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In this research, we first explore the key challenge that reduces 
the motivation of social entrepreneurs in Iran. We then 
investigate how self-leadership strategies can help social 
entrepreneurs to tackle this challenge when they become 
demotivated. In addition, we examine other factors that can 
motivate social entrepreneurs to continue the challenging path 
of social entrepreneurship. Due to the exploratory nature of the 
study, a qualitative multiple case study has been employed and 
semi-structured interviews were conducted with 5 social 
entrepreneurs to answer the first research question and 14 
interviews were carried out with social entrepreneurs to 
answer the second and third research questions. By employing 
thematic analysis, interviews were coded. Our findings 
revealed that a key challenge that social entrepreneurs face is 
a lack of understanding of the importance of their activities. 
We also found that they can overcome this challenge by 
employing self-leadership strategies, benefiting from external 
support, and relying on their unique approach to solving social 
problems. Reviewing social goals and focusing on the positive 
emotions of individuals were identified as self-leadership 
strategies. using CMA2 software. The results indicated that the total effect 

size equal 0.354 which indicates a positive, respe 
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چالشیییی که  به بررسیییی این مو یییور می پردا یص که اصیییلی ترین  تدا  در این تحقیق اب
کارآفرینان اجتماعی در ایران با آن مواجه می شیییوند و سیییب  کاهش انگیاه آنها می شیییود 

ستفاده ا   سپس با ا ست.  سخ می دهیص که چگونه  راهبردهایچی سوال پا رهبری بر خود به این 
با این  های ال م برای مواجهه  تا انگیاه  نان اجتماعی کمک می کند  به کارآفری مات  قدا این ا
چالش را کسییی  کنند. به ع،وه، در صیییورتی که دچار کاهش انگیاه شیییوند، چگونه عوامل 

نگیاه ال م به مسیر خود ادامه دهند.  با توجه به هدف بیرونی به آنها کمک می کند تا بتوانند با ا
تحقیق و ماهیت اکتشییافی پژوهش، ا  روت تحقیق کیفی و ملالعه چندموردی اسییتفاده شییده 

نفر ا  کارآفرینان  14 بانفر و در پاسخ به سواالت دوم و سوم  5. در پاسخ به سوال اول با است
. یافته ها با اسییتفاده ا  روت تحلیل مقوله، جام شییدهای نیمه سییاختاریافته اناجتماعی مصییاهبه

چالش هایی که این  نیتر یاصل یکی ا  که دهد یم نشان نتایج. کدگذاری و دسته بندی شدند
افراد با آن روبرو می شوند، عدم درک مناس  ار شمندی فعالیت هایشان توسط دیگران است. 

مل بیرونی و خود های متنوعی ا  رهبری برهمچنین بکیارگیری راهبرد یت عوا ، وجود همیا
همچنین دیدگاه منحصیییر به فرد این کارآفرینان در هل مشیییک،ت اجتماعی برای رلبه بر این 

. به طور خاص شییواهدی برای اسییتفاده ا  راهبردهای رهبری بر خود ن یر چالش مفید هسییتند
اد در سیییا مان مرور و یادآوری اهداف اجتماعی و تمرکا ذهنی بر روی هال خوب عمده افر

 اجتماعی شناسایی شدند.
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 مقدمه
 تیهائا اهم اریسیییرا ب یاجتماع اننینقش کارآفر ،افاایش مشیییک،ت اجتماعی در جامعه

نوآورانه و ارائه خدمات و محصیییوالت مقرون  یهادهیبا توسیییعه ا دنتوانیم . آنهاکرده اسیییت

شبه سخ داده و با خلق ار ت اجتماع یاجتماع یا هایا  ن یصرفه به بخ شک،ت را  یجامعه پا م

. (Omorede, 2014; Zahra, Gedajlovic, Neubaum, & Shulman, 2009)  نمایندبرطرف 

ن یاصیییل هدفدر واقع  هل  ،یکار اجتماعوکسییی  کی یاندا راه یبرا یاجتماع انکارآفری

کار و وکسییی  یهاا  طرح فادهبا اسیییت یسیییلف رفاه اجتماع شیو افاا یمشیییک،ت اجتماع

 ;Smith, Besharov, Wessels, & Chertok, 2012) باشییید می داریپا یتجار یهاروت

Zahra et al., 2009).  
های متعددی چالشهای خلق ار ت اجتماعی با این نور ا  کارآفرینان برای ایجاد فرصیییت

نه های تجاری نکهیع،وه بر ا به طور خاص، آنها شیییوند.می مواجه ید در  می  یهافرصیییت با

 یاجتماع تیماموراسیییت تا نیا   ،کنند کرده و کسییی  درآمد ییرا شیییناسیییا ای نانهیکارآفر

 ا  اینرو .(Smith et al., 2012) دنده خود قرار برتر تیاولو به عنوان این ان راشیییسیییا مان

 می شوندبا آن مواجه  مختلف فعالیت های خود در مراهل یاجتماع اننیکه کارآفر ییهاچالش

هایی که این نور کارآفرینان در چالش. باشیییدیم یو اجتماع یاقتصیییاد یهاا  چالش یبیترک

عه با آن مواجه می نابع کافی در این کشیییورهای در هال توسییی ند نبود م مان شیییوند، به دالیلی 

دولت ها به مسییائل و مشییک،ت اجتماعی، کمتر  توجهکشییورها، وجود فسییاد و فقر و همچنین 

 ,.Zahra et al)یافته باشیید کشییورهای توسییعه ا شییاید به مرات  بیشییتر و گاه کام، متفاوت 

ا  پیگیری و  کارآفرینان اجتماعی که دنباعث شو یها ممکن است در مواقعچالش نیا .(2009

 در فا  اول تحقیق نیبنابرا  .(Renko, 2013) دنشیودلسیرد  پیش بردن فعالیتهای اجتماعی خود

ترین چالشیییی که باعث کاهش انگیاه کارآفرینان که مهصبه بررسیییی این سیییوال می پردا یص 

پس ا  تعیین مهص ترین چالش، در فا  دوم تحقیق به این  شیییود چیسیییت.میدر ایران اجتماعی 

در مواجهه با این  خود را انگیاه اجتماعیسیییوال پاسیییخ داده می شیییود که چگونه کارآفرینان 
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های و مشخصه 1چالش ا  دست نداده و به مسیر خود ادامه دهند. در هالیکه اشتیاق کارآفرینی

نان تار اجتماعی در این کارآفری نان در  ا  رف عواملی اسیییت که باعث افاایش انگیاه کارآفری

 ,Cardon, Gregoire) داردجا نگه میها را در این مسیییر پابرآنشییود و مقایسییه با دیگران می

Stevens, & Patel, 2013 ;ریشه های روانشناختی شکل گیری و  اما ،(1389, صالحی صدقیانی

  است. یشتریب هفظ این اشتیاق نیا مند  بررسی

اسییتفاده می  2ا  مفهوم رهبری بر خوددر این تحقیق به من ور پاسییخگویی به سییوال فوق، 

نماییص. بر اسییاا این ادبیات  مانی که انگیاه های بیرونی برای فعالیتی اندک باشیید، فرد با اتکا 

کانیام های رهبری بر خود می تواند تا هدی در مواجهه با مشک،ت به خود انگیاه و جهت به م

ند  عات بر خود  یفهوم رهبرم (.Stewart et al., 2019)دهد و آن انگیاه را هفظ ک لال در م

 ینحوه اثرگذار یبه بررسیییمرتبط با کارآفرینان کسییی  و کار مورد توجه بوده و در این  مینه 

متکه  یعوامل یبر خود بر رو یرهبر یهاا  راهبرد کیهر قاو پا باعث افاایش م  یداریو 

س کارآفرین شده  شودیم ینیکارآفر ریدر م ستپرداخته   ,Godwin, Neck, & D’Intino) ا

2016 ;Neck, Houghton, Sardeshmukh, Goldsby, & Godwin, 2013). پس ا   امییا

. ا  این من ر  رورت 3جستجو ملالعه ای در این  مینه برای کارآفرینان اجتماعی شناسایی نشد

سیوال دوم این تحقیق این اسیت که بنابراین،  پژوهش تجربی در این مو یور قابل طرح اسیت.

ئه راهبردچگونه بر خود  یرهبر کارآفر ییهابا ارا ماعی نیبه  ندیکمک م اجت  قیا  طر تا ک

 ,D'Intino, Goldsby)باشییید  اسیییتمرار داشیییته شیروشیپرچالش پ ریدر مسییی یخود رهبر

Houghton, & Neck, 2007). با توجه به  که صیپردا  یم مو ور نیا یبررس به این تینها در

نابع روان یرهبر یهااسیییتفاده مداوم ا  راهبرد نکهیا  یبر خود در کوتاه مدت باعث کاهش م

   چگونه مجددا انرژی ال م را با یابی می نمایند.افراد  نیشود، ایم یاجتماع نانیکارآفر

 و پیشینه پژوهشمروری بر ادبیات 

                                                                 
1 Entrepreneurial Passion 
2 Self-Leadership 

-Social Entrepreneurship، Self-Leadership ، Self با کلماتی ن یر   Google Scholarبا جستجو در پایگاه  3

Management  
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 های کارآفرینی اجتماعیچالش

که برخی ا  پژوهشیییگران هالی یت ،در  عال عه ف ماعی را مجمو هایی تلقی کارآفرینی اجت

سییود نیسییت، برخی کنند که تنها بر روی اهداف اجتماعی تمرکا کرده و همراه با کسیی  می

کارآفرینی برد هردیگر پیش ماعی را در  جاری و اجت هداف ت جا  میدو ا ماعی م نداجت  دان

(Certo  &Miller, 2008) در این تحقیق کارآفرین اجتماعی به فردی اط،ق می شیییود که به .

سیله ست و کس  ثروت و سیدن به طور مشخص بر روی اهداف اجتماعی متمرکا ا ای برای ر

 "نیکارآفر" نکهیع،وه بر ا یاجتماع نیکارآفر .(Dees, 2007)ات اسییت ماموریت اجتماعی

ها که با آن ییهایمشک،ت و سختا  اینرو دارد؛  دردره "یاجتماع"است، نسبت به رفع مسائل 

 .(Smith et al., 2012) است یو اجتماع ینیکارآفر یهاا  چالش یبیترک این شودیمروبه رو 

گیری اهداف اندا هدر تحقیقات گذشته به برخی ا  این چالشها اشاره شده است. به عنوان مثال 

های اجتماعی چالش مهمی است که کارآفرینان اجتماعی با آن اقتصادی و اجتماعی در سا مان

و  یراسییتا نبودن اهداف بلندمدت و کوتاه مدت در سییا مان اجتماعهص نیهمچن روبرو هسییتند.

هدف  نیا نیتنش ب چالش گرید یکیدو نور  ماع اننیکارآفر یهاا    ,Smith)اسیییت  یاجت

Gonin, & Besharov, 2013). بییا  یمختلف یهییاا  جنبییه یاجتمییاع نییانیکییارآفر رانیدر ا

 (2014)ی و اکباتان یآباداسییفندمقیمی  ،یاسیید ،یمواجه هسییتند. ر ییو یفرهنگ یهاچالش

و  یاجتماع تیهو ه را نگرت مردم در خصیییوص فعال نیدر ا یو اجتماع یفرهنگ یهاچالش

 یهااعتماد در جامعه و کمرنگ شییدن ار ت اانیها به مشییارکت، کص شییدن مآن لیعدم تما

 یمناسی  برا یگذارقانون سیتصینبود سی تنهای در. دانندیمذه  و آداب و رسیوم م ،یاجتماع

 یچالشیی این قانونی ایراندر سییاختار  یمیمنعلف و قد ریر نیو وجود قوان یاجتماع ینیکارآفر

ندیبا آن دسیییت و پنجه نرم م یاجتماع نانیاسیییت که کارآفر  ;Naderi et al., 2020) کن

Pelucha, Kourilova, & Kveton, 2017; Razavi et al., 2014). ابتییدا قیتحق نیا در 

 مشیخص دهد یم کاهش را ریمسی ادامه یبرا یاجتماع نانیکارآفر اهیانگ که یچالشی نیترمهص

 .صیپردا  یم چالش نیا بر رلبه یبرا خود بر یرهبر یبررس به سپس و صیکنیم
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 رهبری بر خود 

بخش هدایت کردن خود به سییمت آنچه به صییورت ذاتی برای ما انگیاه رهبری بر خود به

انجام کاری که  ییروری اسییت، اما لاوما برای اسییت و در عین هال مدیریت کردن خود برای 

راهبرد  سه. ( (Hynes, 2009; Manz, 1986 ای نداریص، اشاره داردآن به صورت درونی انگیاه

 در رهبری بر خود وجود دارد: 1یمیتن  خودمهص 

میاننید خود  یی رفتیاریهیابیا اسیییتفیاده ا  راهبرد کنیدیبر خود بیه فرد کمیک م یرهبر. 1

 یو یبرا یرونیبدون آنکه کنترل ب 4یدهخود پادات و 3یگذار، خود هدف2یگرمشییاهده

 ,Stewart, Courtright, & Manzمدن ر هرکت کند  به سیمت هدف باشیدوجود داشیته

خود اهداف  یبرا کند،یخود را مشیییاهده م یکنون تیکه فرد موقع  یترت نیبد (.(2011

کردن  نیکردن و تمر هیا  جمله پادات دادن، تنب یبه آن اقدامات دنیرسی یکرده و برا نییتع

جام   شیییودیو اهداف مدن ر م یکنون تیو یییع نیدهد که منجر به کاهش اخت،ف بمیان

(Manz, 1986; Stewart et al., 2011)  . 

 & ,Stewart, Courtright) دارد یذات یهاو پادات یدرون اهیانگ بر دیتاکبر خود  یرهبر. 2

Manz, 2019). آن انجام اثر در کند،یم افتیدر فرد که یپاداشیی عمده خود بر یرهبر در 

 انجام نیه در فرد شیییودیم باعث یدرون اهیانگ وجود ی.رونیب یهاپادات تا اسیییت تیفعال

فتیدر او که اسیییت یپاداشییی کار خود یعیطب تیماه و ببرد لذت آن ا  کار ندیم ا  ک

(Stewart et al., 2011). 

ستانداردها یسلف باالتر فیتعربر خود به دنبال  یرهبر. 3 ست که فرد برا ییا  اهداف و ا  یا

 دیبر خود تاک ی. در رهبر(Manz, 1986; Stewart et al., 2011) کندیبه آن ت،ت م دنیرس

، گفتگوهای شییدیاندیبر آن اسییت که فرد نسییبت به مللوب بودن اسییتانداردها و اهدافش ب

                                                                 
1 self-regulation 

2 Self-Observation 

3 Self-Goal Setting 

4 Self-Reward 
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در  ایو  شودیم لیتحم بر او رونیب طیکه ا  مح یو تنها بر اهداف درونی خود را اص،ح کند

 است، اکتفا نکند.کرده نییخودت تع یگذشته برا
آنجایی که انجام رهبری بر خود، خودت همراه با صرف انرژی روانی به ذکر است ا   ال م

پس ا   اسیییت و یرفیت روانی و ذهنی انسیییان برای انجام آن محدود اسیییت، اجرای مداوم آن

 ریممکن اسییت او را ا  ادامه مسیی یو هت کندفرسییوده ا  این فعالیت ممکن اسییت فرد را  یمدت

ند مدت اگر فرد. بر خود با دارد یرهبر ما در بل ممارسیییت  هاراهبرد نیا یبتواند در اجرا یا

ته ناختی بر خود  یرهبر تیباعث تقو نیتمر این باشییید،داشییی قابلیتی شییی  شیییودیمبه عنوان  

(Baumeister, Vohs, & Tice, 2007) . یالهبر خود مانند عضییی یرهبرقابلیت  ،گرید بیانبه 

صیییورت داشیییتن  اما در ،شیییودیدر  مان کوتاه م اتیباعث خسیییتگ یاپیاسیییت که ور ت پ

ستراهت و کمک  یلیشرا نیدر چن. شودیمتر  یبلندمدت قو با یابی جسمی، این عضله در ا

تا فرد  تواندیم ی ا  جمله همایت های عاطفیرونیب یهاتیگرفتن ا  هما خود باعث شیییود 

 .(Stewart et al., 2019) دهد شیرا افاا تقامتشهفظ کرده و اس تن یص گری ات را

رهبری بر خود با تشییخیص مشییکل یا مانعی آرا  ، شییوددیده می 1همانلور که درشییکل

شود )هلقه اول(. بر اساا آن مکانیام های روانشناهتی مرتبط فعال می شود تا فرد انگیات می

خود را بر اساا اصول یا استانداردهای ا  قبل مشخص شده ای اص،ح یا تقویت کند تا بتواند 

ست فرد Manz, 1986; Stewart et al., 2011بر آن موانع رلبه کند ) (. در این فرایند ممکن ا

ستانداردهای قبلی ات را با نگری کند و یا بدون هیچ  با اص،ح یا تغییر باورهای بنیادین خود، ا

تغییری، مجددا باورها و ار ت های قبلی خود را مورد توجه قرار داده و با تمرکا بر آنها مجدداً 

. همانلور که اشیاره شید، در این فرایند ممکن اسیت بر انگیاه و ت،ت خود بیفااید )هلقه دوم(

انرژی روانی قابل توجهی برای چنین خودتن یص گری صییرف شییود که موج  خسییتگی شییود 

قه سیییوم( ) ند Stewart et al., 2011)هل یا م ند ن قاطعی می توا (. چنین خسیییتگی نیا در م

باشییید )فلش چهارم(. این چارچوب ن ری برای طراهی  یر سیییواالت  های اجتماعیهمایت

  تحقیق و سواالت مصاهبه مورد استفاده قرار گرفت.
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 شناسی روش
نه، رویکرد این  با توجه به سیییواالت پژوهش و محدود بودن پژوهش های قبلی در این  می

شاف کیفی و ا  نور تحقیق سی عمیقاکت شد چرا که هدف آن برر مو ور بکارگیری تر ی می با

شنایی با افکار، ادراکات و تجربیات این کارآفرینان  رهبری بر خود در کارآفرینان اجتماعی وآ

ست  ستفاده  چند ملالعهاین تحقیق ا  روت  . همچنین(Bogdan & Biklen, 1994)ا موردی ا

و نموده اسیت. ملالعه چندموردی به محقق کمک می کند تا یافته های خود را در چند کسی  

ست آورد شتری به د سی قرار دهد و قابلیت تعمیص بی برای  .(Yin, 2009) کار مختلف مورد برر

 ساختار یافته بهره گرفته شد. جمع آوری داده ها در این تحقیق ا  مصاهبه نیمه

 

 

 

 

 

 
 

 چارچوب نظری تحقیق .1 شکل
 

نفر ا  کارآفرینان اجتماعی  5در فا  اول با  .اط،عات در دو فا  صییورت گرفت یگردآور

های نیمه سیاختاریافته صیورت گرفت تا به اشیبار ن ری رسییدیص. سیوال اصیلی که ا  مصیاهبه

 ینیکه به کارآفر یدر طول مدت  مان"شییید، عبارت بود ا : کارآفرینان اجتماعی پرسییییده می

شدید کهبا چه چالش دیمشغول بود یاجتماع شما را به صورت موقت  یهااهیانگ هایی مواجه 

شده "داد؟یکاهش م شها در فا  اول تحقیق مشخص  سایر چال شی که بیش ا   . در فا  دوم چال

بود، مورد توجه قرار گرفت و ا  کارآفرینان پرسییییده شییید که در  مان مواجهه با این چالش، 

 د؟یخودتان را همچنان هفظ کن یهااهیانگ ،دیکه دار یبه اهداف دنیرسیی یبرا دیتوانیم چگونه

 لیبوده که به دل یلح ات تانیاهرفه ریدر طول مسییی ایآری بر خود(؛ )در راسیییتای ار یابی رهب
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 نیدر ا د؟یباشیشیده دیناام ،دیبه خودتان انجام داد یبخشیاهیانگ یکه برا یادی  یت،ت و انرژ

)در راسیییتای عوامل بیرونی هفظ  داشیییت؟یهمچنان شیییما را پابرجا نگه م یایلح ات چه چ

های ریرانتفاعی کارآفرین اجتماعی که موسس و یا مدیرعامل سا مان 14انگیاه(. در فا  دوم با 

هستند، مصاهبه شد تا به اشبار ن ری رسیدیص. مشخصات جمعیت شناختی مصاهبه شوندگان 

شید. مصاهبه ها  بط و دقیقه طول ک 90تا  60مصاهبه ها بین ارایه گردیده است.  1در پیوست 

 پس ا  مصاهبه پیاده سا ی شدند.

انتخاب  2یبرفگولهو  1شدهتیتقو یریگنمونه روت هایا  درهر دو فا  نمونه ها با استفاده 

ب. (Patton, 1990)شیییدند  خاب نمونه ری  یارهای، معقیمو یییور تحق هبا توجه   ای در انت

که  یاجتماع نانیکارآفر (1 :تحقیق مورد اسییتفاده قرار گرفتند تمتناسیی  با سییواال مندهدف

را  نانیاطممعیار این  نیا. باشندداشته تیسابقه فعال یاجتماع ینیکارآفر ریسال در مس 5هداقل 

بوده،  یاهرفه ریمسییی نیرا در ا یمدت  مان قابل قبول یاجتماع نیکه کارآفر کندیهاصیییل م

هد یهاچالش مه د به راه خود ادا نان  با وجود آن همچ ته  به کرده و توانسییی ( 2 .آن را تجر

ستند که م یسوابق ایو  طیشرا یکه دارا یاجتماع نانیارآفرک س توانندیه  یاهرفه یرهایدر م

را انتخاب کردند.  یاجتماع ینیکارآفر ریکسییی  کنند اما مسییی یقابل توجه تیموفق این گرید

امکان را  نیا این اریمعاین  اسیت. طیشیرا نیدرخشیان ا  جمله ا یلیمانند سیوابق تحصی یموارد

در  خود یاهرفه ریمسییی یبرا یمختلف یهانهیاگ هک کندیفراهص م کارآفرین اجتماعی یبرا

شته روشیپ در ی مان مواجهه با چالش ها شد دا ستمرار بور د. ریمس نیاما همچنان در ا ،با به  ا

، فوق یارهایداشیییتن مع  یییمنکه  ینانی، مصیییاهبه با کارآفرمحدودیت  مانی پژوهش لیدل

 .گرفتقرار  تی، در اولونیا داشتندرا  یدسترس نیترراهت

ا  روت تحلیل با اسیییتفاده  و  MAXQDA 2020افاار به کمک نرماین پژوهش داده های 

له  ید. در این روت (Braun & Clarke, 2006)مقو یل گرد کدها،  تحل ل   قا ها در  داده 

سته سها و مقولهد ستفاده ا  روت بندصیها تق شوند. در این پژوهش با ا  3ک،رک و براونی می 
                                                                 

1 Intensity Sampling 

2 Snowball Sampling 

3 Braun & Clarke 
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مصییاهبه ها  ییبط و  اول مرهله در. انجام شییدشییامل چند مرهله  یمو ییوع لیتحل (2006)

شدند. پیاده  آنچه کردن مشخص ،مصاهبه هابا خواندن متن  هیاول یمرهله بعد کدها درسا ی 

ست قیتحق سوال با مرتبط  هامصاهبه تمام که ی مان. گردیدند جادیا هاآن یگذاربرچس  و ا

 نیمرهله ارتباط ب نی. در اشیداسیت آرا   1مو یوعات جادیا که سیوم مرهله شید، یکدگذار

 گریکدیکه با  ییهاآن و گرفته قرار یبررسیی مورد اسییتشییده جادیا قبل مرهلهکه در  ییکدها

 در. باشیدیم مو یوعات ینیبا ب شیامل بعد مرهله. ندفتگر قرار مو یور کی در ،بودندمرتبط 

که آن  ییهاداده اندک تعداد لیدل به هاآن ا  یتعداد مو ییوعات دوباره یبررسیی با مرهله نیا

شت ش می کرد، یبانیرا پ  مو ور کی مجموعه ری  و شده ادرام گریکدی با یتعداد ند،دهذف 

 مو ییور چند به شییاندرون ینبودن کدها کپارچهی لیبه دل این یو تعداد رفتندگ قرار تربارگ

له در. نددشییی صیتقسییی ها مره ناسییی  یگذارنام مو یییوعات ا  کیهر یرو بر ییانت  آن م

 ا هص در ن ر گرفته شد.ب شانو ارتباط کیو نحوه داستان هر رفتگصورت

سی  ستفاده گردید و نکنیگوبا و لا  روت  ییایو پا ییروابه من ور برر مورد چهار مفهوم  ا

 .(Yin, 2009)بررسی قرار گرفت 

ع،وه بر مصیییاهبه، ا  داده های ثاتویه مانند  ی؛ در این راسیییتاریباور پذ ایاعتبار  تیقابل( 1

 .صیاستفاده کرد مربوطهشرکت، و اخبار و مستندات  تیوبسا ای گاارشات

؛ در تحلیل داده های این پژوهش، نویسییندگان با یکدیگر همکاری نمودند قالانت تیقابل( 2

شان قرار گرفت. به ع،وه، شوندگان ارایه و مورد تایید ای صاهبه  هداقل دو  و نتایج تحقیق به م

ا  یکدیگر تحلیل و نتایج را مقایسه نمودند  به صورت جداگانه ا  نویسندگان مصاهبه ها را نفر

 د. ا  مان هصول توافق بین نویسندگان ادامه پیدا کرو این فرایند ت

به طور دقیق توصیییف  شییده یبررسیی یها نمونه؛ در این مرهله سییعی شیید دییتأ تیقابل (3

 های مربوط به هر مقوله ارایه گردد.و نقل قول گردند

                                                                 
1 Themes 
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 رینوشیییتن و تفسییی بت،ث یبرا افتهیسیییاختار  ی؛ بدین من ور ا  فرایند هایریپذ نانیاطم (4

در  یاصییل محرمانگ تیبه رعا نانیاطم جادیو ا یاعتمادسییا  تیدر نهااسییتفاده گردید.  هاداده

  شود.  قیتحق ییروا شیتواند باعث افاا یمها رعایت گردید که  مصاهبه

 هایافته
  نانیکارآفر زهیموثر بر کاهش انگ یدیچالش کلالف( 
تا لیتحل یدی ترین چالش پیش روی جین نان اجتماعی که سیییب   فا  اول تحقیق کل کارآفری

به سییوال  این پاسییخ به شییوندگان در صییاهبهکاهش انگیاه آنان می شییود را مشییخص نمود. م

ا  این بین به دلیل تعدد تکرار و تاکید مصیییاهبه شیییدگان،  .کردند اشیییارهی مختلف یهاچالش

ند" چالش ناسییی  ار شیییم عال یعدم درک م ماع نیکارآفر یهاتیف ندیو  یاجت  ار شیییم

تاکید ها به عنوان علتی برای افت بیش ا  دیگر چالش "یاجتماع ینیکارآفر انگیاه آنان مورد 

شییید.  ها و پاسیییخ به سیییواالت بعدی تحقیق در ن ر گرفتهبود. لذا این چالش مبنای مصیییاهبه

یج مصییاهبه های ما نشییان می دهد که این نتانشییان داده شییده اسییت،  1ل وهمانلور که در جد

ندادن  تیو اهم یتوجهیب ،چالش یهاا  جنبه یکیچالش شییامل چند بعد)دسییته( می باشیید. 

اسییت؛ به  یرفع مسییهله اجتماع برای نانیکارآفر نیا یهاتینسییبت به فعال اقشییار مختلف جامعه

 یرفاه اجتماع شینسیبت به افاا اپونداشیتن تک ایسیت که داشیتن و شیان این که برداشیت ینحو

 .کنندیم یتلق اتفهیرا وی یشانهاتیا  مواقع فعال یدر بعض یندارد و هت گرانید یبرا یتیاهم

همواره  ،ا  دید آنها گرانیتوسط د یاجتماع نیکارآفر ار شمندی ا  درک نشدن یگریوجه د

س،مت  رسدیبه ن ر ما  دید آنها که گونه ای  ها است. بهمورد سوال و قضاوت قرار گرفتن آن

عال اخ،قی ماع نیکارآفر یهاتیف له یبرا یاجت ها  ا  شیییک قرار دارد یاافراد مختلف در 

وجود  لیآن اسیییت که به دل جنبه های این چالشا   گرید یکی .را ببینید( 1 های جدول)گویه

ضا سالص یف ستها مانسا نیا در رقابت نا  تیفعال شرفتیتا در پ کنندت،ت  یافراد ، ممکن ا

 شوند.  یو تیمانع ا  موفق یکرده تا به نحو یاندا سنگ یاجتماع نیکارآفر
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 مربوط به فاز اول پژوهش هاها و دستهمقوله یسام. ا1 جدول

 نمونه نقل قول نام دسته نام مقوله

های کارآفرینان چالش
اجتماعی به خاطر عدم 

درک مناس  ا  ار شمندی 
آنان و فعالیت های 

ار شمندی کارآفرینی 
 اجتماعی

نسبت به   یتوجهیب
 نیکارآفر یهاتیفعال

 یاجتماع

 ی است.دولت نیمسهول یهمکار عدممی کنه  تیاذ که یایچ واقعا
 هست دولت با یاصل تیمسهول ، یآس کاهش لحاظ به هرهال به

 بکنه ی روهمکار نیا <دولت>د ندار وجود یعام یول

 ینسبت به درست یداورشیپ
 نیکارآفر یهاتیفعال

 یاجتماع

ی مای عده ...بعد  ص،یص سهامدار کردیرو مستق مارانیخود بما
 اهنی، ادخودشون بدو ن یبرا یا سهیهتما ک آمده اند اه نیا دنویگ

 ...  دهندکامل ن انکند مث، هق ما ر ،دخورنهق ما رو ب دنه اآمد

وجود فضای رقابت ناسالص در 
 کارآفرینی اجتماعیفضای 

 رمیگیم هص پا پشت بلکه نصیبب ار شما تیموفق نصاتوینم تنها نه من...

 نیا نصاتویم که یشکل هر به یافتد.ن اتفاق واقع در شما تیموفق که
 شدت به ... نهادها مردم یفضا در مو ور نیا. کنصیم ار کار

 است... پررنگ

 خود بر یرهبر( اقدامات ب

تایج این پژوهش نشیییان می دهد که  پس ا  مواجهه با چالش عدم  یاجتماع نانیکارآفرن

 نیدر ه )ایجاد انگیاه درونی( بر خود یا  رهبر شیییان،یها تیفعال یدرک مناسییی  ار شیییمند

در خود بر ی رهبری هاراهبرد که رسییدیبه ن ر م برند. یبهره م اهیانگ شیافاا یبرا رشییانیمسیی

تنها  یهر سه گام را انجام داده و برخ نانیا  کارآفر یشامل سه گام است. برخمواجهه با چالش 

ندیم یدوم و سیییوم را طهای گام  کارآفرکن گام اول  چالش نی. در  با  فوق  پس ا  مواجهه 

. ردیگمیا  چالش فاصییله  یناشیی یهاا  تنش یحیتفر یهاتیو انجام فعال هتبا اسییترا الذکر،

 قیا  مواجهه با چالش را ا  طر یا  دست رفته ناش یانرژ یاجتماع نیا  آنکه کارآفر بعدسپس 

به بر چالش ریرفتن ادامه مسییی شیپ یال م را برا اهیکرد، انگ یابیاسیییتراهت با   دایپ هاو رل

سیییا مان اجتماعی، تعامل با  یدر فضیییا رفتنقرارگ در گام دوم کارآفرین اجتماعی با. کندیم

افراد برای انجام کار اجتماعی به صییورت درونی انگیاه پیدا  گیرندگان و دیدن تکاپویخدمت

بال آن اسیییت و می کند یا آنرا تقویت می کند. یادآوری اهدافی که کارآفرین اجتماعی به دن

ست که باعث هفظ و افاایش انگیاه وی می مرور این اهداف، اقدام دیگری سمت او شود. ا  

با متمرکا کردن انرژی ذهنی  یتخود بر روی بخشهمچنین وی   عال بت ا  ف هایش هایی مث

شیییود. یکی دیگر ا  اقداماتی که انجام آن به کارآفرین اجتماعی باعث افاایش انگیاه خود می
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ذکر شیییده همچنان در این مسییییر اسیییتمرار  کند تا بتواند با وجود مواجهه با چالشکمک می

دیگر این اسییت که کارآفرین مل عابور د، اصیی،ح انت اراتش ا  دیگران به مرور  مان اسییت. 

 رونیب و هایی دارددر قبال سیییا مان و افراد آن مسیییهولیت اجتماعی با خودت فکر می کند که

داشییت. در نهایت  خواهدبه همراه  گرانیخودت و د یبرا ی منفیتبعات ریمسیی نیا  ا یآمدن و

سوم پس ا  افاایش انگیاه شی میدر گام دوم کارآفرین اجتماعی ت،ت  در گام  کند تا  به چال

ای که باید برایش راهکاری را بیاندیشید، نگاه کرده و با که با آن مواجه اسیت، به شیکل مسیهله

یا در جهت رفع آن، بتواند همچنان به مسییییر خود برای  تدابیری با وجود چالش و  یدا کردن  پ

 شان می دهد.دسته ها و نمونه ای ا  گویه ها را ن 2جدول رسیدن به اهدافش ادامه دهد. 

 اقدامات مربوط به رهبری بر خود یهاها و دستهمقوله یاسام. 2 جدول

 نمونه نقل قول نام دسته نام مقوله

 مجموعه اقدامات
 کارآفرین اجتماعی 

 تیاستراهت و انجام فعال
 یحیتفر یها

 امیم نشه ادی  یلیخ تنش که کنص یم ترک رو صحنه مث،ً کنص یم لکسیر دیشا کصی
 کنص یم فکر آروم رونیب

 یدر فضا یریقرارگ
 یهاتیفعال بخشهیروه

 یاجتماع

 اهساا هرموقع من یعنی. ودشیم خوب هالت ناخوداگاه ،یبکن یاجتماع کار یوقت تو
 کردم، کار بچه یک با  کودک خانه ص دررفت صهبد ادامه نصاتوینم اونجا گهید که کردم

 .خونه برگشتص شده بهتر هالص ،دبخند یا بچه که کردم کمک و
بر هال ذهنی تمرکا 

افراد در  خوب عمده
 یسا مان اجتماع

 ساعت تا ش  و شنیم پا صبف 5 مث، یااهیانگ چه با که دنیبیم هارو بچه نیا آدم یوقت
 نیا خ  یگیم ند،اچرخ باهات ودشی نم ار ی ندگ که هص یهقوق اب دکننیم کار 5،6
 .صیکن ت،ت شتریب که ددار یم وا رو آدم که تسا اهنیا ؛کار سر ادیم ددار رتیر

اهداف  یادآوریمرور و 
 یاجتماع

 هر. برگشتص عیسر یلیخ یول شدم ناراهت موارد نیا ا  من که بوده یمواقع طبعا خ 
 خ  که کردم فکر من داشته باشد. دیبا رو یماندگار کار هی خودت ی ندگ در یکس

 ...گرفتص عهده بر رو یرسالت یک هص من

آوردن سلف  نییپا
 گرانیانت ارات ا  د

 کردن یاجتماع کار که گرفتص ادی اما شدمیم خسته میاوردم کص کار شرور در من قلعا
 خواهد رو شیاثربخش یول رهیم شیپ آروم یلیخ است، کند ؛دهینم جواب سریع

 .داشت
عواق  خروج ا   یبررس

 یاجتماع ینیکارآفر
  <بقیه > بعد ببندم دیبارا  مه اگذشت ی همه که انگار کنص ول را کار نیا بخوام اگه

 انگار میرم توی خ،ء... شد؟ی چ گنیم
نسبت  تیمسهول یبررس

 به سا مان
من توی  ؟این تجارب چی میشه ؟گه من اینجا رو خالی بکنص این خانص ها چی میشنا

 این سنگر وایسادم و میجنگص

ی کردن راهکار دایپ
به  یابیدست یبرا جدید

 هدف

 ما ترما اصل،هاً که یافراد اون که صینیچ یم یاستراتژ هص هیقض ور اون ا  هاال
 صیاریب رو اونا و جلسات یتو شون صیببر شده اگر ،صیکن شون لیدخ یطور هی هستند

 یسع و هست یچ اونا یهادردره ینیبب ص،یباش تفاوت یب که نیا نه ؛کصی بحث یتو
 .صیکن هل رو اونها یهادردره صیکن
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  بخش زهیانگ  عوامل( سایر ج

های اسییتفاده مداوم ا  راهبرددر نهایت به بررسییی این سییوال پرداختیص که با توجه به اینکه 

ماعی می نان اجت کارآفری نابع روانی  کاهش م باعث  مدت،  تاه  شیییود، رهبری بر خود، در کو

 نیا یها افتهیو به مسیییر خود ادامه می دهند. چگونه مجددا انرژی ال م را به دسییت می آورند 

قدامات و خودانگدهد  یپژوهش نشیییان م در  یاجتماع ینیکه کارآفر ییهایاشییییع،وه بر ا

س  ا  فعال"مواجهه با چالش  انجام  "گرانیتوسط د یاجتماع نیکارآفر یهاتیعدم درک منا

شی ی ا  جمله همایترونیب بخشاهیمجموعه عوامل انگ ،دهدیم شاهده اثربخ های اطرافیان و م

یت عال اشیییاره شیییده تغییر نگرت  یکی دیگر ا  عوامل .به آنها کمک می کند های اجتماعیف

 شود.هایی است که در هین مسیر با آن مواجه میای و چالشبه مسیر هرفه کارآفرین اجتماعی

و داشتن انت ارات معقول  دهندباور به درستی کاری که انجام میبا داشتن  یاجتماع نانیکارآفر

یتا  دیگران و شیییرایط و ویژگی عال های اجتماعی، در مواجهه با چالش درک نشیییدن های ف

را  کنندیتجربه م ریمس نیکه در اهایی مشک،ت و چالشانگیاه شده و ار ت کارشان کمتر بی

 ان می دهد.دسته ها و گویه های مربوطه را نش 3جدول پذیرند. به عنوان بخشی ا  مسیر می

 سایر عوامل انگیزه بخش یهاها و دستهمقوله یاسام. 3 جدول

 نمونه نقل قول نام دسته نام مقوله

 عوامل بیرونی

 انیشبکه اطراف یهاتیهما
 تو ن ر هص توننیم کنن،یم فکر گهید جور کی که ییها آدم یسر کی کردن دایپ

 . دهیم بهص رو یانرژ نیشتریب کار، شبردیپ در باشن تو همدل باشن،
و  جیمشاهده نتا

 یهاتیفعال یهایاثرگذار
 یاجتماع

 ترک هال در که معتاد خانص هی اصل،ح به عنوان به که صیداشت نجایا رو ینفرات ما
 ینلوریا مورد هی . ده رذا هیته رونیب رفته شده موفق داده انجام رو کارت نجایا .بوده

 ادامه می دهیص. ادیب پیش مشکل نصیا برابر ها ده که کنهیم شارژ چنان رو همه

نگرت کارآفرین 
 اجتماعی

و  یمنلق یداشتن باورها
 کارامد

 .دونستص گروه هدف من روشن بود و من محدودیت ها و مشک،ت اونها رو می
 بنابراین انت ارم یه انت ار کام، مشخص و روشنی بود ا  گروه هدفص.

پذیرت کارآفرینی اجتماعی 
 که هست همانگونه

 یها یانرژ با همراه مسهله هل با همراه چالش با همراه نصیبیم نلوریا رو ی ندگ ک،
 یا ختهیآم ها نیا همه. نشدن و شدن درک با همراه یمنف یها یانرژ با همراه خوب

 .سا هیم رو ی ندگ که است
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از ارزشمندی  نقش رهبری بر خود در مدیریت چالش عدم درک مناسب دیگران. 2 شکل

فعالیت های کارآفرینی اجتماعی
 نیهمچن و 1 جدول در شییده ذکر یها دسییته و ها مقوله شییامل قیتحق یها افتهی به توجه اب

 به  هلقه، سییه املشیی 2 شییکل یالگو تاینها ق،یتحق ین ر چارچوب در شییده ارائه حاتیتو یی

ها یخروج عنوان ئه یین  نیکارآفر یبرا خود بر یرهبر الگو، نیا اسییییاا بر .شیییود یم ارا

 شیهاتیفعال یجامعه، ا  جمله درک نشیییدن ار شیییمند یکنون تیبا ادراک ا  موقع یاجتماع

  هلقه اول(. ی)ابتدا شودیم آرا  گران،ید توسط

ها و باورهای فرضکارآفرین در مواجهه با عدم درک دیگران بر اسیییاا آنکه چه پیش

بال را یاهداف چه و دارد یناکارآمدیا   کارآمد و  تجربه را اهیانگ کاهش یاانیم به کند،یم دن

ته یکارآمدتر یباورها یاجتماع نیکارآفر که اانیم هر به. خواهدکرد  یبرا و باشییید داشییی

 و خواهدکرد تجربه را یکمتر اهیانگ کاهش باشییید، ترمصیییمص یاجتماع اهداف به دنیرسییی

 خود انوار و اقییدامییات خود، اهیانگ یابیییبییا  من ور بییه نیکییارآفر آن ا  پس. برعکس

ضا در یریگ قرار مانند ییهایگرصیتن   مرور ای انت ارات سلف آوردن نییپا بخش، هیروه یف

ما ا  طرف ردیگیم کار به را یاجتماع اهداف به  یگرصیمداوم خودتن  نیتمر ی)هلقه دوم(. ا

. کندیرا طل  م یادی  یانرژ آن، یروانشیناخت عمق لیدلبه  ،یریادگیخصیوص در هلقه دوم 

اسییت  ممکن دارد، یمحدود یروان تییرف یانسییان هر مانند یاجتماع نیکارآفرکه  ییا  آنجا

)هلقه سییوم(.  ابدیکاهش  یتا هد اتیبر خود، انرژ یرهبر نیا  تمر یپس ا  مدت نیکارآفر
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در  راینبود.   قیتحق نیمشییارکت کننده در ا یاجتماع نانیکارآفر یبرا یجد یمشییکل نیا اما

تا مشیییاهده و یرونیب یهاتیوجود هما ،ییهاتیموقع نیچن عال جین باعث  یاجتماع یهاتیف

و  بر خود را داشییته یادامه رهبر یبرا یکاف یمنابع روانشییناخت یاجتماع نیتا کارآفر شییودیم

 کندیت،ت م یاجتماع نیکارآفر تی)فلش چهارم(. در نها ابدی شیافاا ریمس نیاستقامتش در ا

راهکارها و  داکردنیکند، با پ یابیرا با  تا اهیانگ ،یخودرهبر یریتا ع،وه برآنکه با به کارگ

همچنان به سیییمت اهدافش هرکت  اه،یدهنده انگکاهش طیبا وجود شیییرا یهت یانجام اقدامات

 شیود یم یدیجد طیشیرا موج و  گذاردیبر افراد و جامعه م یاثرات اقدامات نیسیپس اکند. 

 هلقه اول(. ی)انتها

 گیریبحث و نتیجه
تدا این پژوهش در  ماعی که بر  یبررسیییبه اب نان اجت مهص ترین چالش پیش روی کارآفری

تایج این تحقیق نشیییان داد اصیییلی ترین چالش درک " انگیاه آنها تاثیر می گذارد پرداختیص. ن

در هالیکه در  .می باشیید "گرانیتوسییط د یاجتماع نیکارآفر یهاتیفعال ینشییدن ار شییمند

 Naderi et al., 2020; Smith et)های متعددی ادبیات هو ه کارآفرینی اجتماعی به چالش

al., 2012; Smith et al., 2013) است، اما این چالش به ندرت در تحقیقات گذشته اشاره شده

بخشییی ا  توان و تنها می اسییتبه خصییوص ا  من ر تاثیرات انگیاشییی آن مورد بررسییی بوده 

توجهی نهادهای دولتی هسیت را در مقاله آراسیتی، ملکی و متوسیلی چالش را که مربوط به بی

 مشاهده کرد. (2012)

سی در  ریمس نیدر ه یاجتماع نیکارآفر رهبری بر خود اقدامات فا  دوم این تحقیق به برر

بخشییی ا  این اقدامات،  .شیید پرداخته ذکر شییدهو به طور مشییخص پس ا  مواجهه با چالش 

های عمومی رهبری بر خود در ادبیات این هو ه اسییت. برای مثال، اقداماتی راهبردراسییتا با هص

 راهبردراسییتا با بخش و تمرکا بر هال خوب، به ترتی  هصمانند قرار گرفتن در فضییای روهیه 

همچنین   .(Stewart et al., 2019)باشییند های مثبت فعالیت میپادات طبیعی و تمرکا بر جنبه

پایین آوردن سیییلف انت ارات ا ماعی و  هداف اجت یادآور یادآوری ا ی   به ترت   دیگران نیا 

  .(Neck, & Houghto, 2006) های یادآوری اهداف و اص،ح سیستص باورها استراهبرد
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در  اهیانگ شیباعث افااکه ی رونیعوامل ب در پاسیییخ به سیییوال سیییوم تحقیق به بررسیییی

ماعی چه  .پرداختیص دنشیییویم کارآفرین اجت فتیدرگر مل ب اهیانگ ا با  یرونیا  عوا همراه 

 یروان یانرژ شیباعث افاااما این عوامل می توانند  ،سیییتین تیانجام فعال برای یگرصیخودتن 

های های شیییبکه اطرافیان، در پژوهشعامل همایت .دنشیییو برای خودتن یص گری های بعدی

شاره قرار گرفته شته نیا به عنوان عاملی برای افاایش یرفیت روانی مورد ا ست گذ  Stewart)ا

et al., 2019).  باعث  شیییده نهینهاد کارآفرین اجتماعیکه در  یینگرت و باورهادر نهایت

را تجربه  یکمتر اهیکاهش انگ ،شیید انیکه ب ییهاچالشدر مواجهه با  اسییاسییاً که وی شییودیم

در پژوهش انجام شییده توسییط  د.نمای یاشیییرا صییرف خودانگ یکمتر یانرژ جهیدر نت و کرده

یت (2012)آراسیییتی و همکاران  یدایش نیا نگرت و مسیییهول عاملی برای پ ماعی  پذیری اجت

در این تحقیق، مشییخص شیید که عدم همچنین  اجتماعی معرفی شییدند.نه های کارآفرینافعالیت

شمندی فعالیت توسط ذینفعان مختلف مواجه  1های کارآفرینان با نوعی ا  بدگمانیتوجه به ار 

است که تاثیرات انگیاشی منفی بر کارآفرین اجتماعی می تواند داشته باشد. در ملالعات قبلی 

پدیده بدگمانی صنفی این هو ه این مو ور به ندرت ملرح بوده است. این درهالی است که 

 (Dean Jr, Brandes, & Dharwadkar, 1998)ای دیگر شناسایی شده اند در  مینه های هرفه

 .اما این پدیده در  مینه مواجهه با کارآفرینان اجتماعی شناسایی نشده بود

به سیییاسییتگذاران نشییان می دهد که مهص ترین چالشییی که کارآفرینان نتایج این پژوهش 

تا اجتماعی  یت آنها را کص می کند چیسیییت. در این راسییی عال ند و انگیاه ف با آن روبرو هسیییت

ها در همایت ا  کارآفرینان اجتماعی می توانند اقداماتی را جهت بهبود سییسیتص سییاسیتگذاران

برای کارآفرینان اجتماعی بالقوه ار شمند خواهد  یافته های این پژوهش اتخاذ نمایند. همچنین،

کمک می کند تا درک بهتری ا  چالشهای مهص پیش رو داشته باشند. به ع،وه، به بود و به آنها 

رهبری بر خود بر این چالشیییها رلبه  راهبردهایکارآفرینان اجتماعی یاد می دهد که چگونه با 

انجام این پژوهش کنند و در صیورت افت انگیاه های درونی چگونه به مسییر خود ادامه دهند. 

شد تا تعداد هایی نیبا محدودیت سب   شیور ویروا کرونا  شی ا   شرایط نا ا همراه بود. وجود 

                                                                 
1 Cynicism 
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ها به صورت آن،ین انجام شود. عدم دسترسی محقق به کارآفرینان اجتماعی  یادی ا  مصاهبه

فاوت ا   کاری مت های  قه  های دیگر این تحقیق بود.با میاان سیییاب یت  حدود به  م این تحقیق 

عدادی ا  کارآ عداد صیییورت کیفی و با ت یا  به افاایش ت نان اجتماعی مصیییاهبه شییید که ن فری

 ها و یا بررسی بیشتر به صورت کمی در تحقیقات آتی دارد.مصاهبه
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