللتهاي فل سفي شكلدهنده به اين مطلب در حدود تعريف شده اين مقاله نميگنجد .تاريخ اندي شه فل سفي
پس از کانت مشـــحون از نقدهاي بنيادين به ســـويه هاي تفســـيرگريز و مطقانگارانهي نهفته در پيشـــينيان گاري در
معرفت شنا سي کانتي ا ست :براي نمونه ميتوان به آثار تبار شنا سانه نيچه ،ايدههاي هرمنوتي سينهايي همچون ديلتاي و
گادامر و ريكور و نيز نقد ريشهاي پديدارشناساني همچون مرلوپونتي اشاره داشت.
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و ساير اتريشيهاي تفسيرگرا از کردمان شناسي ميزسي است؛ موضعي که در تحليل نهايي،
پيوند عينيت و ذهنيت را بهنحوي پويا تبيين ميکند.
تاکيد الخمان ( )2 :1971بر ســرشــت تفهمي کنش انســاني ،و بازگشــت او به ايده
وبري «فهم» ،ريشــه در درک ماهيت اجتماعي کنش و زمينهمند بودن آن در قالبي زمانمند
و پو يا دارد .الخ مان در م قام يك ذهنيگراي اصـــ يل ،بر خالف ميزس ،به عامبودن و
ثا بتبودن اصـــول پيشـــيني حاکم بر فرآيند کنش باور ندارد و اين اصـــول را به منز له
محتواهايي که درنهايت در ذهن کن شگر برساخته مي شوند و سرشتي زمانمند ،مكانمند و
تفســيري دارند ،ميفهمد .در اين راســتا ،تاکيد الخمان بر تاثير زمان بر تييير اهداف اســت:
وقتي اهداف در بســتر زمان و در زمان آينده قرار دارند ،چگونه ميتوان آنها را دادهشــده
فر

کرد (الخمان)38 :1982 ،؟
الخ مان ( 20 :1971و  )136 :1990معت قد اســــت که کنش ها و رف تار ها همواره

زمانمند و زمينهمند ه ستند .از اين رو ،هر تحليل کردمان شنا سانه بايد کنشها را در ب ستري
گســـتردهتر از يك کنش منفرد و در زمينه يك برنامه يا طرح 1در نظر آورد .در پس هر
کنش م شاهدهپذير ،طرحي من سجم وجود دارد که در قالب آن ،اهداف و و سايلي که براي
تحقق آنها در د سترس ه ستند ،کليتي معقول و تبيينپذير را مي سازند .ذهن در چارچوب
چنين طرحي قادر اســت تا پوياييهاي وارد آمده در تعريف و تبيين اهداف و وســايل -که
خود ريشــه در پوياييهاي زمان و ســيال بودن دانش دارند -را در تصــميمگيريهاي خود
دروني کند .به اين ترتيب ،کنش انســاني نه قطعيتيافته اســت (مشــخصــهاي که از خوانش
ميزسي برميآيد) و نه تصادفي؛ بلكه کنش انساني مقيد است .هر کنش در قالب طرحي که
سـاخته تفسـيرهاي ذهني از برآيند هدفگذاريهاسـت به طور مرتب بازنگري و بازتعريف
ميشـــود؛ طرحهايي که کنش در بســـتر آنها معنا ميگيرند ،منعطف هســـتند و به ميانجي
تفسيرهاي جديد که در طي زمان دگرگون ميشوند ،بازسازي ميشوند .از اين رو است که

1- Plan
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کنش انســـاني که کرداري اســـت هدفمند ،زمانمند و معطوفبهآينده ،خود ســـاختاري
انعطافپذير دارد و ميتواند در موقعيتهاي منضم به عدمقطعيت محقق شود.
اين پيگيري ذهنيگرايانه که به دنبال بازشــناســي ســرچشــمه کنش انســاني به طرح،
زمينه ،معنا و تفســير ميرســد ،درنهايت به رابطه دوســويه ذهن و نهاد بازميگردد .با تعريفي
که از طرح به دســـت داديم و با توجه به تعريف گســـتردهاي که در آغاز اين بخش از نهاد
داده شــد ،ميتوان به زمينهاي فرافردي اشــاره کرد که خود طرحها در دل آنها ســاخته و
پرورده و دگرگون مي شوند .اين زمينه ،همان زمينه اجتماعي شكليافته از منا سبات نهادي
اســت ،مناســباتي که خود پيامد تحولي طرحاندازيهاي افراد و رســوب کنشورزيها در
طول زمان هستند.
درحقيقت ،کردارهاي ذهني و عملي کنشگر منفرد مقيد به زمينه شكليافته از قواعد
رســـمي و غيررســـمي هســـتند ،زمينهاي که همزمان کنش را مقيد ميســـازد و از آن تاثير
مي پذيرد ( هاگزون .1)2003 ،فهم و تبيين کنش انســـاني ،منوط اســـت به فهم اين زمينه،
زمينهاي که معناي هر کنش در آن شكل ميگيرد ،و خود زاييده کنشهاي انساني در طول
زمان است.
اين تقرير از زمينهمندي بودن کنش منفرد ،اگرچه همچنان از نظر معرفتشـــناختي
ذهنيگرا باقي ميماند {چراکه در نهايت به وجه تفســـيري برداشـــت عامالن از زمينههاي
نهادي اصــالت ميدهد} اما با بازشــناختن نقش نهادها در پيكربندي طرحهايي که کنشها
در آنها شـــكل ميگيرند و معنادار ميشـــوند ،با اشـــاره به اهميت روابط متقابلي که ميان

 -1در ادبيات نهادگرايي ،اين رابطهي متقابل و تاثير دوســويه از اهميت بســياري برخوردار اســت .تاثيرگذاري نهادها بر فرد به
طور عمومي در قالب عليت پايينســـو ( )Downward Causationو تاثير کنشها و کردارهاي منفرد بر نهادها در قالب
عليت باالسو ( )Upward Causationمفهومپردازي مي شود .خوانشهاي افراطي در نهادگرايي قديم و جديد بهترتيب بر
عليت پايينســو و عليت باالســو تاکيد ميگذارند ،اما خوانشهاي مترقيتر و پختهتر در نهادگرايي (بهويژه نهادگرايان تحولي)
اين هر دو را در بســـتري هرمنوتيكي ،بــه پيروي از ميردال ( )Gunnar Myrdalدر قــالــب عليــت انبــاشـــتي دوري
( )Circular Cumulative Causationدر نظر ميگيرند .در اين خوانشها ،عامل منفرد و ســـاختار نهاد به طور متقابل
يكديگر را متثر ميسازند و بازسازي ميکنند (.)O'Hara, 2008
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کنشها و طرحهاي انســاني و زمينه اجتماعي وجود دارد ،بازتعريفي واقعگرايانه و ســيال از
ذهنيگرايي به دســت ميدهد 1.اين زمينه اجتماعي و نهادي ،همان چيزي اســت که الخمان
( )139 :1990از آن به نام «زمينه معاني ميانذهني» 2ياد ميکند .چنانچه اين داللت نظري را
در قالب مفهومپردازي اســـكات 3از ابعاد نهادي در حوزه علم مديريت قرار دهيم ،گســـتره
تبييني آن را آشكارتر خواهيم ديد.
نزد اسكات ( ،)33 :1995نهادها شامل « ساختارها و فعاليتهاي شناختي ،هنجاري و
تنظيمياي هستند که به رفتارهاي اجتماعي ثبات و معنا ميبخشند»؛ ُعد هنجاري دربرگيرنده
ناظم باورها ،ارزش ها و هنجارهايي اســـت که انگاشـــت و جهتگيري فرد در رابطه با
رو يداد ها و رف تار هاي ديگران را شـــ كل ميد هد .ب عد تنظيمي شــــا مل قوانين ،قوا عد و
سياستهايي است که در يك محيط اجتماعي -سياسي خاص ،گونههاي رفتاري مشخصي
را تشـــويق و يا تحديد ميکند و بعد شـــناختي نيز ناظر اســـت بر ســـاختارهاي دانشـــي و
شـــناختياي که نگرشها ،گرايشها و انتظارات فرد را شـــكل ميدهد (وکيانيا و يوربان،4
.)365 :2008
پيدا ست که ه سته سازنده هر يك از سه بعد نامبرده ،در تحليل نهايي ،همان زمينه
معناني ميانذهني الخماني اسـت؛ زمينهاي که در آن ادراکها ،نيتها و انتظارهاي کنشـگر
چه در مورد ساختار ر سمي قواعد و قوانين و چه در مورد ساختارهاي غيرر سمي موثر برهنجارها و باورها و طرحواره هاي ذهني -به ميانجي فرآيند هاي تعاملي بين افراد ايجاد و
منتقل ميشوند.

 -1اين برداشــت ،قرابت زيادي با رويكرد رئاليســم اســتعاليي در نظريه اجتماعي دارد؛ اين رويكرد هم از ارادهگرايي
( )Voluntarismنهف ته در فردگرايي خامي که ســـاخ تار هاي اجت ماعي را تحو يل پذير به اراده و آ گاهي عامالن
ميداند ،ميپرهيزد و هم به جبرباوري ( )Determinismموجود در جمعگرايي که عامل انســـاني را تعين يافته در
ســـاختار اجتماعي ميداند ،دوري ميکند .نهاد اجتماعي و عامل نيتمند ،متقابالً يكديگر را متأثر ميســـازند ،و
پديدآورنده و پديدآمده يكديگراند ).(Lewis & Runde, 2007
2- Context of Intersubjective Meanings
3- William Richard Scott
4- Veciana and Urbano
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در بخش ب عد با پيگيري راب طه همســـازا 1بين ذهن و ن هاد و زمي نهم ند بودن کنش
انساني ،مساله ميانذهنيت را به ميان خواهيم کشيد.

 -4بیناذهنیت و بازتعریف کنش خالق کارآفرینانه در چارچوب کنش تفهمی
در نظريه اقتصــاد متعارف ،عامل انســاني موجودي منزوي و خودآيين قلمداد ميشــود که
ترجيحات ،کنشها و رفتارهاي او در چارچوبي وراي هر وضـــعيت انضـــمامي در فضـــايي
پالوده از هر نوع تعين اجتماعي ،تاريخي و سياسي شكل ميگيرند .در اين تعبير-که ميتوان
آن را نســخه ذرهانگارانه 2از فردگرايي روششــناختي دانســت (کينکيد -)1998 ،3ذهنيت
پديدهاي است فروبسته و منفك از ساير پديدهها و مناسبات که فرآيندهاي ناظر بر عملكرد
آن را ميتوان فارغ از عوا مل برونذهني (محيط) و م يانذهني (ذهن يت هاي ديگر) تبيين
کرد.
چنانچه در بخش پيش استدالل شد ،ذهنيگرايي تفسيرگرا در برابر ذرهانگاري خام
ناظر بر اين ذهنيگرايي قرار ميگيرد :فرد ،موجودي اجتماعي است و کنش او پيشاپيش در
بستر قواعد نهادي و زمينههاي اجتماعي تكوين و تحول مييابد .در اين رهيافت ،فرآيندهاي
معنابخش ،که در حكم شـــرط امكاني کنش انســـاني هســـتند ،به ميانجي رابطه ذهن عامل
ان ساني با ذهنيتهاي ديگر و فهم «طرح»هاي ديگران و ن سبت آنها با طرحهاي کن شي فرد
به جريان ميافتند .در اين معناســـت که ميتوان گفت ،کنش انســـاني در بســـتري از روابط
بينافردي زمينهمند ميگردد (فال بروک.)2002 ،4
در ادبيات نهادگرايي ،يكي از ويژگيهاي کارکردگرايانه نهادها ،سامان بخشيدن به
کنشهاي انساني به واسطه مقيد ساختن انتظارها و نيتهاي پراکنده افراد در قالب زمينههاي
اجتماعي شـــكلگرفته از قاعدهمندي ها ،هنجارها و عادت هاي ذهني اســـت .در اين معنا،
نهادها ســاختارهاي ميانذهني هســتند که امكان شــكليابي انتظارها ،ترجيحات و طرحهاي
کنشي عامالن انساني را از رهگذر زمينههاي معنايي فراهم ميسازند (هاگزون.)2002 ،
1- Mutually constitutive
2- Atomistic
3- Kincaid
4- Fullbrook
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درحقيقت ،نيتهاي افراد و تفســـير متقابل و گهگاه متضـــاد آنها از جريان امور با
ارجاع به زمينههاي نهادي که امكان پيشنگري کنشها و طرحهاي گوناگون عامالن ديگر
را فراهم ميکند ،زمينهمند ميشوند و تعامل -و شرط الزم براي تحقق آن ،يعني شكلگيري
معناهاي ميانذهني -را ممكن ميســـازد .1همچنين اين زمينه از کنشهايي که در بســـتر آن
شــكل ميگيرند ،تاثير ميپذيرد و دگرگون ميشــود .به همين دليل ،برخالف علم اقتصــاد
متعارف که نظم اجتماعي را پديدهاي ثابت و سيستمي بسته فر ميکند در اکثر نظريههاي
دگرانديش (از مارک سي سم گرفته تا مكتب اتري شي) ،زمينه اجتماعي سي ستمي باز ا ست که
همواره تييير ميک ند و تحول مي يا بد (ليوز و رو ند .)202 :2002 ،2اين نگرش به نقش
اغما

ناپذير زمينه نهادي در شـــكلگيري طرحهاي کنشـــي را ميتوان در پرتو خوانشـــي
3

مبتني بر رئاليســم انتقادي تقرير کرد که در آن زمينه اجتماعي اگرچه واجد ســرشــتي عيني
ا ست اما به ميانجي انبا شت تعامالتي که در سطوح مختلف بين کن شگر و ساختارها شكل
ميگيرند ،تييير ميپذيرد (مول و مول .)2010 ،4نكته مورد توجه در اينجا اين اســت که در
صـورت درنظرگرفتن عنصـر زمانمندي در طرحهاي کنشـي (اينكه هر طرحي در يك بازه
زماني شـــكل ميگيرد) ،الجرم توجه به نقش زمينه اجتماعي يا نهادياي که کنش در بطن
آن رخ ميدهد ،بخشــي گريزناپذير از هر پژوهش علمي در رابطه با کنش بهشــمار خواهد
آمد .اين تاکيد نهادگرايانه بر تقدم هســتيشــناســانه زمينههاي ميانذهني نســبت به نيات و
اقدامات منفرد عامل انســاني ،راه را بر بروز نســبيگرايي مخرب در ذهنيگرايي تفســيرگرا
ميبندد .به اين معنا که ذهنيتهاي عامالن  -که از اســـاس با يكديگر متفاوت هســـتند -از
رهگذر قرارگرفتن در زمينههاي اجتماعي -نهادي در کشــف و خلق معناهاي درونذهني و
طرحهاي کنشي ،سويمندي 5مييابند و به همسويي ميرسند.

 -1اين ايده درظاهر شباهت کارکردي بسياري با مفهوم دست نامرئي در اقتصاد متعارف دارد ،اما بايد توجه داشت که
اگرچه زمينههاي اجتماعي و نهادي همواره برآيند کردارهاي انســـاني در طول زماناند ،با اين حال ،گســـتره تكوين و
تاثير آن بر ذهنيت ،همواره از پهنه کنش انساني منفرد زمانمند و خودآگاه ميگذرد.
2- Lewis and Runde
3- Critical Realism
4- Mole & Mole
 :Orientation -5اصــطالحي که الخمان در خوانش تفســيرگرايانه خويش از کردمانشــناســي در تعريف خود از
سـرشـت نهادي سـويه هدفمند کنشهاي انسـاني در طرحهاي کنشـي بكار ميبرد .به زعم الخمان ،همانگونه که در
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به بيان ديگر ،در قالب اين برداشـــت که همزمان بر ماهيت نهادي ذهنيت و ماهيت
م يانذهني ن هاد ها صـــ حه مي گذارد ،موضـــوع تحل يل وراي د يالكت يك خام حاکم بر
دوگانهانگاري 1سوژه/ابژه و ذهنيت/عينيت ،بخ شي جداييناپذير از ف ضاي ذهني تحليلگر
شمرده ميشود ،فضايي که خود در دل زمينههاي اجتماعي ميانذهني محاط شده و از همين
رو چارچوب آن را نميتوان يكسره دلبخواهي و خودسرانه دانست (زانوتي.)122 :2007 ،2
اين تعبير به طور خاص در ايدههاي جريانســـازهايك ( )1948در رابطه با نظمهاي
خودانگيخ ته تجلي مي يا بد؛ به زعم ها يك ،انت ظارات چ ندگون و پراک ندهي افراد در دل
زمينه نهادي بازار که در شكل ا صيل خود ف ضايي ا ست شكليافته از پويشهاي ميانذهني
به نحوي خودانگيخته همگرا ميگردند و در اين ميان توجه به ســـاختارهاي اجتماعي و
زمينه هاي نهادي به هيچ روي نميتواند کمتر از توجه به فرآيند هاي ذهني مرتبط با خلق و
تسهيم دانش و طرحهاي کنشي باشد .در حقيقت ،نوشتارگان ناظر بر نظريههاي کارآفريني
از آثار کال سيك کانتيون )}1755{ 2010( 3و نايت )1921( 4گرفته تا آثار متاخرتر مربوط
به انديشمندان مكتب اتريش (به طور خاصهايك ( )1937و کرزنر ))1973( 5تا آنجا که بر
مفاهيمي همچون مخاطره ،عدمقطعيت ،دانش و فرصــت تاکيد دارند ،هر يك به نوبه خود،
بهتلويح يا بهتصـــريح ،بر موضـــع يت نظري زمي نه هاي م يانذهني در تحل يل کنش هاي
کارآفرينانه صحه ميگذارند.
در ادامه اين بخش ميکوشـــيم تا بر پايه اين داللتها ،کنش کارآفرينانه را در مقام
کنشـي انسـاني که در فضـاي ميانذهني بازار زمينهمند شـده و به دنبال پيوندهاي بينافردي و
همجواري با عينيت ناظر بر آرايش نهادي شكل ميگيرد ،تبيين کنيم.
بخش اعظم نظريــههــاي مـالوف کــه از ايــدههــاي جــاري در مكتــب اتريش در
نظريهپردازي درباره کارآفريني بهره بردهاند ،به مفهوم هوشــياري 6در کشــف فرصــتهاي
علوم طبيعي ،غايت تبيين ،درک تعينها ) (Determinationاســت در علوم اجتماعي ميتوان غايت نظريهپردازي را
فهم اين سويمنديها و جهتگيريها ) (Orientationدانست (.)Csontos, 1998, p. 94
1- Dualism
2- Zanotti
3- Richard Cantillon
4- Frank Hyneman Knight
5- Kirzner I. M.
6- Alertness
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کارآفرينانه که از سوي کرزنر ( )1973معرفي و پرورده شد ارجاع ميدهند (شين2002 ،1؛
شين و ونكاتارمن2000 ،2؛ بالنچفالور و ا سوالد1998 ،3؛ تانگ ،کكمر و با سنتيز2012 ،4؛
ام.سي مولن و شفارد 2006 ،5و بارون و اسنلي.)2006 ،6
کرزنر ( )48 :1979با تعريف هوشـــياري در قالب قابليتي که کارآفرين را متوجه
فرصتهايي ميسازد که از سوي باقي مشارکان بازار ميفول انگاشته شده ،کارآفريني را در
حكم کانون سازنده فرآيند ک شف 7در بازار معرفي ميکند .در اين نگاه ،کارآفرين ک سي
ا ست که به ت شخيص و باز شنا سي فر صتهاي ارزشآفرين توانا ست .مراد از فر صت در
اينجا ،وضعيتهايي است که در آنها کاالها ،خدمات ،مواد اوليه و روشهاي سازماندهي
را ميتوان به ارزشـــي بيشتر از هزينه توليد آنها معرفي کرد و به فروش رســـاند (شـــين و
ونكــاتــارمن .)220 :2000 ،بــه اين قرار ،واحــد تحليــل در پژوهشهــاي نظري و عملي
کارآفريني ،فرصـــت قلمداد ميشـــود که محتوايي عيني دارد و کشـــف آن توســـط ذهن
کارآفرين به خلق چارچوب کردمانشـــناســـانه جديدي که در آن ابزار و اهداف بازآرايي
شده اند ،ميانجامد .در اين ديدگاه ،فرآيند کشف ميتواند انفعالي يا فعال باشد ،به اين معنا
که کارافرين يا با جســتوجويي آگاهانه به کشــف اين وضــعيتها ميرســد و يا از ســر
خوشاقبالي فرصتهاي سودآور را کشف ميکند (ديمو.)2007 ،8
در مقابل اين ديدگاه که هو شياري ذهني را به «ک شف» فر صتهاي عيني پي شاپيش
موجود پيوند ميزند ،ديدگاه شـــومپيتر به پيش کشـــيده ميشـــود که بهنحوي بنيادين بر
خالقيت ذهني در «خلق» فرصتهاي بكر و ارزشآفرين تاکيد دارد .انگاشت متداول چنين
9

است که فرصتهاي کرزنري که پرشمارتر هستند و نقش اقبال در تشخيص و بهرهبرداري
از آنها کمتر از نقش ابداع نيســـت در دل فرآيند بازار ،به نحوي درونزا ،پديد ميآيند در

1- Shane
2- Shane and Venkatarman
3- Blanchflower and Oswald
4- Tang, Kacmar and Busenitz
5- McMullen and Shepherd
6- Baron and Ensley
7- Discovery
8- Dimov
9- Exploitation
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حالي که فرصتهاي کم شمار و بديع شومپيتري بهنحوي برونزا و به ميانجي تحوالت فني،
سياسي و اجتماعي پديدار ميشوند (شين.)23 :2003 ،
فرصـــت هاي کرزنري به واســـطه وجود خألها و شـــكاف هايي که خود در نتيجه
تصــميمگيريهاي همواره نيمبهينه 1کنشــگران در بازار ايجاد شــده اند ،پديدار ميشــوند و
فرصــتهاي شــومپيتري در عو در واســازي ســاختارهاي موجود و برهمزدن قواعد بازي
مســـتقر به وجود درميآيند .از اين رو ،فرصـــتهاي شـــومپيتري ،بر خالف فرصـــتهاي
کرزنري که با تعريف اقتصادي تعادلبخش هستند ،تعادلزدا هستند و فرآيندها و روندهاي
اقت صادي و فرااقت صادي را به سوي شكلهاي نوين رهنمون مي شوند (واليرز)3 :2013 ،2؛
اشكال نويني که توسعه اقتصادي در معناي شومپيتري کلمه را رقم ميزنند.
در نوشـــتارگاني که کنش کارآفرينانه را ذيل ايده کرزنري هوشـــياري در کشـــف
فرصــت معنا ميکنند ،فرصــتها بهطورعمده عيني قلمداد ميشــوند (ش ـين .)42 :2003 ،در
اين نگاه ،فرصتها مقدم بر طرحهاي کنشياند و بيرون از ذهنيت عامل انساني واجد ماهيتي
مستقل هستند که توسط هوشياري که امري درونذهني است و صبيهاي روانشناختي دارد،
کشـــف ميشـــوند و مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند (کتز و گاگليو .)2001 ،3به اين معنا،
کنش کارآفرينانه در چارچوب نوعي دوگانهانگاري هســـتيشـــناختي به تعريف ميرســـد:
فرصت عينيتي مستقل از عامل دارد و نقش عامل هوشيار همانا تشخيص و بهرهگيري از اين
موجود برونذهني اســت .درحقيقت ميتوان گفت که هوشــياري نوعي حســاســيت اســت،
گرايشـــي متكي بر انعطافپذيري و ســـياليت و معطوف به فراچنگ آوردن يك وضـــعيت
بيروني ارزشآور .از اين منظر ،اوج کارآفريني در استعداد پذيرابودن نشانههاي جهان عيني
به تحقق مير سد :ب صيرت و دوراندي شي برتر کارآفرين او را از ديگران متمايز ميگرداند،
او با هوشــياري ممتاز خويش از فرصــتهايي که ديگران از برابرشــان ميگذرند بهرهجويي
ميکند (کرزنر.)8 :1979 ،
ايدههاي گوناگوني در مورد ســرشــت اين هوشــياري و چگونگي عملكرد آن در
فرآيند کارآفرينانه پرورده شـــده که بيشـــتر به ويژگيهاي روانشـــناختي کارآفرين ارجاع
ميدهند و هوشــياري کارآفرينانه را با توجه به خصــيصــههاي منفرد کارآفرين (خوشبيني،
1- Suboptimal
2- Valliere
3- Gaglio and Katz
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تفكر ناهمسـو با واقعيت ،1پيشنگري ،آيندهنگري ،مخاطرهپذيري و الخ) تبيين ميکنند .در
اين ميان ،اگرچه بعضــي به دانش پيشــين ،تجربههاي انباشــتشــده و زمينههاي اجتماعي که
بستر را براي تحقق کشف فرصت مهيا مي سازند توجه ميکنند (مورنو ،)2008 ،2اما به طور
عمده ،اين ويژگيهاي شخصي کارآفرين است که در کانون توجه قرار ميگيرد.
با توجه به آنچه گفته شد ،پيش بردن ذهني گرايي تا مرزهاي منطقي آن ،مستلزم
به پيش ک شيدن عوامل فراشخصي ا ست که با ن شاندن ذهنيت (و در اينجا هوشياري که
از ويژگي هاي ذهني کنشـــگر بهشـــ مار مي رود) در زمي نه هاي م يان ذهني که ام كان
پيكربندي معنا و کنش را فراهم مي کنند ،گ ستره تبيين را وراي اشاره هاي روان شناختي
و گمانه زني هاي تو صيف گرايانه از حاالت و خ صي صه هاي فردي مي برد .به بيان ديگر،
هوشـــياري و هر حالت ذهني ديگري که در نظريه فرصـــت هاي کارآفرينانه به عنوان
کانون تبيين مد نظر قرار مي گيرد ،خود به م يانجي قرارگرفتن عا مل انســــاني در دل
زمينه هاي اجتماعي پديد آمده اســـت .افزون بر اين ،حتي اگر فر کنيم که مرحله
تشـــخيص يكســـره در ذهن کارآفرين و مســـتقل از محيط او انجام مي گيرد (تعريف
ارتدوکس و غيرتفســـيري از ذهنيت منفرد) در مرحله ها ي بعد (ارزيابي ،بهره برداري)
ناگزير ديگربار مســاله شــرايط نهادي و زمينه هاي ميان ذهني به ميان کشــيده مي شــوند،
چراکه هر طرحي در مرحله اجرا در ســـاحت هاي فرافردي که معاني و داللت هاي خود
را از روابط م يان ذهني مي گير ند به تحقق مي رســــد .فرصــــت کارآفري نا نه ،فراورده
کندوکاو کارآفرين در زمينه هاي اجتماعي -نهادي مختلف و به کارگيري دانش ذهني
در کشـــف اســـت ،اما مهم تر از اين ،چنانچه به اجرادرآوردن ايده هاي نوآورانه را از
بنيادي ترين مراحل کنش کارآفرينانه ( فايول 2007 ،3و يونگ- )2009 ،4چيزي که در
نظريه فر صت در حكم بهره برداري ت صريح مي شود -تعريف کنيم ،آنگاه بايد پذيرفت
که در مرحله اجرا ،فرآيند ناظر بر کنش کارافرينانه ناگزير درگير زمينه هاي ميان ذهني
خواهد شد.

1- Counterfactual Thinking
2- Moreno
3- Fayolle
4- Yeung
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گســـتره و بســـامد اين زمينههاي ميانذهني به عرصـــههايي وراي نهاد بازار کشـــيده
ميشــود .نظريههاي ســنتيتر که کارآفريني را ذيل ايدههاي ارتدوکس اقتصــادي بر اســاس
نظام محاســباتي حاکم بر بازار و ســازوکار قيمت تعريف ميکنند ،قادر به فهم اين واقعيت
ني ستند که درک فر صتها و طرحهاي کن شي جديد نيازمند دان شي ا ست که در چارچوب
اطالعات بازار موجود نميگنجد (اکكارد و شين.)2003 ،1
از آنجا که اين دانش ســرشــتي پراکنده ،ضــمني و آيندهنگر دارد (دســوتو:2008 ،2
 )17-21و در جريان کردارهاي واقعي آشـــكار ميشـــود ،زمينه نهادي ناظر بر کســـب اين
دانش و به فعليت رســـاندن آن در قالب کنش کارآفرينانه را نميتوان در قالب اطالعات
رسمي بازار (نشانههاي قيمتي) محدود ساخت .به بيان ديگر ،قيمتها در کنار ساير نشانهها
و داللت هاي ديگر از جمله شـــاخص هاي محيطي ،ملي و فراملي و نيز گمانهزني هاي در
رابطه با سمتوسوي امور در آينده در ذهن کارآفرين قرار ميگيرند و او با معنا بخشيدن به
اين شـــبكه از نشـــانه ها در دل پيشفهم ها و پيشنگري هايي که مولود و مولد زمينه هاي
ميانذهني هستند ،طرحهاي کنشي خويش را سامان ميبخشد.
نظريه ک شف فر صت (فر صتهاي کرزنري) ،بر خالف آن چه در وهله نخ ست به
نظر ميرســد ،چندان ذهنيگرا نيســت ،چراکه با برونزا گرفتن فرصــتها (آلوراز و براني،3
 )2007و عينيگرفتن ماهيت آنها از يك ســو و نيز با تاکيد مفرط بر فرآيندها و نشــانههاي
بازار و ناديدهگرفتن ماهيت فرابازاري عدمقطعيت ،راه را براي تبيين ژرفکاوانه فرصـــت و
کنش کارآفرينانه و پيجويي نحوه صـــورتبندي آنها در ذهن ميبندد4.در يك رويكرد
ذهنيگرايانه راديكال ،خود فرصــت ،پديدهاي اســت که در تحليل نهايي زاييده فرآيندهاي
ميانذهني و تفسيري است.

1- Eckhardt and Shane
2- De Soto
3- Alvarez and Barney
 -4کرزنر ( )1997خود در پا سخ به انتقادهايي که به نظريهي فر صت او ايراد شد ،به در همتنيدگي ک شف فر صت و
کنشورزي آيندهپژوهانه اشـــاره ميکند  ،اما به هر حال در نگاه او ،تا آن جا که کارآفريني را فرايندي در تســـويهي
بازار قلمداد ميکند ،کارآفرين عملكردي ابزاري و انفعالي دارد و در نگاهي کالن کارکرد اقتصــادي او دســتيابي به
تعادل بازار تعريف ميشود.
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چنان که گفته شــــد ،از آنجا که معنا و ارزش در زمينه هاي نهادي پيكربندي
مي شـــوند ،هر فرآيند ذهني در حكم فرآيند ي تفســـيري به جريان مي افتد و به فعل يت
مي ر سد .در اين مقام ،سهم سازنده يا مخرب نهادها در شكل گيري فر صت ها به هيچ
روي کمتر از هشــياري ذهن منفرد کارآفرين نيســت .نهادها با قيدها و تســهيالتي که بر
فرآي ند هاي مع نابخش بي نافردي ال قا مي کن ند ،زمي نه هاي شـــ كل گرفتن موقع يت هاي
امكان مندي را که به دليل تكثر و تنوع تف سيرها و وجود تفاوت در شبكه هاي معنايي و
ارز شي افراد ايجاد مي شوند ،فراهم مي آورند .در اين نگاه ،ج ايگاه هر موقعيت به مثابه
يك فرصت ،به تعبير هر فرد از آن موقعيت برمي گردد و وجود آن وابسته به فعاليت هاي
ذهني است ( ساراسون ،دين و ديالرد .)2006 ،1از اين رو ،فرصت ساختاري ذهني دارد
و از آنجا که هر ســاختار ذهني واجد ســرشــتي تفهمي و تفســيري اســت ،فرصــت نيز از
ا ساس از شبكه کنش هاي تف سيري سربرمي کشد و فاقد ذاتي يكپ ارچه و ماهيتي عيني و
همگون است
در نوشتارگان مربوط به نظريه فرصت ،در پاسخ به اين ايرادات نظري وارد بر نظريه
کشــف به رويكرد قضــاوت 2ارجاع ميشــود .در اين رويكرد که ريشــه در ايدههاي نايت و
ميزس دارد ،داوري به مع ناي طرحا ندازي و تصـــميمگيري ت حت شـــرايط نااطمي ناني و
عدمقطعيت است (هلمس ،هلكمب ،کلين و ايرالند .)2014 ،3تاکيد بر عامل زمان و سرشت
نايقيني شــرايط عيني در آينده و در نتيجه برجســته ســاختن نقش انتظارات و گمانهزني در
کنش کارآفرينانه ،اين رويكرد را از نظريه کشـــف فرصـــت که اين فرآيند هاي ذهني را
ميفول ميگذارد ،متمايز ميســازد .درحقيقت ،در ديدگاه قضــاوت ،کشــف فرصــت تنها
بخشي از فضاي گستردهتري است که کنش کارآفرينانه در آن جاي ميگيرد و از اين رو،
واحد تحليل در پژوهشهاي کارافريني نه فرصت که کنش است.
با وجود تاکيد بر زمانمندبودن کنش و محاط بودن آن در شـــرايط عدمقطعيت و
ساختار ناهمگون فرصتها ،ابزارها و اهداف ،اين ديدگاه در تصريح کنش ،اغلب همچنان
به نقش گريزناپذير زمينههاي ميانذهني و ســـاختارهاي نهادي در زمينهمند ســـاختن کنش
بياعتناست.
1- Sarason, Dean and Dillard
2- Judgment
3- Holmes, Holcomb, Klein and Ireland
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نكته مهم در اينجا اين اســـت که عوامل توصـــيفي از جمله عدمقطعيت ،زمان و
نااطميناني در نظريههايي از اين دست که قصد اصالح نظريه فرصت را دارند ،تنها زماني از
توان تبيينگري برخوردار ميشـــوند که در چارچوب مفهومي مشـــخصـــي که در آن اين
عوامل به فرآيندهاي ذهني ناظر بر طرحهاي کنشـــي پيوند پيدا کنند ،بازتعريف شـــوند .در
اين راستا ،ژرفکاوي در ميانذهنيبودن ذهنيت و درونيساختن زمان و عدمقطعيت به مثابه
ويژگيهايي که زمينههاي ميانذهني شكلدهنده به کنش را سيال و تف سيرپذير مي سازند،
ميتواند گامي به پيشبرنده در بازتعريف کنش کارآفرينانه به مثابه پديدهاي ســـيال و
بياذهني باشد.
نهادها و قاعده مندي هاي ضـــمني و صـــريحي که به زمينه هاي اجتماعي شـــكل
مي دهند ،ذهنيت کارآفرينانه را که درگير باز شنا سي و خلق فر صت ها ست و طرح هاي
کنشــي را با توجه به ســرشــت ناهمگون و متكثر ابزارها و اهداف مي پروراند ،همزمان
مقيد و مجهز مي ســـازند .از اين رو ،کشـــف و خلق فرصـــت و داوري آينده پژوهانه در
شرايط آغ شته به عدم قطعيت و هر عامل تو ضيحي که به هدف تبيين کنش کارآفرينانه
وارد حوزه نظريه پردازي مي شــود ،چنان چه به مباحث تفســيري هم بســته با فهم زمينه هاي
م يان ذهني شـــ كل ده نده به مع نا و ارزش بي ت فاوت باشـــ ند ،از توان تبيين گري خود
خواهند کاست.
مطالبي که در ضـــرورت توجه نظري به مولفههاي ميانذهني در تبيين کنش خالق
کارآفرينانه گفته شد ،جملگي از نو شتارگان غني مكتب اتري شي علم اقت صاد برميخيزند؛
اگرچه تا حدي در جريان تحليل خود ،به درهمتنيدگي داللت هاي اين مطالب با پارادايم
نظريه نهادي نظر انداختيم با اين حال ،در قسمت نهايي اين بخش با ارجاع به آراي برگزيده
دو تن از بزرگترين انديشــمندان در حوزه تحليل نهادي (کامونز 1و نورث )2ميکوشــيم تا
نشـــان دهيم که در بطن نظريه نهادي نيز مســـاله ذهنيت و کنش بيشـــتر با نگاهي ميانفردي
مورد توجه قرار ميگيرد.

1- John R. Commons
2- Douglass C. North
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کامونز 1در مهمترين و پختهترين اثر خود ،علم اقتصـــاد جمعي ( 2)15 :1950که
ع صاره اندي شههاياش را دربرميگيرد ،در تحليل تاريخي از نحوه تكوين و تحول پوياي
نهادهاي مو ثر در مناسبات اجتماعي و اقتصادي ،با تمرکز بر شكل گيري نهادهاي حقوقي
و واکاوي نقش اين نهادها در هدايت و هماهنگ ســـاختن انگيزهها و کنشهاي فردي در
راســـ تاي تحو يل ت عار هاي فردي به توافق هاي م يانفردي و جمعي ،ن هاد را عاملي
فرافردي (کنش جمعي) تعريف مي کند که اســباب پايش ،رهايي و توســعه کنش فرد را
فراهم ميسازد.
کامونز با رويكردي اســـتقرايي و بهلحاظ روششـــناختي جمعگرايانه ،ضـــمن تبيين
تمايزهايي که بهلحاظ نظري و تاريخي بين کنشهاي فردي و جمعي وجود دارند با تصريح
نهادگرايانه خود ،کنش جمعي را در قالب توافقي ميان انگيزهها و کردارهاي متعار

افراد

مختلف تعريف ميکند؛ توافقي که در قالب هماهنگي ،درنهايت از جمله مهمترين شــروط
توسعه فكري و مادي حيات انساني است.
ديدگاه کامونز اگرچه بي شتر در رابطه با ساختار سيا سي و حقوقي معنا پيدا ميکند،
اما با تعريف سرشت سازنده کنش جمعي در تنظيم روابط ميانفردي بين عامالن اجتماعي،
ناگزير بر اهميت شكلگيري ارزشها و معاني ميانفردي در قالب نهادهاي مدني و اقتصادي
تاکيد ميگذارد.
نظريات کامونز در اين اثر چه در سطح تحليل نظري {براي مثال آنجا که تراکنش

3

يا مبادله را عامل اصلي در تحقق ارادههاي فردي و شكلگيري طرحهاي کنشي معنا ميکند
(همان )43-57 ،و چه در سطح تحليل تاريخي (براي نمونه در بررسي تحول مراحل مختلف
1- Commons
2- Economics of Collective Action
 -3در متون تخصــصــي Transaction ،بيشــتر به مبادله برگردانده ميشــود که اين راه را براي تشــويش نظري در
مواجهه با ترم هايي مثل  Exchangeآماده ميکند .با توجه به تفاوت ماهوي  Transactionو  ،Exchangeبد
نيســـت به منظور ارتقاي شـــفافيت نظري در ترجمه ترم از تراکنش اســـتفاده شـــود .اين واژه عالوه بر اينكه بهلحاظ
ريشـــهشـــناختي ترادف دقيقي با واژهي التين دارد ) ،(Trans-actionميتواند ما را در برگرداندن و فهم واژه هاي
هم خانوادهاش نيز ياري رســـا ند ( به عنوان م ثال ،م يانکنش به جاي Interaction؛ واکنش به جاي Reaction؛
پادکنش به جاي  .)Counteractionبا اين حال ،به دليل آشـــنايي بيشـــتر ،در اين نوشـــتار از هر دوي اين واژه ها
(تراکنش و مبادله) استفاده شده است.

24

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال هفدهم ،شماره  ،64بهار 1396

تاريخ نظام ســرمايهداري) ،وابســته به مواضــع او نســبت به اهميت فرآيندهاي ميانفردي در
تبيين کردارهاي اقتصادي است.
همچنين داگالس نورث پس از گذر از دوراني که در چارچوب اقتصـــاد متعارف
ميانديشيد در اواخر دهه  60سده بيستم ،رفتهرفته ضمن وقوف بر اهميت مفاهيمي همچون
هزينه تراکنش (هزينه مبادله) ،تحليل هاي خود را در چارچوبي نهادگرايانه صـــورتبندي
ميکرد.
نورث ( )1971ضـــمن توجه به ضـــرورت تبيين شـــكلگيري و دگرگوني اشـــكال
ســازماني از منطق حاکم در نظريه نئوکالســيك (عقالنيت فردي معطوف به بيشــينهســازي
سود) در تبيين تيييرات سازماني و ساختاري که تعاملها و ميانکنشهاي ان ساني را تنظيم
ميکن ند ،اســـت فاده کرد (نورث و تو ماز ،)1973 ،1ا ما به تدريج با آ گاهي از کمبود هاي
کاربســت چنين منطقي (به خصــوص در تبيين تيييرات نهادي و اقتصــادي در بلندمدت) بر
اهم يت تو جه به مســــائلي مان ند باور ها و ا يدوئولوژي در تكوين کردار هاي انســــاني و
شكلگيري آرايش نهادي تاکيد ميگذارد.
در ن گاه نورث ( )1981باور ها ،هن جار ها و فره نگ ،که زمي نهاي مع نابخش و
تعيينکننده در تنظيم کنشهاي انساني هستند بر پايه تجربه انباشته تعاملها و ميانکنشهاي
جامعه در گذر زمان شـــكل ميگيرند و به همين خاطر واجد ماهيتي چســـبندهاند؛ داللت
نظري اين موضــع اين اســت که نميتوان به نظريههاي تنها فردگرايانه و کوتاهمدتنگر در
تحليل کنشهاي انساني بسنده کرد ،چراکه عاملي همچون باورها و هنجارها پيامد ناخواسته
انباشــت تجربههاي ميانفردي در طول زمان اســت ،امري که به طور صــريج به ضــرورت
تحليلهاي ميانذهني در مطالعات نهادي و توســعهاي اشــاره دارد؛ موضــعي که در کارهاي
متاخر نورث در زمينه عملكرد اقت صادي ( ،)1990تحوالت اقت صادي ( )2005و بهطور ويژه
در حوزه بديع نهادگرايي شناختي (مانتزوينوس ،نورث و شريق )2004 ،2ح ضوري پررنگ
و برجسته دارد.

1- North and Thomas
2- Mantzavinos, North and Shariq
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 -5نتیجهگیری
ذهنيگرايي در مقامي يكي از محوريترين ا صول معرفت شناختي مكتب اتريش ،مت ضمن
بازگردا ندن ع ناصـــر تبيينگر کنش انســــاني به ذهن يت و بازتعريف اين کنش در متن
فرآيندهاي ذهني است.
ا نديشـــم ندان مك تب اتريش با وجود چ ند گانگي و ناهمگوني در مالح ظات
روش شناختي و تنوع نگرگاهها و موا ضع عملي ،همگي ذهنيگرايي را به عنوان يك ا صل
ســامانبخش و هدايتکننده در روند نظريهپردازي در ســاحت علوم اجتماعي به رســميت
مي شناسند و ايدههاي خود را پيرامون اين گرانيگاه ميپرورانند .بنا به اين اصل که به ملكه
بســياري از رهيافتهاي نوين در علوم اجتماعي (خاصــه رهيافتهاي پســامدرن) بدل شــده،
عامل انساني کنشگري است فعال که با بازسازي واقعيت در ذهن خويش ،دست به ساختن
و پروراندن سازههايي ميزند که طرحهاي کن شي درنهايت از دل آنها برميآيند .اين نگاه
به وجود رابطه متقابل ميان واقعيت و ذهن  -که اعتبار ويژهاي براي ســـويه فعال و اثرگذار
ذهن آدمي در رو يارويي با ج هان قا يل اســــت در برابر نگرش م حاف ظه کارا نه حاکم بر
رويكرد هاي ســـنتيتر در علوم اجت ماعي ( بهويژه نظر يه انت خاب عقاليي) قرار ميگيرد-
رويكردهايي که در آن ها عامل انســـاني موجودي اســـت منفعل که بهنحوي مكانيكي و
اثرپذيرانه با ثبت و ضبط انطباعات و تاثيرات بيروني و پردازش الگوهاي رفتاري اي ستا ،تنها
در پي بهينه سازي تصميمها و گزينشهاي خود در چارچوبي است که پيشاپيش فروبسته و
تعريف شده است.
توجه ذهنيگرايانه به کنش فعال در برابر اين نوع از انتخابهاي مكانيســتي ،ناگزير
پاي مســـائل نظري عميقي همچون چگونگي پيكربندي معنا و ارزش در ذهن را به ميان
ميک شند .در اين عر صه ،رويكردهاي هرمنوتيكي و تف سيرگرا که در آنها تبيين فرآيندي
تفهمي و تفســيري اســت که جهان را در بازنماييهاي پويا و هموارهدگرگونشــونده ذهن
فعال تعريف ميکند ،پارادايمي غالب و بارآور را در علوم اجتماعي شكل دادهاند.
رويكردهــاي تفســـيري نوين بــا بــه پيش کشـــيــدن رابطـه متقــابــل ذهن و نهــاد،
دوگانهانگاري ذهنيت و عينيت را درمينوردند و کنش انســـاني را در دل اين رابطه به مثابه
پديدهاي ميانذهني ،ســـيال و ناهمگون تصـــريح ميکنند .با اين حال ،بخش عمدهاي از
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نوشـــتارگان مكتب اتريش در رابطه با کنش انســـاني با ناديده گرفتن ســـرشـــت زمينهاي و
ميانذهني کنش ،اسير مطلقانگاري روششناختي ميشود.
با معرفي نهادها به منزله زمينه هاي ميانذهني شـــكلدهنده به معاني و ارزش ها،
ميتوان با زدودن اينگونه از مطلقانگاريها ،به سنخي ذهنيگرايانه از کردمان شناسي رسيد
که در آن با رد هر نوع پيشــينيانگاري هســتيشــناختي ،ذهن زمينهمند همچنان قادر به خلق
اسلوب ناظر بر بازآفريني معنا و ارزش است.
نظريههايي که کنش خالق کارآفرينانه را به منزله پديدهاي بيروني ن سبت به عواملي
همچون ک شف فر صت و ق ضاوت آيندهنگرانه در نظر ميگيرند با ناديده انگا شتن سر شت
ميانذهني روياروييهاي انســـان با جهان -که رابطه ميان ذهن و واقعيت را امري دوســـويه،
همســازا و دگرگونشــونده ميشــناســد -از غفلتي معرفتشــناختي رنج ميبرند .مضــاميني
همچون فرصــت و قضــاوت به شــدت پديدههاي ذهني هســتند ،اگر و تنها اگر ،ذهنيت را
زمينهمند وضـــعيت هاي فرافردي و آرايش هاي نهادي ســـيال معنا کنيم .در اين معنا ،هر
نظريهاي از فرصــت کارافرينانه ناگزير بايد ذيل نظريهاي تفســيري از کنش انســاني زمينهمند
قرار گيرد .نظريهاي که کنش را در قالب طرحهاي زمينهمند فهم کند و عناصـــر تبيينگر را
محاط بر ا ستلزامات نظري ناظر بر کنش اکت شافي و خالق کارآفرينانه بهمثابه عنا صري که
دروني فرآيند هاي زمينهمند ذهن هســـتند ،بازتعريف کند .در اين رابطه ،چنان که ديديم،
افزون بر اشــارات ضــمني نهفته در ايدههاي فلســفي برخي از انديشــمندان مكتب اتريشــي،
ميتوان از چارچوب فكري نظريه نهادي در فهم ضرورت پرداختن به فرآيندهاي ميانذهني
و تبيين نقش آنها در کردارهاي انساني بهره برد.
داللتهاي کاربردي ناظر بر اين مضــامين انتزاعي را ميتوان بهطور خاص در رابطه
با نظام آموزشي در ايران بومي سازي کرد .در پي تيييرات بنياديني که طي چند دهه گذشته
در حوزه خدمات عمومي صورتگرفته ،ضرورت ايجاد تيييرات بنيادين در آرايش نهادي
نظام آموز شي بي از پيش حس مي شود .از اين منظر بايد گفت ،م ساله مهم توجه به عر صه
عمومي و زمينه سازي جهت شكلگيري تعامل و ميانکنش سازنده بين د ستاندکاران امر
آموزش و ساي ستگذاران آموز شي بي شتر زير سايه نظام برنامهريزي باال-به-پايين ميفول
واقع ميشود.
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تيييرات ساختاري در حوزه تحصيالت دانشگاهي در کشورهاي پيشرفته ،بيشتر متاثر
از انديشههاي انديشورزان و جامعه علمي آن کشورها ا ست که در فضايي آزاد و بهدور از
ســيطره قواعد ايســتا شــكل ميگيرند و متحول ميشــوند (جاوداني)93-97 :1392 ،؛ اين در
حالي ا ست که در ک شورهاي شرقي اين تيييرات بي شتر بهنحوي د ستوري به بدنه آموز شي
کشور تحميل ميشود.
چنانکه گفته شد ،يكي از شروط امكاني کنش خالقانه ،وجود زمينهاي است که در
آن عامل انســاني قادر باشــد آزادانه رابطه خود را در ميانکنش با ديگران ســازمان دهد و از
ثمرات فرآيندهاي ميانذهني در کنشهاي خالقانه بهره گيرد .در همين راستا ،بدون ترديد،
ا صالح ساختاري در حوزه سيا ستگذاري آموز شي به منظور شك ستن سيا ستگذاري
تكســـويه و باال -به -پايين و طراحي فرآيند هاي نويني از روابط نهادي که ميانکنش بين
اندي شمندان با متوليان سيا ستگذاري را بهنحوي دو سويه و پويا امكانپذير سازد با فراهم
آوردن زمينه الزم براي تحقق کردارهاي خالقانه که نتيجه چنين تعاملي اســـت ،راه را براي
تو سعه پوياي و ضعيت آموزش و پژوهش در ايران هموارتر از پيش خواهد ساخت .در اين
زمينه ميتوان به ضــرورت اســتقالل دانشــگاهها و درعينحال نظمبخشــيدن به تعامل نظري-
راهبردي ميان آنها ،مشارکت فعاالنه آنها در تبيين و تدوين سياستهاي کلي آموزشي و
از ه مه مهمتر تو جه به ســـرشــــت کنش خال قا نه و نوآورا نه ( به جاي کم يتگرايي و
صوريگرايي حاکم بر ف ضاي پژوهش) ا شاره کرد؛ م سائلي که هر يك طرح پژوهشهاي
جديدي را در حوزه سياستگذاري آموزشي طلب ميکند.
.
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