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  مقدمه
کار هاي تحقیقی که براي تحلیل بهروش ، تنها به اندازه دقتهاي هر رشتهها و یافتهپژوهش
ماهیـت   ). باتوجـه بـه  Ketchen et al., 2008د (اند، محکم، قابـل دفـاع و دقیـق هسـتن    گرفته شده

بودن و سابقه کم آن، پرداختن بـه روش تحقیـق در رشـته     ايرشته بین ،خاص پدیده کارآفرینی
ي  در بـاره  ).Deeds, 2014; Short et al. 2010; Davidsson, 2005( کـارآفرینی اهمیـت دارد  

 اگــر  گفـت،  تـوان  مـی   ،اي  از جملــه کـارآفرینی    موضـوع روش تحقیـق در هـر رشـته    اهمیـت  
محقق در انتخاب طرح تحقیق مناسـب  هاي  پژوهشی داراي خطاهاي سیستماتیک و یا سوگیري

مختلـف روش  هـاي   متناسب در بخش و دقت کافی و بودهباشد و یا فاقد پایایی و روایی کافی 
توانـد  ال بـرد و نمـی  ؤرا زیـر سـ   آن ازهـایی   توان کل نتـایج یـا بخـش    می تحقیق مشاهده نشود،

گـذاران و   سیاسـت  ي و قابـل اسـتناد بـراي پژوهشـگران،    راهنماي مناسبی براي پژوهشگران بعد
 .ارآفرینی داردمحـوري و کلیـدي در کـ    نقـشِ  ،دیگر افراد دخیل باشد. از طرفی مفهوم فرصت

توانـد   مـی  ،هـاي فرصـت  تحقیق در زمینه موضوعات مرتبط با روش تحقیق در پـژوهش  بنابراین
 شـود.  هاي موجود در این حوزهفرصت و همچنین کیفیت پژوهش تر شدن سازه موجب روشن

اي به توسعه سنجش آن مفهوم زمان با توسعه مفهوم باید توجه ویژه هم ،برخی محققان معتقدند
  ).Venkataraman & Grant, 1986م مبذول شود (ه

طـور سیسـتماتیک مطالعـات تشـخیص      اي کـه بـه  در مقالـه  ،)2010گریگوري و همکـاران ( 
 ،منسـجم کننـد کـه ایـن حـوزه بسـیار نا     بیان می ،کرده استفرصت را در سه دهه گذشته مرور 

نیافتـه   ، بلکـه توسـعه  درحـال توسـعه نیسـت   تنهـا   نـه تکه و پراکنده است و از لحاظ تجربـی،   تکه
 بیان،کارآفرینانـه هـاي   مقالـه در زمینـه فرصـت    210بـیش از  با بررسی ) 2015( دیویدسوناست.

سه برابر شده است. از ایـن   حجم ادبیات موضوعی در این زمینه تقریباً 2010کند که از سال  می
 نیـز  خش کارهـاي تجربـی  اند. در بداده ارائهتعریفی از فرصت ها  مقالهمیان تنها تعداد اندکی از 

  اغلـب  کـه  ي آن اسـت ابـه معنـ   ایـن  .انـد دادهارائهـ تعریفـی از فرصـت    ها مقالهدرصد از 20تنها 
  .)Davidsson,2015(هستندفرصت  ، فاقد حداقل استاندارد در مورد روشن بودن سازهها مقاله
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مفهـوم  سـازي   کـردن بـا عملیـاتی    وپنجـه نـرم   ند که دسـت ک بیان می ،)2011همچنین دیمو (
ار ه تجربی تاحد زیادي دور از دسـترس و فـرّ  باما از جن ،بوده فرصت از لحاظ تئوریک جذاب 

   است.
تصــویري کــالن از ارائه تالشــی اســت بــراي  پــژوهش حاضــر ،مشــارکت نظــرياز لحــاظ 

از  اي هـاي فرصـت کـه بـازه زمـانی طـوالنی       توصیف وضـع موجـود روش تحقیـق در پـژوهش    
شـده کـه مبتنـی بـر مـرور و      ارائه هـاي   همچنین تحلیـل  .کرده است فرصت را بررسیهاي  مقاله

بخش بـودن   بودن  و بینش تازگی و غیرتکراريهاي  ویژگی از هاست، مقالهاستخراج مطالب از 
. بعـدي باشـد   تـرِ  تـر و عمیـق   توانـد زمینـه خـوبی بـراي مطالعـات جزئـی       مـی  اسـت و  برخـوردار 

نظر قـرار  براي مشارکت نظري مدرا )  5WH  )Whetten, 1989شده ارائه اگر مدل  براین، عالوه
صورت محـدود) در سـطح قابـل قبـولی، داراي      اگرچه به( پژوهش حاضر توان گفت می ،دهیم

  مشارکت نظري و نوآوري است. 
نخسـت مـرور ادبیـات مـرتبط بـا روش تحقیـق در        رتیب اسـت کـه  به این تپژوهش  ساختار

از روش تحقیق هایی  در دسترس که به جنبه هاي مقالهز ا يطور عام و سپس تعداد کارآفرینی به
 ،. در بخــش بعــديمــرور شــده اســت طــور خــاص ، بــهانــد فرصــت پرداختــههــاي  پــژوهشدر 

 توصـیفی اشـاره  هـاي   یافتـه  ارائـه  گیـرد. در ادامـه بـه     مـی  شناسی پژوهش موردبحث قرار روش
بحـث و   ند. در نهایـت بـه  ده می وضعیت موجود را نشان ،مختلفول اکنیم که در قالب جد می

هدف اصلی آتی خواهیم پرداخت. هاي  براي پژوهشهایی و پیشنهادها  محدودیت ،گیري  نتیجه
هـاي فرصـت و    بینشی تازه از وضعیت موجود روش تحقیـق در پـژوهش   ارائه  ،پژوهش حاضر

  است. ه آنبهبود  براي هایی و توصیه ،تحلیل

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوهش
تحقیقـات انـدکی وجـود    هـاي کارآفرینانـه،   هاي فرصـت روش تحقیق در پژوهش موردر د

هـاي آن را در تحقیقـات    شناسـی و چـالش   روش ،)2009عنوان مثال مولن و همکـاران (  دارد. به
دیویدسـون و همکـاران    .انـد  ارهـاي کوچـک مـورد بررسـی قـرار داده     وک کارآفرینی و کسـب 

نمونـه واجــد   ،ظهـور  هاي درحـال گیــري و رونـد  نمونـه ، شناسـی  روشموضـوعات   نیـز  )2005(
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بررسـی  را  آن تحلیـل  يهـا  چـالش  پاسـخ و  نـرخ  ،معـرّف بـودن   ،گیـري  نمونهانحراف  ط،یشرا
 هـاي  اند که در جدول تحقیق پرداخته وبیش به موضوع روش نیز کم يدیگرهاي  مقالهد. ان هکرد

مقاالت با تمرکز  1جدول  است.مشخص شده ها  آنخالصه تحقیقات و تمرکز پژوهشی  2و  1
مقـاالت مـرتبط بـا روش تحقیـق در      2و جـدول   ،صورت عـام  بر روش تحقیق در کارآفرینی به

   اند. خالصه کردههاي فرصت را  پژوهش
مهمـی کـه بـه موضـوع      هـاي  مقالهاي از تمرکز تحقیق  خالصه، به ترتیب زمانی 1در جدول 

 شـده فهرسـت  ،اند ت آن در کارآفرینی پرداختـه ها و مشکال روش تحقیق و متدولوژِي و چالش
طـرح تحقیـق، نمونـه گیـري،      ،انـد  ه بیشتر موردتوجـه قـرار گرفتـه   است. از جمله موضوعاتی ک

و آوري و تحیـل داده   سـطح تحلیـل، جمـع    هـا، پایـایی و روایـی،    گیـري سـازه   سنجش و انـدازه 
 چارچوب زمانی تحقیق از نظر مقطعی یا طولی است.

  شده براي تدوین چارچوب تحلیلی برحسب تمرکز تحقیق سیبرر هاي مقاله. 1جدول 
  تمرکز تحقیق  نویسنده  ردیف

1 Wortman (1987)  ها ویژه درجه پیچیدگی متدهاي آماري این پژوهش به و هاي تجربی در کارآفرینی پژوهش.  

2 Low & MacMillan (1988)  
شناسی، چارچوب زمانی و  شش جنبه از طرح تحقیق موردبحث قرار گرفته که سه مورد روش

 .شناسی مرتبط هستند با روش یماًمستق سطح تحلیل

3 Chandler & Lyon (2001)  
منبع داده، سطح  مورددر  یهای بینش ارائه طرح تحقیق، سنجش سازه، پایایی و روایی، همچنین 

  .هاي تحلیلی و چارچوب زمانی تحلیل، رویه

4 Davidsson et al., (2001) 
شناسی مثل  زمانی، موضوعات روش تحلیل، چارچوب بررسی سه تم اصلی شامل سطح

  .هاي تجربی، تئوري مبنا و منابع جایگزین داده هاي تحلیلی، پژوهش تکنیک

5 Davidsson & Wiklund (2007) هاي کارآفرینی سطح تحلیل در پژوهش.  

6 Coviello & Jones (2004) 
شامل مباحثی در زمینه چارچوب  ،الملل شناسی در مطالعات کارآفرینی بین موضوعات روش

  .آوري و تحلیل داده و موضوع معادل بودن گیري، جمع زمانی، نمونه

7 Davidsson (2005b) 
، ناهمگونی و ماهیت در اقلیت بودن کارآفرینی و همچنین ضرورت مطالعات فرایند مبنا

 . سازي و تحلیل عملیاتی گیري، ها در سه حوزه نمونه چالش

8 Davidsson (2005a) 
انحراف  ط،ینمونه واجدشرا ،ظهورهاي درحالگیري و روند نمونه ،شناسی روشموضوعات 

  . آن تحلیل يها چالش پاسخ و نرخ ،معرّف بودن ،گیري نمونه

9 Ireland et al., (2005) 
 گیري ج) اندازه  گیري ب) الف) نمونه :ریز يها مربوط به روشمسائل  يها چالشبررسی 

  اندازه اثر  د)  یزمان چارچوب
10 Yang et al., (2006)  المللی وکار بینهاي کسب شناسی در پژوهش موضوع روش )IB(  
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  تمرکز تحقیق  نویسنده  ردیف

11 Davidsson (2007b) 
خواهد که این مفهوم از  وکار جدید تمرکز کرده و از محققان روانشناسی می بر مفهوم کسب

  شان اثر بیشتري داشته باشند. کارآفرینی را بپذیرند و با مشارکت

12 Davidsson (2007a) 
کند و چگونگی  هاي کارآفرینی ایجاد می هایی را که ناهمگونی در پژوهش چالشبررسی 

  .ها مواجهه با آن

13 Dean et al., (2007) 
وضعیت تحلیل کمی نین همچ کرده است. در پیشرفت این رشته بررسی  را اهمیت تحلیل داده

  شناسایی شدند. و و روندها، بررسی شده هاي کارآفرینی ارزیابی در پژوهش
14 Bouckenooghe et al., (2007) هاي کارآفرینی  وضعیت روایی در پژوهش  

15 Short et al., (2010) 

شناسی در مطالعات  هاي روش ها و فرصت چالش ،ها مجلهسردبیران با درخواست از نویسندگان 
چگونه با  با این هدف کهنامه را  یک ویژه هاي مقالههمچنین  اند. ردهکارآفرینی را ارزیابی ک

  مرور کردند. ،شوند ها مواجه می چالش

16 Crook et al., (2010) 
هاي کارآفرینی از طریق تحلیل  گیري و سنجش را در پژوهش نویسنده این مقاله وضعیت اندازه

  کند. هاي پیشرو ارزیابی می رنالهاي تجربی در ژو محتواي پژوهش

17 Mullen et al., (2009) 
ت کارآفرینی و هاي آن را در تحقیقا شناسی و چالش ،  روشChandler & Lyonبا الگو گرفتن از 

  وکارهاي کوچک مورد بررسی قرار داده. کسب

18 Crook et al., (2010) 
 و شده مطالعات کارآفرینی براي یافتن شکاف بین وضع موجود و مطلوب بررسیطرح تحقیق 

  .ه استتجربی از متخصصان این رشته صورت گرفت هاي مقالهتحلیل محتواي 

19 Breitenecker & Harms (2010) 
رگرسیون وزنی جغرافیایی) براي تعیین حوزه مطالعه و اعمال و ( GWRاستفاده از متد 
  .براي تحلیل تجربی در مطالعات کارآفرینی آنکارگیري  به

20  De Massis et al., (2012) 
 کردهوکارهاي خانوادگی تحلیل محتوا  هاي تجربی و کسب را در پژوهش ها مقاله، مطالعه این 

  کند. و روندها را بررسی می

21  Deeds (2014) 
براي ضرورت پژوهش تجربی ر کید کرده و بأدرك کارآفرینی در سطح ونچر ت بر اهمیت

  کند. می کیدأ، تهاي پژوهش تجربی چالش واین درك دستیابی به 

22  Shaver (2014) 
در ( ی اشاره شده استهاي آزمایشی در رشته کارآفرین بودن و دشواري انجام پژوهش به مشکل

  .هاي دیگر علوم اجتماعی) مقایسه با برخی رشته

23  Schjoedt & Bird (2014) 
و  دادهها را نشان  اهمیت درك و استفاده از متغیرهاي کنترل و استفاده مناسب یا نامناسب از آن

  دهد.  می ارائه هایی در این زمینه براي استفاده بهتر  توصیه

24  Wilson et al. (2014) 
وکارهاي  کسب الزاماتهمچنین  .توجه دارد گذشته سال30ق در روندهاي روش تحقیه ب

  . کندمیهاي آماري و تحلیلی را در این نوع مطالعات تحلیل  خانوادگی را بررسی و تکنیک
25  Hsu et al., (2016) شناسی شناسایی شده است. خهاي آزمایشی در مطالعات کارآفرینی  و سن مروري بر طرح  
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 را اي از موضوعات اصلی مطرح شده در هر مقالـه  خالصه ،به ترتیب زمانی هم 2در جدول 
موضـوعاتی از قبیـل:    ؛ایـم  خالصـه کـرده   ،فرصت است که مرتبط با بحث روش تحقیق و سازه

هـاي روش تحقیـق در    فرصـت و فراینـدهاي مـرتبط بـا آن، چـالش      بودن سـازه  ضرورت روشن
ــتراتژي   ــل، اس ــه ســطح تحلی ــعهــاي ج فرصــت از جنب ــدازه م ــري،  آوري داده، ســنجش و ان گی

هاي آزمایشگاهی، غلبه مطالعـات پیمایشـی و مقطعـی،     گیري، اهمیت بیشتر شدن پژوهش نمونه
هاي چندگانه و یا منابع داده چندگانه و همچنین ضرورت توجه به مبانی نظري بـه   کمبود سنجه

  هاي فرصت. موازات متدولوژي در پژوهش

هاي  تحقیق در پژوهشهاي روش چالشها و  مرتبط با ویژگی هاي مقالهفهرست  .2 جدول
 فرصت 

 ردیف نویسنده شده توسط مقاله و عنوان مقاله موضوع مطرح
ها فرصت و فرایندهاي مرتبط با آن و نبود سازگاري در پژوهش روشن نبودن سازه. (Davidsson, 

2015) 1 

سنجش و  ،آوري داده انتخاب استراتژي جمع، هاي روش تحقیق در فرصت شامل سطح تحلیل چالش
   کند.را بررسی می ها انواع فرصتو چگونگی درنظر گرفتن  گیري اندازه

 (Grégoire 
&Shepherd, 

2015) 
2  

روند انتشار  –مثلث سازي –ترکیبی  يها اب شده و نمونهنوع افراد انتخ  ،تنوع جغرافیایی ،نمونه موردمطالعه
اول آزمایشی بعد پیمایشی و نادر بودن تحقیقات کیفی و ( الگوهاي تجربی در زمینه ارزیابی فرصت– ها مقاله

  .ترکیبی)
 (Wood & 

McKelvie, 2015) 3 

 سنجش و انتخاب متریک –وخلق  به نوع دیگر بین حالت کشف آننوع) فرصت و تغییر ( گذر از یک حالت
   .ها و انواع مختلف فرصت مناسب براي حالت )  پراکسی(

 (Welter & 
Alvarez, 2015) 4  

توجه به اپیستمولوژي دو دیدگاه  –دهد.  وکشف را آشتی می دوگانگی خلق ،واردکردن موضوع زمانبا 
 .تکاملی)م انتقادي در برابر رئالیسم رئالیس( وخلق کشف

 (Alvarez & 
Barney, 2013) 5 

رگرسیون در زمینه تحلیل داده و نامناسب ، استفاده زیاد از غلبه مطالعات پیمایشی و مقطعیمواردي از قبیل 
یا منابع داده  سازي هاي چندگانه و مثلث ه سنجهتوصیه ب ،اي توصیه به متدهاي قضاوتی و تجزیه، بودن آن

  اند.  را بررسی کرده چندگانه
 (Short et al., 

2009) 6 

 39و  عنوان 12 ،تعریف متمایز مفهومی 25شامل  ،سال مطالعات فرصت و فرایندهاي مرتبط با فرصت 19
 اند. عنصر عملیاتی مرتبط با فرصت شناسایی شده

 (Hansen et al., 
2011) 7 

سنجش یک واحد تحلیل مناسب است  و مشکل تعریف ،هاي فرصت هاي اصلی در پژوهش یکی از شکاف
  که از طریق آن بتوانیم به مطالعه فرصت بپردازیم. 

 )Hill & 

Birkinshaw, 
2009) 

8  

هاي کارآفرینی و  ضرورت توجه به مبانی نظري و فلسفی قبل از پرداختن به متد و متدولوژي در پژوهش
  Seymour, 2006)  9(   فرصت.
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  شناسی   روش
توصــیف و تحلیــل وضــعیت منظــور کــاربردي اســت و بــه   نطــر هــدف، ازایــن پــژوهش 

شناسـی  هـر     تحلیـل محتـواي کیفـی  روش    .استانجام شده فرصت هاي  مقالهدر  شناسی  روش
ظ طـرح  شناسی هر مقالـه  از لحـا   بخش روش ،عنوان مثال .  بهاست صورت جداگانه  به نیز مقاله

سـازي، سـطح تحلیـل، روایـی و      گیري و سـطح تحلیـل، سـنجش و عملیـاتی    تحقیق کلی، نمونه
 گام هـا و مراحـل انجـام تحقیـق     )1( پایایی، جمع آوري و تحلیل داده وغیره بررسی شد. شکل

  .حاضر را نشان می دهد
  
  
  
  
  

  ها مراحل جستجو و انتخاب نهایی مقاالت و تحلیل آن. 1شکل 
  

در زمینــه  2017تــا  1989از سـال   مــاري مــورد نظـر مــا کلیــه مقـاالت منتشــر شــده  جامعـه آ 
از این جامعه براساس معیارها و شـرایط   .استالمللی  بین هاي مجله در  هاي کارآفرینانه  فرصت

  عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند.  مقاله به 191 ،شکل هدفمند اشاره شده در زیر و به
کــه  هــایی مقالــه ابتــدا  در ایــن پــژوهش فراینــد زیــر طــی شــد: هــا مقالــهآوري  بــراي جمــع

در را  »هـاي کارآفرینانـه   فرصـت « ایـ  »فرصت« ،»قیتحق يهاروش«، »شناسی روش«اصطالحات 
 / ABIداده  گـاه یدر پا ،نـد بودکرده  استفاده مقالهچکیده  ای يدیعنوان، کلمات کلهاي  قسمت

INFORM1 ابتداي سال در  یادشده، هاي مقالهشناسایی  بررسی و .میکردو شناسایی جو و جست
هـاي  جنبـه از  هـا  مقالـه پس سـ د. مـ بهدسـت آ  هیـ مقالـه اول  470 انجام شـد و  )2017ژوئن ( 1396

از نـوع   آیـا  ؟هـاي کارآفرینانـه هسـتند    مـرتبط بـا فرصـت    واقعاً ایآاینکه  ؛مختلف بررسی شدند

                                                        
  وکار و اقتصاد است.  هاست که بیشتر دربرگیرنده موضوعات مدیریت، کسب یک پایگاه داده جامع از ژورنال .1

آوري جوي اولیه در پایگاه داده و جمعو جست
 مقاله در فاز نخست 470

  شـده در مـورد   گفتـه براساس معیارهاي  هامقالهپاالیش 
 نظرهاي مدشرایط و  کیفیت و ژورنال

و توصـیف   هـا مقالهشناسی استخراج محتواي روش
و تحلیـل براسـاس چــارچوب مسـتخرج از ادبیــات    

 پژوهشی 

مقاله براي تحلیل محتواي بخش  191انتخاب نهایی 
 شناسی روش
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از آنجا کـه در   ؟یا خیردارند ق بخش تشریح روش تحقی آیا و ؟ی هستندمطالعات تجربی و کم
معتبـر و داراي رتبـه بـاال در    هـاي   مجلـه منتشرشـده در  هاي  مقاله این پژوهش قصد داشتیم صرفاً

هـایی   مقالـه رشته کارآفرینی یا مجالت مرتبط با این حوزه را بررسی کنیم، انتخاب خـود را بـه   
منتشـر   ABS1 بنـدي م رتبـه سه و دو سـتاره براسـاس سیسـت    ،چهارنشریات که در محدود کردیم 

  اند. شده
مقالـه و محتـواي    ،براي تحلیل اطالعات، باتوجه به اینکه واحـد تحلیـل در پـژوهش حاضـر    

تکنیـک یـا    ،ی و آماري،از ابـزار هاي کم   شناسی هر مقاله است نه متن یا داده کیفی بخش روش
بـا کدگـذاري مطالـب اسـتخراج      براي این کار، .ایم اي براي تحلیل استفاده نکرده افزار ویژه نرم

و بسـامد هـر مـورد را احصـا      درصـدها  ،شده از هر مقاله در یک فایـل اکسـل، تعـداد تکرارهـا    
  اند. س شده ارائه شده در بخش یافته ها  ایم که در جداول توصیفی  بیان کرده

  ها   یافته
ا کـرده  هـا احصـ   ش تحقیـق در مقالـه  آیتم مختلف را در زمینـه رو  47وهش حاضر حدود ژپ
بخش محـدودي از   ارائه علت محدودیت صفحات، ناگزیر به  در این بخش بهبا این حال . است
وجـود نـدارد. ایـن مـوارد در ادامـه ارائـه       هـا   آنامکان ارائه همه  زیرا ،هستیم هاي پژوهش یافته
  اند.  شده

یف توصـ  ،هاي مختلف زیرمجموعه روش تحقیق در بخشها  ، مقالهبراساس ادبیات پژوهش
نمونـه گیـري، روایـی و     ها در رابطه بـا نـوع مطالعـه،    در اینجا چند نمونه از یافته .و تحلیل شدند

 ارائــههـاي تحلیـل داده،    آوري داده، منـابع داده و روش  پایـایی، سـطح تحلیـل، ابزارهـاي جمــع    
  شوند.   می

  نوع مطالعه منظر از شده بررسی هاي مقاله تحلیل موضوعی

 یشــی،آزما شــبه یشــی،آزما ،ییفتوصــ،پیمایشی بــه تحقیقــات هــا مقالــهاز نظــر نــوع مطالعــه، 
                                                        

ترتیب کیفیت  ها را به وکار است که ژورنال هاي کسب وابسته به انجمن دانشکده و ها بندي ژورنال سیستم رنکینگ و رتبه .1
  هاي برتر دارد.  کند و اعتبار زیادي  در دانشگاه بندي می  اعتبار، از چهار ستاره تا یک ستاره، رتبهو 



 649 ...  يبرتر حوزه هاي  مجلهشده درهاي  منتشرپژوهششناسی  روش تحلیلِ محتواي  وضع موجود  

یمایشـی و  پمطالعـات   ،هـا  مقالـه  شـوند. بیشـترین  ي تفکیـک مـی  ایسـه مقا -یعلّـ و  یداديرو پس
  است. اي) مقایسه -علّی( رویداديپس  ،کمترین

  شده از منظر نوع مطالعه بررسی هاي مقالهتوزیع  .3جدول 
  نوع مطالعه تعداد درصد  مطالعه نوع تعداد درصد

  پیمایشی  123 %64 آزمایشی  آزمایشی و شبه 18 9%
 توصیفی  41 %21 اي)  مقایسه علّی( رویداديپس 9 5%

  

  گیري روش نمونه منظر از

و  یقضـاوت  گیـري   نمونـه  شـامل  ،تحقیقـات کـارآفرینی  گیـري در   طور متداول انواع نمونه به
نمونـه  و  يسرشمار ،آماري و دولتی ،یمال يهاداده ی،در دسترس، نمونه احتمال هدفمند، نمونه

 ،هاي قبلی توسط سـایر محققـان   شده در پژوهش گفتههاي  گیري براساس نمونه و نمونه ي،آمار
 ،شـود  طـور کـه مشـاهده مـی     همانارائه شـده اسـت.   4شوند که نتایج آن در جدول تفکیک می

  و قضاوتی بیشترین روش مورد استفاده بوده است.گیري به روش هدفمند  نمونه

  گیري شده از منظر روش نمونه بررسی هاي مقالهتوزیع  .4جدول 
  گیري روش نمونه تعداد درصد  گیري روش نمونه تعداد درصد

15% 28 
شده در   گفتههاي   گیري براساس نمونه نمونه

 هاي قبلی توسط دیگر محققان  پژوهش
 فمندقضاوتی و هد 65 34%

 نمونه در دسترس 46 %24 سرشماري و نمونه آماري 12 6%
 احتمالی 31 %16 آماري و دولتی  ،مالیهاي  داده 9 5%

  

  

  است. مشاهدهقابل  )2(کل شدر  ،گیري شده از منظر روش نمونه بررسی هاي مقالهتوزیع 

  منظر میزان پایایی زا

، مقاله 191از مجموع درصد) 68مقاله ( 129ز نظر مشخص بودن میزان روایی و پایایی، در ا
  است. )5(شرح جدول روایی و پایایی مشخص شده است. میزان پایایی به
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  روش مورداستفاده در پایایی منظر از

 يهاهسنج :شده که عبارتند ازگفته تعددي هاي مروش ،از نظر روش مورداستفاده در پایایی
 و چندگانـه   گاندهنـد  اسـتفاده از پاسـخ  ، آلفـا)  یبضر( یدرون يسازگار يو برقرار یتمیچندآ
  .منابع داده چندگانهو  دهندگان و پاسخ یابانارز ینب يسازگار يبرقرار

  شده از منظر میزان پایایی بررسی هاي مقالهتوزیع  .5جدول 
  میزان پایایی تعداد درصد  میزان پایایی تعداد درصد

 درصد70تا  60بین  6 %3 درصد90بیشتر از  27 14%
 درصد80تا  71بین  28 %15 مشخص نشده 94 49%

%19  جمع کل 191 100% درصد 90تا  81بین  36 
  

  
  گیري شده از منظر روش نمونه بررسی هاي مقالهدرصد توزیع . 2شکل 

  شده از منظر روش مورداستفاده در پایایی بررسی هاي مقالهتوزیع  .6جدول 
  روش مورد استفاده در پایاییاز منظر  ها مقالهتوزیع  تعداد درصد

 آلفا) یبضر -یهاول يهادادهبراي مناسب ( یدرون يسازگار يو برقرار یتمیچندآ يهاسنجه 102 53%
 دهندگانو پاسخ یابانارز ینب يسازگار يچندگانه و برقرار يهادهندهاستفاده از پاسخ 7 4%
  منابع داده چندگانه 2 1%
  مشخص نشده 80 42%

  

  

قضاوتی و هدفمند
34%

نمونه در دسترس
24%

احتمالی
16%

فهرست ارائه شده توسط  
دیگران

15%

سرشماري و نمونه آماري
6%

داده هاي مالی و آماري و  
داده هاي دولتی

5%
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  است. مشاهده در نمودار زیر قابل  ،از منظر روش مورداستفاده پایایی ها قالهمتوزیع 

  
  شده از منظر روش مورداستفاده در پایایی بررسی هاي مقالهتوزیع  .3شکل 

  روش مورداستفاده در روایی منظر از

 ی،اساسـ  یـی محتـوا، روا  یـی روا :شده که عبارتنـد از گفته تعددي هاي مروش مورد در این 
، روایی سـازه، روایـی   يآمار یريگ یجهنت ییروا یرونی،ب ییروا ی،داخل ییروا، يساختار ییروا

ها بـراي ارزیـابی روایـی بـا هـم اسـتفاده        هایی که دو یا چند نوع از این روش صوري و یا حالت
  اند.  شده

  شده از منظر روش مورداستفاده در روایی بررسی هاي مقالهتوزیع  .7جدول 
  روش مورداستفاده در روایی تعداد درصد  ش مورداستفاده در رواییرو تعداد درصد

 روایی بیرونی 24 %13 روایی صوري، روایی بیرونی 3 2%
 روایی درونی و بیرونی 19 %10 روایی صوري و محتوا 3 2%
 سازه روایی درونی، بیرونی و 10 %5 روایی محتوا، روایی بیرونی 3 2%
 ظاهري)( روایی صوري 7 %4 بین روایی سازه و پیش 2 1%
 روایی درونی 6 %3 روایی محتوا و سازه 2 1%
 گیري آماري روایی داخلی و نتیجه 5 %3 روایی محتوا، داخلی و سازه 2 1%
 آماري گیري نتیجه و سازه بیرونی، داخلی،روایی 5 %3 مشخص نشده 96 50%

%2  جمع کل 191 100%  روایی درونی و سازه 4 
  

  است. مشاهدهقابل ) 4(کل شدر  ،از منظر روش مورداستفاده روایی ها مقالهتوزیع 
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  شده از منظر روش مورداستفاده در روایی بررسی هاي مقالهتوزیع  .4شکل 

  هاي مختلف سطح تحلیلویژگی منظر از

از منظر مشخص بودن سـطح تحلیـل، ترکیبـی یـا منفـرد بـودن سـطح         ها مقالهدر این بخش، 
%) سـطح تحلیـل   32( مقالـه  61در  بـراین اسـاس،   شـوند. سطح تحلیل بررسـی مـی  تحلیل و نوع 

  اي به سطح تحلیل نشده است.%)، اشاره68( مقاله 130مشخص شده و در 

  شده از منظر ترکیبی یا منفردبودن سطح تحلیل بررسی هاي مقالهتوزیع  .8جدول 
  طح تحلیلاز منظر ترکیبی یا منفردبودن س ها مقالهتوزیع  تعداد درصد

 ترکیبی و چندگانه 23 12%
 منفرد 168 88%

  
سازمان و ( یانهسطح م، )یمفرد، گروه و ت( سطح خردشامل  ها مقاله، سطح تحلیل این نظراز 
ترکیبـی از سـطوح    هـا نیـز    آنبرخـی از    است. کشور) و  صنعت، منطقه ( سطح کالنو  بنگاه)

  .اند دادهتحلیل را مورداستفاده قرار 

  شده از منظر نوع سطح تحلیل بررسی هاي مقالهتوزیع  .9 جدول
  سطح تحلیل تعداد درصد  سطح تحلیل تعداد درصد

 )(فرد، گروه یا تیم خرد 102 %53 سطح خرد و میانه 10 5%
 )(سازمان، بنگاه میانه 48 %25 سطح خرد و کالن 6 3%

%13  جمع کل 191 100%  )(صنعت، منطقه یا کشور کالن 25 
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  است. مشاهدهقابل  )5کل (شدر  ،شده از منظر سطح تحلیل بررسی هاي مقالهتوزیع 

  
  سطح تحلیلشده از منظر  بررسی هاي مقالهدرصد توزیع  .5شکل 

  و منابع داده يآورابزار گرد منظر از

 يآور جمعاز طریق یک یا چند روش توان  ها را می داده ،و فرصت در مطالعات کارآفرینی
 مقاله 32%) به یک روش و در 83( مقاله 159در  ها داده بررسی شده، هاي مقالهع کرد. از مجمو

انـد. همچنـین منـابع داده در مطالعـات کـارآفرینی شـامل       آوري شـده %) به چند روش جمع17(
 یشمصاحبه، مشاهده، آزمـا  ی،تلفن یمایشپ ي،کاغذ یمایشپ یه،ثانو و یهاول يهادادهاستفاده از 

  یه است. و ثانو یهاول يهااز داده یبیترک و

  داده منابع ابزار گردآوري و شده از منظر بررسی هاي مقالهتوزیع  .10جدول 
  داده منابع تعداد درصد  داده منابع تعداد درصد

 نامه) پرسش( پیمایش کاغذي 131 %69 پیمایش تلفنی 6 3%
وثانویه هاي اولیه داده ترکیب 6 3%  )مه و مصاحبهنا پرسش(پیمایش کاغذي 25 13%
 ثانویههاي  فقط داده 22 %12 آزمایش 1 1%

  

  داده   هاي تحلیل روش منظر از

هـا در  از روشصـورت جداگانـه یـا ترکیبـی     بـه هـا  بـراي تحلیـل داده  هاي متعـددي  تکنیک
 یـل تحل ،هـا یـانگین م یسـه مقااز قبیـل   هـایی  تکنیـک  ؛شـوند استفاده مـی هاي کارآفرینی پژوهش

   . ...و  يناپارامترهاي  آماره ي،معادالت ساختار یون،رگرس ی،همبستگ ی،عامل

سطح خرد
سطح میانه54%

25%

سطح کالن
13%

سطح خرد و میانه
5%

سطح خرد و کالن
3%
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  هاي تحلیلیشده از منظر تکنیک بررسی هاي مقالهتوزیع . 11جدول 
  هاي تحلیل روش تعداد درصد  هاي تحلیل روش تعداد درصد

1% 1 
قایسه م و رگرسیون توصیفی، تحلیل

 هامیانگین
 تحلیل توصیفی، همبستگی و رگرسیون 62 32%

 تحلیل توصیفی 28 %15 مدل ریاضی، رگرسیون 1 1%

1% 1 
مقایسه  ، تحلیل توصیفی، همبستگی

 ها، تحلیل عاملی و رگرسیونمیانگین
 عاملیتکنیک تحلیل توصیفی، همبستگی و  19 10%

 هاتحلیل توصیفی، مقایسه میانگین 10 %5 معادالت ساختاري و مقایسه 1 1%
 تحلیل توصیفی، واریانس و رگرسیون 9 %5 اریتمیکها، لگمقایسه میانگین 1 1%

1% 1 
ها،   تحلیل توصیفی، مقایسه میانگین

 معادالت ساختاري
4% 7 

تحلیل توصیفی، همبستگی و رگرسیون 
 لجستیک

1% 1 
ها، همبستگی، تحلیل مقایسه میانگین

 ژنتیک
3% 6 

تحلیل توصیفی، همبستگی، مدل معادالت 
 ساختاري، تحلیل عاملی

 گیري چندمعیاره تحلیل تصمیم 6 %3 ها، همبستگیمقایسه میانگین 1 1%

1% 1 
 رگرسیون همبستگی، تحلیل عاملی،

 لجستیک
 هاتحلیل توصیفی، همبستگی، مقایسه میانگین 4 2%

1% 1 
هاي  تحلیل همبستگی، رگرسیون، داده

 پنل دیتا)( تابلویی
2% 4 

ها،   تحلیل توصیفی، همبستگی، مقایسه میانگین
 رگرسیون

1% 1 
تحلیل عاملی، همبستگی، رگرسیون و 

 تحلیل حساسیت
2% 4 

ها، رگرسیون   تحلیل توصیفی، مقایسه میانگین
 لجستیک

1% 1 
ها، تحلیل تحلیل توصیفی، مقایسه میانگین

 مسیر
2% 3 

ها،  تحلیل توصیفی، همبستگی، مقایسه میانگین
 مدل معادالت ساختاري

 ها  قایسه میانگینم 3 %2 تحلیل همبستگی 1 1%
 هاتحلیل توصیفی، واریانس و مقایسه میانگین 2 %1 ها و کدگذاريمرور مجدد مصاحبه 1 1%

1% 1 
ها، توصیفی، مقایسه میانگینتحلیل 

 واریانس، رگرسیون
1% 2 

تحلیل توصیفی، واریانس، رگرسیون، تحلیل 
 حساسیت

 ، واریانستحلیل توصیفی 2 %1 تحلیل توصیفی، تحلیل عاملی 1 1%
 تحلیل عاملی، همبستگی، رگرسیون 2 %1 تحلیل توصیفی، همبستگی 1 1%

%1  جمع کل 191 100%  1 
تحلیل توصیفی، واریانس، رگرسیون، 

 لگاریتمیک
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  گیري   بحث و نتیجه
در مـورد  پـردازیم.   یافته مهم پژوهش حاضر می در مورد چندمل أو تدر این بخش به بحث 

متعلق به  و بعد از آن ،گیري قضاوتی و هدفمند نمونه مربوط بهشترین سهم بی ،گیري روش نمونه
گیـري   که با توصیه محققان این حوزه مبنی بـر تـالش بـراي نمونـه    بود  گیري در دسترس  نمونه

از لحـاظ میـزان گـزارش    تر فاصله دارد. هاي تصادفی موردنظر در تحقیق و نمونه نظریه مبتنی بر 
به این دو مقوله پرداختـه و آن   درصد68حدود  ،مرور شده فرصت هاي الهمقروایی و پایایی در 

افزایشـی توجـه بـه اهمیـت      دهنده روند  و نشان توجه قابل ی به نسبتاند که رقم را گزارش کرده
حـدود   هـا،  مقالهتوجه  اکثریت قابل ،رفت می طور که انتظار هاست. از نظر سطح تحلیل همان آن
شان چندگانه یا ترکیبی بـوده   سطح تحلیل درصد12رد داشته و تنها سطح تحلیل منف  درصد،88

 چراکـه توصـیه محققـان برجسـته     ،شود می است که طبق ادبیات پژوهشی یک ضعف محسوب
آوري داده ها با سطح تحلیل چندگانه است. از نگاه روش جمعانجام بیشتر پژوهش ،کارآفرینی

دهـد ایـن روش در ایـن    اند که نشان مـی استفاده کرده نامه) پرسش( از پیمایش ها بیشتر مقاله نیز
نامـه و پیمـایش را    هرچند که ادبیـات کـارآفرینی اسـتفاده از پرسـش     ؛حوزه پژوهشی غلبه دارد

مقطعی بـوده و  از نوع مطالعات مرور شده درصد 83 ،. از جنبه چارچوب زمانیکنندتوصیه نمی
انـد کـه   اشـاره کـرده   بارهـا  وزه روش تحقیقمحققان حبا این حال  هستند. درصد طولی 17تنها 

 ،از لحـاظ نـوع مطالعـه   . مناسب نیسـت  و فرصت آفرینیکار هاي ات مقطعی براي پژوهشمطالع
از درصـد  9و تنهـا حـدود    درصـد)  85(حـدود   پیمایشـی بودنـد   -از نوع توصیفی ها اغلب مقاله

که طبـق پـژوهش شـورت و     است در حالیاین  .اند  آزمایشی بهره برده مطالعات آزمایشی و شبه
ـ   30) که نتـایج مشـابهی از مـرور    2010همکاران ( انـد، مطالعـات پیمایشـی و     ی داشـته مقالـه کم

شـوند، حـالتی اسـتاتیک دارنـد و      هـا نیـز مشـاهده مـی     هاي رگرسیونی که در این پژوهش روش
هـاي   بیشـتر از مطالعـات آزمایشـی و روش   ،شودفرصت نیستند و توصیه می چندان مناسب سازه

موضوعی ،هاي چندگانه و نادر بودن منابع چندگانه قضاوتی استفاده شود. همچنین کمبود سنجه
که در  )2015هاي وود و مک کلوي ( با یافتهنتایج این است که در این تحقیق هم مشاهده شد. 

 ،عــالوه . بــههمخــوانی دارد ،انـد  انجــام دادهزمینـه ارزیــابی فرصــت   مطالعــات تجربــی در مـورد 
فرصـت   روشن نبودن مفهـوم و سـازه   و ناسازگاري تعاریف ومورد پراکندگی هدات ما در مشا
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سـازگاري دارد. در مـورد مقایسـه    ) 2015هـاي مطالعـات دیویدسـون (    بـا یافتـه   ،هـا  مقالهدر این 
صـورت مشـخص و   بـه اي  هـیچ مقالـه   از آنجا کـه تقریبـاً   ،ها مقاله این پژوهش با سایر هاي  یافته

ایـن  هـاي   مقایسـه یافتـه   ،فرصـت نپرداختـه اسـت   هـاي   روش تحقیق در پـژوهش  جزئی به بحث
قابلیـت مقایسـه بـا     یماًمسـتق که در باال بـه آن اشـاره شـد،     مختصري جز دو سه مورد پژوهش به

  ادبیات موجود را ندارد. 
هاي متعددي فرآیند انجـام تحقیـق را تحـت    محدودیت ها در انجام این پژوهش: محدودیت

بخـش   ارائـه  طور خالصه یا ناقص به بهها  مقالهمورد این است که برخی نخستین ر داد. ثیر قراأت
محـدودیت   .کنـد  دشـوار مـی   ها را آنتوصیف و استخراج محتواي  که پردازند می روش تحقیق

بحث روش تحقیق  ،اي یهحاش و صورت محدودکه بههایی است  مقالهاندك تعداد بسیار  ،دیگر
هـر جنبـه از    محدودیت دیگر مربـوط بـه میـزان عمیـق شـدن در      .اند ردهبررسی ک در فرصت را

شـامل   ،یـا سـنجش   گیـري هاي تحقیق مثل نمونـه  از جنبه یکاز آنجا که هر .روش تحقیق است
 لیکالن و تصویر کهاي  بیشتر بحث ،در این پژوهش، است یات زیاد و عمیقموضوعات و جزئ

گسـتردگی  از طرفی، . داشته است یات وجود زئورود به جمطرح بوده و کمتر فرصت و امکان 
در یـک   را هـا  امکان پرداختن به همه جنبـه نیز صورت عام موضوعات مرتبط با روش تحقیق به

 کند. تحقیق غیرممکن می
اشاره شـده و متناسـب بـا درك    هاي  باتوجه به محدودیت پیشنهادهایی براي تحقیقات آتی:

  پـژوهش راستا با ایـن  هاد براي تحقیقات مکمل و همچند پیشن ،حاصل شده در طول این تحقیق
تواند موضـوع یـک تحقیـق     موردبحث، می وعاتکه هر کدام از موض شود. نخست آن می ارائه

همجوار هاي  ادبیات روش تحقیق در سایر رشته اگرمستقل و عمیق در آن حوزه باشد. همچنین 
موجـب بیـنش    ،گرفتـه شـود   ارک انی بهی مانند مدیریت استراتژیک و مطالعات سازمکارآفرینبا 

ی کـارآفرین فرد روش تحقیق در  وجوه منحصربه  ؛ هرچند کهشود می تر شدن تحقیق بهتر و غنی
توانـد   مینیز ی تجربی غیرکمهاي  کرد. همچنین توصیف و تحلیل پژوهش فراموش نباید را هم 

مطالعـات تجربـی    صـرفاً  تمرکز در این پـژوهش  ، زیرادر تحقیقات بعدي موردتوجه قرار گیرد
ی بوده است. کم  
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  چند بینش مهم تحقیق حاضر: 
 هاي ایـن حـوزه را بـا محـدودیت مواجـه        گیري، همچنان پژوهش مشکالت مربوط به نمونه

  اند.   ندرت براساس تئوري پژوهش انتخاب شده  نظر بههاي مد اي که نمونه گونه به ،کرده
 هـایی   مقالهمیزان شاهد افزایش پژوهشی کارآفرینی، هاي مشابه در ادبیات  نسبت به پژوهش

  . اند که به  گزارش روایی و پایایی و موضوعات مرتبط با آن پرداخته هستیم
  با سطح تحلیل منفرد مواجه هستیم که چالش و محـدودیتی   تنها، ها مقاله  بیشترهنوز هم در

  ترکیبی دارد.  هاي چندگانه و طح تحلیلسبراي مطالعات فرصت است که نیاز به 
 درحالی که چندان براي  ،توجهی دارد اي هنوز غلبه قابل نامه هاي پیمایشی و پرسش پژوهش

  شوند. مطالعات فرصت توصیه نمی
 بهبود و   رو، . از اینسهم بسیار باالتري دارند  ،مطالعات مقطعی در مقایسه با مطالعات طولی

، یندي بودن مفهوم کـارآفرینی و فرصـت  کردن فرا افزایش بیشتر مطالعات طولی براي لحاظ
 دارد.  ضرورت

 آزمایشـی در   شبه منابع چندگانه و نادربودن مطالعات آزمایشی و ،هاي چندگانه کمبود سنجه
هـا را بـا محـدودیت و     پـژوهش نیز شود که این موارد  شدت مشاهده می مطالعات موجود به

 کند. هاي مهمی مواجه می   چالش
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