
 

 پدیدارشناسی؛ رویکردی فلسفی، تفسیری و روش شناختی به مطالعات کارآفرینی

Phenomenology; the Philosophical, the Interpretive and methodological approach to 

Entrepreneurial studies

 دنجانیپرحجت اهلل مرادی 

 ستار صادقی

 چکیده:

های تحقیق کیفی که  این مقاله ضمن تشریح یکی از روش
 آن رویکردی فلسفی و تفسیری دارد، درصدد است کاربرد

  را در مطالعات کارآفرینی مورد بررسی قرار دهد.

های رایج  پدیدارشناسی به عنوان فلسفه یکی از سنت      
های کیفی را تحت تأثیر قرار داده و  که سایر روش عقالنی

همچنین به عنوان یک روش تحقیق در زمینه کارآفرینی، 
های  مورد استفاده فراوانی دارد. این روش ویژگی

 شناسی دارد که از شماری به لحاظ فلسفی و روش بی
گرایی که پیامد فلسفی آن  توان توجه به علم جمله آن می

توجه به کشف انواع ساختارهای گرایی است،  اثبات
اساسی تجربه و تأکید بر اهمیت موجودیت و هستی در 

ای از  جهان، اشاره داشت. این روش دربردارنده مجموعه
های تفسیری است که به دنبال توصیف، رمزگشایی  روش

و تجربه است. یکی از عوامل مشخص کننده آن این است 
زمینه »ود تا ش معین می« زمینه اکتشاف»که بیشتر در 

گرچه انجام روش تحقیق پدیدارشناسی بسیار «. توجیه
مشکل و پیچیده است و نیازمند آگاهی دقیق از کاربردها، 
فرایند و موارد مورد نیاز جهت انجام آن است و انجام آن 

توان  وجود می شود، بااین به محققان تازه کار پیشنهاد نمی
نوان روشی از آن، با طی نمودن فرایند خاصش، به ع

 سودمند در مطالعات کارآفرینی سود جست.
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Abstract: 

This article outlines one of the qualitative 

research methods with the philosophical and 

interpretive approach.is going to consider its 

application in entrepreneurship 

studies.Phenomenology as a one of most 

popular rational traditions that affect other 

qualitative ways and also as a research 

methodology in the field of entrepreneurship 

has the frequency of use. 

 This method has countless features in 

philosophical and methodology viewpoint, 

which including it are: attend to scientism 

which its philosophical consequence is 

positivism, attend to species of the basic 

structures of experience; the emphasis on the 

importance of being in the world.This 

approach involves a series of interpretative 

techniques which seeks to describe, decode and 

experience.One of the identifying  factors is 

that specified in the "exploration field" to 

"justify field".  

Though the method of phenomenology research 

is very difficult and complex and it require to 

detailed knowledge of the uses, the process and 

the required items to do it and its doing not 

recommended to the novice researchers, 

however it can be used during it's process as 

an utility in entrepreneur studies. 
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 مقدمه

های اخیر در زمینه کارآفرینی تحقیقات  در سال

شماری مبتنی بر پارادایم تفسیری انجام گرفته که  بی

 است. 1ها پدیدارشناسی یکی از این روش

توان رویکردی فلسفی و  پدیدارشناسی را می 

های  شناختی دانست که دربرگیرنده روش روش

، 3دایمون و هالووی؛ 1991، 2متنوعی است)پاتون

های رایج  (. به عنوان فلسفه یکی از سنت2119

های تحقیق کیفی را  عقالنی است که سایر روش

تحت تأثیر قرار داده و به عنوان یک روش تحقیق در 

شناسی  های مختلفی چون روانشناسی و جامعه زمینه

 مورد استفاده قرار گرفته است.

 4هاسرلپدیدارشناسی ریشه در فلسفه اروپایی 

( 1199-1989) 8( دارد و بعدها شولتز1189 -1931)

 7چون هایدگر 6و پدیدارشناسان اگزیستانسیالیستی

 9( و سارتر1911 -1961) 1(، پانتی1976-1119)

( آن را توسعه و گسترش 1918 -1911)

 (.2113، 11به نقل از کوپ 1971، 11پایسویکدادند)

ی ( از دو واژه یونانPhenamenalogyاصطالح ) 

(Phainomenonبه معنای پیدایش و نمود )و  12

(Logosبه معنای دلیل و شناخت )گرفته شده که  13

بررسی یا توصیف یک »در اصطالح ادبی به معنای 

                                            
1. Phenomenology 

2. Patton 

3. Daymon and Holloway 

4. Edmund Husserl 

5. Alfred Schutz 

6. Existential Phenomenologists 

7. Martin Heidegger 

8. Maurice Merleau-Ponty 

9. Jean-Paul Sartre 

10. Picevic 

11. Cope 

12. Appearance 

13. Reason 

توصیف چیزهایی است که فرد »است. پدیده « پدیده

 «تجربه فرد از چیزها»و یا « .کند آنها را تجربه می

 (.1991، 14)هاموند و همکاراناست

 

  های روش پدیدارشناسی ویژگی

شماری به لحاظ های بی روش پدیدارشناسی ویژگی

شناسی دارد که در ادامه هر یک را  فلسفی و روش

 شرح خواهیم داد.

 

 مسائل فلسفی روش پدیدارشناسی
پدیدارشناسی به موضوعات فلسفی متعددی توجه 

دارد که در ادامه برخی از این موضوعات را به نقل از 

( بیان 2111( و کوپ )2112و هالووی ) دایمون

 :مکنی می

یکی از موضوعات عمده پدیدارشناسی ماهیت 

شناسی موجود در بسیاری  دوگانگی واقعیت و هستی

های فلسفی بین جهان درونی تجربیات  از زمینه

خصوصی و یک جهان بیرونی از اشیاء است. این 

دوگانگی بین قلمرو واقعیت عینی و قلمرو آشکار 

ی توسط انقالب علمی قرن هفدهم و توسعه علم ذهن

فیزیک به عنوان روش برتر برای حل همه سؤاالت 

این در اصطالح پدیدارشناسی  .بشری تقویت گردید

شناخته شده که پیامد فلسفی آن  18گرایی به عنوان علم

گرایی است که در نهایت بین مفاهیم موجودیت  اثبات

و واقعیت جدایی قائل است؛ در حالی که 

پدیدارشناسی هیچ تفاوت یا تناقض آشکاری بین 

مفاهیم موجودیت و واقعیت قائل نیست و هیچ 

مفروضی در مورد اینکه چه چیزی واقعیت است و چه 

                                            
14. Hammand etal 

15. Scientism 
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ها با این  ندارد. بلکه توصیف پدیدهچیزی نیست، وجود 

 کند. شود که فرد چگونه چیزها را تجربه می شروع می

توانیم حوزه  پدیدارشناسان معتقدند که ما نمی

ذهنی را از حوزه جهان واقعی جدا کنیم؛ یعنی همان 

اند. آنان از تقسیم  گرایان انجام داده کاری که طبیعت

نند. از نظر ک واقعیت به طبقات مجزا خودداری می

 قبالً از نظر علمیآنها تنها جهان واقعی و جهانی که 

 کامالً توصیف شود. دتوان می ،تجربه شده 

موضوع عمده دیگر پدیدارشناسی که یکی از 

ای  عوامل اولیه برانگیزاننده است، گرایش به فلسفه

فلسفه باید این  .ها جداست فرض است که از پیش

نتیجه اساس  قرار دهد. درها را مورد سؤال  فرضپیش

هایی است  فرضپدیدارشناسی عدم پذیرش همه پیش

 که با ماهیت واقعیت ارتباط دارند.

موضوع دیگر پدیدارشناسی آن است که به کشف 

انواع ساختارهای اساسی تجربه توجه دارد. ولی 

ای از درون  توضیحات را نباید قبل از اینکه پدیده

 درک شود، تحمیل نمود.

است که  1جهان زنده ،عمده دیگر موضوع

پدیدارشناسان بر اهمیت موجودیت و هستی در 

 جهان تأکید دارند. 

دهد تمامیت روابط بشر و  این به آنها امکان می

جهان را در چارچوب تجربه عینی فردی مورد 

توان انسان را جدای از  بررسی قرار دهند و نمی

آن عرصه واقعی عینی جهانی )جهان زنده( که در 

 کنند، مورد مطالعه قرار داد. تعامل دارند و زندگی می

 
 شناسی پدیدارشناسی مسائل روش

                                            
1. The Lebenswelt 

شناسی پدیدارشناسی را  ( مسائل روش2113کوپ )

 در موضوعات زیر توضیح داده است:

 اتخاذ یک وضعیت تفسیری -3

هدف تحقیق پدیدارشناسی، درک ماهیت ذهنی  

را تجربه  تجربه زنده از دیدگاه کسانی است که آن

اند. این امر از طریق کشف معانی ذهنی و  کرده

دهند،  هایشان می توضیحاتی که افراد در مورد تجربه

( این مسئله را به 1991گیرد. پاتون ) صورت می

مردم چه چیزی را »صورت زیر توصیف کرده که 

 «کنند؟ چگونه آن را تجربه می ؟کنند تجربه می

 

 به کارگیری رویکرد کیفی -2

تحقیق پدیدارشناسی ذاتاً کیفی است و دربردارنده  

های تفسیری است که به دنبال  ای از روش مجموعه

 توصیف، رمزگشایی و تجربه است.

 

 ای تصویری از زندگی ارائه قطعه -6

توانایی جنبه مهم دیگر در تحقیقات پدیدارشناسی  

افراد تفسیری است که  های گزارش آنها برای ترجمه

دهند. یک جنبه کلیدی این  می تجربیاتشان را ارائه 

های پوزیتوویستی و  تحقیقات که آنها را از روش

سازد، آن است که تجربه به  کارکردگرا متمایز می

شود که در آن در هر  صورت فرایندی پویا متصور می

شود؛ در حالی  لحظه معین حوادث خاصی آشکار می

ای برای این تجربیات  زمینه که حوادث دیگر پیش

 شوند. می

 

 تعامل محقق با مشارکت کنندگان -6
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پیچیدگی مربوط به توصیف پدیدارشناسی از  

ها، بر روابط میان محقق و آنچه که در مورد آن  پدیده

گذارد. در اصطالح  کند، تأثیر می تحقیق می

پدیدارشناسی چیزی که شناخته شده است )به ویژه 

بطه شخصی و تعاملی بین توسط محقق( از طریق را

شود. از این  محقق و عینیت/ ذهنیت تحقیق ایجاد می

جنبه توصیف پدیدارشناسی توصیفی است که محقق 

دهد و یک تفسیر شخصی است که  از پدیده ارائه می

 در مورد آن تحقیق کرده است.

 

 «زمینه اکتشاف»کار کردن در چارچوب  -6

ارشناسی یکی از عوامل مشخص کننده تحقیق پدید 

« زمینه اکتشاف»این است که این تحقیق بیشتر در 

 «.زمینه توجیه»شود تا  معین می

 

 ایجاد توصیفات موضوعی از تجربیات -3

ذاتاً استقرایی هستند نه  تحقیقات پدیدارشناسی 

ای قیاسی.  نظری از توصیف تجربیات افراد قضای

آید. استراتژی تحقیق  دست میمطالعه به تحت

بوده و به دنبال این است که توصیفاتی در  نگرانه کل

مورد تجارب خاص به یکدیگر و به موقعیت کلی 

جهان زنده ربط دهد. هدف تحقیق نیز ارائه توصیفی 

موضوعی در مورد تجربه است و به جای تالش برای 

اثبات یا رد یک نظریه، به توسعه نظریه تفسیری 

 پردازد. می

 

 فرایند روش تحقیق پدیدارشناسی

، 1به نظر برخی از صاحب نظران )هاین و اوستین

توان برای  ( نمی2112دایمون و هالوی،  ؛ 2111

تحقیق پدیدارشناسی یک سلسله مراحل ثابتی را ارائه 

                                            
1. Hein and Austin 

داد. این امر به توانایی محقق در انجام تحقیق 

پدیدارشناسی بستگی دارد، زیرا انجام روش تحقیق 

وده و نیازمند پدیدارشناسی بسیار مشکل و پیچیده ب

آگاهی دقیق از کاربردها، فرایند و موارد مورد نیاز 

جهت انجام آن است. و البته انجام آن به محققان تازه 

وجود مراحل زیر برای   شود. با این کار پیشنهاد نمی

شود: )بازرگان،  انجام تحقیق پدیدارشناسی پیشنهاد می

، 1999، 2، لستر2112، دایمون و هالِوی، 1317

 (2116، 3ریسِی و هایگمو

 
 6ها و مبانی فلسفی مطالعه بیان فصیح اندیشه -3

تحقیقات پدیدارشناسی با بحث در مورد بنیان و 

شوند. عرضه  اساس فلسفی پدیدارشناسی شروع می

های فلسفی مطالعه به عنوان زیربنای نظری  اندیشه

مطالعه، اهمیت بسیار زیادی دارد. دلیل این امر را 

های مختلف پدیدارشناسی ذکر  وع رشتهتوان تن می

)که بر اعمال  8نمود که شامل: پدیدارشناسی اجتماعی

  متمرکز است(؛ تجربیات گروهی اجتماعی و

  )که بر تجربیات 6پدیدارشناسی متعالی و غیر جبری

)که  7فردی متمرکز است( و پدیدارشناسی هرمنوتیک 

در آن متون بر اساس زمینه فرهنگی، اجتماعی و 

شود(،  دهد، تفسیر می موقعیتی که پدیده در آن رخ می

 است.



بررسی و بیان مسئله  توصیف پدیده مورد -2
8تحقیق

 

                                            
2. Stan Lester 

3. Morrissey and Higgs 

4. Articulating The Philosophical Basis of The Study 

5. Social Phenomenology 

6. Transcendental Phenomenology 

7. Hermeneutic Phenomenology 

8. Identifying the Phenomenonand the Research 

Problem 
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محقق با بررسی پیشینه تحقیقی و تمرکز بر تجربیات 

زنده مشارکت کنندگان، به تعریف و توصیف پدیده 

 پردازد. بیان مسئله تحقیقی میمورد مطالعه و 



 3بندی مفروضاتطبقه -6
 با توجه به اینکه هدف، بررسی پدیده با یک روش 

بندی مفروضات مربوط  جدید است، بیان و بعداً طبقه

به پدیده مورد بررسی، بسیار ضروری به نظر 

رسد؛ به طوری که هر پیش فرض محقق در روش  می

 وارد نگردد. درکش از تجربیات مشارکت کنندگان
 

 نمونه گیری -6

های نوشته شده در مورد تجربیات  گرچه گزارش

های تحقیقی به شمار  کنندگان منبع اصلی داده شرکت

های تحقیق، از مصاحبه با افرادی که  آید، داده می

دارای تجربه و دانش عمیق و مرتبط با پدیده مورد 

گیری در روش  آید. نمونه مطالعه هستند، به دست می

های  گیری در سایر روش پدیدارشناسی همانند نمونه

گیرد.  گیری هدفمند صورت می کیفی و از طریق نمونه

های تحقیقی  وجود به دلیل عمق مصاحبه  این با

پدیدارشناسی و فرایند وسیع تحلیلی آن 

نفر  11های کوچک و کمتر از  پدیدارشناسی به نمونه

 نیاز دارد.
 
 ها گردآوری داده -6

  مختلفی برایهای  در تحقیق پدیدارشناسی از روش

توان استفاده نمود،  های تحقیق می گردآوری داده

ها  های پدیدارشناسی و بیان روایت ازجمله: مصاحبه

از طریق مصاحبه، دفاتر خاطرات روزانه، مشاهده 

های دیگری  های شخصی. تکنیک مشارکتی و گزارش

جود دارد که های جانشینی و نیز تحت عنوان تکنیک

                                            
1. Bracketing Assumptions 

جمله: فهرست شبکه  توان از آنها استفاده نمود، از می

و یا اسناد و مدارک. محقق پدیدارشناس ضمن انجام 

های گردآوری  های پدیدارشناسی به ثبت داده مصاحبه

 پردازد. شده جهت بازنگری و بررسی مجدد آنها می
 
 ها تحلیل داده و  تجزیه -3

ها ارائه توصیف  دهو تحلیل دا  هدف احتمالی تجزیه

تحلیلی و جامع از پدیده تحت بررسی است تا از این 

طریق تجربیات زنده و غنی مشارکت کنندگان را 

منعکس سازد. باید توجه داشت که روش 

نه روشی  ،پذیر است پدیدارشناسی روشی انعطاف

 2ها توان از روش تحلیل موضوعی داده تجویزی و می

های  های حاصل از مصاحبه دادهتحلیل  و  برای تجزیه

پدیدارشناسی استفاده نمود. روش فوق که توسط 

( پیشنهاد شده، 1918) 4( و جورجیو1971) 3کولیزی

های کیفی تفاوت دارد.  های دیگر تحلیل داده با روش

مرحله به شرح زیر بوده که بر  7این روش دارای 

اساس آن هر مصاحبه یا متن نوشته شده جداگانه 

گیرد. و تحلیل قرار می  جزیهمورد ت

محقق پس از مصاحبه با مشارکت کنندگان  .1

های آنان، نوارهای ضبط شده و  تحقیق، به صحبت

های آنان گوش  های تهیه شده از مصاحبه نوشته دست

های  داده تا از احساسات درونی و معانی پنهان روایت

آنان آگاه شود و با این کار یک معنای کلی به دست 

آورد.

ر مرحله دوم محقق باید به بازخوانی د .2

های  نوشته مجدد متون بپردازد و برای این کار دست

 مشارکت کنندگان تحقیق را چندین بار مطالعه نماید

                                            
2. Thematic Data Analysis 

3. Colaizzi 

4. Giorgi’s 
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دیده موردبا مستقیماً و بر عبارات و جمالتی که   پ

بررسی در ارتباط هستند، تمرکز نماید.

مرحله بعد تعیین واحدهای تغییر تجربه و  .3

معانی است. این مرحله شامل چندین فعالیت تدوین 

خواهد بود:

ها برای یافتن  نوشتهبررسی دست -

موضوعات و معانی واحدها و درک ماهیت تجارب 

مشارکت کنندگان و جستجوی تجارب اساسی.

دار یا  جستجو برای تعیین اظهارات معنی -

پیشنهاد برای شرح این موضوعات و رابطه بین 

با مفاهیم.موضوعات و پیشنهادات 

های برگرفته از مصاحبه و  ورود رونوشت -

. NudIstای به برنامه تحلیل داده      های زمینه یادداشت

ها با  کار فرایندی جامع برای سازماندهی دادهاین 

های کامپیوتری است که امکان  برنامه  استفاده از

سازد. بندی موضوعات را فراهم می طبقه

.وسط برنامهتعیین مقوالت کدگذاری شده ت -

توضیح و تشریح معانی از طریق ایجاد  .4

ارتباطات سازنده با یکدیگر.

تدوین توصیف تحلیلی احساسات  .8

های مربوط به  مشارکت کنندگان و دیدگاه

موضوعات.

به زبان یا مفاهیم  1تغییر زبان واقعی و مجرد .6

علمی.

ها در یک ساختار  انسجام و ترکیب بینش .7

انتقال واحدهای معانی به توصیفی از معانی تجربیات؛ 

ها و اظهارات ثابت مربوط به تجربیات. بیانیه



 بازگشت به پایگاه زیربنایی و فلسفی مطالعه

                                            
1. Concrete 

 محقق پدیدارشناسی در این مرحله از فرایند تحقیق

اید عهبه  ب ل ه مطا ای  مطالعه بپردازد و  فلسفی هایپ

عهدرباره اینکه چگونه نتایج  ل اپایه  مطا ر  یادشده 

 کند، بحث نماید. تقویت می 

 

بیان کاربرد نتایج حاصل از مطالعه  -3

محقق باید کلیه کاربردهایی را که نتایج حاصل از  

تحقیق برای پدیده تحت بررسی و حوزه مورد مطالعه 

 دارد، بیان کند.

 تدوین گزارش تحقیق  -2

های زیر  گزارش یک تحقیق پدیدارشناسی از بخش

تشکیل شده است:

ها اول: خالصه یافتهبخش  -

بحث :مبخش دو -

ها، پیشنهادات و  محدودیت :مبخش سو -

کاربردها.



کاربرد، اهداف و موارد استفاده روش پدیدارشناسی 

در کارآفرینی

 های پدیدارشناسی در زمینه استفاده از مصاحبه

ای از این  هنوز در آغاز راه است. نمونه  کارآفرینی

تحقیقات، یک بررسی است که توسط کِیو و 

( انجام گرفته و شامل بررسی 2111) 2همکارانش

تطبیقی نگرش افراد در خصوص ورشکستگی 

طور  کارآفرینان آمریکایی و انگلیسی است. آنها به

های پدیدارشناسی برای توسعه و  ویژه از مصاحبه

یک مطالعه کمی استفاده نمودند)کوپ، تقویت نتایج 

2113 .) 

ای است که توسط کوپ در  تحقیق دیگر بررسی

های  انجام گرفت. او از مصاحبه 2111سال 

                                            
2. Cave, Eccles and Rundle 
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شناسی اولیه تحقیق  پدیدارشناسی به عنوان روش

کارآفرین در حال  6استفاده نمود تا تجربیات 

ورشکستگی را کشف نماید. در ادامه بحث، اهداف 

زمینه نظری و روش انجام مصاحبه تحقیق، 

 پدیدارشناسی تحقیق او را شرح خواهیم داد.

  هدف اساسی تحقیق پدیدارشناسی این است که

 محقق قرار اختیاررا در  توصیفیجزئیات کامالً 

دهد تا مشخص سازد که این افراد چه درکی از پدیده 

( 2111مورد نظر دارند. هدف اولیه تحقیق کوپ )

های  دگیری کارآفرینانه از دیدگاهکشف ماهیت یا

پدیدارشناسی یعنی سطوح تجربیات زنده افراد و 

بررسی نقش رویدادهای بحرانی در فرایند یادگیری 

 کارآفرینانه بود. 

( در این تحقیق تالش نمود دریابد 2111کوپ )

های  کنند که به چالش کارآفرین چگونه تفکر می 6که 

ک خود پاسخ مربوط به مالکیت کسب و کار کوچ

دهند و چگونه تأثیری را که این تجارب بر آنان به 

 اند، درک کنند.  عنوان یک کارآفرین داشته

برای بررسی مفهوم یادگیری کارآفرینانه، هدف 

محقق تهیه گزارشی انتقادی بود که دریابد 

کنندگان تحقیق به هنگام تغییر چه احساسی  مشارکت

ن چگونه عمل نتیجه تجربیاتشا خواهند داشت، در

رو  های مشابهی روبه کنند و اگر آنها با موقعیت می

دادند. اظهار نظرهای  شدند، چه کاری انجام می می

پدیدارشناسی از این جنبه دارای اهمیت بود که بر 

تجربیات مشارکت کنندگان و اینکه در وهله نخست 

چه چیزی را دوست دارند و همچنین بر مشکالت 

 ندازی کسب و کار تأکید داشت. کارآفرینان در راه ا

به طور کلی هدف کوپ توصیف محض نبود 

تفسیری بود که نهایتاً به   بلکه هدف یک بررسی

تدوین گزارشی تفسیری برای پدیده یادگیری کمک 

 نمود. می

 

 های پدیدارشناسی انجام مصاحبه
قبل از اینکه چگونگی انجام مصاحبه پدیدارشناسی را 

به توصیف زمینه نظری که  توصیف کنیم، بد نیست

گونه  شوند، بپردازیم. همان ها در آن انجام می مصاحبه

که گفتیم یکی از عوامل مشخص کننده تحقیق 

پدیدارشناسی این است که این تحقیق بیشتر در 

 «.زمینه توجیه»شود تا  معین می« زمینه اکتشاف»

قل( 1919) 1تامپسون و همکاران ن ه  ز  ب ا

مصاحبه پدیدارشناسی را به ( هدف 2113)کوپ

های  آوردن توصیفی دست اول از برخی حوزه  دست

گر را نیز  اند و نقش مصاحبه ویژه تجربه بیان کرده

دانند که در آن مشارکت  فراهم ساختن موقعیتی می

کنندگان برای شرح مفصل تجربیاتشان احساس 

های پدیدارشناسی  آنها معتقدند مصاحبهآزادی نمایند. 

های  گرچه روش کند. شخصی را دنبال میمسیر م

های مورد نیاز در  دیگری نیز برای گردآوری داده

گیرد، اما مصاحبه  پدیدارشناسی مورد استفاده قرار می

یابی به  شاید موثرترین ابزاری باشد که برای دست

 توان استفاده نمود.  درک عمیق از تجربیات افراد می

پدیدارشناسی های  شناسی مصاحبه به لحاظ روش

هستند؛ به این معنی که بر این امر  2هایی مجازی روش

شود که  مهم که به ذهنیت فرد این امکان داده می

های خود را در فرایند بررسی  ماهیت و مشخصه

 6دارند. محقق با هر یک از  آشکار سازند، تأکید

مصاحبه انجام داد که هرکدام در حدود  6کارآفرین، 

ول انجامید و بر تاریخچه راه ساعت و نیم به ط 1

                                            
1.Thompson et al 

2. Ideographic 
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اندازی و چگونگی ورود آنها به عرصه کسب و کار 

 کوچک تمرکز داشت. 

در ابتدا سؤاالتی در مورد خاطرات شخصی آنها 

که بگویند  ایدشد تا آنها را تحریک نم پرسیده می

اند؛ سپس  چگونه کسب و کارشان را شروع کرده

ه رفت که هنگام را بحث به این سمت پیش می

اندازی کسب و کار خود چه حسی داشتند و حوادث 

اصلی کار خود را آشکار سازند و از آنان خواسته 

شد تا بهترین و بدترین زمانی را که به هنگام  می

ورود به کسب و کار و چگونگی توسعه آن تجربه 

طور کلی مصاحبه کرده بودند را بیان کنند. به

که پدیدارشناسی روشی بسیار ارزشمند است 

سازد و روشی  اطالعات بسیار عمیقی را فراهم می

است که برای تجربه مشارکت کنندگان در جریان 

مصاحبه احترام و ارزش زیادی قائل شده و به 

توضیحات مصاحبه شوندگان در مورد تجربیاتشان 

دهد و از اعمال تجربیات شخصی خود در  اولویت می

 کند. جریان تحقیق خودداری می

( به نقل از کوپ 1919تامپسون و همکاران )

( معتقدند که الزم نیست مصاحبه کننده 2113)

اطالعات و دانش زیادی داشته باشد؛ چون مصاحبه 

اش خبره باشد.  شونده باید در زمینه تجارب شخصی

کنندگان تحقیق را  مصاحبه پدیدارشناسی مشارکت

ند سازد تا در مورد افکار خویش صحبت نمای قادر می

 و تجربیاتشان را به روش خودشان کشف کنند. 

دهد داستانشان را  این روش به آنان امکان می

ای محدود  بگویند، بدون اینکه تحت فشار مجموعه

کننده از سؤاالت مصاحبه قرار گیرند. برخی از 

توانستند در  مشارکت کنندگان این تحقیق از اینکه می

ند، بسیار مورد تجربیاتشان به این روش صحبت کن

بردند و برای اکثر آنان اولین باری بود که کل  لذت می

اندازی و توسعه کسب و کارشان  داستان چگونگی راه

کردند. آنان این جلسات را جلساتی  را نقل می

 کردند. خوشایند توصیف می

 

 3ها فرض شناسی آزاد مبتنی بر پیش روش
های پدیدارشناسی تأکید  یکی از نقاط قوت مصاحبه

های نظری قبل از درگیری  فرض ر نامعلوم بودن پیشب

مطالعه است. یک انتقاد عمومی که به  با پدیده مورد

برخی از اشکال تحقیق کیفی همچون مطالعه موردی 

وارد شده، این است که هر تالشی برای ایجاد نظریه، 

شود.  توسط مفاهیم پیش فرض محقق، محدود می

کاملی برای حل های پدیدارشناسی راه حل  مصاحبه

وجود ارتباط هدفمند   این این مشکل بالقوه ندارند؛ با

دیدگاه  درک پدیده ازبین مفاهیم اولیه فرد، به منظور 

ثری برای ؤاند، روش م کسانی که آن را تجربه کرده

 دوری جستن از هر گونه تعصب و سوگیری نظری 

 در تحقیقات کارآفرینی است.
 

 تحقیق پدیدارشناسیها و مشکالت روش  محدودیت

های تحقیق کیفی، محققانی که از  همانند سایر روش

روش پدیدارشناسی در زمینه کارآفرینی و کسب و 

کنند، باید به هنگام بررسی و کاربرد  کار استفاده می

های پدیدارشناسی مسایلی را در نظر  مصاحبه

 .(2113بگیرند)کوپ، 

یکی از این مسائل این است که محققان، هر  

ای را در فرایند مصاحبه  شده چارچوب از قبل تعیین

که این امر خطرات و  کنند، چرا تحمیل نمی

شناسی مهمی به دنبال خواهد  های روش محدودیت

                                            
1. A Methodology Unrestrained By Preconceptions 
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داشت، در حالی که مشارکت کنندگان تحقیق در 

 ای هستند. فرایند مصاحبه تحت کنترل ویژه

های  جدای از ارائه سؤاالت باز، مصاحبه

گونه ساختاری نخواهند داشت و  ی هیچپدیدارشناس

اندازی گفتگو است نه یک جلسه  هدف آنها راه

های  پرسش و پاسخ. در جریان انجام مصاحبه

پدیدارشناسی به مشارکت کنندگان این امکان داده 

شود که تا حدودی جریان مصاحبه را کنترل  می

هایی را به دنبال  نمایند که این امر خود محدودیت

 ت.خواهد داش

مسئله مهم دیگری که محقق باید در هنگام 

های پدیدارشناسی  اندیشیدن در مورد کاربرد مصاحبه

از آن آگاه باشد، انتظارات اجتماعی و فرهنگی 

مشارکت کنندگان و مفاهیم پیش فرضی است که آنها 

 دهند، دارند. در مورد آنچه که مصاحبه را تشکیل می

هر مفهومی از مصاحبه معانی خاص و مفاهیم  

ای به دنبال دارد که  ضمنی و انتظارات ویژه

گر در جریان تعامل با مصاحبه شونده، یک  مصاحبه

های  سری سؤاالت را خواهد پرسید و مصاحبه

سازد؛  پدیدارشناسی این انتظارات را برآورده نمی

شوند تا نقش فعالی  چون مشارکت کنندگان ملزم می

را در جریان مصاحبه بازی کنند. گفتگوی به وجود 

اساسی را برای ارائه سؤاالت  آمده در طول بحث

 پرسد. گر می بعدی ایجاد خواهد کرد که مصاحبه

عالوه بر مسائل باال موارد دیگری نیز وجود دارد 

که انجام و استفاده از روش تحقیق پدیدارشناسی را 

اجه به عنوان یک روش تحقیق با مشکل مو

 از جمله: .(2112سازد)دایمون و هالوی،  می

انجام روش تحقیق پدیدارشناسی بسیار  -

مشکل و پیچیده است و نیازمند آگاهی دقیق از 

کاربردها، فرایند و موارد مورد نیاز جهت انجام آن 

است و انجام آن به محققان تازه کار پیشنهاد 

 شود. نمی

ها و  فرض فرایند بیرون کشیدن پیش -

بندی آنها همیشه با موفقیت انجام  ن طبقههمچنی

شود. نمی

 

گیری نتیجهبحث و 

های تحقیق کیفی را که  در این مقاله یکی از روش

کاربرد وسیعی در مطالعات کارآفرینی به عنوان 

ای که رویکردی فلسفی  رشته ای نوظهور و میان رشته

گونه  بررسی قرار دادیم. همان و تفسیری دارد، مورد

عنوان یک روش تحقیق در  که گفتیم پدیدارشناسی به

شناسی  های مختلفی چون روانشناسی و جامعه زمینه

گیرد و ریشه در فلسفه اروپایی  مورد استفاده قرار می

هاسرل، شولتز و پدیدارشناسان اگزیستانسیالیستی 

را چون هایدگر داشته و بعدها پانتی و سارتر آن 

های  این روش ویژگی توسعه و گسترش دادند.

شناسی دارد؛ یکی  شماری به لحاظ فلسفی و روش بی

از موضوعات عمده پدیدارشناسی ماهیت دوگانگی 

شناسی موجود در بسیاری از  واقعیت و هستی

های فلسفی بین جهان درونی تجربیات  زمینه

خصوصی و یک جهان بیرونی از اشیاء است. این 

بین قلمرو واقعیت عینی و قلمرو آشکار دوگانگی 

ذهنی توسط انقالب علمی قرن هفدهم و توسعه علم 

  همه سؤاالتفیزیک به عنوان روش برتر برای حل 

 بشری تقویت گردید. 

 گرایی این در اصطالح پدیدارشناسی به عنوان علم

 گرایی است. از شناخته شده که پیامد فلسفی آن اثبات

واقعی و جهانی که قبالً از نظر  نظر آنها تنها، جهان

 توان کامالً توصیف شود. شده را می  علمی تجربه
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اساس پدیدارشناسی عدم پذیرش همه  

هایی است که با ماهیت واقعیت ارتباط  فرض پیش

دارند. پدیدارشناسی به کشف انواع ساختارهای 

اساسی تجربه توجه دارد. ولی توضیحات را نباید قبل 

ای از درون درک شود، تحمیل نمود.  از اینکه پدیده

آنان بر اهمیت موجودیت و هستی در جهان تأکید 

دهد که تمامیت  دارند. این به آنها این امکان را می

روابط بشر و جهان را در چارچوب تجربه عینی 

انسان را  دتوان فردی مورد بررسی قرار دهند و نمی

 جدای از عرصه واقعی عینی جهانی )جهان زنده( که

کنند، مورد مطالعه  در آن تعامل دارند و زندگی می

قرار دهد. هدف تحقیق پدیدارشناسی درک ماهیت 

ذهنی تجربه زنده از دیدگاه کسانی است که آن را 

اند که از طریق کشف معانی ذهنی و  تجربه کرده

دهند،  هایشان می توضیحاتی که افراد در مورد تجربه

 گیرد.  صورت می

یفی است و دربردارنده این روش ذاتاً ک

های تفسیری است که به دنبال  ای از روش مجموعه

توصیف، رمزگشایی و تجربه است. یکی از عوامل 

مشخص کننده تحقیق پدیدارشناسی این است که این 

شود تا  معین می« زمینه اکتشاف»تحقیق بیشتر در 

 زمینه توجیه.

توان برای تحقیق پدیدارشناسی  ای نمی به نظر عده

ک سلسله مراحل ثابتی را ارائه داد. این امر به ی

توانایی محقق در انجام تحقیق پدیدارشناسی بستگی 

دارد؛ زیرا انجام روش پدیدارشناسی بسیار مشکل و 

پیچیده بوده و نیازمند آگاهی دقیق از کاربردها، فرایند 

و موارد مورد نیاز جهت انجام آن دارد و انجام آن به 

شود. همانند سایر  پیشنهاد نمیکار محققان تازه

های تحقیق کیفی محققانی که از روش  روش

پدیدارشناسی در زمینه کارآفرینی و کسب و کار 

کنند، باید به هنگام بررسی و کاربرد  استفاده می

 های پدیدارشناسی مسایلی را در نظر بگیرند.  مصاحبه

این است که محققان هر  ،یکی از این مسائل

ای را در فرایند مصاحبه  تعیین شده چارچوب از قبل

که این امر خطرات و  کنند، چرا تحمیل نمی

شناسی مهمی به دنبال خواهد  های روش محدودیت

که مشارکت کنندگان تحقیق در   حالی داشت؛ در

ای هستند. جدای از  فرایند مصاحبه تحت کنترل ویژه

های پدیدارشناسی  سؤاالت باز، مصاحبهارائه 

ختاری نخواهند داشت و هدف آنها گونه سا هیچ

اندازی گفتگو است نه یک جلسه پرسش و پاسخ.  راه

های پدیدارشناسی به  در جریان انجام مصاحبه

شود که تا  مشارکت کنندگان این امکان داده می

حدودی جریان مصاحبه را کنترل نمایند که این امر 

 هایی را به دنبال خواهد داشت. خود محدودیت
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