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 چکیده

 کهه بها نموده ظهور اجتماعی ةعرص در جدید موضوع یک عنوانبه اجتماعی کارآفرینی

 کنهونی رایطشه در جوامه  هها چالش و نیازهها به پاسخی تواندمی اجتماعی ارزش ایجاد

ساز  است و همچهون مفهوم ةکارآفرینی اجتماعی هنوز در مرحل ةبا این حال، نظری .باشد

آن قهرار دارد  ههدا اصهلی ایهن  قله  کارآفرینی اقتصاد ، مفههوم شهنا ت فرصهت در

اجتمهاعی بهرا   لهر ارزش  ها شناسایی عوامه  مهر ر بهر تصهخیص فرصهت ،پژوهش

و راهبهرد آن  انجام شهده وهش در چارچوب رویکرد کیفیاجتماعی در ایران است  این پژ

هها، آور  دادهبنیاد با رویکرد ظاهرشهونده گللیهیر ا اسهت  ابهیار جمه پرداز  دادهنظریه

کارلیر  روش سا تاریافته بوده و به منظهور لهردآور  االاعهاب، بها بههها  نیمهمصاحبه

ها  ن شهرکتاجتمهاعی و مرساها  برلهان کهارآفرینینفهر از  91بها لیر  هدفمند نمونه

از باهتة  ،ها در ایهن پهژوهشاجتماعی، مصاحبه انجام شد  در راستا  تجییه و تحلی  داده

 نیهی پژوهش استحکام بررسی استفاده شده است  جهت 91ناخة MAXQDAافیار  نرم

تجییه   شد استفاده پذیر تأیید و اامینان قابلیت پذیر ،انتقال اعتبار، قابلیت معیار چهار از

نجام لرفت  نتایج ایهن نظر  احقیقی و کدلذار   ها در دو مرحلة کدلذار و تحلی  داده
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مفههوم از  99کد یا مفههوم اولیهه و نیهی احصها   362دهندۀ استخراج بالغ بر پژوهش نصان

هها  عوامه  انیییشهی شهام ن انیییه»یعنهی  ؛ها است که در قال  دو مقولة اصلیمصاحبه

 تجربهة و تحصهیلی ا  یا محیطی مصتم  بر پیصینةعوام  زمینه»و « فرااجتماعیاجتماعی و 

 ،عوام   هانوادلی، الیوهها  نقهش ،ها  شخصیتیویژلی ،کارآفرینانه ها قابلیت ،پیصین

در شهنا ت « هااجتمهاعی و رسهانه -عوامه  فرهنیهی ،هامصهیدولهت و  ط ،نظام تربیتی

ایران تأ یر دارند  پژوهش حاضهر « ارزش اجتماعی فرآیند  لر»ها  اجتماعی برا  فرصت

 کارآفرینی اجتماعی در ایران را مرتف  نماید  ها  شنا تیتواند بخصی از  لأمی

نظریهة  اجتماعی، فرآیند  لر ارزش اجتماعی، کارآفرین اجتماعی، فرصت ها:کلیدواژه

  اللییر گ ظاهرشونده رویکرد بنیاد،داده

 مقدمه .1

 امهر ایهن  است کصور یک اجتماعی و توسعة اقتصاد  معاصر پدیدۀ اعیماجت کارآفرینی

 افهیایش نوآورانهه، هها ایهده ایجهاد اریر از اجتماعی مصکلاب برا  ییهاح  راه ایجاد هب

  هروب ایجهاد جا  به جامعه مناف  برا  جدید ها فرصت پیییر  مداوم و اجتماعی ارزش

 ههافرصهت از بردار بهره و ارزیابی شنا ت، شام  اجتماعی کارآفرینی  دارد اشاره شخصی

 در امها ،معمهولی اسهت کهارآفرینی بهه شهبیه ا و3116، 9، استیوناون و و  اسکیلرنگآستین

 در ،فرصهت شهنا ت ا  مفهوم91، ص  3116، 3گپردو و مکلین کندعم  می اجتماعی عرصة

ا 3116، سهتین و همکهارانآ؛ 3116، 2و مارتیگمایر  است تجار  یا اجتماعی کارآفرینی قل 

 محهور عنهوانبهه هافرصت شنا تبه  کارآفرینی ۀپدید بررسی هنیام در و محققان همچنان

 و تها ا3119، 6؛ سینگ3111، 9؛ شین و ونکاتارامن4،3112و شین اکهاربگ توجه دارند اصلی

                                                           
1. Austin, Stevenson & Wei Skillern  

2. Peredo & McLean 

3. Mair & Marti 

4. Eckhardt & Shane 

5. Shane  & Venkataraman, 

6. Singh 
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 یهدهپد ایهن توصیف و تعریف بر کارآفرینی اجتماعی مورد در تحقیقاب از بایار  امروز به

 هها،توصهیف این در شدب ا؛ و به9،3116؛ هوکرتس3116، گمایر و مارتی است شده متمرکی

 اجتمهاعی ارزش ایجاد یا و اجتماعی مصکلاب ح  برا  هافرصت شناسایی یا تصخیص ۀاید

؛ 3116 ؛ مههایر و مههارتی،3116 ؛ پههردو و مکلههین،3112، 3گشههاو و کههارتر اسههت برجاههته

 تجهار  در کهارآفرینی مصهابه کارآفرینی اجتمهاعی بنابراین، ا 3113، 4؛ تامپاون2،3112دس

، گآسهتین اسهت کهارآفرینی ینهدآفر شهروع ةنقطه نوآور ؛ یا ایجاد برا  هافرصت تصخیص

 مربوط ها فرصت که باورند این بر محققان ،حال این ا  با3116، استیوناون و و  اسکیلرن

 به هاو آن شودمی متمایی تجار  بخش در اهفرصت از زیاد احتمال به کارآفرینی اجتماعی به

  ا3116، 6؛ دورادو3116، 9گرابیناون نیاز دارند بررسی

 ناشهنا ته ناهبتاً ،تجهار  کهارآفرینی قلمرو از  ارج فرصت تصخیص موضوع سفانه،أمت

 قهرار بررسهی مهورد کارآفرینی اجتمهاعی در ویژهبهو ا 3112گشاو و کارتر، است مانده باقی

 مهورد در را سهرالاتی ا  محققهان3116 ؛ مهاریر و مهارتی،3116، 2گمایر و نوبوآ است نیرفته

 ایهن امها ،شهوندمی ایجاد یا پیدا هااین آیا که اندمطرح کرده اجتماعی کارآفرینی ها فرصت

 یها فرصهت تصهخیص عوامه  مهورد در هنهوز اسهت و مها مانده باقی جواب بدون سرالاب

 کمی تعداد ا 3116گمایر و نوبوآ،  دانیممی کم بایار اجتماعی کارآفرینان فرآیندها  شناسایی

 بررسهی تجهار   کهارآفرینی از  هارج در را فرصهت شناسهایی فرآینهد این پژوهاندانش از

 بهرا   اص ویژلی یک هافرصت شناسایی مفهوم که آنجا ا  از3112گشاو و کارتر،  اندکرده

 بررسی مورد کارآفرینی اجتماعی ۀحوز در موضوع این که است ضرور  ،باشدمی کارآفرینی

 در موجهود تحقیقهاب لاهترش بهرا  پهژوهش این هدا ا 3116گمایر و مارتی،  لیرد قرار
                                                           
1. Hockerts 

2. Shaw & Carter 

3. Dees 

4. Thompson 

5. Robinson 

6. Dorado 

7. Mair & Noboa 
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و  پدیهده ایهن تجربهی بررسهی اریهر از کارآفرینی اجتمهاعی ادبیاب در هافرصت شناسایی

-؛ میشودایران می اجتماعی در ها  کارآفرینیفرصت عواملی که موج  تصخیص شناسایی

بنیهاد بها رویکهرد ظاهرشهونده پهرداز  دادهاده از راهبهرد نظریههباشد  در این راستا، با اسهتف

 عوامه  مهر ر بهر شناسهایی"اصلی تحقیر هاهتیم کهه  دنبال پاسخ به این سرالگللییر ا به

  "اجتماعی در ایران چیات؟ ارزش  لر ها  اجتماعی برا فرصت

  تحقیق ادبیات و نظری مبانی .2 

 ا 3، ص  3119، گدس هاهتند کهارآفرین جنس ها لونه از یکی، "اجتماعی کارآفرینان"

 االها  محلی موجود اساسی نیازها  رف  فرآیند به اجتماعی کارآفرینی ،ا3191گمایر ةلفت به

 کالاهها ةارائ شام  معمولاً فرآیند این  شوندنمی برآورده سنتی ها سازمان توسط که شودمی

 اصهلی هدا  ا2ص  ، 3119، دسگ است ناقص آن اصلاح یا و مرسااب ایجاد یا  دماب و

 در نهاتوانی وضهعیت که دهیم تغییر را اقتصاد  و اجتماعی ترتیباب از دسته آن که است این

عنهوان ابتهدا بایهد نیازهها بههبهرا  ایهن منظهور  اما ،نمایند آوردهبر را اساسی نیازها  تأمین

شوند که در این قامت بهه مفههوم آن در ادبیهاب کهارآفرینی ها  اجتماعی شناسایی فرصت

 پردازیم    می اجتماعی 

 های کارآفرینی اجتماعیفرصت. 1. 2

 لهذار سهرمایه یهک ایجاد مانند کار  انجام برا  شرایط از مناس  ا موعه، مجفرصت

 کهارآفرینی قله  عنهوانبهه ها وفرصت بردار  ازبهره و کارآفرینی، شناسایی ةزمین در جدید

-به را فرصت یک سادلی بها 99، ص  3112گ 3ماریوتی ا 992، ص  9،9193گکاسونس است

 و بهارینیر کنهد مهی تعریف ،« واهندمی یا دارند نیاز مصتریان آنچه اساس ا  برایده» عنوان

 کهه اسهت شرایط از مطلوب ةمجموع یک فرصت» که کنندمی بیانا 29، ص  3119گ 2ایرلند

                                                           
1. Cassons 

2. Mariotti 

3. Barringer & Ireland 



 19...                         ها برای خلق شناسایي عوامل مؤثر بر تشخيص فرصت                       شمارة اول   

 

 بهه نویاهندلان   ایهن«کندمی ایجاد را کار و کا  یا جدید دماب جدید، محصول  به نیاز

 بنیهان یهک و بهودن، دوام بهه موقه  یعنی جهذابیت، فرصت "اساسی ها ویژلی" شناسایی

، ص  3119 گبارینیر و ایرلند،پردازند می ،دهدمی افیایش برا  مصتر  ارزش را که محصول

 ارزش افیوده برا  مصتر  است  ۀاید ،مصترک این تعاریف ةنکتکه ا 21

 چیونهه ، امهاشده اسهت بحث بایار  کار و کا  کارآفرینی دیدلاه از فرصت مورد در

 هها فرصت پوشانیهم وجود با کرد؟ ترجمه اجتماعی کارآفرینی دنیا  برا  را این توانمی

 دورادو ،ا3116گ همکاران و آستین مانند نیامحقق تجار ؛ ها فرصت اجتماعی با کارآفرینی

که  بودند کاانی اولینا 3116گ رابیناون وا 3116گ مارتی و میر ،ا3116گ هوکرتس ،ا3116گ

 شهام -9 هها را داردنایهن ویژلهی کارآفرینی اجتمهاعی که دریافتندو  کردند مقایاه ها راآن

 جا  کارآفرینان جمعی به در اغل  -3  است سود از بیش اجتماعی ارزش ایجاد برا  تلاش

 و انتفاعیغیر لذار سرمایه ترکیبی بین شک  یک عنوانبه -2  افتدمی اتفا  فرد  کارآفرینان

 مقهرراب، قوانین،گ  اص ةزمین دلی  به بردار  از فرصتبهره و شنا ت در تواندمی انتفاعی

 ایهن بهه  شهود محهدود ،شهودمهی انجام لذار سرمایه آن در کها مرسااب حقوقی، اشکال

کهم تحقیقهی دسهتۀ حوز یک همچنان اجتماعی کارآفرینان میان در فرصت ا تشن ترتی ،

 است  لرفته شده

 هها  واسهته و نیازهها بایهد کهار و کاه  کارآفرینهان ماننهد اجتمهاعی نیهی کارآفرینان

 کلیتون  است نفعانصاندر جهت مناف  ذ  هاآن ها کنند، تلاش شناسایی را  ود "مصتریان"

کند که مصتر  نیهاز می توصیف "شغ " عنوان به را این هاروارد، زاریابیبا استاد کریاتنان،

 به مای  یا تواندنمی مصتر  که است کار  یک این احتمالاً شود انجام هاآن برا  باید دارد و

 بهرا  سهرال بنابراین،  است اولی احتمالاً اجتماعی، کارآفرینی در   ود نیات برا  آن انجام

 ا  لونهه به ذینف ؛ هدا این برا  را کار این توانممی چیونه»ن است این اجتماعی کارآفرین

 اجتمهاعی، هها با این حال فرصت «بخصد؟ بهبود را او زندلی که دهم انجام فرد به منحصر
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 کهه اسهت زمهانی ۀدور ایهن  دارنهد "9فرصهت پنجهرۀ"یهک کار، و کا  ها فرصت مانند

  هدماب ارزش شرایط یها  کهاهش تغییر از قب  را مناف  حداکثر تواندمی اجتماعی کارآفرین

 رژیهم در تغییهر یهک رویهداد، یک با است ممکن فرصت  ود فراهم کند  یک مصتر  برا 

هها  پنجره  شود باز ظهور حال در روند یک یا جمعیتی تغییر یک همراه، سیاست و سیاسی

 و شودمی ه برآوردهشدها  ایجاد نیاز که زمانی شود باته است ممکن اجتماعی ها فرصت

 تغییهر یها رسهدمهی پایهان بهه مصخصهی روند که زمانی و یا لرددمی ظاهر جدید  نیازها 

، ص  3،3192گکریاتنان و راینهور نیات  وبی ارزش دارا  دییر  اص دیدلاه یا کند،می

 بهود واحد رویداد یک9216سرپ  ذهاب کصورمان در آبان ماه  در زلیله عنوان مثال،به  ا923

 فاجعهه ایهن قربانیهان به کمک دنبال به که کرد ایجاد اجتماعی کارآفرینان برا  را فرصتی که

 بودند 

 کارآفرینهان از شناسهینهوع یهک ا991  ص ،3111گ2شهولمن و لیدلاویچ، نهایوبومزهرا، 

 اهور معتقدند به نویاندلان  نمودند ارائه 6شومپیتر و 9کرزنر ،4هایک"کار اساس بر اجتماعی

 مدیریت یا و جدید ها فرصت ایجاد و هافرصت از بردار بهره با اجتماعی رآفرینانکلی کا

 حهال، ایهن با  دهندافیایش می را اجتماعی  روب نوین، ها راه با موجود ها لذار سرمایه

 متفاوتنهد؛ کار این انجام در چیونه اجتماعی کارآفرینان که کنندمی ارزیابی بیصتر نویاندلان

 سیاهتم بهر ههاآن تهأ یر چیهونیی اجتمهاعی، ها فرصت کصف چیونیی به توجه با هاآن

 متفاوب اجتماعی ها فرصت این از بردار بهره برا  مناب  ترکی ۀ نحو و لاترده اجتماعی

 کهارلیاران ا9 دهنهدناجتماعی ارائه می شناسی از کارآفرینانآنان یک نوع رو، این از  هاتند

 سازندلانا 3  پردازندمی محلی اجتماعی نیازها  به هایک، از ایده نظر  به لحاظ 2اجتماعی
                                                           
1. Opportunity window 

2. Christensen & Raynor 

3. Zahra, Gedajlovic, Neubaum & Shulman    

4. Hayek 

5. Kirzner  

6. Schumpeter 

7. Social Bricoleur  
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 و کالاهها جهایییین؛ سها تارها  ایجهاد بها اجتماعی نیازها  ح  از کرزنر، برا  9اجتماعی

سهازند  بهرآورده را آن توانندنمی هاشرکت و هاسازمان ها،دولت که دهندمی ارائه را  دماتی

 جدیهد  اجتماعی ها است که سیاتم شده لرفته الهام مپیتراز شو 3اجتماعی مهندسینا 2و 

 مهر رتر ،ضهرور  اجتمهاعی نیازهها  بهه رسیدلی در را هاآن ا ربخصی که کنندمی ایجاد را

 در هم شکاهتن از اریر هاآن  است المللیبین سطح به ملی سطح از هاآنۀ محدود ؛کنندمی

 رونهد در اجتمهاعی آمهدترکار هها شهیوه با هانآ جایییینی و موجود اجتماعی سا تارها 

در   کنندایفا می مهمی نقش اجتماعی مایر تغییر در اینبنابر و کنندمی شرکت  لا  تخری 

ها  کهارآفرینی که بیصتر پژوهش در  صهوص شهنا ت فرصهتشد ادبیاب تحقیر مصاهده 

در  شهود میدیهده  ها  اجتماعیها  مرتبط کمتر  در مورد فرصتتجار  است و پژوهش

صهورب پذیرفتهه  اجتمهاعی ها فرصت هایی که در  صوص تصخیص، به پژوهش9جدول

  شوداشاره می
 

 ها برای خلق ارزش اجتماعیعوامل مؤثر بر تشخیص فرصت مرتبط با های پیشینپژوهش. 1جدول
 محققان/محقق نام شده شناسایی عوامل

جدید را  ها فرصت ،وقفهی، با شنا ت و بیمأموریت اجتماع کارآفرینان اجتماعی با اتخاذ یک

و با نوآور ، انطبا  و یادلیر  مداوم و بدون در نظر لرفتن محدود بودن مناب   نموده دنبال

 کنند می جاورانه اقدام ،موجود

 ا9119گ دس

 ، شکاتن رج کردن از آبرو و حیثیت به با داشتن عیب نفس، تمای را کارآفرینان اجتماعی 

ا  که و انیییه قو  ا لاقی ۀانییی کارکردن و ا ، آرامرشتهبین سازمانی و مرزها  سا تارها 

 عنوانبه زندلی در حیاتی اتفا  یک ا3کودکی؛  دوران تأ یر اوای  ا تحت9انیییشی منب  از دو

 کند توصیف می کاتالییور یک

 ا3114گ2بورنصتاین

 درک به و قادر نوآورانه، تحول آفرین ه،ها  کارآفرینانویژلیدارا   اجتماعی کارآفرینان 

 برا  جدید ها راه در هاآن از استفاده برا  شده اندا ته دور و مصراکم مناب  درها فرصت
 ا9112گ 4لیدبیتر

                                                           
1. Social Constructionists 

2. Social Engineer 

3. Bornstein 

4. Leadbeater 
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 محققان/محقق نام شده شناسایی عوامل

 اند برآورده نصده نیازها  رف 

 بتیمث تأ یر  ود نوبة به که بودند مذهبی یا روحانی عمدتاً و  بررسی مورد اجتماعی کارآفرینان

 ناشی اغل  تجربة انیییۀ آنان بپذیرند و همچنین را اجتماعی ها مأموریت تا داشته هاآن رو 

 نخاتین بوده است  ها سال در نقش مدل یک وجود و یا زندلی اوای  در هاییآسی  از

 9بارندسن و لاردنر

 ا3114گ

 برا  لیر قصد شک  اجتماعی با حمایت و  ودکارآمد  ا لاقی، قضاوب همدلی، متغیر چهار

     است مرتبط اجتماعی لذار سرمایه یک ایجاد

 مایر و نوبوآ

 ا3116گ

 انداز راه اهداا رو  مر ر بر شخصیتی ها بررسی ویژلیاز دیدلاه این پژوهصیران، 

 بازده نوآور ، و اجتماعی، ها شبکه پایدار ، اجتماعی، بینشِن از عبارتند کارآفرینی اجتماعی

   مالی

 3یا و شمولناتانن

 ا3191گ

ها  فرااجتماعی انیییهعنوان اصلی کارآفرینان اجتماعی است که به کمک به دییران انیییۀ

 شود نامیده می
 ا3192گ 2رنکو

 دییران و رنج برا  همدلی موج  که شخصی ها ارزش درونی که از نیروها  وسیلةه ب آنان 

 مصک  یک با مواجه از آید و نیروها  بیرونی کهمی وجوده ب تجربه ناشی از نفس به اعتماد از

 به اقدام ؛شودمی حاص  دارند؛ مصک  این مورد در نیرانی که افراد  حمایت و اجتماعی

 کنند می اجتماعی کارآفرینی

 4لیونی و کیکول

 ا3193گ

  لیرند انیییه می اجتماعی عدالت به تعهد با عموماً اجتماعی کارآفرینان
ور و روسکین، سیم

 ا3196گ 9وباتر

 جمله از لذار  کا  و کار  ود،با سرمایه رابطه در بیصتر  ها انیییه کارآفرینان اجتماعی با

 شوند انییخته مینیییه ها  اجتماعی بردر کنار ا سود تولید و تأیید دریافت زندلی،ۀ شیو

 6بولوک و موتیار

 ا3194گ

-نوع و فرصت تصخیص ، داوالبانه،انارضایتیگرکا با مرتبط عوام  اشتیا ، موفقیت، نوآور ،

 ها  کارآفرینان اجتماعی برشمردند انیییه دوستی را به عنوان

برالا، پروسنکا و 

 ا3199گ 2فرریرا

 ا3199گ9مون و کو فرااجتماعی و همدرد ۀ انییی داشتن

                                                           
1. Barendsen & Gardner 

2. Nga & Shamuganathan 

3. Renko 

4. Kickul & Lyons 

5. Ruskin, Seymour & Webster 

6. Boluk & Motiar   

7. Braga, Procença & Ferreira 

8. Moon & Koh 
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 محققان/محقق نام شده شناسایی عوامل

کارآفرین  اجتماعی ها ارزش و پیصینه عنوانبه فصار عوام  به مربوط ها انیییهپژوهصیر 

 انیییشی، ود فرصت، تصخیص علت، کار، و کا  مدل کصش همچون اجتماعی؛ عوام 

عنوان عوام  ا رلذار تصخیص را بهمالی  غیر ها انیییه و زندلی سبک شخصی، پاداش شبکه،

 فرصت شناسایی نمود 

 ا3199گ9هومفریس

  ا لاقی قضاوب توانایی و زندلی در سختی بصریت، به مهربانانه عصر فعالی،بیش  لاقیت،
کدمینس، ریبرینک 

 ا3199گ 3و پریپ

ها  عنوان مرلفهو  مصکلاب اجتماعی، االاعاب، آلاهی اجتماعی و تفکر کارآفرینی را به

 .کندها  کارآفرینی اجتماعی معرفی میاساسی تصخیص فرصت
 ا3199گ 2زور

 و ح  شانس وش کمتر ادافر به کمک اجتماعی، ارزش ایجاد برا  و تمای  ارزشی سیاتم

  اجتماعی مصکلاب
 ا3192گ 4مانر

 ها و ارزش معنو  هوش  ودکنترلی، صداقت، اجتماعی، ها مهارب مذهبی، ها ارزش

 شخصی

 9آکار و دوغان

 ا3199گ

 ویژه محیطهی و ا واسطه شرایط تأ یر تحت اجتماعی مائولانة ها فعالیت به فرد لرایش
، بازرلان و یادلار

 ا9211گفقیه 

 تجربهه و شخهصیتی، ابعاد ا ،حرفه و شغلی پیصینة تحصیلاب، پیصینة  انوادلی، پیصینة

و  مهدار ارزش و بهاور دیهن عمهومی، علایهر و هافعالیهت زنهدلی، رویهدادها  کلیهد 

  هامهارب

رحیمیان، احمدپور 

داریانی، عباس پور 

 ا9213گ و اعلامی

     

 مفهومی عمدتاً اجتماعی کارآفرین مورد در موجود دانش که دهدیم نصان ادبیاب بررسی

 کارآفرینان انیییشی ها جنبه و رفتار ها،ویژلی که دارد وجود مطالعاب از کمی تعداد  است

ها بهه به اور کلی هریک از پژوهش  اندداده قرار بررسی را به صورب تجربی مورد اجتماعی

جام  ایهن موضهوع را بررسهی کهرده و این پژوهش به اور اند پردا ته بخصی از این عوام 

 است 

                                                           
1. Humphris 

2. Kedmenec, Rebernik  & Perip 

3. Żur 

4. Manner 

5. Akar & Doğan 
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 شناسی پژوهشروش .3

تفایر  و از نظر ماهیت اکتصافی است  روش تحقیهر کیفهی  ،این پژوهش از نظر فلافی

یکهرد بنیاد کلاسهیک یها للیهیر  اسهتفاده شهده اسهت  در روپرداز  دادهاز رویکرد نظریهو 

فرضهی در مهورد ارتبهاط یشیابد و محقر از ابتدا پمیظهور ها نظریه از درون داده ،کلاسیک

 تحلیه ، پهرداز  داده بنیهاد ظاهرشهوندهبر اساس راهبهرد نظریهه ،همچنیند  ها ندارهبین داد

بهردار  هدفمنهد بنیهاد در نمونههپرداز  دادههنظری شود می ها آغاززمان با مصاحبهها همدهدا

را از دییهر  کند که آنحمایت می  فرد ز نیرش منحصر بهمصاحبه یا مصاهده، ا افراد، برا 

بهردار  سویی بر لاا نمونه سازد  ازها متمایی میداده آور و کیفی جم  ها  کمیرهیافت

 ةنظریهتواند قب  از شروع مطالعه و نمی 9نظر بردار  ها  کمی، نمونهبررسی انجام شده در

  لال فرآیند پهژوهش شهک  بردار  در اص نمونه شود و تصمیمابیی  ربرنامه بنیاد،داده

 ا   924،  ص   9119 ،3کوربینگاستراوس و لیرندمی

اشهباع جهایی اسهت کهه  ةمعیار رسیدن به نقطه  است نظر  پژوهش، این در لیر نمونه

 پهژوهش در ا 994، ص  9213، گ هاکی نکنهد جدید ظههور ةدییر ارتباط بین مفاهیم و ابق

 مدیران و اجتماعی کارآفرینی  برلان پژوهش آمار  جامعة ،تحقیر داه به توجه با حاضر

 ایهن در ههاداده لهردآور  روش ،همچنهین  بودنهد کصهور اجتماعی ها شرکت مرساان یا

 یا و مدیران اجتماعی از  برلان کارآفرینی نفر 91با  پژوهش این در  است مصاحبه پژوهش

 ذیه  معیهار دو از یکی حداق  شوندلانبهمصاح  شد مصاحبه اجتماعی ها رکتش مرساان

 ها شهرکت مهدیر و مرسهس یها اجتمهاعی کهارآفرینی ةزمینه در پژوهصی ةسابقن داشتند را

-نظهر مصهاحبه از اسهتفاده بها شهد سهعی نیهی هاانجام مصاحبه زمان در ،همچنین  اجتماعی

 مطهابر شهود  فیودها کار غنا  بر تا دشون اضافه هامصاحبه لیات به دییر  افراد شوندلان،

 برسند نظر  کفایت به هامقوله که نظر  تا زمانی لیر نمونه بنیاد،داده ةنظری صاحبان نظر با

                                                           
1. Theoretical Sampling 

2. Strauss & Corbin 
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-مصهاحبه صهدا  و کصیدمی اول ساعت یک تا دقیقه وپنج سی بین هامصاحبه یافت  ادامه

ام اسهتحک جههت تأییهد  شهد مکتهوب، مصاحبه اتمام بعد از بلافاصله و شده ضبط شوندلان

، قابلیت اعتماد، قابلیت واباتیی و امقبولیتگبه قابلیت اعتبار  دها در تحقیقاب کیفی بایداده

در ایهن  ا 296،  ص  9،3199، استرئوبرب و کهارپنترالیاسپییگ ها توجه نمودقابلیت انتقال آن

ر د بنیهادپهرداز  دادهمنهد نظریهههها  نظهامها، توسهط روشبه داده اامینان قابلیتپژوهش 

و  معیهار اعتبارپهذیر   تلرفه قهرار ملاحظهه مهورد هاداده یرلردآور ،  بت، تحلی  و تفا

طلعهان کلیهد ، م طتوسه ههاداده ةارائه هها،داده اشباع تا پژوهش کام  انجام باقابلیت انتقال 

هها  تعهدی  اعمهال ضهمن مهدام، شهک  به پژوهش اول ، درپژوهش کنندلان درمصارکت

 در پذیرفت  صورب نفر چند توسط کدلذار  انجام همچنین و دتأیید شمقتضی، ارزیابی و 

 هها روش تلفیهر ها،نمونهه انتخهاب در دقهت اریهر تأییدپهذیر  نیهی از معیار ،تحقیر این

بها و  شهد انجهام بهردار یادداشهت و سها تاریافته نیمه ها مصاحبه شام  هالردآور  داده

 ،هها  فنهیاسهتفاده از یادداشهت و ها بهه  برلهانافتهشواهد و ی ةارائ ،نظراب لیر  ازبهره

دین ترتی  در مطالعة حاضهر جههت ب  دشپژوهش، تأمین  اجتناب از سولیر  ای و میدانی

 معیار ارائه شده مورد توجه قرار لرفت  4دستیابی به اعتماد و اعتبار بخصی پژوهش، 

کدلهذار   ةمرحله ا9د ازن ام اصلی کدلهذار  عبارتنه، سه لبنیادداده ویکردبر اساس ر 

کدلهذار   ا2 نامنهدا ومهی 4گلام اول و دوم را کدلذار  حقیقی2کدلذار  انتخابیا 3، 3باز

  9نظر 

ه در ادامهه لام اصلی، اهداا  ود را دنبال نمود ک 2پژوهش حاضر نیی با ای کردن این 

 کهه ز آنجهاییاها، تصریح شده است  کدلذار  در هریک از این لام لال بحث، نحوۀ و در 

  NVivoتهر ازآسهان MAXQDAافهیار هها در نهرمیادداشهت  سازماندهی و مرور محتهوا

                                                           
1. Speziale, Streubert & Carpenter  

2. Open coding 

3. Selective coding 

4. Substantive coding 

5. Theoretical coding 
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هها  متنهی بها د توالیتر  را بهرا  پیونههها  سهادهح افیار راهباشد و همچنین این نرممی

 ها در این پژوهش، از باهتةداده در راستا  تجییه و تحلی  ،ا9،3199یکدییر دارد گشونفلدر

 است   استفاده شده 91ناخة  MAXQDA یار افنرم

 های پژوهشیافته. 4

 ل: کدگذاری بازگام او .1. 4

 هها،داده آزاد کدلذار  اقدام به با باز کدلذار  گللییر ا، ظاهرشونده رویکرد اساس بر

 در ترتیه  بهدین تها شهود نمهودار محور ، مقولة ظهور ا راب که کندپیدا می ادامه زمانی تا

 ههدایت محهور ، اسهاس مقولهة بر کدلذار  کدلذار  انتخابی، مرحلة یعنی  ،بعد مرحلة

 دغدغهة کننهدلان،مصهارکت چیونهه دهدمی توضیح که است مفهومی محور ، مقولة» .شود

  بها توجهه بهه «کننهدمی حه  نمایهد،می مطهرح محقر که ماائلی رابطه با در را اصلی  ود

پنجم نمودار  مصاحبةلة محور ، پس از کدلذار  ها  للییر، در این پژوهش، ا ر مقوتوصیه

، نهام «فرآیند  لر ارزش اجتماعی»شد  به اور  که در این مرحله، محقر مقولة محور  را 

جههت  .ز فرآینهد کهارآفرینی اجتمهاعی دارداین مقوله اشاره به پیامدها  حاصه  ا  لذاشت

، ، کدلهذار  بهازهااحبهمصه استخراج مفاهیم از میان حجم انبهوهی از االاعهاب حاصه  از

مصاحبه، بررسی  ط به  ط مهتن  انجام شد  جهت کدلذار  باز بعد از هرو نظر  انتخابی 

  بعهد از ا3گجهدول  شهد ها نهامی دادهها یا موقعیتیک از حوادث، ایده و به هر شده انجام

آن  سه یک لروه قرار لرفت و نهامی منا و در شد هم ادغام استخراج کدها  اولیه، کدها با

  ابقاب انتخاب شد
 

 گذاری بازکد .2 جدول
 نکات کلیدی مصاحبه کد اولیه

 مند  اجتماعی در  انوادهه شدن دغدغهنهادین
ماائ  اجتماعی داشتن  ةا  که توش مفاهیم دغدغ انواده

بیصتر  برا  اون  ةفرزندان اون  انواده دغدغ نهادینه است حتماً

                                                           
1. Schonfelder  
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 نکات کلیدی مصاحبه کد اولیه

 له دارنئما

 ساز وزش و آلاهیها در آمنقش رسانه
 آشنا و کارآفرینی اجتماعیجامعه رو با  توانندها میرسانه

 دهندبآموزش 

 نقش الیوها در کارآفرین اجتماعی شدن افراد

، من یک برم بودند و که در دور داره هاییبیصتر ریصه در آدم

توناتم الیو قرار بدم و حالا تو  این معلم  وبی که داشتم می

 مدم جلومایر افتادم او

 وان عام  تأ یرلذارنعهب مرتبطداشتن تحصیلاب 

فضا  کارآفرینی  یلی بهم کمک کرد و اینکه توناتم یک 

فضا  اجتماعی برقرار کنم و یک کار  و  اون ارتباط  وب بین

 تو  همون راستا شروع کنم

 ایثارلر  و از  ود لذشتیی ةروحیداشتن 
 رج  رج  ودش کنهبعد دیدیم این حقو  رو به جا  اینکه  

 کنهش میاایده

کارآفرینی  ساز درلیر شدن حاکمیت در جریان

 اجتماعی
 هتا این موضوع در جامعه رایج بصباید درلیر بصه  حاکمیت

کارآفرینی  ها به فضا لیوم مصارکت فعال دانصیاه

 اجتماعی
 اجتماعی عقبه کارآفرینی ۀحوزن از امفضا  دانصیاهی

 

 انتخابی دگذاریک: مدو گام .2. 4

 محور  و بر مبنها  آن بهه صهورب انتخهابی صهورب ةکدلذار  حول مقول ،این لام در

ها  میههدانی و یهها توانههد بهها مههرور و بررسههی یادداشههتپههذیرد  کدلههذار  انتخههابی مههیمی

اند، انجام شهود و قبلی کدلذار  شده ةمرتبه در مرحلها  قبلی که پیش از این یک یادنوشته

، 3114 ،9شوند، صورب لیهرد گفرنانهدزمی هایی که بعد از این لردآور ر  دادهیا با کدلذا

گللیهیر ا،  ظاهرشهونده رویکرد در شوند دلذار  انتخابی مقولاب پالایش میا  با ک91ص  

 جههت در هها،و مصهاحبه شده آغاز انتخابی کدلذار  شد، نمودار محور ، مقولة که زمانی

 محور ، سر متغیر برا  کدلذار  با انتخابی، ند  کدلذار شومی کدلذار  ،3محور  متغیر

                                                           
1. Fernández 

2. Core Variable 
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ها  مختلفی بند روهها و لشده و سپس ویژلی مقولاب فهرست ،دارد  در این مرحله کار و

در  شهدهمحهور  اسهتخراجحول مقولهة ها مصاحبه ةدر ادام ،شود  بنابر اینمی ها انجاماز آن

، 2جهدول ، صورب لرفت  «اجتماعی ارزش لر  فرآیند» کدلذار  باز، تحت عنوان مرحلة

 دهد ست آمده در این مرحله را نصان میو مفاهیم به دکدها 
 

 9کدگذاری انتخابیها در مرحلۀ نمونه کدهای حاصل از تحلیل داده و هامفهوم، هامقوله .3جدول 
 مقوله  مفهوم کد

 اجتماعی کارآفرینانة نیت داشتن

  اجتماعی هایانگیزه

ل ا
وام

ع
شی

گیز
ن

 

 فرد ةدغدغعنوان اولین ح  معضلاب به

 اجتماعی منفعت و عامه مناف  تعقی  رویکرد داشتن

 نوعانهم به کمک در فرد مذهبی -اعتقاد  و ارزشی مبانی
های نگیزها

 فرااجتماعی 
 عملی در راستا  قرب الهی ةمنیلانجام کارها   یر واهانه به 

 اجتماعی کارآفرینی اریر از یدرون و روانی نیازها  رف 

 فرد  ود دیدلی آسی  مانند فرد  عوام 

 و تحصیلی پیشینۀ

 تجربۀ پیشین

مل
عوا

 
ینه

زم
 ای

 تأ یرلذار عام  عنوانبه کارآفرینی ةرشت در تحصیلاب داشتن

 زندلی اول در اجتماعی کارآفرینی ةزمین در شخصی تجربیاب داشتن

 نظر مورد اجتماعی ةلئما در ذهنی پیصینة داشتن

 نیکوکار  ها فعالیت و  یر امور در  انوادلی ةسابق داشتن

 خانوادگی عوامل
 دوستی در  انوادهنوع و سخاوتمند   یر واهی، ها زمینه وجود

  انواده در اجتماعی مند دغدغه شدن نهادینه

 ها انواده توسط فرزندان به آلاهی و تربیت تأ یر

 اجتماعی جریاناب لیر شک  برا  نقش الیوها  یرتأ 

 الیو عنوانبه مرج  ها لروه نقش الگوهای

 حوزه این الیوها  عنوانهب اجتماعی کارآفرینان ها فعالیت معرفی

 هایقابلیت و دانش اجتماعی ماائ  ح  برا   لاقیت و نوآور  ها ویژلی داشتن

 بودن نیرایده و آینده  پرداز، صاح رؤیا کارآفرینانه

                                                           
  وانی آن اشاره شده استدر این جدول به بر ی از کدها بدون ذکر فرا  9
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 مقوله  مفهوم کد

 اجتماعی نیاه با پذیر هوشمند  و ریاک داشتن

 ترویجی و علمی ها توانمند  داشتن

 بودن صبور و مهربان

 کارییماتیک شخصیت داشتن یتیشخص هایویژگی

 اجتماعی پذیر مائولیت داشتن

 ،تربیتی نظام هاآن توسط تماعیاج ساز جریان و اناانی نیرو  تربیت برا  مراکی  ایجاد

 مراکز و هادانشگاه

 آموزشی

 معضلاب ح  برا  راهی عنوان به اجتماعی کارآفرینی با افراد و آموزش آشنایی

 آموزش ةوسیله ب اجتماعی کارآفرینی به اجتماعی نیت شدن منجر

 موجود وضعیت و هابحران شفاا بیان در دولت نقش

 دولت و 

 هامشیخط

 توسط از شفاا صورب به هابحران و هاداده به کارآفرین افراد دسترسی لیوم

 دولت

 ها  پر هیینها  برا  جلولیر  از شکاتها  حقوقی و مصاورهحمایت

 مقوله مفهوم کد

 ح  در آن نقش و اجتماعی کارآفرینی درک به نابت فکر  و شنا تی موان  رف 

 عوامل اجتماعی ماائ 

 اجتماعی -فرهنگی 

ل 
وام

ع
ینه

زم
 ای

 زمانی و فرهنیی باتر در جمعی ها ایجاد و تقویت روحیه

 ایران در اقوام و اوایف قبای ، بین اناجام ایجاد

 جامعه بخصیآلاهی در ملّی و محلّی ها رسانه نقش

 هارسانه
 ردوستی دنوع و داوالبانه رفتار تقویت و اجتماعی آلاهی ها دررسانه نقش

 جامعه

 الیوها عنوانهب هارسانه توسط اجتماعی کارآفرینان ها فعالیت معرفی و انعکاس

 

 گام سوم: کدگذاری نظری. 3. 4

ایهن  واقه ،   درشهودانجام میها توسط یک الیو  ارتباای میان مقوله تلفیر ،در این لام

 بهه اسهت ممکن که هامقوله به راج  تفکر به تا دهدمی اجازه محقر به کدلذار ، از مرحله

 پیونهد بهه راجه  تحلیلی، صورب به و شود نیدیک بینجامد؛ ذهنی از ممکناب وسیعی حوزۀ

 و ههامقولهه کهه انتیاعهی  هامهدل از عبارتنهد نظهر  کهدها  بیندیصد  مقولاب میان ممکن
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 ها ا  کهد3119، 9نالتوگللیهیر و هه کنندمی نظریه تلفیر یک جهت در را هاآنها  ویژلی

 انهدا، ظههورشهده حاصه  انتخابی و کدلذار  باز فرآیند از گکه حقیقی کدها  مانند نظر 

کننهد  می متص  و به هم بافته مجدداً را شدهتکه تکه ها داستان و هاتند  ودجوش و یابنده

، ص  9129بود گللیهیر،   واهند تهی انتیاعاتی نظر ، کدها  بدون حقیقی کدها ، بنابراین

 ایهن دهنهد ارائهه می را جدید دیدلاه یک و وسی  تصاویر جام ، قلمرو نظر ، ها ا  کد93

 سهطح هها،آن میهان ارتبهاط و مفاهیم مکتوب کردن هنیام تا دهندمی اجازه محققان به کدها

شونده، بایهد حاصه  ذو    در رویکرد ظاهرا3112نمایند گللییر و هالتون،  حفظ را مفهومی

مهدل ادامهة ها، ظهور کدها  حقیقی به دسهت آمهده اسهت  در دادهباشد که از دل  3مفهومی

هها  اجتمهاعی ه برا  شهنا ت فرصهتپژوهش که نتایج به دست آمده از عوام  مختلفی ک

 است شده ، ترسیم 9به صورب شک ، باشداجتماعی می ارزش  لر»حول محور

 ا( عوامل انگیزشی

بهدین   دید عوامه  انیییشهی بهوداص  لرحیکی از مهمترین عواملی که در این پژوهش 

 واهنهد بهود کهه ها  اجتماعی دنبال  لر ارزشبه  کارآفرینان اجتماعی در صورتی معنا که

 ۀانییهی کهه دریافتنهدا 3114گ لهاردنر و بارندسهن آن داشهته باشهند  هایی برا  انجامانیییه

 تجربهه  هود دلیزنه اوای  در هاآن که است هاییآسی  از ناشی اغل  اجتماعی کارآفرینان

انیییۀ شنا ت  ،این نیروها  برانییخته است اجتماعی مأموریت یک به را هاآن بعد و اندکرده

در ادامهه دهنهد کهه مهی کارآفرینهان اجتمهاعیو سپس  لر ارزش اجتماعی را به ها فرصت

 شود تصریح می

                                                           
1. Glaser & Holton 

2. Conceptual Interest  
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 کدگذاری نظریها در مرحلۀ دادهحاصل از تحلیل  الگوی .1شکل 

 

    های اجتماعیزهانگی -

داشهتن  ،اجتماعی متمایه  شهودشود فرد به سمت کارها  که موج  میی یکی از عوامل

بودن بهرا  جامعهه، احاهاس مفید و مند  نیت اجتماعی، دغدغه  ها  اجتماعی استانیییه

امر و داشتن رویکرد تعقیه  منهاف   مائولیت داشتن و لیوم همکار  کردن با دولت در این

ا  از ماعی است به اهور  کهه الهر در برهههکارآفرینی اجت سو  فرد به ۀکنندیتهدا ؛عامه

به سهو  اههداا  زمان  فرد به سمت مناف  اقتصاد  برود، در آن دوام نیاورده و مجدداً او را

 ةاولیهکه  ود مرسس  کنندلانیکی از مصاحبه ،در این  صوص  سازداجتماعی رهنمون می

کند و لیر  میاز امور اجتماعی کنارهبرا  مدتی و  ه استان بودبیعت در ایرا ةمدرساولین 

چنهین ، شهرکت اجتمهاعی دییهر  اسهتآورد و اکنهون مرسهس به امور اقتصاد  رو  مهی

 اون از بعهد  رفهتم به حوزه تجهارب زعفهرانو  بیرون اومدم کنج کاو  ةمدرس از» نلویدمی

  هاار بهه  اهتصننمی دلمبه کاراینو  دارم صرا تجارب یک الاندیدم ، اجتماعی کارها 

  «اندا تم راه رو کصمون ،بود شده  صک که هاییقناب  اار به هم و داشتم که ا دغدغه
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 های فرااجتماعیانگیزه -

اسهت کهه  یاز عواملها و باورها  دینی یکی دییر اجتماعی، ارزشفرا ها وجود انیییه

   شهودها  آن مهیجتماعی و شهنا ت فرصهتکارآفرینی ا موج  لرایش و ترغی  افراد به

ودلذشتیی، توکه  ایثار و از  به موارد  از جمله روحیة ژوهش شوندلان در این پمصاحبه

مهدار ، دور بهودن دینی، داشتن تعهد ا لاقی و ا لها ها  ااهارگعا، آموزهو تأسی به ائمة 

شهوندۀ مصهاحبه  اره داشهتند یر اش فرهنگ ایرانی از ریا و  ودنمایی، لرایش به انجام امور

و  انقلاب اسهلامی داریهم؛ که ت مذهبی و پارادایمیبانی عقیدتی، م»لویدن چنین می 9شمارۀ 

 ةهایی که در این شرایط رشد یافتند حتمهاً یهک زمینهبچه ،بند باشهها پایا  که به این انواده

شون یک کمکهی و هماایه، کصور قعاً برا  جامعهکه وا ددغدغه دارن، اجتماعی  وبی دارند

 لرایانه و انجام کارها   یر واهانهه بها ههدا قهرب الههی کههیا داشتن نیاه اناان  «بکنند

ما مالهک » دنکنفیروز چنین بیان می بهداشتی مرسس شرکتزبان از  1شوندۀ شمارۀ  مصاحبه

، الهر ایم؛ سرمایه در دست ما امهانتی از اهرا  داسهتما سرپرست سرمایه ،سرمایه نیاتیم

 « تر میصمشغ  درست بصه من  وشحال ولی چند ،سود کار ونه کمتر بصه

 ای یا محیطیعوامل زمینه( 2

ها  اجتمهاعی بهرا   لهر در این پژوهش یکی از عواملی که پیصران تصخیص فرصهت 

 ا  بود  این عوام  عبارتند ازنعوام  زمینه ،ارزش اجتماعی شناسایی لردید

 پیشین ربۀتج و تحصیلی پیشینۀ -

رویهدادها  کلیهد  عنهوان ارآفرین اجتماعی بههپیصین ک تجربة و دانش تحصیلی،پیصینة 

هها شهده و فرصهت زندلی فرد موج  افیایش آلاهی و  از مصکلاب اجتماعی و تصخیص

در ایهن مهورد  93شوندۀ شهماره  مصاحبه  نماید تا در این مایر لام برداردو  را ترغی  می

 رو هئلاجتماعی بوده و ماه ۀدیدآسی  ه،ئلما اون در فرد  ود ممکنه    » نکندچنین بیان می

  هودش، بیمار  آقا     مثلاً بوده مائله اون با مبتلا و  که ا پیصینه یعنی ؛باشه کرده لمس
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-اون اصلی معلولیتش، آقا      فقر دوران کودکیش،  انم     بیمار  فرزندش پیصران آقا    

 .«ها بود   

در MBA ها  کارآفرینی،ها  اجتماعی در رشتهشرکت نابیصتر مرسا ،این پژوهشدر  

عنهوان اب مهرتبط را بههبودند و دانش پیصین و تحصهیل کردهمقط  کارشناسی ارشد تحصی  

 کار این برا     »ن کندچنین عنوان می 9ۀ شمارۀ شوند مصاحبه  لذار بیان نمودندام  تأ یروع

 و کهرد کمک بهم  یلی کارآفرینی تحصیلاب فضا  اندا تیم؛ راه تصکیلاتی و جمعی فضا 

 و کهنم برقهرار اجتمهاعی فضا  اون و کارآفرینی فضا  بین  وب ارتباط یک توناتم اینکه

  «کنم شروع راستا همون تو  کار  یک

 خانوادگی عوامل -  

ههایی واده ان  شناسایی شدکه در این پژوهش  ودعوام   انوادلی ب ،ا دییر زمینهعام  

منهد  دغدغههار  و امهور  یهر نقهش فعهالی دارنهد و ها  اجتمهاعی، نیکوکهکه در فعالیت

،  یر هواهی و دوسهتیهها  نهوعرا با زمینههفرزندان  ود  و شدهها نهادینه آن دراجتماعی 

سهو  کهارآفرینی اجتمهاعی فهراهم  امکان سو  یافتن آنان به ،دهندسخاوتمند  پرورش می

چنین  9شمارۀ شوندۀ  مصاحبه، ورد تأ یر  انواده در کارآفرینی اجتماعی شدندر م  لرددمی

 حتمهاً اسهت؛ نهادینهه داشهتن اجتمهاعی ماائ  ةدغدغ مفاهیم توش که ا  انواده» لویدنمی

 محهیط و تربیت  انوادلی دارن؛ بحث مائله اون برا  بیصتر  ةدغدغ  انواده اون فرزندان

  « مهمه ی شدناجتماع کارآفرین در تربیتی

 نقش الگوهای -

ها  لروه ا  در این پژوهش شنا ته شده است زمینهسومین نیرو   عنوانالگوهای نقش به  

جریانهاب اجتمهاعی در لیهر  هها و شهک وها  نقش در شنا ت فرصتعنوان الیمرج  به

بهه جامعهه ها  کارآفرینان اجتماعی و شناساندن آنان نق  داستان؛ عه نقش بایایی دارندجام

ها  مصابه اقهدام ان آشنا شده و  ود نیی در موقعیتشود مردم با ا رلذار  کار آنمی موج 

کنهدن ین عنهوان مهیچن 1شوندۀ شماره  مصاحبه در این مورد  به ح  مصکلاب جامعه نمایند
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 قهرار الیهو یا کارلاهی ةبرنام یک با بودند منددغدغه و بوده اجتماعی انشسجن که افراد »

   «بروند اجتماعی کارآفرینی سمت به است ممکن و کنندمی پیدا انیییه دییران دادن

     های کارآفرینیو قابلیت دانش -

ههها  اجتمهاعی و تبههدی  آن بهه ارزش اجتمههاعی؛ فههرد بهرا  درک و تصههخیص فرصهت

 ههاییقابلیت ،هایی مجههی باشهد در ایهن پهژوهشن اجتماعی باید به دانش و قابلیتکارآفری

ها  نوآور  و  لاقیهت بهرا  حه  اجتماعی باید دارا  ویژلی انرآفرینکا  ستخراج لردیدا

کنترل درونی بالها دارا  تغییر،  فعال، عام پذیر، بیشماائ  اجتماعی بوده و همچنین ریاک

صهاد ، هوشهمند  و نیهاه پذیر  در کارآفرینی اجتماعی، دارا  شهم اقتمائولیتبه جهت 

ها  علمهی و مدار و همچنین دارا  توانمند نیر و آیندهرؤیاپرداز، آینده اجتماعی، تییبینانة

ما نیاهی که در حال حاضر بهه »کندن چنین بیان می 3شمارۀ شوندۀ  مصاحبه د؛نترویجی باش

اش شهروع بهه ها  جامعههها و هنجارکارآفرین اجتماعی داریم اینه که یه فردیه که در عرا

کصه که اصطلاحاً به این عاملهان ها و هنجارها رو به چالش میعرا ولی این ،کنهفعالیت می

 هند واها  رهبر  میها ویژلیند در واق  سا تارشکنی کنند؛ اینانتومی لوییم کهمی9تغییر

ها  مدیریتی؛ ما هنوز آقایان    و دکتر     رو صرا مدل کاه  و کاریصهون لاههاً تا ویژلی

بلکهه بهه  هاار اون سها تار  ،یمدونهر  اجتمهاعی نمهیاجتمهاعی و یهک نهوآوکارآفرینی 

ها  کارآفرینی در تصخیص فرصت و هم در بنابراین دانش و قابلیت «    دونیمشون میشکنی

 آفرینی اجتماعی تأ یرلذار  واهد بود فرآیند ارزش

 شخصیتی هایویژگی -  

 ا ان یک عام  زمینهعنوبه عی نییها  شخصیتی کارآفرینان اجتماویژلی ،در این پژوهش

هها  کهارآفرینی اجتمهاعی و در مایر شنا ت فرصت ها آنان رااستخراج شد که این ویژلی

اجتمهاعی افهراد   کارآفرینهان ،ایهن تحقیهرکند  در یار  می« فرآیند  لر ارزش اجتماعی»

و  ناپذیر، مهربهان و صهبورلرا، نیازمند به پیصرفت، هنجارشکن،  اتییپذیر، عم مائولیت
                                                           
1. Change agents 
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لر، دوست، ایثارمدار، نوع، ا لا دارا  شخصیت کارییماتیک باز، صدر و روحیةدارا  سعة 

همیرایهی در ة سخاوتمند، دلاوز، کنجکاو، حااس نابت به ماائ  جامعهه و دارا  روحیه

در  3شمارۀ شوندۀ به مصاح شدند  شنا تهها  اقتصاد  و اجتماعی درون  ود برا  فعالیت

ارآفرین ها  زندلی شخصی بهه یهک فهرد کهبرا  هیینه 9آشوکا انندکه همهایی مورد کمک

اش را در ماهیر اههداا اجتمهاعی ها  زنهدلی شخصهیتا دغدغهه انجام داده بوداجتماعی 

 و  هودش  هرج اینکهه جها  به رو حقو  این دیدیم بعد»    لویدن نداشته باشد؛ چنین می

 ههاییاین »    نمایدنعنوان می 91وندۀ شماره ش مصاحبه ؛ و«کنهمی اشایده  رج کنه، کارش

 قابه  ،پهذیرماهئولیت ،مهدارا لا  باید لیرندمی شوندسته ب اجتماعی تابلوها  و میان که

کارآفرینان اجتمهاعی  ،این  بنابر«باشه مهم ونبراش ا لاقی  ئماا و حلال ،حرام ،باشن اعتماد

 ها  اجتماعی مجهی باشند رزشها   اصی شخصیتی برا  ایجاد اباید به ویژلی

 آموزشی مراکز و هادانشگاه ،تربیتی نظام - 

در تصهخیص  آموزشهی مراکهی و ههادانصیاه ،تربیتی نظامدهد نتایج این پژوهش نصان می

 موضهوع درک بهه ناهبت زیهرا ؛ها  اجتماعی توسط کارآفرینان نقهش باهیایی داردفرصت

 ،ارآفرینی اجتمهاعیآمهوزش که و داشهته وجود تیشنا  در جامعه موان  اجتماعی کارآفرینی

آیهد ایهن و بهه نظهر مهی باشهدمی آموزشی مها مراکی و دانصیاهی ،تربیتی نظام ۀلمصد حلقة

افهراد بهه موجه  آن و د شهوارائهه نا  امروز  بهها باید از مقط  ابتدایی تا دانصیاه آموزش

عنوان راهی برا  ح  با آن به ،آمدنمند اجتماعی بار پذیر و دغدغهعلاوه بر مائولیتجامعه، 

 ةدغدغهن »کنهدلونهه بیهان مهیایهن 1مصاحبه شوندۀ شهماره   معضلاب اجتماعی آشنا شوند

 آمهوزش یعنهی ؛آیهدمی دسته ب 3آموزش یعنی اناان پرورش و تربیت و تعلیم از اجتماعی

که نیت اجتماعی افراد   این      الر  کند کمکتواند می عالی تحصیلاب و هادانصیاه رسمی

ها و ر ایهن راسهتا دانصهیاهد  «شهوندمیاجتمهاعی تبهدی   کارآفرینی به ،ببینند آموزش دارند

                                                           
1. Ashoka 

2. Education 
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مصاحبه   نقش مهمی ایفا کنند« فرآیند  لر ارزش اجتماعی»توانند در مرسااب آموزشی می

 یهدبا دانصهیاه ما ۀعقید به» لویدنمورد آموزش و شیوۀ آموزش چنین میدر  9شمارۀ دۀ شون

پژوهصهه و  شهونههها وظیفهپژوهصکده آموزشه، دانصیاه ةوظیف ،کنه تیریر اکوسیاتم به آدم

نمیصه  اجتماعی کارآفرینی کای ها،تئور  لفتن باید کار پژوهصی در این زمینه انجام بدن؛ با

توان به اهمیت آموزش در تربیت کارآفرینان اجتماعی با مصخص شدن این موضوع می  «و   

 ی برد آینده پ

 هامشیو خط دولت -

رفه  نیازهها و معضهلاب بهرا  باید نبوده و  به تنهایی قادر به ح  تمامی مصکلاب دولت

نههاد ها  مردماما بخش  صوصی یا سازمان، لیردها  مختلف جامعه کمک از بخش جامعه

نند که توانند به اور مر ر به دولت در ح  مصکلاب کمک کمیتماعی زمانی و کارآفرینان اج

-ها را بههبتوانند این ماائ  و بحرانآنان این ماائ  به صورب شفاا برا  آنان بیان شود تا 

اقدام به ح   ها  نوآورانه؛ح با راه و سایی نمودهشنا عنوان یک فرصت کارآفرینی اجتماعی

 هاهدانصیا دولت، باید توسط هافرصت»دن لویمی 2شوندۀ شماره نمایند  مصاحبها  آن ریصه

: کنهدشهوندلان اضهافه مهیمصهاحبهیکی دییهر از و « وندمتخصصین به جامعه معرفی بص و

 اجتمهاعی کهارآفرین نمایند تها افهراد ارائه رو هابحران شفاا صورب به دولتی ها دستیاه»

شمارۀ شوندۀ مصاحبه ،همچنین. «باشند داشته دسترسی اعداد و هاداده ،االاعاب آن بهبتوانند 

 فعالیهت»کنهدن صوص موان  و قوانینی که سر راه آنان وجهود دارد، چنهین بیهان میدر   99

 اریر اون از یا بصود هاآن ةمجموع توانمند  به منجر ممکنه ها  مردم نهادسازمان اقتصاد 

ولی قوانین اجازۀ این کار  ،بصه لرفته بکار ساهرم اهداا راستا  در تا بیاورد بدست منابعی

رسد با همکار  دولت و تصوی  قوانین مناسه  ماهیر کهارآفرینی ه نظر میب«  دهدرو نمی

نیهی مائولیت دولهت  با ح  مصکلاب توسط مردم، باراجتماعی برا  کارآفرینان مهیا شده و 

 شود کم می
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 اجتماعی-فرهنگی عوامل -

هها  آن ارزشاجتماعی در هر کصور  تحت تأ یر مبانی فرهنیی، اجتماعی و کارآفرینی 

هها  فرهنیهی، آموزشهی و وجهود ضهعف اما در این پهژوهش دیهده شهد کهه، معه استجا

نهوان عزنهی، بههآبلحاظ فرهنیی، وجود فرهنگ زیهر زنان به ةجامعاجتماعی، عدم اناجام 

 بهه اهور  کهه ؛ها  کارآفرینی اجتمهاعی در ایهران اسهتفرهنیی در شنا ت فرصتموان  

به نظهر »داردن چنین بیان مینیلادش مقایاه کرده و ب آن را با جامعة 9شمارۀ شوندۀ مصاحبه

یعنی تو کصور بنیلادش الر محمد یونوس میاد بانهک لهرامین رو راه  ؛ها متفاوتهفرهنگ من

شهک  ن اتفها  رو اش هات داره ایپارادایم و ذهنیتی که تو  مجموعهمیندازه،    با یک 

اومدن همون مدل بنیلهادش رو در زینه   اش رو تو ایران داریم کهکه ما تجربهمیده کما این

؛ چهون ولهی عملهاً شکاهت  هورد ،سهاز  کننهدکصاورز  کرج  واستن کپی و پیاده بانک

 نصهنا تن رسمیت به 6شمارۀ مصاحبه شوندۀ  و« ها رو نداشتفرهنگ جامعة ما اون ویژلی

کنهدن بیهان مهیهها  اجتمهاعی ایران را مانعی برا  شهنا ت فرصهت اجتماعی در کارآفرینی

 اجتمهاعی کهارآفرینی مهورد در میهاد آقها     کهه موقعی هر است مان  مهمترین هاسو ظن»

ۀ عمهد بخش که کصیدمی بییار  اونها از دارید شما که میصه مواجه سو ظن با کنه، صحبت

اجتماعی  -موان  فرهنیی ،ها  این پژوهشبر اساس یافته آیدبه نظر می « فرهنییه این موان 

ها ی اجتماعی باید از سر راه کارافرینان اجتماعی برداشته شود تا آنان بتوانند فرصهتکارآفرین

 را شناسایی و  لر ارزش نمایند  

 هارسانه -

 ،این پژوهش نصان داد که جامعة ما علیرغم داشهتن سهابقة بالها در کارهها   یر واههان

دلای  مصارکت پایین مردم ز یکی انابت به واژۀ کارافرینی اجتماعی شنا ت لازم را ندارد و 

پیامهدها  هها از ا هراب و آلهاهی نداشهتن آن« ر ارزش اجتمهاعیفرآینهد  له»در ایران در 

»     کنهدن چنین بیان مهی 2شوندۀ شمارۀ  مصاحبه جتماعی در ح  مصکلاب استاکارآفرینی 

 کصورهاست زا بایار  روز فضا  فضا، این بدونند افراد الر شود، رسانیمردم االاع عامة به
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-ن اجتماعی موفر بهبیان تجربیاب کارآفریناو همچنین  «میصه ترقضیه مثبت این به شوننیاه

هها  ها ههم در شهنا ت فرصهترسهانه در ح  مصهکلاب اجتمهاعی بهه وسهیلةعنوان الیو 

 9شهمارۀ شهوندۀ  صهاحبهم  مر ر  واهد بهود« فرآیند  لر ارزش اجتماعی»اجتماعی و هم 

افهراد کهارآفرین  یهدبیا ها و تلویییهون؛رسانه ؛ترویجی_ آموزشی تو ن »کندمی لونه بیاناین

ها رو تو  صدا و سیما نصون بدن، صدا و سیما نیهاد فقهط کهارآفرین اجتماعی و تجارب آن

کنهه و فضها   معرفهی کارآفرینهان موفهر اجتمهاعی رو ههم موفر اقتصاد  رو معرفی کنهه؛

ا  اومهدن و مصهغول شهدن ولهی تأ ر بکنه که یهک عهدهین تجارب مفرهنییِ جامعه رو با ا

هها  اجتمهاعی در نقهش باهیا  رسهانهدهندۀ نصهاناین مفهوم      «هدفصون اجتماعی بوده 

 آلاهی بخصی جامعه است که نباید از آن غاف  لردید 

 گیری و پیشنهادها. نتیجه5

 اجتمهاعی ، ارزشهها  جامعههفرصهت از بهردار بهره و شنا ت با اجتماعی کارآفرینان

 و واضح چندان نه یا آشکار اجتماعی ئلةما یک شک  به اغل  هافرصت این  کنندمی ایجاد

 -دارد گورنکها نیهاز پصهتکار و پیییهر  بهه کهه اسهت نصهده بهرآورده اجتمهاعی نیاز یک یا

ناسهایی عوامه  مهر ر بهر شهنا ت حاضهر بهه ش پهژوهش، راسهتا ا  در ایهن9،3196پوسپیچ

و  اصهلی ةمقول دوآفرینی اجتماعی برا   لر ارزش اجتماعی کمک نموده و ها  کارفرصت

 ، ترسیم شده است 9 ۀشمارکه در نمودار د ششناسایی  مفهوم 99

دست آمهد  مفههوم ه در این پژوهش ب کهی است یهایکی از این مقوله ،عوام  انیییشی  

 ها فرصهت تصهخیص در یها  عوامه  انیییشهعنوان یکی از مفهومبه اجتماعی ها انیییه

، بیکاههی، ریههوزب و ا3192گ3اسههماعی  و ، سههرورههها  شههریفپههژوهش بهها اجتمههاعی

هها  کهدمینس و بررسهی کنهد مطابقت داشته و آن را تأییهد مهی ا3192گمانر ،ا3199گ2ریمر

                                                           
1. Wronka–Pospiech 

2. Sarif, Sarwar & Ismail 

3. Biksea, Rivzab & Riemere 
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 ،ا3199گ روسهکین و همکهاران ،ا3199گمهون و کهو ،ا3116گنوبوآ و مایر ،ا3199گ همکاران

 ،ا3199گدوغهههان و آکهههار ،ا3116گ همکهههاران و ، آسهههتینا3199گبرالههها و همکهههاران

دینهی بهر ایهن  باورها  و هاها  فرااجتماعی، ارزش، نیی مرید تأ یر انیییها3114گبورنصتاین

  فرآیند است

 ها فرصت تصخیص برا  شده ها  اصلی شناسایییکی دییر از مقوله ،ا زمینه عوام  

 وونیپوکها، پژوهش ها نصان داد که بررسی پژوهش دبیابایج با انت ةمقایا  ،اجتماعی است

 پیصینة نقشا 3116گ 3تنگ و ونگ ،ا3112گکارتر و شاو ،ا3192گ 9وپیاواب سوپاوان تیرادج،

 و بارندسههن ،ا3119گ 2لایههت ههها پژوهش نمایههد می تأییههد را پیصههین تجربههة و تحصههیلی

 همکهاران و رحیمیهان ،ا9211گفقیه  ، بازرلان ویادلار ،ا3112گ نوبوآ و میر ،ا3114گلاردنر

 همچنهین ا3192گ همکاران و ونیپوکا ها بررسی و  انوادلی عوام  ا رلذار هم ا 9213گ

نیی عامه   کارآفرینانه ها قابلیت و دانش  اندداشته بیان را فرآیند این در نقش الیوها  تأ یر

د و نتههایج اجتمههاعی در ایههن پههژوهش شناسههایی شهه ها فرصههت تصههخیص دییههر  بههرا 

ا، نیهها و 9169گ4کللنههدا، مک3114ا، بورنصههتاین و لههاردنرگ3196گ ها  سههینگبررسههی

ا، برالها و 3199ا، کدمینس و همکاران گ3199ا، بیکاه، رییوب و رییمرگ3191شامولاناتان گ

کارآفرینان اجتماعی  شخصیّتی ها ا آن را تأیید می کنند  عام  بعد  ویژلی3199همکارانگ

 و ا، آکهار3114ا، بورنصهتاینگ3192و اسهماعی گ ها  شریف، سهرورج پژوهشاست که نتای

آذر  ا، بههروز3112ا، میر و نوبوآ گ9112، لیدبیترگا3191گ شامولاناتان و ، نیاا3199گ دوغان

بر فرآیند مفهوم  ا مرید ا رلذار  این9111گ9ا، پرابهو9211گیادلار، بازرلان و فقیه ا، 9299گ

 و ههادانصهیاه تربیتهی، نظهام تأ یر ا3119گ6بولوم و دس عی است ها  اجتماشنا ت فرصت

                                                           
1. Wongphuka, Teeradej, Supavan & Piyawat 

2. Wong & Tang 

3 . Light 

4. McClelland 

5. Prabhu 

6 . Bloom& Dees 
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 و بورنصهتاین هها پهژوهشنتایج ایهن پهژوهش بها نتهایج نمایند  را تأیید می آموزشی مراکی

مصی هها  آن همخهوانی و  ط نقش دولتدر مورد ا 3119گ ، بولوم و دسا3191گ9داویس

 ؛ا3193گلیهونی و کیکهول ؛ا3116گ کارانهم و آستین ،ا3196گ 3و شاه رمیتس تحقیقاب دارد 

را  اجتمهاعی -فرهنیهی عوام نقش  ا3196گ سینگا، 3193گ 2، توکارشکی و ارناتولکمن

، ا3193گ ا، ولکمهن و همکهاران3119گ 4دوک دانصیاه ها تأیید نموده و در نهایت پژوهش

  ههاهها را بهر تصهخیص فرصهتنقهش رسهانها 3192گ 9، پارک، سانگ و ایما3196گسینگ

  کنند اجتماعی تأیید می

گللییر ا به شناسهایی  بنیاد ظاهرشوندهداده با استفاده از روش تحقیر نظریة مقالة حاضر

در ایران پردا ت؛ چرا که تصخیص فرینی اجتماعی ها  کارآفرصت تصخیص مر ر بر عوام 

که یکهی از  داد این پژوهش نصان تحلی  و تجییه تایجن  است کارآفرینی فرآیند لازمة فرصت

بهرا  ایهن کهه کارآفرینهان  ،بنهابراین  آیند، عوامه  انیییشهی اسهتعوام  مهم برا  این فر

جتمهاعی هها  اجتمهاعی و فراایهد از انیییهاجتماعی بهه  لهر ارزش اجتمهاعی بپردازنهد با

شخصهی بهرا  کمهک بهه  هها لرفتهه از ارزشنصأبها  اجتماعی انیییهبر وردار باشند  

اعتقهاد  فهرد  -مبانی دینهی مانندها  معنو  ارزش از فرااجتماعی ها یییهاست؛ ان دییران

نتایج پژوهش همچنهین نصهان داد کهه عوامه   باشد یم به انجام امور اجتماعی برا  لرایش

 ،محیط زندلی فهرد  کنندکمک می اجتماعی ها به کارآفریناننیی در تصخیص فرصت ا زمینه

ا  که فرد قبلاً کا  نمهوده و حصیلاب مرتبط، دانش و تجربهیعنی محیط تربیتی  انواده و ت

دهند از عوام  عنوان الیوها  نقش، زندلی او را تحت تأ یر قرار میهافراد  که در اجتماع ب

داشهتن  ،عوامه ایهن امها در کنهار  ،برا  ترغی  فرد به سمت امهور اجتمهاعی اسهت بیرونی

  لها  و پذیر ،ند نیاه تییبینانة اجتماعی، ریاکها  کارآفرینانه مانها و شایاتییصلاحیت
                                                           
1. Bornstein,  D & Davis 

2. Rametse & Shah 

3. Volkmann, Tokarski & Ernst 

4. Duke University 

5. Park, Sung & Im 
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مانند افراد ی تها  شخصیویژلی  نمایدمبتکر بودن و    به فرد در این مایر کمک شایانی می

از جمله موارد  است که امکهان سهو      ر وایثای، دوستناپذیر ، نوعهنجارشکنی،  اتیی

ا، مراکهی همهدارس، دانصهیاهنمایهد  ییافتن فرد در مایر  لهر ارزش اجتمهاعی را فهراهم م

تواننهد باترسهاز برا  ظهور و تقویهت کارآفرینهان اجتمهاعی بهالقوه می و پژوهصی آموزشی

منهد دغدغه باهیار  هها  دینهی افهرادایرانی به لحاظ آمهوزه -اسلامیعة جامزیرا در  ؛باشند

ی کمتهر ا رلهذار که به جهت فقدان آموزش در ماهیرها  اجتمهاع شونداجتماعی تربیت می

شهود  هدایت آنان به سمت کارآفرینی اجتماعی مهیموج  ها لیرند؛ لذا این آموزشقرار می

ها  نوآورانه بایار  بهرا  معضهلاب کلهان ح توانند راهمی از آنجا که کارآفرینان اجتماعی

-هها توسهط دولهت بههارائه نمایند، بیان شفاا مصکلاب و بحران محیطی اجتماعی و زیات

و در کنهار آن دولهت  تواند مفید باشدها  اجتماعی به کارآفرینان اجتماعی میعنوان فرصت

رف  موان  فرهنیی و به رسهمیت  ،همچنینها  تصویقی برا  آنان اعمال نماید  سیاست باید

و در  نمهودشنا تن کارآفرینی اجتماعی برا  ح  معضلاب کمک شهایانی بهه آنهان  واههد 

ساز  مردم و معرفی الیوها  کهارآفرینی اجتمهاعی ایهران و جههان و آلاه ها بانهایت رسانه

  در تواننهد کمهک نماینهدمیبیان تجربیاب آنان به افراد جامعه برا   لهر ارزش اجتمهاعی 

تماعی ترسیم نمود که بهر فههم تر  در فرآیند  لر ارزش اجاین پژوهش افر وسی  ،مجموع

 ها تصهخیص فرصهت بهر مهر ر بهه شهنا ت عوامه ن و کارآفرینان اجتماعی نابت محققا

 افیاید اجتماعی می

 پیشنهادهای پژوهشی   

 ؛ها در توسعة کارآفرینی اجتماعیبررسی نقش رسانه 

 ؛بررسی موان  کارآفرینی اجتماعی در کصور 

  ؛ها  کارآفرینان اجتماعی و تجار تواناییها و قابلیتمقایاه تطبیقی 
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 پیشنهادهای کاربردی

 ها به جامعه همانند از اریر رسانه ها داستان نق و  ایرانارآفرینان اجتماعی معرفی ک

 هایی در بارۀ زندلی آنان؛کارآفرینان تجار  و سا تن فیلم

 افیودن واحد درسی کارآفرینی اجتماعی به مقاا  تحصیلی دانصیاهی؛ 

 ماعی؛ها  تصویقی توسط دولت برا  لرایش افراد به کارآفرینی اجتسیاست ةارائ 

 نامهکتاب

رویکردها  متهداول در علهوم ؛ ها  تحقیر کیفی و آمیختها  بر روشمقدمه ا 9292  گبازرلان، ع  9

 نصر دیدار ننتهرا  چاپ اول  رفتار 

 در کههارآفرینی اجتمهاعی توسههعة بهر مهر ر فهرد  هها ویژلهی شناسهاییا  9299ز  گ بهروزآذر،  3

 تهران، ایران  ارشد  دانصیاه نامهة کارشناسهیهانپای .تهران استان  یریه ها سازمان

 .انتصاراب فوژان ننتهرا  روش تحقیر گبا رویکرد لراندد  در پایاننامه نویایا  ا9213گ   اکی، غ  2

 علّهی عوامه  شناسهایی»  ا9213گرحیمیان، ح ، احمدپور داریانی، م ، عباس پور، ع ، اعلهامی، ا    4

   993-313 ا،9گ 6  کارآفرینی توسعة  ایران در اجتماعی رینانکارآف رفتار لیر شک  بر ا رلذار

 ظههور ها یاداده به نظریه تحمی  ا 9212نیا، ا  گساغروانی، س ، مرتضو ، س ، لیییان، م ، رحیم  9

نامهة مبهانی پژوهشبنیهاد  شناسی نظریه دادهپرداز  در علوم اناانی با روشنظریه نهاداده از نظریه
     999-921ا،9گ 4، تعلیم وتربیت

ن اجتمههاعی کارآفرینانهة ابتکهاراب لیهر شهک  ا  فرآینهد9211ن ، بازرلان، ع ، فقیه، ن  گ یادلار،  6
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 مدیریت دکتر  دانصجو  9
 لذار سیاست ۀاجتماعی پژوهصکد تهرانن مدیر دا لی لروه  نوآور 

 شریف صنعتی دانصیاه

 امداد امام  مینیگرها و محقر کارآفرینی اجتماعی ةمصهدن کمیت دکتر  جامعه شناسی 1

 بلوچاتان و سیاتان کارآفرینی دانصیاه زاهدانن دانصیارلروه مدیریت دکتر  مدیریت دولتی 91

 اجتماعی رآفرینیکا تهرانن محقر شناسی توسعه جامعه دکتر  99

 کنجکاو  مدرسه ابیعت مدیر مصهدن شهر  اراحی ارشد کارشناس 93

 دکتر  داروساز  92
استاد  زنان سرپرست  انوار توانمندساز  ةزنجانن مدیر عام  مرسا

 روزبه

 دار آبکصمون دوست ۀقاینن مرسس پروژ فیییک کاربرد  کارشناس 94

 دستادست اجتماعی کار و کا  مدیر و مرسس ارومیهن کامپیوتر کارشناس 99

 ارشد کارآفرینی کارشناس 96
قمن نویانده و محقر کارآفرینی روستایی و عضو هیأب مدیره بازار 

 ی اجتماعی باسلامة محلتوسع

 ارشد مدیریت آموزشی کارشناس 92
 علوم شهریاران ةعام  مرسا مرسس و مدیر -ییدانی بجنوردن مهتاب

 وفنون گشعفا

 ایده پروین  وشه هفت شرکت تهرانن مرسس ارشد کارآفرینی  ناسکارش 99
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 محلّ فعالیت و سمت مشخصات مصاحبه شوندگان ردیف

 فردوسی مصهدن استادیار دانصیاه مدیریت نوآور دکتر   91

 

 MAXQADنمونه ای ازپنجرۀ نرم افزار   .2پیوست شمارۀ 

 
 

 فراوانی کدها و مفاهیم استخراج شده در مرحلۀ کد گذاری انتخابی .3پیوست شماره

 A B C 

 Parent code Code 
All code 

segments 

 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی
  ا عوام  زمینه

  اجتماعی عوام  عوام  انیییشی 

 3 اجتماعی ةت کارآفرینانداشتن نیها  عوام  همباته با تصخیص فرصت 9



 959...                         ها برای خلق شناسایي عوامل مؤثر بر تشخيص فرصت                       شمارة اول   

 
 A B C 

 Parent code Code 
All code 

segments 

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی

3 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی
 9 زداییت  برا  اشتغال روستایی و محرمیمنددغدغه

2 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی
 9 فرد اول اولویت عنوانه ب اجتماعی هدا

4 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی

شروع کارآفرینی  ةان نقطمند  اجتماعی به عنودغدغه

 اجتماعی
3 

9 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی
 9 معضلاب اجتماعی نابت به سودیت بودن ح  در اولو

6 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی

 کارآفرینان دغدغة اولین عنوانه ب معضلاب ح 

 اجتماعی
9 

2 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی

 فرد  ۀانییی مهمترین عنوانه ب اجتماعی ۀانییی داشتن

 اجتماعی کارآفرین
6 

9 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی

 برا  فرد مند دغدغه یعنی شنا تیجامعه عوام 

 دییران به کمک
9 

1 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی

 جاییاه ایجاد برا   روب و مال و نا  جذابیت عدم

 کارآفرینی برا  متموّل افراد تمای  و اجتماعی

 اجتماعی

9 

91 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی

 و وجود ابراز به فّ مر جدید ها نا  و جوام  نیاز

  ود  لأها  کردن پر برا  SE به آنان شدن متمای 
9 

99 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی
 9 اجتماعی منفعت و عامه مناف  تعقی  رویکرد داشتن

93 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی

 اجتماعی ماائ  ح  در فرد ا رلذار و تمثب  ورد باز

 فرد برا  قیمصو عنوان به
9 

92 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی
 9 اجتماعی کارآفرینی اول اولویت عنوانه ب مائله

 3 اقتصاد  مناف  بر تماعیاج مناف  دادن اولویتها  عوام  همباته با تصخیص فرصت 94
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 A B C 

 Parent code Code 
All code 

segments 

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی

99 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی

 اجتماعی کارآفرینی سمت به اناان یافتن سو  امکان

 او اجتماعی بعد جهت به
9 

96 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی
 9 بودن اجتماعی ماائ  ح  عاشر

92 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی

 داشتن جهت به اجتماعی کارها  از نکندن دل

 اجتماعی ها دغدغه
9 

99 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی
 9 اجتماعی ها دغدغه اساس بر شرکت انداز  راه

91 
ها  رصتعوام  همباته با تصخیص ف

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی

 با توأم محیطی زیات و اجتماعی ها دغدغه داشتن

 کارآفرینی ةروحی
2 

31 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی
 9 اجتماعی مصکلاب ح  در دولت با همکار  لیوم

39 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی ها  یهانیی / اجتماعی
 2 اجتماعی کارها  به بودن مندهعلاق

33 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی
 9 اندوز   روب نه اجتماعی هدا داشتن

32 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی
 3 اجتماعی تعلقاب داشتن

34 
ها  تصخیص فرصتعوام  همباته با 

 اجتماعی ها  انیییه / اجتماعی
 9 اجتماعی کارآفرینی در اجتماعی بعد داشتن

 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی
  فرااجتماعی عوام 

39 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی
 9 مذهبی فرد -مبانی ارزشی و اعتقاد 

36 
ها  ه با تصخیص فرصتعوام  همبات

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی
 3 فرد ملّی در ارزشی مبانی تأ یر



 959...                         ها برای خلق شناسایي عوامل مؤثر بر تشخيص فرصت                       شمارة اول   

 
 A B C 

 Parent code Code 
All code 

segments 

32 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی

 کارآفرینی اریر از درونی و روانی نیازها  رف 

 اجتماعی
9 

39 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی
 3 لرایش داشتن به انجام امور  یر

31 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی

 موجود تأکیداب با اجتماعی ها فعالیت به پردا تن

 هاسنت و روایاب آیاب، در
9 

21 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی

ها  خصی برا  فعالیتاز مناب  مالی ش لیر بهره

 اجتماعی
9 

29 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی
 9 دوستینوع و نوعانهم به عصر

23 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی
 2 لذشتیی  ود از و ایثارلر  ةروحی

22 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اعیاجتم
 2 اجتماعی ها فعالیت در مذهبی و نیاه انیییه داشتن

24 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی
 9 دینی و اجتماعی ها ارزش داشتن

29 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی
 9 اعگااهار ةائم به تأسی و داشتن توکّ 

26 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی

 ةمائل ح  به اجتماعی کارآفرین بودن بندپا 

 زندلی در هم و شخصی زندلی در هم اجتماعی

 کار 

9 

22 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی
 9 جامعه برا  بودن ا رلذار و مفید ۀانییی داشتن

29 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی

پذیر  نابت به دییران، داشتن حس مائولیت

 اارافیان،  انواده و دوستان
9 

21 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی
 3 اجتماعی کارآفرینیلذار  در مائولانه بودن سرمایه
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 A B C 

 Parent code Code 
All code 

segments 

41 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی

 یا  ارزشی نظام یک عنوانه ب اجتماعی کارآفرینی

 اجتماعی نیّت یا مند دغدغه
9 

49 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی

 کارآفرینی به ارزشی ذهن از  الی افراد تبدی  عدم

 آموزش با حتی اجتماعی
9 

43 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی

 اعتماد قاب  و مدار  ا لا  و ا لاقی تعهد داشتن

 بودن
9 

42 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی
 9 حلال و حرام به بند پا 

44 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی

-ارزش و معنا با ایران اجتماعی کارآفرینی شدن عجین

 معنو  ها 
9 

49 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی
 9  ودنمایی و ریا از ایرانی فرهنگ بودن دور

46 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی
 9 هاارزش از دنیا در اجتماعی ارآفرینیک بودن تهی

42 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی
 9 اجتماعی ها بنیاه از مردم مائولانة  رید لیوم

49 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی

 جا  به ایرانی ةجامع در معنو  ها ارزش وجود

 بییانه جوام  در وجود ابراز ها ارزش
9 

41 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی

در  مدنی روح و کارآفرینی روح تلفیر لیوم

   مدنیهاسازمان
3 

91 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی

  جا به ایرانی ةجامع در معنو  ها ارزش وجود

 بییانه جوام  در وجود ابراز ها ارزش
9 

99 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی

 دوستینوع  یر واهانه، عاافی، اناانی، فطرب وجود

 اجتماعی امور به لرایش عوام  عنوانه ب هااناان در
9 

93 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 تماعیعوام  فرااج / اجتماعی

اجتماعی  مائولیت احااس اناانی، فطرب بیدارشدن

 امور به ورود برا  محرکی عنوان به فرد و وجدان

 اجتماعی

9 
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 A B C 
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92 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی

سازمان مردم  قال  در زندلی در معنادار افر داشتن

 مدنی تصک  یا  یریه ةمرسا ایجاد یا نهاد
9 

94 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی

 راستا  در عملی ةمنیل به  یر واهانه کارها  انجام

 الهی قرب
9 

99 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی
 9 اجتماعی کارآفرینی رشد در مذهبی عوام  مر ر نقش

96 
ها  فرصتعوام  همباته با تصخیص 

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی
 9 دینی و اعتقاد  ها انیییه نقش

92 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی

 ۀدهندشتاب عام  عنوان به لرایانهاناان نیاه داشتن

 اعتقاد  چارچوب از  ارج اجتماعی کارآفرینی
9 

99 
  هاعوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی
 9 مذاه  و ادیان ةهم در دوستینوع به تأکید

91 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 عوام  فرااجتماعی / اجتماعی

 به پردا تن برا  باتر  عنوان به اجتماعی کارآفرینی

 فراماد  نیازها 
9 

 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی
  ا عوام  زمینه

  ها  کارآفرینانهدانش و قابلیت ا عوام  زمینه 

69 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ها     دانش و قابلیت/ اجتماعی
 2 اجتماعی کارآفرین پذیر جامعه ایده،  لر

63 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ها     دانش و قابلیت/ اجتماعی

ذیر  با ها  بیش فعالی و ریاک پداشتن ویژلی

 رویکرد اجتماعی
3 

62 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ها     دانش و قابلیت/ اجتماعی
 9 نوآورانه ها روش از استفاده با اجتماعی مناف  تعقی 

64 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ها     دانش و قابلیت/ اجتماعی

ها    و نیاه نوآورانه داشتن به فرصتنوآور

 عیاجتما
93 

69 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ها     دانش و قابلیت/ اجتماعی

پذیر  ت مائولیتنیاز به کنترل درونی بالا به جه

 اجتماعی کارآفرینی
9 
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66 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ها     دانش و قابلیت/ اجتماعی
 9 اجتماعی مند دغدغه با توأم اقتصاد  شم داشتن

62 
ها  ام  همباته با تصخیص فرصتعو

 ها     دانش و قابلیت/ اجتماعی

ها  نوآورانه برا  بالا بردن توانایی استفاده از شیوه

 هابازدهی و کارآمد  و ا رلذار  روش
9 

69 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ها     دانش و قابلیت/ اجتماعی
 2 کردن و تحم  ابهام ریاک توانایی

61 
ها    همباته با تصخیص فرصتعوام

 ها     دانش و قابلیت/ اجتماعی
 2 بودن مدارآینده نیر وبودن، آینده پرداز رؤیا

21 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ها     دانش و قابلیت/ اجتماعی

 برا  ابیارها از ا مجموعه و هانوآور  از استفاده

 اجتماعی ةمائل حول ارزش ایجاد
9 

29 
ها  وام  همباته با تصخیص فرصتع

 ها     دانش و قابلیت/ اجتماعی

 ح  برا   لاقانه ها ح راه کردن پیدا توانایی

 اجتماعی ها دغدغه
9 

23 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ها     دانش و قابلیت/ اجتماعی
 9 هافرصت کصف و شنا ت برا  هاقابلیت افیایش

22 
ها  تصخیص فرصتعوام  همباته با 

 ها     دانش و قابلیت/ اجتماعی
 3 اجتماعی نیاه با عم ابتکار هوشمند  و

24 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ها     دانش و قابلیت/ اجتماعی

 تییبینانة محیط و داشتن نیاه به بودن حااس

 اجتماعی کارآفرین
9 

29 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ها    انش و قابلیتد/ اجتماعی

 محلی ةجامع یک در کارآفرینانه ها ویژلی داشتن

 اجتماعی ةمائل یک ح  برا 
9 

26 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ها     دانش و قابلیت/ اجتماعی
 3 ترویجی و علمی ها توانمند  داشتن

 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی
  پیصین تجربة و تحصیلی پیصینة

22 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

  تحصیلی و    پیصینة/ اجتماعی
 9 تحصی  حین در اشتغال داشتن

 9 اجتماعی ها فعالیت در سابقه و تجربه داشتنها  عوام  همباته با تصخیص فرصت 29
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 تحصیلی و    پیصینة/ اجتماعی

21 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 تحصیلی و    پیصینة/ اجتماعی
 9 نقش محیط و تجربه در ایجاد شرکت اجتماعی

91 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

  تحصیلی و    پیصینة/ اجتماعی

نقش تجربیاب فرد در اول زندلی برا  هدایت فرد 

 اجتماعی کارآفرینیبه سمت 
9 

99 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 تحصیلی و    پیصینة/ اجتماعی

 اجتماعی کارآفرینی ةزمین در شخصی تجربیاب نداشت

 زندلی اول در
2 

93 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 تحصیلی و    پیصینة/ اجتماعی
 9 شخصی علایر و زیاتی ةتجرب و زندلی ابتجربی

92 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 تحصیلی و    پیصینة/ اجتماعی

 عام  عنوانه ب یکارآفرین ةرشت در تحصیلاب داشتن

 تأ یرلذار
9 

94 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 تحصیلی و    پیصینة/ اجتماعی
 9 کار  ةتجرب و سوابر داشتن و پیصین دانش

99 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 تحصیلی و    پیصینة/ اجتماعی
 9 فرد اجتماعی مند دغدغه در جهاد  اردوها  نقش

 
ها  ا تصخیص فرصتعوام  همباته ب

 اجتماعی
   انوادلی عوام 

96 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

  انوادلی عوام  / اجتماعی
 9 داشتن  انواده فعال اجتماعی

92 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

  انوادلی عوام  / اجتماعی
 9 اجتماعی امور انجام در  انوادلی پیصینة داشتن

99 
ها  تصخیص فرصتعوام  همباته با 

  انوادلی عوام  / اجتماعی
 3 مند  اجتماعی در  انوادهنهادینه شدن دغدغه

91 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

  انوادلی عوام  / اجتماعی
 9 اجتماعی کارآفرینی به فرد لرایش در  انواده نقش

11 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

  انوادلی عوام  / اجتماعی
 9 عام  مهمترین عنوانه ب  انواده نقش
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19 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

  انوادلی عوام  / اجتماعی

 ها فعالیت و   یر امور در  انوادلیةسابق داشتن

 نیکوکار 
2 

13 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

  انوادلی عوام  / اجتماعی

 مانند رسمی بر آموزش تربیتی نظام فراتر نقش

 به افراد سا تن هماالان در رهنمون جامعة ده، انوا

 فرآیند این

9 

12 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

  انوادلی عوام  / اجتماعی

 یر واهی،  ها زمینه وجود و  انوادلی باتر

 آن در دوستینوع و سخاوتمند 
9 

14 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

  انوادلی عوام  / اجتماعی
 3 ها انواده توسط فرزندان به آلاهی و یتترب تأ یر

19 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

  انوادلی عوام  / اجتماعی
 9  انواده و دوستان حمایت

16 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

  انوادلی عوام  / اجتماعی
 9 ویژلی فرد  و  انوادلی افراد

 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

  اجتماعی
  شخصیتی ابعاد

12 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی
 9 پذیر انعطاا داشتن

19 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی

 نبی، دکتر مانند افراد  انوادلی و فرد  ها ویژلی

 موسو  قدس، سعیده
9 

11 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اعیاجتم

ها  شخصیتی برا  هدایت فرد به نقش مهم ویژلی

 اجتماعی کارآفرینیسمت 
3 

911 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی
 9 لرا بودنعم 

919 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی
 9 ها  نیاز به پیصرفتداشتن ویژلی

913 
ها  ام  همباته با تصخیص فرصتعو

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی
 9 حاکم شدن ا لا  در کا  و کار همچون لذشتیان
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912 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی
 9 هنجار شکن و تغییر دهنده

914 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی

 تمایلاب بروز در افراد یکژنت یا هانقش داشته

 اجتماعی
9 

919 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی
 9 داشتن صدر ةبودن و سع مهربان،دلاوز و صبور

916 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی
 9 کارییماتیک شخصیّت داشتن

912 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی
 3 ناپذیر  و سختکوشی  اتیی

919 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی
 9 اجتماعی پذیر مائولیت داشتن

911 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی
 9 فرد سخاوتمند  بودن، باز هروحی

991 
ها  تعوام  همباته با تصخیص فرص

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی

 ها بحران در ایثارلر  و نمودن فدا جان ةروحی

 اجتماعی
3 

999 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی
 2 هدا جامعه یا لروه آن به داشتن  اار تعلر

993 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی

 به و  ودش به جامعه دادن ترجیح اجتماعی کارآفرین

  ودش مناف 
9 

992 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی

 یا مصک  به عاافی و احااسی نیرش یک داشتن

 افراد آن با همدلانه درلیر  یک و مائله
9 

994 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی

 برا   ود درون در میراییه ةروحی یک ایجاد

 اجتماعی و اقتصاد  فعالیت
9 

999 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی

 بلکه تکنیک یک عنوانه ب نه صرفاًاجتماعی  کارآفرینی

 روحیه یک عنوانه ب
9 

 3 جامعه اائ م به نابت بودن حااسها  عوام  همباته با تصخیص فرصت 996



 هفدهمشهد                     سال لۀ علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي ممجّ                          991

 
 A B C 

 Parent code Code 
All code 

segments 

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی

992 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی
 9 برون لرا بودن

999 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی
 9 اندیصی مثبت

991 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی
 2 وان ح  و نوعدوستی

931 
ها  ا تصخیص فرصتعوام  همباته ب

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی
 3 عاافی و اجتماعی تعلقاب داشتن

939 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شخصیتی ابعاد /اجتماعی
 9 کنجکاو  حس داشتن

 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی
  نقش الیوها 

933 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 شنق الیوها / اجتماعی

تأ یر الیوها  نقش برا  شک  لیر  جریاناب 

 اجتماعی
3 

932 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 نقش الیوها / اجتماعی
 9 بالاتر بودن رهبران اجتماعی از کارآفرینان اجتماعی

934 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 نقش الیوها / اجتماعی
 9 برند کردن افراد و فعالیت هایصان

939 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 نقش الیوها / اجتماعی

ها و شناسایی کارآفرینان اجتماعی به نق  داستان

 جامعه و الیوساز  آنان
9 

936 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 نقش الیوها / اجتماعی

شخصیت دادن به کارآفرینان اجتماعی برا  تاری  

 این حوزه امور محوله به آنان و جذب افراد به
9 

932 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 نقش الیوها / اجتماعی

دانش کارآفرینی اجتماعی توسط کارآفرینانِ  ةاشاع

 عنوان الیوها  جامعهه اجتماعی ب
9 

939 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 نقش الیوها / اجتماعی

 منددغدغه افراد در انیییه ایجاد در الیوها نقش

 عیاجتما
3 
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931 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 نقش الیوها / اجتماعی

 کصور اجتماعی کارآفرینان از ماتندساز  و الیوساز 

 و ارزشی الله، مذهبی، سبی  فی کار وقف، نیاب با

 اناانی

9 

921 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 نقش الیوها / اجتماعی

-لروه مانند رسمی برآموزش تربیتی نظام فراتر نقش

 فرآیند این به افراد سا تن رهنمون در اجتماعی ها 
9 

929 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 نقش الیوها / اجتماعی

 و ایران اجتماعی کارآفرینی ةسابق کردن ماتند

 آن کردن منعکس
3 

923 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 نقش الیوها / اجتماعی

 عنوانه ب اجتماعی فرینانکارآ ها فعالیت معرفی

 حوزه این الیوها 
9 

922 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 نقش الیوها / اجتماعی
 9 اجتماعی کارآفرین توسط الیو ایجاد

924 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 نقش الیوها / اجتماعی
 9 الیو عنوان به مرج  ها لروه

929 
  هاعوام  همباته با تصخیص فرصت

 نقش الیوها / اجتماعی
 3 جامعه برا  ایران اجتماعی کارآفرینان الیوساز 

926 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 نقش الیوها / اجتماعی
 9 افراد شدن اجتماعی کارآفرین در الیوها نقش

 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

  اجتماعی
  آموزشی مراکی و هادانصیاهنظام تربیتی، 

922 
ها  همباته با تصخیص فرصتعوام  

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

ها  مردم سازمان به اجتماعی کارآفرینیلیوم آموزش 

 ها  اجتماعیبرا  جریان ساز  فعالیت نهاد
9 

929 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 یدار نیروها  اناانیمند  پاعدم تعهد و دغدغه

 ها  آنداوال  در عین پایین بودن هیینه
9 

921 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی
 3 آنان بهره ور  پایین نیروها  داوال  و لیوم آموزش

941 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی
 9 عنوان کارآفرین اجتماعیه لیوم تربیت افراد  ب
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949 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

ایجاد مراکی  برا  تربیت نیرو  اناانی و جریان 

 هاساز  اجتماعی توسط آن
9 

943 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

لیوم وجود و تربیت رهبران اجتماعی برا  هدایت 

 اجتماعی کارآفرینی
9 

942 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

کارآفرین اجتماعی در  لیوم آموزش برا  تربیت افراد

 ها  ایرانتمامی حوزه
9 

944 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  عیاجتما

ها  نا  ها به افراد به سبک دانصیاهة آموزشارائ

 چهارم
9 

949 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

ها  کارورز  و عملی برا  کارآفرین لیوم انجام دوره

 اجتماعی شدن
9 

946 
ا  هعوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی
 9 توانایی پایین نوآوران اجتماعی در ایران

942 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی
 9 راه انداز  تورها  کارآفرینی اجتماعی

949 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هااهنظام تربیتی، دانصی/  اجتماعی

نقش دانصیاه در تربیت نیرو  اناانی برا  تیریر به 

 اکوسیاتم
9 

941 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی
 9 ها  تعاملی در فرآیند کارآفرینی اجتماعیآموزش

991 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    اهنظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

انجام پژوهش دقیر علمی برا  جداساز  مفهوم 

 ایران از سایر مفاهیم در اجتماعی کارآفرینی
9 

999 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

آموزش ها از مقط  ابتدایی تا دانصیاه به افراد  ارائة

 اجتماعی کارآفرینیجامعه از در  صوص 
9 

993 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی
 9 عنوان یک عام  حمایتیه دانصیاه ب

992 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

ها در آموزش و رواج کارآفرینی نقش ا رلذار دانصیاه

 رجم بودناجتماعی در جامعه به جا  صرفاً مت
9 

 9ی اجتماعی به عنوان آشنایی وآموزش افراد با کارآفرینها  عوام  همباته با تصخیص فرصت 994



 999...                         ها برای خلق شناسایي عوامل مؤثر بر تشخيص فرصت                       شمارة اول   

 
 A B C 

 Parent code Code 
All code 

segments 

 معضلاب راهی برا  ح     هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

999 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی
 9 ویانبررسی مباحث نظر  توسط دانصج

996 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 پذیر مائولیت بر کصور تربیتی و آموزشی نظام تأ یر

 افراد مند دغدغه و
9 

992 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی
 9 آن ترویج و آموزش در هادانصیاه و مدارس نقش

999 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

ها  لازم ها در آموزش مفاهیم و مهاربنقش دانصیاه

 برا  آن
9 

991 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

ز  اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برا  توانمندسا

ها برا  کارآفرینی و هدایت آن ها  مردم نهادسازمان

 اجتماعی

9 

961 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 فراهم در دولتی مراکی و رشد مراکی و هادانصیاه نقش

 افراد برا  ایده  لر و کارآفرینی ها  آموزش نمودن
4 

969 
ها  تصخیص فرصت عوام  همباته با

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

ه ب اجتماعی کارآفرینی به اجتماعی تنی شدن منجر

 آموزش ةوسیل
9 

963 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 هیأتی اجتماعی، فعال به اجتماعی تنی شدن منجر

 کارآفرینی ا هآموزش فقدان صورب در مذهبی

 اجتماعی

9 

962 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 تبدی  در رسمی آموزش یا تربیت و تعلیم تأ یرلذار 

 شدن اجتماعی کارآفرین به
9 

964 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 منددغدغه و ارزشی افراد در موزشآ ا رلذار نقش

 اجتماعی کارآفرینی به شدن هدایت برا  اجتماعی
9 

969 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 پژوهصی مراکی و  آموزشی مرسااب تربیتی، نظام

 ساز فرهنگ و درآموزش
9 

966 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  ماعیاجت

 به دولت وسیله به اجتماعی کارآفرینان توانمندساز 

  ود به آنها نمودن واباته جا 
9 
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962 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 و مردمی نهادها  توانمندساز  به دولت مااعدب

 جامعه در آنان ا رلذار اقداماب انجام برا  هاانجمن
9 

969 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 اجتماعی کارآفرینی موضوع سریعتر هرچه ورود لیوم

 آن ترویج و آموزش جهت مدارس و آموزشی نظام به
9 

961 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 سنتی ها   یریه از مردم انتظاراب و بینش تغییر لیوم

 با آموزش اجتماعی کارآفرینی سو  به هاآن هدایت و
9 

921 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 موضوع درک به نابت فکر  و شنا تی موان  رف 

 اائ م ح  در آن نقش و اجتماعی کارآفرینی

 اجتماعی

9 

929 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 در اجتماعی کارآفرینی به  لرایش لیر شک  لیوم
 ابتدایی با آموزش مدارس و کودکی

9 

923 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 اجتماعی مائولیت ةروحی با آموزاندانش آشنایی لیوم

 اجتماعی کارآفرینی و
9 

922 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 شخصیت رشد برا  باتر  کردن فراهم لیوم

 افتادن در دام از جلولیر  جهت اجتماعی کارآفرینان

  منفعت و  روب

9 

924 
ها  رصتعوام  همباته با تصخیص ف

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 پیصینة و ادبا ،بیرلان عرفا، مضامین از استفاده

 درسی کت  در اجتماعی کارآفرینان در صان
9 

929 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی
 9 هادانصیاه در اجتماعی کارآفرینی کانون تصکی 

926 
ها  وام  همباته با تصخیص فرصتع

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 هادانصیاه در اجتماعی کارآفرینی ها رشته تأسیس

 امقط  عنوان به هم و درس عنوان به همگ
9 

922 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 از یکی عنوانه ب اجتماعی اقتصاد ةرشت ایجاد لیوم

 در دنیا در اقتصاد ۀحوز در پرارفدار ها رشته

 هادانصیاه

9 

929 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

-رشته در اجتماعی کارآفرینی درسی واحد ارائة لیوم

 اجتماعی شناسی، مددکارجامعه مدیریت، اقتصاد، ها 
9 
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921 
ها  مباته با تصخیص فرصتعوام  ه

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 با آن تطبیر و متون ةترجم و تحقیقاب انجام لیوم

 ایران ةجامع ها ویژلی
3 

991 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 و ایرانی ن، فرهنگتمد از کنونی نا  ساز آلاه

 اجتماعی، پذیر مائولیت نیاه  صوص رد اسلامی

 آموزشی در محتوا  تعاون و مصارکت

9 

999 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی
 9 آموزش با اجتماعی کارآفرینی ها بنیان سا ت

993 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی
 9 سنتی  یرین جامعة آموزش لیوم

992 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی
 2 اجتماعی ةدغدغ در ایجاد آموزش نقش

994 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 به اقتصاد  کارآفرینان شدن متمای  در آموزش نقش

 اجتماعی کارآفرینی سمت
3 

999 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی

 به هدایت برا  اجتماعی منددغدغه افراد آموزش

 شدن اجتماعی کارآفرین سمت
3 

996 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    هانظام تربیتی، دانصیاه/  اجتماعی
 9 سرمایه یک واننبه ع آموزش

 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی
  اجتماعی –فرهنیی عوام 

992 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 فرهنیی    عوام /اجتماعی

 کارآفرینی زنان برا  انجام ةعدم اناجام جامع

 به لحاظ فرهنیی اجتماعی
9 

999 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 فرهنیی     عوام/اجتماعی
 9 عدم اناجام بین قبای ، اوایف و اقوام در ایران

991 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ...فرهنیی عوام /اجتماعی
 9 ایران در زنی آب زیر فرهنگ وجود

911 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 فرهنیی    عوام /اجتماعی
 3 انایر در مذهبی و فرهنیی اقلیمی، ها تفاوب وجود
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919 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ...فرهنیی عوام /اجتماعی
 9 ها  فرد  در باتر فرهنیی یا زمانیتقویت روحیه

913 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 فرهنیی    عوام /اجتماعی
 3 نقش ا رلذار عوام  فرهنیی

912 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

   فرهنیی  عوام /اجتماعی
 4 ماهیت فرهنیی و بومی جامعه

914 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ...فرهنیی عوام /اجتماعی

سو  ظن داشتن به کارآفرینان اجتماعی به جهت 

 ضعف فرهنیی
9 

919 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 فرهنیی    عوام /اجتماعی

ه ب دینی ها نقش مذه ، فرهنگ و اعتقاداب و آموزه

 هوّیت و فرهنگ انعنو
2 

916 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 فرهنیی    عوام /اجتماعی
 9 نقش عوام  اجتماعی و محیطی

912 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ...فرهنیی عوام /اجتماعی
 9 ایران ةجامع لرا بودن فرد

919 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ...فرهنیی عوام /اجتماعی
 3 ها  فرهنیی، آموزشی و اجتماعیود ضعفوج

911 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 فرهنیی    عوام /اجتماعی

مصارکت پایین  یرین در فرآیند کارآفرینی اجتماعی 

 به جهت وجود ضعف فرهنیی
9 

311 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ...فرهنیی عوام /اجتماعی
 9 جامعه لایختیی هم از و فردلرایی فرهنگ رف 

319 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 فرهنیی    عوام /اجتماعی

 تبدی  برا  اجتماعی و ارزشی نظام لیر شک  لیوم

 اجتماعی کارآفرینی به شدن
9 

313 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ...فرهنیی عوام /اجتماعی

 برا  اجتماعی بلند نیاه و مدنی روح  لأ وجود

 جامعه توانمندساز  و اجتماعی کتحر
9 

312 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 فرهنیی    عوام /اجتماعی

  دماتی تولید ، محصولاب برا  جامعه ةمطالب لیوم

 اجتماعی ها شرکت
3 

 9-فعالیت به اقتصاد  ماائ  در لرفتار افراد کم لرایشها  عوام  همباته با تصخیص فرصت 314
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 اجتماعی ها  ...فرهنیی عوام /اجتماعی

319 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 فرهنیی    عوام /اجتماعی
 9 لازم شرط نه لرتاهی  عنوانه ب محیطی عوام 

316 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ...فرهنیی عوام /اجتماعی

 در لروهی و فردلرایی لرایی، درون فرهنگ رشد

 جامعه
9 

312 
ها  با تصخیص فرصتعوام  همباته 

 فرهنیی    عوام /اجتماعی

 در اجتماعی نف  به فرد  نف  اصالت فرهنگ وجود

 کصور
9 

 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی
  هادولت و  ط مصی

319 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    / اجتماعی
 9 دولتی دولت و موان  ها سیاست نقش

311 
ها  باته با تصخیص فرصتعوام  هم

 دولت و   / اجتماعی
 4 دولت توسط حقوقی و قانونی ها لیوم حمایت

391 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    / اجتماعی

ها  تصویقی دولت برا  کاهش فقدان سیاست

 مصکلاب کارآفرینان اجتماعی
9 

399 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 و   دولت / اجتماعی

 کارآفرینی ساز جریان در حاکمیت شدن درلیر

 اجتماعی
3 

393 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    / اجتماعی
 9  ها  مردم نهادسازمانفعالیت اقتصاد   امکان عدم

392 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و   / اجتماعی
 9 هاایده از دولت حمایت عدم

394 
ها  مباته با تصخیص فرصتعوام  ه

 دولت و    / اجتماعی

 نهاد در اجتماعی کارآفرینی برا  دفتر  ایجاد لیوم

 دولتی ها لایه با هماهنیی برا  جمهور  ریاست
3 

399 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و   / اجتماعی
 9 جامعه در لفتمان ساز فرهنگ در مر ردولت نقش

396 
ها  با تصخیص فرصتعوام  همباته 

 دولت و    / اجتماعی

 و اقتصاد  کارآفرینی بر دولتی اقتصاد منفی تأ یر

 اجتماعی
9 
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392 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و   / اجتماعی

 و اجتماعی ماائ  بر سیاسی ماائ  ا رلذار نقش

 اناانی
3 

399 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و   / اجتماعی
 9 اصلاح سیاتم مالیاتی و قوانین

391 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    / اجتماعی
 9 مالیاتی تخفیفاب و معافیت ها  اعمال

331 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و   / اجتماعی
 9 کصور بانکی و پولی نظام سا تار اصلاح لیوم

339 
ا  هعوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    / اجتماعی

 هدا علیرغم اجتماعی ها شرکت مالیاب پردا ت

 داشتن اجتماعی
9 

333 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    / اجتماعی

 کننده در فرآیندداشتن مصکلاب مالی افراد مصارکت

 اجتماعی کارآفرینی
9 

332 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

    دولت و / اجتماعی

لیوم تأمین بخصی از مناب  مالی توسط نهادها  

 حاکمیتی
9 

334 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و   / اجتماعی
 9 بانکی سودها  اصلاح

339 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    / اجتماعی
 9 کارآفرینی رشد برا  مانعی عنوانه ب دولتی اقتصاد

336 
ها  با تصخیص فرصتعوام  همباته 

 دولت و    / اجتماعی

ها  تصوی  قوانین  اص برا   بت شرکت لیوم

 کارآفرینیاجتماعی همانند کصورها  موفر در 

 اجتماعی

4 

332 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و   / اجتماعی

تصوی  قوانینی جهت تاهی  اجرایی شدن کارآفرینی 

 اجتماعی
2 

339 
ها  با تصخیص فرصت عوام  همباته

 دولت و    / اجتماعی

دو شکلی بودن سا تار حقوقی شرکت ها در ایران به 

 صورب تجار  یا غیر تجار 
9 

331 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و   / اجتماعی

 ها شرکت تصکی  در سا تار  قوانین فقدان

 اجتماعی
3 
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321 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    / عیاجتما

تصوی  قوانین پیش برنده، حامی و شفاا توسط 

 دولت
3 

32 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و   / اجتماعی
 3 فراهم شدن زیر سا ت قانونی

323 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    / اجتماعی
 3 اجتماعی کارآفرینیلیوم وجود قوانین مصخص برا  

322 
ها  م  همباته با تصخیص فرصتعوا

 دولت و   / اجتماعی

لیوم مصخص شدن سا تار  بت شرکت ها  

 اجتماعی در کصور
9 

324 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    / اجتماعی
 9 پردا ت حر بیمه کارکنان توسط دولت

329 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    / اجتماعی
 9 ین نظارتیتصوی  قوان

326 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و   / اجتماعی

ها  فتن قوانین حمایتی برا  شرکتدر نظر لر

 اجتماعی
9 

322 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    / اجتماعی
 9 ایجاد  سا تار حقوقی برا  تأمین مالی

329 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    /اجتماعی

تار حقوقی برا  اشکال مختلف لیوم ایجاد سا 

 ها  اجتماعیشرکت
9 

321 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    / اجتماعی

بروز شدن الیوها و قوانین با توجه به رویکرد 

 اجتماعی کارآفرینی
9 

341 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و   / اجتماعی
 9 حقوقی سا تارها  و قانونی باتر کردن فراهم

349 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    / اجتماعی

 ها  معافیت امورمانند تاری  جهت قوانینی تصوی 

 مالیاتی
9 

343 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و   / اجتماعی

 سایر همانند و مصّو  ها  حمایتی قوانین تصوی 

 کصورها
9 

 9 اجتماعی کارآفرینی برا  قانونی نهادها  ایجادها  عوام  همباته با تصخیص فرصت 342
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 دولت و    / اجتماعی

344 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    / اجتماعی

 ها شرکت  بت برا  مجوزها ا ذ تاهی  و تصوی 

 اجتماعی
9 

349 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 و   دولت / اجتماعی

 ها  مردم نهادسازمان برا  قانونی ها محدودیت رف 

 اقتصاد  ها فعالیت به ورود جهت
9 

346 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    / اجتماعی

 ساابرماساسنامة  به مربوط مقرراب و قوانین اصلاح

 اجتماعی ها شرکت و
9 

342 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و   / یاجتماع

 ها فعالیت عدم  صوص در قانونی موان  رف 

 ها  مردم نهادسازمان و ها یریه اقتصاد 
9 

349 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    / اجتماعی
 9 هانامه نآبب و قوانین پذیر انعطاا

341 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و   / اجتماعی
 3 کصور در حقوقی و قانونی ارها سا ت ایجاد

391 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    / اجتماعی

 ها سازمان شنا ت برا  تصخیصی اهرم فقدان

 اجتماعی
9 

399 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و   / اجتماعی
 9 اجتماعی ها شرکت  بت به مربوط لوایح تصوی 

393 
ها  تصخیص فرصت عوام  همباته با

 دولت و    / اجتماعی
 6 مالیاتی و قانونی ها  مصو 

392 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و   / اجتماعی

 از جلولیر  برا  ا  مصاوره و حقوقی ها حمایت

 هیینه پر ها شکات
3 

394 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    / اجتماعی
 4 نونیقا ها حمایت لیوم

399 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 دولت و    / اجتماعی

 ها شرکت  بت برا  قانونی چارچوب نبودن

 اجتماعی
2 

 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 اجتماعی
  ها رسانه



 949...                         ها برای خلق شناسایي عوامل مؤثر بر تشخيص فرصت                       شمارة اول   

 
 A B C 

 Parent code Code 
All code 

segments 

396 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ها / رسانهاجتماعی
 9 ساز ها در آموزش و آلاهینقش رسانه

392 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ها / رسانهاجتماعی
 9 ها در ترویج و و آموزش آنهتآ یر لذار  رسان

399 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ها / رسانهاجتماعی
 9 جامعه خصیب آلاهی در ملی و محلی ها رسانه نقش

391 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ها / رسانهاجتماعی

 کارآفرینان معرفی و ترویج و آموزش در هارسانه نقش

 موفر اجتماعی
9 

361 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ها / رسانهاجتماعی

 اجتماعی کارآفرینان ها فعالیت معرفی و انعکاس

 حوزه این الیوها  وانه عنب هارسانه توسط
9 

369 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ها / رسانهاجتماعی

 بعد در  هارسانه توسط بخصیآلاهی و  رسانی الاعا

 حوزه این معرفی و آموزش
9 

363 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ها / رسانهاجتماعی

 و اجتماعی آلاهی در اجتماعی ها رسانه نقش

 جامعه در دوستینوع و داوالبانه رفتار تقویت
9 

362 
ها  عوام  همباته با تصخیص فرصت

 ها رسانه /اجتماعی
 9 اجتماعی ها شبکه و هارسانه ا رلذار نقش

  


