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 مقدمه

بای  از  ، ساا  شاواهد  ا بر. رشد شتابان شهرنشینی است ،های بارز جوامع امروزی یکی از ویژگی

در ایان دساتا از   . کنناد  درصد جمعیات، اماروزد در شاهرهای کوواک و بانرگ زنادگی مای        01

هاای شایلی جدیاد ای ااد      های شهری مشاغل گوناگون وجود داشتا و دائماا  ررصات   گاد سکونت

ی ظرریت، جوامع کنونی با پیدای  مسئلا یا مسائل اجتماا   با موازات این(. 4848گیدنن، ) شود می

اناد   مواجاا های جدید معررتی و تیییر در بنیادهای رکری  نو برخاستا از تحوالت جمعیتی، پارادایم

 شاود های اجتماا ی خاصای    تواند موجب پدیداری آسیب این مسائل نوظهور می(. 4834معیدرر، )

-هنیناا و  ردپاییر در پای دا   قشر آسیبویژد  با ،و نسل آتی کنونی ةباری را برای جامع زیان آثارکا 

 .کند تحمیل میهای انسانی و اجتما ی سنگینی را بر جامعا 

رشاد   شاهرها  نکال و بنرگ جمعیت شهرهای در هم و تعداد در هم کا است کشورهایی از ایران

 بانرگ،  شاهرهای  ةپدیاد  توسعا در کشور، مسائل و مشکالت رراروی از جدا. سریعی داشتا است

 در این دساتا از  رینی برناما مدیریت و شهرها، این در شتیمعی و زیستی متعدد و مسائل شهرها کالن

 مورقیات  از توجهی قابل بخ  ،بنابراین. است کرددم ریان دشوار  و گیارانسیاست برای را شهرها

 و حال مساائل زنادگی    در هاا  آن مورقیات  با منوط آتی ةده در ایران در توسعا مداران آتی سیاست

های گستردد در ایان زمیناا    ین امری است کا ضرورت پژوه ا .بود شهرها خواهد درکالن معیشت

های  لمی بارای یاارتن    کاربست روش رینی و تحقق این امر را از رهگیر برناما و کند می را تبیین

 .کند شود، میسر می های اجتما ی می حل مسائلی کا موجد آسیب برایهای روشن  پاسخ

بارای کساانی کاا    . ن اجتماا ی نقا  دارناد   گوناگو های آسیب  لل متعدد و متفاوتی در رشد

 هاایی  ؤالهموارد سکنند،  والنا برخورد میئمس ها های منتج از آن آسیب و اجتما یمسائل  نسبت با

در باروز و ارانای     ماؤثر  لال  » ،«هاای اجتماا ی ویسات     ترین آسایب  مهم» مطرح است، مانند

هاا کادا     در رشد آن مؤثر وامل  از میان  لل موجد آن مهمترین»و  «های اجتما ی ویست آسیب

ایان   ماؤثر در حل مساائل اجتماا ی و رراع     ها ؤالگونا س طبیعی است دریارت پاسخ این. «است 

گاری،   مساائل اجتماا ی، ا تیااد، تکادی    بار   متاون نراری  در . دهنادد خواهاد باود    ها یاری آسیب
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 دکاان کاار، کودکاان   سرپرست و بدسرپرسات، کو های بی، طالق، رقر، خانواددحشانشینی، ر حاشیا

 آقابخشای، ) شادد اسات  های اجتما ی توجا با  نوان آسیب جن آن، خیابانی، نناع، ررار از خانا و

؛ 4831کیاانی،  و   ؛ کالنتاری 47، ص4843، میرزایی؛ 4831؛ احمدیان، 4831؛ صرامی، 0، ص4840

 (. Weeks, 1992؛,Sirageldin  2000؛4838شاوردی، ؛ 8، ص4831، ملکی

های اجتما ی در کشور  و حساسیتی کا با توجا با آسیب مبانی نرری یادشددجود و بر خالف

در ایان   ماؤثر ی یای جامع، یکپاروا و با راهکارهاا  رسد هنوز برناما وجود آمدد است، با نرر میا ب

 . زمینا طراحی، تدوین و اجرا نشدد است

کاارآررینی اجتماا ی در   های مهم اجتماا ی در قلمارو    آسیب»ال، ؤتحقیق با طرح وهار س این

های اجتما ی در قلمرو کاارآررینی   در ای اد و ارنای  آسیب مؤثر وامل »، «مناطق شهری کدامند 

های مهام اجتماا ی در قلمارو     در کاه  آسیب مؤثر وامل »، «اجتما ی در مناطق شهری کدامند 

منااطق شاهری    ی درمواناع کاارآررینی اجتماا    »و  «کارآررینی اجتما ی در مناطق شهری کدامناد  

 ،های اجتما ی موجود در مناطق شهری از یک ساو آسیب بررسی مسائل و با نرر دارد در «کدامند 

کارآررینی اجتما ی با  نوان راهکاری برای حال برخای مساائل اجتماا ی در      و شناخت وضعیت

ا ی از های اجتما را برای کاه  آسیب راهبردها و راهکارهای ممکن مناطق شهری از سوی دیگر،

 .رینان قرار دهد برناما کارآررینی اجتما ی رراروی ةطریق توسع

 پژوهش متون نظري

های دوستانا از طریق رعالیت اجتما ی و انسان یتیمورأم با مفهو کا امروزد  کارآررینی اجتما یبا 

، باا  ناوان یکای از راهکارهاای حال برخای مساائل و        گیرد می مدنرر قرار کسب و کارمختلف 

کارآررینی اجتما ی نسبتا  جدید است، اما  متون نرریاگروا  .شدد استهای اجتما ی توجا  آسیب

هماوارد شااهد کارآرریناان     ،در طول زماان . شودای نو محسوب نمیاین پدیدد با هیچ وجا پدیدد

 .هاا ساروکار داریام    باشند کا ما اماروزد باا آن   ایم کا مؤسس بسیاری از نهادهایی میاجتما ی بودد

وکار با نیااز   های جدید کسبسازی مدل از طریق تعریف و پیادد تصمیم دارندارآررینان اجتما ی ک

هاای اقتصاادی پیوناد     های خیرخواهانا و رعالیات   و بین کوش گویندپناهان پاسخ  محرومان و بی
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ی، اجتماا   ةنیا انگ کیا باا   توجا یاجتما  ینیهدف کارآرر نیتر مهم. (4838، مقیمی)کنند برقرار 

 و یخادمات بهداشات   یارتقاا  ایا  و مبارزد با رقر، دراع از حقوق بشر ،یمانند بهبود انس ا  اجتما 

شود کا ضمن  اجتما ی با اقداماتی گفتا می ةهای کارآررینان رعالیت(. Trivedi, 2010) ی استدرمان

یعناای داشااتن ماهیاات نوآورانااا، خالقانااا و   ،هااای  مااومی کااارآررینی برخااورداری از ویژگاای

وایی و همبساتگی جمعای،   آ اهداف اجتما ی نریر هم تحققها  گیری اصلی آن وکارانا، جهت سبک

هادف   .(4838، مقیمی)است  ، با جای سود رردی و گروهی  و درماندگیأمقابلا با محرومیت، ی

و  ،از ایان اقاادامات بازگرداناادن اراراد مناانوی و جااداارتادد از زناادگی جمعای بااا دامااان جامعااا   

 .اصلی جامعا است ةآنان با جریان  ادی زندگی و پیونددادن ایشان با بدنکردن  همراد

با آن را  توان و میاشتا شهری کاربرد وسیعی د ةکا در حوزای است مقولاکارآررینی اجتما ی 

تحقق اهداری مانناد معیشات پایادار، اشاتیال و     برای  و امسیر توسعمفاهیم مهم در  نوان یکی از 

 جان آن های تولیاد و باازار و    زن یرد ةازی و توانمندسازی، کاه  رقر، توسعس درآمدزایی، ظرریت

 .در نرر گررت

وکارهای غیرانتفا ی نوآورانا، دربرگیرندد اهداف اجتماا ی   کارآررینی اجتما ی  الود بر کسب 

کاا مرکاب از    ترکیبای هاای   سیس سازمانأاجتما ی و ت ة های غیرانتفا ی توسع تاسیس بانک. است

. ایان ناوع کاارآررینی بازشناسای کارد      ةتاوان در زمار   انتفا ی و غیرانتفا ی هستند، را مای  ناصر 

وکارهاایی بارای آماوزش و     شود و در آن کسب خانمان دایر می مراکنی کا برای ارراد بی ،همچنین

 (.Dees,1998) شوند بندی می این دستا از نهادها طبقا نین در شود،ها ارائا می استخدا  آن

کیاد بار   أنیازهای اجتماا ی باا ت   اب پاسخنی اجتما ی با  نوان رویکردی نوآورانا برای کارآرری

های خصوصای،  ماومی و غیردولتای     بردن مرزهای سنتی میان بخ  حل مسائل اجتما ی و ازبین

جدیاد آن   متون نرریو  ،مفهو  ذاتا  پیچیدد کارآررینی اجتما ی از یک سوا دلیل ب. شود مطرح می

ایان  . ای نیسات  ، تعریف کارآررینی اجتما ی و تعیین مرزهای مفهومی آن کار ساادد از سوی دیگر

هاا و   وسیعی از رعالیت ةمشتمل بر دامن ،شود می کار بردد با دانشگاهیواژد کا در ادبیات  مومی و 

 (.Johnson & Onwuegbuzie, 2004)ها است  نوآوری
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تواناد  رای خلق ارزش اجتما ی است کا مای نوآورانا ب یکارآررینی اجتما ی رعالیت ،طورکلی با

ای  گوناا  باا  (.Austin et al., 2004) های غیرانتفا ی، ت اری یا دولتی رخ دهد درون یا در بین بخ 

انضباطی شبیا بخ  ت اری، ابداع و نوآوری را بتوان  - موریت اجتما یأکا  ناصر تعهد با یک م

 (. Dees,1998) در آن مشاهدد کرد

 & Martin) وضعیت با شرح زیر قابل بازشناسی اسات سا  اجتما ی یکارآررینای بر ،در واقع

Osberg, 2007, p.35) : 

 نااراحتی شدن و یاا   راندد حاشیابا ت،اما نا ادالنا کا موجب محرومی ،پایدار یشناسایی تعادل .4

ود را در ساط   توانناد نیازهاای خا   نمای  ها این دستا از انسان ،در نتی ا شود، می هابخشی از انسان

 . مناسب پاسخ دهند

و موجب  دهدارزش اجتما ی را گسترش  ،شناسایی یک ررصت، کا در این تعادل نا ادالنا. 1

کا از طریق آن شارای  پایادار    طوری با شود،الها ، خالقیت،  ملکرد مستقیم، ش ا ت و بردباری 

 .اما نا ادالنا موجود با وال  کشیدد شود

های بالقود یا کمبودهایی شود کاا گارود خاصای    وجب از بین ررتن نقصای اد تعادلی کا م. 8

ای بهتار بارای   آیندد بابخ   جدید و اطمینان ،باثبات ،پایدار ،طبیعی نرا و با ای اد  اند با ان مواجا

  .شودمن ر گرود هدف و حتی کل جامعا 

زیربناایی   ةکا انگیان  کارآررینی اجتما ی این حقیقت وجود دارد های عریفو ت مبانی نرریدر 

هاای   هاای شخصای، خلاق ارزش    کارآررینی اجتما ی با جای ارنای  ثروت سهامداران و منفعات 

حل  اجتما ی است کا باید رسیدگی و ای محرک اصلی کارآررینی اجتما ی، مسئلا. اجتما ی است

حال   بارای منابع را  ،کارآمد طورشکل سازمانی این نوع کارآررینی نین باید بتواند با  ،بنابراین. شود

هاای غیرانتفاا ی،    توان در بخ  های کارآررینی اجتما ی را می نمونا ،در واقع. آن مسئلا بسیج کند

 ;Trivedi, 2010; Moizer & Tracey, 2010, et al., 2009, p.520)دولتای و ت ااری مشااهدد کارد     

Zahra). 

  مدتا  نامطلوب، منفی کا هاییشنگر و اجتما ی شرای ، ررآیندها، تنریمات با اجتما ی ةلئمس
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قاانون، اساتانداردهای    و نرم اجتما ی، حفظ انس ا  مشخصی مانند منارع یا ها ارزش ةو تهدیدکنند

 ئلةمسا . دشاو  رردی است، اطالق مای  هایآزادی یا اقتصادی اجتما ی، رراد نهادهای اخالقی، ثبات

معیادرر و پاروین،   ) اسات  تیییار  قابل و شایع زا،غل ، مشکل کا شودگفتا می شرایطی با اجتما ی

 در جامعا یک ارراد  مو  کا است زاآسیب مشکل نو ی اجتما ی ةلئمس ،در واقع(. 481، ص4833

 ةاراد آن حال  و برای دارند توارق و آن اجماع بودن لائمس سر بر ذهنی یا  ینی شکل با و ندآن درگیر

 و داشتن، رراگیاری  بودن،  مومیت و ساختاری توجا با اینکا کالن با. دارد وجود  ملی  مومی و

 کاردد  خاود  درگیار  و مشایول  را زیادی اجتما ی است، ارراد ةلئمس یک هایویژگی بودن از پیچیدد

 معیارهاای  میاان  محققین شکاف .شودمی انسانی جامعا ةتوسع و از رشد، تعالی مانع  موما  و است

 نرار  در اجتماا ی  ئلةمس اصلی معیار  نوان با ار اجتما ی واقعی زندگی شرای  و اجتما ی مشترک

 (.484، ص4833معیدرر و پروین، )گیرند می

های نوآوراناا بارای   وکار، تا حدی با راد حل های کسبکارگیری مدل کارآررینی اجتما ی با با

امروزد در سراسر جهان، اراراد آگااد باا مساائل     . دکن مطرح میمشکالت اجتما ی پایدار و پیچیدد 

ایان  . کنند ای را با منرور حل مشکالت اجتما ی معرری می وکار نوآورانا های کسبما ی، مدلاجت

هاای غیرانتفاا ی و غیردولتای    هایی است کا پی  از این توس  باازار و ساازمان   حل ها، راد حل راد

در  توانناد نقا  مهمای    کارآررینان اجتماا ی مای   کرد باید اذ ان ،بنابراین. است دشدنادیدد گررتا 

 . ندکناصالح شرای  اجتما ی ناسازگار ایفا 

 : خالصا با شرح زیر است ی با طوراجتما  کارآررینی ةمورق در زمین های رباهایی از ت  نمونا

، بعاد از جناا اساتقالل،     توس  راضال  اباد   4041در سال  کمیتة توسعة روستایی بنگالدش

بانگالدش در زمیناة ساازماندهی رقارا      تایروسا  111،31روستا از  111،11دراین کمیتا . تأسیس شد

هاای بهداشاتی و    های محلی برای توساعة اقتصاادی، مراقبات   ای اد ظرریتبرای کمک با خودشان و 

                                                           
1. Bangladesh Rural Advancement Committee 

2. Fazle Abed 
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هاا و ررهناا    رشار، تالش برای تیییار نگارش   تحت های آموزش، تمرکن بر کار با زنان و دیگر گرود

 (.Alvord et al., 2004, pp.255-256) محلی رعالیت داشتا است

نوآوری اساسی آن، . دشسیس أدر بنگالدش ت 1توس  محمدیونس4041سال در 4گرامین بانک 

گسترش ظرریات ساازمانی بارای     در ،رو از این. بدون نیاز با وثیقا بود ،کردن وا  برای رقرا رراهم

ون میلیا  8/1هاای خارد بارای     این بانک وا . دشکووک مورق  ةگیرند ها وا خدمات با میلیون ةارائ

  .(Martin & Osberg, 2007, p.36) دکربسیار رقیر رراهم  ةگیرند وا 

. دشسیس أملی زنان کنیا ت ةسسؤو م 7وانگری ماتای ةوسیل با4044سال در 8جنب  کمربند سبن

-های شهروندی برای ای ااد مهاارت  آموزش های کاشت درخت وبرناما کارگیری بااین جنب  با 

 11111بکارد و ( درصد 41 یسط  بقا با)دو میلیون درخت درکنیا  ، توانستکردهای محلی اقدا  

 ,.Alvord et al) خانوار کنیایی را برای محاررت از محی  زیست و بهبود رراد خودشان بسیج کناد 

2004, p.258 ). 

مکنیاک و توسا  گارود کاووکی از پژوهشاگران کشااورزی        در 4011ساال  ، در1پلن پوابال 

هاای کوواک و   تولیاد محصاول باا تمرکان بار تعااونی       یآن ارتقاا  نوآوری اساسای . سیس شدأت

. کشااورزی باود   رنااوری جای رق  ارتقادادن  های حمایتی، با کشاورزمحور، و رراهم کردن رعالیت

و موجاب   دهدارنای  % 11کشاورز مکنیکی با  74111پلن پوابال توانست تولید ذرت را در میان 

 . دشودرصدی درآمد خانوارها  111ارنای  

ناوآوری اساسای   . سیس شاد أهند ت در 4االبهات ةوسیل اب4041سال در 1ان من زنان خوداشتیال

تیییرات سیاسی یا پیگیاری   درهایی از زنان منفردی بود کا مشارکتی آن تمرکن بر سازماندهی گرود

                                                           
1.Grameen Bank 

2. Muhammed Yunus 

3. Green Belt Movement 

4. Wangari Maathai 

5. Plan Puebla 

6. Self-Employed Women’s Association 

7. Ela Bhatt 
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ال زن خود اشاتی  841111ها توانستند  آن. اجتما ی، اقتصادی، و بهداشتی نداشتند دیگر موضو ات

هاای  ها سازماندهی کنند و موجاب بهباود شارای  کاار، دسترسای باا مراقبات        را در قالب اتحادیا

 ,.Alvord et al)زنان خوداشتیال هندی شوند  ٪01انداز برای بی  از بهداشتی، ارتتاح حساب و پس

2004, p.259). 

هاای غایا و   های غیای رایگاان، بساتا  مورق دیگری است کا و دد ةت رب 4مرسی ةبنیاد خیری 

های آموزشی و تفریحای، مشااورد تارک    های حقوقی، حمایت از حقوق بشر، برناماپوشاک، کمک

های پرجمعیت، جواناان در مخااطرد    خانمان، یتیمان، خانوادد ا تیاد و الکل برای سالمندان، مرد  بی

 (.Alter et al., 2003)کند  ا میئو معتادان با الکل و مواد مخدر ارا

کاا در  ، مرکن آموزش محلی برای معتادان با مواد مخدر و م رمان اسات  ،1ان دلنسیخیاب مرکن

گساتردد در خادمت    ای خاانوادد  مانناد این مرکن . ررانسیسکو شروع با کار کرد در سن 4044 سال

کنندد با هار طریاق    هر شرکت. خانمان و غریب است تا خود را رهبری کنند آموزش برای ارراد بی

 مانناد کنندگانی کا قادر با ان ا  مشااغل سانتی بودناد،     شرکت برای. کندمک میبا مرکن ک ،ممکن

یا کساانی   ،کرددگستردد با حقوق و درآمد مرکن برای یاری رساندن با کل ا ضا کمک  ای خانوادد

 (.Trivedi, 2010)کردند غیایی آنان را تامین می ةکا قادر با آشپنی بودند، و د

هاا و م االت   ناماخانمان و رقیر در آن هفتا در انگلستان کا ارراد بیسازمانی است  8ایشو بیا 

دهاد مارد  باا دو دلیال ایان      ها نشاان مای  یارتا. رروشند را میروزناما نگاران و هنرمندان مؤسسا 

و  ،مرد  م لا را با خاطر سرگرمی و اطالع از امور جاری دوست دارناد  ،اول: خرندم الت را می

کنناد و واا بساا پاول     خانمان و رقیر کماک مای  ارند با خرید م لا با ارراد بیمرد  ا تقاد د ،دو 

خانمان، خودشان با طور کنند کا این ارراد بی مرد  مشاهدد می. بیشتری هم برای آن پرداخت کنند

 (.Hibbert et al., 2002)ند توانمندسازی خود درگیر مستقیم در

                                                           
1. Mercy Charitable Foundation 

2. Delancey 

3. Big Issue 
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 روش پژوهش

 با ماهیت موضوع، در توجابا  ،شدد مطرح های ؤالبا پاسخ سبرای تحقق هدف پژوه  و دستیابی 

گررتاا شادد   کاار   باا ( کیفای -کمی) است، روش پژوه  آمیختا کاربردی یمطالعا کا پژوهش این

آوری  وامل مورد نرار از طریاق مارور پیشاینا، باا      اول بعد از جمع ةکا در مرحل طوریبا . است

ها و یا آگاهی از  وامل  مل و بیان مینان اهمیت آن، بررسی این  وا(مصاحبا)کاربست روش کیفی 

 ماورد نیااز  آوری جماع  بارای ، (پرسشاناما )ی بعد روش کمّ ةدر مرحل. گررتاحتمالی دیگر ان ا  

 : آماری این پژوه  در سا دستا با شرح زیر است ةجامع. کار گررتا شد با

و متخصصاانی کاا در ایان    های اجتما ی، کارشناساان  خبرگان کارآررینی اجتما ی و آسیب. 4

 .حوزد صاحب نررند

و مستقیما  با  ،های مرتب  با این قشر مشیول با کار بوددکارشناسان و مدیرانی کا در سازمان. 1

 . اندها در ارتباطآن

 .را دارند هارعالیت در این زمینا ةسابقی کا رسانان اجتما ی و ارراد خیرین و کمک .8

 ح ام نموناا باا توجاا باا     و  اسات گیری هدرمند اسا  نمونا ح م نمونا در بخ  کیفی بر

در بخا  کمای،   . تعیین شدبودن دادها یا اشباع  کامل شدد با  نوان حد آوری های جمعکفایت دادد

نفر با  ناوان نموناا    401ررمول کوکران تعداد  کارگیری بااز آن ا کا ح م جامعا مشخص نبود با 

 . دشانتخاب 

برری تا حد اشاباع باا  ناوان روش مناساب انتخااب       گیری گلولاناروش نمو ،در بخ  کیفی

گیاری  روش نموناا  ،یشد و برای بخ  کمّ کار گررتا باآوری اطال ات  متخصصان با منرور جمع

 .کار گررتا شد باتصادری سادد برای انتخاب ارراد نمونا 

هاا از   ای کا سئوال گونا با .بودساختاریارتا  نیما ةها در بخ  کیفی، مصاحبآوری داددابنار جمع

در . شاد بیشتر بررسی  یها الؤال و دریارت پاسخ، هر پاسخ با سؤقبل طراحی شدد و پس از هر س

کاار   باهای بخ  کیفی و در طیف لیکرت طراحی شدد،  ای کا مبتنی بر یارتا پرسشناما ،بخ  کمی

  :استزیر  شرحی شامل وهار قسمت با بخ  کمّ ةپرسشنام. گررتا شد
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 ؛های اجتما یهای مربوط با تعیین آسیب پرس . 4

 ؛های اجتما یبر ای اد یا ارنای  آسیب مؤثرهای مربوط با تعیین  وامل  پرس . 1

 ؛های اجتما ی بر کاه  آسیب مؤثرهای مربوط با  وامل  پرس . 8

 .های کارآررینی اجتما یهای مربوط با موانع و محدودیت پرس . 7

نرران قارار   شدد در اختیار دد نفر از خبرگان و صاحب تهیا ةپرسشنام ا،حتوتعیین روایی م برای

ییاد و  أ، پرسشاناما ت هاا  ساؤال اصالح و تعادیل برخای    ،حیف نرر آنان و با پس از اظهار .گررت

ضاریب آلفاای    ،پایایی و قابلیات ا تمااد پرسشاناما نیان     برای سن  . مناسب تشخیص دادد شد

هاای پاژوه    این ضریب برای شااخص  ،پرسشناما اولیا 81ع تعداد با توزی. شد محاسباکرونباخ 

-کا نتایج آزمون میکور برای هادف  از آن ا. دست آمدا ب 47/1 و مقدار آلفای کرونباخشد محاسبا 

، ا تباار  (70، ص4840 دالور،)کاری و مناسب اسات   3/1 تا 1/ 1 بین ضریب پایاییهای پژوهشی، 

آماری مورد نرر توزیاع شاد    ةپرسشناما در جامع 711تعداد  هایت،در ن. آن نین مناسب ارزیابی شد

تحلیال   ،، لایا کاملپرسشناما  111آوری شد کا البتا از این تعداد  پرسشناما جمع 181و با پیگیری،

 .گررت ان ا این مقدار نمونا  کارگیری با بااطال ات 

 ها داده وتحليل  روش تجزیه

باا ایان   . شد کار گررتا باکیفی روش کدگیاری باز و محوری  در بخ  هاوتحلیل دادد ت نیابرای 

هاایی از  نوشتاری، بخا   شکلها از طریق مصاحبا و تنریم آن با پس از گردآوری دادد ترتیب کا

گایاری   اطال ات، کدگیاری و شامارد  شکلاین متن نوشتاری در قالب  بارت یا جملا تنریم و با 

هاای جنیای در   دساتا  های تکراری حایف و ها، دستا   آنشد و با مرور کدهای اختصاصی و ادغا

در بخا  کمای   . این دستا از کدها با موضو ات تبدیل شد در نهایت،. شد تر ادغا های کلیدستا

بارای  ، SPSSارانار   نر کارگیری  با با تحلیل  املی اکتشاری ای و رریدمن وهای دوجملاآزمون ،نین

 .جرا شداهای پرسشناما وتحلیل دادد ت نیا

هاای اجتماا ی، ابتادا تحلیال  ااملی      در ای اد یا ارنای  آسیب مؤثر وامل  ةبرای ارزیابی اولی

روش وارخ  واریمااکس ان اا      ،ساپس  ،هاای اصالی   لفاؤروش تحلیل م کارگیری بااکتشاری با 
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 امال  »و  «ضعف نهادی و قاانونی »دو  امل استخراج شد کا تحت  نوان  امل در نهایت،. گررت

های اجتماا ی  در کاه  آسیب مؤثر های این تحلیل برای اقدا . شدگیاری  نا  «و اجتما ی محیطی

آماوزش و  »، «سیاستی، نهادی و قانونی» های با  نوانکا  شدنین ان ا  گررت و پنج  امل استخراج 

و  هاا صندوق»و  «ها، ان منهای غیردولتی سازمانها،  شبکا»، «وکار تسهیالت کسب »، «رسانی اطالع

 .شدندگیاری  نا  «هاکانون

یادشادد  هاای  ای برای هر یک از  املهای اجتما ی، آزمون دوجملابرای بررسی موارد آسیب

داری تا باا لحااك کاردن ساط  معنای      دهد میاین آزمون این امکان . کار گررتا شد بادر پرسشناما 

(11/1<α)کردداربودن آن را بررسی ، بتوان معنی . 

 هشهاي پژویافته

 های مهم اجتما ی در قلمرو کارآررینی اجتما ی در مناطق شهری کدامند   آسیب: اولال ؤس
 

 های اجتماعیای آسیبآزمون دوجمله .1جدول 

نتیجهسطحمعناداریهایاجتماعیآسیب

 تأیید 11/1 رقر

 تأیید 11/1 ا تیاد

 تأیید 11/1 خرید و رروش مواد مخدر

 تأیید 111/1 گری تکدی

 تأیید 111/1 سرپرست های بی انواددخ

 تأیید 418/1 کارگران رصلی

 تأیید 188/1 کودکان کار

 تأیید 147/1 کودکان خیابان

 تأیید 111/1 کارتن خوابی

 رد 787/1 نشینی حاشیا

 تأیید 11/1 نناع

 تأیید 11/1 طالق

ر، تکادی، طاالق،   دهد رقار، ا تیااد، خریاد و راروش ماواد مخاد       نشان می 4 های جدول یارتا
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خااوابی و نااناع بااا  نااوان سرپرساات، کودکااان کااار، کودکااان خیابااان، کااارتن هااای باایخااانوادد

نشااینی، بااا  نااوان  نشاادد و حاشاایا کااارگران رصاالی ساااماندهی شااد امااا ییاادأاجتمااا ی ت آساایب

 .تأیید نشداجتما ی  آسیب

آزماون در   ةنتی ا . شاد  کاار گررتاا   باا های اجتما ی، آزمون رریدمن بندی آسیب برای اولویت

 :است بیان شید 1جدول 
 های اجتماعی منطقه آزمون فریدمن برای تعیین اولویت آسیب. 2جدول 

اولویترتبهانحرافمعیارمیانگینتعدادمتغیر

 اول 71/1 431/1 33/8 444 ا تیاد

 دو  81/1 048/1 31/8 444 خرید و رروش مواد مخدر

 سو  14/1 170/4 41/8 444 نناع

 وهار  03/1 340/1 41/8 444 رقر

 پن م 31/1 011/1 11/8 444 طالق

 ششم 03/7 048/1 71/8 444 سرپرست های بی خانوادد

 هفتم 01/7 118/4 83/8 444 تکدی

 هشتم 40/7 111/4 81/8 444 کودکان کار

 نهم 41/7 414/4 84/8 444 خوابی کارتن

 دهم 17/7 434/4 10/8 444 کودکان خیابان

هاای  تارین آسایب  مهام ، ا تیاد و خرید و رروش مواد مخدر دهد می نشان 1جدول  در ها یارتا

هاای  های خیابانی، رقر اقتصادی، طاالق و خاانوادد  شدد و نناع و درگیری شناسایی ةاجتما ی منطق

هاای بعادی    در ردد ،خوابی، کودکان خیابان با ترتیب گری، کودکان کار، کارتن سرپرست، تکدیبی

 . رار دارندق
 های اجتماعی بندی آسیب آزمون فریدمن برای رتبه. 3جدول 

عددمعناداریدرجهآزادیخیدوتعداد

444 814/487 0 11/1 

 تفااوت  توانمی ،بنابراین .است 11/1 برابر داری معنی سط  دهدمی نشان 8جدول  کاطورهمان
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 تفااوت  توان گفتدرصد می 00 طمینانا با ،گربا  بارت دی. دکرگیری نتی ا را هارتبا میانگین بین

 .است دار معنی هارتبا میانگین بین

قلمارو کاارآررینی    هاای مهام اجتماا ی در    در ای اد و ارنای  آسایب  مؤثر وامل :  ال دوؤس

 شهری کدامند  ةاجتما ی در این منطق
 عیهای اجتما ای عوامل مؤثر در ایجاد یا افزایش آسیبآزمون دوجمله. 4جدول 

تاییدیاردفرضیهعددمعناداریعامل

 تأیید 11/1 ضعف نهادی و قانونی

 تأیید 11/1  وامل محیطی و اجتما ی

 امال  »و  «ضعف نهادی و قانونی» دهد نشان میای  و نتایج آزمون دوجملا 7 جدول در ها یارتای

 . تأیید شدنداجتما ی های  گیار در بروز آسیبتأثیر، هر دو با  نوان  وامل «محیطی و اجتما ی

های مهم اجتما ی در قلمرو کارآررینی اجتما ی در ایان   در کاه  آسیب مؤثر وامل : و ال سؤس

 کدامند  شهری ةمنطق

سیاساتی، نهاادی و    هاای  اقادا  »دهد پانج  امال    نشان می 1در جدول ای نتایج آزمون دوجملا

و  هاای غیردولتای   ساازمان هاا،   شابکا »، «وکاار  تسهیالت کسب»، «رسانی آموزش و اطالع»، «قانونی

هاای اجتماا ی   در کاه  آسیب مؤثر های با  نوان اقدا  «ها ها و کانون ای اد صندوق»و  «ها ان من

 . تأیید شدند
 های اجتماعی های مؤثر در کاهش آسیب ای برای بررسی اقدام آزمون دوجمله .5جدول 

تاییدیاردفرضیهعددمعناداریهااقدام

 تأیید 11/1 ای سیاستی، نهادی و قانونیه اقدا 

 تأیید 11/1 رسانی آموزش و اطالع

 تأیید 11/1 وکار تسهیالت کسب

 تأیید 11/1 ها ، ان منهای غیردولتی سازمانها،  شبکا

 تأیید 11/1 ها و کانون ها ای اد صندوق

قاانونی،   ، نهاادی و سیاستی های وکار، اقدا  دهد تسهیالت کسب نشان می 1جدول  در های یارتا
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ها باا   ها و کانون ها و ای اد صندوق ، ان منهای غیردولتی سازمانها،  رسانی، شبکا آموزش و اطالع

 .های اجتما ی منطقا دارد را در کاه  آسیب تأثیربیشترین  ،ترتیب
 

 های اجتماعی آزمون فریدمن برای تعیین اولویت عوامل مؤثر در کاهش آسیب. 6جدول 

اولویترتبهانحرافمعیارمیانگیندتعدامتغیر

 اول 10/8 40314/1 0130/8 404 وکار تسهیالت کسب

 دو  41/8 40410/1 3711/8 404 سیاستی، نهادی و قانونیهای اقدا 

 سو  10/8 40771/1 3170/8 404 ها ، ان منهای غیردولتی سازمانها،  شبکا

 وهار  41/1 31018/1 1117/8 404 رسانی آموزش و اطالع

 پن م 41/1 30811/1 1844/8 404 ها ها و کانون ای اد صندوق

 باا  ،باا  باارت دیگار    .شود میگیری نتی ا هارتبا میانگین تفاوت 4های جدول  دادد با توجا با

 .است دار معنی هارتبا میانگین تفاوت کا توان گفتمی درصد 00 اطمینان
 

 های اجتماعی ثر در کاهش آسیببندی مؤ آزمون فریدمن برای رتبه. 7جدول 

عددمعناداریدرجهآزادیخیدوتعداد

404 113/10 7 11/1 

 شهری کدامند  ةموانع کارآررینی اجتما ی در این منطق:  ال وهارؤس
 

 های کارآفرینی اجتماعی در مناطق شهری آزمون فریدمن برای تعیین اولویت موانع فعالیت. 8جدول 

اولویترتبهنحرافمعیارامیانگینتعدادمتغیر

 اول 00/8 014/1 11/7 404 نبود دسترسی با منابع مالی

 دو  17/8 330/1 37/8 404 وکار نداشتن رضای کسب

 سو  77/8 013/1 47/8 404 نداشتن انگیند

 وهار  74/8 081/1 47/8 404 وکار الز  های کسب نداشتن مهارت

 پن م 80/8 033/1 41/8 404 آررینیهای مناسب و نو برای کار نداشتن ایدد

 ششم 18/8 077/1 10/8 404 وپاگیر قوانین و مقررات دست

این موانع با ترتیاب اهمیات،    .دهد های کارآررینی را نشان می موانع رعالیت 3های جدول  یارتا
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داشاتن  ن»، «نداشتن انگیند»، «وکار نداشتن رضای کسب»، « د  دسترسی با منابع مالی»اند از   بارت

 .«وپاگیر مقررات دست قوانین و»و  ،«های نو برای کارآررینی داشتن ایددن»، «مهارت الز 

 را ها رتبا میانگین تفاوت توان می ،بنابراین .است صفر برابر معناداری سط  ،0با توجا با جدول 

 . است ارد معنی ها رتبا میانگین تفاوت درصد 00 اطمینان با ،با  بارت دیگر. دکرگیری  نتی ا
 

 های کارآفرینی اجتماعی بندی موانع فعالیت آزمون فریدمن برای رتبه.9جدول 

عددمعناداریدرجهآزادیخیدوتعداد

404 177/10 1 11/1 

 

 گيري و پيشنهادها بحث و نتيجه

دست آمدد اسات،  ا بررسی اسناد و مدارک ب های کیفی و هایی کا از ان ا  مصاحبا با بازنگری یارتا

هاای  ، طاالق، خاانوادد  گاری  رقر، ا تیاد، خریاد و راروش ماواد مخادر، تکادی      شود میمشخص 

خاوابی،   نشادد، کودکاان کاار، کودکاان خیاباان، کاارتن      سرپرست، کاارگران رصالی سااماندهی    بی

از این میان، نتایج پاژوه ، رقار، ا تیااد،    . های اجتما ی شناسایی شدند نشینی و نناع آسیب حاشیا

سرپرسات، کودکاان کاار، کودکاان      های بی ، طالق، خانواددگری مواد مخدر، تکدیخرید و رروش 

و کارگران رصلی  کرد ییدأهای مهم اجتما ی منطقا تنناع را با  نوان آسیب خوابی و خیابان، کارتن

 . های مهم منطقا تأیید نکرد نشینی را با  نوان آسیب ساماندهی نشدد و حاشیا

هاای   در ای ااد یاا ارانای  آسایب     مؤثرآن است کا در قلمرو  وامل ها نشانگر  یارتا ،همچنین

کلای   ةهاا در دو طبقا   ایان آسایب   ،در ایان پاژوه   . شود میاجتما ی،  وامل مختلفی بازشناسی 

 وامال ضاعف نهاادی و    . بندی شدند دستا « امل محیطی و اجتما ی»و  «ضعف نهادی و قانونی»

ها، ضعف در  ملکارد   مقررات برای پیشگیری از آسیبقانونی شامل  واملی مانند ضعف قوانین و 

هاا و نهادهاای   هاا، ناهمااهنگی باین ساازمان    ها و نهادهای مسئول برای پیشگیری از آسیبسازمان

آشنایی مرد  با حقاوق و   ناها، پیشگیری از آسیب برایها و امکانات بودن زیرساخت مسئول، ناکاری

 نباود تأثیرپاییری از ررهناا بیگاناا،     مانناد جتماا ی  و  امل محیطی و ا استتکالیف شهروندی 
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شادن هویات و انسا ا      ها، مهاجرت، بیکاری، تراکم جمعیت، ضعیفمدیریت صحی  در خانوادد

 . باشدای میمحلا

 ةهاای اجتماا ی در پانج طبقا    در کااه  آسایب   مؤثر های های پژوه ، اقدا  توجا با یارتا با

هااا،  شاابکا»، «وکااار تسااهیالت کسااب»، «رسااانیو اطااالعآمااوزش »، «سیاسااتی، نهااادی و قااانونی»

 .بندی شدندطبقا «ها ها و کانون صندوق»و « ها، ان منهای غیردولتی سازمان

حمایات از خوداشاتیالی، تارویج     مانناد برگیرنادد  اواملی     امل سیاستی، نهادی و قانونی در

ارآررینی اجتما ی، سااماندهی  ک ةکنندهای متعالی ررهنگی، تصویب قوانین حمایتی و تسهیل ارزش

میانان مشاارکت مارد  در مادیریت محلاا و منطقاا، ارانای          ةوضعیت اشتیال و بازارکار، توسع

 . استتقویت امنیت اجتما ی در محالت و های اجتما ی، حساسیت اجتما ی نسبت با آسیب

ی در محالت، های آموزشرسانی مشتمل بر  واملی مانند برگناری کارگاد امل آموزش و اطالع

هاای  در سراهای محلاا، برپاایی نمایشاگاد    دادن های آموزشی در مدار ، مشاورد برگناری کارگاد

رساانی اماور کاارآررینی اجتماا ی از طریاق       های تروی ی، اطاالع  ها و همای تروی ی، جشنوارد

 . های مختلف استرسانا

ة وکاار، مشااور   کساب  هاای شایلی و ای ااد   وکار شامل آموزش مهاارت   امل تسهیالت کسب

گایاری و   و در ررآیناد کاارآررینی اجتماا ی، سیاسات     ،وکار تخصصی قبل و در حین ای اد کسب

تسهیالت مالی باا کارآرریناان بارای ای ااد و      ةمشاغل خانگی و خانوادگی، ارائ ةحمایت از توسع

یناان در تاأمین   تسهیالت مالی با کارآررینان اجتماا ی، حمایات از کارآرر   ةوکار، ارائ کسب ةتوسع

 .استهای خوداشتیالی و کارآررینی  وکار، ای اد بازاروا رضای کسب

شناسایی استعدادهای بالقود بارای  مانند ها  واملی  ، ان منهای غیردولتی سازمانها،   امل شبکا

کاارآررینی اجتماا ی،    ةها، مشارکت خیرین برای کمک با توساع کارآررینی اجتما ی و هدایت آن

هاا و  هاای کساب و کاار، ای ااد شابکا     ها و خوشاا ن کارآررینی اجتما ی، ای اد شبکامراک ةتوسع

کاارآررینی اجتماا ی، برگاناری جلساات      ةسازی در حوزهای کارآررینی اجتما ی، ررهناخوشا

هاای  و ساازمان  هاای غیردولتای   ساازمان اندیشی در محالت، همکاری کارآررینان اجتماا ی باا    هم
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های  های همساالن و هیأت های محلی، گرود ان من مثل) اجتما ات محلیتقویت غیردولتی محلی، 

رضاهای ررهنگی و ورزشی برای پربارکردن اوقاات رراغات جواناان،     ةو توسع ،(جن آن ومیهبی 

 هاای اجتماا ی در منااطق شاهری    هاای سارمایا  ظرریت کارگیری باهای یکپاروا برای  نرا ای اد 

  .گیرد را دربرمی (جن آن و ای غیردولتیه سازمانخیرین، مؤسسات خیریا، )

هاای  هاای خیارین محاالت، ای ااد صاندوق      ها شامل تشکیل کاانون  ها و کانون امل صندوق

و  هاا  از ظرریت کارآررینان اجتما ی استفاددهای محلی برای الحسنا در محالت، ای اد شبکا قرض

در منااطق   دیگر های دولتی ازمانامکانات شهرداری و سمیهبی، ورزشی،  اماکنمحلا مثل  امکانات

 .جن آن است شهری و

های الز  وکار، نداشتن انگیند، نداشتن مهارت دسترسی با منابع مالی، نداشتن رضای کسبنبود 

 ،وپااگیر  مقررات دسات  قوانین وو  های مناسب و نو برای کارآررینی، وکار، نداشتن ایدد برای کسب

  .شناسایی شد های کارآررینی اجتما ی موانع رعالیت

 :شود مطرح میا پیشنهادهای زیر گررت بر اسا  نتایج پژوه  ان ا 

کاا اراراد در قالاب گارود بتوانناد       طاوری  های کارآررینی اجتما ی باا ها و ان منای اد شبکا

 . های آنان ارنای  یابدگیاری رعالیتتأثیرو دامنا  باشند های بیشتری داشتا رعالیت

هاای همسااالن و    گارود تشاکیل  محلای،   و شوراهای ها ان منمانند  ،جتما ات محلیتشکیل ا

جلساات   شاوند و  تقویات  ،باشاند  اجتماا ی مهمای مای    ةکاا سارمای  جن آن  ومیهبی  های هیئت

 . اندیشی در محالت برگنار شود هم

رسانی باا آحااد    آموزش و اطالع با ،استآگاهی مرد  ناهای اجتما ی در بسیاری از آسیب ةریش 

هاای سانی   های مختلف و برای گرود های آموزشی در زمیناکارگاد ،بدین منرور. شودجدی ا مرد  توج

بخشای باا    بارای آگااهی   مادار  در  های آموزشای تشکیل کارگاد. دشو برگنار محالت در مختلف

هایی است کا بایاد   رعالیت ةمشاورد در سراهای محالت نین در زمر. مفید استآموزان، بسیار  دان 

 .ی پیگیری شودطور جد با

ای ااد  . اسات  گایار تأثیرهاای تروی ای   هاا و هماای    های تروی ی، جشنواردبرپایی نمایشگاد
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از آن اا کاا بسایاری از اراراد تواناایی      . های خوداشتیالی و کارآررینی باید رونق پیدا کناد بازاروا

عررای  محلای بارای راروش و م    هاا بازاریابی و رروش محصوالت خاود را ندارناد، ایان بازارواا    

 . استمحصوالت این ارراد 

هاای ای ااد    ها  الود بر اینکا مهارتاین آموزش. شودوکار توجا  های کسبآموزش مهارتبا 

 .های حین کار را نین در برگیرد باید مهارت ،گیرد بر می وکار را در اندازی کسب و راد

ن سرمایا بایاد توجاا   ایبا . استاجتما ی ارزشمندی  ةسرمای اهای خیری سساؤوجود خیرین و م

همکاری باین  با . دنشو مشارکت داددکارآررینی اجتما ی  ةخیرین برای کمک با توسع و شودجدی 

، بارای ایان منراور   . تقویت شاود  شود و این همکاریتوجا  های غیردولتی سازمانسسات خیریا، ؤم

 ین، مؤسساات خیریاا،  خیار ) اجتما ی ةهای سرمایظرریت کارگیری باای برای  های یکپاروا باید نرا 

 .ای اد شود( ون آن و های غیردولتی سازمان

بایاد   ،در ابتدا. گیرد ان ا در این زمینا دو اقدا  باید . شودهای ررهنگی ورزشی توجا  برنامابا 

دادن اوقات رراغت جوانان و نوجوانان با  رضاهای ررهنگی و ورزشی موجود برای پوش از ظرریت 

 ةتوساع  ،کفایت رضاهای ررهنگی و ورزشی در منطقاا  بی با دلیل ،ونین هم. نحو احسن استفادد کرد

 . مرانی مدنرر قرار گیرد ةهای توسع رضاهای ررهنگی نین باید در برناما

بارای  . باشدها و امکاناتی کا در سا اتی از روز ممکن است بدون استفادد گیری از ظرریت بهرد

ممکن است در بخشای از ایاا     جن آن ی، شهرداری ورضاهای مدار ، مساجد، ادارات دولت ،مثال

بنادی  رضاها و امکانات را شناسایی و طبفاباید سیستم جامعی ای اد کرد کا این  ،استفادد باشد بدون 

کمک با مارد   برای  هایی کا برناما دیگر ها برای خیرین، کارآررینان و ارراد آن کارگیری باکردد تا امکان 

تواند اولین قد  برای شاروع ایان   استفادد میبدون کیل بانکی از رضاها و امکانات تش. دشورراهم  ،دارند

  .اقدا  باشد

، لیا استهای مختلف مشکل بسیاری از کارآررینان اجتما ی ها و ارگان  د  هماهنگی سازمان

 ،قبایاد متاولی همااهنگی باا طاور دقیا       ،در واقع. گیردهای الز  ان ا  در این زمینا هماهنگی باید

 .مشخص و نق  محوری در این زمینا رسما  با وی واگیار شود
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ایان  . راراهم شاوند   ،وکار برای کارآررینان و خیرینی کا انگیند رعالیت دارناد  تسهیالت کسب 

مین رضاا و مکاان، تصاویب قاوانین و     أ، کمک در ت(مالی  مینأت)تواند تسهیالت مالی  تسهیالت می

 . را دربرگیرد جن آن ها و مقررات حمایتی و اجرایی کردن آن

طاور   اهای محلی باید ب مشاغل خانگی مبتنی بر ظرریت ةرینی توسع گیاری و برناما سیاستبا  

، مشااغل  ندبا توجا با مشکالت و مسائلی کا زنان سرپرست خانوار با آن درگیر. شودجدی توجا 

 . استگشا  در این زمینا راد خانگی
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