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 Entrepreneurship in tourism as an emerging discipline, 
but with increasing growth, has attracted the attention 
of scholars of various disciplines through their 
interdisciplinary background. Research in this area, 
however, faces the same methodological and research 
weaknesses, and the results do not pave the way for 
entrepreneurs and policymakers. The purpose of this 
study was to evaluate and analyze the methodology of 
studies in this field using meta-analysis. Statistical 
population includes all articles published in domestic 
journals in the field of tourism entrepreneurship. 
Sampling was done through a whole-body method and 
44 articles were selected. The methodology of Sanders 
et al. introduced and used to evaluate and analyze the 
articles. The results show that research in this field is 
mainly conducted in the positivist paradigm, since 
entrepreneurship in tourism is in the conceptualization 
and theorizing stage, research in this field requires 
fundamental orientations with exploratory goals, 
qualitative and synthetic approaches, grounded theory 
strategies, and comparative and deductive approaches. 
Finally, suggestions for future research are presented. 
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چکیده مقالهاطالعات    
ای نوظهور اّما با رشـد فزاینـده، توجـه پژوهشـگران  عنوان رشته کارآفرینی در گردشگری به

هـای ایـن  خود اختصاص داده است. این در حالی است که پژوهش های مختلف را به رشته
شناسـی و ضـعف مسـئله پژوهشـی مواجهنـد و نتـایج آنهـا،  حوزه عمومًا با یکنـواختی روش

ارزیـابی و تحلیـل راهگشای کارآفرینان و سیاسـتگذاران نیسـت. پـژوهش حاضـر بـا هـدف 
  شناسی مطالعات در این حوزه با استفاده از فراروش انجام شده است.  روش

نی در جامعه آماری شامل تمامی مقاالت منتشرشـده در مجـالت داخلـی در حـوزه کـارآفری
مقالـه برگزیـده شـده  ۴۴شـده و  شـماری انجام گیـری بـه روش تمام نمونه گردشگری است.

شناسـی سـاندرز و همکـاران معرفـی و  برای ارزیابی و تحلیل مقاالت، چارچوب روشاست. 
  استفاده شده است. 

ه شـد گرایـی انجام پارادایم اثباتطورعمده در  های این حوزه، به پژوهشدهد  نتایج نشان می
پردازی اسـت، پـژوهش  سازی و نظریه و ازآنجاکه کارآفرینی در گردشگری در مرحله مفهوم

هـای کیفـی و  هـای بنیـادین بـا اهـداف اکتشـافی، روش گیـری در این حوزه نیازمند جهـت
در پایـان  بنیاد و رویکردهای قیاسی و تطبیقـی بیشـتری اسـت. های داده ترکیبی، استراتژی

  های آتی ارائه شده است. ژوهشنیز پیشنهادهایی برای پ
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  مقدمه

گر برای توسعه  عنوان عاملی تسهیل های اخیر، کارآفرینی به در دهه
اقتصادی و اجتماعی کشورها و همچنین عامل بسیار مهمی بـرای 

وری مورد توجـه قـرار  زایی و افزایش بهره دستیابی به رشد، اشتغال
ــه اســت ( ــد، Lopez et al., 2019گرفت ــات جدی ). در نظری
عنوان موتور رشد و توسعه اقتصـادی و  طورعموم به کارآفرینی را به

شواهد متعددی مبنی بر سـهم اند و  اجتماعی کشورها مطرح کرده
های کوچک و جدید کارآفرین در پویـایی صـنایع و منـافع  شرکت

کید  اقتصادی حاصل از آن وجود دارد و ازاین رو کارآفرینی مورد تأ
ــت ــی  دول ــا م ــد ( ه ). Murdock & Nicholls, 2012باش

کارآفرینی موتور محرکه رشد اقتصادی، فناورانه و اجتماعی اسـت 
)Bhawe & Zahra, 2019.(  

هـای  های مختلف فعالیت کرده و به روش کارآفرینان در حوزه
). یکی از Hall, 2014گذارند ( متنوعی بر رشد اقتصادی تأثیر می

های بروز و ظهور کارآفرینی، فعالیت در صنعت گردشـگری  جنبه
تـرین عوامـل در  عنوان یکی از مهم های گردشگری به است. جاذبه

وکارهـای کارآفرینانـه، مـورد توجـه  کسبجذب گردشگر و ایجاد 
 ,Ajake & Amalaریـزان قـرار دارنـد ( سیاسـتگذاران و برنامـه

معنـای ایجـاد و جسـتجوی  ). در این حوزه، کـارآفرینی بـه2012
های نوآورانه برای تولید ارزش است که توسط پژوهشگران  فرصت

عنــوان عامــل قدرتمنــدی بــرای توســعه تلقــی  و سیاســتگذاران بــه
  ).Roundy & Fayard, 2019ود (ش می

هم هستند  کارآفرینی و گردشگری دو مفهوم مرتبط و وابسته به
ــه ــب کســب و ب ــای  طورعموم خــدمات گردشــگری در قال وکاره

شـود. بررسـی پیشـینه  گردشگری و توسـط کارآفرینـان ارائـه مـی
دهد با وجـود پیشـینه انـدک  پژوهشی مرتبط با این حوزه نشان می

کارآفرینی در گردشگری، در دهـه اخیـر پـژوهش در های  پژوهش
این حوزه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و با رشد قابل تـوجهی 
در حال افزایش است. ضمن آنکه مفهوم گردشگری نیز مورد توجه 
جامعه علمی قرار گرفته و تعدد مجـالت در ایـن حـوزه و افـزایش 

  گری دارد.چشمگیر مقاالت گردشگری، نشان از اهمیت گردش
ای بودن کارآفرینی در گردشگری و عالقه  رشته با توجه به میان

شناسـی،  های مختلفـی نظیـر جامعـه تحقیقاتی پژوهشگران رشته

گـذاری در  مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی، علوم سیاسی و سیاسـت
بخش عمومی، بازاریـابی و... بـه ایـن حـوزه علمـی، اسـتفاده از 

هـای مختلـف  ترده در پـارادایمهای پژوهشـی متنـوع و گسـ روش
پژوهشی مورد انتظار است. این در حالی است کـه بررسـی اولیـه 

شناسی  های این حوزه نشان از عدم تنوع و یکنواختی روش پژوهش
ها در پـارادایم فلسـفی خاصـی بـا  تحقیقات دارد و بیشتر پژوهش

  اند. های پژوهشی محدودی انجام شده روش
هـا در ایـن  ایج حاصل از پژوهشضمن آنکه کاربردی بودن نت

ای بـین عالئـق  حوزه علمی نیز مورد تردید است و شکاف فزاینـده
های پژوهشـگران کـارآفرینی در  تحقیقاتی، استانداردها و اولویت

وکارهـای  گردشگری و نیازهای واقعی کارآفرینان و صاحبان کسب
گردشــگری وجــود دارد. مــورد دیگــر، ابهــام، تغییــر و پیچیــدگی 

ای افـزایش  طور فزاینـده ی است که اهمیت این موضوع را بهمحیط
تـوان شـناخت  تـرین دالیـل ایـن امـر را مـی دهد. یکی از مهم می

ناکافی از مفاهیم جدیـدی همچـون کـارآفرینی در گردشـگری و 
تبیــین نامناســب مســئله پژوهشــی دانســت کــه بــه پیــروی از آن، 

بـا ضـعف و هـا نیـز  شده در این پـژوهش های تحقیق انجام روش
  نقصان همراه است.

هـای تحقیـق در یـک  اگر این تعریف پذیرفته شـود کـه روش
دهنـده باورهـای مشـترک میـان  حوزه یا رشته علمی خـاص نشـان

پژوهشگران آن حوزه در مورد سؤاالت مهم و نحوه پاسخگویی بـه 
به نقـل از فردوسـی و همکـاران،  ١٩٧٠آن سؤاالت است (کوهن 

هــای  گرایــی کــه در بــین پــژوهش اثبــات )، پــارادایم١٨۴: ١٣٩٨
کــارآفرینی در گردشــگری، فلســفه پژوهشــی غالــب اســت، 
پاسخگوی تمامی نیازهای این حـوزه نیسـت؛ زیـرا کـارآفرینی در 

واســطه پیشــینه انــدک آن در مطالعــات داخلــی و  گردشــگری، بــه
پردازی است  سازی و نظریه خارجی، در حال حاضر مرحله مفهوم

  های بنیادین با اهداف اکتشافی است.  ریگی و نیازمند جهت
هــا از نظــر ماهیــت موضــوع، ســؤاالت و  ازآنجاکــه پــژوهش

ــا یکــدیگر  ــده و... ب اهــداف، عوامــل و متغیرهــای مــؤثر بــر پدی
اند، آشکار است کـه پـارادایم، اسـتراتژی و روش تحقیـق  متفاوت

متناسب و خاص خود را داشـته باشـند. بـا توجـه بـه توضـیحات 
ــده، ارائه ــل  ش ــی و تحلی ــق، بررس ــن تحقی ــام ای ــدف از انج ه
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شده در حوزه کارآفرینی در گردشگری  شناسی مطالعات انجام روش
های پژوهشی در این حـوزه پژوهشـی  و بررسی تنوع و تناسب روش

اســت. بــرای ایــن منظــور، از روش تحقیــق فــراروش و چــارچوب 
) اسـتفاده شـده ٢٠١۶و همکاران ( 1مند و سیستماتیک ساندرز نظام

پـردازد.  است که در هشـت مرحلـه بـه ارزیـابی روش تحقیـق مـی
و در مراحـل  سرانجام ازآنجاکه این حوزه، یک حوزه علمی نوظهـور 

توسعه مقدماتی است، راهکارها و پیشنهادهایی بـرای پژوهشـگران 
  های مناسب و متنوع ارائه شده است. در استفاده از روش

  
  ت نظری پژوهشمالحظا

  کارآفرینی، گردشگری و کارآفرینی در گردشگری

هـای مختلـف  هاست که پژوهشگران رشـته پدیده کارآفرینی سال
ــت  ــًا ماهی ــارآفرینی ذات ــرده اســت. ک ــود ک ــی را جــذب خ علم

هــای مختلــف  ای دارد کــه در آن دانشــمندان از حــوزه رشــته میان
شناسـی  و روان شناسی اقتصاد، استراتژی و رفتار سازمانی، جامعه

کننـد  هـای علمـی، آن را بررسـی مـی از منظر هریک از این رشته
)Szaban & Skrzek−Lubasińska, 2018این،  ). براسـاس

بان جهـانی  تعاریف متعددی برای کارآفرینی ارائه شده است. دیده
هرگونه تالش برای ایجاد مشاغل جدیـد «کارآفرینی، کارآفرینی را 

های جدید، مانند خوداشتغالی، ایجاد یک  گذاری یا ایجاد سرمایه
وکار موجود توسط یک فـرد،  سازمان جدید، یا گسترش یک کسب

» وکاری کـه از قبـل تأسـیس شـده اسـت گروهی از افراد یا کسب
هـای  داند. در این تعریـف، سـطح کـارآفرینی شـامل فعالیـت می

های  وکارهای جدید و یا توسعه فعالیت کارآفرینی برای ثبت کسب
  ).GEM, 2018های موجود است ( ارآفرینی در سازمانک

انـدازی و  کشف و خلق فرصـت و بـه دنبـال آن عالقـه بـه راه
هــا در قلــب فراینــد کــارآفرینی قــرار دارد  گیــری از فرصــت بهــره

)McKenny et al., 2018 کارآفرینی نیازمند تمایل به ریسک .(
شده تا  حاسبهکردن (فردی و مالی) است؛ اّما در یک قالب کامًال م

های آن  شانس موفقیت را همواره افزایش دهد و ریسک را با پاداش
  ).Aliaga−Isla & Huybrechts, 2018در تعادل قرار دهد (

گردشــگری از نظــر ســازمان جهــانی گردشــگری، مجموعــه 
                                                           
1. Saunders 

های فرد یا افرادی است که به مکانی غیـر از مکـان عـادی  فعالیت
یک شب و حداکثر یک سـال زندگی خود مسافرت کرده و حداقل 

گزینند و هدف از مسافرت آنـان نیـز گذرانـدن  در آنجا اقامت می
شـوند نیـز  اوقات فراغت است. کسانی که شامل این تعریـف مـی

  ).UNWTO, 2016شوند ( گردشگر نامیده می
هـا  عنـوان ترکیبـی از سـازمان توان به صنعت گردشگری به می

ت محصـوالت و خـدمات نگاه کرد که در توسعه، تولیـد و تجـار
توانند نیازهای گردشگران را برآورده کنند. آنچـه  درگیر هستند و می

ـــاد  ـــارآفرینی، ایج ـــت دارد ک ـــن صـــنعت اهمی ـــعه ای در توس
وکارهای کوچک و متوسـط و توسـعه نـوآوری اسـت. اینهـا  کسب

عواملی هستند که توسعه صنعت گردشگری را در سـطح جهـانی، 
). Rusu et al., 2017کنند ( می ای، ملی و محلی تضمین منطقه
توان گفت که کارآفرینی ارتبـاط نزدیکـی بـا گردشـگری دارد و  می

هـای گردشـگری توسـط کارآفرینـان و  اغلب خـدمات و فعالیـت
هـای  وکـار شـود. بنـابراین کسـب هـای آنـان ارائـه مـی وکار کسب

  های کارآفرینانه دارند.  گردشگری وابستگی زیادی به فعالیت
های  ترین حوزه گردشگری یکی از بزرگترین و سریع کارآفرینی

درصـد بـه  ٩، تقریبًا ٢٠١۴در حال رشد در جهان است. در سال 
براین، برآورد  ُکل تولید ناخالص داخلی در دنیا کمک کرده و افزون

 ٢٠١٠هـای  المللی سراسر جهان، بین سال شده که گردشگران بین
افزایش خواهنـد یافـت درصد در هر سال  ٣/٣، به میزان ٢٠٣٠تا 

ــند  ــر برس ــون نف ــد میلی ــارد و هشتص ــک میلی ــدود ی ــه ح ــا ب ت
)UNWTO,2 2015.(  

آشکار است با توجه به افزایش اهمیت این حـوزه، تحقیقـات در 
این بخش افزایش یابد؛ هرچند تاکنون تحقیقات مربوط به کارآفرینی 
 در گردشگری و توریسم کمتر مورد توجه بـوده و نادیـده گرفتـه شـده

ــیگاال،  ــت (س ــاران، ٢٠١۶اس ــولوول و همک ــتر ٢٠١۵؛ س ) و بیش
های تجربی در مورد این موضوع در اروپـا و در اقتصـادهای  پژوهش

  ). Alrawadieh et al., 2018توسعه یافته انجام شده است (
) در پژوهشـی بـه دالیـل، منـابع و ٢٠١٧روسو و همکـاران (

انـد.  ی پرداختهموارد ضروری و با اهمیت کارآفرینی در گردشـگر
های مختلف مقاالت منتشرشـده در ایـن حـوزه در بـین  آنها جنبه

                                                           
2. World Tourism Organization 



      ۵   فراروش رویکرد: گردشگری در کارآفرینی مطالعات شناسی روش تحلیل و ارزیابی

 

را بـا اسـتفاده از روش مـرور ادبیـات  ٢٠١٣تـا  ٢٠٠۵هـای  سال
هـای  آوری، پـردازش و تفسـیر داده بررسی کرده و سپس بـا جمـع

اند. نتایج ایـن تحقیـق نشـان  های خود را ارائه کرده آماری، تحلیل
ایـن حـوزه از نظـر روش تحقیـق، همچنـان های  دهد پژوهش می

نیازمند بهبود و ارتقاست و یکی از موارد پراهمیت در ایـن زمینـه، 
هـا در  کمبود اطالعات کامل در زمینه گردشگری است؛ زیـرا داده

وکارهـای گردشـگری وجـود دارد و  های خاصـی از کسـب بخش
کامل نیست کـه بـه محـدود شـدن مطالعـه در ایـن زمینـه منجـر 

  ).Rusu et al., 2017د (شو می
برخی از پژوهشگران نیز بر عواملی نظیر جنسیت در موفقیـت 

عقیـده آنهـا جنسـیت در  انـد. بـه کارآفرینان گردشـگری پرداختـه
وکارهـای گردشـگری مـؤثر اسـت و نتـایج نشـان  مدیریت کسب

دهــد مشــارکت زنــان در ایــن امــر کمتــر از مــردان اســت و  مــی
گردشگری در سطح متوسط بـوده و  های آنها در کارآفرینی نگرش

  ).Serafimova & Petrevska, 2018نیازمند بهبود است (
  

  شناسی فراروش: رویکرد تحلیل روش

عنـوان یکـی از  بـه 1شناسی، فرامطالعـه در بررسی منابع و متون روش
هـای  های پیشین در حوزه شناسی پژوهش های بررسی و آسیب روش

 :Patterson et al., 2001پژوهشی مختلف معرفی شـده اسـت (

برخی از اندیشـمندان فرامطالعـه را شـامل چهـار قسـمت  ).243
هــای گذشــته)،  هــای پــژوهش (تحلیــل نظریــه 2اصــلی فرانظریــه

 4های گذشته)، فراترکیـب شناسی پژوهش (تحلیل روش 3فراروش
 5هــای گذشــته) و فراتحلیــل هــای پــژوهش (تحلیــل کیفــی یافتــه

بنچ و دی، (دانند  های گذشته) می هشهای پژو کّمی یافته (تحلیل
). در تعدادی دیگـر ١٣٩٧نژاد و همکاران،  به نقل از صالح ٢٠١٠

ها، فرامطالعه شامل سه قسـمت فراتحلیـل، فـراروش و  از پژوهش
  ).Edwards et al., 2009: 45فرانظریه است (

هـای  شـده، آنچـه در پـژوهش هـای ارائه بندی با توجه به دسته
عنــوان یکــی از  دارد ایــن اســت کــه فــراروش بــهپیشــین اهمیــت 

                                                           
1. Meta−Study 

2. Meta−Theory 

3. Meta−Method 

4. Meta−Synthesis 

5. Meta−Analysis 

شناسـی مـورد  های پیشین از منظر روش های تحلیل پژوهش روش
کید اندیشمندان و پژوهشگران است و می عنـوان مبنـایی  تواند به تأ

های کـارآفرینی در گردشـگری  برای ارزیابی روش تحقیق پژوهش
نظـر ژائـو در این پژوهش مورد استفاده قرار گیرد. همچنان کـه بـه 

شـدن مسـائل و  ای از مطالعات است که بـه روشـن فراروش، گونه
ــد  شناســی تحقیقــات اجتمــاعی کمــک مــی مشــکالت روش کن

)Zhao, 1991ــه ــرور نقادان ــراروش م ــی  بخش روش ). ف شناس
شناسی تحقیـق از جملـه  تحقیقات با توجه به ابعاد مختلف روش

ــه ــع نمون ــری، جم ــق و... ا آوری داده گی ــرح تحقی ــا، ط ــت ه س
)Barnett-Page & Thomas, 2009.(  

تـوان گفـت  در مجموع در خصوص روش تحلیل فراروش می
های تحقیق در مطالعات قبلی  که فراروش، تناسب و درستی روش

های اولیـه از نظـر تحلیـل  کند. در فراروش، پژوهش را بررسی می
ها،  هـای تـدوین فرضـیه گیـری، روش های نمونه رویکردها، روش

رزیابی، جامعه و نمونه آماری و هـرآن چیـزی بررسـی متغیرهای ا
 Edwards etشناسـی اسـت ( شوند که مربوط به بحث روش می

al., 2009: 27.(  
  

  شناسی چارچوب تحلیل مقاالت از منظر روش

دهـد کـه بـا وجـود  بررسی مقاالت مرتبط با این حوزه نشـان مـی
ــرای  ــراروش ب ــی ف ــوم روش پژوهش ــا و مفه ــودن معن ــان ب یکس
پژوهشگران، هریـک از آنهـا ایـن حـوزه از چـارچوب و فراینـدی 

اند. بـه اذعـان و ادعـای  متفاوت برای انجام فراروش استفاده کرده
بسیاری از محققان، چارچوب مشخصی برای تحلیـل مقـاالت از 

شـده در  های انجام شناسی وجود ندارد و اندک پژوهش منظر روش
بـدین منظـور طراحـی  هایی ابتکـاری را حوزه فراروش، چارچوب

  اند. کرده
) در پژوهشـی بـا ١٣٩۶عنوان نمونه، صـادقی و همکـاران ( به

هــای علمــی پژوهشــی  شناســی مقالــه هــای روش عنــوان کاســتی
شناسـی فـراروش انجـام داده و ضـمن  مدیریت اسـالمی، آسـیب

مطرح کردن این نکته که چارچوب کـاملی بـرای انجـام فـراروش 
ــدارد، از چــارچوب ترک ــداعی اســتفاده کردهوجــود ن ــد.  یبــی اب ان

هـای  همچنین مراحـل انجـام تحقیـق فـراروش را بـر مبنـای گـام
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اند و از فراینـد  گانه انجام تحقیق در روش فراترکیب قرار داده هفت
منظور اسـتفاده  ) بـدین٢٠٠٧( 1فراترکیب سندلوسـکی و بـاروس

). ایــن در حــالی ٢١−١٩: ١٣٩۶انــد (صــادقی و همکــاران،  کرده
هــای  هــدف از روش فراترکیــب، تحلیــل کیفــی یافتــه اســت کــه
ــژوهش ــراروش، روش پ ــا در ف ــته اســت؛ اّم ــای گذش شناســی  ه
شوند و ایـن دو موضـوع ماهیتـًا بـا  های پیشین تحلیل می پژوهش

  یکدیگر متفاوتند.
) پژوهشــی بــا عنــوان فــراروش ١٣٩٨فردوســی و همکــاران (

هـا را  در روش بینی های بازاریابی در ایران: بررسی نزدیک پژوهش
اند. در این  های حوزه بازاریابی انجام داده با هدف ارزیابی پژوهش

پژوهش نیز چارچوب و فرایندی برای تحلیل ارائـه نشـده اسـت و 
تحقیقات حوزه بازاریابی از نظر روند انتشار مقـاالت در مجـالت 

های مختلف، نوع مطالعه (کّمی، کیفی و آمیخته)، روش  طی سال
ها (معادالت ساختاری، تحلیـل عـاملی، همبسـتگی،  تحلیل داده
هــا (مصــاحبه،  بنیــاد و...) و ابــزار گــردآوری داده نظریــه داده

ای، مطالعـه اسـناد و مـدارک و...)  نامه، مطالعـه کتابخانـه پرسش
  اند. بررسی و تحلیل شده

ــل ــاران ( 2مادی ــل ٢٠١٨و همک ــوان تحلی ــا عن ــی ب ) پژوهش
قات کیفی در حوزه بهداشت و شناختی جهت ارتقاء تحقی فراروش

اند. هدف از پژوهش آنها، ارائه روشـی نوآورانـه و  روان انجام داده
شناسی تحقیقات کیفی بود که تجمیـع  ابتکاری برای تحلیل روش

تواند باعث ارتقاء مفـاهیم  شناسی تحقیقات کیفی پیشین می روش
  و ادراک هرچه بیشتر از موضوع شود.

ــز ــین روی ــا هــدف ٢٠١٨(و همکــاران  3همچن ) پژوهشــی ب
های حوزه مدیریت دانش  کاربردهای فراروش برای ترکیب پژوهش

افزارهای چابک انجام دادند. ایـن پـژوهش طـی یـک  و توسعه نرم
فرایند ابتکاری مبتنی بر هفت مرحله انجام شـد و نتـایج نشـان از 

افزار در سطوح  های چابکی نرم ارتباط بین مدیریت دانش و ارزش
  دانشگاهی بود.صنعتی و 

  

                                                           
1. Sandelowski & Barros 

2. Madill 

3. Ruiz 

  معرفی چارچوب تحلیل

شناسی  های پیشین که با استفاده از فراروش، روش بررسی پژوهش
هــای پیشــین را تحلیــل کردنــد، نشــان از آن اســت کــه  پــژوهش

شناســی  پژوهشــگران، چــارچوب مشخصــی بــرای تحلیــل روش
ندارند. این در حالی است که در برخی از منابع روش تحقیـق در 

شناسـی و تمیـز دادن  چارچوبی برای تفکیک، نوععلوم مدیریت، 
از  4ها از یکدیگر وجود دارد که تحت عنوان پیاز پـژوهش پژوهش

) ٢٠١۶شود و محصول مطالعات ساندرز و همکـاران ( آن یاد می
.است

عنـوان راهنمـایی بـرای انتخـاب  درواقع پیـاز پـژوهش بـه 5
 های مختلف پژوهش اسـت شناسی برای بخش ترین روش مناسب

)Malalgoda, 2018: 904 و چـارچوب قابـل قبـولی جهـت (
  ).٩٠٨کند (همان:  اطمینان از کیفیت یک پژوهش فراهم می

های اصلی یـا  درواقع پیاز پژوهش، توصیف قدرتمندی از الیه
شناسی اثربخش باید انجام  مراحلی است که برای تنظیم یک روش

شده توسـط  الگوی پیاز پژوهش ارائه ).Raithatha, 2017شود (
کند تـا  ساندرز و همکاران ابزاری است که به پژوهشگر کمک می

پژوهش خود را سازمان بخشیده و طرح پژوهشی خود را براسـاس 
صورت گام به گـام توسـعه دهـد. همچنـین  های مختلف و به الیه

گفتنی است که الگوی پیاز پـژوهش ابتـدا بـرای مطالعـات حـوزه 
 :Melnikovas, 2018وکار طراحی شده است ( ت و کسبمدیری

34.( 

                                                           
4. Research Onion 

) و همچنـین /https://onion.derby.ac.ukبرای اطالعات بیشتر نگاه کنید به ( .5
، تـألیف دکتـر شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع روشکتاب 

فرد، تهـران: انتشـارات  سیدمهدی الوانی، دکتر عادل آذر و دکتر حسـن دانـایی
  صفار.
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  )Saunders et al., 2009برگرفته از  ١٣٩۴فرد و همکاران،  : پیاز فرایند پژوهش (دانایی١شکل 

) مبنـایی را فـراهم ١این، مدل پیـاز پـژوهش (شـکل براساس
کند که درک خوبی از کل فرایند تحقیق داشته باشـیم و هنگـام  می

ــابی روش ــرای  بررســی و ارزی شناســی پژوهشــی، توجیهــاتی را ب
 ).Curkan & Curkan, 2019مناسب بودن آن ارائه کنیم (

  
  گزینش مقاالت برای تحلیلفرایند 

ــدواژه ــاالت، کلی ــزینش مق ــرای گ ــارآفرینی،  ب ــایی همچــون ک ه
های مـرتبط  گردشگری، کارآفرینی در گردشگری و دیگر کلیدواژه
هـای معتبـر  با کارآفرینی در انواع مختلـف گردشـگری در پایگـاه

 1داخلی منتشرکننده مقاالت همچون پرتال جـامع علـوم انسـانی،
پایگــاه مجــالت  2علمــی جهــاد دانشــگاهی،پایگــاه اطالعــات 
و همچنـین  4بانـک اطالعـات نشـریات کشـور 3تخصصی نـور،

                                                           
1. Ensani.ir 

2. Sid.ir 

3. Noormags.ir 

پایگاه مجالت علمی جستجو و پس از مطالعـه عنـوان و چکیـده 
ها، مقاالت مـرتبط بـا موضـوع تحقیـق گـردآوری شـدند  پژوهش
  ).٢(شکل 

جامعه آماری این پژوهش، مقاالت علمی منتشرشـده در ایـن 
باشد. ازآنجاکـه کـارآفرینی در گردشـگری، موضـوع  میها  پایگاه

بـا  –هاست، بنابراین تعداد مقاالت این حـوزه  جدیدی در پژوهش
محـدود بـوده و بـرای  −وجود رشد چشمگیر آن در سـالیان اخیـر

  شماری استفاده شد. گیری مقاالت از روش تمام نمونه

                                                           
4. Magiran.com 

 پژوهش هایفلسفه

 گيري پژوهشجهت

 رويكردهاي پژوهش

 هاي پژوهشروش

 مكان انجام پژوهش

 هدف پژوهش

 استراتژي پژوهش

روش گردآوري 
 هاي پژوهشداده
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های کارآفرینی در گردشگری : فرایند بازبینی و گزینش پژوهش٢شکل 

  ها یافته

شناسی مقاالت  شده برای تحلیل روش با توجه به چارچوب معرفی
هـای کـارآفرینی در  )، در این بخش روش انجام پژوهش١(شکل 

 شوند: تحلیل و ارزیابی میسطح  ٨گردشگری در 
  

  . تحلیل مقاالت از نظر فلسفه پژوهش١سطح 

شناسـی مطالعـات در قالـب  هـای پـژوهش، روش از نظر فلسـفه
گرایـی، تفسـیری، انتقـادی،  گرایـی و فرااثبـات های اثبات پارادایم

فمینیســت، نظریــه آشــوب، نظریــه پیچیــدگی و مدرنیســت قابــل 
ها  شده، بیشتر پژوهش انجام های تفکیک است. با توجه به بررسی

ــات ــارادایم اثب ــی انجام در پ ــیری،  گرای ــس از آن، تفس ــده و پ ش
هـای  هـا نیـز در پـژوهش گرایی و انتقادی. دیگر پـارادایم فرااثبات
  ).٣شده مشاهده نشد (شکل  بررسی

 

 

 

 

 

 

 

  
  پژوهش . تحلیل مقاالت از نظر فلسفه٣شکل 

  گیری پژوهش . تحلیل مقاالت از نظر جهت٢سطح 

شناسـی مطالعـات در قالـب  گیـری پـژوهش، روش از نظر جهت
ای تفکیـک  های بنیادی، کاربردی، ارزشیابی و توسـعه گیری جهت
شـده در حـوزه  هـای انجام دهد پـژوهش شوند. نتایج نشان می می

گیری کـاربردی و پـس از  رینی در گردشگری، بیشتر با جهتکارآف
های ارزشـیابی و بنیـادی  گیری اند. جهت ای انجام شده آن، توسعه
 ).۴های بعدی قرار دارند (شکل  نیز در رتبه

 

 

 مقاله) ٨۵شده (منابع یافت تعداد
 مقاله) 12تعداد منابع ردشده به علت عنوان (

 مقاله) 73شده (هاي غربالكل چكيده

 مقاله) 24تعداد منابع ردشده به علت چكيده (

 مقاله) 49شده (كل محتواي بررسي

 مقاله) 5تعداد منابع ردشده به علت محتوا (

 مقاله) 44هاي نهايي (تعداد پژوهش
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  گیری پژوهش . تحلیل مقاالت از نظر جهت۴شکل 

  . تحلیل مقاالت از نظر رویکردهای پژوهش٣سطح 

شناسـی مطالعـات در قالـب  از نظر رویکردهـای پـژوهش، روش
اسـتقرائی و تطبیقـی قـرار -رویکردهای استقرائی، قیاسی، قیاسـی

هـای  دهـد پـژوهش گیرند. نتایج تحلیل مطالعـات نشـان مـی می
حوزه کـارآفرینی در گردشـگری، بیشـتر بـا رویکـرد  شده در انجام

اســـتقرایی انجـــام شـــده اســـت. رویکردهـــای پژوهشـــی 
هـای بعـدی قـرار  استقرایی، قیاسی و تطبیقی نیـز در رتبـه−قیاسی
 ).۵گیرند (شکل  می

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

  پژوهش. تحلیل مقاالت از نظر رویکردهای ۵شکل 

  های پژوهش . تحلیل مقاالت از نظر روش۴سطح 

از نظر روش پژوهش، مطالعات به سه روش کّمی، کیفی و ترکیبی 
دهـد  شوند. نتایج بررسی مطالعات نشان می (آمیخته) تفکیک می

 شده در حوزه کارآفرینی در گردشـگری، بیشـتر های انجام پژوهش
های تحقیق ترکیبـی و کیفـی  با روش کّمی انجام شده است. روش

 ).۶گیرند (شکل  های بعدی قرار می نیز در رتبه

  

11

7

25

1

0

5

10

15

20

25

30

بنياديكاربرديارزشيابيتوسعه اي

8
6

29

1

0

5

10

15

20

25

30

تطبيقياستقراءقياساستقرايي -قياسي 



     ١۴٠٠ پاییز /١٠٨ش/ ٢٧س/ شناسی علوم انسانی روش   ١٠

 

  
  . تحلیل مقاالت از نظر روش پژوهش۶شکل 

  مکان انجام پژوهش. تحلیل مقاالت از نظر ۵سطح 

ای،  صـورت کتابخانـه از نظر مکان انجام پـژوهش، مطالعـات بـه
شـوند. نتـایج ارزیـابی نشـان  میدانی و آزمایشـگاهی انجـام مـی

شده در حوزه کارآفرینی در گردشـگری  های انجام دهد پژوهش می
صورت میدانی انجام شـده اسـت. ترکیبـی از مطالعـات  عمومًا به

ای  ی در رتبه بعد و سرانجام مطالعات کتابخانهای و میدان کتابخانه
صـورت  یک از مطالعات بـه گیرند. همچنین هیچ در پایان قرار می

 ).٧آزمایشگاهی گزارش نشده است (شکل 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 . تحلیل مقاالت از نظر مکان انجام پژوهش٧شکل 

  . تحلیل مقاالت از نظر استراتژی پژوهش۶سطح 

هـای  از نظر استراتژی پـژوهش، مطالعـات بـا یکـی از اسـتراتژی
نگــاری،  بنیـاد، تـاریخی، قوم پیمـایش، همبسـتگی، تجربــی، داده

شـوند. نتـایج ارزیـابی  پژوهی و مطالعه مـوردی انجـام مـی اقدام
شـده در  هـای انجام دهد پژوهش های پژوهشی نشان می ژیاسترات

صـورت پیمـایش انجـام  حوزه کارآفرینی در گردشگری عمومًا بـه
شده است. راهبردهـای همبسـتگی، مطالعـه مـوردی، تـاریخی و 

گیرنـد. همچنـین  هـای بعـدی قـرار مـی پژوهی نیـز در رتبـه اقدام
نگـاری  د، قومبنیـا یک از مطالعات از راهبردهای تجربی، داده هیچ

 ).٨استفاده نکرده است (شکل 
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  . تحلیل مقاالت از نظر استراتژی پژوهش٨شکل 

  . تحلیل مقاالت از نظر هدف پژوهش٧سطح 

و  از نظــر هــدف پــژوهش، مطالعــات بــا یکــی از اهــداف تبیــین
شـوند. نتـایج  بینی، اکتشـاف و فهـم، و توصـیف انجـام مـی پیش

هـای  دهـد پـژوهش هـای پژوهشـی نشـان مـی ارزیابی استراتژی
شـده در حــوزه کـارآفرینی در گردشــگری عمومـًا بــا هــدف  انجام

شوند. پس از آن اهـداف  توصیف شرایط و وضع موجود انجام می
 ).٩ند (شکل گیر بینی قرار می اکتشاف و فهم و تبیین و پیش

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . تحلیل مقاالت از نظر هدف پژوهش٩شکل 

  
  های پژوهش . تحلیل مقاالت از نظر روش گردآوری داده٨سطح 

هـای  ها با اسـتفاده از روش ها، پژوهش از نظر روش گردآوری داده
نامه و اسنادومدارک یـا ترکیبـی از آنهـا  مشاهده، مصاحبه، پرسش

هــای  دهــد داده شــوند. نتــایج تحلیــل نشــان مــی گــردآوری مــی

هـای حـوزه کـارآفرینی در گردشـگری  شده در پـژوهش گردآوری
ــا اســتفاده از پرســش ــًا ب ــردآوری شــده عموم ــد و دیگــر  نامه گ ان

توزیـع بـه نسـبت مشـابهی ها، فراوانی و  گردآوری داده های روش
 ).١٠دارند (شکل 
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  های پژوهش های گردآوری داده . تحلیل مقاالت از نظر روش١٠شکل 

  گیری بحث و نتیجه

شناســی مطالعــات  هــدف از انجــام ایــن پــژوهش، تحلیــل روش
کارآفرینی در گردشگری با استفاده از رویکرد فراروش بوده است. 

هــای فرامطالعــه اســت کــه بــه تحلیــل  فــراروش یکــی از قســمت
پـردازد. درواقـع فـراروش،  های گذشـته مـی شناسی پژوهش روش

شناسـی تحقیقـات بـا توجـه بـه ابعـاد  مرور نقادانـه بخـش روش
بررسـی  شناسی تحقیق است و در آن، هرآن چیـزی مختلف روش

  شناسی است. شوند که مربوط به بحث روش می
ها نـدارد،  هرچند موضوع فراروش، سابقه چندانی در پژوهش

طورعمـده نبـود چـارچوب و مبنـایی  اّما پژوهشگران این حوزه، به
ها با رویکرد فراروش را یکـی از  شناسی پژوهش برای تحلیل روش

بررسـی  انـد. هـای ایـن روش تحلیلـی برشـمرده ترین ضعف مهم
دهد که با وجود یکسان بـودن  مقاالت مرتبط با این حوزه نشان می

معنا و مفهوم روش پژوهشی فراروش برای پژوهشگران، هریـک از 
آنها این حوزه از چارچوب و فرایندی متفاوت برای انجام فـراروش 

  اند. استفاده کرده
به اذعان و ادعای بسیاری از محققـان، چـارچوب مشخصـی 

شناسـی وجـود نـدارد و انـدک  مقاالت از منظر روش برای تحلیل
هایی ابتکاری  شده در حوزه فراروش، چارچوب های انجام پژوهش
توان به پـژوهش  اند که از جمله آنها می منظور طراحی کرده را بدین

شناسـی  های روش ) در مطالعۀ کاستی١٣٩۶صادقی و همکاران (
سی و همکـاران های علمی پژوهشی مدیریت اسالمی، فردو مقاله

هـای بازاریـابی در ایـران،  ) در پژوهِش فـراروش پـژوهش١٣٩٨(

شـناختی  تحلیـل فـراروشپژوهِش ) در ٢٠١٨مادیل و همکاران (
جهت ارتقاء تحقیقات کیفی در حوزه بهداشـت روان و همچنـین 

کاربردهـای فـراروش بـرای مطالعـۀ ) در ٢٠١٨رویز و همکاران (
افزارهـای  دانـش و توسـعه نـرمهای حوزه مدیریت  ترکیب پژوهش

  چابک اشاره کرد.
دهـد در هریـک از  های مورد اشاره نشان مـی بررسی پژوهش

شناسـی  هـای خاصـی از تحلیـل روش تحقیقات، بر جنبه یا جنبه
کید شده و عمومًا تحقیقات در این حـوزه از ضـعف چـارچوب  تأ

تر پژوهشـگر در متـون روش  برنـد. بررسـی عمیـق تحلیل رنج می
)، ٢٠١٩( 1شناسـی از جملـه لـی و مطالعات حـوزه روش تحقیق
 4)، گـول٢٠١٩( 3)، کورکان و کورکـان٢٠١٩و همکاران ( 2سینها

)، ٢٠١٨و همکاران ( 6)، مااللگودا٢٠١٨( 5)، ملنیکواس٢٠١٩(
) نشـان داد کـه ١٣٩۴فرد و همکـاران ( )، دانایی٢٠١۶( 7ساهای

همکـاران  شده توسط پروفسور ساندرز و چارچوب تحلیلی معرفی
عنوان مبنا و راهنمـای مناسـبی بـرای تحلیـل  تواند به ) می٢٠١۶(

ها قرار گیرد. ایـن چـارچوب در  شناسی مطالعات و پژوهش روش
  های یادشده، معرفی و استفاده شده است.  پژوهش

شـود،  این چارچوب که تحت عنوان پیاز پژوهش از آن یاد می
                                                           
1. Li 

2. Sinha 

3. Curkan & Curkan 

4. Gul 

5. Melnikovas 

6. Malalgoda et al., 

7. Sahay 
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هـای  اسی برای بخششن ترین روش راهنمایی برای انتخاب مناسب
مختلف پژوهش بوده و چارچوب قابل قبـولی جهـت اطمینـان از 

کنـد. درواقـع پیـاز  شناسی یک پـژوهش فـراهم مـی کیفیت روش
های اصلی یا مراحلـی اسـت  پژوهش، توصیف قدرتمندی از الیه

  شناسی اثربخش باید انجام شود. که برای تنظیم یک روش
یـه بـرای ارزیـابی نوآوری پـژوهش حاضـر، کـاربرد ایـن نظر

تحقیقات در قالـب فـراروش و اسـتفاده از چـارچوب تحلیلـی آن 
شناسـی مطالعـات پیشـین از منظـر  برای تحلیل و ارزیـابی روش

شناسی آنهاست. بر مبنای این چـارچوب، از سـطح (الیـه)  روش
هـای پـژوهش،  اول تا سطح (الیه) هشتم، مواردی همچون فلسفه

هــای  رویکردهــای پــژوهش، روشهــای پــژوهش،  گیــری جهــت
هـای پـژوهش، اهـداف  پژوهش، مکان انجام پژوهش، اسـتراتژی

هــای پــژوهش قــرار دارنــد.  هــای گــردآوری داده پــژوهش و روش
جزئیات این چارچوب و عناصر مرتبط با هر الیه در بخش معرفی 

تفصـیل توضـیح داده شـده  بـه ١چارچوب تحلیل و شکل شـماره 
  است. 

چـارچوب، گـزینش عناصـر در  ایـنای آشکار است بـر مبنـ
تر تأثیرگـذار  های سـطوح بـاالتر، بـر سـطوح پـایین هریک از الیه

کـه در یـک پـژوهش، فلسـفه  عنـوان نمونـه، درصـورتی است. بـه
گیـری  گرایی انتخاب شود (در الیـه اول)، جهـت پژوهشی، اثبات

پژوهش (الیه دوم) از نوع کاربردی، رویکرد پژوهش (الیـه سـوم) 
استقرایی، روش پژوهش (الیه چهارم) از نوع کّمی، مکـان  از نوع

انجام پژوهش (الیه پنجم) از نوع میدانی، استراتژی پژوهش (الیه 
ششم) از نوع پیمایش و همبستگی یـا تجربـی، اهـداف پـژوهش 

هـای  (الیه هفتم) از نوع تبیین، توصیف یا اکتشـاف و نهایتـًا روش
نامه یا اسناد  ) از نوع پرسشهای پژوهش (الیه هشتم گردآوری داده

های دیگر، متناسـب  و مدارک خواهد بود. بدین ترتیب در پژوهش
های پژوهشی درنظر گرفته شده (الیه اول)، دیگر سـطوح  با فلسفه
گیری، رویکرد، روش، استراتژی پـژوهش  ها همچون جهت و الیه

  شود. و... به پیروی از فلسفه پژوهش تنظیم می
)، مبنـایی بـرای ٢٠١۶( همکارانبنابراین چارچوب ساندرز و 

ارائه توجیهاتی برای مناسب بودن یا انتقاد درک، تحلیل، ارزیابی و 
شناسی  برای تحلیل روش رو هاست؛ ازاین شناسی پژوهش روشاز 

مطالعات کارآفرینی در گردشگری، از این چارچوب استفاده شـد 
  شرح زیر است: که نتایج آن به

هـای  های پژوهش، مطالعات در قالـب پـارادایم نظر فلسفه از
گرایی، انتقادی، فمینیست، نظریـه  گرایی، تفسیری، فرااثبات اثبات

شـوند. تحلیـل  آشوب، نظریه پیچیدگی و مدرنیست تفکیـک مـی
گرایـی  هـا در پـارادایم اثبـات دهد بیشتر پژوهش مقاالت نشان می

٪)، ٢٠هـای تفسـیری ( یمشده و پس از آن، پـارادا انجام ٪1)۶۶(
ــات ــی ( فرااثب ــادی (١١گرای ــرار داشــته و از دیگــر ٣٪) و انتق ٪) ق
  ها استفاده نشده است.  پارادایم

شناسی مطالعات در قالـب  گیری پژوهش، روش از نظر جهت
ای تفکیـک  های بنیادی، کاربردی، ارزشیابی و توسـعه گیری جهت
شده در این حوزه  انجامهای  دهد پژوهش شوند. نتایج نشان می می

ای  ٪) و پـس از آن، توسـعه۵٧گیـری کـاربردی ( بیشتر بـا جهـت
 اند. ٪) انجام شده٣٪) و بنیادی (١۶٪)، ارزشیابی (٢۵(

شناسی مطالعات در قالـب  از نظر رویکردهای پژوهش، روش
اسـتقرایی و تطبیقـی قـرار −رویکردهای استقرایی، قیاسی، قیاسی

های کـارآفرینی در  دهد پژوهش نشان میگیرند. نتایج ارزیابی  می
ــتقرائی ( ــرد اس ــا رویک ــتر ب ــگری، بیش ــپس، ۶۶گردش ٪)، و س

٪) و تطبیقـی ١۴٪)، قیاسـی (١٨اسـتقرایی (−رویکردهای قیاسی
  اند.  ٪) انجام شده٣(

از نظر روش پژوهش، مطالعات به سـه روش کّمـی، کیفـی و 
نشـان  شوند. نتایج بررسی مطالعـات ترکیبی (آمیخته) تفکیک می

شده در حوزه کارآفرینی در گردشگری،  های انجام دهد پژوهش می
های تحقیق ترکیبی  ٪)، و پس از آن روش۶۴بیشتر با روش کّمی (

   اند. ٪) انجام شده١۶٪) و کیفی (٢٠(
ای،  صورت کتابخانه از نظر مکان انجام پژوهش، مطالعات به

ارزیـابی نشـان شـوند. نتـایج  میدانی و آزمایشـگاهی انجـام مـی
شده در حوزه کارآفرینی در گردشـگری  های انجام دهد پژوهش می

٪)، و پس از آن ترکیبی از مطالعـات ٧٠صورت میدانی ( عمومًا به
ای  ٪) و سـرانجام مطالعـات کتابخانـه١٨ای و میـدانی ( کتابخانه

                                                           
شوند، نشان از آن اسـت کـه از  . اعدادی که در ادامه با نماد درصد (٪) بیان می١

منـد  بهـرهشده، چند درصد از آن موضوع خاص  مجموع تمامی مقاالت بررسی
 ۶۶«بـدین معناسـت کـه » ٪)۶۶گرایی ( پارادایم اثبات«عنوان مثال  اند. به شده

 ».اند گرایی قرار داشته درصد از مجموع تمامی مقاالت در پارادایم اثبات
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صـورت  یک از مطالعـات بـه اند. همچنین هیچ ٪) انجام شده١٢(
 شده است.آزمایشگاهی انجام ن

هـای  از نظر استراتژی پژوهش، مطالعات با یکی از اسـتراتژی
نگـاری،  بنیـاد، تـاریخی، قـوم پیمایش، همبسـتگی، تجربـی، داده

شـوند. نتـایج ارزیـابی  مـوردی انجـام مـی پژوهی و مطالعـه اقدام
هـای ایـن حـوزه  دهـد پـژوهش های پژوهشی نشان مـی استراتژی

پـــس از آن راهبردهـــای  ٪) و۵٧عمومـــًا از راهبـــرد پیمـــایش (
ــتگی ( ــوردی (٢۵همبس ــه م ــاریخی (١١٪)، مطالع ٪) و ۵٪)، ت

یـک از مطالعـات از  کننـد و هیچ ٪) اسـتفاده مـی٣پژوهی ( اقدام
 نگاری استفاده نکرده است. بنیاد و قوم راهبردهای تجربی، داده

از نظر هدف پژوهش، مطالعات بـا یکـی از اهـداف تبیـین و 
شـوند. نتـایج  ، و توصـیف انجـام مـیبینی، اکتشـاف و فهـم پیش

هـای  دهـد پـژوهش هـای پژوهشـی نشـان مـی ارزیابی استراتژی
شـده در حــوزه کـارآفرینی در گردشــگری عمومـًا بــا هــدف  انجام

٪)، پس از آن اهداف اکتشاف ٧٠توصیف شرایط و وضع موجود (
  اند. ٪) انجام شده۵بینی ( ٪) و تبیین و پیش٢۵و فهم (

های پژوهشـی بـا  ها، داده گردآوری داده سرانجام از نظر روش
ـــتفاده از روش ـــش اس ـــاحبه، پرس ـــاهده، مص ـــای مش نامه و  ه

شـوند. نتـایج نشـان  اسنادومدارک یا ترکیبی از آنها گـردآوری مـی
های حـوزه کـارآفرینی  شده در پژوهش های گردآوری دهد داده می

ــه ــگری ب ــش در گردش ــتفاده از پرس ــا اس ٪) ۵۵نامه ( طورعموم ب
ها، فراوانی و توزیـع  های گردآوری داده شده و دیگر روش گردآوری

   نسبت مشابهی دارند. به
ــع ــایی از روش جم ــدی نه ــی بن ــورد  شناس ــای م ــتفادهه در  اس
ــژوهش ــه  پ ــت ک ــان از آن اس ــگری نش ــارآفرینی در گردش ــای ک ه
های استفاده در این حوزه، بیشتر جنبه کاربردی داشته و کمتر  پژوهش

تـرین  اند. یکـی از مهم سازی وارد شده پردازی و مفهوم به حوزه نظریه

هـای کّمـی و غلبـه فلسـفه  کـارگیری روش های ایـن ادعـا، بـه نشانه
گرایی در مطالعات بررسی شـده اسـت کـه بـه پیـروی از ایـن  اثبات

فلسفه، رویکرد پژوهشی استقرایی، استراتژی همبستگی و پیمـایش و 
  ها بیش از دیگر موارد است. پژوهشنامه در  کاربرد فراوان ابزار پرسش

ــدک  مهم ــر ان ــوع، عم ــن موض ــت ای ــرین عل ــاتت و  مطالع
ــژوهش هــای حــوزه کــارآفرینی در گردشــگری اســت و اغلــب  پ
شده در این حوزه، در سالیان  های داخلی و خارجی انجام پژوهش

گیـری  هایی با بهـره ترتیب نیاز به پژوهشاند. بدین اخیر انجام شده
گیـری بنیـادین بـیش از قبـل  تفسـیری و بـا جهـتهـای  از فلسفه

شود تا به توسـعه نظـری و مبنـایی ایـن حـوزه علمـی  احساس می
بینجامد. همچنـین ازآنجاکـه هـم کـارآفرینی و هـم گردشـگری، 

هایی پیچیده و متأثر از عوامل مختلفی هستند، بدیهی است  پدیده
هایی تحت فلسفه پیچیدگی و آشوب، ضـروری  که انجام پژوهش

های  گیری پژوهش رسد. به پیروی از این موضوع، جهت به نظر می
آتــی نیــز از مطالعــات کــاربردی بــه ســمت مطالعــات بنیــادی و 

  ای تغییر پیدا خواهد کرد. توسعه
ورود تحقیقــات بنیــادی بــه عرصــه مطالعــاتی کــارآفرینی در 

مندی بیشتر از رویکردهـای پژوهشـی قیاسـی و  گردشگری به بهره
که این رویکردهای مهم پژوهشی،  شود؛ درحالی میتطبیقی منجر 

هـای  شـود. آشـکار اسـت روش در حال حاضر کمتر استفاده مـی
کیفی و آمیخته که متناسب با پژوهش بنیادی هستند، بیش از قبـل 

بنیاد، تاریخی،  های پژوهشی داده و استراتژیمورد توجه قرار گرفته 
ازی با هدف کشف و پرد نگاری و مطالعات موردی برای نظریه قوم

شـوند. در ایـن حالـت،  فهم زوایای پنهان این حوزه اسـتفاده مـی
ها  نامه انجام نشده و از دیگر روش ها صرفًا با پرسش گردآوری داده

مثل مشـاهده، مصـاحبه، اسـنادومدارک یـا ترکیـب آنهـا اسـتفاده 
  شود. می
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