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 مقدمه -1
اشهههاره دارد کهه طی آن کهارآفرینی اجتمهاعی بهه فراینهدی 

 دپردازنکارآفرینان به سهاخت یا تغییر نرادها در سط  اجتما  می

و بها بیان راهکارهای مفید، برای کاه  مسهههاجل اجتماعی چون 

هههای زیسهههت محیطی و غیره اقههدام سهههوادی، تخریههببی فقر،

 ت؛اس جدید نسهبتا اجتماعی کارآفرینی ادبیات اگرچه  نمایندمی

 در  [21]شودنمی محسوب نو ایپدیده وجه هیچ هب پدیده این اما

 موسههه  که اندبوده اجتماعی کارآفرینان همواره زمهان، طول

  [01]داری  سروکار آنرا با امروزه که هستند نرادهایی از بسهیاری

 یسههازپیاده و تتریف طریق از دارند تصههمی  اجتماعی کارآفرینان

 پاسههخ پناهانبی و محرومان نیاز به ،وکارکسههب جدید هایمدل

 اقتصههادی هایفتالیت و خیرخواهانه هایکوشهه  بین و گویند

 توسهه  تواندمی تنرا اجتماعی کارآفرینی  [50]کنند برقرار پیوند

 که اسههت فردیزیرا او ؛ پذیرد صههورت اجتماعی کارآفرین یک

 سههازماندهیرا برای  یراهکار و نمایدمی در  را جامته مشهکلات

 سههیلهوبدین تا گیردمی کاربه ریسههک یک کنترل برای و تشههکل

 تجاری کارفرمایان کهدرحالی ؛آورد وجودب را اجتماعی تغییرات

 گیریاندازه بازدهی و سهههود در را خوی  عملکرد طور عمدهبه

 رارق جامته بر گذاریریرات مبنای بر را خوی  موفقیتو  کنندمی

 المنفتهعام هایگروه در اغلب اجتماعی کارآفرینان [ 00]دهندمی

 و دولتی هایبخ که شهههامل  کنندمی فتالیت غیرانتفهاعی و

  است خصوصی

 کاربرد شرری حوزه در که است ایمقوله اجتماعی کارآفرینی

 در مر  مفاهی  از یکی عنوانبه را آن توانمی و داشههته وسههیتی

 و الاشتغ پایدار، متیشت مانند اهدافی تحقق برای و توسته مسیر

 توسههته فقر، کاه  توانمندسههازی، و سههازیظرفیت درآمدزایی،

  درنظرگرفت بازارابتاد  و تولید هایزنجیره

 غیرانتفاعی وکارهایکسهههب برعلهاوه اجتمهاعی کهارآفرینی

 هایبانک تاسههی   اسههت اجتماعی اهداف دربرگیرنده نوآورانه،

 و انتفاعی عناصهر از مرکب که ترکیبی هایسهازمان وخصهوصهی 

 سیبازشنا آفرینیکار نو  این زمره در توانمی را است غیرانتفاعی

 و شههودمی دایر خانمانبی افراد برای که مراکزی همچنین،  کرد

 شود؛می اراجه آنرا استخدام و آموزش برای وکارهاییکسهب آن در

  [20]شودمی بندیطبقه نرادها از دسته این در نیز

رشهههد شهههتههابههان  ،یبههارز جواما امروز یهههایژگیاز و یکی

 ت،یدرصد جمت 91از   یاسهت  براساس شواهد، ب ینیشهررنشه

دسته  نی  در اکنندیم یکوچک و بزرگ زندگ یامروزه در شررها

مشهاغل گوناگون وجود داشته و داجما  یشهرر یهاگاهاز سهکونت

 ت،یظرف نی  به موازات اشههودیم جادیا دیجد یشههغل یهافرصههت

ه از نو برخاست یمساجل اجتماع ایمسئله   یدایبا پ یجواما کنون

 یادهایو تغییر در بن یمترفت دیجد یها یپارادا ،یتیتحولات جمت

 یداریموجب پد تواندیمسهههاجهل نوظرور م نید  انهمواجر یفکر

جامته  یرا برا یبارانیشود که آرار ز یخاص یاجتماع یهابیآس

دارد و  یدر پ ریپذبیهقشهههر آسههه ژهیوبهه ،یو نسهههل آت یکنون

 لیرا بر جامته تحم ینیسهههنگ یو اجتماع یانسهههان یههانههیهز

 دهیتوسته در کشور، پد یجدا از مساجل و مشکلات فرارو  کندیم

، یشتیو مت یستیمساجل متتدد ز ،شهررها لانبزرگ، ک یشهررها

 یههها را برادسهههتههه از شهههرر نیدر ا یزیرو برنههامههه تیههریمههد

 بخ  قابل ن،یدشوار کرده است  بنابرا انیگذاران و مجراستیسه

را  رانیمداران توسههته در ااسههتیسهه یآت هایتیاز موفق یتوجر

آنرا در حل مساجل  تیمنوط به موفقکه   یآت هایدر دهه توانمی

  مشههاهده کرد ،د بودندر کلان شههررها خواه شههتیو مت یدگزن

 فردی کننده اسهههتتدادها، پول و توجهکارآفرینی اجتماعی جذب

اره را درب اش به تنرایی قطتیت کمیاما محبوبیت فزاینده اسهههت؛

دهد آنچه که یک کارآفرین اجتماعی هسههت و کاری که انجام می

 ،دگیرهای که انجام میهمهه انوا  فتهالیت ،در پی دارد  درنتیجهه

گویند که یک واژه د  برخی میشههوارآفرینی اجتماعی نامیده میک

خوب است اما نویسندگان متتقدند که فراگیر برای همه چیزهای 

تتریف آن دشهههوار اسهههت  حوزه نوظرور کارآفرینی اجتماعی به 

های مختلف شدت در حال رشد است و توجرات زیادی را از بخ 

  به خود جلب نموده است

های تجربیات براسهههاس نظریات کارآفرینان برتر در شهههرر 

 ابتاد سایر رشد زیربنای اقتصادی رشد که دهدصنتتی نشان می

 جواما، اقتصادی وضهتیت برعلاوه توسهته مفروم  نیسهت جامته

 سههیاسههی و اجتماعی انسههانی، نیروی وضههتیت میزان نابرابری،

 کشهههوری قتیکه وطوریبه.دهد؛ می قرار مدنظر ه  را جامته

با  جامته گوناگون ابتاد همه که شهههودمی تلقی یافته توسهههته

حال نیز  درعین و کندمی پیدا ارتقایکدیگر  با لهازم همهاهنگی

 یابد  تحقق جامته در سیاسی و اقتصادی ،اجتماعی عدالت

-یهای اجتماعحولات و دگرگونی نظامت در عصهههرحهاضهههر،

امروزه وجود ؛ اقتصادی منجر به تغییر در عوامل توسته شده است

منابا طبیتی، ذخایر زیرزمینی و نظام سهیاسی و اجتماعی خا  

و عامل اصلی توسته قدرت،  شهودمحسهوب نمیاز عوامل توسهته 

 در این میان  ابتکار و تکاپوی سازنده در زمینه های مختلف است

ه گیری بای اسهت که با خلاقیت، جسارت و بررهکارآفرینی پدیده

منهابا بهالقوه اقتصهههادی را بالفتل نموده و  ،ههاموقا از فرصهههت

 [ 55]وری را افزای  می دهدبرره

توجه به  ضههرورت جل مرمی که مطرح گردید،با توجه به مسهها
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اجتماعی و اقتصهههادی در  توسهههته فرهنگی،نق  کهارآفرینی با 

ویژه در این موضههو  به های صههنتتی بسههیار اهمیت دارد شههرر 

های های صنتتی که هدف آن ایجاد کارآفرینی با شاخصشهرر 

از اولویت بیشتری  توسهته با دان  و نوآورهای نوین همراه است،

بررسهی  ،هدف از انجام این پژوه ، بدین منظور برخوردار اسهت 

 و اقتصهههادی درنق  کهارآفرینی اجتمهاعی بر توسهههته فرهنگی

اسههتان چرارمحال و  های صههنتتی شههررکرد و بروجن درشههرر 

 بختیاری است 
 

 پيشينه پژوهش-2
عوامل  به بررسیپژوهشهی  ( در5093پیرمحمدی و همکاران)

 اجتمهاعی و نق  آن در توسهههته اقتصهههادیکهارآفرینی بر مورر 

 هایآسههیب و مسههاجل از بسههیاری به اینکه توجه با  پرداختند

 وجود عدم و بیکاری بختیاری در و اجتماعی اسههتان چرارمحال

 مقوله به توجه اسههت،جامته  افراد برای شههغلی هایفرصههت

 را هاآسهههیب این زیادی حد تا تواندمی اجتماعی کهارآفرینی

دهد کاه  دهد  نتایج نشههان می را آنرا و داده قرار لشههتا اتحت

 [  3]دارد بیکاری برکاه  مستقیمی و مثبت ریرات که کارآفرینی
پژوهشهههی بههه بررسهههی  در (5093همکههاران) و کهرمههانی

زنان  وضهههتیتو  اجتماعی کارآفرینی بر مبتنی وانمندسهههازیت

نتایج نشان   ندپرداخت ترران شرر در فقیر خانوارهای سهرپرسهت

خواه، نیروی انسهههانی توانمند، سهههاختار دههد مدیریت تحولمی

 کارآفرینی های و روحیپذیر، حاکمیت اخلاق حرفهسازمانی انتطاف

  همچنین، سه اسهتمذکور  هرر بر پدیدوی مترین شهرای  علمر 

توانمندسازی مقتصدانه، توانمندسازی باربات به پیامد اصلی اشاره 

  [51دارد]متقابل و توانمندسازی 

عوامل پژوهشهی به بررسی  در( 5095کیاکجوری و همکاران)

ه کهارآفرینی در توسهههتهه اقتصهههادی و اجتمهاعی جهامتمورر بر 

ر ب منبا رشد و توسته اقتصادی دهد کهنتایج نشان می پرداختند 

ههای جهدیهد کهارآفرینی تهاریر مثبت و متناداری خلق فرصهههت

 [55د]دار

نق  پژوهشهههی به بررسهههی  در( 5095)بزرگی و دیوسهههالار

لی الملدر جامته بین کارآفرینی در رشهد اقتصادی و توسته پایدار

  ایگاه کارآفرینی در رشد اقتصادیکه ج دادنتایج نشان   پرداختند

 [  3]توسته اجتماعی رابطه مستقیمی دارد با

 کهههارآفرینیپژوهشی به بررسی  در ( 5089)صدقیانی صالحی

نشان نتایج   پرداخترفتاری  هایمشخصه رویکرد بههها اجتمهههاعی

 

1 Kemi Ogunyemi 

متغیر نوآوری، بهاور بهه  3 ،متغیر بررسهههی شهههده 51داد کهه از 

 های جدید برای ایجاد سهههرمایهوجوی روشکارآفرینی، جسهههت

های وجوی فرصتها، جستاجتماعی، شهناسهایی و شهکار فرصت

  [8]جدید و خلاقیت بالاترین رتبه را دارد

 توصههیف بررسههی پژوهشههی به در (2152)5یمی اگان کمی

 دیوی  نایک به نام نیجریه مشههرور کارآفرینان از یکی اقدامات

 دربرگیرنده نایک اجتماعی کارآفرینی مدل  پرداخت اکهانهدی

 کار همچون مختلف سنتی هنرهای آموزش منظوربه اییهکارگاه

 هایرقص پارچه بافی، فرشههبافی، طراحی، چوب، با کار فلز، با

 قوت نقاط از کیی .بوده اسهت فقیر زنان برای ویژهبه     و سهنتی

 اسهههت؛ آموزانمرارت از هرانوی هایپشهههتیبهانی ،نهایهک مر 

 برای را امکانات زیرمجموعه از برداریبرره امکان آنرا کهینحوبه

 شهههان درتولیدات فروش و عرضهههه نیز ها وکهارگهاه برگزاری

 [   05]یابندمی  او هایگالری

 كارآفرینی اجتماعی  -2-1

 هب پاسههخ برای نوآورانه رویکردی عنوانبه اجتماعی کارآفرینی

 دنبر بین از و اجتماعی مسههاجل حل بر کیدات با اجتماعی هاینیاز

 غیردولتی و عمومی خصههوصههی، هایبخ  میان سههنتی مرزهای

  پیچیده طور ذاتیهب اجتماعی کارآفرینی مفاهی   شههودمی مطرح

 و اجتماعی آفرینی کار تتریف جدید، نظری متونو در  اسهههت

 در که واژه این  نیسههت ایسههاده کار آن مفرومی مرزهای تتیین

 هدامن بر مشتمل شود،می برده کاربه دانشهگاهی و عمومی ادبیات

  [21]هاستنوآوری و هافتالیت از وسیتی

انوا   با تا ندنیههارمند اجتمهاعی کهارآفرین ههایمهانسهههاز

 فتال بی  بودن، نوآور در ،هایی که در جامته حاک  استفرهنگ

 تا دننیازمند آنرا  سهازگاری داشته باشند ریسهک مدیریت و بودن

 بربود برای پویا ریزیبرنهامه مبنهای برگیری را تصهههمی  فنون

 اجتماعی کارآفرینان  دهند توسته خوی  هایفتالیت در مدیریت

 کهدرحالی ؛کنند حفظ را خود بودن رقابتی واقا در توانندمی

  اسهههتنرهایی در بهه انجهام رسهههاندن آن اهداف نوآوری  ههدف

 یترکیب واسطههب تجاری کارآفرینان همچون اجتماعی کارآفرینان

 شههامل متمول هایمحر   شههوندمی برانگیخته اهپیشههران از

  اسههت خلاقیت برای هاییفرصههت و شههغلی اسههتقلال خودتکاملی،

 شهههامل اجتماعی کارآفرینان برای فردبه منحصهههر هایمحر 

 به تترد و افراد مشههکلات حل برای جسههتجو فردی، نوسههازی

 در همبسهههتگی یا( پایدار ایجامته برای تترد همچون)جامته

  است( جامته مشکلات در افراد مشارکت همچون)جامته
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 کهبر این باورند  (OECD)اقتصادی توسته و همکاری سازمان

 رایب بناییاست و  مفید و سازنده کارآفرینی ،کلان سهط  یک در

 شههود محسههوب می نوآوری و اشههتغال ایجادو  اقتصههادی رشههد

 هایتغییر برای مفرومی ابزار یک عنوانبه اجتماعی کارآفرینی

 برای مفروم این به هر حال،   است شده واقا توجه مورد اجتماعی

 دواند میریشه  ایجامتهاز  بخ  هر در اجتماعی تحول

های در زمینه بخ تتاریفی  ،اجتماعی کارآفرینی زمینهه در

 :از عبارتندکه  بیان شده است کارآفرینان فتالیتمختلف 

  ورسودآ بخ  یا انتفاعی بخ  عنوانبه آن از: خصوصی بخ 

 هایفتالیت و اقتصههادی مسههاجل به بخ  این  شههودمی یاد

 ،مالکان برای دارایی ایجاد منظوربهتهاکید دارد و  سهههودآور

  ایجاد شده است دارانیا سرام نفتانذی

  و شودمی کنترل حکومت وسهیلهبه بخ  این: عمومی بخ 

  دارد تاکید حکومتی هایسیاست اجرای بر

  به  و شههودیاد می سههوم بخ  عنوانبه آن از: داوطلبانه بخ

 هکزیرا ؛شودمیگفته  سود بدون بخ  یا شرروندی آن بخ 

 گرای  غیرانتفاعی هایفتالیت بهاسههت و اقتصههادی  بخ 

 خود بقای برای داوطلبانه هایحمایت بر شهههدت به و دارد

 بخ  بر ارر این در هاسههازمان وجودی فلسههفه  اسههتمتکی 

 ارزش افزای  و سهههود تولید جای به آنرا ایثارگرانه ماهیت

  است دارانسرام

 عملیات درگیر ویژه طوربه داوطلبانه غیرانتفاعی هایسههازمان

  تاس گریمیانجی آنرا کار بیشتر و است منابا جذب و هماهنگی

 هایسهههازمان حمایت و هماهنگی به ههاسهههازمهان این البتهه

 نوانعبه هاییسههازمان چنین  کنندمی کمک نیز دیگر غیرانتفاعی

 اطلاعات یتخصههصهه منبا یا اسههاس( کاتالیزور)کنندهتسههریا

 نیکارآفری انوا  گوناگون برای مدل گیریکاربهو  اسههت تحقیقات

 و دولتی خصهوصی، آفرینی کار :از عبارتند که دشهومحسهوب می

   اجتماعی 

 در مثبتی سهههر  تواندمی اجتماعی کارآفرینانه ههایپروژه

 در که عواملی  باشههد داشههته مداوم و مورر طوربه اجتما  توسههته

: زا عبارتند دارد سههر  اجتماعی کارآفرینی موفقیت و بودن مورر

 رتغیی برای تلاش راه در اول دست هایتجربه از استفاده و نوآوری

 هایجنبه  رفتارها و هانگرش هاسهههنت اجتماعی ادراکات دادن

 فتارر و هانگرش در تغییرهایی شامل اجتماعی آفرینانهکار گذارارر

 ایجاد ،اجتماعی کارآفرینی ایده گسهههترش ،مجاور اجتمهاعهات

 که عواملی همچنین  است ملی سهیاسهت بر اررگذاری و اشهتغال

 شههخصههیت: از عبارتند دهدمی قرار تاریر تحت را اررگذاری این

ی الگوها یا هانمونه فراه  شههده برای منابا و اجتماعی آفرینکار

   همچنین،خانوادگی حمایت و ارتباطات ،هاشهههبکه مواد ،دان 

 ماعیاجت کارآفرینی سههازمان تواناییبر  اجتماعی کارآفرینی تداوم

 هابودجه و هاسهههرمایه تولید و جذب تاریر دارد که خود موجب

 سهههاختار شهههود و در نتیجهمی های توانمندکتشهههر ایجاد برای

    [30گردد]می هامرارت و افراد جذب باعث کوشا و مورر سازمانی

 ودانشهههگاهی  پژوه  کانون عنوانبه اجتماعی کهارآفرینی

 تتاریف از ایخلاصه  دارد کوتاهی و مختصهر نسهبتا سهابقه علمی

  است شده جهاار 5 شماره جدول در اجتماعی کارآفرینی
 

 : تعاریف كارآفرینی از دیدگاه محققان1جدول 

 تعریف منبع
  عرده داردخدمات اجتماعی هزینه کرد و  درآمد کار غیرانتفاعی را برای ایجادوکارآفرین اجتماعی کسی است که کسب [28]

[29] 
وکارهای بازرگانی را با روحیه روحیه کسههب بربود جامته، که برای بنا نرادن سههرمایه اجتماعی در فراینداسههت ی ارآفرین مدنی یا اجتماعی کسههک

 آمیزد می ه گرایی درجامته

[05] 
شان های مشتریانکه ماموریت اصلی آنرا تغییر اجتماعی و توسته و بربود گروه وکارهای مخاطره آمیزهای کارآفرینانه یا کسبکه سازمانکسهی است 

کند صورت نوآورانه خلق و مدیریت میاست را به

 اقتصاد، از پرنه وسهیتی در اسهت ممکن اجتماعی کارآفرینی

 و اجتماعی هایکمک پژوهشی، پرورشی، و آموزشهی هایفتالیت

 وسهههیلهبه که گردد اراجه متنوی و اجتماعی هایفتالیت رفاهی،

این نو   علاوه بر این،  [28]شههودمی انجام مختلف هایسههازمان

اجتمههاعی  هههای فتههالیتی نوآورانههه برای خلق ارزشکههارآفرینی 

 

2 Cook 

3 Dodds 

دولتی یا تجاری  های غیرانتفاعی،در بخ  وشههود محسههوب می

 کارآفرینی به راجا ، موضهههوعاتادبیات اکثریت در د وجود دار

غیرانتفاعی و  غیردولتی هایسهههازمان قلمرو حدود در اجتماعی

   است یافته گسترش

متتقدند، ( 1والاسو  3میشههل ،0دادز ،2کو )محققان بتضههی

4 Mitchell 

5 Wallace 
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 دیگر از ،دهندمی انجام انتفاعی فتالیت که اجتماعی هایشههرکت

  نمایندحمایت می اجتماعی کارآفرینان غیرانتفاعی هایفتهالیت

 انتفاعی هایسازمان آن اندکرده استدلال محققان از دیگر بتضهی

 اجتماعی سرمایه ایجاد نسبت ایآورانهنو فتالیت اسهت ممکن که

 تصهههور آفرینکاربهه نوعی  ،اجتمهاعی لحها  از ،دهنهد انجهام

 [31و  25]شوندمی

آفرینان کار (2112)تامپسهههون موضهههو  بدیری اسهههت که

واسهههطههه ترکیبی از هاجتمههاعی همچون کههارآفرینههان تجههاری بهه

های متمول شامل تمایل محر  شهود ها برانگیخته میانگیزاننده

هایی برای فرصههتاسههت که اسههتقلال شههغلی  و تکاملیبرای خود

فرد برای کارآفرینان های منحصربهمحر رود  شمار میبهخلاقیت 

جستجو برای حل مشکلات افراد  اجتماعی شهامل نوسازی فردی،

ای پهایهدار( یا و تترهد بهه جهامتهه)همچون تترهد برای جهامتهه

همبسهتگی در جامته)همچون مشارکت افراد در مشکلات جامته( 

کارآفرینی  بهتمایل  درصههتود ناگرانی  ،های اخیردر سههال اسههت 

ر در محی  غییندین توسههیله چبهبوجود آمده اسههت که اجتماعی 

 در هابخ  این[  35بوده است]های بدون سود ازمانس دررقابتی 

 کارآفرینی  شودمی واقا خصوصی غیرانتفاعی و عمومی هایحوزه

 مشی خ  توسته یا عمومی هایسازمان رهبری ،عمومی حوزه در

  [03]کندمی مطرح را( ملی)عمومی

 کارآفرینان که اندکرده اسهههتهدلال بخ  این در محققهان

 اعتبار مثال برای رهبری چندگانه هایویژگی دارای اجتمهاعی

 تترد ایجاد در توانایی ،درسههتی و امانت ،شههخصههی توجه قابل

 مر  هایارزش از شههرایطی ایجاد واسههطهبه هاپروژه در پیروان

  [ 33و  28، 59هستند] اقتصادی کاملا شرای  جای به اجتماعی

 حوزه در اجتماعی کارآفرینی به نسههبت هارویکرد از تتدادی
3PNF یازهاین لهیقرار دارند که به وسههه یکاملا رقابت یطیدر مح 

شوند و  ی) اجتما  ( مشخص م  یدر مجمو  اهداف خو ندهیفزا

  یدر مح ی( محدودتر یمال نی)منابا تام یگذار هیعموما سههرما

  دهندگان وجود دارد ازیوام دهنده ها و امت یبا رشد رقابت برا

  [31و  22] 

 نوینی هایروش اجتماعی کارآفرینان وجه تامین جنبه درباره

 هب را منابا به یابیدسههت هاقابلیت و فتالیت آیا که دند داروجو

 خلق حال در هاروش این آیا  ؟داشهههت دنخواه اندازه همهان

 از محققان تتدادی ؟ به همین دلیلهسههتند اجتماعی هایارزش

 سهههازمهان بها رویکرد کارآفرینانه اجتماعی  در نوآوری نق  بهه

   [ 59]دهندبسیاری می اهمیت

 
6 Not- for- profit organizations (NFPs) 
7 Sullivan Mort 

 فاکتور سه( 2110)1آل رات مورت سهولیوان و( 5998)پرابرر

 کارآفرینی هسههته عنوان به را پذیریریسههک وخلاقیت  ،آورینو

را  اعیتماج کارآفرینی حققانبرخی م  اندکرده شناسایی اجتماعی

 برای( ضرورت)نیاز برابر در( طرفدارانه)جزجی حلراه یک عنوانبه

 کهطوریبه دانند؛می اجتماعی هایکمک و رفاه بنیادی اصههلاح

با رویکردهای نوینی   یهاینوآوری جامتهافراد خلاق در  این نو  از

 رویکرد ،ایناین بنابر[؛ 35]اند  در کارآفرینی اجتماعی ابدا  کرده

؛ اسهههت کرده جلب خود به را دربین افراد جامته شههایانی توجه

 خدمات در حقوق براساس رویکرد تحلیل چون نقدهایی همچنین

 از مفاهیمی رویکردها این [ 28]انجام شهههده اسهههت اجتمهاعی

 اقتصاد)رفاه اقتصهاد عل  محدوده درون در را اجتماعی کارآفرینی

  کندمی بیان( آسای  و رفاه بر مبتنی

 هایحوزه در اجتماعی کارآفرینی ادبیات در اساسی نارسهایی

  منسههج رویکردی فقدان به منجر و اسههت یافته توسههته متفاوتی

 در رویکردها که اسهههت این موضهههو  ترینمر   اسهههت شهههده

 ایاندازه به را رقابتی محی  ،اجتماعی کارآفرینی سهههازیمفروم

  دکننق  بازی می اجتماعی موسهسات در کهد نمایمنتک  نمی

 یک عنوانبه را اجتماعی کارآفرینان که رویکردی ،مثهال برای

 هایویژگی که رویکردی با دهدمی نشههان رهبران از خا  نسههل

 ویژهبه[  02دارد]های بارزی ، تفاوتکندمی منتک  را شخصیتی

 سههازمانی اهداف به اجتماعی کارآفرینان یافتن دسههت چگونگی

 کارآیی برای کوشهه  و اجتماعی ماموریت وضهها کنار در خوی 

  ددهنمی پاسخ محیطی هاییپویای به کهاسهت؛ درحالی عملیاتی

بیل درایتون کارآفرین اجتماعی را به عنوان یک خ  شکن با یک 

ایهده جهدیهد و قوی فردی کهه خلهاقیترهای زیهادی را برای حل 

مشهکلات دارد و جران خیالی و واقتی را ترکیب می کند شخصی 

قوی دارد و به طور کلی از بینشی برای که یک شهخصیت اخلاقی 

کند   درایتون همچنین می گوید اسههت مترفی می مندتغییر برره

که همچون کارآفرینان خصههوصههی کارآفرینان اجتماعی ه  یک 

بینی می کنند و نقاط مر  را که به آنرا اجازه منظ  را پی  غییرت

کنند  خواهد داد تا کل جامته را به سوی یک مسیر جدید هدایت

می شهناسهند سپ  با اصرار و پافشاری زیادی در پی به سرانجام 

 رساندن کار خود می باشند 

 

 به NFPs برای جدیدی رقیبانی را با یدورنمای( 5999) 8راین

 فیتظر و عملکرد انضباط بهآن را  که کرد شناسایی بازاری شکل

ق سو پاداش ماموریت و غیرانتفاعی وضهتیت به نسهبت سهازمانی

8 Rain 
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  [03]داد

محیطی با  تغییرات به پژوهشههیدر  (2110)مورت سههولیوان

به  فزاینده جرت وروددر  رشد به های روو شهاخص شهدن جرانی

پرداخت که باید خدمات اراجه شده همواره با  انتفاعی هایسازمان

 ای را برای کارآفرینیزمینه دبازارهای سههنتی باشههد تا دولت بتوان

 [09]اجتماعی مطرح کند

 توسعه اقتصادي-2-2

 در ژرف تحولی متنای به اقتصههادی توسههته تتریف، یک در

 و اتوزی تولید، بر حاک  نظ  سیاسی و اجتماعی اقتصادی، ساخت

 زا ترکیبی اقتصادی توسته دیگر، تتریف در  است جامته مصهرف

 هک است شده دانسته ملتی با جمتیت اجتماعی و روحی تغییرات

 حقیقی محصههول بتواند اجتماعی، و روحی تغییرات آن نتیجه در

  افزای مداوم و پیوسته جمتی، طوربه را اقتصادش تولید از ناشی

 در بسهیاری عوامل و نسهبی اسههت امری اقتصههادی یتوسهت  دهد

 صنتتی گذاریسهرمایه :جمله آن از که رندمور آن تحقق و تکوین

 ص،متخص انسهانی نیروی تربیت فنی، تخصهص اشهاعه تولیدی، و

 ایهروش اعمال و فنی تجربیات ،ابتکار ،ابدا  ،فناوری پیشههرفت

 اسههت، مورر بازده و وریبرره ،تولید سههط  بردن بالا در که جدید

 ترمر  همه از و طبیتی منابا ،پولی و مالی متتبر هایسههازمان

 پذیرش در اجتماعی عوامل و فرهنگ ،هاملت تفکر طرز و روحیه

 و فراگیر شههکل در اجتماعی [  توسههته31اسههت] دجدی تحولات

 قتحق زندگی، کیفیت در بربود همچون هاییلفهوم با آن پایدار

 شههناخته اجتماعی یکپارچگی به نیل اجتماعی، عدالت و برابری

 مشارکت سالاری،شهایسهته نظام تحقق که در این زمینه شهودمی

 قابلیت تقویت مدنی، نرادهای و هاانجمن بس  قالب در اجتماعی

 از حاصههل هایضههرورت به پاسههخگویی اجتماعی، نظام ظرفیت و

 امانسههج حفظ با اجتماعی تکثر پذیرش گوناگون، هایدگرگونی

 افراد آحاد عملی و نظری هایقابلیت ،هاتوانمندی ارتقای و ملی

 که فتال شهههرروندان قامت در که گرانیکن  به نیل و جامته

ارتباط نزدیکی  ،هسهههتند زنده سهههر و گرم ایجامته سهههازنده

 و پویایی را اجتماعی توسهههته ،محدودتر متنایی در  [38]دارد

 ارتباط و پیوند به و کنندمی تتریف اجتماعی نظهام پهایهداری

 و فرهنگی اقتصهههادی، متغیرهای با اجتماعی نظام دیهالکتیکی

 اجتماعی و اقتصادی های توستهنظریه لازم می شود  توجه نرادی

 ینراد - فرهنگی عناصر و اقتصادی نیروهای بین تتامل طریق از

 [  58]است شده تکرارو بارها  بارها تاریخ در

 توسعه فرهنگی-2-3

پیشهههین نو بههانزدیکیارتبههاطکهههفهرهنههگتهوسهههتههه

  است فرهنگیتولیددرمردمیمشهارکتکردنترگسهتردهدارد،

 نیاز شههود، توزیا لازم حد در بتواند کهبرای این فرهنگی کالاهای

 صههورت مردم توسهه  نیز کالا این تولید و  دار شههدن تولید به

 تولید که سههتا این شههده توصههیه سههیاسههت اینجا ر  دپذیردمی

 دولتی بخ  و دولت کنترل از الامکانحتی کهالاهای فرهنگی

 مردمی مشارکت تا شود خصوصی واگذار بخ  به و شهده خارج

 دارد وجود اینجا رد که فرضههی  یابد افزای  فرهنگی تولید در

 طریق ازصههرفا  هاانسههان زندگی کیفیت ارتقای که اسههت این

 کالاهای تولید بلکه ؛پذیردنمی تحقق کالاهای فرهنگی مصههرف

  گرددمی هاانسهههان زندگی کیفیت ارتقای سهههبب نیز فرهنگی

 موسیقی، شنیدن سینمایی، فیل  تماشای فق  که نیست ینچن

 انسان زندگی ارتقای سبب غیره و کتاب خواندن تماشای نقاشی،

 نقاشههی موسههیقی، نواختن فیل ، تولید در مشههارکت بلکه ؛گردد

 نیز سههبب فرهنگی کالاهای سههایر تولید و کتاب نوشههتن کردن،

 مردمی مشارکت باید و شهودمی هاانسهان زندگی کیفیت ارتقای

 زندگی کیفیت ارتقای که بسههها چه  یابد امور افزای  این در

 حاصههل بیشههتر کالاهای فرهنگی تولید در با مشههارکت انسههانی

 فرهنگ کیفی توسههته ،فرهنگ توسههته از دیگری نو  شههود می

 افزای  توسته، نو  این در  اسهت اهمیت فراوانی حاجز که اسهت

رف توزیا و تولید  بلکه مدنظر نیسهههت، فرهنگی کالاهای صههه 

 نظام درونی انسههجام فرهنگی، تولیدات کیفیت قبیل از مباحثی

 و قوت با فرهنگی کالاهای مصهرف و تولید میزان رابطه فرهنگی،

 شههدن درونی و پذیریچگونگی جامته ،یانسههان هویت ضههتف

 حفظ با فرهنگی کالاهای توزیا و تولید انطباق میزان، فرهنگی

 و است مطرح ایرسانه تولیدات و هاپیام محتوای زیست، محی 

 رشد با فرهنگی کالاهای مصهرف و میزان تولید رابطه طورکلیبه

قرار  توجه مورد متنوی او و مادی زندگی کیفیتو  انسان تتالی و

 و آیدبه میان می سخن فرهنگی توسهته از کههنگامی .گیردمی

 به مردمآسههان و سههرل  دسههترسههی امکانات آن اسههت که قصههد

 ویژه که فرهنگ نوعی از عمل در ،فراه  آورده شهههود فرهنگ

 هاییو شههیوه هاقابلیت و شههودجسههته می دوری اسههت، نخبگان

 از ترگسهههترده مفروم به متکییابد که پرورانهده و توسهههته می

 زیرا یابد  ارتقا جامته هر عادی مردم یتنی فرهنگ باشد؛ فرهنگ

 در[  8است نه فق  نخبگان] مردمان فرهنگی تمام توسهتههدف 

 و فرهنگی حوزه در گرایینخبه از جلوگیری متنای به این واقا،

 طبقات و اقشههار همه بین در فرهنگی کالاهای توزیا به گرای 

 قرار جامته یک شرروندان همه دسترس در آنرا تا است اجتماعی

 «فرهنگ کردن دموکراتیزه» مفروم با گذاریسیاست این از  دگیر

 فرهنگی توسههته نو  این سههنج  برای  [1]شههودمی برده نام نیز

 ها،کتاب مطبوعات، ها،روزنامه تیراژ قبیل از هاییشههاخص متمولا



 
 ساز و منصور حقیقتیانمهرشاد شجاعي، محمدعلي چیت
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 سههینماها، ها،تلویزیون و رادیو ها،کتابخانه تتداد مطالته، میزان

 سایر و هاورزشگاه مدارس، مسهاجد، ها،آموزشهگاه تتداد ها،گالری

 دیگر نو   گیردمی قرار بررسهههی مورد فهرههنهگی کههالههاهههای

 نو  اب نزدیکی ارتباط که فرهنگ توسته زمینه در سهیاسهتگذاری

 گیفرهن تولید در مردمی مشارکت کردن ترگسترده دارد، پیشین

 ردهب کارهب متفاوت کاملا متنای دو با «فرهنگی توسته»[  0]است

 افیاضهه ترکیبی «فرهنگی توسههته» ترکیب متنا یک در: شههودمی

 این در  باشههدمی توسههته برای الیهمضههاف «فرهنگی» واژه اسههت،

 هایسیاست و فرهنگ کیفی و کمی توسته همان منظور صهورت

: نویسههدمی وقتی دارد اشههاره متنی این به پرلوان  اسههت مربوط

 ی کنمی قصد و گویی می سخن فرهنگی توسهته از که هنگامی»

 ار فرهنگ به مردم دسههترسههی امکانات متینی هایگزین  با که

 اسههت، نخبگان ویژه که فرهنگ نوعی از عمل در بیاوری ، فراه 

 بپرورانی  را هاییشهیوه و هاقابلیت خواهی ،می و جویی می دوری

 هدف  دباش فرهنگ از ترگسترده مفروم به متکی که بگسترانی  و

 به مردم هایتوده دسترسی اسباب آوردن فراه  فرهنگی توسهته

 دو ترتیب بدین  است فرهنگی زندگی در آنان مشارکت و فرهنگ

 توجه با[  1]«مشارکت و دسترسی: یابدمی اهمیت اینجا در عامل

 توسته واقا در فرهنگ، حوزه در مشارکت و دسترسی جنبه دو به

 توسهههته و رشهههد آن در که بود خواهد فرآیندی یک فرهنگی

 لقاب ه  دست به دست و همزمان انسانی تتالی و رشد و فرهنگی

 فرهنگی توسههته برای تلاش در انسههان ،سههانبدین  اسههت تحقق

  گرددمی  یخو خودشکوفایی و تتالی و رشد سبب

 تصف «فرهنگی» مفروم ،«فرهنگی توسهته» دیگر ترکیب در

 «یفرهنگ توسته» نتیجه در  الیهمضاف نه و باشدمی توسته برای

 ماهیت و باشهد «فرهنگی» باید «توسهته» که اسهت متنی این به

  دباشهه فرهنگ بر مبتنی باید توسههته یا باشههد، داشههته فرهنگی

 ایدب سیاسی و اجتماعی اقتصادی، توسته انوا  همه دیگر،عبارتبه

 نای با  باشههد داشههته فرهنگی ماهیت و باشههد فرهنگ بر مبتنی

 فرهنگی بتد» به توجه هفتاد دههه در امر ابتهدای در رویکرد،

 هایداده از اسههتفاده که متنی این به گردید، متطوف «توسههته

 تهتوس هایبرنامه موفقیت اصلی عوامل و شهرای  از یکی فرهنگی

 حل برای خلاقانه نگرش[  1]اسههت متوازن اجتماعی و اقتصههادی

  رودمی کاربه اجتماعی هایارزش ایجاد جرت در اجتماعی مساجل

  اردد بیکاری کاه  بر مسههتقیمی و مثبت تاریر کارآفرینی امروز

 شغلی هایفرصت ایجاد و اقتصادی توسته سهبب ،دیگر سهوی از

 فرهنگی و اجتماعی وضهههتیت بربود باعث تواندمی و شهههودمی

 هایآسههیب و مسههاجل از بسههیاری اینکه به توجه با  شههود جامته

 عدم و بیکاری در ریشه بختیاری و چرارمحال استان در اجتماعی

 مقوله به توجه  دارد جامته افراد برای شههغلی هایفرصههت وجود

 را هاآسهههیب این زیادی حد تا تواندمی اجتمهاعی کهارآفرینی

 قصد پژوه  این لذا ؛دهد کاه  را آنرا و داده قرار الشهتا تحت

 کمک به استان این در موجود مشکلات و مسهاجل بررسهی با دارد

توسههته  و رشههد برای را راهکارهایی و نتایج اجتماعی کارآفرینی

  نماید مطرح فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

اجتماعی در  اقتصععادي و نقش توسععععه فرهنگی  -2-4

 جامعه

 توسههته ریزیبرنامه نظام فرهنگی، توسههته به رویکرد این

 هر در توسههته ریزیبرنامه که زیرا؛ شههود می متحول اقتصههادی

 که است، موضو  فرهنگ به محوری توجه مستلزم جامته بخ 

 توسههته هایبرنامه برای فرهنگی ضههمیمه یک داشههتن از فراتر

 کهزمانی  شههودنمی تلقی اهمیت با نیز همین که هرچنداسههت، 

 شهود،می طراحی ایویژه اقتصهادی بخ  توسهته برای ایبرنامه

توجه شههود  متناهایی و نمادها هنجارها، ها،ارزش باورها، به باید

 شود مشخص و دارد ارتباط راآن با موردنظر اقتصادی که فتالیت

 ؛دارد متنایی چه هدف جامته در اقتصههادی نو  فتالیت این که

 اجتماعی هنجارهای و هاو ارزش باورها با هماهنگی میزان چه

 فرهنگ به اسههت ممکن احتمالی هایآسههیب چه ؛دارد مردم

 از توانمی چگونه یا؛ بزندصدمه  کشهور یا منطقه یا محل موجود

 سهههازیزمینه برای جامته موجود هنجارهای و هاارزش ،باورها

  گرفت برره ایتوسته چنان

 اقتصههادی فتالیت هیچ دیگر که پذیرفت را بایدرویکرد  این

 نسههبتتواند نمی و نیسههت فرهنگی بار از وارداتی عاری فناوریو

 سههازمان، ایدجولوژی،  باشههد خنثی و تفاوتبی خودی فرهنگ به

است که  جامته یک فرهنگ گوناگون هایجنبه همه ابزار و فن
  شده بود غفلت آن زا تاکنون

 ییرتغ بر مبتنی جامته اقتصاد در پیشهرفت و صهنتت توسهته

 پیشروان صف در گرفتن قرار بدون و است هانوآوری خلق و هاایده

 قموف توسته مسیر سریا پیمودن در کشوری هیچ نوآوری، و عل 

 به ار ما تواندمی که ابزاری بارزترین که اسهت طبیتی  بود نخواهد

 بر یمبتن اقتصادی نظام در  است کارآفرینی برساند، مقصهود این

 یک اصلی هایسرمایه ایده، و فکر صهاحبان و نوآوران کارآفرینی،

  شههوندمی محسههوب توسههته اصههلی عوامل از و اقتصههادی بنگاه

 و اردد تنگاتنگی رابطه اجتماعی و اقتصههادی توسههته با کارآفرینی

 رشههد روبه کشههورهای در توسههته هایشههاخص از یکی امروزه

 وندر در کارآفرینان ویژه جایگاه و نق  دلیل ه  بشودمی محسوب

 کشورهای در هادولت از بسیاری جامته، اقتصادی رشد و پیشرفت



 ...بررسي نقش کارآفریني اجتماعي بر توسعه فرهنگي و اقتصادي
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 از برداریبرره و امکانات حداکثر اب پیشهههرو و یافته توسهههتهه

 دارای که را جامته افراد از شهههماری تحقیقاتی، دسهههتاوردهای

 هایفتالیت و کارآفرینی آموزش به هستند کارآفرینی هایویژگی

 فراه  ضمن کارآفرینی توسهته [ 51]کنندترغیب می کارآفرینانه

 جمله از جاری تلامشههک و مسههاجل توسههته، و رشههد زمینه آوردن

 آموختگاندان  بیکاری فرهنگی، و اجتماعی نهابسهههامانی فقر،

  کرد خواهد مرتفا را بیکاران سههایر انبوه متضههل و دانشههگاهی

 اجرای و تدوین به نیاز اجتماعی توسههته و رشههد به سههتیابید

 این تریناجرایی از یکی کههارآفرینی  دارد ارربخ  راهبردهههای

   [ 1]راهبردهاست

 منطقه ویژهبهما کشههور در توسههته که اسههت این امر واقتیت

 ایلام و چرارمحال و بختیاری هایاسهههتان جمله از جنوب غرب

 دی،اقتصا مختلف هایبخ  در کارآفرینانه سازیظرفیت مستلزم

 افرادی پرورش به منجر امر این  است جامته فرهنگی و اجتماعی

 وکارهایکسب جامته مختلف هایبخ  در توانندمی که شود می

 نوآوری، با و دهند توسته را موجود هایظرفیت کنند، ایجاد نوین

 صورت در  دهند کاه  را عمومی بخ  و دولت جامته،لات مشک

 حداکثر جامته در بالقوه هایظرفیت از مر ، هدف این تحقق

 اجتماعی، رفاه و عدالت زایی،اشتغال و آمد خواهد عملبه استفاده

 این در زندگی به امید و نشههاط زندگی کیفیت پایدار، توسههته

 بیکاری رشد که دهدمی نشان هابررسی  رشد خواهد کرد مناطق

 کاریبی متضل رفا  است یافته افزای  دانشگاهی آموختگاندان 

 و دانشجویان به کارآفرینانه هایمرارت آموزش با آموختگاندان 

 و هارشته انوا  توسته و سو یک از هارشهته همه آموختگاندان 

 هایرشههته دروس سههایر کنار در کارآفرینی جدید هایگرای 

 تتداد ،طریق این از  بود خواهد ممکن ،دیگر سهههوی از موجود

 ادایج و وکارکسب تاسی  سهوی به آموختگاندان  از بیشهتری

 با ،ردیگعبارتبه  داشت برخواهند گام بیکاران سایر برای اشهتغال

 و رشههد زمینه آوردن فراه  ضههمن ،کشههور در کارآفرینی توسههته

 یاجتماع نابسامانی فقر، جمله از جاری تکلامش و مساجل توسته،

 ایرس انبوه متضلو  دانشگاهی آموختگاندان  بیکاری فرهنگی، و

  شد خواهد مرتفا نیز بیکاران
 

 اصلی تحقيق هايفرضيه -3
H1دارد تاریر اقتصادی توسته بر اجتماعی : کارآفرینی   

H2اقتصادی تاریر دارد توسته بر : توسته اجتماعی  

H3 کارآفرینی اجتماعی بر توسته فرهنگی تاریر دارد :

H4:  توسته فرهنگی تاریر دارد توسته اجتماعی بر 

H5 : کارآفرینی اجتماعی و توسههته اجتماعی در رابطه با توسههته

 د میانجیگری با توسته اقتصادی دار فرهنگی نق 

های مدل مفرومی پژوه  همراه با فرضیه ،5 شماره در شکل

ترسههی  شههده  ،د گرفتاین مقاله مورد آزمون قرار خواه که در آن

   ستا

 
 مدل نظري پژوهش :1شكل 

 شناسی پژوهشروش -4
 -صیفیتوظر نو ، و از نکاربردی پژوه  جاری از نظر هدف، 

اسههتان  های صههنتتی  مدل پژوه  در شههرر اسههتپیمایشههی 

 ،چرهارمحال و بختیاری مورد آزمون قرار گرفت که به این منظور

شامل سه  وای با سوالات بسته ها پرسهشهنامهابزار گردآوری داده

ی و سهوالات سنج  شهناختهای جمتیتبخشهنامه همراه ویژگی

ههای موردنیاز برنامه وری دادهبرای گردآمتغیرههای پژوه  بود  

 نامه اسههتاندارد تریه شههده توسهه شههفرینی اجتماعی از پرسههآکار

با توجه به اینکه [  9]( اسههتفاده شههده اسههت5091عباس عرب)

چارچوب کلی سهههوالات متغیرهای توسهههته در تحقیق براسهههاس 

منظور بررسهههی روایی به اسهههت،پرسهههشهههنامه محقق سهههاخته 

ها از روایی صههوری اسههتفاده شهههد که مورد تایید پرسههشههنامه

ج که شامل پنقرار گرفت  وه متخصصین آشنا با مبحث مورد پژ

های صنتتی و اساتید دانشگاه بودند  نفر از مدیران شرکت شرر 

بین  عدد پرسههشههنامه 01ها، برای سههنج  پایایی پرسههشههنامه

مشهههخص  SPSSافزار توزیا گردید و با اسهههتفاده از نرمکارکنان 

فرینی آکار
 اجتماعی

توسته 
 اجتماعی

توسته 
 فرهنگی
 

 

 توسته اقتصادی

H3 

H4 

H5 

H1 

H2 
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 ها است ( که نشان از پایایی بالای پرسشنامه2 شماره )جدول اسهههت 1/1گردید که ضهههریب آلفای کرونباخ متغیرها، بی  از 
 ضریب آلفاي كرونباخ متغيرهاي پژوهش :2جدول 

 تعداد سؤالاتكرونباخ يضریب آلفامتغير

 950/1 01توسته اجتماعی

819/1 01توسته اقتصادی

890/1 01عملکرد فرهنگی

های صههنتتی جامته آماری پژوه ، شههامل کارکنان شههرکت

های بروجن و شررکرد استان چرارمحال و بختیاری در شررستان

نفر بود کههه از طریق روش  51811بههالب بر  و 5098سههههال 

گیری جامته محدود و گیری تصادفی ساده و با فرمول نمونهنمونه

کوکران اندازه نمونه  فرمول از اسههتفاده ، با%91ضههریب اطمینان 

 الگوی پژوه  و ، بها توجه بهنرهایهتدر نفر تتیین گردیهد   083

منظور آزمون مدل از الگوی متادلات ساختاری بهها ماهیت فرضیه

 پژوه  استفاده شد 
 هاي صنعتی پژوهش: آمار توصيفی شهرک3جدول

هاي صنعتی استان چهار شهرک

 محال و بختياري

 تتداد افراد تتداد شاغلین تتداد واحد واحد کاربری نو  محل شرر  صنتتی

 بروجن

5303 1 وتروکامپی الکترونیک و برق

31851 51 خدماتی

03150 53 سلولزی

521133 33 شیمیایی

85229 23 غذایی

31853 29 فلزی

5111 9 فلزی غیر کانی

5891 51 نساجی

 شررکرد

51 01550وتروکامپی الکترونیک و برق

51 31123خدماتی

28 29851سلولزی

19 500138شیمیایی

21 19825غذایی

90 231391فلزی

28 31123فلزی غیر کانی

2130353نساجی

 8338 51118 083 2 مجموع

 هاتجزیه و تحليل داده -5
درصد آنرا زن  3درصد مرد و  93نتایج پژوه  نشان داد که 

دهندگان دارای مدر  بیشهههتر پاسهههخ ،هسهههتنهد و از این میان

درصههد آنرا دارای سههابقه  32(، %33زیر دیپل ) تحصههیلی دیپل  و

درصههد آنرا دارای سههن  33سههال و همچنین  51خدمت کمتر از 

منظور بررسهههی میزان حاکمیت   بههسهههتنهدسهههال  11تها  35

ای استفاده شد  نتایج این نمونه تک t متغیرهای پژوه  از آزمون

 است نشان داده شده  3 شماره آزمون در جدول
 

 ايتک نمونه tنتایج آزمون  :4جدول 

هاعامل

Test Value = 3 

ميانگين T 
درجه 

آزادي
Sig. (2-tailed) 

اختلاف 

ميانگين

%55فاصله اطمينان 

حد پایين حد بالا

15/0 کارآفرینی اجتماعی 519/1 083 818/1 151/1 5155/1- 5855/1

11/2 توسته فرهنگی 31/2- 083 155/1 2011/1 3112/1- 1138/1-

توسته اجتماعی 59/0 12/2 083 131/1 5911/1 1135/1 0119/1

توسته اقتصادی 581/0 23/2 083 123/1 5811/1 1220/1 0011/1
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 sigشود، میزان مشاهده می 3شماره  طور که در جدولهمان
 11/1اجتماعی کمتر از  کهارآفرینی متغیرهها بهه جز برای همهه

توان گفت که میزان کارآفرینی اجتماعی در اسهههت  بنهابراین می
  اما در مورد توسههته اسههتبرابر متوسهه   %91سههط  متناداری 

است، پ   11/1کمتر از  sigفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی چون 
میزان این متغیرها با سهههط  متوسههه  تفاوت متناداری دارد و با 

و پایین مربوط به متغیر توجهه بهه حهد بالا و پایین، چون حد بالا 
توان گفت میزان متغیر توسههته می اسههت،توسههته فرهنگی منفی 

و چون حد پایین و بالای  استها کمتر از متوس  فرهنگی شرر 
توان می است،متغیرهای اجتماعی و اقتصادی نمونه هر دو مثبت 

های میزان توسهههته در شهههرر  %91گفت در سهههط  متناداری 
شهررکرد بی  از متوسه  اسههت  الگوی نظری صهنتتی بروجن و 

 Amos 17افزار اراجه شد، توس  نرم 5 شماره پژوه  که در شکل
هههای مورد آزمون قرار گرفههت  ابتههدا مههدل پژوه  توسههه  داده

 آوری شهههده مورد برازش قرار گرفت که نتایج آن در جدولجما
 نشان داده شده است  1 شماره

 نتایج برازش مدل پژوهش :5جدول 

 DF CMIN P شاخص
نسبت كاي  اسكوئر 

 DF بر
GFI RMSEA 

 10/1 91/1 3/2 2/1 11/521 591 مدل مفروض

 
، شههاخص 11/1از ( الگو  بزرگتر CMINاسههکوجر)مقدار کای

یا شاخص نیکوجی  GFI، 1تا  5اسهکوجر برنجار یا نسهبی بین کای
و نیز شههاخص ریشههه دوم میانگین مربتات  1/5برازش نزدیک به 
 شههماره )جدولاسهت 18/1کوچکتر از  RMSEAخطای برآورد یا 

رازش بسهههیار خوبی برخوردار توان گفت مدل از بمی   بنابراین(1
ا هید الگو، برای آزمون متناداری فرضیه  پ  از بررسی و تایاسهت

 است  جدولاستفاده شده  Pو  9از دو شاخص جزجی مقدار بحرانی
های های پژوه  و ضههرایب مدلنتایج آزمون فرضههیه 3 شههماره

 تحلیل مسیر را نشان می دهد 

های پژوه  مورد تایید ، همه فرضههیه3 شههماره طبق جدول

بیشههتر از  %91زیرا مقدار بحرانی در سههط  متناداری  قرار گرفت؛
اسهههت  بنابراین متغیر کارآفرینی  11/1کمتر از  tو مقهدار  93/5

  (H1)بر توسته فرهنگی ارر مثبت دارد 558/1اجتماعی با ضریب 
نیز بر توسهههته اقتصهههادی ارر مثبت  اجتماعی کارآفرینی متغیر
متغیر توسته  ،دیگر است  از سوی 181/1 ( که ضریب آنH2)دارد

که ضههریب  (H3)اجتماعی بر توسههته فرهنگی نیز ارر مثبت دارد
بر  111/1و متغیر توسههته اجتماعی با ضههریب اسههت  509/1آن 

و سرانجام توسته فرهنگی  (H4)توسهته اقتصهادی ارر مثبت دارد
که  (H5)کارکنان برتوسههته اقتصههادی تاریر مثبت متناداری دارد

 مدل سههاختاری پژوه  در شههکلسههت  ا 21/1 آن ضههریب تاریر
 نشان داده شده است  2 شماره

 هاي تحليل مسيرضرایب مدل :6جدول 

نتيجه t مقدار بحرانی فرضيه ضریب رگرسيونی  شماره فرضيه

تایید 110  2.5 558  فرهنگی توسته اجتماعی آفرینی کار ← 5 

تایید 115  0.21 111  اقتصادی توسته توسته اجتماعی ← 2 

تایید 15  2.3 509  اجتماعی توسته ← فرهنگی توسته 0 

تایید 115  0.91 181  اقتصادی توسته اجتماعی آفرینی کار ← 3 

تایید 131  591 21  اقتصادی توسته توسته فرهنگی ← 1 

 
 مدل ساختاري پژوهش: 2شكل 

 

9 Critical Value (C.R.) 

کارافرینی 
 اجتماعی

توسته 
 اجتماعی

توسته 
 فرهنگی
 

 اقتصادیتوسته 
 

.11
8 

.139 

.25 

.587 

.575 
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 گيريبحث و نتيجه -7
های جدید اشهههتغال و کهارآفرینی اجتماعی با خلق فرصهههت

رری در بربود وضا اقتصادی ودرآمد، نوآوری و ایجاد رفاه، نق  م

توسهته اجتماعی و فرهنگی افراد شاغل  امروزه،  داردو متیشهتی

تجربه بسیاری از  ز اهمیت است جبسیار حاهای صنتتی در شرر 

کشهههورهای فقیر پرجمتیت که طیف وسهههیتی از جمتیت آنرا را 

ر کمت مندیبا بررهاستان چرارمحال و بختیاری  نظیر یهایاستان

دهنهد، بیهانگر این نکته اسهههت که توجه به مقوله تشهههکیهل می

کاسته و شررها  تواند از مراجرت به سهایرکارآفرینی اجتماعی می

های اشتغال، رفاه و پیشرفت آنان را در همان شرر و استان زمینه

شههان فراه  نماید  همچنین اقتصههاد کشههورهای محل سههکونت

یافته و در حال توسته برای فرار از بیکاری با کمک نیروی توسهته

و این مر  موجب توجه  اره یافتهکهارآفرین اجتمهاعی، حیاتی دوب

کشههورهای مختلف به موضههو  کارآفرینی اجتماعی شههده  خا 

 .است

 های کارآفرینانهنتایج پژوه  نشان داد که از نظر وجود برنامه

شررکرد، در وضتیت های صهنتتی بروجن و اجتماعی در شهرر 

رای کارآفرینی شهههرای  لهازم ب د ولی هنوز بهامتوسهههطی قراردار

که شهههاخص توسهههته فرهنگی از حالیدر ؛دفاصهههله داراجتماعی 

وضهتیتی نامناسهب بر خوردار اسهت  توسته اقتصادی از وضتیتی 

نسههبتا خوب برخوردار اسههت و عملکرد توسههته اجتماعی تقریبا 

خوبی مشهاهده شده است  نتایج نشان داد که کارفرینی اجتماعی 

ران و مدی ها تاریر مثبت داردبر توسته اقتصادی و فرهنگی شرر 

توانند از کارآفرینی های صههنتتی بروجن و شههررکرد میشههرر 

عنوان مکهانیزمی برای ارتقهای ظرفیهت اقتصهههادی اجتمهاعی بهه

در این   ها و بربود توسهههته فرهنگی آن اسهههتفاده کنندشهههرر 

هایی اسهههتفاده کنند که صهههورت باید مدیران وکارکنان از برنامه

شهههود و از  کارآفرینی در افرادموجب افزای  خلاقیت، نوآوری و 

خودداری  ،اندهایی که کارایی خود را از دسهههت دادهادامهه برنامه

روی توسهههته  کنند  همچنین توسهههته اجتماعی تاریر مثبتی بر

هرچند توسهته اجتماعی و اقتصادی دو روی یک ، اقتصهادی دارد

باید  همچنینشهههود  ای که توسهههته نامیده میاند؛ سهههکهسهههکه

ها نراد های اقتصادی تافته جدا بافته از سایرکه نراد درنظرداشهت

بخواهی  در عرصهه اقتصهادی شاهد رشد  کهو در صهورتی نیسهت

 از توسته اجتماعی مطلوبی برخوردار باشی   باید ،پایدار باشی 

 ژهیوما به اسههت که توسههته در کشههور نیا تتیواقدر پایان 

ر د نانهیآفررکا یسازتیمسهتلزم ظرف یاریاسهتان چرارمحال بخت

جامته اسههت   یو فرهنگ ی، اجتماعیمختلف اقتصههاد یهابخ 

در تواننههد یشهههود کههه میم یامر منجر بههه پرورش افراد نیا

 یهاتیکنند، ظرف جادیا نینو یمختلف جهامته کارها یههابخ 

مشکلات جامته، دولت و بخ   یموجود را توسته دهند و با نوآور

رشههد هدف مر ،  نیرا کاه  دهند  در صههورت تحقق ا یعموم

 تیفی، کداری، توسهههته پایت و رفاه اجتماعال، عهدییزااشهههتغهال

اتفاق خواهد افتاد مناطق  نیدر ا یبه زندگ دی، نشههاط و امیزندگ

شهههکهل گیری  تحولهات مرمی در حوزه کهار و فتالیت   و موجهب

 نیتام یبرا ی اجتماعینیکارآفر نیبنابرا اقتصههادی بشههری شههود

  است  یاهداف ضرور نیبه ا یابیها و دستازین

 فهرست منابع

هاي كارآفرینی اجتماعی و ها و مدلبررسی مفاهيم  نظریه"؛ پور، حبیبابراهی  ؛زاده، فتاحابطحی، سیدحسین؛ شریف [5]

   5089، برار و تابستان 25، مدیریت فرهنگ و سازمانی، سال هشت ، شماره "ارائه مدل مفهومی

هاي موجود دركارآفرینی اجتماعی تحليلی برشكاف" ؛شرفی فرزاد، فاطمه ؛زاده، یاشارمحمود؛ سهلام ،احمدپور داریانی [2]

  5089، المللی مدیریت و نوآوریکنفران  بیناولین  ،"پاي در زنجير  در ایران

 اول،چاپ  ،یآموزش يهادر بستر نظام یتوسعه فرهنگ ؛منافی شرف آباد، کاظ  ؛وند، سیروس؛ قنبریمحمدرضها اردلان، [0]

   5091، نایسینشر بوعل ،همدان

 توسعععه در آن نقش و موثر عوامل اجتماعی  كارآفرینی"،(5093)؛ شههیوا قادری،؛ جلوه صههیفوری،؛ صههبا پیرمحمدی، [3]

 وستهت و ریزیبرنامه المللیبین همای  کردستان، دانشهگاه ،"(كردستان و كرمانشعاه هاياسعتان بر تاكيد)اقتصعادي

    5093پایدار،  اقتصاد

  5018، امروز امیپ ،چاپ اول، ترران فرهنگ و تمدن  نهيزم در  یی: گفتارهایفرهنگ شناس ؛زیپرلوان، چنگ [1]

، کنفران  ملی "اقتصععادي و توسعععه پایداربررسععی نقش كارآفرینی در رشععد " ؛بزرگی، فرشههاد ؛دیو سههالار، سههمانه [3]

  5095، بنیانکارهای دان وکارآفرینی و مدیریت کسب
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   5018، "نقش كارآفرینی در رشد و توسعه پایدار"؛ شتبانیان، فرهاد [1]

www.parsdise1386.blogfa.com

نی، فصلنامه توسته کارآفری ،"هاي رفتاريبررسی كارآفرینی اجتماعی با رویكرد مشخصه"، جمشید؛ صالحی صدقیانی [8]

  5089 ، برار31-93صص ، 1، شماره پیاپی 5دوره سوم، شماره 

اسی رشهننامه کاپایان ،بينی كارآفرینی اجتماعی كاركناننقش سعبک رهبري تحولی مدیران در پيش ؛عرب، عباس [9]

  5091ارشد، دانشگاه فردوسی مشرد، 

 كارآفرینی بر مبتنی مندسععازيتوان"؛ محسهههن نوغانی،؛ حسهههین برروان،؛ محمد مظلوم خراسهههانی،؛ مردی کرمانی، [51]

 شععهرداري خانوار سععرپرسععت زنان مندسععازيتوان سععتاد موردي همطالع)ايزمينه نظریه یک هارائ: اجتماعی
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