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Abstract 
Purpose: The purpose of this study is to investigate the knowledge structure in Entrepreneurship 

research using co-word analysis, to identify top authors in the field by number of articles, number 
of citations, and h-index, and to visualize the international collaboration network in it. 

 

Methodology: Social network analysis, citation analysis, and co-occurrence analysis are used in 
conducting this research. The research population consists of articles published in the field of 

entrepreneurship that have been indexed in Web of Science in the last 20 years (1997-2016). 

 

Findings: Results indicated that Iran’s international research on entrepreneurship has grown 
steadily during the last decades. Co-word analysis showed that “Entrepreneurship”, “SMEs”, and 

“Innovation” are the most frequent keywords in this research area. Moreover, “Entrepreneurship-

Innovation”, “Entrepreneurship-self employment”, and “Entrepreneurship-economic 
development” are top co-words in this field. Results of cluster analysis led to the creation of 7 

topical clusters in entrepreneurship research. Furthermore, data analysis uncovered that “Wright 

M” is the most prolific, “Shane S” is the most cited, and again “Wright M” has the highest h-index 
among all entrepreneurship researchers. Also, based on co-authorship indicators, “Wright M” 

owns the best position in the network. 

 
Discussion and Conclusions: According to the results of this research, it seems that since 1990s, 

the emergence and development of World Wide Web has had a positive impact of the growth of 

research in entrepreneurship. On the other hand, thematic clusters can give a macro view of topics 
in entrepreneurship. Finally, based on integrative indicators, it can be stated that “Wright M” is the 

most influential researcher in entrepreneurship during past 20 years. 
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 چکیده
بار اسااس    ینیپژوهشاگران کاارآفر   نیبرتار  ییشناساا  ،یهم واژگاان  لیبر اساس تحل ینیکارآفر ۀساختار دانش در حوز ییپژوهش شناسا نیهدف از ا هدف:

 .است ینیکارآفر یهاپژوهش یریگدر شکل یالمللنیب یهمکار ۀشبک یتعداد مقاله، تعداد استناد و شاخص اچ و مصورساز یهاشاخص
 

پژوهش را  نیاۀ استفاده شده است. جامع یهم رخداد لیو تحل یاستناد لیتحل ،یشبکه اجتماع لینون تحلپژوهش از ف نیدر انجام ا :شناسی پژوهشروش

 .اندشده هینما نسیوب آو سا گاهی( در پا0272تا  7991ساله ) 02 ۀدر باز ینیکارآفرۀ که در حوز دهندیم لیتشک یمقاالت یۀکل
 

 های¬دواژهینشان داد که کل یهم واژگان لیمربوط به تحل جنتای. اندداشته یصعود نسبتاً یدرگذر زمان روند ینیکارآفر هاینشان داد که پژوهش هاافتهی :هاافتهی

«Entrepreneurship» ،  «SMEs» و «Innovation» ایدواژهیا کل هاای زوج نیاناد. همننا  داشاته  هادواژهیکل یۀکل نیرا در ب یفراوان نیشتریب 
 یسلسله مراتب یبندمربوط به خوشه جیاند. نتارا داشته یهم رخداد نیشتریب «یاقتصاد ۀتوسع-ینیکارآفر»و  «یخوداشتغال-ینیکارآفر» ،«ینوآور-ینیکارآفر»

 از آن اسات کاه   یهاا حااک  داده لیو تحل هیزتج ن،یاند. عالوه بر اشده لیتشک یاصل ۀاز هفت خوش ینیکارآفر ۀانجام شده در حوز یها-نشان داد که پژوهش

Wright M پژوهشگر،  نیدتریپر تول Shane S اسات و  ینیکارآفر ۀپژوهشگر حوز نیپر استنادتر Wright M  یاۀ کل نیشااخص اچ را در با   نیتربااال 
باه خاود اختصااا داده     ینیکارآفر ۀحوز یفیهم تأل ۀرا در شبک گاهیجا نیبرتر زین یفیهم تأل یهااز نظر شاخص Wright M   .حوزه دارد نیپژوهشگران ا

 .است
 

 یهاا بوده است و خوشه رگذاریتأث ینیکارآفر یهابر روند رو به رشد پژوهش یالدیم 7992 ۀوب از ده ۀظهور و توسع رسدیبه نظر م :یریگجهیو نت بحث
 عیا باه جم  وجاه تباا   نی. همننا دیارائه نما ینیکارآفر یهاکالن از مباحث مطرح در پژوهش یریتوانسته است تصو زین یهم واژگان لیحاصل از تحل یموضوع
 .رودیبه شمار م سالهستیب ۀدور کیدر  ینیکارآفر ۀپژوهشگر در حوز نیترشاخص Wright M رسدیپژوهش، به نظر م نیشده در ا یبررس یهاشاخص

 

 

هم  ،یاستناد لیپژوهش، شاخص اچ، تحل یابیارز ،یالمللنیب یهمکار ،یهم واژگان لیتحل ،یسنجعلم ،ینیکارآفر :هاي کلیديواژه

 .یفیتأل

 

و  مادیریت اطالعاات  . یسانج علام  لیا : تحلینیکاارآفر  ۀدر حاوز  یدو دهاۀ پاژوهش جهاان    میترس(. 7991)  روزبه، حبیبیو  اکبرخاصه، علیاستناد: 

 .17-29(، 0)5، شناسیدانش

-------------------------- 
      (70/70/6930) تاریخ دریافت:

 (02/70/7991)تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه

قاا خوا از واژة فرانسااوی   (Entrepreneur)واژة کااارآفرینی 
entreprendre  2)هندساتروم  است« 1قتعهد شدن»به قعنای ،

نظریاه  »در کتاب ت ثیرگذارش به ناام   3(ج توزف شوقپیتر0222
قنتشار شاد،    3912کاه در اصال در ساال     «4توسعه اقتصاادی 
او در ایان  ج کارد  کارآفرینی ۀنظری یریگش لکمک شایانی به 
اقتصاادی   ۀقوتاور اصالی  توساع    عناوان باه کتاب به کارآفرینی 

 داناادیقاانگریسااته اساات و نااوآوری را عنصاار قرکاازی آن   
( 3912(ج باه عایادة شاوقپیتر )   0222، هم ارانو  5)هُردکیپاندیز

کارآفرین کسی است کاه ترکیباات تدیادی را اباداا و ایجااد      
غییارات اقتصاادی   و به همین دهیل عاقلی پویاا بارای ت   کندیق

: بیاان شاود  در قاهب قواردی زیر  تواندیقاستج چنین ترکیباتی 
نااوین توهیااد،  یهاااروشتوسااعۀ قلصااوالت تدیااد، طراحاای 

و  شناسااایی بازارهااای تدیااد، توسااعۀ قنااابع تدیااد عرضااه   
، 6اَشا ال ساازقانی تدیادی در صانعت )براکهاا       یسازادهیپ

م، کااارآفرینی (ج در ایاان قفهااو3992، هم ااارانو  7؛ بااال3977
با تعاریف و قعانی قتناوا اساتج حاال کاه      یچندوته یادهیپد
سال از انتشار کتاب پیشاگام  شاوقپیتر ساپری شاده      72 برباهغ

است هنوز هم توافق اندکی در بین پژوهشگران درباارة قفهاوم   
کاه   یطاور باه (؛ 0233، 8کارآفرینی وتود دارد )پااتو و تک سایرا  

، اناد کارده قتفااوتی از آن   یهاتبرداشبسیاری از پژوهشگران 
 10( آن را نوآوری، هاوهی و فوتی0223) 9قثال، دینیس عنوانبه
( تثبیات  0231) هم ااران و  11پ ناا -، پوهویریپذسکیر( 3991)

( آن را خلااق و قاادیریت  0222) 12و برایاادن و ککیاات  بااازار
 جدانندیق)کوچک(  وکارکسب

ینی نشاان  کاارآفر  بازخوانی قطاهعات انجام شاده پیراقاون  
 رودیققطاهعاتی قهم به شمار  یهاحوزهاز  ی ی آنکه  دهدیق
قباحاث   نیتار قرتبطو  ، پویاتریننیتریاتیحی ی از  عنوانبهو 

و ساایر علاوم اتتمااعی     یاقنطااه در قدیریت، اقتصاد، علاوم  
(ج گرچاه کاارآفرینی از دهاۀ    0233، 13ظهور یافته است )ت سیرا

تعریف  رشتهکی عنوانبهه خود را در پی آن بوده است ک 3972

                                                                      
1. Undertake 

2. Landstrom 

3. Joseph Schumpeter 

4. The Theory of Economic Development 

5. Lordkipandize 

6. Brockhaus 

7. Bull 

8. Pato & Teixeira 

9. Dinis 

10. Hawley & Fujii 

11. Polo-Pena 

12. Bryden & Keith 

13. Teixeira 

کند و در قاهب یک حوزة پژوهشی دانشگاهی  قعتبر قشاروعیت  
بود که برخی از پژوهشگران توته  0222یابد، ه ن این در دهۀ 
یک حاوزة پژوهشای اصالی قعطاوف      عنوانبهخویش را به آن 
 تااکنون ( و پاس از آن  0232، 14و یانا   ، باارنی داشتند )آهوارز
قرتبط با کاارآفرینی در سرفصال برخای از     یهارشتهدرو  و 
قختلف گنجانده شاده اسات و باه هماین      یهارشتهدرو  در 
 جاندداشتهاین حوزه توسعۀ چشمگیری  یهاپژوهشدهیل 

کارآفرینی این نیاز را به وتاود آورده   یهاپژوهشرونق در 
، وضاعیت ایان   یسانج علام است که با استفاده از فنون قتناوا  

قختلف قورد قطاهعه قارار   ینظرهاناطه ازرسی و بر هاپژوهش
 یریگبهرهبه همراه  یسنجعلم یهاکیت ناقروزه ظهور  گیرندج

 یقصورسااز  یافزارهانرماتتماعی و  یهاشب هاز فنون تللیل 
علم، این قابلیت را فرا روی پژوهشگران قرار داده اسات تاا باه    

 یهاوهشپژحاکم بر  نگرگذشتهروشی علمی وضعیت تاری و 
 قختلف را کشف و شناسایی نمایندج  یهارشتهانجام شده در 

و هم واژگاانی   یفیت ههم رخدادی از قبیل هم  یهالیتلل
 یسانج علام  یهاا پاژوهش در  قورداساتفاده فنون  نیترجیرااز 

تارین  تارین و قساتند  قلماو   عناوان باه استج از هام تا هیفی   
اری قیاان  ترین تلاوه هم ا  های هم اری علمی و رسمیش ل

)ساهیلی و   شاود یقهای علمی یاد نویسندگان در توهید پژوهش
که باا قطاهعاه و تللیال رواباط هام       یطوربه(ج 3193عصاره، 

پژوهشاگران   تاوان یقا ت هیفی پژوهشگران در یک حوزة خاص 
بارای  دج کار برتر در یک حوزه را از نظر نفوا اتتماعی قشخص 

ی اغلاب از تللیال   به دست آوردن و ارزیابی رواباط هام تا هیف   
نتاایج ایان روش    ازشاود و ی ای   شب ۀ اتتماعی استفاده قای 

را نشاان   ج قرکزیت انواا و تعداد روابطای استتللیل قرکزیت 
که عضوی از شب ه با سایر اعضای آن شاب ه برقارار    قی دهد
و قرکزیت نزدی ی  قرکزیت رتبه، قرکزیت بینابینی جکرده است

)ساهیلی و   روناد یقبه شمار های قرکزیت شاخص نیترقهماز 
کاه   بار آن عاووه  ییهاا لیا تللچنین انجام  (ج3192، هم اران
تا حدود  است یسنجعلمشگرف در فنون  یهاشرفتیپقتعاقب 
، «وب آو سااینس »هاایی نظیار   توساعۀ پایگااه   ۀجیدرنتزیادی 
، اقروزه ایان  رونیازاج استنیز « گوگل اس اهر»و  «اس اپو »

هاای  هشگران قرار گرفته است تاا پاژوهش  اق ان فرا روی پژو
هااای وساایع انجااام دهنااد و  کارآقااد و قتنااوعی باار روی داده
در هماین   ها اساتخراج نماینادج  اطوعات ارزشمندی از این داده

های کتابشاناختی و  راستا، اقروزه با استفاده از تللیل قوتودیت
توان ساختار علم در یک حاوزة قعاین   قی هاآنروابط قستتر در 

                                                                      
14. Alvarez, Barney & Young 
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(ج بادین طریاق و باا    0232، 1د )فان اک  و واهاتمن  کررا تبیین 
توان بینش قناسبی از تعااریف،  علم قی یشناستاقعهاستفاده از 
 یطاور بههای یک حوزة علمی ارائه کردج و پژوهش هاقرزبندی

سااخت   ۀشناساان قعرفات که براسا  قبانی هستی شناساانه و  
ن قفااهیم و  تاوا علام، قای   یشناسا تاقعاه اتتماعی داناش در  

های قهم حاکم بر ساختار یک حوزه را قاورد بررسای و   پارادایم
 اناه یگراواقع( و تصویری 0230شناسایی قرار داد )هیون  کیم، 

کاه در ایان    یاقسالله دج در هماین راساتا،   کراز آن حوزه ارائه 
تهاانی در   یهاا پژوهششود تللیل پژوهش بدان پرداخته قی

 استج یسنجعلماز روی ردهای  کارآفرینی با استفاده ةحوز
 ةچنااد ساااهی اساات کااه قوضااوا ظهااور و ت اقاال حااوز  

کااار  ۀهااای قختلااف، دسااتمایکااارآفرینی، از زوایااا و بااا روش
توان سنجی قرار گرفته است که از آن تمله قیقتخصصان علم
و  2کاارآفرینی کورنلیاو    ةحوزپژوهش  یهاتبههبه شناسایی 
هاای حاوزة   ادی پاژوهش (، تللیال هام اساتن   0223هم اران )

هاای  (، شناساایی تخصاص  0223، 3و وات یناز  کارآفرینی )ریدر
، 4نپاو سایو  کارآفرینی )شایلت، زهارا  قوضوعی  در حال تلول 

، 5کاراو  اهمللای ) (، تللیل استنادی حوزة کارآفرینی بین0223
دانااش کااارآفرینی  ۀ(، شناسااایی ساااختار ف ااری و پایاا 0233

پیادایش و ت اقال    ۀ، ترسیم ناش(0230، هم اران)هندستروم و 
-(، تللیل استنادی پاژوهش 0232، هم ارانو  6قیرکارآفرینی )

(، روندها و 0232، هم ارانهای کارآفرینی اتتماعی )کراو  و 
 هم اااران،و  7هااور) هااای کااارآفرینیهااا در پااژوهشقشااارکت
 یوکارهاا کساب سنجی حوزة کاارآفرینی و  (، تللیل علم0232

(، تللیاال ساایر ت اقاال  0232، 8ارولکوچااک )واهااری و قاااز 
 یسانج علم(، تللیل 0233کارآفرینی روستایی )پاتو و تی سیرا، 

-هاای حاوزة کاارآفرینی اتتمااعی )ر یماارتی، ریبیارو      پژوهش
(، شناساایی قباانی نظاری    0233، 9قارکز-و پاالسیو  سوریانو

و  10اساتنادی )هاوی  آقوزش کارآفرینی با استفاده از تللیل هام 
های کاارآفرینی و  پژوهش یسنجعلم(، تللیل 0233، هم اران
، 11پارز -و پارز  ب ادیا -فرناندز، سکرانو-های خانوادگی )هوپزشرکت

                                                                      
1. Van Eck & Waltman 

2. Cornelius 

3. Reader & Watkins 

4. Schildt, Zahra & Sillanpaa 

5. Kraus 

6. Meyer 

7. Luor 

8. Volery & Mazzarol 

9. Rey-Martí, Ribeiro-Soriano & Palacios-Marqués 

10. Loi 

11. López‐Fernández, Serrano‐Bedia & Perez-Perez 

، 12(ج تللیل سیر ت اقل کارآفرینی بانوان )فریرا و فرنانادز 0233
های تااریخی کاارآفرینی )حبیبای،    خاستگاه و شناسایی (0237
ی کاه اکثار   در شارایط  ( اشاره داشتج3193خاصه،  و قختارپور
اناد،  استنادی به انجام رسایده شده به روش هم های یادپژوهش

سانجی،  پژوهش حاضر بنا دارد با اساتفاده از ساایر فناون علام    
سااهه  های کارآفرینی تهان را در یک بازة زقانی بیستپژوهش

، هادف از ایان پاژوهش    گار یدانیا بباه دج کنا تجزیه و تللیال  
آفرینی براسا  تللیل هام  شناسایی ساختار دانش در حوزة کار

واژگانی، شناساایی برتارین پژوهشاگران کاارآفرینی براساا       
و  و شاااخص ا  تعااداد قااهااه، تعااداد اسااتناد   یهاااشاااخص

 یریااگشاا لدر  یاهمللاانیبااقصورسااازی شااب ۀ هم اااری  
دسات   قنظاور بهدر همین راستا، کارآفرینی استج  یهاپژوهش

 از: اندعبارتتلایق حاضر  سؤاالتیافتن به هدف پژوهش، 
تللیال هام   دانش در حوزة کارآفرینی براساا   ساختار ج 3
 ؟چگونه است واژگانی
ج برتاارین پژوهشااگران حااوزة کااارآفرینی باار اسااا      0
 و شاخص ا  کداقند؟ تعداد قااهه، تعداد استناد یهاشاخص
گیااری و ت اقاال در شاا لپژوهشااگران  نیرگااذارتریت ثج 1
 ی کداقند؟در حوزة کارآفرین یفیهم ت هشب ۀ 
 یاهمللا نیبکشورها بیشترین تلایاات را در عرصۀ  کدامج 2
در  یاهمللنیبشب ۀ هم اری و  انددادهانجام کارآفرینی  ۀنیدرزق
 کارآفرینی چگونه است؟ یهاپژوهش یریگش ل

 

 شناسی پژوهشروش
، یاتتمااع  یهاا شاب ه  لیا تلل یهاا روشاز  پاژوهش در این 

اساتفاده شاده اساتج     دادیو تللیال هام رخا    تللیل استنادی
به دست آوردن رکوردهای این پژوهش از یک راهبارد   قنظوربه

، ترقیدقتستجوی چند قرحله و ترکیبی استفاده شدج به عبارت 
بازیابی رکوردهای کارآفرینی )شاقل قااالت، قاااالت   قنظوربه

و قااااالت همااایش( کااه بااه زبااان انگلیساای در      قااروری
، SCI-Expanded ،SSCI)ینس وب آو ساا  یهاا ناقههینما

A & HCI  وESCI)  ( 0233تااا  3997ساااهه ) 02در بااازة
 اند، به قرار زیر عمل شد:قنتشر شده

قجلااۀ اصاالی حااوزة  01ج تماااقی قااااالت چاااد شااده در 3
ج شاوند یقا وب آو ساینس ثبت  یهاناقههینماکارآفرینی که در 

 اساقی این قجوت به قرار زیر است:
Entrepreneurship and Regional Development 

Entrepreneurship and Sustainability Issues 

Entrepreneurship Research Journal 

                                                                      
12. Ferreira & Fernandes 
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Entrepreneurship Theory and Practice 

Innovation and Entrepreneurship in Health 

International Entrepreneurship and Management 

Journal 

International Journal of Entrepreneurial Behaviour 

Research 
International Journal of Gender and 

Entrepreneurship 

International Review of Entrepreneurship 

International Small Business Journal-Researching 

Entrepreneurship 

International Small Business Journal 

Journal of Business Venturing 

Journal of Developmental Entrepreneurship 

Journal of Entrepreneurship and Public Policy 

Journal of International Entrepreneurship 

Journal of Research in Marketing and 

Entrepreneurship 

Journal of Small Business and Enterprise 

Development 

Journal of Small Business Management 

Journal of Social Entrepreneurship 

Small Business Economics 

Small Enterprise Research 

Strategic Entrepreneurship Journal 

World Journal of Entrepreneurship Management 

and Sustainable Development 

 

 رکورد به دست آقدج 2222در این قرحله تعداد 
 یهاااااشااااهیرج تماااااقی قااااااالتی کااااه ی اااای از  0
«entrepreneur* »  یا«new venture»  را در عنوان خود

 7227داشته باشندکه استفاده از این روش قنجر باه شناساایی   
 رکورد شدج

 واژة یهاااشااهیرج تماااقی قااااالتی کااه حاااوی ی اای از  1
«entrepreneur*»  همراه ی ی از کلمات زیر در قوضاوا  به

 خود باشند:
“venture*” or “spin off” or “spinoff” or “spin 

out” or “spinout” or “start up” or “startup” or 

“new firm*” or “NTBF” or “new technology 

based firm*” or “SME” or “small and medium 

sized enterprise*” or “technology transfer” or 

“university-industry” or “young firm*” or 

“firm birth*” or “new business*” or “business 

creation” or “self-employment” 

 رکورد به دست آقدج 3220در این قرحله نیز 
، نتاایج ایان ساه    ORدر قرحلۀ بعد با اساتفاده از عملگار   
به همپوشانی قااالتی که  قرحله با ی دیگر ادغام شد و با توته

قم ن بود در هریک از قراحل راهبرد تستجو قرار گیرند نهایتا  

ایان   یهالیتللقااهه به دست آقد که قبنای تجزیه و  31701
پژوهش قرار گرفتج با استفاده از راهبرد تستجوی فوق انتظاار  

کاه در حاوزة کاارآفرینی در وب آو     ییهاا پژوهشاکثر  رودیق
 یابیا از باز پاس بازیاابی شاده باشاندج     اناد شاده  ساینس نمایه
و  هیا پژوهش اقدام به تجز سؤاالتبراسا  اهداف و  ،رکوردها
برای تجزیاه  با توته به اهداف پژوهش حاضر، ج دشداده  لیتلل

افزارهااای بایااب اکساال، هااا از ترکیباای از ناارمو تللیاال داده
ج به و ا جپیجا جا  استفاده شد ویور-دراو، ووزیوجسیجنت، نت
 یاهمللا نیبا تر، برای تللیل و ترسیم شب ۀ هم اری بیان دقیق
و  Intcoll.exe یافزارهاا نرمهای حوزة کارآفرینی از پژوهش

Netdraw  استفاده شدج همچنین برای تعیین پژوهشگران برتر
تعداد قااهه، استناد و شااخص   یهاشاخصکارآفرینی بر اسا  

شدج شب ۀ هم ت هیفی نیز در استفاده  Bibexcel افزارنرما  از 
ترسیم شده استج همچناین، بارای انجاام     netdraw افزارنرم

قوتااود در  یهااادواژهیااکلتللیاال هاام واژگااانی، ابتاادا کلیااۀ  
از  هادواژهیکلکارآفرینی استخراج شدندج سپس این  یهاپژوهش
و قواردی  نظیر تمع و قفرد بودن، قترادف بودن یینظرهاناطه

 37و اصاوح شادندج ساپس تعاداد      یسااز  دسات ینظیر ایان  
بار فراوانی داشتند انتخاب شدند که  22که بیش از  یادواژهیکل

 هاااآناز  Ucinetو  Bibexcel یافزارهاا نارم باا اساتفاده از   
باا   تیا درنهاقاتریس فراوانی و سپس همبستگی تهیاه شاد و   

سلساله قراتبای انجاام     یبناد خوشه SPSS افزارنرماستفاده از 
 Vosviewer افزارنرمب ۀ هم واژگانی نیز با استفاده از شدج ش

 تهیه شده استج
 

 پژوهش یهاافتهی
براسا  استراتژی تستجوی به کار رفته در این پژوهش، 

حاکی از آن است  هاافتهیاشاره شد،  بیش از اینطور که همان
 31701( تعداد 0233-3997) ساههستیبکه در بازة زقانی 
ارآفرینی در پایگاه وب آو ساینس نمایه شده رکورد در حوزة ک

بیست  در طول این دهدیقنشان  3که ش ل  طورهماناستج 
-روندی نسبتا  صعودی بودهدارای کارآفرینی  یهاپژوهشسال، 

قورد در  373حوزه از این  یهاپژوهشکه تعداد  یطوربه اند؛
که  انددهیرس 0233قورد در سال  0339به  3997سال 
پژوهشگران به قباحث قطاهعاتی  توته بیش از پیش ةهنددنشان
 زقان بوده استج درگذراین حوزه در 
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 (0233-3997کارآفرینی ) یهاپژوهشروند کمّی  .1شکل 
 

قااهۀ تلت  31701که ها نشان داد تجزیه و تللیل اوهیۀ داده
 طوربهاند که استناد دریافت کرده 117277قجموعا   بررسی

داشته است و این قادار استناد  02 برباهغقااهه  قتوسط هر
 The»رودج در این قیان، قااهۀ به شمار قی یتوتهقابل

Promise Of Entrepreneurship As A Field Of 

Research » توسط  0222که در سالShane S  و
Venkataraman S  قجله درAcademy Of 

Management Review  قااهه  نیپر استنادترچاد شده است
به شمار در آیجا جآی های کارآفرینی در بین کلیه پژوهش

ها در این پژوهش رودج این قااهه تا زقان گردآوری دادهقی
به خود اختصاص داده آوساینس در وباستناد  0917 ییتنهابه
بوده  هزار 30 برباهغاس اهر و تعداد استنادات آن در گوگل است
های قختلفی چاد شده است جلهج قااالت کارآفرینی در قاست

 3070با چاد  Small Business Economicsو قجلۀ 

قااهه بیشترین سهم را در انتشار قااالت این حوزه در بیست 
 سال اخیر داشته استج

 

 دانش در حوزۀ کارآفرینی به روشساختار ترسیم 

 تحلیل هم واژگانی

 ای که بیشترین فراوانی را در ، بیست کلیدواژه3تدول
 طورهماندهد و های حوزة کارآفرینی دارند نشان قیپژوهش

بار  0129با  Entrepreneurshipکه قشخص است کلیدواژة 
ت رار، با اختوف فاحش، بیشترین فراوانی را در بین کلیۀ 

نیز با  Innovationو  SMEsها داشته استج کلیدواژه
قرار  های دوم و سومبه ترتیب در رتبه 273و  321فراوانی  
 اندجگرفته

 های حوزة کارآفرینی براسا  فراوانیبندی کلیدواژهرتبه ج1جدول 

 فراوانی کلیدواژه رتبه فراوانی کلیدواژه رتبه
1 Entrepreneurship 9432 11 Gender 901 
9 SMEs 354 19 Performance 185 

4 Innovation 581 14 Economic Development 183 

3 Entrepreneurs 343 13 Technology Transfer 178 
5 Venture Capital 439 15 Internationalization 138 

3 Self-Employment 417 13 New Ventures 138 
7 Entrepreneurial Orientation 937 17 Human Capital 137 

8 Social Entrepreneurship 995 18 Networks 137 
2 Social Capital 914 12 Entrepreneurial 

Intentions 
157 

10 Start-Ups 901 90 Entrepreneurship 

ducation 
135 

 
واژگانی  ها در تللیل همپس از تعیین آستانه برای شمول کلیدواژه

 یهم رخدادبه باال داشتند(، قیزان  22ای که فراوانی کلیدواژه 37)
ها به دست آقدج در این قرحله، واژگانی آن ها یا همان همکلیدواژه
های قوتود پرت رار با کلیۀ کلیدواژه یهادواژهیکل یهم واژگانقیزان 

هم زوج  02که توزیع فراوانی قربوب به  ها قلاسبه شدقااهه در
استج همچنین ساختار  قشاهدهقابل، 0پرت رار در تدول  یواژگان

های این کارآفرینی با سایر کلیدواژه یهم واژگانشب ۀ حاصل از 
طور که در تدول نیز ، ارائه شده استج همان0حوزه در ش ل 
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« نوآوری-کارآفرینی»دو کلیدواژة شود، هم رخدادی بین قشاهده قی
های این حوزه داشته است و دو زوج بیشترین فراوانی را در پژوهش

-در رتبه« توسعۀ اقتصادی-کارآفرینی»و « خوداشتغاهی-کارآفرینی»

 اندجهای دوم و سوم تای گرفته

 یهم واژگانزوج برتر  02توزیع فراوانی  .2جدول 

 فراوانی زوج هم واژگانی رتبه

1 Entrepreneurship *** Innovation 232 
2 Entrepreneurship *** Self-Employment 122 
3 Entrepreneurship *** Economic Development 79 

4 Entrepreneurship *** SMEs 97 
5 Entrepreneurship *** Venture Capital 95 

6 Entrepreneurship *** Gender 97 
9 Entrepreneurship *** Start-Ups 67 
7 Entrepreneurship *** Social Capital 63 
7 Entrepreneurship *** Institutions 56 

17 Internationalization*** SMEs 56 
11 Innovation*** SMEs 55 
12 Entrepreneurship *** Culture 46 
13 Entrepreneurship *** Human Capital 42 
14 Entrepreneurship *** Growth 47 
15 Entrepreneurship *** Regional Development 47 
16 Entrepreneurial Orientation*** SMEs 47 
19 Entrepreneurship *** Networks 37 

17 Entrepreneurship *** Entrepreneurial Intentions 37 

17 Entrepreneurship *** Opportunity 36 

27 Entrepreneurship *** New Ventures 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های این حوزهکارآفرینی با سایر کلیدواژه یهم واژگانشب ۀ  .2شکل   

 
با توته به قوارد فوق، در اداقه نتایج قربوب به استفاده از 

د تا تصویر شوقراتبی ارائه قیبندی سلسلهروی ردهای خوشه
های های قوضوعی قوتود در ساختار پژوهشقناسبی از خوشه

قراتبی این قابلیت را بندی سلسلهخوشه کارآفرینی به دست آیدج
ها را قشخص های قربوب به هریک از کلیدواژهدارد که خوشه

در این را نشان دهدج به همین دهیل،  هاآننماید و روابط بین 
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افزار ا جپیجا جا  اقدام با استفاده از نرمقسمت از پژوهش 
 1 د که نتایج آن در ش لشقراتبی بندی سلسلهبه خوشه
اکر است که در این قسمت از  شایان شودجقی قشاهده

به علت ناظر بر عام بودن از « کارآفرینی»پژوهش، کلیدواژة 
 قطاهعه خارج شدج

 

 قراتبیهای کارآفرینی حاصل از فن خوشۀبندی سلسلهخوشه. 3شکل 

 
هاای انجاام شاده در    ، پاژوهش دیآیبرقطور که از ش ل همان

کاه   اناد شاده حوزة کارآفرینی از هفت خوشاۀ اصالی تشا یل    
 از: اندعبارت
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از آنجا که ج انیبندانش. کارآفرینی آکادمیک و 1خوشه 

عنوان قتوهیان اصلی تربیت و پرورش قنابع انسانی ها بهدانشگاه
 ۀقتخصاص در تاقعاه، نااش اساساای دارناد، توتاه باه قاوهاا      

بهتار ایان اقار     ۀتوساع باه   و آقوزش آن، کارآفرینی دانشگاهی
 آقوختگاندانششاید تغییر روی رد دانشجویان و  .کندکمک قی

به سبب در  این قطلب است که در  از کارتویی به کارآفرینی
باه ساایرین دارای قزیات رقاابتی      یاآقوختهدانشدنیای اقروز 

دانش و قلفوظات خود فراتار گذاشاته و    ةاست که پا را از حوز
تخصصای، قهاارت داشاته و     ةآن قلدوددر حل قسائل عملی 

قوفق عمل کندج به همین دهیل است که آقوزش کاارآفرینی در  
های آقوزشی گوناگون و گاهی با با برناقه افتهیساختدو حاهت 

قادت  ها و سمینارهای آقوزشی کوتااه صرف وقت زیاد یا کارگاه
 ،(ج هاذا 3177)طااهبی و ی تاا،    گیردقورد توته بیشتری قرار قی

 شاااقل و پااردازدیقاا یدانشااگاه یهاااقؤهفااه بااه خوشااه نایاا
 کارآفرین، انتاال یهادانشگاه، هادانشگاهدانشگاهی،  کارآفرینی
 جدشویق ت نوهوژی انتاال و دانش

 یهاا دواژهیا کلج با توته به اجتماعی کارآفرینی .2 خوشه

قوتود در این خوشه، قوضاوا کاارآفرینی اتتمااعی بارای آن     
رینی اتتماعی فرایندی اسات کاه پیشارفت    کارآفقناسب استج 

قهار و  آن در  ج ایان پدیااده و رشااد   کندیقاتتماعی را تسریع 
است )عزیزی  اخیر توته بسیاری را به خود تلب کرده یهاقوم

ای چندبعادی،  کارآفرینی اتتماعی ساازه (ج 3193و قویجردی، 
هااای  دیناقیک و پویاست کاه در ناطاۀ تاااطع قیاان بخاش     

 اساااات فهاامقاباالخصوصاااای و اتتماااااعی  عمااااوقی، 
کاه در تصاویر    طورهمان ج(3197و دباغی،  )فیروزآبادی، ایمانی
شارکت اتتمااعی،    یهاا قؤهفاه  باه  خوشه قشخص است، این

کااارآفرینی اتتماااعی، فرصاات، پایااداری، کااارآفرینی نهااادی،  
 جپردازدیقنهادی  ۀو نظری قشروعیت

نسایت   ج رویکارد  فاردی باا   . کاارآفرینی 3 خوشه

ج این خوشه باه قفااهیمی نظیار نیات     فرهنگ و تحصیالت

 وکااارکسااب)قصااد کااارآفرینی(، آقااوزش کااارآفرینی، توسااعه، 
و تنسیت، عناوان   ، زنان، آقوزشیخوداشتغاهکوچک، فرهن ، 

 جپردازدیق

های کاارآفری  باا رویکارد    . انواع سازمان6 خوشه

قتوهاد تهاانی،    یهاا قؤهفاه  باه  خوشاه  ایان ج محاوری منبع

، یسااز شاب ه شدن، ناوآوری،   یاهمللنیب، یاهمللنیبکارآفرینی 
 یهاا شارکت یادگیری، استراتژی، رهبری، تجاارت خاانوادگی،   

و  خااانوادگی، عمل اارد شاارکت، عمل اارد، گاارایش کااارآفرینی
 پردازدجنگرش قنبع قلور قی

 

کاارآفرینی باا رویکارد فنااوری     عة . توسا 6 خوشه

کارآفرینی، کارآفریناان،   یهاقؤهفه به خوشه اینج محوردانش

اقتصااادی، خوقیاات،  ۀتلایااق و توسااعه، ت نوهااوژی، توسااع 
 یهاا شارکت تشخیص فرصات، رشاد، داناش، رشاد شارکت،      

کوچاک و قتوساط    یهاا شارکت ، هاا شاب ه ، هاخوشهکوچک، 
 جپردازدیق

قااروزه اج و راهباارد کااارآفرینی یمشااخاا . 4 خوشااه

و تواقاع   هاا نساازقا  ۀقوتور رشاد و توساع   عنوانبهکارآفرینی 
 یهاا یقشا خاط  اناد قوظف هادوهت رونیازااست،  شناخته شده

کااارآفرینی  ۀتوسااع گوناااگونی را در راسااتای ایجاااد، حمایاات و
 باه  خوشاه  ایان  ،(ج هاذا 3179)دانشافر و تلیلای،    تدوین نمایند

قؤسسات، فعاهیت کارآفرینانه، بیوت نوهوژی، ح وقت،  یهاقؤهفه
 جپردازدیق یاقنطاه ۀوسعو ت اختراعات، سیاست عموقی

های قهام  ج برخی ویژگیکارآفرینی های. ویژگی6 خوشه

کاه   کارآفرینی وتود داردهای ارائه شده از و قشتر  در تعریف
 این ،هذا پذیری و پاداشجریسکخوقیت، استاول،  از اندعبارت
اتتمااعی، اعتمااد، سارقایه     یهاا شاب ه  یهاا قؤهفه به خوشه

هااا، آد، عاادم اطمینااان، اسااتارت  یریااگمیتصاامانسااانی، 
 یهاا یگاذار هیسارقا )پرریساک(،   زیا آققخاطرهاری ذگسرقایه
 جپردازدیقو باا  تدید سهیپرر
 

پژوهشگران برتر کاارآفرینی از نرار تعاداد مها اه      

 و شاخص اچ تعداد استناد
در بررسااای و ارزیاااابی عمل ااارد پژوهشااای پژوهشاااگران از 

 نیترقهمشود که از ده قیسنجی استفاهای قختلف علمشاخص
و  توان به شاخص تعداد قااهه، تعاداد اساتناد دریاافتی   قی هاآن

هاای  شاخص ا  اشاره کردج در این قسمت از پژوهش، پژوهش
قاورد بررسای قارار گرفات      شااخه ساه کارآفرینی از قنظر این 

 ازتملااههااا، تعااداد قااهااه  ( در بااین ایاان شاااخص 1)تاادول 
نیز در بسایاری   اکنونهمست که های سنتی و قدیمی اشاخص
هاا  داده ۀهای ایران کاربرد داردج تجزیه و تللیل اوهیا از دانشگاه

قااهه در حوزة کارآفرینی  31701حاکی از آن است که در ت هیف 
اناد کاه قتوساط تعاداد     نویسنده دخیال باوده   13217قجموعا  

-ج در بین کال پاژوهش  استنفر  12/0نویسنده برای هر قااهه 

با ت هیف و قشاارکت در   .Wright, Mوزة کارآفرینی، های ح
ترین پژوهشگر کارآفرینی در ساط  تهاان باه    قااهه فعال 333

 زین .Shepherd, D.Aو  .Audretsch, D.Bرودج شمار قی
 های دوم و سوم قرار دارندجقااهه در رتبه 73و  70به ترتیب با 

دهد نشان قیپژوهشگران نیز  نیپر استنادترقربوب به  یهاداده
اسات   ینیکاارآفر قااهه در حوزة  17که دارای  .Shane, Sکه 
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استناد با اختوف نسبتا  زیادی نسبت باه ساایر    7922با دریافت 
پژوهشااگر حااوزة کااارآفرینی در  نیپاار اسااتنادترپژوهشااگران، 

  .Zahra, S.Aو  Wright Mرود و آیجا جآی به شمار قای 

 یهاا رتبهاستناد در  3310و  3370هریک به ترتیب با دریافت 
 دوم و سوم تای دارندج

ترین قعیارهاایی کاه بارای شناساایی پژوهشاگران      از رایج
گیارد شااخص ا    ت ثیرگذار در یک حوزه قورد استفاده قرار قای 

دادن تا ثیر تجمعای بروناداد    ج این شاخص با هدف نشاان است
پژوهشاای پژوهشااگران طراحاای شااده اساات و در بساایاری از  

کاربرد داردج شاخص ا  این قابلیات را دارد کاه دو    اهیبندرتبه
هلاظ  زقانهم طوربهشاخص قهم تعداد قااهه و تعداد استناد را 

د و قیزان ت ثیرگذاری یک پژوهشاگر را قاورد ارزیاابی قارار     کن
دهدج در این قسامت از پاژوهش باا توتاه باه تعاداد قاااالت        

ز قاااالت  پژوهشگران و همچنین قیزان استناداتی که هریک ا
 یبناد رتبهاند اقدام به قلاسبۀ شاخص ا  و دریافت کرده هاآن
 Wrightشود، قشاهده قی 1که در تدول  طورهمانج شد آنان

M   بیشترین قیزان شااخص ا    27با برخورداری از شاخص ا
ده اساتج  کار را در بین کلیۀ پژوهشگران کارآفرینی از آن خاود  

قااهااۀ  333ااهااه از ق 27باادان قعناساات کااه  27شاااخص ا  
Wright, M.  ج از اناد کارده استناد دریافات   27هریک حداقل
در رتباۀ دوم   17با شاخص ا   .Shepherd, D.Aاین حیث، 

و  .Zahra, S.Aهاای  قرار گرفته است و دو پژوهشگر به ناام 

Audretsch, D.B.   ۀقشاتر  رتبا   طاور به 11با شاخص ا 
 اندجسوم را به خود اختصاص داده

طور که اشاره شد اطوعات قرباوب باه پژوهشاگران    همان

و بااالترین شااخص ا  در    برتر از نظر تعداد قااهه، تعداد استناد

ارائه شده استج افرادی که از هار ساه نظار در زقارة      1تدول 

در  دو نظرکه از  صورت پررن  و افرادیها قرار دارند به برترین

داده شاده   نشاان دار زیارخط ها هستند به صورت ردیف بهترین

 استج

 و شاخص ا  برترین پژوهشگران حوزة کارآفرینی بر اسا  تعداد قااهه، استناد .3جدول 
 رتبه بر اساس شاخص اچ رتبه بر اساس استناد رتبه بر اساس مقاله

 شاخص اچ نام پژوهشگر رتبه تعداد استناد نام پژوهشگر رتبه تعداد مقاله نام پژوهشگر رتبه

1 Wright M 111 1 Shane S 7205 1 Wright M 37 

9 Audretsch DB 79 9 Wright M 3179 9 Shepherd DA 48 

4 Shepherd DA 71 4 Zahra SA 3149 4 Zahra SA 44 

3 
Zahra SA 53 

3 Shepherd 

DA 3913 
3 Audretsch 

DB 44 

5 Thurik R 31 5 Ireland RD 4892 5 Baron RA 97 

3 Acs ZJ 30 3 Baron RA 4783 3 Shane S 95 

7 De Clercq D 42 7 Autio E 4398 7 Wiklund J 95 

8 Baron RA 48 8 Wiklund J 4397 8 Acs ZJ 93 

2 
Shane S 47 

2 Venkataram

an S 4554 
2 

Ireland RD 94 

10 
Westhead P 43 

10 Audretsch 

DB 4332 
10 

Chrisman JJ 94 

11 Wiklund J 45 11 Sapienza HJ 4914 11 Thurik R 99 

19 
Chrisman JJ 45 19 

Davidsson P 4193 19 
Westhead P 99 

14 
Kuratko DF 45 

14 Busenitz 

LW 9839 
14 

Autio E 90 

13 Parker SC 45 13 Hitt MA 9805 13 Kuratko DF 90 

15 Van Stel A 44 15 Thurik R 9799 15 De Clercq D 90 
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براساس کارآفرینی تأثیرگذارتری  پژوهشگران 

 های مرکزیت هم تأ یفیشاخص

 ةباعث ت ثیرگذاری یک پژوهشگر در حوز ی از قواردی که ی
شود نلوة تعاقل او با سایر پژوهشگران استج اش قیتخصصی

د تا آن شوتوانایی ت ثیرگذاری بر دیگران از این طریق باعث قی
 س و پژوهشگر از نفوا اتتماعی باالتری برخوردار شود )تروئ

، پژوهشگری دارای نفوا گریدعبارتبه(ج 0229، هم اران
اتتماعی باالتر است که قادر باشد از طریق تعاقوت اتتماعی 

ناشه هم ت هیفی  با سایر پژوهشگران اف ار را تغییر دهدج

افزارهای پژوهشگران حوزة کارآفرینی که با استفاده از نرم
UCInet  وNetDraw در ه است طراحی و ترسیم آن شد

دج این ناشه از یک شب ه بزرگ شوقوحظه قی 2ش ل 
پژوهشگر پرتعاقل تهان در  27است که شاقل  شدهلیتش 

هر گره بیانگر یک  هاناشهاستج در این  حوزة کارآفرینی
-و ضخاقت پیوندهای بین نویسندگان نشان استپژوهشگر 

ها در نگارش و چاد آن یفیهم ت هدهندة قیزان هم اری و 
 قااالت استج

 

 

 
 پژوهشگر( 27پژوهشگران کارآفرینی ) یفیت هشب ه هم  نیتربزرگ .6شکل 

 
های فوق الزم است آن را بر اسا  سه تللیل ناشه قنظوربه

و قرکزیت  نوا قرکزیت قهم )قرکزیت رتبه، قرکزیت بینابینی
 32های قربوب به نزدی ی( قورد بررسی قرار دهیمج داده

تر کارآفرینی بر اسا  انواا قرکزیت در تدول پژوهشگران بر
 32ارائه شده استج افرادی که در هر سه نوا قرکزیت تزو  2

اندج از قتمایز شده پررن باشند به صورت پژوهشگر برتر قی
از نظر  Wright Mن ات تاهب این پژوهش این است که 

 هر سه نوا قرکزیت بیشترین قیزان را داراستج به نظر 
ژوهشگران قشهور کارآفرینی هم اری تنگاتنگی با رسد پقی

که این پژوهشگر توانسته  یطوربهپژوهشگر قذکور دارند، 
های پژوهش یفیت هاست از تایگاه بسیار خوبی در شب ه هم 
نیز  2 در ش ل یخوببهکارآفرینی برخوردار شودج این ن ته 

قابل استنباب است و تایگاه استراتژیک این پژوهشگر در 
 جاستکارآفرینی قشهود  یهاپژوهش ۀ هم ت هیفی شب
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 و نزدی ی های رتبه، بینابینیبندی پژوهشگران براسا  قرکزیترتبه .6جدول 

 رتبه بر اساس مرکزیت نزدیکی رتبه بر اساس مرکزیت بینابینی رتبه بر اساس مرکزیت رتبه

نام  رتبه

 پژوهشگر

مرکزیت 

 رتبه

نام  رتبه

 پژوهشگر

مرکزی

 بینیت بینا

نام  رتبه

 پژوهشگر

مرکزیت 

 نزدیکی

3 Wright M 27 3 Wright M 91/217  3 Wright M 327/7  

0 Westhead P 07 0 Shepherd DA 01/033  0 Wiklund J 212/7  

1 Chrisman JJ 02 1 Zahra SA 21/010  1 Audretsch DB 222/7  

2 Shepherd DA 39 2 Wiklund J 21/007  2 Kuratko DF 979/3  

2 Ucbasaran D 37 2 Audretsch DB 3/023  2 Shepherd DA 930/3  

3 Chua JH 37 3 Kuratko DF 21/377  3 Zahra SA 909/3  

7 De Clercq D 32 7 Patzelt H 2/317  7 Wennberg K 922/3  

7 Lockett A 32 7 De Clercq D 31/313  7 De Clercq D 777/3  

9 Audretsch DB 32 9 Acs ZJ 313 9 Ireland RD 731/3  

32 Sapienza HJ 31 32 Terjesen S 77 32 Bruton GD 722/3  

33 
Clarysse B 30 33 Kellermanns 

FW 77 33 
Covin JG 719/3  

30 Kuratko DF 33 30 van Stel A 1/77  30 Sapienza HJ 713/3  

31 Wiklund J 9 31 Ireland RD 33/31  31 Lumpkin GT 713/3  

32 Patzelt H 9 32 Thurik R 23/20  32 Autio E 732/3  

32 Ireland RD 9 32 Storey DJ 0/22  32 Westhead P 727/3  

 

 های کارآفرینیپژوهش یا ملل یبشبکة همکاری 

رواج  های علمیی ی از قواردی که اقروزه در بسیاری از قلیط
یافته است قوضوا قشارکت و هم اری علمی در سط  

ها اساقی که در تعداد زیادی از پژوهش یطورهب، است یاهمللنیب
که از کشورهای قختلف و در  خوردیقپژوهشگرانی به چشم 

 نمایندجقاهب یک تیم پژوهشی قبادرت به انجام پژوهش قی

 طوربه علمی یهاپژوهشدر انجام  یاهمللنیباقروزه هم اری 
، 1و هیدسدورف چشمگیری افزایش یافته است )واگنر، وتسل

بین  یاهمللنیبهم اری  ة( و به همین دهیل قطاهعه نلو0237
پژوهشگران کشورهای قختلف از تذابیت خاصی برخوردار است 

درصد از  وپنجستیب 0233(ج تا سال 0222، هم ارانو  2)آداقز
که در وب آو ساینس نمایه شده بودند در قاهب  ییهاپژوهشکل 

در حاهی است که در انجام شده بودند، این  یاهمللنیبقشارکت 
و  3این قیزان فاط ده درصد بوده است )واگنر 3992سال 
که در قاایسه با دو دهه قبل، اقروزه  یطوربه(ج 0232، هم اران

 اندآورده یاهمللنیبهای کشورهای بیشتری روی به هم اری

                                                                      
1. Wagner, Whetsell & Leydesdorff 

2. Adams 

3.  Wagner 

 (ج0232 هم اران،و  4)بورنمن
 بررسی قیزان هم اری پژوهشی پژوهشگران کارآفرینی با
همتایان خود در سایر کشورهای تهان از قوارد دیگری بود که 

دهد که در این پژوهش قورد بررسی قرار گرفتج نتایج نشان قی
قااهه، بیشترین پژوهش  2993با  قتلدهاالتیاپژوهشگران کشور 

اند و کشورهای را در سط  تهان در حوزة کارآفرینی داشته
 (ج2سوم تای دارند )ش ل  های دوم وانگلستان و آهمان در رتبه

نیز شب ۀ کاقل هم اری بین کشورهای قختلف  3در ش ل 
-تهان ترسیم شده است که بیانگر قیزان فعاهیت و قشارکت بین

ج در این شب ه ضخاقت استاهمللی پژوهشگران این حوزه 
پیوندهای قوتود بین هریک از کشورها قبیّن قیزان و شدّت 

که در ش ل قشخص است در طور استج همان هاآنهم اری 
هم اری پژوهشی  قتلدهاالتیااینجا نیز پژوهشگران کشور 

کانادا،  ازتملهزیادی را با همتایان خود در سایر کشورهای تهان 
 اندجو چین انجام داده انگلستان، آهمان، هلند

                                                                      
4. Bornmann 
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 های کارآفرینیکشور برتر تهان از نظر تعداد پژوهش .6شکل 

  

 
 شب ۀ هم اری پژوهشی بین کشورهای تهان در حوزة کارآفرینی .4کل ش 

 

 گیریبحث و نتیجه
هاای  سنجی در بسیاری از رشاته اقروزه استفاده از قطاهعات علم

قوضوعی رواج یافته استج در این پاژوهش باا اساتفاده از ایان     
 سااهه سات یبهای حوزة کارآفرینی در یاک باازة   فنون، پژوهش
هاای  نشاان داد پاژوهش   هاا افتاه یار گرفاتج  قورد بررسی قار 

اند؛ کاه  زقان تجربه کرده درگذرکارآفرینی روند رو به رشدی را 
هم ااران  های پژوهش با نتاایج کاار قکی ار و    این بخش از یافته

( در حاوزة  0232) هم ااران ( در حوزة کارآفرینی، هاور و  0232)
فرینی ( در حاوزة کاارآ  0233) هم ااران ر یماارتی و  کارآفرینی، 
( در حااوزة کااارآفرینی 0232) هم ااارانکااراو  و اتتماااعی، 
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پارز   -و پارز  ب ادیا  -و سکارانو  فرنانادز -پژوهش هاوپز اتتماعی، 
 و فرناناادز و فریاارا هااای خااانوادگی( در حااوزة شاارکت0233)
در تماااقی  ( در حااوزة کااارآفرینی زنااان همخااوانی داردج0237)

نی و هااای قااذکور رشااد کمّاای انتشااارات کااارآفری   پااژوهش
 های قوضوعی آن ت یید شده استجزیرقجموعه
نتایج پاژوهش حاضار نشاان داد کاه کشاورهای      همچنین 

هاا را در حاوزة   و آهماان بیشاترین پاژوهش    آقری ا، انگلساتان 
راستا با پژوهش حاضر، بار اساا    ج هماندکارآفرینی انجام داده
( کشاورهای  0232) هم ااران پاژوهش قکی ار و   نتایج قربوب به 

هاای  و کانادا کشاورهای پیشاتاز در پاژوهش    ا، انگلستانآقری 
( 0233) هم ااران اند و در پاژوهش ر یماارتی و   بودهکارآفرینی 

و چین سه کشور پیشاتاز در انجاام    کشورهای آقری ا، انگلستان
ج همچناین در  اناد شدههای کارآفرینی اتتماعی قعرفی پژوهش

 ااا، ( نیااز کشااورهای آقری 0232) هم ااارانپااژوهش هااور و  
هاای  ترین کشورهای در انجام پاژوهش انگلستان و کانادا فعال

ها آهمان نیز رتبۀ چهاارم  اند؛ اهبته در پژوهش آنکارآفرینی بوده
رسد این تفاوت تزئی در همخوانی را داشته است که به نظر قی

با نتایج پژوهش حاضر قربوب به بازة زقاانی تلات بررسای در    
گیارد  تری را در بر قای ستردههای گاین پژوهش است که سال

 یسانج علام (ج این در حاهی است که در قطاهعۀ 0233تا  3997)
( در حوزة کاارآفرینی روساتایی انجاام    0233که پاتو و ت سیرا )

های این حاوزه بار اروپاا    دادند قشخص شد که تمرکز پژوهش
هاای انگلساتان و   تارین پژوهشاگران در دانشاگاه   بوده و فعاال 

( نیاز  0237) فرنانادز ساتندج پاژوهش فریارا و    اسپانیا قشغول ه
تارین کشاورها در   و چین فعاال  نشان داد که آقری ا، انگلستان

 های حوزة کارآفرینی زنان هستندجپژوهش
 هم ااران در پژوهش ر یمارتی و نظر تعداد قااالت، از ناطه

، Anderson, A.R. ،Mair, J( پژوهشگرانی نظیار  0233)
Shepherd, D.A. ،Ireland, R.D. پژوهشگران  عنوانبه

که با نتایج این پژوهش نیاز همخاوانی    اندشدهقعرفی  دیپر توه
( نیاز از  0232) هم ااران، داردج عووه بر این، در پژوهش هور و 

Wright, M. ،Shepherd, D.A. ،Audretsch, D. ،

Shane, S.، Zahra, S.A.  تارین پژوهشاگران   تزو فعاال
که با نتایج پژوهش حاضر همخاوانی  اند کارآفرینی شناخته شده
و  .Anderson, A.R. ،Ireland, R.Dداردج همچنااین، 

Honig, B.  ج برخاای از اناادداشااتهباااالترین شاااخص ا  را
 عنااوانبااه هاااآنپژوهشااگرانی کااه در پااژوهش حاضاار از   
 -فرناندز، سکرانو -هوپزپژوهشگران ت ثیرگذار یاد شد در پژوهش 

خورندج عووه بار ایان،   یز به چشم قی( ن0233پرز ) -و پرز ب دیا
پر بسیاری از پژوهشگرانی که در این پژوهش تزو پژوهشگران 

، .Shane, S. ،Wright, M ازتملاه شاناخته شادند،    اساتناد 

Zahra, S.A. ،Shepherd, D.A. و Audretsch, D.B. 
 هم ااران ( و هاور و  0233با نتایج حاصل از پاژوهش ت سایرا )  

( 0233دج همچنین در پژوهش کاراو  ) ( همخوانی دارن0232)

 ,Zahra, S.A. ،Wright, M. ،Shaneنیز افرادی همچون 

S.  وIreland, R.D.    در حاوزة   پار اساتناد  تازو پژوهشاگران
 شناخته شدندج« یاهمللنیبکارآفرینی »

، Entrepreneurshipهااای نتااایج نشااان داد کلیاادواژه

SMEs  وInnovation در پاژوهش ها پرت رارترین کلیدواژه-

که این نتیجه  اندبودههای حوزة کارآفرینی در بیست سال اخیر 
قوضاوا  « کاارآفرینی »چندان دور از انتظاار نیسات؛ زیارا واژه    

ج همچنین قبلث استاین حوزه  یهاپژوهشقشتر  و عام در 
ترین قباحث کارآفرینی از قهم« های کوچک و قتوسطشرکت»

لی اشتغال و توهیاد داخلای و   و ی ی از قنابع اص رودیقبه شمار 
ها خود قلرّ  ناوآوری و رقابات در   ج این شرکتاستصادرات 

، 3شاوند )التچام  هاای اقتصاادی قلماداد قای    بسیاری از بخش
این ن ته اسات   دیقؤ یخوببهنیز « نوآوری»(ج وتود واژة 0237

های کارآفرینی به قفااهیم قارتبط   که بخش اعظمی از پژوهش
، 0و فرنانادز  قاارکز -)دیاویز، پاالسایو    دانا پرداختاه با نوآوری 
ی اای از قبااانی اصاالی در   عنااوانبااه(، زیاارا نااوآوری  0233

هاا  بنیان بوده و باعث بهبود عمل ارد شارکت  اقتصادهای دانش
شود و ی ی از نیروهای قلرّ  و اصلی در راساتای توساعۀ   قی

(ج از نظاار 0237، 1و کاایم رود )آن، یااونپایاادار بااه شاامار قاای
های کارآفرینی، نتایج پژوهش ای پرت رار در پژوهشهکلیدواژه

 ( همخوانی داردج0232های واهری و قازارول )حاضر با یافته
بنادی  ، نتایج قربوب به خوشاه یهم واژگانبراسا  تللیل 

هاای حاوزة کاارآفرینی از    سلسله قراتبی نشان داد که پاژوهش 
ز هاایی ا اند که هریک تنبههفت خوشۀ قوضوعی تش یل یافته

قثاال، ی ای از    عناوان باه دهنادج  نظر قرار قی حدّکارآفرینی را 
قراتباای، بناادی سلساالههااای حاصاال از ت نیااک خوشاه خوشاه 
هاای ایان   است که یافتاه « بنیانکارآفرینی آکادقیک و دانش»

( 0233)هم ااران،  قسمت از پژوهش با نتایج پاژوهش هاوی و   
 د که( نشان دادن0233) هم اران،وی و همخوانی داردج ه
قاورد توتاه    ریا اخ هایدر سال قدرآن کیآکادق ینیکارآفر

از  ی اای عنااوانپژوهشااگران قاارار گرفتااه اساات کااه بااه    

چندگانه برخاوردار   یخود از ساختار ،ینیکارآفر هایرقجموعهیز

 ۀج خوشا کناد یرا دنباال قا   یادیا ز یشده است و قباحث فرعا 
 یماعاتت ینیبودج کارآفر «یاتتماع ینیکارآفر» گرید یقوضوع

                                                                      
1. Latchem 

2. Devece, Palacios-Marques & Fernandez 

3. Ahn, Yoon & Kim 
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که توته پژوهشاگران را   رودیقبه شمار  دیتد نسبتا  یوضوعق
 نیا ا هاای پژوهش ریاخ هایبه خود تلب کرده است و در سال

(ج 0232 ،هم ااران  و کاراو  ) اندداشته یتصاعد یروند ةحوز
 یاقتصاد ۀآن بر توسع یرگذاریبرخاسته از ت ث ةحوز نیا تیاهم

 تار افازون را  هرزش تاقعا یاتتماع ینیاستج کارآفر یو اتتماع
قارار   یقشا وت اتتمااع   یرو شیرا پا  ییهاحلراه سازد،یق

 ل،یده نیاستج به هم یثروت شخص شیدنبال افزاو به دهدیق
 جادی، بل ه قنجر به اکندیق جادیا افزودهارزشدر اتتماا  تنهانه

و  انویسااور-رویاابیر ،یمااارتی)ر  شااودیقاا زیااشااغل و ثااروت ن

 .(0233 قارکز،-و یپاالس
از  ی( در بخشا 0233پارز ) -و پارز  ایب د-فرناندز، سکرانو-هوپز

نشاان   یقراتبا سلسله یبندخوشهپژوهش خود با استفاده از فن 
از پانج   «یخاانوادگ  هاای و شارکت  ینیکارآفر» ةدادند که حوز

ح وقات،   ت،یتنسا  ،ینیکاارآفر  هاای به ناام  یقوضوع ۀخوش

 یبرخ ت؛شده اس لیتش  یرپذیسکیو ر یخانوادگ هایشرکت

حاصال از   هایقنشعب از پژوهش حاضر با خوشه هایاز خوشه
( قطابات 0233پرز ) -و پرز ایب د -فرناندز، سکرانو -پژوهش هوپز
شاده در   یقعرفا  یقوضوع هایاز خوشه یبرخ ن،یدارندج همچن

 یفرد ینیکارآفر»و  «یاتتماع ینیکارآفر» ازتملهپژوهش  نیا
 یقعرف هایبا خوشه «ن و فره تویتلص ت،یتنس  ردیبا رو

 نزیو وات  دری(، ر0223و هم اران ) لتیش هایشده در پژوهش
( 0232) هم ااارانو  ری اا( و قک0233) رای(، پاااتو و ت ساا 0223)

 ةدر حاوز  را یا کاه اخ  یدارنادج باا توتاه باه قطاهعاات      یهمخوان

نوظهاور   هایاز تنبه ی ی رسدیانجام شده به نظر ق ینیکارآفر
بار   دیا با ت ک تیناش تنس یحوزه، بررس نیتوسعه در او رو به 
 ییباشاد و باا توتاه باه شناساا      ینیزنان در کارآفر هایتیفعاه
و  وتیتلصا  ت،یتنسا   ارد یباا رو  یفارد  ینیکارآفر» ۀخوش

و فرنانادز   رایا کار فر جیبا نتا هاافتهیپژوهش،  نیدر ا« فرهن 

 .دارد ی( همخوان0237)
نشاان داد   یهم واژگاان  لیتلل قربوب به جینتا ،یطور کلبه

قتنااوا و  یقوضااوع یهاااخوشااهاز  ینیکااارآفر ةکااه حااوز 
خاود از   ۀنوبا باه  کیا شده اسات کاه هر   لیتش  یادهیتندرهم
 جیباا نتاا   هاا افتاه یبخاش از   نیا برخوردارند و ا یوافر تیاهم

( 0232و قازارول ) ی( و واهر0223و هم اران ) گوریپژوهش گر
کاه در   دندیرس جهینت نیبد زیران نپژوهشگ نیداردج ا یهمخوان
وتود دارد کاه   یقفهوق ییهمگرا ینوع ینیکارآفر یهاپژوهش

و  میبااوده و بااا قوضااوعات، قفاااه  الیساا یاایاز نااوا همگرا

 .سروکار دارد یقختلف یاندازهاچشم
در  شودیق شنهادیپژوهش، پ نیحاصل از ا جیتوته به نتا با

 ینیکاارآفر  ةدر حوز رانیا هایپژوهش تیقشابه، وضع یایتلا

 نظار ناطاه  از اناد در داخل کشور چاد شاده  یکه به زبان فارس

آن بااا  یقوضااوع هااایشااوند و خوشااه یبررساا یساانجعلاام

حاصال از پاژوهش حاضار باه صاورت       یقوضاوع  هاای خوشه
داخال   هاای شوند تا قشخص شود که پژوهش سهیقاا یایتطب

دج دار یهمخاوان  یتهاان  هاای کشور تا چاه انادازه باا پاژوهش    
 داتیا پاژوهش باه توه   نیا در ا کاه نیبا توته به ا ن،یبر اعووه

پرداختاه شاد،    نسآوساای وب گااه یدر پا ینیکاارآفر  ةحوز یعلم
 یعلما  داتیا توه تیقشاابه وضاع   یدر پژوهش شودیق شنهادیپ

 نیتار بازرگ  عنوانبهاس وپو  ) یاستناد گاهیدر پا ینیرکارآف

با توته به  ن،یج همچنردی( قورد قطاهعه قرار گسازیهینما گاهیپا
و  اساات یارشااتهانیااق یاقاوهااه ینیکااارآفر ةحااوز ن ااهیا

دارند، به  تیحوزه فعاه نیدر ا یقختلف یهارشتهپژوهشگران از 
 زانیااق یگااریددر پااژوهش  شااودیقاا شاانهادیپ لیااده نیهماا
)علام اطوعاات و    یدانشاگاه  یهارشتهاز  کیهر یرگذاریت ث

 جردیقرار گ یقورد بررس ینیکارآفر ة( بر حوزیشناسدانش

 منابع
تللیل (ج 3193) اکبریعلو خاصه،  حبیبی، روزبه؛ قختارپور، رضا

تهانی  کارآفرینی با فنون  یهاپژوهشسیر ت اقلی 

 ج292-272، (2)32  نشریه توسعه کارآفرینیج یسنجعلم

(ج کارآفرینی و 3179تلیلی، سودابه )و  اهه، کرمدانشفر
گذاری عموقی یقشخط ۀفصلناقنیج کارآفری یهایقشخط

 ج000-373(، 0)3 در قدیریت،
و  قوسوی چلک، افشین؛ قادم، هادیشریف ؛سهیلی، فراقرز
(ج ت ثیرگذارترین پژوهشگران در 3192) اکبریعلخاصه، 

 یهاشاخصحوزة آی قتری س: نگاهی ترکیبی به 
، دانشگاهی یرساناطواتلایاات کتابداری و ت ثیرگذاریج 

 ج01-22(، 3) 29

 ساختار بر تستاری(ج 3193) فریده عصاره، و فراقرز سهیلی،
 ج71-30 ،(1)33، کلیات قاه کتاب نویسندگی،هم هایشب ه
ت قین  هاروش(ج 3193قویجردی، قریم )و  ، قلمدعزیزی

-339(، 3)39قاهی،  تلایااتقاهی کارآفرینی اتتماعیج 
 ج317
(ج آقوزش کارآفرینی 3177ی تا، قلمدرضا ) و ، کاقبیزطاهبی

 یهاشرکتدانشگاهی و ناش آن در ایجاد و توسعۀ 
، کارآفرینی ۀتوسع ۀنشریج انیبندانشکوچک و قتوسط 

 ج333-313(، 3)3
(ج 3197دباغی، حمیده )و  ؛ ایمانی، حسیناحمد دیس، فیروزآبادی
 ینیکارآفر یبرا یلیپتانس ،ییزنان روستا یهایتعاون
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