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Abstract
Social entrepreneurship is the activity of creating social value through innovation. 
The nature of social entrepreneurship is such that in order to create and develop 

value, we must identify the personal values of entrepreneurs; Therefore, the purpose 

was to identify and introduce the evolutionary process of personal values of social 
entrepreneurs over time that have led to social value creation. This study is 

exploratory in terms of its developmental-applied purpose and research method. In 

the qualitative part, the content analysis method and purposeful in-depth interview 

technique with the top 17 entrepreneurs holding the Social Responsibility Award are 
used to collect data and the purposeful snowball sampling method, and the 

quantitative part of the research is done through a t-test. The required data were 

obtained through a researcher-made questionnaire with 150 managers and 
entrepreneurs from top companies using the available sampling method. The results 

show that the value of entrepreneurs is hierarchical, and the creation of shared value 

is a step between the creation of personal and social value. The results show and the 
values of successful social entrepreneurs that have led to the growth and 

development of the country are: The well-being of society, human dignity, national 

spirit and patriotism, moralism, financial independence, sustainability in 

relationships with others, group excellence, equality and justice, comfort and 
security, staff welfare, proving oneself to others and power.
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  : از خلق ارزش شخصی تا خلق ارزش اجتماعی

  با رویکرد خلق ارزش مشتركدیدگاه کارآفرینان اجتماعی برتر ایرانی 

  .تهران، ایراناستادیار مدیریت دانشگاه تربیت مدرس،  *امیرمحمد کالبی

  .دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانمدیریت آموخته کارشناسی ارشد  دانش  فاطمه شراعی

  

چکیده

اجتماعیِ نوآورانه است، که راهکاري اثرگذار و پایدار  هاي خلق ارزش نی اجتماعی شامل فعالیتکارآفری

اي است که براي ایجاد ارزش و  گونه ماهیت کارآفرینی اجتماعی به. باشد در راه توسعه اجتماعی جوامع می

براین هدف پژوهش هاي شخصی کارآفرینان در طول زمان هستیم؛ بنا توسعه آن، نیازمند شناسایی ارزش

. اند اجتماعی شده آفرینیِ  ها در طول زمان بوده که منجر به ارزش شناسایی و معرفی روند تکاملی این ارزش

در بخش . کاربردي و روش تحقیق آن آمیخته متوالی اکتشافی است-اي این پژوهش از نظر هدف توسعه

کارآفرین برتر دارنده جایزه مسئولیت  17کیفی از روش تحلیل محتوا و تکنیک مصاحبه عمیق هدفمند با 

گیري هدفمند گلوله برفی استفاده و بخش کمی پژوهش از  ها و روش نمونه آوري داده اجتماعی براي جمع

نفر از  150هاي مورد نیاز آن از طریق پرسشنامه محقق ساخت با  اي انجام و داده طریق آزمون تی تک نمونه

دهد  نتایج نشان می. گیري در دسترس صورت پذیرفت برتر و روش نمونههاي  مدیران و کارآفرینان شرکت

اي میان خلق ارزش فردي و  مراتبی است و خلق ارزش مشترك مرحله که نظام ارزشی کارآفرینان سلسله

هاي کارآفرینان در طول زمان شکل  همچنین نتایج حاکی از آن است که ارزش. خلق ارزش اجتماعی است

: اند از اند، عبارت هاي کارآفرینان اجتماعی موفق که منجر به رشد و توسعه کشور شدهگیرند و ارزش می

مالی، پایداري روابط با  گرایی، استقالل پرستی، اخالق سعادتمندي جامعه، کرامت انسانی، عرق ملی و میهن

دیگران و قدرت دیگران، تعالی گروهی، برابري و عدالت، آسودگی و امنیت، رفاه کارکنان، اثبات خود به 

  .و دیده شدن

  ارزش شخصی، خلق ارزش مشترك، کارآفرینی اجتماعی، ارزش اجتماعی:هاي کلیدي واژه

                                                  
  colabi@modares.ac.ir      .نویسنده مسئول*
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  مقدمه. 1

مسائل مربوط به کارآفرینی اجتماعی به دلیل اهمیت و تأثیر مثبت آن بر توسعه اقتصادي، به 

زیرا باعث ایجاد  بحث در بین پژوهشگران تبدیل شده است؛ یکی از موضوعات مهم و قابل

هایی براي حل مشکالت اجتماعی ارائه  حل گردد و راه افزوده براي جامعه می ارزش

کند بلکه باعث ارتقا سطح  تنها ارزش اجتماعی ایجاد می کارآفرینی اجتماعی نه. دهد می

روند کارآفرینی ). Palacios et al, 2019: 426(گردد  اشتغال و افزایش ثروت نیز می

تمایل براي ایجاد تغییروتحول : گیرد از یک مأموریت شخصی سرچشمه میاجتماعی 

کارآفرینی اجتماعی را ). Rey-Martí et al, 2016: 1651(اجتماعی و حل مشکالت 

تمایل کارآفرینان به، بدست آوردن عدالت در جامعه و حصول اطمینان از کیفیت زندگی 

  ). Carraher et al, 2016: 388(کنند  همه افراد جامعه تعریف می

 - 7/6نرخ رشد اقتصادي ایران،  2019المللی پول در سال  بنا بر گزارش صندوق بین

یافته است، بنابراین با توجه به  درصد کاهش 9/2درصد بوده است که نسبت به سال قبل، 

هاي کارآفرینان  نقش کلیدي کارآفرینان اجتماعی در رشدوتوسعه کشور، شناسایی ارزش

همچنین مزیت . باشند، حائز اهمیت است ق که عامل رونق اقتصادي کشور میاجتماعی موف

باشند و  دار می ها عمیقاً ریشه هاي شخصی کارآفرینان این است که این ارزش بررسی ارزش

ها  ارزش. آورند هاي کارآفرینان را فراهم می ها هستند که دلیل رفتار و انتخاب همین ارزش

ها نقش  دهند؛ به همین دلیل ارزش ترجیح و انتخاب ارائه میمعیارهایی را براي قضاوت، 

  ). Pirson, 2012: 7(گیري انسان دارند  اساسی در تصمیم

عنوان چیزهایی در ذهن توصیف ها به ها ریشه در فلسفه دارد و ارزش مطالعه ارزش

. گردنداند که بیانگر بینش افراد از زندگی خوب است و معیار رفتار افراد تلقی می شده

هاي رفتاري که پایه و اساس  عنوان باورهایی درباره حاالت مطلوب یا حالت ها به ارزش

هاي شخصی بر ادراك افراد، تفسیر آنان  ارزش. شوند فرایندهاي نگرشی هستند تعریف می

وکار دارند  از محیط و رفتار فردي اثرگذارند که رابطه مستقیمی با عملکرد کسب

)Tomczyk et al, 2013: 68 .(هاي فردي کارآفرین با اهداف شغلی او تطابق  اگر ارزش
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وري شغل خود را نیز  زمان با دستیابی به اهدافش، بهره تواند هم داشته باشد کارآفرین می

هایی را براي موفقیت و شکست  ها، استانداردها یا شاخص بر این ارزش عالوه. حفظ نماید

توانند ما را در درك تفاوت  بنابراین می).79:1394قمبرعلی و رستمی، (دهند  ارائه می

  . کارآفرینان در ایجاد ارزش یاري کنند

عنوان ابزاري براي خلق ارزش  کارآفرینی اجتماعی را به) 2011(1پورتر و کرامر

عنوان راهکاري براي حل برخی  اند؛ در واقع کارآفرینی اجتماعی به مشترك بیان کرده

شود که به توسعه اقتصادي و بهبود وضعیت  نظر گرفته می مسائل و مشکالت جامعه در

هاي شخصی کارآفرینان در درجه اول  ارزش. کند اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز کمک می

وکار و  ها، فرایندهاي کسب همچنین سیاست. گذارد بر رفتارهاي خود آنان تأثیر می

هاي مدیران و  ارزش. دهندارتباطات بلندمدت با کارکنان را نیز تحت تأثیر قرار می

هاي شخصی  ارزش. گذارند کارآفرینان بر انتخاب استراتژیک و عملکرد شرکت تأثیر می

کنند  هاي خود اعمال می ها را در فعالیت عامل انگیزشی در افراد هستند و افراد این ارزش

)Rallapalli et al, 2000: 66 .(  

دهنده اهداف کارآفرینان  یلهاي تشک کردند که ارزشبیان) 2017(2هاکرتس

ها و اهداف آنان  هاي اندکی مورد بررسی قرار گرفته و درك ارزش اجتماعی در پژوهش

ها فردگرایی است و هدف انسان  داري، پایه انسان در نظام سرمایه. بسیار ضروري ست

 در. شود است که بر اساس معیار ثروت سنجیده می) رفاه بیشتر(حداکثر کردن منافع خود 

براي . گرایی غالب است و هدف تأمین رفاه جامعه است مقابل در نظام سوسیالیسم، جمع

ها خودخواهی بهنجار داشته باشد، یعنی  بهبود نواقص هر یک از این دو نظام، باید انسان

  . اش، هدف اجتماعی باشد فردگرایی خود را داشته باشد اما هدف غایی

حل مقابله با  اري را مورد انتقاد قرار دادند و راهد نظام سرمایه) 2019(پورتر و کرامر 

آن را خلق ارزش مشترك دانستند؛ خلق ارزش مشترك شامل خلق ارزش اقتصادي 

                                                  
1. porter and kramer
2. Hockerts
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وکارها باید  هاي جامعه نیز ارزش ایجاد کند، درواقع کسب اي است که با رفع چالش گونه به

شد و رونق اقتصادي و دستیابی به ر. موفقیت شرکت را با پیشرفت اجتماعی پیوند دهند

پذیر  هاي فرد امکان خلق ارزش مشترك در شرایط رقابتی عصر حاضر بدون دانستن ارزش

هاي اخیر به یک موضوع مهم و حیاتی تبدیل شده  خلق ارزش مشترك در سال. باشد نمی

اند که  کرده اي اشاره هاي شخصی نظران به ارزش است و بسیاري از پژوهشگران و صاحب

ها نشان  بررسی. ها به اهداف خود دست یابند دهد تا از طریق آن ارزش انگیزه می ها به آن

ها و مراحل مختلفی را پشت سر  دهد که کارآفرینان اجتماعی موفق در طول زمان ارزش می

هاي شخصی  بر همین اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی روند تکاملی ارزش.گذارند می

در این پژوهش . اند آفرینی اجتماعی شده ه منجر به ارزشکارآفرینان در طول زمان بوده ک

هایی را  به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت هستیم که کارآفرینان اجتماعی موفق چه ارزش

  اند؟ و ارزش از دیدگاه آنان چیست؟ در طول زمان تجربه کرده

  مبانی نظري پژوهش. 2

  1ارزش شخصی

ها معانی و پیامدهاي متفاوتی براي افراد  ارزشاي نیست زیرا  مفهوم ارزش تعریف ساده

قدري بخشی از شخصیت، رفتار و زندگی ما هستند که فکر  ها به در حقیقت ارزش. دارند

هایی که  ها با کلیه کانال درك ما از ارزش. صورت عینی در مورد آنها دشوار است کردن به

عواملی که در . ط داردها، ترجیحات و رفتار ما هستند ارتبا گیري ایده عامل شکل

هاي فرهنگی و اجتماعی،  زمینه: اند از هاي ارزشی مهم هستند عبارت گیري سیستم شکل

هاي تخصصی و  هاي فکري و آموزش شده، مهارت هاي اقتصادي، دانش انباشته زمینه

  ). Brooks, 2009: 10(اي  حرفه

سبت پایدار وجود دارند یافته و به ن صـورت یـک نظـام و مجموعه سازمان ها بـه ارزش 

طور  اصطالح ارزش به. شود که این نظام ارزشی بـا درونـی شـدن فرهنگ به فرد منتقل می

                                                  
1. Personal value
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ها،  ها، وظیفه ها، سلیقه داشتن ها، دوست ها، لذت شده و ممکن است بر عالقه متفاوت استفاده

انواعی دیگر از ها و  ها، جاذبه ها، نیازها، نفرت ها، هدف تعهد اخالقی، آرزوها، خواسته

). 116: 1388قمبرعلی و دیگران، (اي از رفتـار اشاره داشته باشد  دالیل انتخاب مجموعـه

هاي  باشند و ارزش شده در جهت دستیابی به اهداف می ها براي توجیه اقدامات انجام ارزش

باشد که باعث  دهند و منجر به شناخت افراد از اهداف می شخصی هویت را تشکیل می

  ). Schwartz, 2005: 295(گردد  د رفتار در افراد میایجا

باشند که  هاي شخصی مفاهیم یا اعتقادات در مورد حاالت یا رفتار مطلوب می ارزش

هاي خاص هستند و راهنماي انتخاب و ارزیابی رفتارها و رویدادها تلقی  فراتر از موقعیت

گیرد که منجر به  نظر میعنوان یک هنجار در  شوند این تعریف ارزش شخصی را به می

هاي  باشد که انتخاب ارزش شخصی معیارهاي هنجاري می. گردد هدایت رفتار انسان می

هاي  ارزش). Guritno et al, 2019: 97(دهد  کارآفرینان اجتماعی را تحت تأثیر قرار می

توانند با منافع شخصی در تضاد باشند؛ لذا توجه به ارزش شخصی عملکرد  شخصی می

هاي اجتماعی  هاي شخصی و ارزش محققان ارزش. دهد رینان را تحت تأثیر قرار میکارآف

هاي فردي نمایی شخصی از اهداف  کنند که ارزش زنند و بیان می را به هم پیوند می

هاي فرد  تواند ارزش اجتماعی هستند و هر عاملی که منجر به تغییر اهداف اجتماعی شود می

).Liu et al, 2015: 270(را نیز تحت تأثیر قرار دهد 

  

  خلق ارزش مشترك

مفهوم خلق ارزش مشترك که در دستور کار مباحث اقتصادي، سیاسی و جامعه مدنی 

مفهوم . شده است بیان 2011قرار گرفته است، توسط مایکل پورتر و مارك کرامر در سال 

جامعه را  شود و بعد اجتماعی وکار و جامعه متمرکز می ارزش مشترك بر رابطه بین کسب

حل  وکار و جامعه را به یکدیگر متصل کنند و راه ها باید کسب شرکت. گیرد نیز در برمی

آن در خلق ارزش مشترك است که مستلزم خلق ارزش اقتصادي در مسیري است که براي 

تري از  خلق ارزش مشترك بیان عمیق. ها و نیازهایش ارزش ایجاد کند جامعه با رفع چالش
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این موضوع، بشردوستی نیست، بلکه رفتار منفعت . رئی آدام اسمیت استمفهوم دست نام

ها،  اگر همه شرکت. طلبانه براي خلق ارزش اقتصادي از طریق خلق ارزش اجتماعی است

شود، و  خلق ارزش مشترك را دنبال کنند، منافع عمومی اجتماع نیز پاسخ داده می

  . ندآور ها مشروعیت خود را در اجتماع بدست می شرکت

 "درك نقش اجتماعی کارآفرینی"در پژوهش خود با عنوان ) 2016(1زهرا و رایت

در این . هاي کارآفرینانه در جامعه پرداختند به بازنگري و بازتعریف ارزش اجتماعی فعالیت

شده است که از طریق آن نقش اجتماعی کارآفرینی شکل خواهد  مورد بیان 5مقاله 

هاي اجتماعی، با هدف بهبود کیفیت  کارآفرینانه به تالش هاي پیوند فعالیت) 1: گرفت

نفعان  هاي کارآفرینانه بر ذي هایی براي کاهش اثرات منفی فعالیت شناسایی راه) 2زندگی 

شناخت ضریب ) 4عنوان یک عرصه علمی  هاي کارآفرینانه به بازتعریف فعالیت) 3

ایجاد تعادل در ایجاد سود  ایجاد ارزش تلفیقی در سازمان و) 5اجتماعی کارآفرینی 

  . محیطی اقتصادي، اجتماعی و زیست

شده نقش اجتماعی  نتایج این پژوهش حاکی از آن است که موارد طراحی 

کند و چارچوبی را جهت توسعه نقش اجتماعی کارآفرینی نشان  کارآفرینی را برجسته می

زمان با  ت که همهاي عملیاتی اس ها و شیوه خلق ارزش مشترك شامل سیاست.دهد می

کند، باعث افزایش  اي که در آن فعالیت می پیشبرد اهداف اقتصادي و اجتماعی جامعه

  ). Porter and Kramer, 2011: 66(گردد  مزیت رقابتی نیز می

اي که با  گونه عنوان ایجاد ارزش اقتصادي به در تعریف دیگري خلق ارزش مشترك به

جامعه نیز ارزش ایجاد کند، آورده شده است هاي اجتماعی براي  برطرف کردن چالش

)Athanasopoulou and Selsky, 2015: 327 .(هاي  اي بین ارزش ارزش مشترك نقطه

تعاریف خلق ارزش مشترك در جدول شماره . باشد وکار می هاي کسب اقتصادي و ارزش

  .آمده است 1

  

                                                  
1. Zahra and Wright
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  تعاریف خلق ارزش مشترك -1جدول 

  تعریف  محقق

Porter and Kramer 
(2006)

  .کند وکار نیز ارزش ایجاد می توجه براي جامعه که براي کسب سود قابل

See (2009)  
ها هستند که از وابستگی متقابل جامعه و  هایی که به نفع جامعه و شرکت ایجاد ارزش

  .آیند شرکت به وجود می

Porter and Kramer 
(2011)  

زیت رقابتی شرکت را افزایش هاي عملیاتی که م ارزش مشترك عبارت است از رویه

  .بخشند زمان شرایط اقتصادي و اجتماعی جامعه را بهبود می طور هم دهند و به می

Driver (2012)  
صورت  ارزش مشترك یعنی توانایی خلق ارزش اقتصادي و سود اجتماعی به

  .زمان هم

Verboven (2011)نفعان تنها براي سهامداران بلکه براي تمامی ذي ایجاد ارزش نه.  

Cao and Pederzoli 
(2013)  

هاي اجتماعی  اي که با برطرف کردن نیازها و چالش گونه ایجاد ارزش اقتصادي به

  .براي جامعه نیز ارزش ایجاد کند

Fearne et al (2012)
ارزش مشترك یعنی ارزشی که هم براي زنجیره ارزش و هم براي جامعه سودمند 

  .است

Pavlovich and Corner 
(2014)  

خلق ارزش مشترك یعنی قرار دادن نیازهاي اجتماعی و عمومی قبل از سودآوري 

  .اقتصادي

Pirson (2012)  هاي اجتماعی و مالی ایجاد ارزش مشترك یعنی ایجاد توازن بین ارزش.  

Shrivastava and 
Kennelly (2013)  

رزش زمان ارزش اقتصادي براي شرکت و ایجاد ا ارزش مشترك یعنی ایجاد هم

  .کنند اي که در آن فعالیت می محیطی و اجتماعی براي جامعه

  

هایی است که باعث  سیاست 1"خلق ارزش مشترك"در پژوهش حاضر منظور از 

زمان شرایط اقتصادي و اجتماعی جامعه را نیز  طور هم گردد و به افزایش مزیت رقابتی می

منظور از مزیت رقابتی ارائه ارزش . تفاوت دارد 2"آفرینی ارزش هم"بخشد و با  بهبود می

وکار  پذیري بیشتر کسب اقتصادي به همراه ارائه ارزش اجتماعی است که باعث رقابت

  ).Porter and Kramer, 2011(گردد  می

  

                                                  
1. Creating Shared Value
2. Co-creation of Value
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  ارزش شخصی از دیدگاه خلق ارزش مشترك

هاي فردي، اقتصادي و اجتماعی با  اي است که در آن ارزش خلق ارزش مشترك نقطه

براي ایجاد ارزش مشترك صرفاً . باشد وکار می قی دارند و هدف مشترك کسبهم تال

هاي  هاي شخصی فرد و ارزش هاي اقتصادي در نظر گرفته شود بلکه ارزش نباید ارزش

عوامل )). Koo et al, 2019: 4اجتماعی نیز تأثیر بسزایی در ایجاد ارزش مشترك دارند 

، تعیین 1خودشکوفایی: اند از شترك عبارتایجاد ارزش شخصی از دیدگاه خلق ارزش م

  .3و اتحاد 2هدف

خودشکوفایی بخشی از ارزش شخصی است که براي اولین بار توسط : خودشکوفایی

شود که فرد توانایی، استعداد و پتانسیل پنهان  سازي شد و به روندي اطالق می مازلو مفهوم

هاي اساسی مازلو با تغییر  نگیزها. کند گیري می خود را پرورش داده و از طریق آن تصمیم

ها در تعامل است و خودشکوفایی عاملی مؤثر بر ارزش  اوضاع بیرونی، تهدیدات و فرصت

  ). Kenrisk et al, 2010: 7(گردد  شخصی قلمداد می

اي از ارزش شخصی است که با ارزش اقتصادي  تعیین هدف مؤلفه: تعیین هدف

شود که خلق ارزش مشترك را تحت تأثیر قرار  یکند و عاملی در نظر گرفته م تالقی می

هدف با ایجاد تمرکز فردي، تالش، افزایش اتحاد، پایداري و ایجاد انگیزه براي . دهد می

  ). Locke, 1996: 118(گذارد  توسعه بر عملکرد تأثیر می

شود و  اي از ارزش شخصی است که با ارزش اجتماعی همراه می اتحاد مؤلفه: اتحاد

احساس تعلق در افراد از . دهد رقابتی، خلق ارزش مشترك را تحت تأثیر قرار میدر فضاي 

از طریق اتحاد احساس تعلق . دهد گیرد و نگرش افراد را شکل می طریق اتحاد شکل می

هایی که ممکن است بین افراد به وجود بیاید  آید که از رقابت غیراجباري به وجود می

اتحاد نوعی ). Kenrisk et al, 2010: 8(کند  جیه میکند و آن نگرش را تو جلوگیري می

                                                  
1. Self-actualization
2. Goal setting
3. Solidarity
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درواقع . باشند نظم اجتماعی است که در آن افراد با یکدیگر ارتباط دارند و هماهنگ می

آورد و بر اساس یک اساس مشترك در بین  اتحاد تعهدات هنجاري متقابلی را بوجود می

  ).Koo et al, 2019(کند  بستگی ایجاد می افراد مختلف دل

  

  کارآفرینی اجتماعی و ایجاد ارزش

شود که ضمن برخورداري از  هاي کارآفرینانۀ اجتماعی به اقداماتی گفته می فعالیت

گیري اصلی  هاي عمومی کارآفرینی، یعنی داشتن ماهیت نوآورانه و خالقانه، جهت ویژگی

سود  ها تحقق اهداف اجتماعی یعنی همبستگی جمعی و مقابله با محرومیت و ایجاد آن

عنوان حل مسائل اجتماعی از دیدگاه کارآفرینی در  گروهی است و کارآفرینی اجتماعی به

در هر فعالیت کارآفرینی اجتماعی باید یک ). Snellman, 2016: 3(شود  نظر گرفته می

 Corner(باشد  هدف اجتماعی تعریف شود زیرا اساساً هدف آن ایجاد ارزش اجتماعی می

and Ho, 2010: 636.(  

کنند تا بتوانند با استفاده از منابع  کارآفرینان اجتماعی ارزش اجتماعی ایجاد می

اقتصادي از طریق بینشی نوآورانه، تحوالتی در حوزه اجتماعی و اقتصادي به وجود آورند 

 Aileen Boluk and(باشد  دوستی می ترین انگیزه براي کارآفرینان اجتماعی نوع و اصلی

Mottiar, 2014: 5 .(هاي فرد کارآفرین اجتماعی و  ایجاد ارزش اجتماعی محصول مهارت

مقیمی اسفند (فرآیندي از انگیزه کارآفرین و امیدواري نسبت به اهداف اجتماعی است 

ارزش اقتصادي هدف اصلی یک کارآفرین اجتماعی نیست ). 584: 1398آبادي و معینی، 

دگار براي حل مشکالت اجتماعی و هاي مان حل و اهداف کارآفرینان اجتماعی یافتن راه

  ). Akar and Dogan, 2018:84(باشد  خلق ارزش اجتماعی می

نگر جهت رفع مشکالتی تلقی  عنوان یک رویکرد آینده کارآفرینی اجتماعی به 

 :Palacios et al, 2019(حل نیست  هاي اجتماعی قابل شود که از طریق دولت و سازمان می

وکار مهم است  ارآفرین براي بهبود عملکرد و رشد کسبهاي ک اخالق و ارزش). 428

شود تا کارآفرینان نقش اساسی در نحوه  وکارهاي کوچک باعث می زیرا ساختار کسب
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عنوان یکی  کارآفرینی به). Osorio-Vega, 2019: 982(عملکرد واحد تجاري داشته باشند 

  .شده است جتماعی شناختهوکار و بخش ا از نیروهاي اصلی اثرگذار براي موفقیت در کسب

ها براي  کارآفرینی اجتماعی را تشخیص و پیگیري فرصت) 2015(و همکاران  1لئو

نیز بیان  2دیز و اندرسون. اند حل مشکالت اجتماعی از طریق خالقیت تعریف کرده

هاي نوآورانه براي ایجاد ارزش همراه است و  اند که کارآفرینی اجتماعی با فعالیت کرده

کارآفرینی تغییرات بازار را . باشد ی اجتماعی عامل اصلی ایجاد ارزش میکارآفرین

کند به همین دلیل  کند و محصوالتی را براي نیازهاي بالقوه مشتریان ایجاد می بینی می پیش

کارآفرینی . باشد هاي ایجاد ارزش می کارآفرینی اجتماعی عمیقًا درگیر فرایندها و فعالیت

ي کارآفرینی که ناشی از عدم موفقیت بازار است آغاز ها اجتماعی با کشف فرصت

دیگر کارآفرینی اجتماعی به وجود آمده است تا نیازهاي اجتماعی  عبارت به.شود می

هاي ابتکاري براي غلبه  حل وکار را برآورده کند و کارآفرینان اجتماعی به دنبال راه کسب

  ).Austin et al, 2012: 372(بر شکست در بازار و ایجاد ارزش هستند 

گذارد و کارآفرینان بر  وکار اثر می هاي کسب گیري گیري کارآفرینی بر تصمیم جهت

کارآفرین ). Rauch et al, 2009: 763(کند  نوآوري جهت ایجاد ارزش تأکید می

هاي ارتباطی کمبود منابع براي ایجاد ارزش  تواند از طریق بسیج شبکه اجتماعی همچنین می

کارآفرینی اجتماعی دربرگیرنده ). Lettice and Parek, 2010: 141(را برطرف کند 

آید و کارآفرینان  باشد که در راستاي ایجاد ارزش مشترك بوجود می اهداف اجتماعی می

و کارآفرینی اجتماعی روشی ) Thompson, 2002: 415(باشند  اجتماعی عامل تغییر می

باشد  هاي جدید و نوآورانه می حل ائه راهخالقانه در پاسخگویی به نیازهاي اجتماعی با ار

)Vurro et al, 2010: 39.(  

  

  

                                                  
1. Liu
2. Dees and Anderson
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  پیشینه پژوهش. 3

1باشد؛ تئوري شوارتز هاي شخصی پژوهش شوارتز می ترین پژوهش در زمینه ارزش جامع

شوارتز ده نوع ارزش . شده است بیان 2هاي شخصی بر پایه تحقیقات روکیچ در مورد ارزش

وتحلیل پیامدهاي اجتماعی،  را مشخص کرده که با تجزیه شخصی گسترده و انگیزشی

هاي  ارزش. ها بیان نموده است اي شکل براي آن شناختی و رفتاري، ساختاري دایره روان

گرایی، خیرخواهی، خوداتکایی، انگیزش، جهانی: اند از شخصی از دیدگاه شوارتز عبارت

شوارتز در توضیح . گرایی تجویی، موفقیت گرایی، قدرت، امنیت، همرنگی و سن لذت

کند که با مرور ادبیات موضوع، سه نیاز اساسی  اش بیان می گانه هاي ده استخراج ارزش

: اند از ها وجود دارند را شناسایی کرده که آن سه نیاز عبارت انسانی که در همه فرهنگ

برخورداري از نیازهاي بیولوژیک افراد، نیاز به هماهنگی و تعامل اجتماعی، نیاز به بقا و 

هاي مختلف را در  هاي موجود در فرهنگ توان تمام ارزش کند که می وي ادعا می. رفاه

ها هم در ذات افراد و هم در جامعه وجود  این ارزش. مجموعه یکی از ده ارزش گنجانید

  .آمده است 1تعاریف این ده ارزش در جدول شماره ). Borg et al, 2016: 70(دارند 
  

  هاي ارزش شخصی از دیدگاه شوارتز همؤلف -2جدول 

  تعریف  ارزش  گروه ارزشی

  تعالی فردي

  جهانی گرایی
ها  برخورداري از درك، ستایش، تحمل و محافظت از رفاه همۀ انسان

  .و طبیعت

  .ها ارتباط شخصی داریم محافظت و ارتقا رفاه مردمی که با آن  خیرخواهی

آمادگی براي 

  تغییر

  .یجان، تجربه چیزهاي جدید و چالش در زندگیبرخورداري از ه  انگیزش

  .عبارت است از تفکر آزاد و انتخاب عمل آزادانه، خالقیت و کاوش  خوداتکایی

  مندي احساسی عبارت است از لذت و رضایت  3جویی لذت

                                                  
1. Schwartz
2. Rokeach

  .جویی هم در گروه آمادگی براي تغییر و هم در گروه توسعه فردي قرار گرفته است ارزش لذت - ٣
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  تعریف  ارزش  گروه ارزشی

  توسعه فردي

  موفقیت گرایی
هایی که در جامعه پیروزي تلقـی   موفقیت در رقابت با توجه به ارزش

  .شوند می

  قدرت
برخورداري از جایگاه اجتماعی و پرستیژ، کنترل و تسلط بـر افـراد و   

  .منابع

  کاري محافظه

  .وجود امنیت، هماهنگی و ثبات در جامعه، روابط و خود فرد  امنیت

  همرنگی

هـایی کـه    هـا، اقـدامات و انگیـزه    داري فرد از فعالیـت  یعنی خویشتن

ظارات یا هنجارهاي اجتماعی را توانند دیگران را ناراحت کنند و انت می

  .به خطر بیندازند

  گرایی سنت
یعنی احترام گذاشتن، تعهد و پذیرش رسوم و تفکراتـی کـه فرهنـگ    

  .دهند سنتی و یا دین به مردم ارائه می

  

اند  کند که این چهار گروه عبارت بندي می گروه دسته 4شوارتز این ده ارزش را در 

  .کاري ي تغییر، توسعه فردي و محافظهتعالی فردي، آمادگی برا: از

هاي شخصیتی کارآفرینان بودند و  هاي داخلی نیز متمرکز بر ویژگی اغلب پژوهش 

مثال قمبرعلی و همکاران  عنوان ها پرداخته بود؛ به هاي اندکی به بررسی ارزش پژوهش

لعه مطا(مراتب نظام ارزشی کارآفرینان  بررسی سلسله"در تحقیقی با عنوان ) 1388(

به بررسی عوامل فردي و اجتماعی مؤثر بر شناسایی فرصت  ")استان کرمانشاه: موردي

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که متغیرهاي مستقل دانش سابق، وجود مربی و احساس 

  .خود اثربخشی، تأثیر مثبت بر تشخیص فرصت کارآفرینانه دارند

  

  چارچوب نظري. 4

آمده در خصوص پیشینه موضوع، مشخص شد که تاکنون  لعم هاي به با توجه به بررسی

هاي گذشته روند تکاملی و  مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته است و پژوهش

بنابراین پژوهش حاضر از این . اند هاي کارآفرینان را نشان نداده مراتبی بودن ارزش سلسله
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هاي کارآفرینان  ایی ارزشنظر حائز اهمیت است، همچنین در پژوهش حاضر هم به شناس

هاي کارآفرینان با توجه  مراتبی بودن ارزش شده است و هم روند تکاملی و سلسلهپرداخته

طورکلی مفهوم خلق ارزش  به. شده استبه رویکرد خلق ارزش مشترك نشان داده

 اي که گونه عنوان ایجاد ارزش اقتصادي به شده، به مشترك که توسط پورتر و کرامر مطرح

شود و  هاي اجتماعی براي جامعه نیز ارزش ایجاد کند تعریف می با برطرف کردن چالش

اي است  دهد، درواقع خلق ارزش مشترك نقطه اي پژوهش را نشان می این مفهوم نظریه پایه

  . هاي فردي، اقتصادي و اجتماعی با هم تالقی دارند که در آن ارزش

ارآفرین اجتماعی است و اهداف هاي فرد ک خلق ارزش اجتماعی حاصل مهارت

هاي ماندگار براي حل مشکالت اجتماعی و خلق ارزش  حل کارآفرینان اجتماعی یافتن راه

در این پژوهش به چیستی ) الف: توان گفت در موردپژوهش حاضر می. باشد اجتماعی می

به الزم ) ب. باشد گیري نظام ارزشی مدنظر نمی شده است و چگونگی شکل ارزش پرداخته

آید که کارآفرینان مرحله خلق ارزش  توضیح است خلق ارزش اجتماعی زمانی بوجود می

  .فردي را طی کرده باشند و خلق ارزش مشترك در جامعه ایجاد شده باشد

  

روش پژوهش. 5

کاربردي، از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر  - اي پژوهش حاضر از لحاظ هدف توسعه

روش پژوهش در بخش . باشد می) کمی- کیفی(ع اکتشافی ها آمیخته از نو گردآوري داده

دهند  باشد و جامعه پژوهش را کارآفرینان اجتماعی تشکیل می کیفی تحلیل محتوا پنهان می

اند و همچنین  که از طریق حل مسائل و مشکالت اجتماعی به خلق ارزش در جامعه پرداخته

 17نمونه در بخش کیفی شامل  حجم. اند موفق به دریافت جایزه مسئولیت اجتماعی شده

باشد که به دلیل غیر احتمالی بودن جامعه، براي  نفر از کارآفرینان اجتماعی موفق می

گیري هدفمند گلوله برفی استفاده شد؛ علت انتخاب  انتخاب آنان از روش نمونه

وکار خود به رشد رسیده و باعث رونق  ها در کسب کارآفرینان باسابقه این است که آن

  .اند تصادي شدهاق



  

  

  

  

61   |، کالبی و همکاران ... زش شخصی تا خلق اجتماعیاز خلق ار  

هاي موفق در  نفر از مدیران و کارآفرینان شرکت 150جامعه آماري بخش کمی را نیز 

دهند که با  تشکیل می) برندگان جایزه مسئولیت اجتماعی(حوزه مسئولیت اجتماعی 

گیري در  ها با روش نمونه نفر از آن 109استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 

ها در بخش کیفی  روش گردآوري داده. نمونه آماري انتخاب شدندعنوان  دسترس به

شده است مرحله اول شامل مصاحبه نیمه  باشد که در دو مرحله انجام مصاحبه می

باشد که در این مرحله اطالعات اولیه گردآوري گردید؛ انتخاب مصاحبه  ساختاریافته می

توان بحث درباره  نظرها، می تبادلجهت صورت گرفت که عالوه بر  نیمه ساختاریافته ازاین

موضوع را در راستاي رسیدن به اهداف پژوهش هدایت کرد؛ همچنین در طول فرایند 

شونده درباره  مصاحبه، امکان مشاهده احساسات و رسیدن به باورها و اعتقادات مصاحبه

در مرحله دوم مصاحبه ساختارمند جهت تکمیل چهارچوب . موضوع پژوهش وجود دارد

  .یق صورت گرفتتحق

ها تأیید شد،  با رسیدن به اشباع نظري در مصاحبه هفدهم کفایت تعداد مصاحبه  

شوندگان  هاي کیفی از روش کنترل توسط مصاحبه منظور تعیین روایی داده همچنین به

شوندگان افرادي با تجارب مختلف  همچنین تالش شد تا در انتخاب مصاحبه. استفاده شد

. ین روایی درونی مورد تأیید گروهی از خبرگان و اساتید قرار گرفتهمچن. انتخاب شوند

ها نیز بر اشباع نظري تأکید شده است، اشباع نظري اطالعات زمانی  جهت کفایت مصاحبه

شده در مطالعه اضافه باشد و مفهوم جدیدي در مطالعه ایجاد  آوري است که اطالعات جمع

  ). Bogdan and Biklen, 2006(نشود 

1نین جهت تعیین روایی و پایایی بخش کیفی نیز از روش ارزیابی گوبا و لینکلنهمچ 

استفاده گردید که با استفاده از چهار معیار قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اتکا ) 1989(

شده  هاي شناسایی در مرحله کمی و تأیید ارزش. و قابلیت تأیید مورد تأیید قرار گرفت

ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برآمده از فاز کیفی استفاده شد که  دهجهت گردآوري دا

مفهوم است که روایی آن با نظر اساتید و خبرگان و پایایی آن با مقدار آلفاي  12شامل 

                                                  
1. Guba and Lincolin



  

  

  

1401بستان ، تا51شماره ، سال سیزدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  62

ها با توجه به  مورد تأیید قرار گرفت، همچنین براي تحلیل وضعیت ارزش) 75/0(کرونباخ 

 20اس نسخه  اس پی افزار اس اي با استفاده از نرم تی تک نمونه ها از آزمون توزیع نرمال داده

  .شده است استفاده

  

  هاي پژوهش یافته. 6

  هاي بخش کیفی یافته

 12زن و  5: اند از ها در بخش کیفی عبارت شونده هاي جمعیت شناختی مصاحبه ویژگی

فر، کارشناسی ن 6نفر؛ تحصیالت کارشناسی  11سال،  55-35نفر و  6سال،  35-20مرد؛ 

ها سابقه فعالیت در زمینه کارآفرینی اجتماعی  نفر که تمامی آن 3نفر و دکتري  8ارشد 

بر  3کدگذاري محوري و باز پژوهش در جدولی مشابه جدول . سال را داشتند 10حداقل 

 3جدول . هاي کالمی صورت گرفت، سپس کدگذاري نهایی انجام پذیرفت اساس گزاره

  .دهند را نشان می مراحل کدگذاري 4و 

  

شوندگان هاي کالمی مصاحبه هاي محوري و باز بر اساس گزاره مثالی از کدگذاري -3جدول 

کدگذاري 

  محوري
  گزاره کالمی  کدگذاري باز

کد 

  شونده مصاحبه

ثروت و 

داشتن 

  استقالل مالی

از بین بردن فقر 

هاي  و سختی

  حاکم بر زندگی

ا درآمد داشته ام کمک کنم ت دوست داشتم به خانواده"

باشیم و امکاناتی هرچند کم براي راحتی سایر افراد 

خواستم در فقر مطلق زندگی  خانواده فراهم کنم و نمی

  "کنیم

Q1  
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  هاي ارزش شخصی از دیدگاه کارآفرینان مؤلفه -4جدول 

مقوله 

  اصلی

کدگذاري 

  ثانویه
  )گویه ها(کدگذاري باز 

کد 

  شوندگان مصاحبه

ي
ش فرد

ق ارز
خل

  

ت و ثرو

داشتن استقالل 

  مالی

  رسیدن به سرمایه و داشتن ثبات مالی

  هاي حاکم بر زندگی از بین بردن فقر و سختی

رهایی یافتن از ورشکستگی و بازگرداندن سرمایه 

  رفته ازدست

از بین بردن فاصله طبقاتی ایجاد شده در زندگی

و  7و  5و  2و  1

  17و  13و  9

قدرت و 

  شدن دیده

  قعیت و جایگاه اجتماعی مناسب در جامعهبدست آوردن مو

  دیده شدن توسط مردم و مشهور بودن

  احساس خوب از اینکه دیگران وي را اطاعت کنند

 10و  8و  5و  3

  16و  13و  11و 

اثبات خود به 

دیگران و 

  خوداتکایی

  هاي خود در محیط کار نشان دادن شایستگی

  بیان صریح و واضح افکار و عقاید خود

  گرفتن مسئولیت انجام کارها بر عهده

  هاي جدید و خالق بودن فکر کردن به ایده

  تالش براي انجام کارها بهتر از دیگران

و  6و  5و  2و  1

 13و  11و  8و  7

  15و 

آسودگی و 

  امنیت

  نداشتن ابهام و عدم قرارگیري در وضعیت نامشخص

  کمک به خانواده و دوستان و تأمین نیازهاي آنان

  آینده و داشتن مسیري مطمئن در زندگیشفاف ساختن 

  حفاظت از خانواده در جامعه همراه با حفظ نظم اجتماعی

و  6و  5و  4و  2

و  12و  10و  8

14  

ك
شتر

ش م
ق ارز

خل
  

  تعالی گروهی

  تبلیغ صلح میان افراد جامعه

  ریزي و داشتن برنامه جهت رسیدن به اهداف برنامه

  سازنده تشویق خود و دیگران براي داشتن همکاري

  عدم سوگیري در انجام دادن کار گروهی

هاي برابر برخوردار  بایست از فرصت باور به اینکه افراد می

  باشند

و  6و  5و  4و  3

و  15و  11و  8

17  

پایداري روابط 

  با دیگران

  تمایل به انجام مشارکت با دیگران

  داشتن توانایی تأثیر بر رفتار دیگران

  مه دادن کارها در آیندهداشتن مسیري شفاف جهت ادا

  برقراري ارتباط با هر فرد با توجه به شرایط وي

  کنند شنیدن حرف کسانی که متفاوت از او فکر می

 11و  9و  4و  3

  16و  14و 
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آسایش بیشتر 

مردم و 

سعادتمندي 

  جامعه

  هاي اخالقی حاکم بر جامعه توجه و احترام به ارزش

  پیشینه واگذاري انجام کار به افراد داراي سو

  هاي مختلف درك نیازهاي جامعه و سازمان

افزوده براي جامعه و تالش جهت کسب سود  ایجاد ارزش

  براي جامعه

و  6و  5و  4و  3

 13و  10و  9و  7

  16و 

  رفاه کارکنان

  هاي محیط کار تالش براي غلبه بر محدودیت

هماهنگی و کنترل افراد براي داشتن محیط کاري بهتر و 

  شغلی ایجاد امنیت

  استفاده از نظرات و تجربیات کارکنان

و  7و  5و  2و  1

و  13و  10و  8

  17و  14

ی
جتماع

ش ا
ق ارز

خل
  

عرق ملی و 

  پرستی میهن

اهمیت دادن به امنیت کشور

  که باید مراقب تهدیدهاي خارجی بود اعتقاد بر این

  تالش جهت انجام کارها بهتر از دیگر کشورها

و  7و  5و  4و  1

و  14و  13و  9

16  

  کرامت انسانی

  ها و امید به آینده بینی به انسان خوش

  هویت و شخصیت دادن به زنان

  توجه به اندیشه زنان در جامعه

  هاي دیگران و نداشتن کینه دیدن خوبی

  بینی و احترام به تمامی افراد جامعه پرهیز از خودبزرگ

و  6و  5و  4و  2

 14و  11و  9و  7

  17و 

برابري، 

و مساوات 

  عدالت

  تالش در جهت حمایت از دیگران

  پذیر و ضعیف جامعه دفاع از افراد آسیب

  داشتن رفتار یکسان نسبت به افراد مختلف

  رضایت و خشنودي از موفقیت دیگران

و  8و  6و  4و  1

و  15و  11و  10

16  

  گرایی اخالق

تالش براي عدم مزاحمت و رنجاندن دیگران

  شناسند کسانی که نمی رفتار عادالنه با دیگران حتی

ها در جهت رسیدن  فداکاري و تحمل نامالیمات و سختی

  به اهداف

  توجه دیگران داشتن تواضع و فروتنی و دوري از جلب

و  8و  5و  4و  3

و  15و  12و  9

17  

  

  

  



  

  

  

  

65   |، کالبی و همکاران ... زش شخصی تا خلق اجتماعیاز خلق ار  

  هاي بخش کمی یافته

86نفر از مدیران و کارآفرینان حوزه مسئولیت اجتماعی،  109در بخش کمی از مجموع 

 14(سال  30نفر زیر  15از این تعداد . بودند) درصد 21(نفر زن  23و ) درصد 79(نفر مرد 

 17و ) درصد 38(سال  50تا  40نفر بین  41، )درصد 33(سال  40تا  30نفر بین  36، )درصد

دهندگان داراي  درصد پاسخ 50همچنین بیش از . داشتند) درصد 15(سال به باال  50نفر 

  .شناسی و کارشناسی ارشد بودندمدرك تحصیلی کار

ها از ضریب چولگی و کشیدگی استفاده گردید، با  جهت سنجش نرمال بودن داده  

قرار دارد، ) -5و  5(و ضریب کشیدگی بین ) -3و  3(که ضریب چولگی بین  توجه به این

ها را  ضریب چولگی و کشیدگی ارزش 5جدول . ها از نوع توزیع نرمال است توزیع داده

  .دهد ن مینشا

  

  ها ضریب چولگی و کشیدگی ارزش -5جدول 

  ضریب کشیدگی  ضریب چولگیها ارزش

  -250/0-244/0  برابري مساوات و عدالت

  240/0  -576/0  پایداري روابط با دیگران

  501/0  -613/0  ثروت و داشتن استقالل مالی

  -130/0  -346/0  آسودگی و امنیت

  807/0  -772/0  اثبات خود به دیگران و خوداتکایی

  -600/0  -021/0  رفاه کارکنان

  -410/0  -223/0  شدن قدرت و دیده

  -513/0  036/0  پرستی عرق ملی و میهن

  -616/0  -002/0  تعالی گروهی

  -672/0  -272/0  آسایش بیشتر مردم و سعادتمندي جامعه

  889/0  -686/0  گرایی اخالق

418/0  -418/0  کرامت انسانی
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کنند، بعد از انجام مرحله کیفی براي  ا از توزیع نرمال پیروي میه که داده ازآنجایی

نتایج آزمون . شده است اي استفاده شده، از آزمون تی تک نمونه هاي شناسایی تأیید مقوله

  .آمده است 6در جدول شماره 

H0 :3تر یا مساوي  شده کوچک هاي شناسایی شده به ارزش میانگین امتیازات داده 

  .است

H1 :است 3تر از  شده بزرگ هاي شناسایی شده به ارزشانگین امتیازات دادهمی.  

  

  اي نتایج آزمون تی تک نمونه -6جدول 

  ها ارزش

3- میانگین 

tمقدار 
سطح 

  معناداري

تفاوت 

  میانگین

درصد براي  95سطح اطمینان 

  تفاوت

  سطح باال  سطح پایین

  -0914/0  -5875/0  -33945/0  008/0  -713/2  برابري مساوات و عدالت

  6658/0  3923/0  52905/0  000/0  667/7  پایداري روابط با دیگران

  -1233/0  -4578/0  -29052/0  001/0  -443/3  ثروت و داشتن استقالل مالی

  -7165/0  -9624/0  -83945/0  000/0  -530/13  آسودگی و امنیت

اثبات خود به دیگران و 

  خوداتکایی
798/19-  000/0  11468/1-  2263/1-  0031/1-  

  -8119/0  -0230/1  -91743/0  000/0  -228/17  رفاه کارکنان

  -1845/1  -3705/1  -27752/1  000/0  -227/27  شدن قدرت و دیده

  -0142/0  -3023/0  -15826/0  032/0  -177/2  پرستی عرق ملی و میهن

  -0834/0  -5726/0  -32798/0  009/0  -658/2  تعالی گروهی

آسایش بیشتر مردم و 

  عادتمندي جامعهس
391/7  000/0  52599/0-  3849/0  6671/0  

  -0266/0  -4076/0  -21713/0  026/0  -259/2  گرایی اخالق

-0990/0  -4637/0  -28135/0  003/0  -059/3  کرامت انسانی



  

  

  

  

67   |، کالبی و همکاران ... زش شخصی تا خلق اجتماعیاز خلق ار  

معنادار بوده و  tباشد،  می 05/0ها که کمتر از  با توجه به سطوح معناداري ارزش

  .شود است و تأیید می 3تر از  شده بزرگهاي شناسایی به ارزششده میانگین امتیازات داده

  

  گیري و پیشنهادها نتیجه. 7

عنوان راهی براي حل مشکالت  تر بیان شد، کارآفرینی اجتماعی به گونه که پیش همان

هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی روند . شود اجتماعی از طریق ایجاد ارزش معرفی می

کارآفرینان اجتماعی موفق در طول زمان بوده که منجر به  هاي شخصی تکاملی ارزش

مفهوم در سه محور خلق ارزش  12در بخش کیفی، . آفرینی اجتماعی شده است ارزش

با توجه به روند . فردي، خلق ارزش مشترك و خلق ارزش اجتماعی شناسایی گردید

هاي  اد که ارزششوندگان، نتایج نشان د شده توسط مصاحبهها و موارد بیان مصاحبه

اند و  کارآفرینان سیري صعودي داشته و در طی زمان و در بستر جامعه تکامل یافته

آفرینی در جامعه  هایی به مرحله ارزش کارآفرینان اجتماعی موفق با دارا بودن چنین ارزش

  . 1اند رسیده

اند  شده افراد عبارت هاي شخصی شناسایی ارزش) خلق ارزش فردي(در مرحله اول 

شدن، اثبات خود به دیگران و خوداتکایی و  ثروت و استقالل مالی، قدرت و دیده: از

هاي تعالی گروهی، پایداري روابط  گیري ارزش در مرحله دوم با شکل. آسودگی و امنیت

با دیگران، رفاه کارکنان و آسایش بیشتر مردم و سعادتمندي جامعه کارآفرینان به ایجاد 

هاي عرق ملی و  در مرحله سوم نیز ارزش. پردازند ارزش مشترك در جامعه می

گرایی، برابري، مساوات و عدالت و کرامت انسانی ارزش اجتماعی در  پرستی، اخالق میهن

شده در مرحله کمی پژوهش مورد  هاي شناسایی کنند که تمامی این ارزش جامعه ایجاد می

.دهد در طول زمان نشان می هاي کارآفرینان را ارزش 1شکل شماره . تأیید قرار گرفتند

                                                  
ها در طول زمان  و ارزش باشدیها در طول زمان متفاوت م ارزش یستیحاضر نشان داده است که چروند مطالعه - ١

 نیا دهنده نشان1و شکل شماره  باشدیها نم تحقق ارزش یهدف پژوهش چگونگ. کرده است دایپ یمتفاوت يمعنا

 ،يخلق ارزش فرد(از مراحل هرکدامدر  یرانیا یاجتماع نانیکارآفر يها در طول زمان برا ارزش یستیاست که چ

  .دارند یمتفاوت يمعنا) یخلق ارزش مشترك و خلق ارزش اجتماع
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  هاي کارآفرینان اجتماعی ارزش -1شکل 

  

نشان داده شد، کارآفرینان اجتماعی در ابتدا به دنبال خلق  1طور که در شکل  همان

ارزش فردي بودند و در این مرحله مواردي همچون رسیدن به سرمایه و داشتن ثبات مالی، 

دن فقر، از بین بردن فاصله طبقاتی و به دست آوردن قدرت و موقعیت اجتماعی از بین بر

اند و  توان گفت که اکثر کارآفرینان در ابتدا اهداف اجتماعی نداشته می. اهمیت داشت

کردند؛ به عبارتی در ابتدا فقط  فقط براي دستیابی به منافع فردي و شخصی خود تالش می

  . سود اقتصادي را مدنظر داشتند

بعد از گذشت زمان به این نتیجه رسیدند که سود اقتصادي در کنار سود اجتماعی  

هایی همچون تعالی گروهی، تبلیغ صلح میان افراد گروه، برقراري  مطلوب است و به ارزش

در این مرحله ارزش . روابط پایدار با دیگران، آسایش بیشتر مردم و رفاه کارکنان پرداختند

صورت توأمان  یرا کارآفرینان ارزش اجتماعی و ارزش اقتصادي را بهمشترك ایجاد شد؛ ز

بعد از خلق ارزش مشترك مواردي همچون کرامت انسانی، برابري و . کردند دنبال می

خلق ارزش فردي

خلق ارزش مشترك

خلق ارزش اجتماعی

ارزشارزش

t3

t2

t1

ثروت و استقالل مالی•

  آسودگی و امنیت•

  اثبات خود به دیگران•

  یده شدنقدرت و د•

آسایش بیشتر مردم و •

سعادتمندي جامعه

  پایداري روابط با دیگران•

  تعالی گروهی•

  رفاه کارکنان•

کرامت انسانی•

  پرستی عرق ملی و میهن•

  گرایی اخالق•

  برابري، مساوات و عدالت•
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گرایی بوجود آمد که باعث خلق ارزش اجتماعی  پرستی و اخالق عدالت، عرق ملی، میهن

  . عت شخصی جایگاهی نداردگردید؛ در این مرحله جامعه مدنظر است و کسب منف

شده  دهد که ارزش خوداتکایی، قدرت و امنیت مطرح عالوه مطالعه حاضر نشان می به 

هاي احصا شده در پژوهش دارند؛ اما  ارتباط نزدیکی با ارزش) 2005(توسط شوارتز 

جویی،  هاي انگیزش، خوداتکایی، لذت توان بیان کرد که ارزش طورکلی می به

هاي خیرخواهی و  درت و امنیت در مرحله خلق ارزش فردي، ارزشگرایی، ق موفقیت

گرایی در مرحله خلق ارزش اجتماعی  همرنگی در مرحله خلق ارزش مشترك و سنت

ها و طبیعت اشاره  گرایی که به محافظت از رفاه همه انسان است؛ همچنین ارزش جهانی

  .مشاهده نبوده است دارد در جامعه مورد مطالعه قابل

مفهومی ) 1388(ه بر این ارزش خود اثربخشی در پژوهش قمبرعلی و همکاران عالو 

بر اساس . مشترك با ارزش اثبات خود به دیگران در محور خلق ارزش فردي دارد

هاي دیگري ازجمله کرامت انسانی،  هاي این پژوهش در نگرش اسالمی، ارزش یافته

هاي  که ظرفیت ایجاد ارزشگرایی، برابري، مساوات و عدالت وجود دارند  اخالق

کارآفرینان اجتماعی . کنند اجتماعی و اقتصادي برخی کارآفرینان اجتماعی را فراهم می

دانند و منجر به  موفق که خلق ارزش اجتماعی را بیش از خلق ارزش اقتصادي ارزشمند می

ه در شد هاي مطرح هایی فراتر از ارزش اند داراي ارزش توسعه و رشد اقتصادي کشور شده

هاي کارآفرینان اجتماعی در شکل شماره  هاي گذشته هستند؛ روند تکاملی ارزش پژوهش

  .آمده است 2
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  هاي کارآفرینان اجتماعی هرم ارزش -2شکل 

  

هایی را در  کارآفرینان اجتماعی موفق چه ارزش«در پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر اینکه 

کارآفرینان : باید گفت» اند؟ و ارزش از دیدگاه آنان چیست؟ تجربه کرده طول زمان

اجتماعی موفق عالوه بر خلق ارزش اقتصادي، خلق ارزش اجتماعی را هم مدنظر قرار 

اند و خلق ارزش مشترك را واسطی میان خلق ارزش اقتصادي و خلق ارزش اجتماعی  داده

هاي فردي اولویتی ندارند و  ه در آن ارزشاي است ک خلق ارزش مشترك مرحله. دانند می

کارآفرینان به دنبال رفاه اجتماعی و تعالی گروهی هستند؛ در این مرحله ارزش اقتصادي و 

درستی شکل  اگر خلق ارزش مشترك به. زمان مدنظر است طور هم ارزش اجتماعی به

خلق ارزش فردي

خلق ارزش مشترك

خلق ارزش اجتماعی
کرامت انسانی

عرق ملی و 

پرستی میهن
گرایی القاخ

برابري، مساوات و عدالت

پایداري روابط با دیگران

آسایش بیشتر مردم و 

رفاه کارکنانسعادتمندي جامعه

تعالی گروهی

اثبات خود به دیگران و 

خوداتکایی

شدن قدرت و دیده

آسودگی و امنیت

ثروت و داشتن استقالل مالی
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فرینان بگیرد درنهایت به خلق ارزش اجتماعی منجر خواهد شد که هدف اصلی کارآ

  . اجتماعی است

دهنده این است که نوع  هاي سعادتمندي جامعه و کرامت انسانی نشان توجه به ارزش

ها به دنبال رویکردي مشارکتی براي  نگاه کارآفرینان اجتماعی به مردم متفاوت است و آن

ها پیشنهاد  پیشبرد اهداف اجتماعی و توسعه جامعه هستند؛ با توجه به اهمیت این ارزش

هاي ارتباطی، قدرت اجتماعی خود را  ها و کانال شود که کارآفرینان با ایجاد شبکه یم

  .افزایش دهند تا بتوانند به تخصیص صحیح منابع در راستاي ایجاد ارزش اجتماعی بپردازند

شده و نتایج بدست آمده از پژوهش، پیشنهادهاي  هاي شناسایی بر اساس ارزش

  :گردد ئه میکاربردي و پژوهشی زیر نیز ارا

منظور شاخصی جهت انتخاب کارآفرینان  شده بههاي شناسایی استفاده از ارزش

.اجتماعی برتر و ارزیابی عملکرد آنان

شود که نظام  هاي کارآفرینان اجتماعی موفق پیشنهاد می با توجه به شناسایی ارزش

.ن اقدام کندها در افراد، از سنین پایی آموزشی نسبت به ایجاد و تقویت این ارزش

 دعوت از کارآفرینان موفق و برگزاري دوره آموزشی جهت ارتقاي مسئولیت

.اجتماعی در راستاي ایجاد ارزش براي مدیران

هاي مختلف و  شده در میان کارآفرینان اجتماعی حوزه هاي شناسایی مقایسه ارزش

.ها تهیه الگویی براي تقویت آن

ها و جذب افراد مستعد  گیري این ارزش هاي فردي مؤثر بر شکل شناسایی ویژگی

.ها براي کارآفرینی از طریق این ویژگی

هاي آتی و  هاي جمعیت شناختی مثل جنسیت در پژوهش بررسی تأثیر ویژگی

.هاي شخصی زنان و مردان کارآفرین مقایسه ارزش

شده در ایجاد ارزش اجتماعی پیشنهاد  هاي شناسایی با توجه به اهمیت ارزش

شده  هاي شناسایی هاي آتی به چگونگی ضبط ارزش که محققان در پژوهش گردد می

.بپردازند
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شود که با استفاده از تجربیات کارآفرینان موفق به آموزش کارآفرینی  پیشنهاد می

.در راستاي ایجاد ارزش مشترك و ایجاد ارزش اجتماعی در جامعه بپردازند

گردد که در  لذا پیشنهاد میباشد؛  ها می اخالق موضوعی مهم در بحث ارزش

.هاي آتی به موضوع اخالق و مسئولیت اجتماعی در ایجاد ارزش بپردازند پژوهش

در پژوهش : توان گفت در خصوص مشارکت افزایی و نوآوري این پژوهش می

اکثر کارآفرینان در ابتدا . هاي کارآفرینان نیز پرداخته شد گیري ارزش حاضر به روند شکل

اند، سپس خلق ارزش مشترك و درنهایت موفق به خلق  فردي پرداخته به ایجاد ارزش

اند و امروزه خلق ارزش اجتماعی جایگاه بسیار مهمی در سطوح  ارزش اجتماعی شده

هاي کارآفرینان مسیري را  مراتبی بودنِ ارزش آفرینی کارآفرینان دارد و این سلسله ارزش

.براي خلق ارزش اجتماعی نشان داده است
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