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The aim of this research is to investigate the social entrepreneurship of cooperatives in line
with general policies of employment. It takes a confirmatory cross-sectional practical research design. It uses surveys and field study data collection. A standard questionnaire is
employed to measure the information technology capabilities, cultural entrepreneurship, and
work culture which consists of 21 questions. The validity was confirmed through CVR and
CVI panels of experts. The reliability of the model was confirmed through Cronbach alpha,
mixed, and shared reliabilities. The population consisted of the managers in the production
cooperatives who used the sampling program of G power with 0.1 alpha level and balance
test of 0.85%, which resulted in 171 samples. The structural equation modeling was used
to test out the assumptions of the research. The data was also fed into SPSS (version 24)
and Smart: PLS (version 3). The findings showed that the information technology capability has a positive significant effect on social entrepreneurship. Also, the work culture has
a significant impact on social entrepreneurship. The moderating role of work culture was
confirmed as well.
JEL Classification: L26, L31, P13, Q13.
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هــدف ایــن پژوهــش تحلیــل کارآفرینــی اجتماعــی در شــرکتهای تعاونــی در راســتای
سیاســتهای کلــی بخــش اشــتغال اســت .تحقیــق حاضــر از دیــدگاه پارادایمشناســی
اثباتگــرا ،بهلحــاظ مخاطبشــناختی کاربــردی ،از نظــر روش پیمایشــی ،بهلحــاظ قلمــروی
زمانــی در حــوزۀ تحقيقــات مقطعــی و از نظــر جم ـعآوری دادههــا نیــز میدانــی اســت .ابــزار
گــردآوری دادههــا بــرای اندازهگیــری متغیــر قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات ،کارآفرینــی
اجتماعــی و فرهنــگ کار پرسـشنامۀ اســتاندارد اســت کــه شــامل  21ســؤال بــراي ســنجش
کل متغیرهــاي تحقیــق اســت .روایــی محتــوا بهوســیلۀ ابــزار  CVRو  CVIپانــل خبــرگان
تأییــد شــد .روایــی ســازه و پایایــی مــدل نیــز بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ ،پایایــی ترکیبــی
و پایــای اشــتراکی بررســی و تأییــد شــد .جامعــۀ آمــاری تحقیــق مدیــران بخــش تعاونیهــای
تولیــدی اســت کــه بــا اســتفاده از نرمافــزار تعیيــن حجــم نمونــه  G powerدر ســطح آلفــای
 0/1و تــوان آزمــون  0/85درصــد 171 ،نفــر بهعنــوان نمونــۀ نهایــی تحقیــق مــورد بررســی
قــرار گرفتنــد .بهمنظــور آزمــون فرضیههــا از روش مدلســازی معــادالت ســاختاری
اســتفاده شــد .همچنیــن نتایــج پژوهــش بــا اســتفاده از نرمافزارهــای ( SPSSنســخۀ  )24و
( Smart: PLSنســخۀ  )3مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد قابلیــت فنــاوری
اطالعــات بــر کارآفرینــی اجتماعــی تأثیــر معنــاداری دارد .همچنیــن فرهنــگ کار بــر
کارآفرینــی اجتماعــی اثربخشــی معنــاداری داشــته اســت .نقــش تعدیلگــر فرهنــگ کار نیــز
مورد تأیید قرار گرفت.
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طــی  250ســال گذشــته ،رویکردهــای متنوعــی بــرای اســتنباط کارکــرد کارآفرینــی در توســعۀ جوامــع
بـهکار گرفتــه شــده اســت .ازجملــه پیامدهــای نظــری و مدیریتــی کارآفرینــی در مشــاغل اجتماعــی را
میتــوان در کارآفرینــی اجتماعــی جســتوجو کــرد .بــا ظهــور بحــران رکــود جهانــی در ســالهای
اخیــر ،کارآفرینــی اجتماعــی درجهــت پاس ـخگویی بــه ســؤاالت اجتماعــی در درون اقتصــاد جوامــع،
بهعنــوان راهــکاری در امــر توســعۀ اقتصــادی و اجتماعــی ،مــورد توجــه محققــان و سیاســتگذاران
قــرار گرفتــه اســت (.)Wannamakok & Chang, 2020
تمركــز و هــدف اصلــي در كارآفريني اجتماعي ،ايجــاد ارزش اجتماعي و توليد ثروت اجتماعي اســت.
همچنیــن کارآفرینــی اجتماعــی معطوف به تغییر اجتماعی اســت؛ زیرا پاسـخگویی بــه نیازهای اجتماعی
از ســوی کارآفرینــان پتانســیل تغییــر اجتماعــات محلــی را فراهــم مـیآورد .همانطــور کــه مایــر و متی
نیــز بیــان کردنــد ،کارآفرینــی اجتماعــی معطــوف بــه پاســخگویی نیازهایــی اســت کــه بهطــور
مســتقیم پاســخ داده نشــدهاند؛ نیازهایــی کــه بــا پاســخ بــه آنهــا ،کیفیــت اجتمــاع محلــی تغییــر
میکنـ�د و بهمعنـ�ای دیگـ�ر نوعـ�ی تغییـ�ر اجتماعـ�ی رخ میدهـ�د (�Malunga, Gervase, Iwu & Viri
.)mai Mugobo, 2014
اهمیــت کارآفرینــی اجتماعــی در امــر توســعه بــه اقداماتــی در اجتمــاع محلــی اشــاره دارد کــه طــی
فراینــدی بــه ســاخت و یــا تبدیــل نهادهــای موجــود بــه نهادهایــی بهتــر بــرای حــل مســائل اجتماعــی
و ایجــاد زندگــی بهتــر و توســعۀ اشــتغال و کاهــش فقــر و نــرخ بیــکاری منتهــی میشــود (Nega
 .)& Schneider, 2014ازجملــه ظرفیتهــای موجــود فــراروی کارآفرینــان اجتماعــی شــرکتهای
تعاونــی اســت .شــرکتهای تعاونــی بهدلیــل ماهیــت اجتماعیشــان ،زمینــۀ مشــارکت افــراد
همصنــف را فراهــم میکننــد .در حــوزۀ فعالیتهــای شــرکتهای تعاونــی ،کارآفرینــی اجتماعــی
در دو جهــت کلــی میتوانــد مفهومســازی شــود .اول اینکــه ،کارآفرینــی اجتماعــی منجــر بــه کســب
مزیــت رقابتــی پایــدار بــرای شــرکتهای تعاونــی میگــردد و دوم آنکــه ،زمینــه و بســتر تحقــق
رســالت اجتماعــی تعاونیهــا را فراهــم مــیآورد ( .)Lan, Zhu, Ness, Xing & Schneider, 2014در
زمینــۀ اهمیــت کارآفرینــی اجتماعــی در شــرکتهای تعاونــی ،پژوهشهــا نشــان میدهــد تعاونیهــا
از منظــر توســعۀ اقتصــادی ،بهعنــوان بخــش غیرانتفاعــی و اجتماعــی ،بهدلیــل ماهیــت اجتماعــی و
نقشهــای متنــوع آن ،ابــزار مناســبی بــرای کارآفرینــان اجتماعــی محســوب میشــود (Figueiredo
.)& Franco, 2018
بررســی مبانــی نظــری کارآفرینــی اجتماعــی بیانگــر ضــرورت بهکارگیــری فنــاوری اطالعــات
درجهــت ارتقــای ســطح کارآفرینــی در حــوزۀ کســبوکارهای اجتماعــی اســت .همانگونــه کــه
محققــان پیشــین بیــان کردنــد ،بیــش از  50درصــد شــرکتهای مبتنــی بــر کارآفرینــی اجتماعــی
فاقــد مهارتهــا و قابلیتهــای الزم فنــاوری اطالعــات هســتند ( .)Lyver & Lu, 2018بنابرایــن
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قابلیتهـ�ای فنـ�اوری اطالعـ�ات عملکـ�رد کارآفرینـ�ی را در شـ�رکتهای تعاونـ�ی بهبـ�ود میبخشـ�د (�Be
 .)litski & Khalil, 2020قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات از کارآفرینــی اجتماعــی ،بــا تسهیلســازی و
فعالیتهــای کارآفرینــی از طریــق ســاخت محیــط تکنولوژیکــی در شــرکت حمایــت میکنــد .از ســوی
دیگــر فرهنــگ از عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت فعالیتهــای شــرکتهای تعاونــی اســت .دانشــمندان
پیشــین ایــن حــوزه بیــان کردهانــد کــه فرهنــگ ،بهمنزلــۀ ارزش اجتماعــی ،در کارآفرینــی اجتماعــی
اثرگــذار اســت .بدیــن روی عامــل فرهنــگ میتوانــد سیســتمی انســانی بــا محوریــت ارزشهــای
اشــتراکی ایجــاد کنــد کــه زمینههــای توســعه و رشــد مشــارکت اجتماعــی افــراد و در فــراروی آن
عملکــرد بهینــۀ کارآفرینــی اجتماعــی را تســهیل نمایــد.

بهگفتــۀ یوگــی و فرینالــدی (« ،)2020فرهنــگ کار در بهــرهوری کارکنــان بــا اســتفاده از فنــاوری
اطالعــات» اثرگــذار اســت .فرهنــگ در محیــط کار ،بهمثابــۀ یکــی از رویکردهــای فرهنــگ ،بــا ایجــاد
پیونــد اجتماعــی بــه ثبــات ســازمان کمــک شــایانی میکنــد .بنابرایــن فرهنــگ کاری مناســب
میتوانــد در کارآمدســازی و عملکــرد بهینــۀ افــراد در محیــط کاری اثربخــش باشــد .فرهنــگ کار
ارزشهــا ،اعتقــادات ،توجــه بــه پیمانهــا و نگرشهــای رفتــاری در افــراد ،اســتفادۀ بهینــه از ابزارهــا
و قابلیته��ای س��ازمانی اس��ت.
در ایــران بهدلیــل رشــد جمعیــت طــی دهههــای اخیــر و افزایــش تقاضــا و ورود نیــروی کار جدیــد،
بحــث دربــاب بیــکاری و افزایــش نــرخ اشــتغال بــه یکــی از مهمتریــن مســائل اقتصــادی ـ اجتماعــی
تبدیــل شــده کــه در کانــون توجــه تصمیمســازان و جامعــه نیــز قــرار گرفتــه اســت (عزتــی ،حیــدری و
مریــدی .)1399 ،بنابرایــن توجــه بــه مقولــۀ کارآفرینــی گامــی مثبــت در پاسـخگویی بــه چالشهایــی
نظیــر کاهــش نــرخ بیــکاری و توســعه خواهــد بــود .شــرکتهای تعاونــی نقشــی اساســی در اقتصــاد
ملــی دارنــد .ارتقــاى ظرفيــت و توانمندیهــاى بخــش تعاونــى از طریــق تســهيل فراینــد دســتيابى بــه
منابــع ،اطالعــات و فنــاورى ،بهعنــوان یکــی از محرکهــای اصلــى رشــد اقتصــادى و کاهــش تصــدى
دولــت همــراه بــا حضــور کارآمــد آن در قلمــروی امــور حاکميتــى ،از اهــداف چارچــوب سياس ـتهاى
کلــى اصــل  ٤٤قانــون اساســى اســت .در ایــن بیــن ،براســاس ارزیابــی عملکــرد تعاونیهــای تولیــدی
و گــزارش شــفاهی مدیــران شــرکتهای تعاونــی تولیــدی و بــا عنایــت بــه سیاس ـتهای کلــی بخــش
اش��تغال ک��ه بــه متغیره��ای پژوه��ش پرداخت��ه اس��ت ،بهنظ�رـ میرس��د باوج��ود اهمیــت شــرکتهای
تعاونــی تولیــدی در رشــد و توســعۀ اقتصــادی و کاهــش نــرخ بیــکاری و بهبــود اشــتغال ،نقــش
کارآفرینــی در ارتقــای فعالیتهــای اقتصــادی ایــن شــرکتها رشــد مطلوبــی نداشــته اســت .ضــرورت
پژوهــش حاضــر در راســتای توجــه بــه مســائل عمومــی کشــور و بومیســازی و کاربــردی کــردن
تحقیقــات مطابــق بــا سیاس ـتهای اســناد باالدســتی اســت .ایــن تحقیــق بهدلیــل همراســتا بــودن
بــا بنــد  1و  6سیاسـتهای کلــی بخــش اشــتغال کــه بــه موضــوع فرهنــگ کار ،کارآفرینــی و فنــاوری
در بخــش تولیــد میپــردازد و همچنیــن بنــد  5کــه بــه لــزوم حمایــت از تعاونیهــا بهعنــوان یکــی
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از محورهــای توســعۀ اقتصــادی و ارتقــای اشــتغال در کشــور اشــاره دارد ،از اهمیــت برخــوردار اســت.
همچنیــن بــا توجــه بــه آنکــه تــا کنــون پژوهشــی بــا موضــوع تحقیــق حاضــر در کشــور انجــام نشــده
اســت ،نتایــج تحقیــق میتوانــد از حیــث مفاهیــم نظــری بــه ادبیــات کارآفرینــی اجتماعــی و از
حیــث صنعــت بــه شــرکتهای تعاونــی دانشافزایــی کنــد .بنابرایــن از طریــق تحقیــق میدانــی و بــا
رویکــرد اثباتگرایــی ،بــه تحلیــل تأثیــر قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات بــر کارآفرینــی اجتماعــی ،بــا
توجــه بــه نقــش تعدیلگــر فرهنــگ کار بهعنــوان عوامــل مؤثــر ،منــدرج در سیاسـتهای کلــی بخــش
اشــتغال و اســناد فرادســتی پرداختهایــم تــا بتــوان ایــن شــکاف و نیــاز پژوهشــی را در کشــور بهلحــاظ
ـشروی بخــش اشــتغال و توســعۀ بخــش تعــاون ،پُــر
اهمیــت زمانــی ،بــا توجــه بــه چالشهــای پیـ ِ
کــرد .در ایــن راســتا ســؤال اصلــی پژوهــش بدیــن قــرار تنظیــم شــد:
تأثیــر قابلیتهــای فنــاوري اطالعــات بــر کارآفرینــی اجتماعــی بــا تأکیــد بــر نقــش تعدیلگــر
فرهنــگ کار در شــرکتهای تعاونــی بــه چــه میــزان اســت؟
براســاس ایــن دیــدگاه بــه ارائــۀ مــدل پژوهــش ،ســؤاالت و فرضیههــای تحقیــق مطابــق بــا
چارچــوب مفهومــی طــرح میپردازیــم.
فرضیههای پژوهش عبارتاند از:
 :H1قابلیتهای فناوری اطالعات بر کارآفرینی اجتماعی تأثیر دارد.
 :H2فرهنــگ کار رابطــۀ قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات بــر کارآفرینــی اجتماعــی را تعدیــل
میکنــد.

 .2پیشینۀ تحقیق

زمانــی کــه بخــش خصوصــی توانایــی یــا رغبتــی بــرای پاسـخگویی بــه مســائل و نیازهــای اجتماعــی را
نــدارد ،کارآفرینــی اجتماعــی ،بهعنــوان راهبــردی اثرگــذار ،از ســوی تصمیمســازان و سیاس ـتگذاران
عمومــی بــرای رفــع ایــن مشــکالت مــورد تأکیــد قــرار میگیــرد (فاضلــی ،طوالبــی و پوراشــرف.)1398 ،
درحــال حاضــر ،بانــک اطالعاتــی ارزشــمندی از پژوهشهــای انجامشــده دربــارۀ کارآفرینــی
اجتماعــی در دســترس پژوهشــگران قــرار دارد .عمــدۀ ایــن پژوهشهــا بــه تعاریــف کارآفرینــی
اجتماعــی بهمنزلــۀ مفهومــی چندبُعــدی همچــون گرایــش بــازار ،ایجــاد ارزش اجتماعــی ،کارآفرینــی
اجتماعــی و مفاهیــم فرعــی مرتبــط بــا آن همچــون فرهنــگ ،فنــاوری اطالعــات و نــوآوری میپــردازد
کــه تحــت تأثیــر عوامــل محیطــی و عــدم اطمینــان محیطــی قــرار دارنــد .بنابرایــن عوامــل محيطــي و
عــدم اطمينــان قــرار داشــتن كارآفرينــي اجتماعــي نیازمنــد بررس ـیها و پژوهشهــای بیشــتر اســت
(.)Sengupta, Sahay & Croce, 2018
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کارآفرینــان اجتماعــی افــرادی هســتند کــه بــا پرداختــن بــه چالشهــای اجتماعــی ،بــرای ایجــاد
ارزشهــای اجتماعــی ســازمانها را مدیریــت و رهبــری میکننــد .کارآفرینــان اجتماعــی میتواننــد
از طریــق بخشهــای تجــاری و کســبوکارها و یــا ســازمانهای غیرانتفاعــی بــه ایجــاد اشــتغال
بــرای مجموعــۀ افــراد بپردازنــد ( .)Stephan & Drencheva, 2017اهــداف اولیــۀ کارآفرینــان اجتماعی
نیــز بهمنظــور دســتیابی بــه اهــداف اجتماعــی ترســیم میشــود .کارآفرینــان اجتماعــی فقــط
منفعــت مالــی را بــرای ســرمایهگذاران خــود درنظــر نمیگیرنــد؛ بلکــه کمــک میکننــد تــا
معینــی از اجتمــاع یــا جامعــۀ بزرگتــر فوایــدی را بهدســت آورنــد .از ایــن
بــرای بخشهــای ّ
رو کســبوکارهای ایجادشــده توســط کارآفرینــان اجتماعــی میتواننــد درآمــدزا باشــند و یــا
بهعنــوان نهادهایــی غیرانتفاعــی ســازماندهی شــوند (.)Skica & Daszyńska-Żygadło, 2013
شــرکتهای تعاونــی بــرای ارتقــای توســعۀ عملکــرد بهینــۀ خــود بایــد توانایــی جم ـعآوری اطالعــات
فنــی و بــازار را بهصــورت مؤثــر بهدســت آورنــد .بدیــن ســبب قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات
ـش ِروی شــرکتهای
میتوانــد از طریــق گســترش ارتباطــات درون و بــرون ســازمانی چالشهــای پیـ ِ 
تعاونـ�ی را تسـ�هیل کنـ�د (.)Song, Nason & Di Benedetto, 2008
فنــاوري اطالعــات انقالبــي اســت كــه هــدف آن ايجــاد ســاختار الكترونیكــي اســت و كاربــرد
هوشــمندانۀ آن تبــادل اطالعــات را بهصــورت اينترنتــي امكانپذيــر ميســازد ،از ورود اطالعــات
زایــد جلوگيــري میکنــد ،اطالعــات مــورد نيــاز را در زمــان کــم فراهــم مـیآورد و بــه مديــران اجــازه
میدهــد كــه اطالعــات پيچيــده را بهصــورت مؤثرتــري دريافــت و پيگيــري كننــد ( .)ibid.بنابرایــن
قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات بــا ایجــاد بسترســازی راهبــردی ،مدیــران و ســازمان را توانمنــد
میســازد تــا اطالعــات و دادههــای مــورد نیــاز را بــرای تحقــق سیاســتها و برنامههــای خــود
جم ـعآوری ،پــردازش و اجرایــی نماینــد .بدیــن ســبب شــرکتهای تعاونــی و کارآفرینــان اجتماعــی
میتواننــد بــا توســعۀ قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات ،تحقــق اهــداف را ســرعت بخشــند (اســترکی،
یزدان��ی ،حکیمــ و کردنائیــج.)1397 ،
از ســویی کانــون توجــه بســیاری از اندیشــمندان حــوزۀ جامعهشناســی کار و اشــتغال و همچنیــن
مدیــران شــرکتها و صاحبــان کسـبوکارها معطــوف بــه فرهنــگ کار اســت؛ زیــرا اشــراف بــر فرهنــگ
کار عملکــرد کارکنــان و بهطــور کلــی عملکــرد شــرکت را بهبــود میبخشــد (ســفیری ،عطااللهــی و
عابدینــی ســانیجی .)1392 ،ارزشهــای محیطهــای کاری درجهــت همزیســتی اجتماعــی از طریــق
خلــق فرهنــگ متناســب میتوانــد شــرکت را کارآمــد کنــد .فرهنــگ سیســتمی ایجــاد میکنــد کــه از
طریــق رفتارهــای مشــترک و عواطــف در بیــن افــراد بــه همــکاری در محیــط کار میپــردازد .ســاختار
فرهنگــی پویــا نهتنهــا در محیطهــای اجتماعــی ،بلکــه در ارتقــای عملکــرد بهینــۀ افــراد نیــز نقــش
مؤثــری دارد .بــر ایــن اســاس میتــوان پذیرفــت کــه فرهنــگ ابــزاری اســت کــه بهوســیلۀ آن افــراد
برمبنــای خصوصیــات مشــترک میتواننــد همــکاری کننــد .در ایــن زمینــه ،فرهنــگ کار ،بهعنــوان
خردهفرهنــگ مؤثــر در محیــط کار ،بــر ارتقــای نظــم ،کاهــش حجــم کار و اســتفادۀ بهینــه از ابزارهــا
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و قابلیتهــا اثرگــذار اســت .فرهنــگ کار مجموعــهای از ارزشهــای مهــم راجــع بــه فعالیتهــای
کاری اســت.
در ایــن راســتا پیــرس ،گرافمــان ،کالــج و لیــگ ( )2019تحقیقــی باعنــوان «اســتفاده از فنــاوری
اطالعــات ،کارآفرینــی اجتماعــی و همــکاری جهانــی بــرای توســعۀ پایــدار» انجــام دادنــد و بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و قابلیتهــای آن در کارآفرینــی اجتماعــی و ارتقــای
توسـ�عۀ پایـ�دار تأثیـ�ر معنـ�اداری دارد هـ�دف دزمبــک ،مــوکاد و مهتــا ( )2016در پژوهــش خــود باعنــوان
«انگیــزۀ افــراد شــرکتکننده در یــک برنامــۀ کارآفرینــی اجتماعــی مبتنــی بــر فنــاوری» شناســایی
انگیــزۀ دو گــروه پســران و دختــران دانشــگاهی در اجــرای برنامههــای کارآفرینــی اجتماعــی مبتنــی
بــر فنــاوری اطالعــات بــود .نتایــج نشــان داد اســتفاده از تئوریهــای آموختهشــده در حوزههــای
فنــاوری اطالعــات و بهکارگیــری آن در کارآفرینــی اجتماعــی بــرای حــل مشــکالت واقعــی از انگیــزۀ
هـ�ر دو گـ�روه اسـ�ت.
اســماعیل ،ســوهل و آیونیــزا ( )2012در تحقیقــی باعنــوان «ســرمایهگذاری فنــاوری اجتماعــی:
نــوآوری جدیــد از کارآفرینــی اجتماعــی؟» از طریــق پژوهشــی اکتشــافی و مصاحبــه نتیجــه گرفتنــد که
اســتفادۀ خالقانــه از فنــاوری اطالعــات بــر کارآفرینــی اجتماعــی تأثیــر میگــذارد .یوگــی و فرینالــدی
( )2020پژوهشــی باعنــوان «فرهنــگ کار ،یکپارچگــی و فنــاوری اطالعــات از عملکــرد کارکنــان» انجــام
دادنــد و در یافتههــای پژوهــش خــود اظهــار کردنــد کــه فرهنــگ کار و فنــاوری اطالعــات بــر عملکــرد
کارکنــان اثــر دارد.
ســونگ و دیگــران ( )2008بررســی تأثیــر فرهنــگ کار ،یکپارچگــی و فنــاوری اطالعــات از عملکــرد
کارکنــان پرداختنــد .براســاس نتایــج پژوهــش آنهــا ،فرهنــگ کار و یکپارچگــی فنــاوری اطالعــات بــر
عملکــرد کارکنــان شــرکت در محیــط کار تأثیــر معنــاداری دارد.
مــرور مطالعــات داخلــی نیــز نشــان میدهــد اگرچــه فرضیههــای ایــن پژوهــش در تحقیقــات
داخلــی تــا کنــون مــورد ارزیابــی قــرا نگرفتــه ،پژوهشهایــی نزدیــک بــه ایــن تحقیــق انجــام شــده
اســت .در ایــن میــان میتــوان بــه ایــن مطالعــات اشــاره کــرد :فالححقیقــی ،حاجیحســینی،
رمضانپــور و داوری ( )1396تحقیقــی باعنــوان «شناســایی و تحلیــل عوامــل اثرگــذار بــر توســعۀ
کارآفرینــی در حــوزۀ فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات» انجــام دادنــد .در ایــن تحقیــق کــه بــا رویکــرد
اکتشــافی انجــام شــده ،بــا بهرهگیــری از نظــرات و دیدگاههــای خبــرگان ایــن حــوزه کــه شــامل
کارشناســان و مدیــران وزارت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بودنــد ،از فــن دلفــی در ســه مرحلــه بهــره
گرفتــه شــد .براســاس یافتههــای پژوهــش ،عوامــل اثرگــذار بــر توســعۀ کارآفرینــی در حــوزۀ فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات را میتــوان حمایــت از کارآفرینــان ،ترویــج کارآفرینــی ،توســعۀ کارآفرینــی و
خدمــات پشــتیبانی ،فنــی و مدیریتــی نــام بــرد .عنــوان پژوهــش حســینی گلافشــانی و صمــدزاده
( )1397هــم «تعییــن رابطــۀ فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــا کارآفرینــی ســازمانی و مدیریــت تغییــر
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از دیــدگاه کارکنــان ادارات ورزش و جوانــان اســتان کرمانشــاه» بــود کــه بــا روش تحقیــق توصیفــی
و همبســتگی انجــام شــد .نتایــج تحقیــق ایشــان نشــان داد بیــن فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــا
کارآفرینــی ســازمانی و مدیریــت تغییــر از دیــدگاه کارکنــان ادارات ورزش و جوانــان اســتان کرمانشــاه
رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد.

 .3چارچوب نظری

کارآفرینــی اجتماعــی فراینــدی پویــا بــا هــدف ایجــاد ارزشــی جدیــد در بــازار اســت .درواقــع
کارآفرینــی اجتماعــی فعالیتهایــی اســت کــه لزومــاً شــامل ســرمایهگذاری جدیــد نیســت؛ بلکــه
فراینــدی پویــا بــرای پیگیــری مســتمر و بهرهبــرداری از فرصتهــا از طریــق کارآفرینــی اســت
کــه میتوانــد بــرای چالشهــای اجتماعــی موجــود بــازار ،راهحلهایــی تجــاری ارائــه کنــد.
در ایــن دیــدگاه ،کارآفرینــی اجتماعــی از طریــق درآمــد و ســرمایهگذاری روشهــای تجــاری مبتنــی
بــر مأموریــت اجتماعــی اســت ( .)Weerakoon, McMurray, Rametse &, Douglas, 2016ازجملــه
عوامــل متعــددی کــه حــول کارآفرینــی اجتماعــی بهعنــوان عوامــل اثرگــذار و پیشــایندی مطــرح
اسـ�ت ،نقـ�ش فنـ�اوری اطالعـ�ات اسـ�ت .در ایـ�ن زمینـ�ه پیــرس و دیگــران ( )2019گــزارش کردنــد
بهرهگیــری از قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات میتوانــد فراینــد کارآفرینــان اجتماعــی را تســهیل
کنــد .همچنیــن یوگــی و فرینالــدی ( )2020بــه نقــش فرهنــگ کار در ارتقابخشــی بــه فعالیتهــای
کارآفرینــی پرداختنــد.

 .4روش تحقیق

تحقیــق حاضــر از دیــدگاه پارادایمشناســی ،اثباتگراســت؛ زيــرا بــر واقعیتهــای قابــل مشــاهده و
آزمونپذیــر اســتوار اســت .بهلحــاظ مخاطبشــناختی نیــز ،کاربــردی اســت؛ زیــرا نتایــج آن بــرای
شــرکتهای تولیــدی مفیــد خواهــد بــود .بهلحــاظ روش ،پیمایشــی و بهلحــاظ قلمــروی زمانــی در
ح��وزۀ تحقیق��ات مقطع��ی اسـ�ت .جامعــۀ آمــاری تحقیــق را مدیــران تعاونیهــای تولیــدی تشــکیل
میدهـ�د .بـ�رای تعیيـ�ن حجـ�م نمونـ�ه از نرمافـ�زار تخصصـ�ی تعییـ�ن حجـ�م نمونـ�ۀ �G-POW
 ERبهــره گرفتــه شــد .براســاس دیــدگاه کوهــن ،هرچــه ســطح خطــای آلفــا کمتــر گرفتــه شــود،
میــزان تعمیمپذی�رـی نی��ز افزایــش مییاب��د؛ بهعبارتــی پژوهشــگر کمتــر مرتکــب خطــای نــوع اول
میگ��ردد .همچنیــن هرچــه تــوان آزمــون باالتــر گــردد ،احتمــال کاهــش خطــای نــوع دوم کمتــر
خواهـ�د بـ�ود ( .)Cohen-Tannoudji, Dupont-Roc & Grynberg, 1998بنابرایــن در ســطح خطــای
 0/1و تــوان آزمــون  0/85درصــد بــه تعییــن حجــم نمونــه پرداختیــم .از آنجــا کــه تعــداد متغیرهــای
مکنــون پژوهــش  3مــورد (قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات ،کارآفرینــی اجتماعــی و فرهنــگ کار) بــود،
بــه اجــرای تعییــن حجــم نمونــه در نرمافــزار  G-POWERپرداختیــم تــا نمونــۀ پژوهــش براینــدی
معنــادار بــا قابلیــت تعمیمپذیــری بــاال بــه جامعــه باشــد .شــکل  1خروجــی نرمافــزار بــرای تعییــن
حجــم نمونــۀ پژوهــش را نشــان میدهــد.
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شکل  .1نمودار برآورد حجم نمونه
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مطابــق بــا خروجــی نرمافــزار ،براســاس شــکل  ،1در ســطح آلفــای  0/1و تــوان آزمــون  0/85درصــد ،نمونــۀ
آمــاری پژوهــش  171مــورد ب�رـآورد ش��د .روش نمونهگیــری نیزــ بهص��ورت تصادف��ی ســاده ب�وـده اسـ�ت .بــرای
گــردآوری اطالعــات مــورد نيــاز تحقيــق بعــد از مطالعــۀ کتابخانــهای ،از پرسـشنامۀ اســتاندارد اســتفاده شــد.
روایــی محتــوای ابــزار جمـعآوری دادههــا از طریق  CVIو  CVRو تشــکیل پانل خبرگان تأیید شــد .پرســشنامۀ
مذکــور شــامل دو بخــش بــود .بخــش اول پرســشهای عمومــی درخصــوص مشــخصات جمعيتشــناختي
يــا دموگرافيــك (جنســيت ،ســن ،ســطح تحصيــات و ســنوات خدمــت پاسـخدهندگان) را دربرمیگرفــت .در
بخــش دوم ،بــرای ســنجش متغیــر کارآفرینی اجتماعــی از پرسـشنامۀ اســتاندارد نــگا و شــاموگاناتان،)2010( 1
بــرای ســنجش متغیــر قابلیــت فنــاوری اطالعــات از پرس ـشنامۀ اســتاندارد چــن 2و دیگــران ( )2015و بــرای
ســنجش متغیــر فرهنــگ کار از پرسـشنامۀ اســتاندارد کالیــس و یوفــاک )2019( 3اســتفاده شــد .روایــی ابــزار
بهصــورت محتوایــی و روایــی ســازه و پایایــی آن بــا ضریــب آلفــای کرونبــاخ ،پایایــی اشــتراکی ،پایایــی ترکیبــی
و پایایــی اســپیرمن تأییــد شــد .بــرای آزمــون فرضیــات و روابــط مــدل و تحلیــل مســیر ،بهدلیــل آنکــه دادههای
تحقیــق مطابــق بــا آزمــون چولگــی خارج از بــازۀ  +3و  -3و کشــیدگی خــارج از بــازۀ  +5و  -5قــرار دارد ،از توزیع
نرمــال تبعيــت نمیکنــد .بنابرایــن مطابــق بــا دیــدگاه هیــر ،سارســتد ،پیپــر و رینــگل ،)2012( 4از مدلســازی
معــادالت ســاختاری و روش حداقــل مربعــات جزئــی بــه کمــک نرمافــزار  ،PLSاســتفاده شــده اســت.

 .5یافتههای تحقیق

دادههــای پژوهــش پــس از جمـعآوری و انجــام پیشپژوهــش و غربالگــری مــورد ارزیابــی قــرار گفــت.
1. Nga & Shamuganathan
2. Chen
3. Çalış & Küçükali
4. Hair, Sarstedt, Pieper & Ringle
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جــدول  1نشــاندهندۀ ویژگیهــای جمعیتشــناختی پژوهــش اســت.
جدول  .1آمارتوصیفی ویژگیهای جمعیتشناختی
جنسیت
تحصیالت

سابقۀ کاری

سن

(منبع :محاسبات تحقيق)

مرد

79/58

زن

20/42

کارشناسی و باالتر

84/81

کمتر از کارشناسی

19/15

 1تا  5سال

3/14

 6تا  10سال

15/18

 11تا  12سال

32/46

باالتر از  15سال

49/22

زیر  30سال

17/80

بین  31تا  40سال

35/08

بین  41تا 50

27/75

باالتر از 50

19/37

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

براســاس نتایــج تحلیــل توصیفــی ویژگیهــای جمعیتشــناختی 20/42 ،درصــد از پاس ـخدهندگان
زن و  79/58درصــد مــرد هســتند .بهلحــاظ میــزان تحصیــات 84/81 ،درصــد پاســخدهندگان دارای
مــدرک کارشناســی و باالتــر هســتند .از نظــر ســابقۀ کار 3/14 ،درصــد از پاس ـخدهندگان تــا  5ســال،
 15/18درصــد تــا  10ســال 32/46 ،درصــد  15ســال و  49/22درصــد باالتــر از  15ســال ســابقۀ کاری
دارنــد .بهلحــاظ ســنی نیــز 17/80 ،درصــد از پاس ـخدهندگان زیــر  30ســال 35/08 ،درصــد بیــن 31
تــا 40ســال 27/75 ،درصــد بیــن  41تــا  50ســال و  19/37درصــد باالتــر از  50س��ال هس��تند .همچنیــن
در ایــن تحقیــق ،بــرای آزمــون فرضیههــای تحقیــق و بررســی پیشبینیکنندگــی متغیرهــای مســتقل
(قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات) و تعدیلگــر (فرهنــگ کار) در رفتــار مســئلۀ پژوهــش یعنــی (کارآفرینــی
اجتماعــی) از مدلســازی معــادالت ســاختاری و بهطــور اخــص تحلیــل مســیر اســتفاده شــده اســت.
بنابرایــن تحلیــل مســیر (مــدل ســاختاری) تکنیکــی اســت کــه روابــط بیــن متغیرهــای تحقیــق
(مســتقل ،تعدیلگــر و وابســته) را بهطــور همزمــان نشــان میدهــد .هــدف از تحلیــل مســیر شناســایی
علیــت (تأثیــر) بیــن متغیرهــای مــدل مفهومــی تحقیــق اســت .در مــدل ســاختاری زیــر ،روابــط علّــي
بیــن متغیرهــای تحقیــق در حالــت معنــاداری و اســتاندارد ارائــه شــده اســت .مدلســازی معــادالت
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فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

ســاختاری واریانسمحــور تکنیکــی اســت کــه بــه بررســی تأثیــر متغیرهــاي مکنــون میپــردازد و میــزان
پیشبینــی ســازۀ درونزا را از طریــق دیگــر متغیرهــا نمایــان میکنــد (.)Fornell & Bookstein, 1982

شکل  .2مدل تحلیل مسیر در حالت ضرایب استاندارد

شکل  .3مدل تحلیل مسیر در حالت معناداری

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

نتایجــ آزموــن فرضیههــای پژوهــش در دو م��دل ضراي��ب معنــاداری و م��دل ضراي��ب اســتاندارد
براســاس خروجــی نرمافــزار  Smart PLSارائــه شــده اســت .مطابــق بــا مــدل معنــاداری (شــکل )2
مشاــهده میگ��ردد ک��ه ضراي��ب معنــاداری هــر دو فرضیــۀ تحقیــق خــارج از بــازۀ  -1/96و  1/96اســت.
ایــن بدیــن معناســت کــه در ســطح معنــادار  0/05میتــوان بــا  0/99درصــد احتمــال فرضیههــای
پژوهــش را تأییــد کــرد .بنابرایــن قابلیــت فنــاوری اطالعــات و فرهنــگ کار در پیشبینــی کارآفرینــی
اجتماعــی در شــرکتهای تعاونــی معنــادار اســت .در ادامــه مطابــق بــا الگوریتــم مدلســازی معــادالت
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ســاختاری واریانسمحــور ،ابتــدا بــه تحلیــل یکجنــس بــودن ســنجههای ســازه براســاس تحلیــل
عاملــی تأییــدی پرداختیــم و ســپس بــه بررســی مــدل اندازهگیــری تحقیــق اقــدام کردیــم .بدیــن
منظــور اقــدام بــه گــزارش پایایــی و روایــی ســازۀ مــدل تحقیــق نمودیــم.
جدول  .2تحلیل عاملی تأییدی
بارهای عاملی

سنجه

0/815

AQ1

0/909

AQ2

0/906

AQ3

0/869

AQ4

0/889

AQ5

0/789

AQ6

0/843

AQ7

0/812

AQ8

0/896

AQ9

0/787

BQ10

0/764

BQ11

0/811

BQ12

0/748

BQ13

0/788

BQ14

0/782

BQ15

0/836

CQ16

0/826

CQ17

0/801

CQ18

0/796

CQ19

0/746

CQ20

0/813

CQ21

(منبع :محاسبات تحقيق)

متغیر

قابلیتهای فناوری اطالعات

کارآفرینی اجتماعی

فرهنگ کار

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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مطابــق بــا نظــر هیــر و دیگــران ( ،)2012بارهــای عاملــی تأییــدی ســنجههای هریــک از ســازهها بایــد بیش
از  0/7باشــد .براســاس خروجــی نرمافــزار  Smart PLSکــه در جــدول  2گــزارش شــده اســت ،تمامــی ســنجهها
بارهــای عاملــی بیــش از  0/7دارنــد .بنابرایــن یکجنــس بــودن ســنجههای ســازههای تحقیــق تأییــد شــد.
جدول  .3پایایی پژوهش
پایایی اشتراکی

پایایی ترکیبی

پایایی اسپیرمن

آلفاي کرونباخ

0/645

0/916

0/891

0/890

فرهنگ کار

0/771

0/944

0/930

0/926

قابلیتهای فناوری اطالعات

0/584

0/894

0/861

0/857

کارآفرینی اجتماعی

(منبع :محاسبات تحقيق)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

نتایــج جــدول  3نشــان میدهــد ضرايــب هــر ســه متغیــر تحقیــق (فرهنــگ کار ،قابلیتهــای
فنــاوری اطالعــات و کارآفرینــی اجتماعــی) براســاس پایایــی اشــتراکی ضریبــی بیــش از  0/5دارد و
همچنیــن ضرايــب آزمــون آلفــای کرونبــاخ ،پایایــی اســپیرمن و پایایــی ترکیبــی بیــش از  0/7اســت
و ایــن بــدان معناســت کــه پایایــی براســاس ایــن آزمونهــا مــورد تأییــد قــرار میگیــرد .بنابرایــن
میتــوان گفــت مــدل پژوهــش از پایایــی باالیــی برخــوردار اســت.
در گام بعــد ،مطابــق بــا الگوریتــم مدلســازی معــادالت ســاختاری واریانسمحــور ،روایــی ســازه براســاس
روایــی همگــرا و واگــرا آزمایــش شــد .بدیــن منظــور بــرای جلوگیــری از ســوگیری و همبســتگی بیــن
شــاخصهای تحقیــق ،مبــادرت بــه آزمونهــای فورنــل ـ الرکــر و ماتریــس چندخصیصــه و چنــدروش بــرای
بررسـ�ی روایـ�ی واگ��را ،و مقایســۀ پایایــی ترکیبــی و میانگیــن واریانــس اســتخراجی بــرای روایــی همگــرا کردیم.
جدول  .4فورنل ـ الرکر
کارآفرینی اجتماعی

0/764
(منبع :محاسبات تحقيق)

قابلیتهای فناوری اطالعات

فرهنگ کار
0/803

فرهنگ کار

0/878

0/632

قابلیتهای فناوری اطالعات

0/673

0/780

کارآفرینی اجتماعی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

مطابــق بــا دیــدگاه هنســلر ،رینــگل و ســیکوویز AVE ،)2009( 5هــر متغیــر بایــد باالتــر از
5. Henseler, Ringle & Sinkovics.
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همبســتگی مربــع بــا هــر متغیــر دیگــر باشــد .خروجــی نرمافــزار در جــدول  4نشــان از تأییــد روایــی
واگـ�را از دیـ�دگاه ایـ�ن آزمـ�ون دارد .همچنیـ�ن هنســلر ،رینــگل و سارســتید )2015( 6بــا اســتفاده از
توســعۀ آزمــون فورنــل ـ الرکــر ،شــاخصی مــورد اطمینــان و کاملتــر بــرای تأییــد روایــی واگــرا ارائــه
کردن�دـ .بنابرای�نـ مطاب��ق بـ�ا اینــ دی��دگاه ،مب��ادرت بهــ بررس��ی شـ�اخص ماتریــس چندخصیصــه و
چنــدروش بــرای اطمینــان از عــدم همبســتگی بحرانــی بیــن شــاخصهای ســازهها در مــدل کردیــم.
جدول  .5جدول ماتریس چندخصیصه و چندروش
کارآفرینی اجتماعی

قابلیتهای فناوری اطالعات فرهنگ کار
فرهنگ کار
0/751

0/694

قابلیتهای فناوری اطالعات

0/889

کارآفرینی اجتماعی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

(منبع :محاسبات تحقيق)

نتایـ�ج جــدول  5نشــان میدهــد ضریــب هــر دو متغیــر بــا هــم بهصــورت جداگانــه کمتــر از 1
اســت؛ بنابرایــن مطابــق بــا معــادالت هنســلر و دیگــران ( ،)2015هیــچ نقــاط بحرانــی مشــاهده نمیگــردد
و میتــوان روایــی واگــرا از دیــدگاه ایــن آزمــون را تأییــد کــرد .درگام بعــد ،براســاس معــادالت ســاختاری
واریانسمحــور و مــدل اندازهگیــری تحقیــق ،بــه بررســی روایــی همگــرا پرداختیــم.
جدول  .6مقایسۀ پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجی

7

AVE

cr

0/645

0/916

فرهنگ کار

0/771

0/944

قابلیتهای فناوری اطالعات

0/584

0/894

کارآفرینی اجتماعی

(منبع :محاسبات تحقيق)

تاهیراهبردیوکالن
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براسـ�اس گـ�زارش جــدول  6و مطابــق بــا نظــر هیــر ،سارســتید ،هاپکینــز و کوپلویــزر،)2014( 8
شــاخص و اســت .همچنیــن  CR>AVEهســت .بنابرایــن روایــی همگــرای مــدل تأییــد میگــردد.
6. Henseler, Ringle & Sarstedt
7. Average Variance Extracted (AVE) < Composite Reliability
8. Hair, Sarstedt, Hopkins & Kuppelwieser
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در ادامــه بــه بررســی میــزان  R2مس��ئله پرداختیــم .ایــن شــاخص از صفــر تــا  1متغیــر اســت و
دقــت پیشبینــی مســئلۀ تحقیــق را نشــان میدهــد و بیانگــر تأثیــر يــک متغيــر بــرونزا بــر يــک
متغيــر درونزاســت .مقاديــر  0.33 ،0.19و  0.67بهترتيــب بهعنــوان مقاديــر ضعيــف ،متوســط و قــوي
 R2معرفــيشــده اســت (.)Henseler et al., 2009
جدول  .7پیشبینی مسئلۀ تحقیق
ضریب

مسئلۀ پژوهش

0/695

کارآفرینی اجتماعی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

(منبع :محاسبات تحقيق)

مطابــق بــا نتایــج جــدول  ،7ضریــب کارآفرینــی اجتماعــی ،بهعنــوان مســئلۀ پژوهــش ،بیــش از
 0/67اســت و ایــن بــدان معناســت کــه مســئلۀ تحقیــق بهوســیلۀ متغیــر مســتقل قابلیــت فنــاوری
اطالعــات و متغیــر تعدیلگــر فرهنــگ کار در ســطح قــوی پیشبینــی میشــود کــه نشــان از ارزشــمند
بــودن فرضیههــای تحقیــق دارد.
5ـ .1تحلیل تعدیلگر
بــرای تحلیــل نقــش تعدیلگــر فرهنــگ کار در رابطــۀ بیــن قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات بــا کارآفرینــی
اجتماعــی مطابــق بــا الگوریتــم مدلســازی معــادالت ســاختاری واریانسمحــور ،مبــادرت بــه روش
 intractionکردیــم .نتایــج آن براســاس خروجــی مــدل تحقیــق از نرمافــزار  Smart PLSدر جــدول 8
ارائــه شــده اســت.
جدول  .8تحلیل متغیر تعدیلگر (فرهنگ کار)
مقدارمعناداری
t-values

ضریب مسیر

نقش تعدیلگر
(فرهنگ کار)

2/788

-/108

قابلیت فناوری اطالعات و کارآفرینی اجتماعی (با
حضور تعدیلگر)

8/278

0/677

قابلیت فناوری اطالعات و کارآفرینی اجتماعی
(بدون حضور تعدیلگر)

(منبع :محاسبات تحقيق)
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نتایــج تحلیــل تعدیلگــر مطابــق بــا جــدول  8نشــان میدهــد ضریــب معنــاداری فرهنــگ کار
( )2/788خــارج از بــازه ( -1/96و  )1/96اســت .بنابرایــن نقــش تعدیلگــر فرهنــگ کار در رابطــۀ بیــن
قابلیــت هــای فنــاوری اطالعــات و کارآفرینــی اجتماعــی تأییــد شــد .منفــيبــودن ضريــب مســير
( )-0.108بــه ايــن معناســت كــه فرهنــگ کار رابطــۀ بیــن متغیــر قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات بــا
کارآفرینــی اجتماعــی را در شــرکتهای تعاونــی تولیــدی تضعیــف میکنــد.
5ـ .2برازش مدل تحقیق
بـ�رای تعییـ�ن بـ�رازش مـ�دل اندازهگیـ�ری مطابـ�ق بـ�ا نظـ�ر هیــر و دیگــران ( )2012مبــادرت بــه آزمــون
کیفیــت اندازهگیــری مــدل کردیــم .ایــن آزمــون جایگزیــن شــاخصهای نیکویــی و بــرازش در
نرمافزارهــای کوواریانسمحــور اســت کــه نتایــج آن قابــل مشــاهده اســت.
جدول  .9کیفیت 9مدل اندازهگیری تحقیق
0/476

فرهنگ کار

0/612

قابلیتهای فناوری اطالعات

0/405

کارآفرینی اجتماعی

(منبع :محاسبات تحقيق)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

مطابق با نتایج خروجی نرمافزار ،ضرايب هر سه متغیر تحقیق بیش از  0/35است؛ بنابراین مدل
پژوهش در سطح قوی تأیید میشود.

 .6بحث و نتیجهگیری

بــا توجــه بــه مــدل ســاختاري تحقيــق در حالــت ضرایــب معنــاداری مشــاهده ميشــود کــه ميــزان
آمــارۀ  tبيــن دو متغيــر قابلیــت فنــاوری اطالعــات و کارآفرینــی اجتماعــی شــرکتهای تعاونیهــای
تولیــدی خــارج از بــازه ( 1/96و  )-1/96اســت؛ لــذا فرضيــۀ تحقیــق پذيرفتــه ميشــود .میــزان
ایــن تأثیــر نیــز برابــر بــا  0/169اسـ�ت .نگاهــی تطبیقــی بــه مطالعــات پیشــین و دســتاوردهای ایــن
تحقیـ�ق بیانگـ�ر آن اسـ�ت کـ�ه پیــرس و دیگــران ( )2019اســتفاده از فنــاوری اطالعــات را جهــت
ارتقــای ســطح کارآفرینــی اجتماعــی مثبــت ارزیابــی کردهانــد و نتایــج مــا نیــز ایــن دســتاورد را تأییــد
میکنــد و همســو بــا آن قــرار دارد .همچنیــن نتایــج پژوهــش حاضــر نقــش قابلیتهــای موجــود در
فنــاوری اطالعــات جهــت افزایــش عملکــرد کارآفرینــان اجتماعــی را در ایــن زمینــه نیــز برجســته
میکنـ�د .اســماعیل و دیگــران ( )2012کــه از طریــق پژوهشــی اکتشــافی و کیفــی بــه نقــش مثبــت
9. Construct Crossvalidated Communality
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فنــاوری اطالعــات در کارآفرینــی اجتماعــی رســیده بودنــد ،اســتدالل کردهانــد کــه ســرمایهگذاری
در فناوریهــای جدیــد در افزایــش عملکــرد مثبــت در کارآفرینــی اجتماعــی اثرگــذار اســت .ایــن
اســتدالل بــا یافتههــای مقالــۀ حاضــر نیــز همخوانــی دارد و بهنظــر میرســد ایــن ســرمایهگذاریها
میتوانــد در قابلیتهــای نــو در حــوزۀ فنــاوری اطالعــات همچــون یکپارچهســازی فنــاوری
اطالعــات ،انعطافپذیــری در زیرســاختهای فنــاوری اطالعــات ،همتــرازی در کســبوکارهای
فنــاوری اطالعــات و مدیریــت فنــاوری اطالعــات ،نقــش داشــته باشــد.
براســاس نتایــج مــدل پژوهــش ،مالحظــه میشــود کــه آمــارۀ  tبیــن دو متغیــر فرهنــگ کار و
کارآفرینــی اجتماعــی خــارج از بــازه ( 1/96و  )-1/96اســت و ضریــب مســیر آن نیــز  0/509اســت.
همچنیــن نتایــج تحلیــل تعدیلگــر فرهنــگ کار حاکــی از آن اســت کــه ضریــب  tآن خــارج از بــازه
( 1/96و  )-1/96اســت .بــر ایــن مبنــا ،فرهنــگ کار بــر رابطــۀ بیــن قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات
و کارآفرینــی اجتماعــی تأثیــر میگــذارد .ایــن دســتاورد و نــوآوری پژوهــش بــه ادبیــات تحقیــق
و غنیس��ازی مبانــی نظ��ری کارآفرین��ی اجتماع�یـ نی��ز کمــک میکنـ�د .در ایـ�ن زمینـ�ه ،یوگــی و
فرینالــدی ( )2020بــه نقــش فرهنــگ کار در ارتقــای اثربخشــی و کارآمــدی فعالیتهــای کارآفرینــی
اشــاره میکننــد .مطابــق بــا نتایــج مقالــۀ حاضــر ،متغیــر فرهنــگ کار در رابطــۀ بیــن اســتفاده از
فنــاوری اطالعــات در بخــش کارآفرینــی اثرگــذار اســت.
بنابرایــن بهنظــر میرســد نیازمنــد پژوهشهایــی بــرای درک بیشــتر اثــر فرهنــگ کار بــر حــوزۀ
کارآفرینــی و مخصوصــاً بــر حوزههــای کاری مرتبــط بــا قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات هســتیم.
همچنیــن منفــی بــودن نتایــج ضریــب مســیر تحلیــل تعدیلگــر ( )-/108نشــان میدهــد فرهنــگ
کار در تعاونیهــای تولیــدی رابطــۀ قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات بــا کارآفرینــی اجتماعــی را
تضعیــف میکنــد و در شــرایط مناســبی نیســت .برپایــۀ نتایــج ،در وضعیــت کنونــی ،فرهنــگ
کار حاکــم بــر تعاونیهــای تولیــدی اســتان تهــران فرهنــگ مطلوبــی نیســت و اثــر قابلیتهــای
فنــاوری اطالعــات بــر کارآفرینــی اجتماعــی را تضعیــف میکنــد .ایــن تحقیــق تالشــی اثباتگــرا
درجهــت تأثیــر بهکارگیــری قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات و فرهنــگ کار بــر کارآفرینــی
اجتماعــی بهعنــوان یکــی از رویکردهــای کارآفرینــی در حــوزۀ اجتماعــی ،از سیاســتهای کلــی
بخــش اشــتغال اســت .از ایــن حیــث ،نتایــج ایــن پژوهــش اطالعــات ارزشــمند و مفیــدی را
دراختیــار تصمیمســازان قــرار میدهــد و بــه دانــش موجــود پیرامــون ایــن سیاســتهای کلــی
میافزایــد .بنابرایــن سیاســتگذاران دولتــی در راســتای تحقــق سیاســتهای بخــش اشــتغال
بایــد بــه موضــوع کارآفرینــی اجتماعــی ورود کننــد و آن را در کشــور فعــال نماینــد تــا از
ایــن طریــق بــه تحقــق اهــداف سیاســتهای کلــی بخــش اشــتغال کمــک شــود .فعالســازی
کارآفرینــی اجتماعــی مخصوصــاً در حــوزۀ شــرکتهای تعاونــی نیازمنــد سیاســتهای حمایتــی
و نظارتــی بخــش دولتــی اســت.
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 .7پیشنهادها

پیشــنهادهای ایــن پژوهــش در دو بخــش و بــا دو رویکــرد ارائــه شــده اســت .در رویکــرد اول،
پیشــنهادهای سیاســتی بــرای خطمشــیگذاران و دســتگاههای اجرایــی ذیربــط ،و در بخــش دوم
بــا رویکــرد بنگاهــی ،پیشــنهادهایی بــرای بهرهگیــری تعاونیهــای تولیــدی بهعنــوان مــورد مطالعــه
و بهرهبــرداران نتایــج ایــن پژوهــش مطــرح شــده اســت.
در راســتای تقویــت قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات بــرای توســعۀ کارآفرینــی اجتماعــی در بخــش
تعــاون بــه اســتناد بنــد  ۱۱سیاسـتهای کلــی تولیــد ملــی و حمایــت از کار و ســرمایۀ ایرانــی مبنــی
بــر شفافســازی و بههنگامســازی آمــار و اطالعــات و تســهیل دسترســی بــه آن و اطالعرســانی
درمــورد ابعــاد و فرصتهــای ســرمایهگذاران و ســرمایهگذاری در رشــتههای مختلــف و مقابلــۀ
جــدی بــا اســتفاده از هرگونــه دسترســی اطالعاتــی ویــژه ،بنــد  ۴سیاس ـتهای کلــی اشــتغال مبنــی
بــر ایجــاد نظــام جامــع اطالعــات بــازار کار ،بنــد  ۶سیاس ـتهای کلــی اصــل  ۴۴مبنــی بــر حمایــت
دولــت از دســتیابی تعاونیهــا بــه بــازار نهایــی و اطالعرســانی جامــع و عادالنــه بــه ایــن بخــش و
احــکام برنامــۀ ششــم توســعه پیشــنهاد میشــود:
1 .وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا همــکاری اتــاق تعــاون و وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات نســبت بــه طراحــی ســامانۀ جامــع اطالعــات تعاونیهــای کشــور و معرفــی توانمندیهــای
ایشــان بــه ســایر بخشهــای اقتصــادی کشــور اقــدام نمایــد.
2 .در پیگیــری اجــرای مــادۀ  ۲۴قانــون برنامــۀ ششــم ،پیگیــری الزم جهــت اســتقرار ســامانههای
اطالعاتــی مربوطــه و ارتبــاط و اتصــال ایــن ســامانهها در بســتر شــبکۀ ملــی اطالعــات فراهــم گــردد.
3 .در اجــرای مــواد  ۲۴و  ۶۸قانــون برنامــۀ ششــم توســعه ،وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،اتــاق
تعــاون جمهــوری اســامی ،بانــک توســعۀ تعــاون و دیگــر دســتگاههای خدماتدهنــده بــه بخــش
تعاونــی اهتمــام بیشــتری در توســعۀ فرایندهــای دولــت الکترونیــک و پاس ـخگویی الکترونیــک خــود
مبــذول دارنــد.
4 .در جایــزۀ ملــی دولــت الکترونیــک ،بخشــی نیــز بــه ارزیابــی خدمــات الکترونیــک ارائهشــده بــه
بخــش تعاونــی پیشبینــی شــود و از دســتگاههای فعــال در ایــن عرصــه تقدیــر گــردد.
5 .از آنجــا کــه بســیاری از تعاونیهــای فعــال در حــوزۀ کارآفرینــی اجتماعــی در روســتاها مســتقر
هســتند ،وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات حداکثــر مســاعی خــود را درجهــت توســعۀ عدالــت
ارتباطــی و تحقــق بنــد  ۲مــادۀ  ۶۷قانــون برنامــۀ ششــم ،مبنــی بــر امــکان ارائــۀ حداقــل چهــار
خدمــت الکترونیــک اصلــی دولــت (ســامت ،آمــوزش ،کشــاورزی و بانکــی) ،در  80درصــد روســتاهای
بــاالی  20خانــوار کشــور مصــروف نمایــد.
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در راســتای توســعۀ فرهنــگ کار اســامی ـ ایرانــی و افزایــش قابلیــت اثرگــذاری آن بــر توســعۀ
کارآفرینــی اجتماعــی و موفقیــت بخــش تعــاون کشــور بــه اســتناد بندهــای  ۳۳و  ۶۹تــا ۷۳
سیاســتهای کلــی برنامــۀ ششــم ،بنــد  ۲۰و  ۲۱سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،بنــد ۱۵
سیاســتهای کلــی تولیــد ملــی و حمایــت از کار و ســرمایۀ ایرانــی و بنــد  ۱سیاســتهای کلــی
اشــتغال پیشــنهاد میگــردد:
1 .شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا بهرهگیــری از ظرفیــت دســتگاههای فرهنگــی و رســانهای،
ســند جامعــی را بــرای توســعۀ فرهنــگ کار و اشــتغال مولــد تدویــن کند و ســهم هریک از دســتگاههای
فرهنگــی را در اجــرای ایــن ســند مشــخص نمایــد.
2 .صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی بــا بهرهگیــری از ظرفیــت هنرمنــدان برجســته و خــاق
کشــور نســبت بــه تولیــد آثــار رســانهای جــذاب در شــبکههای مختلــف رادیویــی و تلویزیونــی جهــت
ترویــج فرهنــگ کار بــا رویکــرد اســامی ،مدیریــت جهــادی در تولیــد و اشــتغال ،گفتمانســازی
اقتصــاد مقاومتــی ،ترویــج ســبک زندگــی و الگــوی مصــرف ایرانــی ـ اســامی اقــدام نمایــد.
3 .از ظرفیــت فعــاالن شــبکههای تلویزیونــی اینترنتــی و رســانههای اجتمایــی بــرای تولیــد
محتــوای بومــی و جــذاب در ترویــج مــوارد فــوق اســتفاده شــود.
4 .در جشــنوارههای فرهنگــی و هنــری در بخــش ویــژهای ،از بهتریــن آثــار تولیدشــده در ایــن
حــوزه تقدیــر گــردد.
5 .موضــوع ارزشآفرینــی بــرای کار و اشــتغال مولــد در ســند مهندســی فرهنگــی کشــور و
پیوســتهای آن مــورد توجــه قــرار گیــرد.
6 .در برنامههــای آموزشــی و پرورشــی مــدارس و دانشــگاهها ،ترویــج فرهنــگ کار بــا رویکــرد
اســامی منــدرج شــود .وزارتهــای آمــوزش و پــرورش ،و علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری نســبت بــه
تدویــن دســتورالعملهای جداگانــه بــرای ترویــج روحیــۀ کار و کارآفرینــی در مراکــز زیرمجموعــۀ
خــود اقــدام نماینــد.
در راســتای توســعۀ کارآفرینــی اجتماعــی بــا نقشآفرینــی پررنگتــر بخــش تعاونــی و به اســتناد بندهای
 9و  20سیاسـتهای کلــی برنامــۀ ششــم در حــوزۀ توســعۀ روســتایی و بنــد  ۴۱آن مبنــی بــر خوداتکایــی
قشــرهای محــروم ،بنــد  1سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مبنــی بــر فراهمســازی زمینههــا و امکانــات
کارآفرینــی بــا تأکیــد بــر قشــرهای متوســط و کمدرآمــد ،بندهــای  ۸و  ۹سیاسـتهای کلــی تولیــد ملــی و
حمایــت از کار و ســرمایۀ ایرانــی مبنــی بــر توســعۀ نقشآفرینی بخــش تعاونی ،بندهــای  ۲و  ۱۱سیاسـتهای
کلــی اشــتغال و بندهــای  ۲و  ۶سیاسـتهای کلــی اصــل  ۴۴قانــون اساســی پیشــنهاد میشــود:
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1 .دولــت بهمنظــور تحقــق بنــد «ز» مــادۀ  ۴قانــون برنامــۀ ششــم توســعه در راســتای تدویــن ســند
ملــی کار شایســته و حمایــت از کارآفرینــان اجتماعــی بخــش تعــاون بهمنظــور کاهــش نــرخ بیــکاری
پیشبینیشــده در بنــد مزبــور پیگیــری جــدی بهعمــل آورد.
2 .توســعۀ کارآفرینــی اجتماعــی در راســتای تحقــق هــدف افزایــش ســهم بخــش تعــاون در اقتصــاد
کشــور وفــق مــادۀ  ۲۴قانــون برنامــۀ ششــم توســعه و بــا مشــارکت دســتگاههای مصــرح در آن مــاده
صــورت گیــرد.
3 .اعتبــارات حمایتــی ویــژهای از طریــق صنــدوق توســعۀ ملــی و بــا عاملیــت بانــک توســعۀ تعــاون
جهــت حمایــت از طرحهــای موفــق کارآفرینــی اجتماعــی بهویــژه در حــوزۀ توســعۀ روســتایی و
مناطــق محــروم ،حمایــت از قشــرهای محــروم و آســیبپذیر (همچــون زنــان سرپرســت خانــوار ،افــراد
دارای سوءپیشــینه و )...پیشبینــی شــود.
4 .مجلــس شــورای اســامی بــا بهرهگیــری از ظرفیــت کارشناســی صاحبنظــران بخــش تعــاون
و مرکــز پژوهشهــا ،نســبت بــه آسیبشناســی قوانیــن حمایــت از کارآفرینــی اجتماعــی و اصــاح و
تکمیــل قوانیــن موجــود و یــا تدویــن قوانیــن جدیــد اقــدام نمایــد.
5 .در روز تعــاون و آییــن تقدیــر از تعاونگــران برتــر ،جایــزۀ ویــژهای بــه تعاونگــران اجتماعــی
اختصــاص یابــد.
در رویکــرد دوم ،بــا تکیــه بــر نتایــج ايــن پژوهــش و بــا توجــه بــه نقـــش مـــؤثر قابلیتهــای
فنــاوري اطالعــات بــر کارآفرینــی اجتماعــی در تعاونیهــای تولیــدی پيشـــنهاد ميشــود مديرانــي كــه
بهدنبــال رشــد و توســعۀ کارآفرینــی اجتماعــی در شــرکتهای تعاونیهــای تولیــدی هســتند ،بـــراي
تســـهيل فراينــد فعاليتهــاي مربــوط بــه ايــن ابعــاد در شــرکت و افزايــش دسترســي بــه اطالعـــات
دقيـــق و الزم بــراي توســعۀ آنهــا ،بــه قابلیتهــای فنــاوري اطالعــات در شــركتهاي تعاونــی خــود
توجــه كـــنند و بودجــۀ الزم را بــراي بهكارگيــری آن در واحدهــاي مربــوط اختصــاص دهنــد .همچنيــن
مســئوالن و كارشناســان ماهــر و خبــره فرايندهــا ،ســاختار ،كاركردهــا و اهــداف تعاونیهــای تولیــدی
را ارزيابــي ،طراحــي مجــدد و نوســازي كننــد؛ بهگونــهاي كــه شــرکت جهــت غلبــه بــر تغييــرات،
آمادگــي الزم و كافــي را از طریــق بهکارگیــری قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات و ایجــاد فرهنــگ کار
پویــا داشــته باشــد .مديــران شــرکتهای تعاونــی ميتواننــد عالوهبــر تجزيــه و تحليــل اطالعــات
كليــدي و بهينهســازي تصميمــات راهبــردي ،از فنــاوری اطالعــات بهعنــوان ابــزاري بــراي تســلط
بــر فناوريهــاي نويــن درجهــت جــذب بازارهــا و مشــتريان جديــد اســتفاده کننــد .از آنجــا کــه ایــن
تحقیــق از حیــث هــدف کاربــردی اســت و مــورد مطالعــه هــم شــرکتهای تعاونــی تولیــدی اســت ،در
ایــن راســتا پیشــنهادهای کاربــردی زیــر بــرای شــرکتهای تعاونــی مطــرح میشــود-1:
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1 .روابط شرکتهای تعاونی با دیگر سازمانها با رویکرد الکترونیک بازطراحی شود.
2 .برقــراي ارتباطــات مجــازي و الکترونیــک مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات بیــن شــرکتهای
تعاونــی بــا تأمینکننــدگان ،مشــتریان و دولــت بهصــورت یــک رویــۀ پویــا درآیــد .در ایــن راســتا،
شــرکتهای تعاونــی نیازمنــد بازمهندســی و بازطراحــی در تکنولوژیهــای خــود هســتند.
3 .روابــط جدیــد کاري برپایــۀ طراحــی متقابــل سیســتمهاي اطالعاتــی بیــن شــرکتهای
تعاونــی شــکل گیــرد.
4 .حــوزۀ فعالیتهــاي ســازمان از طریــق جایگزینــی قابلیتهــای ســنتی بــا مهارتهــاي ناشــی
از فنــاوري اطالعــات تغییــر کنــد.
5 .سیســتمهاي اطالعاتــی مبتنــی بــر قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات نقــش اســتراتژیک در
پیشــبرد فعالیتهــاي شــرکتهای تعاونــی داشــته باشــند.
6 .بهکارگیــري فنــاوري اطالعــات امــکان خدمترســانی بــه مرزهــاي فــرا اســتانی را بــرای
شــرکتهای تعاونــی فراهــم ســازد.
از ســویی تحلیــل متغیــر تعدیلگــر (فرهنــگ کار) نشــان داد فرهنــگ کار در تعاونیهــای تولیــدی
در شــرایط مطلوبــی نیســت.
تغیيــر فرهنــگ نیازمنــد تحــول در سیاسـتها و ارزشهــای حاکــم در درون شــرکت اســت .بدیــن
منظــور مدیــران شــرکتهای تعاونــی بایــد درجهــت ارتقــای فرهنــگ کار در ایــن ســازمانها اقــدام
نماینــد .بهمنظــور شناســایی عوامــل مؤثــر و موانــع فرهنــگ کار در شــرکتهای تعاونــی تولیــدی
اســتفاده از پانــل خبــرگان مدیریتــی و دانشــگاهی پیشــنهاد میگــردد.
در راســتای پیشــنهادهای آتــی نیــز توصیــه میشــود پژوهشــگران بــه بررســی عوامــل مؤثــر
بــر فرهنــگ کار در شــرکتهای تعاونیهــای بپردازنــد .درجهــت بومیســازی و توجــه بــه زیســت
طبیعــی نیــز پیشــنهاد میشــود فرهنــگ کار اســامی مــورد بررســی قــرار گیــرد .همچنیــن محققــان
آتــی میتواننــد از طریــق پژوهــش کیفــی بــه شناســایی عوامــل بازدارنــده و الزامــات حمایتــی دولتــی
درجهــت تحقــق کارآفرینــی اجتماعــی بپردازنــد.
تحقیــق حاضــر نیــز ،ماننــد هــر پژوهشــی ،محدودیتهایــی داشــت کــه میــزان نتایــج تعمیمپذیــری
آن را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .از محدودیتهــای تحقیــق میتــوان بــه مقطعــی بــودن قلمــروی
زمانــی تحقیــق (در شــهریور  1398انجــام شــد) اشــاره کــرد؛ بنابرایــن بهدلیــل مقطعــی بــودن
جم ـعآوری دادههــای پژوهــش ،تعمیمپذیــری آن در دورههــای زمانــی نیازمنــد پژوهشهــای جدیــد
اســت .بدیــن جهــت تعمیمپذیــری نتایــج تحقیــق بــا محدودیــت تــوأم اســت .از دیگــر محدودیتهــای

438

فاضل سیدی و همکاران .تحلیل کارآفرینی اجتماعی شرکتهای تعاونی در راستای سیاستهای کلی بخش اشتغال.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

تابستان  .1400دورۀ  .9شمارۀ 2

تحقیــق ابــزار جمــعآوری دادههاســت کــه صرفــاً پرســشنامه بــوده کــه ایــن امــر دسترســی بــه
پاس ـخهای عمیقتــر را بــا محدودیــت مواجــه میکنــد .همچنیــن عــدم همــکاری پویــا و دسترســی
آســان بــه مدیــران شــرکتهای تعاونــی ،بهدلیــل مشــغولیت کاری مدیــران ،از دیگــر محدودیتهــای
پژوهــش بــوده اســت.
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فاضل سیدی و همکاران .تحلیل کارآفرینی اجتماعی شرکتهای تعاونی در راستای سیاستهای کلی بخش اشتغال.
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