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 چکیده

هرا رر  آمرار آن  ۀمندسازی زنان سرپرست خانوار فقیرر ارا تو ره اره رزرد ف ا نرد      توان

متعدری کره رر   های. رر این تجراهاست زدهاخیر تبد ل اه چالشی مهم رر ا ران  هایسال

ا ن راستا صورت گرفته است، تو ه اه کارآفر نی اه طور عرا    کرارآفر نی ا تعراعی اره     

ال اف ا ش است. ا ن پژ هش پیرامون اررسی  کی از ا رن تجرارو   ارا    حطور خاص رر 

. ر ش انجا  پژ هش است زدههدف تبیین زرا ط الز  ارای موفقیت چنین تجارای انجا  

 هایاز طر ق احث مورر نیاز نی  ععدتاً هایراره .است اورهای زمینه ۀکیفی   مبتنی ار نظر 

نفر  رر سرازمان    افتره ارا نیر هرای  ی   ساختارانفراری نیعه هایحبهگر هی متعرک    مصا

 ۀگانعورن مراحل سهپی. پس از است زدهزامل مد ران، کارزناسان   کارآفر نان گررآ ری 

 عنروان  ارا مرکر ی تحقیرق    ۀ، پد رد الگوی پیشنهاری ازتر س   کروراین کدگذاری مطااق 

زناسا ی   مدل  «اه مثااه  ک ر  کرر سازمانی مندسازی مبتنی ار کارآفر نی ا تعاعیتوان»

هرای نظرا    ای مشرتعل ارر   ژگری   مذکور رر زمینه ۀپد دمتناظر اا آن تد  ن زد. عیپارارا 

  نیر   پرذ ر    رژه سراز کارهای را رر اررای حعا رت از اآشرار آسری        اره  ،مد ر تی کشور

ا ر ا ن تحقیرق نشران   نتزهر تهران رخ راره است.   کار رر کالن خصوصیات فضای کس 

پرذ ر،  منرد، سراختار سرازمانی انعطراف    خواه، نیرر ی انسرانی تروان   لرهد مد ر ت تحوّمی

مرذکور   ۀی مؤثر ار پد رد تر ن زرا ط علّکارآفر نی مهم ۀای   ر حیحاکعیت اخالق حرفه
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مندسرازی مقتصردانه،   مرورر ازراره تروان   ۀ سه پیامد اصلی رخردار پد رد   ،هستند. هعچنین

 .استاورهمندسازی متقاال ندسازی ااثبات   توانمتوان

 مندسازی، کارآفر نی ا تعاعی، زنان سرپرست خانوارنتوا :هاکلیدواژه
 

 مه و بیان مسألهمقدّ .1

کس  ررآمرد   ما حتراز زنردگی را ارر عهرده       ۀا رانی مرر )زوهر(  ظیف هایرر خانواره ععوماً

یل )مثل طالق، فوت    ا ایکاری( رر انجا  ا رن تعهرد از   چه اه هر رلچنان ،رارر. رر چنین  ضعیتی

هرا  توان انتظار رازت زنان   نی  فرزندان آنمیی ا جار زور، سوی مرران رر مقا  هعسر اختالل  دّ

پذ ری آررار اگیرنرد. آمارهرای    ررآمد   فقیر  امعه رر  ضعیت ناپا دار   آسی   ژه رر اآشار کماه

ارا اریش از    5831ترا   5831هرای  عدار زنان سرپرسرت خرانوار طری سرال    تکه رهد مینشان  عیرس

خانوارهرای   ررصرد از کرلّ   5/51نهصده ار اف ا ش اه حد ر ر    نیم میلیون نفر رسیده اسرت کره   

   (.   5831)مرک  آمار ا ران،  رهدمیا رانی را تشکیل 

،  ضرعیت  سرازر میمتعا    که زرا ط خانوارهای اا سرپرست زن را از سا ر خانوارها یعّمه ۀنکت

 53/53ررصرد از خانوارهرای ارا سرپرسرت مررر، فقرط        83/31ها است. رر اراارر  فعالیت زغلی آن

ررصرد از زنران سرپرسرت     5/11 ،ررصد از زنان سرپرست خانوار زرالل هسرتند. از سروی ر گرر    

که اررای مررران    رر حالی ،اعم از ازتغال    ا سا ر موارر هستند ؛خانوار فاآد مناا  ررآمدی مشخص

 است )هعان(. 13/53ا ن رآم اراار اا 

امدار امرا    ۀخدمات حعا تی )کعیت ۀرهندارائه میر لتی   ععو هایتر ن سازماناصلی ،از ا ن ر 

ی اررای رسریدگی اره  ضرعیت زنران سرپرسرت خرانوار رارنرد.           سازمان اه  ستی( ارارات معینّر 

( اره  5831-39تصاری، ا تعاعی، فرهنگی   سیاسری ا رران )  اآ ۀپنجم توسع ۀارنام 83 ۀمارّ ،هعچنین

رر عرین حرال،    5مندسرازی زنران سرپرسرت خرانوار پرراختره اسرت.      اه موضوع تروان  ،طور خاص

مندسرازی اررای ا رن آشرر ارا  ضر        خدمات حعا تی   تروان  ئۀارا ۀ ررهای حاصل رر زمینآرست

رسرت خرانوار رسترسری  کسرانی اره      زنران سرپ  ۀز را از  ک سرو هعر   ؛ز اری رارر ۀمطلوو فاصل

مشخص نیست هعین تعدار زن سرپرسرت خرانوار    اساساً ،زده ندارند   از سوی ر گرخدمات ارائه

                                                           
1 http://www.mcls.gov.ir/fa/law/419 
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و را مصروّ  هرای کارها ی خدمات مذکور رر ارنامره  اا چه کیفیت   ار مبنای چه ساز ،تحت پوزش

 رارند.  میرر افت 

  ژه ررآمرد نازری از ازرتغال    مناا  ررآمدی ر گر اهچه ا ن افرار رسترسی اه چنان ،عال ه ار ا ن

  رر ترورّ  یزندگی اره تبر  نررخ اراال     هایه  نه ۀر ر اا تو ه اه رزد ف ا ندمیندازته اازد، انتظار 

 ،ی موا ره اازرند. رر چنرین  ضرعیتی    زنردگی خرور ارا مشرکل  ردّ      هرای کشور، رر تأمین ه  نه

پیوسته   تا حد امکان پا دار رر  ضعیت اآتصراری  ن اهبورها ی  وی راهکارها ی که متضعّ  ست

ساز  لر  تو ره نسربت اره ر  رکرن ر گرر ا رن        ا تعاعی زنان فقیر سرپرست خانوار اازد، زمینه

هردف اصرلی ا رن     ،. ار ا ن اساساست زده« کارآفر نی ا تعاعی»  « توانعندسازی» عنی  ؛پژ هش

مندسرازی  تروان  ۀزمینر ار کارآفر نی ا تعاعی رر  ر ار توفیق الگوهای مبتنیاررسی عوامل مؤثّتحقیق 

راهکارهررا ی ارررای اهبررور الگرروی  ۀارائرر   زنرران سرپرسررت خررانوار )اررا تأکیررد اررر مررورر مطالعرره(

اسرت. اره    ا تعاعی رر مورر زنان سرپرست خانوار رر زهر تهران مندسازی مبتنی ار کارآفر نیتوان

: انرد اروره سؤاالت اصلی پژ هش از ا ن آررار   ،طالعهتب  ا ن هدف   اا تو ه اه ر  کرر کیفی ا ن م

ررک    -1؟ اسرت اورهی ها مندسازی مورر مطالعه رر اعد سازمانی رارای چه   ژگیارنامه توان -5

 مندسازی مورر مطالعه چگونه است؟توان ۀارنام هایگران سازمانی از   ژگیتفسیر کنش
 

 مبانی نظری تحقیق .2

 تجربی ۀپیشین. 2.1

 هرای کارآفر نی ا تعاعی رر خیر ه ۀ(، رر پژ هشی که اا هدف زناسا ی مدل توسع5831ار )ااز 

، از   ور فقرر   مشرکالت مررتبط ارا آن اره      است زدهای انجا  زمینه ۀزهر تهران   اه ر ش نظر 

 رار  « کرارآفر نی ا تعراعی   ۀتوسرع » عنی  ؛مورر نظر ۀی ارای رخدار پد دتر ن زرط علّعنوان اصلی

ا تعاعی، مرد ر ت مؤسسره، آرانون،     ۀمالی، سرما  ۀعواملی از آبیل سرما  ،ه است. عال ه ار ا نکرر

ق رزد ا تعراعی، فرهنگری   محقّ ،. هعچنینانداورهمذکور اثرگذار  ۀر لت   زرا ط اآتصاری ار پد د

 است.ره کرکارآفر نی ا تعاعی مطرح  ۀتر ن پیامدهای توسع  زکوفا ی اآتصاری را اه عنوان مهم

ره کرر   کیفری ترالش    یعّر ک هرا (، رر تحقیق خور اا کعک تلفیقی از ر ش5833مراری ) محعد

اافران زهرسرتان   فررش  ۀن )اتحار ر  رک سرازمان معریّ    هرای ارنامره  ۀص سازر مجعوعاست تا مشخّ
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مندسرازی زنران ر سرتا ی تأثیرگرذار اازرد. رر ارین        وانر ر(، تا چه حد توانسرته اسرت ارر تروان    

ارافی   ترأمین مکران الز  اررای     امکانات   تجهی ات فرش ۀر  مورر زامل ارائ ،زدها را هایارنامه

ر گرر زرامل    ۀکره سره ارنامر   حال آن ،مندسازی  امعه هدف رازته استاافی، اثر مثبت ار توانآالی

منردی  آموززی   خدمات اانکی تأثیری ارر تروان   های، کالسهااازار اای اتحار ه ارای فر ش فرش

 ار مورر مطالعه ندازته است.افر

( نی  رر تحقیقی اا هدف اررسی نقش اعطرای  5833)ار بی  راانی   رضوی، رحعانی، زند هایافته 

اعتبرارات نقرش    خررره  ۀکه زبک استاورهگر آن مندسازی زنان ر ستا ی ایان اعتبارات خرر ار توان

ای زنران رر  زربکه  هرای می ان فعالیرت  ،مندسازی اآتصاری زنان رازته است. هعچنینری رر توانثّؤم

ها اثرر گذازرته   مندی ر انی   ا تعاعی آناعتبارات خرر، اه نحو مثبتی ار سطح توان ۀارتباط اا مبارل

 ۀثیر خدمات کعیتر أاررسی ت»( رر تحقیقی اا عنوان 5831 عفری مهتاش ) های افته ،است. هعچنین

رهد که زنان سرپرست خانوار   افررار تحرت   میان مندسازی زنان سرپرست خانوار نشامدار ار توان

رر  هرا ها رر محیط مورر مطالعه، از نظر ررآمد،  ضعیت زرغلی، تحصریالت   مهرارت   سرپرستی آن

 -سطح پا ین   اسیار پا ین آرار رارند. رلیل ا ن  ضعیت اه ارا ر محقرق ا لو رت خردمات رفراهی     

مندسرازی زنران سرپرسرت    امدار رر ارتباط اا توان ۀمندی رر ر  کرر کعیتمعیشتی ار سا ر ااعار توان

 خانوار است.

منردی حاصرل از   اه رنبال اا اری ارای ارز اای   سنجش می ان تروان  (1113)   رر ا ک 5 ار ن

اصلی تأمین ا تعاعی   مبارزه اا فقر رر انگالرش   اره   ۀای اا تعرک  ار هفت ارنامهای توسعهارنامه

-نتا ر حاصل از ا ن تحقیق هرچند ارنامره  اراساساند. مندی زنان اورهتوانطور خاص رر ارتباط اا 

امرا رر اللر  مروارر     ؛مندسازی اآتصاری زنان رازته اسرت توان ۀهای مورر اررسی اثراتی را رر زمین

های مذکور ترأثیر محسروس     ارنامه ،هعچنین. استاورهاندکی  نف  رر حدّا ن اثرات ارای زنان  ی

رر مروارر متعردری اره     ،اند. رر عین حرال مندسازی ا تعاعی زنان ندازتهتوان ۀی رر زمینآاال تو ه

   .اندرهکرت نفس   رسترسی زنان اه اطالعات کعک اهبور خوراا ری، ع ّ

                                                           
1 Yaron, & Dudwick 
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اره اررسری   توصری     کیفری   ارا ر ش پد دارزناسری،    رر تحقیقری  ( 1151) 5اُگان  عیعیکِ

پرراختره اسرت. مردل     1جر ره اره نرا  نا رک ر رو س اُکانردی      اآدامات  کی از کارآفر نان مشهور نی

هعچرون   سرنتی ها ی اه منظور آموزش هنرهای مختل  کارآفر نی ا تعاعی نا ک ررارگیرنده کارگاه

اررای  اره   رژه    ،های سرنتی   لیرره  کار اا فل ، کار اا چوو، طراحی، فرش اافی، پارچه اافی، رآص

 کری  اه عالآه   توان کرارآموز رارر.   گیاو عنوان مهارت استرر ا ن مدل انتخ .استاورهفقیر  زنان

اه نحوی که آنهرا امکران    ،آموزان استهای ثانوی از مهارتط آوت مهم کار نا ک رر پشتیبانیانقاز 

های خرور، انجرا  ارخری سفارزرات     اری کارگاه ارراری از امکانات ز ر مجعوعه  ی ارای ارگاهره

 .   ااندهای ا  را میزان رر گالریفر ش تولیداتهای  ی   نی  عرضه   مشتری

رر پژ هشی کیفی اا مشارکت چهار کارآفر ن ا تعراعی   چهرار    (1155)9الند  ست  8اائرلی 

تا عوامل مهم اثرگذار ارر ر اارط    انداورهاز ر  کشور اتر ش   سوئد، اه رنبال آن  میسرما ه گذار حا

 زرناختی ا رن محققران ارر    آررار رهنرد. ر  کررر ر ش   هرا را مرورر  اکرا ی    کس    کرار ارین آن  

. اراسراس نترا ر ا رن تحقیرق اعتعرار      اسرت  اروره گرا ی ا تعاعی   تحلیل گفتعان انتقراری  ساخت

.  کری  است اوره میگذاران حار ااط این کارآفر نان ا تعاعی   سرما ه ۀکنندتر ن فاکتور تسهیلمهم

اف   تو یهرات کرافی، زرفّ    ۀاز کارآفر نران ا تعراعی، ارائر    میگذاران حای سرما هاز انتظارات  دّ

نوآفر نانه   سورآفر ن کس    کارزان، عال ه ار   روه   های نبه ۀها رر زمیناینانه از سوی آن اآ 

 . اآداماتشان است ۀا تعاعی   خیرخواهان

   نظری ۀ. پیشین2.2

 هرای   حروزه  هرا سیاری از رزرته است که اه طور مشترک این امیای مفهوسازه 5مندسازیتوان

 هرای زناسی، آموزش، اآتصار   مطالعات مراوط اه  نربش محور، ر انا تعاع ۀاز آبیل توسع عیعل

اللر  اره    مندسرازی تروان . (86 ، ص.1155، 6)کاسرعل  ر رمیا تعاعی   مطالعات سازمان اه کار 

                                                           
1 KemiOgunyemi 

2 Nike Davies Okundaye 

3 Bauer-Leeb 

4 Lundqvist 

5 empowerment 

6 Kasmel 
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ی اره کنتررل ایشرتر ارر زنردگی       راا افرار اه منظور رستزور که طی آن می ندی توصی  آعنوان فر

زوند. چنین زکلی از اعطای آدرت اره  می هدا تخور، چه توسط خورزان   چه اه کعک ر گران 

تروان  مری  ند   هم رر حکم  ک رستا رر خواهد اور که اه طور خالصره  آافرار هم رر حکم  ک فر

، 5)سرارن  اطرراف رانسرت   آ ررن توانا ی نسبی تأثیرگذاری ار  هانرستآن را تالزی رر راستای اه

کره اره ا رن     ن اقر مندسرازی رر ارین محقّ  چند ا عاع کاملی ار سر تعر   توانهر (.38 ، ص.1119

انتخراو،   چرون: حرقّ  ها ی هرم  اژهی کلیدامّا اه طور کلّ ؛زورمشاهده نعی ،اندحوزه  ر ر پیدا کرره

اه موارر مرذکور اره تنرا و رر     گری(، کنترل   آدرت   ر گر مفاهیم ن ر کامکان انتخاو )گ  نش

اند. چنین  اژگانی رر ایشتر مروارر نراظر ارر    مندسازی مورر ازاره آرار گرفتهتعار   مو ور از توان

تصرعیعات اثرراخش   رارای اهعیرت اررای      گررفتن از توانا ی الز  اررای   افرار مورر نظرمندی اهره

 (.  513 ، ص.5833 ،ها شان است )مالوتره، اوندر   زولرخور   خانواره

( اسرت. اره   5335) 1مندسازی زنان، مدل سارا النگره  توان ۀمطرح رر زمین های نسبتاً کی از مدل

های مختلفری  ازحد ار زاخصاا تعرک  ایشرا ر رر مطالعات توسعه تحلیلی های النگه زیوه ۀعقید

ز نقرش مهرم اراارری    هرا را ا حیات ا تعاعی هسرتند، نگراه   های محد ری از کلّف  نبهمعرّ گاهکه 

 می ی مردل مفهرو   ،رارر. ارر ا رن اسراس   اررر فرآ نرد توسرعه اراز مری     ایشتر زنان   مرران رر پیش

هرای   افتگی زنان رر عرصره تواند مبنا ی ارای سنجش سطح توسعهند که میکسطحی را ارائه میپنر

از: رفراه رسترسری،    نرد امختل  حیات ا تعاعی   اآتصاری اازد. پنر سطح مورر نظر النگه عبارت

   (.511-515 ، صص.5335)النگه،  آگاهی، مشارکت   کنترل

ره کرر فراگیری را رر ااو تغییر ا تعاعی اا هردف فقرزرا ری پا ردار ارائره      نسبتاً ۀنظر  8لین انت

اصرطالح از پرا ین اره اراال     رر تالزی است که رر آن تلفیق فرآ ندهای  ،ت ا ن نظر هآوّ ۀاست. نقط

پا ردار ا تعراعی    ۀزی(   از ااال اه پا ین )ارلا  ا تعاعی( رر الگوپررازی پیرامون توسرع مندسا)توان

ای تعرک  رارر که رر آالر   پیوستههمصورت گرفته است. ا ن نظر ه اه طور خاص ار فرآ ندهای اه

رت مندسازی   ارلا  ا تعاعی اه طور توأمان اه عنوان اا ارها ی  هت تغییرر ر اارط آرد   ها توانآن

                                                           
1 Sadan 

2 Longwe 

3 Lynn Bennett 
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اره نحروی کره     ؛کننرد ها ععل می  آنهای مقدّمو ور رر  امعه   نی  ا جار تغییرات الز  رر سازمان

   (.8 ، ص.1111)اِنِت،   اای اه ارااری ایشتر رر  امعه اازدرست ،حاصل ۀنتیج

  هرا  منردی این اررازت از فقر اه عنوان کاستی رر تروان   دااکه رلم ا نعلیاه اا ر آمارتیا سِن، 

اما نبا د از  رار اررر کره     ؛ند، تعا   آائل زدککه فقر را رر کعبور ررآمد تعر   میاررازت رآی  آن

منردی اسرت   ررآمد اا اری مهم رر کس  توان ،ر گر رارند. از  ک سوسو ه اا  کا ن ر  ارتباطی ر 

ی ررآمردی     رهرای لیرررآمردی، افر ا ش رر اهرره    مندی رر عرصهاف ا ش توان ،  از سوی ر گر

رهد. اا ا ن تفا ت کره رر حالرت ر     اف ا ش می ان مطلق ررآمد را نتیجه می ،ترحتی اه طور مستقیم

منردی هعرراه     تروان  ۀ  کیفی رر زمین یعّهای کر نق رر  ضعیت ررآمدی اا ارتقای ر گر زاخص

 ؛مشرر ط اسرت   مالًزده ارای ررآمد کارر حالی که رر حالت ا ل نقش اا اری توصی  ،زار استهم

منردی افررار رر نظرر    ارتقای سطح تروان  ۀتوان اف ا ش رر ررآمد را اه من لنعی ل  ماً ،اه عبارت ر گر

 نتا ر مورر نظر را اره رسرت رهرد   ای ار فرآ ندی رانست که اه خوری خور مهگرفت    ا آن را مقدّ

 (.  113-155 ، صص.5833)سن، 

  رژه از طر رق اعطرای    مندسازی اآتصاری اهتوان هایارنامهسه پارارا م حاکم ار  5لیندا ما وکس

، پراررا م کراهش فقرر اسرت کره رر آن اره       موررا لین ر گر تعی  راره است. اعتبارات خرر را از  ک

ی کره رر اردتر ن زررا ط    ها ای ارای کاهش فقر رر این گر هاعتبارات خرر اه عنوان اا اری مداخله

عنروان پرارارا م    ارا  مرین پرارارا م  زور. رر ر ّمیاند، نگر سته گرفته اه لحاظ  ضعیت اآتصاری آرار

 هرای کارآفر نانره از طر رق   اما ارخوررار از   ژگی ؛زنان فاآد استطاعت مالیخورکفا ی پا دار مالی، 

ننرد    کتا کس    کار خورزران را را رر     ااندمیتسهیل رسترسیشان اه اعتبارات خرر ا ن امکان را 

منردی اآتصراری   خورارا ری نازری از آن     اه تروان  ،نها ترر اخت اعتبارات اعطا ی، ضعن اازپرر

تغییرات انیرار ن   رر آن ارمندسازی  نسیتی است که توانمین پارارا م، سوّ ،نها ترر   . رست  ااند

رهری  اخشی   سازمانای اه نحوی که ضعن آگاهی  اآدامات توسعه هاپشتیبان ارنامه هایرر نگرش

اره   ،زرده ارر خرور   کشیدن محر میرت تحعیرل  چالشها را رر اه عنی زنان فقیر، آن ؛هدف ۀ امع اه

 (.  8-1 ، صص.1111)ما وکس،  زورمی، تأکید های  نسیتی  اری رساندتبعیض ۀ اسط

                                                           
1 Mayoux 
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 گیررر اهرره مری   «9رستا ررها»   «8مناا »، «1عاملیت»گانه مندی از سهرر تعر   مفهو  توان 5کبیر

ترأثیر آن اتفراق    زرا طی هستند کره انتخراو تحرت    ۀآ رند  وراه« مناا »(. 535 ، ص.1118)کبیر، 

گرری اسرت   اراالخره    کانون فرآ ند گ  نش ،گر اصلی   اه نوعینعا ان ،رر  اآ « عاملیت»افتد. می

(. ااعرار  51 ، ص.5833)کبیرر،   هرای مختلر  هسرتند   ف نترا ر ارآمرده از انتخراو   معرّ« رستا ررها»

اه طوری کره تغییرر رر هر رک از     ،ر گر ر ااطی متقاال رارندکبیر اا  ک ۀمندی رر نظر توان ۀانگسه

چره کره رر  رک ر ره اره عنروان رسرتا رر       گر تغییرات رر ااعار ر گر اازد. آنتواند هدا تمیها آن

ز  اررای  تواند رر حکم منراا  ال می، رر مقطعی ر گر است زده اای عاملیت آزکار حاصل از  ر ان

 اای مجدر عاملیت   حصول رستا ررهای ایشتر ععل کنرد. عکرس ا رن حالرت نیر  صرارق        ر ان

ااعرار ر گرر    ۀق زا سرت تواند مران  از تحقّر  می ک از ا ن سه  عنی کاستی رر ار ز   ظهور هر ؛است

   (.  531، ص. 1118)کبیر،  اشور

 سازیمندبه مثابه ابزار توان کارآفرینی اجتماعی. 1 .1 .2

ا رن  اآعیرت اسرت کره      ۀرهنرد مندسازی نشانمرتبط اا احث توان  نظری  تجرای ۀمر ر پیشین

رر ارامه ترالش   .توان رر نظر گرفتمیمندسازی توان هایارر ارنامهساز کارهای مختلفی ارای پیش

مرد رر  آکار تواند  کری از اا ارهرای  میه زور نشان راره زور که کارآفر نی ا تعاعی اه طور االقوّمی

 ا ن راستا اازد.

مسرائلی ارا ماهیرت     اآانه رر  هت حلّهای خلّزمانی که کارآفر نی ا تعاعی را اه عنوان نوآ ری

مسائلشران   اررای حرلّ   هرا افر ا ش تروان آن  ا تعاعی   اه مدر ا جار نهارها ی که اه مرر  رر  هت 

   1)کرالبر   کنرد  قی فرا ان پیردا مری    مصار طوالنیای سااقه تعر   کنیم، آاعدتاً ،رساند اری می

کرارآفر نی  های گونراگون  کرزرده اررای    تار خچه ۀاز مطالع ،اه طور کلی (.6 ، ص.1113، 6ر بر 

آاارل   د رد  میایش از آن که اه عنوان مفهرو گونه اررازت کرر که ا ن عبارت توان ا نمیا تعاعی 

                                                           
1 Kabeer 
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4 Achievements 

5 Karlberg 

6 Ryberg 
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گسرترش  چنران  رر آن هرم رنیا ی است که  کارآمد ررعیار اعی مجدر اه مفاهین متضعّاازد،  طرح

   (.3-51 ، صص.1113، 5)زار سکی آ دمیچالشی اساسی اه حساو  فقرا   النیازکاف این 

هرای نظرری     کرارآفر نی ا تعراعی، ترالش    ۀاخیر مصارف اا رزد ر زاف  ن حوز ۀرر چند ره

آفر نی سرنتی معرین   کرار  ۀاف این ا ن حوزه   حروز ععلی ز اری صورت گرفته است تا تعا  ی زفّ

تفکیک رآیق   لیرآاال خدزره   هرچند(. 5 ، ص.1116، 9 ی اسکیلرن   8، استیونسون1)آستین زور

زرده  مأمور ت تعیرین  ۀچه رر زمین ،حال اا ا ناما  ؛این کارآفر نی ا تعاعی   اآتصاری معکن نیست

 نسربتاً  هرای رارای تفرا ت  ارز اای ععلکرر، کارآفر نی ا تعاعی   اآتصراری  ۀ  چه رر ارتباط اا نحو

مأمور ت کارآفر نی ا تعاعی معطروف اره خلرق ارزش ا تعراعی        ،اارزی هستند. اه طور خالصه

ارز راای ععلکررر    لالبراً  ،مأمور ت کارآفر نی اآتصاری معطوف اه خلق ثر ت است. از سوی ر گرر 

رتر از آن چیر ی  مراوط اه سرنجش ارزش ا تعراعی رزروا    هایکارآفر نان ا تعاعی اه رلیل چالش

، 1113، 1)تسرعا  تروان زراهدش ارور   میاست که رر ارتباط اا سنجش ععلکرر کارآفر نان اآتصاری 

   (.11-16 صص.

 ره است:  کرگونه فهرست کارآفر نی ا تعاعی را ا ن ۀپنر فعالیت کلیدی رر حوز 6ر  

 های ا تعاعی.  پذ رش مأمور ت ارای ا جار   حفظ ارزش .5

 های  د د ارای خدمت اه ا ن مأمور ت.  ناپذ ر فرصتخستگی رنکرزناخت   رنبال .1

 زدن رر  ک فرآ ند نوآ ری، سازگاری    ارگیری.  ررگیر .8

 ساختن خور اه مناا  رر رسترس.  اآدا  زجاعانه اد ن محد ر .9

های ععلکرری   نی  رر مرورر نترا ر   پذ ری رر حوزه لیتؤگو ی   مسارخورراری از پاسخ .1

 (.  9 ، ص.1115، )ر  آمده رستاه

پیتر رراکر کارآفر نان ا تعاعی ظرفیت ععلکرری  امعه را اا ترکی  سراز کارهای ارازار   اه نظر 

                                                           
1 Zebrowski 
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3 Stevenson  

4 Wei-Skillern 

5 Tessema 

6 Dees 
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مسرائل ا تعراعی اهبرور     رهند که توانا ی ما را اررای حرلّ  های ا تعاعی اه نحوی تغییر می  ارزش

انرد کره طری آن    رهکرر    کارآفر نی ا تعاعی را اه عنوان ععلکرری تعرنی   1  مارتی 5ابخشند. میر

کرارآفر نی ا تعراعی    هرا آنۀ گیررر. اره عقیرد   صرورت مری   اا هم،خلق ارزش ا تعاعی   اآتصاری 

را که اه رلیرل عرد    عیاخشد   نیازهای ا تعاعی مهفرآ ندی است که تغییر ا تعاعی را سرعت می

-گیرر را ار سته مری میارخورراری از سور مالی مستقیم کعتر مورر تو ه کارآفر نان اآتصاری آرار 

 (.  53 ، ص.1113)زار سکی،  سازر

پس از  ارسی تعار     توصریفات نظرری   ( 1113)3هیتون   6نئواا  ،1اها ی ،9را هوسر ،8زهرا

خور  ام ، آن را مشتعل ارر   اا ر  تجرای مختل  پیرامون کارآفر نی ا تعاعی، رر آال  تعر فی اه 

 اه منظرور افر ا ش   هاارراری از فرصتاهره   تعر  ، ای کش ار زدهانجا   ندهایآفر   هافعالیت

رر آالر   رک    مو رور  هرای سازمان مد ر ت  د د    ا هایگذاریسرما ه اا انجا  ثر ت ا تعاعی

ای از مروارر  گسرترره  ا تعراعی  ثرر ت قان . ار مبنای توضیحات ا ن محقّکنندمی ایاننوآ رانه  ر ش

 .گیررمیرفاه اشر را رر ار  از محیطیز ست   سالمتا تعاعی،  اآتصاری، ااعار زامل

آ ررن کاالهرا    ارای فراهم میهای متعدری از کاراست کارآفر نی ا تعاعی اه عنوان مکانی مثال

ها رر ا رن  تر ن مثالتر ن   متدا لپذ ر   ور رارر.  کی از موفقهای آسی خدمات مورر نیاز گر ه

ات خرر رر کشورهای رر حال توسرعه اسرت کره رر آالر  آن ترالش      زمینه مراوط اه  نبش اعتبار

کرا ی    ها امکران خوراتّ   ژه زنان، اه آنهای کوچک اه افرار فقیر   اهاز طر ق اعطای  ا  استزده

   (.1113، 3  اسعاعیلوف 3)مصطفی خورازتغالی راره زور

تحقیقات مورر تو ه   مطالعره  کارآفر نی ا تعاعی که رر ارخی  ۀاالقوّ های کی ر گر از ظرفیت
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  رژه رر مرورر ا تعاعراتی    محور اها تعاع ۀآرار گرفته است، تناس  آن اه عنوان اا اری ارای توسع

 ،انرد. ا رن تناسر  مراهیتی ر سرو ه رارر. از  رک طررف       طررر ا تعراعی موا ره    ۀاست که اا پد د

اری حاکم ار ر اارط افررار   ی اا تو ه اه خصوصیات ساختاری خور   الگوهای هنجا تعاعات محلّ

تروان اره امکران    مری ها تسهیالتی  ذاو ارای کارآفر نان هستند که از  عله آن ۀکنندها فراهمرر آن

ارورن  پرذ رتر مو ور رر ا ن ا تعاعرات   نیر  سرنجش    هایارز اای   زناخت رآیق مناا    فرصت

عرا  اعضرای      ارخورراری نسبتاً اورننف  ی ،ازاره رازت. از سوی ر گر مو ورتأثیرات ا تعاعی 

متروازن   پا ردار ا تعاعرات     ۀی از مواه  نازی از کارآفر نی ا تعاعی مو ر  توسرع  ا تعاع محلّ

 (.  8-1 ، صص.1151، 9  راسین 8، ااتیالنا1میِر   5)سیلوزر زومیمورر نظر 

از حیرث  »، «مشرارکتی »، «مندسراز تروان »اآتصراری   نمتضرعّ کرارآفر نی ا تعراعی    ،اه طور کلی

 ،نراارا ن . ااسرت « پرذ ر های آسی ارخوررار از امکان  ذو گر ه»  « محورمرر « » نسیتی عارالنه

 ۀاهعیرت توز ر  عارالنر    ،تواند رزد اآتصاری را مو   زور، رر عرین حرال  کارآفر نی ا تعاعی می

هرای  الیرت سراختن مررر  رر فع  مناا ، ارخورراری از  هنی گشوره )نسبت اه  هان پیرامون(، ررگیر

 زناسرد فکرران رر فرآ نرد حکعرانری را اره رسرعیت مری      معینی از رخالت ر زن ۀا تعاعی   رر 

 (.  91-96 ، صص.1113)زار سکی، 

ر   ۀ امعی از کارآفر نی ا تعاعی، ااتدا اره احرث ررارار    میمدل مفهو ۀرر تالش ارای ارائ 1ماسِتی

اررای کسر       گرفتره صرورت  گذاریر ماهیت هدفپررازر که ا لی ناظر امیر اصلی متعا  کننده متغیّ

ف معررّ    ر گرری اسرت  کارآفر نان ا تعاعی از ر گرر فعراالن رر ارازار     ۀعامل  داکنندکار، اه عنوان 

کسر    کارهرای مختلفری اسرت کره رر ارازار زرکل        سورآ ری رر تعر ر    ۀاهعیت   من لت مقول

، حرال  اسرت هرای ا تعراعی   عطوف اه رلدلره کارآفر نان ا تعاعی متعرک   ،اه طور خالصه گیرند.می

هرر ر  گرر ه رر پری کسر       ،. رر عین حرال تعرک  رارندکه کارآفر نان سنتی ار مسائل متدا ل اازار آن

 نمعریّ  اهرداف ارر کس    کارها شان   نی  ا جار تغییرات مهم رر اازار رر راستای سور اه منظور پیش

                                                           
1 Seelos  

2 Mair 

3 Battilana 

4 Dacin 

5 Massetti 
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گرذاری  هردف  ۀ عنی نحو ؛رکن کلیدیا ن ر   مبنایرا ی . (1-3 ، صص.1113)ماسِتی،  هستند خور

 .  را ارائه راره است (5) رر زکلزده   می ان نیاز اه سورآ ری، مدل ماتر سی ارائه

 یاجتماع ینیکارآفر یسماتر -1 شکل

 3ص. ، 1113 ماسِتی،مأخذ:  

 میل اصرلی کرارآفر نی ا تعراعی رر مفهرو    تروان محعر  را میر   ا ن مدل  ۀناحیماسِتی اه اا ر 

 .نظری   چره رر مقرا  ععرل ارانگیختره اسرت      ۀرانست که امر زه ایشتر ن تو هات را چه رر زمین

های ا تعاعیشان را رر پیونردی ناگسسرتنی ارا اصرول     مأمور ت ،های آرارگرفته رر ا ن ناحیهسازمان

5 1 

9 8 

 نیاز از تحصیل سورای
 )لیرانتفاعی(

 نیازمند کس  سور

 )انتفاعی(

گذاری   هدف
انگی ش معطوف اه 

 راازا

گذاری   انگی ش هدف
 معطوف اه ا تعاع

 ۀحیط

کارآفر نی 

 ا تعاعی
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که کارآفر نران ا تعراعی رر ا رن ناحیره، اره       ستاه هعین رلیل ااینند. سورآ ری می ،  ژهاازار   اه

های رآیقی اه منظور ارز اای ععلکرر کس    کار مورر نظرزران رر  زاخص ئۀ اای   ارارنبال رست

ها شان ارا اصرول ارازار    می ان انطباق فعالیت ۀها را رر موا هه اا انتقارات ررااراند تا هم آناازار اوره

 دکنر های ا تعراعی مرورر نظرزران را تضرعین     ها   مأمور تارزش  اری رساند   هم عد  افول از

 (.  51 ، ص.)هعان

کارآفر نان ا تعاعی رر ا ن ناحیره ارآننرد ترا مسرائل اساسری ارآمرده از هرر ر    ره افراطری          

های اآتصاری مو ور را اا تکیه ارر چنرد اصرل انیراری اصرالح   تعرد ل       لیرانتفاعی   انتفاعی نظا 

 مو رور رر ارازار   هایرا اه ررک تأثیرات ا تعاعی فرصتتوان خور اخش مهعی از که ا ل آن ؛ندکن

و   ایشرتر ن تغییررات سرازنده اختصراص     سو ی اا کعتر ن آثار مخرّ ها اه سعترارن آن   ر ان

هرای  چون سرازمان )هم خور ا تعاعی ۀاه اآدامات سازند تعرک  صرفکه اه  ای رهند. ر   ا نمی

 ری مناا    اطعینران  تی(، سورآ ری را اه عنوان معیاری مهم رر سنجش   اثبات اهرهلیرانتفاعی سن

-اازار )مانند راللری  ۀکه فر   نیر های الواکنندرهند. سو  ا ننظر آرار میها مدّاز عد  هدررفت آن

 (.  58 ، ص.)هعانخورند های اآتصاری لیرآانونی   لیره( را نعیها   فعالیت

ازکال کارآفر نی ارا   ۀهع تقر باًاا ازاره اه ا ن موضوع که نی   (1111) 8اندرسون   1، ر  5گوکلو

اررای کارآفر نران ا تعراعی،     کننرد کره  تأکیرد مری   ،رزواندازی از فرصتی  ذاو آلاز میچشم ۀارائ

ن متضرعّ  دگذاری )انرژی، زمان   پول( اا ر عال ه ار رازتن تو یه الز  ارای سرما ه ،فرصت  ذاو

ای ی ر  مرحلره مدل قان مذکورمحقّ ،ل کافی ارای اثرگذاری مثبت ا تعاعی اازد. رر ا ن راستاپتانسی

رر گرا   انرد. طبرق ا رن مردل       ارائه رارهرر آال  ر  کرر کارآفر نی ا تعاعی را ارای خلق فرصت 

-ش مری د   رر گا  اعدی تالکننها ی امیدآفر ن را مطرح میکارآفر ن ا تعاعی ا ده  ا ا ده ،نخست

، 1111، ر ر    اندرسرون   و،گوکلر ) ها را اه فرصتی  ذاو ادل سرازر آنکند که  ک  ا چند مورر از 

   (.5-1 صص.

  رارر اآانره  خلّ نخسرت مراهیتی کرامالً   ۀ رسد کره مرحلر  گونه اه نظر میچند رر نگاه ا ل ا نهر

                                                           
1 Guclu 

2 Dees 

3 Anderson 
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گونره کره   هعران  ، اآ  اما رر ؛ر   اه طور کامل مبتنی ار تحقیق، تحلیل   اصول منطقی است ۀمرحل

 ۀاآیت فرری، اره طرور سیسرتعاتیک   اراسراس مشراهد     های نوآ رانه معکن است عال ه ار خلّا ده

ها ی اه فرصتی  ذاو   آاال تحقرق  های منطقی تولید زوند، تبد ل چنین ا دهموزکافانه   استدالل

ر گرری   ۀاآانه است. نکتر خلّ گری مدا   اا اآداماتهای رآیق   آزمونمستل   تلفیق تج  ه   تحلیل

سرعت طرح ا رده از سررعت تولیرد نهرا ی فرصرت       ن تو ه رازت آن است که مععوالًه آا  دکه اا

گذارنرد، امکران   ها ی که مراحل مختلفی از نقد آزمرون را پشرت سرر مری    ز را تنها ا ده ؛ااالتر است

 (.  هعان)  ااندها ی اا ارزش پیگیری را میتبد ل اه فرصت

رر ااتردای ا رن    ،گونه که رر مطالعات مختل  مرر ر زرده  هعان  زده توضیحات ارائهای ار مبن

 هرای نعونره  توانرد مری مندسرازی   کرارآفر نی ا تعراعی    ا ده توانتلفیق  ۀتوان ر د تجراآسعت می

چره  چنران  ،اره عبرارت ر گرر    ؛پذ ر ا تعاعی را رآم ا ندآسی  هایموفقی از حعا ت مؤثر از گر ه

آن را رر تنراظر ارا    ا ررای زرده اررای   نظری مراوط اه کارآفر نی ا تعاعی   ال امات ایران  هایمدل

مرورر   هایگر همندسازی مندسازی آرار رهیم، کارکرر اا اری کارآفر نی ا تعاعی رر تواناحث توان

 .   زورمیر زن  یتا حدّ نظر

 

 تحقیق تحقیق روش. 3

منرد   رآیرق اررای    ای ر زری نظرا   زمینه ۀنظر . ای استزمینه ۀنظر  ،ر ش اصلی ا ن تحقیق

زرور،  میگونه که امر زه زناخته ای آنزمینه ۀنظر  (.8 ، ص.1111)گلی ر،  رهدمیسازی ارائه مفهو 

ای: زمینره  ۀنظر ر  کشر  »ارا عنروان    یاثرر  رر 1  آنسرلم ازرتر س   5ا لین اار توسط ارارنی گلیر ر  

اره لحراظ    (.5 ، ص.1158، 9)فررا   معرفری زرد   5363 رر سرال  8«ی ارای تحقیق کیفیها استراتژی

 ، ص.1119، 6  کرولی  1)هلرث  ای ر شه رر مکتر  کرنش متقاارل نعرار ن رارر    زمینه ۀمعرفتی نظر 

591  .)   

                                                           
1 Barney Glaser 

2 Anselm Strauss 

3 The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research 

4 Fram 

5 Heath 

6 Cowley 
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 اای اره سرطح   ، رستسازرمیمتعا    5ای که آن را از پد دارزناسیزمینه ۀعنصر کلیدی رر نظر 

رر  ،اره عبرارت ر گرر    ؛توان مشاهده کرر، استمیر مفاهیم چه رر خوااالتری از تجر د نسبت اه آن

مردا   ارین مراحرل     هرای ارگشرت  زرده، رر رفرت  مشراهده میانضعا ای، مضامین نسبتاًزمینه ۀنظر 

 زروند مری تر تبد ل تر   نظریمند، اه مقوالتی انت اعیگررآ ری راره   تحلیل آنها ار پا ه ر زی نظا 

نظرری   هرای تا حد ز اری مستقل از ا رده  سازی مععوالًا ن ر ند مفهو  (.686 ، ص.1116، 1)سارای

تحقیرق مرورر    ۀق اا ارایات نظری حروز اهعیت آزنا ی محقّ ،زور. رر عین حالمیمو ور پیش ارره 

مرک ی تحقیق اازی کند   چه رر ارتباط ارا   ۀنقشی که معکن است رر تعیین مقول ۀنظر چه اه  اسط

 (.  136 ، ص.1111، 8)گولد نگ ل از تحقیق، هعچنان محفوظ استنقد   اررسی نتا ر حاص

ای، سه الگوی ععلیراتی  زمینه ۀزناختی حاکم ار نظر یات ر شرلم حفظ کلّعلی ،رر طول زمان

هرا ازرتر س )ارا هعکراری     رهنردگان آن کم متفا ت رر اطن آن رزد کررره اسرت کره ارائره     ایش

 نرد کدگرذاری نظرری    آازتر س   کروراین مبتنری ارر فر   هستند. ر ش  1(، گلی ر   چارم 9کوراین

رر سره مرحلره    هازور   طی آن تحلیل رارهمیساختارمندی است که از آن اه پارارا م کدگذاری  ار 

ر اارط   ،نها رت رر زرور.  میزامل کدگذاری ااز، کدگذاری محوری   کدگذاری انتخاای پیش ارره 

ای، مرکر ی، زررا ط زمینره    ۀمشتعل ار مقولعیل پارارا زده رر آال   ک مداستخراز هایاین مقوله

، 1158)فررا ،   زرور مری ای، راهبررها   پیامدها ترسیم   تبیرین  ی، زرا ط  اسط  ا مداخلهزرا ط علّ

( مرورر  5333زرده توسرط ازرتر س   کرر این )    رر تحقیق حاضر ر  کرر ر زی پیشنهار(. 1 ص.

 استنار آرار گرفته است.

گر هری متعرکر       هرای ساختار افته، احرث های نیعهیاز از طر ق انجا  مصاحبهمورر ن هایراره

عرال ه ارر ارگر اری  رک  لسره احرث        ،اسنار   مدارک مو ور اه رست آمده است. ار ا ن اساس

اکتشرافی   ترد  ن صرورت     هرای نفعان که اا هدف اررسیگر هی متعرک  اا حضور  ععی از  ی

ا اره ترتیر  ارا حضرور زرش کارزرناس       ، سه احث گر هی مج ّسؤاالت مورر نظر انجا  پذ رفت

                                                           
1 phenomenology 

2 Suddaby 

3 Goulding 

4 Corbin 

5 Charmaz 
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گر هری اره طرور     هرای سازمان، هفت کارآفر ن   پنر مد ر ارزد ارگ ار زد. هر ک از ا رن احرث  

انفرراری نیر  ارا     هایسه ساعت اه طول انجامید. مصاحبه ،گرفتهر  ی صورتمتوسط   مطااق ارنامه

نفر  صرورت   از کارزناسران   زرش نفرر از کارآفر نران  ی    پنر تن از مد ران ارزد   میانی، ر  نفر 

ازرباع نظرری رر    ۀق آاعرد گیری از ا ن تعدار مصاحبه   احث گر هری، نظرر اره تحقّر    گرفت. اهره

عرال ه ارر    ؛اسرت  اروره مطالعات کیفی  هایگیریرا ر رر نعونه ۀمند اه عنوان زیوگیری هدفنعونه

ت مختل    هعچنین اازر دهای میدانی رر طرول حرد ر   ق رر  لسامحقّ ۀر زان های اررازت ،ا ن

اررراری  راهگشا مرورر اهرره   نسبتاً ،ر  سال حضور رر سازمان اه عنوان منبعی  انبی   رر عین حال

 آرار گرفته است.

 نرد  آای، از فرزمینره  ۀهای مبتنی ار ر ش نظر ر کیفی رر تحلیل هایتحلیل راره اه منظور تج  ه

. ا رن  اسرت  زده( اهره گرفته 5333ازتر س   کوراین ) ۀزدطااق الگوی پیشنهارم هاکدگذاری راره

کدگرذاری اراز، کدگرذاری محروری   کدگرذاری       ۀزامل سره مرحلر   ،گونه که ازاره زدالگو هعان

مراروط اره    های افته ۀانتخاای است. توضیحات ایشتر رر مورر ر ند   ال امات ا ن مراحل ضعن ارائ

 اف ار تحلیل مرتن های مذکور از نر ارر کدگذاری راره کر است رر پیش زا ان. تاس زده رره آآن، 

 .  است زدهگرفته  اهره 5«ای ری کیو مکس»

 قابلیت اعتماد )پایایی(. 1 .3

  حرکرت   هرا  ند تکرو ن راره آرر تحقیقات کیفی فر 1پذ ری ارز اای معیار پا ا یاه منظور امکان

چه رر طول تحقیرق   چره پرس از آن اتروان      ای پیش ارر تا ا الًد اه گونهنتا ر را اا  ۀاه سعت ارائ

ق است   کدا   رک مراروط اره    زده مراوط اه تفسیر محقّارائه هایر کدا   ک از گ ارهکرمشخص 

امکان از طر رق   مراحل مختل  انجا  تحقیق را تا حدّ  داا کهر   ا نفرر  ا افرار مورر مطالعه است. 

سازی تیم تحقیرق از طر رق     هعاهنگ هامراوط اه گررآ ری   استخراز راره هایمستندسازی ر  ه

ر ترا امکران   کرر  ند تحقیق اسرتاندارر  آمتعدر رر طول فر هایالز    نی  انجا  کنترل هایآموزش ۀارائ

 ، ص.5833)فلیرک،   رزرو فرراهم  گران  ا محققان ر گر مشاهده هایهای تحقیق اا  افته افته ۀمقا س

                                                           
1 Maxqda 

2 Reliability 
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ل زرنورهای مفصّر   تا اا گفرت  است زدهرر تحقیق حاضر عال ه ار لحاظ موارر فوق، تالش (. 958

  نترا ر   هرا امکران  افتره   نظران آزنا اه موضوع تحقیرق، ترا حردّ   ق   کارزناسان   صاح این محقّ

 ها اف  ره زور. ی آنپا ا ۀر   اه تب  آن ار رر زومو ور ن ر ک  هایحاصل اه  اآعیت

 اعتبار. 2 .3

ق از اورن ر ا ت محقّر رر تحقیقات کیفی مقصور نظر است، موثق 5چه از سنجش اعتبارآن ععوماً

 ندی از اعتبرار اخشری سرر کار    آرر تحقیقات کیفی اا فر ،پد ده  ا ر ااط مورر مطالعه است. اناارا ن

 اارد   طری آن محقرق سرعی     مری گ ارش نها ی ارامه  ۀئآلاز   تا ارا هاتولید راره ۀرار م که از مرحل

گونره کره هسرت،    کار خور را رر هر مرحله اا سراز کارهای مختلر  اره  اآعیرت، آن     نتیجۀند کمی

 هرای  افتره  ۀضرعن مقاالر   اسرت  زده(. رر ا ن تحقیق تالش 959-953 ، صص.هعانن ر ک سازر )

مختل  رر اررسی  رک مرورر    هایی از ر شگیرر گر، اا اهرهمختل  اا  ک هایحاصل از تکنیک

کیفری   هرای گر هی   لیره( اعتبار اررسی هایمورری، احث های احد )مشاهدات میدانی، مصاحبه

ی ارا  حاصل اه طور   ئری    را کلّر    هایرر مراحل مختل   افته ،ر. اه عال هزوامکان تأمین  تا حدّ

مو رور   هرای تا امکان ارز اای فاصله است زده رر میان گذازته« مورر مطالعه»نف  رر گران  یکنش

رر چرارچوو   هرا گران   کاستن از ا ن فاصرله  ا  هنیات کنش هامحقق   اررازت هایاین رهیافت

 ر.زوطرح تحقیق فراهم 

 معرفی مورد مطالعه. 3 .3

اراسراس تکرالی     5836مندسازی زنان سرپرست خرانوار زرهرراری تهرران رر سرال     ستار توان

 انااالرستی زرهرراری تهرران   اره رنبرال تصرو   رر زرورای معا نر        هایی مندرز رر ارنامهآانون

ن ا. رر ااتدای آلاز اه کرار سرتار، زرورا ی راهبررری متشرکل از معا نر      است زدهزهرراری تأسیس 

 هرای امور اانوان   ارخی ر گر از مد ران ارزد   نی  متخصصان حروزه  ۀزهررار، مد ران ارزد حوز

اات آن اا تو ه اه زأنیت آرانونی اعضرای حاضرر رر آن  لسرات اره      زکل گرفت که مصوّمرتبط 

 ،مندسازی مورر استنار آرار گرفت. اره تردر ر  ا را ی ستار توان هایالععل  رستور هانامهعنوان آ ین

مندسرازی اررای  احردهای ا را ری     زدن من لرت    ا گراه سرازمانی سرتار تروان       پس از ر زن

                                                           
1 Validity 
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ر گانه، زورای مذکور اه فعالیت خرور خاتعره رار   از آن      ژه رر سطح مناطق ایستزهرراری اه

ز رنظر مستقیم زهررار تهران اه فعالیت خرور ارامره    پس ا ن ستار رر آال   احدی رر حد اراره کلّ

 راره است.  

ارر   کره عرال ه   انداوره امعه هدف ستار توانعندسازی رر اد  تأسیس، زنان سرپرست خانواری 

 هرای مختل ، اه هر رلیل از زعول سرا ر سرازمان   هایسکونت رر تهران    نیاز اه رر افت حعا ت

. رر عرین حرال حَسَر     انرد اروره متولی از آبیل کعیته امردار امرا  خعینری )ره(   اه  سرتی خرارز      

 گذزته، آید اخیر )عرد  رر افرت خردمات از سرا ر نهارهرا( رر      هایا جار زده رر سال هایظرفیت

صورت احراز نیازمندی مرا عه کنندگان، اه   ژه ارای خدمات مهرارت آمروزی   ازرتغال، رر نظرر     

ستار مجعوعه ای از خدمات آموززی، مهارت آموزی   ازتغال، انرواع مشرا ره،   ا ن  زور.عیگرفته ن

خدمات رفاهی   تسهیالت مالی را اه افرار تحت پوزش خور حس  نیازهای احصرا  زرده ا شران    

 .5رهدمیه ارائ
 

 تحقیق هاییافته. 4

 1، ا لین آد  استخراز مفاهیم ا لیره از طر رق کدگرذاری اراز    تحقیقگو ی اه سؤاالت ارای پاسخ

 ،زرده از سروی ازرتر س   کروراین کدگرذاری اراز      . انا اه تعر   ارائره استاورهها متون مصاحبه

کشر    هرا هرا رر راره نر ندی تحلیلی است که طی آن مفاهیم مشرخص   خصوصریات   ااعرار آ   

 نرد  آمرین مرحلره از فر  ر ّ 8رگرذاری محروری   (. 515 ، ص.5333)ازرتر س   کروراین،    زرور می

 هرای سراختن مقولره  ( است که طی آن از طر ق مرتبط5333پیشنهاری از سوی ازتر س   کوراین )

یرنرد. ا رن   گمری زکل  1ها رر سطوح مختل ، مقوالت اصلین  ااعار آ ها، ار مبنای خصیصه9فرعی

 ۀاصرلی مقولر   میمحرور مفهرو   پیرامرون که کدها  است زدهگذاری نا « محوری» هت  ه آن ند اآفر

                                                           
 سرپرست زنان مندسازیتوان ستار سالۀهفت علکررع گ ارش از ارگرفته مطالعه مورر معرفی رر زدهارائه توضیحات 5

 .است تد  ن زده ستار آن ععلکرر کنترل   ر  یارنامه ارارۀ توسط که است تهران زهرراری خانوار

2 open coding 

3 axial coding 

4 subcategories 

5 categories 



 461                                 ...کارآفر نی ار مبتنی مندسازیتوان                                    دومشمارة 

 

شوده در  و مقووتت اصولي شساسوایي    مفراهیم  (.518-519 ، صص.)هعان گیرندمیمورر نظر  ای 

 .است شدهآورده  (4)جدول 

 اجتماعی کارآفرینی بر مبتنی مندسازیتوان یممفاه -1 جدول
 مقوله نوع کلی ۀمقول مفهو   رر 
 خطرپذ ری 5

 اخشیالها  1 یعلّ خواهتحول مد ر ت
 اخشیانگی ه 8
 (نسلی رر ن   نسلی این) تجرایات  اای ر ان 9

 انسانی نیر ی اه اخشیآگاهی 1 یعلّ مندتوان انسانی نیر ی
 ر زآمد   مدا   آموزش 6
 زرا ط س ح ار سازمان ااعار تغییرپذ ری 3

 علیّ پذ رانعطاف سازمانی ساختار
 زغلی یارتقا   مد ر تی گررش 3
 پذ ریمسؤ لیت 3

 سازمانی تعهدات اه اندیپای 51 علّی ایحرفه اخالق حاکعیت
 کارکنان   مد ران این تعارض کاهش 55
 پررازیا ده   اآیتخلّ 51

 ااکیای    سارت 58 یعلّ کارآفر نیۀ ر حی
 آلورااها  زرا ط رر کار 59
 رر مد ر تی نظا  کالن های  ژگی ععومی امور رر ر لتی ۀگسترر مداخالت 51

 ا ران
 ایزمینه

 زورا ی نظا  استقرار 56
 رر کار   کس  فضایمیععو زرا ط راریسرما ه اه نسبت زکاکانه نگاه 53

 ا ران
 ایزمینه

 ا تعاعی تأمین   کار ۀحوز گیرانهسخت آوانین 53
 (لیرر لتی  میععو ر لتی،) فعال هایسازمان این هعاهنگی عد  53

 ایمداخله هاسازمان کاریموازی
11 

 فعال هایسازمان ععلکرر رر زفافیت عد 

 (لیرر لتی   میععو ر لتی،) 
 میانی مد ران رلیل ای تغییرات 15

 ایمداخله مد ر تی ثبات عد 
 سازمان رر مد ر تی ۀتجرا انبازت فقدان 11
 تولیدی کار ااالی ر سک 18

 ایمداخله اآتصاری نوسانات
 هاآیعت رفتن پا ین   ااال 19
 استفارهاد ن    پراکنده منقول مناا  کارگیریاه   تجعی  11

 راهبرری سازمان راکد مناا  سازیفعال
 معین راریکا فاآد لیرمنقول مناا  از ارراریاهره   زناسا ی 16
 راهبرری اآدامات   هاارنامه رر محوریمخاط  هدف ۀ امع  اآعی نیازهای محاسبۀ 13
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 مقوله نوع کلی ۀمقول مفهو   رر 
 مخاطبان ار اآدامات اثرات ارز اای 13
 اآدامات ارز اای   مخاط  از نیازسنجی اساس ار ر  یارنامه 13

 (کار محل رر) مدر و   کارآفر ن این ر زانه ۀگسترر موا هات 81
  نفعان ی این پیوسته تعامل

 (مدر و   کارآفر ن سازمان،)
 85 راهبرری

 کارآفر نان سازمان، مد ران این صعیعانه  عیلیررس گوهای گفت
 مدر و ان  

 سازمان   کارآفر ن اا مدر و ان زمانهم ارتباط 81
 تولیدی   اآتصاری امور رر مستقیم ۀمداخل از پرهی  88

 راهبرری گرییتصدّ  ای اه گرییتولّ
 سازمان رر «ا را ی» امور از «نظارتی» امور رآیق تعا   89
 سازمان نظارت   ر  یارنامه توان یارتقا 81
 ا را ی امور حداکثری سپاریار ن 86
 ا تعاعی اهداف از اآتصاری اهداف تفکیک 83

 رر اآتصاری کارآفر نان ررگیری
 ا تعاعی کارآفر نی

 راهبرری
 اآتصاری کارآفر نان اه اآتصاری اهداف اگذاری  83

83 
 ا تعاعی رستا ررهای   کارآفر ن اآتصاری مناف  این گرا یهم

 سازمان
 اآانهخلّ هایا ده سازیپیاره   طراحی 91

 ععلکرر ارز اای   کنترل 95 راهبرری اآدامات   هاارنامه رر مدا   اازاند شی

  اری هایر  ه اصالح 91

  و یصرفه 98

 پیامدی مقتصدانه مندسازیتوان
 هاه  نه کاهش 99
 استفارهد ن ا امکانات از ارراریاهره 91

 ایشتر ۀاف  رارزش ا جار 96

 مندسازیتوان ر ند تدا   93
 پیامدی ااثبات مندسازیتوان

 مندسازینتوا اثرات ماندگاری 93

 سازمان مد ران   کنانکار زغلی هایمهارت ارتقا  93

 پیامدی متقاال مندسازیتوان
 سازمان رر اخالآی هایارزش اسط 11

 (کارآفر نان) ارراراناهره ۀکارآفر نان هایمهارت یارتقا 15

 ارراراناهره   سازمان ا تعاعی های لیتؤمس تحقق 11

سرازی    پارچره  نرد  رک  آرمشرتعل ارر ف   5عنوان کدگذاری انتخراای  ااکدگذاری  ۀمین مرحلسوّ

 ۀای( هعرراه اسرت. مقولر   مرکر ی ) را هسرته    ۀای است که اا انتخاو  رک مقولر  زمینه ۀاصالح نظر 

                                                           
1 selective coding 
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ز راری انت اعری    رلم ارآمردن از تحقیرق ترا حردّ    اصلی تحقیق است که علی ۀگر زمینمرک ی نعا ان

اره طروری کره     ؛عره اسرت  رر چنرد کل  نتیجره ای از خالصه ،مرک ی ۀمقول ،آمی است. اه ایانی الراق

مرکر ی معکرن اسرت از     ۀ. مقولاستاورهآن چی ی اازد که تحقیق مورر نظر رر پی آن  ۀف هعمعرّ

کره مقروالت   ق مبنی ارر ا رن  اساس تشخیص محقّکه ارلیست مقوالت مو ور اررازت زور    ا ا ن

اازرد کره اراآی     آن هستند، اصطالح انت اعی ر گری نیراز  ۀمو ور هر ک اخشی از راستان   نه هع

مرکر ی   ۀپد رد  (.598-596 ، صرص. 5333)ازرتر س   کروراین،    مقوالت   رل آن  رای گیرنرد   

مندسازی مبتنی ار کرارآفر نی ا تعراعی اره مثااره  رک      توان»زده رر ا ن اخش، ای( زناسا ی)هسته

 است.  « ر  کرر سازمانی

ای، ای، زررا ط مداخلره  زمینهی، زرا ط زرا ط علّتحقیق مشتعل ار  عیمدل پارارا  (1)رر زکل 

ترالش  رر ارامره  از این ا ن مروارر  . زورمیمشاهده مرک ی مورر مطالعه  ۀراهبررها   پیامدهای پد د

مرک ی زناسا ی زده   پیامدهای اصلی رخدار آن، اا تفصریل   ۀی حاکم ار پد دزرا ط علّزور تا می

نقرل   ۀمو رور، از  کرر نعونر    هرای ر ت کر است اه رلیرل محرد    زا ان تحلیل زور. تج  هایشتر 

 .است زدهزوندگان رر ا ن مقاله صرف نظر مستقیم مصاحبه هایآول

 یشرایط علّ. 1 .4

خرواه،  ای از عوامل زامل مرد ر ت تحرول  زور، مجعوعهمالحظه می (5)گونه که رر زکل هعان

کرارآفر نی   ۀای   ر حیر حرفهپذ ر، حاکعیت اخالق مند، ساختار سازمانی انعطافنیر ی انسانی توان

مندسازی مبتنی ار کارآفر نی ا تعاعی اره مثااره   توان»اند. رخدار مرک ی تحقیق اثرگذار اوره ۀار پد د

خواه رر سازمان است. ارا تو ره   رر ا لین آد  مستل   استقرار مد ر ت تحول«  ک ر  کرر سازمانی

 ر ر  کرر رر سازمان را رر خرور رارر، طبیعتراً  زده که اه نوعی تغییمرک ی زناسا ی ۀاه ماهیت پد د

لی های انگی زی، نگرزی   رفتاری متناس  اا چنین تغییرر   تحروّ  رارای   ژگی درهبری سازمان اا 

 اازد.

نیر   کری از عوامرل اثرگرذار ارر      « پذ رساختار سازمانی انعطاف»، «خواهمد ر ت تحول»رر کنار 

هرا  پذ ری ساختار سازمانی هم اه چیدمان نقرش ت انعطافمحوری تحقیق است. رر نگاه نخس ۀپد د

ی زده این افرار مترولّ ها رر سازمان استگی رارر   هم  ااسته اه کیفیت پیوندهای تعر   لیتؤ  مس
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گرا انره رر سرازمان   ر از ر اارط خراص   ،اه عنوان مثال؛ ها رر سازمان است لیتؤها   مسآن نقش

پرذ ری سراختار سرازمان    انعطراف  ،عال ه ارر ا رن  ؛ پذ ری آن اازدافتواند مانعی ار سر راه انعطمی

تواند نازی از تنوع مناا  از  ک طرف   تنوع تجارو سازمانی رر موا هه ارا مسرائل مختلر  از    می

 سوی ر گر اازد.  

زرور.   ا اه آن پرراخته مری رر سازمان عامل ر گری است که رر ا ن« ایحاکعیت اخالق حرفه»

 ۀمقولر  ۀای   کارآفر نی ا تعاعی زمانی که رر سطح سازمانی تحلیل زروند، اره  اسرط   اخالق حرفه

 ۀپرذ ری ا تعراعی نتیجر    لیتؤمس ،زوند. رر  اآ ر گر مرتبط میپذ ری ا تعاعی اه  ک لیتؤمس

الز  اررای زرکوفا ی کرارآفر نی     ۀای رر سرازمان از  رک طررف   زمینر    سازی اخرالق حرفره  پیاره

  گر است. ا ن موضوع مورر تو ه مد ران ارزد سازمان مورر مطالعره نیر  اروره   ا تعاعی از سوی ر

ای رر سرازمان اره تعارضرات ارین نیر هرای      فقدان حاکعیرت اخرالق حرفره    ،است. از سوی ر گر

مرکر ی مرورر نظرر ترأثیر      ۀتوانرد ارر مقولر   زند   اه ا ن  اسرطه مری  کارزناسی   مد ر تی رامن می

 معکوس اگذارر.  
مرکر ی   ۀزرده رر آالر  پد رد   افتارن ر  کرر سرازمانی ایران  تر ن عوامل اثرگذار ار  اهم کی از م

 راای اره   رر سرازمان اسرت. رر اسریاری از مروارر عرد  رسرت      « مندنیر ی انسانی توان»تحقیق،   ور 

نازری از  که اه فقدان مناا   ا عد  پشتیبانی الز  مراوط اازد، های مورر نظر، ایش از آناهداف  ا ارنامه

هرا اسرت. ا رن    ارر آن اهداف   ارنامهسازی   پیشمندی الز  رر نیر ی انسانی اه منظور پیارهعد  توان

اسرت.از  هرای کارزناسری سرازمان آاارل مشراهده اروره      های مد ر تی   چه رر ال هموضوع چه رر ال ه

هرای  آمروزش  ۀل   ارائر مسرت « منرد نیر ی انسانی توان»اا د رآت رازت که ارخورراری از  ،سوی ر گر

 های مختل  است.  ها   پستزرح  ظا   افرار رر رره ۀتو یهات کافی رر زمین ۀالز    نی  ارائ

گرفتره نشران از   های صورتهای حاصل از مصاحبهای   نی  اررازتهای مشاهده افته ،هعچنین

هرای مرد ر تی ارر    ه رر ال ه  ژاه ،نیر های سازمان« ۀنگرش   منش کارآفر نان»اثرگذاری آاال تو ه 

ا ن عامل ار ااعار ر انی   رفتاری تأکیرد رارر کره ارا تو ره اره       ،مرک ی تحقیق رارر. رر  اآ  ۀپد د

ر   گذاری منطبق اا کارآفر نی ا تعاعی ارای سازمان، اه فرر آردرت هعراهری ارا ر نرد متغیّر     هدف

 رهد.زده را میسازمان رر مسیر ترسیم ۀ ااندتکامل
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 سازمانی رویکرد یک مثابه به اجتماعی کارآفرینی بر مبتنی مندسازیتوانمیپارادای مدل -1 کلش

 

 های کالن نظام مدیریتي در ایرانویژگي 

 شرایط عمومي فضای کسب و کار در ایران 

 ایزمینه

 

 
 هاکاری سازمانموازی 

 عدم ثبات مدیریتي 

 نوسانات اقتصادی 

شرایط 
 -واسط

 مداخله گر

 سازی مسابع راکد سازمانفعال 

 ها و اقداماتمحوری در برنامهمخاطب 

 نفعان )سازمان، کارآفرین و تعامل پيوسته بين ذی

 مددجو(

 ّگرییگری به جای تصدّيتول 

 درگيری کارآفریسان اقتصادی در کارآفریسي 

 اجتماعي

  ها و اقدامات اندیشي مداوم در برنامه با 

 راهبردها

 خواهمدیریت تحول 

 مسدنيروی انساني توان 

 ختار سازماني سا

 پذیرانعطاف

 ایحاکميت اخالق حرفه 

 کارآفریسي ةروحي 

شرایط 

 علّی

 مسدسازی مقتصدانهتوان 

 مسدسازی باثباتتوان 

 مسدسازی متقابلتوان 

 پیامدها

مسدسازی مبتسي بر توان

کارآفریسي اجتماعي به 

مثابه یک رویكرد 

 سازماني

 پدیده
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 پیامدها. 2 .4

مرورر   ،مرک ی تحقیق سه پیامد اصلی اه رنبال رازته است که رر ارامه اره تفکیرک   ۀرخدار پد د

 و ی آاارل تو ره   مندسازی مقتصدانه ازاره اه صرفهلین پیامد اا عنوان توانگیرند. ا ّمیاررسی آرار 

اره   ، رو ی اره طرور خراص    مندسازی  امعه هدف رارر. ا رن صررفه  رر مناا  مورر نیاز  هت توان

ضرعن   ،اسرت  زرده ق  لوگیری از هدررفت مناا  سازمان رر طول ا رای طرح مذکور محقّ ۀ اسط

ترر مرورر   مناا  راکد مو ور رر سازمان کره پریش  ارراری از گرفته ار اهرهکه تکیه   تأکید صورتآن

تر ن ا رن  اصلی ،  از سوی ر گر است زدهرا مو    هااحث آرار گرفت، از  ک سو کاهش ه  نه

مند   ارززعند رر  رذو کارآفر نران   استفاره اه عنوان عاملی آدرت اد ن های عنی ساختعان ؛مناا 

 رو ی  آفر نری   صررفه  ای از ارزشور زنجیرره خر  ۀاآتصاری ععل کرره است که ا رن امرر اره نوار    

 اآتصاری را اه رنبال رازته است.

گیرری  . ا رن پیامرد نراظر ارر زرکل     اسرت  زرده نامیرده  « ثباتمندسازی ااتوان»مین پیامد مهم ر ّ

مندسرازی  گرفتره اررای تروان   گرذاری صرورت    ژه رر ارتباط اا هدفکارها ی رر سازمان   اه ساز

مندسرازی از  رک سرو      تردا   ر نرد تروان    ۀکننرد تضرعین  ،ر است که اه نروعی طبان مورر نظامخ

 ندگی مخاطبان از سوی ر گر اازد.  ماندگاری اثرات آن ار ر ی ز

گرر  ایران  ،است. ا ن پیامد رر  اآر  « مندسازی متقاالتوان»پیامد مهم ر گر، پیامد مرک ی تحقیق، 

 نتیجرۀ امل سازمان، کارآفر ن   مدر و است که ز ؛نفعان اصلیگیری ر ندهای تعاملی این  یزکل

مندی زنان سرپرست خانوار طی ا ررای  توان ۀها است. رراارمندی هر سه آنتوان ۀپیوست یآن ارتقا

اره تبیرین زررا ط ر  ضرل  ر گرر       ، را . رر ا رن اسرت  زرده ا احث اه طور مج ّ ،طرح مورر مطالعه

 هرای   رژه گرر ه  اره  ،اه مسائل آحار زرهر ندان زور. رر ضل  سازمان هرچند رسیدگی میپرراخته 

امرا   ؛پذ ر چه اه لحاظ آانونی   چه اه لحاظ اخالآی اخشی از  ظا   نهرار زرهرراری اسرت   آسی 

 تواند نتا ر متفا تی را ارای سازمان اه رنبال رازته اازد.  مینوع موا هه اا ا ن مسائل 

زمانی مرورر اررسری رر تحقیرق حاضرر     سرا  ۀگرفته پیرامون تجرا  مشاهدات صورت ها اکا ی

 را کره   اند شرانه ارا چنرین مسرائل ا تعراعی از آن     اآانره، ر زآمرد   اراز   رهد ررگیری خلّمینشان 

تعراملی ارین مرد ران       هرای اهبرور آاالیرت   ،زرغلی   هعچنرین   هرای مهرارت  یاف ا ی، ارتقارانش
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، رر ععرل اره   سرازر مری کارزناسان چه اره صرورت افقری   چره اره صرورت ععروری را نراگ  ر         

   هرا اررر ارنامره  ر    پیش مسائل پیش مندی ایشتر سازمان   اهبور ععلکرر آن رر مسیر حلّآدرت

زردن  پیامرد مرورر اررسری نراظر ارر نهار نره       ،عرال ه ارر ا رن    ؛زرور مری سازی اآدامات منجر اهینه

اف ا ری  ت. ر ند آاالیرت مندی سازمان استوان یارتقا ،پذ ری ا تعاعی سازمان   اه تب  آن لیتؤمس

کننرده رر  اللر  کارآفر نران مشرارکت    ،ر  اآ رتوان رر این کارآفر نان ررگیر نی  مشاهده کرر. میرا 

پیونرد ارین    ۀطرح از مرزهای کارآفر نی اآتصاری فراتر رفته اه رر ات مختلر  تجرایراتی رر زمینر   

 اند.   تعاعی رازتها تعاعی   اآتصاری را رر آال  کارآفر نی ا هایگذاریاهداف
 

 پیشنهادهاو  گیرینتیجه. 5

گرفته رر ا رن تحقیرق، کرارآفر نی ا تعراعی اره      ار مبنای نتا ر حاصل از مطالعات کیفی صورت

عنوان  ک ر  کرر سازمانی مورر زناسا ی آرار گرفت که رر راستای  ظیفه  ا هدف سرازمان مبنری   

. اره  است اورهسرپرست خانوار( کارآمد   راهگشا  ن )زنانمندسازی  ک گر ه ا تعاعی معیّار توان

نظا  مرد ر تی   های  ژگی ۀتری رخ راره است که ررارگیرند سی  ۀا ن پد ده رر زمین ،طور خالصه

پذ ر رر نهارهای ر لتری      ژه رر ارتباط اا ساز کارهای را ر ارای حعا ت از اآشار آسی کشور اه

زرهر تهرران اره طرور     کار رر ا ران اه طور عا    رر کرالن   نی  خصوصیات فضای کس    میععو

ترازری ارر سرر راه رزرد     زا ری    را مران    خاص است. اهعیت مورر اخیر رر نسبت آن ارا فرصرت  

 کارآفر نی ا تعاعی است. ۀکارآفر نانه از  عله رر حوز هایفعالیت

د اثرگرذاری آاارل تو ره    ؤ ّر کر، نترا ر م الرذّ فوق ی اثرگذار ار پد دّرر اررسی پیرامون زرا ط علّ

چون نوع مد ر ت حاکم ار سازمان، کیفیت منراا  انسرانی، ماهیرت سراختار سرازمانی        هم ؛عواملی

خواه،   ور نیرر ی انسرانی   . رر ا ن ارتباط سبک مد ر تی تحولاست اورهفرهنگ حاکم ار سازمان 

حاکعیرت   ،زمانی   رر نها رت پذ ری   چااکی کافی رر سراختار سرا  ر ده   ااتجراه، انعطافآموزش

مرکر ی   ۀرخدار پد د زمینۀ اندکارآفر نی رر فرهنگ  اری سازمان توانسته ۀای   ر حیاخالق حرفه

 ۀگر ار پد رد سه عامل مهم ر گر رر آال  زرا ط مداخله ،زده را فراهم آ رند. رر عین حالزناسا ی

ال رر راسرتای  فعّر  هرای نهارهرا   سرازمان   رر ارین « کاریموازی» ،. نخستانداورهمورر نظر اثرگذار 
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اف ا ری،  گرا ری   هرم  هدف که رر صورت عد  تالش ارای تبرد ل آن اره هرم    ۀمندسازی  امعتوان

رر رر ن سرازمان    « تغییرات مد ر تی» ،زور. ر  میمو   ا جار ااها    عد  زفافیت رر اآدامات 

 ،  رر نها رت  سرازر مری را اا مشرکل موا ره    هامرتبط که ثبات رر تصعیعات   ارنامه های ا سازمان

منردی  اعد اآتصاری تروان  ۀرر زمین هاگذاریکارآفر نانه   نی  هدف هایکه طرح« نوسانات اآتصاری»

 .سازرمیی موا ه  دّ هایرا اا چالش

راهبررهرا ی   اسرتفاره از مورر احث، مرالز  ارا    ۀای، رخدار پد دی   مداخلهعال ه ار زرا ط علّ

تعامرل  »، «  اآردامات  هرا محروری رر ارنامره  مخاطر  »، «سازی مناا  راکدفعال»که زامل  است اوره

ررگیری کارآفر نان اآتصاری رر کرارآفر نی  »، «گرییگری اه  ای تصدّیتولّ»، «نفعان یپیوسته این

ا ن راهبررهرا،  گرفتن زور. مبنای ععل آرارمی«   اآدامات هااازاند شی مدا   رر ارنامه»  « ا تعاعی

نترا ر   ،مورر مطالعه را ایش از پیش اه  ک مدل کارآفر نی ا تعاعی ن ر ک ساخته است. رر نها رت 

 ۀپیرامون تجرایات سازمان مورر مطالعه، اه زناسا ی سه پیامرد اصرلی اررای رخردار پد رد      هااررسی

 زرده ر سرازمانی منجرر   رمندسازی مبتنی ار کارآفر نی ا تعاعی اه مثااه  ک ر  ک عنی توان ؛مرک ی

« مندسرازی متقاارل  تروان »  « مندسرازی ااثبرات  تروان »، «مندسازی مقتصدانهتوان»از که عبارت  است

 .  انداوره

هرای  ماحصل تجرایات مختلر  رر آالر  مردل    ،ها   رر نتیجهگذاریرلم تفا ت رر هدفعلی

آفر نی ا تعراعی اررای   الگوهرای مبتنری ارر کرار     ،ترر کارآفر نی ا تعراعی    را اره طرور مشرخص     

هرای  ر گر مشااهتی حاکم ار رستا ررهای چنین اآدامات   تجرایاتی اا  کمندسازی، ر ح کلّتوان

ترر مرورر   ( رر نیجر ه که پریش 1151 عی )مورر مطالعه توسط ا گان ۀتجرا ،ارای نعونه ؛فرا ان رارر

اره رسرت   چره رر ا رن تحقیرق    آن رر نتا ر نها ی   پیامدهای اصلی اا ،اررسی آرار گرفت اه نوعی

 خوانی رارر.  است، هم آمده

چره رر مباحرث نظرری مررتبط پیرامرون      اسیاری از   وه سازمان مورر مطالعره ارا آن   ،اه عال ه

کارآفر نی ا تعاعی آمرده اسرت، مطااقرت رارر. فعالیرت      ۀها رر حوزهای فعالیتها   اا سته  ژگی

مبتنی ار اتخا  مأمور رت  هرت    ( آمده است، ععدتا1115ً) ر   ۀچه رر نظر ا ن سازمان مطااق اا آن

 زرده، گرفتره نار دههای های ا تعاعی، نوآ ری رر ا ن زمینه   زناسا ی فرصتا جار   حفظ ارزش
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سرازمانی ترالش زرده     ۀمناا  راکد رر سازمان اوره اسرت. رر ا رن تجرار    ی  ژه رر ارتباط اا احیااه

های ا تعراعی   اآتصراری صرورت گیررر کره رر اسریاری از       ق ارزشزمان اه خلاست تا تو ه هم

( ارر  1113  ماسِتی،  1113؛ زار سکی، 1116تعار     نظر ات کارآفر نی ا تعاعی )میر   مارتی، 

 آن تأکید زده است.

زده ارای اعد اآتصاری رر اراارر اعرد ا تعراعی   نیر  ماهیرت      از حیث ا لو ت اتخا  ،هعچنین

( مرورر احرث آررار گرفرت،     1113چره رر مردل ماسِرتی )   ها مطااق آنانتفاعی فعالیتانتفاعی  ا لیر

گر اری    توان از  ک سو رارای ا لو ت ا تعراعی رر هردف  های سازمان مورر مطالعه را میفعالیت

مستل   کس  سور از سوی ر گر رانست. هرچنرد زرکل تعر ر  رااطره ارین سره ضرل  سرازمان،         

اررار  احدهای اآتصاری(   زنران سرپرسرت خرانوار )اره عنروان      اهره کارآفر ن )رر مقا  مؤسس  

از ا رن   ارنردگان منردی  اهرره  ای اوره است که ععردتاً مندسازی اه گونهتوان ۀهدف( رر ارنام ۀ امع

 عنری کارآفر نران   زنران سرپرسرت خرانوار       ؛الکه ر  ضرل  ر گرر  نیست؛  سورآ ری خور سازمان

 اازند.

آزمرون    اره نروعی،    ،زده رر سازمان مرورر مطالعره  ر ند طی رررسد میاه نظر  ،از سوی ر گر

 نرد  آ  ژه رر آیراس ارین مراحرل مختلر  ا رن ر نرد ارا فر       است. ا ن موضوع اه   ور رازتهخطا 

رر  رک   ،ر. رر عرین حرال  زرو ( ایشتر آزکار مری 1111زده رر مدل گوکلو، ر     اندرسون )ترسیم

هرا،  گر اری ای از رسرتا ررهای حاصرل از هردف   ل، سرهم ععرده  توان گفت رر ععی میارز اای کلّ

 ۀقان مذکور   ارخی ر گر از اند شرعندان حروز  چه محقّگرفته اه آنها   اآدامات صورتر  یارنامه

 اند، منجر زده است.از آن  ار کرره «اثرگذاری ا تعاعی»عنوان  ااکارآفر نی ا تعاعی 
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