
  
  
  
  

 هاي دولتی کارآفرینی اجتماعی در سازمانهاي  بررسی ویژگی

  ) کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمدة ادار:مورد مطالعه(

  *** مصطفی احمدوند ، **حمید ییالق چغاخور  ، *رسول مالکی
 12/11/1394:            تاریخ پذیرش18/3/1394: تاریخ دریافت

  
  چکیده

 دادن سرعت تواند به  کارآفرینی اجتماعی میۀ و مقولاستمسیر توسعه    درایران  
 که کارآفرینی اجتماعی بـین کارکنـان     صورتی در. کمک کند  کشور   پیشرفت روند

حلی پایدار و قابل اجـرا بـراي مـسائل مختلـف      راهتواند   ه شود، می  دولت نهادین 
کـارآفرینی  هـاي     ویژگـی  ۀ مطالعـ  ،هش حاضر واز پژ   هدف ،بر این اساس  . باشد

از  و از نظـر هـدف، کـاربردي    پژوهشاین . استاجتماعی کارکنان امور عشایر     

                                                
 .ه یاسوجکشاورزي، گروه مدیریت توسعۀ روستایی دانشکدة کشاورزي دانشگادانشجوي دکتراي توسعۀ  *
 r_maleki_r@yahoo.com                  ).   نویسنده مسئول(

  .کشاورزي، گروه مدیریت توسعۀ روستایی دانشکدة کشاورزي دانشگاه یاسوجدانشجوي دکتراي توسعۀ  **
hchogha@yahoo.com 

  .یاسوجدانشیار ترویج و توسعۀ کشاورزي، گروه مدیریت توسعۀ روستایی دانشکدة کشاورزي، دانشگاه  ***
mahmadvand@mail.yu.ac.ir  
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نامـه   سـش ها، پر آوري داده  ابزار جمع .ت اس ها، توصیفی  گردآوري داده ة  نحونظر  
به تأیید اساتید و کارشناسان  که روایی آن      دیس بود  ۀساخته براساس نظری   محقق

نامـه، از ضـریب آلفـاي کرونبـاخ          براي تعیین پایایی پرسـش    . نظر رسید  صاحب
نتایج مطالعه نشان داد که میزان کارآفرینی اجتماعی کارکنان . )84/0 (استفاده شد

 54/8 تـا    33/4راحمد داراي دامنۀ تغییرات     ادارة کل امور عشایر کهگیلویه و بوی      
 آماري مورد بحث، سه گـروه       ۀبراي بررسی کارآفرینی اجتماعی در جامع     . است

صورت گروه اول، داراي کارآفرینی اجتمـاعی پـایین، گـروه دوم، کـارآفرینی               به
نتـایج   .گذاري شدند  اجتماعی متوسط و گروه سوم، کارآفرینی اجتماعی باال، نام        

 کـارآفرینی   د که سه گروه، از نظر هر پنج متغیر        داسکال والیس نشان    آزمون کرو 
 بـا هـم   )پذیري لیتئوگرایی، پشتکار، نوآوري، شهامت و مس  مأموریت( اجتماعی

 ةشـیو  همچنین از نظـر جامعـۀ آمـاري،    .دارند 01/0داري در سطح    تفاوت معنی 
  .راد استهاي شخصیتی اف  اثرگذار در ویژگیترین عامل مناسب مدیریت، مهم

 ر،یعـشا هـاي کارآفرینانـه، امـور          ویژگـی  ،یاجتماع ینیکارآفر : کلیدي مفاهیم
  .راحمدیبو و هیلویکهگ

 
  مسئلۀ پژوهش

هـاي مختلـف وجـود     اي نوظهـور نیـست و در دوره       اگر چه کارآفرینی اجتماعی پدیده    
ود ثیر عوامل و بسترهاي مختلف اجتماعی، اقتصادي و نهادي فراز و فرأداشته و تحث ت

تر از سه دهـه قـدمت    کم پردازي و ادبیات علمی در این حوزه       ، لیکن نظریه   است داشته
 امـروزي  ةآمد هاي پیش ل و کاستیئعنوان رویکردي نو و اثربخش در حل مسا     و به  رددا

 از جملـه  هـاي مختلـف   هاي اجتماعی بـا اسـتقبال دانـشمندان رشـته    در جامعه و گروه   
 شناسـی و آمـوزش و پـرورش         ی، علوم سیاسـی، روان    شناسی، مدیریت، امور مال    جامعه
  ).4: 2011، 1نر و کانسیکاس له ( استشدهمواجه 

                                                
1. Lehner and Kansikas 
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اقدام ) 1 : عبارت است از کارآفرینانه در فرایند تغییر نهادي داردۀارزشی که سرمای
ایجـاد شـرایط حمـایتی و مفیـد بـراي      ) 2 ؛کارآفرینانه در محیط اجتماعی یـا سـازمانی     

 ینـد کـارآفرینی  ا فربـا تسهیل امور ) 3 ؛ و خارجی براي کارآفرینی   همکاري منابع داخلی  
)Aggestam, 2014: 165( .ــد ــسا ة ای ــل م ــاعی ح ــارآفرینی اجتم ــائک ــاعی ب  ل اجتم

 بـه  هایی نوین در قرن جدید    روش  الگوها و  ۀبراي توسع  رویکردهاي کارآفرینی بوده و   
 اهمیـت کـارآفرینی   . )37: 1389انـصاري و همکـاران،       ( است کارآفرینان اجتماعی نیاز  

 اسـت کـه در   هایی اثرگذار و پایـدار حل اجتماعی به این دلیل است که در پی یافتن راه     
 به هاییکشور ما نیز در مسیر برداشتن گام      . تر نقاط جهان قابلیت اجرا داشته باشند       بیش

ـ              کـارآفرینی اجتمـاعی در ایـران     ۀ  سمت توسعه و پیشرفت بـوده و مطـرح کـردن مقول
 بـرداري اجتماعی با بهره   کارآفرینان. روند پیشرفت کمک کند   بخشی    سرعت  به تواند می
جدیـد   رویکردهاي رشد جامعه با   ، نسبت به  گیرند  میدیگران نادیده    هایی که فرصت از

  ). 13: 1389همکاران،  عمرانی و(کنند  هایی براي بهبود وضع آن اقدام می حل راه و خلق
  برقراري عدالت اجتماعی   یتلسئو م تی،موحک نهاد عنوان به ها،  در این میان، دولت   

افزاري محیط کسب و     افزاري و نرم   زیربناهاي سخت   اقتصادي جامعه و فراهم آوردن     و
ـ ةدهنـد  هاي تشکیل سلولکه کارکنان دولت  . اند  را برعهده داشته  کار     دولـت تلقـی  ۀ بدن
ور محسوب شده و هاي کش ها و ظرفیت  سرمایه،لیت اداري خودئو فارغ از مس   ،شوند می
تواننـد پیـام     تر می   شناختی که از اهداف و راهبردهاي دولت دارند، بهتر و سریع           دلیل  به

برداري از تمام توان      بهره بنابراین. کنندشراکت مردم در امور مربوطه را درك و اجرایی          
هاي کارکنان دولت و همچنین شناسایی و استفاده از خصوصیات کارآفرینانـه          ظرفیت و

  .رسان خواهد بود ماعی آنان در پیشبرد اهداف اجتماعی و سازمانی یارياجت
سازمان امـور  . یک گروه از این کارکنان دولت، کارکنان سازمان امور عشایر است         

 راهبردهـاي  کـردن گیري و عملیـاتی       به پی  موظف عشایر در راستاي تعهد قانونی خود     
ماهیـت  . اسـت اي  ف توسـعه  تبـع آن دسـتیابی بـه اهـدا          عـشایري و بـه     ۀ جامعـ  ۀتوسع
 ۀکـه اقتـصادي باشـد، داراي صـبغ         اي عشایر بیش از آن     هاي توسعه  اتفاق برنامه  به قریب
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رسـان   تـوان سـازمانی خـدمت     سـازمان را مـی   ایـن   بنـابراین،   .  اجتمـاعی اسـت    ۀتوسع
 که رسالت اصلی آن ایجاد تغییرات و       کردموریت اجتماعی تلقی    أغیرانتفاعی دولتی با م   

سـازي آنهـا بـراي      عـشایري بـه منظـور آمـاده    ۀنهادي و اجتماعی در جامعـ    اصالحات  
تر در تعامل با شرایط و محیط پویـاي اقتـصادي و    پذیري و سازگاري هرچه بیش   تطبیق

  .اجتماعی است
 سـازمان  ۀهـاي تابعـ   کل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد از جمله دسـتگاه   ةادار

 هـزار  70 با جمعیتی بالغ بر  را خانوار عشایري11120 که تعداد استامور عشایر ایران  
 ةایـن ادار . اي دارد تحت پوشش خدمات توسعه، درصد جمعیت استان است11نفر که  

هاي بویراحمـد، گچـساران، کهگیلویـه و بهمئـی و           کل، داراي چهار اداره در شهرستان     
ز آگـاهی،  جـا کـه ارتبـاط قـوي و اسـتفاده ا            از آن . است نفر نیروي انسانی     62مجموع  

ریزان و مجریان به همبستگی گروهی و تدوین و دستیابی  توانایی و مهارت مردم، برنامه    
شـود، اسـتفاده از     مـی  منجـر    تـري  تر اهداف و ظهـور آثـار مثبـت بـیش          بهتر و منسجم  

 کـارآفرینی  ة کل امور عشایر و تـوان بـالقو    ةهاي انسانی و اجتماعی کارکنان ادار      سرمایه
هـاي  گیـري از ظرفیـت   بهره. رسان خواهند بودي پیشبرد اهداف یاري برا ،اجتماعی آنان 

 براي امور عشایر فرصتی مغتنم و رویکردي مشارکتی         ةکارآفرینی اجتماعی کارکنان ادار   
  .شود  و همسو با جهاد اقتصادي و اقتصاد مقاومتی محسوب میه به توسعرسیدن

ـ      عنـوان   ن دولتـی بـه     کـارآفرینی اجتمـاعی در بـین کارکنـا         ۀدر صورتی کـه مقول
 جامعـه، نهادینـه شـود،    ۀها براي اداره و توسـع هاي انسانی و اجتماعی حکومت    سرمایه

 هـدف از  ،بـر ایـن اسـاس   . تواند نقش مهمی در رفع مشکالت اجتمـاعی ایفـا کنـد        می
 اسـتان    کارآفرینی اجتماعی در بین کارکنان سازمان امور عـشایر         ۀهش حاضر مطالع  وپژ

 مفهـوم کـارآفرینی اجتمـاعی و        ئـۀ  و سعی شـده تـا بـا ارا         است دکهگیلویه و بویراحم  
  . شناساندن بهتر این مقوله برداشته شودمسیرهاي کارآفرینان اجتماعی، گامی در ویژگی
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  ۀ پژوهشپیشین
 ۀهـاي فــردي اثرگــذار بــر توســع در پژوهــشی، ویژگــی) 1389(انـصاري و همکــاران  

براساس نتـایج   . اندردهکهران را بررسی     استان ت  ۀاجتماعی در مؤسسات خیری    کارآفرینی
هاي شخصیتی و رفتاري داراي ابعاد مشترکی با        اجتماعی، از نظر ویژگی    آنها، کارآفرین 

 است اما، افزون بر این داراي ابعاد شخصیتی و رفتاري خاص خـود      کارآفرین اقتصادي 
  اجتماعی، ازپذیري  تولیئ اجتماعی فردي و مسیۀبرخورداري از سرما بوده و دو ویژگی

  .کارآفرین اجتماعی هستند هاي مهمشاخصه
بررسـی کـارآفرینی اجتمـاعی بـا        «اي با عنوان    در مقاله ) 1389(صالحی صدقیانی   

بـه بررسـی بعـد رفتـاري کـارآفرینی اقـدام کـرده و بـا                 » هاي رفتاري  مشخصه رویکرد
الگـوي  شناسـی کـارآفرینی،      هـا و ترکیـب آن بـا نـوع         مشخصه بررسی این  استخراج و 

 ترتیـب اهمیـت و اولویـت متغیرهـاي           پـژوهش  هايیافته. کرده است  هئجدیدي را ارا  
متغیرهـاي نـوآوري،    : دهدکارآفرینی اجتماعی را به شرح زیر نشان می       ۀ  گان 15رفتاري  

 اجتمـاعی، ۀ ایجـاد سـرمای   هـاي جدیـد بـراي    وجـوي روش   جـست  باور به کارآفرینی،  
خالقیت، شناسایی منابع  هاي جدید وفرصتجوي و تها، جس فرصت شناسایی و شکار

 خالق از منابع محدود، اجـراي       ةمین نیازها، مدیریت خطر، استفاد    أبراي ت  بدون استفاده 
رجوع و  مداري، پاسخگویی، برقراري ارتباط بلندمدت با مشتریان و ارباب         آینده قوي و 

  .هاي متعادل و منصفانه قضاوت طلبانه و متغیر ه رهبري جا
 ۀنامـ   کارشناسی ارشد خود، بـا اسـتفاده از دو پرسـش           ۀنام در پایان ) 1390(عرب  

 کـارآفرینی   ۀسـاخت   محقـق  ۀنامـ  و پرسـش  ) 1985(رهبري تحولی بس و اولیـو        سنجش
، به بررسی سبک رهبري تحولی و نقش )2001 و 1998( دیس ۀاجتماعی براساس نظری 

میـزان  ) 1: ج دست یافته اسـت آن در کارآفرینی اجتماعی کارکنان پرداخته و به این نتای       
انطباق رفتاري مدیران با سبک رهبري تحولی و همچنـین میـزان کـارآفرینی اجتمـاعی              

هـاي غیردولتـی خیـام و سـجاد بـاالتر از حـد              کارکنان در دانشگاه فردوسی و دانشگاه     
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داري وجود   معنی ۀبین سبک رهبري تحولی و کارآفرینی اجتماعی رابط       ) 2 ؛متوسط بود 
 کارآفرینی اجتماعی کارکنـان را      بینی بک رهبري تحولی مدیران قابلیت پیش     داشت و س  
بـین میـزان    ) 3 ؛هاي غیردولتـی خیـام و سـجاد داشـت         فردوسی و دانشگاه   در دانشگاه 

) خیـام و سـجاد  (و غیردولتـی  ) فردوسـی (کارآفرینی اجتماعی دو گروه دانشگاه دولتی   
شـناختی جنـسیت و سـن        هاي جمعیـت  ثیر متغیر أت) 4 ؛داري مشاهده نشد   تفاوت معنی 

ۀ ثیر رشتأکارکنان روي میزان انطباق رفتاري مدیران با سبک رهبري تحولی و همچنین ت
-ها معنی  در هر دو گروه دانشگاه     آنهاتحصیلی کارکنان روي میزان کارآفرینی اجتماعی       

آنـان  اما دو متغیر جنسیت و سن کارکنان روي میزان کارآفرینی اجتمـاعی            ) 5 ؛دار نشد 
ثیرگذاري ایـن دو  أهاي غیردولتی خیام و سجاد تاثیرگذار بود؛ در حالی که ت      در دانشگاه 

  . فردوسی مشاهده نشدمتغیر روي کارآفرینی اجتماعی کارکنان دانشگاه
 او. ، در گزارشی به بررسی کارآفرینی اجتماعی پرداخته اسـت         )2006 (1هاردینگ

هـاي جدیـد، نترسـیدن از شکـست و      داشتن نگرش مثبت به موضوعات، دیدن فرصت      
همچنـین  . داندهاي کارآفرینان اجتماعی میها به کسب و کار را از ویژگی فرصت تبدیل

تر از زنان کارآفرین اجتمـاعی هـستند         مردان بیش : در بخشی از این گزارش آمده است      
هـاي سـنی پتانـسل       و جوانان نسبت به سـایر گـروه       )  درصد 8/2 در مقابل     درصد 6/3(

در نهایت باید گفـت کـه       ).  درصد 8/2در مقابل    درصد   9/3( آفرینی اجتماعی دارند  کار
محور و بـسیار بـر شـبکه و سـاختارهاي پـشتیبانی متکـی            کارآفرینان اجتماعی، اجتماع  

  .هستند
شناسی استاندارد  طراحی روش« عنوان با پژوهشی، در   )2013( و همکاران    2لپوتره

با تعداد  ) از جمله ایران  ( کشور جهان    49در  » اعیبراي سنجش فعالیت کارآفرینی اجتم    
 کارآفرینی اجتماعی پرداخته و کشورهاي مختلف       ۀهزار پاسخگو به مطالع    150بیش از   

 در کـشورهایی کـه داراي نـرخ    ،این پژوهشگران دریافتند . اندکرده  مقایسه یکدیگررا با   

                                                
1. Harding 
2. Lepoutre 
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  باوجودهمچنین،. تر است باالي کارآفرینی متعارف هستند، کارآفرینی اجتماعی نیز بیش    
رسـد   نظـر مـی     امـا بـه    ،تعاریف متفاوتی که از کارآفرینی اجتماعی صورت گرفته است        

موریت اجتماعی، اهمیت نوآوري و أکارآفرینی اجتماعی در سه ویژگی برجسته شامل م       
ایـن  . اي متفـاوت باشـد    نقش اکتساب درآمد، از کارآفرینی معمول یا کارآفرینی خیریـه         

 بتواند سنجش کارآفرینی را با توجه تا روشی را بیابد کهنبال آن بوده است  به دپژوهش
بـراي  . سـازد به تعاریف مختلفی که براي آن وجود دارد در نقاط مختلف جهان محقق              

این منظور، ابتدا براي دستیابی به یک توافق بـین مبـانی نظـري موجـود در کـارآفرینی               
  3 ؛نـوآوري   )2 ؛موریـت اجتمـاعی  أم) 1: عد در نظر گرفته شده اسـت  اجتماعی، سه ب (

دهـی    اهمیتی کـه داشـتند وزن  ۀسپس هر کدام از این ابعاد براساس درج     . مدل درآمدي 
  .ترین عنصر کارآفرینی اجتماعی است موریت اجتماعی کلیديأدر این بین، م. شدند

  
  و ادبیات موضوعپژوهش مبانی نظري 

کارآفرینی  آینده ممکن است قاد دارد که درمعاصر کسب و کار، اعت پیتر دراکر، فیلسوف
بـا وجـود   ). Mair and Noboa, 2003: 1( کارآفرینی اقتصادي شـود  از تراجتماعی مهم

اجتمـاعی،   ضرورت شناخت کـارآفرینی اجتمـاعی و کارآفرینـان        ة  توافق محققان دربار  
 کـه شـدند    جامها در این زمینه، با الهام از ادبیات کارآفرینی اقتصادي ان          تر پژوهش  بیش
. )Bhawe and et al, 2006: 1( منجـر شـوند   د بـه درك کارآفرینـان اجتمـاعی   نتواننمی

 گروهـی بـه   . کارآفرینی اجتماعی براي  افراد و محققان مختلـف معـانی متفـاوتی دارد             
-طرح  یا راهبردوجوي تعنوان یک مفهوم غیرانتفاعی که در جس   هکارآفرینی اجتماعی ب  

  آن را،دومه گـرو . کننـد  هاي اجتماعی هستند اشاره مـی    ق ارزش هاي مدیریتی براي خل   
 سـازمان در  هايبخش عنوان عمل پاسخگویی اجتماعی به مشاغل تجارتی موجود در     به

اجتماعی  لئ مساةدهند نتسکی عنوان گیرند و گروه سوم کارآفرینی اجتماعی را بهنظر می 
  ).Mair and Marti, 2006: 36 (گیرندتغییرات اجتماعی در نظر میة دهندو شتاب
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 معنی و مفهوم کـارآفرینی « عنوان بااي در بین اندیشمندان خارجی، دیس در مقاله   
، ضمن معرفی کامل کارآفرینی اجتماعی، کارآفرین اجتماعی را عامل تغییر در     »اجتماعی

اتخاذ مأموریت بـراي ایجـاد و سـازگاري    : گراییمأموریت) 1: بخش اجتماعی از طریق 
هـا  گیـري فرصـت   شناخت و پی  : پشتکار) 2 ؛)نه فقط ارزش شخصی   ( اجتماعی   ارزش

) 4 ،اشتغال مـستمر در نـوآوري، تطبیـق و یـادگیري          : نوآوري) 3 ؛براي انجام مأموریت  
: پـذیري  ولیتئمـس ) 5 ؛که کمبود منـابع آن را متوقـف کنـد   انجام کار بدون این  : شهامت

این . )Dees, 2001: 4 (کند معرفی میپاسخگو بودن نسبت به مردم و پیامدهاي کارش،
  .مختلف استفاده شده است تعریف، بارها در مقاالت نویسندگان

بـا در نظـر گـرفتن موضـوعات     ) 1390(در مقاالت داخلـی، یادگـار و همکـاران      
ـ هاي کارآفرینی اجتماعی، تعریف جـامع و عملیـاتی زیـر را ارا            سازي مفهوم محوري ه ئ

-شکل نوآورانه و با هدف دنبال کردن فرصت  و ترکیب منابع به   یند استفاده   افر«: اندکرده

ایجاد ارزش اجتماعی یا برطرف کردن نیازهاي اجتمـاعی کـه توسـط افـرادي بـا                 هاي
  .»شودشده انجام می هاي جدید یا تثبیت  سازمانۀاهداف اجتماعی و در زمین اولویت

ل کالسیک براي گرامین بانک و پدر اعتبارات خرد، یک مثا سسؤمحمد یونس، م  
او فقراي بنگالدشی را که محدودیت و مـشکل مـالی بـراي             . استکارآفرینی اجتماعی   

ـ    یـونس، بـه   . کـرد شناسـایی   ،  ترین منابع داشتند   مین کم أت پـذیري،     الهـام  ۀکمـک روحی
ــاري و پــشتکار خــود در کــسب و کــار   ش،خالقیــت، اقــدام مــستقیم، شــهامت، بردب

 جهـانی بـراي   ۀد تـا یـک شـبک   کـر  دو دهه تـالش   و بیش ازکردپذیري را ثابت   امکان
اي   گستردهۀسسؤسیس چنین مأهاي دیگر براي ت   هاي دیگر و کشورها و فرهنگ     سازمان

  .)Martin and Osberg, 2007: 31-35 (دکنبراي اعتبارات کوچک فراهم 
  چند سـال پـیش  او. مثال خوبی براي کارآفرینی اجتماعی است هم  ویکتوریا هیل 

رسد، زیرا سازندگان این داروها       دست فقیران نیازمند نمی    روهاي حیاتی به  متوجه شد دا  
 هیـل بـا   . ایـن قـشر ندارنـد     تر هستند و تمایلی به تولید داروها براي          دنبال سود بیش   به
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ایـن  . سـیس کـرد  أ را ت1 وان وورلـد هلـث  ۀسـس ؤ موجود، م ۀ تغییر وضع ناعادالن   ةانگیز
ـ بـا هـدف  شرکت دارویی غیرانتفـاعی    نیـاز فقیـران بـه داروهـاي حیـاتی بـراي       مین أ ت

اي اسـت کـه در    سسهؤ مذکور، اولین مۀسسؤم. هاي مسري، آغاز به فعالیت کرد    بیماري
 درمـان  بـراي سسه به تازگی مجوز توزیع دارویی     ؤاین م . کرداین زمینه آغاز به فعالیت      

 هـزار  یک بیماري در هند را از دولت این کشور گرفته است که ساالنه بیش از دویست   
  .)28: 1390صمیمی و طاهري، (کشد  نفر را به کام مرگ می

کـارآفرینی    رویکرد کیستی)1 : دو رویکرد وجود دارد ،ادبیات کارآفرینی سنتی   در
کـارآفرینی اجتمـاعی تمرکـز       هاي شخـصیتی   ویژگی رویکرد در شناخت   این: اجتماعی

 بـر ایـن تأکیـد دارد کـه    ویکـرد  رایـن   : کارآفرینان اجتماعی  ارکردي ک  رویکرد )2 ؛دارد
  ).28 :1387 فرد،  و حسینیپورآهنگر( دهد می کارهایی انجام کارآفرینی اجتماعی چه

هـاي زیـر را بیـان       ویژگی 2، آشوکا  نیز در شناسایی و انتخاب کارآفرینان اجتماعی     
  .)1390 کارآفرینی زنان و جوانان، ۀبنیاد توسع( کندمی

  .ثر استؤذاري یک بینش و حل مشکالت مگ اي که در پایهگونه  خالقیت، به -
هاي کارآفرینانه، تعهد کامل شخص به بینش به این مفهوم که آنها تا یک  ویژگی-

 آرام نخواهند گرفت و تالش دارند تا یک راه حل گـسترش  ،راه حل مناسب پیدا نکنند    
  .عنوان یک الگوي جدید داشته باشند یافته در سرتاسر جامعه به

هاي کارآفرینی اجتماعی افراد باید      ، به این معنا که در فعالیت       شخصیت اخالقی  -
ت ئبه طور کامل قابل اعتماد باشند و تعهد آنها باید از انگیزش خدمت بـه جامعـه نـش                   

  .گیرد
نظـر برخـی از محققـان را دربـارة         ،تـرین مـالك اسـت      ویژگی کارآفرینانـه مهـم    

  .کنید مشاهده می1هاي کارآفرینان اجتماعی در جدول  ویژگی
  

                                                
1. One World Health 
2. Ashoka 
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  هاي ذکر شده براي کارآفرینان اجتماعی ویژگیۀ نمون-1جدول 
 هاویژگی مقاله

 )1998 (*بوشی

ها، تمرکز بر صداقت، شوق و اشتیاق، روشنی هدف، تعهد، شجاعت، ارزش
ریزي، توانایی تفکر و اقدام کردن و  مشتري، مشتاق براي برنامه

 پذیري انعطاف

 *درایتون
)2002( 

روحیه ) 3خالقیت، ) 2 قوي و جدید براي تغییر سیستم، ة ایدداراي یک) 1
  اخالقی قويۀرشت) 4 وتغییر جامعه براي کارآفرینی 

 *مورسه و دادلی
)2002( 

 اجتماع محور ةها، سبک رهبري جمعی، انگیزتوانایی شناخت فرصت
 بلندمدت، ظرفیت کار تیمی

 *رابرتز و وودز
)2005( 

) 5نگاه متفاوت  )4 خالقیت) 3  سرسختانهمقاومت )2 شور و اشتیاق) 1
 کار و کسب یکمثالً به  ،فکر کردنشناختن اهمیت 

کوروسک و 
 )2006 (*برمن

 و تیم در کردن کار )3کارآفرینی، داشتن شخصیت ) 2فرصت، دیدن ) 1
 به اجتماعشان متمرکزداشتن تعهد واقعی، بلندمدت و ) 4 ورهبري جمعی 

الکینگتون و 
هارتیگان 

)2008( 

هاي عملی براي حل ها، شناسایی و استفاده از راهبی اعتنایی به محدودیت
هاي هاي جدید، تمرکز بر ایجاد ارزشمشکالت، نوآوري، خدمات و رهیافت

اجتماعی، اقدام قبل از اطمینان کامل از منابع، اعتقاد راسخ به ظرفیت ذاتی 
 آن، میل زیاد براي تعلیم پذیري، ایجاد تعادل بین تغییر و اثرات افراد، ریسک

 تابی سالمعامالن تغییر، داشتن بی

 پذیري، عدالت ولیتئدرستکاري، کمال، صداقت، وفاداري، مس )2014(دایون 
*  (Massetti, 2008:3-4)  

  
  پژوهشروش 

 گـردآوري  ةبه لحاظ نحـو . هاي کاربردي استپژوهش ء از نظر هدف، جز    پژوهشاین  
 ۀهاي آن از طریق پیمایش از جامع رود که داده  شمار می   به  توصیفی پژوهشها، یک    داده

ساخته براسـاس     محقق ۀنام ها، پرسش آوري داده ابزار جمع . آماري، گردآوري شده است   
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گرایـی،    دیس یعنی مأموریـت ةشد  به این منظور براي پنج متغیر عنوان     .  دیس بود  ۀنظری
اعتبار یا روایی   .  الزم ساخته شد   هاي پذیري، گویه  ولیتئپشتکار، نوآوري، شهامت و مس    

براي تعیین اعتماد یا پایـایی     . نظر رسید  نامه به تأیید اساتید و کارشناسان صاحب       پرسش
ایـن  . دسـت آمـد     به 84/0 نامه نیز، از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که عدد          پرسش

، پژوهشآماري   ۀجامع.  دارد پژوهش ۀنام میزان، نشان از پایایی باال و قابل قبول پرسش        
کـل  .  نفـر هـستند  62 به تعدادکارکنان سازمان امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد   

. شماري انجام شد  صورت تمام   شدند و درواقع، طرح به     پژوهش آماري وارد این     ۀجامع
 11طیـف   (10 تـا  0 آماري خواسته شد که در مورد هـر گویـه، عـددي بـین            ۀاز جامع 

. دادصفر، کامالً مخالفم و ده، کامالً موافقم را نشان می.  درج کنندرا انتخاب و) ايدرجه
هاي هر متغیر، میزان آن متغیر و از مجموع متغیرهـا، میـزان کـارآفرینی               از مجموع گویه  

 ةدهنـد  تـر شـود، نـشان     نزدیـک 10هر چه این میـزان بـه عـدد         . دست آمد  اجتماعی، به 
 نیـز، از     پـژوهش  هـاي ایـن   ي پـردازش داده   برا. استتر افراد    کارآفرینی اجتماعی بیش  

  . استفاده شدExcel 2010 و SPSS 19افزارهاي  نرم
  

  پژوهشهاي یافته
 59 قـرار گرفـت، تعـداد    پـژوهش  آمـاري  ۀاي کـه در اختیـار جامعـ   نامـه  پرسش 62از  

دست آمده، بـراي     هاي به داده. نامه تکمیل شده و قابل استفاده، برگشت داده شد         پرسش
 بـه شـرح زیـر     شد که در این قسمت، نتـایج آن       SPSSافزار   حلیل، وارد نرم  تجزیه و ت  

  .است
نامـه کـه اختـصاص بـه     آمار توصیفی، براي تجزیه و تحلیـل بخـش اول پرسـش         

  . نشان داده شده است5 و 4، 3، 2 در جداول  آماري داشتۀاطالعات فردي جامع
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  آماريۀ تحصیلی جامعۀ رشت فراوانی-3 جدول   آماريۀ فراوانی جنسیت جامع-2جدول

  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  جنسیت
  9/94  9/94  56  مرد
  100  1/5  3  زن
    100  59  کل

  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  رشته
  7/32  7/32  17  کشاورزي

  6/59  9/26  14  عمران
  100  4/40  21  انسانی علوم

     100  52  کل
    

  آماريۀ فراوانی پست سازمانی جامع-5لجدو   آماريۀ فراوانی مدرك تحصیلی جامع-4جدول

  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  مدرك
کارشناسی 

  ارشد
9  3/15  3/15  

  6/52  3/37  22  کارشناسی
  6/74  22  13  کاردانی
  1/88  5/13  8  دیپلم

  100  9/11  7  زیردیپلم
    100  59  کل

  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  پست
  4/25  4/25  15  خدماتی

  3/59  9/33  20  کارشناسی
  100  7/40  24  مدیریتی

    100  59  کل

  
 امـور  ادارة کـل  خدمت در   ۀ خدمت، سابق  ۀدر مورد سن، سابق   دست آمده    نتایج به 
  .کنید مشاهده می6را هم در جدول  مدیریت ۀعشایر و سابق

   مدیریتۀ خدمت در سازمان امور عشایر و سابقۀسن، سابقه خدمت، سابق -6 جدول

   خدمتۀسابق  سن  
خدمت  ۀسابق

  در امور عشایر
   مدیریتۀسابق

  0  1  1  25  حداقل
  30  30  32  60  حداکثر
  32/3  90/11  95/14  05/39  میانگین

  95/5  43/8  26/9  40/8  انحراف معیار
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دهد ، نشان می  پژوهش آماري   ۀدست آمده براي جامع    میزان کارآفرینی اجتماعی به   
نامـه   دامنه مورد سؤال در پرسـش  متغیر است که نسبت به   54/8 تا   33/4 آن از    ۀکه دامن 

 تـا   پـژوهش  آماري   ۀتوان گفت جامع   می ،به عبارت دیگر  . استمحدودتر  ) 10 تا   0از  (
  .کنید مشاهده می7 این نتایج را در جدول .دست هستند حدودي یک

  
   کارآفرینی اجتماعی کارکنان امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد-7جدول 

  )Min(حداقل   
حداکثر 

)Max(  
میانگین 

)Mean(  
 انحراف معیار

)SD(  
کارآفرینی 
  اجتماعی

33/4  54/8  46/6  95/0  

  
صورت   آماري مورد بحث، سه گروه بهۀبراي بررسی کارآفرینی اجتماعی در جامع     

گروه اول، گـروه داراي کـارآفرینی اجتمـاعی پـایین، گـروه دوم،             .  جدا شدند  8جدول  
  .گذاري شدند  کارآفرینی اجتماعی باال، نامکارآفرینی اجتماعی متوسط و گروه سوم،

  
  پژوهش آماري ۀبندي جامع گروه -8جدول 

  )نفر(تعداد   میزان کارآفرینی اجتماعی  نام گروه  ردیف
  X<Mean-SD  7 کارآفرینی اجتماعی پایین 1
  Mean-SD<X<Mean+SD  42 کارآفرینی اجتماعی متوسط 2
  X>Mean+SD  10 کارآفرینی اجتماعی باال 3
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صورت جدول   به3 و 1هاي ، گروهپژوهش آماري ۀبراي بررسی توزیع افراد جامع
دهد کـه  نتیجه نشان می  .  آماري با توزیع نرمال مقایسه شد      ۀ جدا شدند و توزیع جامع     9

  ).1نمودار  (، تقریباً مشابه توزیع نرمال استپژوهش آماري ۀتوزیع جامع
  

  ا توزیع نرمال بپژوهش آماري ۀ توزیع جامعۀمقایس -9جدول 

  میزان کارآفرینی اجتماعی
تعداد 

  )نفر(
 توزیع جامعه آماري

  )درصد(
 توزیع نرمال

  )درصد(
X<Mean-2SD  2  4/3  5/2  
X<Mean-SD  5  5/8  5/13  

Mean-SD<X<Mean+SD  42  2/71  68  
X>Mean+SD  7  9/11  5/13  
X>Mean+2SD  3  1/5  5/2  

  
  با توزیع نرمال پژوهش آماري ۀ توزیع جامعۀمقایس -1نمودار 
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 آماري، از تحلیل ۀ کارآفرینی اجتماعی با اطالعات فردي جامع      ۀبراي بررسی رابط  
 کـارآفرینی اجتمـاعی بـا       ۀتحلیل همبستگی اسپیرمن، براي رابط    . همبستگی استفاده شد  

 تحصیلی، مدرك تحصیلی و پست سازمانی و تحلیل همبستگی پیرسون،  ۀجنسیت، رشت 
 خـدمت در سـازمان امـور    ۀ خدمت، سابقۀی اجتماعی با سن، سابق    کارآفرین ۀبراي رابط 

نتـایج تحلیـل همبـستگی اسـپیرمن        . عشایر و سابقه مدیریت، مورد استفاده قرار گرفت       
 ۀ تحصیلی و پست سازمانی، رابطۀدهد که کارآفرینی اجتماعی با جنسیت، رشت نشان می 

در سـطح   453/0ثبت به میزان    م ۀداري ندارد و تنها با مدرك تحصیلی داراي رابط        معنی
  همخوانی دارد)1390( عرب   پژوهشاین نتایج با    . )10جدول   (است 01/0معنی داري   

 .همخوانی ندارد) 2006( هاردینگ اما با پژوهش

  
  نتایج تحلیل همبستگی اسپیرمن -10جدول 

  رشته تحصیلی  جنسیت  
مدرك 
  تحصیلی

  پست سازمانی

ضریب 
  همبستگی

118/0-  078/0-  354/0  247/0  

Sig 374/0  582/0  **006/0  059/0  
  59  59  52  59 تعداد

  01/0داري در سطح   معنی**
  

دهد که کارآفرینی اجتماعی بـا سـن،        همچنین، تحلیل همبستگی پیرسون نشان می     
 ۀ مـدیریت، رابطـ    ۀ امـور عـشایر و سـابق       ادارة کـل   خـدمت در     ۀ خـدمت، سـابق    ۀسابق
اما بـا     همخوانی دارد  )1390( عرب   پژوهشج با   این نتای . )11جدول   (داري ندارد  معنی

  .همخوانی ندارد) 2006( هاردینگ پژوهش
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  نتایج تحلیل همبستگی پیرسون -11جدول 

   خدمتۀسابق  سن  
 خدمت ۀقبسا

  در امور عشایر
   مدیریتۀسابق

ضریب 
  همبستگی

000/0  068/0  014/0-  082/0  

Sig 999/0  609/0  915/0  537/0  
  59  59  59  59 تعداد

  
براي بررسی تفاوت سه گروه، از نظـر پـنج متغیـر کـارآفرینی اجتمـاعی، آزمـون                  

نتـایج  . کنیـد  مشاهده می  12ها صورت گرفت که نتایج آن را در جدول           میانگین ۀمقایس
دهد که سه گروه، از نظر هر پنج متغیر با هـم تفـاوت   آزمون کروسکال والیس نشان می  

  . دارند01/0داري در سطح  معنی
  

  نتایج آزمون کروسکال والیس -12جدول 
  شهامت  پذیري ولیتؤمس  پشتکار  نوآوري  گرایی مأموریت  

Chi-
Square 367/16  424/11  767/15  456/25  582/22  

Df  2  2  2  2  2  
Sig  000/0  003/0  000/0  000/0  000/0  

  01/0داري در سطح   معنی**
  

ها،  میانگینۀون مقایس، آزماستکه تفاوت بین کدام دو گروه        براي پی بردن به این    
  .کنید مشاهده می13را در جدول ها، صورت گرفت که نتایج آن دو بین گروه دوبه
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  دو بهدو 3 و 2 و 1هاي  گروهنتایج آزمون من ویتنی بین  -13جدول 
  اي میانگین رتبه  تعداد  گروه  

1  7  a64/20  
2  42  a92/26  
3  10  c50/49  

  گرایی مأموریت

    59  کل
1  7  a50/21  
2  42  a57/27  
3  10  c15/46  

  نوآوري

    59  کل
1  7  a71/6  
2  42  c90/31  
3  10  c30/38  

  پشتکار

    59  کل
1  7  a00/9  
2  42  b55/28  
3  10  c80/50  

  پذیري مسؤولیت

    59  کل
1  7  a50/7  
2  42  b56/29  
3  10  c60/47  

  شهامت

   59  کل
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 2با گـروه    ) کارآفرینی اجتماعی پایین   (1 دهد که تفاوت گروه   این نتایج نشان می   
دار نیـست   گرایی و نوآوري، معنـی  در متغیرهاي مأموریت) کارآفرینی اجتماعی متوسط  (

پـذیري و شـهامت، در سـطح     اما تفاوت این دو گروه در متغیرهاي پشتکار، مـسؤولیت        
ینی کـارآفر  (2نتایج آزمـون مـن ویتنـی بـراي دو گـروه          همچنین   .دار است   معنی 01/0

دهـد ایـن دو گـروه، از    نیز نـشان مـی   ) کارآفرینی اجتماعی باال   (3و  ) اجتماعی متوسط 
ــی  ــاوت معن ــشتکار، تف ــاي   لحــاظ پ ــی از لحــاظ متغیره ــد ول ــا یکــدیگر ندارن داري ب

داري  تفاوت معنی  01/0پذیري و شهامت، در سطح       گرایی، نوآوري، مسؤولیت   مأموریت
) کارآفرینی اجتماعی پایین (1نی را براي دو گروه نتایج آزمون من ویت   در نهایت،    .دارند

دهـد کـه ایـن دو گـروه، در هـر پـنج متغیـر            نـشان مـی   ) کارآفرینی اجتماعی باال   (3و  
 داراي  01/0پـذیري و شـهامت، در سـطح          ولیتؤگرایی، نوآوري، پشتکار، مس    مأموریت

  .داري هستند تفاوت معنی
یه و بویراحمد خواسته شد نظر خود   از کارکنان سازمان امور عشایر استان کهگیلو      

 همکاران ۀهاي شخصیتی فرد، محیط مناسب اداري، روحیرا در مورد میزان تأثیر ویژگی
ـ                ةاداره، شیو   ۀ مناسب مدیریت و شرایط نامناسـب جامعـه در ایجـاد و گـسترش روحی

ایـن  .  آمده است  14 کارآفرینی در یک سازمان دولتی اعالم کنند که نتایج آن در جدول           
 آمـاري ایـن   ۀترین عامل از نظر جامع  مناسب مدیریت، مهمةدهد که شیونتایج نشان می  

  .شودتأیید می) 1390( عرب پژوهشبا این نتیجه  که هستند پژوهش
  
  نظر جامعۀ آماري دربارة عوامل مؤثر بر گسترش روحیۀ کارآفرینی اجتماعی. 14جدول 

 

هاي ویژگی
  شخصیتی

 فرد

محیط 
  مناسب
 اداري

 ۀیروح
  همکاران

 اداره

   مناسبةشیو
 مدیریت

شرایط 
  نامناسب
 جامعه

  34/6  90/8  10/8  27/8  22/8 میانگین
  99/2  07/2  28/2  02/2  87/1 انحراف معیار
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  گیرينتیجه
نتایج این مطالعه نشان داد که میزان کارآفرینی اجتماعی کارکنان اداره کل امـور عـشایر             

از توزیـع  ) 95/0(و انحراف معیار کـم   )  54/8و   33/4بین  (با یک دامنه تغییرات اندك      
سطح کارآفرینی اجتماعی کارکنان ادارة کـل امـور عـشایر اسـتان             . کند  نرمال تبعیت می  

  .شودکهگیلویه و بویراحمد متوسط رو به باال ارزیابی می
هـا،  بندي کارکنان از نظر کارآفرینی اجتمـاعی و تجزیـه و تحلیـل داده            براي گروه 

امتحـان شـد کـه در نهایـت        ... اي، اسکالوگرام و  لفی چون تحلیل خوشه   هاي مخت روش
بندي با استفاده از میانگین و انحراف معیار، بهتر از بقیه تشخیص داده شد و  روش گروه 

ها، از   موجود بین گروه   به منظور مشخص کردن علت تفاوت     . مورد استفاده قرار گرفت   
دهـد اکثـر متغیرهـاي       ج رگرسیون نشان می   نتای. رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد    

داري با متغیر وابسته میـزان کـارآفرینی       اي به جز مدرك تحصیلی فاقد رابطه معنی        زمینه
  .اجتماعی هستند و مدل رگرسیونی نامناسبی داد که در گزارش آورده نشد

اي رابطۀ بین میزان کارآفرینی اجتماعی کارکنان و هـر یـک از مشخـصات زمینـه               
جنسیت، رشتۀ تحصیلی، مدرك تحصیلی، پست سازمانی، سن، سابقۀ خـدمت          همچون  

و سابقۀ مدیریت مورد آزمون قرار گرفت که نتایج نشان داد تنها بین میـزان کـارآفرینی              
از نتـایج   .  وجـود دارد   01/0دار در سـطح      اجتماعی و مدرك تحـصیلی، رابطهـۀ معنـی        

تـوان ایـن    رآفرینی اجتمـاعی مـی    دست آمده از تحلیل همبستگی و مقایسه سطوح کا         به
هـاي سـازمانی ماننـد پـست          نتیجه را گرفت که کـارآفرین اجتمـاعی متـأثر از ویژگـی            
اي همچون جنـسیت و سـن    سازمانی، سابقۀ خدمت، سابقۀ مدیریت، و متغیرهاي زمینه       

  .نبوده و این ویژگی، ریشه در عوامل یا عللی خارج از موارد مذکور دارد
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  پیشنهادها
هاي آموزشی گري و کارآفرینی اجتماعی، در  برنامه    هاي تسهیل شود آموزش اد می پیشنه

ضمن خدمت کارکنان امور عشایر خصوصاً کارشناسان و مدیران داراي ارتباط نزدیـک             
گرانه و کارآفرینانه اجتماعی آنان حمایت هاي تسهیلبا عشایر گنجانده شده و از فعالیت

  .تري صورت گیرد بیش
ها و قواعـد قـانونی و اداري، زمینـۀ          شود با حفظ و رعایت چارچوب     یپیشنهاد م 

وپاگیر و رسـمی و در یـک بـستر اداري و مـدیریتی              تر دست  انجام امور در محیطی کم    
 .مساعد براي ظهور نوآوري هاي اجتماعی فراهم شود

که پایداري زندگی عشایري مبتنی بر نوعی مشارکت و همیـاري         با توجه به این    -
عی براي غلبه بر موانع و مشکالت طبیعی، اقتصادي، اجتماعی است لذا پیـشنهاد               اجتما

اي بـراي   تر با عشایر از چنین زمینه     شود دستگاه متولی ضمن برقراري ارتباط نزدیک      می
  .گرانه اجتماعی مؤثرتر استفاده کند ایفاي نقش تسهیل

اي دیگري براي پی هاي بعدي از متغیرهاي زمینه توان در پژوهش در نهایت، می-
  .بردن به تأثیر آنها در کارآفرینی اجتماعی کارکنان دولتی استفاده کرد

  
  منابع
   ـ  ،»کـارآفرینی اجتمـاعی  « ،)1387 (.فرد  حسینی سیدمجتبی ؛ادلآهنگرپور، ع  ۀمجل

  .44ـ 22: 1 ،مرکز کارآفرینی پردیس قم
  ــصاري، م ــوچهر؛ان ــود من ــانی و حم ــدپور داری ــرا احم ــروز آذرزه  ،)1389 (. به

 ۀهاي خیریـ  سسهؤ کارآفرینی اجتماعی در مۀهاي فردي اثرگذار بر توسع    ویژگی«
  .64-37):2 (8 ، کارآفرینیۀتوسع ،»استان تهران

   رویکـرد کارآفرینانـه در بخـش        ،)1390 (. کارآفرینی زنان و جوانان    ۀبنیاد توسع
 ،اجتماعی
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http://www.foundationed.net/index.php?option=com_content&view= 
article&id=152&Itemid=33], [February, 2015 

    بررسـی کـارآفرینی اجتمـاعی بـا رویکـرد          «،)1389 (.مشیدصالحی صدقیانی، ج 
  .94-67):2 (7،  کارآفرینیۀتوسع ،»رفتاري هاي مشخصه

   دنیـاي   ،»کارآفرینی اجتماعی چیـست؟   « ،)1390(.  طاهري  مینا  و هديصمیمی، م
  .2440، شماره اقتصاد

   بینی کارآفرینی  نقش سبک رهبري تحولی مدیران در پیش       ،)1390 (.باسعرب، ع
، هـاي دولتـی بـا غیردولتـی مـشهد          تطبیقـی دانـشگاه    ۀمطالع: اجتماعی کارکنان 

دانـشگاه   شناسـی،    دانـشکده علـوم تربیتـی و روان        نامۀ کارشناسی ارشـد     پایان
  .یفردوس

    ،بندي عوامل   اولویت «،)1389 (. مظلومی ؛ نادر  حقیقی کفاش  هدي م زهرا؛عمرانی
 ۀتوسـع  ،»اثرگذار بر کارآفرینی اجتماعی در ایران از دیـدگاه فعـاالن اجتمـاعی            

  .36-11 ):2 (8 ،کارآفرینی
   گیـري  فراینـد شـکل   « ،)1390 (. فقیـه  الـدین  ؛ نظـام   بازرگـان  عباس سیم؛یادگار، ن 

ـ     : کارآفرینان اجتماعی  ابتکارات  ،»هـا  ه برخاسـته از داد    ۀالگویی برگرفتـه از نظری
  .29-7):4 (13 ،کارآفرینیۀ توسع
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