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Abstract 
Today, in the field of entrepreneurship, special attention is paid to the category of 
entrepreneurship in the social ecosystem, which is mentioned as one of the 
factors that create benefits for society and reduce social harms. The purpose of 
this research is to design a model of social entrepreneurship ecosystem. It uses a 
mixed research method. The qualitative stage was performed with the Delphi 
approach and presence of experts- to identify variables of social entrepreneurship 
ecosystem and entrepreneurship institution of buildings representatives. The 
quantitative stage of structural equation modeling was used for validation and 
confirmatory factor analysis. The data collection tool was a questionnaire whose 
validity was confirmed by the experts. Its reliability was determined to be 0.779 
through Cronbach's alpha. The statistical sample of the qualitative section 
included 12 experts in the field of "social entrepreneurship ecosystem" selected by 
Snowball sampling method. In the quantitative stage, to obtain a proposed model, 
the statistical community was unlimited while the sample included 384 people- 
those who referred to the neighborhood houses of 22 districts of Tehran 
Municipality. Through three Delphi stages, the research variables were extracted, 
including the independent variables of social sustainability, economic 
sustainability, service quality, environmental sustainability, and cultural 
sustainability from the social entrepreneurship ecosystem. Moreover, citizen 
satisfaction, citizen trust, and citizen cooperation were variables dependent on 
the entrepreneurship institution of the buildings representatives. The results of 
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the quantitative section showed that all the hypotheses were approved and the 
entrepreneurship institution of buildings representatives aims to improve the 
social ecosystem conditions. 

Extended Abstract 
1. Introduction 
 Today, in the field of entrepreneurship, 
special attention is paid to the category of 
social entrepreneurship. It is mentioned as 
one of the factors that creates advantages 
for the society and reduces social harms.  

For the development of 
entrepreneurship, it is necessary to pay 
attention to various issues affecting it 
from many aspects and angles - the 
influential factors of the entrepreneurship 
ecosystem- (Mozafari & Sadeghpour, 
2017). The characteristics of the region and 
the place of residence of each population 
determine what policy should be adopted 
in support of entrepreneurial strategies 
and measures (Fini, et al., 2011: 1113). 
Moreover, the needs of societies are 
changing, new, and ever-increasing. In 
addition, for the committed performance 
of entrepreneurship, a more active and 
stronger presence of entrepreneurship 
experts and specialists is expected. The 
combination and integration of several 
concepts, such as ecosystem, social 
entrepreneurship, network, official 
institutions consisting of neighborhood 
residents were the sources of inspiration 
and development of the authors’ proposal. 
Also, since buildings are the places for the 
presence of social units, the proposed 
structural model of the current research is 
an institution under the title of the 
entrepreneurial institution of buildings 
representatives. In terms of theory, such a 
model is an example of bio-mimetics in the 
field of social entrepreneurship ecosystem 
for re-engineering the society by forming 

a social network. It would help urban 
people in the equations of living profit-
cost, risk management, education, etc. It 
will increase public productivity to the 
extent of human existence and human 
needs.  

Notwithstanding the importance of 
entrepreneurship, Iran's position in the 
field of entrepreneurship is not very 
desirable despite Iran's capacities. Also, 
researches show that there is no 
successful model of social 
entrepreneurship ecosystem. Therefore, 
the innovation and the main goal of the 
present research are to address this issue 
and present its optimal model. The main 
goal of the current research is to present 
the model of "the entrepreneurship 
institution of buildings representatives" 
according to the concept of social 
entrepreneurship ecosystem. The sub-
goals of the research also include 
examining the theoretical foundations of 
the social entrepreneurship ecosystem, 
extracting the components of "the 
entrepreneurship institution of buildings 
representatives" and the social 
entrepreneurship ecosystem, and 
validating the model of "the 
entrepreneurship institution of buildings 
representatives" based on the social 
entrepreneurship ecosystem. 

2. Methods  
The statistical population in the first stage 
(Delphi) included entrepreneurship 
experts and involved citizens. The 
statistical sample included 12 experts from 
the available sample. The sample size in 
the second stage- quantitative 
(validation)- was obtained using Cochran's 
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formula. Based on the findings of the first 
part of the research, a questionnaire was 
designed, and to obtain the reliability of 
the questionnaire, an initial random 
sample of 30 people was selected using 
Cronbach's alpha test. The validity of the 
questionnaire was approved by the 
experts of the Delphi panel (who 
participated in the first stage). Their 
shared opinion was the base of the validity. 
The number of 384 people was estimated 
for the statistical sample. With non-
random sampling method, the 
questionnaire was distributed among the 
clients in the neighborhood houses of 22 
districts of Tehran Municipality. 

Using the Goodness-of-fit tests such as 
the Kolmogorov-Smirnov method, the 
normality of the distribution of 
observations was checked. Correlation 
coefficients were considered first. Then, 
using the multiple regression method, 
factors affecting sustainable 
entrepreneurship were investigated based 
on the social entrepreneurship ecosystem. 
Structural equations were used to 
investigate the partial and general models 
based on the presented conceptual model. 
Finally, the most appropriate model which 
was optimal in terms of model selection 
criteria was determined and based on that, 
the important independent variables with 
a greater impact on the entrepreneurial 
institution of buildings representatives 
were determined. To check the research 
hypotheses, Structural Equation Modeling 
(SEM) was used with the help of Smart PLS 
3 Software. 

 
1 R Squares: the degree of influence of an 
exogenous variable on a weak, moderate, and 
strong endogenous variable of the fit of the 
structural part of the model by R2 criterion 

3. Results 
The parameters were extracted from the 
experts using the Delphi method. In the 
next step, the relationships of these 
parameters were obtained with the same 
method and converted into the adjacency 
matrix of the fuzzy conceptual map. At this 
stage, the fitting of the topic 
"entrepreneurial organization of buildings 
representatives" under the topic of 
demand-supply network was approved. In 
the third round of the expert Delphi panel, 
8 variables had been extracted and 
approved. Finally, the research model was 
formed. 

The results of the factor analysis of the 
questionnaire items had good validity. The 
coefficient of determination R21 was 
strong. The predictive quality= Q22 
showed strong productivity. The fit of the 
overall model (GOF) showed a strong fit. 

4. Conclusion 
By confirming the positive and significant 
relationship between the hypotheses, it 
can be concluded that the proposed model 
is an optimal and practical model based on 
the ecosystem of social entrepreneurship.  

The results of the current research are 
5 variables (social sustainability, cultural 
sustainability, economic sustainability, 
environmental sustainability, service 
quality) for the topic of social 
entrepreneurship ecosystem and 3 
variables (citizen satisfaction, citizen trust, 
citizen cooperation) for the topic of the 
entrepreneurship institution of buildings 
representatives. Our findings are 
consistent with Jameh Bozorgi and 
Meigunpuri (2022), Intezari (2019), 
Momeni Helali (2019), Meisami et al. (2017), 

2 Q2: the weak, medium, and strong predictive 
power in the model of the structure or exogenous 
structures related to it 
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Gholami and Mohammadzadeh Larijani 
(2017), Safaei pour et al. (2016), babaei 
hazeh jan(2016), Taheri Saffar etal.(2015), 
Seyedjavadin et al.(2015), Mokhtari 
Malekabadi(2014), Ghambarali et al.(2014), 
Nastaran et al.(2013), Sahasranamam and 
Nandakumar(2018), Spiegel(2017) , Mason 
and Brown (2014), Dempsey et al. (2012), 
and Suresh and Ramraj (2012).  

It is suggested that services should be 
provided according to the needs of the 

citizens. Cultural upbringing should be 
done through social networks. A platform 
for citizens' cooperation with the 
entrepreneurial institution of buildings 
representatives should be created.  

Funding: There has been no funding 
support. 
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10.22080/jem.2022.22172.3607  

 تاریخ دریافت:
 1400شهریور  1

 : پذیرش تاریخ 
 1401خرداد  25

 :تاریخ انتشار
 1401دی  6

 چکیده
د؛می  ایویژه   توجه  اجتماعی  اکوسیستم  در  کارآفرینی  مقوله   به  کارآفرینی  حوزه  در  امروز؛  آن  از  شو

ندمی  یاد  اجتماعی  هایآسیب   کاهش  و  جامعه  برای  آفرینمزیت  عوامل  از  یکی  عنوانبه   هدف .  کن
 کیفی  مرحله.  بود  ترکیبی  پژوهش  رویکرد  و  اجتماعی  کارآفرینی  اکوسیستم  مدل  طراحی  پژوهش   این

سیستم  متغیرهای  شناسایی  جهت   نظران  صاحب  حضور  با  و  دلفی  رویکرد  با   اجتماعی   کارآفرینی  اکو
ندگان  کارآفرینی   نهاد   و مان  نمای م  هاساخت دلسازی  از  کمی  مرحله.  شد  انجا  ساختاری  معادالت  م

ی  جهت دی  عاملی  تحلیل  و  اعتباریاب  روایی .  بود  پرسشنامه  هاداده  گردآوری  ابزار.  شد  گرفته  بهره  تأیی
  شد  تعیین -779/0 با برابر -کرونباخ آلفای با پرسشنامه پایایی. شد  تأیید خبرگان توسط پرسشنامه

فی،  بخش  آماری  نمونه.   تم»  حوزه  کارشناس  12  شامل  کی ماعی  کارآفرینی  اکوسیس نظور به  - «اجت   م
ر.  شد  انتخاب  برفی  گلوله  روشبه  -پیشنهادی   مدل  یک  آوردن  دستبه  آماری  جامعه  کمی؛  مرحله  د

یمحله  سراهای  به  مراجعین  شامل  -نفر  384   آماری  نمونه  و  نامحدود   شهرداری   گانه22  مناطق  ها
  پایداری   مستقل  متغیرهای  شامل  -تحقیق  متغیرهای  استخراج  دلفی،   مرحله  سه  یافته.  بود  -تهران

ت  اقتصادی،  پایداری  اجتماعی، ی،  پایداری  خدمات،  کیفی   اکوسیستم   از  فرهنگی،  پایداری  محیط
ت چنینهم اجتماعی؛ کارآفرینی  وابسته متغیرهای شهروند همکاری شهروند، اعتماد شهروند، رضای

مان  نمایندگان  کارآفرینی  نهاد  از  تأیید  هافرضیه  تمامی  داد  نشان  کمی  بخش  نتایج.  بود  -هاساخت
ی  مدل  عنوانبه  -ها ساختمان نمایندگان کارآفرینی  نهاد.  اندشده    با  که  است  آن  بر  -مصوب  پیشنهاد

تم  با  مرتبط  اقدامات  افزایش  پایداری   اجتماعی،  پایداری)  هایمؤلفه  اجتماعی،  کارآفرینی  اکوسیس
  بهبود   را(  اجتماعی  اکوسیستم  در  فرهنگی  پایداری  محیطی،  پایداری  خدمات،  کیفیت  اقتصادی،

 .بخشد

 کلیدواژه ها: 
  کارآفرینی، اکوسیستم،

  اکوسیستم  اجتماعی، کارآفرینی
 اجتماعی  کارآفرینی
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 مقدمه  1
  اقتصادی   موفقیّت   در   کنندهتعیین  عاملی   کارآفرینی

 فضایی   توزیع   به  دادن   شکل   و   کشور  یک
  بشمار   ملّی   قلمرو   در   اقتصادی   هایفعّالیّت

طور کلی، کارآفرینی  به  (. 2014  ،1سیلوا   و   فاگیو )رودمی
زندگی   شئون  تمام  در  و  بوده  بشر  با  همراه  همواره 

های بشری  حضور داشته و مبنای تحوالت و پیشرفت 
همکارن،   و  کیاکجوری  است)  امروزه1390بوده    در   (. 

  کارآفرینی   مقوله   به  ایویژه   توجه   کارآفرینی  حوزه
از  است   معطوف  اجتماعی    از   یکی  عنوانبه   آن   که 

  های آسیب   کاهش  و  جامعه  برای   آفرینمزیت   عوامل
  که   چشمگیری  تاثیر  همچنین  .شودمی   یاد  اجتماعی 

  زایی اشتغال  همینطور و  ملی درآمد و اقتصاد روی بر
  توسعه  برای  .است  گذاردانکارناپذیرمی   جوامع   در

  مختلف   موضوعات  به  توجه  نیازمند  کارآفرینی
  یکی   هستیم  متعدد  زوایای  و  هاجنبه  از  برآن  تاثیرگذار

)  است  کارآفرینی  اکوسیستم  تاثیرگذار  عوامل  این  از
نهادکارآفرینی  (1396  صادقی،  مظفری، تشکیل  و   .

ها، همراه با مزایا و قدرت قانونی  نمایندگان ساختمان 
اجتماعی،   مزایای  و  مثبت  پیامدهای  با  آن، 

رفع   کنندهتأمین این  کنندهو  در  قانونی  خأل  ی 
ها خواهد بود.  خصوص و تقویت مدیریت ساختمان

بر   نهادی؛ عالوه  تشکیل چنین  قانونی  با الزامات  لذا، 
توسط   امور  مدیریت  و  مسئولیت  قبول  ساماندهی، 
فرد یا گروهی از ساکنین که  وضعیت زندگی ساکنین  

بهینه برخی    را  فعلی  مدیریت  نابسامانی  معضل  و 
دیگر  ساختمان ساکنین  خواهدکرد  حل  را  ها 
از  ساختمان نمود.  خواهد  تشویق  کارآفرینی  به  را  ها 

نیروهای فکری، معنوی و مادی بیشتری در این جهت  
بیشبهره  هرچه  امکانات  کارآفرینی  برداری،  برای  تر 

 (2016، 2موفق فراهم خواهد شد)رواف

جمعی شهرنشین،  رشد  جامعه  در  بخصوص  ت 
وضعیت اقتصادی و الزام به رعایت اقتصاد مقاومتی،  
وضعیت سیاسی و فشارهای سیاسی، رشد جمعیت  

 
1. Faggio, G., Silva, O 
2. Ruef M. 
3. Ostrom, E 

علمی،  کرده تحصیل و  هدفمند  تالشی  به  آماده  ی 
ها، لزوم  لزوم حفظ منابع و جلوگیری از هدررفت آن 

بهره استفاده و  بهینه  معنوی،  ی  و  مادی  منابع  وری 
کردن  زافزون به کسب شغل آبرومند و برآورده نیاز رو

های زندگی روز، داشتن کشوری در حد بهشت  هزینه
در  فرصت  کارآفرینی  روزافزون  رشد  و  روز  بحث  ها، 

انتفاع  حیطه و  کاربرد  لزوم  آن،  متنوع  و  وسیع  های 
ی تحصیلی کارآفرینی، و از  اجتماع از اقتضائات رشته

دارد  هیان را برآن  تواند دانشگااین دست شرایط، می 
که تالش کنند تا سهم خود را در حد توان و امکانات  

حیطه در  ایفا  خود  اجتماعی  نوع  از  کارآفرینی  ی 
  مفید   تأثیر  به  امید  وجود   با   .(2016،  3)اوستروم نمایند

ناکارآمد   بسیار   هایپژوهش   اجتماعی؛  کارآفرینی
  داده،   نشان  را  جدید  مدیریت  و  بازنگری  لزوم  کنونی،

  هایپژوهش   انجام  ضرورت  و   اهمیت  بر  مؤکد
  اقشار   تمامی  همکاری  و  دهیسازمان  تر،بیش 

  تالش  جهت این  در  بنابراین .  هستند جامعه مختلف
  اجتماعي   کارآفريني  اکوسيستم  در  مجدد  مهندسی

  یک   هر   های فعالیت  اکوسیستمی   های ویژگی   برمبنای
و  .  کندمی   پیدا  مفهوم  ،  جامعه  با  همکاری در  اجزا  از

  تعیین   جمعیت  هر  زندگی  محل  و  منطقه  هایویژگی 
  و   تدابیر  از   حمایت   در  مشی خط   چه   که  کندمی

و  4فینی)شود  اتخاذ   کارآفرینی   هایفعالیت
  در   جوامع  نیازهای  سو؛آن   از(.  1113:2011همکاران،

  ایفای   برای .  است  روزافزون  و   جدید   تغییر،  حال 
  ترقوی   و  ترفعاالنه   حضور  کارآفرینی؛  متعهدانه

  صحنهبه   برای   کارآفرینی  متخصصان  و  کارشناسان
  هایزیرساخت   ایجاد  و  جامعه  مختلف  اقشار  آوردن

  حلقه   .است  انتظار  مورد  حضوری   چنین  برای   الزم
  چند   تجمیع   و  ترکيب   دیگر  عبارتبه   یا   ارتباطی

اکوسیستم،   شبکه،   اجتماعی،  کارآفرینی  مفهوم 
چون  هم   ها،محله  ساکنین  از  متشکل  رسمی   نهادهای 

  خالق،   مراکز   محالت،   سراهاي   ای،محله   هایانجمن 
  پيشنهاد   توسعه  و   الهام  منشأ   ساختمان   مدیریت 

حاضر  نويسندگان   از   ايشبکه  مفهوم   - تحقیق 

4. Fini, R.Grimaldi, R. Santoni, S. Sobrero, M. 
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  . است  - هاساختمان   نمايندگان  کارآفريني   نهادهای 
  اینمونه  الگویی  چنین رود می  انتظار تئوری؛ لحاظ به

کوسیستم  زمینه  در  تقلیدزیست    کارآفرینی   ا
  تشکیل   با   جامعه  مجدد  مهندسی   برای  اجتماعی 

  نمايندگان   کارآفريني  نهاد  نامبه   اجتماعی  ایشبکه
  بشری   جوامع   افراد   تمامی .  باشد  ها ساختمان

  زندگی،   هزينه   سود   معادالت  در   را  شهری   بخصوص 
  وجودی   وسعت  به...    و  آموزش،  ریسک،  مدیریت

  وری بهره   دهد.  یاری   انسانی   نیازهای   و   انسان
و    ارمغان   به  عمومی  روزافزون آن آورد.  که  از  جا 

نیازها   رفع  برای  اقدام  و  شناسایی  کارآفرینی  رسالت 
یک   و  اکوسیستم  یک  شرایط  به  توجه  با  و  است، 

هم  سیستمی،  آناقدام  از  ساختمان چنین  که  ها  جا 
اجتماعی واحدهای  حضور  مدل    محل  هستند؛ 

به  نهاد  یک  حاضر،  تحقیق  پیشنهادی   ساختاری 
حلقه تکمیلعنوان  و  ارتباط  چرخه کنندهی  ی  ی 

نهاد کارآفرینی نمایندگان   اکوسیستمی، تحت عنوان 
اجزای  ساختمان تمامی  نهاد،  این  در  است.  ها 

به  می اکوسیستم  گرفته  نهاد  مشارکت  این  در  شوند. 
جامع مشترک  مشکالت  با  هکارآفرین؛  انسانی  ی 

هماهنگی، تسریع و بهبود روند پاسخگویی به نیازها  
به  هستند.  حل  در  قابل  شفافیت  و  دقت  با  عالوه؛ 

نقشه  نیازمندیترسیم  فرصت ی  و  و  ها  عوامل  ها، 
می واقعی  کارآفرینی  به مسیرهای  به شود.  روز  علت 

نقشه  این  تقویت    شدن  منافع،  تأمین  نیازها؛  از 
زیان  کاهش  اطالعات  اقدامات،  و  دید  از  حاصل  های 

اکوسیستم   این  جوانب  تمامی  در  متغیر،  یا  ناکافی 
می  می تضمین  آرمانشود.  حفظ  توان  آرزوی  و  ها 

سیاست اجرای  انسانی،  و  حقوق  کشوری  های 
اکوسیستم   مسیر  از  را  جهانی  مجامع  مصوبات 

ب تحقق  نهادکارآفرینی  که  آنجا  از    کارآفرینی   خشید. 
یکیساختمان   نمایندگان   و   مفقوده  هایحلقه  از  ها 

  همگامي،   و   هماهنگي   شرایط  تحقق  برای   نهادی   مؤثر،
اتفاق   قریب  اکثریت  مشارکت  عالوهبه  وحدت،   به 

امید  خوب  حاکمیت  و  توسعه  شهروندان،  است؛ 
کارآفرینی  در  اقدامات  است نهاد    نمایندگان   شبکه 

بیش انساختم   در   همگام،   منسجم،   پیش   از   ها 
  درگیرکننده   دربرگیرنده،   کشوری،  واحد   هدف   راستای

  و  مطابق  جامعه،  افراد  تمامی  منافع  راستای  در  و
 باشد.  روز نیازهای  با پذیرتطبیق

به جایگاه   باتوجه  دارد،  کارآفرینی  که    اهمیتی 
  و   ایران   های ظرفیت   با وجود   کارآفرینی   حوزه  در   ایران 

  چندان   کار  و  کسب  دهگانه  هایشاخص   براساس
پژوهش   مطلوب همچنین  می نیست.  نشان  دهد  ها 

اکوسیستم  مدل  وجود    کارآفرینی  موفق  اجتماعی 
این   به  پرداختن  حاضر  تحقیق  نوآوری  لذا  ندارد. 
تکنیک   اجرای  از  پس  است.  آن  مدل  ارائه  و  مسئله 
دلفی و روش کمی، تحلیل عاملی تاییدی، مدل بهینه  

است.     کارآفرینی  وسیستماک شده  ارائه  اجتماعی 
مدل  ارائه  حاضر  تحقیق  اصلی  کارآفرینی    هدف  نهاد 

  کارآفرینی   اکوسیستم   پایه بر  هانمایندگان ساختمان 
شامل    اجتماعی  نیز  تحقیق  فرعی  اهداف  است. 

ی،  اجتماع   ینیکارآفر  ستمیاکوس  ی نظر  ی مبان  ی بررس
مؤلفه   ندگان ینما   ی نیکارآفر  نهاد   ی هااستخراج 

اکوس  هاساختمان و  اجتماع   ی نیکارآفر  ستم یو  ی، 
کارآفر  مدل   یابی اعتبار   ندگانینما   ینینهاد 

پا  هاساختمان ی  اجتماع   ی نیکارآفر  ستمیاکوس  ه یبر 
 است.

 

 ادبيات  مرور 2
 اکوسیستم  2.1

پایه  و  بنیادین  مفهومی  این  اکوسیستم  است.  ای 
بکار   طبیعت  آموزش  و  شناخت  تعریف،  در  مفهوم 

ایکوسیستم  می و  فرانسوی  عبارتی  اکوسیستم  رود. 
ی  سازگان است. مجموعهی انگلیسی مترادف بوم واژه

اعضا عناصر زنده و غیرزنده  اجزای موجود در فضای  
به  زندگی،  محیط  و  روش زیستی  و  رفتارها  های  عالوه 

پویای   و  پیچیده  تعامالت  و  ارتباطات  ایشان   خاص 
مشخ محیط  در  و  یکدیگر  با  را  ایشان  نامحدود  و  ص 

گویند)سوجیموتو  اکولوژیک  اجتماعی    سیستم 
 . (49:2018، وهمکاران
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براون  و    های رشته   (دانشمندان2014)1ماسون 
در   و  متنوع   علل   بررسی  با  و  برزمان  فرایندی   متعدد 

استاتیک    نه  دینامیک  بر   کارآفرینانه،  های موفقیت
همکاران    نمودند.  تأکید   اکوسیستم  بودن و  قمبرعلی 

آن 1393) دیده  (  ما  کشور  اکوسیستم  در  که  چه 
انجمن می مراکز،  کانون شود؛  مجامع،  ها، ها، 

به  سازمان کمک  در  کشور  سطح  در  بسیاری   ... و  ها 
به   مشغول  و  تأسیس  جامعه  فرد  فرد  مشارکت 

پایین  به  باال  از  جهتی  همگی  که  هستند؛    فعالیت 

 دارند.

 کارآفرینی  2.2
پديده كارآفريني   عنوان  نقش  به  اقتصاد،  در  نوين  اي 

موثري را در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشورها ايفا  
كند. كارآفريني در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار،  مي

است كليدي  نقش  معدندار،  داراي   (1397  .)
رویدادهای   و افراد هایویژگی  تعامل حاصل کارافرینی

 انجام در را افراد تصمیمات و است محیطی
کارافرینانهفعالیت دهد)  می  قرار تاثیر تحت های 

بابایی 2015،  2ایستام  و هزه (.    ( 1395)همکاران  جان 
قبیل  معتقدند   از  شرایطی  وجود  درصورت  مردم 

خواهند   تمایل  کارآفرینی  سمت  به  محیطی،  عوامل 
همکاران)داشت و  سیدجاویدان  این  1394.  به   )

سرمایه که  یافتند  دست    نوآوری   و   ماعیاجت  نتیجه 
 .  دارد  کارآفرینی  بر  معناداری و مثبت تأثیر

 اجتماعی   کارآفرینی 2.3
فعالیت  دربرگیرنده  اجتماعی  است  کارآفرینی  هایی 

شود.  که درراستای پیشبرد اهداف اجتماعی انجام می 
مطرح   فرد  یک  از  بیش  حضور  اجتماعی  اهداف  در 
خواهد   افراد  از  جمعی  یا  گروه  به  منافع  و  است 
کارهای   و  کسب  بر  عالوه  اجتماعی  رسید.کارآفرینی 
نیز   اجتماعی  اهداف  دربرگیرنده  نوآورانه،  غیرانتفاعی 
است   فرایندی  بر  تمرکز  اجتماعی  کارآفرینی  هست. 
اهداف   تعقیب  برای  خاصی  رفتارهای  آن  طی  که 

می  شکل    کارآفرینی   هدف  مهمترین  گیرد  اجتماعی 

 
1. Mason, C., & Brown, R 
2.Stam, E  

  بهبود   مانند  ،اجتماعی  انگیزه   یک  به  توجه  اجتماعی،
  بشر   حقوق   از   دفاع   فقر،  با   مبارزه   اجتماعی،  انسجام 

  است   درمانی   و   بهداشتی  خدمات  ارتقای   یا   و
اجتماعی    (.1396  همکاران،  و  پیرمحمدی) کارآفرینی 

های اجتماعی و  رشد جامعه خود  به دنبال پیشرفت 
به   اجتماعی  و  مالی  جذاب  سود  ارائه  ویژه  به 

خود   کلیدی  اصلی  سهامداران  مزایای  و  هستند 
و   نوآوری  فرآیندهای  ایجاد  اجتماعی،  کارآفرینی 

همکاران،    3اجراست)گیلمور  و  2011و  احسانی   .)
فرصت،  1396همکاران) که  رسیدند  نتیجه  این  به   )

کارافرینی   ابعاد  منابع  و  افراد  اجتماعی،  ارزش 
(  2018)4ساهاسرانامام و نانداکومار اجتماعی هستند. 

که   فردی سر معتقدند  اجتماعی،  مایه  ،  کارآفرینی 
رسمی سیاسی ،  نهادهای  و  آموزشی  مالی،  از    ابعاد 

بابایی  مؤلفه هستند.  اجتماعی  کارافرینی  های 
همکاران) هزه  و  عوامل1395جان  که  یافتند  دست   )  

  تم  پنج  قالب در شهری،  کارآفرینی بر مؤثر اقتصادی
و ابزارها    هوشمند   اقتصاد  مالی،  هایمکانیزم   اصلی 

  و   هاایده   سازی   تجاری   شهری،  مشاغل   ری،شه
 شهری هستند. بازارهای

 اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی   2.4
نهادهایی   و هاسازمان افراد، به کارآفرینی اکوسیستم

توسعه   به فرد تصمیم مانع یا محرک که کندمی اشاره
 تاثیر کارها و کسب موفقیت در و است کارآفرینی

دارد  (.  1400پوری،میگون   و  بزرگیجامه)زیادی 
  طراحی   براي   مبنایی    عنوان به  کارآفرینی  اکوسیستم

  کارهاي   و   کسب   براي   ویژه  به  کارآفرینی  سیاستهاي
اکوسیستم    ظهور   مدار  آوريفن    جدید    یافت. 

  هاي تالش   که  کندمی   ایجاد   را  محیطی  کارآفرینی
)قمبرعلی   کارآفرینانه کند  تشویق  همکاران،    را  و 

جامه 1393 میگون (.  و  این  1400پوری) بزرگی  بر   )
اکوسیستم که    شامل کار و کسب اعتقادند 

دولت، فردی، هایجنبه  اختراع، ثبت سازمانی، 
سرمایه  مالکیت  و هازیرساخت  گذاریفکری، 

انتظاری) کارآفرینی فرهنگ این  1398است.  به   )

3. Gilmore, A 
4. Sahasranamam, S., & Nandakumar, M. K 
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مؤلفه  که  رسید  کارآفرینی؛  نتیجه  اکوسیستم  های 
انسانی   سرمایه  توسعه  فناورانه،  دانش  تولید 
ایجاد   کارآفرینی،  دانشکاران  پرورش  نوآورانه، 
اقتصاد   بنیان،  دانش  کارآفرینی  و  نوآوری  فرآیندهای 
و   دانش  فرهنگ  باز،  جامعه  رقابتی،  و  باز 

هاللی) ˏداریحکومت  مؤمنی  است.  (  1398خوب 
حوزه  است  اصلی  معتقد  کارآفرینی؛  های  اکوسیستم 

حمایت  فرهنگ،  مالی،  تأمین  سرمایه  سیاست،  ها، 
( یافتند  1396انسانی و بازار است. میثمی و همکاران)

فناورانه   کارآفرینی  اکوسیستم  حاکمیت،    بعد  12که 
پشتیبانی  فرهنگ،  زیرساخت سرمایه،  نرم،  ، های 

سازمان فناور،  کارآفرینان  شرایط  استعدادها،  ها، 
ها و تعامالت، بازارها و مشتریان، آموزش  ه ویژه، شبک

به  دارد.  پرورش  محمدزاده  و  و  غالمی  نظر 
سیاست 1396الریجانی) مالی،  پشتوانه  دولت،  (  های 

تحقیق  برنامه انتقال  کارآفرینی،  آموزش  دولت،  های 
زیرساخت  توسعه  قوانین  و  قانونی،  و  تجاری  های 

زیرساخت  مؤلفهورود،  از  اکوسیستم  ها  های 
( با توجه  2017)1آفرینی روستایی هستند. اشپیگلکار 

های کارآفرینی در بروز  به اهمیت و نقش اکوسیستم
های با رشد باال یازده ویژگی) فاکتور( خاص  کارآفرینی 

تاریخچه   و  فرهنگی  نگرش  فرهنگی)  گروه،  سه  در  را 
شبکه اجتماعی)  مالی،  کارآفرینی(،  سرمایه  ها، 

روابط  و  استعدامرشدها  و  و  ها  کاری(  دهای 
پشتیبان،  ملموس)دانشگاه  امکانات  و  خدمات  ها، 

اکوسیستم   برای  را  باز(  بازارهای  و  دولت  و  سیاست 
نموده  معرفی  رامراج کارآفرینی  و  سورش  (  2012)2اند. 

مؤلفه  که   یافتند  دست  مهم  این  اکوسیستم  به  های 
قالب   در  اخالقی،    8کارآفرینی  پشتیبانی  گروه 

پشت مالی،  بازار،  پشتیبانی  پشتیبانی  فناوری،  یبانی 
پشتیبانی   شبکه،  پشتیبانی  اجتماعی،  پشتیبانی 

می  بندی  دسته  محیطی  پشتیبانی  و  شود.  دولت 
از  2011آیزنبرگ) اکوسیستم  کلی  اجزای  دریافت   )

دولت(   و  رهبری  شامل  سیاست)  اصلی  بعد  شش 
داستان   شامل  فرهنگ)  مالی،  موفقیت  منابع 

نرم  و  اجتمکارآفرینی  پشتیبانی های  های  اعی(، 

 
1. Spigel, B 

حرفه  سرمایهزیرساختی،  غیرعمومی،  و  انسانی)    ای 
شبکه شامل  بازارها)  کارکنان(،  و  تحصیالت  ها  شامل 

طور کلی حدود  و مشتریان اولیه( تشکیل شده که به 
 مؤلفه را در بردارد.  50

  نمايندگان کارآفريني  نهاد 2.5
 ها ساختمان 

مفید   تأثیر  به  امید  پيشنهاد  با  اجتماعی؛  کارآفرینی 
عصاره ویژگی،  ترکیب  حاضر  به    تحقیق  عبارتی  یا 

تیم حلقه اکوسیستم،  مفهوم:  چند  ارتباطی  سازی ی 
اجتماعی،   کارآفرینی  "نهاد"،  مفهوم  تیمونز،  مدل 
از   متشکل  رسمی  نهادهای  محالت،  سراي  شبکه، 

ها، هیئت مدیره یا مدیریت ساختمان،  ساکنین محله
نمايندگان  شبکهي  توسعه کارآفريني  "نهاد  از  اي 

آن  از  است.  و  ساختمان"ها  انسان  با  نهاد  این  که  جا 
انسان  زندگی  وجودی  خواهدبود،  ابعاد  ارتباط  در  ها 

هم  هستند   آن  با  مرتبط  که  ابعاد  مفاهیمی  چون 
  ایجاد  از نهایت خواهندبود. هدف بی  - وجودی انسان

این است که،   ها ساختمان نمایندگان  کارآفرینی   نهاد
تعدادی   متشکل   ایشبکه   نهاد   این  کارآفرین   از    نهاد 

  کارآفرینی   پوشش   تحت   که   آنچه  هر .  باشد  اجتماعی 
ت  زمینه  است،  اجتماعی است و هدف    نهاد  این  فعالی

این نهاد، ارتباط با آحاد جامعه، یافتن نیازهای واقعی  
و    جامعه، تأمین  برای  جامعه  واقعی  نیازهای  بازتاب 

آن مسئولین  رفع  یا  جامعه  افراد  دیگر  توسط  ها 
یکدیگر   با  جامعه  افراد  مابین  ارتباط  ایجاد  مربوطه، 

شفاف جهت  مسئولین،  با  نقشه یا  رسم  و  ی  سازی 
بازدهی   کارایی،  میزان  ن  تعیی جامعه،  واقعی  نیازهای 

برنامه  اقدامات،  نواقص  آینده)اقدامات  دقی  ریزیو  ق 
 جدید، رفع نواقص اقدامات قبلی، ... ( است. 

 شناسي  روش 3
  اکوسیستم  طراحی  كه  تحقيق  موضوع  به  توجه  با

  جامعه  است،   تهران   شهر   در   اجتماعی  کارآفرینی
خبرگان   تحقیق  این  آماري دلفی(،  اول)  مرحله    در 

  این   آماری  نمونه .  است  درگیر  شهروندان  و  کارآفرینی

2. Suresh & Ramraj 
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خبره در نظر    12بود که    دسترس  در  نمونهاز    تحقیق
شد. کمی    نمونه   حجم   گرفته  یعنی  دوم  مرحله  در 

  دست  به  کرانو ک فرمول  از  استفاده با)اعتبارسنجی( 
یافته براساس  ابتدا  پژوهش،  آمد.  اول  بخش  های 

سپس و  شد  پرسشنامه  طراحی  به  به  برا  اقدام  ی 
پرسشنامه پایایی  آوردن    ی تصادف  نمونه   ک ی  دست 

آزمون    و  انتخابنفر   30  حجم  به  هیاول از  با استفاده 
ساخته،  محقق  پرسشنامه  پایایی  کرونباخ،  آلفای 
مورد سنجش قرار گرفت. پس از تأیید پایایی و روایی  
تأیید   به  صوری  روایی  روش  به  )که  پرسشنامه 
پرسشنامه   گرفت(  اول  بخش  در  دلفی  پنل  خبرگان 

در تحقیق      در میان تمام جامعه نمونه، توزیع گردید.
که   شد،  گرفته  درنظر  نامحدود  آماری  جامعه  حاضر 
و   )موفقيت  واريانس  بيشينه  گرفتن  نظر  در  با 

با   برابر  حدي  05/0شكست  خطاي  و  تعداد  05/0(   ،
برآورد   384 آماري  نمونه  عنوان  به  روش  نفر  با  شد. 

  به  مراجعین  تصادفی؛ پرسشنامه بینگيري غیرنمونه 
  تهران   شهرداری  گانه22مناطق    هایمحله   سراهای

گردید.   پرسشنامه   روایی  سنجش  برای  توزیع 
  که  - کارآفرینی رشته خبرگان  نظرات  از ساختهمحقق

شد.    استفاده  -داشتند  همکاری  نیز  دلفی  پنل  در
گويه   آنها  نظر  اشتراک   بودن   معتبر  بر  مبني  ها،بر 

برای    . بود  نظرمورد   سنجه دلفی  روش  انتخاب  دلیل 
فاقد  جمع  یکدیگر،  با  عوامل  ارتباط  یافتن  و  آوری 

تحلیل   روش  از  استفاده  و  عوامل  بودن  قطعیت 
منظور بررسی میزان  های مفهومی فازی بود. بهنقشه 

داده ابتدا  پرسشنامه،  از  پایایی  آمده  بدست  های 
تجزیه   مورد  کرونباخ  آلفای  از  استفاده  با  پرسشنامه 

ت طبق  و  کرونباخ  آلفای  ضریب  گرفت.  قرار  حلیل 
شد، لذا از پایایی    -7/0باالتر از    -  779/0برابر    1جدول  

 برخوردار است.  

 
 باخ کرون   ی آلفا   ب ی ضر   1جدول  

 نتیجه  ضریب آلفای کرونباخ شماره سواالت  متغیرها  ردیف

 مناسب  0/ 862 3 ی اجتماع 1

 مناسب  0/ 746 3 اقتصادی  2

 مناسب  0/ 822 3 خدمات  تی فیک 3
 ضعیف  791/0 3 ی طیمح 4

گ 5  مناسب  738/0 3 ی فرهن

ی  6  مناسب  711/0 3 اکوسیستم کارآفرینی اجتماع

 مناسب  0/ 746 3 شهروند  تیرضا 7

 مناسب  806/0 3 شهروند  اعتماد 8

 مناسب  0/ 796 3 همکاری شهروند  9

 

  روش   نظیر  برازش  نیکویی  های آزمون   از  استفاده   با
  مشاهدات   توزیع  بودن  نرمال   اسمیرنوف-کلموگروف

درنظر    ضرایب  ابتدا  گردید.  بررسی همبستگی 
  رگرسیون   روش   از   استفاده  با   سپس  شد.گرفته

  براساس   پایدار   کارآفرینی  بر  مؤثر  عوامل  چندگانه
  با   سرانجام  بررسی،  اجتماعی  کارآفرینی  اکوسیستم

  بررسی   به  نسبت   ساختاری  معادالت   از   استفاده

  مفهومی   مدل   براساس  کلی   و   جزیی   هایمدل 
شد.  شدهارائه   از   که  مدل   ترینمناسب  نهایتا    اقدام 

  و   تعیین  بود   بهینه   مدل   انتخاب   معیارهای  نظر
  بیشتری   تأثیر  که   مهم   مستقل  متغیرهای  آن   براساس 

  دارند   هاساختمان   نمایندگان  کارآفرینی   نهاد   در
 است:  ذیل شرح  به معیارها. مشخص گردید
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NFIیمدل مستقل با مدل سهیشاخص به مقا  نی: ا 
م  توسط    ن ی ا  پرداخت.  شد،داده    شنهاد ی پحقق  که 

هر عدد    شاخص  به  ا   ترک ی نزد  ک یچه  به    ن یباشد 
 است.ما مناسب بوده  ی شنهاد یمعناست که مدل پ

RFI نسب برازش  شاخص  مدل    ی:  مناسبت  و  است 
را   شده  ا سنجیدارائه  مقدار  هرچه    ک یبه    اریمع  ن ی. 

 باشد، مدل بهتر است. ترک ینزد 

IFI ا نمو  اریمع  ن ی:  برازش  هرچه    ی شاخص  است. 
  ی ریگ  جهیباشد نت  ترکی نزد  ک یبه     اریمع  نیمقدار ا

 مناسب است.  ی شنهادیکه مدل پ شود می

CFIا مقا  اریمع  نی:  برازش  است.    یاسه یشاخص 
  جه یباشد نت  ترک ینزد   کی به    اریمع  ن یهرچه مقدار ا 

 .مناسب است ی شنهادیکه مدل پ  شود،یگرفته م

GFI:  هرچه    . است  نیکویی شاخص برازش    اریمع  ن ی ا
نت  بزرگتر  8/0از  مقدار   م  جهی باشد  که    شود، ی گرفته 

 .مناسب است یشنهاد یمدل پ

AGFI:   برازش    اریمع  نیا تصحیح  شاخص  نیکویی 
مقدار    . است  شده نت  بزرگتر  8/0از  هرچه    جه یباشد 

 .مناسب است ی شنهادیکه مدل پ  شود،یگرفته م

RMSEA  :ریشه شاخص  اریمع  نی ا توان  ،  میانگین  ی 
است. خطا  مقدار    مربعات    کوچکتر07/0از  هرچه 

نت م  جهیباشد  پ  شود،ی گرفته  مدل    ی شنهادیکه 
 . مناسب است

 هايافته 4
روند   مورد  در  مختصری  توضیح  ابتدا  بخش  این  در 
از   روند استخراج پارامترها  و  داده شد  پژوهش  انجام 

دلفی   روش  از  استفاده  با  قرار  بررس   موردخبرگان  ی 
همین   با  پارامترها  این  روابط  بعد  مرحله  در  گرفت. 

نقشه    آمدهدست بهروش   مجاورت  ماتریس  به  و 
مرح این  در  شد.  تبدیل  فازی  به  مفهومی  توجه  با  له 

مولفه  کارآفرینی  استخراج  اکوسیستم  یک  های 
نمایندگان   کارآفرینی  »نهاد  موضوع  برازش  اجتماعی؛ 

نیازساختمان شبکه  موضوع  ذیل  مورد  -ها«  تأمین 
 تأیید قرار گرفت.  

نیاز شبکه  پژوهش،  این  بر  -در  داللت  تأمین؛ 
ای دارد که وظیفه سنجش نیازهای شهروندان  شبکه

م همچنین  نیز  و  تأمین  محل  دارد.  را  آن  تأمین  حل 
بیرون   احیانا  یا  شبکه  داخل  منابع  از  است  ممکن 
شبکه، باشد. در واقع این عنوان، یک عنوان قراردادی  
و   نیاز  برآورد  شبکة  از  اولیه  سنجش  برای  که  است 
در   شد.  بینی  پیش  تحقیقات  مسیر  در  نیاز؛  تأمین 

مولفه  بعد  مدل مرحله    ی نیکارآفر  ستمیاکوس  های 
نمایندگان  اجتماع کارآفرینی  نهاد  همچنین  و  ی 

ها با روش دلفی استخراج شد و در نهایت  ساختمان
 مولفه های مدل و برازش آنان، اعتبار سنجی  شد. 

تحلیل   انجام  رفتار    FCMدر  بررسی  به  مربوط 
نیاز شبکه  در  ترتیب    4تأمین  -شهروند  به  مرحله 

موردی  مطالعه  شامل؛  که  شد  استخراج    انجام  و 
جمع  پرسشنامه،  تهیه  نظرات  پارامترها،  آوری 

،  FCM خبرگان) روش دلفی(، ایجاد ماتریس مجاورت
 است. FCM، تحلیل FCMترسیم 

کارآفرینی   نهاد  برازش  دلفی)اثبات  اول  مرحله 
 ها(نمایندگان ساختمان 

  یآورجمع  برای  یافتهساختار  فرایندی  دلفی   روش
  از   گروهی  نزد  در  موجود  دانش  یبندطبقه  و

  توزیع   طریق  از  که  است  خبرگان  و  کارشناسان
  بازخورد   و  افراد  این  بین  در  هاییپرسشنامه

  صورت   دریافتی  نظرات  و  هاپاسخ شده  کنترل 
اول  می مرحله  در  خبرگان    عامل  25گیرد.  توسط 

ازرابط عبارتند  که  گردید.  (،  UIFشهروندی)  معرفی 
 قدرت  (،GND(،جنسیت)STRشبکه)  ساختار

(،  WMPشبکه)  پذیری تحریک  قدرت  (،WCPکنترل)
همدلی)WLKشبکه)   بودن   داشتنی دوست   ،)SYM  ،)

اقتصادی) شناختی)ECFعوامل  جمعیت   ،)DGF  ،)
شهروند) سازمانUCNآسودگی  (،  ORGیافتگی)(، 

(، INFاطالعات)  (، ارزشمندیEOIاطالعات)  اثربخشی
 (، رفتارCLT(، جمعیت)UINشبکه)  با  شهروند  تعامل

مشارکت) EXBاکتشافی)  ،)INV،)   به   شهروند   نیاز  
هزینهUNDتأمین)-نیازسنجی   جدید  شبکه   مورد   (، 

نیازUCSشهروند)  تحمل (،  NFCشناخت)  به  (، 
چالشUCMدیگران)   با  شهروند  ارتباط   پذیری   (، 
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مهارتUCHشهروند) گرایش USKشهروند)  (،    به   (، 
سطحATTکننده)  تأمین که  OSLبهینه)  تحریک   (،   .)

)اعتماد شهروند به    SNT  - هدف  در مرحله دوم عامل
دیگر     -شبکه( مستقیم  ارتباط  تا  شد  اضافه  آن  به 

عامل با  انتخاب    عوامل  دلیل  گردد.  استخراج  هدف 
برا دلفی  جمع روش  با  ی  عوامل  ارتباط  یافتن  و  آوری 

از   استفاده  و  عوامل  بودن  قطعیت  فاقد  یکدیگر، 
 های مفهومی فازی است. روش تحلیل نقشه

نظرات   از  اجماع  یک  دلفی،  روش  اتمام  از  پس 
دست   به  یکدیگر  با  عوامل  ارتباط  مورد  در  خبرگان 

می  که  راتوان  آمد؛  نقشه    آن  مجاورت  ماتریس  به 
ک فازی  می مفهومی  تشکیل  بعد  مرحله  در  شود  ه 

 تبدیل نمود.  

 (FCMنقشه مفهومی فازی) 

از   نقشه    دستبه پس  مجاورت  ماتریس  آوردن 
فازی   یال آن  مفهومی  )نمونه  شد  +   5  وزن  با  هارسم 

 (.  1در شکل 

 

 
 +( 0.5ها با وزن  یال )   عوامل   ن ی ب   ف ی ضع   مثبت   روابط   1  شکل 

 

تحلیل نقشه مفهومی فازی)   4.1
FCM ) 

باید  مرحله  این    فازی   مفهومی   نقشه  روی   بر   در 
  اثر   دهی   اثر  منظوربه    تحلیل  این .  داد  انجام   تحلیل

  درگذشت   پویا   سامانه   تغییرات  مشاهده   و   ایشبکه
در تحلیل نقشه مفهومی فازی سعی بر    .است زمان

متغیرها بر روی یکدیگر    تکتک تغییر    ریتأثاین شده  
کل   در  آید.  دست  که    عامل  25به  داشته  وجود 

زمانی    100طی    هاآن  تکتکتغییرات   دوره 
که    شدهمحاسبه حدود    جهیدرنتاست 

  2سطر داده به وجود آمد. در جدول  33.554,432
  SNTبر روی متغیر هدف که    تنها تغییر تک متغیرها 

است،    است شده  اختصاری    SNTآورده  عالمت 
اعتماد شهروند به شبکه نیازسنجی و تأمین است. و  

  توانایی  اجتماعی،  شبکه  به  شهروند اعتماد  از منظور
  تأمین   و  عضویت  برای  شبکه  از  خاطر  اطمینان  و  اتکا

 .باشدمی  آن در   خود نیاز

 
 دوره   100( طی  SNTیر تک متغیرها بر روی متغیر هدف ) تأث   2  جدول 

71/0  UCM 99/0  NFC 97 /0  ORG 99/0  WLK 97 /0  UIF 
72/0  UCH 61/0  UCS 99/0  EOI 72/0  SYM 99/0  STR 

99/0  USK 71/0  UND 99/0  INF 99/0  ECF 99/0  GND 
72/0  ATT 71/0  INV 72/0  UIN 99/0  DGF 72/0  WCP 
72/0  OSL 71/0  EXB 75/0  CLT 0 UCN 72/0  WMP 
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استخراج متغیرهای مدل به روش   4.2
 : دلفی

  پنل   دوم  و اول  راند خروجی متغیر 16  مجموع بین از
  »   موضوع  در  متغیر  5  سوم؛   راند  در  خبرگان،  دلفی

  در  متغیر  3  و   «اجتماعی  کارآفرینی   اکوسیستم

»موضوع   « هاساختمان   نمایندگان  کارآفرینی   نهاد: 
مالک  اند.    گرفته  قرار  خبرگان  تایید  مورد   و  استخراج

توافق پنل  070/0پذیرفته شدن متغیر، کسب حداقل  
 متغیر  16  ، (3)جدول   (. درjS≤  7/0خبرگان بوده است)

  آورده   خبرگان؛  پنل  در   آنان  شده  کسب  اعتبار  و  اولیه
 است.  شده

 
 خبرگان   پنل   در   آنان   شده   کسب   اعتبار   و   اولیه   متغیر شانزده    3  جدول 

 Sj متغیر  موضوع  ردیف

ی  1  اکوسیستم کارآفرینی اجتماع

ی   776/0 پایداری اجتماع

ی   770/0 پایداری فرهنگ
 788/0 پایداری محیطی 

 0/ 668 پایداری مشارکتی

 794/0 پایداری اقتصادی 

 469/0 پایداری مدیریت 

 639/0 مدیریت یکپارچه 

ی   389/0 تعامالت مدیریت

 770/0 کیفیت خدمات 

 389/0 پایداری جمعیتی 

2 
 نهاد کارآفرینی 

 نمایندگان ساختمان 

 776/0 رضایت شهروند 

د   643/0 مدیریت هدفمن

ماد شهروند   788/0 اعت

 794/0 همکاری شهروند 

 469/0 ریسک مدیریت  

 469/0 تعامالت محیطی 

 

  کارآفرینی   بنابراین متغیرهای موضوعات» اکوسیستم
نهاد   « و  نمایندگان   اجتماعی«    کارآفرینی 

 ها« به شرح زیر استخراج گردید:  ساختمان
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 متغیرهای نهایی   4جدول  

 Sj متغیر  موضوع  ردیف

ی  کارآفرینی اکوسیستم  1  اجتماع

ی   0/776 پایداری اجتماع
ی   0/770 پایداری فرهنگ

 0/794 پایداری اقتصادی 
 0/788 پایداری محیطی 

 0/770 کیفیت خدمات 

تمان نمایندگان کارآفرینی نهاد 2  هاساخ
 0/776 رضایت شهروند 

ماد شهروند   0/788 اعت

 0/794 همکاری شهروند 

 

مدل  دلفی،  سوم  راند  از  خروجی  نتایج  براساس 
 ( ترسیم گردید. 2پیشنهادی)شکل

 

 
 مدل پیشنهادی تحقیق   2  شکل 

 

نهادکارآفرین متغیر  دو  از  تحقیق  نمایندگان    مدل 
بعد رضایت شهروند، اعتماد شهروند،    3ساختمان)با  

اجتماعی   کارآفرینی  اکوسیستم  و  شهروند(  همکاری 
اقتصادی،    5)با   پایداری  اجتماعی،  پایداری  بعد 

پایداری فرهنگی(   پایداری محیطی،  کیفیت خدمات، 
 تشکیل شده است.  

تعاریف متغیرهای نهایی  5
 شناسایی شده مدل

ي نمایندگان  نهاد کارآفرين  5.1
 ساختمان 

  استفاده   پی   در   یعنی.  است  کارآفرین   نهادی   نهاد،  این
  خلق   کارآفرینی،  برای   فرصتی  عنوان به   نیاز   وجود   از

  آن   در  نهاد   این   حسن.  است ...    و  بازار   کسب   ارزش،
  دوستانه   روابط   تحکیم  کارآفرینی   با  زمانهم  که  است

  مشترک   تالش   هر.  افتدمی   اتفاق   ساکنین   بین   نیز
  از   تریقوی   درک   و   انسانی   روابط   استحکام   موجب 
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  واقع   در  نهاد  این  کردهزینه .  شودمی   همسایگی
  این   . است  اجتماعی   سرمایه  خلق  و  گذاریسرمایه

  همچون .  است  مردم   برای  و   مردم   بطن   از   نهادی   نهاد
  بدون   هاتالش   از  بسیاری  مردمی؛  نهادهای  دیگر

  ایهزینه  اگر  یا .  خواهندشد  انجام   داشت چشم
باشند،   عدالت   به  استثنا  بدون  همه  توسط  داشته 

از   . خواهدشد  پرداخت   اکوسیستم   که  جاآن   و 
  همان   دارای  و  اجتماعی  اکوسیستم  بدنه  از  کارآفرینی

  اقشار   تمامی  از  نمایندگانی  حضور  است؛  بافت
  کارآفرینی   اکوسیستم  این   در  اجتماعی  اکوسیستم

همکاران    است)الیاسی  الزامی پایه 1390و   گذاری(. 
  نهاد   عنوان   با   اجتماعی   کارآفرینی   شبکه   و   نهاد

 اجتناب   امری  هاساختمان   نمایندگان  کارآفرینی
  رویکرد   دولت،   شدنکوچک  سبب   زیرا   است   ناپذیر

  طبیعی،   هایتحریم  زایی،اشتغال   سازیخصوصی 
 تربهینه  هرچه   استفاده  لزوم  و   اقتصادی،  و   سیاسی

  تأمین   روند  در   بهبود  خسارات،  کاهش  و  منابع،  از
  ایجاد   زیست،  محیط  حفظ   زندگی،   اولیه  نیازهای

  مازلو   هرم   در   انسانی  نیازهای  از   یکی  عنوان  به  امنیت
  . شودمی ...و  جامعه  افراد  زندگی   کل  در  آن  تأثیر  و  ،

 ( نهاد1389مقیمی    نمایندگان   کارآفرینی   ( 
با  با  هاساختمان   در   نهایتبی   گستردگی   انسان 

  در   وجودیش  ابعاد  دیگر  و  هاتوانایی   ها،خواسته
 . است ارتباط

 پایداری اجتماعی  5.2
افراد،   میان  ارتباط  چگونگی  به  اجتماعی  پایداری 
جامعه و جوامع توجه داشته است، که برای دستیابی  

مدل  هدف،  این  می به  انتخاب  توسعه  از  شود.  هایی 
اقد از  ناشی  اجتماعی  زمینه پایداری  در  اماتی 

عرصه  همچون  اساسی،  اجتماعی  موضوعاتی  های 
ها  ای از توسعه مهارت افراد و جامعه بوده و لذا دامنه

ها درزمینه زیست محیطی و فضایی را در  و نابرابری 
همکاران، و  است)نسترن  و  1392برگرفته  دمپسی   .)

عدالت  2012)1همکاران  و  اجتماعی  عدالت  معتقدند   )
تراكم    اجتماعي هستند و بين  ايداريمحیطی دو بعد پ

  رابطه   اجتماعي   پايداري  هاي جنبه  و   مسكوني 
 

1 Dempsey, N, Brown, B. Bramley, G 

ملک   وجود   معناداري مختاری  به  1393آبادی)دارد.   )
شامل   اجتماعی  پایداری  شاخص  یافت  دست  این 
افزایش   خدمات،  و  امکانات  محلی،  جامعه  رضایت 
و   همبستگی  و  مشارکت  محلی،  جامعه  آگاهی 

سنن   و  همکاران) فرهنگ  و  نسترن  بر  1392است.   )
مؤلفه  که  اعتقادند  شامل  این  اجتماعی  پایداری  های 

 کیفیت زندگی، مشارکت و امنیت است. 

 پایداری اقتصادی  5.3
 که ای گزینه آن انتخاب یعنی اقتصادی پایداری

 رشد باعث اقتصادی موجود دانش بهترین براساس
 مدت بلند توسعه و ای پایه و وسیع اقتصادی

پور  . صفایی (1394)همکاران  و  دد)طاهری صفارگر می
  اقتصادي   هاي( دریافتند که شاخص 1395و همکاران)

پايدار   در   را   سهم  بيشترين    ايفا   شهري   توسعه 
همکاران)  .كنندمي و  صفار  معتقدند  1394طاهری   )

سطح معیارهای بین در   مردم   معیشت   اقتصادی) 
بهره   محلی، اشتغال،   منابع،  از  برداریکشاورزی، 

اجتماعی)جمعیت،   هایجاذبه  مهاجرت،    گردشگری، 
امکانات   امکانات اجتماعی،    روابط   رفاهی،   آموزشی، 

و   های گونه   جانوری،  هایمحیطی)گونه  زیست فقر 
 معیارها سهم منطقه(  زمین، اقلیم  آب،  نباتی، منابع 

 دارای و بوده نزدیک هم به بسیار منطقه پایداری در
 هستند. برابری اهمیت تقریبا

 پایداری محیطی   5.4
  پایه   منابع  از   باید  پایدار  محیطی  نظر  از  سیستم  یک

  منابع   حد   از   بیش  استخراج  از   و   کند   حمایت   ثبات   با
عملکردهای  و   جلوگیری   محیطی   منابع  سازی   تهی  یا 

  تنوع   از  باید  همچنین  محیطی   پایداری  در.  نمایند
  کارکردهای   سایر   و   جوی  پایداری   ثبات   زیستی،

  اقتصادی   منابع  عنوان  به  معموال  که  اکوسیستم،
طاهری    حمایت  نیز  شوند نمی   بندی   طبقه شود) 

 (.1394صفار و همکاران،
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 پایداری فرهنگی  5.5
ملک  پایداری  1393آبادی)مختاری  که  دریافت   )

و   مشارکت  سنن،  و  فرهنگ  بعد  دارای  فرهنگی 
وجود   و  است  محلی  جامعه  رضایت  همبستگی، 

اجتماعی   ناپایداری بُعد  پایدار    -در  توسعه  فرهنگی 
 وجود دارد.

 خدمات   کیفیت 5.6
خواسته  هبرآورد و  نيازها  و    یهانمودن  مشتريان 

بودن خدمت   منطبق  انتظارات  ارائه   سطوح  با  شده 
 (. 53، 1384مشتریان)ونوس و صفائیان،

تحقیق،  اساس   بر   که   شد   مطرح  فرضیات  مدل 
گرفت،    اعتبارسنجی  مورد  مدل   اعتبار   تأیید قرار 

منوط  که  فرضیه  اعتبار  تأیید  به  پیشنهادی  است.  ها 
 های تحقیق شامل موارد زیر است: فرضیه

کارآفرینی   اکوسیستم  و  اجتماعی  پایداری  بین 
 اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

کارآفرینی    و   اقتصادی   ی داریپا  نیب اکوسیستم 
 . دارد  وجود  یعنادارم و  مثبت رابطه اجتماعی 

خدمات   نیب کارآفرینی    و   کیفیت  اکوسیستم 
 . دارد  وجود  یمعنادار و  مثبت رابطه اجتماعی 

محیطی  نیب  کارآفرینی    و   پایداری  اکوسیستم 
 . دارد  وجود  یمعنادار و  مثبت رابطه اجتماعی 

کارآفرینی    و  فرهنگی  ی داریپا بین   اکوسیستم 
 . دارد  وجود  یمعنادار و  مثبت رابطه اجتماعی 

اجتماعی      نیب کارآفرینی  رضایت    و اکوسیستم 
 . دارد وجود  یمعنادار و  مثبت رابطه شهروند 

شهروند   نیب شهروند   و   رضایت    رابطه  اعتماد 
 . دارد  وجود ی معنادار و مثبت

نمایندگان   و  رضایت شهروند   نیب کارآفرینی  نهاد 
 . دارد وجود  یمعنادار و مثبت  رابطه هاساختمان

شهروند  و   شهروند اعتماد    نیب   رابطه   همکاری 
 . دارد  وجود ی معنادار و مثبت

اعتماد  نمایندگان    و  شهروند   بین  کارآفرینی  نهاد 
 . دارد وجود  یمعنادار و مثبت  رابطه هاساختمان

نهاد کارآفرینی نمایندگان    و   همکاری شهروند  نیب
 . دارد وجود  یمعنادار و مثبت  رابطه هاساختمان

  384بخش کمی تعداد  جهت تجزیه و تحلیل در  
که پرسشنامه شده  جمع  ميان از  تکمیل  آوری  نمونه 

 منظور  بهشد. 

عاملی تاییدی   از تحلیل  روایی پرسشنامه  بررسی 
به فرضیه و  بررسی  مدل منظور  از  تحقیق  سازی  های 

 معادالت ساختاری  

ساختاری   معادالت  الگویابی  با    1(SEM)روش 
 استفاده شده است.  SmartPLS 3 افزار كمك نرم 

مورد   متغیرهای  بودن  نرمال  فرض  بررسی  برای 
کولموگروف   آزمون  از  یک    –مطالعه  اسمیرنوف 

سطح  نمونه  صورتیکه  در  است.  شده  استفاده  ای 
از    نرمال   0/ 05معناداری  متغیر  باشد  بیشتر  درصد 

داده  است. غیر اینصورت  بنابراین  در  نرمالند.  غیر  ها 
تمامی متغیرها غیرنرمال می  ذیل    5با توجه به جدول 

 باشند.

 

 

 

 

 

 
1 Structural Equation Modeling 
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 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن یا غیرنرمال بودن   5  جدول 

 P-value آماره آزمون حجم نمونه  متغیرها 
 0/ 000 0/ 227 384 اجتماعی  پایداری

 0/ 000 200/0 384 اقتصادی پایداری

 0/ 000 212/0 384 خدمات  کیفیت

 0/ 000 198/0 384 محیطی  پایداری
 0/ 000 341/0 384 فرهنگی  پایداری

جتماعی  کارآفرینی اکوسیستم  0/ 000 202/0 384 ا
 0/ 000 0/ 248 384 شهروند  رضایت

 0/ 000 262/0 384 شهروند  اعتماد

د  همکاری  0/ 000 0/ 253 384 شهرون
تمان نمایندگان کارآفرینی نهاد  0/ 000 166/0 384 هاساخ

 

 ی ساختار معادالت  5.7
اعتباریابی   و  ساختاری  معادالت  مدالسازی  جهت 

فرضیه و  افزار  مدل  نرم  از  بهره     SMARTPLSها 
 باشد:گرفته شد. که مراحل انجام شده به شرح می 

 
 کرونباخ و پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده   آلفای   ضریب   6جدول  

ه پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ  تعداد  متغیرها  تخراج شد  میانگیین واریانس اس
 606/0 969/0 0/ 967 384 اجتماعی  پایداری

 610/0 0/ 815 812/0 384 اقتصادی پایداری

 594/0 0/ 822 821/0 384 خدمات  کیفیت
 620/0 945/0 943/0 384 محیطی  پایداری

 685/0 0/ 751 749/0 384 فرهنگی  پایداری
جتماعی  کارآفرینی اکوسیستم  618/0 0/ 869 865/0 384 ا

 0/ 665 889/0 886/0 384 شهروند  رضایت

 623/0 738/0 735/0 384 شهروند  اعتماد
د  همکاری  664/0 0/ 734 731/0 384 شهرون

تمان نمایندگان کارآفرینی نهاد  0/ 659 779/0 778/0 384 هاساخ

 - 790/0 789/0 384 پایایی کل

 

سازه  برای  معیارها  باال  جداول  با  نظر  مطابق  مورد  ی 
از   مدل    7/0باالتر  مناسب  پایایی  از  حاکی  که  است 

ترکیبی   پایایی  ضریب  بودن  باالتر  به  توجه  با  دارد. 
متغیرهای جدول فوق نشان از مناسب و برازش قابل  

گیری دارد. در جدول زیر مقادیر  های اندازهقبول مدل 
آماره   همراه  به  عاملی  ارائه    tبارهای  پرسشنامه  برای 

 ت. شده اس
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 بررسی بارهای عاملی پرسشنامه   7جدول  

ی  هاگویه  tآماره  انحراف استاندارد  بار عامل

1 887 /0 05617/0 163/27 

2 874/0 05537/0 253/25 
3 882/0 05358/0 533/25 

4 928/0 05174/0 572/29 
5 926/0 05416/0 698/27 

6 94/0 05646/0 529/27 
7 745/0 05365/0 724/18 

8 79/0 06057/0 472/13 

9 813/0 05892/0 992/21 
10 896/0 06030/0 87 /20 

11 948/0 06869/0 943/29 

12 986/0 05962/0 196/31 

13 987/0 05982/0 247/31 
14 858/0 05694/0 014/25 

15 828/0 06251/0 9/15 

16 881/0 05910/0 959/28 
17 852/0 05228/0 757/22 
18 958/0 05494/0 924 /27 
19 951/0 05263/0 305/27 

20 911/0 05257/0 149/25 

21 781/0 05933/0 507/15 
22 899/0 0532 4 /0 434/12 

23 923/0 05501/0 036 /23 
24 889/0 05441/0 193/4 

25 952/0 05458/0 143/7 
26 848/0 04856/0 728/4 

27 749/0 05046/0 65/3 

 

گویه   7جدول  عاملی  تحلیل  پرسشنامه  نتایج  های 
نشان می  را  بارعاملی مورد نظر  که  آنجا  از  همه   دهد، 

از   ها  آماره  4/0گویه  مقدار  همچنین  است،    t  بیشتر 
بیشتر است، بنابراین پرسشنامه دارای روایی    96/1از  

 مطلوب است. 

تعیین   میزان    2Rمعیار  2R  (SquarsR   :)ضریب 
برون  متغیر  یک  درون تاثیر  متغیر  یک  بر  را زا  زا 

می  مقدار    کند.مشخص    0/ 67و    0/ 33،  19/0سه 
عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و  به

به  مدل  ساختاری  بخش  برازش  بودن  وسیله قوی 
 در نظر گرفته شده است.   2Rمعیار 

ین معیار قدرت  ا :  (2Q) کنندگی  بینی   پیش   کیفیت
میپیش  مشخص  را  مدل  مقدار  بینی  سه  سازد.  

بینی  برای نشان دادن قدرت پیش   35/0و    0/ 15،  02/0
سازه یا  سازه  قوی  و  متوسط  برون ضعیف،  زای  های 

مربوط به آن آمده است. ذکر این نکته ضروری است  
سازه برای  تنها  مقدار  این  درون که  که  های  مدل  زای 

باشد، محاسبه  نوع انعکاسی می ها از  های آن شاخص
 گردد.می
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 کنندگی   بینی   پیش   ضریب تعیین و کیفیت   8جدول  

 R2 Q2 متغیر وابسته 
جتماعی  کارآفرینی اکوسیستم  830/0 850/0 ا

 678/0 404/0 شهروند  رضایت

 0/ 410 521/0 شهروند  اعتماد

د  همکاری  0/ 265 821/0 شهرون
تمان نمایندگان کارآفرینی نهاد  567/0 622/0 هاساخ

 550/0 643/0 میانگین 

 

کلی مدل  مقدار  (:  GOF)  برازش  و    25/0،  01/0سه 
برای  به   36/0 قوی  و  متوسط  ضعیف،  مقادیر  عنوان 

 است .این معیار معرفی شده 

 𝐺𝑂𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ×  𝑅2̅̅̅̅  = √0.550 ×  0.643 

= 0/59 
می  فوق  نتایج  به  توجه  مدل  با  که  گفت  توان 

   برازش قوی دارد.

 تخمین ضرایب مدل 

های برازش  دهد که شاخصنشان می   4و    3شکل
مدل هر از  نشان کدام  تاییدی  برازش  های  دهنده 

 قبول برای اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی است.  قابل

است که بین متغیرها  این  حاکی از  9نتایج جدول  
ط مثبت و معناداری وجود دارد و درنتیجه رابطه  رواب

 است.ها نیز ثابت شدهمعناداری فرضیه 

 

 
 برای مدل مفهومی      t- value  معناداری   ضرایب   3  شکل 

 



 

135 

 .141تا  115 صفحات. 1400 پاییز و زمستان  .28 شماره .14 دوره

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

  - هامدل اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی )مطالعه موردی: نهاد کارآفرینی نمایندگان ساختمان . اله شادنوش، طهمورث سهرابیمیترا اسدی، نصرت 
 شهر تهران( 

 
 ضریب مسیر برای مدل مفهومی    4  شکل 

 
 استاندارد و معناداری روابط بین متغیرهای پژوهش ضرایب اعداد    9  جدول 

تقل  رابطه متغیر وابسته   متغیر های مس
اعداد  

 ( Rاستاندارد)
اعداد  

 ( Tمعناداری)

ی   900/4 499/0 ی اجتماع  یداریپا ---> اکوسیستم کارآفرینی اجتماع

ی   203/6 786/0 پایداری اقتصادی  ---> اکوسیستم کارآفرینی اجتماع

ی   024/3 404/0 خدمات  تی فیک ---> اکوسیستم کارآفرینی اجتماع

ی   5/ 001 511/0 ی طیمح یداریپا ---> اکوسیستم کارآفرینی اجتماع

ی   4/ 131 432/0 ی فرهنگ  یداریپا ---> اکوسیستم کارآفرینی اجتماع

 ---> رضایت شهروند 
اکوسیستم کارآفرینی  

 اجتماعی 
869 /0 086/6 

ماد شهروند   735/4 554/0 شهروند  تیرضا ---> اعت

نهاد کارآفرینی نمایندگان  
 433/4 498/0 شهروند  تیرضا ---> هاساختمان

 147/3 471/0 شهروند  اعتماد ---> همکاری شهروند 

نهاد کارآفرینی نمایندگان  
 5/ 846 782/0 شهروند  اعتماد ---> هاساختمان

نهاد کارآفرینی نمایندگان  
 586/4 521/0 همکاری شهروند  ---> هاساختمان

 



 

136 

 .141تا  115 صفحات. 1400 پاییز و زمستان  .28 شماره .14 دوره

 

 اجرایی  مدیریت پژوهشنامه

Journal of Executive Management 

  - هامدل اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی )مطالعه موردی: نهاد کارآفرینی نمایندگان ساختمان . اله شادنوش، طهمورث سهرابیمیترا اسدی، نصرت 
 شهر تهران( 

 گيريو نتيجه بحث 6
به   حاضر  تحقیق  )پایداری  5نتایج  اجتماعی،    متغیر 

پایداری   پایداری پایداری   فرهنگی،    اقتصادی، 
کیفیت  اکوسیستم   محیطی،  موضوع  برای    خدمات( 

و    کارآفرینی  رضایت   3اجتماعی  ،  شهروند  متغیر)
  د( برای موضوع نهاد شهرون همکاری،  شهروند اعتماد

نمایندگان میساختمان   کارآفرینی  با  ها  که  رسد. 
با   که  میگون جامه تحقیق  و  (،  1400پوری) بزرگی 

هاللی)1398انتظاری) مؤمنی  میثمی1398(،  و    (، 
(،  1396(، غالمی و محمدزاده الریجانی) 1396همکاران)

همکاران)صفایی  و  هزه   (،1395پور  و  بابایی  جان 
همکاران)،  (1395همکاران) و  صفار  (،  1394طاهری 

همکاران) و  جاویدان  مختاری  1394سید   ،)
)(1393آبادی) ملک همکاران  و  قمبرعلی   ،1393)  ،

همکاران)  و  و  (،   1392نسترن  ساهاسرانامام 
)2018)نانداکومار اشپیگل  و  2017(،  ماسون   ،)

همکاران)2014براون) و  دمپسی  و    ،(2012(،  سورش 
 . است سازگار ( 2012رامراج )

اجتماعی    کارآفرینی  متغیر اکوسیستم  5براساس  
مورد   در  ساختمان  نمایندگان  به  کاربردی  پیشنهاد 

سطح اجتماع   ی داریپا  متغیر که  است  این    کیفیت   ی 
  ساكنين   آگاهي   و   دانش  سطح   قاء ارت  جامعه،  زندگی

به  ساختمان کاربردی  پیشنهاد  شود.  باالبرده  ها 
پایداری   متغیر  مورد  در  ساختمان  نمایندگان 
تا   شود  ایجاد  شرایطی  که   است  این  اقتصادی 

یابد.    در  اقتصادی   ثبات  و   پایداری افزایش  کشور 
مورد   در  ساختمان  نمایندگان  به  کاربردی  پیشنهاد 

خدماتمتغیر   که  است  این  خدمات    مطابق   کیفیت 
به    نیاز  با کاربردی  پیشنهاد  شود.  ارائه  شهروندان 

نمایندگان ساختمان در مورد متغیر پایداری محیطی  
مستمر طور  به  که  است  از   دائم  و  این    حفاظت 

رفاهی    خدمات   بر   تمرکز  محیط،  بهسازی   محيط،
نمایندگان   به  کاربردی  پیشنهاد  گیرد.  صورت 

پایداری فرهنگی این است  ساختمان   در مورد متغیر 
روابط  یابد.    و  فرهنگي  فكري،  که  توسعه  اجتماعي 

  اطالع )اجتماعی  هایشبکه  طریق  از  سازیفرهنگ
  سرمایه   و  تولید  ،(کارآفرینی  و  کار   فرهنگ  رسانی

  مصرفی   و  خدماتی  هاینیازمندی  در  گذاری
 شهروندان صورت گیرد. 

براساس  هم   نهاد چنین؛    کارآفرینی   متغیرهای 
برای متغیر ساختمان   نمایندگان ها پیشنهاد کاربردی 

که است  این  شهروند    به   VIP  خدمات  رضایت 
  با   هاساختمان  نمایندگان  بودن  آشنا  شهروندان،

ارائه    خدماتی  و   مصرفی   هاینیازمندی شهروندان 
اعتماد   متغیر  مورد  در  کاربردی  پیشنهاد  شود. 

که   است  این    شهروندان   برای  روانی   امنیت شهروند 
شده    ارائه  خدمات   به  آنان   اعتماد   جلب  منظوربه

متغیر  مورد  در  کاربردی  پیشنهاد  و  شود.  ایجاد 
بستر که  است  این  شهروند    همکاری   همکاری 

ها  ساختمان   نمایندگان  کارآفرینی  نهاد  با  شهروندان
 ایجاد شود. 

  تاکید   نتایج حاصل از بخش کمی این است که با
  و   اجتماعی   پایداری  بین   آمده،  بدست  برنتایج

  سطح   در  اجتماعی  کارآفرینی  اکوسیستم
  رابطه مثبت  49/0 ضریب استاندارد و  9/4معناداری

  داشت   اذعان  توانمی  لذا.  دارد  وجود   معناداری  و
  اکوسیستم  و   اجتماعی  پایداری   بین  شدیدی  ارتباط

توان  می   نتیجه  در   دارد  وجود  اجتماعی   کارآفرینی
  کارآفرینی   اکوسیستم   اجتماعی،  پایداری   که   گفت

  دیدگاه   از  و  دهدمی   قرار  تاثیر  تحت   را  اجتماعی
  ارتقاء   اجتماعی  پایداری  نتایج  هرچه  دهندگان،پاسخ 

 مثبت  طرفبه   اجتماعی  کارآفرینی  اکوسیستم  یابد،
  اکوسیستم  و   اقتصادی  پایداری   بین   .کندمی  سیر

با    و   2/6  معناداری   سطح  در   اجتماعی   کارآفرینی 
مثبت  0/ 78استاندارد    ضریب    معناداری   و  رابطه 

  شدیدی   ارتباط   داشت  اذعان   توانمی   لذا .  دارد  وجود 
  کارآفرینی   اکوسیستم  و   اقتصادی   پایداری   بین

  که   گفت   توانمی   نتیجه  در  دارد  وجود  اجتماعی
  را   اجتماعی  کارآفرینی   اکوسیستم  اقتصادی،  پایداری

  دهندگان،پاسخ   دیدگاه   از   و   دهد می   قرار  تاثیر  تحت 
  اکوسیستم   یابد،  ارتقاء  اقتصادی   پایداری   نتایج   هرچه

  بین   .کندمی   سیر  مثبت  طرفبه   اجتماعی  کارآفرینی
  در  اجتماعی  کارآفرینی   اکوسیستم   و خدمات  کیفیت

ضریب  و  3/ 02معناداری  سطح   40/0  استاندارد  با 
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  توان می   لذا.  دارد  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه
  و   خدمات  کیفیت   بین   شدیدی   ارتباط   داشت   اذعان 

  نتیجه   در   دارد  وجود   اجتماعی   کارآفرینی   اکوسیستم
  اکوسیستم   خدمات،  کیفیت   که   گفت  توانمی

  از   و   دهد می   قرار  تاثیر  تحت  را  اجتماعی  کارآفرینی
  خدمات  کیفیت   نتایج  هرچه   دهندگان،پاسخ   دیدگاه 

  طرفبه   اجتماعی   کارآفرینی  اکوسیستم  یابد،  ارتقاء
  و   محیطی  پایداری  بین.  کندمی  سیر  مثبت

  5معناداری  سطح  در  اجتماعی  کارآفرینی   اکوسیستم
ضریب استاندارد    و   معناداری   و   مثبت  رابطه  51/0با 

  بین   شدیدی   ارتباط   داشت  اذعان   توان می .  دارد  وجود 
  اجتماعی   کارآفرینی  اکوسیستم  و  محیطی   پایداری

  پایداری   که  گفت  توانمی   نتیجه   در  دارد   وجود 
 تاثیر تحت   را   اجتماعی  کارآفرینی  اکوسیستم  محیطی،

  نتایج   هرچه  دهندگان،پاسخ  دیدگاه  از   و   دهد می   قرار
  کارآفرینی   اکوسیستم  یابد،   ارتقاء  محیطی  پایداری

  فرضیه   بنابراین .  کندمی  سیر  مثبت   طرفبه   اجتماعی 
  اکوسیستم   و   فرهنگی  پایداری   بین   . گرددمی   تائید

با    و   1/4  معناداری  سطح  در  اجتماعی  کارآفرینی
  معناداری  و  مثبت  رابطه  43/0استاندارد    ضریب

  بین   شدیدی   ارتباط   داشت  اذعان   توان می .  دارد  وجود 
  اجتماعی   کارآفرینی  اکوسیستم  و   فرهنگی  پایداری

  پایداری   که  گفت  توانمی   نتیجهدر   دارد   وجود 
  تحت   را   اجتماعی   کارآفرینی  اکوسیستم  فرهنگی، 

  هرچه   دهندگان،پاسخ   دیدگاه  از  و  دهد می  قرار  تاثیر
  اکوسیستم   یابد،  ارتقاء  فرهنگی  پایداری  نتایج

  بین .  کندمی   سیر  مثبت  طرفبه   اجتماعی  کارآفرینی
  در   شهروند  رضایت  و   اجتماعی  کارآفرینی  اکوسیستم

ضریب   08/6  معناداری  سطح   86/0استاندارد  با 
مثبت   اذعان   توانمی .  دارد  وجود  معناداری  و  رابطه 

  کارآفرینی   اکوسیستم  بین   شدیدی  ارتباط  داشت
  ضرایب   و  دارد  وجود  شهروند   رضایت   و  اجتماعی 

  مستقیم  نوع   از   مذکور   متغیر  دو   بین   در   رگرسیونی 
می   (مثبت)   اکوسیستم  که   گفت  توان است. 

  تاثیر   تحت  را  شهروند   رضایت   اجتماعی،  کارآفرینی 
  نتایج   هرچه  دهندگان،پاسخ  دیدگاه  از   و   دهد می   قرار

  رضایت   یابد،  ارتقاء  اجتماعی  کارآفرینی  اکوسیستم
  رضایت   بین .  کندمی  سیر  مثبت  طرفبه   شهروند 

  و   7/4 معناداری  سطح در  شهروند  اعتماد  و   شهروند 
استاندارد ضریب  مثبت  5/0  با    معناداری   و  رابطه 

  بین   شدیدی   ارتباط   داشت  اذعان   توان می .  دارد  وجود 
  دارد.   وجود   شهروند  اعتماد   و   شهروند  رضایت 

  را  شهروند   اعتماد   شهروند،  رضایت  که  گفت  توانمی
  دهندگان،پاسخ   دیدگاه  از  و  دهدمی  قرار  تاثیرتحت 

  اعتماد   یابد،  ارتقاء  شهروند  رضایت   نتایج  هرچه
  رضایت   بین .  کندمی  سیر  مثبت  طرفبه   شهروند 
  سطح   در   ساختمان  مدیران  کارآفرینی  نهاد  و  شهروند

ضریب   و   4/4  معناداری   رابطه   0/ 49استاندارد    با 
  اذعان   توان می   لذا.  دارد  وجود   معناداری   و  مثبت

  نهاد   و  شهروند   رضایت  بین   شدیدی   ارتباط   داشت 
در  وجود  ساختمان   مدیران  کارآفرینی   نتیجه   دارد 

  ارآفرینی ک  نهاد   شهروند،  رضایت   که  گفت   توان می
  از   و  دهدمی  قرار  تاثیر  تحت  را  ساختمان  مدیران

  شهروند  رضایت نتایج هرچه  دهندگان،پاسخ   دیدگاه
 طرفبه   ساختمان  مدیران   کارآفرینی  نهاد   یابد،   ارتقاء

  همکاری   و   شهروند   اعتماد   بین .  کندمی   سیر  مثبت
ضریب   و  3/ 1معناداری  سطح  در  شهروند   با 

.  دارد  وجود  معناداری  و  مثبت رابطه    0/ 4  استاندارد
  اعتماد   بین   شدیدی   ارتباط  داشت  اذعان   توان می

  نتیجه  در  دارد؛  وجود   شهروند   همکاری  و  شهروند 
  شهروند   همکاری  شهروند،  اعتماد   که  گفت  توان می

 دهندگان،پاسخ   دیدگاه   از   و   دهدمی   قرار  تاثیر  تحت   را
  همکاری   یابد،  ارتقاء  شهروند   اعتماد   نتایج  هرچه

  اعتماد   بین   .کندمی  سیر  مثبت  طرفبه   شهروند 
  سطح   در   ساختمان  مدیران  کارآفرینی  نهاد  و  شهروند

ضریب   و   84/5  معناداری رابطه    78/0استاندارد  با 
  داشت   اذعان  توانمی .  دارد   وجود   معناداری   و   مثبت

  کارآفرینی  نهاد و  شهروند  اعتماد  بین شدیدی  ارتباط
  گفت   توان می   نتیجه   در   دارد   وجود   ساختمان   مدیران 

  ساختمان   مدیران  کارآفرینی  نهاد  شهروند،   اعتماد  که
 دهندگان،پاسخ   دیدگاه   از   و   دهدمی   قرار  تاثیر  تحت   را

  نهاد   یابد،   ارتقاء  شهروند  اعتماد   نتایج  هرچه
  سیر   مثبت  طرفبه   ساختمان   مدیران   کارآفرینی 

  کارآفرینی   نهاد   و   شهروند  همکاری   بین.  کندمی
با    و   58/4معناداری  سطح   در   ساختمان  مدیران

  معناداری  و  مثبت  رابطه  0/ 52استاندارد    ضریب
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  شهروند   همکاری   بین   شدیدی  ارتباط   لذا .  دارد  وجود 
  دارد.   وجود   ساختمان  مدیران   کارآفرینی   نهاد   و

  نهاد   شهروند،  همکاری   که  گفت  توانمی   نتیجهدر 
  قرار   تاثیر  تحت  را  ساختمان  مدیران  کارآفرینی

  نتایج   هرچه   دهندگان،پاسخ   دیدگاه  از   و   دهد می
  مدیران   کارآفرینی  نهاد  یابد،  ارتقاء  شهروند  همکاری 

  بنابراین تمامی .  کندمی  سیر  مثبت  طرفبه   ساختمان
 . گرددمی  تائید هافرضیه

ها،   فرضیه  بین  معناداری  و  مثبت  رابطه  تایید  با 
پیشنهادی، یک مدل  می توان نتیجه گرفت که مدل 

می  است.  کاربردی  و  اکوسیستم  بهینه  پایه  بر  توان 
کارآفرینی اجتماعی؛ نهاد کارآفرینی مدیران ساختمان  

 را ایجاد و مدل را بعنوان مدلی موثر معرفی نمود.  

 آينده ها و تحقيقاتمحدودیت
تحقيق   اين  آماري  جامعه  اينكه  به  توجه  با 

قابليت    شهرندان  تحقيق  نتايج  بود،  تهران  استان 
استان ساير  به  قطعي  لذا  تعميم  ندارد.  را  ديگر  های 

سازمان در  مشابه  تحقيقات  استان انجام  و  های  ها 
 ديگر ضرورت دارد. 

 آينده  تحقيقات 

  مصرفی   و   خدماتی  های نیازمندی  بررسی  -
  نهاد   توسط   آن  تأمین  نحوه   و   ساختمان   ساکنان

 ها ساختمان نمایندگان  کارآفرینی

  نمایندگان   کارآفرینی  نهاد  تاثیر  بررسی-
 شهروندان  زندگی سبک  و  بهبود بر  هاساختمان
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