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  چکیده

اجتماعی سازمانی است. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردي و  هدف از این مطالعه واکاوي مبحث کارآفرینی
ها، پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. این پژوهش در سازمان کمیته امداد خمینی و در  برحسب گردآوري داده

نفر از مدیران  15افته با هاي نیمه ساختاری ها از طریق مطالعه منابع مستند و مصاحبه انجام شد. داده 99تا  97بازه زمانی بین 
ارشد، میانی و کارشناسان کمیته امداد خمینی و همچنین کارشناسان فعال در حوزه کارآفرینی اجتماعی سازمانی، از طریق 

ها شناسایی شد. در دومین  کد مقدماتی از تحلیل مصاحبه 257آوري شد. در مرحلۀ کدگذاري باز، گیري هدفمند جمع نمونه
هاي مدل کدگذاري محوري حول پدیده موردبررسی انجام شد. بر اساس  محوري با استفاده از سازهمرحله، کدگذاري 

عنوان پدیده محوري انتخاب شد. شرایط علی در قالب دودسته عوامل  هاي پژوهش، مفهوم خودکفائی و اشتغال به یافته
اقدامات حوزه بازاریابی، اقدامات حوزه هاي سازمان، محیطی و سازمانی جاي گرفتند و شش مقوله اصلی شامل قابلیت

تجاري، اقدامات حوزه اجتماعی، اقدامات حوزه طراحی و پیشنهاد شغل، اقدامات حوزه مشاوره شغلی، ضمانت 
گر در دودسته  عنوان راهبرد انتخاب شدند. عوامل مداخله الوصول براي مددجو، راهبري شغلی و عوامل محیطی به سهل

ها و  هاي اجرائی اشتغال کمیته امداد، برنامه کننده شناسایی شدند. استراتژي سازمان، سیاست کننده و تضعیف تقویت
عنوان عوامل زمینه و بسترساز کارآفرینی  سپاري به هاي آموزش شغلی، ثبات مدیریت و برون اقدامات مدیریتی، برنامه

زمانی در سه سطح خرد، میانی و کالن تعیین اجتماعی سازمانی تعیین شدند درنهایت پیامدهاي کارآفرینی اجتماعی سا
  شدند.
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  مقدمه
ــه   ــه در عرص ــدي ک ــث جدی ــروزه مبح ــازمانی   ام ــارآفرینی س ــار ک ــارآفرینی و در کن ي ک

نفعت موسسه اجتماعی موردتوجه قرارگرفته، کارآفرینی اجتماعی است. این نوع کارآفرینی، م
دارد و ریشه در تعامالت انسانی  را با تصویري از انضباط، نوآوري و وابستگی اجتماعی بیان می
هـاي خالقانـه بـراي حـل مسـائل       و روابط اجتماعی بشـري دارد. کارآفرینـان اجتمـاعی نگـرش    

ش هـاي خـاص خـود؛ یعنـی عـامالن تغییـر در بخـ        برنـد و داراي ویژگـی   اجتماعی بـه کـار مـی   
هاي  اجتماعی، پذیرش مأموریت براي ایجاد و بقاي ارزش اجتماعی، شناسایی و ترغیب فرصت

گـردد، هسـتند    وسیله منابع در دسترس که درنهایت به ارزش سازي اجتماعی منجر مـی  جدید به
ــادري، هــاي  ). جــوهره کــارآفرینی اجتمــاعی همــان فعالیــت 1396(پیرمحمــدي، صــیفوري و ق

پذیر و محروم جامعه  و احساس مسئولیت در قبال مشکالت اقشار آسیبدوستی، نیکوکاري  نوع
سـازد، نسـبت    است. آنچه ضرورت کارآفرینی اجتماعی را در جامعه مدرن امروزي آشکار می

داري است که با اصالت دادن به منافع شخصی و نادیده گـرفتن حقـوق و نیازهـاي     نظام سرمایه
فقر و محرومیت و افزایش شکاف طبقاتی در جامعـه   پذیر جامعه برشدت اقشار و طبقات آسیب

هـاي تجـاري بـراي حـل مسـائل       هـا و مؤسسـه   افزوده است. همچنین با توجه بـه ناکـامی دولـت   
اي، جامعه امروزي براي رویارویی با مسائل پیچیده اجتمـاعی بـه کـارآفرینی و خالقیـت      توسعه

دیگر یکی از مفاهیمی کـه اخیـراً در   از سوي ). 1399اجتماعی نیازمند است (فالح و همکاران، 
که بحث توسعه کشـورها   شک هنگامی شود بحث توسعه است. بی درون جامعه خیلی شنیده می

کند توسعه  ترین و شاید اولین جهاتی که ذهن شنونده را به خود جلب می آید از مهم به میان می
بـدون توجـه بـه رشـد     یافتـه   اقتصادي و اجتماعی کشورهاست. قاعـدتاً تصـور کشـوري توسـعه    

ي جوانــب  رغـم پوشـش مفهـوم توسـعه بـر کلیـه       اقتصـادي و اجتمـاعی غیـرممکن اسـت. علـی     
اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، در اکثر مواقع به دلیل نقش و جایگاه مهمـی کـه رشـد    

صورت مترادف به  اجتماعی در فرآیند توسعه کشورها دارد، رشد اجتماعی و توسعه کشورها به
امروزه کـارآفرینی اجتمـاعی سـازمانی    ). Asia Productivity Organization, 2018رود ( میکار 

شود و  کاري اثرگذار و پایدار درراه توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورها شناخته می عنوان راه به
کند؛ بنابراین توجـه بـه ایـن     تري از جامعه را به خود جلب می هاي گسترده هرروزه توجه بخش
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در فضاي کشور ایران نیز ضرورت دارد اهمیت کـارآفرینی اجتمـاعی سـازمانی بـه ایـن       مفهوم
هایی اثرگذار و پایداراست که در بیشتر نقـاط جهـان قابلیـت     حل دلیل است که در پی یافتن راه

هـایی بـه سـمت توسـعه و پیشـرفت بـوده و        اجرا داشته باشند کشور ما نیز در مسیر برداشتن گام
سرعت دادن رونـد   تواند به ق جامع کارآفرینی اجتماعی سازمانی در ایران میمطرح کردن تحقی

اي در حـوزه   ي پربار و دیرینـه  پیشرفت کمک کند از سوي دیگر ایران کشوري است که سابقه
المنفعـه دارد و توجـه بـه رویکـردي نـو در ایـن زمینـه سـبب بـه فعـل درآمـدن             هاي عام فعالیت
 در نـابرابري  فقر و گسترش ).6، 1391شود (عبدي، این حوزه میهاي بالقوه موجود در  قابلیت

و  یافتـه  چشـمگیري  اجتماعی سازمانی افـزایش  کارآفرینی به اخیر توجه هاي سال جوامع، در
 گردیدند که تأسیس ایران در و همچنین مختلف در جوامع گوناگونی غیردولتی هاي سازمان

 اند و داده قرار خود هدف جوامع توسعه اصلی موانع عنوان را به اجتماعی معضالت این حل
در این میان، یکـی از  اند.  گرفته راستا بهره در این گوناگونی اجتماعی کارآفرینی الگوهاي از

هاي ارزشمندي را در مبارزه با ابر چـالش فقـر برداشـته     مراکزي که از بدو تأسیس تاکنون، گام
افرمـان رهبـر کبیـر انقـالب اسـالمی ایـران و       است، کمیته امداد است. این نهـاد اجتمـاعی کـه ب   

هــاي بســیاري در  باهــدف کمــک بــه تحقــق آرمــان عــدالت اجتمــاعی تشــکیل شــد، موفقیــت 
توانمندسازي و شکوفایی استعدادها و تأمین خوداتکایی نیازمندان و محرومان با ارائـه خـدمات   

هـاي   خـی از طـرح  اي کـه بر  گونـه  اجتماعی، حمایتی، فرهنگی و معیشتی کسب نموده است بـه 
تـوان مصـداق نـوآوري اجتمـاعی      کمیته امداد مانند اکرام ایتـام، مراکـز نیکوکـاري و ... را مـی    

خوبی نتوانسته اسـت مـأموریتش    قلمداد کرد. علیرغم هدف و مأموریتی که این سازمان دارد به
سـت بـا در   بای هاي زیاد بازهم این کار محقق نشده است و مـی  را اجرایی بکند و با صرف هزینه

هـا و منـابع و بسـتر اجتمـاعی و شـرایط اقتصـادي و        نظر گرفتن تجربـه دیگـر کشـورها و هزینـه    
هــاي مــؤثر و  هــاي پیشــین گــام هــاي کــارآفرینی اجتمــاعی ســازمانی و نظریــات و تئــوري مــدل

کارآمدي در راستاي کارآفرینی اجتماعی سازمانی خود بردارد. از سویی نوظهور بودن مبحـث  
شده در این زمینه و درنهایت عـدم   هاي انجام گویی پژوهش اجتماعی سازمانی، کلیکارآفرینی 

وجود الگویی جامع براي کارآفرینی اجتماعی سازمانی، پژوهشگر را بر آن داشت تا بـا کسـب   
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هـاي کـارآفرینی اجتمـاعی سـازمانی و اسـتفاده از       دانش کافی درزمینه خصوصـیات و ویژگـی  
طـور خـاص کـارآفرینی     هاي دولتی، بـه  نشگاهی و مدیران سازماندانش و تجربیات مشاوران دا

رو این پژوهش باهدف واکاوي مبحث  اجتماعی سازمانی در کمیته امداد را کنکاش کند. ازاین
کـارآفرینی اجتمـاعی ســازمانی درپـی پاسـخگویی بــه ایـن سـؤال اســت کـه مـدل کــارآفرینی         

 اجتماعی سازمانی در کمیته امداد چگونه است؟

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوهش
ها تالش کردند تا فرایندهاي کارآفرینی را در سازمان خود وارد کننـد. ایـن    رهبران سازمان

هـا،   هاي بازار از طریق استراتژي باهدف شناسایی و تعریف مجدد فرصت» کارآفرینی سازمانی«
آورد.  رقابتی جدید را به وجـود مـی  شود که مزیت  اي انجام می هاي نوآورانه فرایندها و سازمان

کنـد و در   مفهوم کارآفرینی اجتماعی سازمانی این سه مفهوم دیگر از کارآفرینی را ترسیم مـی 
شده از طریـق   فرایند گسترش حوزه شایستگی سازمانی و فرصت مربوطه تعریف«عنوان  اینجا به

شـده اسـت.    تعریـف » ل مسـتقیم نفوذ نوآورانه منابع، چه در داخل و چه از خارج از کنتـر  اعمال
باشـد؛ ماننـد همـه انـواع کـارآفرینی،       زمـان ارزش اقتصـادي و اجتمـاعی مـی     باهدف ایجاد هـم 

حـال، بـرخالف کـارآفرینی     کارآفرینی اجتماعی سازمانی شامل فرصت و نوآوري است. بـااین 
نـابع خـارجی   عنـوان م  سازمانی یا اجتماعی، به همان میزان در تالش است تا منابع داخلـی را بـه  

منظور تولید ارزش اقتصادي و اجتماعی بسیج کند. محققین کارآفرینی اجتمـاعی سـازمانی را    به
تـر و   هـاي شـغلی بـراي توسـعه اشـکال پیشـرفته       منظـور ایجـاد فرصـت    داننـد کـه بـه    فرایندي می

ار منظـور اجبـ   ها است. کارآفرینی اجتماعی سازمانی به قدرتمندتر از مسئولیت اجتماعی سازمان
هـا را از   پذیري بیشتر اجتماعی نیست بلکه در عوض این است که شرکت ها به مسئولیت سازمان

 Austin، 2016هاي اجتماعی آگاه سازند ( مزایاي بالقوه براي مشارکت بیشتر در حوزه شرکت

et alهـا را بـه    هـا روبـرو هسـتند کـه آن     هاي سراسر جهان با ترکیبی از فشار و رقابـت  ). شرکت
ها براي پاسخ به این چالش  دهد. شرکت تر مسئولیت اجتماعی سوق می هاي محکم شکلسمت 

 باید فرایندي را پیدا کنند و ابتکارات اجتماعی خود را به سطحی باالتر منتقل کنید. آن فراینـد 
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). در زیر به ارائه چنـد نمونـه از   Bohman et al ، 2015: 45کارآفرینی اجتماعی سازمانی است (
  پردازیم: هاي کارآفرینی اجتماعی سازمانی می ین مدلتر مهم
 2017( 1مدل کارآفرینی اجتماعی سازمانی نیکولو و وستگرن(  

این مدل یک چارچوب جامع از کارآفرینی اجتماعی سازمانی است که نماي سیسـتماتیک  
ایـن  دهـد   هـا نشـان مـی    کند. آنچه ایـن مـدل   را در مورد کارآفرینی اجتماعی سازمانی ایجاد می

ها و نتایج خاصی براي اقدامات کارآفرینی اجتماعی سـازمانی وجـود دارد.    زمینه است که پیش
رو نـوآوري   هـاي بـالقوه بـراي ایجـاد ارزش مشـترك و ازایـن       ها باید فرصت ازهمه، سازمان اول

شـده خـود    هـاي اصـلی انباشـته    ها باید از دانش و قابلیـت  اجتماعی شناسایی کنند. سپس شرکت
  )Nikolov & Westergren,2017(ه کنند. استفاد
 2016( 2مدل کارآفرینی اجتماعی سازمانی زعفریان و همکاران( 

در هنـد انجـام دادنـد. ایـن      3ها تحقیقاتی را در مورد بازار پایه هرم جمعیت در این مدل، آن
هایی که مشـغول انجـام کـارآفرینی اجتمـاعی سـازمانی      تحقیق مشخص کرده است که سازمان

عنوان فرصت، توسـعه و انطبـاق محصـوالت یـا خـدمات خـود        د، مشکالت اجتماعی را بههستن
هـا بـراي اجـراي اقـدامات کـه       وجود، شرکت دانند. بااین منظور ارتقاء کیفیت زندگی فقرا می به

قبالً ذکرشده، باید درك بهتري از عوامل محیطی مانند تقاضاي محصوالت جدیـد و انتظـارات   
دهد که باید اقـدامات پیشـین سـازمانی وجـود داشـته       شند. همچنین نشان میسهامداران داشته با

باشد. این مـوارد شـامل تأییدیـه برتـر مـدیریت، همـراه بـا پشـتیبانی مـالی و همچنـین شـبکه بـا             
شناسند. ترکیب همـه   هاي غیردولتی) که محیط را بهتر می هاي محلی غیردولتی (سازمان سازمان

مـدت را بـه همـراه داشـته باشـد.       وعیت شرکت و سودآوري طـوالنی تواند مشر ها می این مؤلفه
)Zafarian et al., 2016( 
 2016( 4مدل کارآفرینی اجتماعی سازمانی آگراول و سهسرانمم( 

                                                        
1 Nikolov & Westergren 
2 Zafarian et al 
3 BOP 
4 Agrawal & Sahasranamam 
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در این مدل نویسـندگان بـا جزئیـات بیشـتري کـل فرآینـد کـارآفرینی اجتمـاعی سـازمانی،          
دهنـد. دو پیشـین اصـلی پویـایی محـیط و       یازجمله پیشینیان، اقدامات و نتـایج آن را توضـیح مـ   

طور که قبالً مشاهده شد، شرکت باید مشکالت اجتمـاعی در   هاي سازمانی هستند. همان توانایی
بازارها را شناسایی کند و مقررات دولتی را نیز در نظر بگیرد. منابع شرکت نقش حیاتی دارنـد،  

مدت است. وقتی صحبت از اقـدامات   زیرا کارآفرینی اجتماعی سازمانی یک استراتژي طوالنی
هـاي   هـا عـالوه بـر توسـعه همکـاري بـا سـازمان        رسد، شرکت کارآفرینی اجتماعی سازمانی می

غیردولتی، کارآفرینان محلی و نهادهاي دولتی، باید منابعی را که نیـاز بـه نـوآوري اجتمـاعی و     
یج صریح (ایجاد بازار ها نتاایجاد مدل تجاري جدید است، اختصاص دهند  و این براي شرکت

جدید، جذب مشـتري جدیـد، درآمـد بـالقوه) و نتـایج ضـمنی (مشـروعیت، همکـاري تجـاري          
  ).Agrawal & Sahasranamam,2016جدید) در بر خواهد داشت (

شـود. در   هاي مرتبط با تحقیق حاضر بررسی مـی  از بعد پیشینه تحقیق، در این بخش پژوهش
انجام گرفت. به این نتیجـه رسـیدند کـه ایـن     ) Hadad & Cantaragiu,2017( تحقیقی که توسط

گیـري   اي را بـراي شـکل   مدل کارآفرینی هیچ هسته حمایتی نـدارد و منـابع کمیـاب و پراکنـده    
در تحقیـق خـود بـا عنـوان کـارآفرینی      ) Bohman et al,2015. (دهـد  هویـت سـازمان ارائـه مـی    

عنوان شواهدي عمـل   اجتماعی و بعد تجارت، به اجتماعی سازمانی به این نتیجه رسیدند که بعد
کند که یک سازمان کارآفرینی اجتمـاعی سـازمانی اسـت و بـراي موفقیـت در کـارآفرینی        می

) Tiwari,2015(اجتماعی سازمانی باید هردو بعد در استراتژي سازمان هماهنـگ و درج شـوند.   
شـکالت ایجادشـده توسـط جامعـه     تواند م در تحقیق خود به این نتیجه رسید که استقرار آن می

ــابرابري ســرمایه ــرد.   هــاي منطقــه داري ماننــد ن اي و زوال کیفیــت محــیط اقتصــادي را از بــین بب
)Spitzeck et al,2013( عنـوان محـرك نـوآوري: نسـبت بـه       در تحقیق خود با عنوان پایداري به

یـک مـدل بـراي     ها در برزیل پس از مطالعه مـوردي بـه   الگویی از کارآفرینی اجتماعی شرکت
ها نشان داده است که عوامل محرك خارجی،  کارآفرینی اجتماعی سازمانی رسیدند مطالعه آن
هـاي ایجـاد ارزش    محیطـی و فرصـت   زیسـت  -عالوه بر فاکتورهـاي بـازار، خطـرات اجتمـاعی    
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در تحقیـق خـود    )2013( 1همینگـوي گیـرد.   عنوان عوامل غیر بـازار نیـز دربـر مـی     مشترك را به
ها براي مدیران و مدیران ارشد  هاي آموزشی مسئولیت اجتماعی شرکت ردند که برنامهعنوان ک

هـاي   دارنـد ضـرورت دارد. بررسـی پـژوهش     و همچنین افرادي که مدیریت میـانی را بـر عهـده   
دهد که تاکنون پژوهشی با تمرکز بر سازمان خاص بـه تشـریح و    مرتبط با موضوع نیز، نشان می

شـده درزمینـه    هـاي انجـام   اي کـه پـژوهش   زمانی نپرداخته اسـت، گونـه  کارآفرینی اجتماعی سا
کارآفرینی اجتماعی سازمانی بدون ارائه مدلی جامع درزمینه کـارآفرینی اجتمـاعی سـازمانی و    

ســازي موفــق  کارکردهــاي آن بــا ارائــه مطــالبی کلــی بــه بیــان اهمیــت نقــش ســازمان در پیــاده
  .اند کارآفرینی اجتماعی سازمانی پرداخته

  شناسی   روش
گیري اکتشافی و ازنظـر هـدف کـاربردي اسـت. برحسـب گـردآوري        پژوهش ازنظر جهت

عنوان روش اصـلی   است. در پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته به داده بنیاد -اطالعات کیفی
شده از نظریه داده بنیـاد   آوري هاي جمع شده است. براي تحلیل داده آوري داده بهره گرفته جمع
ها، مفاهیم و  استفاده شد. محورهاي کلیدي در این راهبرد، شناسه 2وش استراوس و کوربینبه ر

). درواقع نظریه داده بنیاد روشی بـراي  Danaeifar, 2006باشد ( ها اعم از فرعی واصلی می مقوله
تدوین طبقات اطالعاتی (کدگذاري باز)، مرتبط ساختن ایـن طبقـات (کدگـذاري محـوري) و     

در مرحلـه  دهد (کدگذاري انتخـابی) اسـت. کـه     نی که این طبقات را به هم پیوند میارائه داستا
شـده اسـت، بـراي     کدگذاري انتخابی شرایط مختلفی کـه در مرحلـه کدگـذاري محـوري بیـان     

). Crasswell, 2006(شوند و مدل نهـایی پـژوهش شـکل مـی گیـرد.       تحلیل کلی باهم ادغام می
تـا   97لمرو مکانی که کمیته امداد خمینی بود در بازه زمـانی  جامعه آماري پژوهش با توجه به ق

، شامل مدیران ارشد، میانی و کارشناسان کمیته امداد خمینی و همچنین کارشناسان فعال در 99
حوزه کارآفرینی اجتماعی سازمانی است که برمبناي معیار خبرگی ( حداقل مـدرك تحصـیلی   

                                                        
1 Hemingway 
2 Strauss & Corbin 
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سال سابقه مدیریت یا فعالیـت   5سابقه کار، حداقل  سال 10کارشناسی ارشد، دارا بودن حداقل 
ــه  ــد انتخــاب شــدند. در   در زمینــه کــارآفرینی اجتمــاعی ســازمانی) از روش نمون گیــري هدفمن

)، هدف پژوهشـگر  Danaeifar, 2006رود ( گیري هدفمند که در پژوهش کیفی به کار می نمونه
اطالعات باشد و پژوهشگر را در انتخاب مواردي است که با توجه به هدف پژوهش، سرشار از 

بنـدي   کنـد کـه طبقـه    شکل دادن الگوي نظري خودیاري دهد و این کار تا جایی ادامه پیدا مـی 
ها و اطالعات اشباع و نظریه موردنظر با تمام جزئیات و دقت تشریح شود (محب  مربوط به داده

به، تکـرار اطالعـات   ). در پژوهش باال پـس از انجـام دهمـین مصـاح    1392زادگان و همکاران، 
ها تا مصاحبه پانزدهم ادامه پیدا  آوري داده منظور اطمینان، روند جمع دریافتی مشاهده شد که به

). 1985( 1منظـور تــأمین روایـی و پایـایی پــژوهش، از روش ارزیـابی لینکـولن و گوبــا      کـرد. بـه  
ر و بـر پایـه ایـن    ها کمی اسـت. بـه ایـن منظـو     استفاده شد که معادل روایی و پایایی در پژوهش

، مبنـایی  5و تائیـد پـذیري   4پذیري ، اطمینان3پذیري ، انتقال2روش چهار معیار موثق بودن و اعتبار
). Lincolne & Guba,1985(شـود   براي حصول روایی و پایایی در پژوهش کیفی محسـوب مـی  

ها بـه حـد اشـباع ادامـه پیـدا کـرد و از راه        گیري تا رسیدن داده براي کسب قابلیت اعتبار، نمونه
وسیله ده نفر از مدیران سازمان (پنل خبرگان) ارزیابی شد. به ایـن منظـور مـتن     روایی صوري به

وسقم آن  ها درباره صحت کنندگان ارائه شد و آن شده به مشارکت مصاحبه و کدهاي استخراج
ظهارنظر کردند و در صورت داشتن هرگونه مغایرت، مراتب موردتوجه و بررسی قرار گرفت. ا

انتقـال یـا    ها قابـل  هاي مطالعه تا چه حدي در دیگر گروه پذیري اشاره به این دارد که یافته انتقال
کنندگان در پژوهش از سطوح مختلـف   منظور تحقق آن سعی شد مشارکت استفاده است که به

پـذیري یـک پـژوهش بیـانگر      با تخصص و تجربیات متفاوت انتخـاب شـوند. اطمینـان   سازمانی 
هاي پژوهش است که در پژوهش باال از ضـبط کامـل    سازگاري، منطقی بودن و پیوستگی یافته

                                                        
1 Lincolne & Guba 
2 Credibility 
3 Transferability 
4 Dependability 
5 Conformability 
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وسیله همکـار   ها و امکان کدگذاري باز به منظور ایجاد امکان بررسی چندباره داده ها به مصاحبه
ها) تا حد امکان خـودداري   آوري داده (انجام مصاحبه ی شدن زمان جمعاستفاده شد و از طوالن

دهنـده ارتبـاط    کنندگان راجع به یک موضوع پرسیده شد. تأیید پذیري نشان و از همه مشارکت
ها با منابع، ظهور نتایج و تفاسیر از این منابع اسـت. تشـریح کامـل مراحـل پـژوهش اعـم از        داده
منظـور فـراهم کـردن امکـان ممیـزي در       ها به مایه گیري درون شکل ها، تحلیل و آوري داده جمع

کنندگان در پژوهش قرار داده شـد تـا صـحت نحـوه انجـام و نتـایج        اختیار چند تن از مشارکت
  شده در پژوهش تائید شود. حاصل

  اي از نتایج کدگذاري باز . نمونه1جدول 
 ها شماره مصاحبه کدهاي باز ردیف

 فراوانی کدها ... 14 13 11 9 8 3 2 1
 10 0 1 0 1 0 1 0 1 1 پشتیبانی سازمانی 1

2 
هایی براي ایجاد  فرصت

 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 ارزش درون سازمان

 11      1 1 1 1 حمایت مدیریت 3

ها و  پشتیبانی مالی از طرح 4
 ها ایده

0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مدیریت حل مسئله 5

6 
پایدارسازي اشتغال 

 ایجادشده
1 1 1 1 0 0 0 1 0 8 

... ...          ... 
 766 ... 50 50 65 80 65 100 64 62 مجموع 257

  ها یافته
  توصیف جمعیت شناختی

%) 80مرد ( 12نفر از خبرگان این حوزه بودند که شامل  15کنندگان در این مطالعه،  شرکت
%) و 7/46نفر کارشناسی ارشـد (  7%)، 6/6نفربا مقطع تحصیلی کارشناسی( 1%)که 20زن ( 3و  

نفـر بـا سـابقه     10%)  و 6/6سال سابقه کاراجرایی( 5%) بودند که یک نفر با 7/46نفر دکتري ( 7
دهنده  %) حضور داشتند. که نشان8/26سال ( 20نفر با سابقه بیش از  4%) و 6/66سال ( 20تا  10

  باشد.  هاي جمعیت شناختی افراد براي شرکت در این مطالعه می سطح مطلوب ویژگی
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در مرحلۀ نخست، کدگذاري باز، کدهاي مقدماتی شناسایی شد که پس از پاالیش و ادغام 
  ) آمده است.2اي از آن در جدول ( ناسایی شدند که نمونهکدنهایی ش 257کدهاي مشابه، 

هاي مدل  در دومین مرحله، کدگذاري محوري انجام شد. این کدگذاري با استفاده از سازه
. شـرایط  1انـد از:   شـده اسـت کـه عبـارت     کدگذاري محوري (حول پدیده موردبررسی) انجـام 

  ).Bohm,2004(. پیامدها 6. راهبرد 5گر؛  . مداخله4اي؛  . شرایط زمینه3؛ 1. مقوله مرکزي2علی؛

  شده از کدگذاري محوري هاي استخراج اي مقوله . نمونه2جدول 
ابعاد 

 منبع کد کدگذاري محوري ها مقوله پژوهش

ف
ردی

 

مقوله 
 مرکزي

ایجاد شغل با 
 درآمد باثبات

 P6-031, P7-060, P10-051, P14-025 1 ها مشروعیت شرکت
-P1-030, P3-053, P5-025, P7-049, P9 ایجاد بازارهاي جدید

030, P10-040, P11-019, P12-030 2 

-P2-026, P3-054, P7-050, P12-031, P14 مدت سودآوري طوالنی
020, P15-021 3 

-P1-031, P3-055, P5-027, P10-041, P11 جذب مشتري جدید
020, P12-032 4 

-P3-066, P5-031, P6-032, P7-063, P8 بالقوهدرآمد 
036, P12-039 5 

 P5-032 6 ارتقا تکنولوژي و دانش فنی
) ها و ارگان NGOمشروعیت ازنظر (

دولتی براي ایجاد اعتماد و حسن نیت 
 در جامعه

P7-058, P8-035, P9-037, P10-047, P14-
023 7 

-P2-038, P3-067, P4-035, P6-034, P8 هاي تجاري جدید ایجاد همکاري
040, P15-028 8 

-P1-043, P2-037, P8-037, P11-029, P12 شغل متناسب شغل متناسب
041 9 

توانمندسازي 
 اقتصادي

 P3-081, P5-040, P7-080, P12-053 10 هاي اقتصادي شناسایی محرومیت
 P9-050, P10-066, P12-054 11 بسترسازي جهت خودکفایی

-P1-038, P2-032, P3-062, P4-031, P6 هاي مالی و غیرمالی مساعدت
029, P7-059, P10-049, P11-025 12 

 P10-050, P4-032, P12-037, P15-025 13 الحسنه. ارائه انواع تسهیالت قرض

-P1-039, P5-029, P11-026, P13-018, P15 تقویت فرهنگ اقتصادي سالم
026 14 

 مشاغل پایدار

تشویق مشارکت و حمایت جامعه از 
 P2-033, P3-063, P6-030, P14-024 16 محصوالت/خدمات

-P2-036, P4-034, P6-033, P7-064, P12 حمایت قانون از تولیدات داخلی
040 17 

 18  گذاري تسهیل شرایط سرمایه

                                                        
1 The central category 
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ابعاد 
 منبع کد کدگذاري محوري ها مقوله پژوهش

ف
ردی

 

ارتقا کیفیت محصوالت/خدمات 
 مددجویان

P3-070, P5-034, P7-068, P12-043 19 

هاي  مدیریت جامع تمامی ظرفیت
 P10-055, P14-031 20 موجود

هاي باثبات توسعه اشتغال در  سیاست
 کمیته امداد

P1-047, P2-042, P5-035, P11-032, P14-
032 21 

ترویج و 
سازي  نهادینه

فرهنگ 
 کارآفرینی

سازي فرهنگ  ترویج و نهادینه
 P2-044, P4-041, P6-040, P7-071, P9-043 23 کارآفرینی

  
گیـري مقـوالت    شده براي دستیابی به کـدهاي بـاز و بعـدازآن شـکل     مجموع اقدامات انجام

 مقولۀ شامل دسته شش تحت باز کدگذاري از مستخرج هايصورت کدهاي محوري، مقوله به

گرفتنـد.   قـرار  پیامدها و راهبردها گر،مداخله عوامل علی، عوامل زمینه و بستر، مرکزي، عوامل
شـده   سپس در مرحله کدگذاري انتخابی شرایط مختلفی که در مرحله کدگذاري محوري بیـان 

سـازي بـاال از ارائـه     شـوند کـه بـراي حصـول یکپارچـه      است، براي تحلیل کلی باهم ادغـام مـی  
هـاي نظـري بیـانگر روابـط      شـده اسـت. قضـیه    قضایاي نظري بر اساس مدل پارادایم بهره گرفتـه 

هـا متضـمن روابـط مفهـومی      بین یک طبقه و مفاهیم آن با طبقات معین اسـت. قضـیه  یافته  تعمیم
کـه رویکـرد نظریـه     باشند. ازآنجایی ها مستلزم روابط سنجش پذیر می که فرضیه هستند، درحالی

کـارگیري اصـطالح    کند نه سنجش پذیر؛ در این صـورت بـه   داده بنیاد روابط مفهومی تولید می
هـاي کمـی قضـایاي     شگران براي تبدیل پـژوهش کیفـی بـه پـژوهش    قضایا مرجح است و پژوه

هـا   ها (که متغیرها عناصر سـازنده آن  ها است) را به فرضیه پژوهشی (که سازه عناصر سازنده آن
). مراحـل  1399کنند تا زمینه آزمون آن شود (احمـدپور داریـانی و همکـاران،     است) تبدیل می

  کدگذاري انتخابی به شرح زیر میباشد:
هاي سازمان، اقدامات حوزه بازاریابی، در پژوهش باال عوامل سازمانی شامل قابلیت :1ضیه ق

اقدامات حوزه تجاري، اقـدامات حـوزه اجتمـاعی، اقـدامات حـوزه طراحـی و پیشـنهاد شـغل،         
الوصـول بـراي مـددجو، راهبـري شـغلی و عوامـل        اقدامات حوزه مشاوره شغلی، ضمانت سـهل 
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گیـري نظـام   هـا و باورهـاي مـردم، جهـت     عی، اعتقـادات، ارزش محیطی شـامل فرهنـگ اجتمـا   
اجتماعی کشور، خانواده و نحوه مدیریت آن، وضـعیت نظـام اقتصـادي کشـور و جـو سیاسـی       

  عنوان عوامل علی مقوله خودکفائی و اشتغال محسوب شدند کشور به
ا و اقـدامات  هـ  هاي اجرائی اشـتغال کمیتـه امـداد، برنامـه     استراتژي سازمان، سیاست :2قضیه 

عنـوان عوامـل    هـا بـه   سـپاري برنامـه   هاي آموزش شـغلی، ثبـات مـدیریت، بـرون     مدیریتی، برنامه
  کنند. اي، بستري خاص را براي تحقق راهبردهاي کارآفرینی اجتماعی سازمانی فراهم می زمینه

ته گر که بر میزان تحقق راهبردها تأثیرگذار هسـتند، در قالـب دودسـ    عوامل مداخله :3قضیه 
هـاي شخصـی مـدیران، عوامـل محیطـی، اقتصـادي و عمـومی،         کننـده (ویژگـی   عوامـل تقویـت  

خصوصیات سازمانی، عوامل اجتماعی مؤثر بـر شـرایط شـغل، عوامـل مربـوط بـه محصـوالت/        
هـاي مـدیریت    کننـده (ناکارآمـدي   هاي شخصی مددجویان) و عوامل تضعیف خدمات، ویژگی

  دولتی) شناسایی شدند.
هـاي ارزش،   وکار بـراي مـددجویان، توسـعه زنجیـره     دهاي بهبود فضاي کسبراهبر :4قضیه

سپاري برنامه هـدایت شـغلی،    اقدامات کارشناسان فنی اشتغال کمیته امداد، توسعه اشتغال، برون
ــابی عملکــرد بــه  توســعه همکــاري فعــاالن کســب  ــوان  وکــار و کــارآفرینی در کشــور، ارزی عن

  نی در کمیته امداد تعیین شدندراهبردهاي کارآفرینی اجتماعی سازما
توان به تمایل به کسب مهارت مشخص، افزایش شادابی و  جمله پیامدهاي سطح خرد می از

هـاي زنـدگی، تمایـل بـه      سالمت مددجویان، تمایل به انجـام کارهـاي داوطلبانـه، تعیـین ارزش    
، تقویـت  هاي جدید، تقویت انگیزه مددجویان، افزایش رضایت شغلی، مددجویان کسب تجربه

پذیري مددجویان، استقالل اقتصادي مددجو در سازمان اشاره روحیه، استقالل عمل و مسئولیت
داشت. همچنین پیامدهاي سطح میانی، بازسازي استراتژي اشـتغال و کـارآفرینی کمیتـه امـداد،     

ی استقرار نظام نیازسنجی و توان سنجی در سازمان کارآفرین، اجتماعی (کمیتـه امـداد)، دسـتیاب   
هـاي فرهنگـی کـارآفرینی اجتمـاعی، افـزایش مشـارکت و        به تعهد سازمانی، ایجاد زیرسـاخت 

سازمانی، افزایش تعلق و تعهد سازمانی و پیامدهاي سطح کـالن، بهبـود تصـویر     همکاري درون
سازمان (کمیته امداد)، استقرار استانداردهاي اجتماعی مالی در جامعه هدف، ایجاد اعتبار بـراي  
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داد، رشد کمیته امداد، هوشمندي محیطی سازمان، بهبود کیفیت خدمات کمیته امداد، کمیته ام
پذیري و پاسخگویی کارکنان سازمان،  افزایش رضایت مددجویان از سازمان، افزایش مسئولیت

  افزایش سطح رفاه اجتماعی، توانمندسازي و کاهش فقر شناسایی شدند.
اي و پدیـده محـوري،    گـر، زمینـه   عوامـل مداخلـه  راهبردهاي متأثر از عوامل علـی،   :5قضیه 

  پیامدهاي مثبتی در سه سطح خرد، میانی و کالن در پی خواهند داشت.

  
  . الگوي نهایی پژوهش4شکل 

  الگوي نهایی پژوهش
 1صـورت شـکل    الگوي پژوهش درنتیجه سه مرحله کدگذاري باز، محوري و گزینشـی بـه  

  ارائه است. قابل

  گیري بحث و نتیجه
هدف از انجام پژوهش طراحی مدل کارآفرینی اجتماعی سازمانی بود که در ایـن راسـتا بـا    

 257استفاده از رویکرد داده بنیاد به شناسایی عوامل مرتبط بـا آن پرداختـه شـد کـه درنهایـت،      
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مقوله و شش دسته اصلی عوامل علـی،   30زیر مقوله،  72شده، در قالب  مفهوم کلیدي شناسایی
اي و پیامدها جاي گرفتنـد. بـر مبنـاي     گر، عوامل زمینه دیده محوري، عوامل مداخلهراهبردها، پ

مفهوم کلیـدي، در قالـب دو مقولـه اصـلی عوامـل       54هاي پژوهش شرایط علی با توجه به  یافته
سازمانی و عوامل محیطی و پانزده زیر مقوله جاي گرفتند. عوامل باال با تأثیرگـذاري بـر پدیـده    

عنوان مقوله محوري،  کنند. خودکفائی و اشتغال به ودکفائی و اشتغال عمل میمحوري، یعنی خ
مفهوم و پنج مقوله ایجاد شغل با درآمد باثبات، شغل متناسب، توانمندسازي  21خود متشکل از 

باشد که عوامل مـذکور   سازي فرهنگ کارآفرینی می اقتصادي، مشاغل پایدار، ترویج و نهادینه
سـازي و دسـتیابی بـه کـارآفرینی اجتمـاعی سـازمانی        کننـده راهبردهـا، پیـاده    نوبه خود تعیـین  به

باشند. با توجه به این نکته ضروري است که تـأثیر فـوق، تـأثیر محضـی نبـوده و بـا دخالـت         می
  گیرد.   عوامل درونی و بیرونی دیگري صورت می

ننـد. عوامـل   ک گر هسـتند کـه چنـین تأثیرگـذاري را هـدایت مـی       واقع این عوامل مداخله در
وشش مفهوم و هفت زیـر مقولـه، در دودسـته عوامـل      گر در پژوهش باال با توجه به سی مداخله
هـاي   کننـده بـر ویژگـی    کننده راهبردهـا جـاي گرفتنـد. عوامـل تقویـت      کننده و تضعیف تقویت

شخصی مدیران، عوامل محیطی، اقتصادي و عمومی، خصوصیات سـازمانی، عوامـل اجتمـاعی    
هاي شخصی مـددجویان و   ط شغل، عوامل مربوط به محصوالت/ خدمات، ویژگیمؤثر بر شرای

ــده ناکارآمــدي عوامــل تضــعیف هــاي نظــام مــدیریت دولتــی داللــت داشــتند. راهبردهــا و    کنن
ونـه مفهـوم، در    هاي دستیابی به کارآفرینی اجتماعی سازمانی نیـز بـا شناسـایی شصـت     استراتژي

وکـار بـراي مـددجویان، توسـعه      بهبـود فضـاي کسـب    قالب ده زیر مقوله و هفت مقولـه اصـلی  
سـپاري   هاي ارزش، اقدامات کارشناسان فنی اشتغال کمیته امداد، توسـعه اشـتغال، بـرون    زنجیره

وکـار و کـارآفرینی در کشـور، ارزیـابی      برنامه هدایت شغلی، توسـعه همکـاري فعـاالن کسـب    
تواند تا حد زیـادي موفقیـت    میعملکرد جاي گرفتند. در موفقیت در اجراي راهبرهاي مذکور 

وجود توجـه و اهمیـت    در دستیابی به کارآفرینی اجتماعی سازمانی را به دنبال داشته باشد. بااین
رسـد   اي اجـراي راهبردهـا امـري ضـروري و حیـاتی بـه نظـر مـی         کافی به بستر و شـرایط زمینـه  

وهش؛ اسـتراتژي سـازمان،   هـاي پـژ   ). بر مبنـاي نتـایج حاصـل از داده   1386فرد و امامی،  (دانایی
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هـاي آمـوزش    هـا و اقـدامات مـدیریتی، برنامـه     هاي اجرائی اشتغال کمیته امـداد، برنامـه   سیاست
وشـش   هـا تعیـین شـدند کـه درنتیجـه شناسـایی چهـل        سپاري برنامـه  شغلی، ثبات مدیریت، برون

صـل از  وسه زیر مقوله و شش مقوله اصـلی پدیـد آمدنـد. توجـه بـه پیامـدهاي حا       مفهوم، بیست
دستیابی به کـارآفرینی اجتمـاعی سـازمانی امـري مهـم بـوده اسـت کـه بررسـی و تعیـین آن از           

سـازي   منظـور پیـاده   گیـري بـه   ترین عوامل براي تحریک و تهییج مدیران در راستاي تصمیم مهم
سازي کارآفرینی اجتماعی سازمانی  رویکرد باال است. در پژوهش باال پیامدهاي حاصل از پیاده

وشـش مفهـوم در سـه سـطح خـرد، میـانی و کـالن جـاي گرفتنـد. ازجملـه            تفاده از بیسـت با اس
توان به تمایل به کسب مهـارت مشـخص، افـزایش شـادابی و سـالمت       پیامدهاي سطح خرد می

هـاي زنـدگی، تمایـل بـه کسـب       مددجویان، تمایل بـه انجـام کارهـاي داوطلبانـه، تعیـین ارزش     
جویان، افـزایش رضـایت شـغلی، مـددجویان، تقویـت      هـاي جدیـد، تقویـت انگیـزه مـدد      تجربه

پذیري مددجویان، استقالل اقتصـادي مـددجو اشـاره داشـت.     روحیه، استقالل عمل و مسئولیت
همچنین پیامدهاي سطح میانی؛ بازسازي استراتژي اشتغال و کـارآفرینی کمیتـه امـداد، اسـتقرار     

عی (کمیته امداد)، دستیابی بـه تعهـد   نظام نیازسنجی و توان سنجی در سازمان کارآفرین، اجتما
هاي فرهنگی کـارآفرینی اجتمـاعی، افـزایش مشـارکت و همکـاري       سازمانی، ایجاد زیرساخت

سازمانی، افزایش تعلق و تعهد سازمانی و پیامدهاي سـطح کـالن؛ بهبـود تصـویر سـازمان       درون
جاد اعتبـار بـراي کمیتـه    (کمیته امداد)، استقرار استانداردهاي اجتماعی مالی در جامعه هدف، ای

امداد، رشد کمیته امـداد، هوشـمندي محیطـی سـازمان، بهبـود کیفیـت خـدمات کمیتـه امـداد،          
پذیري و پاسخگویی کارکنان سازمان،  افزایش رضایت مددجویان از سازمان، افزایش مسئولیت

  بینی شدند.  افزایش سطح رفاه اجتماعی، توانمندسازي و کاهش فقر پیش
هـاي داخلـی و خـارجی     یسه نتایج حاصل از پژوهش بـا دسـتاوردهاي پـژوهش   زمینه مقا در

عنـوان   سـازي کـارآفرینی اجتمـاعی سـازمانی بـه      توان عنوان کرد که تمرکز پژوهش بر پیاده می
جانبـه   هایی کارآفرینی همچون کمیته امداد، سبب توجه همه ترین وظیفه مدیران سازمان کلیدي

هایی پنهان از این مهم،  شده است که عالوه بر آشکارسازي جنبهبه فرایند خودکفائی و اشتغال 
شده اسـت.   هاي مختلف در قالب مدلی جامع و بومی هاي پراکنده پژوهش سبب تجمیع شاخص
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شـده درزمینـه کـارآفرینی اجتمـاعی      هـاي انجـام   یک از پـژوهش  این در حالی است که در هیچ
بحث قرار نگرفته و نگـاه کلـی بـر نقـش منـابع      طور مجزا مورد سازمانی، خودکفائی و اشتغال به

ها و وظایف متعـدد مـدیریت را در    گویی درزمینه فعالیت سازمانی در رویکرد کارآفرینی، کلی
هاي حاصل از پـژوهش بـاال قابلیـت مقایسـه بـا نتـایج        وجود بخشی از یافته پی داشته است. بااین

تـوان عنـوان کـرد     ج حاصل از پـژوهش مـی  راستایی نتای هاي پیشین را دارد. درزمینه هم پژوهش
اي براي دستیابی به  هاي آموزش شغلی، استراتژي سازمان ازجمله شرایط زمینه که اجراي برنامه

حـداد و  راسـتا بـا نتـایج پـژوهش      کارآفرینی اجتماعی سازمانی شناسایی شد که این نتیجـه هـم  
سـپاري   هاي ارزش، برون زنجیره) است. توسعه 2015زعفریان و همکاران () و 2017کانتراگیو (

عنوان راهبردي براي دسـتیابی بـه کـارآفرینی اجتمـاعی سـازمانی، مؤیـد        برنامه هدایت شغلی به
) اسـت. شناسـایی تـرویج فرهنـگ     2013)، همینگـوي ( 2017نتایج پژوهش نیکولو و وستگرن (

راستا  ازمانی نیز همعنوان بستري براي؛ دستیابی به کارآفرینی اجتماعی س کارآفرینی اجتماعی به
  باشد. ) می2016با نتایج آگراول و سهسرانمم (

  پیشنهادهاي کاربردي
 هـاي دیگـر سـازمان ازجملـه حمایـت      گیري از بخـش سازمانی: بهره سازي درون یکپارچه

  شود. راستا نمودن عملکرد تمامی بخش پیشنهاد می فرهنگی، حقوقی و ... و هم
 مدت و بلندمدت در راستاي کـارآفرینی   مدت، میان وتاههاي ک ریزي: طراحی برنامه برنامه

  شود.اجتماعی سازمانی پیشنهاد می
 هـاي ارزش و   بوم کمیته امداد: ایجـاد زنجیـره   هاي منتخب متناسب با زیست توسعه زنجیره

  شود.هاي شغلی با رویکرد صادراتی پیشنهاد می تولید و زنجیره
 مایت از نخبگان بـراي ایجـاد مشـاغل نـوین و     ایجاد مشاغل نوین: تمرکز بر شناسایی و ح

  شود.بنیان در سطح کشوري پیشنهاد می دانش
     روز منـابع انســانی حــوزه   هـاي بــه تمرکـز بــر آمـوزش منــابع انسـانی: تمرکــز بـر آمــوزش

  شود.خودکفائی با تأکید بر مهارت روز پیشنهاد می
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  پیشنهادهاي پژوهشی
سـعه مـدل کـارآفرینی اجتمـاعی سـازمانی      براي تحقیقات آینده جهت تکمیل پژوهش و تو

  شود:پیشنهاد می
  ها بررسی محققان در تحقیقات آینده تعمیم کاربرد مدل طراحی شده را در سایر سازمان

  کرده و نتایج بدست آمده را با نتایج کمیته امداد خمینی (ره) مورد مقایسه قرار دهند. 
 تشـکیل دهنـده مـدل بـه منظـور ایجـاد       هاي هاي اعتباریابی  ابعاد و شاخصاز سایر روش

 تر در مورد اهمیت ابعاد مدل استفاده شود. مبنایی جهت قضاوت جامع
    در پژوهش فوق ازنظرات گروهی از مدیران و کارآفرینان به عنوان گروه خبـره و مطلـع

شود در تحقیقات آتی دایره نظردهندگان را به ذینفعان خـارج  استفاده شد که پیشنهاد می
 ی نیز توسعه داد و نتایج حاصل شده را با نتایج این تحقیق مقایسه نمود.سازمان

 هـاي  هاي کلی تحول در نظـام اداري، سیاسـت  تمرکز بر قانون خدمات کشوري، سیاست
هـاي کـارآفرینی اجتمـاعی    در طراحـی مـدل   1404اقتصاد مقـاومتی و سـند چشـم انـداز     
 تر سازمانی به منظور طراحی مدلی جامع

 ن با بررسی موضوع فوق در جوامـع آمـاري خصوصـی و تولیـدي در راسـتاي      پژوهشگرا
 طراحی مدلی جامع گام بردارند

 هامحدودیت
 آوري هاي داخلی در زمینه کارآفرینی اجتماعی سـازمانی کـار جمـع   عدم وجود پژوهش

  مطالعه را با محدودیت مواجه ساخت. اطالعاتی جامع و گسترده در حوزه مورد
 ادي مدیران و کارشناسان بـه موضـوع کـارآفرینی اجتمـاعی سـازمانی بـه       عدم اعتقاد تعد

تبـع آن عـدم    هـاي دولتـی و بـه   دلیل عدم وجـود زمینـه و بافـت بسترسـاز آن در سـازمان     
 فوق بود. هاي پژوهش همکاري و ارائه اطالعات از دیگر محدودیت

  حضـوري و  هاي  ها، مصاحبهدر سطح کشور؛ تعداد مسافرت 19گسترش ویروس کووید
هاي کانونی بـراي گـردآوري   صورت گروه هاي جمعی بهشرایط براي برگزاري مصاحبه

 تر را با محدودیتی جدي مواجه ساخت. هاي دقیقداده
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