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 چکيده
سشت  اررهشه   ای دارد نقش  و تشیریر عوامشح مییبشی نشر آ  ا     یکی از موضوعاتی که در توسعۀ کارآفرینی اجتماعی اهمیت ویژه

انشد   ش کشرده امح مییبشی در توسشعۀ کشارآفرینی اجتمشاعی تش      کشید  نق  عو رینه تصومنظور ها نهتاکنو  تعداد زیادی از پژوه 

توسشعۀ   نشر  مشثرر وجود مدلی یکپارهه در خصوص مجموعشه عوامشح مییبشی     خألها نیز نه فقدا  دان  کافی و تعدادی از پژوه 

نشر   رمشثر ح مییبشی  واماند  این پژوه  نا هدف ارائۀ یک مدل مفهومی یکپارهه از سبوح رونارو  عکارآفرینی اجتماعی اشاره داشته

روش پشژوه     مورد تیکید پژوهشگرا  این حشوز  مبالعشاتی انجشاد ششده اسشت      خألمنظور پر کرد  توسعۀ کارآفرینی اجتماعی و نه

فیشت  ای ارتقشای کی ننیاد نا رویکرد ک سیک )رلیزری( اتخاذ شده اسشت  نشر  حاضر کیفی نوده و نر مبنای اهداف آ  روش تیلیح داده

تۀ ا  اسشاتید رشش    جامعۀ آماری پژوه  از میش موردمبالعهاصح از مصاحبه و پوش  هر دو جنبۀ نظری و تجرنی از مفهود های حداده

اجتمشاعی     کار و رفشاه های تهرا  و قزوین و کارکنا  زیرمجموعۀ معاونت توسعۀ کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاو کارآفرینی دانشگاه

ی تیقیشق مشدل مفهشومی    هشا نفر از جامعۀ آماری مذکور رسید  یافتشه  22ظری  نمونۀ آماری نه تعداد تعیین شد  مبانق نا قاعد  اشباع ن

خُشرد   و ی )سشازمانی( المللی(  میشان نر توسعۀ کارآفرینی اجتماعی در سه سبح کلی ک   )ملی و نین مثررای از عوامح مییبی رسترده

هشای  تشه رفشی ششدند  یاف  رانه نیشز شناسشایی و مع  دهند  هرکداد از سبوح سهکیحکند  متعاقباً عوامح زیرمجموعه و تش)فردی( ارائه می

  آن مقالشه نشه   مذکور همچنین مسیرهای پژوهشی متعددی را نرای ادامۀ مبالعات آتی در این حوزه آشکار ساخت کشه در انتهشای ایش   

 اشاره شده است 
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 مقدمه
توانشد  سازی و تسهیح آ  میطرح مفهود کارآفرینی اجتماعی و ت ش در راستای نهادینه

؛ دای و 2011 1)مشاتی و مشاتی   ی نمایشد  توجهقانحکمک  توسعهدرحالنه روند پیشرفت کشورهای 

از ایشن قاعشده    عهتوسش درحشال عنشوا  کششوری   ایرا  نیز نشه ؛ (2018 3؛ نلسو  و دیگرا  2018 2دیگرا  

المنفعشه  های عادای در حوز  فعالیتنیست  ایرا  کشوری است که سانقۀ پرنار و دیرینه مستثنا

و توجشه  ( 1381؛ شاهرضشایی و دیگشرا     1390؛ میمدی  1397)هاشمی و دیگرا    نه اشکال رونارو  دارد

د در ایشن حشوزه   ی موجشو هشای نشالقوه  رویکردی نو در این زمینه سبب نالفعح شد  قانلیت

ۀ توسعۀ کشارآفرینی اجتمشاعی   نیدرزمشود؛ در این زمینه کاه  احتمال موفقیت اقدامات می

رسشد؛ ایشن در حشالی    مشی  نه نظشر ندو  شناخت جامع از عوامح و اقتضائات مییبی ندیهی 

های متعدد در ایشن حشوزه  طبشق اطش ع میققشا  تشاکنو        رغم وجود پژوه است که علی

نُعشدی نشه عوامشح مشذکور     نه عوامح مییبی غالباً رویکردی جزئی و تکتیقیقات معبوف 

سشبیی آنشا  در   هشا و ارتباطشات میشا    داشتند و مدلی یکپارهه از عوامح مذکور  سبوح آ 

شود  هدف از این پژوه  ارائۀ مشدلی یکپارهشه و هندسشبیی از    ادنیات مرنوط یافت نمی

 است  4ننیادعی نا استفاده از روش کیفی دادهنر توسعۀ کارآفرینی اجتما مثررعوامح مییبی 

نشر توسشعۀ کشارآفرینی اجتمشاعی را نشه فعشا   و        مشثرر عوامشح مییبشی    موردنظرمدل 

نفعا  خواهد شناساند که هم در مقاد نظر و هم در رذارا  و تمامی ذیکارآفرینا  و سیاست

ایا  تشوجهی کنشد؛   عمح قادر است نه تسهیح توسعۀ کارآفرینی اجتماعی در کشور کمک ش

های آتی مششخ  خواهشد   همچنین مسیرهای شفاف و مفیدی را نرای میققا  در پژوه 

طور نالقوه قشادر اسشت از هشدر رفشت زمشا   انشرری و سشرمایۀ زیشادی در انجشاد          کرد و نه

پژوه  حاضشر نشه    سثا تهای مرتبط در مسیرهای انیرافی نکاهد  در این راستا پژوه 

                                        
1. Matei and Matei 

2. Dai and Spires 

3. Nelson-Nunez and Cartwright 

4. Grounded Theory 
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نشر توسشعۀ    مثررمدل یکپارهۀ عوامح مییبی »اصلی:  سثالاند؛ رفته شدهاین قرار در نظر ر

نشر توسشعۀ    مثرری مییبی هامثلفهعوامح و : »1فرعی  سثال؟  «کارآفرینی اجتماعی هیست

تیریررشذاری عوامشح مییبشی نشر توسشعۀ      : »2فرعشی   سشثال ؟  «کارآفرینی اجتماعی کدامنشد 

 ؟«شودکارآفرینی اجتماعی در کداد سبوح اعمال می

توا  از سشه جنبشۀ میتشوایی  زمشانی و مکشانی      اهمیت و ضرورت پژوه  حاضر را می

رونه که اشاره شده کارآفرینی اجتماعی یکی از مورد نیث قرار داد  از جنبۀ میتوایی  هما 

های متعددی است کشه  ها  مشک ت و میرومیتاز هال  رفتنرو نهترین راهکارها نرای 

؛ مشوری،  و دیگشرا     2020 1؛ کانسشترینو و دیگشرا    1400)آرام  و دیگشرا    رریرند جوامع مختلف نا آ  د

  این اهمیشت و فرصشت ط یشیس اسشتفاده از انشزار کشارآفرینی       (2020؛ ساهاسراناماد و دیگرا   2020

سشازد؛  اجتماعی  ضرورت مبالعه و شناخت کامح و هرهه نیشتر این پدیشده را میشرز مشی   

یاری از جوانب مفهود کارآفرینی اجتماعی مانند عوامشح نهشادی نشا ر    حال هنوز هم نسنااین

و )نیوایشو  و عوامشح مییبشی درنرریرنشد  آ     ( 2017 3اورنشانو و دیگشرا    ؛ 2011 2و دیگرا  داسین  )نر آ  

های آ  دانش  کشافی   نیاز نه نررسی و شناخت نیشتر داشته و از نرخی از جنبه( 2016 4دیگشرا   

خصوص اهمیت مکانی و زمانی نیز  کشور ایشرا  نشا توجشه نشه دارا      در دسترس نیست؛ در

 توسشعه درحالعنوا  یکی از کشورهای های عظیم رشد و توسعه و همچنین نهنود  پتانسیح

هشا رنش    مبرح در سبح منبقه و جها   هنشوز نیشز از نسشیاری از معضش ت و میرومیشت     

  (1396شکن و دیگرا   ؛ نت1397  و دیگرا نژاد ؛ امین1399  و دیگرا ؛ مشفق 1399میمدنیگی و دیگرا   )نردمی

تشر و نهتشر اسشت تشا     یافتگی ایرا  نیازمند رشد هرهه سشریع های توسعهنسیاری از شاخ 

و سشایر کششورهای    افتهیتوسعهنتواند در عرصۀ رقانت جهانی و کاه  فاصله نا کشورهای 

و ضشرورت مکشانی در جایگشاهی    نه مسشیر خشود ادامشه دهشد  ایشن اهمیشت        توسعهدرحال

                                        
1. Canestrino et al. 

2. Dacin, Dacin and Tracey 

3. Urbano et al. 

4. Bewayo & Portes 
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زمانی نیز توسعۀ کارآفرینی اجتماعی ضشرورت   ازنظرسازد که خود را میرز می  یازپ ین

خود را مبرهن سازد  در زما  انجاد پژوه  حاضر  کشور ایشرا  متیمشح نیششترین میشزا      

یشن  ها در تاریخ معاصر خود شده است که در صورت عدد مواجهۀ علمی و هدفمنشد نشا ا  تیریم

های کشور پتانسیح رشد نا نرخ تصاعدی را خواهند داششت کشه   ها معض ت و میرومیتتیریم

 نشه نظشر  ننشانراین  ؛ دشوارتر خواهد ششد  روزروزنهتوقف و جلوریری از رشد آ   آ  صورتدر 

« توسشعۀ کشارآفرینی اجتمشاعی   »رسد اهمیت سه جنبۀ میتوایی  زمانی و مکانی در خصوص می

منظور کمشک  اند که ضرورت و اهمیت مبالعۀ آ  را نهو آمیخته شده دهیتنرهمددر کشور آنچنا  

 سازد نه شناخت نهتر آ  و کاه  ریسک انجاد و تضمین موفقیت آ  را کام ً مشهود می

 

 . مباني نظری و پيشينۀ تحقيق2

 . پيشينۀ پژوهشي2-1

تماعی در داخح های متعددی در خصوص مفهود و اهمیت کارآفرینی اجتاکنو  پژوه 

ریشری پشژوه    و خارج از کشور انجاد شده است که اررهه مبنای مناسبی را نشرای ششکح  

انشد ولشی   آورند و دستاوردهای ارزشمندی را نه این حشوز  علمشی افشزوده   حاضر فراهم می

یی نرخوردارند که نرطرف کرد  آ  یکی از اهداف اصلی خألهاها و همچنا  از میدودیت

در ارتبشاط نشا    ششده انجشاد هشای  (  نخشی از پژوهشی1در ادامه )جدول  این پژوه  است؛

انشد و فاصشلۀ   کارآفرینی اجتماعی در داخح و خارج از کشور ایرا  رردآوری و معرفی شده

 آنا  نا اهداف خاص پژوه  حاضر نیز نیا  شده است 
 از کشور های مرتبط نا کارآفرینی اجتماعی در داخح و خارجنندی پژوه   جمع1جدول 

 فاصله از اهداف پژوهش حاضر تمرکز پژوهش محقق

کریمشششی حصشششاری و  
 (1400همکارا  )

تبیین شرایط توسعه قصشد کشارآفرینی   
 اجتماعی دانشجویا 

کارآفرینی اجتماعی و نه عوامح  «قصد»تمرکز نر 
مییبششی نششر روی خششود پدیششد  توسششعۀ    مششثرر

 کارآفرینی اجتماعی

 (1398کارپیشه )
ی مبتنی نر کارآفرینی توسعۀ رردشگر

 اجتماعی

تمرکششز صششرف نششر روی یکششی از پیامششدهای     
کششارآفرینی اجتمششاعی و عششدد تمرکششز نششر روی  

 نر آ  مثررعوامح 
نشر   مشثرر ای روی عوامشح زمینشه   تمرکز صشرف نشر  توسشعۀ   منظورنهای بیین شرایط زمینهتپششور پلکششی و  نششادعلی
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 فاصله از اهداف پژوهش حاضر تمرکز پژوهش محقق

هشا و  کارآفرینی اجتماعی در دانششگاه  (1398همکارا  )
 مثسسات آموزش عالی ایرا 

توسعۀ کارآفرینی اجتماعی و میدود نود  نشه یشک   
 پذیری نتای جامعۀ آماری و عدد امکا  تعمیم

عمرانشششی و همکشششارا   
(1389) 

هششای ننششدی اهمیششت ویژرششی  رتبششه
 شخصیتی کارآفرینا  اجتماعی

نشر توسشعۀ    مشثرر عدد تمرکز نر عوامح مییبشی  
 کارآفرینی اجتماعی

 توصیف نستر اجتماعی کارآفرینی (1385نی )جزخانی 
نشر توسشعۀ    مشثرر عدد تمرکز نر عوامح مییبشی  

 کارآفرینی اجتماعی
ی انیصششششدق یصششششالی

(1389) 
نررسی کارآفرینی اجتماعی نا رویکرد 

 های رفتاریمشخصه
نشر توسشعۀ    مشثرر عدد تمرکز نر عوامح مییبشی  

 کارآفرینی اجتماعی
انصشششاری و همکشششارا  

(1389) 
های فردی ارررذار نر یی ویژریشناسا

 توسعۀ کارآفرینی اجتماعی
نشر توسشعۀ    مشثرر عدد تمرکز نر عوامح مییبشی  

 کارآفرینی اجتماعی

لشششومپکین و همکشششارا  
(2018) 

تشششریح جزئیششات هرکششداد از اقسششاد    
هشای فیزیکشی  مشالی  انسشانی و     سرمایه

 اجتماعی در مسیر کارآفرینی اجتماعی

نشر توسشعۀ    مشثرر ی عدد تمرکز نر عوامح مییبش 
 کارآفرینی اجتماعی

 (2012انوسایفا  )
نررسی تعریشف و مرزهشای تعشاریف    

 مفهود کارآفرینی اجتماعی
نشر توسشعۀ    مشثرر عدد تمرکز نر عوامح مییبشی  

 کارآفرینی اجتماعی

 (2011شاکر زهرا )
 «هششای نششوآوری اکوسیسششتم»نررسششی 

عنوا  یکی از عوامح مییبی نااهمیشت  نه
 اقدامات کارآفرینانهو ارررذار در 

تمرکز صرف نشر روی یکشی از عوامشح مییبشی     
 نر کارآفرینی و اقدامات کارآفرینانه مثرر

شاکر زهشرا و نامبیسشا    
(2007) 

ۀ نش یدرزمی پشرداز  یتئشور سناریوهای 
 کارآفرینی

ای در اشاره نه اهمیشت عوامشح مییبشی و زمینشه    
 و نه ارائۀ مدلی از عوامح مذکور هاپژوه 

آزنششششر   مششششارتین و
(2007) 

نررسششی مفهششود و تعریششف کششارآفرین 
 اجتماعی

نشر توسشعۀ    مشثرر عدد تمرکز نر عوامح مییبشی  
 کارآفرینی اجتماعی

 (2002جرارد و شاکر )
عنششوا  یکششی از نششه« فرهنشش »معرفشی  

نشر   مشثرر عوامح اقتضشائی و مییبشی   
 اقدامات کارآفرینانه

تمرکز صشرف نشر روی معرفشی یکشی از عوامشح      
نشر کشارآفرینی )فرهنش ( و عشدد      مشثرر مییبی 

-نازرشششایی جعبششه سششیاه ارتبششاط میششا  فرهنشش 
 ها و اقتضائات موجود در آ کارآفرینی و پویایی

 (2002) دیوی،
 رویکردهشای  شناسشانۀ آسیب نررسی

 کارآفرینی
نشر توسشعۀ    مشثرر عدد تمرکز نر عوامح مییبشی  

 کارآفرینی اجتماعی

 (ب 1998) دی،
ی وجششوی معنششای کششارآفرین  جسششت
 اجتماعی

نشر توسشعۀ    مشثرر عدد تمرکز نر عوامح مییبشی  
 کارآفرینی اجتماعی

نششدیهی اسششت کششه توسششعۀ کششارآفرینی اجتمششاعی نیازمنششد نسترسششازی و فششراهم کششرد   

هشای  هشا و نهشاد  و همکاری و کنشگری فعشال و هدفمنشد سشازما     ازیموردنهای زیرساخت
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تی کارآفرینشا  اجتمشاعی  اهمیشت    رذاشتن نر نق  حیا ننانراین ضمن صیهاست؛ متعددی 

نق  نستر و شرایط نیز در تیقق کارآفرینی اجتماعی از موضوعات مهمی است کشه نادیشده   

طشور کشه در   های کارآفرینانه تماد ششود  همشا   تواند نه قیمت شکست فعالیتررفتن آ  می

مشخ  است تیقیقات داخلی و نومی مرتبط نا اهمیت نقش  نسشتر و شناسشایی     1جدول 

هشایی خشارجی نیشز غیشر     عوامح مییبی توسعۀ کارآفرینی اجتماعی  ناق  نوده و پشژوه  

؛ 2000  1999)جانسو  و دیگرا   اند ی انجاد شدهقیحقو نا ارتباط اندک نا اهداف  جامع و موردی

رود پشژوه   ننشانراین انتظشار مشی   ؛ (2006  2005 1؛ دانکشوف و دیگشرا    2002  1999می   و دیگرا   مک

هشای  هشای پشژوه   تنها نه کامح کرد  یافتهساز نود   نهجامعیت و یکپارهه حینه دلضر حا

 پیشین کمک کند نلکه شکاف نظری موجود در این حوزه را نیز پر نماید 

 

 . نوآوري پژوهش حاضر2-2

تشوا  از نشوآوری   توا  نررسی کرد؛ نخست مینوآوری پژوه  حاضر را از دو جنبه می

نر آ  مبنا این پژوه  )و دقیقاً موضشوع عنشوا  پشژوه  حاضشر( نشرای       روشی یاد کرد که

ننیاد و نا رویکرد رلیزری نرای ارائۀ مدل یکپارهۀ عوامح نخستین نار است که از روش داده

سشازی آزاد  شود که دسشت میقشق را در مشدل   نر کارآفرینی اجتماعی انجاد می مثررمییبی 

مدل استراوس و کورنین( نرخشوردار   مانندرادایمی )های پاهای مدلرذاشته و از میدودیت

نشر   مشثرر نیست؛ همچنین این روش  دست میقق را ناز خواهد رذاشت که عوامح مییبی 

هشای  توسعۀ کارآفرینی اجتماعی را از منظر نومی نیز مورد مداقه قرار دهشد و نهایتشاً د لشت   

طبشق اطش ع میقشق در هشی       ای را نه ادنیات حشوزه نیفزایشد کشه تشاکنو     نظری و کارنردی

رود نتای  حاصح از این مبالعه مبنای مناسبی را نشرای  پژوهشی انجاد نشده است  انتظار می

نر توسعۀ کارآفرینی اجتمشاعی ایجشاد    مثررسازی اهمیت عوامح مییبی شناسایی و نرجسته

وری هشای کارآفرینانشه اجتمشاعی کمشک کنشد؛ دود نشوآ      کرده و نه تسهیح و موفقیت فعالیت

نشه تصشویر کششید      نه دنبشال موضوعی و میتوایی آ  است که نرای اولین نار این پژوه  

                                        
1. Djankov et al. 



             1401 تانستا   47  سال دوازدهم  شمار  ای دان  راهبردیرشتهفصلنامه علمی مبالعات نین

 

صورت یکپارهه و هند سبیی اسشت   نر توسعۀ کارآفرینی اجتماعی نه مثررعوامح مییبی 

طور که در نخش  پیششینۀ پشژوه  نیشز ذکشر ششد تشاکنو  هشی          طبق اط ع میقق و هما 

صشورت کلشی و جشامع    سعۀ کشارآفرینی اجتمشاعی را نشه   نر تو مثررپژوهشی عوامح مییبی 

انشد و  خصشوص نشوده  نررسی نکرده است و غالباً میدود نه یک جامعۀ آماری خشاص و نشه  

همچنین سبوح تیریررذاری عوامح نر توسعۀ کشارآفرینی اجتمشاعی )ماننشد سشبوح فشردی       

 است  نررسی نشده زما همصورت رروهی و سازمانی( تاکنو  در هی  پژوهشی نه

 

 . ادبيات پژوهش2-3
 آفریني اجتماعي. مفهوم کار2-3-1

شود که توجه روزافزونشی را نشه خشود    ای جدید میسوب میکارآفرینی اجتماعی پدیده

  در ایشن راسشتا   (2020 2؛ نشادری و دیگشرا    2011؛ داسشین و دیگشرا     2006  1)دِی معبشوف داششته اسشت   

عشدالت اجتمشاعی     حیقبه طیفی از مفاهیم را از تعاریف متعددی نیز از آ  ارائه شده است ک

اقتصشادی  ایجشاد نرانشری جدیشد  نشوآوری      -ارزش اجتماعی  ساختار قانح اتکای اجتماعی

های نازار  حح معض ت اجتماعی و    را ششامح  های کارآفرینانه  شکافاستخدامی  مهارت

 3)سشرتو و دیگشرا    ینی نشوده  های حوزه کارآفرشود  کارآفرینی اجتماعی یکی از زیرمجموعهمی

وکار های کسبدوستانه نا فعالیتهای اجتماعی و انسا معنی انجاد میموریت و نه( 267: 2008

کننششد  ارزش   کششارآفرینی اجتمششاعی فعششالیتی نوآورانششه و خلششق(1390)اسششدی و دیگششرا   اسششت 

انجشاد ششده و    های انتفشاعی و غیرانتفشاعی  تواند در نخ شود که میاجتماعی میسوب می

عنوا  راهکاری ارررذار و پایدار در مسیر توسعۀ اقتصادی و اجتمشاعی کششورها ششناخته    نه

   (1389)عمرانی و دیگرا   شود می

                                        
1. Dey 

2. Naderi et al. 

3. Certo and Miller 
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هشا نشا آ    کنشد کشه سشازما    ( کارآفرینی اجتماعی را فرآیندی تلقشی مشی  2005) 1پرنسکی

کنند  در تعریشف عملیشاتی   های جدیدی نرای حح مسایح اجتماعی طراحی و ارائه مینرنامه

ها در راستای خلشق  ی فرصتریکاررنهشناخت  ایجاد  تکامح و »نیز کارآفرینی اجتماعی را 

)مالی  اجتمشاعی   2ها و راهکارهای جدید نا تمرکز نر کسب ارزش آمیختهوکارها  مدلکسب

  (2013)زهرا و دیگرا    دانندمی «مییبی(و زیست

نیکاری   وفقر  ماننداجتماعی  توجهقانحهای ا و میرومیتهتداود مشک ت و هال    

عی ی موجود فعلی در حشح مسشایح و مششک ت اجتمشا    هاسمیمکاندهند  کافی نبود  نشا 

رآفرینی و پایدارترین راهکارها نرای حح مسایح مذکور  کشا  نیمثررتراست  امروزه یکی از 

ته انشواع کشارآفرینی در دهشۀ رذشش    عنشوا  یکشی از   اجتماعی است  کارآفرینی اجتمشاعی نشه  

 عدرواقش دستاوردهای فراوانی داشته و نسیار مشورد توجشه قشرار ررفتشه اسشت  ایشن مفهشود        

هشا  یی نشه آ  رشو پاسشخ  منظشور نشه های اجتماعی و عنوا  انزاری مهم نرای مقانله نا هال نه

د مبشرح  ناششن  تنهایی جوانگوی نیازهای جامعشه توانند نهزمانی که نازار و نخ  دولتی نمی

ضشا   و میلی و نا  رفشتن میشزا  تقا   های مهم در سبح جها   ملیشود؛ همچنین هال می

یک فاکتور اساسشی   عنوا نهتواند جوید؛ لذا کارآفرینی اجتماعی میاستراتژی جدیدی را می

؛ ظشیم و حشح کننشد   یی قادر نیستند همۀ مسشایح را تن تنهانهنق  ایفا کند؛ زیرا نازار و دولت 

-یاحسشاس مش    یازپ ینهای جدیدی نرای پاسخگویی نه مسایح اجتماعی ننانراین روش

هکارها که در پژوه  حاضر تیکید نر روی یکی از را شود و نیاز نه آ  کام ً ملموس است

 خواهد نود « توسعۀ کارآفرینی اجتماعی»یا هما  
 

 ارآفریني اجتماعي. توسعه و ک2-3-2

ششد   ارتباط داده مشی  1و نیروی کار 3ورها نه دو عامح سرمایهدر رذشته توسعۀ اقتصاد کش

های جدید ع وه نر دو عامح ک سیک فشو  عامشح حیشاتی دیگشری نیشز تیشت       در پارادایم

                                        
1. Prensky 

2. Blended value 

3. Capital  
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ششدت  نه آ  اضافه شده است  امروزه توسعۀ کارآفرینی یک موضوع نشه  2«کارآفرینی»عنوا  

عنوا  از ضعف در آ  نه که ییجا تا شودحیاتی نرای توسعۀ اقتصادی کشورها میسوب می

  کشارآفرینی  (2007 3)تامبونشا   یکی از د یح اصلی توسشعۀ نسشبی پشایین کششورها یشاد ششده اسشت        

معنشی انجشاد    و نشه ( 267: 2008 4)سرتو و میلر های حوز  کارآفرینی نوده اجتماعی یکی از زیرمجموعه

  (1390)اسشدی و ریگشرا      وکشار اسشت  کسشب های دوستانه نا فعالیتهای اجتماعی و انسا میموریت

هشای  شود که ضشمن نرخشورداری از ویژرشی   های کارآفرینانۀ اجتماعی نه اقدامی رفته میفعالیت

ریشری اصشلی   وکارانشه  جهشت  عمومی کارآفرینی یعنی داشتن ماهیت نوآورانه  خ قانه و کسشب 

آوایی و همبستگی جمعشی   می اهداف اجتماعی نظیر هسونهی سود فردی و رروهی جانهها آ 

تشرین هشدف توسشعۀ      مهشم (12: 2006 5)مشایر و دیگشرا    مقانله نا میرومیت  ییس و درماندری ناششد  

نهبشود انسشجاد اجتمشاعی  مبشارزه نشا       مانندکارآفرینی اجتماعی پرداختن نه یک انگیز  اجتماعی )

  (567: 2007 6)تَیسن و دیگرا  فقر  دفاع از حقو  نشر یا ارتقای خدمات نهداشتی و درمانی( است 
 

 . توسعۀ کارآفریني اجتماعي و عوامل محيطي2-3-3

عنشوا  رویکشردی پژوهششی نشه پدیشد  کشارآفرینی       همگی نه منبعشی نشه   ادشدهمفاهیم ی

اند ولی در میا  رشد توجه روزافزو  نه پدیشد  مشذکور و حجشم زیشاد     اجتماعی تبدیح شده

نر توسعۀ کشارآفرینی اجتمشاعی    مثرره عوامح مییبی مبالعات این حوزه  پژوهشی جامع ک

شود  نا توجه نه اینکه نشدو   را در قالب مدلی هند سبیی نررسی و تشریح کند یافت نمی

ۀ کشارآفرینی اجتمشاعی   نش یدرزمدر نظر رشرفتن اهمیشت عوامشح مییبشی  تمشامی انتکشارات       

ف اصشلی  نررسشی   صورت نالقوه ممکن است نا شکست مواجه شوند در این پژوه  هدنه

تمامی عوامح مییبی مذکور نوده است تا شکاف نظری موجشود در ایشن    اتینا جزئدقیق و 

                                                                                                 
1. Labor 

2. entrepreneurship 

3. Tambunan 

4. Certo and Miller  

5. Mair and Robinson 

6. Thijssen and Vernooij 
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ی نظشری ایشن حشوز  پژوهششی عش وه نشر فقشدا  مشدل         خألهشا حوزه حح شود  شکاف و 

تشر اششاره ششد    هندسبیی عوامح مییبی تیریررذار نر توسعۀ کارآفرینی اجتماعی که پشی  

عدد توجه کافی نشه نقش  زمینشه و نسشتر در      حیقبشود؛ از نیز میشامح موارد نسیار دیگری 

هشای  نوآوری در پژوه  ستمیاکوس  عدد توجه نه (2007)زهرا  های مرتبط نا کارآفرینی پژوه 

  مشخ  نبشود  اجشزا و  شواهر فرهنگشی و تشیریرات      (2011)زهرا و دیگشرا    مرتبط نا کارآفرینی 

  نیاز نه تفکشر تیقیشق مجشدد در    (2002)جرارد و دیگرا   رینی اقتصایی آ  نر روی پیامدهای کارآف

فقشدا  تمرکشز و     (2016)زهرا و دیگرا   های کارآفرینانه خصوص ارزش افزوده اجتماعیس فعالیت

هشای زمینشه و نسشتر    فشردی و میشدودیت  هشا  منیصشرنه  توجه کشافی نشه طبیعشت  پویشایی    

نقشی عمده در موفقیشت یشا شکسشت توسشعۀ      ننانراین عوامح مییبی؛ (2007)زهرا  کارآفرینی

کارآفرینی اجتماعی در کشورها داشته و در ادنیات این حوزه مورد توجه زیادی قرار ررفتشه  

وکشار نشه   های کسشب تر شد  رقانت در حوزه  رسترش و پیچیده(2008 1)آیدی، و دیگرا  است 

فنشاوری  کوتشاه   هایی هو  جهانی شد  رستر  تجارت  رششد سشریع   سبب حاکمیت پدیده

شد  دور  عمر میصو ت و تنوع و درررونی نیازهای مشتریا   توجه نسیاری از میققشا   

ی سازمانی توسعۀ کشارآفرینی جلشب نمشوده    هامثلفهرا نه سمت مبالعۀ مییط و تیریر آ  نر 

ای   نُعشد مییبشی را نرخشی عوامشح رسشمی و غیررسشمی      (1392)حسینی فهرجی و دیگشرا    است 

هشای عمشومی    سیاسشت  حیقبناشد از  مثررتواند نر توسعۀ کارآفرینی اند که میدهتعریف کر

قوانین و مقررات  اسشتانداردهای صشنعتی و خشدماتی  منشانع موجشود در میشیط  نهادهشای        

ریشری    ششکح (1393نیشا و دیگشرا     )حسشینی عمومی  فرهنش   جوامشع و روانشط نشین سشازمانی      

مییط قانو   مییط  مانندهای مییبی تیت تیریر ضرورتهای کارآفرینانۀ اجتماعی فعالیت

زیششرا توسششعۀ ؛ (2003 3؛ آلششوورد و دیگششرا  2000 2)یوسششید اقتصششادی  میششیط سیاسششی و     اسششت  

 جادششده یاکارآفرینی اجتماعی وانستگی زیادی نه دو عامشح مهشم یعنشی ششرایط زیرننشایی      

                                        
1. Aidis et al. 

2. Usaid 

3. Alvord et al. 
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؛ 2002 1)جسسشن و دیگشرا    انتقشاد(  توسط دولت )قوانین  حقشو  مالکیشت  آزادی سشازماندهی و    

و میششزا  حمایششت آشششکار دولششت از ( 2001 4؛ اُرهششا  و دیگششرا  2001 3؛ لششوی، 2002 2روکلششو و دیگششرا  

  (2001؛ لوی،  2006)مایر و دیگرا   رذارا  دارد پیمانکارا  و ننیا 

 شناسي تحقيق. روش3

وع د و رویکشرد رلیشزری ششر   ننیشا این پژوه  از روش کیفی و میدانی نا استراتژی داده

ده اسشت   ها استفاده شش شده و در راستای اکتشاف مدل از انزار مصاحبه نرای رردآوری داده

تهشرا  و   هاینفر از اساتید رشتۀ کارآفرینی دانشگاه 22جامعۀ آماری پژوه  نیز متشکح از 

غال و اششت پذیری و کارکنا  زیرمجموعه معاونت توسعۀ کشارآفرینی  دسترس حینه دلقزوین 

وزارت تعاو   کار و رفاه اجتمشاعی کشه سشانقۀ علمشی یشا تجرنشی در خصشوص نازاریشانی         

 ینا  اسشتا  اند و همچنین اعضای کانو  کارآفرهای خود داشتهاجتماعی را در پیشینۀ فعالیت

دفمنشد  انشد  نمونشۀ آمشاری نشه روش ه    تهرا  است که در حوز  نازاریانی اجتماعی کار کرده

 میا  آنا  انتخاب شد  )قضاوتی( از

( 1989)6رونشا و لیشنکلن   5«قانلیشت اعتمشاد  »ها از مفهود نرای اطمینا  از روایی و پایایی داده

 10و قانلیشت تیییشد   9قانلیشت اتکشا   8قانلیشت انتقشال    7استفاده شد که از ههار عنصر قانلیشت اعتبشار   

یشایی پشژوه   میقشق    اطمینشا  از روایشی و پا   منظشور نشه شود  در همین راسشتا و  تشکیح می

کنندرا  و همچنشین اسشتفاده از افشراد واسشبه نشه جلشب اعتمشاد        ۀ آشنایی نا مشارکتواسبنه

                                        
1. Jessen and Havnes 

2. Guclu and Dees 

3. Lewis 

4. Orhan and Scott 

5. Trustworthiness 

6. Guba and Lincoln 

7. Credibility 

8. Transferability 

9. Dependability 

10. Conformability 



 ننیادمح مییبی مثرر نر توسعۀ کارآفرینی اجتماعی نا رویکرد دادهارائۀ مدل یکپارهۀ عوامقالۀ پژوهشی:                             228

 

-ها و کُدها نیز از طریق نازنگری توسشط ششرکت  کنندرا  کمک کرد  تییید صیت دادهشرکت

ششونده نازرردانشده   یعنی نعد از کُدرذاری  متن مصاحبه نه مصاحبه؛ کنندرا  صورت پذیرفت

آنشا  نیشانگر    ازنظشر شد تا از صیت کُشدها و تفاسشیر اطمینشا  حاصشح ششود و کُشدهایی کشه        

ها عش وه نشر نررسشی توسشط میققشا        دیدراهشا  نبود اص ح شد  متن تعدادی از مصاحبه

نررسشی   ششده استخراجتوسط تعدادی از کارشناسا  مبلع نیز م حظه شد و توافق آ  نا نتای  

ها نا افراد مبلعی که در مبالعه شرکت نداششتند در میشا    پذیری نیز یافتهشد  نرای تییید انتقال

پذیری نیز اطمینا  حاصح ششد  در جشدول   ها در خصوص انتقالرذارده شد و پ، از تییید آ 

نرای تضمین کیفیت پژوه  از جنبۀ روایی و پایایی نر اساس معیارهشای   شدهانجاداقدامات  2

 صه و تشریح داده شده است (  خ 1989رونا و لینکلن )
 منظور توجيه روايي و پايايي پژوهش. اقدامات چهارگانه به2جدول 

 اقدام معيار ردیف

1 
قانلیت 

 اعتبار

این معیار نه اعتبار داخلی پژوه  مرتبط نوده و نه ت ش آراهانه نرای اطمینا  از تفسشیر  

بط نشا ایشن معیشار  میققشا  در     ها اشاره دارد  نرای تیمین م حظات مرتصییح معنی داده

ای نشا حشداکثر تنشوع و تجرنیشات     مرحلۀ تعیین جامعۀ و نمونۀ آماری ت ش کردند جامعه

ها نیز ت ش )ترکیب اشراف نظری و تجرنی( را نررزینند؛ همچنین در فاز کدرذاری داده

از نشه  و نیش  ازیش موردنتیقیق استفاده ششده و در مشوارد    رروهشد از پانح خبررا  یا هما  

 ها استفاده شد کنندهشفافیت و اطمینا  نیشتر از روش نازنینی کُدها توسط مشارکت

 قانلیت تییید 2

هشا در ششرایط و   های کیفی نوده و نه قانلیت تکشرار داده این معیار مشانه قانلیت پایایی در روش

هشا و  اد مصشاحبه های مختلف اشاره دارد  در این راستا پژوهشگرا  ت ش کردند زما  انجش زما 

سشاختار  ترین حالت ممکن صشورت پذیرفتشه و نشا توجشه نشه نیمشه      ها در فشردهآوری دادهجمع

پرسشیده ششود؛    کننشدرا  مششارکت مششانهی از   سشثا ت مصاحبه تا حد امکا   سثا تیافتگی 

سنجی آ  نشا دیشدراه میققشا      ضمناً نرای تیلیح و ارزیانی تعدادی از متو  مصاحبه و مشانهت

 ز یک نا ر خارجی استفاده شد و درجه مشانهت نه میزا  نا یی مورد تییید قرار ررفت ا

 قانلیت اتکا 3

هشا و تعصشبات پژوهششگرا     فرضهای پژوه  حاصح پی دهد یافتهمی این معیار نشا 

-ایشن معیشار و اجتنشاب از پشی      موردنظردر فرآیند پژوه  نبوده است  نرای تیمین مفاد 

صبات پژوهشی  میققا  دو اقشداد را انجشاد دادنشد؛ نخسشت نشه تششریح و       ها و تعفرض

هشا  روش  ی  روش رشردآوری داده آمشار  ۀجامعش سشازی مراحشح پشژوه  اعشم از     شفاف

کننششدرا  و کُششدهای هششای مششتن مصششاحبه از زنششا  مشششارکت کُدرششذاری و ارائششۀ نخشش 

  ارزیانی و ممیشزی را  از آ  در جداول اختصاصی پرداختند  این اقداد  امکا شدهاستخراج
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در قانلیشت تیییشد اسشت؛     مشوردنظر   مفاد کنندنیتیمنوعی توسط سایرا  فراهم آورده و نه

ها و کُدهای مسشتخرج از آ  مشورد   ی از دادهاعمدهدود جزییات فرآیند پژوه  و نخ  

 ازپی  تیمین شود نازنینی سایر همکارا  پژوه  قرار ررفت تا معیار قانلیت تییید نی 

4 
قانلیت 

 انتقال

ار در رد  ایشن معیش  هشا یشا نسشترها اششاره دا    ها نه دیگر رروهپذیری یافتهاین معیار نه میزا  تعمیم

اری را مرحلۀ انتخاب نمونۀ آماری مورد تیکید میققا  نشود  نشر آ  اسشاس میققشا  جامعشۀ آمش      

ایشی را  جامعشۀ اجر تعیین کردند و ذیح آ   دو رروه نخبگشا  از جامعشۀ دانششگاهی و    « نخبگا »

ۀ از هشر دو جنبش   موردمبالعشه نررزیدند  هدف از این رویکرد  پوش  سشبوح مختلشف پدیشد     

ی هشا ر دادهدتنوع در نمونۀ آماری و متعاقبشاً تنشوع    حینه دلنظری و عملی/تجرنی نوده است که 

 ی پژوه  کمک کرد هاافتهیانتقالنه توجیه و ارتقای قانلیت  شدهیرردآور

اسشتفاده خواهشد ششد      2و میشوری  1ها از فرآینشد کدرشذاری نشاز   تیلیح دادهویهنرای تجز

هشا و  کُدرذاری ناز  فرآیند تیلیلی است که از طریق آ   مفاهیم شناسشایی ششده و ویژرشی   

-  کدرذاری میوری  فرآیند رنط(1998)استراس و کورنین  شوند ها کشف میها در دادهانعاد آ 

هشا و انعشاد اسشت     ها در سبح ویژریو پیوند داد  مقوله شا یهاولهمق ریزها نه دهی مقوله

یشک  « میشور »نامیده شده است کشه کدرشذاری حشول    « میوری»این کدرذاری نه این دلیح 

ها و انعاد ها  ویژری  در این مرحله مقوله(2001؛ لی  1998)استراس و دیگرا   یاند مقوله تیقق می

ای در ریرد تا دانش  فزاینشده  ده و سر جای خود قرار میحاصح از ردرذاری ناز  تدوین ش

  شایا  ذکر است میقق نشرای تسشریع و   (97: 1392فرد و دیگشرا    )دانایی مورد روانط ایجاد رردد

هشای کیفشیس   ها اکتفا نکرده و از رویکرد تیلیشح داده تسهیح تیلیح اط عات نه آ  کدرذاری

که در این رویکرد پژوهششگر نشرای یشک دوره     دندنیز استفاده کر 3«سازیشفاف/غور کرد »

دهشد و از طریشق نازاندیششی تیلیلشی و     ی آزمشودنی قشرار مشی   جشا نهزمانی طو نی خود را 

 دهد های  شکح میسازی الهامی معنا  شرحی از یافتهشفاف

 

 هاوتحليل دادهها و تجزیه. یافته4

                                        
1. Open Coding 

2. Axial Coding 

3. Immersion/Crystallization 
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  قبشح  موردمبالعشه اً نمونۀ آماری و متعاقب موردپژوه منظور درک نهتر ماهیت جامعۀ نه

ف ششود؛  های مرتبط نا جامعۀ آماری توصشی های آماری  زد است دادهوتیلیح دادهاز تجزیه

 ایهشا و پایشه  ها رامی در جهت تشخی  الگوی حشاکم نشر آ   همچنین توصیف آماری داده

هشای  رشی ه ویژرود  در اداممی نه کارنرای تبیین روانط نین متغیرهایی است که در پژوه  

فشی  سازی مبتنی نشر رویکشرد کی  شناختی کلیۀ اعضای نمونۀ آماری که در نخ  مدلجمعیت

 ننیاد از مشارکتشا  نهره ررفته شد ارائه شده است داده
 

 

 شناختي نمونۀ آماريهاي جمعيت. ويژگي3جدول 
 شناختيخصوصيات جمعيت

 سابقه خدمت تحصيالت سن جنسيت
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16 6 1 5 10 6 1 6 15 7 11 4 

73% 27% 5% 23% 45% 27% 5% 27% 68% 32% 50% 18% 

 %100نفر                                      درصد کل= 22مجموع نفرات=

در این پژوه  نا توجه نه آنچه پیشتر نیا  شد نرای ناز رذاشتن دست میقق در فرآیند 

ها تا  هور مدل و نرخورداری از انعباف نیشتر در این مسشیر از رویکشرد   دهی نه دادهشکح

رویکرد اسشتراوس و کشورنین  فاقشد     نرخ فکُدرذاری ناز و میوری استفاده شده است و 

خانی خواهد نود  کُدرذاری ناز فرآیند تیلیلشی اسشت کشه از طریشق آ      مرحلۀ کُدرذاری انت

)مشانوج و  ششود  ها کشف میها در دادهها و انعاد آ ها شناسایی شده و ویژریمفاهیم و مقوله

هشا و یشا مسشتندات       در مرحلۀ کُدرذاری ناز  نا نررسی عمیشق مشتن مصشاحبه   (2012 1دیگشرا   

ننشدی  هشای اولیشه طبقشه   ی شده و این مفاهیم در قالشب مقولشه  ها شناسایمفاهیم مستتر در آ 

                                        
1. Manuj & Pohlen 
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هشا و  هشا  واره ؛ ندین منظور انتدا نا مبالعۀ سبر نشه سشبر مشتن مصشاحبه    (2001 1)لی شوند می

نشر آ  اسشتخراج    مشثرر عبارات مرتبط نا پدید  توسعۀ کارآفرینی اجتماعی و عوامح مییبی 

  در (2008 2)اسشمیت  ای اختصاص داده ششد  اولیه ها و عبارات کُدشد؛ سپ، نه هر یک از واره

هشای کُشدهای   ها و تفاوتها شباهتراد دود نا مرور مکرر کُدهای اولیه و مقایسۀ مستمر آ 

نندی شد  ایشن  اولیه آشکار شده و کُدهایی نا میتوا و مفهود مشترک تیت یک مفهود طبقه

؛ (2009 3)اسشکات  تشری دارنشد   نشایی وسشیع  تر نوده و رسشتر  مع مفاهیم از کُدهای اولیه انتزاعی

  «مفهشود »انشد   را ششکح داده « یررسشم یغنهادهشای  »اتفا  مفهشود  هندین کُد نه مثالعنوا نه

ای است که نا تیلیح رویدادها و رخدادهای طبیعی یک پدیده  اهر ششده  نرهسب یا نشانه

(  نیشو  دسشتیانی نشه    5و  4هشای زیشر )جشداول    نشیند  در ادامه در جشدول ی آ  میجانهو 

 ها ارائه شده است مفاهیم از متن مصاحبه
 هااز متن مصاحبه شدهاستخراج. مفاهيم 4جدول 

 مفاهيم اوليه های متن مصاحبه )کُدهای اوليه(بخش ردیف

1 

(؛ عوامششح 1د (؛ میشزا  ربششات سیاسشی )  1د هشای داخلششی ) سیاسشت 

(؛ 4د خلشی ) دا نفشوذ در سیاسشت  های ذی(؛ رروه2د سیاسی ملی )

(؛ مسشایح سیاسشت   4د ریشری سیاسشی داخلشی )   فرآیندهای تصمیم

(؛ ادراک نقش  سیاسشت در   7د (؛ حکمرانشی عاد نشه )  5د داخلی )

(؛ میشزا   11د (؛ ربشات سیاسشی )  9د توسعۀ کشارآفرینی اجتمشاعی )  

(؛ میشزا   12د (؛ نوع و کشارکرد اصشناف )  11د های دولت )حمایت

 ( 18د (؛ پارامترهای حکمرانی )14د در کشور ) ربات مدیریتی

نفعا   های ذیربات سیاسی  رروه

سازی  پشارادایم  فرآیندهای تصمیم

های دولتی  سیاسی حاکم  حمایت

 جایگاه اصناف  ربات مدیریتی

2 

د ها )(؛ تورد و افزای  قیمت1د ها )(؛ ربات قیمت1د میزا  تورد )

شار اقتصادی نر مردد (؛ افزای  ف5د ها )(؛ افزای  نارهانی قیمت4

(؛ نشرخ رششد   5د (؛ میشزا  ربشات اقتصشادی )   5د (؛ نرخ تورد )5د )

-(؛ هزینه13د ها )(؛ شرایط واد9د (؛ وضعیت تورد )8د اقتصادی )

د هشای پرداختشی توسشط دولشت )    های آموزشی و نهداشتی و یارانه

میششزا  ربششات و رشششد اقتصششادی   

و نشرخ   تورد  ششرایط واد  شاخ 

هششای تششوزیعی و  نهششره  سیاسششت 

نشششازتوزیعی دولشششت  جایگشششاه    

هششا در اقتصششاد  پششارادایم  تعششاونی

                                        
1. Lee 

2. Smith 

3. Scott 
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 مفاهيم اوليه های متن مصاحبه )کُدهای اوليه(بخش ردیف

د های توزیعی اقتصشادی ) (؛ سیستم13د (؛ نرخ اقتصاد تعاونی )13

(؛ میشزا   17د (؛ عوامح مالیشاتی ) 15د تئوری اقتصادی حاکم )(؛ 13

 ( 18د رذاری )امنیت سرمایه

اقتصادی حشاکم  ششرایط مالیشاتی     

 رذاریرمایهشاخ  امنیت س

3 

(؛ 2د (؛ تششراز واردات )2د (؛ تششراز صششادرات )1د آزادی تجششارت )

(؛ 4د (؛ تششراز صششادرات ) 3د نقبششه تعششادل صششادرات و واردات ) 

(؛ سششاختار و 7د (؛ میششزا  رقششانتی نششود  نششازار )5د واردات زیششاد )

(؛ دسترسشی نششه  13د (؛ دیپلماسشی اقتصشادی )  9د نهادهشای نشازار )  

هشا  (؛ کم و کیف تعشاونی 13د ها )(؛ تیریم13د نازارهای خارجی )

(؛ شاخ  رشد 13د (؛ نرخ تقاضای کار و شاخ  نیکاری )13د )

(؛ نشرخ نهشره   13د (؛ ششاخ  عشدالت در توزیشع )   13د اقتصادی )

(؛ سبح شفافیت مشالی  16د (؛ میانگین سرانه درآمد )14د ها )نانک

 ( 18د )

های صشادرات و واردات   شاخ 

صشششادی  جایگشششاه دیپلماسشششی اقت

هشای اششتغال    ها  ششاخ  تعاونی

های توزیعی و نازتوزیعی  سیاست

واد و نششرخ نهششره  درآمششد سششرانه   

 شفافیت اقتصادی

4 

های (؛ عرف2د ها و هنجارهای جامعه )(؛ ارزش1د ها )ارزش

(؛ 3د هششا و هنجارهششای اجتمششاعی )(؛ ارزش2د رایشش  جامعششه )

(؛ متغیرهششای 4د ا )متغیرهششای فرهنگششی  ارزشششی و هنجارهشش  

ها و (؛ ادراک از ارزش5د (؛ متغیرهای فرهنگی )5د اجتماعی )

(؛ میشزا  اعتمشاد   10د (؛ میزا  همدلی اجتماعی )8د هنجارها )

(؛ تششویق  12د هشای مششترک )  (؛ میشزا  ارزش 10د اجتماعی )

(؛ اعتماد مردد نه مثسسات اجتماعی 13د مردد نه کار تعاونی )

(؛ فرهن  خ قیت  نشوآوری و  13د ماعی )(؛ عدالت اجت13د )

(؛ جایگشاه  14د (؛ دغدغۀ کشارآفرین ) 13د یادریری در جامعه )

 یارزشسازی فرهنگی و (؛ جهانی15د ساز  اخ   در جامعه )

(؛ جایگشاه و میشزا  نقش  و    16)د  یخشانوادر (؛ فرهن  15)د 

 ( 17د مشارکت زنا  در جامعه )

-ها و هنجارهای اجتمشاعی ارزش

هشششا و نگشششی  ادراک از ارزشفره

فرهنگششی  -هنجارهششای اجتمششاعی

هششای سششرمایۀ اجتمششاعی  ویژرششی

اخ قی جامعه  فرهن  خانوادری  

 نق  و جایگاه زنا  در جامعه

5 

د (؛ میزا  ارتباطات نا سایر کشورها )1د های خارجی )سیاست

-(؛ عوامح سیاسی نین1د (؛ ربات ارتباطات سیاسی خارجی )1

هشای  (؛ سیاسشت 3د ؛ ششرایط سیاسشت خشارجی )   (2د المللی )

(؛ نیو  تعامح و مراوده نشا سشایر   5د ها )(؛ تیریم5د خارجی )

-المللی مانند مانند جن  و نیمشاری (؛ شرایط نین7د کشورها )

هشا و قشوانین   (؛ تبعیت و عضویت در پیما 11د ریر )های همه

کمیت و کیفیت سیاست خشارجی   

المللی  موانع سیاسی ات نیناقتضائ

 المللیهای نینالمللی  معاهدهنین
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 مفاهيم اوليه های متن مصاحبه )کُدهای اوليه(بخش ردیف

 ( 13د المللی )نین

6 

(؛ ششیو   4د ریشزی ) های نودجشه (؛ شیوه1د ریزی )نودجه مدل

(؛ نشوع  6د ریزی اختصاص نودجشه ) (؛ نرنامه5د ریزی )نودجه

د ریشزی دولتشی )  (؛ نودجشه 10د هشا ) کرد منانع مالی نانکهزینه

13 ) 

هشای  تریزی  اولویش روش نودجه

 اقتصادی دولت

7 

(؛ رونشد پیششرفت و   1د منشدی از تکنولشوری روز دنیشا )   میزا  نهره

د المللشی ) (؛ روند توسعه صنایع در انعاد نین2د توسعه تکنولوری )

(؛ روندهای تکنولوریکی در 3د (؛ تمامی روندهای تکنولوریکی )2

(؛ وجشود  4د (؛ صشنایع جدیشد )  4د سبح ارتباطشات و اط عشات )  

(؛ میزا  هزینشه و  5د (؛ میزا  ارتباطات )5د های جدید )ولوریتکن

(؛ صشنایع و رونشدهای   7د روز دسترسی نه تکنولوری )روندهای نه

 ( 13د (؛ تجارت الکترونیک )9د جدید تکنولوریکی )

روز نود  فناوری  روند حرکت نه

 های دیجیتالفناوری  فناوری

8 

؛ دسترسشی آزاد نشه   (1د سبح دسترسی نه منشانع علمشی روز )  

(؛ 1د هشای نشوین )  (؛ دسترسشی نشه فنشاوری   1د اط عات روز )

(؛ سشبح دسترسشی نشه    2د کمیت و کیفیت دسترسی اط عات )

ریری از (؛ نرخ نهره5د (؛ اط عات )4د ارتباطات و اط عات )

ای (؛ شناخت اقتصاد و نازارهای منبقه5د های روز )تکنولوری

د سترسی نه آمار و اط عات کششور ) (؛ میزا  شفافیت و د6د )

ای نه کارآفرینی اجتماعی رشتهای و میا (؛ رویکرد هندرشته14

 ( 14د )

دسترسی نه دانش   دسترسشی نشه    

هشای ارتباطشات و   فناوری  فناوری

روز نششود  اط عششات  میششزا  نششه 

فناوری  رویکرد علمی نسشبت نشه   

 کارآفرینی اجتماعی

9 

هششای جغرافیششایی و (؛ موقعیششت1د مییبششی )هششای زیسششتویژرششی

د (؛ شرایط اقلیمی )1د (؛ اقتضائات آب و هوایی )1د رئوپلیتیکی )

(؛ تمشامی متغیرهشای میشیط    2د (؛ متغیرهای جغرافیای سیاسشی ) 2

(؛ اسشتفاده نهینشه   4د (؛ میزا  دسترسی نه منانع طبیعی )3د زیستی )

 (؛ متغیرهشششای5د (؛ متغیرهشششای طبیعشششی )4د از منشششانع طبیعشششی )

(؛ آلودری آب 12د ) ستیزطیمی(؛ میزا  آلودری 5د رئوپلیتیکی )

(؛ دسترسی نه منانع و کمیت و کیفیشت منشانع طبیعشی    12د و زناله )

 ( 15د مییبی )(؛ تهدیدهای زیست13د )

هشای  منانع طبیعی  انرری  ویژرشی 

هشای اقلیمشی    رئوپلیتیک  ویژرشی 

سبح دسترسی نشه منشانع طبیعشی     

 مییبیهای زیستنیرا 

10 
(؛ وضع قوانین درسشت و  1د (؛ مقررات میلی )1د قوانین میلی )

(؛ فرآینشد  1د ششده ) ریری از مقررات کارشناسشی (؛ نهره1د علمی )

کمیت و کیفیت قوانین و مقشررات  

  فرآیندهای وضشع قشوانین    داخلی
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 مفاهيم اوليه های متن مصاحبه )کُدهای اوليه(بخش ردیف

(؛ فرآینشدهای  4د های حمایتی داخلی )(؛ سیاست1د وضع قوانین )

(؛ 5د (؛ میششزا  صششیت قششوانین داخلششی )4د تقنینششی غیرشخصششی )

(؛ میشزا  قشوانین و مقشررات    5د ششده ) یقوانین درست و کارشناس

(؛ نظشاد  13د های قشانونی ) (؛ تسهی ت و معافیت6د ) کنندهحیتسه

د (؛ موانع حکشومتی ) 13د (؛ تشریفات قانونی و اداری )13د نیمه )

(؛ میششزا  یکپششارهگی 16د هششای قضشایی ) (؛ سیسشتم و حمایششت 15

 ( 21د قوانین )

های نظاد نیمه  نوروکراسی ویژری

اداری  نظشششاد قضشششایی  انسشششجاد 

 قوانین

11 
(؛ 2د المللشی ) (؛ مقشررات نشین  1د المللشی ) قوانین و مقشررات نشین  

 ( 2د نفعا  )نر ذی مثررتمامی قوانین 
 المللیقوانین و مقررات نین

12 

(؛ 2د ای مشذهبی ) (؛ عوامشح و متغیرهش  2د متغیرهای قشومیتی ) 

هششای (؛ ویژرششی4د (؛ سششبح اشششتغال )3د اقششواد و مششذاهب )

 ( 5د دموررافیک )

 های دموررافیکویژری

13 

(؛ 4د هشای آموزششی مشرتبط )   (؛ ششاخ  2د میزا  آموزش افشراد ) 
(؛ نرخ آمشوزش و  10د (؛ نیروی کار ماهر )6د متغیرهای آموزشی )

میش ت  مشدارس و    (؛ آموزش کشارآفرینی در 12د توانمندسازی )
(؛ میزا  توانمندی و سبح آمشوزش ششهروندا  در   13د ها )دانشگاه

(؛ 14د نهبود توسط کارآفرینی اجتماعی )/ححقانحخصوص مسایح 
 ( 14د مهاجرت نخبگا  حوز  مرتبط )

های دموررافیک  کمیشت و  ویژری

کیفیششت آمششوزش  منششانع انسششانی   

 های اجتماعینیرا 

14 

(؛ 2د (؛ انشرری ) 2د نشر توسشعۀ کشارآفرینی )    مشثرر های زیرساخت
(؛ تشوا   5د ) ونقححمحهای (؛ زیرساخت5د ها )تمامی زیرساخت
(؛ 12د فضای مجشازی )  (؛ فناوری اط عات و10د اینترنتی کشور )

 مانندها میلی )های سازما (؛  رفیت12د میزا  مدیریت مصرف )
زارهای مجشازی  (؛ نا13د های ورزشی( )مساجد  مدارس و ناشگاه

(؛ 17د هششای نهششادی ) (؛ حمایششت15د (؛ عوامششح نهششادی ) 13د )
 ( 19د افزاری )افزاری و نردهای سختزیرساخت

  ونقششححمششحانششرری  زیرسششاخت 

زیرساخت تکنولشوریکی  فرهنش    

هشای نهشادی    مصرف  زیرسشاخت 

هششای عوامششح نهششادی  زیرسششاخت

 افزاریافزاری و نردسخت

15 
(؛ 5د هشای ارتبشاطی )  (؛ زیرسشاخت 2د طات )کمیت و کیفیت ارتبا

 ( 19د ها )(؛ رسانه18د رسانه )

های ارتبشاطی  جایگشاه   زیرساخت

 هارسانه

16 
د (؛ نوع حمایت از تولیدکنندرا  )4د میزا  توجه نه تولید داخلی )

 ( 13د (؛ تولید خال  و ناخال  داخلی )4د (؛ سبح تولید )4
 های تولیدشاخ 

17 
(؛ 6د هشای نهداششتی )  (؛ متغیرها/شاخ 4د زندری افراد )سبح کیفیت 

 (؛ نیمشه 12د (؛ میزا  مشک ت اجتمشاعی ) 10د میزا  اخت ف طبقاتی )

ی هشا میزا  رفاه اجتماعی  شاخ 

 های اجتماعیاشتغال  نیرا 
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 مفاهيم اوليه های متن مصاحبه )کُدهای اوليه(بخش ردیف

(؛ 13د کشاری و فقشر )  هشای نشی  (؛ شاخ 13د درمانی و نازنشستگی )

 ( 14د (؛ شدت و شیوع مشک ت اجتماعی )13د قدرت خرید مردد )

18 
د (؛ رانت و نوع تعامح نشا منشانع قشدرت )   10د نرخ فساد اداری و مالی )

 ( 14د مآنانه عوامح دولتی و حاکمیتی در ادارات )(؛ رفتار کاسب12

-هششای فسششاد سیاسششی  شششاخ 

 اقتصادی

19 

(؛ ارتباطشات و تعشام ت   10د میزا  همکاری میا  مردد نا دولشت ) 

(؛ ارتباطششات و تعششام ت 12د دولششت )-ح کششارآفرینرسششمی سششب

 ( 12د دولت )-غیررسمی سبح کارآفرین

ملشت  ارتباطشات   -ارتباطات دولت

 کارآفرین-دولت

20 
رشرا   (؛ هزینۀ نا ی دولت و اداره12د خدمات نهتر نا هزینۀ کمتر )

 ( 13د جامعه )
 های دولتوری فعالیتمیزا  نهره

21 

(؛ حش،  13د ها از مسشئولیت اجتمشاعی )  سازما  ها ومیزا  آراهی شرکت

(؛ التزاد و تروجی ناورهشا  اعتقشادات   13د دوستی و همدلی در جامعه )نوع

 ( 13د الیسنه  وقف  خیریه    ( )قرض مانندهای مذهبی )و سنت

ادراک از مسششششئولیت اجتمششششاعی 

سازما   سرمایۀ اجتمشاعی  عقایشد   

 های فرهنگیو ارزش

ای کشه تشا حشدودی در یشک حشوزه      تو  کُدها سعی شد کُدهای اولیه  در س4در جدول 

-های اقتصادی میسشوب مشی  هستند )مث ً همگی نه سیاست رنط دارند یا همگی از ویژری

 ازحشد  ینش است در این نخ  از تکرار  نه ذکرشوند( از متن مصاحبه استخراج شود   زد 

شتر سشعی ششد صشرفاً در صشورت     های مختلف اجتناب و نیکدهای تکرار شده در مصاحبه

اشاره نه موضوعی یکسا  ولی نا اسشتفاده از توصشیفات/کلمات متفشاوت نشه ارائشۀ کشدهای       

تکراری اقداد شود  در ادامه و در ستو  سود جشدول فشو   تش ش ششد نشه هشر حشوزه از        

ای اختصاص یاند که نیشانگر  در ستو  نخست نرهسب مفهومی شدهیرردآورکُدهای اولیۀ 

ریرند  کُدهای همسانی ناشد که نر مفهومی واحد د لت دارند  شایا  ذکر اسشت نشا   و درنر

ی مشدل در ایشن دسشته از    انندری هور توجه نه رویکرد استقرایی و کیفی پژوه  و طبیعت 

در ستو  دود جشدول فشو  همگشی     شدهیرردآورکه کدهای اولیۀ  است یعیطبها پژوه 

ر مراحشح نعشدی کدرشذاری نسشیاری از مشوارد در      نه یک مفهود ختم نششدند و د  تیدرنها

نایشد   3که در خصشوص جشدول    تر قرار ررفتند  نکتۀ نهاییهای جدارانه و دقیقنندیدسته

اینکه جشز  عوامشح مییبشی     حینه دلندا  اشاره شود این است که نرخی از کُدهای اولیه نیز 

ای دیگشر )ماننشد خصوصشیات و    هنر توسعۀ کارآفرینی اجتماعی نبودند و نا ر نر جنبه مثرر
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ررفته نششدند    نه کارهای فردی کارآفرین( نودند در مرحلۀ تعیین نرهسب مفهومی ویژری

نندی کُدهای اولیه در قالب مفاهیم  نا مقایسۀ مستمر مفاهیم و کُدها نا یکشدیگر  پ، از طبقه

هشای  ر قالب مقوله( تا نر اساس آ  مفاهیم د5میا  طبقات مفاهیم ارتباط نرقرار شد )جدول 

نا مقایسشۀ مسشتمر مفشاهیم نشا یکشدیگر و کُشدهای اولیشه          گریدا یننهنندی شوند؛ مدل طبقه

  (2012 1)اکتشای  نندی شدند ها تیت عنوا  یک مقوله دستهمفاهیم مشترک شناسایی شده و آ 

قشرار  دهند تجریدی نوده و از ترکیب یشا کنشار هشم    مقو ت نسبت نه آنچه مفاهیم نشا  می

های پشژوه  در  شوند؛ همچنین در این مرحله نر اساس یافتهررفتن هند مفهود تشکیح می

خصوص سبح عمد  تیریررذاری عوامح مختلف مییبی و همچنین در راستای تسهیح راد 

نشر توسشعۀ کشارآفرینی     مشثرر از عوامشح مییبشی    شدهکپارههنعدی در خلق و ترسیم مدل ی

نشه اعش د سشبح عمشد  تیریررشذاری آنشا         5در جدول  شدهائهاراجتماعی در مقانح مفاهیم 

 )خُرد  میانی  ک  ( نیز اقداد شده است 
 از مفاهيم شدهاستخراجهاي . مقوله5جدول 

 هامقوله از مرحلۀ نخست کُدگذاری آمدهدستبهمفاهيم  ردیف

1 

  خشارجی ]کش  [  پارادایم سیاسی حاکم ]ک  [  ربات سیاسی ]ک  [  کمیشت و کیفیشت سیاسشت    

ی ]کش  [   المللش هشای نشین  المللشی ]کش  [  معاهشده   المللی ]ک  [  موانع سیاسی نیناقتضائات نین

های فساد سیاسشی ]کش  [  سیاسشت در توسشعۀ کشارآفرینی اجتمشاعی )ممانعت/تسشهیح(        شاخ 

 ]میانی[  ادراک از نق  سیاست در توسعۀ کارآفرینی اجتماعی )ممانعت/تسهیح( ]خُرد[

 عوامح سیاسی

2 

و  تورد ]کش  [  ششرایط واد   پارادایم اقتصادی حاکم ]ک  [  میزا  ربات و رشد اقتصادی ]ک  [  شاخ 

ها در اقتصشاد ]میشانی[  ششرایط    های توزیعی و نازتوزیعی ]میانی[  جایگاه تعاونینرخ نهره ]میانی[  سیاست

های صادرات و واردات ]ک  [  دیپلماسشی  شاخ  رذاری ]ک  [ مالیاتی ]میانی[  شاخ  امنیت سرمایه

ریشزی ]میشانی[  زیرسشاخت    اقتصادی ]ک  [  درآمد سرانه ]خُرد[  شفافیت اقتصادی ]ک  [  روش نودجه

 های فساد اقتصادی ]ک  [های تولید ]ک  [  شاخ و ارتباطات ]میانی[  شاخ  ونقححمح

 عوامح اقتصادی

3 

-هشا و هنجارهشای اجتمشاعی   فرهنگشی ]میشانی[  ادراک از ارزش  -عیها و هنجارهای اجتمشا ارزش

فرهنگی -های اجتماعیفرهنگی ]خُرد[  سرمایه اجتماعی ]میانی[  فرهن  خانوادری ]خُرد[  نیرا 

-ی ]ک  [  نیرا سازیجهانهای دموررافیک ]خُرد[  میزا  رفاه اجتماعی ]میانی[  ]میانی[  ویژری

 های اجتماعی ]میانی[

-ح اجتماعیعوام

 فرهنگی

 عوامح تکنولوریکیهای روز نود  فناوری ]میانی[  دسترسی نه فناوری ]میانی[  فناوریروند حرکت فناوری ]ک  [  نه 4

                                        
1. Oktay 
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 هامقوله از مرحلۀ نخست کُدگذاری آمدهدستبهمفاهيم  ردیف

 ارتباطات و اط عات ]میانی[  زیرساخت تکنولوریکی ]میانی[  سواد تکنولوریک ]خُرد[

5 

های اقلیمی ]میانی[  سبح دسترسی نشه  ویژریهای رئوپلیتیک ]ک  [  منانع طبیعی ]ک  [  ویژری

میشیط ]میشانی[    هشای زیسشت  منانع طبیعی ]میانی[  میزا  دسترسی نه منانع طبیعی ]میانی[  نیشرا  

 انرری ]میانی[

 مییبیعوامح زیست

6 

کمیت و کیفیت قوانین و مقررات داخلی ]میانی[  فرآیندهای وضع قشوانین ]کش  [  نظشاد قضشایی     

ح آراهی از قوانین و حقو  فردی ]خُرد[  انسجاد قوانین ]میشانی[  قشوانین و مقشررات    ]میانی[  سب

 المللی ]ک  [نین

 عوامح قانونی

7 
خُرد[  منانع انسانی -دسترسی نه دان  ]میانی های اخ قی جامعه ]میانی[ نفعا  ]ک  [  ویژریذی

 ]میانی[
 سایر عوامح

8 

هشای نهشادی  جایگشاه    نیمشه  نوروکراسشی اداری  زیرسشاخت   های نظاد های دولتی  ویژریحمایت

 های دولتوری فعالیتکارآفرین  میزا  نهره-ملت  ارتباطات دولت-ها  ارتباطات دولترسانه

عوامح 

نهادی 

 رسمی

عوامح 

نهادی 

]سبوح 

میانی و 

 خُرد[

جامعه  سشاختار و  سازی  ربات مدیریتی  جایگاه اصناف  نق  و جایگاه زنا  در های تصمیمفرآیند

نهادهای نازار  رویکرد و نگرش علمی نه کارآفرینی اجتمشاعی  کمیشت و کیفیشت نظشاد آموزششی       

 ادراک از مسئولیت اجتماعی سازمانی  روندها و تشریفات اعمال قانو 

عوامح 

نهادی 

 یررسمیغ

 ررمثسازی عوامح مییبی نندی و یکپارهه  میققا  نه جمع5نر مبنای اط عات جدول 

نخسشت پشژوه     سشثال توسعۀ کارآفرینی اجتماعی پرداختند  نر همین مبنا و در پاسخ نشه  

نشود   «نر توسعۀ کارآفرینی اجتمشاعی  مثررهیستی مدل یکپارهه عوامح »حاضر که در مورد 

 ارائه شده است  1شکح 
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 بر توسعۀ کارآفريني اجتماعي مؤثر. مدل چندسطحي عوامل محيطي 1شکل 

 

 سشثال اصلی و دو  سثالتوا  نه های فعلی و تا این مرحله از پژوه  میتهنر اساس یاف

نشر   مشثرر هیستی مدل یکپارهۀ عوامح »در راستای  پژوه  سثالفرعی پژوه  پاسخ داد  

سشبوح    مدل مذکور متشکح از مجموعه 1نود که مبانق شکح  «توسعۀ کارآفرینی اجتماعی

  نخشی از عوامح مییبی رندیدرنررست که هرکداد رانه و متداخح خُرد  ک   و میانی اسه

طشور مجشزا از   نر توسعۀ کارآفرینی اجتماعی نوده و دو سبح خُرد و میانی نیز خود نشه  مثرر
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تشوا  ادعشا کشرد    ی مشی نوعنهی تیریرپذیرند و ررسمیغای از عوامح نهادی رسمی و مجموعه

و کیشف و میشزا  تیریررشذاری     کننشد  کشم  عوامح نهادی موجود در فضای کارآفرینی  تعیین

عوامح مییبی سبوح خُرد و میانی نر روی توسشعۀ کشارآفرینی اجتمشاعی اسشت  نهایتشاً نشا       

نشر توسشعۀ کشارآفرینی     مشثرر توا  رفت مجموعۀ عوامح مییبی توجه نه نتای  پژوه  می

م پارادایم سیاسی حشاک توا  ذیح هفت عامح اصلی قرار داد؛ عوامح سیاسی )اجتماعی را می

  اقتضششائات [کش   ]  کمیشت و کیفیشت سیاسشت خشارجی     [کش   ]  ربشات سیاسشی   [کش   ]

  [کش   ]المللشی  هشای نشین    معاهشده [کش   ]المللشی    موانع سیاسشی نشین  [ک  ]المللی نین

  سیاست در توسعۀ کارآفرینی اجتماعی )ممانعت/تسهیح( [ک  ]های فساد سیاسی شاخ 

[(؛ خُشرد ]ر توسعۀ کارآفرینی اجتماعی )ممانعت/تسشهیح(  ]میانی[  ادراک از نق  سیاست د

  [کش   ]  میشزا  ربشات و رششد اقتصشادی     [ک  ]پارادایم اقتصادی حاکم عوامح اقتصادی )

هشای تشوزیعی و نشازتوزیعی      سیاست[میانی]و نرخ نهره    شرایط واد[ک  ]تورد  شاخ 

  ششاخ  امنیشت   [میشانی ]ط مالیشاتی    ششرای [میشانی ]هشا در اقتصشاد     جایگاه تعاونی[میانی]

  [ک  ]  دیپلماسی اقتصادی [ک  ]های صادرات و واردات   شاخ [ک  ]رذاری سرمایه

  زیرسشاخت  [میشانی ]ریشزی    روش نودجشه [کش   ]  شفافیت اقتصشادی  [خُرد]درآمد سرانه 

ی هشای فسشاد اقتصشاد     ششاخ  [کش   ]های تولید   شاخ [میانی]و ارتباطات  ونقححمح

  [میشانی ]فرهنگشی  -هشا و هنجارهشای اجتمشاعی   ارزشفرهنگی )-[(؛ عوامح اجتماعیک  ]

  [میشانی ]  سشرمایۀ اجتمشاعی   [خُشرد ]فرهنگشی  -ها و هنجارهشای اجتمشاعی  ادراک از ارزش

هشای دموررافیشک     ویژرشی [میانی]فرهنگی -های اجتماعی  نیرا [خُرد]فرهن  خانوادری 

[(؛ میشانی ]هشای اجتمشاعی     نیرا [ک  ]ی سازیجهان  [میانی]  میزا  رفاه اجتماعی [خُرد]

  دسترسی نشه  [میانی]روز نود  فناوری   نه[ک  ]روند حرکت فناوری عوامح تکنولوریک )

  [میانی]  زیرساخت تکنولوریکی [میانی]های ارتباطات و اط عات   فناوری[میانی]فناوری 

هشای    ویژرشی [کش   ]منشانع طبیعشی   بشی ) میی[(؛ عوامشح زیسشت  خُشرد ]سواد تکنولوریک 

  [میشانی ]  سبح دسترسشی نشه منشانع طبیعشی     [میانی]های اقلیمی   ویژری[ک  ]رئوپلیتیک 

[(؛ میشانی ]  انشرری  [میشانی ]مییط های زیست  نیرا [میانی]میزا  دسترسی نه منانع طبیعی 
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یندهای وضشع قشوانین     فرآ[میانی]کمیت و کیفیت قوانین و مقررات داخلی عوامح قانونی )

  انسجاد قشوانین  [خُرد]  سبح آراهی از قوانین و حقو  فردی [میانی]  نظاد قضایی [ک  ]

های   ویژری[ک  ]نفعا  ذی[(؛ و سایر عوامح )ک  ]المللی   قوانین و مقررات نین[میانی]

[(؛ همچنشین  میشانی ]خُرد[  منشانع انسشانی   -دسترسی نه دان  ]میانی  [میانی]اخ قی جامعه 

ای از عوامشح نهشادی   خود مجموعۀ این عوامح نیز در دو سشبح خُشرد و میشانی از مجموعشه    

شوند که این عوامح خود نه دو دسشتۀ عوامشح نهشادی    متیرر می وکارکسبموجود در فضای 

هشای  هشای نظشاد نیمشه  نوروکراسشی اداری  زیرسشاخت     های دولتی  ویژریحمایترسمی )

وری کارآفرین  میزا  نهشره -ملت  ارتباطات دولت-ها  ارتباطات دولتنهادی  جایگاه رسانه

سشازی  ربشات مشدیریتی     های تصشمیم فرآیندی )ررسمیغ( و عوامح نهادی های دولتفعالیت

جایگاه اصناف  نق  و جایگاه زنا  در جامعه  ساختار و نهادهای نازار  رویکرد و نگشرش  

فیت نظاد آموزشی  ادراک از مسشئولیت اجتمشاعی   علمی نه کارآفرینی اجتماعی  کمیت و کی

 شوند ( تقسیم میسازمانی  روندها و تشریفات اعمال قانو 

 

 هاشنهاديپگيری و . نتيجه5

 ریری  نتیجه1-5

معنای کارآفرینی اجتماعی اغلب واضح و مشخ  نیست  جالب است که علت اصشلی  

تشیریر   آنکهمبنای تیریر نسیار زیاد  قعدروااین عدد وضوح درنار  معنای کارآفرینی اجتماعی 

امانی نر تغییشرات  ها تمرکز نیشود نیز هست  کارآفرینا  اجتماعی و شبکۀ آ پویا نامیده می

ریرنشد  های سازمانی و نهادی را نادیده مشی ها و میدودیتای که نُرداجتماعی نه هم پیوسته

جشای  کننشد کشه نشه   مشح مشی  ی عششکنان نشت دارند  این عام   تغییشر مخشرب اغلشب هشو      

 کشه ییازآنجشا انداز اسشتراتژیک پویشا و متنشوع هسشتند و     وکارهای متداول دارای هشمکسب

خواهند میموریت اجتماعی خود را از نین نبرند در هرکجا کشه ممکشن ناششد نشه دنبشال      نمی

سشتانه   نا دولت  نهادهای نشردو زما همنسیاری از آنا   رونیازارردند؛ و منانع می متیدا 
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؛ نشر ایشن   (10: 2008 1)نیکشولز  کننشد  ها و نیز نازار تجشاری همکشاری مشی   نخ  داوطلبانه  نانک

ششود  حقیقتی واضح و ندو  انهاد در نظر ررفته مشی  عنوا نهمعمو ً « اجتماعی»اساس لغتِ 

کثشر  ؛ از همین روسشت کشه در ا  (5: 2008)نیکولز  های نیشتر نیاز ندارد که نه تعاریف یا نررسی

مباحث مرنوط نه کارآفرینی اجتماعی تمرکز نر فرآیندی است که طی آ  رفتارهای خاصشی  

ای از اهشداف را  توا  مجموعهریرند  نا این فرض مینرای تعقیب اهداف اجتماعی شکح می

 کشه یمشادام شوند نرشمرد؛ ولی پرس  نعدی این خواهشد نشود کشه    که اجتماعی خوانده می

توانشد نشه آ    اف تجاری کام ً در تضاد هستند کارآفرین هگونه مشی اهداف نرشمرده نا اهد

سو ناشند تفشاوت کشارآفرین اجتمشاعی نشا     دست یاند و ارر این اهداف نا اهداف تجاری هم

دیگشر   سثا تو تعداد زیادی از  سثال  این (5: 2008)نیلیفلد  کارآفرینی اقتصادی در هیست؟ 

ها انتدا نشه  رویی ندا پانرجا است ولی نرای پاسخدر خصوص کارآفرینی اجتماعی همچنا  

نشر توسشعۀ کشارآفرینی اجتمشاعی      مثررتر از عوامح مییبی مدلی مفهومی و هارهونی کامح

ننشانراین  ؛ هشای دیگشر را تششکیح دهشد    و پشژوه   سشثا ت نیاز نود که مقشدمات ورود نشه   

عی و نه تصویر کششید   های این پژوه  ضمن تبیین میتوای توسعۀ کارآفرینی اجتمایافته

نر آ  نه نررسی سشبوح مختلشف عوامشح مشذکور و ارتباطشا  آنشا  نشا         مثررعوامح مییبی 

 یکدیگر پرداخته است 

متشداخح )خُشرد  میشانی  کش  ( از      نتای  پژوه  حاضر نه شناسایی و تشریح سه  یشۀ 

هشادی )رسشمی   نر توسعۀ کارآفرینی اجتماعی انجامید؛ همچنین عوامح ن مثررعوامح مییبی 

رانه نیز نه تفکیشک شناسشایی و معرفشی ششدند و     های مییبیس سهنر  یه مثرری( ررسمیغو 

مجموعۀ عوامح مذکور در قالب مدلی یکپارهشه ارائشه و تششریح ششد  نشه عقیشد         تیدرنها

نر توسشعۀ   مثررهای مفهومی نا ر نر عوامح مییبی ترین مدلمیققا  مدل فعلی یکی از کامح

هشای ایشن   نشا نتشای  سشایر پشژوه      راستاهمی درنرریرنده و نوعنهاجتماعی نوده و  کارآفرینی

و  راسشتا هشم در پژوه  حاضشر از جنبشۀ عوامشح نهشادی      شدهارائهحوز  مبالعاتی است  مدل 

                                        
1. Nicholls 
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 (2011 2دیگشرا   ؛ تریسشی و  2009؛ مشارتی و دیگشرا     2010 1ناتی نا و دیگرا   مانند)های پیشین تیییدرر پژوه 

نا این تفاوت که ارزش افزوده و نوآوری مدل این پژوه   تفکیک عوامح نهادی نشه   ت؛اس

تشری ذیشح هرکشداد از    ی و رشردآوری مصشادیق نیششتر و کامشح    ررسشم یغدو دسته رسمی و 

  استهای دورانه عوامح نهادی دسته

اولشین میشدودیت تیقیشق حاضشر نشدیع نشود        های پژوه  نیز در خصوص میدودیت

ارد و عدد وجود تیقیق نا موضوع دقیقاً مشانه و عدد وجشود پرسششنامۀ اسشتاند   موضوع آ  و 

یک انجاد تیقیق حاضشر در زمشا  وقشوع پانشدم    مدوّ  مرتبط نا موضوع پژوه  نود؛ همچنین 

از  هشا را صشرفاً نشه اسشتفاده    کرونا که دسترسی نه افراد و جشذب همکشاری و دریافشت پاسشخ    

نجشاد  اساخت و این موضوع ناعث تیخیر در روند یدود انزارهای ارتباطی در مییط مجازی م

یاری کارانشۀ نسش  طبع میافظه جهیدرنتهای فرهنگی کشور و شاخصه حینه دلکار شد؛ همچنین 

هایی توأد نشود   ی نا مشقتراههای صریح و شفاف از آنا  کنندرا   دریافت پاسخاز مشارکت

 تشوا  نشه ایشن مشوارد    میقق نیز میهای های یا هما  میدودیتدر خصوص سایر میدودیت

یر های دانششجویی سشا  میدودیت دسترسی نه اط عات و منانع مکتوب و پژوه اشاره کرد: 

ی  مکشانی  میدودیت زمانهای مهم علمی  تین  عدد دسترسی نه تعدادی از پایگاهها؛ دانشگاه

امی کشافی نشه تمش    آوری کامح اط عات  منانع و مستندات  نبود دسترسشی ای در جمعو هزینه

 ها افراد جامعۀ آماری مشکح در جذب همکاری آ 

 

 هاشنهاديپ. 2-5

تکثر و تنوع ماهوی موجود در کارآفرینی اجتمشاعی آ  را نشه موضشوعی جشذاب نشرای      

هشای   زد است تا موضوع نا دیدراه رونیازاهای مختلف تیقیقاتی تبدیح کرده است؛ حوزه

-هشای اقتصشادی  زمینشه ر ریرد  کارآفرین اجتماعی در پش، تئوریک مختلف مورد مبالعه قرا

 عنشوا  نشه فرهنگی متفاوت وجشوه مختلفشی دارد  مششاهد  کشارآفرینی اجتمشاعی      -اجتماعی

                                        
1. Battilana and Dorado 

2. Tracey, Phillips and Jarvis 



             1401 تانستا   47  سال دوازدهم  شمار  ای دان  راهبردیرشتهفصلنامه علمی مبالعات نین

 

کننشد  فعالیت مشی  در آ ای که فرآیندی حاصح از تعامح متداود کارآفرینا  اجتماعی و زمینه

کند کشه  زمانی نه ذهن متبادر میهای ساشناسی  علود سیاسی و تئوریمفاهیمی هو  جامعه

تر ششود  کشارآفرینی اجتمشاعی نیشز     کند تا درک ما از موضوع جامعآشنایی نا آنا  کمک می

ننشانراین یکشی از   ؛ تواند در یک مییط صرفاً اقتصادی فهم شودمانند کارآفرینی تجاری نمی

 خصشوص در  1ایرششته در ایشن حشوزه پژوهششی میشا      ازیش موردنمسیرهای آتشی پژوهششی   

تشر اقتضشائات آ  از دریچشۀ علشود     کارآفرینی اجتماعی است که نشه فهشم و ششناخت کامشح    

 نُعدی جلوریری خواهد کرد پردازی تکمختلف کمک و از نق  مفهود

اند مصالح اجتماعی نسیار نشاهمگن هسشتند؛   طور که نسیاری از میققا  اشاره کردههما 

داف ناهمسازی وجود دارند که ممکن است منجشر  ها و اهطور نالقوه ارزشندین معنا که نه

ای مبشرح  ی پیچیشده هشا سشثال  رونیازانه اهداف اجتماعی اساساً متفاوت و متضادی شوند؛ 

اینکه هه کسشی شایسشته آ  اسشت کشه مصشالح اجتمشاعی را تعریشف کنشد          ازجملهشود می

ی دنبشال  مصشالح اجتمشاعی هشه کسش     تیش درنها)کارآفرین یا رروهی از شهروندا  دیگشر(؟  

در سبح ک   کارآفرینی اجتماعی این مسشئله   خصوصنهخواهد شد و نا هزینۀ هه کسی؟ 

ساز است  جایی که ممکن است مزایای نرخی در تغییشرات رسشترده نیششتر از    نسیار مشکح

یشا   افتشه یتوسشعه های مرنشوط نشه کششورهای    در طرح ادیزاحتمالنه مسئلهسایرا  ناشد این 

هشای متنشوعی هسشتند  هنشین مشواردی      دهد که دارای ارزشای رخ میهتوسع توسعهدرحال

ننانراین پرسششی کشه مبشرح    ؛ در نیث کارآفرینی اجتماعی وارد شده است ندرتنهتاکنو  

توانشد منجشر نشه حصشول     تشا هشه انشدازه کسشب اهشداف شخصشی مشی       »شود این است: می

مسیرهای پژوهشی متعددی نشاد  توا  از ؟ نهایتاً می«دستاوردهای سودمندی نرای جمع شود

خیزد  نرد که از دریچۀ نقشۀ مفهومی کارآفرینی اجتماعی ارائه شده در پژوه  حاضر نرمی

توانند موضوع پژوهشی عمیشق  دهنده و مفاهیم زیرمجموعۀ آ  میهای سازما هرکداد از تم

  موفشق و  طور مثشال خصوصشیات کارآفرینشا   آیند  نه نه شماردر حوز  کارآفرینی اجتماعی 

-های سشه توا  ذیح ویژریآنا  هیست و آیا تمامی آنا  را می( CSF)عوامح حیاتی موفقیت 

                                        
1. Multi-disciplinary 
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هشا   جای داد یشا خیشر؟ وجشوه اششتراک و افتشرا  ارزش     « توانایی»و « دان »  «مهارت»رانۀ 

ها و مرز و دامنۀ آنا  در نسترهای مختلف هگونه است و تعریشف آنشا    ها  میموریتآرما 

دولتی نا هه اقتضائاتی عجشین خواهشد نشود؟    ای رونارو  دولتی  خصوصی و شبهدر نستره

ای در تعریف موفقیت و شکست اقدامات پرس  مهم دیگر این است که نق  عوامح زمینه

هشای سشازمانی )اهشداف  سشاختار  فرهنش        کارآفرینانۀ اجتماعی هیست؟ همچنین ویژری

رینی اجتماعی دارد و نق  ساختار سشازمانی از  منانع و فناوری( هه نقشی در موفقیت کارآف

 شود؟در کارآفرینی اجتماعی هگونه تبیین می 2«نهترین تناسب»و  1«نهترین شیوه»دریچۀ 

کنشد؛  دو مسیر مبالعاتی آتی دیگر که نه غنای هرهه نیشتر ادنیات این حوزه کمشک مشی  

در تیقیشق و دود در   ششده ارائههای متفاوت در کارنست مدل نخست نق  و کارکرد نظریه

تر از دیدراه نظری و فلسفی؛ نق  و تیریر استفاده از رویکردهای متفشاوت نشه   سبیی پایین

ششود مشدل تیقیشق از    توسعۀ کارآفرینی اجتماعی است  مبانق دیدراه نخست  پیشنهاد مشی 

های متفاوت )اعم از نظریۀ هویت اجتماعی  نظریۀ سشرمایه اجتمشاعی  نظریشۀ    دریچۀ نظریه

ی  تصویر سازمانی و   ( مورد نررسی قرار ررفتشه و کشارایی جدارانشه و    شناختروا رارداد ق

وری مدل مذکور مورد نررسی قرار ریرد؛ دود پ، های مرتبط در افزای  نهرهترکیبی نظریه

  ادنیات حوزه نیازمنشد  شدهمبرحهای رونارو  در مدل های متفاوت نظریهاز نررسی د لت

رویکششرد  ماننششده از رویکردهششای متفششاوت توسششعۀ کششارآفرینی اجتمششاعی ) مبالعششۀ اسششتفاد

سشپاری  مششارکت   توانمندسازی  نازاریانی اجتماعی  نوآوری ناز  نوآوری اجتماعی  جمشع 

عمومی  کارآفرینی اجتماعی سبز و    ( خواهد نود که این موارد قادرند مسیرهای ارزششمند  

در  کششارآفرینی اجتمششاعی را تشششکیح دهنششد  تیقیقششات آتششی در حششوز  توسششعۀ ازیششو موردن

های مارتی و مایر پوشا  و مبانق نر یافتهها همخصوص اجزا عوامح مییبی مدل نیز  یافته

( 2008 1؛ سشاد و دیگشرا    2008 3؛ تانسشند و دیگشرا    1400آرام  و دیگشرا     مانند)( و سایر تیقیقات 2009)

                                        
1. Best practice 

2. Best fit 

3. Townsend and Hart 
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تر نرای مبالعۀ عوامشح مشذکور داششته    جامع نوده  نا این تفاوت که تیقیق حاضر رویکردی

( و همچنین توانسته است سشبوح عوامشح مییبشی مشذکور رو تفکیشک      PESTEL)رویکرد 

 ادششده کن  سبوح نر یکدیگر را نیز نه نمای  رذارد که در تیقیقات ینموده و حتی نرهم

 صورت نگرفته نود 

 

 

 

 

                                                                                                 
1. Sud et al. 
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