
 

در سازمان های ) بر کارآفرینی اجتماعی مؤثرشناسایی و رتبه بندی عوامل 

 *(غیر انتفاعی ایران

 

   حبیب اله طاهرپور کالنتریو   پرویز ساکتی ، علی نورپور
 

 چکیده

هدف . کارآفرینی اجتماعی یک فعالیت کارآفرینانه است که در درون آن یک هدف اجتماعی تعبیه شده است

 کشور اجتماعی در سازمان های غیر انتفاعی کارآفرینی بر ثیرگذارأت عوامل بندی اولویت و شناسایی هاصلی این مقال

سازمان غیرانتفاعی برای اثبات فرض اول  1 کارکنان  نفر از مدیران و  11 پژوهش  این اول آماری جامعه. است

 کارآفرینی بر ثیرگذارأعوامل ت بندی تاولوی برای نظران از صاحب نفر 1  شامل نیز دوم آماری تحقیق و جامعه

 از و کاربردی هدف این پژوهش از نظر .ها، از پرسشنامه استفاده شده است داده گردآوری برای. می باشد اجتماعی

کانونی و در ادامه  از تحلیل همبستگی اطالعات تحلیل و تجزیه برای .است همبستگی– توصیفی اجرا شیوه لحاظ

عامل بر کارآفرینی     که دهد می نشان ها بررسی نتایج .است شده راتب فازی استفادهفرآیند تحلیل سلسله م

 رهبران رفتار و ها ارزش ها،ویژگی»ثیر دارند که در بین عوامل مذکور، انتفاعی ایران تأهای غیراجتماعی در سازمان

 اقتصادی محیط»و « مناسب اجتماعی محیط»به ترتیب بیشترین و « ماموریت چشم انداز محور»و « استراتژیک

 .کمترین نقش را دارا می باشند« مناسب

 

 ثر بر کارآفرینی اجتماعیؤم عواملای غیرانتفاعی، کارآفرینی اجتماعی، سازمانه :کلیدی ه هایواژ
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 مقدمه

 کارآفرینی های بشردوستانه،با توجه به کاهش کمکهای دولتی و بی ثباتی کمکامروزه 

با توجه به و  مطرح می باشد (های مستقیمبدون جمع آوری کمک)اه حلیاجتماعی به عنوان ر

محدود است و این محدودیت موجب عدم دستیابی به  سازمان های اجتماعی مالی منابع اینکه

 اهمیت دو در سازمان های غیرانتفاعی شود، موضوع کارآفرینی اجتماعیهمه اهدافشان می

غیرانتفاعی به دنبال درک روشنی از کارآفرینی اجتماعی  مدیران بخشبنابراین . یابدچندان می

عی از دیدگاه کلی، یک چارچوب مدیریت استراتژیک انتفاعی اکه کارآفرینی اجتما باشند چرمی

 (.991   ؛ لیدربیتر،118   بروکس،) برای سازمان های غیر انتفاعی محسوب می شود

های خاصی ویژگی ها، رفتارها و فعالیت های غیرانتفاعیاین کار این است که سازمان الزمة

منظور از اهداف در مباحث . در پیش بگیرند تا از این طریق به اهداف خود دست پیدا کنند

گرچه امروزه دستیابی به اهداف مالی نیز برای  اهداف اجتماعی است، کارآفرینی اجتماعی، غالباً

 . عی دارای اهمیت می باشدموریت اجتماأکسب و کارهای اجتماعی به جهت پشتیبانی م

و  اثرگذار هاییحلراه یافتن پی در که است دلیل این به اجتماعی کارآفرینی در واقع اهمیت

 مسیر برداشتن در نیز ما کشور .باشند داشته اجرا قابلیت جهان نقاط تر بیش در که است پایدار

 می ایران در رینی اجتماعیکارآفة مقول کردن مطرح و بوده پیشرفت و توسعه سمت به هاییگام

 پربارة سابق که است کشوری دیگر ایران سوی از .کند کمک پیشرفت روند دادن سرعت به تواند

 سبب زمینه این در نو رویکردی به توجه دارد و المنفعه فعالیتهای عام ی حوزه در ای دیرینه و

 .(89   انی و همکاران،عمر) شود می حوزه در این موجودة بالقو هایقابلیت درآمدن فعل به

های فعال سازمان اجتماعی در کارآفرینی هایشاخص که است آن از حاکی هاپژوهش نتایج

و فقدان دسترسی به منابع مالی، نداشتن فضای کسب و   باشدی م حدنامطلوبی در اجتماعی

ینه شدن کار و لحاظ نکردن اقدامات سیاستی و حمایتی الزم توسط دولت مانع از ایجاد و نهاد

بنابر این شناسایی و (.  9  آراستی، ) کارآفرینی اجتماعی در سازمانهای ایرانی شده است

بر کارآفرینی اجتماعی به درک ما از این پدیده و پیاده سازی آن در  مؤثراولویت بندی عوامل 

به فرینی اجتماعی یک پدیده وابسته آزیرا که کار. سازمان های مذکور کمک بسزایی می نماید

 .پس الزم هست که ابتدا اجزاء و ساز و کارهای خاص آن شناسایی  شود. زمینه است

                                                           
 
 Brooks 
 
 Leadbeater 
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 سوال های تحقیق

ارتباطی وجود  ایران غیرانتفاعی های سازمان در اجتماعی کارآفرینی بر مؤثر عوامل میان آیا - 

 دارد؟ 

 هایازمانس در اجتماعی کارآفرینی بر مؤثر ساختار اهمیتی یا سلسله مراتبی عوامل - 

  چگونه است؟  ایران غیرانتفاعی

 

 تحقیق پیشینه و ادبیات بر مروری

به عنوان یک مفهوم مطرح است، و بصورت چتروار هم کارآفرینان   کارآفرینی اجتماعی

را پوشش میدهد و وقتی در قالب یک سازمان   اجتماعی فردی و هم کسب وکارهای اجتماعی

کسب و کار اجتماعی نام برده می شود یعنی سازمانی که طرح می شود از آن تحت عنوان یک 

هدف اجتماعی دارد و برای دستیابی به آن هدف همزمان  یک کسب و کار و فعالیت اقتصادی 

 دارد وجود حقیقت این اجتماعی کارآفرینی هایتعریف و نظری مبانی در. کندرا نیز هدایت می

 شخصی، منفعتهای و سهامداران افزایش ثروت ایبه ج اجتماعی کارآفرینی زیربنایی انگیزه که

 که باید است اجتماعی مسئله اجتماعی کارآفرینی اصلی محرک. است اجتماعی ارزش خلق

 کارآمد طور به بتواند باید نیز کارآفرینی نوع این سازمانی شکل بنابراین. شود حل و رسیدگی

در  آوستین .(1 1   ؛ تریویدی،1 1   مایز و تریسی،) کند مسئله بسیج آن حل برای را منابع

اذعان داشته  در زمینه کارآفرینی اجتماعی است مؤثراولین مطالعات  که از جملهمطالعات خود 

از طریق آن یک ماموریت  کارآفرینی اجتماعی یک فعالیت کارآفرینانه است که عمدتاً است

ری و هم سازمان های هم دارای مشخصه های کسب و کارهای تجا اجتماعی به انجام می رسد

ماموریتی که در پاسخ به نقصان حضور . (111   آستین و همکاران،) غیر انتفاعی می باشد

 توان ایناز نکات باال می (.111  1پریدو و مک لین،) دولت در مسائل اجتماعی و اقتصادی است

وجود  «عیموریت اجتماعی یا خلق ارزش اجتماأم»گونه استنباط کرد که یک توافق جمعی بر 
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منظور از ارزش های اجتماعی هم شامل همه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، . دارد

 .محیطی و رفاهی می شود

در . هویت سازمانی از موضوعاتی هست که پژوهشگران عالقه وافری به آن نشان میدهند

تمایز و پایدار های مرکزی، م واقع پژوهشگران، هویت سازمانی را ادراک مشترک درباره ویژگی

باشد و عمدتاٌ به واسطه می «ما کی هستیم»کنند که به نوعی پاسخ به سوال  سازمان قلمداد می

ی همه اچهارچوبی برتئوری هویت سازمانی، . ها و باورهای رهبر سازمان شکل میگیردارزش

کسب و کارهای اجتماعی بدون در نظر گرفتن هدف، ترکیب ذی نفعان و مقیاس عملیاتی 

موضوع هویت سازمانی از آن جهت اهمیت دارد که امکان ارزیابی کسب و . لحاظ می نمایند

کند و همچنین تعیین کننده ی هستند را فراهم میگکارهای اجتماعی را که دارای هویت دوگان

های آن دغدغه یک سازمان اجتماعی، در ویژگی به این علت که .ها استعملکرد سازمان

  .رددسازمان منعکس می گ

نظری  ةمعیارهای اجتماعی و کارآفرینی با استفاده از یک مدل چند سطحی تحت زمین

در واقع ما از تئوری هویت . توسعه یافته است ( 98   آلبرت و وتن،) نظریه هویت سازمانی

تا نشان دهیم که سرمایه گذاران در کسب و کارهای اجتماعی یکسان  کردهسازمانی استفاده 

تواند از طریق میزان سرمایه  های اجتماعی و کارآفرینی می کید بر معیارهای بخشأنیستند اما ت

گیری جدیدی نسبت به یعنی از معیارهای تصمیم. بینی شودگذاری اجتماعی آنها پیش

هایی از  زیرا کارآفرینی اجتماعی به طور ذاتی ویژگی  .یابیم معیارهای سنتی قدیمی اطالع می

از بخش کارآفرینی دارد، در حالی که اهداف و منابع اصلی این دو بخش اجتماعی و همچنین 

های  لذا با توجه به اهداف، منابع و استراتژی (.111   تریسی و فیلیپس،) .بخش اغلب متفاوتند

بنابر . گیرد ها، کارآفرینی اجتماعی، عناصر مربوطه را از هر دو بخش به عاریت می متفاوت آن

نفعان متعدد و تهیه و  ها، به منظور حفظ مشروعیت شان در بین ذی این بهتر است این سازمان

بنابر این الزم . مین نیازهای هر دو بخش به حفظ هویت دوگانه خود توجه ویژه داشته باشندأت

تامپسون، آلوی و ) است اهداف و منابع هر دو بخش اجتماعی و اقتصادی را باالنس نمایند

 .(111   لیس،
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خی مطالعات نیز بواسطه تئوری و رویکرد شناختی، به عوامل فردی در در براز طرف دیگر 

ها و  گیری ناشی از این چارچوب شامل انگیزه کارآفرینی اجتماعی پرداخته شده است که جهت

 ناسسؤم کنند که ارزش ها و انگیزه هایاین عوامل از آنجایی اهمیت پیدا می. باشد ها میارزش

( ها در کسب و کارهای کوچکگیریبویژه بر تصمیم) هاسازمان و مدیران بطور عموم در همه

شورت و ) .باشدتر میمؤثر و کارهای اجتماعی سبک طور ویژه دره و بتاثیر بسزایی داشته 

 (.119   همکاران،

 را زمینه که عواملی اجتماعی، کارآفرینی با مرتبطپژوهش های صورت گرفته  با توجه به
ادامه  و در  شده کنند، در اینجا مشخص می فراهم سازمان در جتماعیا کارآفرینی اجرای برای

 .است گردیده بندی جمع بر کارآفرینی اجتماعی مؤثردر قالب مولفه های 

 
 اجتماعی  کارآفرینی بر مؤثر های مولفه -9شماره  جدول

  مؤثر عوامل مدل / پژوهش
 کینگ و رابرت

( 981) 

 نوآوری و مشخصه ها و صفات رهبری

 دوک و پست و

( 99 ) 

 تعهد به اهداف جمعیو  اعتبار اجتماعی، توانایی حل مسایل پیچیده 

 رهبری جاه طلبانه، استفاده خالق از منابع محدود، سرمایه اجتماعی و ارتباط با مشتریان  (991 )لیدیتیر 

 سرمایه اجتماعی (998 ) کولمن

 دید، نوآوری مداوم و حس پاسخگوییماموریت اجتماعی، جستجوی فرصت های ج (998 ) دییز

 رهبری کارآفرینی اجتماعی (998 )پرابو 

 همبستگی اجتماعی و سیاسی،  احساس مسئولیت و تعهد کارآفرینان (999 ) الیس و

 ارزیابی و  منابع نوآوری (111 )بورینز 

تامسون و همکاران 

( 111) 

 ه اجتماعی شبکه اجتماعی فرایند ایجاد چیز جدید و متفاوت با هدف ایجاد سرمای

 گیری عملکرد و اثربخشی سازمان اندازه (  11 ) کاپالن

کوراتکو و اوجت 

( 11 ) 

ویژگی های سازمانی، مشخصات فردی، تصمیم به اقدام، برنامه ریزی امکان کسب و کار 

 کارآفرینانه و دسترسی به منابع

مرکزکارآفرینی کانادا 
(2009) 

 تمایل به فعالیت تجاری

                                                           
 
 Short et al 
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اسمیت و الک 

( 11 ) 

 اشتیاق و انگیزه

 از منابع، افزایش حامیان داوطلب و  کمک مردمی مؤثرایجاد شغل، استفاده  ( 11 )تامسون 

سلوان و همکاران 

( 11 ) 

 ماموریت اجتماعی، فرصت ها، ارزش اجتماعی، نوآوری و ریسک پذیری

 فرهنگ سازمانی کارآفرینانه ( 11 ) لیوایز

 اشتن دانش پیشین توسط موسسیند ( 11 )شین

آلورد و همکاران 

( 11 ) 

 شبکه اجتماعی کارآفرینان اجتماعی

اوستر و همکاران 

( 11 ) 

 ارزیابی عملکرد کارآفرینان اجتماعی

شیمیزو و کوچر 

( 11 ) 

 های کسب و کار نیروی کار سازمان تجربه مدیریت ، دانش و مهارت

تخصیص سرمایه در مرحله استقرار، پذیرش ایده های مخاطره آمیز،  شبکه اجتماعی، (111 )شریر و ورنر 

 تالش برای برقراری روابط مبتنی بر همکاری، توانایی تامین خدمات و تجربه کارآفرینان

اوستین و همکاران 

( 111) 

اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ) ، نیروهای زمینه ای(مالی و انسانی) بسیج منابع

 نوان وجه تمایز کارآفرینی اجتماعیو فرصت بع( جغرافیایی

 مؤثرپشتیبانی از پیش سرمایه گذاری کسب و کار و ایجاد مجدد شبکه های  (111 )هلن هاگ 

شرت و همکاران 

( 119) 

 و مدیران موسسین ارزش ها و انگیزه های

 الک و اسمیت

( 119) 

 (انگیزه و اشتیاق)ارزشهای فردی

موس و همکاران 

( 1 1) 

 وگانه سازمانی کارآفرینان اجتماعی های د هویت

 نوآوری، رفتار اخالقی، ارتباط با جامعه، شبکه و رهبری (1 1 ) آلمیدا

پرینی و همکاران 

( 1 1) 

 اندازه گیری اثربخش اجتماعی

 (در مراحل ابتدایی کسب و کارها) ایجاد و حفظ درآمد هویت دوگانه سازمانی و توانایی (1 1 ) میلر و وسلی

 تعیین اهداف اجتماعی و میزان موفقیت در عملکرد مالی (  1 )ی گاند

 اجتماعی موسسین ، عدم بکارگیری موسس بعنوان مدیر مجموعه و بکارگیری راه انگیزه (  1 )رنکو 

 در راه اندازی اولیه نوآورانه نه و تقلیدی های حل

 محیط کردن فعال مدیریت،  تخصص اجتماعی؛ دولتی، سرمایه بخش با مؤثر همکاری (  1 )رونکا 

 قوی شاغل و رهبری افراد تعهد و نظارتی، انگیزه/  قانونی
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گمبل و موروز 

( 1  ) 

 (نوآوری، پیشگامی و ریسک پذیری)گرایش کارآفرینانه در سازمان های غیر انتفاعی

رضوی و همکاران 

( 1  ) 

 امین سرمایهاطالعات شبکه های اجتماعی، بازتعریف  و  پرورش فرهنگ کمک و  ت

استیونز و همکاران 

( 1  ) 

 (ارزش ها و هویت سازمانی و توجه به اهداف اجتماعی و اقتصادی )ساختارهای پنهان

 رهبری و   اجتماعی های شبکه ، اخالق ، ها ایده ، تجربیات و مهارت ، دانش ، ها انگیزه (1 1 )عمر فروک

 (ثربخشی اجتماعی و کارایی اقتصادیابعاد ا)عملکرد سازمان های اجتماعی (1 1 )کندی

سخدری، کمال 

( 1 1) 

 (نوآوری، نوسازی استراتژیک و ایجاد کسب و کار مخاطره آمیز) کارآفرینی سازمانی

سلطانزاده  اردالن و
(  8 ) 

 سازمانی و یادگیری هوشمند رهبری

 میزان نوآوری و توجه به اصول کسب و کار و فرهنگ خطرپذیری (81  )مقیمی

مرانی و همکاران ع

(  89) 

 سرمایه و فرهنگ نوآوری فرصت، ماموریت، ،(کارمندان و گروه متعهد) افراد

انصاری و همکاران 

(  89) 

 فردی اجتماعی پذیری سرمایه  و مسئولیت رفتاری، و شخصیتی های ویژگی

صالحی صدقیانی 

(  89) 

 (رفتاری رویکرد با تاکید بر) خالقیت ها و فرصت ی،عاجتما ةسرمای نوآوری،

یادگار و همکاران 

(  91) 

 عوامل علی، محیطی و واسطه ای

مرجانی و صدری 

(  9 ) 

 تسهیالت کسب و کار و اقدامات سیاستی، نهادی، قانونی و شبکه ها و انگیزه شخصی

سلطانزاده   اردالن و
(9911) 

 اجتماعی کارآفرینی توسعة بر سازمانی و یادگیری هوشمند تاثیر رهبری

 دریکوند و عدالتیان

(  91) 

 ثیر نوآوری، یادگیری و فعالیت های جسورانه و مسئولیت پذیری بر کارآفرینی اجتماعیأت

الوانی و همکاران 

(  9 ) 

 (عوامل سازمانی، استراتژیک، فردی و محیطی)عوامل کارآفرینی سازمانی 

فاضلی و همکاران 

(  98) 

 اجتماعی پیرامون کارآفرینان محیط در راهبردی اقدامات و ها چالش شناخت
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 معرفی چارچوب مفهومی تحقیق

 کارآفرینی بر مؤثر با عوامل رابطه در تحقیق، مفهومی مدل گیری شکل چگونگی مورد در

 و تجزیه و   شماره جدول در مندرج های تمامی پژوهش ها و مدل بررسی از پس ،اجتماعی
 انتخاب بودند، اشتراک دارای در تمامی پژوهش ها باتقری که هایی آنها، مولفه های لفهؤم تحلیل

 دانشگاهی اساتید و نظران صاحب از نفر 1  در اختیار ها لفهؤم این بعد، مرحله در و شدند

 دالیل به دانشگاهی اساتید نظرات به توجه با تعدیالتی انجام از پس صورت بدین .شد گذاشته

 بطن در خود که هایی مولفه یا ها مولفه از اندکی بسیار تعداد بودن اهمیت کم و ناهمسنخ

 بومی ایران، های سازمان شرایط با آنها بیشتر تطبیق همچنین و داشتند قرار دیگری لفهؤم

برای مدل مفهومی تحقیق شکل گرفتند که   تحقیق در قالب نمودار شماره  نهایی های لفهؤم

زمانی، عوامل پیش برنده مرحله عامل اصلی متشکل از عوامل کارآفرینی اجتماعی سا  شامل 

شاخص شامل    راه اندازی، عوامل استراتژیک، عوامل پیش برنده محیطی و عوامل سازمانی و 

 دولت های حمایت -استراتژیک رهبران رفتار و هاارزش ها،ویژگی -کارآفرینانه سازمانی فرهنگ

 -کارکنان  رفتار و ها ارزش ها، ویژگی -اقدامات اولیه پیش برنده -سازمان منابع -شهرداری و

 ارزیابی و کنترل -مناسب اقتصادی محیط -اقتصادی عقالنیت -محور انداز چشم ماموریت

 عنوان به -مناسب اجتماعی محیط -مناسب سازمانی ساختار -سازمانی ارتباطات -عملکرد
 از موضوع ادبیات به توجه با شد ذکر که همچنین همان طور. باشند می مستقل متغیرهای
 اجتماعی کارآفرینی سنجش جهت در های اثربخشی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی نیز شاخص
گرفتند تا بر این  قرار پرسشنامه تدوین مبنای وابسته استفاده شد و متغیر عنوان به سازمانی

 .اساس بتوان به تبیین فرضیه های تحقیق پرداخت
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 آن گیری اندازه های شاخص و ادابع و چارچوب مفهومی تحقیق -9نمودار شماره 

 
 تحقیق شناسی روش

 همبستگی-توصیفی اجرا روش تحقیق یا شیوه لحاظ از و کاربردی هدف این پژوهش از نظر

 بر تاثیرگذار عوامل بندیاولویت و شناسایی که با توجه به هدف اصلی این تحقیق،. است

 ها، از ابزار داده گردآوری اشد، برایکشور می باجتماعی در سازمان های غیر انتفاعی  کارآفرینی

یعنی پرسشنامه که توسط دو جامعه آماری تکمیل شده،  تحقیق این در استفاده مورد اصلی

 بنیانگذاران یا مدیران، نفر از 11 پژوهش متشکل از  این اول آماری جامعه. استفاده شده است

است که به عنوان نمونه نحقیق و به سازمان غیرانتفاعی ایران  1  حامیان و کارمندان، داوطلبان
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های بدست آمده در مرحله نخست را در لفهؤاند، عوامل و مشیوه هدفمند انتخاب شده

پرسشنامه ای محقق ساخته، بصورت بسته و با استفاده از روش کمیِ طیف لیکرت، ارزیابی 

و  التتری با مشک وسبه طور ملم و بنیانگذاران این سازمانهااز آنجایی که مدیران . نموده اند

های این نمونه به  و دیدگاه اطالعاتاند، نتایج به دست آمده از  مواجه مربوطههای  چالش

 . واقعیت نزدیک تر خواهد بود

 های سازمان در اجتماعی بر کارآفرینی مؤثردر مرحله بعد نیز، با هدف رتبه بندی عوامل 

اجتماعی به عنوان جامعه آماری  کارآفرینی عموضو نفر از خبرگان 1 ایران، نظرات  انتفاعی غیر

دیگر تحقیق، از طریق پرسشنامه دوم و یکسری جداول استاندارد مرتبط با تکنیک فرآیند 

تحلیل سلسله مراتبی فازی اخذ گردیده است؛ بگونه ای که هر یک، به سئواالت پرسشنامه ها 

معیار مستقلی که فرآیند کارآفرینی اجتماعی را تسهیل می    عامل اصلی و   در خصوص 

 .پاسخ داده اند 9تا   کنند، بصورت طیف 

 مجموعه دو این بین ارتباط بررسی برای کانونی همبستگی تحلیل تکنیک از تحقیق این در

 های مدل از یکی از سپس و گرفته صورت( SPSS افزار نرم کمک به )مستقل و وابسته متغیر

 افزار نرم با که «فازی مراتبی سلسله تحلیل فرآیند» عنوان تحت شاخصه چند گیری تصمیم

MATLAB بر مؤثر های شاخص بندی اولویت و اهمیت سنجش برای شده، نویسی برنامه 

 .است شده استفاده اجتماعی کارآفرینی

 

 تجزیه و تحلیل داده ها

ا توجه به چارچوب نظری تکمیل شده، ب های پرسشنامه از ها، داده آوری جمع از پس

در کارآفرینی اجتماعی  مؤثرتحقیق، و اهداف تحقیق، در گام نخست در پی کشف تاثیر عوامل 

روش  در سازمان های غیرانتفاعی ایران از طریق سنجش ارتباط میان این عوامل با بکارگیری

 . هستیم SPSS، با استفاده از نرم افزار (بنیادی)تحلیل همبستگی کانونی 

 

  اجتماعی کارآفرینی( بنیادی همبستگی)کانونی همبستگی حلیلت

منطق حاکم بر این روش تحلیل، بدست آوردن ترکیب خطی یا ترکیب های از متغیرهای 

ه ، ب(بدانها اشاره شده است  که در نمودار شماره )است  *Yو  *Xهر یک از مجموعه های 

همان همبستگی کانونی، به حداکثر که همبستگی بین دو ترکیب خطی محاسبه شده یا  طوری
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. تفسیر نتایج بدست آمده از تحلیل همبستگی کانونی را نشان می دهد  برسد جدول شماره 

می باشد که سطح معناداری   متداولترین آماره برای آزمون سطح معنی داری، المبدای ویلکز

  101ه کوچک تر از بدست آمد pبر این اساس اگر . اولین همبستگی کانونی را نشان می دهد

باشد، می توان قضاوت کرد که دو مجموعه از متغیرها به طور معناداری بوسیله همبستگی 

مشخص است که در ستون سطح   مطابق با خروجی جدول شماره . کانونی پیوند داشته اند

درصد همبستگی کانونی بین  99، با احتمال   sig=.1معناداری و با وجود مقدار عددی 

بر کارآفرینی اجتماعی با کارآفرینی اجتماعی سازمانی در سازمان های غیرانتفاعی  مؤثرعوامل 

 با اجتماعی کارآفرینی بر مؤثر عوامل میانایران وجود دارد و لذا فرض اولیه وجود ارتباط 

 .مورد تایید قرار می گیرد ایران غیرانتفاعی های سازمان در اجتماعی کارآفرینی

 
 ون های معناداری برای تحلیل همبستگی کانونیآزم -2جدول شماره 

 
 

 چانگ 2«فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی»

ساختار اهمیتی یا در این بخش، به دنبال پاسخگویی به پرسش دوم تحقیق هستیم که 

چگونه  ایران غیرانتفاعی هایسازمان در اجتماعی کارآفرینی بر مؤثر سلسله مراتبی عوامل

زیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، با به کارگیری یکی از روش های لذا برای تجاست؟ 

چانگ، که با نرم « فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی»تصمیم گیری چند شاخصه تحت عنوان 

ها و زیرشاخص های برنامه نویسی شده، اهمیت و اولویت بندی شاخص MATLABافزار 

                                                           
 
 Wilks 
 
 FAHP: Fuzzy Analytic Hierarchy Process 
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غیرانتفاعی ایران که بصورت متغیرهای مستقل در  هایبر کارآفرینی اجتماعی در سازمان مؤثر

آوری شده از که اطالعات جمعپس از آن. گرددبدانها اشاره شد، مشخص می  نمودار شماره 

کردیم، وزن  MATLABنفر از خبرگان را وارد نرم افزار  1 نامه های تکمیلی توسط  پرسش

ه وزن نسبی چهار عامل اصلی محاسبات مربوط ب. نسبی هر پرسشنامه را بدست می آوریم

دهد که در میان بدان ها اشاره شده است نشان می  کارآفرینی اجتماعی که در نمودار شماره 

عوامل »، «اندازیراه مرحله در برندهپیش عوامل»، «عوامل استراتژیک»آنها، به ترتیب 

ارآفرینی ، بیشترین نقش را در تبیین مدل ک«عوامل پیش برنده محیطی»، و «سازمانی

 .اجتماعی دارند

متغیر مستقل فرآیند کارآفرینی اجتماعی نیز طی می    محاسبات مربوط به وزن نسبی 

 :قابل مشاهده است  شود و وزن و اهمیت این متغیرها نیز حسب جدول شماره 

 
 وزن نسبی عوامل و متغیرهای هر یک از پرسشنامه های مساله -9جدول شماره 

 وزن نسبی

عوامل 

 انیسازم

عوامل 

 استراتژیک

 برنده پیش عوامل

 محیطی

 در برنده پیش عوامل

 اندازی راه مرحله

10  188 10  1 1 10   18 10   18 

 سازمانی فرهنگ

 کارآفرینانه
1,181 1  1،19 1  1 1، 1     1،1  1 9  

 98  1 1،1   111 ،1 1  1 1،19  1،18811 سازمان منابع

  رفتار ها و ویژگی

 کارکنان
1،1889 8 1،18 111 1، 1  1 1،11    9 

      1،11    1،11  8   1،18 1،189811 اقتصادی عقالنیت

    1،1111 9    1،1 119 1،18     1،11 ارزیابی و کنترل

  19 1،18  1،11118 1818 1،11 919 1،11 سازمانی ارتباطات

 188  1،11  11  1،1 1 1 1 1،1 11  1،11 مناسب سازمانی ساختار

 انداز چشم ماموریت

 محور
1،1119 1 1،18 11   1،1111   1،1198 1  

 رفتار ها و ویژگی

 استراتژیک رهبران
1،11  89 1،1   19  1،111   1،188 9  

  1   1،18   1،1191  9 1 1،11     1،11 و دولت های حمایت
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 شهرداری

   99 1،19 19 1،118  1   1،11 1،11918 مناسب اقتصادی محیط

  91 1،188  1،11811    8 1،18  1،11911 مناسب اجتماعی محیط

 در برنده پیش عوامل

 اندازی راه مرحله
1،18  1  1،1111 8  1،18  9  1،191  1  

 

بر فرآیند کارآفرینی اجتماعی  مؤثرمتغیر    دهنده وزن نهایی هر یک از  نشان  نمودار 

گانه در   ز مجموع حاصلضرب وزن نسبی عوامل در سازمان های غیرانتفاعی ایران است که ا

 بر  کارآفرینی مؤثرعامل    وزن نسبی هر یک از متغیرها بدست می آید؛ که در میان 

 رفتار و هاارزش ها،ویژگی»های غیرانتفاعی ایران، عوامل استراتژیک اجتماعی در سازمان

 اجتماعی محیط»یشترین و به ترتیب ب« ماموریت چشم انداز محور»و « استراتژیک رهبران

 .کمترین نقش را دارا می باشند« مناسب اقتصادی محیط»و « مناسب
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ساختار سلسله مراتبی عوامل مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی در سازمان های غیر  -9نمودار شماره 

 انتفاعی ایران

 

بر  مؤثربا توجه به تحلیل های صورت گرفته، و بر اساس ساختار سلسله مراتبی عوامل 

بر کارآفرینی  مؤثرعوامل »، فرضیه دوم تحقیق، اینکه ( نمودار شماره ) کارآفرینی اجتماعی

اجتماعی بصورت سلسله مراتبی، تبیین کننده کارآفرینی اجتماعی در سازمانهای غیر انتفاعی 

عی، که بر کارآفرینی اجتما مؤثر، مورد تایید قرار می گیرد؛ لذا در تبیین عوامل «ایران هستند
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هدف اصلی تحقیق پیش روست، در باالترین سطح از فرآیند کارآفرینی اجتماعی، مادامی که 

در یک « استراتژیک رهبران رفتار و ها-ارزش ها،ویژگی»ای استراتژیک همچون معیارهای مولفه

سازمان غیرانتفاعی پیاده سازی نگردد، نمی توان ساختار منطقی برای اجرا و پیاده سازی 

 اجتماعی محیط»آفرینی اجتماعی در یک جامعه متصور بود زیرا سایر معیارها نظیر کار

، نمی توانند نقشی اثربخش ایفا نمایند و فرآیند مزبور در «مناسب اقتصادی محیط»و « مناسب

این . سازمان های مختلف که از فقر کارآفرینی اجتماعی رنج می برند، مختل خواهد گردید

 . ولفه های سلسله مراتب کارآفرینی اجتماعی نیز وجود داردویژگی، برای سایر م

 

  یافته ها و نتایج

که   شماره  جدول در مندرج پژوهش های از اکثر  آمده دست به با نتایج تحقیق های یافته

شامل عوامل  دسته عوامل به ترتیب چهار دهد که می و همچنین نشان دارد تطبیق شد، اشاره

برنده محیطی، اندازی، عوامل سازمانی و عوامل پیشبرنده در مرحله راه استراتژیک، عوامل پیش

عوامل  که داد نشان نیز عوامل بندی اولویت دارد، نتایج کارآفرینی اجتماعی بر مثبتی تاثیر

 بیشتری اهمیت بر کارآفرینی اجتماعی در سازمان های غیرانتفاعی ایران از مؤثر استراتژیک

 .برخوردارند

 محقق بر که است این اجتماعی؛ کارآفرینی تحقیقات سایر با ما تحقیق اوتتف ضمن در

بر کارآفرینی اجتماعی، بر هر  مؤثرعوامل  ایرانی در بررسی های سازمان موجود شرایط حسب

 ی مقایسه لذا در .توجه داشته است کارآفرینانه و هم بعد اجتماعی دو بعد آن یعنی هم بعد

 توان می شد، که اشاره اجتماعی کارآفرینی فرایندهای و ها چوبچار با آمده دست به نتایج

تر  بیش آمده، مقوالت دست به قبلی، در الگوی ی ارائه شده الگوهای کلی بر تایید گفت؛ افزون

 :و جامع تری به شرح ذیل حاصل شده است

انی در مرحله راه اندازی و هم به عوامل سازم مؤثرمقوالت بدست آمده، هم به عوامل  -9

کارآفرینی  در نتیجه بر اساس این الگو،هم استقرار کارآفرینی اجتماعی و هم توسعه. اشاره دارد

این موضوع از آن .  است پوشش داده شده غیر انتفاعی بطور توأمان ی ها مان ساز اجتماعی در

کار  جهت اهمیت دارد که سازمان های ایرانی درگیر کارآفرینی اجتماعی عمدتا در همان ابتدای

 . متوقف می شوند
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الگوی ارائه شده به این جهت دارای جامعیت الزم است که عوامل درون سازمانی و برون -2

در آن توأمان لحاظ شده است که می تواند راهنمای موسسات باشد که  ( محیطی)سازمانی

نیز توجه داشته  مؤثرضمن شناسایی عوامل سازمانی خاص سازمان خود، به عوامل خارجی 

 . اشندب

از نکات متمایز الگوی ارائه شده این است که بعلت ضعف در ادبیات نظری و عدم  -9

اجماع دانشمندان بر روی برخی مفاهیم کارآفرینی اجتماعی، در این پژوهش مولفه های 

خروجی )سنجش کارآفرینی اجتماعی سازمانی شامل اثربخشی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

 .نیز معرفی شده است( کارآفرینی اجتماعی

از طرف دیگر در الگوی ارائه شده، بعد کارآفرینی هم در ورودی ها و هم در خروجی  -1

های فرآیند کارآفرینی اجتماعی نمود دارد زیرا ضمن بهره گیری از مفهوم گرایش 

و  ، مفاهیم مربوط به کارآفرینی شرکتی را نیز در بعد کارآفرینی(در فرهنگ سازمانی)کارآفرینانه

خروجی های مدل دخیل نموده است که ضمن کاربردی شدن الگو، موجب گسترش بعد 

 . کارآفرینانه شده است

 

 پیشنهادات 

مشتمل بر ویژگی ها، ارزش ها و رفتار رهبران )تعجب آور نیست که عوامل استراتژیک - 

ل تلقی شده در بین عوام مؤثربعنوان مهمترین عامل ( استراتژیک و ماموریت چشم انداز محور

می باشند که به همین دلیل ( رهبر یا موسس) زیرا غالبا سازمان های ایرانی قائم به فرد. است

همچنین در . نیز  ارزش های شخصی رهبران موسسات اجتماعی اهمیت دوچندان می یابد

چهارچوب عوامل استراتژیک، موضوع تدوین بیانیه ماموریت دارای اهمیت می باشد زیرا عدم 

یا انحراف سازمان ها از بیانیه ماموریت می تواند مانع دستیابی این سازمان ها به اهداف  توجه

 . تعیین شده باشد

با توجه به اهمیت اعتماد سازی بویژه در مراحل ابتدایی کار، پیشنهاد می شود سازمان های  - 

ارزش های با قرابت ایرانی با ایجاد سازمان در یک بستر قانونی، انتخاب شرکای با ویژگی ها و 

باال، شناسایی ذی نفعان و استخدام درست کارکنان داشته و از بکارگیری موسس بعنوان مدیر 

مجموعه پرهیز نموده و در ابتدای کار بر راه حل های تقلیدی  بجای نوآوری تمرکز نمایند تا 

 . شروع مناسبی مناسبی را داشته باشند
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 و ارگانیک ساختارهای ارآفرینی اجتماعی، ایجادبر ک مؤثردر خصوص عوامل سازمانی  - 

، موضوع ارتباطات برون سازمانی ، جذب منابع  و  ایجاد درآمد برای اجرای ماموریت  منعطف

 . هایشان بایستی مورد پیگیری دائم قرار گیرد

های های اطالعاتی مربوط به سازمان های اجتماعی، بهره گیری از زیرساختایجاد پایگاه - 

ویژه ه ب) ویژه با تدوین قوانینه ها بهای مالی و غیرمالی دولتها و حمایت-یکی شهرداریفیز

می توانند زمینه رشد و توسعه فعالیت های این گونه سازمان ها را تسهیل ( معافیت مالیاتی

 .نمایند
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