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چکیده
بحث مربوط به شایستگیها در ادبیات کارآفرینی ،در مراحل اولیه خـود بـه ـر مـیبـرد .مطالعـه
تجارب زیسته میتواند نقش موثری در شناخت و تو عه شایستگیهای کارآفرینان اجتماعی ایفا نماید.
کارآفرینان اجتماعی افراد برانگیختهای هستند که برای غلبه بر مسائل اجتماعی دارای شایستگیهـای
ویژهای میباشند .تاکنون پدیده شایستگیها در حوزه کارآفرینی اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفتـه
ا ت .این پژوهش پدیدارشنا انه ،تجارب زیسته شش کارآفرین مشارکتکننـده را بـا هـد کشـ و
توصی شایستگیهای آنها مورد برر ی قرار میدهد .تحقیق جهت گردآوری دادهها از مصاحبههـای
عمیق نیمه اختارمند بهره برده ا ت .فرایند تحلیل در ه طح کـنن انجـا شـد .در ـطح ـو
تحلیل ،حاصل یکسان ازی افقهای فکری ،تعداد  51افق مربوط بـه کـارآفرینی مردمـی و  52افـق
مربوط به کارآفرینی اجتماعی با  51مورد تشـابه بـود .در ـطح دو  ،توصـیفات منسـجی روایـات بـه
تفکیک دو نوع کارآفرینی اجتماعی شکل گرفت و در باالترین طح انتزاعی تحلیل ،ادغـا ـاختاری
توصی های منسجی انجا شـد .بـر ا ـا یافتـههـای ایـن پـژوهش ،شایسـتگیهـای کارآفرینانـه،
مجموعهای از دانش ،مهارت ،تواناییهای مدیریتی و کارآفرینانه و عمومی و همچنین ویژگیهای ذاتی
و رفتارهای مشخصی ا ت که کارآفرینان را قادر می ازد تا فعالیتهای کارآفرینانه را به انجا بر ـانند.
متناقض با یافتههای پیشین ،تفاوت فاحشی در ماهیت شایستگیهـای کارآفرینـان فـردی و ـازمانی
مشاهده نشد؛ به عبارت دیگر ماهیت فعالیت فردی یا ازمانی و چرخـه عمـر در کـارآفرینی اجتمـاعی
شایستگیهای متفاوتی را طلب نمیکند و صرفاً بر حسب شرایط نوع کاربرد آنها متفاوت ا ت.

ها:کارآفرينیاجتماعی؛شايستگیها؛پديدارشناسی .
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.1مقدمه 

اکنون بیش از هر زمان دیگری ر انهها ،جوامع ،دانشگاهیان ،ازمانهـای غیرانتفـاعی و
د تگاه های دولتی ،توجـه روزافزونـی را بـه ـمت کارآفرینـان اجتمـاعی معطـو مـیکننـد
( .)Norris, 2004کارآفرینان اجتماعی به عنوان رهبرانی در نظر گرفته میشوند که بـا ایجـاد
راه حل برای مسائل اجتماعی ،نقش حیاتی در تو عه جامعه ایفا مـیکننـد (.)Frazier, 2009
درایتون به نقل از لوینر و همکاران ،نقش یک کارآفرین اجتماعی را بـه صـورت زیـر توصـی
میکند :شغل کارآفرین ،تشخیص این موضوع ا ت که چه وقت یـک بخـش از جامعـه دچـار
مشکل میشود ،پس وی راههای جدیدی را برای رهایی جامعه از آن مشکل ارائه مـیدهـد.
کارآفرینان اجتماعی ،تنها به دادن ماهی یا یاد دادن ماهی گیری راضی نمـیشـوند .آنهـا تـا
زمانی که صنعت ماهی گیری را متحول نکنند ،آ وده نخواهند شد (.)Leviner. Et al, 2007
اما اهمیت تو عه شایستگیهای این کارآفرینان اجتمـاعی نیـز مـورد تأییـد واقـع شـده ا ـت
( .)Markowska, 2011فهی نقش و ماهیت شایستگیهـای کلیـدی کارآفرینـان اجتمـاعی و
کــاربرد آن ،زمینــه ــاز مهمــی بــرای بحــث در مــورد شایس ـتگیهــای کــارآفرینی ا ــت
( .)Mitchelmore and Rowley, 2010شایستگیهای کارآفرینی ،به عنوان بخش ویـژهای
از شایستگیهای مربوط به عملکرد موفق کارآفرینی ،تشخیص داده شدهاند و بیشتر بـه نحـوه
رفتار افراد مربوط میشوند .تو عه شایستگیهای رهبری و کارآفرینی در مورد کمک بـه افـراد
برای یادگیری رفتار به شیوههای مشخص ا ت (.)Bonnstetter, 1999
متأ فانه آثار موجود ،عمدتاً برر ی نظری شایستگیهای کارآفرینان اجتمـاعی را مـد نظـر
قرار ندادهاند و این امر موجب ابها در مباحث کارآفرینی اجتمـاعی شـده ا ـت ( Helm and
 .)Andersson, 2010بنابراین مفهو اصلی شایسـتگیهـای کـارآفرینی ،انـدازهگیـری آن و
برر ی رابطه آن با عملکرد کارآفرینی و موفقیت کسبوکـار ،نیازمنـد پـژوهشهـای بیشـتری
ا ت .همچنین ،یکی از چالشهای کلیدی دیگر در مبانی نظـری شایسـتگی ،ایـن ا ـت کـه
تعری های زیادی از شایستگی وجود دارد ( .)Mitchelmore and Rowley, 2010آلـوارد و
همکاران ( )2111تصور میکنند که کارآفرینـان اجتمـاعی ،الگوهـای خاصـی از ویژگـیهـای
شخصیتی ،تجارب و مهارتها را دارند که مولفه های مهی فعالیـتهـای کـارآفرینی اجتمـاعی
هستند .این الگوها ،از جمله آنهایی که مرتبط با ویژگیهای رهبری و شایستگیهای مدیریت
هستند ،به عنوان عوامل حیاتی در فعالیتهای کارآفرینی اجتماعی قلمداد میشوند .امـا مبـانی
نظری چنین عواملی را به وضوح به عنـوان شایسـتگیهـای کارآفرینـان اجتمـاعی شنا ـایی
نمیکند .به عبارت دیگر برر ی مبانی نظری نشان میدهد با وجود آن کـه مفهـو کـارآفرین
اجتماعی ،به خصوص در  31ال اخیر شاهد محبوبیت روزافزونی بوده ا ت؛ امـا چـالشهـای
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کلیدی پیش روی کارآفرینان اجتماعی ،در راهاندازی ،رهبری و مدیریت راهحلهـای اجتمـاعی
وجود دارد ( .)Frazier, 2009برر ی این چالشهای کلیـدی نشـان مـیدهـد کـه مجموعـه
شایستگیهای ویژهای وجود دارند که ممکن ا ت فقدان آنها تبدیل به مـانعی بـرای تو ـعه
راهحلهای نوین اجتماعی شده باشد .همچنین ضـرورت فزاینـدهای بـرای در عمیـق تـر از
تجربههای کارآفرینان اجتماعی وجود دارد تا بتوان متوجه شد که آنان در هنگا بروز چالشهـا
از چه شایستگیهایی بهره می برند .بنابراین نیاز به مطالعـه تجربـی شایسـتگیهـای کلیـدی
کارآفرینان اجتماعی محسو ا ت.
نامشخص بودن مرزهای میان حوزههای مطالعاتی مختل کارآفرینی ،راه را برای مطالعـه
کارآفرینی اجتماعی در مورد ازمانهای موجود در بخشهای انتفاعی ،غیرانتفـاعی و عمـومی
باز کرده ا ت ( .)Peredo & McLean, 2006در نتیجه این مشکنت بیشـتر پـژوهشهـای
صورت گرفته در این زمینه ،ادراکات متناقضـی از ایـن رفتـار را ارائـه مـیدهـد ( Mair and
 .)Martí, 2006
یکی از دالیل اصلی پژوهش در ارتباط با شایستگیهای کارآفرینی ،اهمیت آنها در رشد و
عملکرد کسبوکـار و در نتیجـه تو ـعه اقتصـادی و اجتمـاعی ا ـت ( Mitchelmore and
)Rowley, 2010؛ چراکه پژوهشها نشان میدهد که مهارتهای یک کـارآفرین ،در رشـد و
عملکرد رمایهگـذاریهـای مخـاطرهآمیـز نقـش دارنـد ( .)Lerner and Almor, 2002در
خصوص مسئله شناخت شایستگیهای کارآفرینان اجتماعی بـه رغـی توافـق محققـان دربـاره
ضرورت شناخت مهارتها و شایستگیهای کارآفرینان اجتمـاعی ،بیشـتر پـژوهشهـا در ایـن
زمینه با الها از مبانی نظری کارآفرینی اقتصادی انجـا شـدهانـد؛ درحـالیکـه مبـانی نظـری
کارآفرینی اقتصادی نمیتواند به در شایستگیهای کارآفرینان اجتماعی که محر اولیهشان
ایجاد ارزش اجتماعی ا ت ،کمک کند .همچنین به رغی اهمیـت شایسـتگیهـای کـارآفرینی،
بحث مربوط به شایستگیها در مبانی نظری کارآفرینی ،در مراحل اولیه خود به ر میبـرد .در
میان همین آثار محدود در حوزه شایستگیهای کارآفرینان ،مطالعات بسیار محدودی پیرامـون
شایستگیهای کارآفرینان اجتماعی صورت گرفته ا ت.
اهمیت و ضرورت مطالعه شایستگیهای کارآفرینی ،به علت نقش و اهمیت آنها در تولد،
بقا و رشد یک رمایهگذاری مخاطرهآمیز ا ت ( .)Baum, 1994بنابراین با توجه به آثار مفید
کارآفرینی در عرصه ارزشهای اجتماعی ،ضرورت توصی مفاهیی و جوهره شایستگیهای
کارآفرینان اجتماعی ضروری به نظر میر د .با توجه به ضع مبانی نظری در این خصوص،
هد این پژوهش ،کش و توصی تجارب زیسته کارآفرینان اجتماعی به گونهای ا ت که از
این مجرا بتوان به جوهره پدیده شایستگیهای کارآفرینان اجتماعی د ت یافت .بنابراین انتظار
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می رود تا تصویری مشروح از پدیده شایستگیهای کارآفرینان اجتماعی تر یی شود .تمرکز بر
موضوع شایستگیهای کارآفرینان اجتماعی ،میتواند به تو عه بیشتر کارآفرینی اجتماعی در
بخشهای عمومی از قبیل آموزش و پرورش ،بهداشت و نمت و ایر بخشهای عمومی
منجر شود .عنوه بر این ،کش این شایستگیها از طریق مطالعه تجربههای کارآفرینان
میتواند باعث پیشرفتهایی در زمینه نوظهور کارآفرینی اجتماعی شود.


.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

برر ی مبانی نظری مربوط به کارآفرینان اجتماعی نشان میدهد که تعری واژه کارآفرین
اجتماعی ،در حال تکامل مستمر ا ت که تا حدودی به این دلیل ا ت کـه عـامنن و عالمـان
کارآفرینی ،تعریـ هـا و تفسـیرهای گونـاگونی از چیسـتی و فـرد کـارآفرین اجتمـاعی دارنـد
( .)Frazier, 2009به عنوه ،گاهی اوقات به نظر میر د که مبانی نظـری ،بـه جـای اینکـه
چیزی که کارآفرینان اجتماعی هستند را توصی کنند ،کاری که آنها انجا میدهند را شـرح
میدهد .این توصی ها به در کلی از ماهیت کار کارآفرینی اجتماعی کمک کردهاند ( Dees,

.)2007
به عنوان مثال ،دراکر ،5کارآفرینان اجتماعی را به عنوان کارآفرینانی توصی مـیکنـد کـه
«امری پسندیده» را به جای منافع اقتصادی ،برای جامعه انجا میدهند .بسیاری از عـامنن و
عالمان کارآفرینی نیز مفهو «امر پسندیده» را تأیید میکننـد ( Weerawardena & Mort,
 .)2006روشن ا ت که ماهیت کارآفرینی اجتماعی ،شامل مفهو کلـی کـار بـه نفـع اجتمـاع
ا ت ،اما ترکیبی از عوامل دیگر نظیر بینش کارآفرینانه و کسبوکـار را نیـز در بـر مـیگیـرد

(.)Dees, 2007
کارآفرینان اجتماعی توانایی قابل منحظهای برای ا تفاده از شکلهای جدید ـازماندهی
و مدلهای نوآورانه کسبوکار نشان دادهاند که کسبوکار مخـاطرهآمیـز آنهـا را بـه عنـوان
ابزاری موثر برای خلق و ایجاد ثروت و ارتقـای ارزشهـای اجتمـاعی ،تبـدیل ـاخته ا ـت
( .)Zahra and Wright, 2011آنها ،به عنوان عامنن تغییـر ،رهبـری ،خنقیـت و روحیـه
کارآفرینی را ترکیب میکنند تا راهحلهای اجتماعی را تو عه دهند .آنان با طی گستردهای از
مسائل در حوزههای متنوعی از قبیل آموزش و پـرورش ،بخـش بهداشـت و ـنمت ،بخـش
عمومی و تو عه اقتصادی ر و کار دارند ( .)Frazier, 2009اصطنح کارآفرینی اجتماعی بـه
صورت گسترده مورد ا تفاده قرار میگیرد و این مفهو اکنون یک پدیده جهانی آشنا ا ت اما
1. Drucker, 1985
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مبانی نظری گویای آن ا ت که تعریـ جهـانشـمولی بـرای آن وجـود نـدارد .بـرای مثـال،
کارآفرینان اجتماعی به شکلهای زیر تعری شدهاند:
ـ شهروندان بخش خصوصی که به ترویج تغییر در بخش عمومی کمک میکنند و بر مسائل
اجتماعی تاکید دارند ،اما ممکن ا ت مستقیماً در حل «مسائل اجتماعی» نقش نداشته باشند

()Waddock & Post, 1991؛
ـ رهبران مردمی ()Brant, 1996؛
ـ خالقان داراییهای جامعه و اصنحطلبان رفاه اجتماعی ()Leadbeater, 1997؛
ـ عامنن تغییر در بخش اجتماعی ()Dees, 2007؛
ـ کارآفرینان مدنی که ابتکار عمل در پرداختن به چالشهای اجتماعی را در د ت دارند
()Korosec & Berman, 2006؛

ـ کسانی که از طریق پیگیری و بهرهبرداری از فرصتهای در
ارائه میدهند ()Weerawardena & Mort, 2006؛

شده ارزشهای اجتماعی را

ـ گونهای از کارآفرینان تجاری اما با هد اجتماعی (.)Sperandio, 2005
با وجود برخی تفاوتها در تعری اصطنح کارآفرین اجتماعی ،مبانی نظری عنصر مشتر
حیاتی را در را تای مفهو «امر پسندیده» نشان می هد؛ مأموریت اصلی کارآفرینان اجتمـاعی
تغییر اجتماعی از طریق فعالیتهایی ا ت که ارزش اجتماعی خلق میکنند (.)Dees, 2007
شايستگیهای کارآفرينان .شایستگی ،1مفهومی ا ت که رویکردها و شکلهای بسیاری

دارد و مدلهای شایستگی کارآفرینی در رویکردهای مختل ریشه دارند .برر ی حجی اند
پژوهشهای تجربی مربوط به کارآفرینی اجتماعی نشان میدهد که رشد روزافزونی در
مطالعههای مربوط به مشخصات جمعیت شناختی و رهبران کارآفرینان اجتماعی و همین طور
تجربهها و شایستگیهای آنها دیده میشود ( .)Frazier, 2009در طول دو دهه اخیر،
برر یهایی در زمینههای مختل وجود داشته که درصدد خلق فهر تی از شایستگیهای
کارآفرینی ،با طوح مختل طبقهبندی ،بودهاند .برخی پژوهشگران ،از اصطنحات جایگزین
مانند مهارت یا تخصص ا تفاده کردهاند اما پژوهش آنها ،یافتههایی را در پی دارد که مربوط
به حوزه عمومی شایستگیهای کارآفرینی هستند ( .)Mitchelmore and Rowley, 2010
پژوهشگران اذعان دارند که بین شایستگیهای مـدیریتی و شایسـتگیهـای کـارآفرینی،
تفـاوت وجـود دارد ( .)Lerner, and Almor, 2002برخـی معتقدنـد کـه شایسـتگیهـای
کارآفرینی ،2برای آغاز یک کسبوکار و مهارتهای مدیریتی ،برای رشد یک کسبوکار ،مـورد
1. Competence
2. Entrepreneurial competencies
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نیاز هستند .اگرچه شایستگی در کـارآفرینی ،نیازمنـد شایسـتگیهـایی از هـر دو حـوزه ا ـت.
شایستگیهای کارآفرینی ،برای موفقیت و رشد کسبوکار مهی هستند و در ماهیت و نقـش
چنین شایستگیهایی میتواند پیامدهای مهمی در عرصه عمل داشته باشـد ( Mitchelmore
.)and Rowley, 2010
مفهو شایستگی کارآفرینی ،نه تنها در مبانی نظری شایستگی در مدیریت ،بلکه در مبانی
نظری کارآفرینی ریشه دارد .شایستگیهای کارآفرینی ،در تملک افراد هستند  -کارآفرینانی که
ازمانها را راهاندازی نموده یا ارتقا میدهنـد و آنهـایی کـه از طریـق ـازماندهی منـابع و
فرصتها ارزش خلق میکنند .برد 5معتقد ا ـت کـه شایسـتگیهـای کـارآفرینی ،بـه عنـوان
ویژگیهای ا ا ی ،مانند دانش ،انگیزه ،صفات شخصی ،نقشهـای اجتمـاعی و مهـارتهـای
ویژهای تعری میشوند که منجر به شکلگیری ،بقا و یا رشـد ـرمایهگـذاری مخـاطرهآمیـز
میشوند .همچنین شایستگیهای کارآفرینی به معنای صـفات ،مهـارتهـا و دانـش نیـز ذکـر
شدهاند (.)Lau. Et al, 1999
برخی نیز عنقهمند به نحوه بهکارگیری ایـن مهـارتهـا در زمینـههـای مختلـ هسـتند
( .)Hunger and Wheelen, 1996من و همکاران 2شایستگیهای کارآفرینی را بـه عنـوان
توانایی کلی کارآفرین برای انجا موفقیتآمیز یک نقش شغلی تعری کـردهانـد .یـک اجمـاع
کلی در این خصوص وجود دارد مبنی بر اینکه شایستگیهای کارآفرینی ،در تملک افراد یعنـی
کسانی که کسبوکار را آغاز و ارتقا میدهند قـرار دارد .جانسـون و وینتر ـون 3دریافتنـد کـه
محدوده مهارتها و شایستگیهای مورد نیاز برای راهاندازی یـک شـرکت کوچـک ،از لحـا
کیفی و همین طور از لحا کمی ،با مهارتها و شایسـتگیهـای مـورد نیـاز در شـرکتهـای
بزرگتر ،تفاوت دارد .این امر حداقل به صورت موردی صدق میکند ،زیرا در زمینه کارآفرینی،
تمرکز اصلی بر افراد ا ت .همانگونه که بیان شد در پژوهش کارآفرینی ،ویژگیهای جمعیـت
شناختی ،روانی و رفتاری فرد و همین طور مهارتها و دانش فنی آنها اغلب به عنوان عواملی
که بیشترین تأثیر بـر عملکـرد را دارنـد ،ذکـر مـیشـوند ( Mitchelmore and Rowley,
 .)2010باو  1بر پایه ایر مطالعات فهر تی از نه شایستگی کـارآفرینی را تنظـیی نمـود .ایـن
شایستگیها عبارت بودند از :دانش ،توانایی شناختی ،مدیریت بر خویش ،دانش مدیریت ،منـابع
انسانی ،مهارت تصمیی گیری ،رهبری ،تشخیص و تو عه فرصت .نویسندگان مختل معتقدنـد
که مهارتها ،دانش و تجارب مختلفی ،در قلب موفقیت کارآفرینی قرار دارند .به عنوان مثال:
3. Berd, 1995
4. Mann. Et al, 2002
5. Johnson, S. and Winterton, 1999
6. Baum, 1994
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ـ پیشینه و تجربه شخصی ،از قبیل تجربه تجاری ،تاریخچه نوآوری ،تجربه تولیـد و بازاریـابی،
تجربه کارآفرینی و ارتباط قبلی با رمایهگذاران مخاطره جو ()Murray, 1996؛
ـ با و و گو وامی ،5تأثیر عوامل اجتماعی -اقتصادی مانند پیشرفت تحصیلی ،تجربـه قبلـی
کسبوکار از جمله پیشینه خانوادگی در کسبوکار و الهای کسبوکار ،تکیه بـر امـور مـالی
بانکی و منابع غیرر می مالی در هنگا راهاندازی را در نظر گرفتهاند؛
ـ فریل ،2شکا های مهارت در شرکتهای کوچک را مـورد برر ـی قـرار داده ا ـت و اشـاره
کرده ا ت که کا تیها و ضع های مدیریت در شـرکتهـای کوچـک ،شـامل برنامـهریـزی
ضعی  ،ارزیابی مالی ،تفویض اختیار ناکافی ،فقدان تخصص و یا حمایت عملکردی ،گسسـتگی
کارکنان از مدیریت و بازاریابی ناکافی ا ت؛
ـ گس و همکاران تواناییهای فکری ،تواناییهای اجتماعی و مهارتها و تواناییهای مدیریتی
را مهیترین شایستگیهای کارآفرینان کش کردند ()Gasse. Et al, 1997؛
ـ ویژگیهای شخصیتی ماننـد ثبـات شخصـیت ،رهبـری ،اعتمادبـهنفـس ،نـوآوری و توانـایی
ریسکپذیری ()Martin, and Staines, 1994؛
ـ ویژگیهای رفتاری مانند دیدن یک چشـیانـداز بـزرگتـر ،قـدرت تشـخیص فرصـتهـای
منحصربهفرد  ،ایجاد یک تعهد کلی ،در نیاز بـه کنتـرل ،داشـتن یـک دیـدگاه ـودگرایانه،
ا تقبال از عد قطعیت ،بهرهگیری از ارتباطات موثر ()Mitton, 1989؛

ـ شیوه تخصیص زمان مدیران بین فعالیتهای مختل و ارتباط و تعامل مدیریتی (
)2006؛

Flore´n,

ـ در مطالعهای انجا شده تو ط من و همکاران ،ده حوزه شایسـتگیهـای کـارآفرینی ،از یـک
چشیانداز رفتاری ،تشخیص داده شدهاند :شایستگیهای مربوطه بـه فرصـت ،ارتباطـات ،تـوان
تحلیل ،ن وآوری ،عملیات ،مهارت انسانی ،ا تراتژیک ،تعهد ،یـادگیری و نقـاط قـوت شخصـی.
همچنین مشخص شد که آنها ،بر عملکرد کسبوکار مخاطرهآمیز تأثیر مستقیی یا غیرمستقیی
دارند.
3
ـ همچنین مارکوفسکا ( )2155در یـک برر ـی ،مهـیتـرین مفهـو ـازیهـا در خصـوص
شایستگیهای کارآفرینانه را به شرح جدول یک گردآوری کرده ا ت.

1. Basu and Goswami, 1999
2. Freel, 1999
3. Markowska
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جدول  .5مفهو ازی شایستگیهای کارآفرینانه ()Markowska, 2011
نويسندگان

مفهومسازی شايستگی کارآفرينی


یوهانیسون ()5113

توانایی پیشبینی و تصور قابلیتهای جدید و محقق کردن آنها با دانستن چرایی
(نگرشها ،ارزشها ،انگیزشها) ،چگونگی (مهارتها) ،چه کسانی (مهارتهای
اجتماعی) ،چه وقت (بینشها) و چه چیزی (دانش)

چندلر و هنکس ()5111

توانایی تشخیص و بهرهگیری از فرصتها و توانایی تر یی منفعت رمایهگذاری

برد ()5111

توانایی تحمل تنشها ،تمرکز ا تراتژیک ،ا تقرار ازمان همراه با گرایش
کارآفرینی ،توانایی ایجاد و باز ازی روابط

اریکسون ()2112

توانایی تشخیص و بهرهگیری از فرصتها همراه با توانایی کسب و ا تفاده از منابع

من ()2112

شایستگیهای تشخیص فرصت و تو عه بازار ،ارتباطات ،مفهومی ،ازماندهی،
ا تراتژیک و تعهد

لنز و همکاران ()2151

مسیرهای جدید برای د تیابی به اهدا کسبوکار مربوط به نوآوری و توانایی
شنا ایی و پیگیری فرصتها

را مو ن و همکاران (زیر
چاپ)

پاالیش فرصت ،اهر

ازی شایستگی

بحث مربوط به شایستگیها در مبانی نظری کارآفرینی ،در مراحل اولیه خود به ر میبرد.
کارآفرینان اجتماعی افراد برانگیختـهای هسـتند کـه بـرای غلبـه بـر مسـائل اجتمـاعی دارای
شایستگیهای ویژهای میباشند .تا کنون پدیده شایستگیها در حوزه کارآفرینی اجتماعی کمتر
مورد توجه قرار گرفته ا ت .همانگونه که از نا کارآفرینی اجتماعی مشخص ا ت ،او فـردی
ا ت که میتواند بر مبنای ارزش اجتماعی که خلق میکنـد ،شنا ـایی شـود .ارزش اجتمـاعی
نتیجه عنقه کارآفرینان اجتماعی به منافع عمومی ا ت .پیامـدهای ارزشـی آن ممکـن ا ـت
شامل کاهش فقر ،افزایش رمایه اجتماعی ،نمتی بیشتر و بهبود شرایط شود .بـا توجـه بـه
گستردگی تعاری کارآفرینان اجتماعی ،در این پژوهش منظور از کارآفرینان اجتمـاعی کسـانی
هستند که به صورت مستقل به تأ یس یک کسبوکار میپردازند و یا در قالب ـازمانهـای
موجود د ت به ایجاد ارزشهای اجتماعی نوآورانه مـیزننـد .مبنـای ایـن تقسـیی بـر ا ـا
ا تقنل کارآفرین ا ت .نوع مستقل کارآفرینان اجتماعی را کارآفرینی مردمی و نوع وابسته به
یک ازمان را کارآفرینی اجتماعی مینامند .بنابراین دو گونه اصلی نظری کارآفرینان اجتماعی
در این پژوهش شامل دو مورد فوق هستند.
همچنین با توجه به برر ی مبانی نظری پژوهش مجموعاً پر ش اصلی این پژوهش به شکل
زیر مطرح میشود:
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ـ شایستگیهای کلیدی راهاندازی کارآفرینی اجتماعی بر ا ـا
اجتماعی چیست؟
ـ شایستگیهای کلیدی رشد کارآفرینی اجتماعی بر ا ا تجارب زیسته کارآفرینان اجتماعی
چیست؟
.3روشپژوهش 
متون پژوهشی کارآفرینی اجتماعی عموماً بـا ا ـتفاده از مطالعـات مـوردی ( Certo and

 )Miller, 2008و یا شواهد حکایتی به د ت آمده از ازمانهای حامی کارآفرینان اجتمـاعی
نگاشته شدهاند .اما مبانی نظری ،چنین عواملی را به طـور واضـح بـه عنـوان شایسـتگیهـای
کارآفرینان اجتماعی شنا ایی نمیکند .همچنین تاکنون مطالعات اندکی بـه برر ـی چگـونگی
تو عه شایستگیها از طریق تجربه پرداختهاند ( .)Louw, et al, 2012بنابراین این ا ـتدالل
تقویت میشود که پژوهشهای تجربی بیشتری به منظور در بهتر این شایستگیها مورد نیاز
ا ت .از آنجا که کارآفرینی اجتماعی پدیدهای وابسته به زمینـه ا ـت بنـابراین ،بـرای تو ـعه
شایستگیهای آن ،در هر زمینه خاص فرهنگی ،اقتصادی و اجتمـاعی بایـد از روش پژوهشـی
ا تفاده نمود تا تجارب مرتبط با هر بستر مد نظر را به طور ویژه مورد مطالعه قرار دهد.
این پژوهش از لحا موضوعی در حوزه شایستگیها و از لحا روش ،اکتشافی ا ت و بـه
توصی تجارب زیسته کارآفرینان اجتماعی میپردازد .طراحـی پـژوهش ،عنصـری ا ا ـی در
پژوهشهای تجربی ا ت و به همین بب ،برای پژوهشگران کارآفرینی و همه کسانی که بـه
نتایج مربوط به کارآفرینی عنقهمندند یک دغدغه مهی بـه شـمار مـی رود ( Crook. Et al,
 .)2009بسیاری از پژوهشگران ،روشهای تحقیق کیفی را برای مطالعه کارآفرینی منا ب تـر
میدانند ( .)Gartner, 2001همچنین دیدگاه تجربـی نیـز دارای پتانسـیل ارزشـمندی بـرای
مطالعه پدیدههای کارآفرینی از جمله شایستگیهـای کارآفرینـان اجتمـاعی ا ـت (& Shane

 .)venkataraman, 2000از طرفی برای تو عه هر مفهو از کارآفرینی اجتماعی الز ا ـت
مفهو مزبور در برر ی دقیق تجربی مورد برر ی قرار بگیرد (.)Helm, Andersson, 2010
با توجه به آنچه گفته شد ،پدیدارشنا ی به عنوان نوعی ا تراتژی پژوهش کیفی ،بـرای انجـا
این پژوهش منا ب به نظر میر د .هد تحقیق پدیدارشنا ی ،اکتشـا و توصـی تجـارب
زیسته کارآفرینان اجتمـاعی بـه گونـهای ا ـت کـه از ایـن مجـرا بتـوان بـه جـوهره پدیـده
شایستگیهای کارآفرینان اجتماعی د ت یافت .بنابراین انتظار می رود تا تصویری مشـروح از
پدیده شایستگیهای کارآفرینان اجتماعی تر یی گردد.
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ازاینرو پدیدارشنا ی به عنوان روش پژوهش میتوانـد بـه عنـوان یـک ا ـتراتژی تحقیـق
( )Moustakas, 1994یا به عنوان یک نوع نگرش (مجموعه نظا خاصی که یک موضوع را
در چارچوب آن بتوان پژوهش کرد) مطرح شود .هد پژوهش پدیدارشنا ی ،توصی صریح و
شنا ایی پدیده ها ا ت ،البته آن گونه که در موقعیتی خاص از ـوی افـراد ادرا مـیشـوند

(.)Vanderstoep and scott, 2009
پژوهش پدیدارشناختی حاضر با بـهکـارگیری مفروضـات بنیـادی پـارادایی تفسـیری و بـا
بهرهگیری از مصاحبههای نیمه ـاختمند بـا کارآفرینـان اجتمـاعی در جسـتجوی اکتشـا و
توصی شایستگیهای ایشان ا ـت .پـژوهش از روششنا ـی پدیدارشـناختی کیفـی ،کـاربرد
اصنحی روش ون کا تو ط مو تاکا بهره گرفته ا ت که در آن توصی های زمینهای و
اختاری جهت د تیابی به جوهره و ذات پدیده شایسـتگیهـای کارآفرینـان اجتمـاعی مـورد
ا تفاده قرار میگیرد .به طور خنصه مراحل و گا های زیر در این پژوهش طی شده ا ت:
در گا نخست و در بخش مقدمه نیـاز بـه توصـی جـوهره شایسـتگیهـای کارآفرینـان
اجتماعی بر ا ا تجارب زیسته کارآفرینان تشریح میشود .در ایـن گـا  ،پـژوهشگـران بـه
تعیین این موضوع پرداخته که مسئله پژوهش با بهکارگیری رویکرد پدیدارشنا ی ،بهتر برر ی
میشود .بهترین نوع مسائلی که برای این شکل از پژوهش منا ب ا ت ،مسائلی هسـتند کـه
نیازمند فهی مشتر یا تجربه مشتر عدهای در باب یک پدیده باشـند .گـردآوری دادههـا در
این پژوهش پدیدارشناختی ،شامل مصاحبههای نیمه اختمند با مشارکتکنندگان میشـود .از
مشارکتکنندگان ه ؤال گسترده و عمومی پر ـیده شـد :در مـورد پدیـده مـورد نظـر چـه
تجربهای دارید؟ چه زمینه یا وضعیتی نوعاً بر تجربه شما از پدیده مورد نظر تأثیرگـذار ا ـت؟
ؤال پایانی باز دیگری نیز ،پر یده شد :معنای کارآفرین بودن در زندگی شما چیست؟
بر پایه دادههای حاصل از ؤالهـای پـژوهش ،پژوهشـگران بـه برر ـی دادههـا (نظیـر
رونوشت مصاحبهها) پرداختند .همچنین به برجسته نمودن گزارههای مهی ،جمـنت و عبـارات
نشاندهنده چگونگی شکلگیری تجربه مشارکتکنندگان در خصوص پدیده ادامه دادند .مو
تاکا این گا را افقی ازی(5هر گزارهای دارای ارزش برابر میباشـد) مـینامـد .ـپس بـه
تو عه د تهها و خوشههایی از معانی از درون گزارههای مهی و با معنی به شکل تـی پرداختـه
شد .تعیین حدود افقها به عنوان کیفیتهای الیتغیر و ثابت و د تههای غیرتکراری و غیر هی
پوشان ازنده تیها حائز اهمیت بود .پس گزارههای با معنی و مهی و تیهـا جهـت نگـارش
توصیفی از تجارب مشارکتکنندگان (توصی متنی) مورد ا تفاده قرار گرفـت .ایجـاد انسـجا
میان توصی های متنی فردی در درون یک توصی متنی عا صورت پـذیرفت .همچنـین بـه
1. Horizontalization
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نگارش توصیفی از متن و محتوای موثر بر چگونگی شکلگیری تجربـه مشـارکتکننـدگان از
پدیده پرداخته شد که متغیر تصویری پرانگاشتی 5یا توصی اختاری نامیده مـیشـود .لحـا
نمودن آزادانه کیفیتهای اختاری و پویایی آن نیـز مهـی ا ـت .خوشـهبنـدی کیفیـتهـای
اختاری به درون تیها به معنای تو عه تیهای اختاری ا ت .از طریق ادغا و یـک پارچـه
نمودن توصیفات متنی و اختاری ،پژوهشگران به نگارش و توصی جامع (مرکب از تـیهـای
متنی و اختاری) که جوهره2پدیده را عیان می ازد؛ پرداختند که اختار الزامی یا الیتغیـر یـا
جوهر نامیده میشود .به عبارت دیگر ،انسجا شهودی -بازتابی از توصیفات اختاری مرکب و
توصیفات متنی مرکب جهت ایجاد امتزاجی از معانی و جوهرههای یک پدیده یا تجربه ،صورت
گرفت.
3
در خصوص چالش این که چه کسی در پژوهش باید پیش فرضها را براکت کند ،تحقـق
این موضوع در فرایند گـردآوری و تحلیـل دادههـا و از طریـق رفـت و برگشـت مکـرر میـان
پژوهشگر-دادهها -مشارکتکننده ،میسر شد .پس مشارکتکننـدگان بـه همکـاران پژوهشـی
تغییر نقش داده و از ایفای نقش بازگوکننده تجارب به کسی که عنوه بر بیـان تجربـه در هـر
گا از تحلیل دادهها به بازبینی و اعن توافق با آن معنا میپردازد ،تبدیل شدند .به طـور کـل،
عمدهترین گا های عملی تحقق براکت کردن در این پژوهش در بخشهایی نظیر گـردآوری و
تحلیل دادهها و جایگاه پژوهش گر انجا شد .همچنین با توجه به اینکـه تـنش بـرای اجـرای
براکت در را ر این پژوهش ا تد ،مهیتـرین اقـدامات عملـی بـرای براکـت کـردن در ایـن
پژوهش بر ا ا دیدگاه مو تاکا ( )5111و کر ول ( )2117عبارتند از:
ـ تعیین جایگاه پژوهشگر :در مرحله آغاز پژوهش (تعلیق نقش باورها و دانش پیشین)؛
ـ ثبت کامل دادههای مصاحبه و نگارش آن به نحوی که قابل بازیابی و مطالعه و مرور مجـدد
باشد؛
ـ یادداشتبرداری در طول مصاحبه و تحلیل دادهها؛
ـ همکاری مشارکتکنندگان در پژوهش در ه گا تحلیل دادهها؛
ـ برای حفظ قابلیت امانتداری در این پژوهش مجموعاً اقداماتی کاربردی زیر صورت پذیرفت:
بهره گیری از مشارکتکنندگان به عنوان همکاران پژوهشی (بازبینی و تأیید شرکتکنندگان در
پژوهش) ،ایجاد و نگهداری دفترچهای از یادداشتهای بازتابی ،بهکارگیری توصی هـای غنـی
1. Imaginative variation
2. Essence

واژه براکت به طور فزاینده ای در پژوهشهای کیفی به کار برده می شـود .براکـت کـردن یـا اپوخـه یـک روش مـورد
ا تفاده در پژوهش پدیدارشنا ی ا ت که برای کاهش اثرات مضر پیش فرض هایی به کار می رود که ممکن ا ـت رونـد
پژوهش را نامعتبر ازند.
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در تو عه تیها و کثرت گرایی نظری .اختصاص زمان منا ب برای تشریح هـد پـژوهش بـه
مشارکتکنندگان ،تعیین رویههای گـردآوری دادههـا ،تعیـین نقـش پـژوهشگـر ،ـؤالهـای
پژوهش ،نحوه حفظ انسجا دادهها ،فرایند تحلیل و نحوه اطمینان بخشی به دادهها.
این موارد ،عناصر مهمی بودند که پیش از اجرای پژوهش مورد تفکر قرار گرفته و تعیین شدند.
در جدول دو ویژگیهای عمومی پژوهش حاضر به طور خنصه قابل مشاهده ا ت.
جدول  .2طرح پژوهش

نقطه تمرکز

ماهیت تجربه زیسته شایستگیهای کارآفرینان اجتماعی

مسئله پژوهش
دانش پایه
واحد تحلیل
شکل گردآوری دادهها

نیاز به کش و توصی ماهیت شایستگی کارآفرینان اجتماعی
مدیریت منابع انسانی ،کارآفرینی ،فلسفه پدیدارشنا ی
تجربه زیسته کارآفرینان اجتماعی که صاحب تجربه مشترکی هستند
انجا مصاحبه با افراد
تحلیل دادهها برای گزارههای مهی ،واحدهای معنی ،توصیفات
اختاری و متنی (زمینهای) ،توصی جوهر پدیده
توصی ماهیت یک تجربه

شیوه تحلیل دادهها

گزارش مکتوب

با توجه با این که شایستگیهای راهاندازی کسبوکار مستقل میتواند متفاوت از
شایستگیهای کارکنان کارآفرینان ازمانی باشد ،پس از تو عه چارچوب نظری برای
نمونهگیری ،پژوهشگران در ادامه شروع به شنا ایی مصادیق گونههای کارآفرینی اجتماعی
برای انجا مصاحبه نمودند .برای شنا ایی مصادیق نمونههای پژوهش ،معیارهای زیر مورد
نظر قرار گرفت .نخست ازمانهایی که بیش از  11درصد اهدا آنها اجتماعی بود ،دو
راهبرد کسب درآمد در آنها به صورت مکمل یا فرایند اصلی وجود داشت ،به عبارتی افزون بر
کمکهای دولتی ،درآمد به د ت آمده از فعالیتهای اقتصادی خود مو سه نیز وجود دارند.
و نوآوری در آن ازمانها مشاهده می شود .نهایتا ود در بین اعضای آن توزیع نشده
بلکه برای ادامه فعالیتها و ر یدن به هد های اجتماعی آن ازمان ،رمایه گذاری مجدد
می شود .پس از شنا ایی این ازمانها ،مصاحبههای ابتدایی با اعضای کلیدی آنها انجا
شد و افرادی که در ایجاد ارزش اصلی آن مجموعه نقش اصلی را ایفا نمودهاند به عنوان
مصادیق کارآفرینان اجتماعی شنا ایی شدند.
در نمونهگیری دو گروه عمده از انواع کارآفرینی اجتماعی مورد نظر قرار گرفتند .نخست
گروهی از کارآفرینان اجتماعی ،مو و به کارآفرینان مردمی که به قصد خلق ارزش اجتماعی
به تأ یس یک کسبوکار پرداخته بودند .نمونههایی از این کارآفرینان مردمی مشارکتکننده
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در پژوهش شامل طراحان و مجریان طرحهای ابتکاری جهت احیای مناطق محرو و یا پایین
شهرها بودند .پس نوع دیگری از کارآفرینان اجتماعی که در درون یک ازمان موجود
فعالیت میکردند  .این نوع اختار ازمانی الزاماً اختار تجاری و شرکتی نبود و در برگیرنده
مؤ سات دولتی ،دانشگاهها ،پژوهشگاهها و ازمانهای غیرانتفاعی میشد .درحالیکه
کارآفرینی ازمانی اغلب در بخش خصوصی تصور میشود ،ایر ازمانها نیز میتوانند این
نوع کارآفرینی را با مقاصد اجتماعی پیگیری کنند .نمونه مشارکتکنندگان نوع دو در این
پژوهش در حوزههای آموزش و توانمند ازی اقشار کی بضاعت بودند.
در مراحل بعد تعدادی از واجدین شرایط که تمایل به همکـاری بیشـتری داشـتند و واجـد
شرایط بودند دعوت به همکاری شدند و برای کارآفرینـان واجـد شـرایط دعـوتنامـه ابتـدایی
مشارکت در این پژوهش ار ال شد .پس از دعوت مقدماتی ،کسانی که اعن آمادگی نمودند،
فر دعوت به مصاحبه را تکمیل کردند و ایرین از فرایند مصـاحبه حـذ شـدند .در مرحلـه
ابتدایی حدود  51کارآفرین شنا ایی شدند که در نهایت هشت نفر اعـن آمـادگی نمودنـد در
مرحله تکمیل نمونه دو نفر حذ شدند تا در نهایت نفرات شرکتکننده در پژوهش شـش نفـر
باشند .نامه تشکر بابت مشارکت در پژوهش برای تمـامی  51نفـر ار ـال شـد .نفـرات اصـلی
مشارکتکننده در ادامه با هد و شیوه انجا پژوهش آشنا شـدند از طریـق تمـا دوبـاره در
خصوص زمانبندی اجرای مصاحبه با آنان همـاهنگی شـد و پـیش از اجـرای مصـاحبه ،فـر
رضایت عالمانه موجود نیز برای آنان تکمیل شد .در نهایت فر مصـاحبه قبـل از مصـاحبه در
اختیار آنان قرار گرفت و در زمان مورد توافق مصاحبه با حالت گفت و گوی دو تانه صـمیمانه
انجا شد و در خنل گفت و گو ه جهت کلی با طرح ه ؤال باز دنبال شـد .ـه محـور و
ؤال کلی بر ا ا فن مصاحبه پدیدارشنا انه یدمن ( )2116عبارت بود از:
ـ چه زمینهای بر تجربه شما اثرگذار بوده ا ت؟
ـ چه چیزی تجربه کردهاید؟
ـ چه معنایی برای شما داشته ا ت؟
از آنجا که مشارکت در این پژوهش نیاز به همکاری بیشتری داشـت در ـه نوبـت نتـایج
حاصل از تحلیل دادهها برای مشارکتکنندگان ار ال شد تا نظر خود را در آن خصـوص بیـان
کنند .بار اول پس از تکمیل مصاحبه ،متن کامل مصاحبه برای آنان ار ال شد که نـدرتاً مـورد
جرح و تعدیل قرار گرفت و با موافقت با متن مصاحبه دادهها آماده تحلیـل شـدند .مرتبـه دو
هنگامی که دادههای آنان در خصوص اقدامات کارآفرینانـه در قسـمت ـاختار بخشـی مـورد
د تکاری پژوهش گر قرار گرفت و از آنان خوا ته شد تا نظرات خود را مرقـو کننـد کـه در
این مرحله افقهای جدید ظاهر شد .مرتبه و برای اعن نظر در خصوص جوهره بـه د ـت

511

چشمانداز مديريت دولتی-شماره  - 51پايیز 5931

آمده از پدیده کارآفرینی مورد نظرخواهی قرار گرفتند که مجدداً روایت مـورد نظـر آنـان مـورد
ا تفاده قرار گرفت.
برای نامیدن مشارکتکنندگان در پژوهش کیفی معموالً از ا ـی مسـتعار و یـا کـد بـرای
مشارکتکنندگان ا ـتفاده مـیشـود  .در ایـن مطالعـه از کـد گـذاری بـا عـدد بـرای نامیـدن
مشارکتکنندگان به شرح جدول شماره ه ا تفاده شده ا ت .به عنوان مثال اولین کـارآفرین
مشارکتکنندهای که کارآفرین با هد اجتماعی ا ت و مسـتقل فعالیـت مـیکنـد دارای کـد
شماره  5-5-2ا ت .کدهای کارآفرینان مشارکتکننده در پژوهش در جدول شماره ـه قابـل
رویت ا ت .متنا ب با ؤال اول پژوهش برای کش و توصی شایستگیهای مورد نیاز برای
راهاندازی کسبوکار مستقل اجتمـاعی ،ـه نمونـه و بـرای شنا ـایی شایسـتگیهـای رشـد
کسبوکارهای با هد کارآفرینی اجتماعی نیز ه نمونه انتخاب شد و مجموعاً شش کارآفرین
در پژوهش مشارکت کردند.
جدول  .3اطنعات جمعیت شناختی مشارکتکنندگان
گونهنمونه
پژوهش 

فردی 

سازمانی 
اجتماعی 

کد

وضعیت

سطح

تأهل 

تحصیالت 

5-5-2
2-5-2

11
16

مرد
زن

متأهل
متأهل

لیسانس
فوقلیسانس

3-5-2

14

مرد

متأهل

لیسانس

5-2-2
2-2-2

36
15

مرد
مرد

متأهل
متأهل

لیسانس
فوقلیسانس

3-2-2

31

مرد

متأهل

دیپلی

مشارکتکنند

سن 

جنسیت 

ه

صنعت 
آموزش
کشاورزی
شبکه
اجتماعی
صنعت دارو
پوشا
بهداشت
عمومی


5

در پدیدارشنا ی ،فرایند نسخه برداری به عنوان«عمل قدرتمند عرضه» شناخته مـیشـود
( .)Oliver, Serovich & Mason, 2005بنفاصله بعد از هر مصاحبه ،نـوار ضـبطشـده آن
بدون کی و کا ت رونویسی شد .در طول مصاحبه یادداشتهایی 2هـی نوشـته شـده بـود کـه
نوشتههای بازتابی مربوط به فایل صوتی به کامپیوتر منتقل و به نا شـخص مصـاحبه شـونده
ذخیره شد .پس متن صوتی به فایل ورد  2117انتقال داده شد .متن ورد جهت حفظ محرمانه
مانــدن و ناشــنا مانــدن تغییــر نــا داده شــد .ــپس ایــن مــتن از طریــق ای میــل بــرای
1. powerful act of representation
2. Memo
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مشارکتکنندگان ار ال شد تا صحت و اعتبار آن را تأیید نمایند .در این قسمت تنها یـک نفـر
از مشارکتکنندگان خوا تار اعمال تغییراتی جزیی در اظهارنظر خویش شد.


دادههاويافتههایپژوهش 
.4تحلیل 

برای تحلیل دادههای ایـن پـژوهش رویـهای ابـداعی ( )Moustakas, 1994بـا اعمـال
تعدینتی که در طول تحلیل کیفی دادهها پدیدار شد ا تفاده شد .بـه ایـن شـکل کـه در گـا
نخست و پایینترین طح تحلیـل دادههـا ،بـر ا ـا گـزارههـای معنـادار برخا ـته از مـتن
مصاحبهها افقهای فکری کارآفرینان احصا شد .در طح دو تحلیل دادهها ،افقهای به د ت
آمده مرحله قبل در درون دو طبقه کلی خوشهبندی شدند .خوشه اول بر حسب شایستگیهـای
کارآفرینان مردمی و خوشه دو بر حسـب شایسـتگیهـای کارآفرینـان اجتمـاعی بـه صـورت
منسجی توصی شدند .در باالترین طح انتزاعی تحلیل دادهها و به منظور د تیابی به جوهره
شایستگیهای کارآفرینان با اهدا اجتماعی ،توصی های منسجی مرحله پیش در هـی ادغـا
شد .فرایند لسله مراتبی تحلیل دادههای این پژوهش در جدول چهار قابل مشاهده ا ت.
جدول  .1اختار لسله مراتبی تحلیل دادهها
توصیفهایمنسجم

سطحاولتحلیل:ادغامساختاری
جوهره شایستگیهای کارآفرینان با اهدا اجتماعی
سطحدومتحلیل:توصیفمنسجمروايت
توصی منسجی متن روایت مربوط به شایستگیهای کارآفرینی مردمی

توصی منسجی روایت مربوط به شایستگیهای
کارآفرینی اجتماعی

افقها
يکسانسازی 

دادهها:
سطحسومتحلیل 



سطحسومتحلیلدادهها:يکسانسازیافقها .در مرحلـه نخسـت از تحلیـل دادههـای
پژوهش ،توضیحات کنمی هر شرکتکننده در پژوهش در ارتباط با اظهارات و توضیحاتی کـه
ن مـورد تحلیـل قـرار گرفتنـد .در ایـن گـا
میتواند به ؤالهای پژوهش مربوط شـود ،کـام ً
واحدهای معنادار از عبارات و توصی های مشارکتکنندگان ا ـتخرا شـد .همـه اظهـارات و
توضیحات ،اهمیت و ارتباط یکسانی یافتند .در واقع پژوهشگران بـه دنبـال فراوانـی گـزارههـا
نبودند .گزارههای مهی به د ت آمده ،واحدهای معنایی آشکاری را بـرای شـرکتکننـدگان در
پژوهش تشکیل دادند .این رویه یک فرآیند تکراری بود .در این گـا ابتـدایی تحلیـل دادههـا
برای جلوگیری از انباشت دادهها ،صرفاً نکات کلیدی معنادار طرح شدند .افقی ازی بر ا ـا
انتزاع تجارب مشارکتکنندگان بر ا ا الگوی موجود در جدول پنج ا ـتخرا شـد .الز بـه

514

چشمانداز مديريت دولتی-شماره  - 51پايیز 5931

یادآوری ا ت که در همین مرحله تصمیی گرفته شد تا اطنعات تکمیلـی نظیـر کـدها ،منبـع،
فراوانی مشارکتکنندگان در بیان افقها نخست به جدول مربوط به یکسـان ـازی افـقهـای
فکری افزوده شود تا فهی و ا تنباط خوانندگان اثر در همین مرحله غنی تـر شـود .در تشـریح
جدول پنج باید اشاره شود که تون اول مربوط به ردی کدهای ظاهر شده ا ت .تون دو ،
مرحله اول یکسان ازی افقهای فکری ا ت که بر ا ا گزارههای معنـادار حاصـل از مـتن
مصاحبهها ،نا گذاری تیهای اولیه اتفاق افتاد و به عنـوان شایسـتگی مـورد نظـر اشـاره دارد.
تون و به فراوانی (تعداد) و کد نفرات مشارکتکنندهای اشاره دارد که افق مورد نظـر را در
تجربه زیسته خویش ذکر کردهاند .تون چهـار مربـوط بـه گـا دو مرحلـه یکسـان ـازی
افقهای فکری ا ت که بازنویسی معنا یا توصی نا دارد.
جدول  .1تحلیل پدیدارشناختی مصاحبهها
رديف

نامشايستگی

5

توانایی تبدیل ایده
به کسبوکار

کدمشارکتکننده
5-2-2
2-2-2
5-5-2

5

توانایی اجرای
موفقیتآمیز

5-5-2
2-5-2
3-5-2
5-2-2
2-2-2
3-2-2

3

مهارت تصمیی
کارآفرینانه

5-2-2
2-2-2
3-2-2
3-5-2

1

توانایی رهبری
کارآفرینانه

5

اهر

ازی دانش

5-2-2
2-2-2
3-2-2
3-5-2

5-2-2

توصیفافق 

توانایی که کارآفرین اجتماعی را قادر می ازد با ا تفاده از تجربه و
دانش شخصی خود و شناخت و بهکارگیری تجارب دیگران و اطنع
کامل از فرصتها ،ایده خود را به فعالیتی جذاب (از نظر ارزش
رمایهگذاری ،کسب درآمد و ارزش آفرینی) تبدیل کند.
این مهارت اشاره به عد رویاپردازی صر و عد توق در مرحله
ایده دارد .کارآفرینان اجتماعی وقتی نسبت به مجموعهای از فعالیتها
تصمیی میگیرند آن را به رعت اجرا کرده و تغییرهای الز را در
حین اجرا اعمال میکنند.
توانایی اجرای موفقیتآمیز به دانش کسبشده از طریق فرآیند
یادگیری شخصی مرتبط میباشد که عبارتند از بازاریابی ،برنامهریزی
ا تراتژیک ،مدیریت تولید و مدیریت کیفیت.
تصمییگیری کارآفرینانه برای کارآفرینان اجتماعی یک فرآیند
خنقانه ا ت .مهارت تصمییگیری کارآفرینانه به معنی اتخاذ
تصمیمات شهودی ا ت .کارآفرینان اجتماعی ،اغلب بدون در اختیار
داشتن دادههای کافی ،تصمییگیرندگان قهاری هستند.
رهبری کارآفرینانه به معنای توانایی خلق و اداره ازمانها یا
کسبوکارهای کارآفرینانه ا ت .کارآفرین اجتماعی با مهارتهای
رهبری روح کارآفرینانه را در اقدامات خود میدمد.
رهبری کارآفرینانه اشاره به ازماندهی گروهی از کارکنان برای
د تیابی به اهدا مشتر و با بهکارگیری رفتارهای کارآفرینانه پیش
نگرانه دارد که از طریق بهینه نمودن ریسک ،نوآور بودن در تسخیر
مزایای فرصتها ،پذیرش مسئولیت شخصی و مدیریت تغییر در درون
محیطی پویا برای کسب ارزش محقق میشود.
دانش پیشین ،فرصتی را فراهی میکند که باعث تسهیل در اکتساب

مطالعه پديدارشناسانه شايستگیهای کارآفرينان ...

511

پیشین

5-5-2

6

تخصص در حوزه
فعالیت

5-5-2
2-5-2
3-5-2
5-2-2
2-2-2
3-2-2

داشتن تجربه فنی و فعالیت قبلی در موضوع مربوطه در اقدامات
کارآفرینی نظیر تشخیص و بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی
اجتماعی مهی ا ت.

7

مهارت پرورش
ا تعداد

2-5-2

یکی از ر التهای مهی کارآفرینان اجتماعی این ا ت که به هر یک
از نیروهای انسانی تحت فرمان خود کمک کنند تا ا تعدادهای خود
را به عرصه ظهور بر انند .بنابراین انتخاب افراد منا ب ،اجتناب از
تخریب تفکرات نوآورانه اعضای ازمان در این خصوص مهی ا ت.

4

مهارت ارتباطات
اثربخش

1

توانایی مذاکره برای
کاهش ریسک

51

توانایی حل مسائل
پیچیده

3-2-2

51

مهارت ازماندهی
تیی

3-2-2
5-5-2
2-5-2

52

یادگیری از
شکستها

5-2-2
2-2-2
3-2-2
5-5-2
2-5-2
3-5-2
5-2-2
2-2-2
3-2-2
2-5-2

2-2-2

اطنعات اضافی در مورد بازارها ،تکنولوژیها و فرآیندهای تولید
میشود.
همچنین دانش پیشین در رابطه با نحوهی خدمت به بازارها ،از طریق
کمک کردن به فرد در تعیین بهتر نحوهی ارائه یا معرفی خدمت
جدید ،باعث تسهیل کش فرصتهای کارآفرینانه میشود.

مهارت شکل دادن به روابط موثر .کارآفرینان اجتماعی دارای مهارت
ارتباطی درون و برون ازمانی هستند .توانایی ایشان برای برقراری
ارتباط متقابل با دیگران از طریق تبادل افکار و عقاید ،در کش و
بهرهبرداری از فرصتها موثر ا ت.
توانایی اقدا به مذاکره برای کا تن از ریسک اقدامات .تحت شرایط
عد اطمینان توانایی کارآفرین اجتماعی در متقاعد کردن دیگران تا
حد زیادی به ویژگیهای نظیر خصوصیت برونگرایی وی ،بستگی
دارد.
رویکرد خنقانه و متفاوت نگریستن برای ایجاد راهحلهای جدید
باعث افزایش احتمال موفقیت کارآفرین اجتماعی ا ت.
این توانایی شامل تشریح قابلیت بهکارگیری تفکر منطقی برای
گردآوری و تحلیل اطنعات و طراحی و آزمون طرحهای مختل در
حل مسئله دارد.
تیی ازی در ارزیابی و بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی اجتماعی
بسیار حائز اهمیت ا ت...
این مهارت اشاره به گردآوری افراد خنق و ایجاد انگیزش در آنها
دارد که به طور موقت گردهی میآیند تا یک اقدا کارآفرینانه را انجا
دهند.
کارآفرینان اجتماعی از اشتباهات و شکستها در میگیرند؛ آنها
دارای مهارتها و توانایی در گرفتن از شکستها و ا تفاده از
در ها هستند و همیشه تمایل به یادگیری دارند.
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53

اقدا توأ با ریسک

5-2-2
2-2-2

51

مهارت تو عه بازار
و محصول

5-2-2

51

توانایی تغییر در
ترکیب منابع

56

قابلیت رعت
بخشیدن به
تغییرات

5-2-2
2-2-2
3-2-2
5-5-2
2-5-2
3-5-2
5-2-2
2-2-2
3-2-2
5-5-2
2-5-2
3-5-2

تمایل به ریسکپذیری یکی از جنبههای شخصیتی بوده و به معنی
تمایل درگیر شدن افراد در فعالیتهای مخاطرهآمیز ا ت .کارآفرینان
اجتماعی با تمایل بیشتر برای تحمل ریسک احتمال بیشتری برای
بهرهبرداری از فرصتها دارند زیرا تحمل ریسک جزء ا ا ی
کارآفرینی ا ت.
هر شغلی مخاطرات مربوط به خود را دارد که کارآفرین میتواند خود
را از قبل برای پذیرش این مخاطرات آماده نماید .یا  ،ناامیدی و
فرار از خطرات احتمالی کار نمیتواند بب کارآفرینی گردد
در تو عه بازار و خدمات ،کارآفرین اجتماعی محصوالت یا خدمات
خود را به بازارهای جدیدی معرفی میکند .گروههای جمعیتی مختل
را که بارها مورد بیتوجهی قرار گرفتهاند ،با ارزیابی خنقانه و نوآورانه
یک محصول یا خدمت میتوانند جذب نمایند.
توانایی بهکارگیری ترکیبهای جدیدی از منابع به گونهای که شرایط
کنونی ارائه خدمات فعلی دگرگون شود
بهرهبرداری از فرصتهای اجتماعی مستلز اکتساب و ترکیب مجدد
منابع ،پیش از ارائه خدمات ا ت

در و تسریع تغییرات در ذات کارآفرین نهفته ا ت .کارآفرین
اجتماعی نه تنها عامل تغییر بوده بلکه از فرصتها برای ایجاد و
تسریع تغییرات ا تفاده مینمایند.
کارآفرینان به جای این که ا یر موقعیت باشند خود تغییردهنده و
حتی ایجادکننده موقعیتهای جدید هستند.

در ادامه ،تجربههای در حال ظهور در درون موضوع مشترکی خوشـهبنـدی شـدند کـه در
توصی پدیده تو ط این کارآفرینان حائز اهمیت بود .درعینحال که این تیها تو ط پژوهشگر
اخته شدند ،موارد مشتر با توصی های متنـی خاصـی از تجربیـات ایـن شـش کـارآفرین
شــرکتکننــده در پــژوهش ،مــورد ا ــتناد قــرار گرفتنــد .خوشــهبنــدی تــیهــا در دو روایــت
شایستگیهای کارآفرینانه ،مربوط بـه کـارآفرینی مردمـی (شایسـتگیهـای مـورد نیـاز بـرای
راهاندازی یک کسبوکار) و مربوط به کارآفرینی اجتماعی (شایسـتگیهـای مربـوط بـه رشـد
کسبوکار فعلی) ،صورت پذیرفت.
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جدول  .6تفکیک افقهای کارآفرینی مردمی از کارآفرینی اجتماعی 

شايستگیهایفردیدرکارآفرينیاجتماعی 

شايستگیهایفردیدرکارآفرينیمردمی 

ـ توانایی تبدیل ایده به کسبوکار
ـ توانایی اجرای موفقیتآمیز
ـ مهارت تصمیی کارآفرینانه
ـ توانایی رهبری کارآفرینانه
ـ اهر ازی دانش پیشین
ـ تخصص در حوزه فعالیت
ـ توانایی حل مسائل پیچیده
ـ مهارت ارتباطات اثربخش
ـ یادگیری از شکستها
ـ توانایی مذاکره برای کاهش ریسک
ـ مهارت ازماندهی تیی
ـ اقدا ریسکی
ـ مهارت تو عه بازار و محصول
ـ توانایی تغییر در ترکیب منابع 

ـ توانایی تبدیل ایده به کسبوکار
ـ توانایی اجرای موفقیتآمیز
ـ مهارت تصمیی کارآفرینانه
ـ توانایی رهبری کارآفرینانه
ـ اهر ازی دانش پیشین
ـ تخصص در حوزه فعالیت
ـ مهارت پرورش ا تعداد
ـ مهارت ارتباطات اثربخش
ـ توانایی مذاکره برای کاهش ریسک
ـ مهارت ازماندهی تیی
ـ توانایی تغییر در ترکیب منابع
ـ قابلیت رعت بخشیدن به تغییرات 

تعداد افقهای کارآفرینی مردمی51 :
تعداد افقهای کارآفرینی اجتماعی52 :
تعداد تیهای مشتر  51 :

سطحدومتحلیل:توصیفمنسجمروايت.افقهای مربوط به تجارب زیسـته کارآفرینـان
مشارکتکننده در قالب دو طبقه و به صورت منسجی توصـی شـدند .عنـوان طبقـات عبـارت
ا ت از :شایستگیهای کارآفرینان مردمی و شایستگیهای کارآفرینان اجتماعی .


توصیفمنسجممتنروايتمربوطبهشايستگیهایکارآفرينیمردمی .تصمییگیـری
در کارآفرینی مردمی یک فرآیند خنقانه ا ت .کارآفرینان مردمی صاحب توانایی هسـتند کـه
آنها را قادر می ازد تا با ا تفاده از تجربه و دانش شخصـی خـود و شـناخت و بـهکـارگیری
تجربههای دیگران و اطنع کامل از فرصتها ،ایده خود را بـه فعـالیتی جـذاب (از نظـر ارزش
آفرینی اجتماعی) تبدیل کنند .با وجود موضوع فعالیت آنها که در عرصـه غیرانتفـاعی ا ـت،
توانایی اجرای موفقیتآمیز آنها در مباحث بازاریابی ،برنامهریزی ا تراتژیک ،مدیریت تولیـد و
مدیریت کیفیت ،موضوعی حسا ا ت .همچنین مهارت رهبری کارآفرینانه به معنای توانایی
خلق و اداره ازمانها یا کسبوکارهای کارآفرینانه اجتماعی ا ت .در ایـن خصـوص یکـی از
کارآفرینان اشاره نمود که:
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حسن کار من این بود که عنوه بر توان ایده پروری دارای قدرت رهبری و تأثیرگذاری بـر
مقامات بود و ما دارای توان کار جمعی و توانایی ارائه تمامی قابلیـتهـای خـود و همکـاران
بودیی .کارآفرین میتواند با مهارتهای رهبری روح کارآفرینانه را در اقدامات خـود بدمـد (کـد
مشارکتکننده 3-5-2 :منبع...)15/7/53 :
در کارآفرینی مردمی داشتن تجربه فعالیت قبلی و بهکـارگیری دانـش پیشـین ،فرصـتی را
فراهی میکند که باعث تسهیل در کسب اطنعات اضـافی در مـورد بازارهـا ،تکنولـوژیهـا و
فرآیندهای ارائه خدمت میشود .در ضمن انتخاب افراد منا ـب ،اجتنـاب از تخریـب تفکـرات
نوآورانه اعضای ازمان در این خصوص نباید مورد غفلت واقع گردد .در مورد مهارت پـرورش
ا تعداد کارکنان ،یکی از کارآفرینان مردمی میگوید:
اآلن دولت قوانین را زیاد تغییر میدهد در واقـع صـنعتی کـه مـا در آن فعالیـت (خـدمات
عمومی) میکنیی ما را در معرض موقعیتهای متنوع و پیشبینینشده قرار مـیدهـد کـه ایـن
باعث شد همیشه در حال یادگیری و رشد ا تعدادهای خودمان باشیی (کد مشارکتکننـده-2 :
 2-5منبع...)15/6/57 :
کارآفرینان مردمی با توانایی خود برای برقراری ارتباط متقابل با دیگـران از طریـق تبـادل
افکار و عقاید ،عی در شنا ایی مسائل اجتماعی مهی از دیدگاه عمومی میکنند .همچنین این
مهارت در زمینهای دیگری نظیر مذاکره برای جذب عنقهمندان و  ...نیز بسیار کلیـدی ا ـت.
تحت شرایط عد اطمینانی که در تعقیب اهدا اجتماعی به چشی میخورد توانایی کـارآفرین
در متقاعد کردن دیگران نیاز به مهارت ارتباطی گستردهای دارد .در همین خصوص تیی ازی
هی در ارزیابی و بهرهبرداری از فرصتهای اجتماعی بسیار حائز اهمیت ا ت .بنا به گفته یکـی
از کارآفرینان:
من با این مسئله واقعبینانه برخورد کرد و میدانستی خود به تنهایی از پس همـه کارهـا
بر نمیآیی .دنبال جذب و متقاعد کردن کسـانی بـود کـه هـر کـدا بخشـی از ویژگـی فـرد
کارآفرین را داشتند و در یک چیزی متخصص بودند .این قضیه یعنی تیی ازی به اعتقاد مـن
هنر مهمی ا ت (کد مشارکتکننده 5-5-2 :منبع...)15/1/22 :
برای افزایش رفاه اجتماعی ،کارآفرینان از توانایی بهکارگیری ترکیبهای جدیدی از منـابع
بهره می برند به گونهای که ممکن ا ت شرایط کنونی ارائه خدمات عمومی موجود ،دگرگـون
شود یا خدمات جدیدی ارائه شود .بنابراین میتوان مشاهده نمود که کارآفرینان مردمی به جای
این که ا یر موقعیت باشند ،خود تغییردهنده و حتی ایجادکننده موقعیتهای جدید هستند.
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توصیفمنسجمروايتمربوطبهشايستتگیهتایکتارآفرينیاجتمتاعی .کارآفرینـان
اجتماعی با تصمیمات شهودی خویش خالق موقعیتهای جدیـد اجتمـاعی هسـتند .آنهـانیـز
توانایی بهکارگیری ترکیبهای جدیدی از منابع به گونهای کـه شـرایط کنـونی ارائـه خـدمات
اجتماعی موجود دگرگون شود ،را دارند .به طور کلی با بـهکـارگیری دانـش پیشـین و داشـتن
تجربه فنی و فعالیت قبلی در موضوع مربوط به شیوه هـای ارائـه خـدمت ،نـوع محصـوالت و
بازارها نوآور هستند .توانایی آنها در تبدیل ایدهها به کسـبوکارهـای ارزش آفـرین اجتمـاعی
کارآفرینان را قادر می ازد با ا تفاده از تجربه و دانش شخصی خود و شـناخت و بـهکـارگیری
تجارب دیگران و اطنع کامل از فرصتها ،ایده خود را به فعـالیتی جـذاب تبـدیل کننـد .هـر
کارآفرینی اجتماعی مخاطرات مربوط به خود را دارد که کارآفرینان خود را از قبل برای پذیرش
این مخاطرات آماده مینمایند .بنابراین تمایل به ریسکپذیری یکی از جنبـههـای شخصـیتی
ایشان بوده و به معنی تمایل درگیر شدن آنان در فعالیتهای مخاطرهآمیز ا ت.
این امر به توانایی اجرای موفقیتآمیز که به دانش کسبشـده از طریـق فرآینـد یـادگیری
شخصی مرتبط میباشـد بسـتگی دارد .همچنـین آنهـا بـا اتکـا بـه رهبـری کارآفرینانـه بـه
ازماندهی گروهی از کارکنان برای د تیابی به اهدا مشتر و بـا بـهکـارگیری رفتارهـای
کارآفرینانه پیش نگرانه می پردازند .در واقع مهارت گردآوری افراد خنق و ایجـاد انگیـزش در
آنها که به طور موقت گرد هی میآیند باعث میشود تا یک اقدا کارآفرینانه را انجا دهند.
کارآفرینان اجتماعی این شرایط را مرهون رویکرد خنقانه و متفاوت نگریستن برای ایجاد
راهحلهای جدید هستند .زیرا قابلیـت بـهکـارگیری تفکـر منطقـی بـرای گـردآوری و تحلیـل
اطنعات و طراحی و آزمون طرحهای مختلـ در حـل مسـئله را دارنـد .یکـی از کارآفرینـان
اجتماعی گفت:
بارها پیش آمد که با یک روش اده یک مشکل پیچیده را حل کردیی.
با وجود پیشبینی تما شرایط ،بارها به مشکنت مختلفی نظیر مسائل مالی برخورد کردیی
و گاهی حتی توان پرداخت حقـوق پر ـنل را نیـز نداشـتیی امـا بـا قـرارداد جدیـد و دریافـت
پیش پرداخت مربوطه ،مشکل نقدینگی را رفع میکردیی و این قضیه چند وقتی ادامه داشت تـا
نهایتاً جهت توق آن تصمیی گرفتیی مشارکت با دیگـران را در د ـتور کـار قـرار دهـیی (کـد
مشارکتکننده 3-2-2 :منبع... )15/7/55 :
مهارت شکل دادن به روابط موثر برای کارآفرینان اجتماعی نقطه قوت کلیـدی محسـوب
میشود:
با وجود آن که ما قابلیتهای فنی خوبی داشتیی و تیی مـا واقعـاً متخصـص بودنـد امـا در
برقراری ارتباط هی خیلی خوب عمل میکـردیی و ایـن خـودش بـرگ برنـده مـا بـود .مـا در
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جشنوارهها ،همایشها و نمایشگاهها حضور فعالی داریی و روی این مسئله حسـاب خاصـی بـاز
کردیی که در آنجا بتوانیی همکاران ،رقبا ،مشتریان و مقامات دولتی مربوط را جذب کنـیی (کـد
مشارکتکننده 3-2-2 :منبع...)15/7/55 :
کارآفرینان اجتماعی بر موارد فوق ،توانایی در گرفتن از شکستها و ا تفاده از در هـا
را دارند و همیشه تمایل به یادگیری دارند و تحت شرایط عد اطمینان توانایی آنها در متقاعد
کردن دیگران تا حد زیادی به ویژگیهای نظیر خصوصیت برونگراییشان ،بستگی دارد.


شايستگیهایکارآفريناناجتماعی.آخرین مرحلـه عملـی در

سطحاولتحلیل:جوهره
فرآیند پدیدارشنا ی متعالی ،مربوط به پیو تگی یکپارچه توصیفات متنی با توصیفات اختاری
پدیده ا ت تا ماهیتی تجمعی از تجربه شکل گیرد ( )Moustakas, 1994و بـر ایـن ا ـا
ذات و جوهر پدیده آشکار شود .مانند مراحل قبل فرآیند پدیدارشنا ی ،براکت یا همان اپوخـه،
پیش از ایـن مرحلـه نیـز انجـا شـد .بنـابراین در ایـن قسـمت بـرای د ـتیابی بـه جـوهره
شایستگیهای کارآفرینان با اهدا اجتماعی،ترکیبی از توصیفات متنـی تجربیـات  6شـرکت-
کننده ،مورد ا تفاده قرار گرفته ا ت .بر ا ا یافتههای این پژوهش ،جوهره شایستگیهـای
کارآفرینان اجتماعی عبارت ا ت از :
شایستگیهای کارآفرینان اجتماعی ترکیبی از تواناییهای ذاتی (نظیر :توانایی تبدیل ایـده
به کسبوکار ،توانایی اجرای موفقیتآمیز ،توانـایی رهبـری کارآفرینانـه ،توانـایی حـل مسـائل
پیچیده ،توانایی مذاکره برای کاهش ریسـک ،توانـایی تغییـر در ترکیـب منـابع) مهـارتهـای
اکتسابی (نظیر مهارت تصمیی کارآفرینانه ،مهارت ارتباطات اثربخش ،مهارت ازماندهی تـیی،
مهارت تو عه بازار و محصول ،مهارت پرورش ا تعداد) و دانش کاربردی (نظیـر اهـر ـازی
دانش پیشین ،تخصص در حوزه فعالیت و یادگیری از شکستها) ا ت .مجموعه این دانشهـا،
مهارتها و تواناییها با اقدا توأ بـا ریسـک کارآفرینـان اجتمـاعی باعـث تسـهیل و تسـریع
تغییرات ارزش آفرین در بخش عمومی میگردد.
نتیجهگیریوپیشنهادها 

.5

برای آنهایی که به اهمیت شایستگیهای کارآفرینی در ازمانهای اجتماعی اذعان
دارند ،هنوز درباره تو عه این مفهو  ،کا تیهای زیادی وجود دارد .برر یهای بیشتری در
مورد شایستگیهای کارآفرینی اجتماعی باید شکل بگیرد تا این مفهو در عمل به طور
گسترده مورد ا تفاده قرار گیرد .بنابراین به دامنه گستردهتری از مطالعات تجربی نیاز ا ت.
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کش و توصی تجارب زیسته میتواند نقـش مـوثری در شـناخت و تو ـعه شایسـتگیهـای
کارآفرینان اجتماعی ایفا نماید .هد این تحقیق ،تو عه چارچوبی مفهـومی بـرای کمـک بـه
تعیین شایستگیهای کارآفرینـان اجتمـاعی بـود .بـه عبـارت دیگـر شایسـتگیهـای کلیـدی
کارآفرینان اجتماعی با مراجعه به صاحبان تجارب زیسته ،یعنـی کارآفرینـان ،مـورد اکتشـا و
توصی قرار گرفت .در این مطالعه به شنا ایی شایستگیهای کارآفرینـان اجتمـاعی پرداختـه
شد ،به ویژه تجارب مهی مربوط به شایستگیهای آنها شنا ایی گردید .این مطالعه از طریـق
برر ی شایستگیهای کارآفرینان اجتماعی ،میتواند در ایجاد در پیچیدهتـری از مـوارد الز
برای تحقق موفق کارآفرینی اجتماعی ،نقش داشته باشد .اکتشـا و توصـیفات ایـن پـژوهش
همچنین میتوانند کارآفرینان اجتماعی مشتاق را آمـاده مواجهـه بـا پیچیـدگیهـای کـاری و
پرداختن به چالشهایی نماید که ممکن ا ت در مسیر آنها به وجود آید .همچنین این مطالعه
به دنبال مساعدت نظری به حوزه کارآفرینی اجتماعی ا ت .
کارآفرینان اجتماعی ،عامننی هستند که در پیگیری راههای خنقانه برای حل مسائل
اجتماعی مرتبط با رفاه انسان ،نقشی حیاتی ایفا میکنند .در این پژوهش ،بسیاری از تجارب
مهی کارآفرینان اجتماعی در قالب راهحلهای اجتماعی و تحت عنوان شایستگیهای
کارآفرینان اجتماعی توصی شدند.
بر خن یافتههای پیشین و بر ا ا یافتههای پژوهش حاضر تفاوت فاحشی در ماهیـت
شایستگیهای کارآفرینان مردمی و اجتماعی مشاهده نشد .به عبارت دیگر ماهیـت ـازمان و
فعالیت فردی یا ازمانی و چرخه عمر کارآفرینی ،شایستگیهای متفاوتی را طلـب نمـیکنـد و
صرفاً بر حسب شرایط ،نوع کاربرد آنها متفاوت خواهد بود .به عنوان مثال توانایی تبدیل ایـده
به کسبوکار برای کارآفرینی مردمی به معنای راهاندازی یک کسبوکار اجتماعی نوین و تـازه
میشود درحالیکه همین مفهو در کارآفرینی اجتماعی میتواند به معنای خلق واحد ـازمانی
جدید و یا یک کسبوکار جدید در ازمان کنونی قلمداد شود.
برای کارآفرینان مردمی ،توانایی حل مسائل پیچیده ،مهارت تو عه بازار و محصول و اقدا
توأ با ریسک و یادگیری از شکستها ،موضوعاتی هستند کـه کارآفرینـان اجتمـاعی بـه ایـن
موارد اشاره نکردهاند .از جمله موضوعاتی که کارآفرینـان اجتمـاعی بـر اهمیـت آنهـا صـحه
گذاشتند که در کارآفرینی مردمی مورد توجه واقع نگردید نیـز مـیتـوان بـه مهـارت پـرورش
ا تعداد کارکنان و قابلیت رعت بخشیدن به تغییرات اشاره نمود.
در مجموع بحث مربوط به شایستگیها در ادبیات کارآفرینی ،در مراحل اولیه خود بـه ـر
میبـرد .مطالعـه تجـارب زیسـته کارآفرینـان مـیتوانـد نقـش مـوثری در شـناخت و تو ـعه
شایستگیهای کارآفرینان اجتماعی ایفا نماید .با توجه به نوپا بودن ادبیات کارآفرینی اجتمـاعی
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و به ویژه شایستگیهای کارآفرینان ،این حوزه به شدت به ادبیـات شایسـتگیهـای مـدیران و
مدیریت منابع انسانی وابسته ا ت و کمتر اثر مستقلی در این خصوص وجـود دارد .بـه همـین
دلیل از مهیترین محدودیتهای این تحقیق فقدان آثار پژوهشی کافی جهت مقایسه و همـین
طور اصنح و ادامه مسیر ا ت و به نوعی مـیتـوان ایـن پـژوهش را در زمـره نخسـتین آثـار
پژوهشی در حوزه شایستگیهای کارآفرینان و به ویژه کارآفرینان اجتماعی دانست .بـه همـین
دلیل پیشنهاد میشود تا جهت اعتبار نجی ،در پژوهشهای بعدی جوهره شایسـتگیهـای بـه
د ت آمده در این پژوهش ،مدل ازی شده و مورد برر ی کمی قرار گیرد.
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