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Extended Abstract 

Introduction 

Basic question: “How have the dynamism and scientific development of geography been 

influenced by the dominant approach adopted by Iranian geographers for diversity in the main 

elements of the published interdisciplinary geography-entrepreneurship papers?” The abstracts 

of the papers, which had summarized their main contents, were reviewed in order to report their 

level of diversity in terms of objective, result, topic, area, participants and the entrepreneurship 

variable type, as the greater diversity in these categories in original scientific works shows the 

researchers' profundity and efforts to cover more issues and respond to more efficient 

approaches in society. From the points about the development and dynamism of geography, the 

following seven concepts are obtained as the signs of its dynamism and development: 

Removal of specialization-caused limitations, 

Contribution to content extension and researchers' profundity, 

Diversification of problem solving methods, 

Solving new scientific problems, 

Diversification of scientific subjects, 

Changing the researchers' perspectives towards issues, and 

Expanding the area of science. 

Geography considers entrepreneurship as a phenomenon that underlies the development of 

society, especially in deprived areas. It tries to plan its development process in Iran by 

identifying its factors, capacities and obstacles, as well as the quality of the factors in terms of 

being natural or human and internal or external, and presenting a development model for it. 

 

Methodology 

This study is based on the meta-analysis method, and its data were collected through the 

documentary method. 

A total of 27 active journals were identified in the first step, and then the relevant terms were 

searched in the website of each journal. More detailed information was obtained through the 

advanced search of the websites about the use of the word entrepreneurship among the 

keywords of papers and they were sorted by chronological order. At this stage, a total of 108 

science research papers which had used the word entrepreneurship as one of their keywords 

were identified. Since this study focuses on the works of geographers, the authors' expertise in 

geography was also checked. Of the initial number of the papers, 91 papers (84.25%) had been 

written by Iranian authors and published in geographical journals. The number of research 

samples was determined 73 papers (over 80%) based on the Morgan table. Titles and abstracts 
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of the papers were selected and studied in order to collect statistical data, as the abstract of any 

scientific paper has to be written within clear frameworks that researchers and journals are 

required to observe, and it must sum up the whole content of the paper, although it had not been 

observed in some cases. The content analysis method was used in this study for data analysis 

purpose. The sampling unit was the abstracts of the papers prepared by the author(s), and the 

registration unit consisted of the research objectives, research methods, analysis methods, 

findings, results (achievements), suggestions extracted from the research abstracts, as well as 

the topics of the studies, which could be extracted from the titles in the most cases. Research 

codes were exploratory, and each and every new codeword was written down, and if a single 

word or a synonym of it was replicated, it was added to the code number. 

 

Results and Discussion 
An Overview of All Categories 

According to )T7(, the difference between the actual situation (85 scores) and the desired 

situation (370 scores) is 285 scores, which means the loss of a 77% score of diversity approach 

in the papers. Another notable result is that if we subtract the total actual scores (58.77, Column 

5 of T7) from 370 (only 15.9% of the total capacity scores of the codes in all categories), the 

resulting figure will be 311.226. 

Assessing the total codes and scores obtained from the papers shows two noticeable points. 

First, 370 new and diverse codes could have been obtained in the 73 geography-

entrepreneurship interdisciplinary papers of Iranian geographers to achieve the essential 

diversity for the scientific development of geography; however, a total of 85 codes (23%) were 

actually obtained. Second, many of these codes were replicate codes, and replication was not a 

sign of the importance of the topic and even the existence of a difference in attitude in the 

dimensions of the topic. Although this was not discussed in this paper, it is confirmed by the 

initial reviews. The reasons for the replication of some codes need to be explored even in such a 

limited community in order for the society, publishers and researchers to benefit from it. 

However, the current study shows that the replication of some codes brought the authors only 

nearly 59 scores in terms of diversity, and they have lost a larger part of it, approximately equal 

to 311.5 scores. This indicates a lack of diversity approach in the papers. 

 

Conclusion 

The findings of this study show that Iranian geographers have achieved part of the desired 

success through the geography-entrepreneurship inter-discipline; however, more changes are 

needed for them to achieve the deserving position and provide appropriate and timely responses 

and solutions to the current problems and needs of society. 
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 چکیده
 سریع غییراتت برابر در را زمال پویایی علمی بتواند باید جغرافیا و علم است شتابان بسیار امروز نجها در تحوالت

فاقد سرعت  اخیر هایسال لمسائ به پاسخگویی جغرافیا در که دارند باور جغرافیدانان از برخی دهد، از خود نشان
های چنین حلنی یكی از راهکارآفری -رافیاای جغرشتهمیان مانندای هرشتهای میانانجام پژوهش. کافی است
 گردد؛ در اینیمموجب ایجاد تنوع در محورهای اصلی کارهای علمی  ایرشتهمیان چرا که هایی استموقعیت
یایی ر پوب آن تاثیرشناخت چگونگی  ای ورشتهمیان یهاکاردانان در با هد  شناخت رویكرد غالب جغرافیتحقیق 

ی در یتخصصی جغرافیا هایمجلهعنوان از  27که در  گیری تصادفینمونه از طریقمقاله  73علم جغرافیا تعداد 
روش  رسی شود.ارها برکگرایی در این تا وجود رویكرد تنوع شدند انتخاب ،بودند شده زمینه کارآفرینی نوشته

کار گرفته هبررسی بتحقیق کیفی و تشخیص کدهای منفرد، شمارش و مقایسه آنها در هر ین از محورهای مورد 
 و ایج، افرادنت زمینه، وع، اهدا ،موض: یعنی بررسی مورددر محورهای اصلی مطالعه، های این براساس یافته. شده

نی، ای با کارآفرین رشتهدارد و کارهای بی وجود پژوهشگرانرویكرد محدودی در تنوع  کارآفرینی، متغیر موقعیت
در  بخشینوعت ویكردردارد. در حالی که  پویایی علمی جغرافیای برای تاثیر محدودی بر محورهای مورد بررس

 ،حل مسئله علم جغرافیا، قدرت تشخیص تواند پویایی،می ایرشتهترین علوم میانجغرافیا به عنوان یكی از قدیمی
 .یی جغرافیدانان را در جامعه خود افزایش دهدآکار و

 

 ، کارآفرینی.گرایی علمیای، پویایی علمی، تنوعرشتهجغرافیا، میان واژگان کلیدی:          
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 مقدمه
های بوده است به طوری که چالشاز پیامدهای این حرکت تخصصی شدن علوم پس از دوره طوالنی همراهی علمی 

ه عرصه وجود های تخصصی پا بهای عقالنی و انتقادی داده و رشتهایجاد شده یكی پس از دیگری جای خود را به تكاپو

 دوره آن از موفق عبور الزمه و کنندمی تجربه را جدیدی مسایل دوره هر در جوامعاما  (.118: 1391 ،صمدی) گذاشتند

در این زمینه بدیهی است ست. ا های مناسب برای مشكالت و مسائل پیش آمدهای بهتر، یافتن راه حلآینده سوی به

علوم  عملكرد این در حالی است که. داشته باشندآمیز باالیی در کمن به جوامع یتموفقو نقش اند مشارکت علوم توانسته

اند تا ای با توجه به نوع مسائل جامعه، متفاوت بوده است و گاهی علوم خود نیز دچار تغییرات شگرفی شدهدر هر دوره

 شدت و کانت دچار تحوالت عظیمیعلم جدید پس از دکار .بتوانند میزان پاسخگویی خود را تا حد ممكن افزایش دهند

فت و گر قرار توجه مورد آنها اجزا مسائل و ورود به تحلیل در انسان توانایی، صنعتی انقالب از پس (.102: 1394 ،قانعی)

در حوزه پژوهش،  1نقد تجزیه گرایی و در عین حال، (72: 1397 گلشنی،) تخصصی شدن علوم را در پی داشتامر این 

های پیوند ایده مدرنیسم پسا دوره در (.118 :1391 صمدی،)نمود فراهم« پژوهی رشتهمیان»شكل دهی  زمینه را برای

ای راه ایفای کار علمی بین رشتهای یكی از آنها است. رشتهمیانرویكرد  کههای مختلفی مطرح شده است علوم در طرح

 انیدانشجو یآماده ساز یبراطور کند. همینز میهای بهتری را برای علوم، همكاری علمی و حل مسایل جهان بانقش

و کار  یبه تفكر نوآورانه، طراح ازیرا که ن ایدهیچیمشكالت پراه حل ای، رشتهتوان با گسترش میانمی ،شغلی ندهیآ یبرا

ه ضرورت و ب در گذر زمانکه علم جغرافیا در این میان،  (.Han et al., 2020: 770)  ، ایجاد نمودموثر دارند یمیت

از علوم  ی خودهاهر کدام از رشته ه است دربه دو رشته جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی تقسیم شد تخصصی شدن

 نژاد،حاتمی)برندبهره میسازی مبانی نظری و توسعه قلمرو مطالعاتی به منظور غنی نزدین به خودمشابه و 

صورت قیاس ورت استقرا و یا ص به وها پراکندگی بین فضایی واب ر طریق از جغرافیا در تبیین و استدالل (.1391:15

علمی  یهارشته سایر ابزار و اطالعات، بینش از استفاده با جغرافیایی اساسی شناخت کسب و متقابل همكاری گیرد،می

ل بین رویكردهای به تحقیقات گسترده با ماهیت رواب  مكممنجر ای اخیر هسده بوده و در جغرافیایی کانون تحقیقات در

فضا مورد توجه قرار  -جامعه و جامعه -محیطی در جغرافیا شده است و دیدگاه تعامل طبیعت -زمانی و انسانی -فضایی

های جغرافیایی متشكل از سه قطب توان نتیجه گرفت که تحلیلمی هاگرفته است. با بررسی بسیاری از این تحقیق

عبارتند از: تحلیل فضایی، رواب  متقابل  طبقه تباطات و رواب  متقابل است. این سبزرگ و نامحدود با دامنه وسیعی از ار

گردد اما متمرکز می یای. تحلیل فضایی ابتدا روی مسئله کجایو تحلیل مبتنی بر مكان و تحلیل ناحیه ،انسان و محی 

ا این وجود انتظار داریم، جغرافیای . ب(126: 1395 )افراخته، رودها به سرعت روی ردیابی چرایی و چگونگی میپرسش

 های مناسبی را ارایه دهد.ها را دنبال نموده و ضمن کشف دالیل موجه راه حلزمان ما چرایی و چگونگی

های کشور دچار در دانشگاه به طور کلی دهد، علوم انسانیهای مجلس نشان میهای مرکز پژوهشنتایج بررسی

های ییکارآ;نا رفت وعلم جغرافیا از این امر مستثنی نبوده و پس (2 :1394 )قاسمی و امامی، شده است رفتپس

( مساله امروز جغرافیا و شاید جهان است. به 130 ،1395 افراخته،) جغرافیای رایج و بی اعتنایی مردم و محققان دلسوز

ین حاکم بر فرآیندها پیشرفت ریزی قوانکند متخصصان جغرافیای انسانی در پایهاشاره می 2جنسن -طوری که هولت

سازی بیش از اندازه علوم باشد که با کنار زدن ادراکات (. این شاید به دلیل ساده154: 1376تبریزی، ) انداندکی داشته

                                                           
1. Separatism 

2. Holt- Jensen 
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شود که با کلیت خود پیوندی ندارد و در این بین تجزیه علوم انسانی به کلی از هستی، جامعه به منزله اجزایی تلقی می

گرایی و آزمایشگاهی شود تا شناخت به تقلیلای میبهانه «تخصص»( در ادامه 7، 1393)پاریاد،  بارتر استارتمراتب خس

ای رشتهجغرافیا از دیدگاه جغرافیدانان به عنوان علمی میان (.121: 1395 ،: نقل از فكوهیافراخته ) شدن مبتال شود

ها قرار دارد و مسایل کنونی این رشته در امتداد دو طیف رشته شناخته می شود که در تعامل علمی مداوم با سایر

گردد. چاره رفع این مشكل، برقراری پیوند دوباره آن با گرایی و تجزیه گرایی بیش از اندازه این رشته ارزیابی میتقلیل

تباط علمی دوجانبه با علوم نزدین در حوزه علوم اجتماعی و رفتاری و حتی غیر از آن است. در این زمینه برقراری ار

ها ها، نظریههای کاری، روشها و زمینهگشا باشد. ترکیب دیدگاهای راهتواند اندیشهای کاربردی مانند کارآفرینی میرشته

کند که راه حل ها با هم، زمینه طرح مباحث جدید و متنوعی را فراهم میو موضوعات مورد بحث در هرین از این رشته

ها را تحت تاثیر قرارداده باشد، های اساسی مقالهد به همان اندازه متنوع باشد. هرچه تنوع مورد نظر، بخشتوانآن نیز می

تواند در برخورد با شوند که با رایه راه حل و ایجاد گفتمان درباره آنها، علم جغرافیا میتری مطرح میمسایل بیشتر و تازه

های یی ظرفیتآافزایش کار(. 235، 1394) صدوق، شتری از خود نشان دهدهایی که پیچیده شده اند احاطه بیواقعیت

 .(Poyhonen, 2017: 4520)  تولید دانش در جامعه اغلب به دلیل افزایش تنوع آن است

شود که  داده بر اساس مطالب فوق و جهت دستیابی به هد  پژوهش، تالش شده که به این سئوال اساسی پاسخ

و  جغرافیا در حوزه ای منتشر شدهبین رشته یهامقالهبخشی به عناصر اصلی تنوعدانان در رویكرد غالب جغرافی»

ود وضع موج ین سئوالابه منظور پاسخ به « است؟جغرافیا داشته  کارآفرینی، چه تاثیری بر پویایی و توسعه علمی

ادبیات تحقیق  و بر اساس مبانی نظری و ارآفرینی از نظر وجود تنوع در متغیرهایی که در ادامهک -های جغرافیاییپژوهش

اد و مینه، افرزتایج، موضوع، ناهدا ،  دراز تنوع  برخورداری میزان تحقیقدر این گردد. شوند، بررسی میتعیین می

می ین کند که درك توسعه علشود و این امكان را فراهم میمیگزارش و  بررسی، هادر مقالهموقعیت متغیر کارآفرینی 

 گیری شود.ای پیبه وسیله کارهای منحصر به آن رشته، بلكه از طریق کارهای بین رشته رشته نه

 

 مبانی نظری

و به تنوع در  استبندی و تخصصی شدن موجب تقسیم ودر متن دانش علمی گی یافتسازمان رشتهرشتگی: میان

زبان قرار دارد به واسطه محدود بودن،  گوید. با این که هر رشته در مجموعه علمی بزرگتریای علمی پاسخ میهزمینه

بحرانی، ) طور طبیعی گرایش به مستقل بودن داردبه ،هایی که مختص آن رشته هستندتخصصی کنونی و نظریه

ای از های تازهزه علمی پیشین و ایجاد شكلومستلزم یكپارچگی و تغییر شكل ح ،ای بودنبین رشتهعالوه، ( به1392:53

ها در ایران چندان ایرشتهرشد و توسعه میاناما آنچه که مشهود است این است که  .(1393:3ی نوری، اکبر) دانش است

)در قالب  توسعه علمی ین فرایند است که الزاماتی(. در حالی که 1394:174شهامت، ) باشدمحسوس و قابل اعتنا نمی

 »دومین فرآیند  ،«گراییفرهنگ علم»ه اولین آنها گردد کبر آن مترتب است و دست کم شامل مواردی می (چند فرآیند

وسعه نهادهای نظام ت» فرایند چهارمین سومین فرایند است، «محی  حقوقی »، «ریزیهای مدیریت و برنامهساختار

ن در این میا(. 1381:3)توفیقی و فراستخواه،  است «ها، امكانات و تجهیزات و...توسعه زیرساخت»و پنجمین آنها  «علمی

چهارمین فرایند یعنی توسعه نهادهای نظام علمی از این جهت که به ویژگیهای نهادهای علمی اشاره دارد، نقش 

که در  های مهمی استمشارکت پذیر و پیشنهاد پذیر از جمله ویژگی ،برخورداری از ساختی انعطا  پذیر. پررنگتری دارند

در ها که دانشگاه رودیانتظار م امروزه (.1384:3 داوری اردکانی،) هددای خود را نشان میرشتهمیانعلوم قالب توجه به 
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 بپردازندرشته واحد  نچهارچوب یکنند که به مشكالت جامعه فراتر از  سیتدر یاوهیبه ش دیدانش جدپی تولید 

(Nandan & London, 2013:816.) 

درون  یدانش است که از مرزها دیاز تول یاهآن به عنوان حوز فیمطالعه، توص نیشده در ابكار گرفته یکل فیتعر

 ،1رشتگیدرون] ایرشتهانیتوان انواع مختلف می، میو بازساز یپل ساز میبا استفاده از مفاه .گذردیم یارشته

 جادیا ییهاپل یداد. وقت صیرا تشخ [7و پسارشتگی 6فرارشتگی ،5، تكثررشتگی4چندرشتگی ،3رشتگیمیان ،2رشتگیبین

و درزی و دیگران،  Pilerot, 2016:418 ) دنکنیبرقرار م «کامل و محكم را هارشته» نیکه ارتباطات ب دنشویم

 یهارشته نیمتقابل ب یشناختن وابستگ تیبه رسماین موارد که:  یریادگاز جمله یای رشته نیب . منافع(75: 1392

ی و ها تفكر انتقادمهارت شیافزاپذیران، نش دافناوری از سوی و  یاقتصاد ،یمشكالت اجتماع شبردیمختلف در پ

(. Mobley et al, 2013: 18)یمشكالت اجتماع هكپارچی تیشرکت کنندگان در خصوص ماه یهادگاهیگسترش د

به طوری که انجام فعالیتهای تیمی  دانش دارد شرفتیو پ دیجد اتیکشف یبرا ییباال لیای پتانسرشته نیمطالعات ب

شود، عملكرد و سرعت زمان پاسخگویی به نیازها را بهبود ای منجر میبر این که به نتایج خالقانه ای عالوهرشتهمیان

 نیمعموالً حداقل  ،مختلف یلیتحص یهانهیزمدر متخصصان  دیجد یهادگاهید (.Han et al, 2020) بخشدمی

 تیاز موفق یادیز یهامثال .کنندیم فراهم ادر سایر رشته ه دیجد یهاشرفتیپ جادیرا در ا ] نوآورانه و خالقانه[ جرقه

 .(Knapp, 2012: 200) وجود دارد جز آنو  یاجتماع ومعل ،قاتیدر تحق یارشتهانیم یهاحاصل از روش

کدام اصول  معلوم شود،کند تا یهر رشته فراهم م یمرزها یجستجو یرا برا یفرصت یکاربرد یهاهینظرکاربست  

 دبخشیدانش ما را در مورد موضوع بهبود م ااساس ی،بررس بیترت نیشود. بدیاستفاده م گریدی هانهیدر زم ینظر

(Voorveld, Neijens & Smit, 2009: 536). م خاصیعلکسانی که در  یلیتكم التیح تحصودر سط یحت 

 لیآموزش مسا یکه برا یاتهرشمیانها حوزه یریادگیدر  ای ستندیمختلف علوم آشنا ن یهااند، لزوماً با حوزهدهکرمطالعه 

 نیکه پرداختن به ا کندیاشاره م( 2012)9فنشام(. 2013، 8تیپینس )تامسون ویی ندارند، آشنای هستندضرور علوم انسانی

درك نشان میدهد، که  یندیاست، فرآ یو استدالل علم یامستلزم استفاده از دانش چند رشته دهیچیپ لینوع مسا

 .(Chung Lee et al, 2016:168) باید وجود داشته باشداز علم  یترقیتر و عمگسترده

 یبرا دكریرو نییتعکه در مقابل،  است و توسعه قیتحقاساسی  یهایژگیاز و ایرشته نیبی هاپروژهفزاینده تعداد  امروزه

 نیشده، ختهشنا یعلم یهااز رشتهخاص  دو رشته ای نقالب یمبتكرانه در  یقاتیبرنامه تحق نیتوسعه  ایحل مساله 

  .(Rudall & Mann, 2010:1094)  شودقدیمی و ناکارآمد تلقی می تیفعال

فناوری،  به دنبال و  یاقتصاد ،یاجتماع حل مسائلمختلف در  یهارشته نیمتقابل ب یوابستگ یریادگدر فرایند ی

را در  آنها از سوی دیگر باوردهد و یم شیرا افزا پژوهاندانش یتفكر انتقاد یهاای مهارترشتهمیان فراگیری علوم

 یدگیچیپبه  ،یاسیق یسازدنبال کردن ساده یجا بهتقویت میكند و  یمشكالت اجتماع ه بودن ماهیتكپارچیخصوص 

                                                           
1.Intra- Disciplinarity 
2. Cross- Disciplinarity 
3. Interdisciplinarity 
4. Multi- Disciplinarity 
5. Pluridisciplinarity 
6. Meta- Disciplinarity 
7. Post- Disciplinarity 
8. Tippins 
9. Fensham 
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 ;Mobley et al, 2013:18) دهدت توجه میاسیس یهانقد و مشارکت نش،یدرك جامع، ب یحوزه در جستجو نیا

Parker & Guthrie, 2014:1220). آموزش در  تیفیو ک یآموزشی هادوره رسد کهبدین ترتیب به نظر می

قابلیت آموزش  یهادر تمام بخشاز علوم پیوند داشته و  یارشتهبا درك میان ،در حال توسعهتوسعه یافته و  یکشورها

 (. 2010، تیكلی؛ برت و 2009 د،یپارکر و و، به نقل از: Parker, 2010:326) اجرا دارند

 .2 است، یچیدهپ سیستم رشتگی،میان . موضوع1: کرد معرفی توانمی صورتبدین را رشتگیمیان اساسی هایلفهمؤ

 .4 کند،می پیدا معنا تخصصی دانش چند از استفاده با لزوماً رشتگی. میان3است،  رشتگیمیان تپنده قلب ترکیب، و تلفیق

 .6شود، می برقرار تخصصی هایدانش میان پویا دیالكتیكی آیند،فر این . در5است،  فرآیند همیشه ین رشتگی،میان

 بریج جمع با شناخت نآ کند که ارائه را جدیدی شناخت و باشد داشته معرفتی افزودهارزش باید رشتگی،میان آوردره

امعه از طریق توان به حل مسایل پیچیده ج( و به همین دلیل می1399:136 ،پور)ابراهیم آمدنمی دست به هارشته

فراهم  های علمی مختلفپژوهان رشتهرشته این امكان را برای دانشفعالیت میانای امیدوار بود. همكاری بین رشته

 نندست پیدا کدهای هر ین را به چالش بكشند و به درکی جدید از موضوع آورد که بحث و تبادل نظر در فرضیهمی

باعث تعامل میان دو یا چند رشته مختلف و زمینه سازی برای رشد  ایرشتهمیانعلوم  توسعه(. 1394:4قاسمی و امامی، )

تواند از تبادل یشود این تعامل مو توسعه علوم و افزایش توانمندی علم برای حل مشكالت پیچیده و چند وجهی می

ندهی ها و سازماسی، دادهشناشناسی، اصطالحها، معرفتشناسی، رویهساده نظرات تا همگرایی متقابل مفاهیم، روش

 (.1395:121 ،افراخته و1387:165، پورعلوی ) تحقیق و آموزش در عرصه گسترده را در برگیرد

، ستهای مختلف نیای به معنای احاطه در چند رشته یا انجام مشترك کار توس  افرادی با تخصصرشتهمطالعات میان

های مفهومی، توضیح و مفهومی کردن نتایج، به کارگیری بس  مدلهای مختلف برای های رشتهبلكه در آن از آموزه

 تفكر پرورش با رشتگیمیان شود.های مختلف استفاده میزمینه رشته در های یكدیگر و ایده گرفتن از دانشروش

؛  1394:6قاسمی و امامی، ؛ 1391:5)خورشیدی و پیشگاهی،   کند، نوآوری و خالقیت به حل مسئله کمن میانتقادی

 این پیامد آن سوی دیگر تخصص، تقلیل گرایی و آزمایشگاهی کردن شناخت است.( 1394:104احمدی و همكاران، 

به  تواند تا عمق زیاد پیش برود و کاربردهای زیادی بیابد، اما این عمق هموارهمی شناخت هرچند که است آن قضیه

(. 1395:121 )افراخته، اد زندگی انسانی تنظیم نشده استزیرا در ترکیب با سایر ابع ماندای باقی مینقطهصورت 

داند که در آن عضو هیأت ی برای طراحی برنامه درسی آموزش میاای را شیوههای بین رشتهآموزش (2006)1روتن

دو رشته  ها را از حداقلها یا نظریهها، مفهومها، ابزارها، بینشمهارت ،هاعلمی یا گروه، اصول علمی اطالعات، داده

، بیان مسائل موضوعات شناخت در دانشجویان توانایی ارتقای هد  با کار کنند. اینتحصیلی تعیین، ارزیابی و ترکیب می

 (.1391:37)صفری، رودموزش فراتر میآگیرد که از میدان ین رشته و محور هایی انجام میها و راه حلو ارائه رویكرد

رسد که بتوان موضوعی مطالعاتی را می نظر به دشوار ها، امروزه،گیری رشتهشكل ها وتخصص افزایش و زمان گذر با

های دانشگاهی، به صورت تقسیم ناپذیر پنداشت و آن را فق  با ین واقعیت مرتب  دانست. به هرحال، بیشتر رشته

 5یا سازمان دودکشی 4بخاری، لوله 3ییتوسعه یافته اند که معموالً آن را الگوی سیلو 2واحدهای ویژه سلسله مراتبی

                                                           
1. Rhoten 

2. Hierarchical 

3. Silo Model 
4. Stove Pipe Model 

5. Chimney Organization 
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 یبرا(. 1388:38)جاودانی و توفیقی، در الگوی سیلوی افراد سیلو به ندرت با افراد دیگر سیلوها هم کنشی دارند. نامندمی

 یادیز یکارهای کوچن( هاافتهیو  دیاشتراك عقا ایبا  اندك تبادل  ی)دانش علم یلوهایس نیب یبردن مرزها نیاز ب

 . (Jacobs, Cuganesan, 2014:1253) انجام شود دیبا

ای را ناشی از سه مولفه پیچیدگی، واقعیت و منطق ناشی رشتهکاربست مطالعات میان ایفرارشته نیفستدر ما 1نیكولسكو

ی تسل  یافتن بر موضوعات پیچیده و درك آنها از طریق اپندارد. چرا که هد  علوم رشتهگریزناپذیر می ،از آن

عالوه بر حل مسئله رسیدن به ین درك عمیق انگیزه مهم دیگری (. 39: 1388)جاودانی و توفیقی،  تسازی اسساده

های علمی، امری طبیعی و (. با این که مرزبندی بین رشته1392:39)بحرانی،  ای بودن استرشتهبرای تحلیل میان

هد  و سرانجام، ها، بیرشتهاز اجرای ناقص میانها (، نتایج پژوهش1393:15) پاریاد،  حاصل ماهیت متفاوت آنها نیست

و با ( 116: 1398)ممانی، ها حكایت دارند جویان این رشتهبدون ساختارهای علمی الزم و همراه با سردرگمی دانش

 ای احتماالرشتههای رشته، و همینطور این که میانهم ریختگی گرایشای، نگرانی از بهموانعی چون رعایت ضواب  رشته

( روبه Fernando et al., 2020:280) چندان قوی را به دنبال داردها و ضعف علمی دانشجویان نهواگرایی گرایش

 باشند. رو می

هایی مانند ابعاد، اهدا ، شویم که بیشتر آنها بر روی موضوعای متوجه میرشتهدر بررسی آثار منتشر شده در زمینه میان

دکی آثار ای تمرکز دارند و تعداد انرشتهتفاده و مورد نیاز برای انجام کارهای میانهای مورد اسو تكنین هاروش

ای اند و در واقع بین آنچه که باید باشد و آنچه که هست، شكا  گستردهای را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادهرشتهمیان

لعه قرار ارند مورد مطادا این تحقیق ارتباط ای بر هد  تا اندازههای پیشین که از نظوجود دارد. برخی از پژوهش

 گیرند: می

ی بودن برای علم های بدیع را موازینیداشتن سخن نو، تفسیر یا ترکیب تازه، دیدگاهی جدید و یافته (1387) پوردیهیمی

 را تحقیقضوع و اهدا  تطابق و تعیین دقیق مو (1387) خسروی .و تاثیر بر فضای علمی در جامعه علمی دانسته است

امل وع( 67: 1388)منصوریان، ین اصل دانسته است. ای به وجود بیاوردرشتهنتایجی متناسب با وضعیت بین بتواند که

ثار پژوهشی و ی بودن آا علمذکر نموده ت )تعداد بیست عامل(را که باید در مقاله علمی پژوهشی رعایت شود یبسیار مهم

های علمی و انگلیسی مقاله در بررسی ساختار چكیده فارسی (1390) بابی و دیگرانار .توجه به این موضوع را نشان دهد

ها بر چكیده ن مقالهسی ایها به عنوان برتری چكیده فاردر رشته پزشكی به وجود متغیرهای هد ، مقدمه، روش و یافته

به ذکر اهمیت  (1396) خانیو چم پوراییصف .ندااشاره نموده ،هایی که به زبان انگلیسی نوشته شده بودندانگلیسی مقاله

شی در جغرافیای انسانی مقاله علمی پژوه 25ها پرداخته و پس از تحلیل جامعه آماری جامعه آماری و انتخاب نمونه

 .ندها دانسته انمونه نتخابامتوجه وجود تورش یا خطای مهم اوریب در این مقاله ها شده و آن را ناشی از عدم دقت در 

ه از و مزایای استفاد هاهمقال مقاله مورد بررسی تنوع موضوعی 345یكی از نقاط قوت در بین ( 1393) راز و رضیقاله در م

مسئله  ی به جایمحور منابع بر شمرده شده و کاستی های مهم مورد اشاره از این قرارند: رویكرد توصیفی، آموزش

یا موازی،  ای تكراریای، شمار زیاد پژوهش هیری از متون ترجمهمحوری، نگرش سیستمی، نگاه جزئی و چند پاره، اثرپذ

 .های نوآورانهفقر رویكرد انتقادی، کم بودن تعداد مقاله

                                                           
1. Nicolescu 
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گویی در شناخت عوامل و وارد شدن به جریان عوامل و موانع مسئله محور بودن، پرهیز از کلی( 2008)1کاوااز نظر کاجی

اری و اطالع رسانی نتایج و سهیم کردن مدیران و تصمیم گیرندگان در این و ساختار پیچیده آنها، به اشتراك گذ

که چارچوبی بسازد برای مشارکت سایر  ،های انجام شدهدستاوردها، لزوم وجود پایگاه دانش برای ساماندهی به پژوهش

های انتشار جدید، راه حل و قالب -های مشكلهای علی و زنجیرهاما در حالتی قابل سنجش برای زنجیره ،هارشته

 ین جامعه در انتشار برای ثمربخش نتایج داشتن باید رعایت شوند. ایهمگی اصولی هستند که در کارهای بین رشته

موانع خود در مقاله ( 2002)2کاستو  .هستند کمی انتشارپذیری ضریب دارای هاایرشته بین که چرا ،است الزام

رهنگ، زمان، ارزیابی، انتشار، استخدام، منابع مالی، فشامل:  نموه کهبررسی را  ایرشتهای و میانهای چندرشتهتحقیق

گردند و در ادامه به عوامل موثر در کیفیت و اعتبار خروجی اکتشا  مبتنی بر ادبیات ترویج و به رسمیت شناختن می

ها، های داده، منابع و زمینهعات، پایگاههای بازیابی اطالپردازد. هد  و معیارهای مطالعه، تكنینبرگرفته از چند رشته می

 .بندی از مهمترین این عوامل هستندهای ضب  تجزیه و تحلیل و خوشهتكنین

لوم ای، داورپناه سه مساله جدی را بر سر راه تحلیل عرشتهدر گسترش میان: رشتهجغرافیا به عنوان یک علم میان

یده اجتماعی؛ و حاالت پد اگونی ابعاد وتغییر و تحول دایم؛ تنوع و گون بیند:رشتگی میاجتماعی، از نظر تمایل به میان

های دیگر در برخی از دهد که استناد به محتوای رشتهها( او ادامه میانسان) های اقدام کننده و نسبتا مختارحضور انبوهه

 شودوب میها در این زمینه محسنرشتگی ین امتیاز است و جغرافیا یكی از اولیهای علوم انسانی از لحاظ میانرشته

 (.1383:31)داورپناه، 

ردها نیز   به رویكمرتب آنهانند، ک، زیرا دامنه وسیعی از موضوعات را بررسی مینیستند موضوع به وابسته جغرافیدانان

کنند تا ا ارزیابی میرنه های چندگابرند و ارزش استفاده از روشها و ابزارها را به کار میدامنه وسیعی از جنبه انیستند زیر

های یستمسمطالعه  تواند درکند که میکنند. جغرافیا به مثابه نظامی عمل می ارزیابی های مختلف ین مسئله راجنبه

 یگرز علوم داسیاری برا با آن های مشخص کننده جغرافی، یانسانی و طبیعی نقش سنتز فكری داشته باشد. این ویژگ

های موضوعی، قلمرو ایربا سن در تعامل تجربه جغرافیدانا. داردبرای رواب  متقابل مولد آنها بر میو گامی سازد میمرتب  

 (. 8-127 :1395 ،افراخته )عمل نمایند علوم چند وجهی  بینکاتالیزوری برای فعالیت مولد در همانند کند که یکمن م

غرافیا علمی ترکیبی است ج :فیا در موارد زیر تاکید شده استدر تعاریف ارائه شده از سوی جغرافیدانان بر اهدا  علم جغرا

جغرافیایی با دو سیستم روبرو است: سیستم  یهاتحلیل(؛ )گنجی کجا و چرا پاسخ دهد ،که باید به سه پرسش چه چیز

ه زمین اکولوژین به معنی سیستم پیوند انسان با محی  و سیستم فضایی به معنی سیستم پیوند ین مكان از سطح سیار

جغرافیا به طور مداوم با دو موضوع درگیر است: یكی توزیع پدیده ها در فضای زمینی و دیگری (؛ )شكوئیها دیگربا مكان

به تنوع بسیار زیاد پدیده ها در ( و )میرحیدردانان هستندجغرافی یهاساختار و فرایندهای فضایی که از مهمترین فعالیت

سه مفهوم انسان محی  و رواب  بین آنها به عنوان مغز و هسته اصلی  ( که بر)محمودیرددا محی  طبیعی و انسانی توجه

مرکب بودن علم جغرافیا و نیاز آن به سایر علوم برای حل مسائل خود و مومنی(؛ )نمایدمی جغرافیا و موضوع آن تاکید

و بهره برداری مطلوب از منابع راهنمایی  انداز انسان را در پیشرفتهای فضایی چشماینكه جغرافیا با مطالعه سیستم

لزوم پذیرش و تشریح آینده نگری این قرن از طر  ( بخش دیگری ازشناخت درباره جغرافیا است؛ )علیجانی کندمی

اجتماعی و سیاسی که هر ین در  ،ها مختلفی مانند جغرافیای اقتصادیجغرافیا و حتی پیش بینی آن و اینكه جغرافیا جنبه

                                                           
2. KajiKawa 
2 .Kostoff 
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تشریح این که ها است و گشای پژوهش( راه)حسین زاده دلیر تند تا نقشه ین سری از عوامل را روشن سازندتالش هس

پیوندی و تداخل دارد و به این ترتیب به صورت ین علم علم جغرافیا با تعداد بسیاری از علوم طبیعی و انسانی هم

 (.31 -33، 1394)محمدی،  ؛باشدکارهای جغرافیایی می( ین امر شناخته شده در )سلیمانیای درآمده استرشتهمیان

ت ماهیست. اهفته یا به روشنی بیان شده و یا در مضمون آنها ن گفتهمرکب بودن علم جغرافیا در تعاریف پیش

اره ها بینش قوی را دربههای سایر رشتشود، زیرا این علم با تلفیق یافتهای نقطه قوت علم جغرافیا محسوب میرشتهمیان

ای بودن جغرافیا است که به جغرافیدان اجازه رشتهدهد. میانمحققان ارائه می برایهای متفاوت مسائل واقعی در مكان

نگری لامعیت و کجلی به بیش از هر عام و این دهد تا به ساختارهای فضایی ایجاد شده توجه و آن را تحلیل کندمی

 (.24، 1391نژاد، می)حات اتكای آن در تحقیق مدیون استراه و روش کارآمد و قابل  جغرافیا و بینش

ها  گذشت، ای در مباحث متفكرین و محققانی که ذکر آنرشتهاز آنچه که در باره توسعه و پویایی علمی و تعریف بین

 آیند:می های قابل مطالعه در میزان پویایی و توسعه علمی، به دستمفاهیم هفتگانه زیر به عنوان نشانه

های حل سازی روشاندیشی محققان؛ متنوعهای ناشی از تخصصی شدن؛ کمن به تعمیق مطالب و ژر محدودیت رفع

سترش گه مسایل؛ ببخشی به موضوعات علمی؛ تغییر زاویه دید محققان مسایل؛ حل مسایل جدید در زمینه علمی؛ تنوع

اصلی  محورهای دی، دربه عنوان ین عنصر کلی به منظور بررسی موارد باال، شواهدی از میزان تنوع، مرزهای علم.

 گردند.طالعه و مقایسه میمکارآفرینی،  -ای جغرافیاتشكیل دهنده کارهای اصیل پژوهشی بین رشته

 روش پژوهش

ها به روش اسنادی صورت پذیرفته است. این تحقیق بر مبنای روش فراتحلیل تدوین گردیده است و گردآوری داده

پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -که دارای رتبه علمی -هادر همه گرایش -زمینه جغرافیاهای فعال در مجله

نمایش داده  2و مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 1بوده و در دو سایت معتبر پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

های مورد پژوهش در تارنمای هر یی شد و واژهمجله فعال شناسا 27دهند. تعداد اند، جامعه پژوهش را تشكیل میشده

تر اطالعات دقیق هاها، جستجو شدند. با استفاده از بخش جستجوی پیشرفته در هر ین از تارنمای مجلهین از مجله

د. سازی بر اساس تاریخ انتشار به دست آمها و امكان مرتبهای مقالهدرباره لزوم وجود واژه کارآفرینی در بخش کلید واژه

های آنها بود، شناسایی شد. از آنجا که پژوهشی که کارآفرینی یكی از کلید واژه -مقاله علمی 108در این مرحله تعداد 

این پژوهش بر کارهای جغرافیدانان تمرکز دارد، سمت نویسندگان از لحاظ دارا بودن تخصص جغرافیایی بررسی شد که 

های جغرافیایی ای جغرافیدانان کشور بوده و در مجلهدرصد( کار بین رشته 25/84)  مقاله 91ها، تعداد از تعداد اولیه مقاله

گیری به منظور افزایش دقت در داوی نتایج و پرهیز از اعالم قطعیت در نتایج تحقیق اقدام به نمونه .اندبه چاپ رسیده

ها درصد، تعیین شد که نمونه 80بیش از  مقاله یعنی 73های پژوهش بر اساس جدول استاندارد مورگان تعداد نمونهشد و 

به منظور جمع .ای و بر اساس شماره گذاری آنها در فایل اکسل، انتخاب شدندبا کمن اعداد تصادفی غیر تكراری رایانه

ای است که های مشخص و شناخته شدههای آماری و به این دلیل که چكیده هر مقاله علمی دارای چارچوبآوری داده

ها در مواردی دیده شد و در موارد حاد انتخاب له ملزم به رعایت آن هستند ]گرچه عدم رعایت این چارچوبمحقق و مج

ها انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.در این های عنوان و چكیده مقالهجایگزین تصادفی دیگری انتخاب گردید[، بخش

ها مقالهگیری، چكیده چاپ شده . واحد نمونهشوداستفاده میها از روش مربوط به تحلیل محتوا پژوهش برای تحلیل داده

                                                           
1. Isc.gov.ir 

2. Sid.ir 
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است که توس  نویسنده یا نویسندگان تهیه شده، و واحد ثبت شامل این موارد است: هد  پژوهش، روش تحقیق، 

 کدهای .)دستاوردها(، و پیشنهادها و همچنین موضوع تحقیق که عمدتاً از عنوان قابل استخراج بودها، نتایجیافته

پژوهش، اکتشافی هستند و هر کدواژه جدید یادداشت و درصورت تكرار همان واژه یا مشابه از نظر معنایی، بر شمارش 

ها در صفحه اکسل تشكیل شد و کدهای تحقیق که از چكیده یا عنوان های چكیده مقالهگردید.پایگاه دادهکد افزوده می

های تحقیق بر روی تنوع کدها در کار الزمه پژوهش بود چون پرسشاستخراج شدند در مقابل هر ین یادداشت شد. این 

شدند و تعداد آنها شمارش  SPSS هر موضوع مورد مطالعه تمرکز دارد. کدهای مستخرج از این مرحله، وارد نرم افزار

. گام های اصلی در خالل شناسایی و شمارش کدهای موجود در واحدهای ثبت، شكل گرفته و تثبیت شدندشد. مقوله

دست ها در هر عنصر و محاسبه تفاوت امتیازهای بهها و محاسبه امتیاز هر مقوله، جمع امتیاز مقولهبعدی مقایسه فراوانی

آمده بود، با امتیازی که باید باشد، تا نشان دهد تنوع موضوعی در کدام بخش بیشتر است و تحلیل اینكه آیا تنوع به 

در این مطالعه، افزایش تعداد کدهای . ارهای توسعه علمی، کمكی نموده است یا نهوجود آمده، به تغییر مثبت در معی

مستقل در هر مقوله نشانه تنوع در رویكرد اندیشمندان و محققان است اما افزایش فراوانی در هر کد نشانه گرایش به 

گردد و به این معنی است عی آن کد میتكرار کارها و موجب تقسیم امتیاز کد بر فراوانی آن و بنابر این کاهش امتیاز واق

 شود.که فراوانی بیشتر در هر کد، مطلقا، مثبت ارزیابی نمی

 

 هابحث و یافته

و مسائل  ای چه ظرفیتی را برای فكر کردن به ابعاد کشف نشده علم یا مشكالترشتهسئوال این است که کارهای میان

های تخصصی و هباعث گسترش زمین وری علمی را افزایش داده ودهند تا نوآجامعه در اختیار پژوهشگران قرار می

وع، زمینه، تایج، موضهای اهدا ، نمقولهمحورها یا افزایش عمق مطالعات در رشته خود شوند. بنابراین، کمیت و کیفیت 

كرد روی تنوع های علمی مورد بررسی هستند و بیانگراساسی مقالههای افراد و موقعیت متغیر کارآفرینی که بخش

 جغرافیدانان در آثارشان است.

ر حول ها همان دغدغه اصلی نویسنده و پژوهشگر است که تحقیق بموضوع مقاله: هاسنجش تنوع موضوعی مقاله

 وهنده دقت گیرد و یا مطرح کننده مساله اصلی است. بنابراین تنوع بیشتر موضوعات نشان دمحور آن شكل می

جامعه و  ها یا دست کم معرفی آنها بهعه و تالش مثبت برای یافتن راه حلکنجكاوی محققان در مسایل جام

 باشد. اندرکاران میدست

 وضعیت کدها در محور موضوع .1جدول 
ردیف 
 کدها

 درصد وزن هر مقاله وزن هر کد هاتعداد مقاله محور موضوععناصر تنوع رویكرد در 

 2/56 024/0 1 41 توسعه کارآفرینی 01

 2/8 166/0 1 6 های کارآفرینیویژگی 02

 1/4 33/0 1 3 ارزیابی فضای کارآفرینی 03

 2/8 166/0 1 6 فرصت کارآفرینی 04

 37/1 1 1 1 رتبه بندی کارآفرینی 05

 74/2 5/0 1 2 موفقیت کارآفرینی 06

 74/2 5/0 1 2 کیفیت زندگی 07

 74/2 5/0 1 2 پخش فضایی کارآفرینی 08

 37/1 1 1 1 عه کسب وکارراه اندازی و توس 09

 37/1 1 1 1 آینده نگری و کارآفرینی 10
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 37/1 1 1 1 کارآفرینی و توسعه 11

 37/1 1 1 1 توسعه پایدار کشاورزی 12

 37/1 1 1 1 سرمایه اجتماعی 13

 37/1 1 1 1 کارآفرینی و صنایع دستی 14

 37/1 1 1 1 پایداری اجتماعی 15

 37/1 1 1 1 نوآوری 16

 37/1 1 1 1 ارآفرینی و اشتغالک 17

 37/1 1 1 1 اکوسیستم کارآفرینی 18

 99/99 181/13 18 73 مجموع وضع موجود کدها 

 (. 1400های تحقیق، یافته)منبع: 

 

هستند، به  امعه قائلای در این خصوص، میزان توجه و اهمیتی که جغرافیدانان برای توسعه کارآفرینی در جبا مطالعه

های مختلفی که در است. از موضوعها به این عنصر پرداخته شدهاز نمونه %2/56مقاله یعنی  41چنان که درآید دست می

اند و سایر آن یكبار طرح شده مورد 11کد متمایز به دست آمد که  18(، تعداد 1)جدول  نمونه مورد بررسی مطالعه شد 73

ها تكراری و غیر تكراری به دست آمد و از وزن مقاله 18/13مجموع امتیاز اند. بنابراین بار تكرار شده 41موارد از دوبار تا 

توانستند با بس  دادن موضوع ابعاد رسد، نویسندگان میبه نظر می دهد.( را نشان می82/59) ه زیادیامتیاز فاصل 73تا 

ایش داده تا در د و تنوع آن را افزارآفرینی را غنای بیشتری ببخشنک -تری پیدا نموده و موضوعات مشترك جغرافیاییتازه

 جهت پویایی علمی حرکت نمایند.

ی چگونه های مورد بررسمحور اهدا  با طرح این سئوال که تنوع اهدا  در مقالهمقاله ها: سنجش تنوع اهداف 

های ژوهشپه اندازه بتواند ظرفیتی است؟ مورد مطالعه قرار گرفت. این بخش از مطالعات به نوعی است که تقریباً می

)وضعیت کدها در محور  هدا گروه از ا 17به  تنها نمونه مورد مطالعه 73انجام شده داشته باشد، اهدا  پژوهش در این 

 ( محدود شده اند.2اهدا ، جدول 

 «اهداف»وضعیت کدها در محور . 2جدول 

ردیف 
 کدها

 درصد مقاله وزن هر وزن هر کد هاتعداد مقاله عناصر تنوع رویكرد در محور اهدا 

 91/21 062/0 1 16 عوامل موثر 01

 96/10 125/0 1 8 آسیبها و موانع 02

 96/10 125/0 1 8 بررسی و نقش 03

 37/1 1 1 1 جایگاه 04

 85/6 2/0 1 5 سنجش و ارزیابی 05

 47/5 25/0 1 4 اثر و اثرات 06

 37/1 1 1 1 شرای  07

 47/5 25/0 1 4 الگو، مدل و چارچوب 08

 1/4 33/0 1 3 رتبه بندی و اولویت بندی 09

 1/4 33/0 1 3 تحلیل راهبردی 10

 37/1 1 1 1 پهنه بندی 11

 37/1 1 1 1 اعتبارسنجی 12

 74/2 5/0 1 2 سنجش ظرفیت و امكان 13

 37/1 1 1 1 آزمون نظریه 14

 74/2 5/0 1 2 شناسایی و بررسی 15

 37/1 1 1 1 عملكرد اکوسیستم 16

 54/83 672/8 16 61 ای معینجمع کده 
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 42/16 . . 12 اشاره به هد  ندارد 17

 100 672/8 16 73 مجموع وضع موجود کدها 

 (. 1400یافته های تحقیق، )منبع: 

مورد مربوط است به کد  مورد در نوسان است. بیشترین 16تا  1با نگاهی به جدول فوق در مییابیم که در هر کد از 

یا موانع  وامل منفیباشد. در صورتی که بخواهیم تاثیر عل کلیه عوامل مثبت موثر در پژوهش میکه شام« عوامل موثر»

دهند. وله اهدا  را تشكیل میاز مق %87/32مورد است که این دو کد جمعا  8را نیز با همین عامل در نظر بگیریم تعداد 

در  اند. نكته قابل ذکر بعدی این است کهنموده  پژوهش را در بخش چكیده بیان ن( مقاله هم اهدا44/16)12تعداد 

ورد و در مواردی تكرار هر م 16امتیاز وجود داشت اما با محدود شدن کدها به  73صورت وجود تنوع کامل، امكان گرفتن 

شد  ن امر موجبشد که ای ها آن کد تقسیمکد، امتیازها کاهش یافته و در موارد تكراری، امتیاز کد در بین تعداد مقاله

 اهش یابد.دوباره ک 67/8به  16دست آمده از امتیاز به

موضوع  مایه نویسنده برای پرداختن بهدر این پژوهش، زمینه همان دست: های پژوهشیسنجش محور تنوع زمینه

ه نوع هرچتباشد اما نپذیر ساختن بررسی آن است. اگرچه از نظر اهمیت شاید به اندازه موضوع اصلی و به نوعی امكان

 اشد.بتواند نشان دهنده دقت پژوهشگران به ابعادی از مسایل جامعه و نیاز به حل آنها بیشتر آن می

 

 وضعیت کدها در محور زمینه .3جدول

 درصد وزن هر مقاله وزن هر کد هاتعداد مقاله محور زمینهعناصر تنوع رویكرد در  ردیف کدها

 74/2 5/0 1 2 تعاونی کشاورزی 01

 37/1 1 1 1 آفرینیتفكر کار 02

 37/1 1 1 1 گردشگری مذهبی 03

 37/1 1 1 1 گردشگری الكترونیكی 04

 37/1 1 1 1 نوسازی فرهنگی روستا 05

 37/1 1 1 1 شرکتهای کوچن و متوس  06

 37/1 1 1 1 بازاریابی محصول 07

 74/2 5/0 1 2 کارآفرینی غیر کشاورزی 08

 37/1 1 1 1 مدیریت پروژه 09

 37/1 1 1 1 گوسازی ساختاریال 10

 74/2 5/0 1 2 موانع 11

 74/2 5/0 1 2 کارآفرینی سبز 12

 37/1 1 1 1 تحلیل جنسیتی 13

 37/1 1 1 1 توسعه کالبدی 14

 37/1 1 1 1 کارآفرینی کشاورزی 15

 74/2 5/0 1 2 کارآفرینی 16

 74/2 5/0 1 2 توسعه روستایی 17

 37/1 1 1 1 کشت گلخانه ای 18

 37/1 1 1 1 بعد اجتماعی روستا 19

 37/1 1 1 1 کسب و کار خانگی 21

 37/1 1 1 1 شخصیت 22
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 37/1 1 1 1 ظرفیتها 23

 37/1 1 1 1 عملكرد سازمانی 24

 37/1 1 1 1 مدیریت روستایی 25

 74/2 5/0 1 2 کشاورزی 26

 37/1 1 1 1 توانمندسازی 27

 1/15 09/0 1 11 گردشگری روستایی 28

 46/5 25/0 1 4 اکوتوریسم 29

 37/1 1 1 1 گردشگری ورزشی 30

 74/2 5/0 1 2 )ژئو( گردشگریزمین 31

 74/2 5/0 1 2 بوم گردی 32

 37/1 1 1 1 برند گردشگری 33

 37/1 1 1 1 نهادهای محلی 34

 36/75 84/26 33 55 وضع موجود کدهای معین 

 64/24 . . 18 ای خاصبدون اشاره به زمینه 35

 100 84/26 33 73 مجموع وضع موجود کدها 

 (.1400یافته های تحقیق، )منبع: 
 

(. بیشترین عنصر مورد پردازش، گردشگری روستایی 3)جدول رسدکد شناسایی شده می 34میزان تنوع در این محور به 

های بیشتر روستایی و نیاز به پژوهشگردشگری  ای از پویایی بخشها است و البته نشانهاز کل مقاله %15مقاله یا  11با 

ها بدون لبته تعداد مقالهاست. ا 84/26ها در این محور وزن امتیاز محاسبه شده برای مقاله تواند باشد.در این زمینه می

 رسد در جای خود قابل تامل است.می %64/24عدد یعنی  18ای خاص که به اشاره به زمینه

ها هستند که نتایج بخش مهمی از پژوهش: هامده دستاوردهای پژوهشتایج و عسنجش محور تنوع علمی ن

تواند مورد توجه و شوند. بنابراین، متنوع بودن آن میهای هر تحقیق در این بخش نمایان میای از نوآوریقسمت عمده

خوانی نسبی این هم است امگویای دستاوردهای محققان ین حوزه باشد. تناسبی که معموال بین اهدا  و نتایج برقرار ا

 47(، 2)جدول  اندرا به عنوان هد  ذکر کرده «امل موثرعو»ها گزاره از مقاله مورد 16در اینجا وجود ندارد و با این که 

وامل موثر را به عنوان ع( شاهد آن هستیم، شناخت 4جدول) (، همانطور که در جدول نتایج%38/64) مورد از مقاله ها

د به مقدار قبلی ه منفی هستنرا به عنوان نوعی از عوامل ک« موانع»اند. اگر معرفی ر خود معرفی نمودهدستاورد و نتیجه کا

تواند وسیع باشد و این گیرند. اگرچه دامنه عوامل میها در این محدوده قرار میدرصد نتایج مقاله 78اضافه نماییم، حدود 

وع کافی وازن و تنتین تعداد اهدا  و تعداد عوامل، بص است که تری دارد اما در این حد مشخنیاز به تحقیقات عمیق

 وجود ندارد.

 

 وضعیت کدها در محور نتایج .4جدول 

 درصد وزن هر مقاله وزن هر کد هاتعداد مقاله عناصر تنوع رویكرد در محور نتایج ردیف کدها

                38/64 02/0 1 47 عوامل موثر 01

 7/13 1/0 1 10 موانع 02

 84/5 25/0 1 4 راهبرد 03
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 37/1 1 1 1 مسیریابی پخش نوآوری 04

 74/2 5/0 1 2 شناسایی فرصت 05

 85/6 02/0 1 5 مقایسه رتبه بندی از نظر کارآفرینی 06

 37/1 1 1 1 مطلوبیت اکوسیستم 07

 37/1 1 1 1 بی تاثیری متغیر مستقل 08

 26/97 07/4 8 71 وضع موجود کدهای معین 

 74/2 . . 2 نتیجه بدون شفافیت 09

 100 07/4 8 73 مجموع وضع موجود کدها 

 (1400یافته های تحقیق، )منبع: 

مورد آن غیر  3رسد که تنها مورد می 8اند، تنوع نتایج به ای که نتایج پژوهش خود را با شفافیت بیان داشتهمقاله 71از 

 8دست آمده از این ن بهها شد که وزآن عنصر، تقسیم بر تعداد مقاله تكراری است و در بقیه موارد ین امتیاز مربوط به

 اند.مقاله هم نتیجه کار خود را در چكیده اعالم ننموده 2امتیاز بود.  07/4عنصر در نهایت، 

ن توانند به عنواهای متنوع و متعددی وجود دارند که میدر جامعه ما افراد و گروه: های هدف پژوهشمطالعه گروه

رآفرینی شد جامعه، کاهای پاسخگو در تحقیق مشارکت داده شوند؛ از آنجایی که با گسترش و رگروه پژوهش و گروه

ه شود و انتظار رد استفادها و اقشار مردم است، این امكان وجود دارد که از تمام ظرفیت در این مومورد نیاز همه گروه

 مورد مطالعه وجود داشته باشد. نمونه مورد مطالعه، افراد 73داریم که به تعداد 

 

 وضعیت کدها در محور افراد. 5جدول 

 درصد وزن هر مقاله وزن هر کد هاتعداد مقاله محور افرادعناصر تنوع رویكرد در  ردیف کدها

 37/1 1 1 1 اعضای تعاونی 01

 1/4 33/0 1 3 کارآفرینان روستایی 02

 37/1 1 1 1 بهره بردار کشاورزی 03

 37/1 1 1 1 ر روستاییخانوا 04

 22/8 166/0 1 6 زنان 05

 47/5 25/0 1 4 قیم()با اشاره مستروستاییان 06

 1/4 33/0 1 3 جوانان 07

 1/4 33/0 1 3 مدیران محلی، شوراها و دهیاران 08

 1/30 406/4 8 22 وضع موجود کدهای معین 

 8/69 . . 51 بدون اشاره به افرادی خاص 09

 9/99 406/4 8 73 جود کدهامجموع وضع مو 

 (1400ای تحقیق، یافته ه)منبع: 

هایی را به عنوان افراد هد  خود معرفی ها افراد و گروهمورد از نمونه 51( 5دهد) جدول ها نشان مینمونههای یافته

ها ، در بخشی از مقالهافه نمودباید اض .ها استمقاله %30مقاله یعنی  22اند و هشت کد شناسایی شده، مربوط به هننمود

کنیم. وزن های نامفهوم دیگری برخورد میچندان روشنی مانند پاسخگویان و افراد مورد مطالعه و بخشهای نهبا عبارت

رد مشابه ی انجام کارهای تكراری، و تقسیم امتیاز در بین موااست که در نتیجه 406/4کلی به دست آمده از این محور 

 امتیاز بالقوه به دست آمده است. 73مجموع است. این امتیاز از 



 1401زمستان  ،75، شمارۀ 20، دورۀ فصلنامه جغرافیا                                                                                                       14

   

 

 

 وع متغیرینتواند یكی از پنج در وضع مطلوب، مفهوم کارآفرینی می: مطالعه جایگاه متغیر کارآفرینی در پژوهش

(، تنها 6)جدول رسی شدهنمونه بر 73ها متصور و رایج است. اما در وضع موجود از بین باشد که برای این گونه از پژوهش

ه کار رفته است که نشان بمورد به عنوان متغیر وابسته  57شانزده مورد کارآفرینی به عنوان متغیر مستقل و در در 

 حور رو به رو هستیم.مدهد با نبود تنوع الزم در این می

 وضعیت کدها در محور موقعیت متغیر کارآفرینی. 6جدول 

 درصد وزن هر مقاله وزن هر کد هاتعداد مقاله ینیرآفرمحور موقعیت متغیر کاعناصر تنوع رویكرد در  ردیف کدها

 91/21 25و1 20 16 به عنوان متغیر مستقل 01

 09/78 35/0 20 57 به عنوان متغیر وابسته 02

 100 6/1 40 73 مجموع وضع موجود کدها جمع

 0 0 60 0 به عنوان سایر انواع متغیر 

 (1400یافته های تحقیق، )منبع: 

، بهتر است که محققین به نقش کارآفرینی به رسدهای آن به نظر میی و کاربردی در جغرافیا و نوع تحلیلاز نظر مفهوم

ارآفرینی به ک مدر مواردی ه عنوان متغیر مستقل و تاثیرگذار بر روی فضای جغرافیایی و عناصر آن بیشتر توجه نمایند.

ای است رشتهیانمشهای دد و این یكی از کارکردهای پژوهعنوان متغیر تسهیلگر و حتی میانجی وارد عرصه پژوهش گر

 ایم.های مورد بررسی، اثری در این زمینه ندیدهکه تاکنون از جغرافیدانان کشور و در بین نمونه

 

 85) مقدار تفاوت وضع موجودگردد، هده میمشا (7جدول)چنانكه در : های کلی از محورهای مورد پژوهشهیافت

د تنوع امتیاز رویكر %77دانان از نمره و این یعنی صر  نظر جغرافی 285امتیاز( برابر است با  370( مطلوبامتیاز( از وضع 

 پنجم)در ستون  ای. اما نتایج قابل توجه دیگر این که اگر مجموع امتیازهای واقعیرشتههای میاندر انجام پژوهش

م ک( ول پایینستون سوم جد -وه وجود تنوع در کدهای منفردظرفیت بالق) 370را از 77/58( بدست آمده، یعنی 7 جدول

رفته تنوع در محورهای مختلفی است که آید و این به معنی ظرفیت از دستبه دست می 311کنیم، رقمی بیش از 

 .ایی علمی جغرافیا کمن کننده باشدتوانست دربحث پویمی

 

 بررسی های موردوضعیت کلی عناصر تنوع رویکرد در محور .7جدول 
تعداد کدهای منفرد در  )تنوع(های( رویكرد)محورهامقوله

 هر محور

ظرفیت بالقوه وجود 

 تنوع در کدهای منفرد

مقدار تفاوت وضع موجود از 

 وضع مطلوب

دست آمده در هر وزن به

 محور

 امتیاز از دست رفته

672/8 57 73 16 اهدا   328/64  

07/4 65 73 8 نتایج  93/68  

186/13 55 73 18 دغه اصلی()دغموضوعات  814/59  

84/26 40 73 33 )دست مایه اصلی(زمینه  16/46  

406/4 65 73 8 افراد  594/68  

6/1 3 5 2 موقعیت متغیر کارآفرینی  4/3  
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774/58 285 370 85 مجموع وضع موجود کدها  226/311  

23% درصد وضع موجود کدها  %100  %77  %9/15  %100  

 (1400قیق، یافته های تح)منبع: 

د جدید و ک 370از  ین کهبه این ترتیب، از سنجش مجموع کدها و امتیازهای کسب شده دو نكته قابل تامل است: یكی ا

توانست کار شده باشد و تنوع الزم را غرافیدانان، میکارآفرینی ج -ای جغرافیارشتهمقاله مورد مطالعه میان 73متنوع در 

سیاری از این کدها بدوم این که  به دست آمد. %23کد یا  85غرافیا به بار آورد، اما جمعا برای دستیابی به توسعه علمی ج

ش در ابعاد فاوت نگرجود توپرتكرار بوده در حالی که در برخی موارد، پرتكرار بودن آنها نشانه اهمیت موضوع و حتی 

ویای درستی این گتقریبا  سیهای اولیها همین بررایم امموضوع نبوده است. اگرچه ما در این مقاله به این مطلب نپرداخته

ا جامعه، تار گیرد سی قرمطلب بود و الزم است دالیل پرتكراری برخی از کدها حتی در چنین جامعه محدودی مورد برر

 ها و اهل علم از آن بهره گیرند.ناشران مجله

 

 گیرینتیجه
های حل سازی روشاندیشی محققان؛ متنوعب و ژر های ناشی از تخصصی شدن؛ کمن به تعمیق مطالرفع محدودیت

بخشی به موضوعات علمی؛ تغییر زاویه دید محققان به مسایل؛ گسترش مسایل؛ حل مسایل جدید در زمینه علمی؛ تنوع

ای از تاثیر دهنده اندازههای مختلف مورد بررسی نشانمرزهای علم، هفت عالمت پویایی و توسعه علمی هستند که محور

اند تا دهد، محققان رشته جغرافیا تالش نمودهنتایج این تحقیق نشان می در پویایی علمی جغرافیا است. ایرشتهانمی

مندی از نتایج و دستاوردهای حوزه تخصصی کارآفرینان به نتایج عالوه بر توجه به ابعادی که قبال ذکر شد و بهره

وکارها و (، رونق کسب1جدول )های یافته منظور توسعه کارآفرینی ای بهریزی فضایی و منطقهمشخصی در زمینه برنامه

 وکارهاحوه پراکندگی و انواع کسب(، کشف عوامل موثر بر ن3های جدول )یافته وکارهای روستاییمخصوصاً کسب

رفع »ای که این بررسی در جهت تالش برها دست پیدا نمایند ( و الگوی بهینه توزیع بنگاه4و  2جدول (های یافته

امتیازهای کسب شده در  ای است، قابل تفسیر است.رشتهکه هد  اولیه بین« های ناشی از تخصصی شدنمحدودیت

دهد که تنوع مورد انتظار آنچنان که شایسته است اتفاق نیفتاده است و این از مقایسه ( نشان می7)جدول  جدول نهایی

ای اکثر مجالت به ماهیت رشتهعالوه براین، الزام  .آمده قابل فهم است های پرتكرار با امتیازهای به دستدرصد مقاله

 ,Butler ( دانندبندی شده را دشوار میای انتشار کار در مجالت رتبهاین معنی است که پژوهشگران بین رشته

ند و این گونه اهای جغرافیای انسانی به چاپ رسیدههای رشتههای مورد اشاره همگی در مجلهمقاله (.1998: 202

اند جغرافیایی مجالی برای چاپ و نشر نیافتههای جغرافیای طبیعی و سنجش از دور و سیستم اطالعات ها در مجلهمقاله

( در 2008) کاواای درخور توجه درباره لزوم تغییر زاویه دید بخشی از جغرافیدانان است که با نتایج کاجیکه این نكته

 تطابق است. 

گرایانه رویكرد تنوعبا بررسی « های حل مسایل و حل مسایل جدید در زمینه علمیسازی روشمتنوع» بررسی میزان

(  7و  3های جدول)یافته«زمینه»های پژوهشی مربوط به کارآفرینی در بهترین حالت به محور دانان در زمینهجغرافی

( قرار دارد. تنوع در 1393) ی با نتایج راز و رضیترین کدها را دارد و تا اینجا در هماهنگشود که متنوعمربوط می

در مرتبه « افراد و موقعیت متغیر کارآفرینی»های گیرند و محوربعدی قرار میهای در رتبه« موضوعات و اهدا »

های پویایی علمی و یابی به نشانه، گویای چگونگی دست1-6ها هستند که ارقام به دست آمده مندرج در جداول کمترین

پژوهشگر یكی از شرای  اصلی پویایی و توسعه علمی است که « تغییر زاویه دید» آل است.فاصله موجود تا وضعیت ایده
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های مربوط به توسعه دهد که در زمینهها قرار دارد. این بررسی نشان میدر راس هفت محور یا مقوله اصلی بررسی مقاله

انتظارات جامعه علمی در این بخش پاسخ دهد. همانطوری که موقعیت علمی تغییرات بیشتری الزم است تا بتواند به 

متغیر کارآفرینی که در بیشتر موارد به عنوان متغیر وابسته است، یا عدم تنوع در اهدا ، دالیل دیگری مبنی بر ناکافی 

ی معطو  شده است، نگرش از زمانی که توجه جغرافیدانان به مباحث کارآفرین. اما بودن تغییر زاویه دید پژوهشگران است

رسد ریزی فضایی و کاربرد آن به جای محی  کارآفرینی تغییر نموده و به نظر میاز محققان کارآفرینی به برنامه ایعده

ها درمجموع باعث وسیع شدن دید محققان از چگونگی تلفیق عوامل و حتی موانع کارآفرینی و که این پژوهش

دانند. این نتایج با آنچه که تر از قبل را برای توسعه کارآفرینی الزم میر بیشتر و متنوعوکار شده است و تعداد عناصکسب

شباهت و  ،«تعمیق مطالب و ژر  اندیشی علمی»در زمینه  دهد.( است، همسویی نشان می1387) مورد تاکید پوردیهیمی

وجود دارد و از حد انتظار جامعه علمی از  های اهدا  پژوهش، افراد و موضوعات تحقیق،تكرارهای بسیاری که در محور

های معیشت و ها، شیوهها، سنتپژوهشگران جوامع متنوع، فاصله دارد. در عین حال جامعه متنوع از نظر ایالت، فرهنگ

بر  دهد و این نتایجکار و گستره سرزمین، تنوع شگرفی را از افراد در اختیار جغرافیدانان برای رشد پویایی علمی قرار می

ای رشته( در اهمیت تنوع و دقت تعیین اهدا  در بین1387) ( و خسروی1388) خال  عواملی است که منصوریان

که نشانه دیگری از پویایی علمی است، اصل پرداختن به کارآفرینی « حل مسائل جدید علمی»نتایج درباره  اند.برشمرده

دهد. در زمینه حل دیدی را مطرح کرده و مورد بررسی قرار میهای علمی و اجتماعی جین موضوع تازه است و دغدغه

های جدید و متنوع، احساس نیاز های بیشتر علمی و بررسی ابعاد مشكالت جامعه و ارایه راه حلمسایل جدید، به فعالیت

فضایی و استفاده از  ریزیشود از طرفی همكاری و توجه جغرافیدانان به مسایل کارآفرینی توانسته است در ابعاد برنامهمی

های اجرای تحقیقات، مثمر ثمر واقع شود و منشا تحوالت ای، روشریزی ناحیههای برنامههای فناورانه و تكنینروش

داند به دنبال پویایی و ایفای نقش فعال و در ضمن اگر جغرافیا بر اساس آنچه که برای خود الزم میمثبتی باشند. 

رسد. های علمی جدید شرط الزم است اما کافی به نظر نمیاجتماعی است، فعالیت در زمینهتاثیرگذار در فضای علمی و 

هایی که این پژوهش نشان داد که فعالیت علمی جغرافیدانان در زمینه کارآفرینی تازگی الزم را دارد اما فراوانی پژوهش

ای ایجاد پویایی و توسعه علمی جغرافیا به تنوعی های اساسی، تنوع کافی ندارد و براند در بخشجغرافیدانان انجام داده

های جغرافیا و کارآفرینی پژوهشهایی که از نظر جغرافیدانان کشور در برخی از بخشبیش از این نیاز است. در ادامه 

باشد؛  مغفول مانده است به منظور تاکید و یادآوری عبارتند از: کارآفرینی شهری با تمام تنوع سرفصلی که میتواند داشته

های سنجش از های جغرافیای طبیعی و علوم مربوط به آن؛ تاثیر و تاثر کارآفرینی و دانش و مهارتکارآفرینی در زمینه

دور و سیستم اطالعات جغرافیایی؛ کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان جغرافیا؛ کارآفرینی دانشگاهی و کارآفرینی 

رزمین و کارآفرینی؛ گسترش دایره نظری و مرزهای علمی؛ نگاه نقادانه به سیر دانشجویان و دانش آموختگان؛ آمایش س

ریزی فضایی کارآفرینی و سیاستگذاری برای کارآفرینی؛ آینده پژوهی تحوالت کارآفرینی و ابعاد مختلف آن؛ برنامه

ه مقاالت مرتب  با ادبیات به ( در پژوهش خود دربار1393) جغرافیایی نواحی و مناطق تحت تاثیر کارآفرینی. راز و رضی

در نهایت و در پاسخ به سئوال اصلی تحقیق  هایی که در اینجا برشمرده شدند، رسیدند.نتایج مشابهی در زمینه ضعف

های ای ارزشمند است و تعداد مقالهرشتههای میانکار جغرافیدانان در ایجاد پیوند علمی و انجام پژوهش توان گفت کهمی

گسترش »از زمان آشنایی جغرافیدانان با رشته دانشگاهی کارآفرینی تا کنون، قابل توجه است اما هنوز تا  به چاپ رسیده

( و با وجود 7دست آمده در دوسطر پایین جدول ) بر اساس شواهد و نتایج بهدر این زمینه فاصله دارد« مرزهای علمی

ها و عناصر مورد بررسی، نیاز های پژوهشی در همه مقولههبه توسعه زمین تاثیر مثبت بر توسعه علمی جغرافیا همچنان
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دانان مورد نیاز است تا تنوع علمی و های بیشتری درباره تغییر زاویه دید و جسارت علمی جغرافیوجود دارد. پژوهش

ای شاید بزرگترین مزیت، فرصتی برای مشاهده مسائل از منظره .گسترش مرزهای علم را مورد هد  خود قرار دهند

مختلف و اغلب بسیار متفاوت باشد. این بدان معناست که باید مسائل و علل آنها را درك کرد، دیدگاه خود را با سایر 

  .بخشی برای حال و آینده ایجاد کندحل رضایتها تعدیل کرد و پاسخی ایجاد کرد که راهرشته

 

 تقدیر و تشکر
 الی نداشته است.، حامی ماظهار نویسنده مسئول، این مقالهبنا به 
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