
 

 

 

 عمومیمطالعۀ پدیدارشناختی جوهر کارآفرینی 

4رضا واعظی، 3، سید محمد اعرابی2سید مهدی الوانی ، 1حسن بودالیی  

 21/4/22پذيرش:تاريخ           01/2/22دريافت:تاريخ 

 چکیده

به خاطر تسلط نظريات  عمومیفهم از کارآفرينی در بخش عمومی و درک مسائل خاص اجتماعی است.اما « تسهیل تغییرات»کارآفرينی اجتماعی امری حیاتی در 

جوهرۀ کارآفرينی  پرداخته تا از اين طريق به توصیف پديدارشناختی عمومیاقتصادی، دشوار است.پژوهش حاضر به اکتشاف و توصیف تجارب زيسته کارآفرينی 

برای اين منظور، پس از آنکه تجربیات در حال ظهور توسط پژوهشگر خلق شد، هر موضوع مشترک با توصیفات متنی خاصی از تجربیات نايل شود. عمومی

روح کارآفرينانه، عوامل ساختاری، عوامل های کارآفرينانه،  ها در هشت روايت)شايستگی بندی تم . خوشهدر تحقیق، مورد استناد قرار گرفتکننده  کارآفرينان شرکت

برای برداری از فرصت و در نهايت، روايت آثار و پیامدهای اقدامات کارآفرينانه( شکل گرفت.در انتها  محیطی، روايت مربوط به اقدامات تشخیص، ارزيابی و بهره

مجموع هشت طبقه از افقهای مربوط به متن، در درون ساختار سه مفهومی .ق شدندهای عام تلفی توصیفات منسجم متنی با سازهدستیابی به جوهرۀ پديدۀ کارآفرينی، 

مجموعه اقدامات، فعالیتها و  ،کارآفرينی ۀبه عنوان عامل انسانی پديد عمومیکارآفرين  به اين صورت است که عمومیاند. جوهرۀ کلی کارآفرينی  سازماندهی شده

ها و روح  ای از شايستگی مجموعهفعالیت( و بر اساس و پیامد آثار مفهوم سوم: ای مشخص) ( را در جهت هدف و نتیجهکارآفرينانه اقداماتمفهوم نخست: رفتارهايی)

به شکل پژوهش حاضر د. رسان و به انجام می دهد)مفهوم دوم: توانمندسازهای کارآفرينی(  حاکم بر فعالیت و با حمايت عوامل سازمانی، محیطی خاصی انجام می

 منجر شود. تواند منجر به خلق قلمرو پژوهشی برای کارآفرينی اجتماعی شود که به کاهش ماهیت غیر تجمعی پژوهشهای اخیر در حوزۀ کارآفرينی اجتماعی، بالقوّه می

 کلید واژه ها
 .عمومی، پديدارشناسی ، توانمندسازها، آثار و پیامدهای کارآفرينی عمومیکارآفرينی    
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 مقدمه

کارآفرينی نقش مهمی را در توسعۀ جوامع و اقتصادهای 

مدرن بازی کرده است. کارآفرينان تبديل به نیروهای تحول 

اند. مدرّسان از آموزشهای کارآفرينی  در سراسر جهان شده

شرکتهای بزرگ، نوآوری و کارآفرينی را کنند.  حمايت می

دهند. دانشگاهها در انتقال  مورد تشويق و حمايت قرار می

مشی گذاران،  کنند. خط سازی مشارکت می فنّاوری و تجاری

بندند. کسانی  های کارآفرينانه را به کار می ها و برنامه مشی خط

 کنند، در جستجوی راه که در مراکز غیر انتفاعی فعالیت می

باشند.  حلهای کارآفرينانه برای دستیابی به کارهايشان می

بخشهای دولتی، خصوصی و غیر انتفاعی، همگی در اين زمینه 

 (5: 0320اند.)اعرابی و بوداليی، جهش داشته

مندان، کماکان ابهاماتی در مورد  برای پژوهشگران و عالقه

ی مفهوم کارآفرينی با اهداف اجتماعی وجود دارد.ارائۀ تصوير

در سازمانهای بخش غیر انتفاعی، بدون  عمومیاز کارآفرينی 

همچنین، مبانی نظری سوگیری و جانبداری مشکل است. 

گويای آن است که تمامی سازمانهای غیر انتفاعی در فعالیتهای 

کارآفرينانه درگیرند يا بايد در اين فعالیتها شرکت کنند. اين 

برای بخش غیرانتفاعی قبیل اظهارات، سودمندی کارآفرينی را 

های اين رفتار؛ يعنی  ترين جنبه دهد و يکی از مهم کاهش می

 (262: 0،2101)هلم و اندرسونتغییر را تقلیل خواهد داد.

های مطالعاتی مختلف  نامشخص بودن مرزهای میان حوزه

کارآفرينی، راه را برای مطالعۀ کارآفرينی اجتماعی در مورد 

انتفاعی، غیرانتفاعی و عمومی  سازمانهای موجود در بخشهای

(.کارآفرينی 56: 2116، 2لین باز کرده است)پردو و مک

ای از رفتارهاست که مورد توجه شايان  اجتماعی مجموعه

افراد فعال در بخش غیرانتفاعی قرار گرفته است. متأسفانه، 

اند.  آثار موجود عمدتاً بررسی نظری اين رويّه را حذف کرده

م در مباحث کارآفرينی اجتماعی شده اين امر موجب ابها

(.اما فهم نظری از کارآفرينی 252: 2101است)هلم و اندرسون،

________________________________________ 

1. Helm & Anderson 

2. Peredo & McLean 

غیر انتفاعی به خاطر نظريات اقتصادی، دشوار است. 

سازی کارآفرينی غیرانتفاعی به صورت مشتقی از رفتار  مفهوم

شود  سودآور و وابسته به انگیزۀ سودآوری، زمانی دشوار می

اين چارچوب را به سازمانهای غیرانتفاعی که  تا تالش کنیم

، 3انگیزۀ آنها مأموريتهای اجتماعی است، منتقل کنیم)يانگ

ترين مشکل فراروی تحقیق در  اين مانع، عمده(. 2113؛ 0293

: 2101)هلم و اندرسون،مورد کارآفرينی غیرانتفاعی است

تحقیقات صورت  بیشترِ(. در نتیجۀ مشکالت مورد اشاره، 270

، ۀتوسعۀ مفهوم کارآفرينی به عرصۀ غیر انتفاعیفته در زمینگر

)ماير و .دنده را ارائه میآن متناقضی از  برداشتهای

 (57: 2116لین،  پردو و مک ؛36: 4،2116مارتی

رسد که بیشتر ابهامات دربارۀ تعريف کارآفرينی  به نظر می

 اجتماعی در مطالعات دانشگاهی، از نبودِ تحقیق تجربی دربارۀ

(. برای 252: 2101شود)هلم و اندرسون، اين موضوع ناشی می

توسعۀ هر مفهوم از کارآفرينی غیرانتفاعی، الزم است مفهوم 

مزبور طی بررسی دقیق تجربی مورد تأيید قرار بگیرد.)همان: 

260) 

اکنون باتوجه به آثار مفید کارآفرينی در عرصۀ ارزشهای 

نوع خاصی از اجتماعی، ضرورت توصیف مفاهیم و جوهرۀ

ضروری به  عمومیکارآفرينی اجتماعی موسوم به کارآفرينی 

اين تحقیق از طريق مطالعۀ پديدارشناسانۀ ن،يبنابرارسد. نظر می

، قصد دارد به ترمیم عمومیتجارب زيستۀ کارآفرينان 

اين مطالعه بر همین اساس،شکافهای نظری ذکر شده بپردازد.

خلق قلمرو پژوهشی يا دامنه تواند منجر به  به شکل بالقوّه می

ای شود که از سوی پژوهشگران مورد پذيرش واقع  و حوزه

 5تواند به کاهش ماهیت غیر تجمعی شده، به نوبۀ خويش می

پژوهشهای اخیر در حوزۀ کارآفرينی اجتماعی، منجر 

تواند برای افراد و سازمانهای  شود.نتايج اين مطالعه می

مانند کارآفرينان اجتماعی،  ،عمومیمند به کارآفرينی  عالقه

 بخش دانشگاهی و بخش دولتی، قابل استفاده باشد.

________________________________________ 

3. Young 

4. Mair & Marti 

5. Noncumulative 
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 مبانی نظری

ترين معنا، چارچوب مديريت  کارآفرينی اجتماعی در کلی

راهبردی است که برای سازمانهايی با اهداف منفعت 

گونه  آن(.261: 2101اجتماعی، کاربرد دارد)هلم و اندرسون،

کنند، کارآفرينی  ( عنوان می323: 0220)0پستو  وادوککه 

در بخش عمومی « تسهیل تغییرات»اجتماعی امری حیاتی در 

و درک مسائل خاص اجتماعی است. سازمانهای غیرانتفاعی 

کنند، مفهوم  که فعالیتهای اقتصادی درآمدزايی را اداره می

محدودتری از کارآفرينی اجتماعی را در پژوهشها نشان 

؛  2: 3،2112؛ ماسارسکی و بینهاکر31: 2،2114دهند.)آلتر می

 (351: 2115، 4روکس لی

اولین تحقیق در اين زمینه، کارآفرينان اجتماعی را به 

کند؛ يعنی  عنوان عوامل تغییر در بخش اجتماعی تعريف می

مأموريت ايجاد و حفظ ارزش اجتماعی)نه فقط »افرادی که 

يد اند. آنها فرصتهای جد ارزش شخصی( را در پیش گرفته

برای انجام اين مأموريت را شناسايی کرده، سرسختانه به دنبال 

اين فرصتهايند؛ در فرايند نوآوری، تطبیق و يادگیری مستمر، 

کنند و نیز  درگیرند و برای نهادهايی که به آنها خدمت می

برای نتايج ايجاد شده، احساس مسئولیت بااليی را به نمايش 

اين تعريف در ايجاد  (. مزيت4: 0229 5دس،«)گذارند می

چارچوب عامی است که برای تعاريف ديگر کارآفرينی 

، مفهومی از کارآفرينی اجتماعی را دسکند.  اجتماعی بنا می

 توسعه داده که نوآورانه و پیشگام بوده، به صورت منحصربه

فردی، مختص بخش غیرانتفاعی است.)هلم و 

 (260: 2101اندرسون،

ر در نوشتارهای تحقیقاتی، های اخی سازی يکی از مفهوم

ترين ديدگاه از کارآفرينی اجتماعی را به نمايش  رفتاری

(، کارآفرينی 2113)6کارنگیو  ويراواردنا، مورتگذارد.  می

________________________________________ 

1. Waddock & Post 

2. Alter 

3. Massarsky & Beinhacker 

4. LeRoux 

5. Dees 

6. Mort, Weerawardena & Carnegie 

چندبُعدی تعريف کردند.  7ای اجتماعی را به صورت برساخته

محرّک کارآفرينان اجتماعی در »گونه بود:  سازی آنها اين مفهوم

وهلۀ اول، مأموريت اجتماعی، ايجاد ارزش اجتماعی بهتر از 

رقبايشان است که منجر به نمايش رفتار فاضالنۀ کارآفرينان 

شود. دوم اينکه آنها ارزيابی متوازنی را به نمايش  می

ها، وحدت هدف و عمل  برابر پیچیدگی گذارند و در می

دهند. سوم اينکه، کارآفرينان اجتماعی  منسجمی را نمايش می

فرصتهای ايجاد ارزش اجتماعی بهتر برای مشتريانشان را 

کنند و در نهايت اينکه، کارآفرينان  کنکاش و شناسايی می

اجتماعی، نوآوری، پیشگامی و گرايش به خطر کردن را در 

مورت و «.)گذارند ای کلیدی خود به نمايش میه گیری تصمیم

 (92: 2113همکاران، 

های تجربی پیشین در مورد کارآفرينی غیر  بررسی

انتفاعی،به طور عمده اين رفتار را به عنوان فعالیتی تجاری در 

: 2115روکس،  سازی کرده بودند)لی بخش غیر انتفاعی مفهوم

درکی از های صورت گرفته،  سازی (. اخیراً مفهوم361

کارآفرينی غیر انتفاعی بر مبنای نوآوری و تغییر ايجاد شده از 

رفتار غیر انتفاعی را ايجاد کرده است. تحقیقات پیشین با 

وجود برداشتن گامهای قابل توجه در توسعۀ مفهوم کارآفرينی 

اند: نخستین کاستی،  ، همچنان دچار دو کاستی کلیعمومی

تی از فعالیتهای بنیان نظری است که به جای فهرس

کنندۀ رفتار سازمان، مقصود و منظور اصلی را  توصیف

کند. دومین کاستی، ابزاری است که محقق را  سازی می شفاف

سازد به صورت تجربی به مستندسازی مفهوم  قادر می

بپردازد و به اين واسطه،  انتفاعی رفتارهای کارآفرينی غیر

اهبردهای مشابه و ر غیر انتفاعیتفاوتهای بین کارآفرينی 

 (270: 2101)هلم و اندرسون،.دکن را نمايان می غیر انتفاعی

های نظری مورد اشاره در اين  با توجه به ضعف

کننده در پژوهش،  تجارب زيستۀ کارآفرينان مشارکتپژوهش،

مورد بررسی  عمومیبا هدف دستیابی به جوهرۀ کارآفرينی 

برای اجرای اين گفته  گیرد. مطابق با هدف پیش قرار می

________________________________________ 

7. Construct 
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پژوهش، اصول و مفاهیم اساسی مبتنی بر پديدارشناسی 

ها بر اساس  استخراج شد. گردآوری داده هوسرلمتعالی 

( و الگوی 2116)0سیدمن های پديدارشناسانۀ اجرای مصاحبه

های پديدارشناسانه، رويّۀ  های حاصل از مصاحبه تحلیل داده

آن خود اصالح ( است که 0224)2موستاکاستحلیلی ابداعی 

برای اين منظور، پرسشهای پژوهش است. کواليزیشیوۀ

 عبارتند از:

را بر حسب فعالیتی که انجام  عمومیشايد بتوان کارآفرينی  .0

دهند تعريف کرد. بنابراين، تجارب زيستۀ کارآفرينان  می

 باشند؟ در خصوص اقدامات کارآفرينانه چه می عمومی

های  خصوص توانمندسازدر  عمومیتجارب زيستۀ کارآفرينان  .2

 کارآفرينی چیست؟

در خصوص آثار و  عمومیتجارب زيستۀ کارآفرينان  .3

 پیامدهای کارآفرينی چیست؟

 

 روش تحقیق

،البته چنانچه کارآفرينی پژوهششايد يکی از چالشهای 

اين  شويم، اين حوزه نايلبه درک  واقعاً خواهان آن باشیم که

انجام  برایهای جديد  وریامجبور به ابداع فنّ احتماالًاست که 

: 2100، 3ساراسوآتی ايم)ونکاتارامن و در اين زمینه پژوهشهايی

حقیقت آشکاری وجود دارد که مطالعات از سوی ديگر، (.003

شناختی فراوانی را  ، نگرشهای نظری و روش4شناسی انسان

برای پژوهش عمومی کارآفرينی فراهم آورده است)ارلند و 

بنابر اين، فرصت مناسبی برای پژوهش از  (.922: 52117وب،

طريق يکپارچگی پديدارشناسی و کارآفرينی وجود دارد. غنای 

تواند جايگاهی برای  فراهم شده از مطالعات پديدارشناسی، می

 پژوهشگر کارآفرينی فراهم آورد تا بتواند شروع به توسعۀ

های پر محتوا کند. شکاف موجود در زمینۀ اجرای  نظريه

و به خصوص  ای پديدارشناسانه در کارآفرينیپژوهشه

________________________________________ 

1. Seidman 

2. Moustakas 

3. Sarasvathy & Venkataraman 

4. Anthropological Studies 

5. Ireland & Webb 

کارآفرينی غیر انتفاعی، فرصت منحصر به فردی برای 

ای  رشته پژوهشگران کارآفرينی است که بتوانند پژوهشی میان

به انجام رسانند. همچنین، پژوهشهای پديدارشناسانه، بینشهای 

شماری را به همراه ظرفیت مناسب برای اطالع از  نظری بی

 (925مطالعات کارآفرينی داراست.)همان :  طراحی

 راهبردبه عنوان تواند  می به عنوان روش اين پژوهش،پديدارشناسی 

نظام خاصی که  ۀ)مجموعوعی نگرشن (يا0224)موستاکاس،تحقیق

مطرح  (کرد پژوهشيک موضوع را در چارچوب آن بتوان 

 هدف پژوهش پديدارشناسی، (229:2116، 6رايت، شود)راپورت ووين

گونه که در موقعیتی  هاست؛ آن توصیف صريح و شناسايی پديده

 2112 7شوند.)وندرستوپ و اسکات، خاص از سوی افراد ادراک می

:3-0) 

پژوهش پديدارشناختی حاضر، با پیشنهاد به کارگیری 

گیری از  مفروضات بنیادی گفتمان تفسیری و با بهره

تجوی ساختمند با کارآفرينان، در جس های نیمه مصاحبه

اکتشاف و توصیف تجارب زيستۀ آنان است تا از اين طريق 

شود. پژوهش  نايل عمومیبه توصیف جوهرۀ کارآفرينی 

شناسی پديدارشناختی کیفی، کاربرد اصالحی  حاضر از روش

( بهره گرفته است که 0224)موستاکاستوسط  کام ونروش 

ای و ساختاری برای دستیابی به جوهره  در آن توصیفاتی زمینه

مورد استفاده قرار گرفت.  عمومیو ذات پديدۀ کارآفرينی 

بنابر آنچه گفته شد، به طور خالصه مراحل و گامهای ذيل در 

 اين پژوهش طی شده است:

بر  عمومینخست، نیاز به توصیف جوهرۀ کارآفرينی 

ساس تجارب زيستۀ کارآفرينان تشريح شد.در اين گام، ا

پژوهشگر به تعیین اين موضوع پرداخته که مسئلۀ پژوهش با 

شود.  به کارگیری رويکرد پديدارشناسی، بهتر بررسی می

بهترين نوع مسائلی که برای اين شکل از پژوهش مناسب 

اند که مستلزم فهم مشترک يا تجربۀ مشترک  است، مسائلی

________________________________________ 

6. Rapport & Wainwright 

7. Vanderstoep & Scott 
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ی در باب يک پديده باشند. حائز اهمیت خواهد بود که ا عده

درک از اين تجارب مشترک برای توسعۀ حقايق يا خط 

های يک  تر در مورد ويژگی ها يا توسعۀ درکی عمیق مشی

ها از افرادی گردآوری شدند که  پديده به دست آيد.داده

ها  تجاربی در خصوص پديدۀ موردنظر دارند. گردآوری داده

ساختمند با  های نیمه ژوهش پديدارشناختی، مصاحبهدر اين پ

کنندگان سه  شود.از مشارکت را شامل می کنندگان مشارکت

سؤال گسترده و عمومی ذيل پرسیده شد: در مورد پديدۀ مورد 

ای داريد؟ چه زمینه يا وضعیتی نوعاً بر تجربۀ  نظر چه تجربه

ين بودن شما از پديدۀ موردنظر تأثیرگذار است؟ معنای کارآفر

 در زندگی شما چیست؟

های پديدارشناختی عموماً در تمام  گامهای تحلیل داده

شناختی که در باب اين روش بحث  پديدارشناسان روان

های  (. بر پايۀ داده25: 0224اند، مشابه است)موستاکاس، کرده

ها)نظیر  حاصل از سؤاالت پژوهش، پژوهشگر به بررسی داده

های  سازی گزاره ت و به برجستهها( پرداخ رونوشت مصاحبه

گیری  کنندۀ چگونگی شکل مهم، جمالت و عبارت فراهم

کنندگان در خصوص پديده ادامه داد.  تجربۀ مشارکت

ای دارای ارزش  )هر گزاره0سازی اين گام را افقی موستاکاس

ها و  نامد. سپس پژوهشگر به توسعۀ دسته برابراست( می

های مهم و با معنی به  رههايی از معانی از درون گزا خوشه

شکل تم پرداخت. تعیین حدود افقها به عنوان کیفیتهای 

های غیر تکراری و غیر همپوشان  تغییرناپذير و ثابت و دسته

های با معنی و  ها حائز اهمیت بود.سپس اين گزاره سازندۀ تم

ها،برای نگارش توصیفی از تجارب  مهم و تم

استفاده قرار گرفت. کنندگان)توصیف متنی( مورد  مشارکت

ايجاد انسجام میان توصیفات متنی فردی، در درون يک 

توصیف متنی عام صورت پذيرفت. تحلیلگر همچنین به 

نگارش توصیفی از متن و محتوای مؤثر بر چگونگی 

کنندگان از پديده پرداخت که  گیری تجربۀ مشارکت شکل

يا توصیف ساختاری نامیده  2متغیّر تصويری پرانگاشتی

________________________________________ 

1. Horizontalization 

2. Imaginative Variation 

شود. لحاظ کردن آزادانۀ کیفیتهای ساختاری و پويايی آن  یم

ها، به  بندی کیفیتهای ساختاری به درون تم است. خوشه مهم

های ساختاری است. از طريق ادغام و  معنای توسعۀ تم

يکپارچه کردن توصیفات متنی و ساختاری، پژوهشگر به 

 های متنی و ساختاری( که نگارش توصیفی جامع)مرکّب از تم

سازد؛ پرداخت که ساختار الزامی، يا  پديده را عیان می3جوهرۀ

شود. به عبارت ديگر؛ انسجام  اليتغیّر يا جوهر نامیده می

بازتابی از توصیفات ساختاری مرکّب و توصیفات  -شهودی

های يک  متنی مرکّب برای ايجاد امتزاجی از معانی و جوهره

 پديده يا تجربه صورت گرفت.

عتبار پژوهش، پژوهشگر تالش کرد تا در ارتباط با ا

کنندگان در پژوهش را تبديل به همکاران پژوهشی  مشارکت

خويش کند. به عبارت ديگر؛ در هر سه مرحله از فرايند 

ها و خلق  ها، کدگذاری اولیه و استخراج تم رونويسی داده

مفاهیم، از آنان خواسته شد تا با مطالعۀ متن، نظر خود را 

يج هر گام، موافقت خويش را اعالم کنند. در اعالم و با نتا

شد. در  صورت عدم توافق، اصالحات مدّ نظر آنان اعمال

ضمن، از يک تحلیلگر بیرونی به عنوان کدگذار دوم استفاده 

ها، بررسی و در  شد و فرايند کدگذاری و تحلیل داده

ها و جهت افزايش اعتبار تحلیل، گفتگويی  خصوص کاستی

یرونی و پژوهشگر اصلی انجام شد.برای تحقق میان تحلیلگر ب

مالحظات اخالقی در اين پژوهش از راهنمای هدايت مبانی 

هادی عبارت بودند  پژوهش اخالقی بهره گرفته شد. اين مبانی

و نیکی و  کنندگان، رضايت آگاهانۀ آنان از: احترام به مشارکت

 عدالت.

 نمونه تحقیق

 متنوع و یهاروشکه  دهد نشان می مبانی نظریبررسی 

 کیفی مطالعات الزم برای نمونۀ اندازۀ درمورد مختلفی عقايد

 :پديدارشناسانه وجود دارد

________________________________________ 

3. Essence 
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 (0-21: 0،0227تا شش نفر؛)گايل تقريباً بین پنج .0

 (2،2119نفر؛)ريوز 06حداکثر تا  .2

 (01-02: 3،2115نفر.)کرسول 41بین يک تا  .3

تر آن است که تا رسیدن به  اما در هر صورت، صحیح

ها ادامه  ها و اجرای مصاحبه نقطۀ اشباع نظری، يافتن نمونه

های  (.برای تعیین شیوۀ گردآوری داده5-01:  2119يابد)ريوز،

گیری به  حاصل از مصاحبه در اين پژوهش، شیوۀ نمونه

گیری در اين  صورت نظری و هدفمند انجام شد. نمونه

ای ای از کارآفرينی با تعقیب ارزشه پژوهش بر اساس گونه

کارآفرينی اجتماعی همانگونه که  جتماعی صورت پذيرفت.ا

تواند بر مبنای ارزش اجتماعی که  از نام آن مشخص است، می

کند شناسايی شود. نوع ديگر کارآفرينی در تعقیب  خلق می

دار  است؛ هنگامی که فرد عهده 4ارزش اقتصادی، خوداشتغالی

ويش است. از فعالیت کارآفرينانه برای تولید درآمد برای خ

سوی ديگر، ارزش اجتماعی نتیجۀ عالقۀ کارآفرينان اجتماعی 

به منافع عمومی است. پیامدهای ارزشی آن ممکن است شامل 

کاهش فقر، افزايش سرمايۀ اجتماعی، سالمتی بیشتر و بهبود 

 شرايط شود.

، شامل خلق ارزش اجتماعی توسط عمومیکارآفرينی 

ت که در صورت عدم وجود افراد يا گروههايی از افراد اس

هايی  دهد. نمونه يک ساختار سازمانی از قبل موجود، رخ می

از کارآفرينی اجتماعی عبارتند از: رهبران اجتماعیِ مجری 

شهرها يا  طرحهای ابتکاری برای احیای مناطق محروم يا پايین

کسانی که والدين و معلمان و کوششهای آنها را برای فراهم 

 کنند. بیت بهتر، سازماندهی میآوردن تعلیم و تر

پژوهشگر اقدام به شناسايی مصاديق گونۀ کارآفرينی 

برای انجام مصاحبه کرد. ابتدا از طرق مختلف، تعداد  عمومی

زيادی از کارآفرينان برای مصاحبه مورد شناسايی قرار گرفتند. 

در مراحل بعد، تعدادی از واجدين شرايط که تمايل به 

________________________________________ 

1. Gayle 

2. Reaves 

3. Creswell 

4.Self-Employee 

ند، دعوت به همکاری شدند. برای همکاری بیشتری داشت

کارآفرينان واجد شرايط، دعوتنامۀ ابتدايی مشارکت در اين 

پژوهش ارسال شد. پس از دعوت مقدماتی، کسانی که اعالم 

آمادگی کرده و فرم دعوت به مصاحبه را تکمیل کردند، 

انتخاب و ساير نفرات از فرايند مصاحبه حذف شدند. در 

کننده با هدف و شیوۀ انجام  کتادامه، نفرات اصلی مشار

پژوهش آشنا شدند و از طريق تماس تلفنی، دربارۀ زمانبندی 

اجرای مصاحبه با آنان هماهنگی به عمل آمد و پیش از اجرای 

مصاحبه، فرم مصاحبه در اختیار آنان قرار گرفت و در زمان 

مورد توافق، مصاحبه اجرا شد. از آنجا که مشارکت در اين 

به همکاری بیشتری داشت، در سه نوبت، نتايج پژوهش نیاز 

کنندگان ارسال شد تا  ها برای مشارکت حاصل از تحلیل داده

نظر خود را در خصوص آنها بیان کنند. بار نخست پس از 

تکمیل مصاحبه، متن کامل مصاحبه برای آنان ارسال شد که 

از موافقت  پس به ندرت مورد جرح و تعديل قرار گرفت.لذا

ها آمادۀ تحلیل شدند. مرتبۀ دوم، هنگامی  مصاحبه، دادهبا متن 

های آنان در خصوص اقدامات کارآفرينانه و با  بود که داده

ها بر حسب پديدۀ  دستکاری پژوهشگر، در ساختار داده

فرصت قرار گرفت و از آنان خواسته شد تا نظرات خود را 

مرقوم کنند. در اين مرحله،تعدادی افق جديد ظاهر شد و 

همچنین برخی از افقها به صورت مشترک برای اقدامات 

برداری از  کارآفرينانه و در مراحل تشخیص، ارزيابی و بهره

ديده شد. مرتبۀ سوم نیز برای اعالم نظر در خصوص  فرصتها

مورد  عمومیجوهرۀ به دست آمده از پديدۀ کارآفرينی 

نظرخواهی قرار گرفت که مجدداً روايت مورد نظر آنان مورد 

 استفاده قرار گرفت.
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 کنندگان شناختی مشارکت اطالعات جمعیت

کنندگان در پژوهش  گفتنی است که برای نامیدن مشارکت

کیفی،به طور معمول از اسم مستعار يا کد برای آنان استفاده 

شود. در اين مطالعه از کدگذاری با عدد برای نامیدن  می

استفاده شد. در اين  (0جدول )کنندگان به شرح  مشارکت

 کننده در نهايت انتخاب شدند. پژوهش سه مشارکت

 

 کنندگان شناختی مشارکت اطالعات جمعیت. 1جدول

گونه نمونه 

 پژوهش

کد 

 کننده مشارکت
 جنسیت سن

وضعیت 

 هلأت

سطح 

 تحصیالت
 صنعت

 عمومی

 آموزش لیسانس هلأمت مرد 54 2-0-0

 کشاورزی فوق لیسانس هلأمت زن 56 2-0-2

 اجتماعی ۀشبک لیسانس هلأمت مرد 49 2-0-3

 

 ها تحلیل داده

1سازی افقهای فکری یکسان
 

های پژوهش، توضیحات  در مرحلۀ نخست از تحلیل داده

کننده در پژوهش در خصوص اظهارات و  کالمی هر شرکت

با سؤاالت تحقیق، کامالً مورد تحلیل قرار  توضیحات مرتبط

معنادار از عبارات و توصیفات گرفتند. در اين گام،واحدهای 

کنندگان استخراج شد. همۀ اظهارات و توضیحات،  مشارکت

های مهم به دست آمده،  اهمیت و ارتباطِ يکسانی يافتند. گزاره

کنندگان در پژوهش را  واحدهای معنايی آشکاری برای شرکت

تشکیل دادند. اين رويّه، فرايندی تکراری بود. در گام ابتدايی 

صرفاً نکات ها،  ها، برای جلوگیری از انباشت داده هتحلیل داد

بايد اشاره  2 کلیدی معنادار بررسی شدند..در تشريح جدول

سازی افقهای  شود که ستون اول، گام نخست مرحلۀ يکسان

های معنادار(  نمونۀ تجربه)گزارهفکری است که اختصاص به 

 دارد.در اين قسمت، يک نمونه از تجارب زيستۀ

________________________________________ 

1. Horizontalization 

کننده در پژوهش، ذکر شده  کارآفرينان مشارکتذکر شدۀ 

سازی  است. ستون دوم مربوط به گام دوم مرحلۀ يکسان

افقهای فکری است که بازنويسی معنا يا توصیف نام دارد. 

های مهمِ ذکرشده در مرحلۀ قبل  دراين گام،معنابخشی به گزاره

صورت گرفته است. ستون سوم، گام سوم مرحلۀ يکسان 

های اولیه در آن  فکری است که نامگذاری تم سازی افقهای

اتفاق افتاده است. به عبارت ديگر؛ با توجه به معنای)ب( داده 

 ها)الف(، نامگذاری برای افقها اتفاق افتاد)گفتنی شده به گزاره

است که مرحلۀ ب و ج مربوط به گام دوم تجزيه و تحلیل 

اد سازی افقهای فکری است که برای ايج ها وخالصه داده

انسجام مراحل اول و دوم، در يک جدول ذکر شده است(. 

کننده و گويندۀ نمونۀ  ستون چهارم اشاره به کد مشارکت

تجربه)الف( دارد که همراه با ذکر تاريخ مصاحبه به عنوان 

منبع ذکر شده است. ستون پنجم اختصاص به شواهد نظری 

های تجربی پژوهش دارد. در اين قسمت با  پشتیبان داده

جستجو در مبانی نظری، شواهد نظری مرتبط با هر افق ذکر 

کنندگان بر اساس الگوی موجود  تجارب مشارکتشده است.

 استخراج شد. 2در جدول
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تجربیات در حال ظهور به صورت  در گام بعدی،

بندی شدند که در توصیف پديده  موضوعات مشترکی خوشه

حال که اين توسط اين کارآفرينان حائز اهمیت بودند. در عین 

ها توسط پژوهشگر ساخته شدند، هر موضوع مشترک با  تم

کننده در  توصیفات متنی خاصی از تجربیات کارآفرينان شرکت

تحقیق، مورد استناد قرار گرفت. نظیر مراحل قبلی، فرايند 

ها در هشت  بندی تم نیاز اين فرايند است. خوشه اپوخه پیش

ح کارآفرينانه، عوامل های کارآفرينانه، رو روايت: شايستگی

ساختاری، عوامل محیطی، روايت مربوط به اقدامات 

برداری از فرصت و در نهايت،  تشخیص، ارزيابی و بهره

 روايت آثار و پیامدهای اقدامات کارآفرينانه.

های ظاهر شده از تجارب زيستۀ کارآفرينانی  ترين تم مهم

که صاحب کسب و کار مستقل بوده، در تعقیب اهداف 

 است. 3باشند، به شرح جدول  جتماعی و غیر انتفاعی میا

 

 کنندگان در پژوهش نمونه افقهای فکری مشارکت. 2جدول

 الف:

 تجربه ۀنمون

 ب:

 توصیف

 ج:

 نام تم
 شواهد نظری منبع

حسن کار من اين بود که عالوه 

دارای قدرت  ،پروری بر توان ايده

رهبری و تأثیرگذاری بر مقامات 

بودم و ما دارای توان کار جمعی 

تمامی قابلیتهای  ۀو توانايی ارائ

 خود و همکاران بوديم. کارآفرين

روح  ،تواند با مهارتهای رهبری می

کارآفرينانه را در اقدامات خود 

 بدمد.

رهبری کارآفرينانه به معنای توانايی خلق 

يا کسب و کارهای  هاسازمان ۀو ادار

تواند با  می کارآفرينانه است. کارآفرين

روح کارآفرينانه را در  ،مهارتهای رهبری

 اقدامات خود بدمد.

رهبری کارآفرينانه اشاره به سازماندهی 

گروهی از کارکنان برای دستیابی به 

کارگیری رفتارهای ه اهداف مشترک و با ب

 دارد که از طريقنگرانه  یشکارآفرينانه پ

بهینه نمودن ريسک، نوآور بودن در 

ولیت ئتسخیر مزايای فرصتها، پذيرش مس

شخصی و مديريت تغییر در درون 

 محیطی پويا برای کسب ارزش محقق

 شود. می

توانايی رهبری 

 کارآفرينانه

کدمشارکت 

 3-0-2کننده:

 03/7/20منبع:

 2113شین،

: 2116ترن بری،

24 

االن دولت قوانین را زياد تغییر . 0

دهد. در واقع؛ صنعتی که ما در  می

آن فعالیت)خدمات عمومی( 

کنیم ما را در معرض  می

بینی  موقعیتهای متنوع و پیش

دهد و اين باعث  نشده قرار می

يکی از رسالتهای مهم کارآفرينان اين 

است که به هريک از نیروهای انسانی 

تحت فرمان خود کمک کنند تا 

ظهور  ۀاستعدادهای خود را به عرص

 برسانند.

مهارت پرورش 

 استعداد

 

-2نده:کن مشارکتکد

0-2 

 07/6/20منبع:

گاندری و 

: 0392 ،کیکول

424 
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شده همیشه در حال يادگیری و 

 های خودمان باشیم. رشد استعداد

که  . شخصاً به اين نتیجه رسیدم2

نیاز دارم  ،کسب و کار ۀبا توسع

ی مختلفی مثل امور ها تا از حوزه

يابی هم رمالی و مديريت و بازا

سررشته پیدا کنم. به همین دلیل 

 در هر فرصتی که پیش معموالً

کنم،  می آيد مطالعه می

م و ور آموزشی میۀدور

 ی مرتبط شرکتسهادرکنفران

 کنم. می

تخصص ما اين است که . 3

دانشجوهای با استعداد را جذب 

عالوه بر  ،. به اين ترتیبکنیم

اينکه با کمک آنها مسائل را حل 

کنیم، آنها را آموزش هم  می

 دهیم. می

جتناب از انتخاب افراد مناسب، ا بنابر اين،

تخريب تفکرات نوآورانه اعضای سازمان 

 در اين خصوص مهم است.

بینانه  واقع من با اين مسئله

دونستم خودم  می برخورد کردم و

به تنهايی از پس همه کارها بر 

دنبال جذب و متقاعد کردن  .نمیام

کسانی بودم که هرکدومشون 

بخشی از ويژگی فرد کارآفرين را 

داشتند و در يک چیزی متخصص 

سازی  تیميعنی بودند. اين قضیه 

 است.به اعتقاد من هنر مهمی 

برداری از  سازی در ارزيابی و بهره تیم

فرصتها بسیار حائز اهمیت است. مهارت 

يجاد انگیزش در گردآوری افراد خالق و ا

آيند تا  آنها که به طور موقت گردهم می

 کارآفرينانه را انجام دهند.يک اقدام 

مهارت 

 سازماندهی تیم

کدمشارکت 

 0-0-2کننده:

 22/5/20منبع:

شرير و 

به ؛2116ولدز،

 :نقل از

ويراواردانا و 

 2116مورت،

 2113شین،
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 عمومیهای عام بر حسب کارآفرينی  توصیف ابتدايی سازه .3جدول 
ف ابتدایی سازه

صی
تو

 
ها

ب کارآفرینی 
ی عام بر حس

عمومی
 

 آثار و پیامدها .3 اقدامات کارآفرینانه .2 توانمندسازهای کارآفرینی. 1

 های فردی شایستگی

  توانايی تبديل ايده به کسب و

 ؛کار

 آمیز؛ توانايی اجرای موفقیت 

 مهارت تصمیم کارآفرينانه؛ 

 ؛توانايی رهبری کارآفرينانه 

 ؛سازی دانش پیشین اهرم 

 تخصص در حوزۀ فعالیت؛ 

 ؛توانايی حل مسائل پیچیده 

 ؛مهارت ارتباطات اثربخش 

 يادگیری از شکستها؛ 

  توانايی مذاکره برای کاهش

 ؛خطرپذيری

 مهارت سازماندهی تیم؛ 

  خطرپذير؛اقدام 

 مهارت توسعۀ بازار و محصول؛ 

 توانايی تغییر در ترکیب منابع. 

 اقدامات تشخیص فرصت

 مندان  شناسايی و جذب عالقه

 توانمند؛

  شناسايی بخشهايی که دولت از

 تأمین آنها عاجز است؛

  شناسايی حامیان و مشوّقهای

 ؛مالی

 بررسی شهودی موانع نوآوری؛ 

 ؛مند منابع نوآوری بررسی نظام 

 يجاد تنوع در منابع تأمین مالی؛ا 

 ها؛ تقلیل هزينه 

  به کارگیری فنّاوری روزآمد در

 ؛عملیات کاری

 .تحقیق و توسعه 

پاسخگویی به تغییرات اجتماعی و 

 اقتصادی

 اعتبار اجتماعی 

 توسعۀ سرمايۀ اجتماعی 

 زايی اشتغال 

  تأمین نیازهای نسل

امروز بدون ايجاد 

مخاطره در منابع 

 آيندگان

 کارآفرینانهروح 

 ؛نگری آينده 

 باور به کارآفرينی؛ 

 ثبات قدم در عین انعطاف؛ 

 لذت بردن از حل مسئله؛ 

 التزام به فضیلتهای عمومی؛ 

 ؛مبارزه با محرومیت 

 خیرخواهی برای جامعه؛ 

 ؛دوستی انسان 

  آمادگی مواجه با رويدادهای

 بینی نشده؛ پیش

 آزمون و خطا گرانقیمت است؛ 

 اقدامات ارزیابی فرصت

  توانايی مذاکره برای کاهش

 خطرپذيری؛

 آمیز؛ جرای موفقیتتوانايی ا 

 بررسی نیاز به منابع مازاد؛ 

 بررسی شهودی موانع نوآوری؛ 

  توانايی تبديل ايده به کسب و

 ؛کار

 محدوديت منابع؛ 

 تصمیم کارآفرينانه؛ 

  آمادگی مواجه با رويدادهای

 بینی نشده؛ پیش
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  ؛اعتماد به نفس 

  بر موضوع؛تمرکز 

 تر است؛ رشد اولیه از سود مهم 

 ؛توکل بر خدا 

 انگیزۀ خدمت عمومی؛ 

 ؛انگیزۀ کسب سود 

  درس گرفتن از وقايع حساس

 ؛زندگی

 عالقه و اشتیاق به کار؛ 

 غلبه بر صفات منفی شخصی؛ 

 .بررسی شهودی موانع نوآوری 

 سازی؛ شبکه 

 اعتماد به نفس؛ 

 برنامه جامع ارزيابی. 

 عوامل سازمانی

 مندان  عالقه شناسايی و جذب

 ؛توانمند

  شناسايی بخشهايی که دولت از

 تأمین آنها عاجز است؛

 ؛شناسايی حامیان و مشوّقهای مالی 

 مند منابع نوآوری؛ بررسی نظام 

 ايجاد تنوع در منابع تأمین مالی؛ 

 ؛ها تقلیل هزينه 

  به کارگیری فنّاوری روزآمد در

 ؛عملیات کاری

 تحقیق و توسعه؛ 

  اشاعۀ و گردآوری، پااليش و

 .اطالعات

 برداری از فرصت اقدامات بهره

 ؛مذاکره برای کاهش خطرپذيری 

 سازی؛ مهارت تیم 

 آمیز؛ توانايی اجرای موفقیت 

 سازی دانش و تجارب  اهرم

 پیشین؛

 تحلیل بازار؛ 

 اعتماد به نفس؛ 

 ؛مديريت زمان 

 مهارت تصمیم کارآفرينانه؛ 

 ؛توانايی رهبری کارآفرينانه 

  تر است مهمرشد اولیه از سود. 

 عوامل محیطی

  ايجاد و حفظ ارزشهای اجتماعی

 نوين؛

  شناسايی فرصتهای جديد برای

 حفظ مأموريت اجتماعی؛

 گیری از  سازی بهره زمینه

 کارآفرينان مدنی؛
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 افزايش حامیان داوطلب؛ 

  ؛عمومیتکیه بر کمکهای 

 ؛سازی اجتماعی شبکه 

 تأثیرات خانواده؛ 

 ؛تحلیل بازار 

  های جديد برای  برنامهطراحی

 حل مسائل اجتماعی؛

 آمیز  های مخاطره پذيرش ايده

 .گفتمان

 14های فردی: های شایستگی تعداد کل تم

 22های روح کارآفرینی فردی: تعداد کل تم

 2های عوامل سازمانی: تعداد کل تم

 12های عوامل محیطی: تعداد کل تم

 2کارآفرینی:های اقدامات تشخصیص فرصت  تعداد کل تم

 12های اقدامات ارزیابی فرصت کارآفرینی: تعداد کل تم

 11برداری فرصت کارآفرینی: های اقدامات بهره تعداد کل تم

 4های آثار و پیامدها: تعداد کل تم

 

 کارآفرینی 1ساختار: جوهرۀ پدیدۀ -ترکیب متن

متعالی، مربوط به گام نهايی در فرايند پديدارشناسی 

پیوستگی يکپارچۀ توصیفات متنی با توصیفات 

 ساختاری پديده است تا ماهیتی تجمعی از تجربه شکل

( و بر اين اساس، ذات و 25: 0224گیرد)موستاکاس، 

مانند مراحل قبل، فرايند جوهر پديده آشکار شود. 

در پديدارشناسی اپوخه، پیش از اين مرحله نیز انجام شد. 

دستیابی به جوهرۀ پديدۀ کارآفرينی، اين قسمت برای 

________________________________________ 

1 .Textural Structural Synthesis: The Essence of the 

Phenomenon 

به اين های عام تلفیق شد.  توصیفات منسجم متنی با سازه

صورت که برای دستیابی به جوهرۀ کارآفرينی، ترکیبی از 

کننده، مورد استفاده  توصیفات متنی تجربیات سه شرکت

 قرار گرفت.

ارب در اين پژوهش، افقهای مربوط به تج الف( متن:

کننده در پژوهش در هیئت  مشارکت عمومیزيستۀ کارآفرينان 

هشت طبقه و به صورت منسجم توصیف شدند. عناوين 

های کارآفرينانه، روح کارآفرينانه،  طبقات عبارتند از: شايستگی

عوامل سازمانی و محیطی، اقدامات مربوط به تشخیص، 

ییرات برداری از فرصتها و پاسخگويی به تغ ارزيابی و بهره

 اجتماعی و اقتصادی.
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مجموع هشت طبقه از افقهای مربوط به متن ب( ساختار:

که در درون ساختار سه مفهومی سازماندهی شدند، به اين 

 ۀبه عنوان عامل انسانی پديد عمومیکارآفرين  شکل است که

مفهوم مجموعه اقدامات، فعالیتها و رفتارهايی) ،کارآفرينی

ای  ( را در جهت هدف و نتیجهکارآفرينانه اقداماتنخست: 

فعالیت( و بر اساس و پیامد آثار مفهوم سوم: مشخص)

و روح حاکم بر فعالیت و با  ها ای از شايستگی مجموعه

دهد)مفهوم  حمايت عوامل سازمانی، محیطی خاصی انجام می

دوم: توانمندسازهای کارآفرينی(. به عبارت ديگر؛ سه مفهوم 

قدامات کارآفرينی و آثار و پیامدها توانمندسازهای کارآفرينی، ا

 به مثابۀ ساختاری برای تحلیل متن مورد استفاده قرار گرفتند.

سه مفهوم اصلی پژوهش)توانمندسازها،  سو، ازيکبنابراين،

اقدامات و آثار و پیامدهای کارآفرينانه( به عنوان ساختار 

و  مراتبی برای توصیف نهايی مورد استفاده قرار گرفت سلسله

از سوی ديگر، برای دستیابی به جوهر کارآفرينی، نیاز به 

تعمیق فهم اين متن و ساختار وجود دارد که نظم يافتن متن و 

 عمومیساختار به دست آمده در درون مفهوم کارآفرينی 

 .راهگشا خواهد بود

 ترکیب متن و سازه کارآفرینان عمومی

به  یعمومهمانطور که پیش از اين گفته شد،کارآفرينی 

معنای خلق ارزش اجتماعی توسط افراد يا گروههايی از افراد 

است که درعدم وجود يک ساختار سازمانی از قبل موجود 

های اين پژوهش، جوهرۀ کارآفرينی  دهد. براساس يافته رخ می

گانه در سازۀ کارآفرينی  )توصیف روايات هشتعمومی

 ( به شرح ذيل است.عمومی

. توصیف متن شایستگی کارآفرینانه در کارآفرینی 1

 عمومی

يک فرايند خالقانه  عمومیگیری در کارآفرينی  تصمیم

آنها هايی هستند که  صاحب توانايی عمومیاست. کارآفرينان 

سازد تا با استفاده از تجربه و دانش شخصی خود و  را قادر می

از شناخت و به کارگیری تجارب ديگران و اطالع کامل 

فرصتها، ايدۀ خود را به فعالیتی جذّاب)از نظر ارزش 

سودآوری اجتماعی( تبديل کنند. با اين وجود، موضوع 

است، توانايی اجرای  فعالیت آنها که در عرصۀ غیر انتفاعی

ی، درهبارريزی  بازاريابی، برنامهدر مباحث  آمیز آنها موفقیت

موضوعی حساس  مديريت تولید و مديريت کیفیت

مهارت رهبری کارآفرينانه به معنای توانايی خلق و ادارۀ .است

 سازمانها يا کسب و کارهای کارآفرينانه اجتماعی است:

پروری  حسن کار من اين بود که عالوه بر توان ايده»...

دارای قدرت رهبری و تأثیرگذاری بر مقامات بودم و ما دارای 

توان کار جمعی و توانايی ارائۀ تمامی قابلیتهای خود و 

تواند با مهارتهای رهبری، روح  کارآفرين میهمکاران بوديم. 

-0-2کننده: رکتکدمشا) «.بدمد خود-کارآفرينانه رادراقدامات

 (03/7/20منبع:3

دانش پیشین، به کارگیری داشتن تجربۀ فعالیت قبلی و 

کند که باعث تسهیل در اکتساب اطالعات  فرصتی را فراهم می

شود  ها و فرايندهای تولید می اضافی در مورد بازارها، فنّاوری

که به نوبۀ خود در موضوع مربوط، در اقدامات کارآفرينی 

ضمن اينکه انتخاب افراد مناسب، اجتناب از  مثمر ثمر است.

تخريب تفکرات نوآورانۀ اعضای سازمان در اين خصوص نیز 

 نبايد مورد غفلت واقع شود:

دهد. در واقع؛ صنعتی که  االن دولت قوانین را زياد تغییر می»...

کنیم، ما را در معرض  ما در آن فعالیت)خدمات عمومی( می

دهد که اين باعث  ی نشده قرار میبین موقعیتهای متنوع و پیش

های خودمان  شود همیشه در حال يادگیری و رشد استعداد می

 (07/6/20منبع: 2-0-2کننده: کدمشارکت«.)باشیم

برای برقراری ارتباط با توانايی خود  عمومیکارآفرينان 

سعی در از طريق تبادل افکار و عقايد،  انمتقابل با ديگر

نمايند.  شناسايی مسائل اجتماعی مهم از ديدگاه عمومی می

ای ديگری نظیر مذاکره برای  همچنین اين مهارت در زمینه

تحت مندان و ... نیز بسیار کلیدی است؛ زيرا  جذب عالقه

شرايط عدم اطمینانی که در تعقیب اهداف اجتماعی به چشم 

ديگران، نیاز به  خورد، توانايی کارآفرين در متقاعد کردن می

سازی هم در ارزيابی و  ای دارد.تیم مهارت ارتباطی گسترده

 برداری از فرصتهای اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. بهره
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دونستم  بینانه برخورد کردم و می من با اين مسئله واقع»... 

خودم به تنهايی از پس همۀ کارها بر نمیام. دنبال جذب و 

که هرکدومشون بخشی از ويژگی  متقاعد کردن کسانی بودم

فرد کارآفرين را داشتند و در يک چیزی متخصص بودند. اين 

سازی، به اعتقاد من هنر مهمی  قضیه؛ يعنی تیم

 (22/5/20منبع: 0-0-2کننده:  کدمشارکت«.)است

ه بتوانايی برای افزايش رفاه اجتماعی کارآفرينان، از 

ای  به گونهبرند؛ میبهره  منابعاز  یديجد یبهایترک یریکارگ

ا يدگرگون  ،موجودخدمات عمومی  کنونی ارائۀط يکه شرا

ا شده يد عرضه يا منابع جديارائه شود یديجد یهامحصول

 ینو سازمانده از یآنکه صنعت اي ای گشوده شود تازه یبازارها

به  عمومیتوان مشاهده کرد که کارآفرينان  . بنابر اين، میشود

باشند، خود تغییردهنده و حتی جای اينکه اسیر موقعیت 

 .های جديد هستندايجادکنندۀ موقعیت

. توصیف متن روح کارآفرینانه در سازۀ کارآفرینی 2

 عمومی

انگیزۀ خدمات عمومی نظیر بهبود  عمومیبرای کارآفرينان 

انسجام اجتماعی، مبارزه با فقر و ارتقای خدمات بهداشتی و 

آموزشی، به مثابۀ محرّکی برای فعالیتهای کارآفرينانه محسوب 

به مفید واقع شدن کارآفرينی برای  عمومیشود. کارآفرينان  می

تا جامعه معتقدند. آنها مشابه ساير همتايان خود، عالقه دارند 

های پايدار فعالیت کنند. با توجه به اين موضوع،  در محیط

ها و رغبت به مواجهه و چالش با  دلسرد نشدن از دشواری

مسائل، در موفقیت آنان امری کلیدی است. آنان برای يافتن 

راه حلهای نوآورانه در مواجهه با معضالت اجتماعی، از 

احتمال گیرند که باعث افزايش  قدرت شهود خود بهره می

 شود. برداری از فرصت می بهره

قرار دادن امور اخالقی در سرلوحۀ کار به عنوان ويژگی 

، دارای اهمیت است. کارآفرينان التزام به عمومیکارآفرينان 

عواملی همچون: اصول اخالقی، ضوابط و ارزشها، مذهب و 

اجتماعی دارند. کارآفرينان، فرهنگ التزام به  -شرايط سیاسی

گذارند. اين فرهنگ، هويت و  عمومی را به اجرا می فضیلتهای

برداری از شهروندان و  احترام اخالقی را جايگزين بهره

 ند:ک مشتريان می

ما همیشه انجام امور را بر پايۀ عدالت، صداقت و خدمت »... 

به ارباب رجوع قرار داديم و صداقت و شفافیت را در گفتار و 

 3-0-2کننده: .)کدمشارکت«العین قرار داديم کردارمون نصب

 (03/7/20منبع:

فقر محرومیت و وضعیت  نامطلوب دانستنبه همین دلیل،

و قصد و تالش برای مبارزه با محرومیتهای در جامعه 

پس سعی ،از باورها و روحیات اين کارآفرينان است. اجتماعی

کنند حامل پیام دوستی، اعتماد و صداقت بوده، موجب  می

 :همچنین موفقیت باشندتداوم روابط و 

زنیم.  خوريم و به جامعه ضرر نمی ما رانت نخورديم و نمی»... 

بینید که مصالح جامعه  شما اگه کار ما رو اينجا دقت کنید، می

رو هیچ وقت فدای سود خودمون نکرديم. اصالً اين اصل 

 (22/5/20منبع: 0-0-2کننده: کدمشارکت«.)اساسی کار ما است

بايد اشاره کرد که عشق ورزيدن به تمامی در همین زمینه 

دوستی، باعث به وجود آمدن اشتیاق و حمايت  انسانها و انسان

 شود: ديگران از کارآفرينان می

عشق ورزيدن به تمامی همکاران، سعی در درک کردن »...

ها و مسائل مردم و مراعات حال ارباب رجوعی که  دشواری

بريده  تماً خسته و نفسح دعموماً وقتی کارش به اينجا میفت

 2-0-2کننده: کدمشارکت«.)است، برای ما خیلی مهمه

 (07/6/20منبع:

داشتن اعتماد به نفس و همچنین صرف تمام توان بر روی 

موضوع و اجتناب از شاخه به شاخه پريدن، از جمله عوامل 

است. در هرصورت، آنها  عمومیکلیدی موفقیت کارآفرينان 

ی فکری و جسمی و دستیابی به در سراسر انجام تالشها

 کنند: نتیجه، همواره بر خدا توکل می

صادقانه بگم در اوايل کار، ما خیلی به اينکه بتونیم واقعاً به »...

اينجا برسیم امید نداشتیم.. اما االن که تونستیم رو پای 

کنم توکل به لطف و عنايت خدا و  خودمون بايستیم، فکر می
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موفقیت ما شده نیت خیرمان، همیشه باعث 

 (22/5/20منبع: 0-0-2کننده: کدمشارکت«.)است

، انگیزش برای ارضای احساس عمومیدر میان کارآفرينان 

عمیق ناراحتی از وضع موجود، انتقاد از وضع موجود،  قانع 

نشدن به شرايط کنونی و تالش برای بهبود اوضاع پر رنگ 

فردی و است. درهمین راستا، آنها به شناخت عادات غلط 

پردازند و همچنین معتقدند  تالش برای غلبه بر آنها می

 افتد، بدون حکمت نیست. اتفاقاتی که در زندگی می

. توصیف متن عوامل سازمانی در سازۀ کارآفرینی 3

 عمومی

اند، اغلب فرصتها را بهتر  که اهل تحقیق عمومیکارآفرينان 

ی متداول، به جای روشها عمومیکنند. کارآفرينان  شناسايی می

 انداز راهبردی، پويا و متنوعند: دارای چشم

ابتدای کار همه چیز شفاهی بود و چند نفر بیشتر نبوديم؛ »...

ايم. به نظرم ادامۀ اين وضعیت، غیر  نفر شده 41االن نزديک به 

هايمان در همۀ امور  ممکن بود. نیاز به مکتوب کردن برنامه

هايی فعاالنه برای بینی راهبرد داشتیم. پس شروع به پیش

فعالیتهايمان کرديم. به عنوان مثال، ايجاد نظم در ارتباطات 

سازمانی،راهبرد ما در بخش کارکنان بود. همچنین راهبردهای 

پذيری محصوالت را  توسعۀ کیفیت خدمات و افزايش رقابت

 0-0-2کننده: کدمشارکت«.)هم در بخش محصول اتخاذ کرديم

 (22/5/20منبع:

شان مخدوش  خواهند مأموريت اجتماعی نمیاز آنجا که 

شود، هر کجا که ممکن باشد به شناسايی و جذب متحدان و 

گذاران برای مشارکت در  مندان مستعد و سرمايه منابع و عالقه

پردازند. چنانچه دولت به  فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی می

رائۀ هايی که بنا به داليل گوناگون تمايل يا توان ورود و ا حوزه

توجه باشد و سطح خدمات عمومی کاهش  محصول ندارد بی

يابند. آنها در تعقیب ارزشها و  ظهور می عمومیيابد، کارآفرينان 

های مختلف احتمالی برای  مأموريت خويش، به بررسی گزينه

همکاری و تأمین مالی نظیر دولت، بانکها و بازار تجاری 

ها، به  تقلیل هزينه پردازند. به علت محدوديت منابع، آنها می

معنای به کارگیری مطلوب و توأم با کارايی منابع در اختیار را 

ای در اولويت قرار  برای شناسايی و پر کردن شکافهای هزينه

 دهند. می

برآورد پیامدهای محتمل طبق  کارآفرينی یبقا

بنابر اين، اگرکارآفرينان اطالعات را .شود فعالیت،ممکن می

برداری از فرصت  احتمال بیشتری به بهرهمديريت کنند، با 

خواهند پرداخت؛ زيرا اطالعات و مهارتهايی که از اين طريق 

برداری از  های مورد انتظار برای بهره آيد، بازده حاصل می

 دهد. فرصتها را افزايش می

 عمومی. توصیف متن عوامل محیطی در سازۀ کارآفرینی 4

، عمومیبا توجه به سودمند بودن فعالیتهای کارآفرينان 

سازی برای  شناسايی و تقويت محرّکهايی به مثابۀ زمینه

بايد مورد توجه جدی قرار  عمومیفعالیتهای کارآفرينان 

بینند،  بگیرد؛ زيرا هنگامی که ديگران مسائل و مشکالت را می

به شکل  عمومیبینند. کارآفرينان  اين کارآفرينان فرصتها را می

ای مسائل اجتماعی را مورد نظر قرار داده، در مسیر  نوآورانه

کنند. آنها در نحوۀ انجام  حل آنها ارزش اجتماعی ايجاد می

های جديدی برای حل مسائل  امور در بخش اجتماعی، برنامه

کنند. ديدگاه آنها روشن و واضح است.  اجتماعی ايجاد می

هايی که در  ل مسولیت تعقیب ايدهکارآفرينان با شناسايی و قبو

شوند، دست به  حوزۀ مسائل عمومی حساس قلمداد می

 زنند: آمیز جديد می آفرينش معامالت مخاطره

هدف ما اين بود که بتوانیم يک نیاز اساسی جامعه را »...

ايم يک  توانسته اعتقاد ما در عرصۀ خدمات  برآورده کنیم. به 

 0-0-2کننده: کدمشارکت«.)کنیمهويت جديد ايجاد 

 (22/5/20منبع:

يکی از روشهايی که اطالعات الزم را برای تشخیص و 

دهد، شبکۀ اجتماعی  ارزيابی فرصتها در اختیار قرار می

کارآفرينان است.بنابر اين، جستجوی عام به کمک اعضای 

برای  عمومیهای کارآفرينان برای استفاده از کمکهای  شبکه

از فرصتها مهم است. لذا آنها با استفاده از عالقه و برداری  بهره

ظرفیت داوطلبان خیّر، به اقدامات کارآفرينانۀ خود دامن 

 زنند: می
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بین مردم ما هستند افرادی ديگر که يک رسالت برای »...

کنند. ما بايد اينها را  خدمت به جامعه در خود احساس می

-0-2کننده: ارکتکدمش«.)تشويق کنیم بیايند وارد میدان شوند

 (07/6/20منبع: 2

. توصیف متن تشخیص فرصت در سازۀ کارآفرینی 5

 عمومی

با ياری گرفتن از دانش و تجربۀ پیشین  عمومیکارآفرينان 

های اجتماعی مختلف در جامعه،  خويش و با توجه به دغدغه

به کنکاش در محیط به منظور شناسايی فرصتهای کارآفرينانه 

کاش، اطالعات جديدی را که باعث پردازند. اين کن می

آورد. آنها به اين  شود به وجود می اقدامات کارآفرينانه می

ها به  دانند که بسیاری از ايده کنند؛ زيرا می موضوع بسنده نمی

شوند. به  خورند و هیچگاه عملی نمی اين دلیل شکست می

منظور افزايش ضريب موفقیت، به ايجاد يک چارچوب 

پردازند که در  برای فعالیتهای کارآفرينانه میزمانبندی مناسب 

تشخیص فرصت مهم است. همچنین الزم است کارآفرين 

از آرا و نظرات ديگران بايد برای تثبیت موفقیت، نه تنها 

سايرين برای رسیدن به  عملی مشارکت از استفاده کند، بلکه 

 بهره جويد.می بايست اهداف 

 عمومی. توصیف متن ارزیابی فرصت در سازۀ کارآفرینی 6

، به معنی اتخاذ عمومیگیری نزد کارآفرينان  مهارت تصمیم

تصمیمات شهودی است. توانايی اقدام به مذاکره برای کاستن 

از مخاطرۀ اقدامات در کنار اجتناب از روياپردازی صرف و 

يابی تواند در فرايند ارز عدم توقف در مرحلۀ ايده، می

نقش مهمی ايفا کند. ارزيابی  عمومیفرصتهای کارآفرينان 

برداری از فرصتهای  های کافی برای بهره کسب سرمايه

 نیز عنصری ضروری است: عمومیکارآفرينی 

سوپاپ اطمینان ما دسترسی به صاحبان سرمايۀ خیّر است. »... 

تونیم حساب  همیشه روی منابع جديد اهدايی اونها می

 (03/7/20منبع: 3-0-2کننده: شارکتکدم«.)کنیم

با توجه به دشواری کارآفرينی در عرصۀ اجتماعی، آنها به 

پردازند که باعث  ارزيابی شهودی موانع نوآوری هم می

شود. يکی از  برداری از فرصت می افزايش احتمال بهره

روشهايی که اطالعات الزم را در اين خصوص در اختیار آنها 

 اجتماعی آنهاست.، شبکۀ گیرد قرار می

توانايی تبديل ايده به کسب و کار هم کارآفرين را قادر 

سازد با استفاده از تجربه و دانش شخصی خود و شناخت  می

و به کارگیری تجارب ديگران و اطالع کامل از فرصتها، ايدۀ 

نیز با  عمومیخود را به فعالیتی جذّاب تبديل کند. کارآفرينان 

ترين مانع آنها  مهم شايدند. ا محدوديت تأمین منابع مواجه

منابع برای تأمین  ن، محدوديتاندازی کسب و کارشا برای راه

 .ای است نیازهای سرمايه

 

برداری از فرصت در سازۀ کارآفرینی  . توصیف متن بهره7

 عمومی

تحت شرايط عدم اطمینان، توانايی کارآفرين در متقاعد 

گران، به اعتماد به نفس و تجارب قبلی وی بستگی کردن دي

دارد. برای اين منظور، پس از آنکه تصمیم کارآفرينانۀ خود را 

گیری از يک چارچوب  اخذ کردند، نیازمند آن هستند تا با بهره

زمانی حساب شده، اقدام به گردآوری افراد خالق و ايجاد 

ن منوط به توا انگیزش در آنها کنند. کل اين فرايند را می

 برداری از فرصت دانست. آمیز در بهره توانايی اجرای موفقیت

 عمومی. توصیف متن آثار و پیامدها در سازه کارآفرینی 8

به  عمومیبا توجه به مشکل بیکاری و تعهد کارآفرينان 

پذيری و پاسخگويی نسبت به مسائل اجتماعی، آنها  مسئولیت

 شوند: واقع می با اشتغالزايی، مورد مقبولیت و احترام جامعه

االن مورد احترام جامعه هستیم؛ چرا؟چون به حال جامعه »..... 

مفید هستیم. در واقع تونستیم برای خودمون يک جايگاه و 

-0-2کننده: کدمشارکت«.)ممنزلت اجتماعی معتبر فراهم    کنی

 (07/6/20منبع: 2
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، شور و شوق يک رسالت اجتماعی را عمومیکارآفرينان 

کنند. برای اين منظور،  با بینش تجاری و بازرگانی ترکیب می

به همکاری با شرکای راهبردی مکمّل برای اجرای فعالیتهای 

پردازند و ايجاد ارتباطات با نهادهای  اجتماعی سودآور می

برداری از ظرفیتهای  و خصوصی را به منظر بهره عمومی

 دهند: همکاری مشترک، در دستور کار قرار می

ما اصالً به غیر کارامد بودن بخش عمومی دلسرد نشديم. »... 

اعتقاد هم به اين مسئله نداشتیم. به نظر ما تأثیر کارآفرينی 

تونه مفید باشه که با گسترش آن عالوه بر  دولتی برجامعه می

سازد.  تحول صنعتی، کلیۀ پارامترهای اجتماعی را متحول می

چه به لحاظ رفاه اجتماعی و چه به لحاظ اشتغال و بالطبع 

های ناشی از آن که جامعۀ ما در شرايط کنونی  کاهش ناهنجاری

از آن بسیار در رنج است و رفع آن از اولويت بسیار بااليی 

 (22/5/20بع: من 0-0-2کننده: کدمشارکت«.)برخوردار است

ای با خیلی از دستگاهها داريم که به  ما ارتباطات گسترده»... 

 3-0-2کننده: کدمشارکت«.)کنیم چشم سرمايه بهش نگاه می

 (03/7/20منبع: 

تر کردن مردم  از طرفی، با ايجاد انسجام اجتماعی و نزديک

 پردازند: به هم، به توسعۀ سرمايۀ اجتماعی می

هم هستند، با هم ارتباطات    ا که خیلیاالن اعضای تیم م»... 

خوبی دارند و حتی رفت و آمد خانوادگی هم داريم. 

هامونم با هم دوستای خوبی شدند. نتیجه اينکه، کارآفرينی  بچه

منبع:  3-2-2کننده: کدمشارکت«.)باعث تحکیم روابط ما شده

00/7/20) 

کسب و کار آنها توجه خاصی به تأمین نیازهای نسل 

بدون ايجاد مخاطره در منابع آيندگان دارد. بنابر اين، امروز، 

کنند، به محیط زيست  فعاالنه از توسعۀ پايدار حمايت می

رسانند و اقداماتی در جهت منافع اجتماعی به عمل  آسیب نمی

 آورند: می

چیزی که تو فلسفۀ وجودی ما هست اينه که نبايد به نفع »... 

های امروزی، هرچی هست رو مصرف کنیم. ما  تأمین دغدغه

تولیدکنندگانی هستیم که نسبت به سهم آيندگان از منابع 

منبع:  2-2-2کننده: کدمشارکت«.)تفاوت نیستیم کشور بی

0/6/20) 
 

 و بحث گیری نتیجه

جتماع کارآفرينانه با سرعت به همان طور که اقتصاد و ا

رود، سیاستگذاران، رهبران مدنی و صنعت، با  پیش می

شوند. به  چالشهای مهمی در فعالیتهای کارآفرينانه مواجه می

در توسعۀ جامعه بازی  عمومیعلت نقش مهمی که کارآفرينی 

کند، سیاستگذاران بايد بر ارتقا و پشتیبانی کارآفرينی  می

 د.متمرکز شون عمومی

برای آنهايی که به اهمیت پديدۀ کارآفرينی در سازمانهای 

غیر انتفاعی اذعان دارند، هنوز دربارۀ توسعۀ مفهوم کارآفرينی 

غیر انتفاعی، ابهاماتی وجود دارد. بنابر اين، محققانی که برای 

کنند،  سازی ماهیت انواع کارآفرينی اجتماعی تالش می شفاف

نظر داشته باشند.کارآفرينی  بايد احتمالهای متعددی را در

ها و آثار و  ای از اقدامات، توانمندساز اجتماعی مجموعه

پیامدهاست که مورد توجه شايان افراد فعال در بخش غیر 

انتفاعی قرار گرفته است. برای توسعۀ مفهوم کارآفرينی غیر 

انتفاعی الزم است مفاهیم مزبور مورد مطالعۀ تجربی قرار 

کننده  تجارب زيستۀ کارآفرينان مشارکتش،دراين پژوهبگیرند.

 عمومیدر پژوهش، با هدف دستیابی به جوهرۀ کارآفرينی 

افقهای مربوط به تجارب زيستۀ مورد بررسی قرار گرفت. 

کننده در پژوهش، در هیئت هشت  مشارکت عمومیکارآفرينان 

طبقه و به صورت منسجم توصیف شدند. عناوين طبقات 

های کارآفرينانه، روح کارآفرينانه، عوامل  شايستگیعبارتند از: 

سازمانی و محیطی، اقدامات مربوط به تشخیص، ارزيابی و 

برداری از فرصتها و پاسخگويی به تغییرات اجتماعی و  بهره

اقتصادی. مجموع هشت طبقه از افقهای مربوط به متن در 

 هاند؛ به اين شکل ک درون ساختار سه مفهومی سازماندهی شده

 ،کارآفرينی ۀبه عنوان عامل انسانی پديد عمومیکارآفرين 

مفهوم نخست: مجموعه اقدامات، فعالیتها و رفتارهايی)

ای  ( را در جهت هدف و نتیجهکارآفرينانه اقدامات

فعالیت( و بر اساس و پیامد آثار مفهوم سوم: مشخص)
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هاو روح حاکم بر فعالیت، با حمايت  ای از شايستگی مجموعه

دهد)مفهوم دوم:  سازمانی و محیطی خاصی انجام می عوامل

توانمندسازهای کارآفرينی(. به عبارت ديگر؛ سه مفهوم 

توانمندسازهای کارآفرينی، اقدامات کارآفرينی و آثار و 

پیامدها، به مثابۀ ساختاری برای تحلیل متن مورد استفاده قرار 

ازها، بنابر اين،سه مفهوم اصلی پژوهش)توانمندساند.  گرفته

اقدامات و آثار و پیامدهای کارآفرينانه( به عنوان ساختار 

 مراتبی برای توصیف نهايی مورد استفاده قرار گرفتند.  سلسله

، بیش از هر چیز به میزان عمومیتوسعۀ دانش کارآفرينی 

ای است که به آن  کارامدی آن در پاسخگويی و تحلیل حوزه

نظرانه به  و تنگ تعلّق دارند و به هیچ وجه نگرشی محلی

دانش کارآفرينی نیست؛ زيرا اگر نظريه، ايده و دانشی بتواند 

يک مسئلۀ انسانی و اجتماعی در يک جامعه را به درستی 

بشناساند يا به حل مشکلی کمک کند و در مسیر بهبود شرايط 

ها آنها را ياری رساند، آنگاه  زيست انسانها و تحقق خواسته

 دارد.المللی نیز  اعتبار بین

های  زمینۀ تحقیقاتی کارآفرينی غیر انتفاعی، از جنبه

مختلف بسیار نويدبخش، مناسب و مرتبط است. اما 

نبودِمفهومی مشترک و تشريح شده از کارآفرينی غیر انتفاعی، 

بر اين تا حدی مانع تحقق قابلیتهای آيندۀ آن شده است.

لق قلمرو تواند منجر به خ اين مطالعه به شکل بالقوّه میاساس،

ای شود که از سوی پژوهشگران  پژوهشی و يا دامنه و حوزه

به کاهش ماهیت  مورد پذيرش قرار گیرد و به نوبۀ خويش

پژوهشهای اخیر در حوزۀ کارآفرينی اجتماعی  0غیر تجمعی

پژوهشگران امیدوارند تا نتايج اين پژوهش بتواند منجر شود. 

رای تحقیقات آينده در ای را ب به رفع اين مانع کمک کرده، پايه

 مورد کارآفرينی غیر انتفاعی ايجاد کند.

بايد در نظر داشته  عمومیپژوهشگران حوزۀکارآفرينی 

باشند که کارآفرينی چیزی محدود و متعلق به بخش بازرگانی 

ای اقتصادی و اجتماعی است و  نیست. کارآفرينی پديده

ورود  های انسانی تواند به تمام حوزه موضوعی است که می

________________________________________ 

1. Noncumulative 

های ذاتی و رفتاری،  ترکیبی از خصیصه عمومیکند.کارآفرينی 

                ای از پیامدها و نتايج است. انواع ويژه همراه با

نظری برای درک ماهیت تجربی  اندازی میان چشمبنابراين،

، يک عمومیکارآفرينی ؛زيرا مفید است عمومیکارآفرينی 

 تجربۀ انسانی است.

 منابع

  ،سییییییید محمیییییید و حسیییییین اعرابییییییی

بنیدی   طراحی يک سیستم طبقه"(؛0320بوداليی)

، فصیلنامه  "بخشیی کیارآفرينی   به مثابۀ ابزار نظیم 

علمی پژوهشی فرايند سیاستگذاری عمومی، ش 

0. 
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