
  
  
  
  
  29-55، صفحات 1398تابستان ، 39اره ، شمدهم، سال رفاه توسعه اجتماعیریزي  فصلنامه برنامه 

 استراتژیک اجتماعی هاي و فعالیت ها چالش شناسایی
   اجتماعی کارآفرینی

  )ایالم شهر اجتماعی تأمین سازمان: مطالعه مورد(

  ***یاسان اهللا پور اشرف   ،  **،  زینب طوالبی  *فریبا فاضلی
  2/9/1398: تاریخ پذیرش     12/8/1397: تاریخ دریافت

  
  چکیده

 کارآفرینیاجتماعی  استراتژیک هاي فعالیت و ها چالش شناسایی پژوهش این هدف
جمع اوري  . است ترکیبی روش لحاظ از و کاربردي هدف لحاظ از .است اجتماعی

بوده  پرسشنامهبا   یکم بخش در و متخصص افراد با مصاحبهبا  کیفی بخش در ها داده
 ایالم شهر اجتماعی تأمین سازمان کارکنان و کار افرینان اجتماعی آماري جامعه. است

 برفی گلوله تکنیک از استفاده با متخصص افراد از نفر 18 آماري نمونه. هستند نفر) 183(
 توسط پرسشنامه روایی .انتخاب شده اند  ساده تصادفی صورت به کارکنان از نفر 124

 وتحلیل تجزیه ومحاسبه  کرونباخ آلفاي آزمون با پرسشنامه پایایی . تایید شد خبرگان
 یک مقوله قالب در ها مصاحبه نتایج. انجام شد spss22 افزار نرم   و کد گذاري با ها داده

و چالش  میانگین. شکل گرفت اجتماعی کارآفرینیاستراتژیک  و فعالیت چالش اصلی
 و چالش عنوان به ها مؤلفهاین  درنتیجه بوده متوسط حد از استراتژیک باالتر فعالیت
 نشان می دهداین تحقیق  هاي یافته .شد شناخته اجتماعی کارآفرینی استراتژیک فعالیت

اقدامات راهبردي در محیط پیرامون  و ها چالشاجتماعی نیاز به شناخت  کارآفرینانکه 
مهمی از موانع  آنان بتوانند بخشکه  شود میاجتماعی موجب  هاي چالش شناخت .دارند

با وپیرامون خود معرفی نموده  و جامعهرا به محیط  ها آنو تشخیص داده  خود را
  اقدام نمایند ها آندر جهت برطرف نمودن  و همفکريهمکاري 

  اجتماعی کارآفرینی استراتژیک، فعالیت چالش،: کلیدي هاي واژه
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  بیان مسئله
 مناسب راهبرد یک کارآفرینی معتقدند اجتماعی علوم پژوهشگران از بسیاري امروزه

 به پاسخ در بنابراین، است؛ درآمد کم جوامع در ثروت نگاهداشت و فقر با مبارزه براي
 هاي انجمن کوچک، کارهايو کسب توسعۀ به روستایی گذاران سیاست اقتصاد جهانی،

 کارآفرینی، جهانی بان دیده آمار طبق. اند کرده توجه محلی کارآفرینان و اي منطقه تجاري
 0,7 از بیش اقتصادي رشد و کارآفرینی میان همبستگی مشابه، ساختار با کشورهایی در

 چارچوب ها در این گزارش. است دار معنی کامالً آماري لحاظ به که است درصد
 اجتماعی، بستر« نام با عاملی از مرحله اولین در کارآفرینی جهانی بان دیده ومیمفه

 مستقیم« طور به آن کارآفرینی هاي شاخص از بسیاري و شود می آغاز» سیاسی فرهنگی،
دارند  اجتماعی و فرهنگی خصلت ،سیاسی و فرهنگی اجتماعی،» غیرمستقیم یا
   .)1395 فرانی، و یعقوبی و موحدي شهرکی(

 که است بوده حاکم کارآفرینی اي رشته چند دورة تاکنون، 1890 سال حدود از
 و شناختی جامعه مطالعات اجتماعی، هاي ارزش اهمیت همچون هایی ویژگی واجد

 که اجتماعی کارآفرینان. است اجتماعی هاي برساخت همچون کارآفرینانه هاي فرصت
 اقتصادي هاي فعالیت بازنگري با د،جدیدن هاي ایده و فرد منحصربه هاي ویژگی داراي
 در را مثبتی پیامدهاي محلی، اجتماع حوزة به آن سودهاي بخشی هدایت و جامعه
 کارآفرینی و طور عام در قلمرو کارآفرینی اجتماعی به .زنند می رقم اجتماعی عرصه

سال گذشته در تمام جهان مورد توجه بیشتر قرار گرفته  30اقتصادي است که در طی 
 هاي حوزه در اجتماعی کارآفرینان حضور ).Kolakovic, Turuk, Turcic, 2018( تاس

 اجتماعات توسعه زمینه و شود می اجتماعی اضطراب و ها تنش کاهش موجب مختلف
نقش کلیدي کارآفرینی در  ).1394 دباغی، و فیروزآبادي( سازد می مساعد را محلی

 ,Audretsch(امالً مشخص است توسعه اجتماعی ک هاي اقتصادي و رونق فعالیت

هاي  از طرفی دیگر سیاست گذران بر اهمیت کارآفرینان در ارتقا سطح فعالیت). 2003
  .)2003 کمیسیون اروپا،( اقتصادي تأکید دارند
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هاي پشتیبانی را براي کمک به کارآفرینان طراحی  ها برنامه دولت آن، عالوه بر
یاتی، اعتبار تحقیقاتی که موجب افزایش هاي مال مثل ضمانت وام، مشوق .اند کرده

از طرف دیگر محققان بر نقش کارآفرینی در  .باشد تشویق خوداشتغالی می نوآوري و
هاي جدید کارآفرینی با  سازه). Shane; venkataraman, 2000( اند داشته اقتصاد تمرکز

ش رفاه موجبات افزای نوآوري را ترغیب کرده و توسعه اقتصادي، افزایش اشتغال و
در این شرایط نوع جدیدي از کارآفرینی در سراسر دنیا شکل .اند  مادي را فراهم آورده

عنوان هدف اصلی اي است که موجب  گرفت که مبتنی بر خلق ثروت اجتماعی به
این پدیده جدید کارآفرینی اجتماعی نامیده  .باشد حداکثرسازي منافع اقتصادي می

اجتماعی و  عنوان یک عنصر اقتصادي، طور روزافزون به کارآفرینی اجتماعی به. شود می
 &Alverd, Brown, Letts, 2004( کند محیطی مطرح بوده که به جامعه کمک می

Anderson, Dana, Dana, 2006& Borzaga Defourny, 2001& Dees, 2007 & 
Seelos, Ganl, Mair, 2006.( مشی گذاران عالقه خط هاي اخیر پژوهشگران و در سال 

 کنند که کارآفرینی اجتماعی را براي جامعه مهم تلقی می طوري بیشتري پیدا کردند به
)Dees, 2007 .(هاي دولتی و خصوصی توجه بیشتري را به کارآفرینی  اخیراً در بخش

 ,Yeamduan; Tomas; Fernando; Gorrios; Sonia( اند اجتماعی معطوف کرده

مشی گذاران، دانشمندان و  ه از طرف خطکارآفرینی اجتماعی در دهه گذشت). 2016
ترین ابزار رفع  عنوان مهم آن به .اندرکاران بیشتر مورد توجه بوده است سایر دست

و هرزمانی که بازار و بخش دولتی نتواند از پس این  شده  هاي اجتماعی شناخته چالش
 عامل نوانع به اجتماعی کارآفرینی .کند ها برآیند کارآفرینی اجتماعی عمل می چالش
 را طلب جدایی بخش که است سازمان موجودیت عنوان به اجتماعی سازمان و تغییر

 ارزش شود، می هدایت فلسفه توسط که درحالی گیرد، می نظر در مشتري یک عنوان به
فرایند  .)Goyal; Sergi; Jayswal, 2012( کند می هماهنگ را واقتصادي اجتماعی

یکرد نوآورانه براي برخورد با نیازهاي اجتماعی و با عنوان رو کارآفرینی اجتماعی به
هاي  هاي اجتماعی، از بین بردن مرزهاي سنتی میان بخش تأکید بر حل مسئله و نوآوري
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هاي خود  کارآفرینان اجتماعی ویژگی. است شده  خصوصی، عمومی و غیردولتی مطرح
ی گلچین کرده تا را هاي اجتماع هاي متعددي مانند تجارت، خیریه و جنبش را از بخش

هاي بدیعی براي مسائل و مشکالت اجتماعی یافته و ارزش اجتماعی پایدار و  ه حل
آنان در حل مشکالت اجتماعی موجود در چارچوب نهادي و . جدیدي ارائه دهند

هاي سنتی و سازوکارهاي اجتماعی هنوز  بسیاري از مشکالت مردم که باوجود تالش
هاي اجتماعی  ها بر ظهور ارزش هستند و تمرکز اصلی آن دهنده اند، یاري رفع نشده

 از بسیاري اینکه به توجه با). 1394 بیاتی، صادقی ده چشمه، مرادي پردنجانی،(است 
 توجه دارند، جامعه افراد اشتغال عدم و بیکاري در ریشه اجتماعی هاي آسیب و مسائل

 الشعاع تحت را اجتماعی هاي بآسی زیادي حد تا تواند می اجتماعی کارآفرینی مقولۀ به
 دارد با بررسی سعی محقق .)1392 صدري، و مرجانی( دهد کاهش را ها آن و داده قرار

 بردارد و اجتماعی کارآفرینی بهبود جهت در گامی آموزش مرحله در چالش اجتماعی
 را ها چالش این صحیح مدیریت جهت در مناسب استراتژیک اجتماعی اقدامات
 استراتژیک اجتماعی و اقدامات ها پس مسئله اصلی پژوهش چالش .نماید شناسایی

 چیست؟ اجتماعی کارآفرینی

  
  اهداف پژوهش

  :هدف کلی
  هاي استراتژیک اجتماعی کارآفرینی اجتماعی ها و فعالیت شناسایی چالش

  :اهداف جزئی
  هاي اجتماعی کارآفرینی اجتماعی شناسایی چالش
  تماعی کارآفرینی اجتماعیهاي استراتژیک اج شناسایی فعالیت
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  سؤاالت پژوهش
  :سؤال کلی

  هاي استراتژیک اجتماعی کارآفرینی اجتماعی چیست؟ ها و فعالیت چالش
  :سؤاالت جزئی

  هاي اجتماعی کارآفرینی اجتماعی چیست؟ چالش
  هاي استراتژیک اجتماعی کارآفرینی اجتماعی چیست؟ فعالیت

  
  پیشینه پژوهش

 توجه با محیط در که رسید نتیجه این به "جامعه براي انسازم" عنوان تحقیقی با در
 دید و درنهایت کنید دنبال را اجتماعی مأموریت یک اقتصادي، ارزش به بیشتر

 کارآفرینی فرایند" عنوان با خود تحقیق در. )2012 میر،(دهید  تغییر را خود اجتماعی
 مختلف، نفعانذی رضایت که رسید نتیجه این به "اجتماعی مفهوم در اجتماعی

 که دارند انتظار فزاینده طور به اهداکنندگان. بکشند چالش به را اجتماعی کارآفرینی
و  محصوالت از اجتماعی کاربران رضایت باعث شد خواهد ارائه ها آن به که اطالعاتی
 به دولتی نهادهاي. سازند برآورده ها را آن نیازهاي شود می ارائه ها آن به که خدماتی

 مالی منابع به دسترسی و کنند پیروي مقررات از تا دارند نیاز محدودي قوانین
 در کشورهاي اجتماعی کارآفرینی" عنوان با در پژوهشی).2013 لومپیکن،(محدوداست 

 آفریقا صحراي منطقه کشورهاي در که یافتند دست نتایج این به "آفریقا جنوب منطقه
و  دهند می قرار تأثیر تحت را ودپردازخ هردو فقر باالي سطح و قومی هاي گروه هویت

 گذارد و می تأثیر خودپنداره بر تنها کشور استعمار تاریخ که درحالی ها فعالیت انتخاب
کالرك و همکاران، ( ندارد روي خودپنداره وخودپرداز تأثیري غیرمستقیم طور به

به این  "یکارآفرینی اجتماع بازگشت سرمایه اجتماعی و"در پژوهشی با عنوان  ).2015
هاي حمایت مالی را در موفقیت و پیشرفت  نتایج دست یافتند که نقش سیاست
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در پژوهشی با عنوان  ).2007 روترو وریچاردز،( داند کارآفرینان اجتماعی مهم می
به این نتایج دست یافتند که  "هاي کارآفرینی اجتماعی از منظر موقعیتی تحلیل"

عنوان عوامل  لیت اجتماعی و کارآفرینانه را بههاي اجتماعی جدید، نگرش مسئو ارزش
عنوان  نهادي غیررسمی بر ظهور کارآفرینی اجتماعی و سازوکارهاي حمایتی را به

 یوربن و( داند سازي کارآفرینی اجتماعی می عوامل نهادي رسمی اثرگذار بر پیاده
 نتایج نای به "زنان کارآفرینی هاي چالش" عنوان با پژوهشی در ).2010 همکاران،

 جنسیتی تبعیض و نابرابري پاالیش جهت فرهنگی اقدامات باوجود آنکه که یافت دست
 جهت در باید بلکه باشند تغییرات انتظار در منفعالنه زنان نباید اما است ضروري

 آغاز اندیشه یک گیري شکل با کارآفرینی فرایند. بکوشند موجود شرایط دگرگونی
. آید درمی اجرا به موانع بر غلبه منابع، تأمین مناسب، يراهکارها انتخاب با و شود می

 تقویت نیازمند بگذارند، سر پشت موفقیت با را فرایند این بتوانند زنان آنکه براي
 هاي تفاوت بینانه واقع پذیرش. هستند خود تخصصی و ارتباطی ادراکی، هاي مهارت
 نفس عزت کاهش موجب که مورد بی هاي مقایسه از پرهیز مرد، و زن میان طبیعی

 هاي برنامه انتخاب و هدفمندي خود، هاي توانایی و استعدادها به اعتماد شود، می
 تحوالت به نسبت حساسیت و احساس، عقل میان تلفیق عقالنی، تفکر رشد منطقی،

 صنفی هاي سازمان خصوص به اجتماعی هاي فعالیت در مشارکت و همچنین زمان
 خادمی و نیا روشن( .دهد می افزایش را زنان کارآفرینی هاي مهارت درمجموع غیردولتی
 اجتماعی و فرهنگی هاي مؤلفه واکاوي" عنوان پژوهشی با در .)1394 وقوتی، شهریور

 کارآفرینی گفتمان )الف که رسید نتیجه این به "کیفی پژوهش یک: روستایی کارآفرینی
 در ایران در روستایی آفرینیکار گفتمان) ب است؛ اقتصادي و دولتی ایران، در روستایی

 باالیی پتانسیل واجد روزمره گفتمان) ج کند؛ می عمل کشاورزي در تولیدگرایی حیطۀ
 و کارگاه سطح در کارآفرینان عاملیت )د است؛ روستایی کارآفرینی بر تأثیرگذاري براي

 فرانی، و یعقوبی و موحدي شهرکی. (نیست فعال چندان ها در دولت، با آن مواجهه
1395(.  
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  مبانی نظري
 آگاهی به نیاز کنند، می آفرینی نقش آن در امروزي هاي شرکت که شدیدي رقابتی صحنه

 پذیري انعطاف که هایی استراتژي کارگیري به و متعاقباً رقابتی هاي و مزیت اصول از
، نمایند تضمین شرکتشان خارجی محیط بر تأثیرگذاري حتی یا تطابق در را شرکت

کارآفرینی اجتماعی عبارت است از ) 1393 و مهارتی، و کاظمی مقدم حسینی. (دارد
و یک ) Douglas, 2015( یک فرایند اقتصادي) Silva & Poza, 2016(یک پدیده 

 ).Huybrechts; Nichollas, 2012( اي زمینه هاي اقتضایی و مجموعه از فعالیت
قتصادي، محیطی و ت حل مشکالت اهکارآفرینی اجتماعی به یک فعالیت تجاري در ج

طورکلی کارآفرینی اجتماعی به  به ).Autumn; Veenap, 2018(شود  اجتماعی منجر می
 ,Smith; Nemetez, 2009 & 2015 Sinkovics حالل مسائل اجتماعی معروف است

Hoque, Czaban.( ها در رفع نیاز مردم ناتوان بوده، مگر براي رفع  ها و شرکت دولت
   .)Rayees Farooq, 2017( شود ینی اجتماعی بهره گرفته میاین مشکالت از کارآفر

 این. کند می تسریع را اجتماعی پیشرفت که است فرایندي اجتماعی کارآفرینی
 توان می و کرده جلب خود به را بسیاري توجه اخیر هاي سال در آن رشـد و پدیـده
 که است تغییراتی از ناشی پژوهشگران توسط اجتماعی کارآفرینی بـه توجـه کـه گفـت

. است افتاده اتفاق هستند، رو روبه آن با غیرانتفاعی هاي سازمان کـه رقـابتی محـیط در
 عنوان به گذشته دهه سه طول در اجتماعی کارآفرینی .)1396 و مالیجردي، عزیزي(

 اي حوزه هاي پایه. است کرده پیدا ظهور و تحقیقات فعالیت زمینه در فعال منطقه یک
 حمایت اجتماعی کارآفرینی از فعاالنه طور به شواب بنیاد و اسکول بنیاد شوکا،آ مانند

 اینکه به توجه اجتماعی کارآفرینی هدف ترین مهم .)Choi; Majumdar, 2014( کنند می
 یا و بشر حقوق از دفاع فقر، با مبارزه اجتماعی، انسجام بهبود مانند اجتماعی، انگیزة
  . است مانیدر و بهداشتی خدمات ارتقاي
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 از برخورداري ضمن که شود می گفته اقداماتی به اجتماعی کارآفرینانۀ هاي فعالیت
 وکارانه، کسب و خالقانه نوآورانه، ماهیت داشتن یعنی کارآفرینی، عمومی هاي ویژگی
 جمعی، همبستگی و آوایی هم نظیر اجتماعی اهداف تحقق ها آن اصلی گیري جهت
و  مرجانی( است گروهی و فردي سود جاي به درماندگی، و یأس و محرومیت با مقابله

 پیش را اجتماعی کارآفرینی پیشنهاد که بودند کسانی اولین میرونوباد .)1392 صدري،
 نظریه ویژه به. کردند تمرکز کارآفرینانه قصد نظریه روي بر خود الگوي در و بردند
 ,Hockerts. (است اخالق- رفتار و موثر واقعی بینی پیش قصد که شده  ریزي برنامه رفتار

 گروهی ؛دارد متفاوتی معانی مختلف محققان و افراد براي اجتماعی کارآفرینی .)2017
 یا راهبرد وجوي جست در که غیرانتفاعی مفهوم یک عنوان به اجتماعی کارآفرینی به

 آن دوم، گروه ،کنند می اشاره هستند اجتماعی هاي ارزش خلق براي مدیریتی هاي طرح
 سازمان هاي بخش در موجود تجارتی مشاغل به اجتماعی پاسخگویی عمل عنوان به را
 مسائل دهندة تسکین عنوان به را اجتماعی کارآفرینی سوم گروه و گیرند می نظر در

؛ خور چغاییالق؛ مالکی( گیرند می نظر در اجتماعی تغییرات شتاب دهندة و اجتماعی
  .)1394 احمدوند،
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  سازي کارآفرینی اجتماعی فهومم سنجش و -1جدول 
  قلمرو  تعریف  نویسنده  سازه

کارآفرینی 
  اجتماعی

Jiao (2011)  کارآفرینی اجتماعی عبارت است
ها براي  از فرایند شناخت فرصت

ایجاد ارزش اجتماعی با روشی 
  نوآورانه

سرمایه اجتماعی و سرمایه 
 انسانی

کارآفرینی 
  اجتماعی

WeerawardenaMort 
(2006) 

رینی اجتماعی یک سازه کارآف
شدت در  چندبعدي است که به

مأموریت اجتماعی، پایداري و 
  هاي محیطی دخالت دارند پویایی

مأموریت اجتماعی، 
 پایداري و محیط

کارآفرینی 
  اجتماعی

Urbano,toledano,sori
ano, (2010) 

کارآفرینی اجتماعی عبارت است 
از فرایند ایجاد ارزشی در اقتصاد 

  وت فردينه ایجاد ثر

هاي  مکانیزم حمایتی، شبکه
اجتماعی، نگرش اجتماعی 

 جدید هاي اجتماعی ارزش و

کارآفرینی 
  اجتماعی

Murphy,Coombes,  
(2009) 

کارآفرینی اجتماعی یک مکانیزم 
اثربخش است براي ایجاد ارزش 

هاي اقتصادي، اجتماعی  در شکل
  محیطی و

هم براي تحرك سازي، 
 منابع بندي و زمان

فرینی کارآ
  اجتماعی

Ulhai, (2005)  کارآفرینی اجتماعی عبارت است
تعامل  فرایند مکانیزم ها و از

  اجتماعی

 اعتماد و سرمایه اجتماعی

کارآفرینی 
  اجتماعی

Griffiths,Gundry,Kic
hul, (2013) 

کارآفرینی اجتماعی تمرکز بر 
جاي  ایجاد ارزش اجتماعی به

تمرکز بر ایجاد ارزش اقتصادي 
  دارد

امل اقتصادي، اجتماعی، عو
 فرهنگی سیاسی و

کارآفرینی 
  اجتماعی

Parenson, (2011)  کارآفرینی اجتماعی عبارت است
روش ایجاد ارتباط بین  :از

  اقدام کارآفرینانه مأموریت و

مأموریت اجتماعی، 
 نوآورانه پایداري و
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  )Murphy,Coombes, 2009( عیچارچوب نظري کارآفرینی اجتما -2 جدول
  نظریه  مفروضات اصلی  مدل نظري  بط با پژوهشمرت

نئوکالسیک یک نهضت 
جدید را ایجاد کرد که به 

فرایند بازار اتریشی معروف 
فرایندي است براي  گشت و

 نقد سیستم بازار، کارآفرینی،
  تکمیل بازار توسعه و

  )1817 ریکاردو( کالسیک
  نئوکالسیک

وان ( نظریه اقتصادي آسترین
  )1997زي چی پی،

توسعه اقتصادي در  درك
زمینه تحوالت 

  تکنولوژیکی

نظریه اقتصادي 
 نوآوري

با  هاي کارآفرینان ویژگی
نوآوري  و خالقیت محوریت
 در .هاي مدیریتی مهارت

که نظریه موفقیت با   حالی
ایجاد شریک جدید مرتبط 

  .است

  )1996 روتر،( کانون کنترل
 مک لند،(نیاز به موفقیت 
1961(  

 هاي شخصیتی ویژگی
 2کارآفرینی،  تعریف براي

  دارد نظریه وجود
  کانون کنترل و
  نیاز به موفقیت

 شناختی نظریه روان

توانند  معیارهاي فرهنگی می
در رفتار کارآفرینان تفاوت 

  ایجاد کنند

 هاي اجتماعی و زمینه
  )2011سیمپه، (فرهنگی 

هاي اجتماعی  مطالعه زمینه
  فرهنگی و

 شناسی نظریه مردم

 دانش و(نی سرمایه انسا
مالی که  و) تجربه

هاي کارآفرینی را  فرصت
  کند کشف می

رشد  ها و شناخت فرصت
الوترز (هاي جدید  شرکت

  )2001وبوسینتز، 
 سرمایه مالی، اجتماعی و

  )1999آلدردیش،(انسانی 

رشد  ها و فرصت
هاي جدید  شرکت
  شده  بینی پیش

متشکل از سرمایه مالی، 
  انسانی اجتماعی و

 بر منابع نظریه مبتنی

تأثیر عوامل قوانین دولتی، 
رقبا بر  مشتریان، کارکنان و
  بقا کارآفرینان

رینولدز، (نظریه اجتماعی 
1991(  

هاي اجتماعی،  مطالعه شبکه
مرحله زندگی، هویت 

اکولوژي  اخالقی و
  وکار جمعیت براي کسب

 شناسی نظریه جامعه

وکارها براي  تالش کسب
بهبود محصوالت جدید و 

  ه در سیستم بازارفزایند

اقتصادي  نظریه تغییر
  )1934شومپیتر، (

نظریه نوآوري توجه دارد 
به تغییرات اقتصادي، 

هاي  نوآوري، فعالیت
  کارآفرینی و قدرت بازار

 نظریه نوآوري
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  تحقیق روش
 روش عنوان به بنیاد داده نظریه روش از و بوده کیفی رویکرد داراي پژوهش این

 موضوعی قلمرو به با توجه پژوهش این آماري جامعه. شده است استفاده پژوهش
. باشد می ایالم شهر اجتماعی تأمین سازمان در اجتماعی کارآفرینی به آگاه افراد پژوهش

 روش اطالعات، آوري جمع روش. اند شده  انتخاب برفی گلوله گیري نمونه روش به که
 به 14 مصاحبه از که است شده مصاحبه نفر 18 با مطالعه در این. است عمیق مصاحبه

 18 مصاحبه تا تر بیش اطمینان براي که شده  مشاهده دریافتی اطالعات در تکرار بعد
  .یافت ادامه

  بنیاد داده در نظریه کدگذاري مراحل
  باز کدگذاري - 1
  کدگذاري محوري - 2
 انتخابی کدگذاري - 3

  شوندگان مشخصات مصاحبه -3 جدول
  تتحصیال  سابقه کار  سن  جنسیت  ردیف

  لیسانس فوق  2  27  زن  1
  لیسانس فوق  3  25  مرد  2
  لیسانس فوق  15  35  مرد  3
  دیپلم فوق  30  52  مرد  4
  دیپلم فوق  28  48  مرد  5
  لیسانس  27  45  مرد  6
  لیسانس  22  45  زن  7
  دکترا  19  42  مرد  8
  لیسانس  25  47  زن  9
  لیسانس فوق  23  45  مرد  10
  لیسانس  15  38  مرد  11
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  یسانسل  10  32  مرد  12
  لیسانس  25  43  زن  13
  لیسانس فوق  20  41  مرد  14
  لیسانس  11  33  زن  15
  لیسانس  23  42  مرد  16
  لیسانس فوق  3  29  زن  17
  لیسانس  10  38  زن  18

  
  

  هاي خام داده-4 جدول
  مردم پول در دست ندارند
  مردم زیر خط فقر هستند

مردم استطاعت مالی کافی براي کارآفرینی 
  ندارند

  مردمفقرمالی 
  کم شدن قدرت خرید مردم

 این  وارد مردم به کسانی که تازه عدم اعتماد
  .اند حوزه شده 

  آینده ترس مردم از
عدم آگاهی به موضوع که کارآفرین انجام 

  دهد می
  وکار خصوصی اطمینان نداشتن مردم به کسب

 اجتماعی نأش کسر

 مختلف دالیل به اجتماعی نأش کسر

 عمومی پذیرش عدم

 جامعه در کارآفرینی لیتمقبو عدم

 مناطق خدمات و کاالها عمومی پذیرش عدم
  مناطق بقیه به نسبت محروم

  عههاي شغلی در جام توجه نکردن به فرصت
  عدم توجه به نیازهاي جامعه

  توجهی نسبت به مشکالت جامعه بی
  دوستی ضعیف شدن حس نوع

  توجهی دولت نسبت به مباحث اجتماعی بی
  هاي موجود در جامعه توجهی به دغدغه بی
  جامعه هاي موجود در اعتنایی به محدودیت بی
  توجهی به ارضا نیازهاي افراد کم

  مقاومت سرسختانه مردم
  کنند کر خود استفاده نمیمردم از ف

  نگاه شخصی به مشکالت
  رسیدن به سود شخصی نه اجتماعی

 کارآفرینان به مردم اطمینان عدم

 داخلی کاالي به مردم اطمینان عدم

 ایرانی کاالي مناسب کیفیت عدم

 ایرانی کاالي از استفاده عدم

 داخلی کاالي خرید براي مردم رغبت عدم

 ارندد ایده که افرادي کردن مسخره
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 هم به اعتماد نبود

 دیگران با ارتباط قدرت نداشتن

 مردم بین اجتماعی تعامل عدم

 ارتباطی مهارت هاي ضعف

 جامعه افراد بین کردن ریسک شدن کم

 جمعی تعهد نداشتن

 دولت اجتماعی مخالفت

 جامعه در تبعیض

 اجتماعی تبعیض

 دولت از مردم نامناسب انتظارات

 دولت توسط جامعه در عدالتی نا

 مسئولین و مردم نکردن همکاري

 اجتماعی امکانات کمبود

 در جامعه خوداتکایی کاهش

 و اجتماعی فرهنگی هاي سرمایه در ضعف

 جمعی رسانه پوشش عدم

 جامعه در و غیرانسانی انسانی پتانسیل عدم

 اشخاص نداشتن تولیدي فکر

 نیستند ملی ثروت و افزایش تولید دنبال به افراد

 کار حین آموزش به توجه عدم

 هاي برنامه با آموزشی هاي سیستم نبودن سازگار
 کارآفرینی

 مناسب آموزشی محیط نداشتن

 کارآفرینی زمینه در آموزش بودن ناکافی

 کافی آموزش نداشتن

 کارآفرینی با آشنایی نداشتن

 سوادي بی

 ها برگزاري کنفرانس و جشنواره

 داخلی محصوالت به نسبت افراد وفادار نبودن

  خارجی کاالهاي بهتر کیفیت
  تربیت خانواده براي گرایش فرزندان به کار دولتی

  تربیت فرزندان در خانواده براي کارآفرین شدن
تربیت فرزندان بیشتر براي تخریب است نه سازنده 

  بودن
منافع خواهند سریع به  اند که می شده افراد جوري تربیت

  خود برسند
  قبول نکردن خانواده

 رسانی به مردم از طریق بروشور اطالع

 آموزش از طریق رسانه

 سازي از طریق رسانه فرهنگ

 سازي از طریق رادیو و تلویزیون فرهنگ

 تهیه و ساخت فیلم مستند از کارآفرینان موفق

تهیه فیلم سینمایی و کارتونی براي تشویق گرایش افراد 
 به کارآفرینی

  سازي کارآفرینی از طریق رسانه فرهنگ
 اشاعه اطالعات

  ICTاستفاده گسترده از
  اجتماعی کارآفرینی از دولت و جامعه افراد حمایت 

 باور داشته باشند همه افراد جامعه کارآفرینی را

 وحدت رویه بین افراد جامعه

 مناظره عمومی در تمام مراحل کارآفرینی

 آفرینیکار ◌ٔ کمک کردن مسئولین درزمینه

ایجاد دفتري براي مشاوره رایگان به افراد براي 
 کارآفرینی

هاي جمعی براي بیمه کردن  کمک کردن سازمان
 کارآفرینان
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  برگزاري دورهمی دوستانه براي کارآفرینی
 تشکیل جلسات براي کارآفرینان

 ایجاد مرکز رشد کارآفرینی با واگذاري دفتر کار

 هاي کارگروهی ایجاد مجتمع

 تجربیات موفق کارآفرینان انتقال براي بستري ایجاد

  و پارك ایجاد مراکز رشد

 اي کارآفرینیه ایجاد انجمن

 توسعه پارك علم و فناوري

  گیري دفترهایی براي کارآفرینی شکل
 ها ها در کنفرانس و نشست تبادل ایده

 کارآفرینی محصوالت براي هایی بازارچه برگزاري

  هاي مشاوره کارآفرینی ایجاد کلینیک
  برگزاري سمینار کارآفرینی

 آموزش الزم در سطح مدیریت فرد

 وزشیمناسب آم رایجاد بست

دردانشگاه واحد درسی براي آموزش کارآفرینی 
  بگذارند

  فراهم کردن محیط آموزشی
 تربیت افراد کارآفرین در دانشگاه

 ایجاد و آموزش نیروهاي متخصص

وجود مراکز تحقیقاتی در زمینه کشاورزي و 
 دستی صنایع

  ارائه آموزش کارآفرینان به متقاضیان

  تکنولوژي توسعه شبکه انتقال
 جامعه تحول گفتمان فکري در

 بهبود وضعیت موجود براي کارآفرینی

 توسط مدیران مندان عالقه به کارآفرینی هاي زمینه معرفی

 مدیران توسط کارآفرینان بیشتربه وتسهیالت خدمات دادن

 رسانی نظیر اینترنت هایی براي اطالع فراهم کردن زمینه

 دادن مشاوره براي هدایت کارآفرینان

 فراهم کردن محیطی که کارآفرینان آموزش عملی ببینند

 رسانی حمایت دولت از طریق اطالع

  تشویق کردن کارآفرینان برتر
 تقویت ارتباطات

 رورش و توسعه استعدادها و مهارت کارآفرینانپ

 نگهداري نیروهاي الیق حفظ و

  آموزش ویژه کارآفرینی
  هاي نوآورانه در دانشگاه معرفی روش

  



   
  
  
  

 43...     هاي استراتژیک اجتماعی   ها و فعالیت شناسایی چالش

  )کدهاي مشترك( کدگذاري باز -5 دولج
  مردم پول در دست ندارند فقرمالی مردم

  مردم زیر خط فقر هستند
  ندارند مردم استطاعت مالی کافی براي کارآفرینی

  فقرمالی مردم
 کم شدن قدرت خرید مردم

  هاي شغلی در جامعه توجه نکردن به فرصت عدم توجه به نیازهاودغدغه هاي جامعه
  عدم توجه به نیازهاي جامعه

  توجهی نسبت به مشکالت جامعه بی
  دوستی ضعیف شدن حس نوع

  توجهی دولت نسبت به مباحث اجتماعی بی
  د در جامعههاي موجو توجهی به دغدغه بی
  جامعه هاي موجود در اعتنایی به محدودیت بی
  توجهی به ارضا نیازهاي افراد کم

  مقاومت سرسختانه مردم
  کنند مردم از فکر خود استفاده نمی

  نگاه شخصی به مشکالت
 رسیدن به سود شخصی نه اجتماعی

  .اند ین حوزه شدهمردم به کسانی که تازه وارد ا عدم اعتماد عدم اعتماد مردم به کارآفرینان
  آینده ترس مردم از

  دهد که کارآفرین انجام می یعدم آگاهی به موضوع
 وکار خصوصی اطمینان نداشتن مردم به کسب

  ن اجتماعیأش کسر عدم مقبولیت اجتماعی
  ن اجتماعی به دلیل مختلفأش کسر

  عدم پذیرش عمومی
  عدم مقبولیت کارآفرینی در جامعه

خدمات مناطق محروم  عدم پذیرش عمومی کاالها و
 نسبت به بقیه مناطق
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  عدم اطمینان مردم به کارآفرینان عدم اطمینان به محصوالت تولیدي
  به کاالي داخلی عدم اطمینان مردم

  عدم کیفیت مناسب کاالي ایرانی
  عدم استفاده از کاالي ایرانی

  عدم رغبت مردم براي خرید کاالي داخلی
  مسخره کردن افرادي که ایده دارند

  وفادار نبودن افراد نسبت به محصوالت داخلی
 کیفیت بهتر کاالهاي خارجی

  نبود اعتماد به هم عدم تعامل اجتماعی
  نداشتن قدرت ارتباط با دیگران
  عدم تعامل اجتماعی بین مردم

  هاي مهارت ارتباطی ضعف
  کم شدن ریسک کردن بین افراد جامعه

 نداشتن تعهد جمعی
  تربیت خانواده براي گرایش فرزندان به کار دولتی ها تربیت نادرست خانواده

  تربیت فرزندان در خانواده براي کارآفرین شدن
  تربیت فرزندان بیشتر براي تخریب است نه سازنده بودن

خواهند سریع به منافع  اند که می شده افراد جوري تربیت
  خود برسند

 قبول نکردن خانواده
  مخالفت اجتماعی دولت مشکالت اجتماعی

  تبعیض در جامعه
  انتظارات نامناسب مردم از دولت

  عدالتی در جامعه توسط دولت نا
  مسئولین همکاري نکردن مردم و
  کمبود امکانات اجتماعی

  کاهش خوداتکایی در جامعه
  هاي فرهنگی و اجتماعی ضعف در سرمایه

  عدم پوشش رسانه جمعی
  عدم پتانسیل انسانی و غیرانسانی در جامعه

  داشتن اشخاصفکر تولیدي ن
 افراد به دنبال تولید و افزایش ثروت ملی نیستند



   
  
  
  

 45...     هاي استراتژیک اجتماعی   ها و فعالیت شناسایی چالش

 افزایش تبلیغات اشاعه اطالعات از طریق رسانه جمعی

 رسانی به مردم از طریق بروشور اطالع

 آموزش از طریق رسانه

 سازي از طریق رسانه فرهنگ

 سازي از طریق رادیو و تلویزیون فرهنگ

 نان موفقتهیه و ساخت فیلم مستند از کارآفری

تهیه فیلم سینمایی و کارتونی براي تشویق گرایش افراد به 
 کارآفرینی

  سازي کارآفرینی از طریق رسانه فرهنگ
 اشاعه اطالعات

  ICT استفاده گسترده از 

و دولت از کارآفرینی  حمایت افراد جامعه
 اجتماعی

 باور داشته باشند همه افراد جامعه کارآفرینی را

 اد جامعهوحدت رویه بین افر

 مناظره عمومی در تمام مراحل کارآفرینی

 کمک کردن مسئولین درزمینه کارآفرینی

 کارآفرینی ایجاد دفتري براي مشاوره رایگان به افرادبراي

 کردن کارآفرینان براي بیمه جمعی هاي کمک کردن سازمان

 تکنولوژي توسعه شبکه انتقال

 جامعه تحول گفتمان فکري در

 براي کارآفرینی بهبود وضعیت موجود

 مندان توسط مدیران هاي کارآفرینی به عالقه معرفی زمینه

 وتسهیالت بیشتربه کارآفرینان توسط مدیران خدمات دادن

 رسانی نظیر اینترنت هایی براي اطالع فراهم کردن زمینه

 دادن مشاوره براي هدایت کارآفرینان

 فراهم کردن محیطی که کارآفرینان آموزش عملی ببینند

  رسانی مایت دولت از طریق اطالعح
 تشویق کردن کارآفرینان برتر
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 ها برگزاري کنفرانس و جشنواره هاي علم و فناوري ایجاد مراکز و پارك

  برگزاري دورهمی دوستانه براي کارآفرینی
 تشکیل جلسات براي کارآفرینان

 ایجاد مرکز رشد کارآفرینی با واگذاري دفتر کار

 هیهاي کارگرو ایجاد مجتمع
 ایجاد بستري براي انتقال تجربیات موفق کارآفرینان

  ایجاد مراکز رشد و پارك فناوري
 هاي کارآفرینی ایجاد انجمن

 توسعه پارك علم و فناوري

  گیري دفترهایی براي کارآفرینی شکل
 ها در کنفرانس ونشست ها تبادل ایده

 هایی براي محصوالت کارآفرینی برگزاري بازارچه

  اي مشاوره کارآفرینیه ایجاد کلینیک
 کارآفرینی هايبرگزاري سمینار

 آموزش الزم در سطح مدیریت فرد ها بسترهاي مناسب آموزشی در دانشگاه ایجاد

 ایجاد بستر مناسب آموزشی
  1.بگذارند کارآفرینی آموزش در دانشگاه واحد درسی براي
  فراهم کردن محیط آموزشی

 تربیت افراد کارآفرین در دانشگاه

 و آموزش نیروهاي متخصصایجاد 

 دستی وصنایع وجود مراکز تحقیقاتی در زمینه کشاورزي
 به متقاضیان یکارآفرین هاي ارائه آموزش

 تقویت ارتباطات

 کارآفرینان هاي پرورش و توسعه استعدادها و مهارت
 نگهداري نیروهاي الیق حفظ و

  آموزش ویژه کارآفرینی
 هاي نوآورانه در دانشگاه معرفی روش

                                                
درسی سه  1384در دانشگاه عالمه طباطبائی با پیشنهاد مرکز کارآفرینی و کمیته کارآفرینی دانشگاه در سال  -1

  .شته شدواحدي کارآفرینی تصویب و از همان سال به مرحله اجرا گذا



   
  
  
  

 47...     هاي استراتژیک اجتماعی   ها و فعالیت شناسایی چالش

  کدگذاري محوري-6 ولجد
 مردم فقرمالی موانع اجتماعی

 جامعه هاي نیازهاودغدغه به توجه عدم

 کارآفرینان به مردم اعتماد عدم

 اجتماعی مقبولیت عدم

 تولیدي محصوالت به اطمینان عدم

 اجتماعی تعامل عدم

  ها خانواده نادرست تربیت
 مشکالت اجتماعی

 جمعی رسانه قطری از اطالعات اشاعه استراتژي اجتماعی

  اجتماعی کارآفرینی از و دولت جامعه افراد حمایت
 و فناوري علم هاي و پارك مراکز ایجاد

 ها دانشگاه در آموزشی مناسب بسترهاي ایجاد

  
  :بخش کمی

  :توصیفی آمار
استفاده از آمار توصیفی که شامل  ها و با وري دادهآدر این قسمت پس از گرد

باشد به توصیف  می...مانند فراوانی، نمودار، جداول وهاي مرکزي و پراکندگی  شاخص
  .شود نمونه پرداخته می
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  آمار توصیفی پاسخگویان در بخش کمی -7جدول 

سن                                                                                    جنسیت                                                 
        46باالي        45-41بین        40-36بین        35-31بین      30مرد      کمتراز   متغییر      زن    

                                          25              31               24                33            11         97      27فروانی      
                13,9           21,5             28,5              22,1          13,2      72,9   20,7     درصد
  توزیع

  
 باشد، می مشاهده قابل نیز باال جدول در که طوري همان تحقیق، نتایج اساس بر

 مشتریان سنی توزیع زمینه در. اند بوده زن درصد 20,7 و مرد نمونه افراد از درصد 72,9
 28,5سال  40- 36بین  درصد و 22,1، 35- 31 هاي بین سال ،13,2 سال 30از  کمتر

  .باشد درصد می 13,9 سال 46باالي  درصد و 21,5 سال 45- 41بین  درصد،
  

  :بخش آمار استنباطی
داده  بودن نرمال آزمون باید ابتدا پژوهش آماري هاي آزمون از استفاده از پیش

 باید گیرد می صورت ها داده بودن نرمال فرض با که آزمونی هرگونه درزیرا  ؛شود انجام
 -  کولموگروف آزمون از پژوهش این در .شود اطمینان حاصل ها داده بودن از نرمال

 بودن نرمال براي آزمون .است شده  استفاده دادها بودن نرمال آزمون براي اسمیرونوف
 :دنشو می تنظیم زیر صورت به آماري هاي فرض ها داده

H0: است نرمال متغیرها به مربوط هاي داده توزیع. 

H1: نیست نرمال متغیرها به مربوط هاي داده توزیع. 

  :است شده  ارائه )6( جدول در ها داده بودن نرمال آزمون نتایج
  

  اسمیرنوف-آزمون کلموگروف -8 جدول
 معناداري  انحراف معیار  میانگین  تعداد  متغیر

  0,084  0,09439  0,8548  1124  چالش اجتماعی
  0,141  0,08226  0,6981  124  استراتژي اجتماعی



   
  
  
  

 49...     هاي استراتژیک اجتماعی   ها و فعالیت شناسایی چالش

هاي  ها و فعالیت داري چالش سطح معنی اسمیرنوف،- اساس آزمون کلموگروف بر
از  ها نرمال هستند و بیشتر است پس این داده 0,05استراتژیک کارآفرینی اجتماعی از 

  .کنیم ده میاستفا) میانگین یک جامعه( هاي پارامتریک آزمون
عنوان چالش  که به رسد که میانگین چالش اجتماعی به نظر می :فرضیه اول

  .حد متوسط است شود، در کارآفرینی اجتماعی شناخته می
  

  اي چالش اجتماعی آزمون میانگین دوجمله -9 جدول
درجه  t آماره  متغیر

  آزادي
سطح 

  معناداري
فاصله اطمینان   میانگین

  کمتر
فاصله اطمینان 

  تربیش
  1,3581  1,1903  4,2742  0,000  123  30,064  اجتماعی چالش

H0:µ=3 
H1: µ= 3 

  
گردد که  درصد مشاهده می 95با توجه به جدول فوق در سطح اطمینان : نتیجه

عنوان چالش کارآفرینی  یعنی میانگین چالش اجتماعی که به. شود فرض صفر رد می
 0,05از سطح خطاي  و sig=0.000زیرا . حد متوسط است شناخته شود، در اجتماعی

باالتر  3,8306شود و با توجه به مقدار میانگین  پذیرفته می H1فرض  درصد کمتر بوده،
  .از حد متوسط است

  
  :فرضیه دوم

 فعالیت عنوان به که اجتماعی استراتژیک فعالیت میانگین که رسد می نظر به
  .است متوسط در حد شود، شناخته اجتماعی کارآفرینی استراتژیک
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  اي فعالیت استراتژیک اجتماعی آزمون میانگین دوجمله -10 جدول
درجه  t آماره  متغیر

  آزادي
سطح 

  معناداري
فاصله اطمینان   میانگین

  کمتر
فاصله اطمینان 

  بیشتر
فعالیت استراتژیک 

  اجتماعی
50,865  123  0,000  4,5269  1,4675  1,5863  

H0:µ=3 
H1: µ=3 

  
 که گردد می مشاهده درصد 95 اطمینان سطح در وقف جدول به توجه با: نتیجه

 چالش عنوان به که اجتماعی استراتژیک فعالیت میانگین یعنی. شود می رد صفر فرض
 سطح از و sig=0.000 زیرا. است در حد متوسط شود، شناخته اجتماعی کارآفرینی

 متوسط حد زا باالتر 4,5269 میانگین مقدار به توجه با و بوده کمتر درصد 0,05 خطاي
  .است

  
  گیري نتیجه بحث و

 نوظهور در تحقیقات دانشگاهی است و کارآفرینی اجتماعی موضوعی جدید و
 کرده جلب خود به را اندرکاران دست و گذاران سیاست محققان، ازپیش توجه بیش
 محیطی، مداوم و شدید تغییرات و المللی بین هاي رقابت ماهیت به توجه با .است

باشد در این  تأمل می ي پیش روي کارآفرینان اجتماعی کاري قابلها شناخت چالش
هاي استراتژیک اجتماعی کارآفرینی اجتماعی  پژوهش به شناخت چالش و فعالیت

داده  100 حوزه کارآفرینی اجتماعی مصاحبه با افراد خبره در 18از . است شده  پرداخته
هاي اجتماعی نظیر فقر مالی  که چالش( مشترك کد 12قالب  که در شده  خام شناسایی

تربیت  عدم تعامل اجتماعی، عدم مقبولیت اجتماعی کارآفرینان اجتماعی، مردم،
 هاي اشاعه فعالیت عدم اعتماد مردم به کاالي تولید داخلی، و ها، نادرست خانواده

 ایجاد و فناوري، علم هاي و پارك مراکز ایجاد جمعی، رسانه طریق از اطالعات



   
  
  
  

 51...     هاي استراتژیک اجتماعی   ها و فعالیت شناسایی چالش

فعالیت  چالش اجتماعی،( مقوله محوري 2 ،)ها دانشگاه در آموزشی سبمنا بسترهاي
هاي استراتژیک اجتماعی  ها و فعالیت مفهوم اصلی چالش 1 و) استراتژیک اجتماعی

ها نیز نشان داده است که میانگین  همچنین نتایج حاصل از پرسشنامه .اند شده  بندي طبقه
اجتماعی باالتر از حد متوسط در نتیجه  هاي استراتژیک هاي اجتماعی و فعالیت چالش

هاي کارآفرینی اجتماعی شناخته  عنوان چالش و فعالیت ها به ها و فعالیت این چالش
شود که کارآفرینان  هاي این تحقیق نتیجه گرفته می دیگر از یافته عبارتی به. شوند می

ها  ه شناخت چالشهاي خود نیاز ب به سرانجام رساندن ایده منظور موفقیت و اجتماعی به
هاي اجتماعی  شناخت چالش .تبع آن اقدامات راهبردي در محیط پیرامون دارند به و

شود که کارآفرینان بتوانند بخشی مهمی از موانع خود را تشخیص داده و  موجب می
ها را به محیط و جامعه پیرامون خود معرفی نموده وسعی نمایند با همکاري و  آن

ها اقدام نمایند مثالً عدم تعامالت اجتماعی به فقر  نمودن آنهمفکري در جهت برطرف 
هایی هستند که صرفاً از طریق کمک گرفتن و  اشاعه اطالعات آن دسته از چالش و

با توجه به اینکه کارآفرینی  .محلی قابلیت برطرف شدن را دارند همفکري جوامع ملی و
بنابراین  .هاي مادي است سرمایههاي اجتماعی براي خلق  اجتماعی نتیجه پیوند سرمایه

اقدامات و . پیشبرد اقدامات اساسی است ارتباط با جامعه در جهت رفع موانع و
هاي این تحقیق است که به جریان سازي  هاي راهبردي یکی دیگر از یافته فعالیت

تواند به  از سوي دیگر می کند و هاي اجتماعی کارآفرینان کمک می وجهت دهی فعالیت
ایجاد  مسائل اجتماعی و شناسایی مشکالت و .هاي اجتماعی کمک کند حل چالش

هاي  ترین رسالت ها یکی از مهم منظور برطرف کردن آن هایی خالقانه به استراتژي
  .کارآفرینی اجتماعی است
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