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 چکیده

بنیاد باا شناسی نظریۀ دادهاین پژوهش، تفسیری، رویکرد آن کیفی و استراتژی آن روش

ایران را احصاء کرده  اجتماعی کارآفرینی های)گلیزری( است که مؤلفهرویکرد ظاهرشونده 

بومی طراحی شده اسات  جامۀاۀ پاژوهش، گارگاان کاارآفرینی اجتمااعی و  است و مدل

نفار تاا اشااا   91گیری هدفمناد، های اجتماعی بودند که به روش نموناهمؤسسان شرکت

یرفت  در راستای تجزیه و تحلیل آنان مصاحاۀ عمیق صورت پذنظری انتخاب شدند و  با 

استفاده شد و فرایندهای کدگذاری بااز،  91نسخۀ  MAXQDAافزاری ها، از بستۀ نرمداده

 کدگاذاری فرایند طی در ،شدههای انجامتحلیل و تجزیه از انتخابی و نظری انجام شد  پس

 اساتحکام ررسایب بارای  شاد استخراج مفهوم 53 اولیه، هایداده با مستمر کدها مقایسۀ و

 اساتفاده پاذیریتأیید و اطمیناان قابلیت پذیری،انتقال اعتاار، قابلیت مۀیار چهار از پژوهش

محیطای، هاای اجتمااعی و زیساتها، بحراندر این مدل، علل )نیازها، مسائل، چالش  شد

هااای فااردی و هااا )انزیزههای اجتماااعی(، عواماال هماسااته یااا کوواریانسوجااود فرصاات

عوامل فرااجتماعی، داناش کاارآفرینی فارد، پیۀاینۀ تحصایلی، داناش و تجرباۀ  اجتماعی،
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پیۀین، عوامل گانوادگی، ابۀاد شخصیتی، الزوهای نقش(، اقتضاائات یاا عوامال تۀادیلزر 

های مختلف سازماندهی، ای، گونههای سرمایههای سازمانی کارآفرینانه، زیرساگت)مهارت

وکاار، مراکاز آموزشای و سازی، داشتن مدل کسباکههمزرایی نهادهای حمایتی، تیم و ش

پژوهۀی، منتورها و مراکز رشاد، رفام مۀاکلات کارآفریناان اجتمااعی(، شارایج میاانجی 

هاای کاارآفرینی نزری، جاذابیت فۀالیتجاناه)مۀروعیت کارآفرینی اجتماعی، ثاات و همه

ای ( و عوامال زمیناههاای مۀناوی، اجتمااعی و اقتصاادیارزش اجتماعی(، پیامدها )ایجاد

 و قاوانین اقتصاادی، عوامل سیاسی، عوامل جغرافیایی، عوامل اجتماعی، –فرهنزی )عوامل

 شناسایی شادند « فرایند گلق ارزش اجتماعی»مقولۀ محوری ها( حول رسانه ها،مۀی گج

دربارۀ کارآفرینی اجتماعی برای محققاان  ارزشمندی و بینش نینو یایزوا حاضر، پژوهش

کارده  فراهم سازان این حوزه در کۀورگذاران و تصمیمه، کارآفرینان اجتماعی، سیاستآیند

 باشد گۀا تواند برای آنان راهاست و می

کارآفریناان اجتمااعی، کاارآفرینی اجتمااعی باومی، فرایناد گلاق ارزش ها: کلیدواژه

 سی گلیزر  6بنیاد، نظریۀ داده اجتماعی،

 . مقدمه1

  اسات شاده شاناگته توساۀه و رشاد یاصال عنصاری نیکاارآفر، دهااقتصا از یاریبس در

 ( 869، ص  9193، 1اسات )دراکار ناوآوری طریاق از ارزش ایجاد کارآفرینی اصلی موضو 

 شودیم محسوب کمی و ستیب قرن شده درتوجه موضوعات از یکی نیز یاجتماع ینیکارآفر

 بار تمرکاز باا دیاجد یهاشرکت ۀهتوس عنوانبه یتاحد یاجتماع ینیکارآفر  (8191، 2مایر)

 4آشاوکا(  8195، 3جرماا ) شاودیما فیتۀر یمال اهداف نیهمچن و جامۀه ،یاجتماع جینتا

 مۀاکلات بارای اینوآوراناه هاایحلراه کاه داندمی افرادی را اجتماعی کارآفرینان( 8191)

                                                      
1. Drucker 

2. Mair 

3. Germak 

4. Ashoka 
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 برای جدیدی هاییدها هاآن  دهندمی ارائه محروم اقۀار مسائل ویژهبه گود ۀجامۀ اجتماعی

 اجتمااعی ۀحاوز در جدیاد جهۀی برای را جامۀه و دهندمی پیۀنهاد وسیم مقیاس در تغییر

   کنندمی ترغیب

 دهیاپد نیاا به علاقه شود،یم مۀاهده عمل در که هاستسال یاجتماع ینیکارآفر اگرچه

 تحقاق 8111 ۀدها در هارساانه توجاه رشدِ با و 9111دهه در فقج هادولت و هادانۀزاه در

 افاازایش دلیلبااه اجتماااعی کااارآفرینی جهااانی افاازایش  (8193، 1)کوپولااوکن ه اسااتافتاای

 که کسانی برای رفاهی بودجه نۀدنتأمین ثروت، تفاوت گسترش مانند المللیبین هایچالش

، 2فلورین و اشامیت) توسۀه یافته است اجتماعی نیازهای جهانی ماهیت و هستند آن نیازمند

 ارائاه بارای ممکان مدل یک اجتماعی کارآفرینی جهانی، هایچالش این به توجه با  (8199

 ناانیکارآفر تیااهم بهامر  نیا ( 8116، 3کند )پردو و مکلینمی فراهم هم را فقرا به گدمات

 کیا در یاجتمااع ارزش جاادیا و مۀکلات نیا حل یبرا را ۀانیهاییتوانا قالاً که یاجتماع

 یاجتمااعی نیکاارآفر نیابنابر؛ دیافزایم ،اندداده نۀان جهان سراسر در کارآمد و مؤثر روش

   دهد ارائه رانیا و یجهان جامۀه یهاچالش یبرا هاییحلراه تواندمی

 کاارآفرینی از متناوعی تۀاریف داگل و گارج از کۀور هایپژوهش و مقالات بررسی در

وجاود  ایران اجتماعی کارآفرینان و گارگان این باره بین در توافقی و شودمی اجتماعی دیده

 از برگی اجتماعی، و امورگیرگواهانه در ما کۀور و فرهنگ طولانی سابقه به توجه با ندارد 

 آناان بارای واژه ایان و نیساتند مطلام گود بودن اجتماعی کارآفرین از اجتماعی کارآفرینان

 کاارآفرینی اجتمااعی باا شارو  نقطاه در نامأنوس اسات  کارآفریناان اجتمااعی کۀاورمان

 هستند؛ بنابراین مواجه    و عوامل روش، اهداف، کارکرد، چیستی، در بسیاری هایسردرگمی

 ادبیاات در آن کارگیریباه و متنااق  نظری، باه لحااد در  هایبر شکافعلاوه پژوهۀزر

                                                      
1. Kupolokun 

2. Florin & Schmidt 

3. Peredo & McLean 
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 باه انایار در اجتمااعی کارآفرینی که است مطرح او برای هاچالش این اجتماعی، کارآفرینی

 موجب عواملی چه چیست؟ آن به ایران در اجتماعی کارآفرینان پرداگتن دلایل مۀناست؟ چه

 ایران در آن بازدارنده و برندهپیش عوامل شود؟می پدیده این به افراد پرداگتن دلایل شناگت

دارد؟  آن افاراد و جامۀاه بارای نتاایجی ند؟ چهاکدام آن بر اثرگذار محیطی عوامل چیست؟

 از ناآگاهاناه تقلیاد باا توساۀه نااگوار پیامادهای و هاپژوهش ناودنجامم به باتوجه براینبنا

 و علام بودناساتقرایی باه توجاه باا اجتماعی علوم نکردن بومی پذیرش و بیرونی الزوهای

 و شرایج به توجه با موجود هایمدل از تواننمی غیربومی، هایمدل پذیریناتۀمیم درنهایت

 و باوده گلأها این رفم دناالبه پژوهش این در پژوهۀزر  کرد استفاده ایران ۀۀجام مقتضیات

 گۀااییراه بتواند تا کند ارائه ایران بومی اجتماعی کارآفرینی از جامم مدلی است کرده تلاش

   باشد مسیر این در منداندغدغه دیزر و اجتماعی کارآفرینان برای

 باای رانایا-یاسلامی هاارزش براساس یبوم یاجتماع ینیکارآفر مدل ،حاضر پژوهش در

 باه که «هاسی 6 گانوادۀ» (یزریگل کردیرو) داده از برگاسته هینظر پژوهش روش از استفاده

 تحمیال جایباه کناد ومی ترسیم را هاسؤال این به پاسخ گود، انتزاعی مدل در وجه بهترین

 استرواسی رویکرد دو و در مقایسه باکند کاوش می ها،داده بطن از را نظریه ها،داده به نظریه

باا   کنادمای بررسی را است، موضو  ترغیرساگتاریافته ،8گرایانهساگت، رویکرد 9مندنظام یا

 :شود داده پاسخ پژوهش اصلی سؤال این به تا کرد تلاش پژوهۀزر مقاله این در این رویکرد

 دارد؟ هاییمؤلفاه و ابۀااد ؟ چاهاسات مدلی چزونه ایران در اجتماعی کارآفرینی بومی مدل

 هستند؟ ارتااط در دیزر هم با چزونه هامؤلفه و ابۀاد واین

                                                      
1. Straussian or Systematic Approach 

2. Constructivist Approach 
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 . مبانی نظری تحقیق2

عنوان پاسخ به شکسات باازار، شکسات دولات یاا هار دو، بارای ارآفرینی اجتماعی بهک

، 2لز؛ نیکو415، ص  8119، 1شود )یوجویکونیازهای اجتماعی در نظر گرفته می کردنبرآورده

اجتماعی  اجتماعی بر تۀریف و توصیف پدیده کارآفرینی (  بیۀترین ادبیات کارآفرینی8116

های کارآفرینانه تأکیاد و فۀالیت 5تازگی بر دو عنصر مأموریت اجتماعیتمرکز کرده است  به

 اناد کاارآفرینی(  پژوهۀزران مختلف سۀی کارده653، ص  8191، 4شده است )کورنر و هو

5های گودشان باینند؛ برای مثال دساز دیدگاه اجتماعی را
کناد کارآفریناان ( بیان مای9119) 

را بارای « انساان بازر »اجتماعی یک گونه گاصی از رهاران هستند  این دیادگاه رویکارد 

(، کارآفریناان اجتمااعی رهااران 9111) 6کند  از نظر لیادبیتراجتماعی منۀکس می کارآفرینی

ناد  کاجتماعی پیۀانهاد می رویکرد رهاری برای در  کارآفرینی رو یکگوبی هستند؛ ازاین

 همچنین در زمینه اقدام اجتماعی نیز بحث شده است  براسااس« کارآفرینی اجتماعی»مفهوم 

 کنند،می اجتماعی کارآفرینی به اقدام که اجتماعی هایشرکت یا مؤسسات ،(9119)دس  نظر

 شامل موارد ذیل هستند:

 -8گااارجی؛  مااالی منااابم بااه وابساته غیرانتفاااعی ایگیریااه ماااعیاجت هایشارکت -9 

 از درآماادهای شرکتۀااان، ترکیااای درآمااد کااه غیرانتفاااعی ایگیریااه اجتماااعی هایشاارکت

 عنوانباه کاه انتفااعی اجتمااعی هایشرکت -5آورند؛ می به دست هایارانه مالی، هایکمک

  (   963  ص)گصوصی هستند  هایشرکت

                                                      
1. Yujuico 

2. Nicholls 

3. Social Mission 

4. Corner & Ho 

5. Dees 

6. Leadbeater 
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ارآفرینی اجتماعی همچنین نۀان داده شده است که کارآفریناان اجتمااعی از در ادبیات ک

نیکاولز، )کنند منظور رسیدن به مأموریت اجتماعی گود استفاده میهای کارآفرینانه بهفۀالیت

 شااوند،می ادبیاات کااارآفرینی اجتماااعی کاه بحااث در موجااود عناصار کارآفرینانااه ( 8116

 ند از:اعاارت

ها اجتماعی بیۀتر روی فرصت ادبیات کارآفرینی: هابرداری از فرصتهرهشناسایی و ب -9

؛ 8116، 1)آسااتین، اسینونسااون و وی اسااکیلرن کناادباارای مأموریاات اجتماااعی تمرکااز می

ها، بحاث شاامل مناابم فرصات ایان(  8191؛ کاورنر و هاو، 8119، 2الکینزتون و هارتیزاان

هاایی ینان اجتماعی است و براسااس تفاوتهای اجتماعی و انوا  کارآفرشدن فرصتجهانی

، 3زهرا، گاداجلوویک، نووبااوم و شاولمن) کنندها را کۀف میها چزونه فرصتاست که آن

و  (8116آساتین و همکااران، )و کارآفرینی تجااری  ، تفاوت بین کارآفرینی اجتماعی(8111

شاوند ۀه داده میاجتمااعی توسا ها در کاارآفرینیهایی که در آن فرصاتبررسی تجربی راه

 ( 8191کورنر و هو، )

عنوان یاک حاوزۀ توجاه، تنها شناسایی فرصت، بلکه بسایج مناابم باهبسیج منابم: نه -8

را به گود جلب کرده است  بسایج مناابم تنهاا درماورد باه  اجتماعی پژوهۀزران کارآفرینی

رای ارائاه مأموریات ها بها نیست، بلکه درمورد ایجاد قابلیتدست آوردن پول نقد یا دارایی

   .(8119، 4نیز است )دس، امرسون و اکونومی

عنوان عناصار مهام شاناگت ناوآوری باه رغمنوآوری: بررسی ادبیاات نۀاان داد باه -5

اجتماعی، تلاش کمی برای مطالۀه نوآوری انجام شده اسات  ناوآوری  کارآفرینانه کارآفرینی

 ( 9196دراکر، )کند برداری میبهرهیک ابزار است که از طریق آن کارآفرین از فرصت 

                                                      
1. Austin, Stevenson & Wei-Skillern 

2. Elkington & Hartigan 

3. Zahra, Gedajlovic, Neubaum & Shulman 

4. Dees, Emerson & Economy 
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عنوان یک حوزه تحقیق اجتماعی به طور مۀابه، ریسک در کارآفرینیپذیری: بهریسک -4

اجتمااعی شاناگته  عنوان جنااۀ مهام کاارآفرینیبهپذیری برای بررسی است  در ابتدا ریسک

 انادی توجاه کردهاجتمااع است، اما بسیاری از محققان به مفهوم ریسک در کاارآفرینی نۀده

 (  8119هارتیزان،  و ؛ الکینزتون8116، 1؛ ویراواردانا و مورت8119)دس و همکاران، 

هاای اجتمااعی کارآفریناان های کمی برای بررسای قابلیتدهد که تلاشادبیات نۀان می

صورت غیرمساتقیم حال، مقالات برگی از محققان بهاینصورت تجربی انجام شده است؛ بابه

  حتای انادهای مورد نیااز بارای کارآفریناان اجتمااعی فاراهم کردهاتی درمورد تواناییاطلاع

کنند، توانایی ایجاد تغییر  گذاریگواهند در کارآفرینی اجتماعی سرمایهگذارانی که میسرمایه

های مالی، استراتژیک، مدیریتی و نوآوری را از گاود نۀاان و سایر عوامل مهم مانند توانایی

 ( 8113، 2کرامر)د انداده

، 3؛ دوراد8116)آساتین و همکااران،  انادتأکید کرده «زمینه»محققان به اهمیت  زمینه: -3

 است فرایندی اجتماعی کارآفرینی ( 8116مورت،  و ؛ ویراواردانا8116، 4؛ مایر و مارتی8116

 هایۀاانیتفۀال و هااآن که است ایزمینه و اجتماعی کارآفرینان بین مداوم تۀامل حاصل که

 اقتصااد) محیطای عوامال اجتمااعی، بخش در بنابراین ؛(8116مایر و مارتی، ) اندگرفته قرار

 نقاش تجاری بخش اندازه همانبه( سیاسی-اجتماعی محیج و نظارتی عوامل و مالیات کلان،

  (8116آستین و همکاران، ) دارند مهمی

آن در ادبیات بررسی شد که به آن  های گوناگونبر عناصر کارآفرینی اجتماعی، مدلعلاوه

 شود اشاره می

                                                      
1. Weerawardena & Mort 

2. Kramer 

3. Dorado 

4. Mair & Marti 
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1سینگ
 کناد کاه کاارآفرینیهناد بیاان مای در اجتماعی کارآفرینی مدل ارائه ( در8196) 

 کارآفریناان چراکاه اسات؛ کاارآفرینی مانناد ایچندرشاته و ۀدیبچند مفهوم یک اجتماعی

  هساتند گاود اجتمااعی تمأموریا باه در دساتیابی کارآفرینی رفتارِ کنندهمنۀکس اجتماعی

اسات   کاارآفرینی مۀابه با دلیل همینبه  است؛ بر زمینهماتنی پدیده یک اجتماعی کارآفرینی

 اجتماعی، کارآفرین هاییتوانایی: است عمده بۀد پنج شامل اجتماعی کارآفرینی در این مدل،

 محیج /زمینه منابم و بسیج فرصت، شناسایی ایجادشده، اجتماعی ارزش

 مدل ارائه کارد کاه دو از اینظرشدهتجدید مدل داد، انجام( 8193)2کنگ که ژوهۀیپ در

 اقتصااد عوامال مالیات، سیاسی، عوامل قوانین، مانند اجتماعی شرکت گارجی محیج بر یکی

 عناصار شاامل اجتمااعی شارکت داگلای بر محیج دیزری و شناگتیجمۀیت عوامل و کلان

 چاارچوب دو از ترکیای تجدیدنظرشده مدل این دارد  تمرکز اجرایش مکانیسم و مأموریتش

 کاه« فرصات» و« نوآوری» ،«نزریآینده»بۀد  سه کردناضافه با است، دیزری تجدیدنظرشده

   شودمنجر می تریدستاورد کلی به

 کارآفریناان عملای ساط  در  در پژوهۀی که برای( 8195)3اسماعیل و سرور شریف، 

 اجتمااعی کاارآفرینی بارای مادلی دادناد، انجاام ماالزی یاجتمااع هایشرکت در اجتماعی

 هاایویژگی طریاق از اجتمااعی کارآفریناان ابتادا مادل ایان کردناد  در پیۀانهاد مسلمانان

 منفۀات باه کمک برای تفکر همچنین و جامۀه به کمک تمایل و شخصی اهداف شخصیتی،

 گذاریسارمایه) داگلای ممنااب صاورتبه هااآن ماالی مناابم شوند ومی برانزیخته اجتماعی

 ماادیریت و هااسااتراتژی هاااآن ساا س شااود می تااأمین( هاااکمک) گااارجی و( گودشااان

 و کننادمی ایجاد جامۀه برای غیرپولی و پولی هایارزش وکنند می تقویت را شانکارآفرینانه

 .شودمنجر می جدید کارآفرینان ایجاد به سرانجام

                                                      
1. Singh 

2. kang 

3. Sarif, Sarwar & Ismail 
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 کاارآفرینی کاه کردناد بیاان اکوسیساتم دیدگاه زا( 8198) 1ارنست و توکرشکی ولکمن،

 و شاناگت) فرصات و ناوآوری باازار، گرایش اجتماعی، گرایش ابۀادبه  تواندمی اجتماعی

 از: ناداعاارت اجتمااعی کاارآفرینی چارچوب ضروری عناصر  شود بندیطاقه( برداریبهره

  نظاارتی چارچوب و( هاارزش و هنجارها اگلاق، ازجمله) فرهنگ سیاست، اقتصاد، جامۀه،

 گذاران،سارمایه ها،رساانه کنندگان،تأمین مثلاً کارکنان،) نفۀانذی مختلف انوا  بر این، علاوه

 سیساتم کلیدی عناصر( عمومی و دولتی غیرانتفاعی، یا غیردولتی هایسازمان مۀتریان، رقاا،

   هستند

 کاارآفرینی فرایناد ،(8198) 2لیاونز  اس و اجتمااعی کیکاول کاارآفرینی مدل فرایناد در

 انزیازه طریاق از ایده یک است؛ ایده ایجاد اول، مرحله افتد:می اتفاق مرحله دو در اجتماعی

 بارآوردن بارای اجتما  یا جامۀه فۀلی ظرفیت و آن رفم برای اجتماعی نیاز کارآفرین، فردی

 تاازگی امار باه این که است مأموریت دادنانجام مرحلۀ دوم، شود  مرحلۀمی حاصل نیاز آن

  آوردمی ارمغان به آن پیزیری برای را منابم دیزر و انسانی منابم و فرصت شده است و تأیید

   اجتماعی قرار دارد گذاری شرکتسرمایه از هدف یا مأموریت همزرایی، این هستۀ در

 در یاجتماع در زمینۀ کارآفرینی گود دربارۀ تحقیق نظری مقاله در( 8198) 3شاه و رمتس

 و هند اجتماعی هایشرکت تحلیل و تجزیه در چندبۀدی مدل یک توسۀه،درحال کۀورهای

 ماداریآینده نوآوری، طریق دهد که آنان ازمی ها نۀانپژوهش آن هاییافته کردند  ارائه کنیا

 محایج و فرهنزای هایزمیناه علااوه،باه  کننادایجاد می اجتماعی ارزش ریسک،مدیریت  و

 این برای مۀارکت و هاشاکه ایجاد  است اجتماعی ارزش ایجاد در هاآن برای نۀیما سیاسی

 است  حیاتی اجتماعی ارزش ایجاد برای موفقیت در هاسازمان

                                                      
1. Volkmann, Tokarski & Ernst 

2. Kickul & S. Lyons 

3. Rametse & Shah 
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 اجتمااعی کاارآفرینی اکوسیستم دیزر، مدلی در( 8191) 1نلسون و گرینوالد فهمی، عادو،

 ارتاااط یکادیزر باا کلیادی ازیزرانب کارآفرینی اکوسیستم یک در که چزونه دادند را نۀان

گذاران، شارکت، سارمایه دولات، بخاش: از ناداعاارت اکوسیساتم ایان اصلی اجزای  دارند

  آموزشی  المللی، سیستمبین کنندگانها، کمکواسطه

توسۀه با  یاجتماع ریثأت جادیا یاجتماع ینی(، کارآفر8191) 2نریبرا  و اشتابراساس مدل 

ای را بارای منفۀات افاراد نوآوراناه یهاحلکه راه است داریوکار پابمدل کس کی یو اجرا

شامل رونق جامۀه  دیبا یاجتماع ریثکند  تأناتوان و سرانجام جامۀه در سط  وسیم فراهم می

   باشد نفۀانیذ ای

منظور شاناگت بخۀای از باه (8119) 3همچنین در تحقیق دیزری کاه در دانۀازاه دو 

ماعی و ساگت یک پایه برای دانش این حوزه انجام شد، یک مدل برای حوزه کارآفرینی اجت

اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی ارائه شد  این مدل از دو بخش اناوا  سارمایه شاامل سارمایه 

ای سیاسای و بخاش عوامال زمیناه-هوشی، سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه اجتمااعی

های وابساته های اجتماعی و اقتصادی و زمینهیتها و راهاردها، رسانه، موقۀهمچون سیاست

  تۀکیل شده است 

ای بارای مرحلاه( انجام دادند، فرایندی شش8116) 4در پژوهش دیزری که پرونی و ورو

کارآفرینی اجتماعی به دست آماد  کاارآفرینی اجتمااعی باا تۀریفای روشان از مأموریات و 

شود  برای اینکه نوآوری اجتمااعی ماؤثر شناگت متغیر فرصت کارآفرینانه اجتماعی آغاز می

ای ها از طریق گارایش شااکهوکار متصل شوند  همه اینباشد، نیازها باید به یک مدل کسب

پذیری سازمانی و تجارت عاقلانه بین ابۀاد محلای، جهاانی و فلسافه مادیریتی قوی، انۀطاف

ه سامت درآماد یاا صاراحت باوکار است کاه باهآید  این، مدل کسبمۀارکتی به دست می

                                                      
1. Abdou, Fahmy, Greenwald & Nelson 

2. Brock & Steiner 

3. Duke 

4. Perrini & Vurro 
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طورکلی در درازمدت به تحول اجتماعی از نظر ایجااد رود و بهدرآمدهای اجتماعی نۀانه می

 . شوداشتغال مستقیم و غیرمستقیم، دسترسی به اطلاعات، دانش و انسجام اجتماعی منجر می

بررسای کاارآفرینی اجتمااعی و ارائاۀ »( در تحقیقی با عناوان 8116ویراواردنا و مورت )

 ماداری، مادیریتآیناده های محیطی، ناوآوری،گانۀ پویایی، متغیرهای هفت«مدلی چندبۀدی

ریسک، پایداری، مأموریت اجتماعی، شناساایی و شاکار فرصات را ارائاه کردناد  همچناین 

مداری و مدیریت ریساک، مادل چندبۀادی را کارآفرینی اجتماعی در سه بۀد نوآوری، آینده

بودند از: محایج، مأموریات اجتمااعی و  کننده این مدل عاارتشکل داد و سه عامل محدود

 پایداری 

پاردازی فرایناد مفهاوم»( در مقالاه گاود باا عناوان 9518) پاوریمیزاون و پوریمیزون

، باتوجاه باه مادل ویراوردناا و «یری کارآفرینی اجتماعی در سازمان بهزیستی کۀاورگشکل

ارآفرینی اجتماااعی در قالااب نهادهااا و ای از تۀاااریف کاامااورت و نیااز مجموعااه-سااولیوان

بهزیستی کۀور را ارائه کردند  این مدل شامل  هایمؤسسات، مدل پیۀنهادی گود در سازمان

سازی مسائل فرهنزی و اجتمااعی در ساازمان بهزیساتی، های بالقوه، نهادینهشناگت فرصت

ایجااد ارزش پژوهای، بسیج منابم و امکانات، مادیریت مناساب ریساک و توجاه باه آیناده

کارگیری آن در جهت تحقاق ارزش اجتمااعی، توساۀه اقتصاادی و اجتمااعی اقتصادی و به

 های هدف بهزیستی، توجه به مسائل محیطی و آموزش است گروه

هاای کاارآفرینی ( پژوهۀی با هدف اصالی بررسای مؤلفاه9519رضائی، صفا و صفری )

جان بر مانای مدل مۀادلاات سااگتاری های توسۀه روستایی شهرستان زندر تۀاونی اجتماعی

کاارآفرینی اجتمااعی و  کننادههاای تایینانجام دادند  با توجه به مرور ادبیات نظری، مؤلفاه

ها شناسایی و استخراج شد  براسااس آن، پانج بۀاد اصالی متغیرهای مربوط به هریک از آن

و  یابیایااده پااذیری و پیۀاازامی، ساااگتار و فضااای کارآفرینانااه،شااامل نااوآوری، ریسااک

 های کارآفرینانه، مدل مفهومی تحقیق آنان را شکل داد  ها و برنامهبرداری از فرصتبهره
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بررسای مفااهیم، »( در تحقیاق گاود باا عناوان 9599ور )پازاده و ابراهیمابطحی، شریف

هاا و بنادیبا توجاه باه طاقاه« های کارآفرینی اجتماعی و ارائه مدل مفهومیها و مدلنظریه

شناسی ترکیای مدل مفهومی کارآفرینی اجتماعی را ای مختلف کارآفرینی اجتماعی، نو همدل

ریسااک،  مااداری، ماادیریتنااوآوری، آینااده انااد از:ارائااه کردنااد  عناصاار ایاان ماادل عاارت

هاای کارآفریناان و شناساایی و شاکار های متۀادل و مناسب، فضایلت و شایساتزیقضاوت

هاای محیطای و مأموریات اجتمااعی عمال مل پایداری، پویااییتأثیر عواها که تحتفرصت

 کنند می

شاود، مادلی جاامم درباارۀ کاارآفرینی طورکه در بررسی ادبیات پژوهش دیده مایهمان

اند ها از مدل مفهومی منتج از ادبیات به دست آمدهاجتماعی یافت نۀد؛ چراکه برگی از مدل

ای آن مۀخص نیسات و ایان موضاو  بایش از هو اگر پژوهۀی بنیادی است، جایزاه مؤلفه

 افزاید   این پژوهش می شدنپیش بر اهمیت انجام

 تحقیق . روش3

 مقااام در ذهناای موضاام اتخاااذ بااا تفساایریون و اساات تفساایری پااژوهش، ایاان فلساافه

 مۀنابخۀایدن و تفسایر شایوۀ در  دناالباه شناسی،شناگت در عینی موضم و شناسیهستی

 تفاسایر از افاراد را کاه دنیاایی کننادمی ساۀی و هساتند پیرامونۀان هایپدیده دربارۀ افراد

 بیۀاتر چاه هار دهناد،می نۀاان واکانش آن به و اندساگته گود برای هاپدیده از مختلفۀان

رویکارد پاژوهش نیاز کیفای، (  985 ، ص 9591کااظمی،  و فرددانایی) کنند فهم و دریابند

در  شادهویکرد گلیزری است  در این پژوهش، جامۀۀ مطالۀهو ماتنی بر ر 1بنیاداستراتژی داده

گارگاان حاوزه کاارآفرینی اجتمااعی، متخصصاان و کارشناساان  -9 :دو دسته قرار گرفتناد

های عنوان مؤسسااان شاارکتکارآفرینااان اجتماااعی بااه -8نظر در سراساار کۀااور و صاااحب

و برماناای ساابقۀ کاار و گیری هدفمناد اجتماعی  نوزده نفار از ایان افاراد براسااس نموناه

                                                      
1. Grounded theory 
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دارد  شادههاا در حاوزۀ مطالۀهتحصیلات مرتاج و مۀیارهایی که نۀان از اطلاعاات غنای آن

هاا، مصااحاه شاد  ابازار گاردآوری دادههاا انتخاب شدند و تا رسیدن به اشاا  نظری باا آن

 ناداعاارت کدگذاری اصلی گام سه بنیاد،داده رویکرد براساس ساگتاریافته بود نیمه مصاحاه

 حقیقای کدگاذاری را دوم و اول گاام) انتخاابی کدگاذاری -8 باز، کدگذاری مرحلۀ -9: از

 یا مفاهیم از ایمجموعه حقیقی، کدگذاری پایانی مرحلۀ نظری  در کدگذاری -5 و( نامندمی

گلیزر بارای تلفیاق کادهای   گرفتند قرار بندیدسته در یک بودند، یکدیزر مۀابه با که کدها

 از (  یکای8113، 1؛ گلیازر و هان9119یقی، گانوادۀ کدگذاری را مۀرفای کارد )گلیازر، حق

 ایان در کاه (14، ص  9119اسات )گلیازر، « 6C یا سی 6» گانواده کدگذاری، هایگانواده

 اساتفاده 91 نسخۀ MAXQDA افزارنرم از هاداده کدگذاری برای  شد استفاده آن از تحقیق

  گوبا و لینکلن مۀیار چهار طریق از( پایایی و روایی) پژوهش این هاییافته اعتماد شد قابلیت

  اسات تأییدپاذیری و اطمینان قابلیت پذیری،انتقال اعتاارپذیری، که شامل انجام شد (9193)

 بااه هاااداده ارائااۀ هااا،داده اشاااا  تااا پااژوهش کاماال دادنانجااام بااا اعتاارپااذیری مۀیااار

 و هامصااحاه دادنانجاام برای کافی زمان تخصیص و نانآ از نظرگواهی و کنندگانمۀارکت

 باه هایافتاه انتقاال درباارۀ  گرفات صاورت نفار چناد توسج کدگذاری دادنانجام همچنین

 گیری،نموناه روش تحقیاق، جامۀاه)تحقیق  دادنانجام شرایج از دقیقی توصیف ها،موقۀیت

باه  اطمیناانقابلیات   شد ارائه(    و اطلاعات تفسیر اطلاعات، آوریجمم روش تحقیق، سال

دقیاق، کامال و  ثاات ،گردآوری در بنیادردازی دادهپمند نظریههای نظامروش وسیلهبهها داده

انجاام  هااداده یرتحلیال و تفساها و کامل و متنو  و تکرار آن ها، کدگذاری دقیق،عمیق داده

هاا باه ارائاه شاواهد و یافتاه ا،هنموناه انتخااب در دقت طریق تأییدپذیری نیز از شد  مۀیار

راهاردهاای  ،هاای فنای و میادانیاستفاده از یادداشات کنندگان،مطلۀان و مۀارکت ،گارگان

 شد  پژوهش، تأمین حساسیت نظری و اجتناب از سوگیری طی یارتقا

 
                                                      
1. Glaser & Hon 
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 های تحقیق. یافته4 

زری در ساه بنیاد باا رویکارد گلیاها در روش دادهطورکه اشاره شد، کدگذاری دادههمان

نظری  در اداماه، ایان  گیرد: کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاریمرحله صورت می

سه مرحله همراه با ذکر یک مثال شرح داده شده و نتایج آن ارائاه شاده اسات  بارای ساایر 

 های مفاهیم نیز همین مسیر طی شده است  مؤلفه

شاده، باه های انجاامساازی مصااحاهدهدر این مرحله پاس از پیا :گام اول، کدگذاری باز

کدگذاری باز به روش سطر به سطر اقدام شد؛ بر این اساس، در این مرحلاه ابتادا اساتخراج 

مثاال، عنوانها صورت گرفت و کدهای اولیه مجزا و مۀخص شد؛ بهجملات مهم از مصاحاه

 بۀه  ترویج جامم در فرهنزی گفتمان یک شهمی باعث اجتماعی کارآفرینی» از نۀانه گفتاری

 باودن، تفااوتبی موضاو  ایان باه کاه افرادی و کنهمی تقویت جامۀه در رو گفتمان نوعی

 گفتماان تقویات و تارویج»، کاد اولیاه «شاوندمی ترغیب داوطلاانه، افراد مۀاهده با درواقم

 کد اولیه شناسایی شد   991استخراج شد و درنهایت، در این مرحله « جامۀه در فرهنزی

در مرحله بۀدی یۀنی کدگذاری انتخابی، ابتدا کادهای اولیاه  :دوم، کدگذاری انتخابی گام

کد ثانویه را تۀاکیل دادناد  سا س  686که شایه به یکدیزر بودند، ادغام شدند و درنهایت، 

کدهای ثانویه مۀابه، کنار هم قرار گرفتند و مفاهیم را تۀاکیل دادناد  باا توجاه باه ارتاااط 

به بهترین شکل ممکن امکان ترکیاب مفااهیم «   سی6»ر، گانواده کدگذاری مفاهیم با یکدیز

 نۀان داده شده است   9نتایج کدگذاری انتخابی در جدول   کندمی ایجاد را ،

 کادهای  اسات نظاری کدگاذاری انتخاابی، کدگذاری از پس :نظری کدگذاری سوم، گام

 در  کننادمی تلفیاق نظریاه یک جهت در را هامقوله که انتزاعی هایمدل از: نداعاارت نظری

 شاکل  شاد استفاده مقولات و مفاهیم تلفیق گلیزر برای «سی  6» گانوادۀ از نظری کدگذاری

  6»دهاد کاه در آن هریاک از اجازای ایران را نۀان می در بومی اجتماعی کارآفرینی مدل 9

   نۀان داده شده است  «سی
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 .سی6ای نتایج کدگذاری انتخابی و اجز -1جدول 

 نمونه کدها مفاهیم . سی6

علل
1
 

ها، چالش مسائل، نیازها،

 های اجتماعیبحران

 مۀکلات و مسائل فزاینده اجتماعی، روند کارآفرین مطلوبیت عنوانبه نیاز رفم

 جهان در مۀکلات گیربودنگاستزاه کارافرینی اجتماعی، همه عنوانبه اجتماعی

های  وجود فرصت

 اجتماعی

 جهانی جامۀه، مسائل در اجتماعی کارآفرینی ظهور بسترساز هافرصت دیدن

  فرصت از برداری، بهرهفرصت عنوانبه

 عوامل

هماسته
2
 با 

 فرایند علل

 اصلی

 

 و فردی هایانزیزه

 اجتماعی

 اجتماعی هدف زدایی، داشتنمحرومیت و روستایی اشتغال برای مندیدغدغه

  مۀکلات حل در دولت با همکاری اندوزی، لزومثروت نه

 ها با ارزش اجتماعی کارآفرینی شدنمذهای، عجین-اعتقادی ماانی فرااجتماعی عوامل

 فرد کارآفرینی دانش
مدار بودن، آینده و نزراجتماعی، آینده مندیدغدغه با توأم اقتصادی شمّ داشتن

 ترویجی و علمی هایتوانمندی اجتماعی، داشتن نزاه با عمل ابتکار

  تحصیلی، ینۀپیۀ

 پیۀین تجربۀ و دانش

 مانند فردی فرد، عوامل هدایت برای زندگی طول در فرد تجربیات نقش

  کارآفرینی رشته در تحصیلات فرد، داشتن گود دیدگیآسیب

 گانواده در اجتماعی مندیدغدغه شدناجتماعی، نهادینه فۀال گانواده گانوادگی عوامل

 ناپذیری تغییردهنده، گستزی و گرابودن، هنجارشکنعمل پذیری،انۀطاف شخصیتی ابۀاد

  اجتماعی کارآفرینی سابقه مستندکردن هایۀان،فۀالیت و افراد برندکردن نقش الزوهای

 

اقتضائات
3

 

 

 سازمانی هایمهارت

 کارآفرینانه

 مالی، تأمین مذاکره، مهارت مانند کارآفرینی عمومی هایمهارت داشتن لزوم

 نهادی و ساگتاری تحولات ایجاد اجتماعی، توانایی هبنزا مدیریت

 مختلف هایگونه

 سازماندهی

 شرکت انتفاعی، ای،گیریه: اجتماعی هایشرکت مختلف هایطیف لزوم داشتن

 اجتماعی  وکارهایکسب اجتماعی، مسوولیت

 نهادهای همزرایی

 حمایتی

 یریه، هدررفتنگ مؤسسات و حمایتی حاکمیتی، مختلف نهادهای کاریموازی

 حاکمیتی و گصوصی هایبخش در سرمایه و ظرفیت بودجه، انرژی،

 گلأها  پرکردن برای سازیشاکه افراد،  لزوم سازیگفتمان روحیه سازی شاکه و تیم

 مالی مدل سود، داشتن کنار در اجتماعی مسائل حل هایشاگصه داشتن وکارکسب مدل

                                                      
1. Causes 

2. Covariances 

3. Contingencies 
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 نمونه کدها مفاهیم . سی6

 اقتضائات

 هایساگتزیر

 ایسرمایه 

 سازمان دانۀی یا فکری )ایجاد ای شامل سرمایۀهای سرمایهزیرساگت

فرایندها(، ابزارها و  مستمر بهاود برای اجتماعی هایشرکت در یادگیرنده

اجتماعی(،  مسوله حل برای اقتصادی ابزارهای از مالی )استفاده هایسرمایه

اجتماعی  دیده(، سرمایۀموزشآ و متخصص انسانی )منابم سرمایه انسانی

محور(، سرمایۀ اجتما  صورتبه اجتماعی مسائل )کارآفرینی اجتماعی حل

 برای مدتدراز نزاه مکان(، سرمایۀ زمانی )داشتن و تجهیزات فیزیکی )تأمین

 اجتماعی( مسائل حل

  کنندهتسریم و دهندهشتاب عنوانبه فناوری و علم پار  رشد مراکز و منتورها

 و آموزشی مراکز

 پژوهۀی

 و آموزش در هادانۀزاه و مدارس سنتی؛ نقش گیرین جامۀۀ آموزش لزوم

  هامهارت و مفاهیم آموزش در هادانۀزاه آن؛ نقش ترویج

 کارآفرینان مۀکلات رفم

 اجتماعی

 هایآشوکا، لزوم سیاست بنیاد همانند اجتماعی کارآفرین مۀیۀت تأمین لزوم

 اجتماعی کارآفرینان مۀکلات کاهش یبرا دولت تۀویقی

 

شرایج 

میانجی
1
 

 

 کارآفرینی مۀروعیت

 اجتماعی

 کارآفرینان برای شدن قائل اجتما ، ارزش کارآفرینی به بخۀیدنمۀروعیت

 ایران در اجتماعی کارآفرینی شناگتن رسمیت اجتماعی، به

  و ثاات

 نزریجاناههمه
  ابۀاد تمام در ارزش عی، ایجاداجتما مسائل حل در نزر داشتنجامم نزاه

 های فۀالیت جذابیت

 اجتماعی کارآفرینی

ناودن،  اقتصادی دلیلبه افراد از بسیاری برای کارآفرینی اجتماعی ناودنجذاب

  گیرین اجتماعی برای کارآفرینی یافتنجذابیت

نتایج یا 

 8پیامدها

 ایجاد ارزش اجتماعی
 بین از جامۀه، موجب شرایج بهاود هب نفۀان، منجرذی زندگی کیفیت بهاود

 اجتماعی سرمایه دانش، توسۀۀ مدیریت تاۀی ، ایجاد رفتن

 اقتصادی ارزش ایجاد
 جریان پذیر، ایجادآسیب افراد و نفۀانذی به اقتصادی ارزش بازگۀت

 نقدینزی، افزایش تولید ناگالص داگلی

  افراد برای روانی آرامش ایجاد بودن، مفید احساس موجب ایجاد ارزش مۀنوی

 یابستر 

ینهزم
3
 

 عوامل

 اجتماعی –فرهنزی 

زنی، زیرآب فرهنگ ایران، وجود در اقوام و طوایف ،قاایل بین ناود انسجام

 ایران جامۀه اجتماعی، فردگرابودن کارآفرینان به داشتنظنسوء

                                                      
1. Condition 

2. Consequences 

3. Context 
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 نمونه کدها مفاهیم . سی6

 ینهزم یابستر 

 جغرافیایی مکان توجه با حوزه یک در مۀکلات و مسائل بودنمتفاوت عوامل جغرافیایی

 انسانی و اجتماعی مسائل بر سیاسی مسائل اثرگذار نقش سیاسی عوامل

 فرایند کارآفرینی اجتماعی در کنندهمۀارکت افراد مالی مۀکلات داشتن اقتصادی عوامل

 اجتماعی هایشرکت تۀکیل در ساگتاری قوانین فقدان هامۀیگج و قوانین

 هارسانه توسج اجتماعی کارآفرینان هایفۀالیت مۀرفی و انۀکاس هارسانه

 

ایان پاژوهش اسات  ایان گازاره باه  در ، مقولاۀ محاوری«فرایند گلق ارزش اجتماعی»

مجموعه اقداماتی اشاره دارد که کارآفرینان اجتماعی برای رفم مۀکلات، مۀضلات اجتمااعی 

 نفۀانۀان ایجاد کنند را برای ذی هاییهند تا ارزشدمحیطی انجام میو زیست

 مقولاۀ وقاو  بارای هااییتایین و دلایال باه «علال» هاسی  6 گانوادۀ درعلل:  -الف   

 اساساً که داد نۀان انتخابی کدگذاری مرحلۀ در هاداده کدگذاری حاصل  اشاره دارد محوری

 ها،چالش مسائل، رد )نیازها،رویک دو با «اجتماعی ارزش گلق فرایند» اجتماعی به کارآفرینان

 پردازند اجتماعی( می هایفرصت محیطی و همچنین وجودزیست و اجتماعی هایبحران

 یکام و بیسات قارن :محیطیزیستت و اجتماعی هایبحران ها،چالش مسائل، نیازها،  

 در غیاره و جنسایتی اقتصاادی، اجتمااعی، نابرابری  است عظیم و متنو  مۀکلات از سرشار

 باه حال ایان قاادر تنهاییبه نیز هااست  دولت افزایش دارد و رو به وجود جهان جای ههم

های یافتاه دارد، براسااس وجود دنیا جای همه در اجتماعی مسائل اینکه مۀکلات نیستند  با

 باشد   متفاوت تواندمی ملّی و محلی جامۀۀ به توجه با مسائل، نیازها و      این این پژوهش،
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 مدل کارآفرینی اجتماعی بومی در ایران -1شکل 

  یندفرا

 اجتماعی – ساگتاری

 مقولۀ محوری(:) 

 یند گلق ارزش اجتماعیفرا

 علل       

ها، چالش مسائل، نیازها،   

 زیست و های اجتماعیبحران

  محیطی،

 های اجتماعیوجود فرصت

 عوامل هماسته با

 اصلی علل فرایند 

 و فردی هایانزیزه

 عوامل ،اجتماعی

 فرااجتما ،

 فرد، دانش کارآفرینی  

 و دانش تحصیلی، پیۀینۀ

 پیۀین، تجربۀ

 گانوادگی، عوامل

              شخصیتی، ابۀاد

 نقش الزوهای

 

 اقتضائات

 های سازمانی کارآفرینانه،مهارت

 ای،های سرمایهزیرساگت

  های مختلف سازماندهی،گونه

 حمایتی، نهادهای همزرایی

 سازی،تیم و شاکه

 وکار،کسبداشتن مدل 

 مراکز آموزشی و پژوهۀی،

 رشد، زمراک و منتورها

      کارآفرینان مۀکلات رفم

 اجتماعی

 شرایج میانجی

کارآفرینی  مۀروعیت

 ،اجتماعی

 نزری،جاناه ثاات و همه

 های فۀالیت تجذابی 

 اجتماعی کارآفرینی

 

 

 

 

 نتایج فردی

 مۀنویایجاد ارزش 

 نتایج اجتماعی

 ایجاد ارزش اجتماعی

 ایجاد ارزش اقتصادی

 هاها، رسانهاجتماعی، عوامل جغرافیایی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، قوانین و گج مۀی –فرهنزی : عواملزمینه
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 و فرصات هساتند مناابم عنوانباه اجتمااعی مۀاکلات :های اجتمتاعیفرصتت وجود

  کنناداقادام مای به رفام یاا حال آن «اجتماعی ارزش گلق فرایند» طی اجتماعی کارآفرینان

 عنوانبه اجتماعی نیازهای یا اجتماعی مۀکلات به اجتماعی کارآفرینان آیا اینکه از نظرصرف

 الزوی یک در همه هاآن کنند،می نزاه اجتماعی ارزش ایجاد برای یا وکارکسب برای فرصت

 هایایاده باا و بینندمی اجتماعی مۀکلات در را گود هایفرصت که هستند افرادی مۀتر ،

  کنندمی ایجاد اجتماعی تغییرات و یاجتماع ارزش گود، گلاقانۀ

 فرایند»یۀنی  محوری مقولۀ و اصلی فرایند علل با که هستند عواملیهمبسته:  ب. عوامل

 مرحلااۀ در هاااداده کدگااذاری از حاصاال نتااایج  دارنااد هماسااتزی «اجتماااعی ارزش گلااق

 و اصالی راینادف تایاین باه به دلایل ذیل اجتماعی کارآفرینان که داد نۀان انتخابی کدگذاری

 اند از:پردازند که عاارتمی فرایند این برای آن علل

 ارزش گلق فرایند» علل با هماسته یکی از عوامل عنوانبه اجتماعی: و فردی هایانگیزه

 باه فرد ساب گرایش و شودمی اجتماعی هایفرصت شناسایی و تۀخیص موجب «اجتماعی

 و داشاتن مساوولیت احسااس مندی،دغدغه اجتماعی، نیت شود می اجتماعی کارهای سمت

 کننادهعاماه، هدایت مناافم رویکرد تۀقیب داشتن و امر این در دولت با کردنهمکاری لزوم

 مناافم سامت باه زماان از ایبرهاه فرد در اگر کهطوریاست؛ به اجتماعی کارآفرینی به فرد

  کندمی رهنمون اجتماعی افاهد سوی به را او مجدداً و آوردنمی دوام آن در برود، اقتصادی

 عاواملی از دینی باورهای و هاارزش فرااجتماعی، هایانزیزه وجود فرااجتماعی: عوامل

 آن هایفرصات شاناگت و اجتمااعی کاارآفرینی به افراد ترغیب و گرایش موجب که است

 ی،ازگودگذشتز ایثار و روحیۀ ازجمله مواردی به پژوهش این در شوندگانمصاحاه شود می

 و ریاا از ایرانای فرهناگ دینی، دوربودن هایآموزه ،( )اطهار  ائمۀ از تأسی به گدا و توکّل

 الهای قارب هادف باا گیرگواهانه کارهای دادنانجام و گرایانهانسان نزاه داشتن گودنمایی،

  کردند  اشاره
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 کاارآفرین فارد اجتمااعی، هایفرصات تۀاخیص و در  بارای :فترد دانش کارآفرینی

 کاه شد استخراج مواردی پژوهش، این در  باشد مجهز هاییقابلیت و دانش به باید اعیاجتم

 باشد اجتماعی مسائل حل برای گلاقیت و نوآوری هایویژگی دارای باید اجتماعی کارآفرین

دلیل بااه زیاااد دروناای کنتاارل دارای تغییاار، عاماال فۀااال،بیش پذیر،ریسااک همچنااین و

 اجتمااعی و تیزبیناناۀ نزااه شام اقتصاادی و دارای اجتماعی، یکارآفرین در پذیریمسوولیت

 باشد  ترویجی و علمی هایتوانمندی دارای همچنین

 کلیادی رویادادهای عنوانبه اجتماعی کارآفرین پیشین تجربۀ و دانش تحصیلی، پیشینۀ

 شاوندمی هافرصت تۀخیص و اجتماعی مۀکلات از وی آگاهی افزایش موجب فرد زندگی

 مؤسساان بیۀاتر پاژوهش ایان در باردارد  گاام مسایر ایان در تاا کنندمی ترغیب ار وی و

 پیۀین دانش و بودند کرده تحصیل و    MBA کارآفرینی، هایرشته در اجتماعی هایشرکت

  کردند  بیان تأثیرگذار عامل عنوانبه را مرتاج تحصیلات و

 و گیار اماور اجتمااعی، هاایتفۀالی در فۀاال ایگانواده در فرد اگرعوامل خانوادگی: 

 سااززمینه هاا،گانواده توساج فرزنادان باه آگاهی و تربیت باشد، این یافته تربیت نیکوکاری

 گیریشاکل ماؤثری در نقاش گانوادگی همچنین عوامل  است اجتماعی امور به فرد گرایش

 عی،اجتماا هاایبحران در ایثاارگری و فادا کاردن جاان روحیاۀ مانناد فارد شخصیتی ابۀاد

 و اجتمااعی مۀکلات و نیازها به عاطفی و احساسی نزرش کوشی،سخت و ناپذیریگستزی

  شودمی اجتماعی مسائل ماتلابه به افراد با همدلانه درگیری

 عنوانباه اجتمااعی کارآفریناان شخصایتی هاایویژگی پاژوهش این در شخصیتی: ابعاد

 ارزش گلاق فرایناد» و اجتمااعی یکاارآفرین هایفرصت شناگت مسیر در را آنان که عاملی

 پذیر،مساوولیت افارادی اجتمااعی کارآفریناان  شادند اساتخراج کنناد،می یااری «اجتماعی

 صادر، ساۀه دارای صاور، مهربان، ناپذیر،گستزی هنجارشکن، پیۀرفت، به نیازمند گرا،عمل

 وتمند،سااخا ایثاارگر، دوسات،نو  مادار،اگلاق کاریزماتیااک، شخصایت دارای بااز، روحیاۀ
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 هاایفۀالیت برای گود درون در همزرایی روحیۀ دارای و جامۀه مسائل به حساس کنجکاو،

  شدند مۀرفی اجتماعی و اقتصادی

 و هافرصاات شااناگت در نقااش الزوهااای عنوانبااه مرجاام هااایگروه نقتتش: الگوهتتای

 ریناانکارآف هایداساتان نقال دارند  بسزایی نقش جامۀه در اجتماعی هایجریان گیریشکل

 و شاوند آشنا آنان کار اثرگذاری با مردم شودمی موجب جامۀه به آنان شناساندن و اجتماعی

 اقدام کنند  جامۀه مۀکلات حل به مۀابه هایموقۀیت در نیز گود

اقتضاائات  مادل، ایان در دارناد کاه تۀدیلزر اشااره عوامل به اقتضائات اقتضائات: -ج

 همچناین و محاوری مقولاۀ باا اجتماعی کارآفرینان داماق علل میان رابطۀ که هستند عواملی

 عوامال زیرمجموعاۀ مفااهیم  کننادمی تۀادیل را حاصال نتایج و محوری مقولۀ میان رابطۀ

 :از نداعاارت مدل در این تۀدیلزر

 مانناد هااییمهارت بایاد باه اجتمااعی کارآفریناانکارآفرینانته:  ستازمانی هایمهارت

 اصاول و بازاریاابی مناابم، درسات کارگیریباه و منابم انساانی مدیریت فنی، هایتوانمندی

 جمۀای، تواناایی گارد ایجااد تواناایی اجتمااعی، وکارهایکسب دهیشکل توانایی تجاری،

 فرایناد»باشند تاا بتوانناد  مجهز نهادی و ساگتاری تحولات ایجاد افراد، هایظرفیت شناگت

 را تسهیل کنند؛ «اجتماعی ارزش گلق

کنند کاه کارآفریناان اجتمااعی ها و منابۀی اشاره میبه سرمایه ایسرمایه ایهزیرساخت

  دناکنمای بسایج اجتمااعی هایشارکت اداره بارای را ها، این منابمفرصت شناسایی از پس

 مأموریات راساتای در اجتمااعی کارآفریناان مهم هایسرمایه از یکی عنوانبه فکری سرمایه

 بارای اجتمااعی هایشارکت در یادگیرناده هایسازمان ایجاد به تواندمی که است اجتماعی

 ماورد هایسارمایه دیزار از نیز مالی هایسرمایه و ابزارها  منجر شود فرایندها مستمر بهاود

 ساابقۀ رغمباه راه ابتادای در گصوصبه ایران کارآفرینان که بودند اجتماعی کارآفرینان نیاز

 باا وقاف و زکاات گماس، مانند مالی هایجریان ارآمدیناک دلیلبه کۀور در هاگیریه زیاد

 کاارآفرینی در توساۀه تأثیرگاذار نقۀای نیاز انسانی سرمایۀ  بودند مواجه متۀددی مۀکلات
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 مأموریت، دادنانجام برای فقجنه کارشناسی هایتیم متخصص و انسانی منابم دارد  اجتماعی

 مالّغای تواننادمی انساانی منابم حتی و ستا نیاز مورد ایده مالکیت در شدنسهیم برای بلکه

دادن انجاام بارای مهام بسایار عاملی عنوانبه نیز اجتماعی باشند  سرمایه اجتماعی امور برای

 کاه اسات افارادی کنشبرهم حاصل اجتماعی کارآفرینی چراکه است؛ اجتماعی هایفۀالیت

 کاارآفرینی درواقام،طلااد  می را هادف جامۀاۀ هاایحمایت ضارورت و انادآمده گرد هم

 اسات لاازم و اسات افاراد وسایلهبه محاوراجتما  صورتبه اجتماعی حل مسائل اجتماعی،

 اجتمااعی مناابم از اساتفاده با یکدیزر کنار افراد این شناسایی شود تا افراد اجتماعی تۀلقات

 دیزار یکای نیاز فیزیکای سارمایۀ  باشاند داشاته جمۀای آفریناینقش اجتماعی هدف برای

 مناساب مکاان و تجهیزات بتوانند که آنان است اجتماعی کارآفرینان نیاز مورد هایسرمایهاز

 است  از زمانی سرمایۀ آنان، نیاز مورد سرمایۀ آگرین  کنند فراهم اجتماعی ارزش گلق برای

 زلزلاه و سایل همچون مواردی جزبه مواقم از بسیاری در اجتماعی کارآفرینی فرایند که آنجا

 مادنظر را امار مهام ایان کنندگانمۀاارکت و افراد است لازم نۀیند،می ثمر به دتبلندم در

 باشند  داشته

 دارناد، متفااوت اهاداف اجتمااعی کارآفرینان آنجا که از :سازماندهی مختلف هایگونه

 و کنناد و غیرانتفااعیمی انتخااب هایۀانسازمان برای را سازماندهی مختلف هایگونه هاآن

  شود می ناشی اجتماعی مسوله از اجتماعی کارآفرینی نبودانتفاعی

 مؤسسات و حمایتی حاکمیتی، مختلف نهادهای کاریموازی :حمایتی نهادهای همگرایی

 ماالی طرفی گاردش از  استشده  سرمایه و ظرفیت بودجه، انرژی، هدررفتن موجب گیریه

 و هاگیریاه ،(ره)اماام  اماداد تاۀکمی مانناد نهادهاایی و است ایران، ناکارآمد هایگیریه زیاد

 حاصل نتیجه این پژوهش این در توضی ، این با  مۀارکت دارند فقر مسوله حل در بهزیستی

 با و کند شفاف را موجود وضۀیت و هابحران متخصصان و هادانۀزاه کمک به دولت که شد

  اقدام کند  اجتماعی مۀکلات ایحل ریۀه انسجام به و همفکری همزرایی،
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 که است فرآیندی اقتصادی کارآفرینی همچون نیز اجتماعی کارآفرینی سازی.شبکه و تیم

 اجتمااعی کارآفریناان شود  لاذانمی میسّر تخصصی هایتیم و هاگروه افراد، همکاری بدون

 از ساازیشاکه و تیم تۀکیل به نیاز مختلف هایارزش نمودن دناال و مسائل حل برای برای

 ساطوح در سازیشاکه این دارند  همچنین لازم هایمهارت شدن تکمیل جهت محلی جامۀۀ

 متۀاکل ایحوزه میان یکدیزر و با دولتی هاینهاد مختلف، هایرشته نفۀان،بین ذی مختلف

  است ضروری «اجتماعی ارزش گلق فرایند» ایجاد برای     و هاگیریه نهادها، یا دولتی از

 ایاران در اجتماعی ارزش گلق فرایند برای اجتماعی ن: کارآفریناوکارکسب داشتن مدل

 شده است کاه باعث امر این گطا هستند و و آزمون مجور به بومی مدل و الزو ناودن دلیلبه

 باه توجاه باا ها،مصاحاه در شدهمطرح هایدیدگاه براساس  رود هدر بسیاری منابم و انرژی

 لاازم و کنادمی فارق نیز کۀور آن تماعیاج کارآفرینی مدل کۀوری هر مسائل و نیازها نو 

 اکوسیساتم نیاز و شاود تۀیاین آن گیریانادازه هایشاگص شود و طراحی هامدل این است

 آشاکار را آن از ابۀادی پژوهش این گیرد که شکل آن هایمؤلفه و ایران اجتماعی کارآفرینی

 کرد 

کاارآفرین  در بسازایی نقاش پژوهۀای و آموزشای : مراکازپژوهشتی و آموزشی مراکز

 موضاو  در  درباارۀ کاه دهدمی نۀان پژوهش نتایج  دارند افراد موفقیت و شدن اجتماعی

 اجتمااعی کاارآفرینی آموزش یۀنی دارد؛ وجود شناگتی موانم جامۀه در اجتماعی کارآفرینی

 آیادمی نظر به و است ایران آموزشی مراکز و دانۀزاهی و تربیتی نظام گمۀدۀ حلقۀ عنوانبه

 بارای راهای عنوانباه امروز نسل تا شود ارائه دانۀزاه تا ابتدایی مقطم از باید هاآموزش نای

 واحاد عنوانباه اجتمااعی کاارآفرینی  شاوند آشانا محیطیزیست و اجتماعی حل مۀضلات

چهاارم  نسال هایدانۀزاه به ساک است ها بهترآموزش شود و ارائه تحصیلی رشته و درسی

 انجام شود 

 آنان برد می زمان استارتاپ عنوانبه اجتماعی کارآفرینان : موفقیترشد مراکز و منتورها 

 موفاق بتوانناد تاا کنناد اشتااه و بۀکنند را قوانین باید مداوم طوربه کارآفرینان سایر همانند
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 زیاادی مواقم اجتماعی کارآفرینان است  ارزشمند بسیار منتور یک داشتن راه، در این  شوند

 اسات  ساخت برایۀان گیریتصمیم و بکنند باید چه دانندنمی که گیرندمی قرار یموقۀیت در

 روپایش مسیر باشند مجاور و مرتکب شوند زیادی اشتااهات است ممکن منتور داشتن بدون

   هستند کارآفرین یک منابم ترینباارزش از یکی منتورها  کنند عوض بار چندین را

 مفهاوم اجتمااعی، آگارین کارآفرینان مۀکلات : رفماجتماعی کارآفرینان مشکلات رفع

 دلیل داشاتنباه اجتمااعی شاد و نۀاان داد کارآفریناان شناساایی پاژوهش این در تۀدیلزر

کاه  است در حالی این نیستند؛ گود هایایده کردنعملی به قادر زندگی و شخصی مۀکلات

 حمایات باالقوه و بالفۀال اعیکارآفریناان اجتما از دنیاا در آشوکا اجتماعی کارآفرینان بنیاد

 اجتمااعی ارزش بتوانناد آنان تا کندبرطرف می را آنان زندگی و مۀیۀتی مۀکلات و کندمی

   گلق کنند

 این در  دارد اشاره میانجی متغیرهای به «شرایج» گلیزری، رویکرد درمیانجی:  شرایط -د

 مقولاۀ از حاصال نتاایج پدیدارشادن از قاال کاه هساتند متغیرهایی میانجی متغیرهای مدل،

 دهناد می شاکل را اصالی نتاایج «اجتمااعی ارزش گلاق فرایند» با عنوان پژوهش، محوریِ

 :از نداعاارت پژوهش این در آمدهدستبه میانجی متغیرهای

متغیر میاانجی در  اولین اجتماعی، کارآفرینی مۀروعیت :اجتماعی کارآفرینی مشروعیت

 اجتمااعی کارآفرین عنوان برای درست هایحمایت و یجشرا اگر شد  شناسایی این پژوهش

 این کنند، گلق اجتماعی ارزش بتوانند تا شود داده بها آنان به جامۀه در درواقم و شود فراهم

 آن دناالباه و کناد پیادا مۀاروعیت اجتمااعی کاارآفرینی تاا شاودمی موجب  تدریجبه امر

 گواهناد پیادا اجتماعی ارزش گلق برای ریبیۀت تمایل و فرصت بالقوه اجتماعی کارآفرینان

   کرد

 زماانی اجتمااعی ارزش گلاق فرایناد اصلی نتایج که مۀنا بدین :نگریجانبههمه و ثبات

 شادهارائه راهکارهاای که باشد و    مؤثر اجتماعی مسائل و نیازها مۀضلات، حل در تواندمی

 و باشاد حااکم آن بر جاناههمه رشد و ب ردازند بحران یا مۀکل آن حل به ایریۀه شکل به
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 گلاق فرایند  »کند ارزش ایجاد    و محیطیزیست سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ابۀاد تمام در

 منجر شود  نفۀانذی برای پایداری و نزریجاناههمه به ثاات، ابتدا باید «اجتماعی ارزش

 اجتمااعی زشار گلاق فرایناد اصالی : نتاایجاجتماعی کارآفرینی هایفعالیت جذابیت

 جاذابیت مناددغدغه افاراد برای اجتماعی کارآفرینی هایفۀالیت که شد گواهد ایجاد زمانی

 بادین ترغیاب کناد؛ اجتماعی کارآفرینی را به سنتی گیرین که حتی ایگونه به داشته باشد؛

 ایان اصالی پیامادهای ایجااد ساززمینه جامۀه، در اجتماعی یافتن کارآفرینیجذابیت ترتیب،

 بود  گواهد رایندف

 دو پاژوهش این در  دارد اشاره محوری مقولۀ از حاصل هایگروجی نتایج به نتایج: -ح

 صرفاً آن دستاورد محوری که مقولۀ از حاصل فردی نتایج. آمد به دست مثات دادبرون گروه

 از:  است عاارت و رسدمی اجتماعی کارآفرین به

 احسااسموجاب « فرایند گلق ارزش اجتمااعی»بدین مۀنا که  معنوی: هایارزش ایجاد

 در فرد شدنآرام موجب، بازگورد روانی مثات، رضایت درونی و همچنین بودنمثاتو  دیمف

 باه محاوری مقولۀ این از حاصل اجتماعی شود  نتایجی میاله قرب ی واعتقاد ی،اسلام بافت

 هاایارزش از: ایجااد ناداعاارت گیارد ودر برمی را نفۀاانذی مناافم که اشاره دارد نتایجی

 اقتصادی  هایارزش و ایجاد اجتماعی

تارین پیاماد و مهم« فرایند گلق ارزش اجتماعی»پیامد دیزر  اجتماعی: هایارزش ایجاد

هاای اجتمااعی در ابۀااد مختلاف بارای اجتماعی اسات  ارزش هایارزش این فرایند، ایجاد

 و نفسعزت بالارفتنند از: ان مفهوم عاارتنفۀان و جامۀه است  برگی از دستاوردهای ایذی

 یآگااهساط   بالاارفتن ،دولات تیمساوول بار، کاهش نفۀانیذ یتوانمندساز، نفساعتمادبه

الاتاه  ی و    ؛اجتمااع ثاروت جاادیا، جامۀاه در شادگانطرد حضور و شغل جادیای، اجتماع

کنناد، تماعی اتخاذ مایهایی که کارآفرینان اجتماعی برای حل مۀکلات اجبراساس نو  مدل

 های ایجادشده متفاوت است این ارزش
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 ایجاد ،«اجتماعی ارزش گلق فرآیند» پیامدهای از دیزر : یکیاقتصادی هایارزش ایجاد

اسات   ضاروری شارکت ماالی پایاداری بارای آن از بخۀای کاه اقتصادی است هایارزش

 باه داشات  ورود گواهاد امۀاهج و نفۀانذیبر  تأثیراتی ایجادشده اقتصادی ارزش همچنین

درمجمو    شودمی هم آن شناگت و بازار نیازهای از یافتنآگاهی زمینه اجتماعی هایفۀالیت

 از یبرگا در ای( یاقتصاد و یاجتماع ارزش جادیا) ارزش جادیا بیترک موارد، از یاریبس در

  یدآیم وجود به« فرایند گلق ارزش اجتماعی» طی ،یاقتصاد ارزش جادیا صرفاً موارد،

 بستر یا زمیناه باه گلیزری، رویکرد در هاسی  6 گانوادۀ در درنهایت، :بستر یا زمینه -خ

 اند  پاژوهش حاضار نۀاانگرفته قرار آن در شدهمطالۀه جامۀۀ که اشاره دارد عوامل محیطی

 لعلا بار عوامل این  دارد اجتماعی ارزش گلق فرایند در مهمی نقش ایزمینه عوامل که داد

 عوامال و کنادمی تۀادیل را آن کاه اقتضاایی عوامال آن، علل با هماسته عوامل فرایند، این

   دارد تأثیر هستند؛ آن بازدارنده یا برندهپیش عنوانبه که میانجی

 فرهنزای، عوامل که داد نۀان ایزمینه عوامل از یکی عنوانبه اجتماعی–فرهنگی عوامل

دلیل باه  اسات تأثیرگاذار «اجتمااعی ارزش گلاق راینادف»در  بومی فرهنگ ماهیت و تربیتی

دارناد و باه هماین  کام مۀارکت اجتماعی کارآفرینی فرایند در گیرین فرهنزی، هایضۀف

گرایای و درون فرهناگ دلیال عنوان مثاال، باهباه دارد؛ وجاود ظنسوء دلیل در ایران به آان

 کردناد، اساتفاده در کارج نزناا بارای یوناوس محماد بانک گرامین مدل از وقتی فردگرایی

  شد مواجه شکست با درعمل

بودن فرهنگ جوامم محلی بر نو  راهکارهایی که کارآفریناان : متفاوتجغرافیایی عوامل

 از اعام جغرافیاایی محایج کنند، تأثیر گواهد گذاشت  همچنین باازیزراناجتماعی اتخاذ می

 داشاته تفاوت یکدیزر با است نممک هاشهرداری مانند محلی یا دولت کلان سط  در دولت

 باشند 

 کاه اسات دیزاری عامال نیز انسانی و اجتماعی مسائل بر سیاسی اثرگذار عوامل نقش 

نااود  دولت، هایسیاست چراکه است؛ کرده مۀکل دچار را ایران اجتماعی کارآفرینی فرایند
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 ریناانکارآف مۀاکلات کااهش بارای دولت تۀویقی هایسیاست فقدان حقوقی، هایحمایت

 هایایااده از دولات نااود حمایاات ها،ساامن اقتصاادی هااایفۀالیت ناااود امکاان اجتمااعی،

  هستند ایران در «اجتماعی ارزش گلق فرایند» موانم از اجتماعی، کارآفرینانۀ

 برای مالی مۀکلات با اجتماعی کارآفرینان که شد دیده پژوهش این در :اقتصادی عوامل

 دلیلباه کۀور بانکی و پولی نظامِ ساگتار طرفی از  هستند مواجه فرایند دادنو انجام مۀیۀت

 دچاار را اجتماعی تحقق کارآفرینی زمینۀ دولتی، اقتصاد و مالیاتی نظام بانکی، زیاد سودهای

 است  کرده مۀکل

 هایشارکت ثات برای ویژه شوندگان، قوانین: براساس نظر مصاحاههامشیقوانین و خط

 ساگتارهای نظارتی، قوانین همچنین  ندارد وجود ایران در موفق، رهایکۀو همانند اجتماعی

 در دولات توساج شافاف و حاامی برنده،پیش قوانین حمایتی، هایمۀوق قانونی، و حقوقی

   شودنمی دیده ایران اجتماعی کارآفرینی برای کۀور

 آماوزش، در و هساتند فرایناد ایان گلاق در دیزاری اثرگذار ایزمینه عامل نیز هارسانه

 الزوهای عنوانبه اجتماعی کارآفرینان هایفۀالیت مۀرفی و انۀکاس اجتماعی، آگاهی ترویج،

  باشند اثربخش توانندمی حوزه این

 گیری و پیشنهادها. نتیجه5

دلیال اجتمااعی در ایاران باه کاارآفرینی بارای باومی مادلی تایاین دناالباه پژوهش این

عوامل، ابۀااد و  روش، اهداف، کارکرد، چیستی، در ایران عیاجتما کارآفرینان هایسردرگمی

زماان علال، علال هماساته، اقتضاائات، شارایج ترتیب به بررسی همهای آن بود؛ بدینمؤلفه

اصالی  محوری در قالب یک مدل پرداگتاه شاده اسات  علال میانجی و پیامدها حول مقولۀ

 هایفرصات عنوانباه محیطی،زیسات و اجتماعی هایبحران ها،چالش مسائل، نیازها، شامل

باود  در باین  «اجتمااعی ارزش فرایند گلاق»محوری در این پژوهش  اجتماعی بود و مقولۀ

( ایاان توافاق وجااود دارد کااه کارآفرینااان 8116؛ دورادو، 8119محققاان )دس و همکاااران، 
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نناد  کها را برای حل مۀکلات اجتماعی و ایجاد ارزش اجتماعی تۀقیب میاجتماعی فرصت

اجتماعی در ادبیات کارآفرینی اجتماعی وجود نادارد،  ارزش اگرچه مۀنای واضحی از ایجاد

 دس،)ایجاد ارزش اجتماعی درمورد حل مۀکلات اجتماعی یا حل مساائل اجتمااعی اسات 

 عنوانفرااجتمااعی باه اجتمااعی و عوامال و فاردی های  عوامل هماسته یۀنی انزیزه(8111

هاای اسات کاه نتاایج پژوهش اجتمااعی کاارآفرینی حوزۀ به آفرینانکار ورود برای محرکی

را در ایان فرایناد  انزیزشی نقش عوامل (8196) سینگ و (8195) اسماعیل و سرور شریف،

پیۀاین فارد نیاز در  تجرباۀ و داناش تحصایلی، فرد با پیۀینۀ کارآفرینی   دانشکندتأیید می

 فاراهم را نوآوراناه هاایروش از اساتفاده باا اجتماعی منافم تۀقیب ارتااط است و موجاات

فارد دارد و موجاب  شخصیتی ابۀاد گیریشکل در مؤثری نیز نقش گانوادگی   عواملکندمی

 به ماتلابه افراد با همدلانه درگیری و اجتماعی مۀکلات و نیازها به عاطفی و احساسی نزرش

 اسات؛ اثرگذار اجتماعی ناتجریا گیریشکل در هم نقش الزوهای  شودمی اجتماعی مسائل

 از افاراد هساتند و اجتماعی کارآفرینی دهندۀاشاعه جامۀه الزوهای عنوانبه افراد این چراکه

 مۀضالات و مۀاکلات نیازهاا، حال باه گیرناد کاهمی یااد اجتماعی هایسنال عنوانبه آنان

و موجااات  کننداز علل اصلی پۀتیاانی می درمجمو ، این عوامل  نااشند تفاوتبی اجتماعی

 آورند های اجتماعی را برای کارآفرینان فراهم میشناگت فرصت

 ارزش گلاق فرایناد»های سازمانی کارآفریناناه از ملزوماات در بخش اقتضائات، مهارت 

 کارد  اضافه اجتماعی کارآفرینی تۀریف به را «منابم بسیج» نیز( 9119) است  دس «اجتماعی

 طایۀای،) سارمایه پانج از تواننادمی اجتماعی کارآفرینان که دکنمی اشاره( 8119) یوجویکو

کنند که الاتاه سارمایۀ  استفاده اجتماعی ارزش ایجاد برای( مالی و فیزیکی اجتماعی، انسانی،

های مورد نیاز کارآفرینان اجتماعی در این پژوهش باود  زمانی، یافته جدیدی در بین سرمایه

یا ایجااد  اجتماعی هایشرکت نیاز به ایجاد انوا ( 8116) نیکولز و (9119) دس هایبررسی

  کنناادمی تأییااد را «اجتماااعی ارزش گلااق فراینااد» سااازماندهی باارای مختلااف هایگونااه

 انارژی، هدررفتن موجب گیریه مؤسسات و حمایتی حاکمیتی، مختلف نهادهای کاریموازی
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 نهادهاای و همزرایای شودمی حاکمیتی و گصوصی هایبخش در سرمایه و ظرفیت بودجه،

سازی نیز طلاد که در کارآفرینی اجتماعی ایران حائز اهمیت است  تیم و شاکهحمایتی را می

 هاایارزش کاردندنااال و ماتلاباه مساوله حال بارای اجتماعی کارآفرینان ای است کهمؤلفه

 ،(8116) ورو و پرونای هایپژوهش نیاز دارند  لازم به آن هایمهارت شدنتکمیل مختلف و

 و تایم نقش مؤید( 8196) سینگ و (8195) اسماعیل و سرور شریف، ،(8199) شاه و رمتس

 کارآفرینی هایحوزه بودنمتفاوت دلیلبه  است «اجتماعی ارزش گلق فرایند» در سازیشاکه

 وکارکساب باومی هایمدل طراحی مستلزم کۀورها، رفم این موضو  سایر با ایران اجتماعی

 هایشااگص شاود و طراحی هامدل این است لازم و کۀورهاست سایر همچون کۀور برای

 شاکل آن هایمؤلفاه و ایران اجتماعی کارآفرینی اکوسیستم نیز و شود تۀیین آن گیریاندازه

وکار بومی یکی دیزر از اقتضائات کارآفرینی اجتماعی ایران داشتن مدل کسب گیرد؛ بنابراین

مراکاز آموزشای و   اسات مؤلفاه این تأییدکنندۀ( 8191) تاینراش و برا  هایاست و بررسی

 عوامال از دیزار سازی ادبیات بومی، یکیسازی و غنیاهمیتۀان در فرهنگ دلیلپژوهۀی به

( 8191) همکااران و عاادو پاژوهش نتاایج باا هساتند و پژوهش این هایدر یافته تۀدیلزر

 عامال یاک عنوانباه نیز فناوری و علم هایپار  و انکوباتورها یا رشد مراکز  دارد مطابقت

 اجتمااعی کارآفریناان موفقیات و تسریم به توانندمی اجتماعی، نوآورانۀ هایایده از حمایتی

( 8191)، کارتاس اوزکان و ناوومن 2نیکولوپولو ،(8193) 1دارکو و علی مطالۀات  کنند کمک

 رشاد مراکز اثرگذار و مثات نقش دمؤی نیز( 8181) 3سانسون، آندراوتی، کلمالی و لاندونی و

عنوان تۀدیلزر در این کارآفرینان هم به مۀکلات رفم  است «اجتماعی ارزش گلق فرایند» در

های شارایج های جدید در این پژوهش است  مؤلفهو این نیز از یافته کندفرایند نقش ایفا می

 کاه صورتی آمد؛ یۀنی در های جدید دیزری بود که در این پژوهش به دستمیانجی از یافته

                                                      
1. Ali & Darko 

2. Nicolopoulou, Karataş‐Özkan & Nouman 

3. Sansone, Andreotti, Colombelli & Landoni 
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 شاود و پذیرفتاه راهکاار یاک عنوانو    باه نیازهاا مۀکلات، رفم برای اجتماعی کارآفرینی

 باه و اجتمااعی کارآفریناان باه ارزش و بهاا موجاب امر مهم این شود، سازیپیاده درستیبه

 «جتماعیا ارزش گلق فرایند»همچنین اگر   شوداجتماعی می شدن کارآفرینیشناگته رسمیت

های کارآفرینانۀ نفۀان منجر شود و فۀالیتنزری در حل مسائل برای ذیجاناهبه ثاات و همه

تاوان شااهد پیامادها و اجتماعی دارای جذابیت لازم برای گرایش افراد به سوی آن شود، می

عنوان یاک زمینه در ایان پاژوهش باه یا بود  بستر «اجتماعی ارزش گلق فرایند»نتایج نهایی 

 اقتصاادی، سیاسای، عوامال عوامل اجتماعی، عوامل جغرافیایی،–فرهنزی عوامل مقوله شامل

 ها بود  بستر یا زمینه نیز در کارآفرینی اجتماعی بسیار مهم استها و رسانهمۀیگج و قوانین

 کارآفرینی (؛ زیرا8116؛ ویواوردانا و مورت، 8116؛ آستین و همکاران، 8116)مایر و مارتی، 

ای است که زمینه و اجتماعی کارآفرینان بین مداوم تۀامل از ناشی که است فرایندی عیاجتما

 طورتواناد باه(  زمیناه می8116)ماایر و ماارتی،  اندهایۀان در آن قرار گرفتهها و فۀالیتآن

کند؛ به  فراهم اجتماعی برای کارآفرینان هایی راکارآفرینانه یا محدودیت هایفرصت زمانهم

، 8199، 1عنوان عامل مفید یا مضر تجربه کنناد )ولتارت دیزر ممکن است افراد آن را بهعاار

 چندجانااه تۀااملی در مزبور هایمؤلفه تمامی که داد نۀان درنهایت پژوهش (  این966ص  

دارناد و  هماراه باه اجتمااعی و فاردی بۀاد در پیامدهایی «اجتماعی ارزش گلق فرایند» در

 رواباج و انساجام باهتاوان می حاضار مادل در جدیاد، هایافتن باه مؤلفاهیابر دستعلاوه

با توجه به مدل  شود  همچنین محققمی دیده مختلف هایمدل در که هایی دست یافتمؤلفه

 ارائه کرده است: ایران در اجتماعی کارآفرینی آمده، تۀریفی جامم ازدستبه

 و اجتمااعی کارآفرینان توسج اجتماعی هایفرصت شناسایی اجتماعی فرایند کارآفرینی»

 ایزمینه بستر یک در میانجی متغیرهای و اقتضایی عوامل تحت نوآورانه، هایروش با حل آن

 « کندمی ایجاد نفۀان ذی و اجتماعی کارآفرین برای را پایداری نتایج و پیامدها که است

                                                      
1. Welter 
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هریک از انوا  سازماندهی برای رفم ناو  نیازهاا و مۀضالات، انجاام شاود  همچنین دربارۀ 
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 کۀورها؛ سایر همچون اجتماعی ایرن کارآفرینان مالی تأمین رایب مالی هایایجاد مدل 

 و   ؛ فقر اجتماعی، مۀکلات رفم و کاهش برای مختلف انسجام نهادهای و همزرایی 

 حقاوقی اجتماعی و ساگتار کارآفرینان برای تۀویقی هایسیاست ها وایجاد زیرساگت 

 مجلس؛ و دولت توسج اجتماعی هایشرکت

 از کارآفریناان  رضاوی قادس آساتان و اوقااف و نهادهایی همچاون هاحمایت سازمان

 آشوکا  مانند المللیبین هایسازمان هایحمایت از آنان بودنمحروم دلیلاجتماعی به

 نامهکتاب

 هایمادل و هانظریه مفاهیم، بررسی( 9591)  ح پور،ف ، و ابراهیم زاده،شریف س  ح ، ابطحی،  9

   91 -998(، 89)89 ،سازمانی فرهنگ مدیریت مجله مفهومی، مدل ئهارا و اجتماعی کارآفرینی

 بار ماروری: سازمان در تفسیری هایپژوهش ارتقای(  9591)س  ح   و کاظمی، ح ، فرد،دانایی  8

 ،69 ،تحول و بهاود مدیریت مطالۀات فصلنامه  پدیدارنزاری روش اجرای فرایند و فلسفی ماانی
941-989  

های کااارآفرینی اجتماااعی در (  بررساای مؤلفااه9519و صاافری، پ  ) رضااائی، ر ، صاافا، ل ،  5

های توسۀه روستایی شهرستان زنجان بر مانای مدل مۀادلات سااگتاری )ماورد مطالۀاه: تۀاونی

   وکارهای دانش بنیانکنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسبتۀاونی نیک پی(  
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