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Abstract
Objective: Political entrepreneur stimulates fundamental changes in society, which

through creative and transformative actions has a tremendous impact on policies and
political institutions.
Methods: The aim of the present study the implications of political entrepreneurship in

policy-making were analyzed using the fuzzy Delphi approach. This research is among
the researches mixed with a qualitative and a quantitative approach which is descriptivesurvey in terms of purpose, application and nature and method. the statistical population
of the study consists of managers of government organizations in Lorestan province.
Using the principle of theoretical adequacy and purposeful sampling method, 18 of
them were selected as sample members. In the qualitative part of the research, semistructured (in-depth) interviews were used to collect data, the validity and reliability of
which were confirmed using the CVR coefficient and Kappa-Cohen test, respectively,
and the data obtained from the interview using the software. Atlas. ti and the coding
method were analyzed and the consequences of political entrepreneurship were
identified. on the other hand, in the quantitative part, a pairwise comparison
questionnaire was used to collect information, the validity and reliability of which were
confirmed using content validity and incompatibility rate.

Results: The results of the research indicate that based on judgments and surveys of

experts, nineteen factors were introduced as the consequences of political
entrepreneurship. The results also show that attracting public opinion, developing
political life and forming coalitions and groups, accurate internal and external
monitoring, policy direction, injecting new and innovative policies and regulating
relations in the network are the most important consequences of political
entrepreneurship in the field of policymaking.
Conclusion: To increase the ability of individuals, groups and parties to continue lawful

participation in the political arena, as well as to improve the accountability of the
political system, policymakers are advised to pay special attention to entrepreneurs in
the field of politics to transform the policy. And policies to solve the problems of the
organization and society.
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چکیده
هدف :کارآفرین سیاسی تحریک کننده تحوالت اساسی در جامعه است که با اقدامات خالقانه و تحولآفرین اثرات شگرفی را در سیاستهجا و
راهبردهای نهادهای سیاسی از خود بر جای میگذارد .پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیامدهای کارآفرینی سیاسی در عرصجه سیاسجتگجذاری
بااستفاده از رویکرد دلفی فازی ان ام گرفت.
روش :این پژوهش در زمره پژوهشهای آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که ازنظر هدف ،کجاربردی و حیج ماهیجت و رو  ،توصجیفی
پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش را مدیران سازمآنهای دولتی در استان لرستان تشکیل میدهند که با استفاده از اصجل کفایجت نظجری و
رو نمونهگیری هدفمند  81نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردید .در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری داده از مصجاحبه نیمجه
ساختار یافته (عمیق) بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از ضریب  CVRو آزمون کاپای ج کوهن تأیید شد و دادههجای
بهدستآمده از مصاحبه با استفاده از نرمافزار  Atlas.tiو رو کدگذاری تحلیل شد و پیامدهای کارآفرینی سیاسی شناسایی شجد .از طرفجی در
بخش کمی برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و نرخ ناسازگاری
مورد تأیید قرار گرفت.
یافتهها :نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس قضاوت و نظرسن ی از خبرگان نوزده عامل به عنجوان پیامجدهای کجارآفرینی سیاسجی
معرفی گردید .همچنین نتایج مبین آن است که جلب افکار عمومی ،توسعه حیات سیاسی و ای اد ائتالفها و گروهها ،پایشهای دقیق درونی و
بیرونی ،جهت دهنده سیاستها ،تزریق سیاستهای تازه و نوآورانه و تنظیم روابط در شبکهها مهمترین پیامدهای کارآفرینی سیاسی در عرصجه
سیاستگذاری هستند.
نتیجهگیری :برای افزایش توانمندی افراد ،گروه ها و احزاب برای استمرار مشارکت قانونمنجد در فضجای سیاسجی و همچنجین بهبجود قابلیجت
پاسخگویی سیستم سیاسی به سیاستگذاران توصیه میشود به کارآفرینان در عرصه سیاست عنایت ویژهای داشته باشند تا با تحولآفرینجی در
خطمشیها و سیاستها راهگشای حل مسائل سازمان و جامعه باشند.
کلیدواژهها :کارآفرینی سیاسی ،سیاستگذاری ،رویکرد دلفی فازی
استناد :ساعدی ،عبداله ،موسوی ،سید ن مالدین و آهنگ ،فرحناز ( .)8311کارآفرینی سیاسی :واکاوی پیامدهای آن در عرصه سیاسجتگجذاری.
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مقدمه

با نگاهی به دنیای پیرامون خود به وضوح پی میبریم که سیاست و سیاستگذاری در زمرۀ عناصری قرار میگیرد که
تأثیرگذاری آن بر حیات جامعه بشری در تمامی ادوار گذشته به اثبات رسیده است .به گونهای که یک راهبرد یا یک
تصمیم سیاسی میتواند به جنگ ،کودتا ،انقالب و یا اصالحاتی من ر شود که کلیه حوزههای اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی ،دینی و فکری افراد یک جامعه را دگرگون سازد (سوراک و کیرچ .)484 :2929 ،8به عبارتی دیگر ،در دنیای
کنونی سیاستها در عرصههای مختلف نقش تعیین کنندهای دارند و نه تنها به عنوان فرایندی برای حل مشکالت
اجتماعی شناخته میشوند؛ بلکه ابزاری سودمند برای ای اد مشروعیت و بقای جامعه تلقی میگردند (اسچیرم:2929 ،2
 .)311بدیهی است امروزه بروز تغییر و تحوالت در سیاستها و خطمشیها بیش از هر زمان دیگری رشد و پیشرفت
جوامع را تحت الشعاع قرار میدهد .حال آنکه رکود و تعطیلی سیاست جامعه را به زوال و انحطاط میکشاند .بنابراین،
رویکردی الزم است تا بر هم زننده وضع موجود و منادی وضعی دیگر باشد و طرح و ایدههای نو دراندازد .اصطالحی که
در حوزه مدیریت و سیاست از آن به عنوان کارآفرینی سیاسی 3یاد میشود (اوالسون و سونسون .)641 :2981 ،4کارآفرین
سیاسی فردی است که وقت و زمان خود و دیگر منابع را برای تأمین منافع جمعی صرف میکند .به عبارتی این طلیعه
داران تغییر و تحول در سیاستها افرادی هستند که در شناخت و شناسایی مسائل سیاسی ،متقاعدسازی دیگران و اجرایی
کردن تغییرات در سیاستها و خطمشیها نقش به سزایی دارند (اوبرین .)3 :2981 ،5در حقیقت کارآفرینان سیاسی تال
میکنند تا نظرات دیگر مخاطبان خطمشی را جلب و همچنین تدوین و تصویب و نهایتا پیادهسازی آن را تسهیل و امکان
پذیر سازند (کراو و متس.)2 :2981 ،6
سیاست و یا خطمشی گذاری قدمتی به بلندای زندگی اجتماعی انسان دارد .یعنی از همان ابتدای تاریخ زندگی ،بشر
ضرورت وجود تدبیر هوشمندانه و جامع برای اجرای عدالت و حفظ مصالح جامعه در برابر نابسامانیهای داخلی و خارجی
را احساس و در استقرار آن بیوفقه تال

نمود .از طرفی ،دغدغه کلی سیاست یافتن راهکارها و اصولی جهت به کار

گرفتن صحیح و آگاهانه عوامل رشد و تکامل برای کسب منافع اجتماعى ،بهبود اقتدار و شأن جامعه و همچنین استفاده
از اهرمهای نیرومند به منظور رفع موانع رشد و توسعه اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی است (سالتر و واگنر.)216 :2981 ،4
البته تحقق چنین امری نیازمند ای اد سیاستهای نو و بدیع است .سیاستهایی که در آنها نوعی تازگی و نوآوری وجود
داشته باشد و خون تازهای را به کالبد جامعه و یا سازمان تزریق نماید .اما مسأله قابل تأمل در زمینه سیاستگذاری به
خصوص در سازمآنها و ارگآنهای دولتی که با وجود ارائه خدمات ارزنده به شهروندان ،سیاستها و راهبردهای اینگونه
نهادها است که می تواند تا حد قابل توجهی زندگی روزمره مردم را متأثر و حتی آن را با چالشهایی مواجه سازد.
جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج
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سازمآنها و نهادهای دولتی باید با قاطعیت تمام در پی رفع مسائل و مشکالت مردم بوده و سعی کنند تا فرایندها و
سیاست های خود را به نحوی اثربخش نموده تا پاسخگوی نیاز مراجعین خود باشد .مراجعینی که روز به روز آگاهتر
میشوند و توقعات باالتر و بیشتری از اینگونه سازمآنها دارند .به این ترتیب ،کارآفرین سیاسی با نوجویی و نوآوری،
سیاستهای کهنه و قدیمی را کنار گذاشته و با طرح راه حلها و سیاستهای نو ،سازمان را در پیش برد اهداف و مقاصد
تعیین شده یاری رساند .در حقیقت شم احساس و ادارک کارآفرین سیاسی خود گواهی بر این ادعاست که بهتر از سایر
بازیگران سیاسی ،مسائل پیشرو را تشخیص و برای آنها سازوکارهای مناسب ارائه میدهد .در حقیقت کارآفرین سیاسی
با نگاهی آیندهنگرانه و قابلیت مخاطرهجویی و ریسکپذیری به ترویج راهها و مسیرهایی روی میآورد که سیاستگذاران
محتاط و محافظهکار از آن حذر میکنند .بیشک خالقیت و نوآوری در سیاستها و راهبردها ،سازمان را از رکود و ان ماد
رها نموده و موجب می شود تا استوارتر و راسخ تر از قبل به سوی آینده نامطمئن گام بردارد .ازاینرو ،با استناد به مطالب
پیش گفته و خأل تحقیقاتی در پژوهشهای داخلی ،پژوهش حاضر بر آن است که ابتدا مشخص سازد ،پیامدهای
کارآفرینی سیاسی در عرصه سیاستگذاری کدامند؟ و سپس تعیین نماید که اولویت و میزان اهمیت هر یک از آنها
(پیامدها) در عرصه سیاستگذاری به چه نحوی است؟
پیشینه نظری پژوهش
کارآفرینی

واژه یا اصطالح کارآفرینی ریشه فرانسوی دارد که نخستین بار در قرن هفدهم به کار گرفته شد .در حال حاضر تعریف
واحدی از کارآفرینی وجود ندارد و هر یک از محققان و صاحب نظران از زوایای مختلف به آن پرداختهاند .به عنوان مثال
تایمونس )8111( 8کارآفرینی را به عنوان روشی برای تفکر و استدالل توصیف میکند .هلیز )8114( 2فرایند ای اد تغییر
از طریق نوآوری را در تشریح کارآفرین به کار میبرد (ایگوگا و زوبایرو .)884 :2929 ،3کارآفرینی را میتوان قابلیت
پاسخگویی به یک نیاز و یا پذیر

ریسک به منظور کسب سودآوری تعریف کرد (دمیر اوسلو و کدیکلی.)6 :2981 ،4

سای )8155( 5در تشریح کارآفرین معتقد است که همچون یک رهبر و مدیر در هماهنگ کردن تولید و توزیع فعالیت
میکند .از طرفی مارشال )8164( 6کارآفرین را شخصی میداند که در بهرهمندی از فرصتها ،ای اد نوآوری ،کسب
سرمایه و تخصیص منابع به نحو مطلوبی عمل مینماید (نکانیوا .)4 :2981 ،4افراد کارآفرین را میتوان با مشخصههای
همچون میل به موفقیت ،ریسکپذیر بودن ،استقالل طلب ،منبع کنترل باال ،تحولآفرین ،خالق و فرصتطلب شناخت.
با وجود این ویژگیها باید گفت در حقیقت کارآفرینی غالبا من ر به تحوالت مثبت در سازمان یا جامعه میگردد و با
جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج
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ای اد نوآوری منبعی ارزشمند برای رشد و رفاه فردی و اجتماعی است (دووتاگ و همکاران .)348 :2929 ،8در نهایت
می توان اذعان داشت که کارآفرینی تالشی متعهدانه است که به خلق ارز

من ر گشته و حیات تازهای به سازمان

میبخشد (ویکلوند و همکاران .)513 :2981 ،2تعاریف فوق نشان میدهد که کارآفرینان یا به عبارتی محرکان حقیقی
تغییر ،قابلیت فوق العادهای در تشخیص فرصتها و موقعیتها دارند و با ای اد حرکت به سوی توسعه این موقعیتها گام
بر میدارند .آنها به خوبی تصدیق میکنند که موفقیت و بقای هر نهادی در چشماندازهای برخواسته از فردا ،نیازمند
چاالکی ،قوه ابتکار و خالقیت است .کارآفرین موتور محرکه توسعه و رشد محسوب میشوند و بالطبع اشتغالزایی یکی از
ره آوردهای مهم آن میباشد .در واقع کارآفرینان با خلق ایده های نو و شکار فرصتها از هیچ ،کسب و کار تازهای
راهاندازی میکنند و همین امر به رغم مخاطرات بسیار ،آنها را پیشگامان کارهای جدید ساخته است.
کارآفرینی سیاسی

کارآفرینی سیاسی برای اولین بار توسط شومپیتر 3در سال ( )8182مطرح شد .وی هیچ گونه تفاوتی بین یک کارآفرین
کسب و کار و یک کارآفرین سیاسی قائل نبود؛ زیرا در هر دوی آنها میل به موفقیت ،جسور بودن ،خلق ارز  ،ان ام
کارها و انگیزه تال

نمایان است (سارابیا و همکاران .)25 :2929 ،4کارآفرینی سیاسی پدیدهای است که تحریک کننده

تحوالت اساسی در جامعه است .به عبارتی اقدامات خالقانه و تحول آفرین آنها اثرات شگرفی در سیاستها و نهادهای
سیاسی بر جای میگذارد (کراو و متس .)3 :2981 ،اشنایدر )8112( 5کارآفرین سیاسی را به عنوان فردی که جهت و
جریان سیاست را تغییر میدهد؛ تعریف میکند .وایسرت )8118( 6نیز افرادی را که از تخصص و مهارت خود برای کسب
سیاستهای خاص استفاده میکنند؛ را در تشریح کارآفرین سیاسی به کار میگیرد (متس .)828 :2984 ،کالین و
همکاران )2989( 4معتقدند که کارآفرینی سیاسی در چهار فعالیت (اقدام) آشکار میگردد :تغییر در قواعد بازی ،ای اد
سازمآنها ی عمومی (اجتماعی) جدید ،مدیریت و خلق منابع جدید و کسب سود و مزایای بیشتر با استفاده از مهارتها
(تکسیرا و سیلوا .)343 :2985 ،1کارآفرین سیاسی عمدتا بر بهرهمندی از فرصتهای درون سازمانی تمرکز دارد .آنها
نهتنها با سایر کارآفرینان (کارآفرینان اجتماعی ،اقتصادی) مشارکت دارند؛ بلکه در جمعآوری اطالعات و همکاری با
دیگران ،دارای ظرفیت و پتانسیل الزم میباشند (اوالسون و سونسون .)658 :2981 ،کارآفرینان سیاسی در پی
نوآوریهایی در عرصه سیاست هستند که سود سیاسی به همرا داشته باشد .جونز )8141( 1بیان میکند کارآفرین سیاسی
فردی است که تشخیص می دهد که گروهی از افراد به تأمین کاالیی عمومی یا هدفی مشترک تمایل دارند و سود خود
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را در ای اد سازمانی که چنیین اهدافی را تأمین نماید ،میبیند .همچنین کینگدون )8114( 8کارآفرین سیاسی را رابط بین
مسائل ،سیاستها و خط مشیها قلمداد میکند (نک .)293 :2986 ،2در تعریفی دیگر میتوان گفت که کارآفرینان
سیاسی با خلق ایدهها و نوآوریهای جدید به عنوان رهبران عرصه سیاست عمل میکنند .به عبارتی از مهارتهای
رهبری (همچون نفوذ در دیگران ،هو

و ذکاوت ،شیوههای مناسب ارتباطی ،تیمسازی ،آینده نگاری) الزم در ای اد و

اجرای سیاستها و خط مشیهای جدید برخوردارند (سونسون .)2981 ،3در عصر حاضر که تغییر و تحوالت سیاسی به
وفور به چشم میخورد و زندگی اجتماعی و سازمانی را به راحتی تحت سیطره خویش در میآورد ،وجود افرادی با ویژگی
های خاص میتواند پاسخگوی مناسبی در جهت رفع نیازمندهای سیاسی باشند .به این ترتیب ،میتوان مشخصههای
زیادی را برای تحول آفرینان عرصه سیاست ذکر نمود که با داشتن این قابلیتها در تدوین و اجرای خطمشیها
هوشمندانه تر عمل نمایند .به عنوان مثال :مک کافری و سالرنو )2988( 4سرسختی و پافشاری در برابر احتماالت منفی،
روحیه رقابت ،توانایی ای اد راهکارهای خالقانه ،تفکر استراتژیک و قابلیت رشد در شرایط عدم اطمینان را از جمله
ویژگیهای بدیع کارآفرین سیاسی میدانند (سوباری .)35 :2981 ،5برخی دیگر عمل گرایی ،اصالح گرایی ،برانگیختگی
درونی ،نیاز به شناخته شدن ،قدرت تشخیص حیطه زمانی ،توفیقگرایی و ظرفیت باالی کاری که در اثرگذاری بر
سیاستها تأثیر به سزایی دارند را ویژگیهای کارآفرینان سیاسی دانستهاند (الوانی .)13 :8315 ،کارآفرینان سیاسی صرفا
حامی و مدافع یک راهکار خاص نیستند ،بلکه اگر موفقیت یک سیاست جهت کسب مقبولیت سیاسی و شدنی بودن را
پایین بیابند سراغ سایر راهکارها میروند ،این نکته تفاوت کارآفرینی سیاستی با البیگری است .در واقع تالششان این
است که مساله روی زمین نماند .راهکارهای مختلف را به مسائل موجود و آن دو را به حامیان سیاسی و مدیریتی مربوطه
متصل میکنند .با توجه به تغییرات و تحوالت شتابنده ،سیاستگذارانی موفق عمل خواهند کرد که سیاستهایی نو
مطرح س ازند و نقش کارآفرین سیاسی را به خوبی ایفا کنند؛ چرا شرایط دنیای کنونی تابآور سیاستها و خط مشیهای
منسوخ و قدیمی نخواهد بود و این است که نقش آن (کارآفرین سیاسی) به خوبی احساس و آشکار میگردد (مارتین و
توماس .)26 :2983 ،6کارآفرینان عرصه سیاست زمانی که پیچیدگی ،وجود شک و تردید در دیگر بازیگران و مخاطبان و
عدم اطمینان بر راهبردها و سیاستها سایه افکنده است با ارائه نظرات بدیع و تازه خود؛ اعتماد و اطمینان را ای اد و
فرایند تصمیمگیری را تسهیل میسازند .قطعا کارآفرینان سیاسی بیشتر از سایرین با نابسامانیها ،تنوع باالی اطالعات و
پویایی محیطی مواجهاند و در چنین شرایطی برای بهبود روند خطمشیگذاری و یافتن راهکارهای جدید به جست و جو و
پرداز

ذهنی بر مبنای مکانیزم های شناختی روی میآورند.
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ویژگی ها ،مهارت ها و استراتژیهای کارآفرینان سیاسی

میتوان ادعا داشت که همه افراد درگیر در روندهای سیاستگذاری تغییرات و شکافهای سیاسی را مشاهده مینمایند و
به طرق مختلف سعی در رفع و حل و فصل کردن آن دارند یا به عبارتی به تغییر آن کمک میکنند .اما نمیتوان همه
آنها را کارآفرین خطاب کرد .مثال عدهای فقط در تولید ایدههای نوآورانه فعالیت میکنند (روشنفکران سیاسی) ،برخی
ایدهها را به پیشنهاد مبدل میسازند (حامیان سیاست) و برخی دیگر در کل فرایند تغییر سیاست درگیر میشوند (کارآفرین
سیاست) .برایناساس ،آنچه که بیش از هر چیزی کارآفرینان سیاست را از دیگر افراد درگیر در روند سیاستگذاری متمایز
میسازد؛ گرایش باالی آنها به ریسکپذیری است (مینتورم .)891 :2985 ،8قبل از بح جدگانه در خصوص مهارتها،
ویژگیها و استراتژیهای کارآفرینان سیاست ،جست وی پیوند در میان آنها الزم است .استراتژیها فقط میتوانند توسط
افرادی که ویژگیها و مهارتهای خاصی دارند؛ به کار گرفته شوند .از طرفی میتوان مهارتهایی کسب کرد که چنین
دستاوردهایی قطعا به ویژگیهایی بستگی دارد .به این ترتیب ،این م موعه از روابط در شکل زیر نشان داده شده است.

)

(

شکل  .8ویژگیها ،مهارتها و استراتژیهای کارآفرینان سیاسی (مینتورم :82 :2981 ،بروور و همکاران.)83 :2991 ،2

شکل فوق گویای آن است افرادی که دارای ویژگیهایی همچون هو

اجتماعی ،جاهطلبی ،اعتبار ،اجتماعی بودن

و مقاوم هستند ،مستعد کسب مهارتهای جدید خواهند بود و همین امر زمینهساز افزایش نفوذ فرد در بین دیگر بازیگران
سیاست گشته و در اجرای راهبردها و استراتژیها به وی کمک میکنند (مینتورم :82 :2981 ،خلیل .)1 :2984 ،3الزم بجه
ذکر است که از تشریح هر کدام از شاخصها و مولفههای شکل شماره یک صرف نظجر مجیگجردد و تنهجا بجرای فهجم و
آگاهی بیشتر به توضیح چند مورد از استراتژیهجای کارآفرینجان سیاسجی در عرصجه سیاسجتگجذاری پرداختجه مجیشجود.
قالببندی مسائل :4کارآفرینان سیاسی از قالببندی مسائل به منظور چگونگی ارتباط افراد با مسائل برای منافع خود بهره
میبرند .استفاده از شبکهها :5کارآفرینان سیاست میفهمند که شبکهها ،مخزن مهارتها و دانشهایی هستند کجه بجرای
حمایت از ابتکارات و نوآوریهای خود میتوانند از آنها استفاده کنند (مینتجورم .)85 :2981 ،اسجتراتژی حمایجتججویی و
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کارآفرین سیاست برای نشان دادن اهمیت مسئله و متقاعد ساختن طیف گستردهای از افجراد در

خصوص سیاست مورد نظر .استراتژی پیوند :2از آن ا که کارآفرینان سیاستگذار عمدتا به تنهایی قادر بجه ان جام اهجداف
خود نیستند ،به همین خاطر با سایر احزاب در ائتالفها  ،پروژهها ،ایدهها و بازیهای سیاسجت ارتبجاط برقجرار مجیکننجد.
استراتژی مدیریت روابط :3کارآفرین گلوگاهها و راههای ارتباطی در مسیر تغییجر سیاسجت را مجدیریت مجیکنجد و نهایتجا،
استراتژی عرصه (میدان) :4تأثیرگذاری بر مکان و زمانی که در آن سیاستگذاری رخ میدهد (بجروور و همکجاران:2991 ،
.)83
پیشینه تجربی پژوهش

الوانی ( )8315در پژوهشی به نقش کارآفرین سیاسی در فرایند عقالنی سیاستگذاری پرداخجت .بجه ایجن ترتیجب ،نقجش
کارآفرین سیاسی در فرایند تغییرات جزئی ج تدری ی ،فرایند شبکهای و مدل جریآنها و دریچهها مورد تحلیل قرار گرفت
که نتایج حکایت از آن دارد که کارآفرین سیاسی نقش موثر و مفیدی در هر کدام از جریانات فوق دارد .سارابیا و همکاران
( )2929در پژوهش نشان دادند که کارآفرینان سیاسی در سازمان میتوانند به عنوان جانشینی برای رهبجر عمجل کننجد و
قدرت و موقعیت خود را در سازمان تغییر دهند و منبع تحوالت جدید در عرصجه سیاسجت بجرای سجازمان باشجند .اوبجرین
( )2981در پژوهشی نشان داد که کارآفرین سیاسی با توانایی فرصت جویی ،کشف موقعیتهای جدید و ارائه راهحلهجای
تازه ،فرایند خطمشیگذاری عمومی را شکل میدهد .مینتروم ( )2981کارآفرینان سیاسی را بازیگرانی پرانرژی میداند که
برای ترویج نوآورهای سیاسی در تالشند .وی در مطالعه خود نشان داد که کارآفرینان سیاسجی اسجتراتژیهجایی همچجون
قالببندی مسائل ،استفاده از شبکهها ،همکاری با ائتالفهای حامی و افزایش روند تغییر را در حوزه ساستگذاری از خجود
بروز میدهند .السون و سیونسون ( )2981در پژوهش خود بیان داشتند کارآفرین سیاسی بجا تنظجیم روابجط در شجبکههجا
نهتنها در اخذ تصمیمات عمومی مؤثر واقع میشود؛ بلکه فرایند سیاستگذاری را تقویت میکند .اما آنچه باید مورد توجه
قرار بگیرد این است که ویژگی شرایط مطالبات نهادی ،کارآفرینی سیاسی را به سمت کارآفرینی ارز

آفرین یا مشارکتی

سوق می دهد .یافتههای سوباری )2981( 5نشان داد که ارز های فرهنگجی و مجذهبی نقشجی اساسجی در تشجویق بجه
کارآفرینی سیاسی دارد و همچنین اذعان داشت که کارآفرین سیاسی میتواند با هماهنگ ساختن گجروههجا و تجیمهجا در
شبکهها ،روابط را پیشبینی و در جهت اخذ تصمیمات صحیح و مناسب گام بردارد .کراو و متس ( )2981در پژوهش خود
بیان داشتند تال های دولت استونی در توسعه زیرساختهای ،ICTآموز

دولت الکترونیک و ارتقاء کارآفرینی از دهجه

 8119من ر به توسعه کارآفرینی سیاسی در قرن 28شد و این نوع کارآفرینی در سه سطح در این کشور دیده شد )8( :بجه
عنوان سرمایه گذاری یا تخصیص م دد منابع به یک هدف مورد نظر )2( .تغییر سیاستهای اقتصادی و نهادهجا ازجملجه
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بخش دولتی؛ ( )3تغییر درنظم جامعه و تحول درسیستم سیاسی و نهادهای آن .کارلسون )2985( 8در پژوهش خود بیجان
داشت که در سالهای اخیر و بخصوص بعد از آخرین بحران مالی و اقتصادی در جهان ،عالقه ججدی بجه سیاسجتهجای
صنعتی برای رشد م دد اقتصادهای پیشرفته را شاهد بودهایم .سیاستمداران ،کارشناسان و مشاوران آنها ،به شدت دنبال
رو های جدید در سیاستهای صنعتی برآمدند .وی در این پژوهش پژوهشگران نقجش مهجم کجارآفرینی سیاسجی را در
تدوین سیاست های صنعتی مورد توجه قرار داد و بیان داشت آنچه در این زمینه نقش اساسی و بح برانگیز دارد تعیجین
محدوده مناسب برای مداخالت کارآفرینان سیاسی در سیاستگذاری اقتصادی است .تکسیرا و سیلوا ( )2982با بیان این
موضوع که علی رقم اهمیت کارآفرینی سیاسی ادبیات نظری آن غنای چنجدانی نجدارد و در مجواردی تنهجا بجه بیجوگرافی
کارآفرینان سیاسی پرداخته شده و مطالعاتی موردی عنوان گردیده لزوم توجه به پارامترهای مؤثر بر کارافرینی سیاسجی را
عنوان نموده و این موضوع را در پژوهش خود مد نظر قرار دادهاند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که جنسیت ،سن ،سطح
تحصیالت و موقعیت شغلی از جمله پارامترهای مؤثر در کارافرینی سیاسی است .مارتین و توماس ( )2983نیجز بجا ان جام
پژوهشی اذعان داشتند که کارآفرینان سیاسی به خوبی میدانند که به تنهایی قادر نیستند ،نتایج مطلوب را کسب کنند .از
این رو ،بر ای اد ائتالفها و گروهها برای تغییر سیاستها متمرکز میشوند .از طرفی هجاگن و فنجی )2982( 2در مطالعجه
خود به بررسی و تحلیل چگونگی ورود ایدهها و دیدگاههای جدید به عرصه سیاسجی و چگجونگی تبجدیل آن ایجدههجا بجه
سیاستهای جدید پرداختند .آنها دریافتند که برای ورود ایده ها به عرصجه سیاسجی بایجد یجک عامجل تغییجر (کجارآفرین
سیاسی) وجود داشته باشد ،چرا که بدون کارآفرین سیاسی تغییر و تحول در سیاست رخ نخواهد داد .مک کافری و سالرنو
( )2988معتقدند که کارآفرینان سیاسی با تخصیص درست منابع میتوانند در کسب اهداف موفقتر عمجل نماینجد .آنهجا
بیان داشتند کارآفرینی سیاسی نتی ه تئوری کارآفرین بازار است و از گستر

تئجوری کجارآفرینی بجازار بجه حجوزه عمجل

سیاسی ناشی می شود و با استفاده از تئوری کارآفرین در رفتار سیاسجی ،مبنجایی بجرای شناسجایی کارآفرینجان سیاسجی و
تفکیک آنها از سایر کارگزاران دولتی فراهم میشود .ماهیت کارآفرینی سیاسی تغییر مسیر تولیجد از مسجیری اسجت کجه
میتوانست طی نماید .با این وجود ،این تولید یک جریان درآمدی برای کارآفرینان سیاسی ای جاد مجیکنجد کجه شجباهت
زیادی به سود کارآفرینان بازار دارد .چریستوپولوس و اینگلد )2988( 3در پژوهش خود بیان داشجت بصجورت گسجترده در
علوم اجتماعی کارگزار سیاسی با کارآفرین سیاسی اشتباه گرفته میشود .در حالی که این دو با هم تفاوتی اساسجی دارد و
این تفاوتها در پنج محور شبکه ارتباطات ،افق شبکه ارتباطات ،روابط قجدرت ،پیگیجری سجرمایه سیاسجی ،فعالیجتهجای
استراتژیک و فرصتطلبی مشهود است .یافتههای وامپلر )2991( 4نیز حکایت از آن دارد که کارآفرین سیاسجی بیشجترین
حمایت و منابع را به نسبت دیگر بازیگران عرصه سیاسی صرف سیاستهای نوآورانه میکنند.

جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج
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روششناسی پژوهش

این پژوهش بر پایه پژوهشهای کیفی و کمی و به صورت آمیخته است که در پارادایم استقرایی و قیاسی میگن د.
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از حی ماهیت و رو  ،در زمره پژوهشهای اکتشافی است .با استناد به راهبرد
پژوهش ،الزم است تا مراحل ان ام تحقیق در دو بخش کیفی و کمی به تفکیک تشریح گردد .جامعه آماری پژوهش در
بخش کیفی و کمی را خبرگان تشکیل میدهند که شامل مدیران سازمآنهای دولتی در استان لرستان تشکیل میباشند.
در پژوهش حاضر براساس رو

نمونهگیری هدفمند و بر مبنای اصل کفایت نظری تعداد  81نفر (کسانی که اطالعات و

درک آنها در زمینه مورد بررسی کافی و از دانش ،تخصص و ت ربه الزم برخوردار و همچنین دارای تحصیالت مرتبط
در این زمینه بودند) به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند .در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری دادهها از مصاحبه نیمه
ساختار یافته (عمیق) استفاده شد که در آن با ارائه سواالتی مشابه از پاسخگویان درخواست شد آزادانه برای کسب
ایدههای جدید نظرات خود را بیان کنند .الزم به ذکر است که روایی و پایایی ابزاری گردآوری اطالعات در بخش کیفی
به ترتیب با استفاده از ضریب ضریب  CVRو آزمون کاپای ج کوهن تأیید گردید که شرح آن در جدول شماره یک
نشان داده شده است.
به این تریب در این بخش بعد از ان ام مصاحبه به کمک نرم افزار Atlas.tiو همچنین رویکرد کدگذاری (باز،
محوری و انتخابی) پیامدهای کارآفرینی سیاسی در عرصه سیاستگذاری شناسایی شد .از طرفی ،در بخش کمی پژوهش
برای تحلیل داده های گردآوری شده از بخش کیفی ،از رویگرد دلفی فازی بهره گرفته شد .همچنین برای گردآوری
دادهها د ر بخش کمی از پرسشنامه مقایسه زوجی دلفی فازی استفاده که روایی آن از طریق روایی محتوا و پایایی آن از
طریق نرخ ناسازگاری مورد تأیید قرار گرفت .در خصوص چرایی استفاده از رو های آماری مورد استفاده در پژوهش،
الزم به ذکر است که با توجه به هدف اول تحقیق که شناسایی پیامدهای کارآفرینی سیاسی در عرصه سیاستگذاری
است ،باید از مصاحبه استفاده می شد .در این پژوهش با استفاده از مصاحبه و با استفاده از رو

کدگذاری و نرم افزار

 Atlas.tiپیامدهای کارآفرینی سیاسی به دست آمدند .پس از آن که هدف اول محقق شد ،باید اولویتبندی و درجه
اهمیت پیامدهای کارآفرینی سیاسی به عنوان هدف دوم ان ام شود .از این رو ،با استفاده از رو

رویکرد دلفی فازی

اولویتبندی و میزان اهمیت پیامدهای کارآفرینی سیاسی در عرصه سیاستگذاری صورت گرفت.
جدول .8روایی و پایایی پژوهش در بخش کیفی
روایی
ابزار مورد استفاده
ضریب CVR

پایایی
مقدار
9/64

ابزار مورد استفاده
کاپای ج کوهن

مقدار
9/18
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یافتههای پژوهش
الف) ویژگیهای جمعیت شناختی

یافتههای جمعیت شناختی نشان میدهد که تمامی پاسخدهندگان ( 81نفر) مرد میباشند .همچنین در بین نمونه انتخابی
 1نفر بین  49 -39سال سن دارند که معادل  9/44ح م نمونه انتخابی هستند .از طرفی اعضای نمونه باالتر از  48سال
 89نفر هستند که  9/56ح م نمونه را به خود اختصاص دادهاند .همچنین در میان اعضای نمونه  3نفر دارای مدرک
کارشناسی و  85نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر هستند.
ب) یافته های بخش کیفی
شناسایی پیامدهای کارآفرینی سیاسی

در این بخش از پژوهش ،پیامدهای کارآفرینی سیاسی در مصاحبه با خبرگان مشخص شد .در تشریح نحوه استخراج
پیامدهای کارآفرینی سیاسی الزم به ذکر است که پیامدهای مذکور با بررسی متون مصاحبه و بهرهگیری از نرم افزار
 Atlas.tiو همچنین رویکرد کدگذاری (باز ،محوری و انتخابی) صورت پذیرفت .بدین شکل که سواالت مصاحبه که در
قالب هفت سوال اصلی بود با ارائه به اعضای نمونه ،توضیحات الزم توسط محققین به آنها داده شد و سپس بعد از
مصاحبه ان امشده با استفاده از رو کدگذاری و با کمک نرمافزار  Atlas.tiدادهها تحلیل شد .به این ترتیب ،به دلیل
ح یم بودن فرایند کدگذاری (باز ،محوری و انتخابی) و همچنین نبود فضای کافی برای گن اندن آن در این پژوهش،
تنها به ذکر چند مورد از این فرایند در جدول زیر اشاره شده است.
جدول .2فرایند کدگذاری پژوهش
کدهای باز
توجه به اهداف و رسالت سازمان ،تعهدات و مسئولیت های سازمان ،توجه به ارز
های حاکم بر جامعه و سازمان ،ان ام مطالعات دقیق ،ارائه راهکارهای منعطف و
پویا ،قابلیت پاسخگویی راهبردها به مسائل ،توجه به منابع سازمان در ارائه
سیاستها ،تطبیق راهبردها با رسالت سازمان
فراهم ساختن امکانات و ت هیزات ،زمین ،پول ،دانش و تخصص افراد ،مهارتهای
ارتباطی ،توانایی جمعآوری و پرداز اطالعات ماشین آالت ،کامپیوترها ،ت ربه و
قابلیت افراد ،هو و ذکاوت ،وسایل نقلیه
شناسایی عوامل برون سازمان موثر در شگل گیری مسائل (فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی) ،توجه به منابع مالی ،فنی ،اطالعاتی ،مادی ،توجه به عوامل
ساختاری مسئله ،توجه به هن ارها رفتاری ،توجه به روابط رسمی و غیررسمی ،در
نظر گرفتن آثار بلندمدت و کوتامدت مسائل
در نظر گرفتن پیچیدگی روابط ،رسمیت روابط ،تمرکز قدرت ،بیان منافع سیاست ها
برای مخاطب ،پیوندجویی و اقناعسازی ،تعیین ارز های رفتاری ،مشخص کردن
قواعد اخالقی حاکم بر گروه ،استاندارهای رفتاری
میزان دستیابی به نتی ه ،میزان منابع مصرفی ،تعیین موانع اجرایی ،رویکرد اجرا،
روابط ،ماموریت ،چشمانداز ،استراتژی های اجرا ،شاخصهای ارزیابی
تحلیل قشربندی اجتماعی ،مقاومت در برابر سیاست ،تحلیل برندگان و بازندگان
سیاست ،تحلیل مسائل سیاسی ناشی از سیاست ،رعایت حقوق شهروندی،
پاسخگویی ،شنیدن صدای عموم و حق اظهار نظر ،تمایل به توافق و اجماع
تشخیص فرصت ،جریان شناختی ،تشخیص زمان مناسب (زمان شناسی) ،هماهنگی،
عقالنیت ،پویایی ،توجیه راه حل های تازه ،نوآوریو خالقیت در راهبردها

کدهای محوری

کدهای انتخابی

بررسی همه جانبه مسائل ،قابلیت
انعطافپذیری خطمشی ،امکان
پذیری خطمشی و راهبردها

اثرگذار در تدوین و
تصویب خطمشیها

منابع مالی ،منابع فیزیکی ،منابع
انسانی

تخصیص دهنده منابع

ریشهیابی مسائل ،توجه پیامدهای
مسائل

واکاوی و درک مسائل

روابط ساختاری در شبکهها ،تعامالت
رفتاری

تنظیم روابط در شبکهها

ارائه بازخورد سیاستهای اجرایی،
شفاف سازی سیاستهای پیشنهادی
تقویت نگاه نقادانه به خط مشی ها،
تغییر سیاست های دولت در باالدست
از حیطه و حوزه تقابلی به تعاملی و
مشارکت جویانه
پیشنهاد و ارائه وسیاست ها ،حمایت و
پشتیبانی از راهبردهای بدیع و تازه

کاهش نارساییهای
اطالعاتی
منبع تحوالت جدید
تزریق سیاستهای تازه و
نوآورانه
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در جدول شماره دو بخشی از فرایند کدگذاری پژوهش نشان داده شده است .بنابراین ،بعد از ان ام کامل فرایند
گذاری در نهایت کدهای انتخابی تعیین گردید .در حقیقت کدهای انتخابی براساس نتایج کدهای باز و محوری شکل
می گیرد که در رویکرد کدگذاری ،مرحله اصلی نظریه پردازی از آن یاد می شود .در این پژوهش در جدول شماره سه
کدهای انتخابی که نشان دهنده پیامدهای کارآفرینی سیاسی می باشد ،ارائه شده است.
جدول  .3پیامدهای کارآفرینی سیاسی
نماد شاخصها
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10

پیامدها
تزریق سیاستهای تازه و نوآورانه
منبع تحوالت جدید
واکاوی و درک بهتر مسائل
بر هم زننده وضع موجود
ارائه راهکارهای مناسب
بسیج دیگر بازیگران سیاسی
جلب افکار عمومی
اخذ تصمیمات کارآمد
تنظیم روابط در شبکهها
امکان اجرای داوطلبانه سیاستها

نماد شاخصها
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19

پیامدها
جهت دهنده سیاستها
آشکارسازی مسائل
تخصیص دهنده منابع
اثرگذار در تدوین و تصویب خطمشیها
پایشهای دقیق درونی و بیرونی
انس امبخشی فعالیتهای دیگران
کاهش نارساییهای اطالعاتی
توسعه حیات سیاسی
ای اد ائتالفها و گروهها

ج) یافته های بخش کمی
تعریف متغیرهای زبانی

در این مرحله از پژوهش ،نظرات خبرگان در خصوص پیامدهای کارآفرینی سیاسی در قالب پرسشنامه مشخص میشود.
لذا خبرگان باید میزان موافقت خود را تعیین نمایند .در این قبیل موارد خیلی نمیتوان با مقادیر قطعی نظر خبرگان را
جویا شد .به همین خاطر استفاده از متغیرهای کیفی ،آزادی عمل بیشتری را در اظهارنظر به خبرگان خواهد بخشید .به
عبارتی استفاده از متغیرهای کیفی همچون« :کم»« ،متوسط»« ،زیاد» و  ...مشکالت فوق را تا حد زیادی کاهش
خواهدداد ،اما مسئله و مشکل دیگری ای اد میکند .از آن ا که ذهنیت افراد نسبت به متغیرهای کیفی یکسان نیست .از
طرفی خصوصیات متفاوت افراد بر تعابیر ذهنی آنها نسبت به متغیرهای کیفی اثرگذار است؛ یعنی برخی افراد خو بین
و برخی بدبین و یا برخی نگر

آسانگیرانه و یا سختگیرانه دارند که بر تعابیر ذهنی آنها تاثیرگذار است .از این رو،

ت زیه و تحلیل بر روی متغیرهای منتج از ذهنیت و تعابیر مختلف ،ارزشی نخواهد داشت .لذا متغیرهای کیفی به شکل
اعداد فازی مثلثی تعریف میشوند که در شکل و جدول زیر نشان داده شدهاند.
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شکل .2تعریف متغیرهای زبانی

همچنین در جدول شماره چهار نیز طریقه متغیرهای کالمی یا کیفی به اعداد فازی مثلثی و عدد فازی قطعی شده نشان
داده شده است.
جدول  .4اعداد فازی
متغیرهای کالمی (کیفی)
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

اعداد فازی مثلثی
0/57-1-1
1-0/57-0/7
0/57-0/7-0/57
0/7-0/57-0
0/57-0-0

عدد فازی قطعی شده
0/11
0/57
0/7
0/57
0/38

با توجه به جدول و شکل باال پس از تطبیق هر شاخص با مقادیر فازی و تخصیص سطح زبانی ،باید اعداد فازی به
اعداد کمی تبدیل شوند یا به عبارتی فازی زدایی شوند .یکی پرکاربردترین رو ها در این زمینه فرمول مینکووسکی
میباشد که در آن اعداد قطعی به اعداد فازی تبدیل میشوند .الزم به ذکر است که در فرمول مینکووسکی حد باالی
فازی مثلثی  ،حد وسط عدد فازی مثلثی و  Mحد پایین عدد فازی مثلثی را نشان میدهد که فرمول آن در زیر ارائه
شده است.

رابطه ()8
نظرسنجی مرحله اول

در این مرحله ،محققان پیامدهای شناسایی شده را در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار می دهند و میزان موافقت
آنها با هر کدام از مولفه ها اخذ شده و نظرات پیشنهادی و اصالحی آنها جمع بندی می گردد .به این ترتیب ،بر مبنای
زینه پیشنهادی و متغیرهای زبانی تعریفشده نتایج حاصل از بررسی پاسخهای قیدی شده در پرسشنامه برای به دست
آوردن میانگین فازی مؤلفهها مورد تحلیل قرار میگیرند .برای محاسبه میانگین فازی از روابط زیر استفاده میشود.
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در این رابطه  Aiبیانگر دیدگاه خبره iام و  Aaveبیانگر میانگین دیدگاههای خبرگان است .بعد از جمعآوری
پرسشنامهها ،تعداد پاسخهای دادهشده به هر عامل مورد شمار
شمار

و بررسی قرار گرفت که در نظرسن ی مرحله اول نتایج

پاسخهای دادهشده در جدول شماره پنج نشان دادهشده است.
جدول .5نظرسن ی مرحله اول پیامدهای کارآفرینی سیاسی
شاخصها

پیامدهای کارآفرینی سیاسی
زیاد
خیلی زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

تزریق سیاستهای تازه و نوآورانه

17

0

1

0

5

منبع تحوالت جدید

18

5

0

5

1

واکاوی و درک بهتر مسائل

11

8

0

8

1

بر هم زننده وضع موجود

11

1

5

1

0

ارائه راهکارهای مناسب

10

5

8

1

5

بسیج دیگر بازیگران سیاسی

15

1

5

0

8

جلب افکار عمومی

11

0

0

1

1

اخذ تصمیمات کارآمد

18

8

1

0

1

تنظیم روابط در شبکهها

17

1

0

5

0

امکان اجرای داوطلبانه سیاستها

10

5

1

5

0

جهت دهنده سیاستها

11

0

1

0

1

آشکارسازی مسائل

11

7

0

0

5

تخصیص دهنده منابع

18

5

5

1

0

اثرگذار در تدوین و تصویب خطمشیها

11

0

5

1

1

پایشهای دقیق درونی و بیرونی

15

5

5

0

5

انسجامبخشی فعالیتهای دیگران

10

8

1

1

0

کاهش نارساییهای اطالعاتی

17

0

0

1

5

توسعه حیات سیاسی

11

0

0

0

5

ایجاد ائتالفها و گروهها

11

5

1

1

0

زمانی که تعداد پاسخهای داده شده به هر شاخص مشخص شد و پس از بهرهگیری از فرمول مینکووسکی برای
محاسبه میانگین فازی مثلثی هر عامل ،باید اعداد فازی قطعی شده برای آن عامل محاسبه گردد .نتایج حاصل از
میانگین فازی و فازیزدایی مؤلفهها به شرح جدول زیر است.
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جدول .6میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل ازنظر سن ی مرحله اول
میانگین فازی مثلثی
پیامدها
β

α

m

مقدار
کریسپ

میانگین فازی مثلثی
پیامدها

مقدار
کریسپ

β

α

m

تزریق سیاستهای تازه
و نوآورانه

9/168 9/631 9/192

9/124

جهت دهنده سیاستها

9/149

9/619

9/186

9/119

منبع تحوالت جدید

9/132 9/514 9/198

9/191

آشکارسازی مسائل

9/184

9/514

9/181

9/111

واکاوی و درک بهتر
مسائل

9/444 9/548 9/145

9/168

تخصیص دهنده منابع

9/131

9/625

9/144

9/154

بر هم زننده وضع
موجود

9/114 9/631 9/144

9/165

اثرگذار در تدوین و
تصویب خطمشیها

9/192

9/688

9/144

9/129

ارائه راهکارهای
مناسب

9/426 9/583 9/144

9/181

پایشهای دقیق درونی
و بیرونی

9/142

9/512

9/195

9/118

بسیج دیگر بازیگران
سیاسی

9/436 9/555 9/145

9/136

انس امبخشی
فعالیتهای دیگران

9/184

9/555

9/198

9/115

جلب افکار عمومی

9/192 9/666 9/139

9/161

کاهش نارساییهای
اطالعاتی

9/113

9/625

9/144

9/183

اخذ تصمیمات کارآمد

9/145 9/631 9/144

9/158

توسعه حیات سیاسی

9/188

9/663

9/119

9/158

تنظیم روابط در
شبکهها

9/192 9/652 9/148

9/145

ای اد ائتالفها و
گروهها

9/151

9/658

9/193

9/141

امکان اجرای داوطلبانه
سیاستها

9/446 9/524 9/111

9/161

با ان ام نظرسن ی در مرحله اول الزم است که مرحله دوم نظرسن ی هم صورت پذیرفت .دلیل این امر آن است
که نتایج کسب شده از هر مرحله با هم مقایسه و نتی ه مشخص گردد.
نظرسنجی مرحله دوم

در جدول شماره هفت نتایج پاسخ های داده شده به هریک از عوامل و نظرسن ی مرحله دوم نشان داده شده است.
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جدول .4نظرسن ی مرحله دوم پیامدهای کارآفرینی سیاسی
پیامدهای کارآفرینی سیاسی
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

شاخصها
تزریق سیاستهای تازه و نوآورانه

84

8

8

8

8

منبع تحوالت جدید

84

8

8

2

9

واکاوی و درک بهتر مسائل

83

2

9

9

3

بر هم زننده وضع موجود

85

9

8

9

2

ارائه راهکارهای مناسب

82

2

9

2

2

بسیج دیگر بازیگران سیاسی

83

8

8

3

9

جلب افکار عمومی

86

9

9

9

2

اخذ تصمیمات کارآمد

84

2

9

9

2

تنظیم روابط در شبکهها

86

9

9

8

8

امکان اجرای داوطلبانه سیاستها

82

2

2

9

2

جهت دهنده سیاستها

84

8

8

8

8

آشکارسازی مسائل

89

4

3

8

9

تخصیص دهنده منابع

85

9

9

8

2

اثرگذار در تدوین و تصویب خطمشیها

83

9

2

2

9

پایشهای دقیق درونی و بیرونی

84

9

9

2

2

انس امبخشی فعالیتهای دیگران

1

6

9

3

9

کاهش نارساییهای اطالعاتی

84

9

8

8

2

توسعه حیات سیاسی

85

9

9

8

2

ای اد ائتالفها و گروهها

85

2

9

8

9

زمانی که تعداد پاسخهای داده شده به هر شاخص در مرحله دوم مشخص شد و پس از بهرهگیری از فرمول
مینکووسکی برای محاسبه میانگین فازی مثلثی هر عامل ،الزم است همچون مرحله اول اعداد فازی قطعی شده برای
آن عامل محاسبه گردد .به این ترتیب ،نتایج حاصل از میانگین فازی و فازیزدایی مؤلفهها در جدول زیر نشان داده شده
است.
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جدول .1میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل ازنظر سن ی مرحله دوم
میانگین فازی مثلثی

میانگین فازی مثلثی

β

α

m

مقدار
کریسپ

پیامدها

تزریق سیاستهای تازه
و نوآورانه

9/185

9/625

9/169

9/134

جهت دهنده سیاستها

9/135

منبع تحوالت جدید

9/181

9/525

9/135

9/198

آشکارسازی مسائل

9/139

9/561

واکاوی و درک بهتر
مسائل

9/149

9/514

9/195

9/144

تخصیص دهنده منابع

9/139

9/569

9/189

بر هم زننده وضع موجود

9/192

9/631

9/169

9/124

9/111

9/698

9/128

9/188

ارائه راهکارهای مناسب

9/151

9/554

9/445

9/154

9/168

9/513

9/194

9/145

9/114

9/513

9/133

9/161

9/185

9/548

9/418

9/115

9/129
9/181
9/139

9/664
9/631
9/663

9/111
9/151
9/198

9/166
9/131
9/161

9/145
9/191
9/142

9/514
9/649
9/663

9/181
9/161
9/183

9/111
9/141
9/145

9/119

9/518

9/195

9/141

پیامدها

بسیج دیگر بازیگران
سیاسی
جلب افکار عمومی
اخذ تصمیمات کارآمد
تنظیم روابط در شبکهها
امکان اجرای داوطلبانه
سیاستها

اثرگذار در تدوین و تصویب
خطمشیها
پایشهای دقیق درونی و
بیرونی
انس امبخشی فعالیتهای
دیگران
کاهش نارساییهای اطالعاتی
توسعه حیات سیاسی
ای اد ائتالفها و گروهها

β

α

m

مقدار
کریسپ

9/651

9/184

9/144

9/195

9/191
9/143

بعد از آنکه نظرسن ی در هر دو مرحله ان ام گرفت الزم است که اختالف میانگین فازی زدایی شده (مقدار
کریسپ) در دو مرحله مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و اختالفها مشخص شود .بنابراین ،اختالف میانگین فازی زدایی
شده (مقدار کریسپ) پیامدهای کارآفرینی سیاسی در مرحله اول و مرحله دوم به شرح جدول زیر می باشد.
جدول  .1اختالف میانگین فازی زدایی شده (مقدار کریسپ) مرحله اول و دوم

تزریق سیاستهای تازه و نوآورانه
منبع تحوالت جدید
واکاوی و درک بهتر مسائل

مقدار
کریسپ
مرحله
اول
9/124
9/191
9/168

9/134
9/198
9/144

بر هم زننده وضع موجود

9/165

9/124

9/31

ارائه راهکارهای مناسب

9/181

9/154

9/35

بسیج دیگر بازیگران سیاسی

9/136

9/161

9/33

جلب افکار عمومی

9/161

9/166

9/92

اخذ تصمیمات کارآمد
تنظیم روابط در شبکهها
امکان اجرای داوطلبانه سیاستها

9/158
9/145
9/161

9/131
9/161
9/141

9/83
9/94
9/89

پیامدها

مقدار
کریسپ
مرحله دوم

اختالف
کریسپ
مرحله
اول و دوم
9/94
9/91
9/83

پیامدها
جهت دهنده سیاستها
آشکارسازی مسائل
تخصیص دهنده منابع
اثرگذار در تدوین و
تصویب خطمشیها
پایشهای دقیق درونی و
بیرونی
انس امبخشی فعالیتهای
دیگران
کاهش نارساییهای
اطالعاتی
توسعه حیات سیاسی
ای اد ائتالفها و گروهها

اختالف
کریسپ
مرحله اول و
دوم
9/96
9/89
9/88

مقدار
کریسپ
مرحله اول

مقدار
کریسپ
مرحله دوم

9/119
9/111
9/154

9/144
9/191
9/143

9/129

9/188

9/91

9/118

9/145

9/96

9/115

9/115

9/89

9/183

9/111

9/25

9/158
9/141

9/141
9/145

9/93
9/94
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در رویکرد دلفی فازی با ان ام نظرسن ی از خبرگان الزم است تا اجماعنظر صورت پذیرد و این امر از قیاس
نظرسن ی در طی مراحل مختلف ان ام میگیرد .بنابراین ،هنگامی که اختالف میانگین فازیزدایی شده (مقدار کریسپ)
در طی دو مرحله کمتر از  9/8باشد؛ فرایند نظرسن ی متوقف میگردد ،اما در صورتی که این اختالف بیشتر از  9/8باشد؛
م ددا نظرسن ی ان ام میگیرد و تا زمانی که اجماع نظر صورت نپذیرد ،این روند ادامه مییابد .همان گونه که در جدول
 1مالحظه میگردد اختالف میانگین فازیزدایی شده (مقدار کریسپ) در دو مرحله کمتر از  9/8میباشد .این بدان
معناست که خبرگان در خصوص پیامدهای کارآفرینی سیاسی به اجماع نظر رسیدهاند و در همین مرحله نظرسن ی
متوقف می شود .در واقع خبرگان به پیامدهای شناسایی شده در پژوهش حاضر نگاه تقریبا یکسانی دارند .با توجه به
مطالب ذکر شده ،در نهایت تمامی پیامدهای کارآفرینی سیاسی در قالب نمودار زیر نشان داده شده است.
تزریق سیاستهای تازه…
ایجاد ائتالفها و گروهها
 20منبع تحوالت جدید
واکاوی و درک بهتر…
توسعه حیات سیاسی
15
کاهش نارساییهای…
انسجامبخشی فعالیت…-

بر هم زننده وضع موجود

10

ارائه راهکارهای مناسب

5
0

پایشهای درونی و…

بسیج دیگر بازیگران…
جلب افکار عمومی

اثرگذار در تدوین و…
تخصیص دهنده منابع
آشکارسازی مسائل
جهت دهنده سیاستها

اخذ تصمیمات کارآمد
تنظیم روابط در شبکهها
امکان اجرای داوطلبانه…

نمودار  .8اولویت پیامدهای کارآفرینی سیاسی

بحث و نتیجهگیری

از منظر تأثیرگذاری ،سیاست و سیاستگذاری نه تنها حوزههای خصوصی و عمومی زندگی شهروندان یک کشور را در بر
میگیرد؛ بلکه فعالیتها و تعامالت یک جامعه را نیز در ارتباطات برون مرزی تحت سیطره خود قرار میدهد .بدون شک
الزمه رشد و موفقیت برای هر جامعه و سازمانی متأثر از تغییر در فاکتورها و عوامل مختلفی است ،تغییر و تحول در
سیاست ها یکی از مهمترین عواملی است که ضرورت پیشرفت و توسعه را در عرصه ملی و بین المللی به همراه دارد.
مسلما کسانی (کارآفرینان) که پایهگذار تحوالت هستند و به خصوص آنهایی (کارآفرینان سیاسی) که در سیاستها و
خطمشیها نوآوری و بدعت ای اد میکنند و حافظان روندهای وضع موجود را به چالش کشیده و با خلق طرحهای نو،
آینده تازهای پیشروی سازمان و جامعه گشوده و مسیر موفقیت را هموارتر میسازند .بنابراین ،پژوهش حاضر باهدف
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واکاوی پیامدهای کارآفرینی سیاسی در عرصه سیاستگذاری ان ام پذیرفت .از آن ایی که پژوهش حاضر در زمرۀ
رویکردهای آمیخته قرار میگیرد ،الزم است نتایج حاصل از هر بخش به تفکیک تشریح شود .به این ترتیب در بخش
کیفی پژوهش با ان ام مصاحبه و با کمک رو

کدگذاری و نرم افزار  Atlas.tiپیامدهای کارآفرینی سیاسی شناسایی

شد .نتایج حاصل از این بخش در برگیرنده نوزده پیامد کارآفرینی سیاسی در عرصه سیاستگذاری است .این پیامدها
شامل :تزریق سیاست های تازه و نوآورانه ،منبع تحوالت جدید ،واکاوی و درک بهتر مسائل ،بر هم زننده وضع موجود ،بر
هم زننده وضع موجود ،بسیج دیگر بازیگران سیاسی ،جلب افکار عمومی ،اخذ تصمیمات کارآمد ،تنظیم روابط در شبکهها،
امکان اجرای داوطلبانه سیاستها ،جهت دهنده سیاستها ،آشکارسازی مسائل ،تخصیص دهنده منابع ،اثرگذار در تدوین
و تصویب خطمشیها ،پایشهای دقیق درونی و بیرونی ،انس ام بخشی فعالیتهای دیگران ،کاهش نارساییهای
اطالعاتی ،توسعه حیات سیاسی و ای اد ائتالفها و گروهها .از طرفی در بخش کمی پژوهش از رویکرد دلفی فازی
استفاده شد .در واقع هدف آن بود که مشخص گردد آیا خبرگان در خصوص پیامدهای شناسایی شده در بخش کیفی
اجماع نظر دارند یا نه؟ که نتایج تحلیل نشان داد اختالف میانگین فازییزدایی شده در پژوهش حاضر کمتر از 9/8
میباشند و این حکایت از آ ن دارد که خبرگان در خصوص پیامدهای شناسایی شده نگاه تقریبا یکسانی دارند .همچنین در
این بخش مشخص شد که جلب افکار عمومی ،توسعه حیات سیاسی و ای اد ائتالفها و گروهها ،پایشهای دقیق درونی
و بیرونی ،جهت دهنده سیاستها ،تزریق سیاستهای تازه و نوآورانه و تنظیم روابط در شبکهها مهمترین پیامدهای
کارآفرینی سیاسی در عرصه سیاستگذاری است .در خصوص وجوه اشتراک و افتراق پژوهش حاضر با دیگر پژوهشهای
صورت گرفته باید عنوان نمود که پژوهش حاضر با پژوهشهای کراو و متس ( )2981و مک کافری و سالرنو ()2988
مطابقت و همخوانی دارد .آنها نیز همچون پژوهش حاضر تخصیص دهنده منابع را یکی از کارکردها و پیامدهای
کارآفرینی سیاسی قلمداد نمودند کما اینکه در این پژوهش نیز جزء پیامدهای کارآفرینی سیاسی شناسایی شد .همچنین با
مطالعات سارابیا و همکاران ( )2929که در پژوهش خود کارآفرینان سیاسی را منبع تحوالت جدید معرفی کردند و السون
و سیونسون ( ) 2981که از کارآفرینان سیاسی به عنوان تنظیم کننده روابط در شبکه یاد گردند؛ همخوانی دارد .درنهایت
در خصوص محدودیت های پژوهش حاضر باید گفت که کم بودن ادبیات و مبانی نظری یا به عبارتی کم بودن
پژوهشهای مشابه مرتبط با پیامدهای کارآفرینی سیاسی به خصوص در داخل کشور و همچنین عدم همکاری الزم
خبرگان امر به دلیل مشغله کاری و یا عدم درک موضوع مورد بررسی را میتوان جزء مهمترین محدودیتهای پژوهش
حاضر برشمرد.
پیشنهادات کاربردی

 پژوهش حاضر به مدیران عرصه سیاستگذاری که به ای اد تغییر و تحول در سیاستها و خط مشیها نظر دارند،
پیشنهاد میکند که نقش و جایگاه کارآفرین سیاسی را به درستی شناخته تا از وجود قابلیتهای آن بهره وافر را
کسب نمایند.
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 پژوهش حاضر با استناد به یافتهها پیشنهاد میگردد که سیاستمداران حتی المقدور زمینه حضور کارآفرینان سیاسی را
در فرایند سیاستگذاری مهیا سازند ،چرا که آنان با ارائه نظرات خود اعتماد و اطمینان سیاستگذاران و آحاد مردم
جامعه را جلب نموده و روند تصمیمگیری را تسهیل میسازد.
 یافتهها حکایت از آن دارد که توسعه حیات سیاسی یکی از مهمترین پیامدهای کارآفرینی سیاسی است .از این رو،
پیشنهاد میشود افزایش ظرفیت وکارایی یک نظام سیاسی درحل و فصل تضادهای منافع فردی وجمعی ،مشارکت
پذیری مردمی ،آزادگی و همچنین بهبود قابلیت پاسخگویی سیستم سیاسی در سایه سار کارآفرینان سیاسی امکان
پذیر است تا با تحولآفرینی در خطمشیها و سیاستها راهگشای حل مسائل سازمان و جامعه باشند.
 گروهها ،ائتالفها و احزاب سیاسی در هر جامعه ای همواره نقشی کلیدی و اساسی در تصمیمگیریها و خطمشیها
ایفا میکنند .ازاینرو ،پیشنهاد میشود که زمینه نقشآفرینی کارآفرینان در حوزه سیاست فراهم ساخته تا با شکل
دهی به ارز های مشترک در میان اعضا ،متعهد ساختن گروهها و احزاب به هم و نیز ای اد هم افزایی در روابط به
خوبی بتوانند فرایند سیاستگذاری را تقویت و در اخذ تصمیمات عمومی مثمر ثمر باشند.
 به پژوهشگران آتی با توجه به خأل تحقیقاتی و اهمیت موضوع پیشنهاد میشود که با استفاده از رویکرد داده بنیاد
عوامل علی ،زمینهای و مداخلهای کارآفرینی سیاسی را مورد تحلیل قرار دهند و یا با استفاده از رو

ساختاری ج

تفسیری به طراحی الگوی کارآفرینی سیاسی مبادرت ورزند .همچنین توصیه میگردد که اثرگذاری کارآفرینی سیاسی
را بر مفاهیم با قرابت معنایی مناسب مورد ارزیابی قرار دهند.
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