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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 re-
search 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 capabil-
ity 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.
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419صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تابستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 2 فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمیـ  پژوهشی

ــتای  ــی در راس ــرکت های تعاون ــی در ش ــی اجتماع ــل کارآفرین ــش تحلی ــن پژوه ــدف ای ه
سیاســت های کلــی بخــش اشــتغال اســت. تحقیــق حاضــر از دیــدگاه پارادایم شناســی 
ــردی، از نظــر روش پیمایشــی، به لحــاظ قلمــروی  اثبات گــرا، به لحــاظ مخاطب شــناختی کارب
زمانــی در حــوزۀ تحقیقــات مقطعــی و از نظــر جمــع آوری داده هــا نیــز میدانــی اســت. ابــزار 
ــی  ــات، کارآفرین ــاوری اطالع ــای فن ــر قابلیت ه ــری متغی ــرای اندازه گی ــا ب ــردآوری داده ه گ
اجتماعــی و فرهنــگ کار پرســش نامۀ اســتاندارد اســت کــه شــامل 21 ســؤال بــراي ســنجش 
ــل خبــرگان  ــزار CVR و CVI پان کل متغیرهــاي تحقیــق اســت. روایــی محتــوا به وســیلۀ اب
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 تعاونی هــای 
تولیــدی اســت کــه بــا اســتفاده از نرم افــزار تعییــن حجــم نمونــه G power در ســطح آلفــای 
0/1 و تــوان آزمــون 0/85 درصــد، 171 نفــر به عنــوان نمونــۀ نهایــی تحقیــق مــورد بررســی 
قــرار گرفتنــد. به منظــور آزمــون فرضیه هــا از روش مدل ســازی معــادالت ســاختاری 
ــا اســتفاده از نرم افزارهــای SPSS )نســخۀ 24( و  اســتفاده شــد. همچنیــن نتایــج پژوهــش ب
ــاوری  ــت فن ــان داد قابلی ــج نش ــت. نتای ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــخۀ 3( م Smart: PLS )نس
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.

.L26, L31, P13, Q13 :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه
طــی 250 ســال گذشــته، رویکردهــای متنوعــی بــرای اســتنباط کارکــرد کارآفرینــی در توســعۀ جوامــع 
بــه کار گرفتــه شــده اســت. ازجملــه پیامدهــای نظــری و مدیریتــی کارآفرینــی در مشــاغل اجتماعــی را 
ــال های  ــی در س ــود جهان ــور بحــران رک ــا ظه ــرد. ب ــی جســت وجو ک ــی اجتماع ــوان در کارآفرین می ت
ــه ســؤاالت اجتماعــی در درون اقتصــاد جوامــع،  ــر، کارآفرینــی اجتماعــی درجهــت پاســخ گویی ب اخی
ــان و سیاســت گذاران  ــورد توجــه محقق ــی، م ــر توســعۀ اقتصــادی و اجتماع ــکاری در ام ــوان راه به عن

 .)Wannamakok & Chang, 2020( قــرار گرفتــه اســت

تمرکــز و هــدف اصلــي در کارآفریني اجتماعي، ایجــاد ارزش اجتماعي و تولید ثروت اجتماعي اســت. 
همچنیــن کارآفرینــی اجتماعــی معطوف به تغییر اجتماعی اســت؛ زیرا پاســخ گویی بــه نیازهای اجتماعی 
 از ســوی کارآفرینــان پتانســیل تغییــر اجتماعــات محلــی را فراهــم مــی آورد. همان طــور کــه مایــر و متی

ــور  ــه به ط ــت ک ــی اس ــخ گویی نیازهای ــه پاس ــوف ب ــی معط ــی اجتماع ــد، کارآفرین ــان کردن ــز بی  نی
ــر  ــی تغیی ــه آن هــا، کیفیــت اجتمــاع محل ــا پاســخ ب ــی کــه ب مســتقیم پاســخ داده نشــده اند؛ نیازهای
Malunga, Gervase, Iwu & Viri-( ــد ــی رخ می ده ــر اجتماع ــی تغیی ــر نوع ــای دیگ ــد و به معن  می کن

 .)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 
 Nega( ــود ــی می ش ــکاری منته ــرخ بی ــر و ن ــش فق ــتغال و کاه ــعۀ اش ــر و توس ــی بهت ــاد زندگ و ایج
ــرکت های  ــی ش ــان اجتماع ــراروی کارآفرین ــود ف ــای موج ــه ظرفیت ه Schneider, 2014 &(. ازجمل
تعاونــی اســت. شــرکت های تعاونــی به دلیــل ماهیــت اجتماعی شــان، زمینــۀ مشــارکت افــراد 
ــی  ــی اجتماع ــی، کارآفرین ــرکت های تعاون ــای ش ــوزۀ فعالیت ه ــد. در ح ــم می کنن ــف را فراه هم صن
در دو جهــت کلــی می توانــد مفهوم ســازی شــود. اول اینکــه، کارآفرینــی اجتماعــی منجــر بــه کســب 
ــق  ــتر تحق ــه و بس ــه، زمین ــردد و دوم آنک ــی می گ ــرکت های تعاون ــرای ش ــدار ب ــی پای ــت رقابت مزی
ــی آورد )Lan, Zhu, Ness, Xing & Schneider, 2014(. در  ــم م ــا را فراه ــی تعاونی ه ــالت اجتماع رس
ــی، پژوهش هــا نشــان می دهــد تعاونی هــا  زمینــۀ اهمیــت کارآفرینــی اجتماعــی در شــرکت های تعاون
ــوان بخــش غیرانتفاعــی و اجتماعــی، به دلیــل ماهیــت اجتماعــی و  از منظــر توســعۀ اقتصــادی، به عن
 Figueiredo( ــی محســوب می شــود ــان اجتماع ــرای کارآفرین ــزار مناســبی ب ــوع آن، اب ــای متن نقش ه

.)& Franco, 2018

ــات  ــاوری اطالع ــری فن ــرورت به کارگی ــر ض ــی بیانگ ــی اجتماع ــری کارآفرین ــی نظ ــی مبان  بررس
ــه  ــه ک ــت. همان گون ــی اس ــب وکارهای اجتماع ــوزۀ کس ــی در ح ــطح کارآفرین ــای س ــت ارتق درجه
ــی  ــی اجتماع ــر کارآفرین ــی ب ــد، بیــش از 50 درصــد شــرکت های مبتن ــان کردن ــان پیشــین بی محقق
فاقــد مهارت هــا و قابلیت هــای الزم فنــاوری اطالعــات هســتند )Lyver & Lu, 2018(. بنابرایــن 
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Be-(  قابلیت هــای فنــاوری اطالعــات عملکــرد کارآفرینــی را در شــرکت های تعاونــی بهبــود می بخشــد
ــا تسهیل ســازی و   ــاوری اطالعــات از کارآفرینــی اجتماعــی، ب litski & Khalil, 2020(. قابلیت هــای فن
فعالیت هــای کارآفرینــی از طریــق ســاخت محیــط تکنولوژیکــی در شــرکت حمایــت می کنــد. از ســوی 
ــمندان  ــت. دانش ــی اس ــرکت های تعاون ــای ش ــت فعالیت ه ــر موفقی ــر ب ــل مؤث ــگ از عوام ــر فرهن دیگ
پیشــین ایــن حــوزه بیــان کرده انــد کــه فرهنــگ، به منزلــۀ ارزش اجتماعــی، در کارآفرینــی اجتماعــی 
ــای  ــت ارزش ه ــا محوری ــانی ب ــتمی انس ــد سیس ــگ می توان ــل فرهن ــن روی عام ــت. بدی ــذار اس اثرگ
ــراروی آن  ــراد و در ف ــی اف ــای توســعه و رشــد مشــارکت اجتماع ــه زمینه ه ــد ک اشــتراکی ایجــاد کن

عملکــرد بهینــۀ کارآفرینــی اجتماعــی را تســهیل نمایــد. 

به گفتــۀ یوگــی و فرینالــدی )2020(، »فرهنــگ کار در بهــره وری کارکنــان بــا اســتفاده از فنــاوری 
اطالعــات« اثرگــذار اســت. فرهنــگ در محیــط کار، به مثابــۀ یکــی از رویکردهــای فرهنــگ، بــا ایجــاد 
ــب  ــگ کاری مناس ــن فرهن ــد. بنابرای ــایانی می کن ــک ش ــازمان کم ــات س ــه ثب ــی ب ــد اجتماع پیون
ــگ کار  ــد. فرهن ــش باش ــط کاری اثربخ ــراد در محی ــۀ اف ــرد بهین ــازی و عملک ــد در کارآمدس می توان
ــه پیمان هــا و نگرش هــای رفتــاری در افــراد، اســتفادۀ بهینــه از ابزارهــا  ارزش هــا، اعتقــادات، توجــه ب

ــت.   ــازمانی اس ــای س و قابلیت ه

در ایــران به دلیــل رشــد جمعیــت طــی دهه هــای اخیــر و افزایــش تقاضــا و ورود نیــروی کار جدیــد، 
بحــث دربــاب بیــکاری و افزایــش نــرخ اشــتغال بــه یکــی از مهم تریــن مســائل اقتصــادی ـ اجتماعــی 
تبدیــل شــده کــه در کانــون توجــه تصمیم ســازان و جامعــه نیــز قــرار گرفتــه اســت )عزتــی، حیــدری و 
مریــدی، 1399(. بنابرایــن توجــه بــه مقولــۀ کارآفرینــی گامــی مثبــت در پاســخ گویی بــه چالش هایــی 
ــود. شــرکت های تعاونــی نقشــی اساســی در اقتصــاد  نظیــر کاهــش نــرخ بیــکاری و توســعه خواهــد ب
ملــی دارنــد. ارتقــای ظرفیــت و توانمندی هــای بخــش تعاونــی از طریــق تســهیل فراینــد دســتیابی بــه 
منابــع، اطالعــات و فنــاوری، به عنــوان یکــی از محرک هــای اصلــی رشــد اقتصــادی و کاهــش تصــدی 
دولــت همــراه بــا حضــور کارآمــد آن در قلمــروی امــور حاکمیتــی، از اهــداف چارچــوب سیاســت های 
کلــی اصــل 44 قانــون اساســی اســت. در ایــن بیــن، براســاس ارزیابــی عملکــرد تعاونی هــای تولیــدی 
و گــزارش شــفاهی مدیــران شــرکت های تعاونــی تولیــدی و بــا عنایــت بــه سیاســت های کلــی بخــش 
اشــتغال کــه بــه متغیرهــای پژوهــش پرداختــه اســت، به نظــر می رســد باوجــود اهمیــت شــرکت های 
ــش  ــتغال، نق ــود اش ــکاری و بهب ــرخ بی ــش ن ــادی و کاه ــعۀ اقتص ــد و توس ــدی در رش ــی تولی تعاون
کارآفرینــی در ارتقــای فعالیت هــای اقتصــادی ایــن شــرکت ها رشــد مطلوبــی نداشــته اســت. ضــرورت 
ــردن  ــردی ک ــازی و کارب ــور و بومی س ــی کش ــائل عموم ــه مس ــه ب ــتای توج ــر در راس ــش حاض پژوه
ــودن  ــل هم راســتا ب ــق به دلی ــن تحقی ــا سیاســت های اســناد باالدســتی اســت. ای ــق ب ــات مطاب تحقیق
بــا بنــد 1 و 6 سیاســت های کلــی بخــش اشــتغال کــه بــه موضــوع فرهنــگ کار، کارآفرینــی و فنــاوری 
ــوان یکــی  ــا به عن ــت از تعاونی ه ــزوم حمای ــه ل ــد 5 کــه ب ــردازد و همچنیــن بن ــد می پ در بخــش تولی
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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 
ــی و از  ــی اجتماع ــات کارآفرین ــه ادبی ــری ب ــم نظ ــث مفاهی ــد از حی ــق می توان ــج تحقی ــت، نتای اس
ــا  حیــث صنعــت بــه شــرکت های تعاونــی دانش افزایــی کنــد. بنابرایــن از طریــق تحقیــق میدانــی و ب
رویکــرد اثبات گرایــی، بــه تحلیــل تأثیــر قابلیت هــای فنــاوری اطالعــات بــر کارآفرینــی اجتماعــی، بــا 
توجــه بــه نقــش تعدیلگــر فرهنــگ کار به عنــوان عوامــل مؤثــر، منــدرج در سیاســت های کلــی بخــش 
اشــتغال و اســناد فرادســتی پرداخته ایــم تــا بتــوان ایــن شــکاف و نیــاز پژوهشــی را در کشــور به لحــاظ 
ــر  ــاون، پُ ــِش روی بخــش اشــتغال و توســعۀ بخــش تع ــای پی ــه چالش ه ــا توجــه ب ــی، ب ــت زمان اهمی

کــرد. در ایــن راســتا ســؤال اصلــی پژوهــش بدیــن قــرار تنظیــم شــد: 

ــر  ــش تعدیلگ ــر نق ــد ب ــا تأکی ــی ب ــی اجتماع ــر کارآفرین ــات ب ــاوري اطالع ــای فن ــر قابلیت ه  تأثی
ــت؟  ــزان اس ــه می ــه چ ــی ب ــرکت های تعاون ــگ کار در ش فرهن

ــا  ــق ب ــق مطاب ــای  تحقی ــؤاالت و فرضیه ه ــش، س ــدل پژوه ــۀ م ــه ارائ ــدگاه ب ــن دی ــاس ای براس
ــم.   ــرح می پردازی ــی ط ــوب مفهوم چارچ

فرضیه های پژوهش عبارت اند از:

H1: قابلیت های فناوری اطالعات بر کارآفرینی اجتماعی تأثیر دارد.

ــل  ــی را تعدی ــی اجتماع ــر کارآفرین ــات ب ــاوری اطالع ــای فن ــۀ قابلیت ه ــگ کار رابط H2: فرهن
می کنــد. 

2. پیشینۀ تحقیق
زمانــی کــه بخــش خصوصــی توانایــی یــا رغبتــی بــرای پاســخ گویی بــه مســائل و نیازهــای اجتماعــی را 
ــذار، از ســوی تصمیم ســازان و سیاســت گذاران  ــردی اثرگ ــوان راهب ــی، به عن ــی اجتماع ــدارد،  کارآفرین ن
عمومــی بــرای رفــع ایــن مشــکالت مــورد تأکیــد قــرار می گیــرد )فاضلــی، طوالبــی و پوراشــرف، 1398(. 

ــی  ــارۀ کارآفرین ــده درب ــای انجام ش ــمندی از پژوهش ه ــی ارزش ــک اطالعات ــر، بان ــال حاض درح
ــی  ــف کارآفرین ــه تعاری ــا ب ــن پژوهش ه ــدۀ ای ــرار دارد. عم ــگران ق ــترس پژوهش ــی در دس اجتماع
اجتماعــی به منزلــۀ مفهومــی چندبُعــدی همچــون گرایــش بــازار، ایجــاد ارزش اجتماعــی، کارآفرینــی 
اجتماعــی و مفاهیــم فرعــی مرتبــط بــا آن همچــون فرهنــگ، فنــاوری اطالعــات و نــوآوری می پــردازد 
کــه تحــت تأثیــر عوامــل محیطــی و عــدم اطمینــان محیطــی قــرار دارنــد. بنابرایــن عوامــل محیطــي و 
عــدم اطمینــان قــرار داشــتن کارآفرینــي اجتماعــي نیازمنــد بررســی ها و پژوهش هــای بیشــتر اســت 

 .)Sengupta, Sahay & Croce, 2018(
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کارآفرینــان اجتماعــی افــرادی هســتند کــه بــا پرداختــن بــه چالش هــای اجتماعــی، بــرای ایجــاد 
ــد  ــی می توانن ــان اجتماع ــد. کارآفرین ــری می کنن ــت و رهب ــازمان ها را مدیری ــی س ــای اجتماع ارزش ه
ــتغال  ــاد اش ــه ایج ــی ب ــازمان های غیرانتفاع ــا س ــب وکارها و ی ــاری و کس ــای تج ــق بخش ه از طری
بــرای مجموعــۀ افــراد بپردازنــد )Stephan & Drencheva, 2017(. اهــداف اولیــۀ کارآفرینــان اجتماعی 
ــط  ــی فق ــان اجتماع ــود. کارآفرین ــیم می ش ــی ترس ــداف اجتماع ــه اه ــتیابی ب ــور دس ــز به منظ نی
ــا  ــد ت ــک می کنن ــه کم ــد؛ بلک ــر نمی گیرن ــود درنظ ــرمایه گذاران خ ــرای س ــی را ب ــت مال منفع
ــن  ــد. از ای ــت آورن ــدی را به دس ــر فوای ــۀ بزرگ ت ــا جامع ــاع ی ــی از اجتم ــای معّین ــرای بخش ه ب
ــا  ــند و ی ــدزا باش ــد درآم ــی می توانن ــان اجتماع ــط کارآفرین ــده توس ــب وکارهای ایجادش رو کس
 .)Skica & Daszyńska-Żygadło, 2013( به عنــوان نهادهایــی غیرانتفاعــی ســازمان دهی شــوند
شــرکت های تعاونــی بــرای ارتقــای توســعۀ عملکــرد بهینــۀ خــود بایــد توانایــی جمــع آوری اطالعــات 
فنــی و بــازار را به صــورت مؤثــر به دســت آورنــد. بدیــن ســبب قابلیت هــای فنــاوری اطالعــات 
ــِش ِروی شــرکت های  ــرون ســازمانی چالش هــای پی ــق گســترش ارتباطــات درون و ب ــد از طری می توان

 .)Song, Nason & Di Benedetto, 2008( ــد ــهیل کن ــی را تس تعاون

ــرد  ــت و کارب ــي اس ــاختار الکترونیک ــاد س ــدف آن ایج ــه ه ــت ک ــي اس ــات انقالب ــاوري اطالع فن
هوشــمندانۀ آن تبــادل اطالعــات را به صــورت اینترنتــي امکان پذیــر مي ســازد، از ورود اطالعــات 
زایــد جلوگیــري می کنــد، اطالعــات مــورد نیــاز را در زمــان کــم فراهــم مــی آورد و بــه مدیــران اجــازه 
ــن  ــد ).ibid(. بنابرای ــري کنن ــت و پیگی ــري دریاف ــده را به صــورت مؤثرت ــات پیچی ــه اطالع می دهــد ک
ــد  ــازمان را توانمن ــران و س ــردی، مدی ــازی راهب ــاد بسترس ــا ایج ــات ب ــاوری اطالع ــای فن قابلیت ه
ــود  ــای خ ــت ها و برنامه ه ــق سیاس ــرای تحق ــاز را ب ــورد نی ــای م ــات و داده ه ــا اطالع ــازد ت می س
ــان اجتماعــی  ــی و کارآفرین ــن ســبب شــرکت های تعاون ــد. بدی ــی نماین ــردازش و اجرای جمــع آوری، پ
ــات، تحقــق اهــداف را ســرعت بخشــند )اســترکی،  ــاوری اطالع ــا توســعۀ قابلیت هــای فن ــد ب می توانن

ــج، 1397(. ــم و  کردنائی ــی، حکی یزدان

 از ســویی  کانــون توجــه بســیاری از اندیشــمندان حــوزۀ جامعه شناســی کار و اشــتغال و همچنیــن 
مدیــران شــرکت ها و صاحبــان کســب وکارها معطــوف بــه فرهنــگ کار اســت؛ زیــرا اشــراف بــر فرهنــگ 
ــی  عملکــرد شــرکت را بهبــود می بخشــد )ســفیری، عطااللهــی و  کار عملکــرد کارکنــان و به طــور کل
ــق  ــی از طری ــت هم زیســتی اجتماع ــای کاری درجه ــای محیط ه ــانیجی، 1392(. ارزش ه ــی س عابدین
خلــق فرهنــگ متناســب می توانــد شــرکت را کارآمــد کنــد. فرهنــگ سیســتمی ایجــاد می کنــد کــه از 
طریــق رفتارهــای مشــترک و عواطــف در بیــن افــراد بــه همــکاری در محیــط کار می پــردازد. ســاختار 
ــراد نیــز نقــش  ــا نه تنهــا در محیط هــای اجتماعــی، بلکــه در ارتقــای عملکــرد بهینــۀ اف فرهنگــی پوی
ــزاری اســت کــه به وســیلۀ آن افــراد  ــر ایــن اســاس می تــوان پذیرفــت کــه فرهنــگ اب مؤثــری دارد. ب
ــوان  ــگ کار، به عن ــه، فرهن ــن زمین ــد. در ای ــکاری کنن ــد هم ــات مشــترک می توانن ــای خصوصی برمبن
خرده فرهنــگ مؤثــر در محیــط کار، بــر ارتقــای نظــم، کاهــش حجــم کار و اســتفادۀ بهینــه از ابزارهــا 
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ــای  ــه فعالیت ه ــع ب ــم راج ــای  مه ــه ای از ارزش ه ــگ کار مجموع ــت. فرهن ــذار اس ــا اثرگ و قابلیت ه
کاری اســت. 

ــج و لیــگ )2019( تحقیقــی باعنــوان »اســتفاده از فنــاوری  در ایــن راســتا پیــرس، گرافمــان، کال
ــه ایــن  ــد و ب ــرای توســعۀ پایــدار« انجــام دادن اطالعــات، کارآفرینــی اجتماعــی و همــکاری جهانــی ب
نتیجــه رســیدند کــه اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و قابلیت هــای آن در کارآفرینــی اجتماعــی و ارتقــای 
توســعۀ پایــدار تأثیــر معنــاداری دارد هــدف دزمبــک، مــوکاد و مهتــا )2016( در پژوهــش خــود باعنــوان 
ــاوری« شناســایی  ــر فن ــراد شــرکت کننده در یــک برنامــۀ کارآفرینــی اجتماعــی مبتنــی ب ــزۀ اف »انگی
انگیــزۀ دو گــروه پســران و دختــران دانشــگاهی در اجــرای برنامه هــای کارآفرینــی اجتماعــی مبتنــی 
ــای  ــده در حوزه ه ــای آموخته ش ــتفاده از تئوری ه ــان داد اس ــج نش ــود. نتای ــات ب ــاوری اطالع ــر فن ب
فنــاوری اطالعــات و به کارگیــری آن در کارآفرینــی اجتماعــی بــرای حــل مشــکالت واقعــی از انگیــزۀ 

هــر دو گــروه اســت. 

ــی:  ــاوری اجتماع ــرمایه گذاری فن ــوان »س ــی باعن ــزا )2012( در تحقیق ــوهل و آیونی ــماعیل، س اس
نــوآوری جدیــد از کارآفرینــی اجتماعــی؟« از طریــق پژوهشــی اکتشــافی و مصاحبــه نتیجــه گرفتنــد که 
اســتفادۀ خالقانــه از فنــاوری اطالعــات بــر کارآفرینــی اجتماعــی تأثیــر می گــذارد. یوگــی و فرینالــدی 
)2020( پژوهشــی باعنــوان »فرهنــگ کار، یکپارچگــی و فنــاوری اطالعــات از عملکــرد کارکنــان« انجــام 
دادنــد و در یافته هــای پژوهــش خــود اظهــار کردنــد کــه فرهنــگ کار و فنــاوری اطالعــات بــر عملکــرد 

کارکنــان اثــر دارد.

ســونگ و دیگــران )2008( بررســی تأثیــر فرهنــگ کار، یکپارچگــی و فنــاوری اطالعــات از عملکــرد 
کارکنــان پرداختنــد. براســاس نتایــج پژوهــش آن  هــا، فرهنــگ کار و یکپارچگــی فنــاوری اطالعــات بــر 

عملکــرد کارکنــان شــرکت در محیــط کار تأثیــر معنــاداری دارد.  

ــات  ــش در تحقیق ــن پژوه ــای ای ــه فرضیه ه ــد اگرچ ــان می ده ــز نش ــی نی ــات داخل ــرور مطالع م
ــه ایــن تحقیــق انجــام شــده  ــا کنــون مــورد ارزیابــی قــرا نگرفتــه، پژوهش هایــی نزدیــک ب داخلــی ت
اســت. در ایــن میــان می تــوان بــه ایــن مطالعــات اشــاره کــرد: فالح حقیقــی، حاجی حســینی، 
ــعۀ  ــر توس ــذار ب ــل اثرگ ــل عوام ــایی و تحلی ــوان »شناس ــی باعن ــور و داوری )1396( تحقیق رمضان پ
کارآفرینــی در حــوزۀ فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات« انجــام دادنــد. در ایــن تحقیــق کــه بــا رویکــرد 
ــامل  ــه ش ــوزه ک ــن ح ــرگان ای ــای خب ــرات و دیدگاه ه ــری از نظ ــا بهره گی ــده، ب ــام ش ــافی انج اکتش
کارشناســان و مدیــران وزارت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بودنــد، از فــن دلفــی در ســه مرحلــه بهــره 
گرفتــه شــد. براســاس یافته هــای پژوهــش، عوامــل اثرگــذار بــر توســعۀ کارآفرینــی در حــوزۀ فنــاوری 
ــی و  ــعۀ کارآفرین ــی، توس ــج کارآفرین ــان، تروی ــت از کارآفرین ــوان حمای ــات را می ت ــات و ارتباط اطالع
ــوان پژوهــش حســینی گل افشــانی و صمــدزاده  ــرد. عن ــام ب ــی ن ــی و مدیریت ــات پشــتیبانی، فن خدم
)1397( هــم »تعییــن رابطــۀ فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــا کارآفرینــی ســازمانی و مدیریــت تغییــر 
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ــا روش تحقیــق توصیفــی  ــود کــه ب ــان اســتان کرمانشــاه« ب از دیــدگاه کارکنــان ادارات ورزش و جوان
ــا  ــات و ارتباطــات ب ــاوری اطالع ــن فن ــق ایشــان نشــان داد بی ــج تحقی و هم بســتگی انجــام شــد. نتای
کارآفرینــی ســازمانی و مدیریــت تغییــر از دیــدگاه کارکنــان ادارات ورزش و جوانــان اســتان کرمانشــاه 

رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد.

3. چارچوب نظری 
ــع  ــت. درواق ــازار اس ــد در ب ــی جدی ــاد ارزش ــدف ایج ــا ه ــا ب ــدی پوی ــی فراین ــی اجتماع کارآفرین
ــه  ــت؛ بلک ــد نیس ــرمایه گذاری جدی ــامل س ــاً ش ــه لزوم ــت ک ــی اس ــی فعالیت های ــی اجتماع کارآفرین
ــت  ــی اس ــق کارآفرین ــا از طری ــرداری از فرصت ه ــتمر و بهره ب ــری مس ــرای پیگی ــا ب ــدی پوی فراین
 کــه می توانــد بــرای چالش هــای اجتماعــی موجــود بــازار، راه حل هایــی تجــاری ارائــه کنــد. 
در ایــن دیــدگاه، کارآفرینــی اجتماعــی از طریــق درآمــد و ســرمایه گذاری روش هــای تجــاری مبتنــی 
ــه  ــت (Weerakoon, McMurray, Rametse &, Douglas, 2016). ازجمل ــی اس ــت اجتماع ــر مأموری ب
ــرح  ــایندی مط ــذار و پیش ــل اثرگ ــوان عوام ــی به عن ــی اجتماع ــول کارآفرین ــه ح ــددی ک ــل متع عوام
ــد  ــزارش کردن ــران )2019( گ ــرس و دیگ ــه پی ــن زمین ــت. در ای ــات اس ــاوری اطالع ــش فن ــت، نق اس
ــهیل  ــی را تس ــان اجتماع ــد کارآفرین ــد فراین ــات می توان ــاوری اطالع ــای فن ــری از قابلیت ه بهره گی
ــه فعالیت هــای  ــه نقــش فرهنــگ کار در ارتقابخشــی ب ــدی )2020( ب ــد. همچنیــن یوگــی و فرینال کن

ــد.  ــی پرداختن کارآفرین

4. روش تحقیق
ــاهده و  ــل مش ــای قاب ــر واقعیت ه ــرا ب ــت؛ زی ــی، اثبات گراس ــدگاه پارادایم شناس ــر از دی ــق حاض تحقی
ــرای  ــج آن ب ــرا نتای ــت؛ زی ــردی اس ــز، کارب ــناختی نی ــاظ مخاطب ش ــت. به لح ــتوار اس ــر اس آزمون  پذی
ــی در  ــروی زمان ــاظ قلم ــی و به لح ــاظ روش، پیمایش ــود. به لح ــد ب ــد خواه ــدی مفی ــرکت های تولی ش
ــدی تشــکیل  ــای تولی ــران تعاونی ه ــق را مدی ــاری تحقی ــۀ آم ــی اســت. جامع ــات مقطع حــوزۀ تحقیق
G-POW-  می دهــد. بــرای تعییــن حجــم نمونــه از نرم افــزار تخصصــی تعییــن حجــم نمونــۀ

ــه شــود،  ــر گرفت ــا کمت ــدگاه کوهــن، هرچــه ســطح خطــای آلف ــه شــد. براســاس دی ــره گرفت ER به
ــوع اول  ــر مرتکــب خطــای ن ــی پژوهشــگر کمت ــد؛ به عبارت ــش می یاب ــز افزای ــری نی ــزان تعمیم پذی می
ــر  ــوع دوم کمت ــال کاهــش خطــای ن ــردد، احتم ــر گ ــون باالت ــوان آزم ــن هرچــه ت ــردد. همچنی می گ
ــای  ــطح خط ــن در س ــود )Cohen-Tannoudji, Dupont-Roc & Grynberg, 1998(. بنابرای ــد ب خواه
0/1 و تــوان آزمــون 0/85 درصــد بــه تعییــن حجــم نمونــه پرداختیــم. از آنجــا کــه تعــداد متغیرهــای 
مکنــون پژوهــش 3 مــورد )قابلیت هــای فنــاوری اطالعــات، کارآفرینــی اجتماعــی و فرهنــگ کار( بــود، 
ــدی  ــۀ پژوهــش براین ــا نمون ــم ت ــزار G-POWER پرداختی ــه در نرم اف ــن حجــم نمون ــه اجــرای تعیی ب
ــرای تعییــن  ــزار ب ــه جامعــه باشــد. شــکل 1 خروجــی نرم اف ــاال ب ــری ب ــا قابلیــت تعمیم پذی معنــادار ب

ــد.   ــان می ده ــش را نش ــۀ پژوه ــم نمون حج
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شکل 1. نمودار برآورد حجم نمونه

مطابــق بــا خروجــی نرم افــزار، براســاس شــکل 1، در ســطح آلفــای 0/1 و تــوان آزمــون 0/85 درصــد، نمونــۀ 
آمــاری پژوهــش 171 مــورد بــرآورد شــد. روش نمونه گیــری نیــز به صــورت تصادفــی ســاده بــوده اســت. بــرای 
گــردآوری اطالعــات مــورد نیــاز تحقیــق بعــد از مطالعــۀ کتابخانــه  ای، از پرســش نامۀ اســتاندارد اســتفاده شــد. 
روایــی محتــوای ابــزار جمــع آوری داده هــا از طریق CVI و CVR و تشــکیل پانل خبرگان تأیید شــد. پرســش  نامۀ 
ــود. بخــش اول پرســش  های عمومــی درخصــوص مشــخصات جمعیت شــناختي  مذکــور شــامل دو بخــش ب
یــا دموگرافیــک )جنســیت، ســن، ســطح تحصیــالت و ســنوات خدمــت پاســخ دهندگان( را دربرمی گرفــت. در 
بخــش دوم، بــرای ســنجش متغیــر کارآفرینی اجتماعــی از پرســش نامۀ اســتاندارد نــگا و شــاموگاناتان1 )2010(، 
بــرای ســنجش متغیــر قابلیــت فنــاوری اطالعــات از پرســش نامۀ اســتاندارد چــن2 و دیگــران )2015( و بــرای 
ســنجش متغیــر فرهنــگ کار از پرســش نامۀ اســتاندارد کالیــس و یوفــاک3 )2019( اســتفاده شــد. روایــی ابــزار 
به صــورت 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، به دلیــل آنکــه داده های 
تحقیــق مطابــق بــا آزمــون چولگــی خارج از  بــازۀ 3+  و 3- و کشــیدگی خــارج از بــازۀ 5+ و 5- قــرار دارد، از توزیع 
نرمــال تبعیــت نمی کنــد. بنابرایــن مطابــق بــا دیــدگاه هیــر، سارســتد، پیپــر و رینــگل4 )2012(، از مدل ســازی 

معــادالت ســاختاری و روش حداقــل مربعــات جزئــی بــه کمــک نرم افــزار PLS، اســتفاده شــده اســت.

5. یافته های تحقیق
داده هــای پژوهــش پــس از جمــع آوری و انجــام پیش پژوهــش و غربالگــری مــورد ارزیابــی قــرار گفــت. 

1. Nga & Shamuganathan
2. Chen 
3. Çalış & Küçükali
4. Hair, Sarstedt, Pieper & Ringle
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ــت.  ــش اس ــناختی پژوه ــای جمعیت ش ــان دهندۀ ویژگی ه ــدول 1 نش ج
جدول 1. آمارتوصیفی ویژگی های جمعیت شناختی

جنسیت
79/58مرد

20/42زن

تحصیالت
84/81کارشناسی و باالتر

19/15کمتر از کارشناسی

سابقۀ کاری

13/14 تا 5 سال

615/18 تا 10 سال

1132/46 تا 12 سال

49/22باالتر از 15 سال

سن

17/80زیر 30 سال

35/08بین 31 تا 40 سال

27/75بین 41 تا 50

19/37باالتر از 50

)منبع: محاسبات تحقیق( 

براســاس نتایــج تحلیــل توصیفــی ویژگی هــای جمعیت شــناختی، 20/42 درصــد از پاســخ دهندگان 
ــالت، 84/81 درصــد پاســخ دهندگان دارای  ــزان تحصی ــرد هســتند. به لحــاظ می زن و 79/58 درصــد م
ــا 5 ســال،  ــر هســتند. از نظــر ســابقۀ کار، 3/14 درصــد از پاســخ دهندگان ت مــدرک کارشناســی و باالت
15/18 درصــد تــا 10 ســال، 32/46 درصــد 15 ســال و 49/22 درصــد باالتــر از 15 ســال ســابقۀ کاری 
ــر 30 ســال، 35/08 درصــد بیــن 31  ــز، 17/80 درصــد از پاســخ دهندگان زی ــد. به لحــاظ ســنی نی دارن
تــا40 ســال، 27/75 درصــد بیــن 41 تــا 50 ســال و 19/37 درصــد باالتــر از 50 ســال هســتند. همچنیــن 
در ایــن تحقیــق، بــرای آزمــون فرضیه هــای تحقیــق و بررســی پیش بینی کنندگــی متغیرهــای مســتقل 
)قابلیت هــای فنــاوری اطالعــات( و تعدیلگــر )فرهنــگ کار( در رفتــار مســئلۀ پژوهــش یعنــی )کارآفرینــی 

اجتماعــی( از مدل ســازی معــادالت ســاختاری و به طــور اخــص تحلیــل مســیر اســتفاده شــده اســت. 

ــط بیــن متغیرهــای تحقیــق  ــن تحلیــل مســیر )مــدل ســاختاری( تکنیکــی اســت کــه رواب بنابرای
)مســتقل، تعدیلگــر و وابســته( را به طــور هم زمــان نشــان می دهــد. هــدف از تحلیــل مســیر شناســایی 
علیــت )تأثیــر( بیــن متغیرهــای مــدل مفهومــی تحقیــق اســت. در مــدل ســاختاری زیــر، روابــط علّــي 
ــادالت  ــازی مع ــده اســت. مدل س ــه ش ــتاندارد ارائ ــاداری و اس ــت معن ــق در حال ــای تحقی ــن متغیره بی
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ســاختاری واریانس محــور تکنیکــی اســت کــه بــه بررســی تأثیــر متغیرهــاي مکنــون می پــردازد و میــزان 
 .)Fornell & Bookstein, 1982( ــان می کنــد پیش بینــی ســازۀ درون زا را از طریــق دیگــر متغیرهــا نمای

شکل 2. مدل تحلیل مسیر در حالت ضرایب استاندارد

شکل 3. مدل تحلیل مسیر در حالت معناداری

ــب اســتاندارد  ــدل ضرای ــاداری و م ــب معن ــدل ضرای ــای پژوهــش در دو م ــون فرضیه ه ــج آزم نتای
ــاداری )شــکل 2(  ــدل معن ــا م ــق ب ــه شــده اســت. مطاب ــزار Smart PLS ارائ براســاس خروجــی نرم اف
مشــاهده می گــردد کــه ضرایــب معنــاداری هــر دو فرضیــۀ تحقیــق خــارج از بــازۀ 1/96- و 1/96 اســت. 
ــای  ــال فرضیه ه ــا 0/99 درصــد احتم ــوان ب ــا دار 0/05 می ت ــه در ســطح معن ــن معناســت ک ــن بدی ای
پژوهــش را تأییــد کــرد. بنابرایــن قابلیــت فنــاوری اطالعــات و فرهنــگ کار در پیش بینــی کارآفرینــی 
اجتماعــی در شــرکت های تعاونــی معنــادار اســت. در ادامــه مطابــق بــا الگوریتــم مدل ســازی معــادالت 
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ــل  ــاس تحلی ــازه براس ــنجه های س ــودن س ــس ب ــل یک جن ــه تحلی ــدا ب ــور، ابت ــاختاری واریانس مح س
ــن  ــم. بدی ــدام کردی ــق اق ــری تحقی ــدل اندازه گی ــه بررســی م ــم و ســپس ب ــدی پرداختی ــی تأیی عامل

منظــور اقــدام بــه گــزارش پایایــی و روایــی ســازۀ مــدل تحقیــق نمودیــم. 
جدول 2. تحلیل عاملی تأییدی

متغیر سنجه بارهای عاملی

قابلیت های فناوری اطالعات

AQ1 0/815
AQ2 0/909
AQ3 0/906
AQ4 0/869
AQ5 0/889
AQ6 0/789
AQ7 0/843
AQ8 0/812
AQ9 0/896

کارآفرینی اجتماعی

BQ10 0/787
BQ11 0/764
BQ12 0/811
BQ13 0/748
BQ14 0/788
BQ15 0/782

فرهنگ کار

CQ16 0/836
CQ17 0/826
CQ18 0/801
CQ19 0/796
CQ20 0/746
CQ21 0/813
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مطابــق بــا نظــر هیــر و دیگــران )2012(، بارهــای عاملــی تأییــدی ســنجه های هریــک از ســازه ها بایــد بیش 
از 0/7 باشــد. براســاس خروجــی نرم افــزار Smart PLS کــه در جــدول 2 گــزارش شــده اســت، تمامــی ســنجه ها 

بارهــای عاملــی بیــش از 0/7 دارنــد. بنابرایــن یک جنــس بــودن ســنجه های ســازه های تحقیــق تأییــد شــد.
جدول 3. پایایی پژوهش

آلفاي کرونباخ پایایی اسپیرمن پایایی ترکیبی پایایی اشتراکی

فرهنگ کار 0/890 0/891 0/916 0/645

قابلیت های فناوری اطالعات 0/926 0/930 0/944 0/771

کارآفرینی اجتماعی 0/857 0/861 0/894 0/584

)منبع: محاسبات تحقیق(

ــای  ــگ کار، قابلیت ه ــق )فرهن ــر تحقی ــه متغی ــر س ــب ه ــد ضرای ــان می ده ــدول 3 نش ــج ج نتای
ــی بیــش از 0/5 دارد و  ــی اشــتراکی ضریب ــی( براســاس پایای ــی اجتماع ــات و کارآفرین ــاوری اطالع فن
همچنیــن ضرایــب آزمــون آلفــای کرونبــاخ، پایایــی اســپیرمن و پایایــی ترکیبــی بیــش از 0/7 اســت 
ــن  ــرد. بنابرای ــرار می گی ــد ق ــورد تأیی ــا م ــن آزمون ه ــی براســاس ای ــه پایای ــدان معناســت ک ــن ب و ای

ــی برخــوردار اســت.  ــی باالی ــدل پژوهــش از پایای ــت م ــوان گف می ت

در گام بعــد، مطابــق بــا الگوریتــم مدل ســازی معــادالت ســاختاری واریانس محــور، روایــی ســازه براســاس 
ــن  ــتگی بی ــوگیری و هم بس ــری از س ــرای جلوگی ــور ب ــن منظ ــد. بدی ــش ش ــرا آزمای ــرا و واگ ــی هم گ روای
ـ الرکــر و ماتریــس چندخصیصــه و چنــدروش بــرای  شــاخص های تحقیــق، مبــادرت بــه آزمون هــای فورنــل 
بررســی روایــی واگــرا، و مقایســۀ پایایــی ترکیبــی و میانگیــن واریانــس اســتخراجی بــرای روایــی هم گــرا کردیم. 

جدول 4. فورنل ـ الرکر

فرهنگ کار قابلیت های فناوری اطالعات کارآفرینی اجتماعی

فرهنگ کار 0/803

قابلیت های فناوری اطالعات 0/632 0/878

کارآفرینی اجتماعی 0/780 0/673 0/764

)منبع: محاسبات تحقیق( 

ــر از  ــد باالت ــر بای ــر متغی ــیکوویزAVE ،)2009( 5 ه ــگل و س ــلر، رین ــدگاه هنس ــا دی ــق ب مطاب

5. Henseler, Ringle & Sinkovics.
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هم بســتگی مربــع بــا هــر متغیــر دیگــر باشــد. خروجــی نرم افــزار در جــدول 4 نشــان از تأییــد روایــی 
ــتفاده از  ــا اس ــتید6 )2015( ب ــگل و سارس ــن هنســلر، رین ــون دارد. همچنی ــن آزم ــدگاه ای ــرا از دی واگ
توســعۀ آزمــون فورنــل ـ الرکــر، شــاخصی مــورد اطمینــان و کامل تــر بــرای تأییــد روایــی واگــرا ارائــه 
ــس چندخصیصــه و  ــه بررســی شــاخص ماتری ــادرت ب ــدگاه، مب ــن دی ــا ای ــق ب ــن مطاب ــد. بنابرای کردن
چنــدروش  بــرای اطمینــان از عــدم هم بســتگی بحرانــی بیــن شــاخص های ســازه ها در مــدل کردیــم. 

جدول 5. جدول ماتریس چندخصیصه و چندروش

فرهنگ کار قابلیت های فناوری اطالعات کارآفرینی اجتماعی

فرهنگ کار

قابلیت های فناوری اطالعات 0/694

کارآفرینی اجتماعی 0/889 0/751

)منبع: محاسبات تحقیق(

ــر از 1  ــه کمت ــورت جداگان ــم به ص ــا ه ــر ب ــر دو متغی ــب ه ــد ضری ــان می ده ــدول 5 نش ــج ج نتای
اســت؛ بنابرایــن مطابــق بــا معــادالت هنســلر و دیگــران )2015(، هیــچ نقــاط بحرانــی مشــاهده نمی گــردد 
و می تــوان روایــی واگــرا از دیــدگاه ایــن آزمــون را تأییــد کــرد. درگام بعــد، براســاس معــادالت ســاختاری 

ــم.  ــی هم گــرا پرداختی ــه بررســی روای واریانس محــور و مــدل اندازه گیــری تحقیــق، ب
جدول 6. مقایسۀ پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجی7

cr AVE

فرهنگ کار 0/916 0/645

قابلیت های فناوری اطالعات 0/944 0/771

کارآفرینی اجتماعی 0/894 0/584

)منبع: محاسبات تحقیق(

ــزر8 )2014(،  ــز و کوپلوی ــر، سارســتید، هاپکین ــا نظــر هی ــق ب ــزارش جــدول 6 و مطاب براســاس گ
ــردد.  ــد می گ ــدل تأیی ــرای م ــی هم گ ــن روای ــن CR>AVE هســت. بنابرای شــاخص و   اســت. همچنی

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 R2 مســئله پرداختیــم. ایــن شــاخص از صفــر تــا 1 متغیــر اســت و 
ــک  ــر ی ــرون  زا ب ــر ب ــک متغی ــر ی ــر تأثی ــد و بیانگ ــق را نشــان می ده ــی مســئلۀ تحقی ــت پیش بین دق
متغیــر درون  زاســت. مقادیــر 0.19، 0.33 و 0.67 به ترتیــب به  عنــوان مقادیــر ضعیــف، متوســط و قــوي 

 .)Henseler et al., 2009( معرفــي  شــده اســت R2

جدول 7. پیش بینی مسئلۀ تحقیق

مسئلۀ پژوهش ضریب

کارآفرینی اجتماعی 0/695

)منبع: محاسبات تحقیق(

ــج جــدول 7، ضریــب کارآفرینــی اجتماعــی، به عنــوان مســئلۀ پژوهــش، بیــش از  ــا نتای ــق ب مطاب
ــاوری  ــر مســتقل قابلیــت فن ــدان معناســت کــه مســئلۀ تحقیــق به وســیلۀ متغی ــن ب 0/67 اســت و ای
اطالعــات و متغیــر تعدیلگــر فرهنــگ کار در ســطح  قــوی پیش بینــی می شــود کــه نشــان از ارزشــمند 

ــق دارد. ــای تحقی ــودن فرضیه ه ب

5ـ1. تحلیل تعدیلگر 
بــرای تحلیــل نقــش تعدیلگــر فرهنــگ کار در رابطــۀ بیــن قابلیت هــای فنــاوری اطالعــات بــا کارآفرینــی 
ــه روش  ــادرت ب ــور، مب ــاختاری واریانس مح ــادالت س ــازی مع ــم مدل س ــا الگوریت ــق ب ــی مطاب اجتماع
intraction کردیــم. نتایــج آن براســاس خروجــی مــدل تحقیــق از نرم افــزار Smart PLS در جــدول 8 

ارائــه شــده اســت. 
جدول 8. تحلیل متغیر تعدیلگر )فرهنگ کار(

نقش تعدیلگر
)فرهنگ کار(

ضریب مسیر مقدارمعناداری
t-values

قابلیت فناوری اطالعات و کارآفرینی اجتماعی )با 
حضور تعدیلگر( 

-/108 2/788

قابلیت فناوری اطالعات و کارآفرینی اجتماعی 
)بدون حضور تعدیلگر(

0/677 8/278

)منبع: محاسبات تحقیق(

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

433

تابستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 2

فاضل سیدی و همکاران. تحلیل کارآفرینی اجتماعی شرکت های تعاونی در راستای سیاست های کلی بخش اشتغال.

ــگ کار  ــاداری فرهن ــب معن ــد ضری ــان می ده ــدول 8 نش ــا ج ــق ب ــر مطاب ــل تعدیلگ ــج تحلی نتای
)2/788( خــارج از بــازه )1/96- و 1/96( اســت. بنابرایــن نقــش تعدیلگــر فرهنــگ کار در رابطــۀ بیــن 
ــب مســیر  ــودن ضری ــي  ب ــد شــد. منف ــی تأیی ــی اجتماع ــات و کارآفرین ــاوری اطالع ــای فن ــت ه قابلی
)0.108-( بــه ایــن معناســت کــه فرهنــگ کار رابطــۀ بیــن متغیــر قابلیت هــای فنــاوری اطالعــات بــا 

ــد.  ــف می کن ــدی تضعی ــی تولی ــرکت های تعاون ــی را در ش ــی اجتماع کارآفرین

5ـ2. برازش مدل تحقیق 
بــرای تعییــن بــرازش مــدل اندازه گیــری مطابــق بــا نظــر هیــر و دیگــران )2012( مبــادرت بــه آزمــون 
ــرازش در  ــی و ب ــاخص های نیکوی ــن ش ــون جایگزی ــن آزم ــم. ای ــدل کردی ــری م ــت اندازه گی کیفی

ــت.  ــاهده اس ــل مش ــج آن قاب ــه نتای ــت ک ــور اس ــای کوواریانس مح نرم افزاره
جدول 9. کیفیت9 مدل اندازه گیری تحقیق

فرهنگ کار 0/476

قابلیت های فناوری اطالعات 0/612

کارآفرینی اجتماعی 0/405

)منبع: محاسبات تحقیق(

مطابق با نتایج خروجی نرم افزار، ضرایب هر سه متغیر تحقیق بیش از 0/35 است؛ بنابراین مدل 
پژوهش در سطح قوی تأیید می شود. 

6. بحث و نتیجه گیری
ــه مــدل ســاختاري تحقیــق در حالــت ضرایــب معنــاداری مشــاهده مي شــود کــه میــزان  ــا توجــه ب ب
ــاوری اطالعــات و کارآفرینــی اجتماعــی شــرکت های تعاونی هــای  ــر قابلیــت فن ــارۀ t بیــن دو متغی آم
ــزان  ــود. می ــه مي ش ــق پذیرفت ــۀ تحقی ــذا فرضی ــت؛ ل ــازه  )1/96 و 1/96-( اس ــارج از ب ــدی خ تولی
ایــن تأثیــر نیــز برابــر بــا 0/169 اســت. نگاهــی تطبیقــی بــه مطالعــات پیشــین و دســتاوردهای ایــن 
ــت  ــات را جه ــاوری اطالع ــتفاده از فن ــران )2019( اس ــرس و دیگ ــه پی ــت ک ــر آن اس ــق بیانگ تحقی
ارتقــای ســطح کارآفرینــی اجتماعــی مثبــت ارزیابــی کرده انــد و نتایــج مــا نیــز ایــن دســتاورد را تأییــد 
ــا آن قــرار دارد. همچنیــن نتایــج پژوهــش حاضــر نقــش قابلیت هــای موجــود در  می کنــد و همســو ب
ــز برجســته  ــه نی ــن زمین ــی را در ای ــان اجتماع ــرد کارآفرین ــش عملک ــت افزای ــات جه ــاوری اطالع فن
ــه نقــش مثبــت  می کنــد. اســماعیل و دیگــران )2012( کــه از طریــق پژوهشــی اکتشــافی و کیفــی ب

9. Construct Crossvalidated Communality
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ــرمایه گذاری  ــه س ــد ک ــتدالل کرده ان ــد، اس ــیده بودن ــی رس ــی اجتماع ــات در کارآفرین ــاوری اطالع فن
ــن  ــت. ای ــذار اس ــی اثرگ ــی اجتماع ــت در کارآفرین ــرد مثب ــش عملک ــد در افزای ــای جدی در فناوری ه
ــن ســرمایه گذاری ها  ــی دارد و به نظــر می رســد ای ــز همخوان ــۀ حاضــر نی ــای مقال ــا یافته ه اســتدالل ب
می توانــد در قابلیت هــای نــو در حــوزۀ  فنــاوری اطالعــات همچــون یکپارچه ســازی فنــاوری 
اطالعــات، هم تــرازی در کســب وکارهای  فنــاوری  زیرســاخت های  انعطاف پذیــری در  اطالعــات، 

فنــاوری اطالعــات و مدیریــت فنــاوری اطالعــات، نقــش داشــته باشــد. 

ــگ کار و  ــر فرهن ــن دو متغی ــارۀ t بی ــه آم ــود ک ــه می ش ــش، مالحظ ــدل پژوه ــج م ــاس نتای براس
ــازه  )1/96 و 1/96-( اســت و ضریــب مســیر آن نیــز 0/509 اســت.  کارآفرینــی اجتماعــی خــارج از ب
ــازه   ــب t آن خــارج از ب ــج تحلیــل تعدیلگــر فرهنــگ کار حاکــی از آن اســت کــه ضری همچنیــن نتای
ــات  ــاوری اطالع ــن قابلیت هــای فن ــر رابطــۀ بی ــا، فرهنــگ کار ب ــن مبن ــر ای )1/96 و 1/96-( اســت. ب
ــق  ــات تحقی ــه ادبی ــش ب ــوآوری پژوه ــتاورد و ن ــن دس ــذارد. ای ــر می گ ــی تأثی ــی اجتماع و کارآفرین
ــی و  ــه، یوگ ــن زمین ــد. در ای ــک می کن ــز کم ــی نی ــی اجتماع ــری کارآفرین ــی نظ ــازی مبان و غنی س
ــه نقــش فرهنــگ کار در ارتقــای اثربخشــی و کارآمــدی فعالیت هــای کارآفرینــی  فرینالــدی )2020( ب
ــتفاده از  ــن اس ــۀ بی ــگ کار در رابط ــر فرهن ــر، متغی ــۀ حاض ــج مقال ــا نتای ــق ب ــد. مطاب ــاره می کنن اش

ــاوری اطالعــات در بخــش کارآفرینــی اثرگــذار اســت.   فن

بنابرایــن به نظــر می رســد نیازمنــد پژوهش هایــی بــرای درک بیشــتر اثــر فرهنــگ کار بــر حــوزۀ 
ــات هســتیم.  ــاوری اطالع ــای فن ــا قابلیت ه ــط ب ــای کاری مرتب ــر حوزه ه ــی و مخصوصــاً ب کارآفرین
همچنیــن منفــی بــودن نتایــج ضریــب مســیر تحلیــل تعدیلگــر )108/-( نشــان می دهــد فرهنــگ 
ــی را  ــی اجتماع ــا کارآفرین ــات ب ــاوری اطالع ــای فن ــۀ قابلیت ه ــدی رابط ــای تولی کار در تعاونی ه
ــگ  ــی، فرهن ــت کنون ــج، در وضعی ــۀ نتای ــت. برپای ــبی نیس ــرایط مناس ــد و در ش ــف می کن تضعی
ــای  ــر قابلیت ه ــی نیســت و اث ــگ مطلوب ــران فرهن ــتان ته ــدی اس ــای تولی ــر تعاونی ه ــم ب کار حاک
ــن تحقیــق تالشــی اثبات گــرا  ــر کارآفرینــی اجتماعــی را تضعیــف می کنــد. ای ــاوری اطالعــات ب فن
درجهــت تأثیــر به کارگیــری قابلیت هــای فنــاوری اطالعــات و فرهنــگ کار بــر کارآفرینــی 
ــی  ــت های کل ــی، از سیاس ــوزۀ اجتماع ــی در ح ــای کارآفرین ــی از رویکرده ــوان یک ــی به عن اجتماع
ــدی را  ــمند و مفی ــات ارزش ــش اطالع ــن پژوه ــج ای ــث، نتای ــن حی ــت. از ای ــتغال اس ــش اش بخ
ــی  ــت های کل ــن سیاس ــون ای ــود پیرام ــش موج ــه دان ــد و ب ــرار می ده ــازان ق ــار تصمیم س دراختی
ــتغال  ــش اش ــت های بخ ــق سیاس ــتای تحق ــی در راس ــت گذاران دولت ــن سیاس ــد. بنابرای می افزای
بایــد بــه موضــوع کارآفرینــی اجتماعــی ورود کننــد و آن را در کشــور فعــال نماینــد تــا از 
ــازی  ــود. فعال س ــک ش ــتغال کم ــش اش ــی بخ ــت های کل ــداف سیاس ــق اه ــه تحق ــق ب ــن طری ای
ــی  ــت های حمایت ــد سیاس ــی نیازمن ــرکت های تعاون ــوزۀ ش ــاً در ح ــی مخصوص ــی اجتماع کارآفرین

ــی بخــش دولتــی اســت. و نظارت
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7. پیشنهادها
ــرد اول،  ــت. در رویک ــرد ارائــه شــده اس ــا دو رویک ــش و ب ــش در دو بخ ــن پژوه پیشــنهادهای ای
ــش دوم  ــط، و در بخ ــی ذی رب ــتگاه های اجرای ــی  گذاران و دس ــرای خط  مش ــتی ب ــنهادهای سیاس پیش
ــوان مــورد مطالعــه  ــرای بهره گیــری تعاونی هــای تولیــدی به عن ــا رویکــرد بنگاهــی، پیشــنهادهایی ب ب

ــت. ــده اس ــرح ش ــش مط ــن پژوه ــج ای ــرداران نتای و بهره ب

در راســتای تقویــت قابلیت هــای فنــاوری اطالعــات بــرای توســعۀ کارآفرینــی اجتماعــی در بخــش 
تعــاون بــه اســتناد بنــد 11 سیاســت های کلــی تولیــد ملــی و حمایــت از کار و ســرمایۀ ایرانــی مبنــی 
ــانی  ــه آن و اطالع رس ــی ب ــهیل دسترس ــات و تس ــار و اطالع ــازی آم ــازی و به هنگام س ــر شفاف س ب
درمــورد ابعــاد و فرصت  هــای ســرمایه گذاران و ســرمایه گذاری در رشــته های مختلــف و مقابلــۀ 
جــدی بــا اســتفاده از هرگونــه دسترســی اطالعاتــی ویــژه، بنــد 4 سیاســت های کلــی اشــتغال مبنــی 
بــر ایجــاد نظــام جامــع اطالعــات بــازار کار، بنــد 6 سیاســت های کلــی اصــل 44 مبنــی بــر حمایــت 
ــش و  ــن بخ ــه ای ــه ب ــع و عادالن ــانی جام ــی و اطالع رس ــازار نهای ــه ب ــا ب ــتیابی تعاونی ه ــت از دس دول

ــۀ ششــم توســعه پیشــنهاد می شــود:  احــکام برنام

ــاوری . 1 ــات و فن ــاون و وزارت ارتباط ــاق تع ــکاری ات ــا هم ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع
اطالعــات نســبت بــه طراحــی ســامانۀ جامــع اطالعــات تعاونی هــای کشــور و معرفــی توانمندی هــای 

ــد.  ــدام نمای ــای اقتصــادی کشــور اق ــه ســایر بخش ه ایشــان ب

ــون برنامــۀ ششــم، پیگیــری الزم جهــت اســتقرار ســامانه های . 2 در پیگیــری اجــرای مــادۀ 24 قان
اطالعاتــی مربوطــه و ارتبــاط و اتصــال ایــن ســامانه ها در بســتر شــبکۀ ملــی اطالعــات فراهــم گــردد.

در اجــرای مــواد 24 و 68 قانــون برنامــۀ ششــم توســعه، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، اتــاق . 3
ــش  ــه بخ ــده ب ــتگاه های خدمات دهن ــر دس ــاون و دیگ ــعۀ تع ــک توس ــالمی، بان ــوری اس ــاون جمه تع
ــت الکترونیــک و پاســخ گویی الکترونیــک خــود  ــی اهتمــام بیشــتری در توســعۀ فرایندهــای دول تعاون

مبــذول دارنــد.

در جایــزۀ ملــی دولــت الکترونیــک، بخشــی نیــز بــه ارزیابــی خدمــات الکترونیــک ارائه شــده بــه . 4
ــر گــردد. ــی پیش بینــی شــود و از دســتگاه های فعــال در ایــن عرصــه تقدی بخــش تعاون

از آنجــا کــه بســیاری از تعاونی هــای فعــال در حــوزۀ کارآفرینــی اجتماعــی در روســتاها مســتقر . 5
ــت  ــعۀ عدال ــت توس ــود را درجه ــر مســاعی خ ــات حداکث ــاوری اطالع ــات و فن هســتند، وزارت ارتباط
ــار  ــل چه ــۀ حداق ــکان ارائ ــر ام ــی ب ــم، مبن ــۀ شش ــون برنام ــادۀ 67 قان ــد 2 م ــق بن ــی و تحق ارتباط
خدمــت الکترونیــک اصلــی دولــت )ســالمت، آمــوزش، کشــاورزی و بانکــی(، در 80 درصــد روســتاهای 

ــوار کشــور مصــروف نمایــد.  ــاالی 20 خان ب
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ــر توســعۀ  ــی و افزایــش قابلیــت اثرگــذاری آن ب در راســتای توســعۀ فرهنــگ کار اســالمی ـ ایران
کارآفرینــی اجتماعــی و موفقیــت بخــش تعــاون کشــور بــه اســتناد بندهــای 33 و 69 تــا 73 
ــد 15  ــی، بن ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های کل ــد 20 و 21 سیاس ــم، بن ــۀ شش ــی برنام ــت های کل سیاس
ــی  ــت های کل ــد 1 سیاس ــی و بن ــرمایۀ ایران ــت از کار و س ــی و حمای ــد مل ــی تولی ــت های کل سیاس

اشــتغال پیشــنهاد می گــردد:

ــت دســتگاه های فرهنگــی و رســانه ای، . 1 ــری از ظرفی ــا بهره گی ــالب فرهنگــی ب ــی انق شــورای عال
ســند جامعــی را بــرای توســعۀ فرهنــگ کار و اشــتغال مولــد تدویــن کند و ســهم هریک از دســتگاه های 

فرهنگــی را در اجــرای ایــن ســند مشــخص نمایــد.  

ــالق . 2 ــته و خ ــدان برجس ــت هنرمن ــری از ظرفی ــا بهره گی ــالمی ب ــوری اس ــیمای جمه ــدا و س ص
کشــور نســبت بــه تولیــد آثــار رســانه ای جــذاب در شــبکه های مختلــف رادیویــی و تلویزیونــی جهــت 
ــازی  ــتغال، گفتمان س ــد و اش ــادی در تولی ــت جه ــالمی، مدیری ــرد اس ــا رویک ــگ کار ب ــج فرهن تروی

ــد. ــدام نمای ــی ـ اســالمی اق ــج ســبک زندگــی و الگــوی مصــرف ایران اقتصــاد مقاومتــی، تروی

از ظرفیــت فعــاالن شــبکه های تلویزیونــی اینترنتــی و رســانه های اجتمایــی بــرای تولیــد . 3
ــود.  ــتفاده ش ــوق اس ــوارد ف ــج م ــذاب در تروی ــی و ج ــوای بوم محت

ــن . 4 ــده در ای ــار تولیدش ــن آث ــژه ای، از بهتری ــش وی ــری در بخ ــی و هن ــنواره های فرهنگ در جش
ــردد. ــر گ حــوزه تقدی

موضــوع ارزش آفرینــی بــرای کار و اشــتغال مولــد در ســند مهندســی فرهنگــی کشــور و . 5
پیوســت های آن مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

ــرد . 6 ــا رویک ــگ کار ب ــج فرهن ــگاه ها، تروی ــدارس و دانش ــی م ــی و پرورش ــای آموزش در برنامه ه
ــه  ــبت ب ــاوری نس ــات و فن ــوم، تحقیق ــرورش، و عل ــوزش و پ ــای آم ــود. وزارت ه ــدرج ش ــالمی من اس
ــۀ  ــز زیرمجموع ــی در مراک ــۀ کار و کارآفرین ــج روحی ــرای تروی ــه ب ــتورالعمل های جداگان ــن دس تدوی

ــد. ــدام نماین خــود اق

در راســتای توســعۀ کارآفرینــی اجتماعــی بــا نقش آفرینــی پررنگ تــر بخــش تعاونــی و به اســتناد بندهای 
9 و 20 سیاســت های کلــی برنامــۀ ششــم در حــوزۀ توســعۀ روســتایی و بنــد 41 آن مبنــی بــر خوداتکایــی 
قشــرهای محــروم، بنــد 1 سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی مبنــی بــر فراهم ســازی زمینه هــا و امکانــات 
کارآفرینــی بــا تأکیــد بــر قشــرهای متوســط و کم درآمــد، بندهــای 8 و 9 سیاســت های کلــی تولیــد ملــی و 
حمایــت از کار و ســرمایۀ ایرانــی مبنــی بــر توســعۀ نقش آفرینی بخــش تعاونی، بندهــای 2 و 11 سیاســت های 

کلــی اشــتغال و بندهــای 2 و 6 سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی پیشــنهاد می شــود: 
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دولــت به منظــور تحقــق بنــد »ز« مــادۀ 4 قانــون برنامــۀ ششــم توســعه در راســتای تدویــن ســند . 1
ملــی کار شایســته و حمایــت از کارآفرینــان اجتماعــی بخــش تعــاون به منظــور کاهــش نــرخ  بیــکاری 

ــل آورد. ــری جــدی به عم ــور پیگی ــد مزب پیش بینی شــده در بن

توســعۀ کارآفرینــی اجتماعــی در راســتای تحقــق هــدف افزایــش ســهم بخــش تعــاون در اقتصــاد . 2
کشــور وفــق مــادۀ 24 قانــون برنامــۀ ششــم توســعه و بــا مشــارکت دســتگاه های مصــرح در آن مــاده 

صــورت گیــرد.

اعتبــارات حمایتــی ویــژه ای از طریــق صنــدوق توســعۀ ملــی و بــا عاملیــت بانــک توســعۀ تعــاون . 3
ــتایی و  ــعۀ روس ــوزۀ توس ــژه در ح ــی به وی ــی اجتماع ــق کارآفرین ــای موف ــت از طرح ه ــت حمای جه
مناطــق محــروم، حمایــت از قشــرهای محــروم و آســیب پذیر )همچــون زنــان سرپرســت خانــوار، افــراد 

دارای سوء پیشــینه و...( پیش بینــی شــود. 

ــاون . 4 ــش تع ــران بخ ــی صاحب نظ ــت کارشناس ــری از ظرفی ــا بهره گی ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
ــت از کارآفرینــی اجتماعــی و اصــالح و  ــه آسیب شناســی قوانیــن حمای و مرکــز پژوهش هــا، نســبت ب

تکمیــل قوانیــن موجــود و یــا تدویــن قوانیــن جدیــد اقــدام نمایــد.

ــی . 5 ــران اجتماع ــه تعاونگ ــژه ای ب ــزۀ وی ــر، جای ــران برت ــر از تعاونگ ــن تقدی ــاون و آیی در روز تع
ــد. ــاص یاب اختص

ــای  ــؤثر قابلیت ه ــش مـ ــه نقـ ــه ب ــا توج ــن پژوهــش و ب ــج ای ــر نتای ــه ب ــا تکی ــرد دوم، ب در رویک
فنــاوري اطالعــات بــر کارآفرینــی اجتماعــی در تعاونی هــای تولیــدی پیشـــنهاد مي شــود مدیرانــي کــه 
به دنبــال رشــد و توســعۀ کارآفرینــی اجتماعــی در شــرکت های تعاونی هــای تولیــدی هســتند، بـــراي 
تســـهیل فراینــد فعالیت هــاي مربــوط بــه ایــن ابعــاد در شــرکت و افزایــش دسترســي بــه اطالعـــات 
دقیـــق و الزم بــراي توســعۀ آن هــا، بــه قابلیت هــای فنــاوري اطالعــات در شــرکت هاي تعاونــی خــود 
توجــه کـــنند و بودجــۀ الزم را بــراي به کارگیــری آن در واحدهــاي مربــوط اختصــاص دهنــد. همچنیــن 
مســئوالن و کارشناســان ماهــر و خبــره فرایندهــا، ســاختار، کارکردهــا و اهــداف تعاونی هــای تولیــدی 
ــرات،  ــر تغیی ــه ب ــت غلب ــرکت جه ــه ش ــه اي ک ــد؛ به گون ــازي کنن ــدد و نوس ــي مج ــي، طراح را ارزیاب
ــات و ایجــاد فرهنــگ کار  ــاوری اطالع ــری قابلیت هــای فن ــق به کارگی ــي را از طری آمادگــي الزم و کاف
ــات  ــل اطالع ــه و تحلی ــر تجزی ــد عالوه ب ــی مي توانن ــرکت های تعاون ــران ش ــد. مدی ــته باش ــا داش پوی
ــلط  ــراي تس ــزاري ب ــوان اب ــات به عن ــاوری اطالع ــردي، از فن ــات راهب ــازي تصمیم ــدي و بهینه س کلی
بــر فناوري هــاي نویــن درجهــت جــذب بازارهــا و مشــتریان جدیــد اســتفاده کننــد. از آنجــا کــه ایــن 
تحقیــق از حیــث هــدف کاربــردی اســت و مــورد مطالعــه هــم شــرکت های تعاونــی تولیــدی اســت، در 

ــی مطــرح می شــود:1-  ــرای شــرکت های تعاون ــر ب ــردی زی ــن راســتا پیشــنهادهای کارب ای
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روابط شرکت های تعاونی با دیگر سازمان ها با رویکرد الکترونیک بازطراحی شود.. 1

ــرکت های . 2 ــن ش ــات بی ــاوری اطالع ــر فن ــی ب ــک مبتن ــازي و الکترونی ــات مج ــراي ارتباط برق
ــتا،  ــن راس ــد. در ای ــا درآی ــۀ پوی ــک روی ــت به صــورت ی ــدگان، مشــتریان و دول ــا تأمین کنن ــی ب تعاون

ــتند.  ــود هس ــای خ ــی در تکنولوژی ه ــی و بازطراح ــد بازمهندس ــی نیازمن ــرکت های تعاون ش

روابــط جدیــد کاري برپایــۀ طراحــی متقابــل سیســتم هاي اطالعاتــی بیــن شــرکت های . 3
ــرد.  ــکل گی ــی ش تعاون

ــاي ناشــی . 4 ــا مهارت ه ــی قابلیت هــای ســنتی ب ــق جایگزین حــوزۀ  فعالیت هــاي ســازمان از طری
از فنــاوري اطالعــات تغییــر کنــد. 

ــتراتژیک در . 5 ــش اس ــات نق ــاوری اطالع ــای فن ــر قابلیت ه ــی ب ــی مبتن ــتم هاي اطالعات سیس
ــند.  ــته باش ــی داش ــرکت های تعاون ــاي ش ــبرد فعالیت ه پیش

به کارگیــري فنــاوري اطالعــات امــکان خدمت رســانی بــه مرزهــاي فــرا اســتانی را بــرای . 6
شــرکت های تعاونــی فراهــم  ســازد.

از ســویی تحلیــل متغیــر تعدیلگــر )فرهنــگ کار( نشــان داد فرهنــگ کار در تعاونی هــای تولیــدی 
در شــرایط مطلوبــی نیســت. 

تغییــر فرهنــگ نیازمنــد تحــول در سیاســت ها و ارزش هــای حاکــم در درون شــرکت اســت. بدیــن 
ــدام  ــن ســازمان ها اق ــای فرهنــگ کار در ای ــد درجهــت ارتق ــی بای ــران شــرکت های تعاون منظــور مدی
ــدی  ــی تولی ــرکت های تعاون ــگ کار در ش ــع فرهن ــر و موان ــل مؤث ــایی عوام ــور شناس ــد. به منظ نماین

ــل خبــرگان مدیریتــی و دانشــگاهی پیشــنهاد می گــردد.  اســتفاده از پان

ــر  ــل مؤث ــی عوام ــه بررس ــگران ب ــود پژوهش ــه می ش ــز توصی ــی نی ــنهادهای آت ــتای پیش در راس
ــت  ــه زیس ــه ب ــازی و توج ــت بومی س ــد. درجه ــای بپردازن ــرکت های تعاونی ه ــگ کار در ش ــر فرهن ب
طبیعــی نیــز پیشــنهاد می شــود فرهنــگ کار اســالمی مــورد بررســی قــرار گیــرد. همچنیــن محققــان 
آتــی می تواننــد از طریــق پژوهــش کیفــی بــه شناســایی عوامــل بازدارنــده و الزامــات حمایتــی دولتــی 

درجهــت تحقــق کارآفرینــی اجتماعــی بپردازنــد. 

تحقیــق حاضــر نیــز، ماننــد هــر پژوهشــی، محدودیت هایــی داشــت کــه میــزان نتایــج تعمیم پذیــری 
ــودن قلمــروی  ــی ب ــه مقطع ــوان ب ــق می ت ــای تحقی ــد. از محدودیت ه ــرار می ده ــر ق آن را تحــت تأثی
ــودن  ــی ب ــل مقطع ــن به دلی ــرد؛ بنابرای ــاره ک ــد( اش ــام ش ــهریور 1398 انج ــق )در ش ــی تحقی زمان
ــد  ــی نیازمنــد پژوهش هــای جدی ــری آن در دوره هــای زمان جمــع آوری داده هــای پژوهــش، تعمیم پذی
اســت. بدیــن جهــت تعمیم  پذیــری نتایــج تحقیــق بــا محدودیــت تــوأم اســت. از دیگــر محدودیت هــای 
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فاضل سیدی و همکاران. تحلیل کارآفرینی اجتماعی شرکت های تعاونی در راستای سیاست های کلی بخش اشتغال.

ــه  ــی ب ــر دسترس ــن ام ــه ای ــوده ک ــش نامه ب ــاً پرس ــه صرف ــت ک ــع آوری داده هاس ــزار جم ــق اب تحقی
ــا و دسترســی  ــدم همــکاری پوی ــن ع ــد. همچنی ــت مواجــه می کن ــا محدودی ــر را ب پاســخ های عمیق ت
آســان بــه مدیــران شــرکت های تعاونــی، به دلیــل مشــغولیت کاری مدیــران، از دیگــر محدودیت هــای 

پژوهــش بــوده اســت. 
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