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17/12/1399؛ تاریخ پذیرش: 22/11/1399تاریخ دریافت:   

 چکیده 

و از  اساات  المللاایدر ساا ب بی های کااارآفرینی کارآفرینی اجتماعی یکی از ابعاد مهم و رو به گسترش در فعالیت 

کااارآفرینی اجتماااعی  باارای ای نیز برخوردار است. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ساختاری تفساایریسابقه دیرینه

 -توصاایفیاز نااو   روش تحقیاا   .  شااده اساات موردی در سازمان تااامی  اجتماااعی انجااا     م العه  که به صورت  است 

 کااارآفرینی الگااوی دهندهتشکیل عناصر اول  گا   شناسی تحقی ، درطب  فرآیند روش.  به کار برده شده است   همبستگی

ایاا   دسااتاوردشااد.  اسااتارا خبرگان گروه مصاحبه با نیز و   ی نظریدر نتیجه مرور پیشینه تحقی  و الگوها  اجتماعی

ها، افراد گیری از فرصت ای، بهرهارزش اجتماعی، عوامل زمینهشامل    مولفه در قالب پنج بعد اصلی  19مرحله شناسایی  

، کارآفرینااان اجتماااعیگری کسب و کار با همکاااری  های مربیبرگزاری دوره  ها شاملاز ای  مؤلفه  برخی  و منابع بود.

همسااو بااودن ،  الگوبرداری کارآفرینان از سااازمان تااامی  اجتماااعی،  های کاربردی با حمایت نهادهای آموزشیآموزش

مقبولیاات  و حمایاات نهادهااای ویردولتاای از کااارآفرینی اجتماااعی  ،های ملی و مذهبی بااا کااارآفرینی اجتماااعیارزش

در گا  بعدی به منظااور برقااراری  مورد تواف  گروه پاساگویان قرار گرفت.بیشتر  کارآفرینی به عنوان ارزش در جامعه

. سازی ساختاری تفسیری بهره گرفته شاادارائه مدل ساختاری از روش مدلدر نتیجه،  توالی بی  ابعاد و  تعیی   ارتباط و  

 قرار گرفتند کلیه ابعاد در خوشه پیوندی  MICMAC  لیپس از تحلنتایج نشان داد کلیه ابعاد در س ب اول قرار دارند و  

عنوان های ای  تحقی  بازتاب کارآفرینی اجتماااعی بااهیافته  .بیانگر آن است با یکدیگر راب ه تعاملی و دوطرفه دارندکه  

 های اجتماعی است.ها با ترکیب منابع توسط عوامل انسانی در راستای خل  ارزشگیری از فرصت فرآیند بهره
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 مقدمه 

اصاا الحات کااارآفری  اجتماااعی و کااارآفرینی 

اجتماعی برای اولی  بار در متون مربوط بااه تحااو ت 

مااورد اسااتفاده   1970و    1960هااای  اجتماعی در دهااه

اما در دو دهه بعد تا حدودی در پاسخ به ،  قرار گرفت 

مااورد اسااتفاده ی  های نااابرابری اجتماااعافزایش نشانه

. (Sheldon and Daniele, 2017) گسترده قرار گرفاات 

کارآفرینی اجتماعی یکی از ابعاااد مهاام بنابرای  امروزه 

کارآفرینی کشااورهای  هایو رو به گسترش در فعالیت 

ای نیز برخوردار و از سابقه دیرینه  است     صنعتی جهان

 لئمسااا  از  یاریبس  .(1396،  است )احسانی و همکاران

 حل  رو   یا  از  و  هستند  یاجتماع  ت یماه  یدارا  جامعه

 از.  اساات   نوآورانااه  یاجتماااع  یراهکارها  ازمندین  آنها

 لئمسااا  حل  به  تواندیم  یاجتماع  ینیکارآفر،  منظر   یا

)شااریفی و   دینما  کمک  ینابرابر  و  فقر  ژهیوه  ب،  جامعه

کااارآفرینی اجتماااعی رویکااردی  .(139۴، باای پیش

تبیی  موضوعات ماتلف در قلمروهااای نوآورانه برای  

، بهداشاات ،  تجااارت عاد نااه،  زیساات   محیط،  آموزش

در   عنصاار مهماای،  تاارحقوق بشر و در س حی وساایع

 Zhang and) اساات ا توسااعه پایاادار کشااوره فرآینااد

Swanson, 2014) .از منظر اصول توسعه پایاادار نیااز ،

هااای کارآفرینی اجتماعی تالشی برای پیوندزدن ارزش

زاده و )عبااداه  های کارآفرینانه اساات ی و کنشپایدار

 اهی جهانی مبنی بر ای گ آ  شافزای.  (1393،  زادهشریف

« و منااافع لمعمااو   شااکلداریِ »تجارت بااه  سرمایه  که

بااه ساامت پیاماادهای بااالقوه   مااا را،  و فااردی  شاص

، دهاادسااوق ماای  عیمحی ی و اجتمااابار زیست فاجعه

گسااترش یافتااه اساات زمینه برای کارآفرینی اجتماعی  

(Sheldon and Daniele, 2017) . 

مراکز ،  گرایش روز افزون نهادها  علیروم،  ایراندر  

هااای دانشگاهی و موسسات بااه کااارآفرینی و فعالیاات 

هااای دولاات از افااراد و همچنی  حمایاات ،  کارآفرینانه

 ماازم های کارآفری  برای حل برخی معضااالت  گروه

، ماننااد بیکاااری و پیاماادهای مااارب آن در کشااور

 در اولویت توجااه  اقتصادی کارآفرینیهمچنان مباحث  

 کااارآفرینیاز ابعاد اجتماااعی    وفلت نسبیقرار دارد و  

اگر چه ممک  است .  به صورت مداو  در جریان است 

، چندانی را ایجاد نکندمدت مشکل  ای  مساله در کوتاه

زاده و )میاار   ساز شودلهأتواند مساما در درازمدت می

هااایی نظیاار در جهان کنونی با ویژگی.  (1390،  بهرامی

هااای فزاینااده و پیچیاادگی،  تغییرات و تحو ت سریع

تااری  ابزارهااا باارای یکاای از ارزان؛  رقابت روز افزون

افااراد کااارآفری  هااا اسااتفاده از  رشد و توسعه سازمان

 .  است 

، ادرا  مواردی مانند    اعیدر واقع کارآفرینان اجتم

بینی و تدبیر کارآفرینان تجاااری را خوش،  طلبیفرصت 

سااود اجتماااعی بااه در جهت دسااتیابی بااه فداکاری    با

و رفاااه جامعااه را   کنناادجای سود تجاری ترکیب ماای

کارمندانی در واقع . (Bornstein, 2007کنند )لحاظ می

کنند تا های موجود را ایجاد و یا برانگیاته میکه بنگاه

های اجتماعی تولید کننااد، بااه از طری  نوآوری ارزش

شااوند ماایناخته  شکارآفرینان سازمانی اجتماعی    عنوان

(Sheldon and Daniele, 2017) . در برخی تحقیقااات

سااازمانی   دروننااه  مشارکت کارآفریناپیشنهاد شده که  

د ممک  است شار  ان در کنار کارآفرینی مدیریت کارکن

 Grayson et) دشرکت باشد شعناصر متمایزی برای ر

al., 2011) کارآفرینی سازمانی تا حد زیااادی بااه  . جو

عواقب رفتارهااای  های رهبری و همچنی  در  گیویژ

هااایی کااه بااا نااوآوریسازمانی مبتکر برای  نه  کارآفرینا

محی ی سودآور روباارو های اجتماعی یا زیست شچال

کارآفرینااان سااازمانی . در واقااع هسااتند، بسااتگی دارد

 ارائااهرکت در »ایجاد معیشاات پایاادار و  شاجتماعی با  

 شکا ها و خاادمات باارای جوامااع کاام درآمااد، کاااه

تأثیرات تغییرات آب و هوایی«   شکاه  منابع و  فمصر

 Grayson etد )کنناا های خود نااوآوری ماایرکت شدر 

al., 2011 سااازمانی  هماای  ترتیااب، کارآفرینااان ه(. باا
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رکتی را بااااه فرهنگاااای شاااا تواننااااد فرهناااا  می

پذیرتر و پایاادارتر تغییاار دهنااد. آنهااا بااا مساائولیت 

هااای خااود بااه رکت شپایی  برای    س وحمشارکت در  

کارکنااان  روحیااهطری  بهبود   کنند و ازخوبی عمل می

دآور کننااد سااو ماایبرای اجتماعاتی که در آن فعالیاات  

 (.Ashoka, 2015) هستند

مهم برای م العااه و بررساای مبحااث   بنابرای  نکته

کارآفرینی اجتماعی در نظر گرفت  زمینه و افراد مااورد 

تااوان ایاا  دانااش را در پس از آن ماایو    م العه است 

زمینه خدمات رفاه اجتماعی و خاادمات برخواسااته از 

می  اجتماااعی أتاا   .  سازمان تأمی  اجتماعی به کار باارد

ستون اصلی ایجاد آسایش خاطر و امید به آینده اکنون  

از راه باز توزیع .  در مرد  بیشتر کشورهای جهان است 

های خود باعااث حااذف یااا از طری   سامانه،  درآمدها

 اناازوای، بیماااری، خانمااانی، بیکاااهش عمااده فقاار

و از هماای  ،  شده اساات سوادی  بی  اجتماعی و جهل و

ک ساااکنان جامعااه نارضایتی و ناامیدی را در یکای،  رو

های اجتماااعی ها و انقالبکاهش داده و خ ر ناآرامی

به عنااوان ،  سازمان تامی  اجتماعی.  کمتر کرده است را  

بااازویی ، ابزاری کارآمد برای تحق  عاادالت اجتماااعی

 کااار در  حمایت از نیااروی  رفاه ومی   أتقدرتمند برای  

کل کشور است و توسعه ای  سازمان پاسای بااه نیاااز 

می  أتاا اگاار سااازمان . اساات هااا ایمنی و سالمتی انسان

کارکنااان ،  اجتماعی را نهادی خدماتی در جامعه بدانیم

هااای بینی شده در ماموریت در پیشبرد اهداف پیش،  آن

س آن حفااک کراماات انسااانی در أدر رکه  ای  سازمان  

ی دارنااد و بااه منزلااه بااا نقااش اساساا ،  باشدجامعه می

لیک  .  روندهای انسانی به شمار میتری  سرمایهارزش

هنوز شرایط  ز  و کافی برای گرایش بااه کااارآفرینی 

 اجتماعی کارکنان آنچنان کااه بایااد مهیااا نشااده اساات 

بنااابرای  بااا توجااه بااه . (1393، )وصااال و همکاااران

اجتماااعی تدوی  الگوی کااارآفرینی  ،  معضالت موجود

ایاا  لذا   .رسددر زمینه ای  سازمان ضروری به نظر می

مفهااومی با طراحی الگااویی    تحقی  در پی آن است تا

گویی بااه پرسااش زیاار در ای  مساایر از طریاا  پاسااخ

مدل ساختاری تفسیری کااارآفرینی :  راهگشا واقع شود

؟ اجتماعی در سازمان تامی  اجتماااعی چگونااه اساات 

از چااه   زمان تامی  اجتماعیکارآفرینی اجتماعی در سا

و چیاادمان مناسااب اباا  ؟  گیااردهایی شااکل میمولفه

 ؟ گیری چه الگویی بینجامدتواند به شکلالگوها می

 

 مبانی نظری پیشینه پژوهش 

مقولااه در حااال توسااعه کااارآفرینی طور کلاای بااه

سازی که در مورد کارآفرینی انجا  بر مفهو ،  اجتماعی

، تمامی عوامل مرتبط با کااارآفرینیاستوار بوده و ،  شده

 Zhang) با کارآفرینی اجتماعی نیز در ارتباااط هسااتند

and Swanson, 2014) . 

اصااول ، کااارآفرینی اجتماااعی، یمفهااوم از نظاار

کااارآفرینی را بااا تمرکااز باار روی کسااب و کارهااای 

سودآور هم برای توسعه اقتصادی و هم برای کا های 

، )مرادی پردنجانی و همکاااران  گیردعمومی به کار می

های در اجتماعی در سازمان  عبارت کارآفرینی.  (139۴

شان تااامی  کند که  هدفای روا  پیدا میحال توسعه

می  ای  أبه طوری که ت،  ها است نیازهای اساسی انسان

خصوصی باش    های تجاری ونیازها از طری  سازمان

تعریفی از کااارآفرینی از ای  رو هر  .  امکان پذیر نیست 

اجتماعی باید جایگزی  رویکاارد اقتصااادی و تجاااری 

 کنناادصِرف باشد کااه کارآفرینااان تجاااری دنبااال ماای

(Bikse et al., 2015.) 

بااه عنااوان  گیتااوان بااه سااادکارآفری  اجتماعی را می

کسب و کار برای حاال ول  تعریف کرد که از اص  کسی

 Sheldon and) کنااداجتماعی اسااتفاده ماای مشکالت

Daniele, 2017) .هااای کااارآفرینی اجتماااعی ویژگاای

خیریااه و ،  های متعددی مانند تجارتباش  خود را از

هااای حاالعی گلچاای  کاارده تااا راههای اجتماااجنبش

باادیعی باارای مشااکالت اجتماااعی یافتااه و ارزش 
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 ,Abu-Saifan) اجتماعی پایدار و جدیدی ارایه دهااد

بُعد محوری وجود دارد کااه   جکه پن  گفته شده.  (2012

: شااودایجاد ماای  هاآن  لساختار کارآفرینی اجتماعی حو 

، تغییاار اجتماااعی،  اجتماعی  نوآوری،  رسالت اجتماعی

 Praszkier and) اصاایت شکااارآفرینی و  هروحیاا 

Nowak, 2012) .تااراما به معنااای کلاای، ه طور مشابهب 

ن چهااار عاماال را در تعریااف کارآفریناااسایر محققان  

، فعالیااات آنهااا نااهدام: کننااداجتماااعی م اارح ماای

یندها آرسالت و پیامد اصلی آنها و فر،  آنهاهای  گیویژ

. (Volkmann et al., 2012) نااابع مااورد اسااتفادهمو 

هااایی کارآفرینی اجتماعی را به فعالیت ،  (2011)  1کربی

توانااد های اجتماعی و نوآورانه که مینظیر خل  ارزش

هااای ویرانتفاااعی یااا سرتاساار سااازماندرون یا حتاای  

، دولتی رخ دهدباش  باشی از یک کسب و کار یا در

کااارآفرینی ، (2005) 2پرنسااکی. تعریااف کاارده اساات 

هااا بااا آن کند که سازمانیندی تلقی میآاجتماعی را فر

ل اجتماعی طراحاای ئهای جدیدی برای حل مسابرنامه

ترکیااب در ایاا  تعریااف بایااد بااه . کنناادو ارایااه ماای

. نوآوری و تغییر توجه شااود،  گوییهای پاسخشاخص

کااارآفرینی اجتماااعی بااه موابااا نااوعی بااازنگری در 

توانااد هااای اقتصااادی جامعااه اساات کااه ماایفعالیاات 

ها و پیامدهای موبتی را در عرصا اجتماعی به خروجی

، )نااادعلی پااور پلکاای و همکاااران  دنبال داشته باشااد

شده بندی  اجتماعی به سه نو  دستهکارآفرینی  .  (1398

 :  است 

هر فعالیت اقتصااادی : کارآفرینی اجتماعی یکپارچه  -1

منظور ایجاد دستاوردهای موباات طور روش  و بهکه به

ها و نیازهای اجتماعی طراحاای اجتماعی بر پایه ارزش

کااارآفرینی اجتماااعی یکپارچااه بااه شاامار ،  شده باشد

 . آیدمی

 

1. Kirby 

2. Prensky 

هاار فعالیاات : اجتماااعی توزیااع مجااددکااارآفرینی  -2

اقتصادی که در یک سازمان و یا نهاد ویرانتفاعی انجا  

های موجود ها و فرصت شود تا به وسیله آن از توانایی

ها و یااا افاازایش درآماادها و تنااو  برای کاهش هزینه

 . نو  تفسیر مجدد است  از، اده کنندفباشی به آن است

هرگاه یک سااازمان یااا :  کارآفرینی اجتماعی مکمل  -3

هااای نااوینی را باارای فعالیاات باااش    نهاد ویرانتفاعی

طور رسمی تاسیس کند تا از منافع آن اقتصادی خود به

، ویرانتفاااعی خااود را تااامی  کناادباااش  هااایهزینااه

 اجتماااعی مکماال کاارده اساات   مبادرت به کااارآفرینی

با در نظر گاارفت  اهمیاات . (139۴،  )مالکی و همکاران

های اخیاار ارآفرینی اجتماااعی در سااالضاارورت کاا  و

م العات متعددی در ای  حوزه صورت گرفتااه اساات 

که در ادامه به طور خالصه به تبیاای  نتااایج برخاای از 

 :  ها پرداخته شده است آن

( در م العااه 1398)  پور پلکاای و همکاااراننادعلی

، پااذیری اجتماااعیخااود عااواملی ماننااد ساافارش

گرایی را به عنوان تغییرپذیری و کارآفرینیهای  محر  

ه عنوان پدیااده آفرینی اجتماعی را بارزش؛  عوامل علی

الل نهااادی و آزادی اسااتق؛ دهنااده محااوری و شااکل

ماادیریت ؛ گاارعنوان عواماال مداخلااهآکادمیااک را بااه

های حمایتی را به عنااوان راهبردهااای مسئو نه و بسته

پاساااگویی در براباار پروری و  محور و شایستهحلراه

بااه عنااوان پیاماادهای گسااترش الگااوی ، اجتمااا  را

. کااارآفرینی اجتماااعی در آمااوزش عااالی برشاامردند

( در م العااه خااود 1398پور پلکی و همکاران )نادعلی

هااای عواملی مانند استعدادهای بااالقوه بااا زیاار مولفااه

مشی عمومی با خط،  شاصی و گروهیهای  صالحیت 

کارآفرینان و های  و رویهها  سازیرسمیهای  زیر مقوله

های گااذاری مااادی و معنااوی بااا زیاار مقولااهساارمایه

ای اجتماعی و مالی به عنوان عوامل زمینااههای  سرمایه

توسعه کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی شناسااایی 

( در م العااه خااود 1396)  احسانی و همکاااران.  کردند
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، فرصاات ،  ایعواماال زمینااه،  دریافتند ارزش اجتماااعی

دهنده کارآفرینی اجتماااعی افراد و منابع عوامل تشکیل

( در 139۴) مااالکی و همکاااران. در ورزش هسااتند

، پشااتکار، گرایاایم العااه خااود دریافتنااد مأموریاات 

هااای ویژگی، پااذیریشااهامت و مساائولیت ، نااوآوری

. دولتاای هسااتندهای  کارآفرینی اجتماااعی در سااازمان

( در م العه خااود دریافتنااد 1389)  عمرانی و همکاران

، افراد:  عوامل اثرگذار بر کارآفرینی اجتماعی عبارتند از

طور بااه. فرصاات و ساارمایه،  ایعوامل زمینه،  ماموریت 

های های پژوهشبر اساس  مرور تعاریف و یافته،  کلی

 ینیکارآفر  مفهو   توان به ای  نتیجه رسید کهپیشی  می

 دایاا روا  پ  یادر حال توسعه  یهاسازمان  در  یاجتماع

هااا انسااان  یاساساا   یازهاین   یشان تأمکند که هدفیم

  یاا طر از ازهاااین  یاا ا  یکااه تااأم یطوربااه. اساات 

 ریپااذامکااان  یخصوصاا باااش    و  یتجار  یهاسازمان

 .(Seelos et al., 2006)  ست ین

  
 مرور پيشينه پژوهشکارآفرینی اجتماعی بر اساس هاي ابعاد و مولفه  -1 جدول

 منبع  لفه ؤم ابعاد

 ارزش اجتماعی 

مقبولیت کار  ، مقبولیت کارآفرینی به عنوان ارزش در جامعه

  -های ایرانیارزش ، و تالش به عنوان ارزش در جامعه

 می  اجتماعی در جامعهأمحبوبیت تو  اسالمی

 ا ؛ (1398)  پور پلکی و همکاراننادعلی

 ( 1396) حسانی و همکاران

 ای عوامل زمینه

حمایت  ؛ ای برای کارآفرینانهای بیمهفراهم کردن مشوق

تدوی  سند حمایت  ؛  نهادهای دولتی از کارآفرینی اجتماعی

 از کارآفرینی اجتماعی از سوی دولت 

؛  (139۴) مالکی و همکاران؛ (1396) احسانی و همکاران

 (1389)  عمرانی و همکاران

 (1389) عمرانی و همکاران؛ (1396) احسانی و همکاران حمایت نهادهای ویردولتی از کارآفرینی اجتماعی

 هاگیری از فرصتبهره

 (1389) عمرانی و همکاران؛ (1396) احسانی و همکاران وجود نیروهای تحصیل کرده در سازمان تامی  اجتماعی 

،  کارآفرینی اجتماعیهای ملی و مذهبی با همسو بودن ارزش 

 بازار گسترده داخلی، های توریسم سالمتوجود جاذبه
 (1396) احسانی و همکاران

 افراد

محبوبیت ، وجود روحانیان در تشوی  به کارآفرینی اجتماعی

، مدیران سازمان جهت ایجاد تغییرات موبت اجتماعی

 الگوبرداری کارآفرینان از سازمان تامی  اجتماعی

 ؛  (1396) همکاراناحسانی و 

 (1389)  عمرانی و همکاران

 منابع

ظرفیت   ،های کاربردی با حمایت نهادهای آموزشیآموزش

اختصاص ، های گروهی در توسعه کارآفرینی اجتماعیرسانه

های برگزاری دوره، منابع مالی از سوی نهادهای دولتی

 گری کسب و کار با همکاری کارآفرینان اجتماعی مربی

 (1396) احسانی و همکاران

 

 دیااا ب  یاجتماع  ینیکارآفر  از  یفیتعر  هر  رو   یا  از

 کااه  باشد  صرف  یتجار  و  یاقتصاد  کردیرو   یگزیجا

، یانیصاادق  یکنند )صااالحیم  دنبال  یتجار  نانیکارآفر

 نقش  یاجتماع  انااا نیکارآفر  مالحظات   یا  با(.  1389

  یاا کنند و ایم  یباز  یاجتماعباش    در  را  رییتغ  عامل

 : ردیپذیم تحق  ریز  عوامل  یطر از نقش

 جتماعیا  یهاارزش  حفک  و  دیجاا  ایبر  یت رمامو   -

 (؛  دیقتصاارزش ا  صرفاً نه)

 دیاا جد  یهااامسااتمر فرصاات   یو جستجو   ییشناسا  -

 ت؛  یمأمور  یا حفک  یبرا

، یناااوآور مساااتمر ینااادهایفرآ باااا رشااادنیدرگ  -

 ؛  یریادگ ی وپذیری انع اف

کااه در   یاقدا  به کار بدون محدود شاادن بااه منااابع  -

 دسترس قرار دارد؛ 

 جیدر برابر اقاادامات انجااا  شااده و نتااا  ییپاساگو   -

 (. Davis, 2002)  حاصله
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نتااایج تحقیقااات انجااا  شااده داخاال کشااور در 

خصوص کارآفرینی در زمینه رفاه و تااأمی  اجتماااعی 

. تحقیقات پیشی  انجا  حاوی اطالعات ماتلفی است 

شده داخل کشااور در خصااوص کااارآفرینی در زمینااه 

( نشااان داده 1رفاه و تأمی  اجتماعی کااه در جاادول )

های ماتلفی در است بیانگر ای  است که ابعاد و مؤلفه

ای  زمینه وجود دارند که  ز  است به صورت علماای 

تری مورد بررسی قرار گیرند کااه در و با رویکرد دقی 

 قی  حاضر مورد توجه قرار گرفته است.تح

 

 روش تحقیق 

 و  کاااربردیتحقی  حاضر بر اساس هدف از نااو   

 تاایم. اساات  همبسااتگی -توصاایفی، روش اساااس باار

در حااوزه نفاار از خبرگااان    10کننده تحقیاا   مشارکت 

هااایی باشد که دارای ویژگیمی تجربی و نظری تحقی 

، تحصاایلیمدر   ،  تناسب رشته تحصیلی،  نظیر تجربه

سااابقه پژوهشاای و ، اشااتغال بااه تاادریس در دانشااگاه

تااألیفی در ایاا  زمینااه بودنااد و بااه روش هدفمنااد و 

در ایاا  تحقیاا  از ند.  تکنیک گلوله برفی انتااب شااد

هااای مراحاال ماتلفاای و در هاار مرحلااه از روش

ایاا  .  استفاده شده است   تحقی گوناگونی برای پیشبرد  

در .  انجااا  شااده اساات پژوهش در دو مرحلااه اصاالی  

 پیشااینهمرحلااه شااناخت از طریاا  بررساای و م العااه 

موضوعی نسبت به در  و شناخت عمی  مسأله اقدا  

شد و سپس با م العااه دقیاا  آنهااا متغیرهااای اولیااه و 

مناسااب باارای ماادل کااارآفرینی اجتماااعی اسااتارا  

نهااادی   –سازی میدانیمتناسب در ادامه جهت   .  گردید

 سااازمان مااوردایط و مقتضاایات  توجه بااه شاار  با  الگو 

بررسی از طری  تشکیل جلسات و انجا  مصاااحبه بااا 

ذار در ماادل متغیرهااای تأثیرگاا ،  خبرگان حوزه تحقی 

در مرحلااه طراحاای .  دست آماادکارآفرینی اجتماعی به

منظور برقراری ارتباط بی  ابعاد کارآفرینی اجتماااعی به

سااازی و دستیابی به مدل ساااختاری آن از روش ماادل

روش . اساااتفاده شاااده اسااات  سااااختاری تفسااایری

عنوان یکاای از سازی ساااختاری تفساایری کااه بااهمدل

گیااری گروهاای و جااایگزینی باارای تصمیم  هایروش

های آماری چون تحلیل معاااد ت ساااختاری یااا روش

یااک فراینااد یااادگیری تعاااملی ،  باشاادتحلیل مسیر می

هم ای از عناصر ماتلف و به  است که در آن مجموعه

جااامع ساااختاردهی منااد ماارتبط در یااک ماادل نظا 

 (.Warfield, 1974) شوندمی

  
 

 شوندگان( )مصاحبه  مشخصات خبرگان -2 جدول

 محل خدمت  سمت   شماره مصاحبه 

 سازمان تامی  اجتماعی گلستان  مدیرکل  1

 سازمان تامی  اجتماعی مازندران  مدیرکل  2

 سازمان تامی  اجتماعی گیالن  مدیرکل  3

 دانشگاه آزاد اسالمی گرگان  هیات علمی  ۴

 آباد کتول دانشگاه آزاد اسالمی علی هیات علمی  5

 دانشگاه گلستان  هیات علمی  6

 دانشگاه گنبدکاووس  هیات علمی  7

 کتول آباد علیدانشگاه آزاد اسالمی  هیات علمی  8

 کتول آباد علیدانشگاه آزاد اسالمی  هیات علمی  9

 دانشگاه آزاد اسالمی گرگان  هیات علمی  10
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شناسی به ایجاد و جهاات دادن بااه، روابااط  ای  روش 

 کنااد  پیچیااده میااان عناصاار یااک سیسااتم کمااک ماای 

 (Faisal et al., 2006 )   گیری از اصول ریاضاای و  و با بهره

متاصصان، امکان شناسااایی و تبیاای  روابااط  بر پایه نظر  

آورد، الگوهااای ذهناای  عناصاار را فااراهم ماای  پیچیده بی  

شفاف را به الگوهایی عینی و هدفمند باادل  ناپیوسته و ویر 

  بندی ایاا  عناصاار در چندساا ب بااه سازد و بااا دسااته می 

تااری   پااردازد. یکاای از اصاالی هااا می تحلیاال ارتباااط آن 

شد که همواره عناصری کااه  با های ای  روش آن می من   

در یک سیستم اثرگذاری بیشتری بر سایر عناصاار دارنااد،  

ند. مدلی که بااا اسااتفاده  هست   از اهمیت با تری برخوردار 

آید، ساختاری از یک مساائله یااا  از ای  روش به دست می 

موضو  پیچیده، یک سیستم یا حوزه م العاااتی را نشااان  

 Faisal)   باشد ی دهد که الگویی به دقت طراحی شده م می 

et al., 2006  .) سااازی  طور خالصه مراحل اجرای ماادل به

ساختاری تفسیری به صورت ذیل است که در ادامااه هاار  

 شود.  یک از آنها تشریب می 

 ؛های کارآفرینی اجتماعیشناسایی ابعاد و مولفه -1

تعیی  راب ه مفهومی بی  ابعاد با استفاده از رویکرد   -2

 ؛سیریسازی ساختاری تفمدل

 ؛تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری  -2-1

 ؛تشکیل ماتریس دستیابی  -2-2

 ؛بندی بی  ابعادتعیی  روابط و س ب  -2-3

ترساایم ماادل و شاابکه تعااامالت ابعاااد کااارآفرینی    -3

 اجتماعی. 

 ها يافته

هاي مدل کااارآفرینی شناسایی ابعاد و مولفه  .1گام  

عنااوان شااد باارای تاار  طور کااه پیشهمااان  :اجتماعی

دستیابی بااه عناصاار تشااکیل دهنااده ماادل کااارآفرینی 

در مرحلااه .  اجتماعی در دو مرحله اقاادا  شااده اساات 

و ها  نامااهپایااان،  پس از بررسی و م العه مقااا ت،  اول

کتب مرتبط برای شناسایی عوامل مااؤثر در کااارآفرینی 

پیشااینه مفهااومی و منااد هدفروش ماارور ، اجتماااعی

هدفمنااد . قرارگرفتااه اساات مااورد توجااه  پژوهشاای

امروزه معتبرتااری  و قاباال اتکاااتری  ،  هانگاشتهپیشینه

روش جهت شناسایی و ترکیب دانش موجود در مورد 

  Lavis) یک موضو  مرتبط با اهداف پژوهش اساات 

et al., 2005) .ی  منظور و باار اساااس روش ارائااه ه اب

مقاله علمی است که پس   10خروجی ای  فرایند  ،  شده

دهنااده ماادل  م العااه دقیاا  آنهااا عناصاار تشااکیلاز 

در ادامااه مرحلااه .  کارآفرینی اجتماعی استارا  گردید

شناخت جهت تکمیل اطالعات و ونای مبانی نظری و 

جلسااات مصاااحبه بااا ،  همچنی  توجه به شرایط بومی

در تحقیقااات .  نظااران برگاازار شاادخبرگان و صاااحب 

از دار یکاای  کیفی مصاحبه جااامع یااا گفتگااوی هاادف

آوری های شناخته شااده اساات کااه باارای جمااعروش

 ای مااورد اسااتفاده قااراربااه صااورت فزایناادههااا داده

در ای  پژوهش و در ای  مرحله با ده نفاار از .  گیردمی

مصاحبه انجااا  ،  خبرگان و متاصصی  آشنا به موضو 

تأکید باار با  مصاحبه    هایپرسشپذیرفت که بر اساس  

لزو  و یا عااد  لاازو   روی مدل کارآفرینی اجتماعی و

یاا  ه اباا .  در هنگا  فعالیت بودها  تغییر و سازگاری آن

مولفه در قالب پنج بعااد اصاالی   19مجمو     ترتیب در

 .بندی گردیدطبقه

ها ( نشان داد کااه مؤلفااه3)  نتایج حاصل از جدول

توسط مصاحبه شوندگان حداقل سه بار و حااداکور تااا 

گرفتند. در مجمو  هشت بار مورد اشاره و تاکید قرار  

مولفااه   19ها، تعااداد  یند تلفی  مولفهآپس از اجرای فر

بعد مورد شناسایی و تأیید قرار گرفت که شااامل   5در  

گیااری از ای، بهاارهارزش اجتماااعی، عواماال زمینااه

اسااتارا  ایاا  باشااند. هااا، افااراد و منااابع میفرصاات 

ها با رویکرد استارا  مضمون مشتر  مجموعه مولفه

 دهنده از مولفه صورت گرفت.  ی تشکیل  هاگویه

  



 1398( زمستان  4(، شماره )6كارآفرينی در كشاورزی )   نشريه

64 

 کارآفرینی اجتماعی بر اساس نظر خبرگان هاي ابعاد و مولفه  -3 جدول

 مولفه 
 شوندگان شماره مصاحبه

1 2 3 ۴ 5 6 7 8 9 10 

 * * *  * * *  * * مقبولیت کارآفرینی به عنوان ارزش در جامعه 

 *  * * *  * * *  تالش به عنوان ارزش در جامعه مقبولیت کار و  

  * * * *  * * * * اسالمی   -ایرانی های ارزش 

 * * *  * * *  * * محبوبیت تامی  اجتماعی در جامعه 

 *  * * *  * * *  برای کارآفرینان ای بیمه های فراهم کردن مشوق 

  * * * *  * * * * حمایت نهادهای دولتی از کارآفرینی اجتماعی 

 * * *  * * *  * * حمایت نهادهای ویردولتی از کارآفرینی اجتماعی 

 *  * * *  * * *  تدوی  سند حمایت از کارآفرینی اجتماعی از سوی دولت

  * * * *  * * * * ملی و مذهبی با کارآفرینی اجتماعی های همسو بودن ارزش 

 * * *  * * *  * * اجتماعی کرده در سازمان تامی   وجود نیروهای تحصیل

 *  * * *  * * *  توریسم سالمت های وجود جاذبه 

  * * * *  * * * * بازار گسترده داخلی 

 * * *  * * *  * * وجود روحانیان در تشوی  به کارآفرینی اجتماعی 

 *  * * *  * * *  محبوبیت مدیران سازمان جهت ایجاد تغییرات موبت اجتماعی 

  * * * *  * * * * الگوبرداری کارآفرینان از سازمان تامی  اجتماعی 

 * * *  * * *  * * کاربردی با حمایت نهادهای آموزشی های آموزش 

 *  * * *  * * *  گروهی در توسعه کارآفرینی اجتماعی های ظرفیت رسانه 

  * * * *  * * * * اختصاص منابع مالی از سوی نهادهای دولتی 

 * * *  * * *  * * کسب و کار با همکاری کارآفرینان اجتماعی گری مربی های برگزاری دوره 

 

 : تعيين رابطه مفهومی بين ابعاد. 2گام 

: تشکيل ماتریس خود تعاملی ساختاري:  مرحله اول

گا  بعاادی شناسااایی الگااوی ،  براساس نتایج گا  قبلی

جهاات انعکاااس روابااط .  آنهااا اساات روابط علی میان  

از دیاادگاه خبرگااان  ،دروناای میااان معیارهااای اصاالی

در ای  تکنیک متاصصان قادرند با   .استفاده شده است 

تسلط بیشتری به بیان نظرات خود در راب ه بااا اثاارات 

، ماتریس.  )جهت و شدت اثرات( میان عوامل بپردازند

دهد و می  هم راب ه علی و معلولی بی  عوامل را نشان

. دهاادمی  هم اثرپذیری و اثرگذاری متغیرها را نمااایش

در ای  مرحله متغیرهای مساله به صورت دو بااه دو و 

دهندگان با اسااتفاده زوجی با هم مقایسه شدند و پاسخ

به تعیی  روابط باای  متغیرهااا  V ,A ,O ,Xاز نمادهای 

بعد از نظر خواهی از خبرگان ماتریس خود .  پرداختند

 . ( بدست آمد5ختاری طب  جدول )تعاملی سا

، در ایاا  مرحلااه: ماااتریس دسااتيابی: مرحلااه دوم

ماااتریس خااود تعاااملی ساااختاری بااه یااک ماااتریس 

ماااتریس ، از ایاا  طریاا . شااودمی دودویاای تباادیل

از طریاا  تباادیل . آیاادمی دساات ه دسترساای اولیااه باا 

به صفر و یک برای هاار متغیاار  V ,A ,O ,Xنمادهای  

ماااتریس خااود تعاااملی ساااختاری بااه یااک ماااتریس 

دودویی تبدیل شده که به اص الح ماتریس دسترساای 

قوانی  تبدیل ای  نمادها به شرح .  شودمیاولیه خوانده  

(  )محاال تالقاای i,j)  در صورتی که ورودی:  زیر است 

 ( در ماتریس خود تعاملی ساااختاری  j  و ستون  iس ر  

V  اشد در ورودیب  (i,j)   در ماااتریس اولیااه یااک و در

در صااورتی کااه ،  شااودمی  ( صفر قرار دادهj,i)  ورودی

 A( در ماااتریس خااود تعاااملی ساااختاری i,j) ورودی

( در ماااتریس اولیااه صاافر و در i,jباشااد در ورودی )

در صااورتی کااه ، شااودمی ( یک قاارار دادهj,i)  ورودی

  Xدر ماااتریس خااود تعاااملی ساااختاری  (i,j) ورودی

(  در ماااتریس اولیااه یااک و در i,j) باشااد در ورودی

شود و در صااورتی کااه می  ( یک قرار دادهj,i)  ورودی

 O( در ماااتریس خااود تعاااملی ساااختاری i,j) ورودی
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( در ماااتریس اولیااه صاافر و در i,j) باشااد در ورودی

سی ماتریس دستر.  شودمی  ( صفر قرار دادهj,i)  ورودی

اولیه طب  توضیحات فوق برای ماااتریس خودتعاااملی 

. باشاادمی ( 6ساختاری مرحله قبل به صورت جدول )

پس از تشکیل ماتریس دسترسی اولیه با دخیل نمااودن 

ماااتریس دسترساای ،  پااذیری در روابااط متغیرهاااانتقال

برای اطمینان باید روابط ثانویااه .  شودمی  نهایی تشکیل

پذیری به معنااای آن اساات کااه اگاار انتقال.  کنترل شود

ثیر داشااته تا  Cبر    Bتاثیر داشته باشد و     Bبر    Aمتغیر  

. تاثیر داشته باشد  Cنیز بر    A  باشد در ای  صورت باید

یعنی اگر بر اساس روابط ثانویه بایااد اثاارات مسااتقیم 

لحاظ شده باشد اما در عمل ای  اتفاااق نیفتاااده باشااد 

راب ه ثانویااه را نیااز نشااان  باید جدول تصحیب شود و

ه ( باا 7ماتریس دسترسی نهایی به صورت جدول ).  داد

 . آیدمی دست  

: بندي بااين ابعااادتعيين روابط و سطح:  مرحله سوم

بناادی ابعاااد بایااد مجموعااه برای تعیی  روابط و س ب

باارای هاار بعااد از هااا و مجموعااه ورودیهااا خروجی

هااا مجموعااه خروجی.  ماتریس دریافتی استارا  شود

 شااامل خااود بعااد و ابعااادی اساات کااه از آن تاااثیر

شامل خود بعد و ابعادی ها  مجموعه ورودی.  پذیردمی

پااس از تعیاای  . گذارناادمی اساات کااه باار آن تاااثیر

اشااترا  ایاا  ، هااای ورودی و خروجاایمجموعااه

از ای  .  شودمی  برای هر یک از ابعاد تعیی ها  مجموعه

. آیدمی  ای هر بعد به دست مجموعه مشتر  بر،  طری 

کااامالً هااا  ابعادی که مجموعه خروجاای و مشااتر  آن

مراتب ماادل در با تری  س ب از سلسله  ،  مشابه باشند

بااه منظااور یااافت    .گیرناادمی  ساختاری تفسیری قاارار

اجاازای ،  اجزای تشکیل دهنااده ساا ب بعاادی سیسااتم

با تری  س ب آن در محاسبات ریاضی جدول مربااوط 

شود و عملیااات مربااوط بااه تعیاای  اجاازای می  حذف

س ب بعدی مانند روش تعیی  اجزای بااا تری  ساا ب 

شااود کااه می  ای  عملیات تا آنجا تکرار.  شودمی  انجا 

دهنده کلیااه ساا وح سیسااتم مشاااص   اجزای تشکیل

ترتیب در ای  تحقی  طاای یااک مرحلااه   به ای .  شوند

یی در نتیجه نها،  س وح حاصل شد که به دلیل اختصار

 .  ( آمده است 8جدول )

ترسيم مدل و شبکه تعامالت ابعاد کارآفرینی .  3گام  

 پااس از تعیاای  روابااط و ساا ب متغیرهااا: اجتماااعی

بااه هماای  .  را به شکل مدلی ترسیم کردها  توان آنمی

منظور ابتدا متغیرها برحسب س ب آنها از با  به پااائی  

بندی انجااا  شااده شوند و با استفاده از س بمی  تنظیم

 با عنوان ماادل کااارآفرینی اجتماااعی ترساایم  نموداری

کلیااه ابعاااد کااارآفرینی   ،یاا  صااورت کااهه اب.  شودمی

ایاا  اند. اجتماعی که به عنوان س ب اول شناخته شااده

خوشااه بناادی .  ( ارائه شااده اساات 1در شکل )  نمودار

بندی ابعاااد در ماااتریس دسااتیابی باش  ابعاد به منظور

بایااد باارای هاار یااک از ابعاااد قاادرت نفااوذ و نهااایی 

تعااداد ،  قدرت نفوذ یااک بعااد.  وابستگی محاسبه شود

شوند از جمله می  ابعادی است که متأثر از بعد مربوطه

قدرت وابستگی نیز تعداد ابعااادی اساات .  خود آن بعد

گذارند و منجر به دسااتیابی می  که بر بعد مربوطه تأثیر

فااوذ و وابسااتگی در هااای نای  قاادرت.  شودمیبه آن  

ضاارب ارجااا  متقاباال کاااربردی   تحلیل ماااتریس اثاار

معیارهااا بااه ،  شوند کااه در آنمی  بندی و استفادهدسته

و مسااتقل  متصاال، وابسااته، چهااار گااروه خودماتااار

هاادف .  (1389،  )آذر و همکاران  شوندمیبندی  تقسیم

تجزیه و تحلیل قاادرت   MICMACاز تحلیل ماتریس  

طااور کااه   همان.  ست ا  متغیرها  نفوذ و قدرت وابستگی

شود ابعاااد بااه چهااار خوشااه می ( مشاهده2در شکل )

خوشه اول شامل معیارهایی اساات کااه اند.  تقسیم شده

ایاا  .  دارای قدرت نفوذ و وابسااتگی ضااعیف هسااتند

شااوند زیاارا دارای می  متغیرها تقریباااً از سیسااتم جاادا

اتصا ت ضعیف با سیستم هستند که در تحقی  حاضر 

و بیااانگر انااد  هیچ بعدی در ایاا  خوشااه قاارار نگرفته

ارتباط قوی متغیرها بااا هماادیگر در ماادل کااارآفرینی 
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 متغیرهای وابسته در خوشااه دو  قاارار.  اجتماعی است 

گیرند که قدرت نفوذ ضعیف اما قاادرت وابسااتگی می

با یی دارند که در تحقی  حاضر هاایچ بعاادی در ایاا  

به طور عمده نتیجه ها  لفهای  مو اند.  خوشه قرار نگرفته

مدل کارآفرینی اجتماعی است و بدی  معنی است کااه 

تغییر در سایر عناصر تشکیل دهنده الگو ساابب تغییاار 

خوشااه سااو  معیارهااای . گاارددمی در ایاا  متغیرهااا

پیوندی قرار دارند که هم قدرت نفااوذ و هاام قاادرت 

ای  متغیرهااا ویاار ایسااتا هسااتند .  وابستگی قوی دارند

توانااد سیسااتم را تحاات می  ر نو  تغییر در آنانزیرا ه

، در میان متغیرهای کارآفرینی اجتماعی.  تأثیر قرار دهد

خوشااه چهااار  .  کلیه ابعاد در ای  خوشه قاارار دارنااد

شامل معیارهای مستقل است که قدرت نفوذ با یی به 

در تحقی  حاضاار .  همراه قدرت وابستگی پایینی دارند

 اند.رار نگرفتههیچ بعدی در ای  خوشه ق

  
 تفسيري  -عالئم مورد استفاده در طراحی مدل ساختاري -4 جدول

V A X O 

 عد  وجود راب ه  راب ه دوسویه  تاثیر دارد  iبر  jمتغیر  تاثیر دارد  jبر  iمتغیر 

 
 ماتریس خود تعاملی ساختاري  -5 جدول

 5 4 3 2 1 متغير  ردیف

 V X A V 1 اجتماعی ارزش  1

 V X A 1  ای عوامل زمینه 2

 A X 1   هاگیری از فرصتبهره 3

 X 1    افراد ۴

 1     منابع 5

 

 ماتریس دسترسی اوليه   -6جدول 

 5 4 3 2 1 متغير  ردیف

 1 0 1 1 1 ارزش اجتماعی  1

 0 1 1 1 0 ای عوامل زمینه 2

 1 0 1 0 1 هاگیری از فرصتبهره 3

 1 1 1 1 1 افراد ۴

 1 1 1 1 0 منابع 5

 
 ماتریس دسترسی نهایی   -7جدول 

 5 4 3 2 1 متغیر ردیف

 1 1 1 1 1 ارزش اجتماعی  1

 1 1 1 1 1 ایعوامل زمینه  2

 1 1 1 1 1 ها بهره گیری از فرصت 3

 1 1 1 1 1 افراد ۴

 1 1 1 1 1 منابع 5
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 کارآفرینی اجتماعیتعيين روابط و سطوح ابعاد   -8جدول 

 ابعاد 
 س رها

 )اثرگذاری( مجموعه خروجی

 ستون ها

 مجموعه ورودی )اثرپذیری(
 س ب اشترا 

 اول 5-۴-3-2-1 5-۴-3-2-1 5-۴-3-2-1 1

 اول 5-۴-3-2-1 5-۴-3-2-1 5-۴-3-2-1 2

 اول 5-۴-3-2-1 5-۴-3-2-1 5-۴-3-2-1 3

 اول 5-۴-3-2-1 5-۴-3-2-1 5-۴-3-2-1 ۴

 اول 5-۴-3-2-1 5-۴-3-2-1 5-۴-3-2-1 5

 

 
   مدل کارآفرینی اجتماعی با استفاده از روش ساختاري تفسيري -1 شکل

 

 ابعاد وابستگی  –قدرت نفوذ  -9 جدول

 5 4 3 2 1 ابعاد

 5 5 5 5 5 قدرت نفوذ

 5 5 5 5 5 قدرت وابستگی 

 

 
   وابستگی  –ماتریس قدرت نفوذ -2 شکل
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 ها پیشنهادگیری و نتیجه

ای  تحقی  بااه دنبااال دسااتیابی بااه طراحاای ماادل 

سااازی ساااختاری کارآفرینی اجتماعی با رویکرد ماادل

 مرحلااه اول تحقیاا خروجاای . تفساایری بااوده اساات 

)ارزش  مولفه در قالااب پاانج بعااد اصاالی  19شناسایی  

ها، فرصاات گیااری از  بهرهای،  عواماال زمینااه،  اجتماعی

در ای  بی ، ارزش اجتماعی کااانون .  افراد و منابع( بود

ای رود به گونااهاصلی کارآفرینی اجتماعی به شمار می

که کاال فرآینااد نااوآوری در راسااتای خلاا  و تسااهیم 

ارزش با گروه هدف و یااا اجتمااا  مااورد نظاار شااکل 

گیرد. ارزش اجتماعی، خدمت یااا محصااول مااورد می

ای نوآورانه و متمایز به شیوهنیاز گروه هدف است که  

توانااد سااودمندی، رضااایت و شااود و میارایااه می

ی داشته باشد. خلاا  و پم لوبیت را برای مااطبان در  

ی ارزش اجتماااعی نیازمنااد در  نیازهااا و عرضااه

 Kannampuzha andتقاضاهای گروه هاادف اساات )

Hockerts, 2019 عنصر دیگر شناسایی شده، عواماال .)

توانااد از نااو  اجتماااعی، ای است. ای  زمینااه میزمینه

اقتصاااادی، فرهنگااای، ساااازمانی و نهاااادی و یاااا 

ها، شااود فرصاات محی ی باشد. زمینه باعااث میزیست 

منابع و نحوه پیشبرد سازوکار کااارآفرینی اجتماااعی از 

یک جامعه و سااازمان بااه جامعااه و سااازمان دیگااری 

(. سااومی  Martin and Osberg, 2007متفاوت باشد )

باارای در  ایاا  ها است.  گیری از فرصت عنصر، بهره

هااای فرصاات کارآفرینانااه ویژگیعنصر نیاز است بااه  

)در  فرصت(، معیارهای ارزیابی فرصت کارآفرینانه، 

باارداری از هااای ماارتبط بااا تشااایص و بهرهقابلیت 

باارداری از های تشااایص و بهرهکنناادهفرصاات، تعیی 

در گیری تشایص فرصاات  فرصت و سازوکارهای یاد

زمینه اجتماااعی یااا سااازمانی مربوطااه پرداختااه شااود 

(. چهارمی  عنصر شناسااایی 1397)اخلی و همکاران،  

دهند. از آنجایی که کارآفرینی شده را افراد تشکیل می

اجتماااعی در ایاا  مااورد، در یااک محاایط و ساااختار 

یابااد، سازمانی )سازمان تااامی  اجتماااعی( جریااان می

ها و خصایص کارآفرینانااه کارکنااان و قابلیت بنابرای ،  

هااای آنهااا باارای ماادیران سااازمان، روحیااات و انگیزه

نوآوری و نیز، در  آنها از نیازهای اجتماعی و تعهااد 

محور و اجتماااعی بااه حاال مسااایل و رویکرد جامعااه

 Martin andرود )اجتماعی امری کلیدی به شمار ماای

Osberg, 2007که کارآفرینی و طلبد (. ای  واقعیت می

نااوآوری اجتماااعی در فرآینااد و نظااا  توسااعه منااابع 

انسااانی سااازمان تااامی  اجتماااعی در ابعاااد ماتلااف، 

سرانجا ، منابع به گزینش، آموزش و ارتقا تلفی  شود.  

های الگااوی شناسااایی شااده عنوان یکی دیگر از مولفه

برای کارآفرینی اجتماعی در سازمان تااامی  اجتماااعی، 

  واقعیت است که شناسایی، جذب و بساایج بازتاب ای

منابع درون سازمان و باارون سااازمان، شااامل: دانااش، 

ها و نظااایر آن نیروی انسانی، اعتبااارات و زیرساااخت 

 ,Mair and Martiبرای کااارآفرینی اجتماااعی اساات )

. یکی از نکات مهم در خصااوص ایاا  مولفااه، (2006

راری سااازمان از طریاا  برقاا روی آوردن به منابع برون

های ها و تشااکلائتالف و همکاری بااا سااایر سااازمان

اساات پذیری اجتماااعی  با رویکرد مساائولیت اجتماعی  

(Baron, 2007 .) 

 بااا نتااایج تحقیقااات  های ای  مرحله کمابیشیافته

احسااانی و ، (1398) نااادعلی پااور پلکاای و همکاااران

( 1389عمرانااای و همکااااران )، (1396) همکااااران

در گا  بعاادی بااه منظااور برقااراری و .  هماوانی دارد

ارتباااط و تااوالی باای  ابعاااد و ارائااه ماادل ساااختاری 

می  أهای کااارآفرینی اجتماااعی در سااازمان تاا مولفااه

سازی ساختاری تفسیری بهااره از روش مدل  اجتماعی

باار اساااس نظاارات خبرگااان و   نتیجااهدر  .  گرفته شااد

اجتماااعی کارآفرینی    الگوی،  های صورت گرفتهتحلیل

نتایج تحقی  بیااانگر آن اساات کااه ایاا  .  ترسیم گردید

. عوامل بااا یکاادیگر راب ااه تعاااملی و دوطرفااه دارنااد

همچنی  ای  تحقی  منجر به طراحی مدلی شده اساات 



 ی و همکاران تراب نی حس 

69 

شفاف و در قالااب مراحلاای ،  که باید به صورت جامع

ای کااه البته در ایاا  فراینااد نکتااه.  متوالی بررسی شود

اماال بااه تمااامی ابعاااد ماادل بسیار مهم است توجااه ک 

نگری است چاارا کارآفرینی اجتماعی و پرهیز از جزئی

که تمامی اجاازا ماادل بااه هماادیگر متصاال و پیوسااته 

طوری کدیگر راب ه علی معلولی دارند بااههستند و با ی

تغییرات بعدی در سایر ابعاااد را بااه ،  که تغییر در یکی

 . همراه دارد

گیااری از های ایاا  تحقیاا  مبناای باار بهرهیافتااه

ها با ترکیااب منااابع توسااط عواماال انسااانی در فرصت 

 فهاااای اجتمااااعی برخالراساااتای خلااا  ارزش

کااه ایاا   یاجتماااع ینیکااارآفرهای اولیااه از برداشاات 

 فیتعر  یاجتماع  لئمسا  حل  کردیبا روصرفاَ    مفهو  را

 ,Dees, 1998; Martin and Osberg) کردناادیماا 

 جتماعیا  ینیکااارآفرمبی  رویکرد جدیدی به  ،  (2007

 و جتماعیا ئااااالمسا ایبر حلراه یجستجو  از ترافر

کااارآفرینی ، بر ای  اساس. عمومی است  یهازنیا  تأمی 

 اجتماعی در حوزه سااازمان تااامی  اجتماااعی مسااتلز 

 حاصل  جدید  یفرصتها  یجستجو و    اتتغییر  دیجاا

بااا پاارورش ساارمایه انسااانی و نیااز  اتتغییر ی از ا

باارداری از شناسایی و ترکیب نوآورانه منابع و نیز بهره

 یسو از  .  های رقااابتی در حااوزه سااازمان اساات مزیت 

 جتماعیا  تسساؤ م،  جدید  تعریف  ی ا  سساا  بر  یگرد

 هاااا ب و هشد ر ااااا خ نفعالیا الت ا حاا از  خیریههاو 

 و  اریذاا سرمایهگ   ایرا ب  جدید  یفرصتها  یجستجو 

  زا مستل فهد  ی ا  تحق   و  میکنند  ا قدا  مددرآ  کسب 

تداو  در میباشد.   مینهز  ی ا  در  فعا نه  یتژاسترا  ذتااا

 :  گرددمی پیشنهاداتی ارائه، ای  تحقی 

هااای هااایی باارای ساانجش ویژگاایتدوی  شاخصه  -

با رویکرد توانمندسازی باارای نااوآوری و   کارکنان

 .  آفرینی سازمانی با رویکرد اجتماعیارزش

کارآفرینی اجتماااعی در های  ارتقای شناخت فرصت   -

حوزه کاری سازمان تااامی  اجتماااعی بااا رویکاارد 

گیااری از از جملااه باار پایااه بهره، نااوآوری باااز

هااای هاادف های مااطبان و گروهابتکارات و ایده

مندی از خدمات سااازمان و تجربه بهره  سازمان که

 . باشندتعامل با مجموعه را دارا می

برگاازاری ساامینارها و جلسااات آموزشاای باارای  -

تواند نقش مهمی می  سازمان کهمدیران  کارکنان و  

کارآفرینانه های  و  انگیزه  قابلیت در جهت افزایش  

 .  آنان داشته باشد

پیشاابرد برای استقرار سازوکار و واحدی تشکیالتی  - 

کااارآفرینی اجتماااعی در  آفااری  وارزش نااوآوری

 .  سازمان تامی  اجتماعی
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Abstract 

Social entrepreneurship is one of the most important and expanding aspects of 

entrepreneurial activities at the international level and has a long history. The purpose of this 

study is to design an interpretive structural model for social entrepreneurship that has been done 

as a case study in the Social Security Organization. The research method of descriptive-

correlational was applied. According to the research methodological process, in the first step, 

the elements of the social entrepreneurship model were extracted as a result of reviewing the 

research background and theoretical models, as well as interviewing a group of experts. The 

outcome of this stage was the identification of 19 components in the form of five main 

dimensions including social value, contextual factors, taking advantage of opportunities, people 

and resources. Some of these components include holding business coaching courses with the 

cooperation of social entrepreneurs, practical training with the support of educational 

institutions, obtaining the patterns of Social Security Organization by entrepreneurs, aligning 

national and religious values with social entrepreneurship, NGO support for social 

entrepreneurship and acceptance entrepreneurship as a value in society was more agreed upon 

by the respondents. In the next step, in order to establish the relationship and determine the 

sequence between the dimensions and, as a result to present the structural model, the 

interpretive structural modeling method was used. In this method, based on the opinions of 

experts and the results from previous stages, the social entrepreneurship model was drawn. 

Findings of this study reflect social entrepreneurship as a process of exploiting opportunities by 

combining resources by human factors in order to create social values. 
 

Keywords: Social Entrepreneurship, Social Security Organization, Interpretive Structural 

Modeling.4 
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