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چکیده
در این پژوهش به بررسی میزان تاثیر جهتگیری کارآفرینی اجتماعی بر نوآوری اجتماعی پرداخته
شده است .جامعه آماری پژوهش از کار آفرینان مجموعه افرادی که در جشنوارههای کارآفرینی طی
سالهای  1931الی  1931شرکت کردهاند ،تشکیل شده است .در این پژوهش به علت اینکه تمام
واحدهای جامعه برای محقق نامعین و البته قابل دسترسی نبوده است ،از روش از نمونهگیری در
دسترس استفاده شده است .حجم جامعه آماری براساس جدول مورگان برابر با  983نفر بوده است.
نرمافزارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش  SPSS22و  LISRELبوده
است .آزمون های مورد استفاده در این پژوهش تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAو مدل یابی معادالت
ساختاری ( )SEMو آزمون کولموگوروف اسمیرنوف میباشد .نتایج این پژوهش نشان داد که جهت-
گیری کارآفرینی اجتماعی بر نوآوری اجتماعی ،همچنین نوآوری اجتماعی بر نوآوری در محصوالت و
نوآوری در خدمات تاثیر مثبت و معناداری دارد .الزم به ذکر است که نتایج این تحقیق برای تصمیم
گیری درست و صحیح کارآفرینانی که به دنبال ارتقاء نرخ نوآوری در محصوالت و خدمات میباشند،
مفید به فایده میباشد.
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مقدمه
به رسمیت شناختن روزافزون مشارکت سازمانهای اجتماعی در رفاه اقتصادی و اجتماعی ،موجب
عالقه دانشگاهیان  ،پزشک و برنامهریزها؛ سیاستمداران در کارآفرینی اجتماعی و نتیجه تأثیر آن در
ایجاد ارزشهای اجتماعی میشود ( .)Lurtz & Kreutze,2017,92ادبیات مربوط به ایجاد ارزشهای
اجتماعی و رهبری کارآفرینی اجتماعی رو به رشد است .با این حال  ،فراگیر بودن کارآفرینی اجتماعی
که در حال حاضر همه فعالیتها را با برخی از عناصر ایجاد ارزش اجتماعی سازگار میکند ،چالشهایی
را برای مشخص کردن مرزهای مفهومی این سازه ایجاد میکند(.)Shaw & Carter,2007,418
کارآفرینی اجتماعی تفاوتهای اساسی با کارآفرینی تجاری دارد .تالشهای گذشته برای مفهوم سازی و
عملیاتی کردن کارآفرینی اجتماعی بر روی آنچه متمرکز شده است و کارآفرینان اجتماعی انجام می-
دهند؛ با این حال  ،تحقیقات در جذب ویژگیهای اصلی کارآفرینی اجتماعی ناچیز است .محققان
کارآفرینی اجتماعی از چارچوب رفتار محکم کارآفرینی( ،)Mair & Martí, 2006,36اقتباس از نظریه
کارآفرینی تجاری استفاده کردهاند( .(Covin & Slevin, 1991,7از طرفی جهت گیری کارآفرینی
اجتماعی را به عنوان یک جهت گیری رفتاری سازمانی که توسط مدیران در تصمیمات استراتژیک خود
نمایش داده میشود ،تعریف میشوند .جهت گیری کارآفرینی اجتماعی را شامل ابعادی چون :نوآوری،
کنشگری ،مدیریت ریسک ،جهت گیری مأموریت اجتماعی ،جهت گیری موثر در نظر می-
گیرند(.)Weerawardena & Sullivan Mort,2012,91
کارآفرینی نقش کلیدی را در توسعه اقتصادی و نحوالت اجتماعی کشورها دارد و همیشه به عنوان
یک عنصر اصلی در ایجاد ،تسریع و تثبیت توسعه کشورهای در حال توسعه و تجدید حیات و توسعه در
کشورهای صنعتی مورد توجه و تحقیق میباشد .همچنین در شرایط کنونی اقتصاد دولتها که با
نقصها ،نارسایی ها و کمبودهایی از جمله کم کاری یا بیکاری نیروهای متخصص رو به رو است،
فراهم آوردن شرایط و زمینههای کارآفرینی از اهمیت خاصی برخوردار میباشد (روشن قیاس و
همکاران .)66،1936،متاسفانه در ایران در چند برنامه اخیر توسعه توجه خاصی به این مهم نشده ،شاید
به همین دلیل تا کنون برنامه ریزی و بستر سازی مناسبی در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و نظام
آموزشی کشور برای توسعه کارآفرینی و به ویژه در دانشگاههای کشور صورت نگرفته است .این در حالی
است که یکی از شاخههای کارآفرینی که همان کارآفرینی اجتماعی است ،مورد بی مهری و کم لطفی
قرار گرفته است .در واقع ،این نوع کارآفرینی برای کمک به معیضت کسانی است که فاقد کسب و کار و
قدرت مالی هستن یا در استفاده از فرصتهای خدمات اجتماعی با محدودیت مواجه میباشند(حسنی،
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 .)29،1981هدف و مقصود نهایی کارآفرین ،ایجاد ثروت است؛ ولی برای کارآفرین اجتماعی این هدف
صرفا وسیله ای در جهت هدفی بزرگتر است .کارآفرین اجتماعی تنها در صورتی در فعالیتهای سودآور
مشارکت میکند که بداند چنین فعالیتهایی به خلق (بهبود اجتماعی) قابل توجهی برای اعضای
جامعه منجر خواهد شد؛ بهبودیکه تمرکز بیشتری بر اقشار ضعیف و حاشیهای جامعه دارد .بنابراین با
توجه به نیازهای جامعه امروزی مفهوم سازی و بهره برداری از ساختار کارآفرینی اجتماعی بسیار
ضروری است(.)Dwivedi & Weerawardena,2018
از طرفی نوآوری ضرورت و ال زمه حیات یک تمدن است .حلقه نوین توسعه جهان در عصر حاضر،
شاهد وجود رقابت گسترده ای مبتنی بر نوآوری به منظور دستیابی به منابع کمیاب و محدودی است
که مسیر رشد بلندمدت و پایدار جامعه را تضمین میکند .اطالق کلمه نوآوری به یک پدیده ،نیازمند
آن است که وقوع آن ،موجب تغییرات مشخصا کیفی قابل مالحظه ای گردد .با مطرح شدن بحث
توسعه که صرفا محدود به نوآوری فنی نیست و همچنین درهم تنیدگی مجموعه عواملی که به پدید
آمدن یک نوآوری منجر میشود ،تفاوت قابل توجهی از درك امروزی از مفهوم نوآوری با آنچه مدنظر
شومپیتر بوده است ،وجود دارد .واقعیت این است که پارادایم نوآوری در حال تحول است و میتوان
تغییر در ماهیت و طبیعت نوآوری را مشاهده نمود(.)Young,2012
انواع مختلفی از نوآوریها شامل فناورانه ،اقتصادی ،کسب وکار و نظایر آن وجود دارد که عامل
موثری در پاسخ به نیازها و به وجود آوردن رفاه انسانها میباشند .با این حال بسیاری از نیازها وجود
دارند که برآورده نشده اند .از دیدگاه صاحب نظران مختلف ،یکی از راه کارهای برآورده کردن نیازها،
نوعی نوآوری پویا در تمامی عرصه ها با نام نوآوری اجتماعی است .در راهبرد اروپای ، 2222نوآوری
اجتماعی یک نقش مهم ایفا خواهد نمود ،به گونه ای که خالقیت و نوآوری در شکل عمومی و نوآوری
اجتماعی در عمل و به صورت خاص ،مولفههای اساسی برای تقویت رشد پایدار ،امنیت کار و افزایش
قابلیتهای رقابتی خواهند بود( .)Howaldt,2012سازمانهای بین المللی و موسسهها و بنیادها در امر
توسعه نوآوری اجتماعی درگیر شده و پروژههای متعددی را در کشورهای مختلف انجام داده اند .این
موضوع بیانگر آن است که جامعه علمی ،سیاست مداران و مدیران اجرایی ،نوآوری اجتماعی را به عنوان
پارادایم جدیدی درعصرحاضر برای پاسخ به نیازهای اجتماعی پذیرفتهاند .با این حال ،مطالعه ادبیات
موضوع نشانمیدهد طیف وسیع و گستردهای از تفسیرهاوتعریفهادر مورد نوآوری اجتماعی ارائه شده
است .برخی از آن ها ،خیلی خاص و برخی دیگر بسیار وسیع و گسترده هستند(.)Grice et al,2012
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به عبارتی ،نوآوری اجتماعی گستره وسیعی از مفهومها را با توجه به تفاوتهای زبانی و شرایط و
مقتضیات اجتماعی ،اقتصادی ،سنتهای فرهنگی و نظایر آن ،در برمیگیرد(.)Hahn & Andor,2013
با توجه به موضوعات مطرح شده ،اهمیت نوآوری در سازمانها و شرکتها ،همچنین نوآوری
اجتماعی که یکی از انواع نوآوری است ،و البته موضوع مهم کارآفرینی اجتماعی که هدف بهبود
اجتماعی و اثر قابل توجهی برای بهبود وضع و شرایط اعضای جامعه دارد ،در این پژوهش به دنبال
پاسخ به این سوالمیباشیم که تاثیر جهت گیری کارآفرینی اجتماعی بر نوآوری اجتماعی چگونه است؟
مبانی نظری و پیشینه موضوع
مبحث جدیدتری که در عرصهی کارآفرینی و در کنار کارآفرینی سازمانی و اقتصادی مورد توجه
قرار گرفته ،کارآفرینی اجتماعی است .این مقوله در صورتی که در جامعه نهادینه شود میتواند نقش
مهمی در رفع مشکالت اجتماعی ایفا کند .این نوع کارآفرینی(کارآفرینی اجتماعی) ،منفعت موسسه
اجتماعی را با تصویری از انضباط ،نوآوری و وابستگی اجتماعی بیان میدارد و ریشه در تعامالت انسانی
و روابط اجتماعی بشری دارد .کارآفرینان اجتماعی نگرشهای خالقانه برای حل مسائل اجتماعی را
جهت ایجاد ارزش اجتماعی به کار میبرند و دارای ویژگیهای خاص خود؛ یعنی عامالن تغییر در بخش
اجتماعی ،پذیرش ماموریت برای ایجاد و بقای ارزش اجتماعی ،شناسایی و ترغیب فرصتهای جدید به
وسیله منابع در دسترس که در نهایت به ارزش سازی اجتماعی و بقا موسسه اجتماعی منجر میگردد،
هستند (پیرمحمدی و همکاران .)1936،کارآفرینی اجتماعی عالوه بر کسب وکارهای غیرانتفاعی
نوآورانه ،در برگیرنده اهداف اجتماعی است .تاسیس بانکهای غیرانتفاعی توسعة اجتماعی و تأسیس
سازمانهای ترکیبی که مرکب از عناصر انتفاعی و غیرانتفاعی هستند ،را میتوان در زمره این نوع
کارآفرینی بازشناسی کرد .همچنین ،مراکزی که برای افراد بیخانمان دایر میشود و در آن کسب
وکارهایی برای آموزش و استخدام آنها ارائه میشود ،نیز در این دسته از نهادها طبقهبندی میشوند
( .)Dees,2001کارآفرینان اجتماعی تصمیم دارنداز طریق تعریف و پیادهسازی مدلهایجدید کسب و
کاربه نیازمحرومان و بیپناهان پاسخ گویندو بین کوششهای خیرخواهانه و فعالیتهای اقتصادی پیوند
برقرارکنند (مقیمی  .)1981،مهمترین هدف کارآفرینی اجتماعی توجه به یک انگیزه اجتماعی ،مانند
بهبودانسجام اجتماعی ،مبارزهبا فقر ،دفاع از حقوق بشرویا ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی است.
تعریف ی که از کارآفرینی اجتماعی در این پژوهش در نظر گرفته شده است ،یک جهت گیری
رفتاری استراتژیک است که از طریق ویژگی های نوآوری و ابتکار عمل ،مدیریت ریسک  ،کنشگری،
جهت گیری مأموریت اجتماعی و جهت گیری موثر میباشد ،با هدف رفع نارسایی های بازار اجتماعی و
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ایجاد ارزش اجتماعی بیشتر برای به حداکثر رساندن تأثیر اجتماعی میباشد .نوآوری نشان دهنده
گرایش به سمت توسعه مداوم و تبلیغ ایدههای جدید  /راه حلهای نیازهای اجتماعی و روشهای
جدید بازاریابی ،جمعآوری سرمایه و تأثیرگذاری بر دولت ،در حالی که از رویکردهای متعارف فاصله
میگیرد ،میباشد .)Weerawardena et al., 2010( .کنشگری گرایش به اسکن فعال محیط بیرونی،
پیشبینی شوكهای غیر منتظره و آمادهسازی برای آینده نا اطمینان را نشان میدهد .مدیریت ریسک،
تمایل به شناسایی خطرات  ،در نظر گرفتن خطرات قابل کنترل ،تعهدات با احتیاط در منابع و برنامه-
ریزی دقیق پروژه را قبل از اختصاص بودجه به یک پروژه نشان میدهد .جهتگیری موثر و اثرگذار
نشان دهنده تمایل رفتاری برای مدیریت دقیق منابع محدود برای دستیابی به یک راه حل مطلوب
است .این تعریف شامل رفتارهایی مانند مدیریت خسارات احتمالی ،بهره برداری از شرایط اضطراری،
تدوین استراتژیهای مبتنی بر منابع موجود ،مشارکت با ذینفعان و بدست آوردن تعهدات پیشین می-
باشد( .)Sarasvathy, 2001جهتگیری مأموریت اجتماعی گرایش رفتاری از فداکاری در رفع نیازهای
اجتماعی را نشان میدهد .سرانجام ،جهتگیری موثر مستلزم یک تمایل رفتاری برای بقای طوالنی
مدت و دوام مالی است .بنابراین پایداری مالی پیش شرط الزم برای انجام پروژههای اجتماعی است
( .)Weerawardena et al., 2010ابعاد مشخص شده کارآفرینی اجتماعی بیانگر یک جهت گیری
رفتاری اساسی کارآفرینان اجتماعی است.
از طرفی نوآوری اجتماعی ،همزاد بشریت و زندگی انسان است و به عنوان محرك رقابتپذیری
مدنظر قرار داشته است .از زمان پیدایش ،واژه نوآوری اجتماعی به طریقههای مختلف مورد استفاده قرار
گرفته است .برخی از ارجاعهای ابتدایی به نوآوری اجتماعی ،مطالعات تجربی در مورد علوم اجتماعی و
افراد را در بر میگیرند .پس از آن ،در موسسههای اجتماعی ،کارآفرینی اجتماعی و نوآوریهای فناورانه
که ثمره آن منافع اجتماعی ،مسوولیت پذیری اجتماعی مشارکتی و نوآوری باز است ،وارد گردید .عمده
ادبیات در این مورد از دهه گذشته به صورت وسیع ظهور پیدا کرده است (.)Grice, et al., 2012
تاکنون در مورد» نوآوری اجتماعی« تعریفهای متعددی ارائه شده است .برخی از تعریفهای نوآوری
اجتماعی عبارت است از:


نوآوری اجتماعی ،نوآوریهایی هستند که هم در وسیله و هم در اهداف خود اجتماعی

هستند(.)Grice, et al., 2012


نوآوری اجتماعی شکلی از فرآیند نوآوری با هدف توسعه مهارتهای مدیریت پویا ،استفاده از

فرمهای انعطا ف پذیر سازمان دهی ،و تحقق اشکال با کیفیت باال اشتغال به منظور افزایش بهرهوری
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نیروی کار و کیفیت کار در سازمان است(.)Hamerlinck, 2010


نوآوری اجتماعی ساختار جدید از شیوههای اجتماعی در حوزههای معین کاری یا مفاهیم

اجتماعی ،که توسط بازیگران معین یا مجموع های از بازیگران برای رضایتمندی بیشتر یا پاسخ به
نیازها و مشکالت شیوههای موجود ارائه میشود ،است(.)Howaldt & Schwarz,2010
نوآوری را میتوان یک پدیده اجتماعی دانست .از طریق نوآوری اجتماعی افراد و جامعه ،خالقیت
خود را بروز و نیازها و خواستههای خود را بیان میدارند .نوآوری در هدف ،اثر و یا روش خود به صورت
تنگاتنگی با شرایط اجتماعی که در آن تولیدشده ارتباط دارد .هدف نوآوری اجتماعی مرتبط با بهبود
کیفیت یا کمیت زندگی افراد و جامعه است .تحقق رضایتمندی از طریق پاسخ بهتر ،کارآمدتر ،موثرتر،
منصفانه تر و ماندگارتر به نیازهای موجود ،جدید و به ویژه نیازهای برآورده نشده توسط سایر بخشها،
هدفی است که نوآوری اجتماعی به دنبال آن است .برخی دیگر از بحثها نشان داد نوآوری اجتماعی،
توسعه مفهومهای جدید شامل محصولها ،خدمات ،ساختارها و رویکردها است که با نیازهای اجتماعی
در ارتباط است و باعث خلق تعامالت اجتماعی جدید میشود .از این منظر ،نوآوری اجتماعی هم در
هدف و هم در ابزار ،ماهیت اجتماعی دارد .این نوع از نوآوری ،نه تنها در خدمت اجتماع است که
ظرفیت رفتاری جامعه را ارتقاء میدهد .عالوه بر این از طریق ایجاد انواع جدید محصولها و خدمات،
منجر به افزایش ارزش افزوده اقتصادی میشود .نوآوری اجتماعی ،روش مناسب برای مشارکت بازیگران
و ذینفعان ،عالقه مند به حل مشکالت اجتماعی و تقویت گروههای ذینفعان میباشد .نوآوری اجتماعی
یافتن بهترین راهها برای تقویت شهروندی به ویژه گروههای محروم و گمشده از طریق درگیری فعال
آنها در فرآیندهای نوآورانه است .این مهم داللت بر توانمندسازی و ظرفیت سازی نوآوری اجتماعی دارد
(مبینی دهکردی و کشتکار هرانکی.)1933 ،
جهتگیری کارآفرینی اجتماعی نه اهداف کارآفرینی را منعکس میکند و نه شناخت و اعتقادآنها
را ،جهتگیری کارآفرینی اجتماعی یک متغیر انگیزشی نیست که چرایی عمل کارآفرینان را نشان دهد،
در حقیقت حالت ذهنیتی ندارد ،جهتگیری کارآفرینی اجتماعی نمایانگر یک موقعیت استراتژیک است
که در سطح سازمانی نمایش داده میشود ،و بنابراین یک پیشینه احتمالی نتایج آن نوآوری اجتماعیو
ایجاد ارزش اجتماعی است .و در آخر اینکه ،کارآفرینی اجتماعی نیاز به تقدم یک مأموریت اجتماعی
دارد ،که مرز مفهومی را برای مفهوم سازی ما فراهم میکند(.)Dwivedi & Weerawardena,2018
الزم به ذکر است ارزیابی تأثیر کارآفرینی اجتماعی همچنان یک چالش است ( Mair & Martí,

 .)2006در این زمینه ،استراتژی اصلی برای ایجاد ارزشهای اجتماعی و نوآوری اجتماعی است
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( ،)Weerawardena & Sullivan Mort, 2006که محققان آن را به عنوان یک نتیجه اسمی
کارآفرینی اجتماعی مشخص کردهاند .نوآوری اجتماعی به تولید و اجرای ایدههای جدید محصول یا
خدمات برای رفع مشکالت اجتماعی اشاره دارد .محققان همچنین متغیرهای محیطی را به عنوان
متغیرهای اصلی در چارچوب اسمی جهت گیری کارآفرینی اجتماعی مشخص کردهاند .آشفتگی
محیطی نشانگر درجهای است که کارآفرینان اجتماعی محیط بیرونی خود را پیچیده ،پویا و غیرقابل
پیش بینی میدانند .عالوه بر این ،ساختارهای پشتیبانی نهادی منعکس کننده ادراك مطلوب قوانین و
مقررات نسبت ،پشتیبانی دولت ملی ،حمایت از موسسات مالی  ،دسترسی به امور مالی و سهولت
دسترسی به اطالعات و منابع در اقتصاد اجتماعی گسترده تر هستند( & Dwivedi

.)Weerawardena,2018
براساس مطالب و موضوعات مطرح شده فرضیههای پژوهش به شرح زیر میباشد:
فرضیه اول :جهت گیری کارآفرینی اجتماعی بر نوآوری اجتماعی تاثیر معنیداری دارد.
فرضیه دوم :نوآوری اجتماعی بر نوآوری در محصوالت تاثیر معنیداری دارد.
فرضیه سوم :نوآوری اجتماعی بر نوآوری در خدمات تاثیر معنیداری دارد.
مدل مفهومی پژوهش براساس فرضیههای مطرح شده به شرح زیر میباشد:
جهت گیری کارآ رینی
اجتماعی

نوآوری
نوآوری محصول

کنشگری

H2

نوآوری اجتماعی

H1

مدیریت ریسک
جهت گیری موثر

H3

نوآوری خدمات

جهت گیری
ماموریت اجتماعی

منبع)Dwivedi & Weerawardena,2018( :
شکل :9الگوی نظری تحقیق
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روش شناسی
پژوهش حاضر از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و براساس شیوه جمع آوری یک پژوهش
توصیفی -پیمایشی میباشد .این پژوهش از نظر موضوعی در قلمرو کارآفرینی و نوآوری قرار گرفته
است .زمان گردآوری اطالعات آماری ماههای فروردین ،اردیبهشت ،خرداد و تیر سال  38می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق شهر تهران بوده و جامعه آماری پژوهش کارآفرینان از مجموعه افرادی که در
جشنوارههای کار آفرینی طی سالهای  1931الی  1931شرکت کرده بودند ،میباشد .برای انتخاب
نمونه در این پژوهش به علت اینکه تمام واحدهای جامعه برای محقق نامعین و البته قابل دسترسی
نمیباشد ،از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است .در این نوع نمونه گیری ،افراد جامعه
براساس راحتی نسبی دسترس به آنها تعریف می شوند .با توجه به نامعین بودن حجم جامعه آماری و
براساس جدول مورگان حجم نمونه برای این پژوهش  983نفر تعیین شده است .تعداد پرسشنامههای
توزیع شده حدوده  322پرسشنامه بوده است تا از بین آنها بتوان 983پرسشنامه صحیح جمعآوری
شود .جهت جمع آوری دادهها و اطالعات مورد نظر برای پژوهش از دو روش کتابخانهای و میدانی
استفاده کردیم که برای هر کدام ابزارهای خاص خود را به کار بردهایم که برای مراجعه به اسناد و
مدارك کتابخانه ای از ابزار فیش برداری و برای روش میدانی استفاده از پرسشنامه که ابزار اصلی این
پژوهش برای جمعآوری دادهها بوده است.
جهت سنجش روایی و پایایی  ،محقق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرده است .در پژوهش
حاضر ،برای سنجش پایایی ،تعداد  21پرسشنامه بین افراد توزیع شد و  29پرسشنامه قابل قبول
حاصل گردید .مقدار آلفا کرونباخ برای هر متغیر در جدول  1شرح داده شده است ،که نشان از پایایی
باالی پرسشنامه میباشد .برای نمره گذاری پاسخها از مقیاس اندازه گیری لیکرت استفاده شده است
الزم به ذکر است جهت تایید روایی پرسشنامه ،نظرات خبرگان و اساتید جمع آوری شده و با استفاده
از فرمول  CVRموردت تایید قرار گرفته است .الزم به ذکر است که برای نمره گذاری پاسخ متغیرها
مورد مطالعه تحقیق به پاسخ کامال مخالفم تا کامال موافقم نیز نمرات  1تا  1اختصاص یافته است.

مقیاسهای اندازهگیری متغیرهای مورد مطالعه که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت نیز به شرح
جدول ذیل بودهاند:
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جدول : 9مقیاس ها و تعداد گویه های مورد استفاده
ردیف

متغیر

1

جهت گیری
کارآفرینی
اجتماعی

2

نوآوری اجتماعی

3

9

نوآوری خدمات

2

(دیویدیا و ویراواردنب
)2218،

3

نوآوری محصول

2

(دیویدیا و ویراواردنب
)2218،

آلفای کرونباخ

ابعاد

تعداد گویه

منبع

نوآوری

3

(دیویدیا و ویراواردنب
)2218،

کنش گری

3

(دیویدیا و ویراواردنب
)2218،

مدیریت ریسک

3

(دیویدیا و ویراواردنب
)2218،

جهت گیری ماموریت
اجتماعی

3

(دیویدیا و ویراواردنب
)2218،

جهت گیری موثر

1

(دیویدیا و ویراواردنب
)2218،
(دیویدیا و ویراواردنب
)2218،

2/139
2/812
2/813

2/839

در این پژوهش نیز از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .در بخش توصیفی به
ویژگی نمونه آماری و بیان مشخصههای توصیفی متغیرهای پژوهش پرداخته شده و همچنین برای
بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگرف اسمیرنوف استفاده شده است ،و در بخش استنباطی
برای اعتبارسنجی مدلهای اندازهگیری از تحلیل عامل تاییدی و مدل معادالت ساختاری و با استفاده
از نرم افزار  Lisrelاستفاده و به بررسی مسیرهای مشخص شده پژوهش مطابق با مدل مفهومی
پرداخته شده است .الزم به ذکر است که برای آمار توصیفی از نرم افزار  ،SPSSاستفاده شده است .در
آمار استنباطی به منظور اثبات یا رد فرضیات تحقیق از آزمونهای تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی
معادالت ساختاری استفاده شده است.
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تحلیل یافتههای پژوهش
بررسی توصیفی ویژگیهای جمعیت شناختی
اطالعات مربوط به شاخصهای توصیف جمعیت برای افراد نمونه در جدول  2درج گردیده است.
این اطالعات سن ،جنسیت ،تاهل و تحصیالت افراد را نشان میدهد.
جدول :2نتایج توصیفی ویژگیهای دموگرافیک پاسخ دهندگان

سن

فراوانی

درصد

<34
34-45
>45

54
234
96
384

14%
61%
25%
100%

مرد

39

54%

زن

345

46%

مجموع

384

100%

فوق دیپلم

38

10%

کارشناسی

200

52%

122

32%

دکترا

24

6%

مجموع

384

100%

مجرد

116

30%

متاهل

268

70%

مجموع

384

100%

مجموع
جنسیت

تحصیالت فوق لیسانس

تاهل

بررسی نرمال بودن داده ها
برای بررسی نرمال بودن مولفه های ابعاد الگو از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده گردید و در
تمامی آزمونها ،فرضیه آماری به صورت زیر میباشد.
 :H0دادهها نرمال هستند (دادهها از جامعه نرمال آمدهاند)
 :H1دادهها نرمال نیستتند (دادهها از جامعه نرمال نیامدهاند)
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جدول :9نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش

متغیرهای مورد مطالعه

آماره  K-Sسطح معنی داری فرض نرمال بودن

نوآوری

0/307

0/693

نرمال

کنش گری

0/214

0/786

نرمال

مدیریت ریسک

0/117

0/883

نرمال

جهت گیری ماموریت اجتماعی

0/190

0/798

نرمال

جهت گبری موثر

0/188

0/812

نرمال

نوآوری اجتماعی

0/188

0/812

نرمال

نوآوری خدمات

0/211

0/798

نرمال

نوآوری محصول

0/211

0/621

نرمال

توزیع نرمال ،یکی از مهمترین توزیعهای احتمالی پیوسته در نظریه احتماالت است .دلیل اصلی
این پدیده ،نقش توزیع نرمال در قضیة حد مرکزی است که با افزایش تعداد نمونهها ،دارای توزیعی
بسیار نزدیک به توزیع نرمال میشود .برای آزمون توزیع متغیرهای مورد مطالعه تحقیق از آزمون
"کالموگروف – اسمیرنف “استفاده شده است با توجه به جدول  ،9به دلیل اینکه سطح معناداری
متغیرهای تحقیق بزرگتر از  1صدم است و نیز مقدار آماره کولموگروف -اسمیرنف بین  +1/36و -1/36
قرار دارد ،فرض صفر تایید و ادعای نرمال بودن توزیع این متغیرها پذیرفته میشود .نرمال بودن توزیع
متغیرها از مفروضههای آزمونهای پارامتریک است .البته الزامی به نرمال بودن توزیع نیست و در
صورت بزرگ بودن حجم نمونه آماری و نبود چولگی شدید قابل توجیه است.
اعتبارسنجی مدلهای اندازهگیری (تحلیل عاملی تاییدی)
قبل از واردشدن به مرحله آزمون فرضیاتو مدل مفهومیتحقیق ،اطمینان یافتن از صحت مدلهای
اندازهگیری متغیرهای برونزا و درونزا ضروری میباشد .این کار از طریق تحلیل عاملی تاییدی صورت
گرفته است .تحلیل عاملی تأییدی یکی از قدیمیترین روشهای آماری است که برای بررسی ارتباط
بین متغیرهای مکنون(متغیرهای اصلی) و متغیرهای مشاهده شده(گویههای پرسشنامه ) به کار برده
میشود و بیانگر مدل اندازهگیری است( .)Byrne,1994این تکنیک که به برآورد پارامترها و آزمون
فرضیهها با توجه به تعداد عاملهای زیربنایی میان نشانگرها میپردازد ،مبتنی بر یک شالوده تجربی و
نظری قوی است و مشخص می کند که کدام متغیرها با کدام عامل(ابعاد آن عامل) و همچنین کدام
عامل با کدامیک از عامل ها همبسته است .تحلیل عاملی ،زیرمجموعه ای از اعتبار سازه است .به منظور
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پی بردن به متغیرهای زیربنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه دادهها از روش تحلیل عاملی استفاده
میشود .تحلیل عاملی بر دو نوع تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی است .در تحلیل عاملی
اکتشافی ،پژوهشگر درصدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه ی نسبتاً بزرگی از متغیرهاست و پیش
فرض اولیه آن است که هر متغیری ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد .به عبارت دیگر
پژوهشگر در این روش هیچ نظریه اولیه ای ندارد .در تحلیل عاملی تأییدی پیش فرض اساسی آن است
که هر عاملی با زیرمجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد .حداقل شرط الزم برای تحلیل عاملی تاییدی
این است که پژوهشگر در مورد تعداد عاملهای مدل ،قبل از انجام تحلیل ،پیش فرض معینی داشته
باشد ،ولی در عین حال پژوهشگر می تواند انتظارات خود مبنی بر روابط بین متغیرها و عاملها را نیز در
تحلیل وارد کند .در تحلیلهای عاملی تاییدی ،هدف پژوهشگر تعیین ساختار عاملی ویژهای میباشد.
تحلیل عاملی دو مرتبه ای جهت گیری کارآفرینی اجتماعی

نمودار  :9مدل جهت گیری کارآفرینی اجتماعی در حالت تخمین ضرایب استاندارد
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نمودار  1مدل تحلیل عاملی تاییدی دو مرتبهای را در حالت تخمین ضرایب نشان میدهد .جهت
گیری کارآفرینی اجتماعی شامل  1زیر مقایس میباشد که عبارت است از :نوآوری ،کنش گری،
مدیریت ریسک ،جهت گیری ماموریت اجتماعی ،جهت گبری موثر .در این نمودار اعداد و یا ضرایب به
دو دسته تقسیم میشوند .دسته ی اول تحت عنوان معادالت اندازه گیری مرتبه اول هستند که روابط
بین متغیرهای پنهان و آشکار می باشد (روابط بین بیضی و مستطیل) ،این معادالت را اصطالحاً بارهای
عاملی 1مرتبه اول گویند .دستهی دوم معادالت ساختاری هستند که روابط بین متغیرهای پنهان و
پنهان (روابط جهت گیری کارآفرینی اجتماعی و ابعاد) میباشند به این ضرایب اصطالحاً ضرایب مسیر2
یا بارهای عاملی مرتبه دوم گفته میشود.

نمودار  :2مدل جهت گیری کارآفرینی اجتماعی در حالت معناداری ضرایب

نمودار 2مدل تحلیل عاملی دو مرتبه ای جهت گیری کارآفرینی اجتماعی را در حالت معناداری
ضرایب ( )t-valueنشان میدهد .این مدل در واقع تمامی معادالت اندازه گیری (بارهای عاملی) مرتبه
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اول و دوم را با استفاده از آماره  ،tآزمون میکند .بر طبق این مدل ،بار عاملی در سطح اطمینان %31
معنادار میباشد اگر مقدار آمارهی  tخارج بازه  -1/36تا  +1/36قرار گیرد .مقادیر محاسبه شده  tبرای
هر یک از بارهای عاملی باالی  1/36است .لذا می توان همسویی سواالت پرسشنامه برای اندازه گیری
مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد( .هومن .)1988
دیاگرام مدل اصلی و نتایج تحلیل مسیر

نمودار  :9مدل تحلیل عاملی تاییدی و معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب استاندارد

نمودار  9مدل تحلیل عاملی تاییدی و معادالت ساختاری را در حالت تخمین ضرایب استاندارد
(مستقل از واحد اندازه گیری و قابل مقایسه ضرایب) نشان میدهد .مدل شامل یک متغیر وابسته،
(جهت گیری کارآفرینی اجتماعی) ،سه متغیر مستقل (نوآوری اجتماعی،نوآوری خدمات،نوآوری
محصول) تقسیم شده اند .در این نمودار اعداد و یا ضرایب به دو دسته تقسیم میشوند .دستهی اول
تحت عنوان معادالت اندازه گیری هستند که روابط بین متغیرهای پنهان (متغیرهای اصلی تحقیق) و
آشکار (سواالت پرسشنامه) میباشد (روابط بین بیضی و مستطیل) ،این معادالت را اصطالحاً بارهای
عاملی 9گویند .دسته ی دوم معادالت ساختاری هستند که روابط بین متغیرهای پنهان و پنهان (بیضی
و بیضی) میباشند به این ضرایب اصطالحاً ضرایب مسیر 3گفته میشود.
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نمودار  :7مدل تحلیل عاملی تاییدی و معادالت ساختاری در حالت معنی داری ضرایب

این مدل در واقع تمامی معادالت اندازه گیری (بارهای عاملی) و معادالت ساختاری (ضرایب مسیر)
را با استفاده از آماره  ،tآزمون میکند .بر طبق این مدل ،بار عاملی در سطح اطمینان  %31معنادار
میباشد اگر مقدار آمارهی  tخارج بازه  -1/36تا  +1/36قرار گیرد .مقادیر محاسبه شده  tبرای هر یک
از بارهای عاملی باالی  1/36است .لذا می توان همسویی سواالت پرسشنامه برای اندازه گیری مفاهیم را
در این مرحله معتبر نشان داد.
نتایج معادالت ساختاری(فرضیههای پژوهش)
جدول  : 7ضرایب مسیر (بتا) ،آماره  ،tضریب تعیین و نتیجه فرضیههای تحقیق

فرضیات تحقیق

جهت گیری کارآفرینی اجتماعی ← نوآوری اجتماعی 0/71 9/21 0/64

تأیید

+

0/30 10/12 0/60

تأیید

+

نوآوری اجتماعی ← نوآوری خدمات

بتا

T

R2

وضعیت فرضیه

جهت تاثیر

نوآوری اجتماعی ← نوآوری محصول
0/71 13/43 0/79
|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01,

+

تأیید
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فرضیه  )1جهت گیری کارآفرینی اجتماعی بر نوآوری اجتماعی تاثیر معنی داری دارد.
بر اساس جدول  ،3فرضیه تحقیق مبنی بر تاثیر جهت گیری کارآفرینی اجتماعی بر نوآوری
اجتماعی دارای مقدار معناداری  3/21شده است که این مقدار در سطح اطمینان  %31معنادار شده
است (بزرگتر از  1/36شده است) ،بنابراین با احتمال  31درصد ادعای محقق تایید میشود .مقدار
مثبت بتا ( )2/63نشان می دهد تاثیر جهت گیری کارآفرینی اجتماعی بر نوآوری اجتماعی مثبت و
مستقیم میباشد.
فرضیه  )2نوآوری اجتماعی بر نوآوری در محصوالت تاثیر معنی داری دارد.
بر اساس جدول  ،3فرضیه تحقیق مبنی بر تاثیر نوآوری اجتماعی بر نوآوری در محصوالت دارای
مقدار معناداری 19/39شده است که این مقدار در سطح اطمینان  %31معنادار شده است (بزرگتر از
 1/36شده است) ،بنابراین با احتمال  31درصد ادعای محقق تایید میشود .مقدار مثبت بتا ()2/11
نشان می دهد تاثیر نوآوری اجتماعی بر نوآوری در محصوالت ارتباطی مثبت و مستقیم میباشد.
فرضیه  )9نوآوری اجتماعی بر نوآوری در خدمات تاثیر معنی داری دارد.
بر اساس جدول  ، 3فرضیه تحقیق مبنی بر تاثیر نوآوری اجتماعی بر نوآوری در خدمات دارای
مقدار معناداری 12/12شده است که این مقدار در سطح اطمینان  %31معنادار شده است (بزرگتر از
 1/36شده است) ،بنابراین با احتمال  31درصد ادعای محقق تایید میشود .مقدار مثبت بتا ()2/13
نشان می دهد تاثیر نوآوری اجتماعی بر نوآوری در خدمات ارتباطی مثبت و مستقیم میباشد.
بحث و نتیجه گیری
کار آفرینی مفهومی است که همراه با خلقت بشر وجود داشته است .مروری بر ادبیات کارآفرینی
نشان میدهد که مفهوم کارآفرینی برای اولین بار توسط اقتصاد دانان مطرح شد .کارآفرینی ،کانون و
مرکز ثقل کار و تالش و پیشرفت در عصر مدرنیته تلقی شده و به عنوان عامل کلیدی رشد و موتور
محرك توسعه اقتصادی شناخته شده است .ما بدون توجه کافی به مقوله «توسعه فرهنگ کارآفرینی و
آموزش آن » نمیتوانیم به شاخصهای رشد و توسعه که از طریق تغییر در روند تولید ،بهرهوری و
افزایش توان فنی و صنعتی در عرصه اقتصاد حاصل میشود ،دست یابیم .از طرفی نوآوری در فرآیند
کاری و محصوالت ،یک بعد شامل نوآوری در تولید محصول یا ارائه خدمات است و برای رسیدن به این
اهداف ،بر توسعه و نوآوری در تکنولوژی تولید تاکید دارد .از این جهت ،کارآفرینی سازمانی شامل تولید
محصوالت جدید ،بهبود کیفیت محصول جاری و بهکارگیری روشهای جدید تولید محصول است.
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فرضیه اول ما این بود که جهت گیری کارآفرینی اجتماعی بر نوآوری اجتماعی تاثیر مثبت و
معناداری دارد .از نتایج این فرضیه این پیشنهادها حاصل میشود که:
.1

با توجه به نقـش نگرش و مسئولیت پذیری اجتماعی در پیـدایش فعالیت های کارآفرینانـه-

ی اجتماعی ،برگزاری جشنواره های کارآفرینان برتـر اجتمـاعی ،انتخـاب کارآفرینان برتر ملی از میـان
کارآفرینـان اجتمـاعی و معرفـی آنـان در رسـانه هـای جمعـی می تواند موجبات تقویت فرهنگ
کارآفرینی اجتماعی را فراهم کرده و حـس نـوع دوسـتی در جامعه را القا کند.

.2

برگذاری دورههای آموزشی رسمی و غیررسمی و حمایت از افـرادی کـه دغدغهی فعالیت-

های اجتماعی را دارند ،و همچنین اعالم و معرفی فرصتهای کسب و کـار در عرصهی خدمات
اجتماعی با می تواند در پیدایش فعالیت های کارآفرینانهی اجتماعی اثرگذار باشد.

.9

ایجاد گروهها ،شبکهها و انجمن های کارآفرینی اجتماعی به طوری که افراد در قالب گروه

بتوانند فعالیتهای بیشتری داشته باشند و دامنه تاثیرگذاری فعالیتهای آنان افزایش یابد  ،تشکیل
اجتماعات محلی مانند انجمنها و شوراهای محلی ،تشکیل گروههای همساالن و هیئتهای مذهبی و
جز آنکه سرمایه اجتماعی مهمی میباشند ،تقویت شوند و جلسات هم اندیشی در محلهها برگزار شود.

.3

برپایی نمایشگاههای ترویجی ،جشنوارهها و همایشهای ترویجی و ...

با انجام کارهایی از این دست می توان کارآفرینی اجتماعی را ارتقاء بخشید تا در راستای آن نوآوری
اجتماعی افزایش یابد.
فرضیه دوم ما این بود که نوآوری اجتماعی بر نوآوری در محصوالت تاثیر مثبت و معناداری دارد .از
نتایج این فرضیه این پیشنهادها حاصل میشود که:
.1

بررسی موضوعات مرتبط با چالشهای جامعه و تالش و ایجاد نوآوری در موضوعاتی که به

چالشهای جامعه (بهداشت ،نظام آموزشی ،محیط زیست و )...پاسخ دهد.
.2

تشکیل گروه هایی از افراد متخصص جهت رصد به هنگام علم و فناوری و شناسایی مشاغل

جدید و به کارگیری آنها جهت ایجاد شغل برای افراد جامعه.
.9

جاریسازی روشها و سیاستهای برای فراهمکردن شرایط ایجاد جامعه یادگیرنده و مولد و

در نظر گرفتن موضوعات و انجام کارهایی که کمک به تحقق و ایجاد جامعه مولد ،یادگیرنده ،منسجم و
عقالیی میکند.
با انجام کارهایی از این دست میتوان نوآوری اجتماعی را پیاده سازی کرد تا در راستای آن بتوانیم
نوآوری در محصوالت خود را افزایش دهیم.
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فرضیه سوم ما این بود که نوآوری اجتماعی بر نوآوری در خدمات مثبت و معناداری دارد .از نتایج
این فرضیه این پیشنهادها حاصل میشود که:
.1

هدف قرار دادن آیندهپژوهی و انجام تدابیر و راه کارها و نوآوریهایی سعی بر پاسخ به

نیازهای آتی و شناخته نشده جامعه ،آرمانهای مطلوب جامعه ،باشیم.
.2

شناسایی و به کارگیری اشکال جدیدهمکاری و مشارکت مبتنی براعتماد ،بهبودموقعیت و

نقش افراد در محیطهای کاری و جامعه ،همچنینن شناسایی شیوههای سنتی و ناکارآمد و یافتن راه-
حلهای جایگزین برای این شیوهها
.9

تریت نیروهای متخصص در زمینه نوآوری اجتماعی و همچنین با استفاده از نیروی متخصص

برای ارتقای راهکارها متفاوت در موضوعات مختلف جهت افزایش اثر اجتماعی نوآوریها باشیم.
با انجام کارهایی از این دست میتوان نوآوری اجتماعی را پیاده سازی کرد تا در راستای آن بتوانیم
نوآوری در خدمات خود را افزایش دهیم.
محدودیتهای پژوهش
محدودیتهای ذاتی پژوهش
.1نتایج آن فقط قابل تعمیم برای افرادی که در جشنوارههای کار آفرینی طی سالهای  1931الی
 1931شرکت کردهاند ،میباشد.
.2عدم همکاری برخی افراد جامعه در پرکردن پرسشنامه
محدودیتهای در اختیار محقق
 -1به دلیل انجام پژوهش در میان افرادی که در جشنوارههای کار آفرینی طی سالهای 1931
الی  1931شرکت کردهاند ،تعمیم نتایج به دست آمده به سایر جوامع آماری باید با احتیاط صورت
گیرد.

-2

یکی از ابزار سنجش ،پرسشنامه بود لذا با توجه به این که پرسشنامه جنبه خودسنجی دارد

ممکن است در پاسخها سوگیری وجود داشته باشد و ممکن است عملکرد حجم نمونه در یک موقعیت
واقعی با ادراك آنان از همان موقعیت متفاوت باشد.
 -9محدودیت زمانی اجرای پژوهش
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پیشنهادها برای تحقیقات آتی
در مراحل انجام این پژوهش به نکاتی برخورد نمودیم که مجال بررسی آنها در این پژوهش وجود
نداشت .همچنین نتایج این پژوهش پنجرههای جدیدی نسبت به این موضوع به رویمان بازنمود .با ارائه
این موارد امید داریم که راهگشای پژوهشگران آینده بر روی این موضوع باشیم.
 .1پژوهش حاضر به علت پیچیدگیهای اجرا ،تنها در میان افرادی که در جشنوارههای کار آفرینی
طی سالهای  1931الی  1931شرکت کردهاند ،انجام گرفته است .بنابراین ،میتوان آن را در میان
جوامع فراگیرتر و دیگر سازمانها نیز اجرا و نتایج آن را بررسی نمود.
 .2از آنجا که این تحقیق در یک بازه زمانی مشخص انجام شده پیشنهاد میشود که همین تحقیق
مجددا در یک بازه زمانی دیگر انجام پذیرد و نتایج این دو تحقیق با هم مقایسه شوند.
 .9میتوان در پژوهشهای آتی نقش میانجی متغیرهایی دیگر که میتواند در این رابطه تاثیرگذار
باشد را نیز مورد بررسی قرار داد.
 .3انجام این تحقیق با روش کیفی ،که با عمق بیشتر این پژوهش سنجیده
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