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چکیده

خاصلمسائدرکوعمومیبخشدر«تغییراتتسهیل»درحیاتیامریاجتماعیکارآفرینی•
پژوهشتاسدشواراقتصادینظریاتتسلطخاطربهعمومیکارآفرینیازفهمامااستاجتماعی

توصیفبهطریقاینازتاپرداختهعمومیکارآفرینیزیستهتجاربتوصیفواکتشافبهحاضر
درربیاتتجانکهازپسمنظوراینبرای.شودنایلعمومیکارآفرینیجوهرشناختیپدیدار

تجربیاتازخاصیمتنیتوصیفاتبامشترکهرموضوع.شدندخلقپژوهشگرتوسطظهورحال
.گرفتندقراراستنادموردتحقیقدرکنندهشرکتکارآفرینان

استفهم از کارآفرینی عمومی به خاطر تسلط نظریات اقتصادی دشوار



چکیده

عواملی،ساختارعوامل،کارآفرینانهروحکارافرینانه،هایشایستگی)روایتهشتدرهاتمبندیخوشه
وثارآروایتنهایتدروفرصتازبرداریبهرهوارزیابیتشخیص،اقداماتبهمربوطروایتمحیطی،

توصیفاتنی،کارافریپدیدهجوهرهبهدستیابیبرایانتهادر.گرفتشکلکارافرینانهاقداماتپیامدهای
سهاختارسدروندر،متنبهمربوطهایافقازطبقههشتمجموع.شدندتلفیقعامسازهایبامتنیمنسجم

..اندشدهسازماندهیمفهومی



انسانیعاملعنوانبهعمومیکارآفرینکهاستصورتاینبهعمومیکارافرینیکلیجوهر•
(ارآفرینانهکاقداماتنخستمفهوم)رفتارهاییوهافعالیتاقداماتمجموعهکارآفرینی،پدیده

ایعهمجمواساسبرو(فعالیتپیامدوآثارسوممفهوم)مشخصاینتیجهوهدفجهتدررا
.دهدمیمانجاخاصمحیطیسازمانی،عواملحمایتیاوفعالیتبرحاکمروحوهاشایستگیاز
رسانندمیانجامبه(کارآفرینیسازیتوانمنددوممفهوم)



ی اجتماعی شود پژوهش حاضر به شکل بالقوه می توان منجر به خلق قلمرو پژوهشی برای کارآفرین•
. ودکه به کاهش  ماهیت غیرتجمعی پژوهش های اخیر در حوزه کارافرینی اجتماعی منجر ش

خلق قلمرو  
پژوهشی



کلید واژه ها

کارافرینی عمومی، پدیدارشناسی، توانمند ساز ها، آثار و پیامدهای کارآفرینی عمومی•

توانمند سازها



مقدمه

تبدیلینانکارآفر.استکردهبازیمدرنهایاقتصادوجوامعتوسعهدررامهمینقشکارافرینی•
.نندکمیحمایتکارافرینیهایآموزشازمدرساناند،شدهجهانسراسرازتحولنیروهایبه

درهااهدانشگ.دهندمیقرارحمایتوتشویقموردراکارآفرینیونوآوریبزرگ،هایشرکت
نانهکارآفریهایحلراهجویوجستدر.کنندمیمشارکتسازیتجاریوآوریفنانتقال
ایندرهمگیی،انتفاعغیروخصوصیدولتی،هایبخش.باشندمیکارهایشانبهدستیابیبرای
.اندداشتهجهشزمینه

!جهش



جتماعیااهدافباکارآفرینیمفهوممورددرابهاماتیکماکانمندانعالقهوپژوهشگرانبرای•
سوبدونانتفاعی،غیربخشهایسازماندرعمومیکارآفرینیازتصویریارائهداردوجود
غیرهایانسازمتمامیکهاستآنگویاینظریمبانیهمچنین.استمشکلجانبداریوگیری

قبیلایننندکشرکتهافعالیتایندرشایدیاگیرنددرکارآفرینانههایفعالیتدرانتفاعی
رینتمهمازیکیودهدمیکاهشانتفاعیغیربخشبرایراکارافرینیسودمندیاظهارات

.دادخواهدتقلیلراتغییریعنیرفتار،اینهایجنبه

یسو گیری و جانبدار



مطالعهبرایراراهکارآفرینیمختلفمطالعاتیهایحوزهمیانمرزهایبودننامشخص•
هبازکردعمومیوانتفاعیهایبخشدرموجودهایسازمانمورددراجتماعیکارآفرینی

بخشردفعالافرادشایانتوجهموردکهرفتارهاستازایمجموعهاجتماعیکارافرینی.است
کردهحذفاررویهایننظریبررسیعمدتاموجودآثارمتاسفانه.استگرفتهقرارانتفاعیغیر
.استشدهاجتماعیکارافرینیمباحثدرابهامموجبامرایناند،

حذف بررسی نظری
!این رویه



سازیهوممفاستدشواراقتصادی،نظریاتخاطربهانتفاعیغیرکارافرینیازنظریفهماما•
زمانیسودآوری،زهانگیبهوابستهوسودآوررفتارازمشتقیصورتبهغیرانتفاعیکارآفرینی

ماموریتنهاآانگیزهکهانتفاعیغیرهایسازمانبهراچارچوباینکنیمتالشتاشودمیدشوار
کارآفرینیمورددرتحقیقفرارویمشکلترینعمدهمانعاین.کنیممنتقلاست،اجتماعیهای

.استغیرانتفاعی
عرصهبهارآفرینیکتوسعهدرزمینهگرفتهصورتتحقیقاتبیشتراشارهموردمشکالتنتیجهدر•

.دهدمیارائهراآنازمتناقضیهایبرداشتغیرانتفاعی

یات فهم نظری از کارافرینی غیر انتفاعی  به خاطر نظر
اقتصادی، دشوار است



سودازانشگاهیدمطالعاتدراجتماعیکارافرینیتعریفدربارهابهاماتبیشترکهرسدمینظربه•
انتفاعی،غیرنیکارافریازمفهومهرتوسعهبرای.شودمیناشیموضوعاینبارهدرتجربیتحقیق

.بگیردقرارتاییدموردتجربیدقیقبررسیطیمزبورمفهوماستالزم

!بررسی دقیق تجربی



ومفاهیمفتوصیضرورتاجتماعی،هایارزشعرصهدرکارآفرینیمفیدآثاربهتوجهبااکنون•
میظرنبهضروریعمومیکارآفرینیبهموسوماجتماعیکارآفرینیازخاصیتنوعجوهر
عمومی،رینانکارآفزیستهتجاربپدیدارشناسانهمطالعهطریقازتحقیقاینبنابراین.رسد
.بپردازدشدهذکرنظریهایشکافترمیمبهداردقصد

ترمیم شکاف
های نظری



حوزهوامنهدیاپژوهشیقلمروخلقبهمنجرتواندمیبالقوهشکلبهمطالعهایناساسهمینبر•
خلقهبمنجرتواندمیخویشنوبهبهشدهواقعپذیرشموردپژوهشگرانسویازکهشودای

به،شدهواقعپذیرشموردپژوهشگرانیسوازکهشودایحوزهوایدامهیاپژوهشیقلمرو
یکارآفرینحوزهدراخیرهایپژوهشتجمعیغیرماهیتکاهشبهتواندمیخویشنوبه

کارآفرینیبهمندعالقههایسازمانوافرادبرایتوانندمیمطالعهایننتایج.شودمنجراجتماعی،
.اشدباستفادهقابلدولتی،بخشودانشگاهیبخشاجتماعی،کارافرینانمانندعمومی،

کاهش ماهیت غیر
تجمعی پژوهش 

های اخیر



ظرینمرور مبانی 

باهاییمانسازبرایکهاستراهبردیمدیریتچارچوبمعنا،ترینکلیدراجتماعیکارافرینی•
کنند،میعنوان(1991:393)پستووادوککهگونهآن.داردکاربرداجتماعیمنفعتاهداف

خاصلمسائدرکوعمومیبخشدر«تغییراتتسهیل»درحیاتیامریاجتماعیکارآفرینی
کنند،میادارهرازاییدرآمداقتصادیهایفعالیتکهانتفاعیغیرهایسازمان.استاجتماعی

.دهدمینشانهاپژوهشدررااجتماعیکارآفرینیازمحدودتریمفهوم



تعریفتماعیاجبخشدرتغییرعواملعنوانبهرااجتماعیکارافرینانزمینهایندرتحقیقاولین•
دررا(شخصیارزشفقطنه)اجتماعیارزشحفظوایجادماموریتکهافرادییعنی.کندمی

بهرسختانهسکردند،شناساییراماموریتاینانجامبرایجدیدهایفرصتآنها.اندگرفتهپیش
هایینهادرایبودرگیرند،مستمریادگیریوتطبیقنواوری،فراینددر.هایندفرصتایندنبال

مینمایشبهارباالییمسئولیتاحساسشدهایجادنتایجبراینیزوکندمیخدمتآنهابهکه
فرینیکارآدیگرتعاریفبرایکهاستعامیچوبچارایجاددرتعریفاینمزیتگذارند،
.کندمیبنااجتماعی

!چارچوب عام



ورتصبهبوده،پیشگامونوآورانهکهدادهتوسعهرااجتماعیکارآفرینیازمفهومی،دس•
.استانتفاعیغیربخشمختصفردی،بهمنحصر



رآفرینیکاازدیدگاهترینرفتاریتحقیقاتی،هاینوشتهدراخیرهایسازیمفهومازیکی•
عدیبچندایبرساختهصورتبهرااجتماعیکارآفرینی.گذاردمینمایشبهرااجتمعای

اولوهلهدراجتماعیکارافرینانمحرکبودگونهاینآنهاسازیمفهوم.کردندتعریف
فاضالنهتاررفنمایشبهمنجرکهاسترقبایشانازبهتراجتماعیارزشایجاد،اجتماعیماموریت

پیچیدگیربرابدروگذارندمینمایشبهرامتوازنیارزیابیآنهااینکهدومشودمیکارآفرینان
بهرامتوازنیارزیابیآنهاکهایندوم.دهندمینمایشرامنسجمیعملوهدفوحدتها،

.دهندمینمایشرامنسجمیعملوهدفوحدتهاپیچیدگیبرابردروگذارندمینمایش
رایانشمشتربرایبهتراحتماعیارزشایجادهایفرصتاجتماعیکارآفرینانکهاینسوم•

گزینشوگامیپیشنواوری،اجتماعی،کارافرینانکهایننهایتدرکنندمیشناساییوکنکاش
.گذارندمینمایشبهخودکلیدیهایگیریتصمیمدرراکردنخطربه



تار را به عنوان در بررسی های تجربی پیشین در مورد کارآفرینی غیر انتفاعی به طور عمده این رف•
.  فعالیتی تجاری در بخش غیر انتفاعی  مفهوم سازی کرده بودند

تغییرویوآورنمبنایبرانتفاعیغیرکارآفرینیازدرکیگرفته،صورتهایسازیمفهوماخیرا•
هایگاماشتندبروجودبایپشینتحقیقاتاستکردهایجادراانتفاعیغیررفتارازشدهایجاد
،کاستیتیننخس.اندکلیکاستیدودچارهمچنانعمومیکارآفرینیمفهومتوسعهدرتوجهقابل
منظورومقصودان،سازمرفتارکنندهتوصیفهایفعالیتازفهرستیجایبهکهاستنظریبنیان

صورتهبسازدمیقادررامحققکهاستابزاریکاستیدومین.کندمیسازیشفافرااصلی
تفاوتواسطه،نایبهوبپردازدانتفاعیغیرکارافرینیرفتارهایمفهومسازیمستندبهتجربی

.کندمینمایانراانتفاعیغیرراهبردهایمشابهوانتفاعیغیرکارآفرینیبینهای

مستند سازی



ارکتمشکارافرینانزیستهتجاربپژوهشایندراشارهموردینظرهایضعفبهتوجهبا•
.گیردمیقراربررسیموردعمومیکارآفرینیجوهرهبهدستیابیهدفباپژوهشدرکننده
پدیدارشناسیربمبتنیاساسیمفاهیمواصولپژوهشایناجزایبرایگفتهپیشهدفبامطابق
هپدیدارشناسانهایمصاحبهاجرایاساسوهادادهگردآوری.شداستخراجهوسرلمتعالی
یلیتحلرویهپدیدارشناسانه،هایمصاحبهازحاصلهایدادهتحلیلالگویو(2006)سیدمن

.استکوالیزیشیوهاصالحخودآنکهاست(1994)موستاکاسابداعات



:  برای این منظور پرسش های پژوهش عبارتند از•
رد بنابراین شاید بتوان کارآفرنی عمومی را بر حسب فعالیتی که انجام می دهند تعریف ک-1•

تجارب زیسته  کارآفرینان عمومی در خصوص اقدامات کارآفرینانه چه می باشند؟ 
ت؟تجارب زیسته کارآفریتان عمومی در خصوص  توانمندساز های کارآفرینی چیس-2•
؟تجارب زیسته کارافرینان  عمومی در خصوص آثار و پیامدهای کارآفرینی چیست-3•



روش تحقیق

ایندرکهبکهباشیمآنخواهانواقعاچنانچهالبتهکارافرینی،پژوهشهایچالشازیکیشاید•
ژوهشپانجامبرایجدیدهایآوریفنابداعبهمجبوراحتماالکهاستاین.شویمنایلحوزه
ناسی،شانسانمطالعاتکهداردوجودآشکاریحقیقتدیگرسویاز.ایمزمینهایندرهایی

ردهاوفراهمکارآفرینیعمومیپژوهشبرایرافراوانیشناختیروانونظریهاینگرش
.است



برایجایگاهیواندتمیشناسیپدیداریکپارچگیطریقازپژوهشبرایمناسبیفرصتبنابراین•
شکاف.ندکمحتواپرهاینظریتوسعهبهشروعبتواندتاآوردفراهمکارآفرینیپژوهشگر

غیرنیکارآفریخصوصبهکارآفرینیدرپدیدارشناسانههایپژوهشاجرایزمینهدرموجود
رشتهمیانپژوهشیدبتواننکهاستکارآفرینیپژوهشگرانبرایفردیبهمنحصرفرصتانتفاعی،

همراهبهارشماریبینظریهایبینشپدیدارشناسانه،هایپژوهشهمچنین.رسانندانجامبهای
.داراستکارآفرینیمطالعاتطراحیازاطالعبرایمناسبظرفیت

بینش های نظری بی 
شماری



باوتفسیریتمانگفبنیادیمفروضاتازکارگیریبهپیشنهادباحاضر،پدیدارشناختیپژوهش•
ۀ زیستجاربتتوصیفواکتشافجستجویدرکارآفرینان،مصاحبهنیمههایباساختمندبهره
ازضرحاپژوهش.شودنایلعمومیکارآفرینیۀ جوهرتوصیفبهطریقاینازتااستآنان

گرفتهبهرهسموستاکاتوسطونکامروشاصالحیکاربردکیفی،پدیدارشناختیروششناسی
کارآفرینیۀ دپدیذاتوجوهرهبهدستیابیبرایساختاریوزمینهایتوصیفاتیآندرکهاست

درذیلهایگامومراحلخالصهطوربهشد،گفتهآنچهبنابر.گرفتقراراستفادهموردعمومی
:استشدهطیپژوهشاین

ومیکارآفرینی عمۀ توصیف جوهر



.رینان تشریح شدکارآفزیسته تجارب عمومی اساس کارآفرینی بر ۀ نخست، نیاز به توصیف جوهر•



ازشکلاینبرایهکمسائلینوعبهترینشودمیبررسیبهترپدیدارشناسی،رویکردکارگیریبه•
یکبابدرایعدهمشترکتجربهیامشترکفهم،مستلزمکهاندمسائلیاستمناسبپژوهش

حطیاایقحقتوسعهبرایمشترکتجارباینازدرککهبودخواهداهمیتحایزباشند،پدیده
افرادیازهاداده.آیددستبهپدیدهیکهایویژگیمورددرترعمیقدرکیتوسعهباهامشی

روژهپایندرهادادهگردآوری.دارندنظرموردپدیدهخصوصدرتجاربیکهشدندگردآوری
.شودمیشاملراکنندگانمشارکتباساختمندنیمههایمصاحبهپدیدارشناختی،

مصاحبه های 
نیمه ساختمند



.  شدپرسیده عمومی ذیل و سوال گسترده سه از مشارکت کنندگان•
؟در مورد پدیده مورد نظر چه تجربه ای دارید•
چه  زمینه  یا وضعیتی نوعا بر تجربه شما از پدیده ی مورد نظر تاثیر گذار است؟ •
در زندگی شما چیست؟کارآفرین بودن معنای •



بابدرهکشناختیروانپدیدارشناسانتمامدرعموماپدیدارشناختیهایدادهتحلیلهایگام•
بهگرپژوهش،پژوهشسواالتازحاصلهایدادهپایهبر.استمشابهاند،کردهبحثروشاین

ومالتجمهمهایگزارهسازیبرجستهبهوپرداخت(هامصاحبهرونوشتنظیر)هادادهبررسی
.دادادامهپدیدهخصوصدرکنندگانمشارکتتجربهگیریشکلچگونگیکنندهفراهمعبارت

•

م برجسته سازی گزاره های مه
جمالت 



سپس.نامدمی(استبرابرارزشدارایایگزارههر)سازیافقیراگاماینموستاکاس•
تمشکلبهمعنیباومهمهایگزارهدرونازمعانیازهاییخوشهوهادستهتوسعهبهپژوهشگر
وتکراریغیرایهدستهوثابتوناپذیرتغییرهایکیفیتعنوانبههاافقحدودتعیین.پرداخت

رایبها،تمومهمومعنیباهایگزارهاینسپس.بوداهمیتحایزهاتمسازندههمپوشانغیر
ایجاد.گرفترقرااستفادهمورد(متنیتوصیف)کنندگانمشارکتتجاربازتوصیفینگارش
.تپذیرفصورتعاممتنیتوصیفیکدروندرفردی،متنیتوصیفاتمیانانسجام

توصیف متنی



تجربهگیریکلشچگونگیبرموثرمحتوایبرمتنازتوصیفینگارشبههمچیننگرتحلیل•
مینامیدهساختاریتوصیفیاپرانگاشتیتصویریمتغیرکهپرداختپدیدهازکنندگانمشارکت

هایمیتکآزادانهکردنلحاظ.شودمینامیدهساختاریهایکیفیتآزادانهکردنلحاظ.شود
معنایهبهاتمدرونبهساختاریهایکیفیتبندیخوشه.استمهمآنپویاییوساختاری

.استساختاریهایتمتوسعه

خوشه بندی  
کیفیت های 

ساختاری



جامعتوصیفیشنگاربهپژوهشگرساختاری،برمتنیتوصیفاتکردنیکپارچهوادغامطریقاز•
تارساخکهپرداختسازد؛میعیانراپدیدهجوهرهکه(ساختااریومتنیهایتمازمرکب)

توصیفاتازبازتابی–شهودیانسجامدیگر،عبارتبه.شودمینامیدهجوهریاالیتغیریاالزامی
یاپدیدهیکهایجوهرومعانیازامتزاجیایجادبرایمرکبمتنیتوصیفاتومرکبساختار
.گرفتصورتتجربه

بازتابی–انسجام شهودی 



بهتبدیلراپژوهشدرکنندگانمشارکتتاکردتالشپژوهشگرپژوهش،اعتبارباارتباطدر•
ها،هدادرونویسیفرایندازمرحلهسههردردیگر،عبارتبهکندخویشپژوهشیهمکاران

راخودظرنمتن،مطالعهباتاشدخواستهآنانازمفاهیمخلقوهاتماستخراجواولیهکدگذاری
.کننداعالم

استخراج تم ها



بهونیبیرگرتحلیلیکازضمندر.شداعمالآناننظرمااصطالحاتتوافق،عدمصورتدر•
وصخصدروبررسیها،دادهتحلیلوکدگذاریفرایندوشداستفادهدومکدگذارعنوان

اصلیپژوهشگروبیرونیگرتحلیلمیانگوییگفتتحلیل،اعتبارافزایشجهتوهاکاستی
ایهپژوهشمبانیهدایتراهنماییازپژوهشایندراخالقیمالحظاتتحققبرای.شدانجام

رضایت،کنندگانمشارکتبهاحترامازبودندعبارتهامبانیاین.شدگرفتهبهرهاخالقی
.عدالتونیکیوآنانآگاهانه

گفت گویی میان
نی و تحلیل گر بیرو

اصلیپژوهشگر 



نمونه تحقیق

الزمنهنمواندازهمرددرمختلفیعقایدومتنوعهایروشکهدهدمینشاننظریمثالیبررسی•
:دادروجودشناسانهپدیدارکیفیمطالعاتبرای

نفر6تا 5تقریبا بین -1•
نفر16حداکثر  تا -2•
نفر 40بین یک تا -3•



اجزایواهنمونهیافتننظریاشباعنقطهبهرسیدنتاکهاستآنترصحیحصورتهردراما•
هش،پژوایندرمصاحبهازحاصلهایدادهگرداوریشیوهتعیینبرای.یابدادامههامصاحبه

هدفمندونظریصورتبهگیرینمونهشدانجامهدفمندونظریصورتبهگیرینمونهشیوه
هایارزشتعقیبباکارآفرینیازایگونهاساسبرپژوهشایندرگیرینمونه.شدانجام

.استپذیرفتهصورتاجتماعی

تعقیب ارزش های اجتماعی



کهتماعیاجارزشمبنایبرتواندمیاستمشخصآننامازکهگونههماناجتماعیکارآفرینی•
.استشتغالیاخوداقتصادی،ارزشتعقیبدرکارافرینیدیگرنوع.شودشناساییکندمیخلق

دیگر،سویزا.استخویشبرایدرآمدتولیدبرایکارآفرینانهفعالیتدارعهدهفردکههنگامی
آنیارزشهایپیامد.استعمومیمنافعبهاجتماعیکارآفرینانعالقهنتیجهاجتماعیارزش
.شودرایطشبهبودوبیشترسالمتیاجتماعی،سرمایهافزایشفقر،کاهششاملاستممکن

غالی استنوع دیگر کارافرینی در تعقیب ارزش اقتصادی، خود اشت



درهکاستافرادازهایگروهیاافرادتوسطاجتماعیارزشخلقشاملعمومی،کارآفرینی•
نکارافریناازهایینمونه.دهدمیرخموجودقبلازسازمانیساختاریکوجودعدمصورت

پایینیامحروممناطقاحیایبرایابتکاریطرحهایمجریاجتماعیرهبران:ازعبارتنداجتماعی
بهترربیتتوتعلیمآوردنفراهمبرایراآنهاهایکوششومعلمانووالدینکهکسانییاهاشهر

.کنندمیسازماندهی

خلق ارزش 
اجتماعی



ازابتدا.کردهمصاحبانجامبرایعمومیکارافرینییگونهمصادیقشناساییبهاقدامپژوهشگر•
بعد،مراحلدر.گرفتندقرارشناساییمردمصاحبهبرایکارآفریناناززیادیتعدادمختلف،طرق

برای.دندشهمکاریبهدعوت.داشتندبیشتریهمکاریبهتمایلکهشرایطواجدینازتعدادی
دعوتازپس.شدارسالپژوهشایندرمشارکتابتداییدعوتنامهشرایط،واجدکارافرینان
وانتخاب،اندکردهتکمیلرامصاحبهبهدعوتفرموکردهآمادگیاعالمکهکسانیمقدماتی،

شیوهوهدفباکنندهمشارکتاصلینفراتادامهدر.شدندحذفمصاحبهفرایندازنفراتسایر
نانآبامصاحبهاجرایبندیزماندربارهتلفنیتماسطریقازوشدندآشناپژوهشانجام

.آمدعملبههماهنگی



مصاحبهتوافقموردزماندروگرفتقرارآناناختیاردرمصاحبهفرممصاحبهاجرایازپیشو•
نتایجبتنوسهدر.داشتبیشتریهمکاریبهنیازپژوهشایندرمشارکتکهجااناز.شداجرا

یانبآنهاخصوصدرراخودنظرتاشدارسالکنندگانمشارکتبرهادادهتحلیلازحاصل
موردندرتبههکشدارسالآنانبرایمصاحبهکاملمتنمصاحبهتکمیلازپسنخستبار.کنند
.دشدنتحلیلآمادههادادهمصاحبه،متنابموافقتازپسلذاقرارگرفتتعدیلوجرح



ریدستکاباوکارافرینانه،اقداماتخصوصدرآنانهایدادهکهبودهنگامیدوممرتبه•
نظراتاتشدخواستهانانازوگرفتقرارفرصتپدیدهحسببرهادادهساختاردرپژوهشگر

هبهاافقازبرخیهمچنینوشدظاهرجدیدافقتعدادیمرحلهایندر.کنندمرقومراخود
ازاریبردبهرهوارزیابیتشخیص،مراحلدروکارآفرینانهاقداماتبرایمشترکصورت
پدیدهزاامدهدستبهجوهرهخصوصدرونظراعالمبرایتیزسوممرتبه.شدنددیدههافرصت

تفادهاسموردآناننظرموردروایتمجدداکهگرفتندقرارخواهینظرموردعمومیکارآفرینی
.گرفتقرار



اطالعات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان

یامستعاراسمزامعمولطوربهکیفیپژوهشدرکنندگانمشارکتنامیدنبرایکهاستگفتنی•
کنندگانتمشارکنامیدنبرایعددباکدگذاریرامطالعهایندر.شودمیاستفادهآنانبرایکد

.دشدنانتخابنهایتدرکنندهمشارکتبهپژوهشایندر.شداستفاده(1جدول)شرحبه





تحلیل داده ها

:  یکسان سازی افق های فکری•
واالتسبامرتبطتوضیحاتواظهاراتخصوصدرپژوهشهایدادهتحلیلازنخستمرحلهدر•

یفاتتوصوعباراتازدارمعناهایواحدگامایندر.گرفتندقرارتحلیلموردکامالتحقیق،
.یافتندیکسانیارتباطواهمیتتوضیحاتواظهاراتهمه.شداستخراجکنندگانمشارکت

راپژوهشدرکنندگانشرکتبرایآشکارمعناییهایواحدآمده،دستبهمهمهایگزاره
.بودتکرارفرایندیرویهاین.دادندتشکیل



معناداریکلیدنکاتصرفاها،دادهانباشتازجلوگیریبرایها،دادهتحلیلابتداییگامدر•
ازیسیکسانمرحلهنخستگاماول،ستونکهشوداشارهباید2جدولتشریحدر.شدندبررسی

یکمتقسایندر.دارد(معنادارهایگزاره)تجربهنمونهبهاختصاصکهاستفکریهایافق
.تاسشدهذکرپژوهشدرکنندهمشارکتکارآفرینانشدهذکرزیستهتجاربازنمونه



یامعناسیبازنویکهاستفکریهایافقسازییکسانمرحلهدومهایگامبهمربوطدومستون•
گرفتهتصورقبلمرحلهدرشدهذکرمهمهایگزارهبهمعنابخشیگامایندر.داردنامتوصیف

اولیههایمتگذارینامکهاستفکریهایافقسازییکسانمرحلهسومگامسومستون.است
است،افتادهاتفاقآندر



دریهاولهایتمنامگذاری،(الف)هاگزارهبهشدهداده(ب)معنایبهتوجهبادیگرعبارتبه•
خالصهوهادادهتحلیلوتجزیهدومگامبهمربوطجوبمرحلهکهاستگفتنیافتادهاتفاق

دهشذکرجدولیکدردومواولمراحلانسجامایجادبرایکهاستفکریهایافقسازی
باهمراهکهدارد(الف)تجربهنمونهگویندهوکنندهمشارکتکدبهاشارهچهارمستون.است
.استنشدهذکرمنبععنوانبهمصاحبهتاریخذکر



باقسمتایندر.داردپژوهشتجربیهایدادهپشتیباننظریشواهدبهاختصاصپنجمستون•
اساسبرانکنندگمشارکتتجارباستشدهذکرافقهربامرتبطنظریمبانیدرجووجست
.شداستخراج2جدولدرموجودالگوی



درکهشدندبندیخوشهمشترکیموضعاتصورتبهظهورحالدرتجربیاتبعدی،گامدر•
توسطهاتیماینکهحالعیندر.وبدنداهمیتحایزکارآفریناناینتوسطپدیدهتصیف

ارآفرینانکتجربیاتازخاصمتنیتوصیفاتبامشترکموضوعهر.شدندساختهپژوهشگر
ایننیازپیشاپوخهدفراین،قبلیمراحلنظیر.گرفتندقراراستفادهموردتحقیقدرکنندهشرکت

ارآفرینانه؛کروحکارآفرینانه،هایشایستگیروایتهشتدرهاتمبندیخوشه.استفرایند
ازرداریببهرهوارزیابییتشخیص،اقداماتبهمربوطروایتمحیطی،عواملساختاریعوامل

.کارآفرینانهاقداماتهایپیامدوآثارروایتنهایتدروفرصت
دربودهقلمستکاروکسبصاحبکهکارآفرینانیزیستهتجاربازشدهظاهرهاتمترینمهم•

.است4جدولشرحبهباشندمیانتفاعیغیرواجتماعیاهدافتعقیب



نمونه افق فکری مشارکت کنندگان در پژوهش: 2جدول 

شواهد نظریمنبع نام تم:جتوصیفی: بنمونه تجربی: اف

وهعالکهبوداینمنکارحسن
دارایپروریایدهتوانبر

برگذاریتاثیرورهبریقدرت
تواندارایماوبودممقامات

ارائهتواناییوجمعیکار
وخودهایقابلیتتمامی

یمکارآفرین.بودیمهمکاران
رهبری،هایمهارتباتواند
تاقدامادرراکارآفرینانهروح
بدهدخود

ولقختواناییمعنایبهکارافرینانهرهبری
نانهکارآفریکارهایوکسبیاهسازماناداره
هایمهارتباتواندمیکارآفرین.است

دخواقداماتدرراکارآفرینانهرهبری،روح
.بدمد

سازماندهیبهاشارهآفرینانهکاررهبری
اهدافبهیابیدستبرایکارکنانازگروهی
ارافرینانهکرفتارهایکارگیریبهباومشترک

دننموبهینهطریقازکهداردنگرانهپیش
صتفرمزایایتسخیردربودننوآورریسک

تغییرمدیریتوشخصیمسئولیتپذیرشها،
ارزشکسببرایپویامحیطیدروندر

.شودمیمحقق

توانایی رهبری
کارافرینانه 

ه کد مشارکت کند
2-1-3

91/7/13

20-3شین 
24، 2006بری ، ترن



نمونه افق فکری مشارکت کنندگان در پژوهش : 2ادامه جدول 
نظریشواهدمنبعنام تم -جتوصیف–ب نمونه تجربی-الف

عواقدردهدمیتغییرزیادراقوانیندولتاالن
می(عمومیخدمات)فعالیتآندرماکهصنعتی

بینیشپیومتنوعهایموقعیتمعرضرامتاکنیم
حالدرهمیشهشدهباعثایندهدمیقرارنشده

.باشیمخودمانهایاستعدادرشدویادگیری
کسعهتوسباکهرسیدمنتیجهاینبهشخصا-2
امورلمثمختلفیهایحوزهازتادارمنیازکاربو

.کنمداپیسررشتههمبازاریابیومدیریتومالی
میپیشکهفرصتیهردرمعموالدلیلهمینبه

دروروممیاموزشیدورهکنممیمطالعهآید
.کنممیشرکتمرتبطهایکنفرانس

تعداداسبادانشجویانکهاستاینماتخصص-3
باهاینکبرعالوهترتیباینبهکنیمجذبرا

آمززشراآنهاکنیممیحلرامسائلآنهاکمک
.دهیممیهم

نانکارافریمهمهایرسالتازیکی
ینیروهاازیکهربهکهاستاین

کمکخودفرمانتحتانسانی
بهراخودهایاستعدادتاکنند

برسانندظهورعرصه

مهارت پرورش
استعداد

ده کد مشارکت کنن
2-1-2

: منبع 
91/6/17

گاندری و کیکول،
1389:494



نظریشواهدمنبعنام تم -جتوصیف–ب نمونه تجربی-الف

این مساله واقع بینانه من با

برخورد کردم و می دونستم خودم

به تنهایی از پس همه کارها در 

دنبال جذب و متقاعد کردن. نمیام

کسانی بودم که هر کدومشون 

ن را بخشی از ویژگی فرد کارآفری

داشتند و در یک چیزی متخصص

ازی به بودند این قضیه یعنی تیم س

.  اعتقاد من هنر مهمی است

در ارزیابیتم سازی

و بهره برداری از 

فرصت ها بسیار 

حایز اهمیت استف 

مهارت  گردآوری 

افراد خالق و ایجاد 

ه انگیزش در آنها که ب

طور موقت گرد هم 

می آیند تا یک اقدام

م کارآفرینانه را انجا

دهد

1-1-2مشارکت کننده کدتیممهارت سازماندهی

91/5/22: منبع 

به 2006شریر و ولدز 

نقل از ویراواردانا و 

2006مورت 

2003شین



اییتوصیف ابتد
ر سازه های عام ب

نی حسب کارافری
عمومی

آثار و پیامد ها-3اقدامات کارآفرینانه -2توانمندسازهای کارآفرینی-1

های فردی شایستگی
موفقیتآمیز؛اجرای توانایی •
کارآفرینانهتصمیم مهارت •
کارآفرینانهرهبری توانایی •
پیشیندانش اهرمسازی •

فعالیتۀ تخصص در حوز•

؛توانایی حل مسائل پیچیده•

؛مهارت ارتباطات اثربخش•

؛یادگیری از شکستها•

توانایی مذاکره برای کاهش•
؛خطرپذیری

؛مهارت سازماندهی تیم•

؛اقدام خطرپذیر•

؛بازار و محصولۀ مهارت توسع•

توانایی تغییر در ترکیب منابع•

اقدامات کارآفرینانه 
و جذب عالقهمندانشناسایی 
توانمند؛

ت ازبخشهایی که دولشناسایی 
تأمین آنها عاجز است؛

حامیان و مشوّقهایشناسایی 
مالی؛

شهودی موانع نوآوری؛بررسی 
؛نظاممند منابع نوآوریبررسی 

ایجاد تنوع در منابع تأمین
مالی؛

هزینهها؛تقلیل 

به کارگیری فنّاوری روزآمد
در

عملیات کاری؛

تحقیق و توسعه

به تغییرات پسخگویی •
اجتماعی و

اقتصادی

اعتبار اجتماعی

اجتماعیۀ سرمایۀ توسع
اشتغالزایی

نیازهای نسلتأمین 
امروز بدون ایجاد
مخاطره در منابع

آیندگان



اقدامات کارآفرینیکارافرینی توانمند سازهای

آیندهنگری؛

باور به کارآفرینی؛

ثبات قدم در عین انعطاف؛

لذت بردن از حل مسئله؛

التزام به فضیلتهای عمومی؛

مبارزه با محرومیت؛

خیرخواهی برای جامعه؛

انساندوستی؛
مواجه با رویدادهایآمادگی 

پیشبینی نشده؛

اقدامات ارزیابی فرصت

توانایی مذاکره برای کاهش
خطرپذیری؛

توانایی اجرای موفقیتآمیز؛

بررسی نیاز به منابع مازاد؛

بررسی شهودی موانع نوآوری؛

توانایی تبدیل ایده به کسب و
کار؛

محدودیت منابع؛

تصمیم کارآفرینانه؛

آمادگی مواجه با رویدادهای



کارآفریناناقداماتکارآفرینیتوانمندسازهای

آزمون و خطا گرانقیمت است؛

اعتماد به نفس؛

تمرکز بر موضوع؛

رشد اولیه از سود مهمتر است؛

توکل بر خدا؛

خدمت عمومی؛ۀ انگیز

کسب سود؛ۀ انگیز

درس گرفتن از وقایع حساس

زندگی؛

عالقه و اشتیاق به کار؛

غلبه بر صفات منفی شخصی؛

بررسی شهودی موانع نوآوری

پیشبینی نشده؛

شبکهسازی؛

اعتماد به نفس؛

برنامه جامع ارزیابی



اقدامات کارآفرینی توانمند سازی کارآفرینان
سازمانیعوامل 

شناسایی و جذب عالقهمندان

توانمند؛

شناسایی بخشهایی که دولت از

تأمین آنها عاجز است؛

شناسایی حامیان و مشوّقهای مالی؛

بررسی نظاممند منابع نوآوری؛

ایجاد تنوع در منابع تأمین مالی؛

تقلیل هزینهها؛

به کارگیری فنّاوری روزآمد در

عملیات کاری؛

تحقیق و توسعه؛

وۀ گردآوری، پاالیش و اشاع

اطالعات

قدامات بهرهبرداری از فرصت

مذاکره برای کاهش خطرپذیری؛

مهارت تیمسازی؛

توانایی اجرای موفقیتآمیز؛

اهرمسازی دانش و تجارب

پیشین؛

تحلیل بازار؛

اعتماد به نفس؛

مدیریت زمان؛

مهارت تصمیم کارآفرینانه؛

توانایی رهبری کارآفرینانه؛

رشد اولیه از سود مهمتر است



اقدامات کارآفرینانهتوانمند ساز های کارآفرینی

بهرهگیری اززمینه سازی 
کارآفرینان مدنی؛

افزایش حامیان داوطلب؛

تکیه بر کمکهای عمومی؛

شبکهسازی اجتماعی؛

تأثیرات خانواده؛

تحلیل بازار؛

طراحی برنامههای جدید برای

حل مسائل اجتماعی؛

پذیرش ایدههای مخاطرهآمیز

گفتمان



14:تعداد کل تمهای شایستگیهای فردی
22:تعداد کل تمهای روح کارآفرینی فردی

9:تعداد کل تمهای عوامل سازمانی
12:تعداد کل تمهای عوامل محیطی

9:تعداد کل تمهای اقدامات تشخصیص فرصت کارآفرینی
12:تعداد کل تمهای اقدامات ارزیابی فرصت کارآفرینی

11:تعداد کل تمهای اقدامات بهرهبرداری فرصت کارآفرینی
4:پیامدهاتعداد کل تمهای آثار و 



کارآفرینیجوهره پددیه : ساختار-ترکیب متن

توصیفاتبامتنییفاتتوصیکپارچهپیوستگیبهمربوطمتعالیشناسیپدیدارفراینددرنهاییگام•
پدیدهجوهروذاتاساساینبرو.گیردشکلتجربهازتجمعیماهیتیتااستپدیدهساختاری

ایندر.دشانجاممرحلهاینازپیشاپوخهپدیدارشناسیفرایندقبل،مراحلمانند.شودآشکار
تلفیقعاملهایازهسبامتنیمنسجمتوصیفاتکارآفرینی،پدیدهجوهرهبهدستیابیبرایقسمت

سهتجربیاتمتنیاتتوصیفازترکیبیکارآفرینی،جوهرهبهدستیابیبرایکهصورتاینبه.شد
:استگرفتهقراراستفادهموردکنندهشرکت

کنندهتمشارکعمومیکارآفرینانزیستهتجارببهمربوطافقهایپژوهشایندر:متن-الف•
ازبارتندعطبقاتعناوین.شدندتوصیفمنسجمصورتبهوطبقههشتهیتتدرپژوهشدر

بهوطمرباقداماتمحیطی،وسازمانیعواملکارآفرینانهروحکارآفرینانه،هایشایستگی
اقتصادیواجتماعیتغییراتبهگوییپاسخوهافرصتازبرداریبهرهوارزیابی،تشخیص



مفهومیسهساختاردروندرکهمتنبهمربوطهایافقازطبقههشتمجموعساختار(ب•
دهپدیانسانیعاملعنوانبهعمومیکارآفرینکهاستشکلاینبه.اندشدهسازماندهی
دررا(نانهکارآفریاقداماتنخستمفهوم)رفتارهاییوهافعالیتاقدامات،مجموعهکارآفرینی،

مانیسازعواملحمایتباو(فعالیتپیامدوآثارسوممفهوم)مشخصاینتیجهوهدفجهت
سهر،دیگعبارتبه(کارآفرینیهایسازیتوانمنددوممفهوم)دهدمیانجامخاصیمحیطی
برایاختاریسمثابهبههاپیامدوآثاروکارآفرینیاقداماتکارآفرینیهایسازتوانمندمفهوم
.اندگرفتهقراراستفادهموردمتنتحلیل



هایپیامدوآثارواقداماتتوانمندسازها،)پژوهشاصلیمفهومسهسویکازبنابراین•
گرفتخواهندقراراستفادهموردنهاییتوصیفبرایمراتبیسلسلهساختارعنوانبه(کارآفرینانه

داردوجودساختارومتناینفهمتعمیقبهنیازکارآفرینیجوهربهدستیابیبرایدیگرسویازو
.بودخواهداراهگشعمومیکارآفرینیمفهومدروندرآمدهدستبهساختارومتنیافتننظمکه

هم این نیاز به تعمیق ف
متن و ساختار 



ترکیب متن و سازه کارافرینان عمومی

اعی  کارآفرینی عمومی به معنای خلق ارزش اجتم. همان طور  که پیش از این گفته شد•
توسط افراد یا گروه های از افراد است که در عدم وجود یک ساختار سازمانی از قبل

ف توصی)بر اساس یافته های این پژوهش، جوهره کارآفرینی عمومی. موجود رخ می دهد
: به شرح ذیل است( روایات هشت گانه در سازه کارافرینی عمومی



ینی عمومی توصیف متن شایستگی کارافرینانه در کارآفر-1

تواناییاحبصعمومیکارآفرینان.استخالقانهفرایندیکعمومیکارافریندرگیریتصمیم•
وبهختشناوخودشخصیدانشوتجربهازاستفادهباتاسازدمیقادرراانهاکههستندهای

نظراز)جذابفعالیتیبهراخودایدهها،فرصتازکاملاطالعودیگرانتجاربکارگیری
غیرعرصهدرکهآنهافعالیتموضوعوجود،اینبا.کنندتبدیل(اجتماعیسودآوریارزش

اجرایاناییتو.استانتفاعیغیردرعرصهکهآنهاآمیزموفقیتاجرایتوانایی.استانتفاعی
کیفیتریتمدیوتولیدمدیریتراهبردی،ریزیبرنامهبازاریابی،مباحثدرآنهاآمیزموفقیت

بااهسازمانادارهوخلقتواناییمعنایبهکارآفرینانهرهبریمهارتاستحساسموضوعی
.استاجتماعیکارآفرینانهکارهایوکسب



تقدردارایپروریایدهتوانبرعالقهکهبوداینمنکارحسن-1
وجمعیکارتواندارایماوبودممقاماتبرگذاریتاثیرورهبری
میینکارآفربودیمهمکارانوخودهایقابلیتتمامیارائهتوانایی

)مدبدخوداقداماتدرراکارافرینانهروحرهبری،هایمهارتتاتواند
(91/7/13منبع3-1-2کنندهمشارکتکد



تسهیلباعثکهندکمیفراهمرافرصتیپیشین،دانشکارگیریبهوقبلیفعالیتتجربهداشتن•
نوبهبهکهشودمیتولیدهایفرایندوهافنآوریبازارها،مورددراضافیاطالعاتاکتسابدر

ادافرانتخابکهاینضمن.استثمرمثمرکارآفرینیاقداماتدرمربوطموضوعدرخود
غفلتموردنبایدنیزخصوصایندرسازماناعضاینوآورانهتفکراتتخریبازاجتنابمناسب،

:شودواقع



االن2کنندهمشارکتکد.باشیمخودمانهایاستعدادرشدویادگیری
عالیتفآندرماکهصنعتیواقع،دردهد،میتغییرزیادراقوانیندولت

ینیبپیشومتنوعهایموقعیتمعرضدرراماکنیم،می(عمومیخدمات)
منبع2-1-حالدرهمیشهشودمیباعثاینکهدهدمیقرارنشده

91/6/17



وافکارتبادلقطریازدیگرانبامتقابلارتباطبرقراریبرایخودتواناییباعمومیکارآفرینان•
درهارتماینهمچنین.نمایندمیعمومیدیدگاهازمهماجتماعیمسائلشناساییدرسعیعقاید
تحترازیاست،کلیدیبسیارنیز...ومندانعالقهجذببرایمذاکرهنظیردیگریایزمینه

درنکارآفریتوانایی.خوردمیچشمبهاجتماعیاهدافتعقیبدرکهاطمینانعدمشرایط
بهرهویارزیابدرهمسازیتیمداردایگستردهارتباطیمهارتبهنیازدیگران،کردنمتقاعد
.استاهمیتحایزبسیاراجتماعیهایفرصتازبرداری



ازتنهاییهبخودمدونستممیوکردمبرخوردبینانهواقعمسالهآنبامن»
هرکهدمبوکسانیکردنمتقاعدوجذبدنبالنمیامبرکارهاهمهپس

چیزییکدروداشتندراکارآفرینفردویژگیازبخشیکئدومشان
:استمهمیرهنمناعتقادبهسازیتیمیعنیقضیهاین.بودندمتخصص

91/5/23منبع1-1-2کنندهمشارکتکد»



بهرهمنابعازیجدیدهایترکیبکارگیریبهتواناییازکارآفریناناجتماعیرفاهافزایشبرای•
هایلبامحصودگرگونموجود،عمومیخدماتارائهکنونیشرایطکهایگونهبه).برندمی

ازنعتیصکهآنباشودگشودهایتازهبازارهایتاشدهعرضهجدیدمنابعیاشودارائهجدیدی
اسیرهکاینجایبهعمومیکارآفرینانکهکردمشاهدهتوانمیبنابراین.شودسازماندهینو

.هستندجدیدهایموقعیتکنندهایجادحتیودهنده،تغییرخودباشندموقعیت

تغییر دهده



مومیتوصیف متن روح کارافرینانه در سازه کارافرین ع-2

ارتقایوفقرابمبارزهاجتماعی،انسجامبهبودنظیرعمومیخدماتانگیزهعمومیکارافرینانبرای•
.شودمیبمحسوکارآفرینانههایفعالیتبرایمحرکیمثابهبهاموزشیوبهداتشیخدمات

همتایانایرسمشابهآنهامعتقدندجامعهبرایکارآفرینیشدنواقعمفیدبهعمومیکارآفرینان
ازنشدندلسردموضوع،اینبهتوجهبا.کنندفعالیتپایدارهایمحیطدرتادارندعالقهخود،

برایآناناستکلیدیامریآنانموفقیتدرمسائلباچالشومواجههبهرغبتوهادشواری
رندگیمیبهرهخودشهودقدرتازاجتماعی،معضالتبامواجههدرنوآورانههایحلراهیافتن

.شودمیفرصتازبرداریبهرهاحتمالافزایشباعثکه

افزایش احتمال بهره برداری



اهمیتدارایعمومیکارآفرینانویژگیعنوانبهکاریسرلوحهدراخالقیاموردادنقرار•
طشرایومذهبهاارزشوضوابطاخالقیاصولهمچونعواملیبهالتزامکارافرینان.است

.گذارندیماجرابهراعمومیهایفضیلتبهالتزامفرهنگکارآفریناندارنداجتماعی-سیاسی

امور اخالقی



:ی کنداین فرهنگ، هویت و احترام اخالقی را جایگزین بهره برداری از شهروندان  و مشتریان م•

ی مبارزه با همین دلیل نامطلوب دانستن  وضعیت محرومیت و فقر در جامعه و قصد و تالش برابه •
مل پیام پس سعی می کند حا. محرومیت های  اجتماعی از باورها و روحیات این کارآفرینان  است

.  دوستی، اعتماد  و صداقت بوده، موجب تداوم روابط  و همچنین موفقیت باشند

ابارببهخدمتوصداقتعدالت،پایهبرراامورانجامهمیشهما...»
مونکرداروگفتاردرراشفافیتوصداقتودادیمقراررجوع
(91/7/13منبع3-1-2کنندهمشارکتکد)دادیمقرارالعیننصب



ید، ما رانت نخوردیم  و به جامعه ضرر نمی زنیم شما اگه کار ما را رو اینجا  دقت کن» •
ساسی می بینید که مصالح جامعه و هیچ وقت فدای سود خودمون نکردیم اصال این اصل ا

(91/5/22منبع 1-1-2مشارکت کننده . )کار  ما است



وجودبهباعثدوستیانسانوهاانسانتمامیبهورزیدنعشقکهکرداشارهبایدزمینهدرهمین•
:شودمیکارافرینانازدیگرانازحمایتواشتیاقآمدن

کردندرکدرسعیهمکارانتمامیبهورزیدنعشق...»
کهرجوعیاربابحالمراعاتومردممسائلوهادشواری

بریدهسنفوخستهحتمامیفتداینجابهکارشوقتیعموما
منبع2-1-2کنندهمشارکتکد)مهمهخیلیمابرای.است

91/6/17)



خه به داشتن اعتماد به نفس و همچنین صرف تمام توان بر روی موضوع و اجتناب از شا•
ت در هر صور. شاخه بریدن از جمله  عوامل کلیدی موفقیت  کارآفرینان عمومی است

دا آنها در سرتاسر انجام تالش های فکری و جسمی  و دستیابی به نتیجه همواره بر خ
. توکل می کنند

برسیماینجابهاواقعبتونیماینکهبهخیلیماکار،اوایلدربگمصادقانه...»
کنممیفکربایستیمخودمونپایروتونستیمکهاالناما.نداشتیمامید

مایتموفقباعثهمیشهخیرماننیتوخداعنایتولطفبهتوکل
(91/5/22منبع1-1-2کنندهمشارکتکد).استشده



ازانتقاد،موجودوضعازناراحتیعمیقاحساسارضایبرایانگیزشعمومیکارآفرینانمیاندر•
همینرد.استرنگپراوضاعبهبودبرایتالشوکنونیشرایطبهنشدنقانعموجود،وضع

معتقدندینهمچنوپردازندمیآنهابرغلبهبرایتالشوفردیفقطعادتشناختبهآنهاراستا،
.نیستحکمتبدونافتد،میزندگیدرکهاتفاقاتی

.ت نیستاتفاقاتی که در زندگی می افتد، بدون حکم



توصیف متن عوامل سازمانی در سازه کارآفرینی -3
عمومی

ارآفرینانک.کنندمیشناساییبهترراهافرصتاغلباند،تحقیقاهلکهعمومیکارافرینان•
.متنوعندوپویاراهبردیاندازچشمدارایمتداولهایروشجایبهعمومی

شدهنفر40بهنزدیکاالننبودیم،بیشترنفرچندوبودشفاهیچیزهمهکارابتدای...»
همهدرایمانهبرنامهکردنمکتوببهنیاز.بودممکنغیروضعیتاینادامهنظربه.ایم

به.کردیمایمانهفعالیتبرایفعاالنههایراهبردبینیپیشبهشروعپس.داشتیمامور
مچنینهبود،کارکنانبخشدرماراهبردسازمانیارتباطاتدرنظمایجادمثال،عنوان

بخشدرهمرامحصوالتپذیریرقابتافزایشوخدماتکیفیتتوسعههایراهبرد
(91/5/22منبع1-1-2کنندهمشارکتکد)کردیماتخاذمحصول



هر کجا  که ممکن باشد . از آن جا که نمی خواهد ماموریت اجتماعی شان مخدوش شود•
به شنسایی و جذب متحدان  و منابع  و عالقه مندان مستعد و سرمایه گذاری برای 

چنان چه دولت به حوزه . مشارکت در فعالیت های اجتماعی  و اقتصادی می پردازند
جه باشد هایی که بنا به دالیل گوناگون تمیال با توان ورود و ارائه محصول  ندارد بی تو

ب  آنها در تعقی. و سطح خدمات عمومی کاهش یابد، کارآفرینان  عمومی ظهور می یابند
ارزش ها و ماموریت خویش، به بررسی گزینه های مختلف احتمالی برای همکاری و 

ع ، به علت محدودیت مناب. تامین مالی نظیر دولت، بانک ها و بازار تجاری می پردازند
تیار را آنها تقلیل هزینه ها، به معنای به کارگیری مطلوب و توام با کارایی منابع در اخ

. برای شناسایی و پر کردنن شکاف های هزینه ای در اولویت قرار می  دهند



کارآفریناناگرنبنابرایشودمیممکنفعالیتمحتملهایپیشامدبرآوردطبقکارآفرینیبقای•
زیرات،پرداخخواهندفرصتازبرداریبهرهبهبیشتریاحتمالیاکنند،مدیریترااطالعات
داریبربهرهبرایانتظارمورهایبازده،آیدمیحاصلطریقاینازکههاییمهارتواطالعات

.دهدمیافزایشراهافرصتاز



توصیف متن عوامل محیطی در سازه کارآفرینی عمومی -4

مثابهبههاییمحرکتقویتوشناساییعمومی،کارآفرینانهایفعالیتبودنمندسودبهتوجهبا•
هنگامییرازبگیرد،قرارجدیتوجهموردبایدعمومیکارآفرینانهایفعالیتبرایسازیزمینه

.بینندمیراهافرصتکارافریناناینبینندمیرامشکالتومسائلدیگرانکه



آنهالحمسیردرداده،قرارنظرموردرااجتماعیمسائلاینوآورانهشکلبهعمومیکارافرینان•
یجدیدهایبرنامهاجتماعی،بخشدرامورانجامنحوهدرآنها.کنندمیایجاداجتماعیارزش

شناساییباکارافرینان.استواضحوروشنآنهادیدگاه.کنندمیایجاداجتماعیمسائلحلبرای
بهدستشوندمیقلمدادحساسعمومیمسائلحوزهدرکههاییایدهتعقیبمسئولیتقبولو

:زنندمیجدیدآمیزمخطارهمعامالتافرینش

ارجامعهاساسینیازیکبتوانیمکهبوداینماهدف...»
یکیماتوانستهخدماتعرصهدرمااعتقادبه.کنیمبراورده
منبع1-1-2مشارکتکد).کنیمایجادجدیدهویت

91/5/22)



میرارقاختیاردرهافرصتازریابیوتشخیصبرایراالزماطالعاتکههاییروشازیکی•
هایبکهشاعضایکمکبهعامجویوجستبنابراین.استکارآفریناناجتماعیشبکهدهد،

آنهالذا.استمهمهافرصتازبرداریبهرهبرایعمومیهایکمکازاستفادهبرایکارآفرینان
:دزننمیدامنخودکارآفرینانهاقداماتبهخیرداوطلبانظرفیتوعالقهازاستفادهبا

بهخدمتبرایرسالتیککهدیگرافرادیهستندمامردمبین...»
یایندبکنیمتشویقراهااینبایدماکنندمیاحساسخوددرجامعه

(91/6/17منبع2-1-2دکنندهمشارکتکد).شوندمیدانوارد



نی توصیف متن تشخیص فرصت در سازه کارافری. 5
عمومی

هایغدغهدبهتوجهباوخویشپیشینتجربهودانشازگرفتنیاریباعمومیکارافرینان•
مینانهکارآفریاقداماتباعثکهراجدیدیاطالعاتکنکاش،بهجامعه،درمختلفاجتماعی

بههاایدهزابسیاریکهدانندمیزیرا،کندنمیبسندهموضوعاینبهآنها.آوردمیوجودبهشود
بهقیتموفضریبافزایشمنظوربه.شوندنمیعملیگاههیچوخورندمیشکستدلیلاین

تشخیصردکهپردازندمیکارآفرینانههایفعالیتبرایمناسببندیزمانچارچوبیکایجاد
دیگرانراتنظوآراازتنهانهموفقیتثبتبرایکارافریناستالزمهمچنین.استمهمفرصت
.جویدهبهردیگرانوجودازاهدافبهرسیدنبرایسایرینمشارکتبابلکهکنداستفاده

چارچوب زمان 
بندی مناسب



ی توصیف متن ارزیابی فرصت در سازه کارافرین-6
عمومی

بهاقدامتوانایی.استشهودیتصمیماتاتخاذمعنیبهکارافریناننزدگیریتصمیممهارت•
درقفتوعدموصرفپردازیرویاازاجتنابکناردراقداماتمخاطرهازکاستنبرایمذاکره
.کندفاایمهمینقشعمومیکارآفرینانهایفرصتارزیابیفراینددرتوانندمیایده،مرحله

عنصرینیزعمومیکارافرینیهایفرصتازبرداریبهرهبرایکافیهایسرمایهکسبارزیابی
.استضروری

.  ستسوپاپ اطمینان ما دسترسی به صاحبان سرمایه خیر ا...»
کد)همیشه روی منابع جدید اهدایی اونها حساب می کنیم 

(91/7/13منبع 3-1-2مشارکت کننده 



میهمنوآوریموانعشهودیارزیابیبهآنهااجتماعیعرصهدرکارافرینیدشواریبهتوجهبا•
اطالعاتهکهاییروشازیکی.شودمیفرصتازبرداریبهرهاحتمالافزایشباعثکهپردازند

.هاستآناجتماعیشبکهدهدفمیقرارآنهااختیاردرخصوصایندرراالزم

ارزیابی شهودی موانع نوآوری



دانشوزیهتجازاستفادهباسازدمیقادرراکارافرینهمکاروکسببهایدهتبدیلتوانایی•
راخودایدهها،فرصتازکاملاطالعودیگرانتجاربکارگیریبهوشناختوخودشخصی

مهمشاید.واجهندممنابعتامینمحدودیتبانیزعمومیکارآفرینان.کندتبدیلجذابفعالیتیبه
سرمایهنیازهایتامینبرایمنابعمحدودیتکارشان،وکسباندازیراهبرایهاآنمانعترین

.استای



یتوصیف متن بهره برداری از فرصت در سازه کارافرین عموم-7

تجاربوفسنبهاعتمادبهدیگرانکردنمتقاعددرکارافرینتواناییاطمینانعدمشرایطتحت•
کردند،اخذارخودیکارآفرینانهتصمیمآنکهازپسمنظوراینبرای.داردبستگیویقبلی

افرادیگردآوربهاقدامشده،حسابزمانیچارچوبیکازگیریبهرهباتاهستندآننیازمند
موفقیتاجرایتواناییبهمنوطتوانمیرافراینداینکل.کنندآنهادرانگیزشایجادوخالق

.دانستفرصتازبرداریبهرهدرآمیز

چارچوب زمانی حساب شده



توصیف متن آثار و پیامد ها در سازه کارآفرینی -8
عمومی

بهنسبتگوییخپاسوپذیریمسئولیتبهعمومیکارافرینانتعهدوبیکاریمشکلبهتوجهبا•
.شوندمیواقعجامعهاحترامومقبولیتمورداشتغالزاییباآنهااجتماعی،مسائل

حالبهچونچرا؟هستیم،جامعهاحتراممورداالن...»
یکنخودموبرایتونستمروافعدهستیمومفیدجامعه

دک)کنیمفراهممعتبراجتماعیمنزلتوجایگاه
(91/6/17منبع2-1-2مشارکت

  .



میرکیبتبازرگانیوتجاریبینشبارااجتماعیرسالتیکشوقوشورعمومی،کارافرینان•
اجتماعیهایفعالیتاجرایبرایمکملراهبردیشرکایباهمکاریبهمنظور،اینبرای.کنند

ازداریبربهرهمنظوربهراخصوصیوعمومیهاینهادباارتباطاتایجادوپردازندمیسودآور
دهندمیقرارکاردستوردرمشترکهمکاریهایظرفیت

شور و شوق یک رسالت اجتماعی



نگاه می کنیم ما ارتباطات گسترده ای با خیلی از دستگاه ها داریم که به چشم سرمایه بهش...»
91/7/13منبع 3-1-2مشارکت کننده )

نداشتتیممسالهاینبههماعتقاد.نشدیمدلسردعمومیبخشبودنکارآمدغیربهاصالما...»
تحولبرعالوهآنرشگستباکهباشهمفیدتونهمیجامعهبردولتیکارافرینیتاثیرمانظربه

بهچهواجتماعیرفاهلحاظبهچه.سازدمیمتحولرااجتماعیپارامترهایکلیه.صنعتی
انازیکنونشرایطدرجامعهکهآنازناشیهایناهنجاریکاهشبالطبعواشتغاللحاظ
-2کنندهتمشارککد).استبرخوردارباالییبسیاراولویتازآنرفعواسترنجدربسیار

(91/5/23منبع1-1



ه از طرفی با ایجاد انسجام اجتماعی و نزدیک تر کردن مردم به هم به توسعه سرمای•
.  می پردازنداجتماعی 

اطاتارتبهمبا.هستندهمهاخیلیکهماتیماعضایاالن...»
بچهداریمهمخانوادگیآمدورفتحتیودارندخوبی

ارآفرینیک،کهایننتیجه.شدندخوبیدوستایهمباهامونم
منبع3-2-2مشرکتکد)«شدهماروابطتحکیمباعث

91/7/11)



کسب و کار آنها توجه خاصی به تامین نیازهای نسل امروز، بدون ایجاد مخاطره در •
یط زیست بنابراین، فعاالنه  از توسعه پایدار حمایت می کنند، به مح. منابع آیندگان دارد

.آسیب نمی رسانند و اقداماتی در جهت منافع اجتماعی به عمل می آورند

نفعبهیدنباکهاینههستماوجودیفلسفهتوکهچیزی...»
ابکنیم،مصرفروهستهرچیامروزیهایدغدغهتامین
منابعازدگانآینسهمبهنسبتکههستیمکنندگانیتولید
منبع2-2-2کنندهمشارکتکد).نیستیمتفاوتبیکشور

91/6/1)



نتیجه گیری 

رهبرانگذارانسیاست.رودمیپیشبهسرعتباکارافرینانهاجتماعواقنصادکهطورهمان•
مهمیشنقعلتبه.شوندمیمواجهکارافرینانههایفعالیتدرمهمیهایچالشصنعت،ومدنی

شتیبانیپوارتقابربادیسیاستگذارانکند،میبازیجامعهتوسعهدرعمومیکارآفرینکه
.شوندمتمرکزعمومیکارافرین



.داردودوجابهاماتیغیرانتفاعیهایسازماندرکارافرینیپدیدهاهمیتبهکهآنهاییبرای•
بایدکنندمیتالشاجتماعیکارافرینیانواعماهیتسازیشفافبرایکهمحققانیبنابراین
انمندتواقداماتازایمجموعهاجتماعیکارافرینیباشدداشتهنظردررامتعددیهایاحتمال
.استرفتهگقرارانتفاعیغیربخشدرفعالافرادشایانتوجهموردکهپیامدهاستوآثاروسازها
قرارجربیتمطالعهموردمزبورمفاهیماستالزمانتفاعیغیرکارآفرینیمفهومتوسعهبرای

.گرفترارقبررسیموردعمومیکارافرینجوهرهبهیابیدستهدفباپژوهش،ایندر.بگیرید
هشتیئتهدرپژوهش،درکنندهمشارکتعمومیکارافرینانزیستهتجارببهمربوطهایافق

.شدندتوصیفمنسجمصورتبهوطبقه

اعیتوسعه  مفهوم کارآفرینی غیر انتف



وازمانیسعواملکارآفرینانهفروحکارآفرینانه،هاشایستگی:ازعبارتندطبقاتعناوین•
بهوییگوپاسخهافرصتازبرداریبهرهوارزیابیتشخیص،بهمربوطاقداماتمحیطیف
سهاختارسدروندرمتنبهمربوطهایافقازطبقههشتمجموعاقتصادیواجتماعیتغییرات
اندشدهسازماندهیمفهومی



ادقامات،مجموعهکارآفرینی،پدیدهانسانیعاملعنوانبهعمومیکارافرینکهشکلاینبه•
شخصماینتیجهوهدفجهتدررا(کارافرینانهاقداماتنخستمفهوم)رفتارهایوهافعالیت

فعالیتبرحاکمروحوهاشایستگیازایمجموعهاساسبرو(فعالیتپیامدوآثارسوم،مفهوم)
سازهایتوانمنددوممفهوم)دهدمیانجامخاصمحیطیوسازمانیعواملخدماتیا

(کارافرینی
بهها،پیامدوآثاروکارافرینیاقداماتکارافرینی،سازهایتوانمندمفهومسهدیگر،عبارتبه•

پژوهشاصلیهوممفسهبراینبنا.اندگرفتهقراراستفادهموردمتنتحلیلبرایساختاریمثابه
برایبیمراتسلسلهساختارعنوانبه(کارآفرینانهپیامدهایوآثارواقداماتسازها،توانمند)

.گرفتندقراراستفادهموردنهاییتوصیف



تحلیلوگوییپاسخدرآنکارامدیمیزانبهچیزهرازبیشعمومی،کارافرینیدانشتوسعه•
کارافرینیدانشبهنظرانهتنگومحلینگرشیوجههیچبهودارندتعلقآنبهکهاستایحوزه
بهراعهجامیکدراجتماعیوانسانیمسالهیکنتوانددانشیوایدهنظریهاگرزیرا.نیست

تحققوهاسانانزیستشرایطبهبودمسیردروکندکمکمشکلیحلبهیابشناسانددرستی
.داردنیزالمللیبیناعتبارآنگاهرساند،یاریراآنهاهاخواسته

لیاعتبار بین المل



مرتبطومناسب،بخشنویدبسیارمختلفهایجنبهازعیرانتفاعیکارآفرینیتحقیقاتیزمینه•
تحققانعمحدیتاانتفاعی،غیرکارآفرینیازشدهتشریحومشترکمفهومینبوداما.است

خلقبهجرمنتواندمیبالقوهشکلبهمطالعهایناساساینبراستشدهآنآیندههایقابلیت
پژوهشمعیتجغیرماهیتکاهشبهخویشنوبهبهوگیردقرارپذیرشموردپژوهشگرانقلمرو

ژوهشپایننتایجتاامیدوارندپژوهشگرانشودمنجراجتماعیکارآفرینیحوزهدراخیرهای
غیررینیکارآفمورددرآیندهتحقیقاتبرایراایپایهکرده،کمکمانعاینرفعبهبتواند

.کندایجادانتفاعی

خلق قلمرو پژوهشگران مورد پذیرش



ومحدودیچیزکارآفرینیکهباشندداشتهنظردربایدعمومیکارافرینیحوزهپژوهشگران•
استموضوعیواستاجتماعیواقتصادیایپدیدهکارافرینی.نیستبازرگانیبخشبهمتعلق

هاییصهخصازترکیبیعمومیکارآفرینی.کندورودانسانیهایحوزهتمامبهتواندمیکه
نظرییانماندازیچشماینبربنااستنتایجوهاپیامدازایویژهانواعباهمراهرفتاری،وذاتی
تجربهیکعمومیکارآفرینیزیرااست؛مفیدعمومیکارآفرینیتجربیماهیتدرکبرای

.استانسانی

انی نیستکارآفرینی چیزی محدود و متعلق به بخش بازرگ




