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 چکيده
است. توانمندسازی عنوان رویکرد اساسی فقرزدایی پایدار مطرح شده کمتر به توانمندسازی کارآفرینی تاکنون
تعریف « توانمندسازی فقرا در اثر کارآفرینی»یا « توانمندسازی فقرا برای کارآفرینی»کارآفرینانه فقرا در ادبیات به دو صورت 
وانمندسازی کارآفرینانه فقرا و اطالع دقیقی از پیکره دانش آن وجود ندارد. این شده؛ با این حال، تبیین نظری جامعی برای ت

اسنادی است، سعی دارد شاکله دانش  -پژوهش که برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطالعات توصیفی
منظور، ابتدا بر اساس تعاریف های نظری آن شناسایی نماید. بدینشده توانمندسازی کارآفرینانه فقرا را دررابطه با مؤلفهتضمین

موجود در ادبیات، سه مؤلفه نظری: نهادها، عاملیت کارآفرینانه و پیامدها، کشف شد. سپس پیکره دانش توانمندسازی 
دبلیو.او.اس. کارآفرینانه فقرا، با جستجوی واژگان مرتبط با توانمندسازی، کارآفرینی، فقر/فقیر در موضوع مقاالت پایگاه 

(WoS) نتسایتافزار سنجی و با نرمگردآوری، و به روش علم 1970-2019ی دوره برا( اکسپلوررCitNetExplorer) 
تأمین مالی »ی دانش های کتابسنجی حوزه، معرفی شش خوشههای این پژوهش شامل بر تعیین شاخصشناسایی شد. یافته
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؛ و سپس تبیین شاکله دانش موجود مطابق با دو مؤلفه نهادها و عاملیت کارآفرینانه بود. «کارآفرینی زنان»، و«های فقراشرکت
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های مورد نیاز برای توسعه دانش و نظریه را مشخص های نظریه توانمندسازی کارآفرینانه فقرا، مشارکتدانش با مؤلفه

 سازد.می

 نظری اکسپلورر، مؤلفهنتسایت سنجی، توانمندسازی کارآفرینانه فقرا،علم تحلیلپیکره دانش،  :های کليدیواژه

 مقدمه
                                                           

 :نویسندة مسئول Email: elyasi@ut.ac.ir 

mailto:elyasi@ut.ac.ir


  100 1400بهار ، 1 شمارة ،14 ةدور ،ينيکارآفر توسعه فصلنامة

 Al-Dajaniشمارترین راهکارهای دردسترس برای فقرزدایی است )کمکارآفرینی یکی از 

& Marlow, 2014; p. 349ست ( و بدون دیدگاه شوار ا های کارآفرینانه، خروج پایدار از فقر د

(Alvarez & Barney, 2014, p. 176; Bruton et al., 2015, p. 1 موفقیت و پایداری کارآفرینی .)

باشتتتد فقرا می 2و توانمندستتتازی 1شتتتناختی؛ مانند عاملیتل روانفقرا مستتتتلزم رویکردهای فعا

(Frese et al., 2016, p. 196; Santos et al., 2019, pp. 7-9; Goel & Karri, 2020, p. 92 لذا .)

 به یتوانمندستتازتوانمندستتازی فقرا جهت کارآفرینی برای فقرزدایی پایدار ضتتروری استتت. 

( تیعامل) یانستتتان یعموم یهایآزاد اعمال یبرا اریاخت و زهیانگ ،یتوانمند از ایدرجه یمعنا

باورهای انگیزاننده  ،یارتباط و یماد ،یذهن یهاتیقابل و منابع از یبرخوردار اثر بر که استتتت

-Welzel, 2013, pp. 37شتتود )شتتده در قانون توستتط فرد ادرا  میضتتمانت حقوقعاملیت، و 

فقرا توانمندستتازی در دو معنای  اتوانمندستتازی کارآفرینانه فقر(. در ادبیات کارآفرینی، 44 ,38

های کارآفرینی برای (، و استتتفاده از طرحLaine et al., 2019; Urban, 2007) یبرای کارآفرین

. ترکیب کاررفته استبه( Al-Dajani & Marlow, 2013; Santos et al., 2019توانمندسازی فقرا )

و  (Al-Dajani & Marlow, 2013) شتتتده بندیچهارچوبصتتتورت محدود بهدیدگاه، این دو 

 های نظری آن در دست نیست.شناختی از پوشش دانش موجود نسبت به حوزه

سیع در زمینهبه سبتازگی تحلیل و  ,.Gonçalves et alوکار اجتماعی )های مرتبط؛ مانند ک

 ,Silveira & Zilberی اجتماعی )نوآور ،( ,.2016Dembek et al(، خلق ارزش مشتتتر  )2016

ماعی ) کارآفرینی ،(7201 عه و  (، ,2018Sassmannshausen & Volkmannاجت یهجام  هرم پا

(BoP)3 (2020Dembek et al., )  انجام شتتتده؛ اما هنوز دیدگاه جامعی نستتتبت به پیکره دانش

و نظری،  یخالهای دانش شناسایی منظوربه این مقاله .توانمندسازی کارآفرینانه فقرا وجود ندارد

کند. نظری توانمندستتازی کارآفرینانه فقرا را بر استتاس تعاریف شتتناستتایی می هایمؤلفهابتدا 

با ) نماید. میو تحلیل ستتتنجی استتتتخراج به روش علم (WoS)ستتتپس پیکره دانش را از پایگاه 

شه سایی خو شنا شناختهها پیتوجه به عدم  با تحلیل  آن نیز، دالیل شدهرامون برخی از واژگان 

                                                           
1 Agency 

2 Empowerment 

3 Base (Bottom) of the Pyramid 
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 و گوگل استتکولر (Scopus) استتکوپوس، (WoS) دبلیو.او.اس.های ادبیات موضتتوع از پایگاه

(Google Scholar)  هایمؤلفهبه  موجود ، تحلیل پوشتتتش شتتتاکله دانشا. نهایتشتتتد(واکاوی 

 سازد. نظری، مسیرهایی را جهت توسعه دانش و نظریه نمایان می

 پژوهشمباني نظری و پيشينه مروری بر 
پدیده در نظریه» پدیده، چگونگی و چرایی روابط منطقی  ها، تعریف اجمالی و دقیقی از 

ئه میجهت پیش ند.بینی ارا پردازی، از تعریف فراگرد نظریه»و ( Wacker, 1988, p. 363« )کن

هایی را بینیو پیش کند که متغیرها، حوزه مورد مطالعه، روابط پایدار درونینظریه پیروی می

نظری  هایو مؤلفه برخی ابعادنمایانگر (. از این رو تعاریف، Ibid. p. 361« )کندمشتتتخص می

شمیپدیده  سته اول تعاریف ند. با سازی کارآفرینانه فقراطبق د سازیتوانمند افزایش ) ، توانمند

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

شبرد فعاالنه کارآفرینی، منجر به بروز عاملیت کارآفرینانه می سته دوم تعاریف، با پی شود. در د

ها، توانمندستتتازی در کارآفرینی مبتنی بر زمینه و قابلیت فقرا، و کاهش ادرا  از محدودیت

ها و انگیزش قابلیتشیاری، واول، توانمندسازی نهادی با تقویت ه در تعریفآید. فرد پدید می

 & Goelبرای خروج از فقر ضتتروری استتت ) واستتطه رفع موانع آرزومندی کارآفرینی(فقرا )به

Karri, 2020, pp. 2-3 .)پرمنفعت و منطق غالب نهادی  هایفرصت تاثیر محیط نهادی بر ساختار

(Ibid ،) 2013ای )هتتای زمینتتهویژگیوDajani & Marlow, -Alبر انگیزه کتتارآفر ینی، و ( 

ستعنوان مهمترین عامل انگیزش کارآفرینی( مؤثر خودمختاری )به  ,Jennings et al., 2016) ا

p.82 تعامل شتتتودمی( و توانمندستتتازی فقرا برای کارآفرینی، در حوزه مطالعات نهادی مطرح .

 ,Welzelهای فرد، منجر به افزایش ارزش ذهنی منابع )های محیطی با منابع و قابلیتفرصتتتت

2013; Goel & Karri, 2020نه گردیده و طبق نظریه انتظار، ( و خیال نا پردازی کنش کارآفری

تعریف دوم، شتتتود. در احتمال کستتتب موفقیت در کارآفرینی، باعث بروز عاملیت در فرد می

نسبت به  یرگذاریو تاث گری،یینخودتع یستگی،معنا، شاکارآفرینانه با ارتقاء ادرا  از  عاملیت

در عین  شتتتود.( به توانمندستتتازی منجر میSantos et al., 2019, p. 6ینانه )کارآفر هاییتفعال

 ,Al-Dajani & Marlow, 2013)خود محر  کارآفرینی استتت  نیز حال، تقویت توانمندستتازی
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512p. ) .ستتتاختار معلوم(نا)از پیش  بازتولید ،(1984) 1گیدنز یابیستتتاخت نظریه طبق همچنین 

شی  -2اجتماعی ضعتعامل  ازنا  -عامل پردازیخیال و منافع با ؛عامل رفتار و افکار بر ساختار 3و

عوامل نهادی  لذا(. Jennings et al., 2015) است عاملیت و نهاد ارتباط مدل درسوم  اصلی جزء

 ,.Alvarez & 2020Morris et al ;منابع کارآفرینی فقرا ) 4ستتتازیمرتبط با اهرمتوانمندستتتاز 

Barney, 2014; De Clercq & Honig, 2011( عاملیت کارآفرینانه فقرا ،)e.g. Lok, 2010;  Goel 

& Karri, 2020 ) کارآفرینانه پیامدو (Jennings et al., 2015،) نظریه توانمندستتتازی های مؤلفه

 .(Ibid, pp. 368-369) دهندکارآفرینانه فقرا را تشکیل می

از مطالعات فقرزدایی مانند  ایگستتتترده طیفتوانمندستتتازی کارآفرینانه  ی،مفهوماز نظر 

، (Viswanathan et al., 2012) هرم پایه، مشتتتارکت جامعه (Mayoux, 2001) مالی خردتأمین 

 Si et) انهمالی جمعی و راهکارهای فناور تأمین(، Santos et al., 2019های کارآفرینی )آموزش

al., 2020مانند کارآفرینی اجتماعی ) ییبا راهکارها در فقرزدایی ( را دربرگرفته وSeelos & 

Mair, 2005) ،سب شتر  ) ایجاد، (Doherty et al., 2014اجتماعی ) وکارک  & Porterارزش م

Kramer, 2011و نوآوری اجتماعی ) (Haugh & O’Carroll, 2019)، هایی از علوم مانند و حوزه

صاد، علوم اجتماعی، مدیریت، کارآفرینی و  ( Bruton et al., 2013; Si et al., 2020فناوری )اقت

  اشترا  دارد.

، 8، کاوش7، مرور نظامند6، فراترکیب5هایی مانند فراتحلیلتحلیل وستتتیع مطالعات با روش

شینه مطالعات پایگاه انجام می 10سنجیو کتاب 9سنجیعلم  دبلیو.او.اس.شودآثار اندکی در پی

(WoSبه تحلیل وسیع آثار توانمند )مالی خرد،  تأمیناند.در زمینه سازی کارآفرینانه فقرا پرداخته

                                                           
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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( نشان داد این راهکار دارای دستاوردهای مالی )بقا، رشد و 2015) 1فراتحلیل چلیوا و همکاران

وکار و رفاه مالی فرد( و غیر مالی )توانمندستتازی، تحصتتیالت، ستتالمت و ستتودآوری کستتب

ست. تحلیل علم سنّت مطالعاتی متمرکز بر گیرندگان )رفاهسنجی، وجود دتغذیه( ا گرایان( و و 

شتتناستتایی کرد نهادگرایان نهادهای تأمین مالی خرد )نهادگرایان(، را با افزایش تدریجی ستتهم 

(2019, Cinca-Nieto & Serrano-Gutiérrez) .( ستته خوشتته دانش2019) 2ستتنجی زابیکتاب 

( مالی خرد، و ادبیات پیشتتگام عدالت اجتماعیهای نهادی، تأثیرگذاری و پایداری تأمین جنبه)

وکار ستتتنجی مطالعات کستتتبکتاب، (WoS) در ستتتایر مقاالت تحلیل وستتتیع نمود. معرفیرا 

ماعی ده گروه جذاب آن را  مدیریت، اجت ماعی،  با محیط، کارآفرینی، طرد اجت ستتتازگاری 

 هاایداری، انواع و مدلها، بخش غیرانتفاعی، پگرایی، نیمرخ و مهارتمداخله اجتماعی، منطقه

 و رستتالتکار اجتماعی )وپنج ویژگی اصتتلی کستتب .(Gonçalves et al., 2016معرفی نمود )

( شتتتناستتتایی و در رابطه با دو بعد محیطی مالحظات و منابع کاربرد عملیات، ها،ویژگی ج،ینتا

کارآفرینی اجتماعی،  کاویداده(. 2019et al.,  Ashrafمطرح شد )« پایداری»و « تأثیر اجتماعی»

در شش فراراهبرد  ، شناسایی ومشارکت اص بودن، وبر اساس منابع، خنوع راهبرد تغییر را  39

سازی فردی، کنش جمعی،  سرمایه فیزیکی، )توانمند سعه  ستمی، تو سی صالحات   هایروشا

هدمبتنی بر  ته4، و الگوستتتتازی3شتتتوا ندی نمود )( دستتت  متون مرور(. 2016et al.,  Chandraب

یک  مات یه هرمستتتیستتتت پا عه  ناموفقجام یات  یل تجرب فاهیم و تحل از منظر را  آن ، تحول در م

یا فقرزدایی  ماتیک، آثار  ,.2020Dembek et alمطرح نمود )ستتتودآوری و  (. مرور ستتتیستتتت

سه نگرش  صادی(،کارآفرینی و فقر را در  سازی اقت سازی  درمانی )توانمند صالحی )توانمند ا

 (. Sutter et al., 2019نمود ) بندیدستهدارانه( سرمایه فرضتغییر پیشنهادی( و انقالبی )

سیار محدود شسنجی و کاوسنجی، علمهای کتابپژوهش به ( WoS) دبلیو.او.اس.در  یب

ترین یافته جدیدمعتبرترین و اند. پرداخته ابعاد ستتتاختاری دانش توانمندستتتازی کارآفرینانه فقرا

گاهها این پژوهش پای  ( Google Scholar) و گوگل استتتکولر (Scopus)استتتکوپوس ای هدر 

                                                           
1 Chliova, Brinckmann, & Rosenbusch 

2 Zaby 

3 Evidence-Based Practices 

4 Prototyping 
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در  قربانی ضتتترورت تغییر نگرش به فقیر کشتتتف، پس از جامعه پایه هرم حوزه: در عبارتند از

 با افزایش از استتکوپوس در(، تعداد مقاالت Prahalad & Hart, 2002) کارآفرین خالقجایگاه 

 2006تا  کارآفرینی اجتماعی یحوزه(. Ayadi, 2016) دیرس 2012 در خود اوج به  2007سال 

شت؛ هاو کاربرد ینظر یسازمفهومبه  صاص دا شروع و از  روند سپس اخت تحقیقات انتقادی 

 ، و تداوم آن در توجه«2پایداری مالی»و « 1افزایی اجتماعیارزش»مفهوم پیوندی  2010ستتتال 

 3ایوب و همکاران. ( ,.2020Hota et al) اتفاق افتاد 2017ستتتال  ازبه هر امر اجتماعی  اخالقی

( دو ستتنّت را شتتناستتایی کردند. در ستتنّت ضتتعیف، هر افزایش در منفعت جمعی در اثر 2016)

 نوآوریها و بازستتتازماندهی روابط قدرت، نوآوری، و در ستتتنّت قوی، فرایند همکاری گروه

ماعی یدواژگان تحول در  رصتتتد. شتتتودمی محستتتوب اجت عات کل طال ماعی و نوآوری م اجت

استتتت  محوریت یافته «نوآوری» (2016-2019) اخیر در دورهنشتتتان داد  کارآفرینی اجتماعی

(2020et al.,  Farinha.)  جزء »، «نیاز اجتماعی»های جنبه مستتتلزم ذکرتعریف نوآوری اجتماعی

و اینکه . ( ,2020Eichler & Schwarz)استتت  « هاهمکاری» و «بهبود»، «ستتازیپیاده»، «نوآورانه

خلق ارزش در »، «بازارهای نوظهور و رهبر»دارای چهار خوشتته دانش  4«جویانهنوآوری صتترفه»

ماع رییتغ و ینوآور» و «ظهور حال در یبازارها درنوآوری »، «درآمدبازارهای کم  در یاجت

 .(Tiwari & Kalogerakis, 2016) است «جامعه پایه یبازارها

  «فقرا کارآفرینانه توانمندستتتازی» مفهومی چترشتتتواهدی از بحث در مورد  مرور اینما در 

 هایپایگاه وستتیع هایتحلیلشتتمار در و کم پراکنده بطور تنها مشتتاهده نکردیم. اندیشتتمندان

ناستتتتایی پیکره دانش در برخی حوزه( Google Scholar و WoS، Scopus) دانش به شتتت ها 

سویی، . اندپرداخته  و عاملیت نهادها،)فقرا  کارآفرینانه توانمندسازی نظری هایمؤلفه معرفیاز 

اطالع از  (1) لذا. آوردمی فراهمدر قالب نظری  را موجود دانش شاکله جانمایی امکان (پیامدها

 و محتوایی هایحوزه) پیکره از جامع در  به دستتیابی( 2) مفهومی، چتر این در دانش توستعه

                                                           
1 Social Value Creation 

2 Financial Stability 

3 Ayob, Teasdale & Fagan 

4 Frugal innovation 
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 پرسش مورددر این مقاله   نظری هایمؤلفه قالب در آن جانمایی( 3) و موجود دانش( یساختار

 .است

 شناسيروش
 اسنادی -ها توصیفیگتردآوری داده از لحاظ شتیوه کاربردی واز نظر هدف،  پژوهشاین 

از مطالعه  با هدف شتتناستتایی شتتاکله دانش توانمندستتازی کارآفرینانه فقرا، این پژوهش. استتت

سنادی با روش علم ست. های کتابسنجی مبتنی بر دادها ستفاده کرده ا سنجی به علم»سنجی ا

شتهای تحلیل دادهابزارها و روش شود که سنجی اطالق میکتاب شده از بانک دادههای بردا

 ,Cantu-Ortiz« )رودهای علمی در دانش، فناوری و نوآوری به کار میبرای محاستتبه شتتاخص

2017, p. 4 .)ستتنجی، با بررستتی کمی ارتباطات آثار علمی، امکان شتتناستتایی های کتابداده

برداری بهتر شناسایی اجزاء پیکره دانش، امکان بهره .سازدهای تمرکز دانش را مقدور میحوزه

شارکت علمی را فراهم  ستعد م ضوعات داغ، مغفول و م سایی مو شنا سیع موجود و  از دانش و

 (. Sassmannshausen & Volkmann, 2018, p. 252آورند )می

جوی مقاالت علمی پایگاه وستتنجی پژوهش حاضتتر با جستتتهای کتابدادهجامعه آماری 

ضمین»عنوان به (WoS) 1دبلیو.او.اس.دانش  -2019( در بازه  ,.2020Hota et al) 2«شدهدانش ت

پروتکل شیوه تحلیل شد.  3اکسپلوررنتسایتافزار گردآوری و با نرم 1398، در شهریور 1970

اکستتپلورر، نتافزار ستتایتگردآوری اطالعات از پایگاه دبلیو.او.اس. و تحلیل اطالعات در نرم

کارگیری فیلترهای جستتتتجو در پایگاه دبیلو.او.اس و به 4افزاربر استتتاس راهنمای تیم طراح نرم

و  5«توانمندستتتازی»گلیستتتی کلیدواژگان ان ریشتتته کلماتبا  در گام نخستتتت، آثار علمیبود. 

ها 8«فقیر»و  7«فقر»و  6«کارآفرینی» با آن عادل  مات م قات کل غت آنالین  و مشتتتت در فرهنگ ل

                                                           
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* 

http://www.citnetexplorer.com/download/f-y2.pdf
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Roemer )فیلتر گردید مرتبط نامجالت ها و رشتهو آثار شد  جستجو  2موضوع فیلد در ،1وبستر

9, p. 2009Andres, ; 35, p. 2015Borchardt, & .) طمینان از کیفیت اطالعات، مجالت منظور ابه

ستتنجی عملکرد علمی های کتابشتتاخصنیز فیلتر شتتد؛ آنگاه   3SJRبندی رتبه 2Qتر از پایین

ذخیره  4( ابتدا در فرمت تی ایکس تیWoSهای پایگاه )یافتهها بررسی شد. کشورها و دانشگاه

شتتاخص  طبقستتنجی، علمهای دانش با روش تحلیل آنگاه خوشتتهافزار شتتد. و ستتپس وارد نرم

ها، از طریق مرور عنوان، شد. در ادامه، صحت و روایی یافته شده در زمینه شناساییاستناد نرمال

و  هر خوشه، از نظر معناداری ارتباط با حوزه مورد مطالعه بررسیکلیدی چکیده و متن مقاالت 

ذاری شتتدند. پایایی ها با توجه به وجه مشتتتر  محتوایی مقاالت اصتتلی هر خوشتته نامگخوشتته

ابعاد ها تایید شتتد. در ادامه، افزار نیز با اخذ نتایج یکستتان از تکرار ورود و شتتناستتایی خوشتتهنرم

افزار گیری از نرمبا گزارشو مجله و مقاالت برتر  بررستتتی،ها ستتتاختاری و محتوایی خوشتتته

به )در گام بعد، مؤلفه .گردیدمشتتتخص  ناد  با استتتت پردازی از ظریه( پیروی ن1های نظری که 

( تامل در تفاوت تعاریف توانمندسازی کارآفرینانه فقرا 2( و )Wacker, 1988, p. 361تعاریف )

(، استتتنتاج شتتده بود، جهت جانمایی 2015( تطابق آن با مدل جنینگز و همکاران )3و ستتپس )

 گردید.گر نظری و شناسایی مسیر توسعه دانش و نظریه استفاده پیکره دانش در قالب تبیین

  اهافتهي

 شناختي نمونهالف( توصيف جمعيت

 و «کارآفرینی»مرتبط با  مقاالت یوجوی موضوعجست نمونه هدفمند از شاکله دانش، طبق

سازی» شکل از ، «فقیر»یا « فقر»و « توانمند سال  1477مت سال  بود 2019تا  1991مقاله از  که از 

صاعدی  2015 شد ت ست و %25 با کایآمر د.دارر شارکت %15 با انانگل  یجهان بانک و ،یجهان م

 .بودند تحقیقاتی مراکز و کشورها نخست هایرده در بیترتبه جیکمبر و زینویلیا دانشگاه و

                                                           
1 https://www.merriam-webster.com 
2 Topic (including title, abstract, & keywords) 

3 SCImago Journal Rank 

4 TXT 

https://www.merriam-webster.com/
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 ب( پيکره دانش توانمندسازی کارآفرينانه فقرا

با تحلیل ( هاخوشتته ستتاختار و محتوایی هایحوزه) دانش پیکره از جامع در  به دستتتیابی

ستنادهای  شه هفتشد. در این بخش،  مقدورافزار در نرممقاالت،  درونیا شخص  خو دانش م

گذاری( شد که فاقد ها، منجر به حذف خوشه هفتم )سرمایهبررسی صحت و روایی خوشه. شد

دانش و مقاالت و ستتاختار تحلیلی نقشتته  .(1ارتباط مفهومی با توانمندستتازی فقرا بود )جدول 

 (. 3( و شش مقاله تاثیرگذار استخراج شد )جدول 2)جدول مشخص شد   کلیدی هر خوشه

 های دانش و تعداد مقاالت کلیدی آنهاخوشه. 1 جدول
 تعداد مقاله نام خوشه خوشه

 66 تأمین مالی خرد 1

 41 جامعه پایه هرم 2

 32 قصد و انگیزه 3

 23 فناوری و زیرساخت 4

 20 فقرا هایشرکت بازاریابیسازماندهی نوآوری و  5

 18 کارآفرینی زنان و تمایز رفتار جنسیتی 6

 های دانش توانمندسازی کارآفرینانه فقراخوشه. 2 جدول
 خوشه دانش مشخصات خوشه

  : تأمين مالي خرد1خوشه 
  تأثيرگذارترين مقاله:

Strier

Premchander

2001

20012002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Grigsby

Kao

Anderson

Cho

Kevane Mosley

Tipple

Khaki Dorfleitner

Hussain

Banerjee

Bhuiyan

Kolade

Alison

Galak

Cheliova Al-Dayani Abubakar Wood Pansera Gupta

Ramble Maksomov Cheung

Cheung

Ukanwa

Venkatar
aman

Mendoza-
Abarca Agrawal

Tobias Sutter
Chakrabarty

Chakrabarty

Mair

 خوشه دانش تأمين مالي خرد -1 شکل
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 خوشه دانش مشخصات خوشه

(: کارآفرینی پیرامون 2009) 1میر و مارتی

 خألهای نهادی تأمین مالی خرد.

 مقاالت پيوندی: 
(: نوآوری در پایه هرم 2015) 2و اوون پانسرا

ای از شرایط و راهکارهای پیوندی با مجموعه

 )مانند تأمین مالی خرد(. 

(: راهکار ترکیب 2015) 3گوپتا و همکاران

 انتفاعی با رویکردهای بخش خصوصی. -غیر

(: تجربه زنان 2018) 4اوکانوا و همکاران

 کارآفرین روستایی در تأمین مالی خرد.

 : جامعه پايه هرم 2خوشه 

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

 جهانی برای ایجاد ارزش اقتصادیهرم توسعه

 واجتماعی.

کارآفرینی (: 2015) 6جورج و همکاران

 و حکمرانی در خدمات اضطراری درمانی نهادی

 جامعه پایه هرم.

 مقاله پيوندی: 
(: تأمین محیط 2016) 7اسونگو و چامیو

بنیان توانمندساز توسط کارآفرینی در اقتصاد دانش

 و دستاورد آن در آفریقا.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Chatterjee

Hopkinson Khare

Seuring

Bandul

Gruber

Calton

Shand

Vargan Pal

Bocken

Angeli Asongue

George

Arnold

Rosca

Angeli
Palomare
s-Aguirre

 جامعه قعر هرمخوشه دانش  -2 شکل

                                                           
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 



  109 صنعت فناوری اطالعاتر د شرکت های کوچک و متوسطمؤثر بر بازاریابی نوآورانه در  عوامل شناسایی

 خوشه دانش مشخصات خوشه

 : قصد و انگيزه کارآفريني3خوشه 

  تأثيرگذارترين مقاله:
های رقیب (: مدل2000) 1کروگر و همکاران

 در مورد قصد کارآفرینانه.

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

در کشورهای پایین صحرای آفریقا بر قصد 

کارآفرینانه و تأثیرگذاری تعارض بر برخی 

 های استراتژیک.تصمیم

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lerner

2019

Eijdenberg

Eijdenberg

Ozsungur

Naude

Urban

Parenyi

Krueger

Jebrajakirthy

Samasonok Hanage Yeasmin Riaz Arrigetti

Wiklund Shah Passaro

Anosike
Delanoe-
Guegien Santos

Muhlbock Zelekha Van Stell

Kwak

Van der Zwan

Darni Hamedani

 خوشه دانش قصد و انگيزه -3 شکل

ها و : کاربرد فناوری4 خوشه

 های صنعتي و بخشي زيرساخت
 

  تأثيرگذارترين مقاله:
(: توسعه 2009) 3کیروبی و همکاران

زیرساخت شبکه توزیع خرد الکتریسیته در جامعه 

 سازی زمینه کارآفرینی.روستایی و فراهم

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Marandu

Kassonga

Kirubi

Szakonyi

Szakonyi Samobo

Lenz

Guerrero

Asongu

Asongu

Oifert

Oseni

 کاربردهای فناوری و زيرساخت صنعتيخوشه دانش  -4 شکل

                                                           
1 Krueger, Reilly, & Carsrud 

2 Anosike 

3 Kirubi, Jacobson, Kammen, & Mills  
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 خوشه دانش مشخصات خوشه

: سازماندهي نوآوری و 5خوشه 

 های فقرابازاريابي شرکت

  تأثيرگذارترين مقاالت:
( و مقاالت 2014) 1دوهرتی و همکاران

مرتبط به آن، به سازماندهی نوآوری تعلق دارند. 

وکارهای این مقاله یک مرور ادبیات و تبیین کسب

 ان پیوندی است.اجتماعی به عنوان یک سازم

( و مقاالت 2012) 2ویسواناتان و همکاران

های فقرا. مرتبط به آن با موضوع بازاریابی شرکت

این مقاله به رویکرد پایین به باال برای تعامالت 

 پردازد. بازاریابی در بازارهای بقاجو می

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Viswanathan

Blankson

Decude

Vonugoppal

Doherty

Gupta Loosemore

Steiner

Vickers

Gordon

 های فقراسازماندهي نوآوری وبازاريابي شرکتخوشه دانش -5شکل

: کارآفريني زنان و تمايزهای 6خوشه 

 مرتبط با رفتار جنسيتي 

 

  تأثيرگذارترين مقاله:
دست از (: درمان پایین2001) 3مایوکس

طریق سرمایه اجتماعی، توانمندسازی زنان و تأمین 

 مالی خرد در کامرون.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Fischer

Scot

Mohan Cesaroni

Wu

Lee

Osunmuyiwa

Mayoux

Siwale

Salia

Seferidas

Altan-OclayGeleta

Sen

 
 خوشه دانش کارآفريني زنان و تمايز رفتارهای جنسيتي -6 شکل

 

هر خوشتته و ارتباط با ستتایر  کلیدی مقاالت از استتتناد ،انتشتتار تاریخدر هر خوشتته دانش، 

 د چهار خوشه: دابا پیشینه پژوهش نشان  سنجیعلممقایسه یافته  مشخص شده است. هاخوشه

                                                           
1 Doherty, Haugh, & Lyon 

2 Viswanathan, Sridharan, Ritchie, Venugopal, & Jung 

3 Mayoux 
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 گروهیاستنادات درونتوانمندسازی کارآفرینانه فقرا بر اساس مقاالت برتر . 3 جدول

شماره 
 خوشه

نويسندگان 
 )سال(

 مجله عنوان مقاله

استناد 
 درون

 گروهي

متوسط 
ساالنه استناد 

 دروني 

استناد 
 در 

WoS  

متوسط 
ساالنه 

  WoSاستناد

1 Mair & Marti 
(2009) 

Entrepreneurship in and 
around institutional voids: 

A case study from 
Bangladesh 

Journal of 
Business 
Venturing 

20 2 380 38 

3 
Krueger, Reilly, 

& Carsrud 
(2000) 

Competing models of 
entrepreneurial intentions 

Journal of 
Business 
Venturing 

14  74/0 1342 71 

5 
Doherty, 

Haugh, & Lyon 
(2014) 

Social enterprises as hybrid 
organizations: A review and 

research agenda 

International 
Journal of 

Management 
Reviews 

7  4/1 248 50 

6 Mayoux (2001) 

Tackling the down side: 
Social capital, women's 

empowerment and micro-
finance in Cameroon 

Development 
and Change 

7  39/0 170 9 

4 
Kirubi, 

Jacobson, 
Kammen, & 
Mills (2009) 

Community-based electric 
micro-grids can contribute 

to rural development: 
Evidence from Kenya 

World 
Development 

6  6/0 136 14 

6 Fischer, Reuber, 
& Dyke (1993) 

A theoretical overview and 
extension of research on 

sex, gender, and 
entrepreneurship 

Journal of 
Business 
Venturing 

6 23/0 293 11 

 

بازاریابی  و نوآوری ستتتازماندهی»، «و زیرستتتاخت فناوری»، «کارآفرینیانگیزه  قصتتتد و»

 بررستتی شتتدههای وستتیع تاکنون کمتر در پیشتتینه تحلیل «زنان کارآفرینی»و « های فقراشتترکت

 .نداهشتدا حوزه نیا در را رگذارییتأث نیشتریب( 2009) یمارت و ریم مقالهو  JBV مجله i.بود

  نظری قالب در شاکله دانش جانمايي (ج

، «تامین مالی خرد»پنج خوشه داد ها نشان خوشهمقاالت کلیدی  ماهیت و محتوای مداقه در

و « های فقرابازاریابی شرکت و سازماندهی نوآوری» ،«زیرساخت و فناوری»، «جامعه پایه هرم»

عاملیت توسعه  مؤلفهدر « قصد و انگیزه کارآفرینی» نهادی و خوشه مؤلفهدر « کارآفرینی زنان»

 .( صورت نگرفته استپیامدهای کارآفرینی) مؤلفه سومیافته و تمرکز دانش پیرامون 

 گيرینتيجهبحث و 
به ستته پرستتش در مورد پیکره دانش توانمندستتازی این پژوهش تالشتتی بود برای پاستتخ 

سایی پیکره دانش و جایگاه نظری آنها. در  شنا شاف گستره دانش،  کارآفرینانه فقرا؛ اعم بر اکت

شاخص ستره چتر مفهومی دانش، با  شافی، گ شد. پیکره  سنجیکتابهای بخش اکت شخص  م
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 جامعه پایه( 2مالی خرد، ) أمینت( 1) معرفی شد:سنجی با تحلیل علمشش خوشه دانش با معرفی 

 و نوآوری ( ستتتازماندهی5زیرستتتاخت، ) و ( فناوری4انگیزه کارآفرینی، ) و قصتتتد( 3هرم، )

معرفی پیکره چهار جنستتتیتی.  رفتار تمایز و ( کارآفرینی زنان6و ) های فقرابازاریابی شتتترکت

های وسیع حوزه توانمندسازی کارآفرینانه فقرا خوشه آخر، یافته علمی جدیدی در زمینه تحلیل

های نظری، مهمترین مشارکت این مقاله بود. پنج خوشه ها در قالب مؤلفهاست. جانمایی خوشه

در مؤلفه نظری عاملیت قرار گرفتند « قصد و انگیزه کارآفرینی»در مؤلفه نظری نهادی؛ و خوشه 

 و تمرکز دانش پیرامون مؤلفه سوم مشاهده نشد. 

درباره کارآفرینی اجتماعی، نوآوری اجتماعی و ستتتنجی های کتابتحلیلوجود  رغمعلی

این پژوهش )در پایگاه های دانش ، خوشهتر دانشعمومی هایدر پایگاهکسب و کار اجتماعی 

WoS ،)تحول و م ،پارادایمیشتترایط پیشاحتماال  ،بر آنها تمرکز نداشتتت. دالیل این موضتتوع

 ،(Hota et al., 2020, p. 106اقتصتتتادی و اجتماعی کارآفرینی اجتماعی ) های متضتتتاددیدگاه

شتر (، نیازEichler & Schwarz, 2020, p. 14حضور آن در مرحله نوزادی ) سازی و به مفهوم بی

بیش از سه مقاله نوآوری  دارای مجالت 61/1 کمتر از  IFشاخص» ،شناسایی کنشگران اصلی

Silveira ) «وکارفقدان جایگاه نوآوری اجتماعی در مجالت مهمتر حوزه کستتب»و  «اجتماعی

480-468. p, p7201Zilber, &  )ماعی، نوآباشتتتتدمی کارآفرینی اجت یک  باط نزد وری . ارت

عنوان به« کارآفرینی اجتماعی»؛ از جمله معرفی هابا خوشتتته وکار اجتماعیاجتماعی و کستتتب

مالی خرد»یک روند آتی  بهGutiérrez-Nieto & Serrano-Cinca, 2019« )تأمین  کارگیری (؛ 

 Kurode« )وکار اجتماعیکسب»(، Ayadi, 2016« )کارآفرینی اجتماعی» و «نوآوری اجتماعی»

&  Bhilare, 2020 جویانهنوآوری صرفه»( و( »Tiwari & Kalogerakis, 2016در ادبیات )  جامعه

بر خالف انتظار، شتتده باشتتد. ها خوشتته در آنهامقاالت  عضتتویتتواند باعث مینیز  پایه هرم

تکثر  تواندکه دلیل آن می نماینده نداشت در میان تأثیرگذارترین مقاالت جامعه پایه هرمخوشه 

 .باشد iiها( و تعارض در یافته ,.2020Dembek et alو نقد مفاهیم )

ستناد ستناد با  با توجه به محدودیت روش تحلیل ا ضروری ا  کیفیت مقاله)مانند عدم ارتباط 

ان(، تنظیمات پژوهشتتتی و پویایی جریان دانش، باید انتقادی محقق/استتتتناد مثبتو رایش و گ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7202729158&zone=
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سبت به ابراز قطعیت در یا ستجو به آثار زبانها احتیاط نمود. فتهن سترش ج سی، گ های غیرانگلی

ها ها، پراسیدینگکتاب ،اعتبارترمجالت کمهای با اعتبار یا رسمیت کمتر )در میان منابع پایگاه

تصتتتدیق تکرار و نجامد. امیها های دولتی( به گستتتترش یافتهچاپ و گزارشو مقاالت درحال

ستتتایر  به گستتتترش گردآوری اطالعات( و Van Leeuwen, 2007, p. 94پژوهش ) یهایافته

 . (Van Raan, 1996, p. 403)د ورآتر را فراهم میامکان تحلیل و تفسیر عمیقهای داده پایگاه

 پيشنهادها
 ،جدید و شتتتدههای شتتتناختهنظری، حوزه هایمؤلفه باهای دانش خوشتتته بررستتتی ارتباط

، بخش ج( طبق یافته 1سازد: )اخالت کاربردی را نمایان میهای علمی و مدهای مشارکتزمینه

نهادی از نوع  مؤلفهها در . جنس خوشتتهندنهادی و عاملیت جانمایی شتتد مؤلفهدر دو  هاخوشتته

اقتصتتتادی، ستتتازمانی، فناوری، و تاحدی اجتماعی و روانی استتتت. محورهای پژوهشتتتی هنوز 

های کارآفرینی انونی و سیاسی مطرح در نظریههای اجتماعی، روانی، قپیرامون بسیاری از عرصه

(e.g. Chowdhury et al., 2019( و توانمندستتتازی )e.g. Welzel, 2013 ستتتاختیابی نشتتتده و )

و  بخش جتکمیل یافته ( 2تکمیل پیکره دانش مورد نیاز استتت. ) برایها مشتتارکت این رشتتته

ای های بینارشتتتهفقرا نیازمند به پژوهشتوستتعه نظریه فرایندی توانمندستتازی کارآفرینانه پایدار 

ست وهای نهادی محر  در مورد تعامل ستفاده از نظریه ؛عاملیت کارآفرینانه فقرا ا  مقاالت با ا

ماعی  قدام بوردیو»اجت یا 1990؛ 1977) 1«ا یدنز»(  ند تبیین 1984) 2«اثرستتتتازی گ ( توانستتتت

 Mair & Marti, 2009; Rindova et al., 2009; De Clercqپدیده ارائه کنند )این معنادارتری از 

& Honig, 2011; Jennings et al., 2015( .)3 ) مؤلفهتکمیل پیکره دانش در ، بخش جطبق یافته 

های بیشتتتر پیرامون ستتایر (، نیازمند به پژوهشانگیزهعاملیت کارآفرینانه فقرا )عالوه بر قصتتد و 

ز: هویت ارزشتتتی )آزادی، دگردوستتتتی، عوامل کلیدی استتتت. برخی از این عوامل عبارتند ا

رویدادهای مهم زندگی ، نگرش کارآفرینانه اجتماعی و (Hota et al., 2020برابری و صتتتبر )

 ,Baker & Nelson، هشتتیاری از منابع جهت بریکوالژ کارآفرینانه )(1393)یادگار و همکاران، 

                                                           
1 Bourdieu’s Theory of Practice 

2 Giddens’ theory of structuration 
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برای  1حضتتتور فرد در چند شتتتبکه نهادی (،1398میل به ارزیابی کارآفرینانه )امامی،  (،2005

ادرا  از برخورداری عادالنه از ( و  ,.2020McMullen et al)  2تنیدگی نهادیخروج از درهم

به  ها، گرایش پژوهشبخش ج( طبق یافته 4. )(Hota et al., 2020; Ayob et al., 2016منافع )

 Salasگیری )به نفس و قدرت تصتتتمیمتقویت اعتماد  بر ،در ابعاد روانی پیامدهای کارآفرینانه

et al., 2017 مشتتتارکت در توستتتعه جامعه، کاهش جرایم، ثبات خانواده  بر(، در ابعاد اجتماعی

(Santos et al., 2019 سی سیا سعه رهایی از نظم اجتماعی بازدارنده  بر(؛ در ابعاد فرهنگی/ و تو

هدایت عاملیت کارآفرینانه در فرایند  ( و ارائه تفسیرها و امکانات جدید، وJones, 2017)انسانی 

گیری تواند به شتتتکل( میHaugh & Talwar, 2016های غالب )ستتتوی تغییر نابرابریانتخاب به

شه سعه  ،های دانشخو ستی نظریچهارچوب و تو سیا ( Jennings et al., 2015( .)5بینجامد ) و 

ظار می ته های دانشمعرفی مراجع و خوشتتتتهرود انت یاف جامع ( الف و ب بخش های) در م

های های محوری چهار خوشتته جدید، بینشآموزهرا تستتریع و  علمدانشتتگاهی، جریان توستتعه 

ناکامی و طرحبدیعی برای تغییر نگرش یان ریزی دانشهای رایج، واکاوی دالیل   مداخالتبن

 ارائه نماید. کاربردی

 

 منابع

توستتعه «. عمل در خلق ارزش کارآفرینانه علل تاثیرگذار در انتقال قصتتد به(. »1398امامی، ا. )
 .321-339(، 3)12، کارآفرینی

قصد کارآفرینانه اجتماعی: اثر متقابل »(، 1393آمیز )یادگار، ن.؛ معماریانی، م.؛ عبدالرضا صدق

سرمایه اجتماعی سعه کارآفرینی،«نگرش کارآفرینانه اجتماعی،امنیت مالی و -152(،1)7،تو
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