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  چکیده
ها  ي افراد کارآفرین و موقعیت حال قلمروي پژوهشی کارآفرینی بیشتر به مطالعه ي کارآفرینی است؛ با این کنش، الزمه

فرآیند و کنش کارآفرینانه  ناکارآمدي سنن پیشین مطالعاتی، با آنکه روند پژوهش دربارهشدنِ  است. با روشن پرداخته
اندازِ تئوریک  اند،  که فقط از چشم تنها تعریفی از کنش کارآفرینانه ارائه نداده هاي این جریان  نه افزایش یافته، ولی پژوهش

پردازي و  جا  که وجود تعاریف روشن و فراگیر و وضوح سازه الزمه پیشرفت تئوري اند. از آن به آن نگاه کرده
هاست، هدف این پژوهش ارائه مفهومی از کنش کارآفرینانه براساس دستاوردهاي جریان اصلی پیرامون  یافتهپذیري  تعمیم

مرور نظامند و تحلیل  –آن است. این پژوهش برحسب هدف، بنیادي و برحسب گردآوري اطالعات، با  روش کیفی 
آفرینانه را شناسایی، گردآوري و مورد شده پیرامون مفهوم کنش کار هاي ارائه مضمون، تعاریف گوناگون و گزاره

سازي، تعریفی از آن پیشنهاد  داده است. براي شناسایی مقاالت  گیري از رویکرد یکپارچه تحلیل قرار داده و با بهره و تجزیه
مقاله  27المللی،  هاي برتر بین مقاله در  مجله 256هایی اعمال شد و در نهایت از مجموع  ، شاخصScopusاز  پایگاه داده 
اجزا  و ابعاد کنش کارآفرینانه در این مقاالت، پس از گذر از فرآیند کُدگذاري، در هفت مقوله اصلی   برگزیده شد. 

ها  هاي کنش کارآفرینانه، ابعاد رفتاري، ذهنی، ویژگی ها و استراتژي بندي شدند: مقدمات و شرایط علّی، زمینه، منطق دسته
سازي پیشنهاد  شده پیرامون کنش کارآفرینانه، تعریفی با رویکرد یکپارچه ندي مفاهیم ارائهب و پیامدهاي آن. بر اساس دسته

  اند. طور جداگانه شناسایی شده ها  به هاي گوناگونی دارد که پیش از این در پژوهش شده که سازه
  

  گیري،  رفتار هدفمند،  مرور نظامند کنش کارآفرینانه، تصمیم :هاي کلیدي واژه

                                                        
 نویسندة مسئول:  Email: arabiun@ut.ac.ir   
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 مقدمه
شناسی و اقتصاد  شناسی، روان مفهومی بنیادین در فلسفه و علوم اجتماعی مانند جامعه ،شکن

و  دانسـته  هـاي بـازار نـاگزیر    مطالعه کنش را براي فهم پدیـده  ،(1949)است. در اقتصاد، میزس 
. کارآفرینی نیز مستلزم آن کند می معرفی  -مطالعه کنش- اقتصاد را جزئی از علم پراکسولوژي

ــه ــردي اســت ک ــره   ،ف ــتاي به ــخیص دهــد و در راس ــتی را تش ــدام   فرص ــرداري از آن اق ــدب  کن
)McMullen & Shepherd, 2006(شدنِ ناکارآمدي سنت مطالعه فرد و موقعیـت در   . با روشن

 پیشـبرد نظـري و عملـی ایـن قلمـروي پژوهشـی       نیـز بـا  و  ،بینـی پدیـده کـارآفرینی    پیش و تبیین
(Davidson, 2004)هـاي   ت گرفـت تـا پدیـده کـارآفرینی را وراي ویژگـی     هایی صـور  ، تالش

هـایی کـه بـه     تـالش  کنـد؛  دهـد، مطالعـه    کارآفرین یا موقعیتی کـه در آن کـارآفرینی رخ مـی   
ــرآیش  ــرد(Katz &Gartner, 1988) 1مفــاهیمی چــون ب ــد ف  & Shane) فرصــت -، پیون

Venkataraman, 2000)  اثرسـازي،(Sarasvathy, 2001)   و بریکـوالژ(Baker & Nelson, 

کـه بـر چـارچوب     اي با مرور جریان پژوهشـی  ،)2012انجامید. ونکاتارامان و همکاران( (2005
جریـان   بـه  مثابه نویـد دهـه کنـونی    است، کنش کارآفرینانه را بهبوده   وار تسافرصت -پیوند فرد

ــه کــنش  . (Venkataraman et al. 2012)دهــد  پژوهشــی کــارآفرینی پیشــنهاد مــی  ــال ب اقب
     است. آن شده پیرامون ها  گیري جریانی از پژوهش کارآفرینانه موجب شکل

 از کـنش کارآفرینانـه   ها یا تعریفـی  پژوهش ،دهد جریان پژوهشی نشان میاین بررسی اولیه 
اند. ایـن   انداز تئوریک خود به آن پرداخته یا در صورت ارائه، هر کدام از چشمو اند  ارائه نداده

تنها در تعـاریف مفهـومی بلکـه بـین تعـاریف مفهـومی و عملیـاتی نیـز          نه ،همگنی در تعاریفنا
سازي تعاریف فرصـت   یکپارچه« به در مقاله خود، )2011خورد. هنسن و همکاران ( چشم می به

هاي درباره یـک   هاي تئوریک یکسان در پژوهش که در نبود سازه کنند می اشاره » کارآفرینانه
. (Hansen et al, 2011)یابـد   ماند یا بـا رشـد کمـی ادامـه مـی      پردازي عقیم می يموضوع، تئور

، بلکه توانایی پژوهشگران را بـراي  کند می تنها ارتباط بین پژوهشگران را آسان  وضوح سازه نه

                                                        
1. Emergence 
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وجـود   به دهد و امکانِ خالقیت و نوآوري بیشتري در پژوهش بررسی تجربی پدیده افزایش می
  . (Suddaby, 2010) آورد می

هاي محکمی براي پیشـبرد   تواند بنیان هاي پژوهشی است که می یکی از روش ،مرور ادبیات
 .(Weber & Watson, 2002)  وجود آورد به ،نوپا هاي  ویژه در رشته به ،پردازي دانش و تئوري

  کنــد  ایفــاپــردازي نقــش  توانــد در مفهــوم  مــی ،گویــد گونــه کــه توروکــو مــی همــاندر واقــع 
(Torocco, 2005) و دیویدســون )2011( کارهــاي هنسـن و همکــاران  ،هـا  . نمونــه ایـن تــالش 

 ;Hansen et al. 2011)پــردازي فرصــت کارآفرینانــه  بــراي بررســی و بــازمفهوم )،2015(

Daviddson, 2015)             اسـت. ایـن پـژوهش درصـدد اسـت بـا اتکـا بـر ادبیـات پژوهشـی کـنش
و تحلیـل مضـمون، اجـزا و ابعـاد گونـاگون       نظامند مرور هاي گیري از روش کارآفرینانه و بهره

 در یـک نمـاي کلـی ارائـه      ،اند پرداخته به آن ها که تاکنون پژوهش را مفهوم کنش کارآفرینانه
  ها، تعریفی فراگیر و یکپارچه پیشنهاد دهد. و با تکیه بر آن داده

     مروري بر ادبیات و پیشینه پژوهش
  کنش کارآفرینانه

در  مبحثی اساسی در فلسفه است. با وجود مباحث پیچیده و نظرات گونـاگون کنش انسانی 
 ،(1980)دیویدسـون ، اجماعی در پیونـد مفهـومی کـنش و قصـد وجـود دارد: بـه نقـل از        فلسفه

مبتنـی بـر    ودهـد  گر انجـام مـی  ترین شکل  خود، رفتاري است که یک کنش اي کنش، در پایه
رفتـار مبتنـی بـر    «را » کـنش انسـانی  «،(1949) میـزس . (Wilson & Shpall, 2016)قصـد اسـت   

گرچـه   کند، می هاي محیطی است. وي بیان  معنادار به محرك  داند که مستلزم پاسخ می» هدف
کـنش را روشـن   » تطبیـق هوشـیارانه  «و » 1عاملیـت «، »رفتار هوشـیارانه «توان با عباراتی چون  می

کـارآفرینی در  ». تفسـیر نیـاز نـدارد   این تعریف خودش کـافی اسـت و بـه مکمـل و     «ولی  کرد،
وجود -ایجاد بازاري نوینتا  ارائه محصولو کار نوین و اندازي یک کسب راه از –ي اشکال همه

مربـوط بـه    -گـزینش  تشخیص، ارزیـابی و -فرآیندهاي ذهنی   که فرد مگر این ،نخواهد داشت

                                                        
1. Agency 
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مطالعـه کـنش   همه، این  . باکنداقدام  و در پاسخ به این فرآیندها کرده یک فرصت را پردازش
  است:  داشته» سنتی ناهمگون«کارآفرینانه 

ایـن  ، تعاریف کارآفرینیدر همه  کارآفرینی دربردارنده یک کنش انسانی هستند.تعاریف «
 هـا،  پـژوهش  هنـوز گـرایش کلـی    . به بیان دیگر،دهد که کنشی انجام شود زمانی رخ می پدیده

اگـر هـم    .سـت هـا و فرآیندها  جاي مطالعـه کـنش   به ،ها شرکتافراد و  مطالعه واحدهایی  مانند
بـه خـود کـنش    و   بـوده  هـا  افـراد و شـرکت  بـراي تعریـف   ،  شده کار گرفته بهکنش کارآفرینانه 

   . (Katz & Corbet, 2012)» استنشدهتوجه  ،گونه که باید و شاید آن
مـوجی از   ، (Shane & Venkataraman, 2000)فرصـت  -پیشـنهاد چـارچوب پیونـد فـرد    

درباره فرآینـد کـارآفرینی بـه راه انـداخت کـه توانسـت نگـاه پژوهشـگران را بـه          را ها  پژوهش
، ســوق هــاي کــارآفرین کــنش هــا و بــرهم یعنــی کــنش ،در ایــن فرآینــد 1تــر ي جزئــیهاواحــد

گیـري مـوجی از    اقبال به کنش کارآفرینانه موجب شکل. (Venkataraman et al. 2012)دهد
    انجامید. درباره این موضوع شد که به دستاوردهاي چشمگیريها  پژوهش

 Kruger et)پیروي از سرشت آن، هم به ابعـاد ذهنـی    باجریان پژوهشی کنش کارآفرینانه 

al.2000) و هم رفتاري (Carter et al. 1996) بعضـی مطالعـات نیـز بـه مطالعـه       .اسـت   پرداخته
انـدازها بـه    اند. گستره چشـم  پرداخته (Sarasvathy, 2001)کنش کارآفرینانه در تالقی این دو 

ناشی از ذات آن است که مستلزم فرآیندهاي ذهنی و عینی اسـت. شـاید بـه     ،کنش کارآفرینانه
کنش کارآفرینانه را بستري مناسـب بـراي مطالعـه     ،همین دلیل است که بسیاري از پژوهشگران

پـس   ،(2012) 2شـاور  .(Watson, 2012) دانند ذهنی می-پراگماتیک و فراتر از مباحثات عینی
کـه بگـوییم    بـراي ایـن   کنـد:  مـی  گیـري   هاي شناختی در قلمروي کنش، نتیجه از بررسی تئوري

وجـود  » 3هـاي نهـایی مطلوب(اهـداف)   هاي درونـی از حالـت  نمود «هم باید  ،دهد کنشی روي 
از سـوي دیگـر،   . صورت گیرد هوشیارانه براي دستیابی به این هدف  و هم تالش ،باشند  داشته

هـم موجـب بهبـود دانـش مـا دربـاره چرایـی و         ،اندازها به کـنش کارآفرینانـه   گوناگونی چشم

                                                        
1. Atomic 
2. Shaver 
3. Desired end states(goals) 
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هـا بـا رویکردهـاي     گیري جریانی از پـژوهش  شکلبه و هم  دادنِ کارآفرینی شده چگونگی رخ
این ادبیـات   هاي ارزشمند در زمینه کنش کارآفرینانه، با وجود تالش انجامیده است. گوناگون 

بـرد.   رنـج مـی   ،وجود آورنـد   توانند بنیانی مستحکم براي پیشبرد دانش بهب  که ی از کمبود مقاالت
دهـد کـه تعریفـی مشـخص،      مـی مطالعه اولیه جریان پژوهشی کنش کارآفرینانه نشـان   ،عالوه  به

نشـان   همچنـین  شـده از آن وجـود نـدارد. بررسـی ادبیـات کـنش کارآفرینانـه        فراگیر و پذیرفته
پژوهش  دیداند یا در صورت ارائه، از  یا ارائه نداده ،ها تعریفی روشن از آن دهد که پژوهش می

  اند.  هکرد نگاه  به آنخود 
هایی کـه   با پژوهش ،اند عد ذهنی پرداختههایی که به ب تعریف کنش کارآفرینانه در پژوهش

چراکـه   ،فراتـر از ایـن اسـت    مسـئله  لحـا  بـا ایـن  متفاوت اسـت.   ،اند عد رفتاري آن پرداختهبه  ب
در حالی که کروگر و  ،مثال طور به ها نیز گسستگی دارد.  در خود این جریان شده ارائه تعاریف

بر فرآیندهاي ،  (2006) 3مولن و شپرد و مک (2014) 2گلینیک و همکاران ،(2000) 1همکاران
. دو تـیم پژوهشـی   دهنـد  مـی  تعاریف گوناگونی ارائه اما  ،دارند تأکید ذهنی کنش کارآفرینانه 

گیـري   رفتـار در پاسـخ بـه شـکل    «بر قصـد کارآفرینانـه،    تأکید کنش کارآفرینانه را با  ،نخست
کنش  ،در مطالعه خود(2006) مولن و شپرد مک اند. این درحالی است که  هکرد تعریف » قصد

گیري قضاوتی در این شرایط  فرآیندهاي تصمیمو  اطمینان عدم بر نقش  تأکید کارآفرینانه را با 
دهـد یـا آن را بـه     بـه تغییـر پاسـخ مـی     ،کارآفرین از طریق کنش کارآفرینانه«اند:  هکرد  تعریف

درباره  اطمینان عدم ذیل شرایط  ،قضاوتی  رفتاري است در پاسخ به تصمیم این .آورد وجود می
حتـی از یـک    ،فهـوم کـنش کارآفرینانـه   تفـاوت در م امـا  ». وجود یک فرصت بالقوه براي سود

تفـاوت   همـان پژوهشـگر  شده توسط یک پژوهشگر تا پـژوهش دیگـري توسـط     پژوهش انجام
-عرضـه اترانجـام مبـادالت کار  «کـنش کارآفرینانـه را    ، )2012گریگوري و شپرد (  دارد. مثالً

مطالعــه کــنش بـه ایــن ترتیـب،   . (Grégoire, & Shepherd, 2012) کننــد مـی  تعریــف » تقاضـا 
  است. از آن شده  هاي گوناگون پردازي موجب مفهوم ،اندازهاي گوناگون کارآفرینانه از چشم

                                                        
1. Krueger et al. (2000) 
2. Gielnik M.M  et al. (2014) 
3. McMullen J.S., Shepherd D.A 
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  شناسی    روش
در  کـنش کارآفرینانـه   هـاي مفهـومی و تعـاریف    خواهـد براسـاس گـزاره    این پـژوهش مـی  

هـدف،  از لحـاظ   دهـد، بنـابراین   مفهومی فراگیر و یکپارچه از آن ارائه ،شده هاي انجام پژوهش
هـاي مـرتبط بـا     را متنِ مفاهیم و گزارهآن هاي  جا که داده از آن همچنین .آید شمار می بنیادي به

کیفی و تحلیل مضمون است. در راستاي شناسایی  دهد،  پژوهشی میکنش کارآفرینانه تشکیل 
 نظامنـد  شده مفهوم کنش کارآفرینانه در ادبیـات، ایـن پـژوهش از روش مـرور      اجزاي شناسایی

 Scopusن اهـداف، پایگـاه داده   کـرد  است. نخست، پس از درك نیاز و مشـخص    گرفته  بهره
معتبـر    هـاي  مجلـه  خوبی از  چراکه این پایگاه پوشش نسبتاً ،شد  در نظر گرفته وجو جست براي 

وسـیله   بـه هاي پیرامـون کـنش کارآفرینانـه،     دارد. براي شناسایی پژوهش مدتهاي بلند در دوره
مشـتقات اسـمی و     ،شـود  که مشتمل بر همه مشتقات واژه کارآفرینی می *entrepهاي  کلیدواژه

در عنوان، چکیده و  (act, acts, activity, activities, action, actions, acted, acting)فعلی کنش 
دست   منبع شناسایی شد. در گام بعد، نتایج به 15525آن طی که شدند  وجو جست یا کلیدواژه 
و زبـان   -مقاالت کنفرانسی، سـخنان سـردبیر، کتـب و غیـره حـذف شـدند      -» مقاله«آمده را به 

 بــاره مقالـه بــاقی مانـد. بـا مـرور مقـاالتی کـه در        11020 ه، نتیجـ در انگیسـی محـدود کـردیم.    
که در همه ایـن   ی رایها مجله از فهرستی   ،اند شده نوشتهکارآفرینی با روش مرور سیستماتیک 

پـردازي را برگزیـدیم:    پیشـرو در تئـوري   هاي مجله یم و کرد شناسایی  ،ت مشترك بودندمقاال
Academy of Management Review, Academy of Management Journals , Journal of 

Business Venturing,ي وجـو  جسـت  بـود.   عـدد  256 هـا  مجلـه  شده در ایـن   . مقاالت شناسایی
تـا   دادیـم انجـام   March 2018تـا   -بـدون اعمـال تـاریخ    -با آغاز بازرا  ها مجله مقاالت در این 

  را مورد بررسی قرار دهیم.  ي انجام یافتهها تمامی تالش یمبتوان
مقالـه، مقـاالتی کـه کـنش کـارآفرینی را در سـطح        256  در گام بعـدي بـا مطالعـه چکیـده    
ولی موضوع  کار برده را به وجو جست یا عبارات مورد و  سازمانی، صنعت یا ملی در نظر گرفته

 یم.کرد حذف  ، شان کنش کارآفرینانه نبود اصلی
متنـی   بار مرور شد تا اطمینان یـابیم همـه مقـاالت مـرتبط در مـرور درون      چکیده مقاالت سه

  .اند شده و مقاالت غیرمرتبط حذف  شدهلحاظ 
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بلکه با بررسی  ،تنها به مطالعه مقاالت گزیده اکتفا نکردیم نه ،مرور سیستماتیک انجامبراي 
 بودند نیز شناسایی   دست نیامده که با این روش به را مرتبطی هاي منابع این مقاالت، پژوهش

باره  ها در با ارائه یافته ،در ادامه متنی شدند. مقاله وارد مطالعه درون 27 از آن، یم. پسکرد
ي تعریفی وجو جست شود. در  در هر قسمت نیز توضیحی ارائه می ،چگونگی انجام این فرآیند

، تمام متن کنند می شدن مفهوم آن کمک  هایی که به روشن گزارهاز کنش کارآفرینانه یا 
  گیري مورد بررسی قرار گرفت. سپس تمام ویژه مقدمه، مبانی نظري، بحث و نتیجه به ،مقاله

تا فرآیند   شد  باره کنش کارآفرینانه در فایل اکسل قرار داده هاي مفهومی در تعاریف و گزاره
 ،از تجزیه متن تا تفسیر ،دگذاريتر انجام شود. در فرآیند کُدگذاري بهتحلیل و کُ و تجزیه

باره کنش  که اطالعات مهمی در را هایی یم مضامین یا تمکرد تالش  ،سازي ادغام و یکپارچه
  . کنیم شناسایی  ،کارآفرینانه دارند

 . درك نیاز به انجام مرور سیستماتیکاقدام  یک
 هااي جامع از آن درباره کنش کارآفرینانه و کمبود مطالعات مروري براي ارائه نقشهرشد فزاینده پژوهش 

 نبود تعریفی مشخص و فراگیر از کنش کارآفرینانه در ادبیات 
 مشخص  کردن اهداف پژوهش اقدام  دو.

 مدلهاي گوناگون به آن در یک بررسی مفهوم کنش کارآفرینانه در ادبیات و ارائه دستاوردها  نگرش
 ها در راستاي ارائه تعریفی یکپارچه و فراگیر تحلیل ابعاد آنوشده از کنش کارآفرینانه و تجزیهشناسایی تعاریف ارائه

 

 تعریف قلمروي مفهومی اقدام  سه.
 کارواندازي کسبعان) در راهنفکارآفرین (ساختار بازار، نهادها، ذي ها) و بیرونیهاي جهان درونی(آرزوها، باورها، نگرشکنشها و برهم کنش 

 کنش کارآفرینانه در سطح فرد
 

 وجو:مرزهاي  جست
 Scopus پایگاه داده

 AMR, AMJ, JBVهاي مجله 
 شده هاي مرتبط در مقاالت شناساییرفرنس

 

  اعمال معیارهاي خروج
 کنش کارآفرینانه در سطح سازمانی، صنعتی یا کارآفرینان نهادي با فرانشیز

 اند، اما به مطالعه خود کنش نپرداختهطور عمومی  استفاده کردهها  بهمقاالتی که از این واژه

طور جداگانه براي اطمینان  ها  به ها و شناسایی مضامین توسط نویسنده کُدگذاري داده
 از روایی

 ها ترسیم شبکه مضامین و تعریف آن
 

 اعمال معیارهاي ورودي

 وجو:جستهاي  واژه
entrep*  وact, acts, activity, 

activities, action, actions, acted, 
acting 

 دوره مورد بررسی:
 March 2018 -بدون اعمال تاریخ براي آغاز
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  ها یافته
 2000از سـال  مـورد بـه پـیش     3تنها  ،اي که به فرآیند تحلیل مضمون راه یافتند مقاله  27از 

ي اخیـر   به کنش کارآفرینانه در دو دهـه   گر افزایش توجه تواند نشان گردند. این روند می برمی
ها،  شامل نویسنده–کردیم تحلیل  و ها را تجزیه باره مقاالتی که آن اطالعاتی در ،1باشد. جدول 

 دهـد.  ایـن جـدول    مـی   ارائـه   -است مفهومی یا تجربی بوده ،که مقاله موردنظر سال انتشار و این
ها تعریف مفهومی و یـا عملیـاتی از کـنش کارآفرینانـه ارائـه       کدام مقالهدهد،  نشان می همچنین

  اند.  داده

  هاي گزیده مرتبط با کنش کارآفرینانه پژوهش .1جدول 

فرآیندهاي کنش   کنش کارآفرینانه  نوع مقاله  ها (سال) نویسنده  
  کارآفرینانه

  عملیاتی  مفهومی  عملیاتی  مفهومی
T1 McMullen J.S., Shepherd D.A (2006)  مفهومی  *    *    
T2 Autio E., Esmt L.D., Frederiksen L. (2013)  تجربی    *  *  *  
T3 Grégoire D.A., Shepherd D.A. (2012) تجربی  *    *  *  
T4 Van Gelderen M., Kautonen T., Fink M. (2015) تجربی    *  *    
T5 Gielnik M.M  et al. (2014) تجربی    *      
T6 Krueger et al. (2000)  1الف  تجربی*        
T7 Cacciotti G (2016) تجربی          
T8 D.Mathias et al. (2015) تجربی    *      
T9  Hoang H., Gimeno J (2007) مفهومی          
T10  Fauchart E., Gruber M. (2011) تجربی    *      
T11  Manimala M.J. (1992) تجربی          
T12  Saras D. Sarasvathy (2001) الف  مفهومی *        
T13  Engel Y. (2017) مفهومی  *        
T14  Baker et al. (2003) تجربی          
T15  Baker and Nelson (2005) تجربی          
T16  Baker T. (2007) (تمثیل)مفهومی          
T17  Stenholm P., Renko M. (2016) الف  تجربی *  *  *  *  
T18  Anne, Chwolka; Matthias G.Raith (2012) الف  مفهومی *        
T19  Shane a., Delmar F. (2004) الف  تجربی *    *    
T20  Jack S.L., Anderson A.R. (2002) تجربی  *    *    
T21  Carter N.M. et al. (1996) تجربی    *      
T22  Gatewood E.J. et al. (1995) تجربی    *      

                                                        
  صورت ضمنی در مقاله ارائه شده است. تعریف به -الف. 1
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فرآیندهاي کنش   کنش کارآفرینانه  نوع مقاله  ها (سال) نویسنده  
  کارآفرینانه

  عملیاتی  مفهومی  عملیاتی  مفهومی
T23  Webb J.W. et al. (2009) مفهومی      *    
T24  Shepherd D.A. et al. (2013) تجربی  *    *   
T25  Wood M.S. et al. (2017)  تجربی  *  *      
T26  Cardon M.S. et al. (2005)  مفهومی  *    *    
T27  Tornikoski E.T., Newbert S.L. (2007)  تجربی    *      

 شده از مقاالت دهاي باز استخراجکُ .2جدول 
  شاخص کد مقاله تکرار

9 T1, T4, T5, T6, T9, T18, T19, T22, T25 X1 رفتار در پاسخ به فرآیندهاي ذهنی 
1 T21 X2 بافته اي از رفتارهاي درهم مجموعه 
2 T23, T25 X3 ها فعالیت 
1 T6 X4 پردازش اطالعات 
2 T19, T25 X5 فرآیندهاي ذهنی 
1 T25 X6 هاي شناختی قسمت 
5 T1, T2, T3, T24, T25 X7 مبتنی بر قضاوت 
1 T25 X8 ها ماهیت پویا و تکاملی قضاوت  
9 T1, T4, T8, T10, T12, T18, T19, T24, T25 X9 گیري گزینش و تصمیم  
6 T1, T2, T12, T13, T19, T25 X10 اطمینان شرایط عدم  
1 T1 X11 ناآگاهی محض  
1 T1 X12 اطمینان کنش عدم  
1 T1 X13 فرصت  
1 T1 X14 آرزو- بندي باور ترکیب  
1 T1 X15 شده اطمینانِ ادراك تمایل به تحمل عدم  
2 T1, T2 X16 شخص باور فرصت سوم  
2 T1, T2 X17 شخص باور فرصت اول  
4 T12, T13, T14, T17 X18 خلق فرصت  
2 T2, T15 X19 کشف فرصت  
6 T1, T2, T3, T8, T23, T25 X20 تشخیص فرصت  
5 T1, T2, T8, T10, T24 X21 ارزیابی فرصت  
2 T8, T18 X22 گزینش فرصت  
3 T10, T18, T23 X23 برداري از فرصت بهره  
1 T1 X24 وتردید شک  
3 T1, T3, T19 X25 باور به انجامِ کاري  
1 T18 X26 کار و ایده کسب  
3 T1, T3, T19 X27 آرزو  
2 T1, T2 X28 دانش  
1 T1 X29 دانشِ پیشین  
1 T2 X30 تکنولوژي و بازار دانش  
1 T2 X31 توانایی  
3 T1, T2, T6 X32 انگیزه  
2 T1, T2 X33 محرك بیرونی  
1 T2 X34 پاسخ به محرك  
1 T6 X35 هاي محیطی سیگنال  
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  شاخص کد مقاله تکرار
3 T1, T3, T6 X36 شده مطلوبیت ادراك  
5 T1, T2, T3, T6, T24 X37 شده پذیري ادراك امکان  
3 T2, T3, T24 X38 (فرصت) جذابیت  
1 T1 X39 پاسخ به و ایجاد تغییر  
1 T1 X40 کارآفرین  
4 T2, T4, T9, T19 X41 شده ریزي مبتنی بر هدف و برنامه  
7 T1, T4, T5, T6, T14, T19, T22 X42 مبتنی بر قصد  
3 T2, T15, T20 X43 ماهیت اجتماعی  
2 T9, T23 X44 هاي اجتماعی برساخته  
5 T3, T9, T12, T15, T21 X45  تعامل با دیگراندر  
1 T6 X46 نگرش به انجام کنش  
1 T6 X47 شده هنجارهاي اجتماعی ادراك  
2 T4, T6 X48 اراده  
1 T23 X49 هوشیاري کارآفرینانه  
2 T15, T21 X50 (ویکی) اعمال فرصت  
1 T3 X51 

هاي  معرفی کاالها، خدمات، تکنولوژي و مدل
  کار نوین و کسب

1 T3 X52  کاراتر عرضه و تقاضاانجام مبادالت  
1 T3 X53 نوآوري  
1 T3 X54 فرصت-پیوند فرد  
1 T18 X55 انتخاب عقالیی  
3 T10, T12, T13 X56 عقالنیت محدود  
3 T4, T17, T19 X57 گذاري هدف  
3 T4, T5, T19 X58 ریزي برنامه  
1 T17 X59 پیگیري در دستیابی به اهداف  

10 T1, T4, T5, T10, T12, T20, T21, T22, T23, T27 X60 بودن کنش کارآفرینانه فرآیندي  
4 T21, T22, T26, T27 X61 پیدایش سازمان  
3 T5, T8, T18 X62 آمیزِ نو کار مخاطره و خلق کسب  
1 T18 X63 کار و سازي ایده کسب پیاده  
2 T14, T16 X64 سرایی بداهه  
4 T12, T13, T14, T16 X65 سازي پوشانی خلق و پیاده هم  
1 T13 X66 سازي خالق شبکه  
3 T14, T15, T16 X67 بریکوالژ  
4 T14, T15, T16, T17 X68 گیري خالقانه از منابع موجود بهره  
3 T15, T16, T17 X69 گرایش به انجام  شدن کار  
3 T12, T13, T17 X70 اثرسازي  
1 T20 X71 گرفتن در زمینه فرآیند جاي  
2 T20, T27 X72 سازي مشروعیت  
3 T15, T16, T17 X73 (کمبود منابع) محیط فقیر  
1 T1 X74 ناولتی  
1 T26 X75 قیاس والدینی  
1 T26 X76 پیدایش پیش  
1 T26 X77 پیدایش  
1 T26 X78 بلوغ  
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 مفهـومی   مـورد تعریـف   3 ،مقالـه مفهـومی   8تجربی بودند. از  ،مقاله 19مفهومی و  ،مقاله 8
  اند.  ارائه داده آن از کنش کارآفرینانه و فرآیندهاي روشنی
انـد.   از کنش کارآفرینانـه ارائـه داده   روشنی مفهومی مورد تعریف 4، نیز مقاله تجربی 19از 

  اند. ارائه دادههم مورد تعریف عملیاتی  10 ،مقاله 19 عالوه، از این به
اولیـه از    بـا مـتن و تهیـه فهرسـت     ان در فرآیند تحلیل مضمون، پـس از آشـنایی پژوهشـگر   

ـ  ها، کُ هاي موجود در داده ایده هـاي متنـی بـه     د بـراي تقسـیم داده  دهاي اولیه مشخص شـدند. کُ
سایر معیارهایی کـه بـراي تحلیـل     وپذیر مانند بند، عبارت، کلمه  هاي فهمیدنی و استفاده قسمت

  شود. الزم است، استفاده می
ـ  با استخراج تعاریف و مفاهیم مرت دهاي بـاز را  بط با کنش کارآفرینانه و فرآینـدهاي آن، کُ

روشن و فراگیـر از   ،که هدف این مقاله دستیابی به تعریفی مفهومی  جا از آن  کردیم. شناسایی
 78در ایـن گـام    یم.کرد است، تعاریف عملیاتی را از تحلیل مضمون حذف  کنش کارآفرینانه 

  ها ارائه شده است. دهاي باز، مقاالت و تکرار آنکُ ،2د باز از متون استخراج شد. در جدول کُ
تـر   باشد، تحلیل در سطحی کـالن   دگذاري اولیه و گردآوري شدهها، کُ زمانی که همه داده

و بـه نحـوه    شـده وتحلیـل   دها تجزیهشود. در این مرحله، کُ دها در قالب مضامین مرتب میاز کُ
اي  ممکن اسـت مجموعـه  البته شود.  توجه می تشکیل مضمون پایه برايدهاي گوناگون ادغام کُ

نظـر شـود. بـا بررسـی      دها صرفو یا از برخی کُ ،دها به هیچ مضمونی اختصاص پیدا نکنداز کُ
غیرتکـراري و نیـز     ،شود به اندازه کافی، خاص، مجـزا  مجدد و پاالیش بیشتر مضامین، سعی می

باعـث   کـار ایـن    شوند. هایی از متن بخششده در  هاي مطرح مجموعه ایدهشامل د تا نکالن باش
شود که مبین چکیده و  پذیر می اي از مضامین مهم، پذیرفتنی و کنترل ها به مجموعه کاهش داده

بندي مضامین، براسـاس محتـوا و    گیري درباره نحوه گروه اي از متن اصلی است. تصمیم خالصه
گـر   نمایـان  ،3). جـدول  1390گیرد(جعفـري،   در صورت لزوم براساس مبانی نظري صورت می

  ست. ها دهاي باز، مفاهیم و مقولهکُ
باشـد.    بخشی رسـیده  شود که پژوهشگر به شبکه مضامین رضایت گام نهایی زمانی آغاز می

ها را  ها را تعریف و تعدیل، و داده تحلیل داده برايتوان مضامین پیشنهادشده  در این حالت، می
تحلیـل   و شده، بررسـی و تجزیـه   هاي مضامین رسم گام، شبکه. در این کردها تحلیل  براساس آن
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ـ    می بـاره   دهاي مسـتخرج از مقـاالت در  شود. چارچوب پیشنهادي این پژوهش کـه براسـاس کُ
 شوند: در هفت مقوله اصلی ذیل تبیین می ،است  شده  ارائه 1کنش کارآفرینانه در شکل 

رخـداد یـا پیشـرفت یـک پدیـده       چه موجـب  ی را آنشرایط علّ ،(2004)بوهم  ی:شرایط علّ
هـا در   . کـنش کارآفرینانـه و فرآینـد آن، هـم مسـتلزم وجـود فرصـت       کند می شود، تعریف  می

امکـانِ تغییـر موقعیـت بـازار     «گویند  می (2012)گونه که گریگوري و شپرد  یا آن -محیط است
هـاي محیطـی    سـیگنال اي از دانش و انگیزه در فرد تا بتواند  وجود آستانه مستلزم و هم -»کنونی

بعضی از پژوهشـگران   ،براین باره یک محرك را تشخیص دهد و آن را ارزیابی کند. عالوه در
-»اراده«داننـد و بـه    کـافی نمـی   ،گیري قصد یا باور فرصت وجود دانش و انگیزه را براي شکل

عاملی  ؛ کنند اشاره می - (Gelderen et al, 2015)کارگیري نیروي خواست براي انجام کاري  به
  است. آورده »گرایش به اقدام«در مدل خود با عنوان  (2000)که کروگر

فرآیندي از  ،موقعیت-در پیوند فرد (کنش کارآفرینانه): هاي پدیده محوري ابعاد و ویژگی
که آیا فرصتی  شود؛ فرآیندهاي ذهنی درباره این گیري در ذهن فرد آغاز می قضاوت و تصمیم

برداري از این  براي بهره را اگر پاسخ مثبت باشد و فرد دانش خود ؟وجود دارد آوريسودبراي 
مناسب و دستیابی به آن را  مطلوب ارزیابی کند، به باور وجود فرصتی براي خود ،فرصت

وتردید و  را فرآیند گذر از شک» 1آرزو-پیکربندي باور« ،(2006)مولن و شپرد رسد. مک می
که کنش  انجامد؛ اما براي این دانند که به کنش می شخص می ت سوم و اولرسیدن به باور فرص

  فرد باید در پاسخ به تصمیماتش اقداماتی انجام دهد.  ،کارآفرینانه روي دهد
بسیاري مـورد   تحقیقاتدر  ،دهد کار انجام می و اندازي کسب رفتارهایی که فرد در طول راه

الگـوي   شـامل  .  فرآینـدهاي رفتـاري   PSED I & IIاز جملـه مطالعـات    ،انـد  مطالعه قرار گرفتـه 
اسـت  خرید تجهیزات   تااستخدام نیرو  و کار و ریزي کسب از برنامه ،ها اي از فعالیت پیوسته هم به

در ایـن فراینـد     شـود.  مطرح مـی  کار و مثابه فرآیند اقدام و پیگیري هدف کسب جا به که در این
هـا و   ثیر بگـذارد. قضـاوت  أها ت گیري ها و تصمیم بر قضاوت ،ریافت بازخوربا د تواند مینهایت 

                                                        
1. “belief-desire configuration”  
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 ,Wood et al)کنند  در طول زمان و با یادگیري تغییر می و فرآیندهاي ذهنی ماهیت ثابتی ندارند

2017).   
  دهاي بازگیري مفاهیم از کُ شکل. 3جدول 

  کُد(ها)  مفهوم  مقوله
  X1 .X2 .X3  در پاسخ به فرآیندهاي ذهنی هاي قابل مشاهده فعالیت  بعد رفتاري

  بعد ذهنی

 X4. X5. X6. X49  فرآیندهاي ذهنی

 X7. X8. X46  هاي در حال تکامل قضاوت
  X9  گیري تصمیم

 X14. X15. X25. X27  آرزو-بندي باور هیأت
 X16. X17  شخص) شخص و اول باور فرصت (سوم

 X36. X38  شده مطلوبیت ادراك
 X37  شده پذیري ادراك امکان

  هاي کنش کارآفرینانه ویژگی
  X60  فرآیند

  X74  1ناول
 X41. X42  مبتنی بر یک غایت

 X43. X44. X45. X46. X47. X71  پدیده اجتماعی

 -پیوند فرد
  فرصت

  

  هاي فردي زمینه
  و محیطی

  

  X28 .X29. X30. X31  دانش و توانایی کارآفرین
 X48  اراده کارآفرین
 X32  انگیزه کارآفرین

 X33. X35 X13. X40  محرك بیرونی

 X10. X11. X12  اطمینان شرایط عدم  شرایط محیطی
 X73  شرایط کمبود منابع

 X51. X53. X39  ارائه چیزي نو  هاي کنش کارآفرینانه خروجی

 X52  انجام مبادالت کاراتر 

  هاي  کنش کارآفرینانه استراتژي

 X55  سازي بهینهعملی عقالیی و 
 X56  عملی با کاربرد محدود عقالنیت

 X64. X65  سرایی بداهه
 X67. X68. X69  بریکوالژ

 X69  به انجام رسانیدن کار
 X70. X18. X66  اثرسازي

 X71. X72  سازي مشروعیت

  مراحل

 X76  پیش از پیدایش
 X77. X61. X62  پیدایش

 X78  بلوغ
 X57. X26  گذاري هدف

 X59. X63  پیگیري هدف

 X58  ریزي برنامه
 X18. X19. X20.  X34  درك فرصت

 X21. X22. X23  پیگیري فرصت
 X50  اعمال فرصت

                                                        
  مستلزم نو بودن و جدا از مسیرهاي موجود .1
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تنهایی درباره وجود و  کنش کارآفرینانه تنها یک فرآیند اقتصادي نیست که در آن فردي به
بلکـه در تعامـل بـا دیگـر بـازیگران بـازار روي        ،برداري فرصت تصمیم بگیرد و عمل کنـد   بهره
هـاي   یکی از ویژگـی  ،نو محصول، بازار یا سازمانِ،هدف-دهد. ارائه چارچوبی نوین از ابزار می

در  (2006)مولن و شـپرد  هاي اقتصادي است. مک متمایزکننده کنش کارآفرینانه از دیگر کنش
  باشد.  ناولتی داشته  کنش کارآفرینانه باید  ،گویند مقاله خود می

هـاي کـارآفرینی بـراي     هایی است که در بیشتر پژوهشی اطمینان یکی از ویژگی عدممحیط: 
 ,Shane & Venkataraman, 2000; McMullen and Shepherd)اسـت    زمینه و بسـتر بیـان شـده   

2006; Sarasvathy, 2001)کنش کارآفرینانه . عدم ی ذاتی آن به ناولتی که ویژگ ،اطمینانِ همراه
 که کنش کارآفرینانه معطوف بـه آینـده و آینـده نـامعلوم      جا از آن ،عالوه به . گردد است برمی

 McMullen)آیـد   شمار مـی  ناپذیر کنش کارآفرینانه به اطمینان همراه جدایی ، بنابراین عدماست

& Shepherd, 2006) . خون «آن را  اي است که توسند و همکاران، اطمینان به اندازه اهمیت عدم
هم  ،اطمینان در ادبیات پژوهشی کارآفرینی  دانند. عدم می» هاي کارآفرینانه هاي فرصت در رگ

و هـم  ،اي کـه در آن احتمـال رخـدادها قابـل شناسـایی اسـت بررسـی شـده         صورت ناشـناخته  به
ن اطمینـا  ها غیرقابل شناسایی اسـت. بـراي عـدم    اي که رخدادها و احتمال آن صورت ناشناخته به

است که بـا    شده  هایی ارائه ها و منطق مکانیسم ،شود می  نوع اول که به زبانِ نایتی ریسک نامیده
 .(Townsend et al, 2018)اطمینـان نـوع دوم فـرق دارد     ذیـل شـرایط عـدم    ،گـزینش و کـنش  

 ،هـاي محیطـی اسـت کـه کارآفرینـان      اطمینان، کمبود منابع یکی دیگر از ویژگـی  بر عدم عالوه
 ,Baker & Nelson)رو هسـتند   هبـا آن روبـ   ،کـار  و انـدازي کسـب   ویژه در مراحل آغـازین راه  به

2005; Stenholm & Renko, 2016). دستاورد مطالعـاتی اسـت کـه بـه منطـق کـنش        ،بریکوالژ
 اند. کارآفرینانه در شرایط فقر پرداخته

هـاي کـنش کارآفرینانـه هـر کـدام متناسـب بـا         اسـتراتژي  ،در این مدلهاي عمل:  استراتژي
اطمینان قابل شناخت، منطق کارآفرین مبتنی بر  اند. در محیط با عدم اي خاص پیشنهاد شده زمینه

ریـزي   بـه برنامـه   ،شـده  تعیین  ی است که در آن براي دستیابی به اهداف از پیشگیري علّ تصمیم
هاي کنش  اطمینان غیرقابل شناخت، استراتژي  ط با عدمپردازد. این درحالی است که در محی می
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پردازي استوار است؛ بنابراین کـارآفرین بـا توجـه بـه      هاي اثرسازي و بداهه کارآفرینانه بر منطق
بـرداري از اقتضـائات    هاي استراتژیک و بهره کردن همکاري  تواند تاب آورد، اهرم زیانی که می

کند.  اهداف خود را مشخص و پیگیري می -ه ممکن نیستک-بینی جاي پیش به ،و کنترل آینده
زمـان فرصـت    سـازي هـم   کند، خلق و پیـاده  اطمینان کار می  که در محیط عدم ياستراتژي دیگر

 منظور ایـن اسـت کـه    .دادن دو پدیده در آنِ واحد نیست معناي روي زمانی تنها به است. این هم
هـاي   ند. بررسی کارآفرینـانی کـه در محـیط   ده یکدیگر را شکل می ،سازي فرصت خلق و پیاده

هـا مرزهـاي    کـه آن  دهـد  مـی نشـان   انـد،  زدهفقیر و با کمبود منابع  دست به کـنش کارآفرینانـه   
ترکیبـات   ،اند از منـابع موجـود و در دسـترس    و توانسته  موجود در تعریف منابع را کنار گذاشته

  .(Baker et al. 2003)کنند خلق نوینی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  دگذاري محوري کنش کارآفرینانهالگوي کُ -1شکل 
  

 در مقـاالت که  است  مراحل گوناگونی  شامل کنش کارآفرینانه مراحل کنش کارآفرینانه:
 ،وکار نوین کلی فرآیند ایجاد یک کسبطور به  .اند ، با اصطالحات گوناگون بیان شدهمختلف



  256 1398تابستان ، 1 شمارة ،12 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

، رزنـدآوري و والـدینی تشـبیه شـده    ) بـه ف 2005گونه که در مقالـه کـاردون و همکـاران (    همان
زایـش و   ،پیـدایش شـامل دوره جنینـی   و پیدایش شامل تعهد و تصـمیم،   دربردانده مراحل پیش

  .استبلوغ 
 ,Schumpeter)داند  می» محملی براي مکانیسم تغییر«شومپیتر  کنش کارآفرینانه را  پیامدها:

 & McMullen) اسـت رآفرینانـه  از دسـتاوردهاي کـنش کا   آنایجاد تغییـر و پاسـخ بـه     .(1942

Shepherd, 2006)هدف به صـورت محصـول، سـازمان یـا بـازاري      -. ارائه چارچوب نوین ابزار
  روند. شمار می پیامدهاي کنش کارآفرینانه بهاتر نیز نوین و مبادالت کار

  گیري بحث و نتیجه
زمینـه کـنش   هـا در   رغـم رونـد فزاینـده پـژوهش     به  ،دهد بررسی مقاالت پژوهشی نشان می

 27دهـد کـه از    نشـان مـی   1نیست. جـدول   پژوهشگران کارآفرینانه، مفهوم روشنی مورد توافق
مقالـه تعریفـی مفهـومی از کـنش کارآفرینانـه       7تنها  ،مقاله برگزیده با روش مرور سیستماتیک

پـذیري   مپردازي و تعمی به پیشبرد تئوري ،که وجود مفهوم و سازه روشن  جا از آن اند. ارائه داده
 ،گیري از روش مرور سیستماتیک با بهره کرده است، این پژوهش تالش کند می ها کمک  یافته

و با روش تحلیل مضمون، اجزاي تعـاریف    کرده مقاالت مهم و مرتبط در این زمینه را شناسایی
پیرامون مفاهیم  ،. در این پژوهشکند تحلیل  و هاي مرتبط با کنش کارآفرینانه را تجزیه یا گزاره

در  ،ارتبـاط بـین ایـن مفـاهیم و مقـوالت      وکنش کارآفرینانه در هفت مقولـه اصـلی ارائـه شـد     
   ) .1(شکل  الگویی فرآیندي از کنش کارآفرینانه به نمایش درآمد

ــایی   ــوالت شناس ــاهیم و مق ــاس مف ــژوهش  براس ــده از پ ــا    ش ــده ب ــاي برگزی ــرور  روشه م
  شود: می و پیشنهاد گونه تعریف سازي این ارچهسیستماتیک، کنش کارآفرینانه با رویکرد یکپ

پویا و تکـاملی   هايمبتنی بر فرآیند يها اي از فعالیت پیوسته هم الگوي به ،کنش کارآفرینانه«
گـر   و طـی آن کـنش   ،فرصـت بـوده  -است که آغازگرِ آن پیونـد فـرد    گیري و تصمیم  قضاوت

اي از  گران، گسـتره  تعامل با دیگر کنشاطمینان و دسترسی به منابع) و در  متناسب با محیط(عدم
  »دهد.هدف ارائه -گیرد تا چارچوب نوینی از ابزار کار می هاي عمل را به ها و مکانیسم منطق
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  انـداز  از چشـم  کـدام  هـر  ،تـر  هـاي پـیش    این تعریف دربردارنده اجزایی است کـه پـژوهش  
هـا و   اي از فعالیـت  پیوسـته  هـم  الگوي به-ابعاد رفتاري چنین،هم .اند پرداخته به آنتئوریک خود 

اسـت. در ایـن     را درنظـر گرفتـه   -گیـري  فرآیند پویا و تکـاملی قضـاوت و تصـمیم   -ابعاد ذهنی
 بـر  ،اقتصـادي  هـاي صـرفاً   بودن کنش توجه شده و هم برخالف نگرش فرآیندي بههم  ،تعریف

بـا   نیـز  مند بودن کنش است. زمینه شده کیدتأ  -گرها در تعامل با دیگر کنش–عد اجتماعی آن ب
هـایی ماننـد اثرسـازي     کـه دسـتاورد پـژوهش    یمحیطـ  يهـا  ها و مکانیسـم  تناسب منطق به توجه

هاي برجسته  ویژگیدیگر از  ،است (Baker & Nelson, 2005)و بریکوالژ  (2001)سارسواثی 
  تعریف پیشنهادي است.

   پژوهشی  هايپیشنهاد
ن قلمروهایی که به پژوهش بیشتري نیاز دارنـد  کرددر روشن  ،روريهاي م پتانسیل پژوهش

تازگی در ادبیـات کـارآفرینی    به ،وجود دارد ها قلمروهایی که کثرت پژوهشی در آنکاهش و 
تواننـد بـا بررسـی تعـاریف مفهـومی و       هـاي آینـده مـی    است. پژوهش  نیز موردتوجه قرار گرفته

 سـازي را مـورد مطالعـه قـرار دهنـد. همچنـین       هاي عملیاتی ها و چالش تناسب میان آن ،عملیاتی
گونـه   همـان   کننـد. پذیري تعاریف موجود را بررسـی   با انجام فراتحلیل، قدرت تعمیم توانند می

توانـد در   مفهومی و عملیاتی می وجود تعاریف مشخص و مشترك ،شد  که در این تحقیق گفته
باشد. بنـابراین یکـی از پیشـنهادهاي      هاي آن  نقش داشته پذیري یافته تعمیم پیشرفت تئوریک و

  سازي است.  هاي عملیاتی گیري از روش ارائه تعاریف عملیاتی با بهره ،پژوهشی
در ایـن   هایی محدودیت ،هاي مروري براي پیشبرد دانش یک قلمرو رغم اهمیت پژوهش به 

تالش ما بـراي پوشـش مقـاالت پیشـرو در مـورد       برخالفنخست،  .وجود دارد روش پژوهشی
حـذف شـدند.     هـاي کتـاب   هایی همچون مقاالت کنفرانسی و فصـل  کنش کارآفرینانه، قسمت

در  را تـوان ذهنیـت پژوهشـگر    رغـم تـالش بـراي انجـامِ دقیـق پـژوهش، نمـی         بـه  بـراین،   عالوه
  نادیده گرفت.  ،تگذاري مفاهیم و مقوال دها و نامبندي کُ ویژه دسته دگذاري و بهکُ
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