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شاکله دانش در نظريه توانمندسازی کارآفرينانه فقرا:
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تاریخ دریافت1399/9/22 :
تاریخ پذیرش1400/1/14 :
چکيده
توانمندسازی کارآفرینی تاکنون کمتر به عنوان رویکرد اساسی فقرزدایی پایدار مطرح شده است .توانمندسازی
کارآفرینانه فقرا در ادبیات به دو صورت «توانمندسازی فقرا برای کارآفرینی» یا «توانمندسازی فقرا در اثر کارآفرینی» تعریف
شده؛ با این حال ،تبیین نظری جامعی برای توانمندسازی کارآفرینانه فقرا و اطالع دقیقی از پیکره دانش آن وجود ندارد .این
پژوهش که برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطالعات توصیفی -اسنادی است ،سعی دارد شاکله دانش
تضمین شده توانمندسازی کارآفرینانه فقرا را دررابطه با مؤلفههای نظری آن شناسایی نماید .بدینمنظور ،ابتدا بر اساس تعاریف
موجود در ادبیات ،سه مؤلفه نظری :نهادها ،عاملیت کارآفرینانه و پیامدها ،کشف شد .سپس پیکره دانش توانمندسازی
کارآفرینانه فقرا ،با جستجوی واژگان مرتبط با توانمندسازی ،کارآفرینی ،فقر/فقیر در موضوع مقاالت پایگاه دبلیو.او.اس.
( )WoSبرای دوره  1970-2019گردآوری ،و به روش علمسنجی و با نرمافزار سایتنتاکسپلورر ()CitNetExplorer
شناسایی شد .یافتههای این پژوهش شامل بر تعیین شاخصهای کتابسنجی حوزه ،معرفی شش خوشهی دانش «تأمین مالی
خرد» « ،جامعه پایه هرم»« ،قصد و انگیزه کارآفرینی»« ،کاربرد فناوری و زیرساخت»« ،سازماندهی نوآوری و بازاریابی
شرکتهای فقرا» ،و«کارآفرینی زنان»؛ و سپس تبیین شاکله دانش موجود مطابق با دو مؤلفه نهادها و عاملیت کارآفرینانه بود.
عدم تشکیل برخی خوشههای مورد انتظار ،با جستجو در پایگاههای عمومیتر دانش مورد بحث قرار گرفت .تطبیق پیکره
دانش با مؤلفههای نظریه توانمندسازی کارآفرینانه فقرا ،مشارکتهای مورد نیاز برای توسعه دانش و نظریه را مشخص
میسازد.
واژههای کليدی :پیکره دانش ،تحلیل علمسنجی ،توانمندسازی کارآفرینانه فقرا ،سایتنتاکسپلورر ،مؤلفه نظری
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کارآفرینی یکی از کم شمارترین راهکارهای دردسترس برای فقرزدایی است ( Al-Dajani

 )& Marlow, 2014; p. 349و بدون دیدگاههای کارآفرینانه ،خروج پایدار از فقر د شوار ا ست
( .)Alvarez & Barney, 2014, p. 176; Bruton et al., 2015, p. 1موفقیت و پایداری کارآفرینی
فقرا مستتتتلزم رویکردهای فعال روانشتتتناختی؛ مانند عاملیت 1و توانمندستتتازی 2فقرا میباشتتتد
( .)Frese et al., 2016, p. 196; Santos et al., 2019, pp. 7-9; Goel & Karri, 2020, p. 92لذا
توانمندستتازی فقرا جهت کارآفرینی برای فقرزدایی پایدار ضتتروری استتت .توانمندستتازی به
معنای درجهای از توانمندی ،انگیزه و اختیار برای اعمال آزادیهای عمومی انستتتانی (عاملیت)
استتتت که بر اثر برخورداری از منابع و قابلیتهای ذهنی ،مادی و ارتباطی ،باورهای انگیزاننده
عاملیت ،و حقوق ضتتمانتشتتده در قانون توستتط فرد ادرا

میشتتود (Welzel, 2013, pp. 37-

 .)38, 44در ادبیات کارآفرینی ،توانمندستتازی کارآفرینانه فقرا در دو معنای توانمندستتازی فقرا
برای کارآفرینی ( ،)Laine et al., 2019; Urban, 2007و استتتفاده از طرحهای کارآفرینی برای
توانمندسازی فقرا ( )Al-Dajani & Marlow, 2013; Santos et al., 2019بهکاررفته است .ترکیب
این دو دیدگاه ،بهصتتتورت محدود چهارچوببندی

شتتتده (& Marlow, 2013

 )Al-Dajaniو

شناختی از پوشش دانش موجود نسبت به حوزههای نظری آن در دست نیست.
بهتازگی تحلیل و سیع در زمینههای مرتبط؛ مانند ک سبوکار اجتماعی ( Gonçalves et al.,

 ،)2016خلق ارزش مشتتتر
 ،)2017کارآفرینی اجت ماعی
(et al., 2020( 3)BoP

( ،)Dembek et al., 2016نوآوری اجتماعی ( Silveira & Zilber,
(& Volkmann, 2018

 ،)Sassmannshausenو جام عه پا یه هرم

 )Dembekانجام شتتتده؛ اما هنوز دیدگاه جامعی نستتتبت به پیکره دانش

توانمندسازی کارآفرینانه فقرا وجود ندارد .این مقاله بهمنظور شناسایی خالهای دانشی و نظری،
ابتدا مؤلفههای نظری توانمندستتازی کارآفرینانه فقرا را بر استتاس تعاریف شتتناستتایی میکند.
ستتتپس پیکره دانش را از پایگاه ( )WoSبه روش علمستتتنجی استتتتخراج و تحلیل مینماید( .با
توجه به عدم شنا سایی خو شهها پیرامون برخی از واژگان شناخته شده ،دالیل آن نیز با تحلیل
1 Agency
2 Empowerment
3 Base (Bottom) of the Pyramid
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ادبیات موضتتوع از پایگاههای دبلیو.او.اس ،)WoS( .استتکوپوس ( )Scopusو گوگل استتکولر
( )Google Scholarواکاوی شتتتد) .نهایتا ،تحلیل پوشتتتش شتتتاکله دانش موجود به مؤلفههای
نظری ،مسیرهایی را جهت توسعه دانش و نظریه نمایان میسازد.
مروری بر مباني نظری و پيشينه پژوهش
«نظریه ها ،تعریف اج مالی و دقیقی از پدیده ،چگونگی و چرایی روابط منطقی پدیده در
جهت پیشبینی ارائه میکنند )Wacker, 1988, p. 363( ».و «فراگرد نظریهپردازی ،از تعریف
نظریه پیروی میکند که متغیرها ،حوزه مورد مطالعه ،روابط پایدار درونی و پیشبینی هایی را
مشتتتخص میکند» ( .)Ibid. p. 361از این رو تعاریف ،نمایانگر برخی ابعاد و مؤلفههای نظری
پدیده میبا شند .طبق د سته اول تعاریف توانمند سازی کارآفرینانه فقرا ،توانمند سازی (افزایش
ادرا

فقرا از توانم ندی ،انگیزه و اخت یار) در اثر برخورداری از شتتترایط و ا قدا مات حامی

کارآفرینی ،منجر به بروز عاملیت کارآفرینانه می شود .در د سته دوم تعاریف ،با پی شبرد فعاالنه
کارآفرینی مبتنی بر زمینه و قابلیت فقرا ،و کاهش ادرا

از محدودیت ها ،توانمندستتتازی در

فرد پدید میآید .در تعریف اول ،توانمندسازی نهادی با تقویت هو شیاری ،قابلیتها و انگیزش
فقرا (بهواستتطه رفع موانع آرزومندی کارآفرینی) برای خروج از فقر ضتتروری استتت ( & Goel

 .)Karri, 2020, pp. 2-3تاثیر محیط نهادی بر ساختار فرصتهای پرمنفعت و منطق غالب نهادی
( ،)Ibidو ویژگیهتتای زمینتتهای

(& Marlow, 2013

 )Al-Dajaniبر انگیزه کتتارآفر ینی ،و

خودمختاری (بهعنوان مهمترین عامل انگیزش کارآفرینی) مؤثر ا ست ( Jennings et al., 2016,

 )p.82و توانمندستتتازی فقرا برای کارآفرینی ،در حوزه مطالعات نهادی مطرح میشتتتود .تعامل
فرصتتتت های محیطی با منابع و قابلیت های فرد ،منجر به افزایش ارزش ذهنی

منابع ( Welzel,

 )2013; Goel & Karri, 2020و خیال پردازی کنش کارآفرینانه گردیده و طبق نظریه انتظار،
احتمال کستتتب موفقیت در کارآفرینی ،باعث بروز عاملیت در فرد میشتتتود .در تعریف دوم،
عاملیت کارآفرینانه با ارتقاء ادرا

از معنا ،شایستگی ،خودتعیینگری ،و تاثیرگذاری نسبت به

فعالیتهای کارآفرینانه ( )Santos et al., 2019, p. 6به توانمندستتتازی منجر میشتتتود .در عین
حال ،تقویت توانمندستتازی نیز خود محر

کارآفرینی استتت ( Al-Dajani & Marlow, 2013,
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 .)p. 512همچنین طبق نظریه ستتتاختیابی گیدنز ،)1984( 1بازتولید (از پیش نامعلوم) ستتتاختار
اجتماعی -2نا شی از تعامل و ضع 3ساختار بر افکار و رفتار عامل؛ با منافع و خیالپردازی عامل-
جزء اصلی سوم در مدل ارتباط نهاد و عاملیت است ( .)Jennings et al., 2015لذا عوامل نهادی
توانمندستتتاز مرتبط با اهرمستتتازی 4منابع

کارآفرینی فقرا ( & Morris et al., 2020; Alvarez

 ،)Barney, 2014; De Clercq & Honig, 2011عاملیت کارآفرینانه فقرا ( e.g. Lok, 2010; Goel
 )& Karri, 2020و پیامد کارآفرینانه (et al., 2015

 ،)Jenningsمؤلفههای نظریه توانمندستتتازی

کارآفرینانه فقرا را تشکیل میدهند (.)Ibid, pp. 368-369
از نظر مفهومی ،توانمندستتتازی کارآفرینانه طیف گستتتتردهای از مطالعات فقرزدایی مانند
تأمین

مالی خرد (2001

 ،)Mayoux,مشتتتارکت جامعه

پایه هرم (et al., 2012

،)Viswanathan

آموزشهای کارآفرینی ( ،)Santos et al., 2019تأمین مالی جمعی و راهکارهای فناورانه ( Si et

 )al., 2020را دربرگرفته و در فقرزدایی با راهکارهایی مانند

کارآفرینی اجتماعی ( & Seelos

 ،)Mair, 2005ک سبوکار اجتماعی ( ،)Doherty et al., 2014ایجاد ارزش م شتر

( & Porter

 )Kramer, 2011و نوآوری اجتماعی ( ،)Haugh & O’Carroll, 2019و حوزههایی از علوم مانند
اقت صاد ،علوم اجتماعی ،مدیریت ،کارآفرینی و فناوری ()Bruton et al., 2013; Si et al., 2020
اشترا

دارد.

تحلیل وستتتیع مطالعات با روشهایی مانند فراتحلیل ،5فراترکیب ،6مرور نظامند ،7کاوش،8
علم سنجی 9و کتاب سنجی 10انجام می شودآثار اندکی در پی شینه مطالعات پایگاه دبلیو.او.اس.
( )WoSبه تحلیل وسیع آثار توانمندسازی کارآفرینانه فقرا پرداختهاند.در زمینه تأمین مالی خرد،
1 Giddens’ (1984) structuration theory
2 Inexact reproduction of social structure
3 Enactment
4 Leveraging
5 Meta-Analysis
6 Meta-Synthesis
7 Systematic Review
8 Mining
9 Scientometrics
10 Bibliometrics
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فراتحلیل چلیوا و همکاران )2015( 1نشان داد این راهکار دارای دستاوردهای مالی (بقا ،رشد و
ستتودآوری کستتبوکار و رفاه مالی فرد) و غیر مالی (توانمندستتازی ،تحصتتیالت ،ستتالمت و
تغذیه) ا ست .تحلیل علم سنجی ،وجود دو سنّت مطالعاتی متمرکز بر گیرندگان (رفاهگرایان) و
نهادهای تأمین مالی خرد (نهادگرایان) ،را با افزایش تدریجی ستتهم نهادگرایان شتتناستتایی کرد
( .)Gutiérrez-Nieto & Serrano-Cinca, 2019کتابستتنجی زابی )2019( 2ستته خوشتته دانش
(جنبههای نهادی ،تأثیرگذاری و پایداری تأمین مالی خرد ،و ادبیات پیشتتگام عدالت اجتماعی)
را معرفی نمود .در ستتتایر مقاالت تحلیل وستتتیع ( ،)WoSکتابستتتنجی مطالعات کستتتبوکار
اجتماعی ده گروه جذاب آن را ستتتازگاری با محیط ،کارآفرینی ،طرد اجتماعی ،مدیریت،
مداخله اجتماعی ،منطقهگرایی ،نیمرخ و مهارتها ،بخش غیرانتفاعی ،پایداری ،انواع و مدلها
معرفی نمود ( .)Gonçalves et al., 2016پنج ویژگی اصتتلی کستتبوکار اجتماعی (رستتالت و
نتایج ،ویژگیها ،عملیات ،کاربرد منابع و مالحظات محیطی) شتتتناستتتایی و در رابطه با دو بعد
«تأثیر اجتماعی» و «پایداری» مطرح شد ( .)Ashraf et al., 2019دادهکاوی کارآفرینی اجتماعی،
 39نوع راهبرد تغییر را بر اساس منابع ،خاص بودن ،و مشارکت ،شناسایی و در شش فراراهبرد
(توانمند سازی فردی ،کنش جمعی ،ا صالحات سی ستمی ،تو سعه سرمایه فیزیکی ،روشهای
مبتنی بر شتتتوا هد ،3و الگوستتتتازی )4دستتت تهب ندی نمود

(et al., 2016

 .)Chandraمرور متون

ستتتیستتتت مات یک جام عه پا یه هرم ،تحول در م فاهیم و تحل یل تجرب یات ناموفق آن را از منظر
ستتتودآوری و یا فقرزدایی

مطرح نمود (et al., 2020

 .)Dembekمرور ستتتیستتتتماتیک ،آثار

کارآفرینی و فقر را در سه نگرش درمانی (توانمند سازی اقت صادی) ،ا صالحی (توانمند سازی
نهادی) و انقالبی (تغییر پیشفرض سرمایهدارانه) دستهبندی نمود (.)Sutter et al., 2019
پژوهشهای کتاب سنجی ،علم سنجی و کاوش ب سیار محدودی در دبلیو.او.اس )WoS( .به
ابعاد ستتتاختاری دانش توانمندستتتازی کارآفرینانه فقرا پرداختهاند .معتبرترین و جدیدترین یافته
این پژوهش ها در پای گاه های استتتکوپوس ( )Scopusو گو گل استتتکولر ()Google Scholar
1 Chliova, Brinckmann, & Rosenbusch
2 Zaby
3 Evidence-Based Practices
4 Prototyping
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عبارتند از :در حوزه جامعه پایه هرم ،پس از کشتتتف ضتتترورت تغییر نگرش به فقیر قربانی در
جایگاه کارآفرین خالق ( ،)Prahalad & Hart, 2002تعداد مقاالت در استتکوپوس با افزایش از
سال  2007به اوج خود در  2012ر سید ( .)Ayadi, 2016حوزهی کارآفرینی اجتماعی تا 2006
به مفهوم سازی نظری و کاربردها اخت صاص دا شت؛ سپس روند تحقیقات انتقادی شروع و از
ستتتال  2010مفهوم پیوندی «ارزشافزایی اجتماعی »1و « پایداری مالی ،»2و تداوم آن در توجه
اخالقی به هر امر اجتماعی از ستتتال  2017اتفاق افتاد ( .)Hota et al., 2020ایوب و همکاران

3

( )2016دو س تنّت را شتتناستتایی کردند .در س تنّت ضتتعیف ،هر افزایش در منفعت جمعی در اثر
نوآوری ،و در ستتتنّت قوی ،فرایند همکاری گروهها و بازستتتازماندهی روابط قدرت ،نوآوری
اجت ماعی محستتتوب میشتتتود .رصتتتد تحول در کلیدواژگان م طالعات نوآوری اجت ماعی و
کارآفرینی اجتماعی نشتتتان داد در دوره اخیر (« )2016-2019نوآوری» محوریت یافته استتتت
( .)Farinha et al., 2020تعریف نوآوری اجتماعی مستتتلزم ذکر جنبههای «نیاز اجتماعی»« ،جزء
نوآورانه»« ،پیادهستتازی»« ،بهبود» و «همکاریها» استتت ( .)Eichler & Schwarz, 2020و اینکه
«نوآوری صتترفهجویانه» 4دارای چهار خوشتته دانش «بازارهای نوظهور و رهبر»« ،خلق ارزش در
بازارهای کمدرآمد»« ،نوآوری در بازارهای در حال ظهور» و «نوآوری و تغییر اجت ماعی در
بازارهای پایه جامعه» است (.)Tiwari & Kalogerakis, 2016
ما در این مرور شتتتواهدی از بحث در مورد چتر مفهومی «توانمندستتتازی کارآفرینانه فقرا»
مشتتاهده نکردیم .اندیشتتمندان تنها بطور پراکنده و کمشتتمار در تحلیلهای وستتیع پایگاههای
دانش ( Scopus ،WoSو  )Google Scholarدر برخی حوزه ها به شتتت ناستتتتایی پیکره دانش
پرداختهاند .از سویی ،معرفی مؤلفههای نظری توانمند سازی کارآفرینانه فقرا (نهادها ،عاملیت و
پیامدها) امکان جانمایی شاکله دانش موجود را در قالب نظری فراهم میآورد .لذا ( )1اطالع از
توستعه دانش در این چتر مفهومی )2( ،دستتیابی به در

جامع از پیکره (حوزههای محتوایی و
1 Social Value Creation
2 Financial Stability
3 Ayob, Teasdale & Fagan
4 Frugal innovation
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ساختاری) دانش موجود و ( )3جانمایی آن در قالب مؤلفههای نظری در این مقاله مورد پرسش
است.
روششناسي
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ ش تیوه گ تردآوری دادهها توصیفی -اسنادی
استتت .این پژوهش با هدف شتتناستتایی شتتاکله دانش توانمندستتازی کارآفرینانه فقرا ،از مطالعه
ا سنادی با روش علم سنجی مبتنی بر دادههای کتاب سنجی ا ستفاده کرده ا ست« .علم سنجی به
ابزارها و روشهای تحلیل دادههای بردا شت شده از بانک داده کتاب سنجی اطالق می شود که
برای محاستتبه شتتاخصهای علمی در دانش ،فناوری و نوآوری به کار میرود»

( Cantu-Ortiz,

 .)2017, p. 4دادههای کتابستتنجی ،با بررستتی کمی ارتباطات آثار علمی ،امکان شتتناستتایی
حوزههای تمرکز دانش را مقدور میسازد .شناسایی اجزاء پیکره دانش ،امکان بهرهبرداری بهتر
از دانش و سیع موجود و شنا سایی مو ضوعات داغ ،مغفول و م ستعد م شارکت علمی را فراهم
میآورند (.)Sassmannshausen & Volkmann, 2018, p. 252
جامعه آماری دادههای کتابستتنجی پژوهش حاضتتر با جستتتوجوی مقاالت علمی پایگاه
دانش دبلیو.او.اس )WoS( 1.بهعنوان «دانش ت ضمین شده» )Hota et al., 2020( 2در بازه -2019
 ،1970در شهریور  1398گردآوری و با نرمافزار سایتنتاکسپلورر 3تحلیل شد .پروتکل شیوه
گردآوری اطالعات از پایگاه دبلیو.او.اس .و تحلیل اطالعات در نرمافزار ستتایتنتاکستتپلورر،
بر استتتاس راهنمای تیم طراح نرمافزار 4و بهکارگیری فیلترهای جستتتتجو در پایگاه دبیلو.او.اس
بود .در گام نخستتتت ،آثار علمی با ریشتتته کلمات انگلیستتتی کلیدواژگان «توانمندستتتازی» 5و
« کارآفرینی» 6و «فقر» 7و «فقیر» 8و مشتتتت قات کل مات م عادل با آن ها در فره نگ ل غت آنالین
1Web of ScienceTM Core Collection
2 certified knowledge
3 CitNetExplorer
4 http://www.citnetexplorer.com/download/f-y2.pdf
*5 Empower
*6 Entrepren
*7 Poverty
*8 Poor

فصلنامة توسعه کارآفريني ،دورة  ،14شمارة  ،1بهار 1400

106

وبستر ،1در فیلد موضوع 2جستجو

شد و آثار رشتهها و مجالت نامرتبط فیلتر گردید ( Roemer

 .)& Borchardt, 2015, p. 35; Andres, 2009, p. 9بهمنظور اطمینان از کیفیت اطالعات ،مجالت
پایینتر از  Q2رتبهبندی SJR3

نیز فیلتر شتتد؛ آنگاه شتتاخصهای کتابستتنجی عملکرد علمی

کشورها و دانشگاهها بررسی شد .یافتههای پایگاه ( )WoSابتدا در فرمت تی ایکس تی 4ذخیره
و ستتپس وارد نرمافزار شتتد .آنگاه خوشتتههای دانش با روش تحلیل علمستتنجی ،طبق شتتاخص
استناد نرمالشده در زمینه شناسایی شد .در ادامه ،صحت و روایی یافتهها ،از طریق مرور عنوان،
چکیده و متن مقاالت کلیدی هر خوشه ،از نظر معناداری ارتباط با حوزه مورد مطالعه بررسی و
خوشتتهها با توجه به وجه مشتتتر

محتوایی مقاالت اصتتلی هر خوشتته نامگذاری شتتدند .پایایی

نرمافزار نیز با اخذ نتایج یکستتان از تکرار ورود و شتتناستتایی خوشتتهها تایید شتتد .در ادامه ،ابعاد
ستتتاختاری و محتوایی خوشتتتهها بررستتتی ،و مجله و مقاالت برتر با گزارشگیری از نرمافزار
مشتتتخص گردید .در گام بعد ،مؤلفه های نظری که با استتتتناد به ( )1پیروی نظریهپردازی از
تعاریف ( )Wacker, 1988, p. 361و ( )2تامل در تفاوت تعاریف توانمندسازی کارآفرینانه فقرا
و ستتپس ( )3تطابق آن با مدل جنینگز و همکاران ( ،)2015استتتنتاج شتتده بود ،جهت جانمایی
پیکره دانش در قالب تبیینگر نظری و شناسایی مسیر توسعه دانش و نظریه استفاده گردید.
يافتهها
الف) توصيف جمعيتشناختي نمونه

نمونه هدفمند از شاکله دانش ،طبق جستوجوی موضوعی مقاالت مرتبط با «کارآفرینی» و
«توانمند سازی» و «فقر» یا «فقیر» ،مت شکل از  1477مقاله از سال  1991تا  2019بود که از سال
 2015ر شد ت صاعدی دارد .آمریکا با  %25و انگل ستان با  %15م شارکت جهانی ،و بانک جهانی
و دانشگاه ایلینویز و کمبریج بهترتیب در ردههای نخست کشورها و مراکز تحقیقاتی بودند.

1 https://www.merriam-webster.com
)2 Topic (including title, abstract, & keywords
3 SCImago Journal Rank
4 TXT
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ب) پيکره دانش توانمندسازی کارآفرينانه فقرا

جامع از پیکره دانش (حوزههای محتوایی و ستتاختار خوشتتهها) با تحلیل

دستتتیابی به در

ا ستنادهای درونی مقاالت ،در نرمافزار مقدور شد .در این بخش ،هفت خو شه دانش م شخص
شد .بررسی صحت و روایی خوشهها ،منجر به حذف خوشه هفتم (سرمایهگذاری) شد که فاقد
ارتباط مفهومی با توانمندستتازی فقرا بود (جدول  .)1نقشتته و ستتاختار تحلیلی دانش و مقاالت
کلیدی هر خوشه مشخص شد (جدول  )2و شش مقاله تاثیرگذار استخراج شد (جدول .)3
جدول  .1خوشههای دانش و تعداد مقاالت کلیدی آنها
خوشه

نام خوشه

تعداد مقاله

1

تأمین مالی خرد

66

2

جامعه پایه هرم

41

3

قصد و انگیزه

32

4

فناوری و زیرساخت

23

5

سازماندهی نوآوری و بازاریابی شرکتهای فقرا

20

6

کارآفرینی زنان و تمایز رفتار جنسیتی

18

جدول  .2خوشههای دانش توانمندسازی کارآفرینانه فقرا
خوشه دانش

مشخصات خوشه

Mosley

خوشه  :1تأمين مالي خرد

2001

Kevane

2002
2001

تأثيرگذارترين مقاله:

Premchander

2003
2004
2005
2006
2007

Tipple

2008

Mair

2009
Strier

2010
2011

Galak

2012
Sutter

Tobias

2013

Alison

Chakrabarty

2014

Chakrabarty

Gupta

Pansera

Wood

Abubakar

Cheliova Al-Dayani
Venkatar
aman

MendozaAbarca

Agrawal
Cheung

Maksomov

Dorfleitner

Ramble
Ukanwa

Cheung

Grigsby
Khaki

Kao
Anderson

Banerjee

Kolade
Bhuiyan

2015
2016
2017
2018

Hussain

شکل  -1خوشه دانش تأمين مالي خرد

Cho

2019
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خوشه دانش

مشخصات خوشه
میر و مارتی :)2009( 1کارآفرینی پیرامون
خألهای نهادی تأمین مالی خرد.
مقاالت پيوندی:
پانسرا و اوون :)2015( 2نوآوری در پایه هرم
و راهکارهای پیوندی با مجموعهای از شرایط
(مانند تأمین مالی خرد).
گوپتا و

همکاران3

( :)2015راهکار ترکیب

غیر-انتفاعی با رویکردهای بخش خصوصی.
اوکانوا و همکاران :)2018( 4تجربه زنان
کارآفرین روستایی در تأمین مالی خرد.

خوشه  :2جامعه پايه هرم

Arnold

تأثيرگذارترين مقاله:
کالتون و همکاران :)2013( 5مشارکت در

Chatterjee

George

هرم توسعهجهانی برای ایجاد ارزش اقتصادی
واجتماعی.
جورج و

Asongue

همکاران6

Calton

2013

2014

2015

Gruber

Angeli
2016

( :)2015کارآفرینی

Bocken

نهادی و حکمرانی در خدمات اضطراری درمانی
جامعه پایه هرم.
مقاله پيوندی:
اسونگو و چامیو :)2016( 7تأمین محیط
توانمندساز توسط کارآفرینی در اقتصاد دانشبنیان
و دستاورد آن در آفریقا.

Bandul

Khare

Palomare
s-Aguirre

Angeli

Rosca

Pal

Vargan

Hopkinson

2017

2018

Shand

Seuring

شکل  -2خوشه دانش جامعه قعر هرم

1 Mair & Marti
2 Pansera & Owen
3 Gupta, Beninger, & Ganesh
4 Ukanwa, Xiong, & Anderson
5 Calton, Werhane, Hartman, & Bevan
6 George, Rao-Nicholson, Corbishley, & Bansal
7 Asongu, & Tchamyou

2019
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خوشه دانش
Lerner

خوشه  :3قصد و انگيزه کارآفريني

1997
1998
1999

تأثيرگذارترين مقاله:
کروگر و همکاران :)2000( 1مدلهای رقیب

2000

Krueger

2001
2002

در مورد قصد کارآفرینانه.

2003
2004

مقاله پيوندی:
آنوسیک :)2018( 2عدم تأثیرگذاری تعارض

2005
2006
2007
2008

Naude

در کشورهای پایین صحرای آفریقا بر قصد

2009

Urban

2010

کارآفرینانه و تأثیرگذاری تعارض بر برخی

2011
2012

تصمیمهای استراتژیک.

2013
2014
2015

Jebrajakirthy

Arrigetti

Darni Hamedani

Hanage

Yeasmin

Riaz

Samasonok
2016

Van der Zwan

Kwak

Wiklund

Shah

Passaro

Eijdenberg
2017

Eijdenberg

Van Stell

Zelekha

Parenyi

Anosike

Muhlbock

DelanoeGuegien

Santos

2018

Ozsungur

2019

شکل  -3خوشه دانش قصد و انگيزه
خوشه

:4

کاربرد

فناوریها

Marandu

و

2002
2003

زيرساختهای صنعتي و بخشي

2004
2005

تأثيرگذارترين مقاله:
کیروبی و همکاران3

2006
2007

( :)2009توسعه

Kassonga

Oifert

زیرساخت شبکه توزیع خرد الکتریسیته در جامعه

Kirubi

2008
2009
2010

روستایی و فراهمسازی زمینه کارآفرینی.

2011
2012
2013
2014

Oseni
Asongu

Szakonyi
Szakonyi

Samobo
Lenz
Guerrero
Asongu

2015
2016
2017
2018
2019

شکل  -4خوشه دانش کاربردهای فناوری و زيرساخت صنعتي

1 Krueger, Reilly, & Carsrud
2 Anosike
3 Kirubi, Jacobson, Kammen, & Mills
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خوشه دانش

مشخصات خوشه

Viswanathan

خوشه  :5سازماندهي نوآوری و
بازاريابي شرکتهای فقرا

2013

تأثيرگذارترين مقاالت:
دوهرتی و همکاران )2014( 1و مقاالت
مرتبط به آن ،به سازماندهی نوآوری تعلق دارند.

2012

Doherty

Loosemore

این مقاله یک مرور ادبیات و تبیین کسبوکارهای

2014

Gupta

2015

Vonugoppal

Steiner

اجتماعی به عنوان یک سازمان پیوندی است.

2016

ویسواناتان و همکاران )2012( 2و مقاالت

Vickers

2017

مرتبط به آن با موضوع بازاریابی شرکتهای فقرا.
این مقاله به رویکرد پایین به باال برای تعامالت

Blankson

Gordon

2018

بازاریابی در بازارهای بقاجو میپردازد.
Decude

2019

شکل-5خوشه دانش سازماندهي نوآوری وبازاريابي شرکتهای فقرا
Fischer

خوشه  :6کارآفريني زنان و تمايزهای

1993
1994
1995

مرتبط با رفتار جنسيتي

1996
1997
1998

تأثيرگذارترين مقاله:
مایوکس :)2001( 3درمان پاییندست از

1999
2000

Mayoux

2001
2002

طریق سرمایه اجتماعی ،توانمندسازی زنان و تأمین

2003
2004

مالی خرد در کامرون.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Scot

Siwale

2012
2013
2014

Sen
Altan-Oclay

2015

Lee

Geleta

2016

Seferidas

2017

Salia

Mohan

Cesaroni
Osunmuyiwa

Wu

2018
2019

شکل  -6خوشه دانش کارآفريني زنان و تمايز رفتارهای جنسيتي

در هر خوشتته دانش ،تاریخ انتشتتار ،استتتناد از مقاالت کلیدی هر خوشتته و ارتباط با ستتایر
خوشهها مشخص شده است .مقایسه یافته علمسنجی با پیشینه پژوهش نشان داد چهار خوشه:

1 Doherty, Haugh, & Lyon
2 Viswanathan, Sridharan, Ritchie, Venugopal, & Jung
3 Mayoux
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جدول  .3مقاالت برتر توانمندسازی کارآفرینانه فقرا بر اساس استنادات درونگروهی
متوسط استناد
متوسط استناد
در ساالنه استناد درون
ساالنه
دروني گروهي
استنادWoS WoS
38

380

2

20

71

1342

0/74

14

50

248

1/4

7

9

170

0/39

7

14

136

0/6

6

11

293

0/23

6

مجله

عنوان مقاله

نويسندگان
(سال)

شماره
خوشه

Entrepreneurship in and
around institutional voids:
A case study from
Bangladesh
Krueger, Reilly,
Competing
models of
& Carsrud
entrepreneurial intentions
)(2000

Journal of
Business
Venturing
Journal of
Business
Venturing
Doherty,
Social enterprises as hybrid International
Journal of
Haugh, & Lyon organizations: A review and Management
)(2014
research agenda
Reviews
Tackling the down side:
Social capital, women's Development
Mayoux (2001) empowerment
and micro- and Change
finance in Cameroon
Kirubi,
Community-based electric
Jacobson,
micro-grids can contribute
World
& Kammen,
to rural development:
Development
)Mills (2009
Evidence from Kenya
A theoretical overview and Journal of
Fischer, Reuber, extension of research on
Business
)& Dyke (1993
sex, gender, and
Venturing
entrepreneurship
Mair & Marti
)(2009

1
3
5
6
4
6

«قصتتتد و انگیزه کارآفرینی»« ،فناوری و زیرستتتاخت»« ،ستتتازماندهی نوآوری و بازاریابی
شتترکتهای فقرا» و «کارآفرینی زنان» تاکنون کمتر در پیشتتینه تحلیلهای وستتیع بررستتی شتتده
بود i.مجله  JBVو مقاله میر و مارتی ( )2009بیشترین تأثیرگذاری را در این حوزه داشتهاند.
ج) جانمايي شاکله دانش در قالب نظری

مداقه در ماهیت و محتوای مقاالت کلیدی خوشهها نشان داد پنج خوشه «تامین مالی خرد»،
«جامعه پایه هرم»« ،فناوری و زیرساخت» « ،سازماندهی نوآوری و بازاریابی شرکتهای فقرا» و
«کارآفرینی زنان» در مؤلفه نهادی و خوشه «قصد و انگیزه کارآفرینی» در مؤلفه عاملیت توسعه
یافته و تمرکز دانش پیرامون مؤلفه سوم (پیامدهای کارآفرینی) صورت نگرفته است.
بحث و نتيجهگيری
این پژوهش تالشتتی بود برای پاستتخ به ستته پرستتش در مورد پیکره دانش توانمندستتازی
کارآفرینانه فقرا؛ اعم بر اکت شاف گ ستره دانش ،شنا سایی پیکره دانش و جایگاه نظری آنها .در
بخش اکت شافی ،گ ستره چتر مفهومی دانش ،با شاخصهای کتاب سنجی م شخص شد .پیکره
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دانش با معرفی شش خوشه با تحلیل علمسنجی معرفی شد )1( :تأمین مالی خرد )2( ،جامعه پایه
هرم )3( ،قصتتتد و انگیزه کارآفرینی )4( ،فناوری و زیرستتتاخت )5( ،ستتتازماندهی نوآوری و
بازاریابی شتتترکتهای فقرا و ( )6کارآفرینی زنان و تمایز رفتار جنستتتیتی .معرفی پیکره چهار
خوشه آخر ،یافته علمی جدیدی در زمینه تحلیلهای وسیع حوزه توانمندسازی کارآفرینانه فقرا
است .جانمایی خوشهها در قالب مؤلفههای نظری ،مهمترین مشارکت این مقاله بود .پنج خوشه
در مؤلفه نظری نهادی؛ و خوشه «قصد و انگیزه کارآفرینی» در مؤلفه نظری عاملیت قرار گرفتند
و تمرکز دانش پیرامون مؤلفه سوم مشاهده نشد.
علیرغم وجود تحلیلهای کتابستتتنجی درباره کارآفرینی اجتماعی ،نوآوری اجتماعی و
کسب و کار اجتماعی در پایگاههای عمومیتر دانش ،خوشههای دانش این پژوهش (در پایگاه
 ،)WoSبر آنها تمرکز نداشتتت .دالیل این موضتتوع ،احتماال شتترایط پیشپارادایمی ،متحول و
دیدگاههای متضتتتاد اقتصتتتادی و اجتماعی کارآفرینی اجتماعی (،)Hota et al., 2020, p. 106
ح ضور آن در مرحله نوزادی ( ،)Eichler & Schwarz, 2020, p. 14نیاز بی شتر به مفهوم سازی و
شناسایی کنشگران اصلی « ،شاخص  IFکمتر از  1/61مجالت دارای بیش از سه مقاله نوآوری
اجتماعی» و «فقدان جایگاه نوآوری اجتماعی در مجالت مهمتر حوزه کستتبوکار»
2017, pp. 468-480

( Silveira

 )& Zilber,می باشتتتتد .ارت باط نزد یک کارآفرینی اجت ماعی ،نوآوری

اجتماعی و کستتتبوکار اجتماعی با خوشتتتهها؛ از جمله معرفی «کارآفرینی اجتماعی» بهعنوان
یک روند آتی « تأمین مالی خرد»

(& Serrano-Cinca, 2019

«نوآوری اجتماعی» و «کارآفرینی اجتماعی»
Bhilare, 2020

)Gutiérrez-Nieto؛ به کارگیری

(« ،)Ayadi, 2016کسبوکار اجتماعی» ( Kurode

&) و «نوآوری صرفهجویانه» ( )Tiwari & Kalogerakis, 2016در ادبیات جامعه

پایه هرم نیز میتواند باعث عضتتویت مقاالت آنها در خوشتتهها شتتده باشتتد .بر خالف انتظار،
خوشه جامعه پایه هرم در میان تأثیرگذارترین مقاالت نماینده نداشت که دلیل آن میتواند تکثر
و نقد مفاهیم ( )Dembek et al., 2020و تعارض در یافتهها iiباشد.
با توجه به محدودیت روش تحلیل ا ستناد (مانند عدم ارتباط ضروری ا ستناد با کیفیت مقاله
و گرایش و استتتتناد مثبت/انتقادی محققان) ،تنظیمات پژوهشتتتی و پویایی جریان دانش ،باید
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ن سبت به ابراز قطعیت در یافتهها احتیاط نمود .گ سترش ج ستجو به آثار زبانهای غیرانگلی سی،
در میان منابع پایگاههای با اعتبار یا رسمیت کمتر (مجالت کماعتبارتر ،کتابها ،پراسیدینگها
و مقاالت درحالچاپ و گزارشهای دولتی) به گستتتترش یافتهها میانجامد .تکرار و تصتتتدیق
یافته های

پژوهش (2007, p. 94

 )Van Leeuwen,و گستتتترش گردآوری اطالعات به ستتتایر

پایگاههای داده امکان تحلیل و تفسیر عمیقتر را فراهم میآورد (.)Van Raan, 1996, p. 403
پيشنهادها
بررستتتی ارتباط خوشتتتههای دانش با مؤلفههای نظری ،حوزههای شتتتناختهشتتتده و جدید،
زمینههای مشارکتهای علمی و مداخالت کاربردی را نمایان میسازد )1( :طبق یافته بخش ج،
خوشتتهها در دو مؤلفه نهادی و عاملیت جانمایی شتتدند .جنس خوشتتهها در مؤلفه نهادی از نوع
اقتصتتتادی ،ستتتازمانی ،فناوری ،و تاحدی اجتماعی و روانی استتتت .محورهای پژوهشتتتی هنوز
پیرامون بسیاری از عرصههای اجتماعی ،روانی ،قانونی و سیاسی مطرح در نظریههای کارآفرینی
(et al., 2019

 )e.g. Chowdhuryو توانمندستتتازی ( )e.g. Welzel, 2013ستتتاختیابی نشتتتده و

مشتتارکت این رشتتتهها برای تکمیل پیکره دانش مورد نیاز استتت )2( .تکمیل یافته بخش ج و
توستتعه نظریه فرایندی توانمندستتازی کارآفرینانه پایدار فقرا نیازمند به پژوهشهای بینارشتتتهای
در مورد تعامل محر های نهادی و عاملیت کارآفرینانه فقرا ا ست؛ مقاالت با ا ستفاده از نظریه
اجت ماعی «ا قدام بوردیو»1977( 1؛  )1990یا «اثرستتتتازی گ یدنز» )1984( 2توانستتتت ند تبیین
معنادارتری از این پدیده ارائه کنند ( Mair & Marti, 2009; Rindova et al., 2009; De Clercq

 )3( .)& Honig, 2011; Jennings et al., 2015طبق یافته بخش ج ،تکمیل پیکره دانش در مؤلفه
عاملیت کارآفرینانه فقرا (عالوه بر قصتتد و انگیزه) ،نیازمند به پژوهشهای بیشتتتر پیرامون ستتایر
عوامل کلیدی استتتت .برخی از این عوامل عبارتند از :هویت ارزشتتتی (آزادی ،دگردوستتتتی،
برابری و صتتتبر ( ،)Hota et al., 2020نگرش کارآفرینانه اجتماعی و رویدادهای مهم زندگی
(یادگار و همکاران ،)1393 ،هشتتیاری از منابع جهت بریکوالژ کارآفرینانه ( Baker & Nelson,
1 Bourdieu’s Theory of Practice
2 Giddens’ theory of structuration
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 ،)2005میل به ارزیابی کارآفرینانه (امامی ،)1398 ،حضتتتور فرد در چند شتتتبکه نهادی 1برای
خروج از درهمتنیدگی
منافع (et al., 2016

نهادیet al., 2020( 2

 )McMullenو ادرا

از برخورداری عادالنه از

 )4( .)Hota et al., 2020; Ayobطبق یافته بخش ج ،گرایش پژوهشها به

پیامدهای کارآفرینانه در ابعاد روانی ،بر تقویت اعتماد به نفس و قدرت تصتتتمیمگیری ( Salas

 ،)et al., 2017در ابعاد اجتماعی بر مشتتتارکت در توستتتعه جامعه ،کاهش جرایم ،ثبات خانواده
()Santos et al., 2019؛ در ابعاد فرهنگی /سیا سی بر رهایی از نظم اجتماعی بازدارنده و تو سعه
انسانی ( )Jones, 2017و ارائه تفسیرها و امکانات جدید ،و هدایت عاملیت کارآفرینانه در فرایند
انتخاب بهستتتوی تغییر نابرابریهای غالب (& Talwar, 2016

 )Haughمیتواند به شتتتکلگیری

خو شههای دانش ،و تو سعه چهارچوب نظری و سیا ستی بینجامد ()5( .)Jennings et al., 2015
انت ظار میرود معرفی مراجع و خوشتتتته های دانش ( یاف ته های بخش الف و ب) در م جامع
دانشتتگاهی ،جریان توستتعه علم را تستتریع و آموزههای محوری چهار خوشتته جدید ،بینشهای
بدیعی برای تغییر نگرش های رایج ،واکاوی دالیل ناکامی و طرحریزی دانشبنیان مداخالت
کاربردی ارائه نماید.
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