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بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه اجتماعی و عملکرد کارآفرینانه
در مؤسسات غیر انتفاعی
نسیم یادگار



دانشجوی دکتری توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

تاریخ دریافت1399/1/17 :
تاریخ پذیرش1399/5/1 :
چکیده
1

رفتار کارآفرینانه در سازمان غیرانتفاعی (بخش سوم) که شاخصه متمایزکنندهشان ،از سازمانهای اقتصادی ،اولویت
هدف اجتماعی و منع توزیع سود است ،توجه کنشگران و محققان را جلب کرده و مفهوم کارآفرینی اجتماعی سازمانی
برای پرداختن به آن توسعه داده شده است .هدف تحقیق حاضر کمک به تبیین کارآفرینی اجتماعی سازمانی است .بدین
منظور ،رابطه همزم انی گرایش کارآفرینانه اجتماعی و عملکرد کارآفرینانه را در سازمانهای غیر انتفاعی بررسی میکند.
همچنین ،نقش تعدیلگری ساختار مدیریت مشارکتی و الگوهای سازمانی را در این رابطه مورد سنجش قرار میدهد .این
تحقیق برحسب هدف از نوع کاربردی و برحسب گردآوری اطالعات ،تحقیق توصیفی -همبستگی است؛ که راهبرد
تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی را بکار گرفته است .جامعه آماری ،شامل مؤسسات غیر انتفاعی تثبیت شده فعال در شهر
تهران هستند .فرضیات تحقیق در  55نمونه و در سطح تحلیل سازمانی مورد آزمون قرار گرفتهاند و پرسشنامه محقق ساخته
ابزار جمعآوری دادهها بوده است .یافته ها نشان دادند گرایش کارآفرینانه اجتماعی که در این تحقیق داشتن رفتارهای
نوآورانه ،مدیریت ریسک و پیشگامی مشروط به ایجاد ارزش اجتماعی تعریف شده است ،رابطه معناداری با عملکرد
کارآفرینانه دارد و در صورت وجود ساختار مدیریت مشارکتی و الگو پذیری از سازمانهای کارآفرین اجتماعی ،این
رابطه تقویت میشود.
واژههای کلیدی :الگوی سازمانی ،کارآفرینی اجتماعی سازمانی ،گرایش کارآفرینانه اجتماعی ،عملکرد ،مدیریت
مشارکتی

 نویسندة مسئول:

Email: nasimyadegar@gmail.com
Third sector
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مقدمه
جوامع بشری همواره با مسائل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مختلفف مواجفه انفد کفه حفل
کردن آنها ،به دلیل نداشتن پتانسیل سودآوری ،جذابیت الزم را برای بخش خصوصی نفدارد و
در عین حال ،درتوان یا حوزه وظایف دولتها هف نیسفتند .از جملفه ایفن مسفائل مفی تفوان بفه
حوزههای اشتغال و جامعه پذیری اففراد بفه حاشفیه رانفده شفده ماننفد معتفادان و زنفان نیازمنفد،
بهداشت و درمان نیازمندان ،بازتوانی معتادان ،نگهداری سفالمندان نیازمنفد ،آمفوزش کودکفان
کار ،اعتالی فرهنگی جوامع محلی و امثاله اشاره کرد .ازایفنرو سفازمانهفای بخفش سفوم یفا
همان غیرانتفاعیها با عنفاوین متعفدد؛ بفرای نمونفه خیریفه ،ان جفی او ( ،1)NGOانجمفن ،بنیفاد،
مؤسسه غیرانتفاعی و امثاله عهدهدار جبفران ایفن شکسفتهفای بخفش خصوصفی و دولتفی در
جامعه میشوند .البته نبود پتانسیل کافی سودآوری درفعالیت غیر انتفاعی هفا ،آنهفا را بفه سفمت
رفتارهای کارآفرینانه سوق میدهد تا اوالً برای عملیفات خفودگردان مفالی خفود ،درآمفدزایی
بیشتر و اثربخشی بیشتر داشته باشند ،ثانیاً اینکه تقاضای اجتماعی ،بسیار فراتر از توان سفازمانهای
غیر انتفاعی در برآوردن آنها است؛ مثالً تغذیه و مسکن بی خانمانها در شهرهای بزرگ .ثالثفاً
تغییرات محیطی فرصتهای ایجاد ارزش اجتمفاعی را بوجفود آورده کفه قفبال وجفود نداشفتند
(et al., 2010,

 .)Pearceبففر همففین اسففا  ،رفتارهففای کارآفرینانففه بففه درجففات مختلففف در

سازمانهای غیر انتففاعی دیفده میشفود .بفه طوریکفه ،سفازمانهفای غیفر انتففاعی؛ در طیففی از
سازمانهای کامالً محافظهکار( 2اکثرخیریههای سنتی که منابع را از ثروتمندان گرفته و بین فقفرا
دوباره توزیع میکنند) تا کفامالً کفارآفرین (خیریفههفایی بفا روشهفای خالقانفه در مفدلهفای
عملیاتی) قرار میگیرند (.)Lurtz & Kreutzer, 2017
گرچففه از مفهففوم کففارآفرینی اجتمففاعی در سففازمانهای تثبیفت شففده یفا همففان کففارآفرینی
اجتماعی سازمانی 3تعریف دقیقی ارائه نشده است ،ولی میتفوان فعالیتهفای کارآفرینانفهای کفه
هدف اجتماعی در آنها عجین شده و در درون سازمان غیر انتفاعی تثبیت شده رخ میدهنفد ،را
1 Non- governmental organizations
2 conservative
3 Social intrapreneurship
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بفه عنفوان تعریفف قابفل قبفولی پفذیرفت ( .) Schmitz& scheurel, 2012چراکفه میفر و مفارتی
( )2006مطرح کردند مفهوم اجتماعی در کارآفرینی اجتماعی به این معنی است که محصفول
اصلی سازمان کارآفرینی اجتماعی باید ارزش افزوده اجتماعی باشد و اولویت هدف اجتمفاعی
بسیار مه است وگرنه ارزشهای اجتماعی چفون اشفتغال و رففاه در کفارآفرینی افتصفادی هف
خلق میشود؛ ولی نه به عنوان محصول اصلی بلکه محصول فرعی فرآیند خلفق سفود ( همفان).
بنابراین به نظر نویسنده ،عبارت عجین شدن هدف اجتمفاعی در فعالیتهفای کارآفرینانفه ،کفامالً
بجا و تمیز دهنده کارآفرینی اجتماعی سازمانی است.
مطالعه کارآفرینی اجتماعی سازمانی از آنجا اهمیت پیدا میکند که غیر انتفاعیها به خفاطر
دو ویژگی مشترکشان شامل؛ اولویت حل مساله اجتماعی مشفخ

و منفع توزیفع درآمفدها در

قالب سود بین مالکان ( ،)Schmitz& scheurel, 2012زمینههای سازمانی بسیار متفاوتی نسبت بفه
همتایان انتفاعی خود هستند .ولی بیشتر متون کفارآفرینی اجتمفاعی وامفدار مففاهی کفارآفرینی
تجاری و بدون مناسبسازی در زمینه سفازمانی خفاص غیفر انتفاعیهفا اسفت و بفه همفین دلیفل
دانففش حاصففل ،بففرای کنشففگران کففارآفرینی اجتمففاعی ،نامنسففج و غیففر کففاربردی یففا بعض فاً
منحرفکننده است (.)Mair &Marti, 2006
شواهد بدست آمده از بخش غیر انتفاعی ایران نشان میدهد که بسیاری خیرین و کنشگران
عرصه اجتماعی به اثربخشی رویکردهای سنتی محافظه کارانه در حل مسائل اجتمفاعی بفد بفین
شده و روی آوردن سازمانهای غیر انتفاعی به سفمت کفارآفرینی اجتمفاعی را راه حفل بهتفری
میبینند .برای مثال شعارهایی مانند "ماهی نمی دهی ماهیگیری یاد مفیدهی " هف در راسفتای
همفین گفرایش شففکل گرفتفه اسففت .ولفی علیفرغ توصفیههای عملفی و نظفری مبنفی بفر تغییفر
رویکردهای سنتی و محافظه کارانه و بفازتوزیعی در بخفش اجتمفاعی ایفران ( مقیمفی)1383 ،
همچنان ،سازمانهای غیرانتفاعی برای رفتارهای کارآفرینانه با چالشهای عمده مواجفه هسفتند.
سوالی که در این جا مطرح میشود این است که برای این گذار از رویکردهای سنتی چفه بایفد
کرد؟ یا ،اگر قرار است غیر انتفاعیها ه کارآفرینانه رفتار کنند ،این امر چگونه ممکن اسفت؟

464

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،13شمارة  ،3پاییز 1399

به عبارت دیگر ،چه پیش آیندهایی درون سازمان غیر انتفاعی باید شکل بگیرد تفا کارآفرینفانی
اجتماعی سازمانی تحقق یابد؟
برای پاسخ به این سواالت ،تحقیق حاضر ،مفهوم گرایش کارآفرینانفه اجتمفاعی )SEO)1را
به عنوان پیش بینی کننده عملکرد کارآفرینانه اجتماعی مورد استفاده قرار داده است .همچنفین،
از آنجائیکه نشان داده شده ،از میان عوامل سازمانی مؤثر بر عملکرد کارآفرینانه غیر انتفاعیهفا
مانند مشتری مداری ،رهبری تحول گرا ،کنتفرل نفامتمرکز و مفدیریت مشفارکتی ،عامفل آخفر،
تأثیر قوی تری بر نتفایج عملکفرد غیفر انتفاعیهفا داشفته ( )Morris et al.2007بنفابراین ،در ایفن
تحقیق به دنبال پاسخ به ایفن سفؤال هسفتی کفه آیفا سفاختار مفدیریت مشفارکتی ،شفدت رابطفه
گرایش کارآفرینانه اجتماعی و عملکرد را بیشتر خواهد کرد یا خیر؟ همچنین بفا توجفه بفه ایفن
واقعیت که رقابت در بخش اجتماعی به شکل بخش اقتصادی وجود ندارد و در نتیجه هر رفتفار
کارآفرینانه در بخش اجتماعی توسط همتایان سازمانی دیگر ،الگوبرداری میشفود (

& Ridley

 )Bull, 2011تحقیق حاضر رابطه تعدیلگری الگوهای سازمانی را ه بررسی خواهد کرد.
مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
برای تبیین کارآفرینی اجتماعی سازمانی که هدف این تحقیق است ،نیازمند متغیفری هسفتی
که بتواند به بهترین شکل نشانگر این سازه باشد .تحقیقات نشفان میدهفد عملکفرد کارآفرینانفه
اجتماعی میتواند مبین خوبی بفرای ایفن منظفور باشفد ( .)Morris et al, 2007سفازمانهای غیفر
انتفاعی که عملکرد کارآفرینانه باالیی دارند درگیر کارهایی میشوند کفه متمفایز از رویفههای
مرسوم در غیر انتفاعی هاست ( .)Lurtz & Kreutzer, 2017برای مثال توسعه محصفول -خفدمت
جدیدی توسعه می دهند که سطح کمی و کیفی خدمات به مددجویان یفا مشتریانشفان را ارتقفا
دهند ( )Burt & Taylor, 2000رسالت اجتماعی شان را بفازنگری کفرده و در روشهفای تحقفق
رسالت ،تکنولوژیها و طراحی مشاغل تغییر ایجاد میکنند و حتفی گاهفا تغییفرات رادیکفال در
رسالتشان ایجاد میکننفد ( .)Burt & Taylor, 2000, p.102همچنفین نوآوریهفایی در عملکفرد
1 Social entrepreneurial orientation
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مالی و روشهای تأمین مالی شان انجفام میدهنفد ()Chetcovich & Frumkin, 2003بفرای مثفال
شبکه سازیهای خالقانه ،کنسرسیومهای غیر انتفاعی ،ایجاد کسب و کارهای جدید مسفتقل یفا
مکمل رسالت اجتماعی شان (.)Lurtz & Kreutzer, 2017
درپاسخ به این سؤال کفه چفرا برخفی غیفر انتفاعیهفا کارآفرینانفه رفتفار میکننفد ،محققفان
کففارآفرینی اجتمففاعی ،بففا عاریففه گففرفتن از متففون کففارآفرینی اقتصففادی ،مفهففوم "گففرایش
کارآفرینانه"( 1)EOرا مطرح کردند .پرابو ،)1998( 2از جمله اولین محققانی بفود کفه گفرایش
کارآفرینانففه را بففا ابعففاد نففوآوری ،ریسففک پففذیری و پیشففگامی 3بففه عنففوان عوامففل اصففلی در
کارآفرینی اجتماعی نیز بکاربرد .ولی بعدها محققانی چون موریس و همکاران )2011( 4با در
نظر گرفتن تفاوتهای بارزی مثل منع توزیفع سفود و اولویفت اهفداف اجتمفاعی ،ابعفاد گفرایش
کارآفرینانه را باز تعریف و مناسبسازی کردند .طبفق تعفاریف ایشفان ،بعفد نفوآوری گفرایش
کارآفرینانه در غیر انتفاعیها شامل؛ نوآوری رسالت محور (تاکیفد سفازمان بفر نفوآوری بفرای
افزایش کمی و کیفی خدمات به مخاطبان) ،نفوآوری تجفاری (تاکیفد سفازمان بفر نفوآوری در
ایجاد منابع درآمدی جدید مانند فروش محصفوالت) و نفوآوری یکپارچفه (تاکیفد سفازمان بفر
نوآوریهففایی کففه بففه طففور همزمففان و یکپارچففه ،رسففالت اجتمففاعی و درآمففد زایففی را محقففق
میکنند) است .همچنین ،بعد پیشگامی گرایش کارآفرینانه در غیر انتفاعیها را ،پیش رو بفودن
در روشهای نوآورانه تحقق رسفالت ،نسفبت بفه سفازمانها ی هف رسفالت ،پفیش رو بفودن در
روشهای تأمین مالی نوآورانفه ،نسفبت بفه سفازمانهای هف رسفالت و پیشفرو بفودن نسفبت بفه
انتظارات ذینفعان کلیدی تعریف کردند .در بعد ریسک پذیری نیز ،تمایل سفازمان بفه ریسفک
مالی (از دست دادن منابع مالی) ،ریسک اجتماعی (از دست دادن اثفر اجتمفاعی خلفق شفده) و
ریسک اعتباری (از دست دادن همراهی ذینفعان) را مطرح کردند.
با این وجود موریس و همکاران ( )2011همانند بسیاری محققان دیگر ،بعد ریسکپذیری
1 Entrepreneurial orientation
2 Prabhu
3 proactiveness
4 Morris & Webb, Frunklin
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را در غیر انتفاعیها به عنوان رفتار کارآفرینانه لحاظ کردند ولی ،نتایج تحقیق کیففی وراواردنفا
و مورت )2006 ( 1در سازمانهای غیر انتفاعی ،تمایل زیاد غیر انتفاعیها به مفدیریت ریسفک
را نشان داد .همچنین این محققفان ،نشفان دادنفد کفه رفتارهفای کارآفرینانفه مشفروط بفه تحقفق
رسالت اجتماعی ،پاسخگویی به پویفایی محیطفی و پایفداری سفازمان اسفت و بفه ایجفاد ارزش
اجتماعی منتج میشود .با پذیرش این نتیجه تحقیفق ،بفه ایفن مهف میرسفی کفه ابعفاد گفرایش
کارآفرینانه در زمینه غیر انتففاعی هفا ،بایفد مقیفد بفه ایجفاد ارزش اجتمفاعی باشفد در غیفر ایفن
صورت ،هر رفتار نوآورانه ،پیشگامانه یا مدیریت ریسک که یفک سفازمان غیفر انتففاعی انجفام
دهد را باید ،کارآفرینانه اجتماعی در نظر گرففت کفه در واقفع چنفین نیسفت .نمونفههای چنفین
سازمانهایی ه ک نیستند که در عنوان ،سازمان اجتمفاعی غیفر انتففاعی هسفتند ولفی در عمفل،
همانند کسب و کارهفای اقتصفادی و بفا ذهنیفت مسفلط کفارآفرینی اداره و راهبفری میشفوند.
بهعبارتی ،قید ایجاد ارزش اجتماعی از رفتارهای کارآفرینانه شفان حفذف شفده و سفازمان غیفر
انتفاعی به سمت سازمان اقتصادی کارآفرین سفوق پیفدا کفرده و تعفادل ذهنیفت کارآفرینانفه و
عقالنیت اجتماعی به سمت ذهنیت کارآفرینانه رفته است.
با توجه به همین نکته ،و نتایج ورواردنا و مفورت( )2006ویویفدی و ووراوردنفا)2018( 2
در تعریف گرایش کارآفرینانه سازمانی ،عالوه بر جایگزینی مدیریت ریسک به جفای ریسفک
پذیری ،گرایش به رسالت اجتماعی را ه به عنوان بعد جدید در تعریفف گفرایش کارآفرینانفه
اجتماعی 3مطرح کردند .ولی از نظفر نویسفنده ایفن تحقیفق ،از آتجائیکفه گفرایش کارآفرینانفه
اجتماعی یک سازه مکنون 4است نه سازه برسازنده ،)Covin, Wales, 2011( 5بنفابراین ،هفر بعفد
آن به صورت مستقل از ابعاد دیگر تغییر خواهد کرد و مستقال ه سنجیده میشفود (همفان) در
نتیجه ،اگر گرایش به رسفالت اجتمفاعی را بعفدی مسفتقل بفدانی  ،ایفن امکفان وجفود دارد کفه
سازمان غیر انتفاعی را کارآفرینانه اجتماعی با امتیاز باال تشخی

دهفی کفه ،امتیفاز گفرایش بفه

1 Weeravardena & Mort
2 Dwivedi, Weerawardena
3 Social entrepreneurial orientation
4 latent
5 formative
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رسالت اجتماعی پایین ولی دارای رفتار نوآورانه و پیشگامی باالیی اسفت و در نتیجفه بفه غلفط،
یک سازمان غیر انتفاعی که مثل یک کسبوکار کارآفرینانه عمل کرده را به عنوان کارآفرین
اجتماعی تشخی

دهی  .در نتیجه ،در این تحقیق ،برای جلوگیری از این انحراف نظری و برای

تفکیک بنیادین رفتار کارآفرینانفه اجتمفاعی از رفتارهفای کارآفرینانفه اقتصفادی ،ایجفاد ارزش
اجتماعی را به عنوان قیفد عجفین شفده در ابعفاد سفه گانفه رفتفار کارآفرینانفه اجتمفاعی در نظفر
میگیری و به این باز تعریف از مغهوم گرایش کارآفرینانه اجتماعی میرسی  :تأکید بر توسفعه
محصول /خدمت و روشهای جدیدتأمین مفالی بفه شفرط ایجفاد ارزش اجتمفاعی (بعفد نفوآور
بودن مشروط) ،پیادهسازی این نوآوریها پیش از سازمانهای ه رسالت به شرط ایجفاد ارزش
اجتماعی (بعد پیشگامی مشروط) وگامهای مدیریت شده از نظر ریسک به شفرط ایجفاد ارزش
اجتماعی (بعد مدیریت ریسک مشروط).
نقششش تعششدیلگری سششااتار مششدیریتی :مففوریس و همکففاران ( )2007نشففان دادنففد رهبففری
تحولگرا ،کنترل نامتمرکز ،هیئت مدیره موظف فعال ،مشتری مداری (گروه هدف -خیرین) با
سففطح بففاالی کففارآفرینی در غیفر انتفاعیهففا ارتبففاط دارد .البتففه از آنجائیکففه سففاختار مففدیریت
مشارکتی ،با دو مؤلفه شامل؛ نسبت هیئت مدیره فعال موظف و مشارکت جویی هیئت مدیره از
ذینفعان کلیدی در تصمی گیریها ،رابطه قویتری را با عملکرد نشان میدهد .بنابراین ،در ایفن
تحقیق بهعنوان تعدیلگر رابطه گرایش کارآفرینانه اجتماعی و عملکرد پیشبینی شده است.
نقش تعدیلگری الگوهای سازمانی :ریدلی و بول )119 :2011( 1در کتاب "فه کسفبوکار
اجتماعی" بیان داشتندکه چون رقابت در بخش اجتماعی به شکل بخش اقتصادی وجود ندارد،
هر رفتار کارآفرینانه در بخش اجتماعی توسط همتایان سفازمانی دیگفر ،الگفوبرداری میشفود.
یادگار و همکاران ( )1390نیز در بررسی کیفی کارآفرینان اجتماعی به روش نظریفه برخاسفته
از دادهها ،در سطح تحلیفل ففردی ،بفه ایفن نتیجفه رسفیدند کفه ،نگفرش کارآفرینانفه اجتمفاعی
مشارکتکنندگان در تحقیق ،احتماالً تحت تأثیر الگوهای نقش اجتماع گرا شکل میگیرد .بفر

1 Rory Ridley- Duff & Mike Bull
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این اسا  ،در تحقیق حاضر پیشبینی شفده اسفت کفه شفناخت الگوهفای سفازمانی کفارآفرین
اجتماعی میتواند رابطه گرایش کارآفرینانه اجتماعی و عملکرد را تعدیل کند.
بر اسا

چارچوب نظری که خالصه آن تا کنون مطرح شده ،مفدل مفهفومی مطفابق شفکل

( )1بدست آمد و در ادامه فرضیات پژوهشی سه گانه این تحقیق بر اسا

ایفن مفدل اسفتخرا

شده است:
ساختار مدیریت مشارکتی
گرایش
کارآفرینانه
اجتماعی

عملکرد
کارآفرینی
اجتماعی

الگوهای سازمانی

شکل  .1مدل تحقیق
فرضیه  -1هرچه گرایش کارآفرینانه اجتمفاعی در یفک سفازمان غیفر انتففاعی بیشفتر باشفد
عملکرد کارآفرینانه آن سازمان ه بیشتر خواهد بود.
فرضیه  -2افزایش ساختار مدیریت مشارکتی شدت رابطه گرایش کارآفرینانفه اجتمفاعی و
عملکرد کارآفرینانه در سازمانهای غیر انتفاعی را بیشتر میکند.
فرضیه  -3اففزایش شفناخت الگوهفای نقفش کفارآفرین اجتمفاعی ،شفدت رابطفه گفرایش
کارآفرینانه اجتماعی و عملکرد کارآفرینانه در سازمانهای غیر انتفاعی را بیشتر میکند.
روش شناسی
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و برحسب گردآوری اطالعات توصیفی -همبسفتگی
است که در زمره تحلیل رگرسیون چند متغیره محسوب میشود (سفرمد ،بازرگفان و حجفازی،
 ،1387ص )93و با توجه به نوع متغیرهایِ پیشبین که شامل متغیر مسفتقل و متغیفر تعفدیلگفر
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میباشد ،از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبفی 1بفه عنفوان راهبفرد اساسفی بفرای تحلیفل دادههفا و
آزمون فرضیات استفاده شده است (همان ،ص .)229
در مجموع ،اجرای این تحقیق از چهار گام اصفلی تشفکیل شفده اسفت -1 .تهیفه پرسشفنامه
محقق ساخته و پیش آزمون آن -2سنجش پایایی سنجههای پرسشفنامه بفا اسفتفاده از نفرم اففزار
 SPSSو بففا روش "در صففورت حففذف سففئوال" و محاسففبه آلفففای کرونبففاخ و بررسففی روایففی
پرسشنامه با تحلیل عفاملی تأییفدی -3نمونفهگیفری تصفادفی سفاده از جامعفه آمفاری و بدسفت
آوردن میانگین امتیازات نمونهها به عنوان داده در سطح سازمانی -4.تحلیل و آزمفون دادههفای
سطح سازمانی با استفاده از نرم افزار .AMOS-SPSS18
جامعه آماری تحقیق ،متشکل از سازمانهای غیر انتففاعی تثبیفت شفده شفهر تهفران هسفتند.
بنابراین ،لیست موجود از سازمانهای فعال دارای مجوز رسمی از سفازمان بهزیسفتی تهیفه شفد.
این لیست در شهر تهران جمعا شامل  212مورد سازمان بود که از بین آنها  140مفورد فعفال و
بیش از  3سال از فعالیت شفان گذشفته بفود ( طبفق معیفار تثبییفت شفدگی سفازمان (
 .))Levi,2010بر اسا

& Bosma

واحد تحلیل سازمانی و بفا فرمفول کفوکران  55مؤسسفه غیرانتففاعی بفا

نمونه برداری تصادفی ساده ،انتخاب شدند.
برای سنجش "گرایش کارآفرینانه اجتماعی" به عنوان متغیر مسفتقل مکنفون2 ،از متغیرهفای
نوآوری ،پیشگامی و مفدیریت ریسفک مشفروط بفه ارزش اجتمفاعی کفه در واقفع بازتفابی  3از
گرایش کارآفرینانه اجتماعی در سفازمانها هسفتند ،اسفتفاده شفد .بفا توجفه بفه اسفتفاده از متغیفر
مکنون ،از نرم افزار تحلیل مسیر  AMOSبرای برآورد پارامترهای مدل استفاده شفد ( بازرگفان،
سرمد و حجازی .)1387 ،همچنین ،در سفنجش متغیرهفای ایفن تحقیفق کفه همگفی در سفطح
سازمانی هستند از رویکرد ادراک مدیریتی 4استفاده شفد چفون از پرکفاربردترین رویکردهفای
سنجش گرایش کارآفرینانه است (.)Covin & wales, 2011
1 Hierarchical Regression
2 Latent
3 Reflective
4 Managerial perceptions
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پرسشنامه تحقیق با  40گویه (با قالب در مؤسسه مفا ...اسفت) در رابطفه بفا درک مفدیران از
ابعاد سازمان و فرایندها و نتایج آن در طیف لیکرت  5تایی (کامال موافق تا کامال مخفالف ) در
اختیار حداقل  5تن از اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی سازمانهای نمونه قرار گرفت و بفا
نرخ بازگشت  90درصد در مجموع  247پرسشنامه تکمیل شده اخذ شد .برای محاسفبه امتیفاز
هر متغیر در سطح تحلیل سازمانی ،میانگین پاسخهای اعضای هیئت مدیره هر سازمان نمونه ،بفه
عنوان امتیاز هر نمونه در متغیفر مفورد نظفر در نظفر گرفتفه شفد و ایفن امتیفازات وارد مفدلهای
اندازهگیری بعدی برای بررسی رابطه بین متغیرها شدند .با تحلیل عاملی تأییفدی روایفی بلفوک
بندیهای ابزار تأیید و با آلفای کرونباخ پایفایی ابفزار سفنجیده و نتفایج آن در جفدول  1آورده
شده است.
همانطور که در جمع بندی مرور متون ،سازه گرایش کارآفرینانه اجتماعی بفازتعریف شفد،
برای سنجش این سازه ،نیازمند تغییراتی در سفنجههای موجفود بفودی  .بنفابراین ،بفه سفنجههای
مورد استفاده موریس و همکاران( )2007تغییرات زیر اعمال شد :بعد مدیریت ریسک ویودی
و وراواردنا( )2018جایگزین بعد ریسک پذیری شفد و شفرط خلفق ارزش اجتمفاعی در همفه
ابعاد سه گانه متغیر گنجانده شد و از ایفن جهفت پرسشفنامه محقفق سفاخته مفورد اسفتفاده قفرار
گرفت .برای سنجش گرایش کارآفرینانه اجتماعی با توجفه بفه اینکفه متغیفر مکنفون اسفت و از
طریق نشانگرها دیده میشود از نرم افزار  AMOS-SPSS18استفاده شد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها ،در رگرسیون سلسله مراتبی ،ترتیب ورود متغیرها به مدل قفبال
با توجه به چارچوب نظری تحلیل ،توسط محقق مشخ

شفده اسفت .بفه ایفن ترتیفب ،در ایفن

تحقیق ،متغیر گرایش کارآفرینانه اجتماعی به عنوان پیشبینی کننده متغیرعملکفرد کارآفرینانفه
اجتماعی در مدل وارد شده و پارامترهای مدل رگرسیون برای مدل حاصل برآورد میشود .این
پارامترها شامل ضرایب رگرسیون استاندارد شده (ضرایب مسفیر) ،مقفدار واریفانس تبیفین شفده
) (R2و آزمون معنی داری آنها باشفد .در مرحلفه بعفد متغیرهفای سفاختار مفدیریت مشفارکتی و
الگوهای سازمانی به عنوان متغیرهای تعدیلگر یک به یک وارد مدل میشوند .بفه ایفن ترتیفب
سه مدل رگرسیونی دو متغیره حاصل شفده کفه پارامترهفای آنهفا بفرآورد شفده و مهمتفر از آن
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مقدار تغییر در واریانس تبیین شده متغیفر وابسفته در مقایسفه بفا مفدل تفک متغیفره اولیفه )(∆R2

برآورد میشود .سپس معنی داری ایفن پفارامتر مفورد آز مفون قفرار میگیفرد .معنفی دار بفودن
تفاوت ،به مثابه وجود اثر تعدیل گفری متغیفر جدیفد وارد شفده بفه مفدل خواهفد بفود (سفرمد،
بازرگان ،حجازی 1387 ،ص .)229به عبارت دیگر ،اثفر تعفدیلگفری یفک متغیفر بفه معنفای
تقویت/تضففعیف شففدت رابطففه میففان دو متغیففر وابسففته و مسففتقل خواهففد بففود (هففومن،1389 ،
ص .)224به منظور پی بردن به معنی دار بودن آمارههای محاسبه شفده در معادلفه رگرسفیون از
سه آزمون اساسی استفاده میشود که عبارتند از )1( :آزمفون معنفی دار بفودن  R2بفا اسفتفاده از
آماره آزمون فیشر  )2( Fآزمون معنی داری  ∆R2با استفاده از آماره آزمون فیشر  )3( Fآزمون
معنی داری ضرابی رگرسیون با استفاده از آماره آزمون استیودنت.t
برای عملیاتیسازی مدل مفهومی تحقیق حاضر نیازمند متغیرهای با پراکندگی قابل مالحظه
بین سازمانهای نمونه مورد بررسی بودی بر این اسا  ،در جفدول  1متغیرهفای مفورد اسفتفاده
برای عملیاتیسازی و سنجش سازههای مورد نظر تحقیق تشریح شده است .الزم به ذکفر اسفت
که آلفای کرونباخ ستون اول مربوط به سازه و آلفای کرونباخ ستون دوم مربوط به متغیر است.
یافتهها
الف) توصیف جمعیت شنااتی

نمونههای مورد بررسی در این تحقیق شامل مؤسسات غیر انتفاعی تثبیت شده هستند کفه در
نمونففه  60درصففد بففا عنففوان خیریففه و در حوزههففای توانمندسففازی زنففان ،آموزشففی ،کودکففان
نیازمند ،کودکان کار و آسیبهای اجتماعی  15درصفد بفا عنفوان ان جفی او و بفا موضفوعات
پژوهشی ،محیط زیست و زنان  25درصد با عناوین مؤسسه غیر انتفاعی و سایر عناوین عرففی و
در حوزههای آموزش ،کارافرینی ،تحقیق و توسعه محلی حضور داشتند.
ب) آزمون فرضیهها

سه مدل رگرسیونی چندگانه که در بخش روش شناسی توضیح داده شد ،مورد آزمون قرار
گرفت و نتایج آن درجدول  2در ادامه آورده شده است:
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جدول  .1تشریح سازهها متغیرهای مربوط به مدل مفهومی تحقیق
سازه

کارآفرینی
اجتماعی
سازمانی

آلفای
کرونباخ

0/942

متغیر

ابعاد متغیر

عملکرد

-1توسعه محصول -خدمت جدید

کارآفرینی
اجتماعی

-2مدلهای تحقق رسالت اجتماعی جدید
 -3روشهای تامین مالی متنوع

آلفای
کرونباخ

0/912

اجتماعی
مشروط

ارزش اجتماعی

0/932

 -3نوآوری یکپارچه ساز (رسالت محور و

کارآفرینانه

 -2 0/961پیشگامی
مشروط

اجتماعی

جایگزین مشروط به ارزش اجتماعی

0/954

مشروط

ساختار

0/944

مدیریت
مشارکتی
الگوهای
نقش
سازمانی

0/974

جویی

و

وراواردنا()2018
وراواردنا و

 -3مدیریت ریسک ذینفعان کلیدی(اعتبار و

 -2مشارکت ذینفعان کلیدی در تصمی

وراواردنا()2018

تلفیقی از ویویدی

مورت()2006

شهرت)) مشروط به ارزش اجتماعی
مشارکت

ویویدی و

مورت()2006

اجتماعی

 -1نسبت اعضای موظف در هیئت مدیره

همکاران()2007

وراواردنا و

 -1مدیریت ریسک مالی مشروط به ارزش
ریسک

وراواردنا()2018

و

کلیدی مشروط به ارزش اجتماعی

-3مدیریت

ویویدی و

تلفیقی از موریس

 -3پیش رو بودن نسبت به انتظارات ذینفعان

 -2مدیریت ریسک اجتماعی مشروط به ارزش
اجتماعی

همکاران()2007

مورت()2006

 -1پیشرو بودن در تغییر مدلهای تحقق
رسالت ،مشروط به ارزش اجتماعی
 -2پیشرو بودن در روشهای تامین مالی

موریس و
همکاران()2007

وراواردنا و

درآمدزای همزمان) مشروط به ارزش اجتماعی

گرایش

بر گرفته از

با تلفیقی از
موریس و

 -1نوآوری رسالت محور مشروط به ارزش
-1نوآور ی  -2توآوری تجاری (درآمدزایی) مشروط به

منابع

0/974

گیریها (کارمندان اصلی ،داوطلبان ،خیرین)

برگرفته از موریس
و

همکاران()2007

 -1میزان شناخت سازمانهای کارآفرین
 0/953الگو پذیری

اجتماعی ه رسالت
-2میزان شناخت سازمانهای کارآفرینی
اجتماعی با رسالت متنفاوت

0/953

با کمک ریدلی و
بول ()2011
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جدول  .2نتایج آزمون مدلهای رگرسیون چندگانه
مدل 1

مدل3

مدل 2

گرایش کارآفرینانه سااتار مدیریت گرایش کارآفرینانه
اجتماعی

اجتماعی

مشارکتی

الگوی نقش

گرایش

کارآفرین

کارآفرینانه

اجتماعی

اجتماعی

ضریب مسیر به
عملکرد کارآفرینی

0/48

./419

0/180

0/44

0/22

اجتماعی
سطح معنی داری

0/000

0/000

0/000

0/000

0/01

مجذور کای

465/52

470/964

466/140

R2

0/32

0/5600

0/49

F

264/19

282/56

2791/10

سطح معنی داری

0/000

0/000

0/000

0/135

0/142

182/847

119/98

0/000

0/000

∆R2
F
سطح معنی داری

مطابق جدول  2سطح معنی داری ضفریب مسفیر ( )0/48کمتفر از خطفای  0/01میباشفد،
بنففابراین فرضففیه  1تاییففد میشففود و بففا  %99اطمینففان میتففوان اظهففار نمففود کففه بففین گففرایش
کارآفرینانه اجتمفاعی و عملکفرد کفارآفرینی اجتمفاعی همبسفتگی مثبفت وجفود دارد .بفه ایفن
ترتیب ،میتوان انتظار داشت با افزایش گرایش کارآفرینانه اجتماعی در مؤسسات غیر انتففاعی
شاهد عملکرد کارآفرینانه بیشتر باشی  .یعنی اگر سازمان غیر انتففاعی در هفر یفک از ابعفاد سفه
گانه گرایش کارآفرینانه اجتماعی شامل :نفوآوری مشفروط بفه ارزش اجتمفاعی ایجفاد کفردن،
مدیریت ریسک مشفروط بفه ارزش اجتمفاعی و پیشفگامی مشفروط بفه ارزش اجتمفاعی ایجفاد
کردن ،تقویت شود بهطوریکه امتیاز کل باالتری در گرایش کارآفرینانه اجتمفاعی کسفب کنفد
میتوان از آن سازمان انتظار عملکرد کارآفرینانه اجتماعی داشت یا به عبفارت دیگفر ،میتفوان
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انتظار داشت؛ نوآوریهایی در محصول /خدمت نشان دهفد و روشهفای تفامین مفالی متنفوع و
نوآورانه استفاده کند و مدلهای جدیدی برای تحقق رسالت اجتماعیاش در پیش گیرد.
از مالحظات مدل  2جدول ( )2نتیجه میشود کفه اضفافه نمفودن متغیفر "سفاختار مفدیریت
مشارکتی" به مدل منجر به افزایش واریانس تبیین شده عملکرد کارآفرینی اجتماعی شده است
( .)∆R2=135%همچنین آماره Fو آزمون فیشر نشان میدهد کفه ایفن اففزایش در سفطح 0/01
معنیدار میباشد .بنابراین ،بر پایه نتایج این تحقیق ،فرضیه  2تایید میشود .این بدان معنی است
که ساختار مدیریت مشارکتی در رابطه گفرایش کارآفرینانفه اجتمفاعی و عملکفرد کفارآفرینی
اجتماعی نقش تعدیل گری داشته است و این بدان معناست کفه هفر چفه نسفبت اعضفای هیئفت
مففدیره درگیففر در مففدیریت اجرایففی و نسففبت کارکنففان و خیففرین کلیففدی درگیففر در تصففمی
سازیهای سازمانهای غیر انتفاعی که گرایش کارآفرینانه اجتماعی دارند بیشتر باشد ،عملکرد
کارآفرینانه آن سازمان بیشتر خواهد شد به ابعاد متغیر در جدول  1مراجعه شود).
از مالحظات مدل  3جدول ( )2نتیجه میشود کفه اضفافه نمفودن "الگوهفای سفازمانی" بفه
مففدل منجففر بففه افففزایش واریففانس تبیففین شففده عملکففرد کففارآفرینی اجتمففاعی شففده اسففت
( .)∆R2=14%همچنففین آمففاره Fو آزمففون فیشففر نشففان میدهففد کففه ایففن افففزایش در سففطح
0/01معنی دار میباشد .به این ترتیب بر پایه نتایج این تحقیق فرضیه  3تایید میشود .این بفدان
معنی است که الگوهای سازمانی کارآفرین اجتماعی در رابطه گرایش کارآفرینانفه اجتمفاعی و
عملکرد کارآفرینی اجتماعی نقش تعدیل گری داشته است .بدین ترتیب ،هر چفه سفازمان غیفر
انتفاعی با گرایش کارآفرینانه اجتماعی بفاالتر ،شفناخت بیشفتری از کارآفرینفان اجتمفاعی هف
رسالت یا با رسالت متفاوت از خود داشته باشفند ،عملکفرد کارآفرینانفه بیشفتری از خفود نشفان
میدهند (به ابعاد متغیر در جدول  1مراجعه شود).
بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر ،به دنبال پیش بینی کارآفرینی اجتماعی سازمانی بود .به عبارت دیگر ،در این
تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال بفودی کفه چفه پفیش آینفدهایی درون سفازمان غیفر انتففاعی
موجود ،باید شکل بگیرد تا عملکرد کارآفرینانه اجتماعی تحقق یابفد؟ وجفود رابطفه قفوی بفین
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گرایش کارآفرینانه اجتمفاعی و عملکفرد در ایفن تحقیفق ،نشفان داد کفه گفرایش کارآفرینانفه
اجتماعی پیش بینی کننده خوبی برای عملکرد کارآفرینانفه اجتمفاعی اسفت .گرچفه ،تحقیقفات
پیر

و همکاران( )2010و ویودی و همکاران( )2018ه  ،وجود این رابطفه را تأییفد کفرده

بودند ولی تحقیق حاضر با در نظر گرفتن بعد مدیریت ریسک به جای ریسک پذیری ودر نظفر
گرفتن ایجاد ارزش اجتماعی به عنوان شرط الزم در تعریف هر یک از ابعاد سفه گانفه گفرایش
کارآفرینانه اجتماعی -نه بعدی جداگانه مانند ویودی و وراواردنا( - )2018به بیفنش جدیفدی
در رابطه با کارآفرینانگی در بخش اجتماعی دست یافته اسفت .طبفق تعریفف بدسفت آمفده در
این تحقیفق ،سفازمانهای کفارآفرین اجتمفاعی سفازمانهایی هسفتند کفه تاکیدشفان بفر توسفعه
محصول /خدمت و روشهای جدید تامین مالی بفه شفرط ایجفاد ارزش اجتمفاعی( بعفد نفوآور
بودن مشروط) ،پیادهسازی این نوآوریها پیش از سازمانهای ه رسالت به شرط ایجفاد ارزش
اجتماعی ( بعد پیشگامی مشروط) و گامهای مدیریت شفده از نظفر ریسفک مفالی ،اجتمفاعی و
اعتباری برای بهره برداری از فرصتها بفه شفرط ایجفاد ارزش اجتمفاعی( بعفد مفدیریت ریسفک
مشروط) است .با این درک از کارآفرینانگی در زمینفه سفازمانهای غیفر انتففاعی ،نبایفد انتظفار
داشت هر رفتار کارآفرینانهای را که توسط یک سازمان غیر انتففاعی انجفام میشفود بفه عنفوان
کارآفرینانه اجتماعی در نظر گرفت .این یافته ،تفاوت نتفایج تحقیفق حاضفر بفا سفایر تحقیقفات
مشابه و مشارکت عمده آن را نشان میدهد .به این ترتیب ،با افزودن شفرط ارزش اجتمفاعی در
تمامی ابعاد سازه گرایش کارآفرینانه اجتمفاعی در ایفن تحقیفق ،اگفر یفک سفازمان کفارآفرین
اجتماعی برای نوآورانه بفودن در روشهفای تفامین مفالی وارد فعالیتهفایی شفود کفه منفتج بفه
تخریب محیط زیست شود نمی توان آن رفتارکارآفرینانه را کارآفرینانه اجتماعی نامید هرچنفد
منابع مالی جدیدی برای خدمت به مددجویان بیشتر فراه شده باشفد ولفی در تحقیقفات مشفابه
پیشین در زمینه غیفر انتفاعیهفا بفه ایفن نکتفه توجفه نشفده بفود .در واقفع ایفن درک از گفرایش
کارآفرینانه اجتماعی به درک میر و مارتی ( )2006از مفهفوم اجتمفاعی بفودن در کفارآفرینی
اجتماعی نزدیک شده است .چنانکه ایشان مطر کردند ،اولویت خلق ارزش اجتماعی است کفه
مساله تمیز دهنده کارآفرینی اجتماعی از انواع دیگر کارآفرینی است .در کارآفرینی اجتمفاعی
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محصول اصلی ،باید ارزش اجتماعی باشد و ارزشهفای اقتصفادی میتوانفد محصفوالت فرعفی
باشند ولی برعکس ،در کارآفرینی اقتصادی ،ارزشهای اجتماعی چون اشتغال و رفاه محصفول
فرعی فرایند خلق سود هستند.
همچنین نتایج این تحقیفق ،مشفابه نتفایج مفوریس و همکفاران ( )2007نشفان داد ،سفاختار
مدیریت مشارکتی نقش تعدیلگری را در رابطهی گرایش کارآفرینانه اجتماعی و عملکرد غیفر
انتفاعیها ایفا میکند .بنابراین ،سازمانهای غیر انتفاعی با گرایش کارآفرینانه اجتماعی بفاال در
صورتی که هیئت مدیره درگیرتر در اجرا داشفته باشفند و ذینفعفان کلیفدی بیشفتری در تصفمی
گیریها مشارکت داده شوند ،عملکرد کارآفرینانه اجتماعی بهتفری خواهنفد داشفت .همچنفین
همانطور کفه ریفدلی و بفول ( )2011نیفز تاکیفد داشفتند وجفود الگوهفای سفازمانی ،در رابطفه
گرایش کارآفرینانه اجتماعی و عملکرد غیر انتفاعیها نقش تعدیلگری را ایفا میکند.
پیشنهادها
با توجه به نبود ابزار استانداردشده برای سنجش سازه گرایش کارآفرینانه اجتماعی ،توصفیه
میشود تحقیقات آتی به استانداردسازی ابزار سنجش بپردازند .همچنین ،فراینفدی کفه طفی آن
ساختار مدیریتی میتواند عملکرد کارآفرینانه را تشفدید کنفد بایفد در تحقیقفات آتفی بررسفی
شود .استفاده از رویکرد ادراک مدیریتی برای سنجش گفرایش کارآفرینانفه رایفج اسفت ولفی
بیشتر بازتاب اهداف و تصویر ذهنی مطلوب مدیران از سازمان است تا واقعیفت امفر جفاری .بفر
این اسا

انجام مطالعات مفوردی بفا تمرکفز بفر تجربفه زیسفته و روایفت تفاریخی سفازمانهای

غیرانتفاعی پیشنهاد میشود .همچنین ،چگفونگی تفاثیر گفذاری مفدیریت مشفارکت جویانفه در
تقویت رابطه گرایش کارآفرینانه اجتماعی و عملکرد کارآفرینانه نیازمنفد بررسفیهای دقیفقتر
علمففی اسففت .نقففش تشففکیل شففبکهها و کنسرسففیوم بففین غیرانتفففاعیهففا بففرای انتقففال دانففش و
الگوسازی نیز نیازمند بررسیهای آتی است.
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