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 چکیده

 یکارآفرینرهبران های خلق ارزش اجتماعی شناختی چالشهدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی جامعه

کارآفرینان رزش اجتماعی اهای بیرونی خلق واره بوردیو است. برای واکاوی چالشاجتماعی با رویکرد عادت

( استفاده شد. روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی و برحسب 1977واره بوردیو )اجتماعی، از رویکرد عادت

که درصدد خلق اجتماعی یکارآفرین کلیه رهبران معه مورد مطالعهایتی است. جارو-گردآوری اطالعات، کیفی

ابقه بیش از پنج سیارهای جامعه مورد مطالعه ارزش اجتماعی یا حل مسائل اجتماعی با سطح تحلیل فرد هستند. مع

با روش  سال، وجود هدف اجتماعی مؤسسه و انجام حداقل یک فقره حل مسئله اجتماعی در سطح جامعه است.

دهد می گیری هدفمند، ده مصاحبه انجام شد و از مصاحبه هفتم، محقق به اشباع نظری دست یافت. نتایج نشاننمونه

ست. البته ضعف کارکردی ، مشمول مردم و نهادهای رسمی اخلق ارزش اجتماعیدر مرحله های بیرونی لشکه چا

برداری کارآفرینان اجتماعی منجر نهادها و مشارکت مردم در ارتباط متقابل و تبلوریافته، به بازتاب کاهش بهره

واره افزایش چالش یا عادت یور ضعف کارکردهای نهادها و مشارکت نهادی، به بازتابشود. همچنین، تبلمی

 شود.اجتماعی منجر می یکارآفرینرهبران درونی در بین 
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 مقدمه

ست )مفهوم خلق ارزش اجتماعی، مهم  Austinترین بحث در ادبیات کارآفرینی اجتماعی ا

et al, 2006  ؛Rispal & Servantie,2018مثابه رفع نیازهای اجتماعی (. خلق ارزش اجتماعی به

صول درهم ست. بهبود ارزش اجتماعی مح سطح جامعه ا سازمانی، محیطی و  در  تنیدگی ابعاد 

های کارآفرینی اجتماعی فرد کارآفرین استتت. هنگامی که نهادها و مردم به حمایت از ستتازمان

ستبپ سیا سیاستردازند و  های اجتماعی مناسب و مداران برای ارتقای خلق ارزش اجتماعی با 

بردارنتتد ) جتمتتاعی گتتام استتتتاستتتی  نی ا ی فر حمتتایتتت کتتارآ برای  یی  بزارهتتا  & Arastiا

Salamzadeh,2018شود. ضعف قوانین، (، خلق ارزش اجتماعی کارآفرینان اجتماعی تسهیل می

های خلق ارزش گ مشتتتارکتی مردم، به ایجاد چالشضتتتعف رفتارهای نهادی و ضتتتعف فرهن

شان میاجتماعی منجر می شارکت در کارآفرینی اجتماعی از مرحله شود. آمارها ن دهد، نرخ م

 58درصد )رتبه آخر( در بین 4/0( و 45درصد )رتبه 3/1برداری، به ترتیب شروع تا مرحله بهره

مرحله خلق ارزش اجتماعی، به ایجاد  ها در(. بنابراین، وجود چالشGEM,2015کشتتور استتت )

 شود. برداری از کارآفرینی اجتماعی منجر میبست حل مسئله و در نهایت کاهش بهرهبن

 Rispalمطالعات متعددی در زمینه خلق ارزش اجتماعی کارآفرینان اجتماعی وجود دارد )

& Servantie,2018 نظری برخوردار است. (. در این میان، مفهوم خلق ارزش اجتماعی از کمبود

چالش ته  های رستتتمی و  یررستتتمی )الب هاد ماعی برحستتتتب ن کارآفرینی اجت  & Fryهای 

Urbano,2011( هادی های ن جار یت Davis et al,2018(، بر عواملی همچون هن ما (، کمبود ح

لت ) ماعی(، Sengupta et al,2018دو کارآفرینی اجت های تنطیمی  یاستتتتت  )آراستتتتی و  ستتت

ستم )(، 1392همکاران، سی ( تأکید دارند. Salamzadeh et al,2013محدویت دانش مبتنی بر اکو

های ارزش اجتماعی در بین کارآفرینان از اهمیت با نقد و بررستتتی مطالعات، توجه به چالش

های خلق شناسی چالشبارزی برخوردار است. برای بیان اهمیت این مسئله، از یک طرف سنخ

های خلق ارزش اجتماعی با از طرف دیگر چگونگی چالش شتتتود، وارزش اجتماعی ارائه می

 گیرد.واره بوردیو مورد بحث قرار میشناسی عادترویکرد جامعه

گیری مداوم خلق ارزش اجتماعی در بین کارآفرینان اجتماعی، محصول تعادل محیط شکل

 نهادی، های بیرونی ستتازمان را خأدرونی و بیرونی ستتازمان استتت. برخی از مطالعات، چالش
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 & Ebrashi & Darrag,2017 Ferryهای دولت ) ؛ضتتتعف مشتتتارکت مردم و کمبود حمایت

Urbano,2011 ؛Urban et al,2010 ؛(Djankov et al,2005 به ضتتتعف خلق می که منجر  ند  دان

های بیرونی خلق ارزش اجتماعی و بازخورد آن به درون شود. تحلیل چالشارزش اجتماعی می

واره )هابیتوس(، ارتباط میدان عادتشناختی هابیتوس بوردیو نیاز دارد. یه جامعهسازمان، به نظر

واره عادت(. با استتتفاده از 1396کند )ایمانی جاجرمی و مستتعودیان،و کنشتتگر را تشتتریح می

(، خلق ارزش اجتماعی )توانمندسازی، اشتغال زنان، ساماندهی کودکان خیابانی 1977بوردیو )

؛ Usaid,2000گردد )ه محیط قتتانونی، اقتصتتتتادی و فرهنگی بتتازمی، از یتتک طرف بتت(…و

Weerawardena & Mort,2006 ؛Cherrier et al,2018؛Alvord et al,2004 ،گر ی طرف د (. از 

 Azmat et؛ Mair & Marti,2009پیشتتتبرد خلق ارزش اجتماعی در پیگیری اهداف اجتماعی )

al,2015( نهفته است که با حمایت نهادها )Stephan et al,2015رسد. ( به موفقیت می 

های بیرونی واره بوردیو به اهمیت چالشدر این پژوهش، محقق با استتتتفاده از نظریه عادت

در خلق ارزش اجتماعی پرداخته استت. برای بررستی هدف اصتلی، ابتدا مرور ادبیات و پیشتینه 

ماعی و چالش نانتحقیق در حوزه خلق ارزش اجت کارآفری ماعی مورد توجه  های بیرونی  اجت

(، به 1977واره بوردیو)گیرد. ستتتپا چارچوب مفهومی تحقیق براستتتاس نظریه عادتقرار می

شتتتناستتتی  پردازد. در ادامه روشارتباط متقابل محیط و ستتتازمان در خلق ارزش اجتماعی می

براین بنا بیان شده است. هاو پیشنهاد گیری ها، نتیجه تحقیق، جامعه موردمطالعه و در نهایت یافته

 خلق ارزش اجتماعی های بیرونیشتتناختی چالشجامعه واکاویهدف اصتتلی پژوهش حاضتتر، 

 ( است.1977واره بوردیو )اجتماعی از منظر عادتی کارآفرینرهبران 

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 خلق ارزش اجتماعی

عات کارآفرین  مدیریت، از مطال عات  ماعی در مطال ماعی نشتتتأت مفهوم ارزش اجت ی اجت

ماعی و می ندکی بر چیستتتتی خلق ارزش اجت ماعی، توافق ا کارآفرینی اجت یات  گیرد. در ادب

(. در Rispal & Servantie,2018؛ Austin & Seitanidi,2012چگونگی اکتساب آن وجود دارد )

د انبرخی از مطالعات، خلق ارزش اجتماعی را از اجزای فرآیندی کارآفرینی اجتماعی دانستتتته
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(Mair & Marti,2006؛Austin et al,2006  در بیشتتتر مطالعات، مفهوم خلق ارزش اجتماعی با .)

به بهره ثا به م ماعی را  عات، خلق ارزش اجت طال ماعی آمیخته استتتت. م برداری کارآفرینی اجت

(Mair & Marti,2006( ایجاد تغییر ،)Drayton,2002; Light, Vegner,2005; Dees,2001 حل ،)

ئل  جاری )مستتتا ماعی از نگرش ت ( و Botchee& McClurg, 2003; Morse, Dudley,2002اجت

حل آن ماعی و  ئل اجت  ;Perrini,2006; Drayton,2002; Austin et.al,2007ها )نوآوری مستتتا

Weeravardena& Mort, 2006; Zahra, et al,2009ی ی خلق ارزش اجتماعدانند. در مطالعه(. می

 Rispalتوجه شده است ) ، تصویر ارزش و اشتراک ارزششلید ارزوکار، به تودر مدل کسب

& Servantie,2018های های کنشتتتگران در ستتتازمان(. تولید ارزش اجتماعی محصتتتول مهارت

طالعات اعضا در سطح اهایی از زش اجتماعی محصول جریاناجتماعی است. همچنین، خلق ار

 سازمان است. 

فرد یا کارآفرین اجتماعی، ستتازمان و محیط اجتماعی به این ترتیب خلق ارزش اجتماعی با 

کل می مل( شتتت عا کارآفرین ) به  ثا به م ماعی را  عات، خلق ارزش اجت طال گیرد. برخی از م

(. برخی دیگر، بر خلق ارزش اجتماعی به مثابه بُعد Mair & Mart,2006؛Drayton,2002دانند)می

نابع اجتماعی و فرهنگی تأکید دارند ستتازمانی و در راستتتای مشتتارکت جمعی با استتتفاده از م

(Azmat et al,2015؛Seelos et al,2011در ممجموع، خلق ارزش اجتماعی را می .) توان فرآیندی

ین ) فر گیزه کتتارآ ن فعتتالMiller et al,2012از ا میتتدواری نستتتتبتتت بتته اهتتداف (،  بودن و ا

عی) تمتتا ج گیریSteinerowski et al,2008ا ی پ عی،  تمتتا ج یجتتاد ستتتتازمتتان ا اهتتداف و  (، ا

( Ashoka,2012( و حل نوآورانه مسائل اجتماعی )Saebi et al,2019های سازمانی )گیریتصمیم

 توصیف کرد. 

با کارآفرین 1خلق ارزش اجتماعی دارای دو وجه استتتاستتتی استتتت: ) ( ارزش اجتماعی 

 شود. اجتماعی خلق می

ماعی و فرهنگی 2) نابع اجت با م بل  قا باط مت با ارت ماعی  عه تکمیل ( ارزش اجت جام ستتتطح 

 شود. می
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های فردی )اشتتیا،، انگیزه، سترمایه بنابراین، فرآیند خلق ارزش اجتماعی محصتول ویژگی

ها با تأکید برداری از فرصتسازی( است و به شناسایی، ارزیابی و بهرهانسانی( و اجتماعی )تیم

 پردارد. نفعان( میبر اهداف اجتماعی در سطح جامعه )ذی

 لق ارزش اجتماعی کارآفرینان اجتماعی های خچالش

های خلق ارزش اجتماعی، از مطالعات مبتنی بر کارآفرینان اجتماعی برای بررستتتی چالش

ته می خلق  2نع(، موا2006(. رابینستتتون ) Robinson,2006؛,2014Razavi et alشتتتود)بهره گرف

هادی و فرهنگی می ماعی، ن مل اقتصتتتادی، اجت ماعی را شتتتامل عوا ند. موانع در ارزش اجت دا

نامه دهخدا، به معنای بازدارندگی تعریف شده است. در این مطالعه نیز به موانع توجه شده لغت

ماعی استتتت. و هدف، بررستتتی چالش ماعی در مرحله خلق ارزش اجت نان اجت های کارآفری

چالش با  باط  عددی در ارت عات مت طال ند ) 3هایم ماعی وجود دار  & Brunoکارآفرینی اجت

Jaiswal, 2016؛Sengupta et al,2018های کارآفرینان اجتماعی دو بُعد دارد: درونی و (. چالش

 های درونی و بیرونی ارائه شده است.ای از چالش(، خالصه1بیرونی. در جدول )

 الف( بُعد درونی کارآفرینان اجتماعی:

بین کارآفرینان های ستتتازمانی در بُعد درونی، مشتتتمول درونی بودن عوامل فردی و چالش

 Zahra etاستتت. به عبارتی، بُعد درونی شتتامل د د ه ستتازمانی کارآفرینان اجتماعی استتت )

al,2009 ؛Bruno & Jasiwal,2016 ؛Sengpeta et al,2018نان در (. چالش کارآفری های درونی 

سازمان بنگاه اجتماعی و خلق ارزش ستر  طلب و سازی، جذب داوهای اجتماعی، همچون تیمب

 دهند.کمبود منابع مالی رخ می

                                                           
2. Barriers 

 ( به معنی بازدارنده و جلوگیری است.Impediment. در فرهنگ لغت ذهخدا، مانع )3
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 ب( بُعد بیرونی کارآفرینان اجتماعی:

ی در ستتطح دوم، بُعد بیرونی ستتازمان اجتماعی شتتامل محیط، فرهنگ و نوع روابط اجتماع

شوند. به بیان دیگر، این رو میها روبهجامعه است که کارآفرینان در خلق ارزش اجتماعی با آن

 تند.در سازمان و فردیت کارآفرین اجتماعی اثرگذار هسعوامل که جنبه بیرونی دارند، 

جدول ) به  جه  چالش1با تو به  عددی  عات مت طال ماعی (، م نان اجت کارآفری های بیرونی 

(. در Rispal & Servantie,2018؛ Ferry & Urbano,2011؛ Mair & Rabinson,2006اند)پرداخته

 & Mairت ) ی نتتیتتز تتتأکتتیتتد شتتتتده استتتتهتتای بتتیتترونتتی، بتتر ختتأ ا نتتهتتادچتتالتتش

Marti,2009؛Hoogendoorn,2016 ( ستفان و همکاران ضعف حمایت 2014(. ا (، خأ نهادی را 

 (.Stephan et al,2014دانند )های اجتماعی میدولت از برنامه

 های درونی و بیرونی خلق ارزش اجتماعیهای چالش. بررسی مؤلفه1جدول 

ون   هایهای چالشمؤلفه های درون  های چالشمؤلفه  بیر
 ابعاد مؤلفان  ابعاد مؤلفان  

Sengupta et al,2018 

استخدام، تعهد 
مدت و خلق شبکه طوالنی

 اجتماعی
Davies et al,2018 هنجارهای نهادی 

Bruno & Jaiswal, 2016 

پویایی محیطی، کمبود 
های ارائه منابع، ویژگی

دهندگان و انتخاب ساختار 
 سازمانی

Sengupta et al,2018 
کمبود حمایت دولت و 

 محدودیت بازار

Razavi et al,2014 
مشارکت فعال افراد با 
 مسئولیت اجتماعی

Fry & Urbano,2011 
نهادهای رسمی و 

  یررسمی

Robinson,2006 تشکیل ساختار سازمانی Urban et al, 2010 عوامل محیطی نفوذ 

آراستی و همکاران 
(1391) 

راهبرد ارتباطات، 
استفاده از بازاریابی، 

 ابزارهای جدید
Djankov et al,2005 

امنیت حقو، مالکیت 
 4کارآفرینان

؛ Hoogendoorn,2016شتتتود )خأ حمایت دولت، به کاهش خلق ارزش اجتماعی منجر می

Khanna & Rivkin,2001؛Carney et al,2009های بیرونی به مثابه خأ محیط نهادی در (. چالش

های های اجتماعی نیز به کاهش روند خلق ارزش اجتماعی در ستتتطح ستتتازمانبین ستتتازمان
                                                           

4. Security of Property Rights 
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های خلق ارزش اجتماعی گوییم چالششتتتوند. به همین دلیل استتتت که میاجتماعی منجر می
 کارآفرینان اجتماعی دارای دو بخش درونی و بیرونی است. 

 ب مفهومی چارچو

شتتتناستتتی همچون نظریه ستتتاختاربندی گیدنز در های جامعهمطالعات کارآفرینانه در نظریه

( Moody & Dey,2014(، نظریه عقالنیت کارآفرینان اجتماعی وبر )Sarason,2006کارآفرینی)
 ( مورد بررسیVassilopoulou et al,2014؛Tatli et al,2014و تحلیل کارآفرینان از منظر بوردیو)

طور دیالکتیک محصول درونی شدن (، فرآیند ذهنی افراد را به1984قرار گرفته است. بوردیو )

ماعی می یای اجت ماعی ستتتاختارهای دن ند را پیوستتتتگی افراد و محیط اجت که این فرآی ند  دا
ید قرار می تأک هد )ریتزر،مورد عادت1393د یه  به دو بخش (. نظر درونی بودن »واره بوردیو، 

شتتود. درونی بودن بیرونی، همان ( تقستتیم میBourdieu,1977« )بیرونی بودن درون»و « بیرونی
ها، دانش و اطالعات ارتباط متقابل محیط درونی و بیرونی ستتتازمان استتتت. به عبارتی، مهارت

به محیط بیرونی انتقال می یابد. حل مستتتئله اجتماعی )ارزش مبتنی بر رفع نیازهای اجتماعی، 

گیرد که درونی و محیط بیرونی سازمان یا محیط نهادی، هنگامی شکل میاجتماعی( در محیط 
محیط بیرونی اقدامات کارآفرینان اجتماعی را در حل مسئله اجتماعی پذیرفته و اشاعه دهد. در 

یدگی یا وجود پیچ پذیرش و  عدم  هادی )صتتتورت  (، کمبود Munoz & Kibler,2016های ن
ها یا ضتتتعف محیط بیرونی شتتتده و این ه ایجاد چالش( منجر بSengupta et al,2018حمایت )

کنند. ها، عدم پذیرش، کمبود حمایت دولت و...، به محیط درون ستتازمان هم رخنه میضتتعف
های بیرونی با محیط درون سازمان کارآفرینان اجتماعی موردتوجه در این مطالعه، تعامل چالش

در پیوند و به اشتتتتراک گذاشتتتتن ارزش  گیرد. به عبارتی، ماهیت خلق ارزش اجتماعیقرار می

نفعان در ستتطح جامعه بوده و در این صتتورت اجتماعی با استتتفاده از اکوستتیستتتم، نهادها و ذی
(. Rispal & Servantie,2018گیرد )استتت که تعامل با ستتازمان کارآفرین اجتماعی شتتکل می

در خلق ارزش اجتماعی درمقابل، کشتتمکش بین نهادها و کارآفرینان اجتماعی به ایجاد چالش 
 شود. منجر می

ترین بازیگران محیط بیرونی خلق ارزش اجتماعی تلقی نفعان(، اصتتتلینهادها و مردم )ذی

رو، نظریه نهادی و کارآفرینی اجتماعی از اهمیت بستتتزایی برخوردار استتتت شتتتوند. ازاینمی
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(Mair & Marti,2006 ؛Dacin et al,2011 ؛Zahra & Wright,2011؛ هما)( 2006گونه که نورث)ن
 نیز نهادها را قوانین بازی در جامعه دانسته است. 

عادتچالش ماعی برحستتتب  به 1977واره بوردیو )های خلق ارزش اجت یک طرف  (، از 
های بیرونی شود چالشتعادل درون و بیرون سازمان منجر شده و از طرف دیگر، باعث میعدم

های بیرونی بستتت ستتازمانی اثر بگذارند. چالشا بنهای درونی یگیری چالشستتازمان بر شتتکل
 شوند.های اجتماعی نیز به مثابه کاهش خلق ارزش اجتماعی پایدار تلقی میسازمان

 شناسیروش

شیوه گردآوری داده سب هدف، بنیادی و از لحاظ  ست. -ها کیفیاین تحقیق برح روایتی ا
قیق روایتی استتتت. به عبارت دیگر، یازمند تحهای کارآفرینان اجتماعی نزیرا تشتتتریح چالش

 (. Abotte,2002ای از وقایع است)روایت، بازنمود وقایع یا مجموعه

)سطح تحلیل فرد( است  اجتماعی یکارآفرین رهبران جامعه مورد مطالعه، شامل آن دسته از
مورد  رهبراناند. معیارهای تماعی برآمدهکه درصتتتدد خلق ارزش اجتماعی یا حل مستتتائل اج

مؤستتستته و  ( اهداف اجتماعی2پنج ستتاله، )فعالیت  ( دارا بودن حداقل ستتابقه1) لعه شتتامل:مطا
اعی به (حل یک فقره مسئله اجتماعی در سطح جامعه است. در این پژوهش، حل مسئله اجتم3)

گری، مثابه خلق ارزش اجتماعی در مؤستتتستتتات اجتماعی در نظر گرفته شتتتده و شتتتامل مطالبه

لیت های محیطی و انسان دوستی است. باتوجه به ماهیت فعاحفط ارزشحمایت، توانمندسازی، 
سابقه فرد، ده  شدند اجتماعی با روش نمونه یکارآفرینرهبرکارآفرین و  گیری هدفمند انتخاب 

ست یافتیم و تحلیل داده شباع نظری د صاحبه هفتم به ا شف مفاهیم و مقولهکه از م های ها به ک
حدی از انستتجام رستتید که تغییرات کلی در آن با شتتباع، تئوری بهجدید منجر نشتتد. در مرحله ا

(. معیار اشتتتباع Glaser & Strauss,1986؛ 1386فرد و امامی، افزایش نمونه کاهش یافت )دانایی
 ه است. های بیرونی بودشوندگان، توجه همه آنان به چالشنظری در بین مصاحبه

ها، عمیق استفاده شد. پژوهشگر در تدوین پرسشبرای پژوهش روایتی نیز از ابزار مصاحبه  

واره بوردیو ( که با محور عادتOkumura et al,1998استتتفاده کرد) 5W1Hاز رویکرد مبتنی بر 
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سی؟، چگونگی؟1977) سش 5( )مبتنی بر چه ک شد. پر شرح کجا؟ چه زمانی؟( انجام  ها به این 
 بودند: 

ها های بیرونی کدامند؟ در خلق ارزش اجتماعی چه زمانی چالشعامل ایجادکننده چالش
 های بیرونی به درونی. ی فرآیندهای چالشگیرند؟ و چگونگشکل می

ها از سه روش کُدگذاری باز، ثانویه و محوری استفاده شد. در کُدگذاری برای تحلیل داده 
شها به کوچکباز، داده صات آنترین واحد خود  شخ سته و مقوالت و م شد. در ک شف  ها ک

صتتتلی در اکُدگذاری محوری نیز یک مقوله کُد باز انتخاب شتتتده و به عنوان مقوله یا پدیده 
م این مرکز فرآیند مورد بررستتی قرار گرفت و ستتپا ستتایر مقوالت به آن مرتبط شتتدند. انجا

 ود. شمرحله مستلزم رسم شکلی است که نمودار کُدگذاری نامیده می

مصاحبه توسط خبرگان  هایبرای دستیابی به روایی ابزار گردآوری اطالعات، ابتدا پرسش
ؤاالت ستتتدانشتتتگاهی و کارآفرینان اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت و در مرحله بعد خبرگان 

ها، دو مصتتاحبه به صتتورت پایلوت انجام و به مصتتاحبه را بازنگری کردند. برای روایی پرستتش
لف طی ایی ستتتؤاالت پرداخته شتتتد. پایایی مبتنی بر نتایج توستتتط کُدگذاران مختبازنگری نه

رو محقق عملیات کُدگذاری انجام شتتتد و تفاوت بین کُدگذاران حداقل بود. این مرحله از آن

ر شتتد که کُدگذاری توستتط کُدگذاران مختلف انجام شتتده و ستتپا مورد بحث و مقابله قرا
فا مه، مشتتتخد شتتتد که ت وت بین کُدگذاران زیاد نیستتتت و در مواردی که گرفت. در ادا

چنین با انتخاب نظر، بهترین کُد انتخاب شتتتد. همنظر وجود داشتتتت، با بحث و تبادلاختالف
سب از پژوهش شن آنمقوالت منا صل های مرتبط و تعریف رو شد پایایی تحقیق حا ها، تالش 

 (. Milne & Adler,1999شود )

 هایافته

 ناختیشالف( توصیف جمعیت

درصد زن 39نفر بود که برحسب جنسیت،  10شوندگان در این مطالعه، تعداد کل مصاحبه

درصد 42درصد ارشد و 16درصد مدرک کارشناسی، 42درصد مرد هستند. از این عده، 71و 

                                                           
5. Who, How 
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صد(، 64سال )15تا  5دارای مدرک دکترا بودند. همچنین بین  صد( و 29سال )25تا  16در در

 سابقه کار داشتند.  درصد(7سال )25بیش از 

 هاب( تحلیل مصاحبه

های صوتی، به خواندن سازی فایلابتدا ده مصاحبه با روش روایتی انجام شده و بعد از پیاده

رهبران های های کالمی مرتبط با چالشها پرداخته شتتتد. ستتتپا گزارهمصتتتاحبه مکرر متن

( و 15ی باز در دو مرحله اولیه)گزاره(. در ادامه کُدگذار120اجتماعی انتخاب شتتد) یکارآفرین

( نیز استتتخرا  3( اعمال شتتد. با استتتنتا  از کُدگذاری باز ثانویه، کُدگذاری محوری )5ثانویه)

 شد. 

اجتماعی شامل نهادها )دولت، قوانین(، سطوح  نیکارآفریرهبران های بیرونی تحلیل چالش

بازتابی )شتتترایط زمانی و ها و گرایشمردم )نگرش یل ها( و ستتتطح  یامدها( بود که از تحل پ

 ها استخرا  شد. مصاحبه

 های خلق ارزش اجتماعی. ارائه ُکدگذاری اولیه، ثانویه و محوری چالش2جدول 

داولیه
ُ
د ثانویه ک

ُ
د محوری ک

ُ
د اولیه فراوان   ک

ُ
د ثانویه ک

ُ
د محوری ک

ُ
 فراوان   ک

 نگرش
 
 مردم

 
 سطح مردم

 
20 

  فرایند اداری
قوانین 
  اداری

 
 
 نهادها

 
40 

 ضعف قوانین گرایش

 تصویب قوانین شرایط اقتصادی

 گرایش

 
 
 دولت

 
 
 نهادها

 
 
34 

 شرایط اجتماعی
 
نوع 
 روابط

 
20 

 نگرش
گرایش به 

 گراییمدرک

 رابطه اجتماعی بینش مدیران

 6 یبازتاب شرایط زمانی درک مدیران

 

ترین ستتطح کارآفرینان اجتماعی ستتطح مردمی استتت که به روابط مهمها، براستتاس یافته

گیری و تداوم کارآفرینان اجتماعی از اهمیت پردازند. مردم در شتتتکلفرهنگی و اجتماعی می

بستتزایی برخوردارند. در ستتطح بعدی، نهادها از اهمیت بستتزایی در شتتکل گیری کارآفرینان 

های نهادها و مردم استتت که در اجتماعی چالش یاباجتماعی برخوردارند و ستتطح نهایی، بازت

 بقاء و تداوم کارآفرینان اجتماعی اهمیت دارد.
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 های بیرونی خلق ارزش اجتماعی: سطح مردم. چالش1

شامل ویژگی نگرشتحلیل مصاحبه سطح مردم،  شرایط ها، گرایشها از کُدگذاری در  ها، 

برداری به مشارکت مردم اجتماعی در فرایند بهرهاجتماعی و شرایط اقتصادی است. کارآفرین 

 برداری اجتماعی است.ها در بهرهترین ابعاد سطح مردم، نگرش آننیاز دارد. یکی از مهم

جامعه انگیزه مرا در ادامه فعالیت از بین برد و به من مو  منفی داد. "طور مثال، مورد اول: به

  "کند.انگیزه میمرا بی های منفی که در بین مردم وجود دارد،نگرش

شویق و انگیزه فعالیت کارآفرین اجتماعی نقش دارد و به عبارتی،  سطح مردم در ت بنابراین 

مردم در بدنه اصلی کارآفرین اجتماعی قرار دارند. ویژگی اصلی سطح مردم، ایجاد تیم از افراد 

 برداری اجتماعی است. ها در بهرهداوطلب و رهبری آن

های انجمن دچار کمبود افراد داوطلب هستیم و مشارکت در فعالیت"گوید: مورد هفتم می

ست شاکیکننده نداریم. من د ستم و مددجویان ازم  ستمر در انجمن اند که چرا بهتنها ه طور م

  "تنه کارها را اجرا کنم.که باید یکنیستم. درحالی

طرفه در بین کارآفرینان شارکت یکهای داوطلبانه در بین مردم، به مبنابراین کمبود فعالیت

ها شتتود. فعالیت داوطلبانه مردم بستتتگی به اُفت ستترمایه اجتماعی در بین آناجتماعی منجر می

 دارد.

سرمایه اجتماعی بسته به شرایط موجود در کشور تغییر می کند. "کند: مورد چهارم، نقل می

شود، سرمایه اجتماعی اُفت می کند و می مثالً موقعی که فشار اقتصادی در بین افراد جامعه زیاد

شتتوند. بقیه افراد هم درگیر مشتتکالت خود کستتانی که به این کار عالقه دارند، کم میخودبه

 "زندگی خودشان هستند.

سرمایه اجتماعی را عاملی برای کاهش فعالیت شتم، اُفت  های مورد چهارم در تأیید مورد ه

جتماعی در بین مردم، به کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش داند. تسلسل مشکالت اداوطلبانه می

 شود. برداری اجتماعی منجر میگیری بهرههای داوطلبانه و در نهایت کاهش شکلفعالیت

 های درونی خلق ارزش اجتماعی: سطح نهادها. چالش2

توان به ستته بخش عمده تقستتیم کرد: اول، نگرش عوامل اجرایی شتتامل ستتطح نهادی را می
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دولت، نگرش دولت، گرایش به مدرک گرایی؛ دوم، ستتتاختار اداری )بوروکراستتتی(  گرایش

شامل فرآیندهای اداری، تصویب قوانین، ضعف اجرای قوانین؛ سوم، نوع ارتباط عوامل اجرایی 

 .ی اجتماعیکارآفرینرهبر  دولت با 

و کنترل ستتتاختاری  عوامل اجرایی، نوع برخوردشتتتاخد الف( عوامل اجرایی: منظور از 

همیاری، همکاری و پیوند دولت به برداری اجتماعی نیازمند است. کارآفرینان اجتماعی در بهره

های اجتماعی و حل مستتتائل گری از دولت، به خلق ارزشکنند با مطالبههستتتتند و تالش می

با  ترین مشتتکالت مدیران در برخوردتخصتتد یکی از استتاستتیکمبود اجتماعی دستتت یابند. 

 است.  پذیریمسئولیتضعف  ها،از دیگر چالشو  است اجتماعی کارآفرینان

 اخذ مجوزفرایندهای اداری برای  : ضتتعف قوانین،ب( ستتاختار اجرایی: این مفهوم شتتامل

 کارآفرینان، مشارکت در خلق ارزش اجتماعی است. 

کارآفرینان  ستتتازمانی متعدد هایهای ستتتاختار اجرایی، درگیریترین بخشیکی از مهم

استتتت. نمونه پنجم جهت مشتتتارکت نهادها در خلق ارزش اجتماعی )مطالبه گری(  اجتماعی

شروع کار، فعالیت"گوید: می سات متعدد با وزارت همچون نامههایی در  نگاری، برگزاری جل

  "نیرو برای جلوگیری از رخداد منفی و برگزاری تجمعات داشتیم.

چنین ضتتعف قوانین استتت.  ضتتعف قوانیننان اجتماعی، های کارآفرییکی دیگر از چالش

 منجر به پیچیدگی اداری می گردد.

ونیم طول کشتتید تا ستتالیک"گوید: درباره پیچیدگی فرآیندهای اجتماعی، مورد دهم می

مجوز گرفتم. در این مدت چندین بار مدارک ما گم شتتتد و در برخی موارد، مستتتئول ذیربط 

ود که مدارک ما کمبودی داشته باشد، بلکه فرایند پیچیده ادارای طور نبمرخصی بود. یعنی این

 "من را را خیلی اذیت کرد.

ها  وجود با کارآفرین منجرچالش  ماعی و به کاهش پیوند مستتتئوالن  مخفی شتتتدن  اجت

می شکل درونی را در سازمان های که چالش رآفرینان اجتماعی و مواردی دیگرهای کافعالیت

 .دهد

کارآفرین ( نوع روابط  با  مل اجرایی  ماعی عوا نان در جهت اجت کارآفری با  : نوع روابط 
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با عواملی همچون درک، بینش و روابط اج تماعی شتتتکل اجرای قوانین و فرایندهای اداری، 

از چالش های مهم، شتتود. منجر می کارآفرینان اجتماعی تفکر و عقاید خوردگیرد که به بازمی

به  ضتتتعف هایچنین استتتت.  داف کارآفرینان اجتماعیبه اه ضتتتعف شتتتناخت )دانش( نهادها

سط کارآفرینان شان هایبرای ادامه فعالیت اجتماعی پیامدهایی همچون مجاب کردن دولت تو

 شود )مورد دوم(. منجر می

های مستتتئوالن در نظریهای روابط عوامل اجرایی با کارآفرین، تنگیکی دیگر از چالش

ها قصتتد ندارند نظرانه دارند. آن و تنگ فردیالً مدیران ما نگاه ن استتت. مثبرخورد با کارآفرینا

 . )مورد نهم(و... اندیش باشند مثبت

عدم ته مواردی همچون  مایتی الب ماعی، از  افراد اجراییدرک ح در برخورد و روابط اجت

 )اهداف( شناخت دولت از بدنه ضعفدرک، حاکی از ود است. این عدمموارد اساسی و مشه

سبت به کارآف شناخت کافی ن ست که دولت باید  ست. مثالً مورد هفتم مدعی ا رینی اجتماعی ا

های شدیدی برای اعمال کارآفرین اجتماعی داشته باشد. و یا مورد دوم مدعی است که نگرانی

آفرین. بنابراین، شتتناخت، هایی مبنی بر خدمت اجتماعی توستتط کاردولت وجود دارد؛ نگرانی

حاکی از کارآفر و کمبود فهم و بینش ک حمایتی،رکمبود د باطین،  با  ضتتتعیف ارت لت  دو

 است.  اجتماعی کارآفرین

 های خلق ارزش اجتماعی. بازتاب چالش3

ها، انگیزش و فعالیت کارآفرین های کارآفرینان اجتماعی، بر ایدهبازتاب و پیامدهای چالش

سزاه خلق ارزش اجتماعی اجتماعی در جهت دستیابی ب در اینجا همان  ی. بازتابیی دارداهمیت ب

شتتتود. های محیط بیرونی به محیط درونی ستتتازمان منعکا میواره استتتت که از چالشعادت

 ی. بازتاباهمیت داردستتطح مردم و نهادها نیز بر فرآیندهای درونی کارآفرینان اجتماعی  یبازتاب

ضتتعف بقاء و پیامد  یابی،های کارآفرینان اجتماعی شتتامل ابعادی همچون: ضتتعف ایدهچالش

 فعالیت است. 

های خلق ارزش اجتماعی، شتتتاید ابتدا یک چالش محستتتوب شتتتود، اما در ادامه چالش 

یابی و طور مستتتتمر در روند کاهش ایدهگیرد که بههای دیگری تبلور یافته و شتتتکل میچالش
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 بقای کارآفرین اجتماعی اهمیت بسزایی دارد. 

شتتتدم، کارخانه من اگر حمایت می"گوید: اش میلیتهای فعامورد نهم در تبیین چالش

شتتدم، کارخانه بازیافت پلیمر و کارخانه نخاله آالت داشتتتم... اگر حمایت می بازیافت ماشتتین

  "داشتم...، اگر حمایت می شدیم و اگر ... .

ها و گیری ایدهحمایت دولت، به عدم شتتتکلگویدکه عدمهمچنین کارآفرین دیگری می

صاحبه هایفعالیت ست. البته در موردی دیگر، م شده ا ست: جدید منجر  شونده پنجم مدعی ا

ایم. یعنی شرایط طوری است که های خودمان دور شدهباتوجه به شرایط موجود، ما از آرمان"

  "مان دور کرده.هایما را از ارزش

ماعی اصتتتلی د هداف اجت به تبیین انحراف از ا بازتاب شتتترایط موجود  ر براین استتتاس، 

های چندبُعدی تبلوری یکی از چالش یبازتاب مفهوم کارآفرین منجر شتتتده استتتت. هایفعالیت

 کند:بیان می 6است که به توقف فعالیت کارآفرینان منجر شده است. مثالً مورد شماره 

شیمان میقدر چالش ایجاد میدولت آن"  صاحب کرم )خیر( پ به عبارتی،  "شود.کند که 

شمانی کارآفرینان میکنترل بیش از حد د شاید دولت عمداً مزاحمت ولت، باعث پی شود. البته 

عدم ما  جاد نکند، ا ماعی میو کنترل ای کارآفرینی اجت ناخت از  یت شتتت عال کاهش ف به  ند  توا

 کارآفرین بیانجامد. 

رستتم من در لحظه و در فرایند به ایده می"کند: در تأیید بحث باال اظهار می 9مورد شتتماره 

  "ی به شرایط موجود دارد.که بستگ

شوندگان مسائلی از قبیل درگیری در فضاهای سازمانی، صرف زمان بنابراین بیشتر مصاحبه

یازهای به ن ند که میهایی میشتتتان و  یره را از چالشزیاد برای رستتتیدن  ند در روند دان توا

 های اجتماعی اهمیت داشته باشد.های جدید برای خلق ارزشگیری ایدهشکل

 گیریبحث و نتیجه

 های بیرونی خلق ارزش اجتماعی شتتناختی چالشهدف اصتتلی مظالعه حاضتتر، تحلیل جامعه

واره بوردیو استتت. در بخش مرور ادبیات، با تأکید بر نظریه عادت ی اجتماعیکارآفرینرهبران 

فت. در این چالش جه قرار گر عد درونی و بیرونی موردتو ماعی از دو بُ کارآفرینی اجت های 
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 خلق ارزش اجتماعیتوجه شده است. ماهیت  های بیرونی خلق ارزش اجتماعیمطالعه به چالش

یت ما به ح ماعی،  نان اجت هکارآفری  & Weerawardenaادی و مردم بستتتتگی دارد )؛ های ن

Mort,2006 ؛Cherrier et al,2018؛Alvord et al,2003 ؛Setphan et al,2015های بیرونی (. چالش

شود. ها در مرحله خلق ارزش اجتماعی منجر میواره، به تبلور چالشبا رویکرد بازتابی یا عادت

گیری ارزش اجتماعی زیگران اصتتتلی در شتتتکلنتایج نشتتتان داد که ستتتطح مردم و نهادها از با

سازی شوند. سطح مردم باتوجه به کارکردهای داوطلبانه، تیمکارآفرینان اجتماعی محسوب می

شود. ضعف کارکردهای سطح مردمی نیز به ضعف ایجاد و ایجاد سرمایه اجتماعی ارزیابی می

سازمانهای درونتیم شارکت مردم در درون  ضعف م شود های اجتماعی منجر میسازمانی و 

(Razavi et al,2014 ؛Sengupta et al,2018 .) 

، ستتتطح نهادها خلق ارزش اجتماعی رهبران کارآفرین اجتماعیاز دیگر بازیگران اصتتتلی 

(Stephan et al,2015 ؛Zahra & Wright,2011استتت. چالش) ،های نهادی شتتامل: کمبود قوانین

با کارآفری مل اجرایی  هادی نان و موانع اداری استتتت. هر یک از چالشنوع روابط عوا های ن

یا عادتبه بازتابی  ماعی و شتتتکلصتتتورت  به اهداف اجت یابی  گیری واره، در کاهش دستتتت

شامل نگرش اجرایی)چالش سطح نهادها   Urbanهای درونی کارآفرینان اجتماعی نقش دارند. 

et al,2010( فرآیندهای اداری و روابط عوامل اجرایی ،)Senputa et al,2018 .ست ( با یکدیگر ا

چالش به  هادی منجر  یک از ستتتطوح ن نان میهای بهرههر  کارآفری ماعی  شتتتود. برداری اجت

های بیرونی کارآفرینان واره چالشترین نتایج مطالعه حاضتتتر، نشتتتان دادن بازتاب یا عادتمهم

جتماعی با داشتن شود. کارآفرینان ااجتماعی است که به ضعیف شدن ارزش اجتماعی منجر می

(، Steinerowski et al,2008(و تأکید بر اهداف اجتماعی )Miller et al,2012انگیزه و اشتتتتیا، )

( هستند. یکی دیگر از نتایج پژوهش این است Mair & Marti,2006های نهادی )نیازمند حمایت

عف خلق گیری ضتتتهای بیرونی و در نتیجه شتتتکلهای نهادی، به تبلور چالشکه وجود چالش

سطح شود. به عبارتی، تبلور چالشاجتماعی در بین کارآفرینان اجتماعی منجر می ضعف  ها یا 

شکل ست خلق ارزش اجتماعی و رکود گیری بننهادی و مردمی در خلق ارزش اجتماعی، به  ب

عه، کنشهای اجتماعی میستتتازمان نان اجتماعی در جهت انجامد. در این مطال های کارآفری
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ه قای ا تأکید قرار ارت هادها و مردم، مورد  یت ن با حما ماعی  ماعی و خلق ارزش اجت داف اجت

 گرفته است. 

های پژوهش در بخش ادبیات نظری شتتتامل: کمبود تعاریف نظری خلق ارزش محدودیت

های خلق ارزش اجتماعی اجتماعی در بین ادبیات کارآفرینی اجتماعی و کمبود ادبیات چالش

 های آن استفاده شد.محدودیت، از ادبیات کارآفرینی اجتماعی و چالشاست. برای  لبه بر این 

که بقای خلق ارزش اجتماعی کارآفرینان اجتماعی، نیازمند توجه بیشتتتر  پیشتتنهاد می گردد

نهادها و عواملی همچون رفتار اجرایی دولت و قوانین حمایتگر استتتت. درواقع، نهادها باید در 

با کارآفرین، از درک، فرآیندهای اداری کارآفرینان ا مانند اخذ مجوزها و برخورد  جتماعی 

 حمایت و پشتیبانی بیشتری برخوردار باشند. 
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