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 چکیده

غيرانتفااعی  بخشااای در تواناد مای اسا  كاه اجتمااعی ارزش ده یكنن خلق فعاليتی كارآفرینی )بشردوستانه و عام المنفعه( 

 اقتصادی ی توسعه راه در پایدار و اثرگذار كاری راه عنوان به امروزه كارآفرینی بشردوستانه كه این به توجه شود. با انجام وتجاری

 ایان باه توجاه كناد، جلب می خود به را جامعه از گسترده تری بخشاای توجه روزه هر و شود می شناخته هااجتماعی كشور و

 گاذاران، بنياان یاا شامل مدیران اجتماعی فعاالن از نفر صد تحقيق جامعه آماری.دارد ضرورت نيز ایران كشور فضای در مفاوم

 ناماه ابازار پرسا  .اناد بوده غيرانتفاعی و انتفاعی در بخشاای ماعیاجت وكارهای كسب در فعال حاميان و داوطلبان كارمندان،

 ها، آزمون داده بودن نرمال سنج  برای اسميرنوف كولموگروف آزمون از ترتيب به نتایج، و تحليل درتجزیه و بوده تحقيق اصلی

 ایان اس .براساا  نتاایج شاده فادهاست بندی نتایج اولوی  برای فریدمن آزمون و متغيرها بودن اثرگذار سنج  برای ميانگين

 آناا و اولوی  داشته اهمي  ایران، در بشردوستانه كارآفرینی ی توسعه در مفاومی، الگوی در شده عامل معرفی پنج هر تحقيق،

 فرهنگی واجتماعی ،سرمایه افراد،جمعي  شناختی،قوانين دولتی وعوامل سياسی :از اس  عبارت ترتيب به

 

 

 واژگان کلیدی

 رینی ، كارآفرینی بشردوستانه ، سازماناای مردم نااد كارآف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 مقدمه

 افازون رشاد روز هماراه باه جااانی هاای جنا  از ناشای اقتصاادی هاای تحاول بيسا  قارن مياانی ی دهه سه در

 .[1] كارد مواجاه بحاران باا را جااان تار كشاورهای باي  كاه نحاوی باه باود همراه جاانی ركود افزای  با جاان، جمعي 

 رویكاردی اتخاا  .اماا گرفتناد پاي  در متفااوتی كارهاای راه جواما  مختلا ، آن، مادیری  و بحاران ایان باا مقابلاه بارای

 نظار تار اتفاا  باي  در اماروزه . نباود سااده چنادان اقتصاادی ی توساعه موتاور كاردن روشن و بر ركود غلبه برای خالقانه

 21 قارن باه ورود باا ترتياب ایان عناوان باه باه كاارآفرینی رشگسات بار جواما  ( توساعه و رشاد موتاور ) و دارد وجاود

 حادود تاا كاارآفرینی باه آوردن روی هرچناد .شاود مای المللای شاناخته باين ی پاناه در ضارورت یك عنوان به كارآفرینی

یاافتن  در چناان ها  رویكارد ایان اماا شاود، یافتاه توساعه كشاورهای در اقتصاادی ركاود غلباه بار سابب توانسا  زیاادی

 شاد جواما  ساح  در هاایی ایجااد بحاران باه منجار خاود طرفای از و باود نااتوان جواما  هاای معضل از برخی برای پاسخ

 توجاه قابال معيشاتی ی فاصاله كاه معناا بادین كارد، اشااره و فقيار غنای مياان اختالف افزای  به توان می جمله آن از كه

ایان  باا مقابلاه بارای . شاد ایجااد شاان وكارهاای كساب مشاتریان یاا و هاا آن ساازمانی ی و بدناه بازر  كارآفریناان ميان

 اقادام ، بای ای مادیر اميادیار یااپير و مایكروسااف  شارك  مادیر گيات  بيال مانناد رو پاي  كارآفرینان از بسياری مشكل

سارمایه ی  مفااوم اهميا  باا گساترش و زماان ها  [9 ,2]. كردناد المنفعاه و بشردوساتانه عاا  بنياد هایی تاسي  به

 شاده حساا  آن اقتصاادی باازده دركناار وكاار كساب باازده اجتمااعی اهميا  باه نسب  مدیری  پردازان نظریه ،اجتماعی

 . باه [2,3]شاد  توجاه اجتمااعی و بشار دوساتانه وعاا  المنفعاه کاارآفرینی مفااوم مدیری  باه های دانشكده در و

 آثاار تماام در او نيسا ، متارادف جدیاد كاارو كساب انادازی راه باا كاه كاارآفرینی كناد مای تاكياد پيتردراكار مثال عنوان

 تاكياد اطاراف بارمحي  هایشاان شارك  و خاود هاای فعاليا  اجتمااعی هاای اثرگاذاری باه مادیران توجه بر ضرورت خود

هاای  و جناب  خيریاه تجاارت، مانناد متعاددی هاای بخا  از را خاود هاای ویژگای  کارآفرینی بشردوساتانهكند.   می

 ارایاه جدیادی و پایادار اجتمااعی و ارزش یافتاه اجتمااعی مشاكالت بارای بادیعی حلااای تاا راه كارده اجتمااعی گلياين

 .[4,13] دهد

واجتمااااعی كاااه از طریاااق فعاليتااااای كساااب وكاااار مااادنظر قااارار ميگيااارد  کاااارآفرینی بشردوساااتانهباااه 

بااه عنااوان یكاای از راه حاال هااای رشااد جواماا  وحاال برخاای مسااایل آساايب هااای اجتماااعی توجااه شااده اساا  . 

ایاان پزوهشاا  در صاادد اساا  تااا اهمياا  ابعاااد كااارافرینی بشردوسااتانه را از نظاار چناادین نفااراز كارآفرینااان لااذا 

 .[10,11]اجتماعی بررسی كند

 

 مبانی نظری تحقیق 

 مفاهیم کارآفرینی

 تغييار عامال هاا آن خاود دارد امكاان هرچناد هساتند و هاا فرصا  كاشافان كارآفریناان ، دراكار، نظرپيتار از

 مای شناساایی نحاو باتارین باه را ... و باازار فنااوری، اجتماا،، مانناد هاای مختلفای حاوزه در تغيير های فرص  اما نباشند

 منحصار تعریا  اماروزه اماا ، شاد ارایاه باا كاارآفرینی ارتباا  در مختلفای تعااری  و متناو، هاای دیدگاه ها سال كنند طی

 تاكياد هاا فعاليا  از وسايعی طيا  بار تعااری  [25 ,24]. باشاد شاده همگاان پذیرفتاه طارف از كاه نيسا  فاردی باه

 و تولیاد عوامال آوری جما  هاا  فرصا  کشا  جدیاد  سااممان خلاق ابهاا   تحمال : از عبارتند كه ميكنند،

 قابال تعماي  و باوده كارآفریناناه رفتاار ی كنناده فای معار كاارآفرینی، از شاده محار  تعااری   .جدید های تولید ترکیب

 [10 ,9] .ندهست نيز ها حوزه دیگر به

جااان تاموسااون  معتقااد اساا  كااه رفتااار كارآفرینانااه نيااازی فراگياار و ضااروری باارای تمااامی سااازماناا ) دولتاای 

خصوصاای داوطلبانااه و غيااره...( بااا هاار اناادازه ) باازر  متوساا  و كوچااك( اساا . تحقيقااات و عمليااات كااارآفرینی بااه دهااه 

نااام گااذاری نمااوده انااد و ایاان انقااال  هنااوز هاا  اسااتمرار  0انااهماايالدی باااز ماای گااردد كااه آن را دو انقااال  كارآفرین 0891



  

دارد و بااه ایجاااد فضااای باااز اقتصااادی در چااين و ویتنااام فروپاشاای بلااو  كمونيساا  در اروپااا و اتحاااد جماااهير شااوروی 

كمك نماوده اسا  .ساازمان هاای باين الادولی همياون ساازمان ملال متحاد در امار توساعه كاارآفرینی درگيار شاده اناد و 

اااای مختلفاای بااه ترقيااب كااار آفریناای در افااراد جامعااه پرداختااه انااد بااه عنااوان نمونااه در امریكااا رشااته هااای مختلاا  دولت

كااارآفرینی واااور نمااوده و دولاا  ساانگاپور كااارآفرینی را بااه عنااوان یكاای از مامتاارین عواماال در فرآینااد رشااد و توسااعه 

ناناه در آفریقاای جناوبی هناد اروپاا روسايه ایرلناد اساتراليا اقتصاد ملی مورد شناساایی قارار داده اسا  .  تالشااای كاار آفری

 . [11,12]و سایر كشور ها نيز بسيار چشمگير بوده اس 

كااارآفرینی پدیااده ای اساا  كااه شاارای  محيحاای در آن تعااين كننااده اساا  كااه تركيااب زیرساااخناای محيحاای 

نانااه جامعااه تاااثير گااذار اساا  . درجااه آشاافتگی محيحاای و تجربيااات محيحاای افااراد جامعااه باار سااح  انگياازه كارآفری

تئوریاااای جامعااه شناساای كااارآفرینی بااه بررساای ایاان موضااو، ماای پردازنااد كااه چگونااه محااي  باار كااارآفرینی تاااثير گااذار 

اساا  . آنيااه در محااي  محلااو  كارآفرینانااه مااورد نياااز اساا  محيحاای ماای باشااد كااه ویژگياااای اجتماااعی سياساای و 

ایان محاي  نيازمناد فرهنگای اسا  كاه بارای كاارآفرینی ارزش قادال مای شاود آموزشی را باا ها  تركياب نمایاد باه ویاژه 

تحصيل اجبااری اسا  حكوما  باه طاور جادی از علاوم محار و كااربردی حمایا  مای كناد كاارآفرینی را باا خا  مشای 

روشنفكرانه پارورش مای دهاد و دانا  آماوزان نخباه را تربيا  مای كناد.برای ایجااد یاك فعاليا  موفاق ضاروری اسا  تاا 

  كارآفرینانااه در صاانع  خااوی  را شناسااایی كنااي  .انبااوهی از مساايرهای كارآفرینانااه وجااود دارد تعاادادی از محااي

 اند : كرده محققان مسيرهای زیررا شناسایی

  توسعه  كسب و كارهای خانگی 

  حرك  در جا  اراده خدمات اطالعاتی 

  افزای  برون سواری 

  ایجاد اتحادهای استراتژیك جدید 

 جاانی شدن  حرك  به سوی 

 عدم استخدام های جدید در راستای توسعه كار آفرینی 

 بازسازی كسب و كارهای آغاز شده 

  [27]افزای  كسب و كارهای با مالكي  زنان و اقلي  ها 

اعتقاااد دارد كااه در یااك سااح  كااالن ) كااارآفرینی سااازنده و  (OECD)سااازمان همكاااری و توسااعه اقتصااادی 

اقتصااادی ایجاااد اشااتغال و نااوآوری (كااارآفرینی اجتماااعی بااه عنااوان یااك اباازار مفاااومی  مفيااد اسااا  و بينااایی باارای رشااد

بارای تغييار هااای اجتمااعی ماورد توجااه واقا  شاده اساا  . بناابراین چاون ایاان مفااوم فرصاتی باارای تحاول اجتمااعی بااه 

اجتمااعی در  تعااری  وجود می آورد در هار بخا  و در هار جامعاه ای ماورد توجاه قارار مای گيارد .در زميناه كاارآفرینی 

 هریك از سه بخشی كه كار آفرینان می توانند در آناا فعالي  نمایند ما  می باشد . این سه بخ  عبارتند از :

  بخا  خصوصای : كاه از آن باه عناوان بخاا  انتفااعی یاا بخا  ساود آور یااد ماای شاود . ایان بخا  باه مسااادل

رایاای باارای مالكااان و  ی نفعااان یاساااام داران متمركااز اقتصااادی كااه بااه فعاليتاااای سااود آور بااه منظااور ایجاااد دا

 [25,26]اس  تاكيد دارد .

 . بخ  عمومی : این بخ  به وسيله حكوم  كنترل می شود و بر اجرای سياستاای حكومتی تاكيد دارد 

  بخ  داوطلبانه : از آن باه عناوان  بخا  ساوم بخا  اجتمااعی بخا  شااروندی یاا بخا  بادون ساود نياز یااد

آن یك بخا  اقتصاادی اسا  كاه باه فعاليتااای غيار انتفااعی گارای  دارد و باه شادت بار حمایتااای  می شود .

داوطلبانه برای بقای خود متكای اسا  . فلسافه وجاودی ساازماناا بار ایان بخا  ماهيا  ایثارگراناه آنااا باه جاای 

 .[28]توليد سود و افزای  ارزش ساام داران اس  



  

بااه طااور ویااژه درگياار عمليااات هماااهنگی و جااذ  مناااب  هسااتند و بيشااتر سااازماناای غياار انتفاااعی داوطلبانااه 

كار آناا مياانجی گاری اسا  . البتاه ایان ساازماناا باه همااهنگی و حمایا  ساازماناای غيار انتفااعی دیگار نياز كماك 

ماای كننااد . چنااين سااازماناایی بااه عنااوان تسااری  كننااده )كاتاااليزور( اسااا  یااا منباا  تخصاا  اطالعااات تحقيقااات 

به كار گيری مادل بارای تعریا  مفااوم كاار آفرینای اجتمااعی باه تبياين بياان درساتی از آن كماك مای كناد. هستند

 در این جا این مدل بيان می شود كه به سه نو، متفاوت كارآفرینی می پردازد كه عبارتند از:

  كار آفرینی خصوصی، دولتی و اجتماعی 

 بتای در توساعه اجتماا، باه طاور ماوثر و ماداوم داشاته باشاند پروژه های كارآفرینانه اجتماعی مای توانناد ساا  مث

. عواملی كاه در ماوثر باودن و موفقيا  كاارآفرینی اجتمااعی ساا  دارناد عبارتناد از : ناوآوری و اساتفاده از تجرباه 

 های دس  اول در راه تالش برای تعقير دادن ادراكات اجتماعی سنتاا نگرشاا و رفتارها .

  آفرینانااه اجتماااعی شااامل تعقيرهااایی در نگرشاااا و رفتااار اجتماعااات مجاااور گسااترش جنبااه هااای اثاار گااذار كااار

ایااده كااارآفرینی اجتماااعی ایجاااد اشااتغال و اثاار گااذاری باار سياساا  ملاای اساا  . همينااين عااواملی كااه ایاان 

اثرگااذاری را تحاا  تاااثير قاارار ماای دهنااد عبارتنااد از : شخصااي  كااار آفاارین اجتماااعی و مناااب  آماااده شااده ای 

 .[30 ,27]ن دان  نمونه ها یا الگوها مواد شبكه ها و ارتباطات و حمای  خانوادگیهميو

 

 انواع کار آفرین

این سوال كه :) كار آفارین كيسا  ( پاي  از هار موضاو، دیگار كاار آفارین ماورد بررسای قارار گرفتاه اسا  . ایان  

گيااای مشخصای دارناد. مانناد ساح  در حالی اس  كه شاواهد چنادی نشاان مای دهناد كاه كارآفریناان باه طاور كلای ویژ

باالی انگيزش به موفقي  مركز كنترل درونای و تحمال ابااام . باه نظار نمای رساد كاه ایان ویژگيااا تنااا ویژگای هاای یاك 

كار آفرین باشند بله ممكن اسا  باه تشاخي  مقولاه هاای مختلا  كارآفریناان كماك كناد .بارای مثاال ) اسامي  و ميلار ( 

فرص  طلبان ( جدا مای كنناد و باه ایان نكتاه توجاه دارناد كاه فرصا  طلباان وفاق پذیرناد  و رشاد  كارآفرینان ماهر را از )

 محورتر هستند .در این جا چاار نو، از كار آفرینان مشخ  می شوند كه عبارتند از :

 . كار آفرینانی كه بر حركتاای جسورانه تاكيد می كنند و برای موفقي  بر انگيخته می شوند 

 كه كسب و كارهایی حول فروشندگی و شبكه بندی ایجاد می كنند . كار آفرینانی 

 .كارآفرینانی كه بر اخترا، و نو آوری تاكيد دارند 

   و آناایی كه برای قدرت برانگيخته مای شاوند و تمایال بارای رهباری دارناد .البتاه یاك فارد ممكان اسا  در باي

 [5].از یك مقوله قرار گيرد 

 

 کارآفرینی بشر دوستانه 

 ناادهاایی از بساياری مؤسا  كاه باوده ایا  کارآفریناان اجتمااعی و بشردوسا  شااهد همواره ، زمان طول در

 ساازی پيااده و تعریا  طریاق از دارناد تصامي  هاا ساروكارداری  .  كارآفریناان اجتمااعی  بااآن اماروزه ماا كاا باشاند مای

فعاليتااای  و خيرخواهاناه هاای كاوش نباي و گویناد پاساخ پناهاان بای و باه نيااز محروماان وكاار كساب جدیاد مادلاای

 ایان عملای ازای باه ماا اماا نادارد، چنادانی عمار اجتمااعی وبشردوساتانه اقتصادی پيوند برقرار كنند . عبارت كاارآفرینی

 ای بشردوساتانه هاای فعاليا  مختلا  هاای قارن طاول در زیاادی اجتمااعی كارآفریناان داشاته، وجاود دیربااز از مفااوم

 . [7,8]اس   شده تاسي  ها آن توس  بسیاری های موسسه و داده انجام جوام  در تحول ایجاد برای

موسسااات مااردم نااااد و بشردوسااتانه :  موسسااات غياار دولتاای  و خيریااه و بشردوسااتانه بااه موسساااتی اطااال  ماای  

بازیساتی شوند كه با هدف غيار دولتای غيرسياسای ، عاام المنفعاه  بامشاارك  و مسااعدت افاراد خيار جاا  ازایاه خادمات 

براسا  ضواب  و مقاررات ساازمان تشاكيل ميگاردد . ساازماناای لشار دوساتانه بارای رسايدن باه اهاداف گونااگونی فعاليا  



  

ميكنند . به عقيده برخی صااحب نظاران تشاكلاای ماردم ناااد باه چنادین دليال ممكان اسا  شاكل بگيرناد كاه مامتارین 

 آناا 

  اهداف انسان دوستانه 

 صی دربرخورد با معضالت اجتماعی احسا  نياز یا تجربه شخ 

 دستورها ئ سفارش  بزرگان در نيكوكاری وحركتاای انسان دوستانه 

 پيادا علمای هویا  عملای، ی حاوزه ایان كاه دارد اهميا  دليال ایان باه قادیمی، مفااوم ایان باه جدیاد ی واژه تخصي 

 .[10]شود می تعری  آن برای مبا  هرچند مرزهایی و كرده

 تاساي  .اجتمااعی  اسا  اهاداف دربرگيرناده نوآوراناه ، غيرانتفاایی وكارهاای كساب عاالوه بار  نهکارآفرینی بشردوساتا

غيرانتفااعی  و انتفااعی از عناصار كاه مركاب تركيبای هاای ساازمان تأساي  و اجتمااعی توساع  غيرانتفااعی هاای باناك

 مای دایار خانماان بای بارای افاراد هكا مراكازی زمره این نو، كاارآفرینی بازشناسای كارد. هميناين، در توان می را هستند،

نياز در ایان ناادهاا طبقاه بنادی مای  ميشاود، اراداه هاا آن و اساتخدام آماوزش بارای وكارهااایی كساب آن در و شاود

 .[26,27]شوند

،پيار اميادیار )موسا  فروشاگاه ) ورونيكاا خاوزه باناك )موسا  یاون  محماد مانناد افارادی از حاضار حاال در

ا )ابااادا، كنناااده ی نظاااام مراقبااا  وپرساااتاری ازبيمااااران درخاناااه ( راميتاااوتن ناااام ( ،خاااوزه ورونيكاااe-bayمجاااازی 

 وعاده هاای غاذای ،بساته هاای غاذا  ، پوشاا ، كاه اسا  دیگاری ، تجرباه موفاق مرسای خيریا  بنيااد بارد.همينين 

 المندان،سا بارای الكال مشااوره تار  اعتيااد  و تفریحای، و آموزشای برناماه هاای بشار، حقاو  از حمای  حقوقی، كمكاای

راارایاه ميكناد. بيا  ایشاو، ساازمانی اسا  در انگلساتان كاا افاراد بای  پرجمعيا ، خاانواده هاای یتيماان، خانمان، بی مردم

 [12]خانمان و فقير در آن هفته نامه ها ومجالت  روزنامه نگاران و هنرمندان مؤسسه را می فروشند .

 را كاارآفرینی بشردوساتانه  برخای .دارد مختلفای نیمعاا افاراد متفااوت، درنظار کاارآفرینی بشردوساتانه چناان

 مای انجاام درآمادزا و ساودآور هاای فعاليا  خاود، اهاداف بارد پاي  بارای كاه هاای غيرانتفااعی ساازمان باه منحصار

 مای اقادام هاای غيرانتفااعی ساازمان انادازی راه باه نساب  كاه كساانی تماام بارای را مفااوم ایان بعضای .دانناد دهند،می

 اهاداف كاه دانناد مای انتفااعی هاای ساازمان هاای از فعاليا  ای دساته مخات  تنااا را آن گروهی . برند یم كار به كنند

 چشا  دارای متاداول، وكارهاای كساب جاای باه چاون اغلاب اجتمااعی و بشار دوسا   كارآفریناان  .دارناد المنفعاه عاام

 كجاا هار در ببرناد از باين را خاود جتمااعیا ماموریا  نميخواهناد كاه جاایی آن از و هساتند متناو، و پویاا انداز راهبردی،

 ناادهاای دولا ، باا زماان ها  هاا آن از رو بساياری ایان از . گردناد مای منااب  و ان متحاد دنباال باه باشاد ممكان كاه

 .[30,31] ميكنند همكاری تجاری نيز بازار و ها بانك داوطلبانه، بخ  بشردوستانه،

كاه باين ایجااد ثاروت، ناابرابری در توزیا  درآماد و بشردوساتی تحقيقات انجام شده در ایان زميناه نشاان مای دهاد 

هااا و شاايوه و عملكاارد كارآفرینااان بشردوساا  روشاان و مشااخ  نيساا . هاااروی، ، امااا انگياازه[20,21]رابحااه وجااود دارد 

ی دساتيابی كارآفرینااان بااه مبناای غيرانتفاااعی اهاداف اجتماااعی باازر  از طریاق ساارمایه گااذار» كاارآفرینی بشردوسااتانه را 

تعریاا  كاارده اساا  كااه باار فعالياا  كارآفرینااان در جسااتجوی « فعااال در مناااب  اقتصااادی، فرهنگاای، اجتاااعی و نمااادین

فرصاا  هااای الزم باارای بررساای نااابرابری هااای اقتصااادی و اجتماااعی تاكيااد ماای كنااد. ایاان نااو، تعریاا  از كااارآفرینی 

( 4112سااا  مفاااوم سااازی اسااتوارت و كاااتز )بشردوسااتانه باعاا  ماای شااود كااه مفاااوم كااارآفرینی بشردوسااتانه را باار ا

بوذیری  كه بيان می كناد كاه كاارآفرینی را مای تاوان در مكاان هاا و فضااهای مختلا  پيادا كارد. باه ایان صاورت، در ایان 

تحقيااق نيااز اسااتدالل ماای كنااي  كااه كارآفرینااان بشردوساا  از ثااروت زیاااد خااود )ساارمایه اقتصااادی( داناا  خااا  خااود 

  انسااانی )ساارمایه اجتماااعی( و شااارت و یااا برنااد خااود )ساارمایه نمااادین( باارای خلااق راهكارهااای )ساارمایه فرهنگاای(، مناااب

(، در ایاان 4112نوآورانااه باارای حاال مسااادل اجتماااعی عميااق اسااتفاده ماای كننااد. امااا، جاادا از مباحاا  اسااتوارت و كاااتز )

-و كاار و یاا تجااری اندوختاه تحقيق بيشتر به كارآفریناانی مای پاردازی  كاه ثاروت هاای شخصای خاود را در محاي  كساب

انااد، پااي  از آنكااه اسااتعدادهای كااارآفرینی خااود را در جااا  فعالياا  هااای بشردوسااتانه مصاارف كننااد. اسااتدالل مااا آن 



  

اساا  كااه اگاار كارآفرینااان موفااق در فعاليتاااای بشردوسااتانه وارد شااوند، از كلياا  مناااب  خااود شااامل ثااروت، تجربااه، 

د كاارد تااا باار تغيياارات اجتماااعی و اقتصااادی تاااثير بگذارنااد. ایاان دیاادگاه بااا ارتباطااات و شااارت خااود اسااتفاده خواهناا

هااای زده شااده بااه ایاان افااراد در تحقيقااات انجااام شااده محااابق دارد، ایاان تحقيقااات اعتقاااد دارنااد كااه كارآفرینااان برچسااب

ذاری كارده و آماااده وقتای در فعاليا  هااای بشردوساتانه وارد ماای شاوند، بسااياری از پاول و ثاروت خااود را در آن سارمایه گاا

 [29]فعالياا  بشردوسااتانه اسااتراتژیك  [24]گااذاری بشردوسااتانه انجااام ریسااك و ماادیری  آن ماای شااوند، یعناای ساارمایه

در ایاان . بااا ایاان وجااود، [9]، و نظااام ساارمایه داری بشردوسااتانه [15]، مشاااغل بشردوسااتانه [6]بشردوسااتانه خالقانااه 

 ای جدید هستند. تحقيق، هيچ یك از این موارد را كوركورانه و بدون نقد و بررسی نمی پذیری ، خصوصا اینكه پدیده

 پیشینه ی نظری

فعالي  كارآفرینان در زمينه های بشردوستانه موضو، جدیدی نيس . در برتانيا، تاریخيه فعالي  كارآفرینان در باز توزی  

دانس ، یعنی زمانی كه هنری اسمي  موس  بنياد خيریه این موسسه را  0249ا می توان به سال ثروت خود در جامعه ر

(. این موسسه كه هنوز ه  به كار 4119تاسي  كرد تا به مبارزه با فق  و محرومي  كمك كند )بنياد خيریه هنری اسمي ، 

سازمان خيریه مبارزه كننده با نابرابری اجتماعی و  0111ميليون یورو به  42خود ادامه می دهد توانس  با جم  آوری ساالنه 

اقتصادی كمك كند. تاریخيه كسب و كار نشان می دهد كه از زمان تاسي  موسسه خيریه هنری اسمي ، كارآفرینان ثروتمند 

اشاره  [14]لرو جی.دی را  في[20,21]عالقه زیادی به فعالي  های بشردوستانه نشان داده اند كه می توان به اندرو كارین  

 كرد كه به عنوان كارآفرینان بشردوس  پيشرو شناخته شده اند. 

های بشردوستانه مانند بيل و مليندا گذاریای به فعالي  كارآفرینان ثرتمند در سرمایههمينين، توجاات سياسی و رسانه

ار افزای  یافته اس . بسياری از این توجاات هانتر و شبكه اميدیار نيز در عصر حاضر بسي-گيت ؛ فعالي  های ابتكارانه كلينتون

های بسيار قدرتمند، امروزه بي  از پي  به معنی آن اس  كه كارآفرینان مالك ثروت های شخصی و با در اختيار داشتن شبكه

ینان در چنين . اما باید انگيزه فعالي  كارآفر[9]در رویدادهای حاانی در زمينه های اقتصادی و اجتماعی نفو  پيدا كرده اند 

گذاری های بشردوستانه، گذاری ها و اینكه چه نتایجی برای آناا وخانواده های آناا دارد، و نيز دریاف  كنندگان سرمایهسرمایه

مورد بررسی انتقادی قرار گيرد. نقحه شرو، در بررسی و شناخ  انتقادی این مسئله، بررسی فاكتورهای موثر و مربو  به تجم  

 ی و نيز فعالي  كارآفرینان در بازتوزی  این ثروت در زمينه های اجتماعی و جامعه اس . ثروت های شخص

اجتماعی، جاانی  -اول، توضيحاتی را می توان در مورد ایجاد ثروت شناسایی كرد. دیدگاه ما آن اس  كه محي  اقتصادی

آفرینان ایجاد كرده اس  تا برخی از افراد در سنين اواخر قرن بيست  و اوایل قرن بيس  و یك  فرص  های بی نظيری را برای كار

. این دیدگاه نشان دهنده آن اس  كه اقتصاد شناور، [19,22]بسيار جوانی بتوانند ثروت های شخصی بسيار زیادی را بياندوزند 

امال ، افزای  های تكنولوژیكی، افزای  ارزش بازارهای سرمایه سال ، توسعه موفق محصوالت جدید، پيشرف  ها و نوآوری

آل برای رشد كسب و كار و تجم  ثروت های قيم  كاال و واور بازارهای جاانی با ه  تركيب شده اند تا یك محي  ایده

شخصی به وجود بياورند. توضيحات اراده شده توس  دانشگاهيان و مفسران كه تجم  ثروت توس  كارآفرینان عصر حاضر را زیر 

اواار می كنند كه   [20,21]وكروگمان انداز اقتصادی واقعی اس . به عنوان مثال، هاروی سوال می برند، در نتيجه چش 

سال  21تا  01اجتماعی بسياری از كشورهای توسعه یافته برای بي  از  -ليبرال كه سياس  های اقتصادی-های نئوایددولوژی

ی كه از تغيير در كنترل مناب  از مالكي  عمومی به گذشته تعيين كرده اند، نق  زیادی در واور ثروتمندان داشته اند، كسان

های درآمد بين ثروتمندان و فقرا اس . از دیدگاه آناا، مسئله ای كه در خصوصی سود برده اند، كه نتيجه آن افزای  نابرابری

خصوصی عمل می كنند، رابحه با این سياس  های نئو ليبرال محر  اس  آن اس  كه آناا فراتر از انتقال خحر از دول  به بخ  



  

در واق  آناا ریسك را به افراد انتقال داده، فرص  هایی را برای برندگان و بازندگان اقتصادی ایجاد ميكنند. عالوه بر آن، نقد 

( حاكی از آن اس  كه توانایی كارآرینان موفق در تجم  ثروت های شخصی، در نتيجه مالكي  مناب  4101ماركسيستی هاروی )

س . در نتيجه، كاپيتاليس  منجر به توزی  نابرابر درآمد و ثروت می شود، دیدگاهی كه تحقيقات تجربی نيز آن را اثبات اقتصادی ا

 ,[23,28]كرده اند 

 روش شناسی پژوهش 

 از اساتفاده باا تحقياق مبانی نظاری . اس  شده انجام پيمایشی های محالعه با كه اس  توصيفی پژوهشی تحقيق، این

 شامل تحقيق، آماری ی اس . جامعه شده تدوین خبرگان، و متخصصان مراجعه به و رسانی اطال، های پایگاه ای، انهكتابخ مناب 

 غيار و انتفااعی بخا  دو در بشردوساتانه وكارهاای كساب حاميان و كارمندان، داوطلبان گذاران، بنيان یا مدیران از نفر 100

ه بود به گونه ایی كه سوال ها ازقبل طراحای شاده باود كاه بااساتفاده از نماره باشد ابزار جم  آوری داده ها مصاحب می انتفاعی

 جامعه آماری برای این پژوه  شامل افراد  یل بود :. بررسی شدspssگذاری هرمولفه نتایج در نرم افزار   

 خبرگان كارآفرینی اجتماعی كارشناسان ومتخصصانی كه صاحب نحر می باشند 

 عی وافرادی كه سابقه فعالي  دراین زمينه ها رادارندخيرین وكمك رسانان اجتما 

 - كولاوگروف نظيار اساتنباطی آماار هاای آزماون توصايفی و هاای آماار شااخ  از هاا داده تحليال و تجزیاه بارای

 .شد استفاده فریدمن و پارامتری ميانگين ، اسميرنوف

 

 اهداف پژوهش 

 كسب وكارهای عام المنفعه  رتبه بندی ابعاد كارآفرینی بشردوستانه  از نظرصاحبين 

 فرضیه های پژوهش

 هستند اثرگذار ایران در بشردوستانه كارآفرینی ی توسعه در شده شناسایی عوامل تمامی. 

 سواالت پژوهش  

 .كدام یك از ابعادكارافرینی بشردوستانه دارای رتبه بيشتری می باشند 

 مدل مفهومی پژوهش 

رتبااه بناادی و بررساای اهمياا  معيارهااای كااارآفرینی بشردوسااتانه  باتوجااه بااه مبااانی نظااری پااژوه  بااه منظااور 

 منظاور باه ایان پاژوه  درجامعاه امااری ماورد محالعاه ، مادل اراداه شاده  یال ماورد بررسای قارار خواهاد گرفا  . در

 از نفار 011اختياار  در و شاد تعياين متغيار   2موضاو، ادبياات باه مراجعاه باا ابتادا هاا، شااخ  ساازی و باومی شناسایی

 گفا  صاورت باه كاه مرحلاه ایان در . شاود بررسای هاا آن اثرگاذاری ميازان و وجاود تاا گرفا  قارار اجتماعی رآفرینانكا

 نياز ایاران اجتمااعی وكاار شارای  كساب در بودكاه اهميا  متغيرهاای اساتخراه شاده آن قصاد شاد، انجام مصاحبه و وگو

    رتبه بندی شود. 

 



  

 
 شکل یک : مدل مفهومی طراحی شده

 ی پژوهش  یافته ها

هدف اصالی ایان تحقياق اولویا  بنادی عوامال تااثير گاذار بركاار آفرینای بشردوساتانه از دیادگاه فعااالن اجتمااعی 

 می باشد. 

درگاام اول : قبال از بررساای ساواالت پااژوه  الزم باود آزماون آماااری مناساب جااا  تجزیاه تحليال داده هااا انتخاا  شااود 

ن  داده هااا از آزمااون كلمااوگروف  اسااميرنوف اسااتفاده شااد. بنااابر نتااایج بااه .بااااین رویكاارد ابتاادا جااا  بررساای نرمااال بااود

درصااد بااود ، بنااابراین فاار  صاافر رد و داده هااا نرمااال تشااخي  داده  2كمتااراز sigدساا  آمااده درتمااامی عواماال مقاادار 

 فر  نرمال بودن توزی  داده های  كارآفرینی بشردوستانه تایيد شد.  شد و 

 91نشان داد اكثر كاركنان ) ها ه نمر حداكثر و اقل حد معيار، انحراف ميانگين، فراوانی، درصد وانی،فرا( توصيفی آمار نتایج

سال داشتند و  21تا  21( درصد بين 2980(درصد را زنان شامل می شدند . همينين اكثركاركنان )41(درصد را مردان و )

سال سابقه كارهای  01تا 2(درصد بين 31نتایج بيشترین كاركنان )سال را شامل ميشدند . باتوجه به  21( از آناا بي  از 0083)

( درصد ميزان تحصيالت خودرا فو   ليسان  گزارش كرده %01( ليسان  و )%31خيرخواهانه داشتند .درناای  اكثر كاركنان )

 اند. 

باه منظاور ا اساتفاده شاد. تاك نموناه ایای بارای آزماون فرضايه هاtدرگام دوم : باتوجاه باه نرماال باودن داده هاا از آزماون 

تااك  tاز آزمااون  بررساای  وضااعي   ميااانگين كيفياا  خاادمات الكترونيااك ووضااعي  ميااانگين  ساارمایه گااذاری مشااتریان

 نمونه ایی استفاده شد )جدول  یل(

 میانگین (tبررسی وضعی  عوامل کارآفرینی بشردوستانه )آممون 

 اریسح  معناد tمقدار  انحراف استاندارد ميانگين  متغير

 1811 2280 1804 2982  قوانين دولتی

 1811 0282 1820 20822 فرهنگی اجتماعی 

 1811 32802 18104 32822 سرمایه افراد

 1811 22822 18120 92804 سياسی

 1811 2802 1822 38802 جمعي  شناختی



  

 

. باتوجه به جدول  فو   و سح  معنای داری ميانگين استفاده شد  tبه منظور بررسی كارآفرینی بشردوستانه واجتماعی از آزمون 

p-valu=0.00 كاارآفرینی ی توساعه در شاده شناساایی عوامال تماامی دیگر، عبارت به .شد رد صفر فر  عوامل تمامی در 

 .هستند اثرگذار ایران در بشردوستانه

بين كارآفرینی خيرخواهانه  زنان ومردان نتایج جدول  یل نشان داد كه با توجه به سح  معنا داری تفاوت معنا دار درگام دوم :  

 نان نسب  به كارافرینی خيرخواهانه  تمایل باالتری نسب  به مردان داشتند. زوجوددارد . به عبارت دیگر 

 جدول چهار : نتایج آممون تی جوام  مستقل برای مقایسه کارآفرینی خیرخواهانه

 تفاوت ميانگين سح  معناداری ه آزادیدرج tآماره انحراف معيار ميانگين تعداد جنسي  متغير

 مرد كارآفرینی

 زن

91 

41 

23802 

29802 

01802 

0822 

4822 150 18110 2804 

 

 گام سوم : دراین گام همه پنج معيار رتبه بندی می شوند

 جدول  پنج:آممون فریدمن برای الوی  بندی ابعادکارآفرینی بشردوستانه

 

 ميانگين ابعادكارآفرینی بشردوستانه

 2812 قوانين دولتی

 2822 فرهنگی واجتماعی

 2802 سرمایه افراد

 0804 سياسی

 2822 جمعي  شناختی

 

 011 حج  نمونه

 0111082 مجذور خی

 04 درجه آزادی 

 0.000 سح  معنی داری 

 

عبارت دیگر ميزان درصد بوده بنابراین فر  صفر رد و فر  یك تایيد می شود .به  2كمتراز  sigباتوجه به اینكه مقدار 

 اثرگذاری هریك از عوامل شناسایی شده در توسعه كارآفرینی بشردوستانه درایران متفاوت اس . 

 طبق نتایج فو  ابعاد كارآفرینی بشردوستانه از دیدگاه به ترتيب زیر می باشد . 

  فرهنگی واجتماعی 

 سرمایه افراد 

 جمعي  شناختی 

 قوانين دولتی 

 سياسی 

 

 



  

 جم  بندی

 در پایادار ی ایجااد توساعه در اجتمااعی كاارآفرینی نقا  باه باتوجاه و پاژوه  از آماده دسا  باه نتاایج  براساا

 ی نتيجاه براساا  كاه جاا آن از .ميرساد نظار مفياد باه كشاور در اجتمااعی كاارآفرینی ی توساعه بارای زیار موارد كشور،

 ارزش نياز و دارناد اجتمااعی كاارآفرینی ی توساعه در را یان اثرگاذاری تار باي  كاركناان ویاژه باه و افاراد پاژوه ، ایان

 یای الگاو چاه دارد، چناان اجتمااعی كاارآفرینی ی توساعه بار مامای اثرگاذاری كاركناان اصلی ی عنوان شاخصه به مداری

 طاور باه گيارد، قارار مادیران عملكارد و ی كاار سارلوحه معيارهاا ایان و شاود تاياه كاركناان هاای ویژگای سانج  برای

 درسا  تعریا  پاژوه  ایان هاای یافتاه اساا  بار .داشا  خواهاد نقا  اثرگاذاری ساازمانی یفضاا گيری شكل در حت 

 وكارهاای كساب كارمنادان طرفای از .كناد مای ایفاا اجتمااعی وكاار كساب ی در توساعه را اثرگاذاری دوماين ، ماموریا 

 سابب نكتاه نباه ایا توجاه .اناد ه گفا  ساخن اجتمااعی وكاار كساب اهاداف ملماو  و عينای تعری  ضرورت اجتماعی از

 باه یاابی دسا  بارای تار نواخا  یاك در فضاایی اجتمااعی وكارهاای كساب كارمنادان و كننادگان تاساي  تاا شاود مای

 تبياين اهميا  باه نساب  اجتمااعی وكارهاای كساب انادركاران ی دسا  كلياه چاه چناان . بردارند گام وكار كسب اهداف

از  بساياری طرفای از . كنناد اداره باتاری نحاو ه   را خاود وكارهاای كساب توانناد مای آگااه شاوند، وریا  ماام دقياق

 و مساتقي  هاای خاود، اثرگاذاری اقتصاادی اهاداف كساب بار افازون جامعاه، در فعاال اقتصاادی وكارهاای كساب

 مشخصای تعریا  چاه ن چناا نياز وكارهاا كساب در ایان . كنناد مای تولياد اجتمااعی ارزش و داشته اجتماعی غيرمستقي 

 م ه اجتمااعی ماموریا  كناار در اقتصاادی ماموریا  قادرت شاود، انجاام وكاار اجتمااعی كساب ماموریا  و هاا اثرگذاری از

 در ویاژه باه و جااان در اجتمااعی كاارآفرینی.شاود مای بخشايده ای تاازه جاان وكاار كساب ی توسعه به كرده، افزایی پيدا

 وكارهاای كساب انادازی ه را باه  نساب كشاورمان در زیاادی كارآفریناان از دیربااز هرچناد . اسا  نوپاا ای مقولاه ما كشور

 چناين اهميا  وجاود اماا بودناد، كارده اقادام خيریاه هاای ه موسا  یاا و الحسانه قار  هاای صاندو  اجتمااعی مانناد

 و اجتمااعی كاارآفرینی تارویج و باا معرفای . باود ماناده پنااان نظرهاا از اقتصاادی ی ه توسا  و رشاد در وكارهاایی كساب

 گرفا  نظار در اجتمااعی كارآفریناان بارای ای ویاژه تساايالت تاوان اجتمااعی مای نكارآفریناا هاای شااخ  دقيق تعری 

 آموزشای هاای جلساه ساميناره برگازاری . كارد فاراه  را وكارهاا كساب ایان تار باي  هرچه رونق ی ترتيب زمينه بدین و

 كماك اجتمااعی آفرینای كاار تارویج باه تواناد كاه مای اسا  فعاليتااایی جملاه از اجتمااعی وكارهاای كساب مدیران برای

 بارای تبليغااتی و علمای هاای نشسا  برگازاری و خصوصای و دولتای ی متعادد هاا رساانه باا رسانی اطال، چنين ه  . كند

 موضاو، ایان باه اهميا  نساب  را جامعاه  هان كاه اسا  ماواردی دیگار از مادیریتی هاای مقولاه به مندان ی عالقه كليه

 .كند می آشنا
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