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 چکيده
هدف، با   نیبه ا یابیدست  یاست. برا  یسربازان در دوران سرباز   ینیفرصت کارآفر  جادیا یچگونگ یمطالعه، بررس  نیهدف ا

و اجماع نقطه     یبند انجام و با جمع   یامطالعه کتابخانه      قیاطالعات از طر  یآورجمع ،یلیتحل یفیو روش توص    یفیک کردیرو
ساس خرد جمع  سات  یتعداد ینظرات و بر ا سب با در نظر گرفتن رو  دیاز ا سائل    کردیو خبرگان، چارچوب منا نوآورانه در حل م

  «تیظرف»از  یو برخوردار« شناخت مسئله» یاساس اریدو مع ،ینیکارآفر هیروح شیو افزا ییمهارت افزا گرید یو از سو سوکیاز 
  یو توانمند تیاستفاده از ظرف  یبرا یفرصت مناسب   سو کیاز  ،یزدوران سربا  دهدینشان م  هاافتهی .حل آن احصاء شد   یالزم برا
ش  سطه تنوع و تکثر در ا ها بهآن یدان صت و   جادیوا سائل ن  ایفر سو    یروهایحل م سلح، و از  سطه فراهم نمودن    به گرید یم وا

و اش  تلاس س  ربازان   ینیکارآفر تیو ظرف یدانش، مهارت، توانمند شیباعث افزا تواندیمس  لح م یروهایالزم توس  ن ن یبس  ترها
ضمن ارائه الگو  نیگردد. با ا سعه کارآفر  یبرا یاسه مرحله  ینگاه،  ساز       ینیتو ستر شامل ب   تیهدا ،ینیکارآفر یبرا یسربازان، 

  یبر اس  اس خوداظهار ربازس   رشیپذ» چهارگانه  یهاروش ،ینینمودن کارآفر نهیو نهاد تیتثب تاًیدر مرحله عمل و نها نیکارآفر
سرباز بر اساس     رشیپذ»و « محدود یسرباز بر اساس جمع سپار    رشیپذ» ، «باز یسرباز بر اساس جمع سپار    رشیپذ» ،«نیش یپ

 .دیجذب سربازان ارائه گرد یهاعنوان روشبه «نیپس یخوداظهار
 

 یجمع سپار ،یاجتماع ینوآور ت،یمسئله، ظرف ،یسرباز ،ینیکارآفر کليدي: واژگان
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 مقدمه

هام، پ  یجهان  ریفراگ ۀدی پد  کی جنگ   عد   یدگی چیاس   تب اب   نیتربودنب مهم یو چندبُ

در مقابل   یش  گیهم یاریهوش   کی لیدل نهمی اس  ت. به یجنگ ۀویش   نیتردیجد یژگیو

 (1400ریاضی و همکاران،  ) است  اریدشمنان بس   ینظام مستقل و دارا  کی یدهایدشمن، جزو با 

ش 1395 گان،یشا گیرند )شکل می  یو انتظام ینظام یروهایکار، معموالً ن نیا یبرا و از   ی(. بخ

ش  وند.  به کار گرفته می «یخدمت س  رباز»هس  تند که در قالب  یافراد روها،ین نیش  اکله ا

سرباز  ش  سو یکاز  یخدمت  شش می  یاز مأموریت نظام دفاع یبخ سو را پو   یدهد و از 

 .باشدیهای فرزندان جامعه مپرورش توانمندی یبرا یفرصت مناسب گرید

و  یراض   یوجود دارد که جوانان از انجام س  رباز زین یریانکارناپذ تیواقع حاس،نیباا

شنود ن  شیوه  ستند یخ سئول  نیا رشیدر فرار از پذ یسع  یهای مختلفو به  شا  تیم   دیدارند. 

خصوص مؤثر بوده است.    نیدر ا« پرچم ریدوره اجبار ز»های ناخواسته با عنوان  نگاه یبرخ

در  یاز خانواده و زندگ یهای دورنحوه رفتار فرماندهان، سختی دوران، نیا یکارآمد زانیم

باال و  یبرخوردار نبودن از منزلت اجتماع ،یماندگی دوس  اله زندگپادگان، احس  اس عقب

  یدر عدم اس  تقباس جوانان از خدمت س  رباز  یگریاز جمله عوامل د ،یگریموارد متعدد د

 (.1395 گان،یشااست )

حس   یموجب ارض   ا تواندیجوان م کی یدر زندگ ییعنوان عص   ر طالکه به یدوران

و مؤثر   دیمف ،یو توانمند یاحس  اس خودباور هن،یبه اس  الم و م نید یو ادا یدوس  توطن

  ،یو اجتماع  ینظم و انض   بار فرد  هی روح تی و تقو جاد ینفس، ااعتمادبه   شیبودن و افزا

ها  مس ئولیت  رشیپذ یبرا یآمادگ ،یریگمیو تص م  هقدرت تفکر و اراد تیتقو ،ییخوداتکا

سطوح بزرگ  شرا  ،یتر اجتماعدر  سخت، پرخطر و تحک  نیمواجهه با    تیو تقو میخاص، 

س  ص    یهایژگیاز و یاریب شخ شهامت و جوانمرد  یفداکار هیو ارتقاء روح یتیخوب    یو 

و  ش  کپرفش  ار، س  خت، خ ک،یتار یابه دوره ،یبیو تخر رانهیباش  د، در ش  کل س  خت گ

گردد. ماحص  ل  دس  ت مبدس می نیاز ا یبطالت، هدر رفت عمر و موارد ،یگاریب روح،یب

صو    نیا ساختن ت ست که عالقه  یسرباز  نیو زندان وار از مح اهیس  یرینگاه،    یبرا یمندا
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خود  یآن، جا ریها و نظااستفاده از فرصت ،ینیآفرمشارکت در نقش ،یآموزمهارت شیافزا

 .دوره را هدف گرفته است انیبه پا دنیکه رس دینمایم یروزشمارجدوس  میرا به تنظ

ها، موردنظر  خانواده یای از جوانان و حتعده انیدر م دگاهید نیوجود چن ییچرا مطالعه

مهم است که در عصر پرفشار      نیا نییمجاس تب نی. تالش پژوهشگر در ا ست یپژوهش ن نیا

  یهاتیها و ظرفاز توانمندی یواسطه برخوردارکار جوان، به یرویعنوان نامروز، سربازان به

نموده و با حل  ینقش موتور رش  د و توس  عه جامعه را باز توانندیباال، م یو دانش   یمهارت

س  سائل آن، از عوامل تحوس، نوآور  یاریب ست که       ینیو کارآفر یاز م ضح ا شند. البته پروا با

طور طبیعی است و به نانیکارآفر ریسربازان متفاوت از سا ینیموانع موجود بر سر راه کارآفر

ص  هایتیها، با محدودآن ستند. بنابرا  یخا تالش دارد تا با توجه به  قیتحق نیا نیمواجه ه

و حل مسائل   یهای الزم در همکارو مهارت یسربازان نسل حاضر از  توانمند یبرخوردار

عاد مختلف، از طر  مدس    قیدر اب ئه  جا   ارا باز   رشیپذ  نیگزیهای  و  نیمس   ئول ،یس   ر

و رغبت   زهیانگ جادیا ق،یتشو  ت،یرا در جهت حما یو کشور  یگذاران امور لشکر سیاست  

  یو مهارت  یدانش    تی از ظرف نه یموازات انتفاع به تا به   دی نما  یاری  یانجام خدمت س   رباز    

های مهارت  دادن فرص ت، آموزش  قیاز طر ر،یس ربازان در حل موض وعات و مس ائل درگ   

به   رودها را آماده و  آن، آن ریو نظا  یو کارآموز  ینیتجربه کارآفر   ،یو توانمندس   از  ییافزا

 .دینما یاجتماع یهامسئولیت رشیپذ یجامعه برا

نموده  بیترغ قیتحق نیمحقق را به انجام ا ،یعنوان دغدغه و مسئله اصلآنچه به نیبنابرا

ست، پراکندگ  ستفاده از ظرف ها و چارچوبشیوه  یا سربازان و   ینیکارآفر تیهای جذب و ا

منظور،   نیا یاس   ت. برا ینیها در کارآفر  و مهارت آن  یو توانمند  تی ظرف شیمتقابالً افزا 

  ینیکارآفر تیچارچوب کالن اس  تفاده از ظرف نکهیاس  ت از ا بارتع قیتحق یس  ؤاس اص  ل

 سربازان چگونه است؟
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 نظري مبانی

 کارآفریني  

  است ی ها بدون توجه به منابعها و دنباس کردن آنبه فرصت  یابیدست  و جادیا ندیفرا ینیکارآفر

شناسایی فرصت، مرکز ثقل کارآفرینی      .(1394 نیا و همکاران،روشن ) که در حاس حاضر موجود است  

شت.     ست و بدون آن کارآفرینی معنایی نخواهد دا سریچ و همکاران فرایند  ا کارآفرینی را خلق  هی

و   ش بس   یار و پذیرش خطرات مالی، روحی   الکه توأم با ص   رف وقت و ت    دانند چیزی نو می

س است. نتیجه این فرایند از   استقال  اجتماعی برای به دست آوردن منابع مالی، رضایت شخصی و     

زار  با هایها و فرص  تقیت و نوآوری را با نیازمندیالش  ود که خمی های منظمی حاص  لفعالیت

 (.2005، همکاران هیسریج و) دهدپیوند می

را موتور رش  د و توس  عه   نانیکارآفر، اس  ت که اقتص  اددانان یبه حد ینیکارآفر بحث تیهما

صاد  شمندان مد و  (1934ش ومپیتر،  ) دانندمی جامعه اقت ترین عوامل تحوس و  را از مهم هاآن تیریدان

  که افراد از تفکر و هنر یطیذا در هر محل بآورنددر عصر حاضر به شمار می    یسازمان  هاینوآوری

کرزنر   (. 2008کاظمی، ) وجود خواهد داش  ت متنوع و ایپو یبرخوردار باش  ند، اقتص  اد ینیکارآفر

ست  شی از عدم درك فرصت       معتقد ا صلی هر جامعه نا شکل ا ست که م و کارآفرینی به معنی   ها

 (.2007سندیپ و همکاران، است ) ر و کشف نشدههای سودآوآگاهی از فرصت

 سه حوزه راهبردی مؤثر در کارآفریني

س  ه عامل اص  لی برای بهبود وض  عیت اش  تلاس با محوریت توس  عه کارآفرینی ش  امل عوامل  

سانی، عوامل نهادی و عوامل محیطی قابل  ستند. به ان راهبردی در بازار   تحولیمنظور ایجاد طرح ه

سانی       سرمایه ان سانی و تبدیل آن به  کار با محوریت کارآفرینی، اولین محور ایجاد تلییر در منابع ان

سطح بینش محین    ست. در کارآفرینی فردی، ارتقای  ستفاده از ظرفیت    کارآفرین ا سی و ا های  شنا

های شخصیتی  ای از ویژگیشود. در این سطح ایجاد و تقویت مجموعهترکیبی کارآفرینی دنباس می

نفس،  توان به نوآوری، خطرپذیری، اعتمادبه    ها می گردد که از جمله این ویژگی  و رفتاری دنباس می  

ای از  توفیق طلبی و مرکز کنترس درونی اش   اره کرد. عامل نهادی در توس   عه کارآفرینی مجموعه      

ایجاده شده و   انون یا قاعدهشود که مبتنی بر ق ساختارهای حقوقی رسمی و غیررسمی را شامل می    
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شتیبانی از کارآفرینی در ابعادی وسیع     تر از ابعاد فردی مؤثر هستند. حاکمیت   در ایجاد، توسعه یا پ

ست     توان مهمو دولت را می سیا سعه کارآفرینی و  ست. با   ترین نهاد مرتبن با تو گذار بازار کار دان

گیری و فعالیت  ین و مقررات، روند ش  کلهای خرد و کالن و ثبات یا تلییر قواناتخاذ س  یاس  ت 

شکل  شور تحت تأثیر قرار می         ت شتلاس ک سئله ا صی و تعاونی مرتبن با م صو دهد. عامل  های خ

شکل می     ستم کارآفرینی مؤثر بر تحوالت بازار کار را  سی صری حیاتی   محیطی، اکو دهد. محین عن

واس  طه بعد فرهنگی خود،  بههای کارآفرینی اس  ت. محین کارآفرینی در ایجاد و یا زواس فرص  ت

ساز تفاوت    ارزش ستر شکل داده و ب صت   های عمیق اجتماعی در پویش و بهرهها را  برداری از فر

سی فرهنگی جوامع، حرکت شود. نمی می سب کارآفرینی فردی   توان بدون مهند های اجتماعی منا

های بهبود بازار کار  مشی و نهادی را شکل داد. سازوکارهای سیاسی بهبود کارآفرینی در قالب خن    

اجتماعی امکان موفقیت دارند، موضوعی که در    نیز صرفاً در سایه گفتگوهای اجتماعی و حمایت  

 .(96: 1396 نصرتی،)باید مدنظر قرار گیرد نگاری اشتلاس میخن

 کارآفریني فرصت

تولید کاال و  هایی که عقاید و فعالیت ها،یک مجموعه از ایده»فرص  ت کارآفرینانه متش  کل از  

ست  «کندپذیر میها امکانآن های آینده را در نبود بازار موجود برایخدمت سواتی   ) ا .  ( 2003 ،1سارا

عقاید و   .توان به اهداف اقتص  ادی دس  ت یافتمی هایی هس  تند که چگونهها مربور به گمانایده

ها  فعالیت .لوب است یابی به اهداف مطاز شراین هستند که دست     هاییباورها مربور به قضاوت 

های اقتصادی جدید مانند   پیگیری اهدافی اشاره دارد که در طوس معرفی محصوس   به تولید و انجام

کردنائیچ و از  به نقل 2007، 2س  ائمون س  ون و هولمن) ها وجود دارندها، بازارها یا موس س ه  کاال، ش رکت 

 (.1389همکاران، 

ها   آن از و ببرد پی س   ودآوری های فرص   ت به  نکارآفری  که  افتد می اتفاق  زمانی  کارآفرینی 

  های خلقفرص  ت اینکه درباره پژوهش حوزه عنوانبه کارآفرینی اس  اس این بر. کند برداریبهره

و   ارزیابی کش   ف، نتایجی، چه با و کس   ی چه توس   ن چگونه، جدید خدمات و محص   والت

                                                                                                                                                     
1 -Sarasvathy 

2 - Sæmundsson & Holmén 
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ستمی و فیض بخش،  شود ) می تعریف شوند، می برداریبهره   (. لذا به1997، 1نقل از ون کاتارامن به 1392ر

  و ماهیت درك کارآفرینی، ادبیات در هاآن اهمیت و کارآفرینی هایمحوری فرص  ت جایگاه دلیل

شأ  سی    سؤاالت  ها ازآن پیدایش من سا ست  بوده حوزه این ا ستمی و فیض    در مطالعه .ا ای که ر

 اند.اند، به سه نمونه فرصت کرزنری، شومپیتری و الچمنی اشاره کردهبخش انجام داده

 صت کرزنر ر د س  ،2یفر ست، بنابراین    رینقش کارآفرین دریافت و تف اطالعات موجود ا

شکل  صت فرایند  صت      شتر یها بگیری این فر شف خواهد بود. فر های  شامل فرایند ک

زا، یا از درون   های برون و درنتیجه نواقص بازار و ش   وك   نیتوانند از مح می یکارآفرین 

که منش  أ فرص  ت نواقص بازار باش  د، نقش   ی. زمانرندیذهن کارآفرین س  رچش  مه بگ

  یتدریج یاس  ت. نوآور نیاطالعات موجود در مح ریدریافت و تفس   ش  تریکارآفرین ب

ست و   س  زانیما سبت به چارچوب قبل  هدف-لهینو بودن چارچوب جدید و اندك   ین

ش  ود، بنابراین فرایند   توس  ن کارآفرین خلق نمی یاس  ت. در این حالت دانش جدید

ش  امل فرایند کش  ف اس  ت و کمتر فرایند خلق را   ش  تریها بگیری این فرص  تش  کل

 .گیرددربرمی

  شومپ  در ین  اطالعات جدید است، بنابرا  رینقش کارآفرین دریافت و تفس  ،یتریفرصت 

  ش ف و خلق فرص ت خواهد بود.  کاز فرایند  یبیها ترکگیری این فرص ت فرایند ش کل 

  ریدریافت و تفس  شتر یزا است، نقش کارآفرین ب های برونکه منشأ فرصت شوك    یزمان

ها افزایش  فرص  تدر این  تیعدم قطع زانیو م یاطالعات جدید اس  ت. درجه نوآور

شوند، کارآفرین   قاضا می گیری سمت عرضه یا ت  زا باعث شکل های برونیابد. شوك می

  ا عرضه( را باید سمت مقابل) تقاضا ی   ن،یمحها از عالوه بر کشف اطالعات این شوك  

شکل  شامل خلق      گیری این فرصت خلق کند. بنابراین فرایند  شامل کشف و هم  ها هم 

 باشد.  می

                                                                                                                                                     
1 - Venkataraman 

2 -Kirzner 
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    گیری  نقش کارآفرین خلق دانش جدید است، بنابراین فرایند شکل ،يالچمنفرصت در

ها  که منشأ آن  یهایشامل فرایند خلق خواهد بود. در مورد فرصت   شتر یها باین فرصت 

  ذهن کارآفرین اس   ت، تص   ورات و انتظارات خالق کارآفرین درباره آینده، چارچوب  

ادیکاس است و   راز نوع  یابراین نوآوردهد. بنهدف را شکل می  لهیاز وس  یکامالً جدید

  دجدی باال اس  ت. در این فرایند نقش کارآفرین خلق دانش اریآن بس   تیعدم قطع زانیم

  نیاو در تعامل با مح هییده اولادر ارتبار است و  نیحاس کارآفرین با محاست، اما درعین

  شتر یها بین  فرصت گیری ایند شکل شود. بنابراین فرا یافته و تبدیل به فرصت می توسعه 

 (1392 یض بخش،رستمی و ف)گیرد. را دربرمی کشفاست و کمتر فرایند  خلقشامل فرایند 

 (1392)رستمي و فیض بخش، گیری أ شکلهای کارآفریني بر اساس منشنواع فرصت. ا1جدول 

فرصت های کرزنری  

 )نواقص بازار(

 یفرصت ها

شوک های ) شومپیتری

 (بروزن زا

 الچمني یفرصت ها

 (تصورات خالق)

 یکالیراد افزایشی تدریجی درجه نوآوری

 عدم قطعیت حقیقی عدم قطعیت ریسک درجه عدم قطعیت

 

 مدیریت دانش

و زیربنایی فنی است   مدیریت دانش فعالیتی سازمانی بوده که هدف آن ایجاد محیطی اجتماعی

ت  دیگران را در آن سهیم ساخ   و که بتوان در این محین، دانش تولید کرد، به آن دسترسی داشت    

  منابع  بکارگیری  و ادغام  انتقاس،  مهار،  جاد، یا ،ییش   ناس   ا  ییتوانا  ،دانش تی ریمد  (.1385زاده، غنی)

  تعامالت و ها تیفعال از یا گسترده  فیط شامل  سازمان  ای و گروه ها افراد، درموجود  برتر دانش

  که خدمات و ندهایفرآ محص   والت، تیفیکعنوان نمونه به دیجد ینوآور و ایجاد بهبود منظور به

(. 2001، 1لیدنر  علوی وی اس   ت )اجتماع  یازها ی ن تحقق یبرا و یرقابت  تی مز یدی کل عنوان وجه به 

ستراتژ  دانش تیریمد یندهایفرآ ن،یا بر عالوه سته  مرحله سه  جادیا کیا   دانش، خلقی عنی برج

                                                                                                                                                     
1- Alavi & Leidner 
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اس  ت   دیجد دانش توس  عه همراه با دانش خلق (.2011 ،1ریما) اس  ت دانش کاربرد و دانش انتقاس

تاکئوچی،    ) کا و    س   راس   ر در ای  و داخل  در انتقاس  ند یفرآ به  دانش انتقاس  (، 2006، 2ب گورلی1995نونا

ی  کاربرد  وتعبیه، نهادینه     گیچگون به  دانش کاربرد  و( 2000، 3آرگوت و اینگ رام س   ازمان )  یمرزها 

  نیا .اش  اره دارد (2004 ،4فولر بادن و گرانت) یرقابت تیمز و دیجد ینوآور ارزش، جادیا یبرا ش  دن

  محص   والت،در  تواند می که  را فراهم می س   ازد 5عالی  دانش منابع  ،دانش تی ریمد  ند یفرآ س   ه

(. مدیریت دانش، انتخاب دانش مهم     2009، 6کروك فون و نوناکا  ) جاس   ازی گردد  خدمات   و ندها  یفرآ

ستفادۀ مجدد     سازمان و ا شهود         برای  ساب منابع نام ست که به افزایش یا اکت شی ا از دانش به رو

 (.1389زاده، حمیدیرساند )یاری می

 نیروهای مسلح و ضرورت پویایی مستمر

شدت متلیر و نوشونده، گام ثابت تلییر، تخریب ظرفیت    ترین تهدید رقابتی در محین بهبزرگ

نایی مدیریت در پ         دهد.   نگری این تلییرات رخ مییشو توانش   ی اس   ت که همراه با عدم توا

  گیری در محین پیچیده باید از طریق سازوکارهایی، با این پیچیدگی به تعادس و توازن برسدتصمیم

ای است که یا همواره با محین   گونههای امروزی، بهماهیت سازمان  .(294: 1395پورصادق و کشتکار،   )

، فناوری و نظایر آن مواجهند و یا خود با  پیچیده، متالطم و آش  وبناك س  اخته ش  ده توس  ن رقبا 

ماندن همیشگی، ضرورتی    « بیدار»نگاهی پیش دستانه محین را شکل می دهند. در هر دو حالت،   

  به نیاز رقابتی، برتری حفظ و دس  تیابی برای آش  وبناك هایمحینچنین  دراجتناب ناپذیر اس  ت. 

صت  7ضعیف  گناسیس  تا دارند محین پویش   یراهبرد صحنه . دریابند را اولیهو یا تهدیدات  هافر

ست  رییتل حاس در دائم، طوربه ی امروزیهاسازمان  یبرا   وجود «نامعلوم یهانامعلوم» شه یهم و ا

  که است  استوار  فرض نیا بر «یراهبرد زودهنگام هشدار » مفهوم. دارند ییشناسا   به ازین که دارند

                                                                                                                                                     
1 - Meier 

2 - Gourlay 

3 - Argote & Ingram 

4 - Grant and Baden-Fuller 

5 - superior knowledge resources 

6 - Von Krogh 

7-Weak Signal  
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  را هشداردهنده  گناسیس  نیا. ابندیینم ظهور یقبل هشداردهنده  گناسیس  بدون ،یناگهان یدادهایرو

  باعث یول بوده دركقابل یسخت به حاس زمان در که یراتییتل عوامل ای فیضع  گناسیس  صورت به

س  یروندها ظهور س  یامدهایپ و شده  ندهیآ در یقو اریب   فیتعر بود، خواهند دارا را یمیعظ اریب

 .کنندیم

سائل و مواردی نظیر       سیگناس ها، فرصت ها، حل م صد محین به منظور درك این  آن،   برای ر

ها مجبور به پرداخت هزینه های سنگین هستند. پرواضح است که تنوع و تکثر سربازان و       سازمان 

ها به دوره سربازی، فرصت ملتنم و ویژه ای را برای نیروهای مسلح در     پویا بودن فرآیند ورود آن

شتراك گذاری دان      کاهش سوی دیگر، با به ا ست. از  ش در  هزینه های جاری خود فراهم نموده ا

س     سربازان نیز یاد می گیرند. این یادگیری، در افزایش مهارت، توان حل م شبکه،  شناخت   این  ئله، 

 فرصت و مواردی از این دست، نمود می یابد.  

 نوآوری اجتماعي

،  مؤسسات  نظران، صاحب  از سوی  یمتعدد فیتعار «یاجتماع نوآوری» خصوص  در تاکنون

سازمان  شترك و واحد،       بنیادها و  ست. عدم توافق در ارائه یک تعریف م شده ا های مختلف ارائه 

سته بودن آن به جامعه هدف، به دلیل چالش  های موجود در  افزون بر ماهیت نرم و ناملموس و واب

  مورداشاره تر در ادبیات نوآوری اجتماعی هذا در تعاریفی که بیش است. علی « اجتماع»تعریف خود 

زمان  طور همکه بهاس  ت  هامحص  والت، خدمات و مدسش  امل  دیهای جدایدهقرار گرفته، آن 

  دیجد یها و روابن اجتماعبرآورده س  اخته و همکاری هانیگزیجارا مؤثرتر از  یاجتماع یازهاین

  تیجامعه مطلوبند و هم ظرف یه هم براهس  تند ک ییهایدیگر نوآورعبارتس  ازد. بهیرا فراهم م

   (.2010، 2و مورای و همکاران 2012، 1بنیاد یانگ) دهندمی شیاعمل را افز یجامعه برا

سعه و همکاری   در  سازمان جهانی تو صادی تعریف    افتنیبه دنباس ، یاجتماع ینوآور، 3های اقت

سخ  سائل و چالش  یبرا دیجد یهاپا ست.  اجتماع یهام سئله اجتماع که  هر نوآوریی ا در   یبه م

ای که  گونهبه دهدپاسخ می  یبا هدف توانمندساز  یبوم یهایها و هنجارها، ارزشنرم چارچوب

                                                                                                                                                     
1 - Young Foundation 

2 - Murray et al. 

3 -OECD 
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ضا  یآن، کارآمد نهایی جهیتأثیر و نت ست     جامعه حاکمیت و  یتمندیو ر شد، نوآوری اجتماعی ا با

و فرایندهای تحوس در   هاستم یس »(، با تمرکز بر  7 -6، 2012گریس و همکاران ) (. 1395کشتکار،  )

 اند.بندی کردهمفاهیم نوآوری اجتماعی را در پنج دستة به شرح جدوس زیر طبقه ،«روابن اجتماعی
 (8 :2012 همکاران و سیگر) ياجتماع ینوآور یهافیط یبنددسته:  2جدول

 هامثالبرخي  نوع کاربری طیف

فرایندهای تلییرات اجتماعی و تحوالت 

 جامعهو دگرگونی 

ماعی و            ماعیب عملکرد اقتص   اد اجت مدنی در تلییرات اجت عة  جام عملکرد 

 وکار در تلییرات اجتماعی.کارآفرینان اجتماعیب عملکرد کسب

 وکار و مدیریت سازمانیاستراتژی کسب
سازمانی و اجتماعیب بهره   سرمایه  سانی،  سازمانی، رقابتی و رهبریب   های ان وری 

 غیرانتفاعی.ماندگاری و اثربخشی 

 کارآفرینی اجتماعی
ی  ها شیگرااجتماعیب رفتارها و     زیآممخاطره های  عملکرد افراد در ایجاد فعالیت   

 وکارهای متمرکز بر اهداف اجتماعی.مؤسسات اجتماعیب کسب به مربور

 های جدیدمحصوالت، خدمات و برنامه
مؤسسات اجتماعی و     قیطر ازنوآوری بخش عمومیب تدارکات بخش عمومی 

 های اجتماعی.سازمان

 سازیی و ظرفیتدارحکومت
های   ها و س   رمایه    ها، دارایی ها، قابلیت    های آن تعامالت بازیگران و مهارت    

 هایاستراتژو  هابرنامهاجتماعی برای توسعة 

 

شتکار با تحلیل محتوای بیش از یک  دریافتند  صد تعریف نوآوری اجتماعی  مبینی دهکردی و ک

سته  سته زیر می که در یک د سته بندی کلی، تعاریف نوآوری اجتماعی را در هفت د بندی  توان د

 (. 1394مبینی دهکردی و کشتکار، کرد )
 (1394مبیني دهکردی و کشتکار ) ياجتماع ینوآور میمفاه یبنددسته: 3 جدول

 مضمون  مربور به تشریح متلیر
جدید  خدمات جدید یا بهبودیافته،  محص  والت، دیجدهای ایدهنوآوری اجتماعی، همان 

ی جدید و جایگزین، رویکردهای  هامدسیا بهبودیافته، س   اختارهای جدید یا بهبودیافته، 

 های کاری کارآمد در جامعه است.جدید، و شیوه

ایدۀ کاال و خدمات 

 عمومی جدید

افراد و جامعه برای تحقق     زندگی  بهبود اجتماعی اس   ت که به    اجتماعی،هدفی   نوآوری

تر و ماندگارتر به نیازهای  پاس  خ بهتر، کارآمدتر، مؤثرتر، منص  فانه قیطر ازرض  ایتمندی 

 نشده مربور است.  ویژه نیازهای برآوردهموجود، جدید و به

معطوف به هدف 

 اجتماعی
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  زمانیسا  نوآورانة اصوس  از استفاده  مدیریت، جدید هایمهارت توسعة  اجتماعی، نوآوری

 وری است.بهره و پذیریرقابت افزایش بهتر برای  کیفیت با کار اشکاس تحقق و
مدلی برای مدیریت 

 سازمانی
های  الیتانجام کارها، فع دیجد یهاراه ،یو نهاد یسازمان دیاشکاس جد ،ینوآوری اجتماع

ماع  کان  د،ی جد  یاجت فاه  دی جد  یها روش د،ی جد  یها س   میم   بر یمبتن دی جد  میو م

 شود.وضعیت منجر می است که به بهبودی اجتماعی نیآفرارزش
 تلییر نهادی

ضافه  ابه آن « اجتماعی هنجاری»نوآوری اجتماعی، نظریة کاربردی نوآوری است که جزء  

 شده است.
 تحوس اجتماعی

سعه  طراحی، اجتماعی، فرایند نوآوری شد  و تو های  راه دنکر دایپجدید و نیز  هایایده ر

نه    نه، روار ارزش      قیطر ازخالقا عاال کت ف ماعی و   مش   ار یت و   بر یتنمبهای اجت هو

سخگویی  همکاری اجتماعی برای ست.   های اجتماعیچالش به پا صت بنام نیا برا ها  ، فر

 شوند.های اجتماعی دیده میدر چالش

 کارآفرینی

  بر یمبتن« یدارحکومت»و « زیتوانمندس   ا»، «س   ازیظرفیت»نوآوری اجتماعی، فرایند 

ها و س   رمایة ، داراییهایس   تگیش   اها و ها، قابلیتفردی، تأکید بر مهارتروابن درون

و  هابرنامهی بازیگران مختلف در توس  عه و اجرای ریپذتیمس  ئولاجتماعی، مش  ارکت و 

 هاست.استراتژی

 مدلی از حکمرانی

 

 فرآیند نوآوری اجتماعي  

مورای و همکاران،  ارائه شده است.    یمتعددهای مدس، یاجتماع ینوآور ندیدر خصوص فرآ 

  مش  کل ش  ناخت ی حلقوی تحقق نوآوری اجتماعی را ارائه دادند که باامرحلهفرآیندهای ش  ش 

مورای و  رسد ) و وسیع می  سیستماتیک   های بعدی به تلییراتو با طی گام حل آغاز موردنظر برای

نگ و مرکز         2012، 1دیگران یا یاد  عات بن طال ماعی   (. بر اس   اس م بادس نوآوری اجت های   نوآوری، 2ت

شروع می از طورمعموس اجتماعی به ست  که  شوند ایده  شی و یا الگوی     بهممکن ا صورت آزمای

در  مدس جدید این حفظ س  ازی آن با هدف ، پیادهباش  د زیآمتیموفقاگر اولیه بکار گرفته ش  وند. 

جموعه صورت  در م، سیاست جدید جدید و یا یک یگذارهیسرماعنوان مثاس قالب فرآیندهایی، به

  اثررویکرد جدید  کهیطوربهوس   یع اجرا گردد، مقیاس  درمرحله نهایی این اس   ت که گیرد. می

                                                                                                                                                     
1 - Murray & Caulier & Mulgan 

2- Social Innovation Exchange 
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، مدس  1(. موس س ه مدیریت آس یا   2012بنیاد یانگ، ) ش ود می هابخش ی از هنجار ایجاد کرده و واقعی 

س  ازیب نظام  ب پیادهتوس  عهیب ابیارز مرحله پنجرا در قالب  یاجتماع هاینوآوری چارچوب ندآیفر

و کش  تکار   یدهکرد ینیمب (.14 .2013، 2هررا و آالریالاند )بندی کردهی کردن دس  تهنهادس  ازیب و 

ترین مراحل  مهم افتندیارائه ش   ده در یندیمدس فرآ 12بالغ بر  قیدق ی( با مطالعه و بررس   1395)

ایجاد   ب ایجاد حس مش   ترك قالب هم آفرینیب    در هش   ت توانیها را م مدس  نیمورد اتفاق در ا 

ستنتار، پ ب تولید اولین نمونهب اولیه یساز برای نمونه یساز آمادهب نهیزمشیپ   یساز آمادهیب ساز ادهیا

سیع  سیع ب و نهایتاً برای اجرا در مقیاس و سته  اجرا در مقیاس و شده آن نمود یبندد ها،  . مدس ارائه 

 شامل چهار مرحله زیر است.

سئله   .1 سی. نوآوری با   م شخیص  شنا شکل  یک ت شود،   می حل گردد آغاز باید که م

ضرورت      سی دالیل و  ست، برر های ایجاد نوآوری اجتماعی  بنابراین در مرحله نخ

و   یکای و تحرش  ناخت علل ریش  ه ه، گردد. عمده مس  تندات موردمطالعانجام می

شده، ن  یازهاینیده را ا یدخالق و تول یلتخ ییجته بود برآورده  بهی، آرمان یازبرآورده ن

 دانند.یازها و موارد نظیر آن میکردن ن

  و هاطرحها، ش  ناخت محین، مس  ائل و نیازها و نیز آرمان از چرخه تولید ایده. پس .2

 گردند.آوری میها جمعو متصور برای حل آن ممکن هایایده

ها در عمل  دهسازی ایسازی و عینیسازی ایده. همه هنر نوآوری در پیاده چرخه پیاده .3

ست، بنابراین آزمون  سا    نیازهای با مطابق که حلیها برای یافتن راهایده ا   شده ییشنا

 بابدییمباشد، ادامه 

  یمطور مستق بهیازمندان، و ن یازپاسخ به ن  یتنها در یهرگونه نوآور یایمزامحصوس.   .4

الب  قاین مهم در  آنان است.  یو اجتماع یارزش اقتصاد  یو به عبارتیرمستقیم،  و غ

  مبینیگردد )های جدید پاس  خ به نیازها محقق میالگوها، فرایندها، محص  والت، راه

 (.1395دهکردی و کشتکار، 

                                                                                                                                                     
1 - Asian Institute of Management 

2 - Herrera and Alarilla 
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 های غالب نوآوری اجتماعيگفتمان

شان می  مطالعات انجام سه شده ن شامل دولتی     دهد،  گفتمان غالب در خصوص نوآوری اجتماعی 

  (.1395کشتکار، دانشگاهی )ترویج گفتمان( وجود دارد ) و کارآفرینی گذاری(،استیس)

 گفتمان دولتي .1

سیون  توسن  عمدتاً گفتمان دولتی، با   مستقل  هایسازمان  و دولتی مختلف نهادهای اروپا، کمی

  به پاس  خ در آن کردن س  ازگارتر و مؤثرتر کارآمدتر، منظوربه هاس  یاس  ت بر تجدید هدف تمرکز

اروپا، برای تحقق اروپایی     2020در اس   تراتژی . (2011)خوئن، اس   ت  اجتماعی  جدید   نیازهای  

ی که در آن  ابرنامهی ش  ده اس  ت. نیبشیپ« اتحادیه نوآور»برنامه « فراگیر»و « ماندگار»، «هوش  مند»

  حفظی سبزتر، بلکه اجامعهایجاد مشاغل بیشتر و جدید، بهبود زندگی و ایجاد  تنهانهنوآوری کلید 

عنوان نمونه تعریفی از نوآوری   ذیری در بازار جهانی منظور ش   ده اس   ت. به   پ های رقابت   قابلیت  

 (:1395کشتکار، اجتماعی موردنظر این گفتمان عبارت است از )

 بخشدبشناسایی و انتقاس خدمات جدید که کیفیت زندگی افراد و جامعه را بهبود می 

  ،های جدید، مش  اغل  قابلیتش  ناس  ایی و اجرای فرآیندهای تلفیقی جدید بازار کار

صر که هر کدام در بهبود موقعیت        سب تنوع عنا شارکت برح جدید، و فرم جدید م

 (.OECD,2000های کاری نقش دارند)افراد در محین

رویکرد، مانند ش   ناس   ایی، انتقاس،       برای نوآوری اجتماعی در تعاریف این   رفته  کار به افعاس    

های دولتی )یا نمودی از این ساختار( و نقش منفعل   نمشارکت، اجرا، همگی بر نقش فعاس سازما  

هد.  افراد را نش   ان می ماعی  نوآوری اس   اس نیا برد نابع  در تلییر پیرامون اجت   و طرز فکر، م

  اص  وس به توجه با س  اختارها. اس  ت اجتماعی هایچالش وفص  لحل هدف با های قدرتجریان

  س   رمایه،   مواد،) خود منابع  از و نموده خود را تعریف مجدد  س   ازمانی  الگوهای  دولتی، گفتمان 

آفرین با   فعالیت ارزش   توانند می ها آن طریق از که  جدید   ابزارهای  و ها روش برای تولید ( دانش

 . (1396کشتکار، کنند )می محوریت جامعه داشته باشند، استفاده
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 کارآفریني گفتمان .2

های اجتماعی از دیدگاه کارآفرینی، از عهده طیف وس  یعی از  برخالف گفتمان دولتی، نوآوری

ضوعات اجتماعی  برنامه سیون اروپا،  آمد ) خواهد برها با مو ست،      گونههمان(. 2009کمی ضح ا که وا

های  های برابر گروهص  ورت دقیق به فرص  تدانش قدرت اس  تب به این دلیل، روح کارآفرینی به

  کارآفرینان  نوآورانه، روش به( جامعه  و دولت) منابع مختلف  تلفیق پردازد. بااعی و جامعه می اجتم 

  هایگفتمان. هستند  جامعه نیازهای با در مواجهه موجود شکاف  کردن به پر اغلب موفق اجتماعی

نوآوری اجتماعی حمایت      فرآیندهای   در جامعه   بیش   تر دخالت   از توجهیقابل   طوربه  کارآفرینی، 

مالی در این گفتمان نس  بت به   منفعت و س  ود در مقایس  ه با اجتماعی هایارزش روار. کنندمی

  هایهمکاری و هویت انس  جام، آن در که هایش  یوه بر و اس  ت تریقو بس  یار گفتمان دولتی

 .  است، تأکید دارد کلیدی هایویژگی از جامعه اجتماعی

سیاری از تعاریف ذیل گفتمان کارآفرینی، به مدس  سب در ب شاره های ک ست.     وکار نیز ا شده ا

های تحریک و هل دادن نوآوری     در این دیدگاه، برای س   اخت مس   یرها، ابزار، و روش     « ایده »

های موجود، مس   یرهایی را که عملکردش   ان در  عنوان یک نتیجه، س   ازماناجتماعی اس   ت. به

س  ازند.  مش  تریان اس  ت را تلییر و نو می  -کارکنان و تولیدکنندگان -نخص  وص روابن کارکنا

های اجتماعی  محرك»، «هاهمکاری»، «تش  کیالت اجتماعی»وکار همانند های جدید کس  بمدس

 .  اندنمودههمگی اصوس بازار را بازتعریف « وکارکسب

 گفتمان دانشگاهي

صه    شخ صلی  م شگاهی، پیوند  گفتمان ا   و «اجتماعی کنش» نظریه و ماعینوآوری اجت بین دان

سیار گسترده   شده ارائهاست. تعاریف   «تلییر اجتماعی» تر  برای نوآوری اجتماعی در این گفتمان، ب

به  »در تلییر و جابجایی درك و توجه از عمل به مفهوم هستند. در گفتمان حاضر، نوآوری اجتماعی

هایی که با نیازهای مردم       مفاهیم جدید، راهبردها، ابتکارات، محص   والت، فرآیندها یا س   ازمان          

های قدرت یا باورهای سیستم اجتماعی در    صولی، منابع، جریان ی اهارواس قاًیعمداشته و   سروکار 

(. هاخرنر به رابطه بین  2010، همکاران بیگزو« )گردددهند، برمیرا تلییر می ندیآیم وجود بهجایی که 

سته        فرهنگ و نوآوری و مشخصاً نوآوری اجتماعی معتقد است. به اعتقاد وی، درك نوآوری، واب
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شه و     شناخت ری ی آن از فرهنگ دارد. گفتمان پیرامون محتوا و نوآوری اجتماعی، بر  ریپذریتأثبه 

سازی نوآوری   هایی که نقش مهمی در توسعه نمونه اولیه و پیاده ، نظام اعتقادی و نیز شیوه هاارزش

 (. 1396 کشتکار،اجتماعی دارند، متمرکز است )

   1جمع سپاری

سپاری »واژه  ست به « سپاری برون»و « جمعیت»که ترکیب دو واژه « جمع    یبرا یچترعنوان ا

دیگر،  که ما با هم س  توار اس  ت ا هیفرض  این بر  های نس  بتاً متنوعای از فعالیتگس  ترده فیط

(. جمع س  پاری به  2004 ،2س  وروویکیکنیم، هس  تیم )تنهایی عمل میکه بهاز هنگامیتر هوش  مندانه

سپاری کار، فعالیت یا وظیفه به یک جمعیت انبوه از طریق فراخوان عمومی است. این    برونمعنای 

شود. گیگر   سپاری، فعالیت یا وظیفه به یک گروه یا فرد معین سپرده می  در حالی است که در برون 

افتی  های دریبرداری از ورودیابزاری که قادر به بهره مثابهبه(، جمع س  پاری را 2011) 3و همکاران

اند. در شکل زیر فرآیند عام   از انبوه جمعیت بیرون از مرزهای متعارف سازمان است، تعریف کرده  

 است. شدهدادهجمع سپاری نشان 

 
 (33: 1391: فرآیند عام جمع سپاری )کشتکار و همکاران، 1شکل 

 

                                                                                                                                                     
1 - Crowdsourcing 

2 - Surowiecki 

3 - Geiger el al 
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صل     سه ا شارکت  2، جمعی1یشدگ عیتوزاین پارادایم بر پایه  ست. در این      3و م شکل گرفته ا

و یک مکان معنا ندارد )همان:        حل راهنگاه نوین، دیگر ص   حبت از یک طراح و تولیدکننده، یک       

(. در جمع س  پاری، ابتدا در یک فرآیند واگرا مس  ئله یا نیاز بین افراد توزیع و س  پس در یک   20

گام اساسی در جمع سپاری      ( سه  2017) 4شوند. لیو ها و پیشنهادها تجمیع می فرآیند همگرا پاسخ 

 داند.  می 7و ارزیابی 6، ایجاد انگیزه5را هماهنگی

 

 نقش منابع انساني

سازمان     1395) 8به باور ملو سانی  صر مبتنی بر دانش، منابع ان های جدیدی  ها باید نقش(، در ع

ها ش  امل ناظر س  رمایه انس  انی، تس  هیل گر دانش، س  ازنده روابن و  را بر عهده بگیرند. این نقش

 متخصص استقرار سریع است.

ست که در آن کارکنان         .1 شامل ایجاد محین و فرهنگی ا سانی.  سرمایه ان   طوربهناظر 

سهیم بودن در   ستند. این نقش     شان یهادهیا، انرژی و هامهارتداوطلبانه خواهان  ه

طور آزادانه از سازمانی به سازمان دیگر  مبتنی بر این فرض است که سرمایه انسانی به

تواند حفظ شود که بهترین کارکنان   کند. یک مزیت رقابتی فقن زمانی میحرکت می

 فظ شوند.زم برانگیخته شده و حقدر الشده، بهبه خدمت گرفته

ای از مهارت و دانش ض روری   تس هیل گر دانش. ش امل به دس ت آوردن مجموعه    .2

ست که اجازه می  شوند             ا شر  شده و منت سعه داده  شده، تو سب  دهد اطالعات، ک

 کردن مزیت رقابتی(. نیتأم)

                                                                                                                                                     
1 - Distributed 

2 - Plural 

3 - Collaborative 

4 - Liu 

5 - Aligning 

6 - Motivating 

7 - Evaluating 

8 - Mello 
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  کهیحونبهتواند موفق باشد  سازنده روابن. فرآیند کسب، توسعه و انتشار دانش، می     .3

و دانش تس  هیم   آموزندیمکارکنان به یکدیگر آموزش داده و از همدیگر  لهیوس  به

 ی است.برداربهرهشده، باارزش و قابل 

متخصص استقرار سریع. شامل ایجاد ساختار سازمانی و سیستم های منابع انسانی              .4

د.  است که سیاس و سازگار با تلییر در پاسخگویی به فرصت ها و تهدیدها می باش        

برای نیروهای مس  لح، با توجه به تلییرات س  ریع و مکرر محین، موفقیت در چنین  

 محیطی نیازمند انعطاف پذیری و فرهنگی است که تلییرات را پذیرا باشد.

 

 شناسیروش

ی نیروهای مس  لح در تش  ویق و  نیآفرنقشحاض  ر ارائه الگوی مناس  ب  مطالعهاص  لی  هدف

  کارکرد  با  ینظر ییالگو مدنظر،  یالگوترغیب جذب س   ربازان با محوریت کارآفرینی اس   ت.        

ستب  یهنجار ست  یساختار  یعنی ا سربازی در دفاع از     که ا با ابتناء بر ارزش و جایگاه مقدس 

 قرار گرفت:رویکردهای متفاوتی در طراحی الگوی مذکور مدنظر . گیردکیان جامعه، شکل می

 ( اکتش   افیExplorative)در کنار  هاارزشای از معیارها و مجموعه اس   اسبر  ب ،

 .و جلونگر نگرگذشتهتحلیل 

 (هنجاری/ تجویزیNormative)رویکرد، ترس  یم الگوی مطلوب و  این موض  وع ب

ست که   صورت گیرد.  « باید»تعیین اقداماتی ا رویکرد  این فرضشیپبرای تحقق آن 

بومی و  های خاص توان اراده و ارزشمی« روندها»از  نظرص  رفبر این اس  ت که 

 داده شوند.دخالت  الگو یزیریپدر طراحی و  اسالمی

 (تصویرپردازVisionary) تخیالتها و آرمانبر پایه  الگو کردن ریتصوب. 

ای و به لحاظ  توس  عه کاربردیاز نوع  تحقیق، هدف اس  اس بری، فیک نوع از حاض  ر قیتحق

ست. ابزار و روش گردآوری داده      صیفی ا شی و تو   مجموع ازای ها به روش کتابخانهروش، پیمای

بندی  جهت تهیه ادبیات موضوعب و روش میدانی بر اساس جمع   موضوع  با مرتبن کتب و مقاالت

عات  مباحث، نقطه نظرات و خرد جمعی خبرگان موض  وع اس  ت. بدین معنا که بر اس  اس مطال  
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  پانلاکتش  افی، معیارهای اس  اس  ی چارچوب پذیرش س  ربازان تنظیم گردید. در ادامه با برگزاری 

نظران و خبرگان در سه راند، نتایج اولیه موردبررسی، نقد و    نفر از صاحب  5دلفی با حضور تعداد  

به    پس از جرح عدیل،  هایی گردید.       گونه وت باش   د، ن که موردتوافق همگی  روش   یک  یدلفای 

آوری اطالعات  جمع ،گیریتصمیم  یندکمک به فرآ ینده،آ بینییشاست که با هدف پ  ستماتیک یس 

 است: زیر هاییژگیو یو دارا (2004، 1کندیگیرد )یبه اجماع نظر انجام م یدنرس یا

  صص   یسر  یک بین در وانفعاالتفعل و هاسؤاس و جواب شناس    واز افراد متخ نا

 بپذیردصورت می

 ینآوری داده، طبق نظر محقق بجمع یبرا یگرد یابزارها یادور پرس ش نامه    ینچند  

صان پخش    ص   یشده و در نظرات و مراحل بعد آوریشده و بازخوردها جمع متخ

   بشوداعماس می

 (.1995، 2موری و هامونس) شودارائه می ایکنندهراضی یگروه هایجواب یاندر پا   

  یانشجو دیا و  یدکتر یالتنفر از خبرگان با تحص  9اعضای پانل دلفی این پژوهش، به تعداد  

شنا به مد  یدکتر   2ین تعداد، ای، مدیریت کارآفرینی، مدیریت امور دفاعی بودند. از راهبرد یریتآ

ه مدیریت  ارای سابق نفر استادیار بوده، ضمن آنکه د   2دانشیار و  نفر  2استاد تمام،  نفر با رتبه علمی 

اکنون نیز در نظام  باش  ند و همگذاری کالن و راهبردی در س  طح ملی و دفاعی میو س  یاس  ت 

 فاعی دارای مسئولیت و فعالیت هستند.گذاری کالن ملی و دسیاست

 

 وتحليلتجزیه

 احصاء معیارهای اساسي برای ارائه چارچوباول:  افتهی

س  و و از س  وی دیگر  در این تحقیق، با در نظر گرفتن رویکرد نوآورانه در حل مس  ائل از یک

سی     سا سئله   »مهارت افزایی و افزایش روحیه کارآفرینی، دو معیار ا و برخورداری از  « شناخت م

شتراك   « ظرفیت» شد. این مهم پس از به ا نظر و بحث و  گذاری و تبادسالزم برای حل آن انتخاب 

                                                                                                                                                     
1 - Kennedy 

2- Murry,J.W.& Hammons,j.o 
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سی د  سرباز که می   برر شد.  به این معنا که انتخاب هدفمند نیروی کار  تواند در  ر پانل دلفی نهایی 

سربازان کارآفرین و ...             سربازان فرهنگی،  سربازان معلم،  سبز،  سربازان  سازندگی،  سربازان  قالب 

ستگی دارد. گزینش    مطرح گردد، بیش از هر چیز به دانش، مهارت و ظرفیت بالقوه و بالفعل وی ب

سربازان، می  ستگاه    و انتخاب برخی از  سلح و یا حتی د سائل نیروهای م های  تواند با هدف حل م

تواند در دو سر یک طیفی تعریف شود که از سو، شامل مسائل و       کالن کشور باشد. مسائل نیز می   

تواند مس  ائل  نظام موض  وعاتی اس  ت که نیروهای مس  لح با آن مواجه هس  تند. این مس  ائل می  

ستگاه     انی و یا اینکه منعکسسازم درون سوی د سوی دیگر،       شده از  شد. از  شور با های کالن ک

واس طه توزیع در جلرافیای وس یع موض وعی و اقلیمی، عالقه و رغبت     ممکن اس ت س ربازان به  

صت و یا پس    شناخت فر سئله و     درونی و حس کنجکاوی،  صیلی و حتی کاری خود، م زمینه تح

شان دهد از مسائل مهمی می  که بررسی آن  موضوعی را طرح و پیشنهاد نماید   تواند باشد. در   ها ن

 این صورت، نیروهای مسلح الزم است از طرح آن استقباس نماید.

رویکرد غالب و محوری حاکم بر این چارچوب، نوآوری اجتماعی اس   ت. به این معنا که در  

جای  لح و س  ربازان، بههای رایج نوآوری اجتماعی، پیوند دوس  ویه بین نیروهای مس  قالب گفتمان

ستوری باال به پایین، برای همکاری متقابل جایگزین گردد. این دیدگاه منجر به      شک و د روابن خ

صورت مستقیم و خانواده، دوستان     های ارزشمند جامعه و متقاضیان سربازی به   استفاده از ظرفیت 

ضی به  ستفاده می    و همکاران متقا ستقیم ا کفایت جذابیت برخوردار  شود. بنابراین از  صورت غیرم

 است. در شکل زیر چارچوب کلی آمده است.

 
 ظرفیت -: چارچوب کالن شناخت مسئله2شکل
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 کارآفریني هدفمند تسهیل عملیاتي یافته دوم: ترسیم مسیر

گزینی، برخی از ابتکارات نیروهای مسلح،   در زمینه توسعه و تسهیل کارآفرینی، به لحاظ هدف  

ند آموزش و ارائه     نان آماده به ش   روع           ها و کمک  مش   وقهمان های مالی و معنوی به کارآفری

ش  ود و برخی دیگر از این  وکار، س  ربازان برخوردار از ظرفیت کارآفرینی را ش  امل می کس  ب

های کارآفرینی، الزم است   گذاری کالن و توسعه زیرساخت  سازی، سیاست   ابتکارات، نظیر فرهنگ

سیر   گیرد. بر این اکل جامعه را در بر سهیل  عملیاتی ساس الگو و م صورت   کارآفرینی به هدفمند ت

 زیر نهایی گردید.  

 

 
 : مسیر عملیاتي تسهیل هدفمند کارآفریني3شکل 

 یافته سوم.

 های پذیرش سربازی مبتني بر توانمندی و حل مسئلهترسیم مدل

  محین یا هاپادگان در معینی مدت برای که است  کسی  در تعاریف مرسوم، آمده است: سرباز   

  خدمت در وی ظرفیت و توانمندی پرورش سربازی،  خدمت فلسفه . باشد  خدمت حاس در نظامی

  فرهنگ در رونی. ازااس  ت ناموس و کیان از دفاع هایمهارت کس  ب قالب در کش  ور و نظامبه

شاره     .آیدمی شمار  به مقدس امری سربازی  جامعه، اجتماعی ساسی تعریف ا شده   واژگان مهم و ا

 خدمت سربازی است.  « چگونگی»و « فلسفه و هدف»، «پادگان»باال، 
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رسد، منظور از واژه پادگان، محدود نمودن خدمت سربازی در یک فضای مشخص      به نظر می

  کند. در اینکه تولیت تمشیت امور سربازی در هر کشوری بر عهده نیروهای   را در ذهن تداعی می

صورت شفاف و روشن مشخص نمود      توان بهحاس میمسلح آن کشور است، شکی نیست. بااین      

سرباز در پادگان مدنظر این تعریف نیست. آنچه     که برای این منظور، حضور تمام  وقت و فیزیکی 

تواند استفاده نماید.  های کشور میمدنظر است اینکه برای این امور، نیروهای مسلح از همه ظرفیت

س  ستگاه از  سربازی   ها و بخشوی دیگر، د های مختلف غیرنظامی نیز با درك این مهم، که دوران 

های وی برای ورود به جامعه و اشتلاس باشد،    تواند دوره کارآموزی و سنجش قابلیت و مهارت می

در این مسیر تعامل داشته باشند. کلیدواژه بعدی تعریف، فلسفه و هدف سربازی یا همان پرورش       

باش  د. در این ص  ورت با توجه به ابعاد   ندی و ظرفیت وی برای دفاع از کیان و کش  ور میتوانم

آن به مقوله نظامی نیس  ت. و یا   محدود نمودنگس  ترده و وس  یع توانمندی و ظرفیت، دلیلی برای 

های علمی، فرهنگی،   های دیگری در حوزه تواند با اس   تفاده از روش   اینکه دفاع از کش   ور، می  

به عبارتی، برای خود موض  وع و پدیده س  ربازی، نیاز به تلییر  ظایر آن انجام ش  ود. اقتص  ادی و ن

رویکرد ارکان حاکمیت و تصمیم گیران جامعه از پایین به باال است. زیرا این مهم منجر به تشویق     

گردد. بنابراین  نعمتان جامعه برای مش  ارکت و همکاری متعهدانه میعنوان ولیو ترغیب اجتماع به

فرض اینکه س  ربازی خود یک مس  ئله جدی و مهم باش  د، در آن ص  ورت، با تلییر و اص  الح  با 

رویکرد باال به پایین به تعاملی و پایین به باال، امکان ظهور و بروز قابلیت و توانمندی خیل عظیم                

ستای تحقق فلسفه و هدف سربازی فراهم           سانی متخصص برای حل مسائل دیگر در را نیروی ان

 شود.می
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 (1395: تغییر رویکرد در حل مسئله از پایین به باال )کشتکار، 4شکل 

 

با این برداشت از تعریف، فرآیند و مدس فعلی پذیرش سربازان الزم است بازنگری شده و  بر      

اساس ظرفیت، توانمندی و فرصت شناسی متقاضی و نیز مسائل و مطالبات نیروهای مسلح برای          

 های چهارگانه زیر جایگزین گردند:وشتحقق حفاظت از کیان جامعه، ر

 خوداظهاری پیشین )توانمندی، ظرفیت، مسئله( اساس بر سرباز پذیرش ( مدل1

  درر امکان اطالعات برای ورود به خدمت سربازی،  ثبت اولیه هایفرم بر اساس این مدس، در 

  گرددمی بینیپیش و تعریف متقاضی کارآفرینی هایظرفیت و هامهارت توانمندی، تجارب، ثبت و

سئله        (.توانمندی خوداظهاری) سلح، پیوند بین توانمندی و م سائل نیروهای م با مراجعه به بانک م

سرباز،           برقرار می ساس توانمندی  صمیم بگیرد که بر ا سازمان در این مرحله ت ست  شود. ممکن ا

ه موجود را بررسی   مسئله جدیدی تعریف نماید و یا اینکه امکان هدایت توانمندی سرباز با مسئل    

سهیل هدفمند کارآفرینی کنترس می   گردد. خروجی این مهم  و دنباس نماید. در ادامه مسیر عملیاتی ت

ها و  منجر به هدایت متقاض  ی به یکی از س  ه گزینه انجام س  ربازی در نیروهای مس  لح، دس  تگاه 

اس  ت که ممکن   س  پاری اینس  پاری گردد. در اینجا منظور از برونهای کش  وری و یا برونبخش

ی علم و فناوری،  هاپاركها، مراکز علمی پژوهش  ی، اس  ت متقاض  ی از ظرفیت حمایت دانش  گاه

 بنیان و نظایر آن برخوردار باشد.  های دانششرکت
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 مسئله( ت،یظرف ،ی)توانمند نیشیپ یسرباز بر اساس خوداظهار رشیپذ: مدل 5شکل 

 

محوریت این مدس، حل مسئله با رویکرد کارآفرینی بر اساس توانمندی متقاضی است، بنابراین  

اولویت اتمام دوره، تحقق این مهم اس   ت. لذا اگر در طوس مدت مص   وب س   ربازی، پروژه به        

سوی مقابل، با منظور نمودن حل          شد، امکان ترخیص وجود ندارد و البته در  سیده با سرانجام نر

 های تشویقی اتخاذ شده است.  وان پایان دوره خدمت سربازی، یکی از بهترین سیاستعنمسئله به

در این صورت و در قالب یک فرآیند روشن و شفاف، توانمندی علمی و تخصصی متقاضی         

گیری در خص  وص ادامه  تر طرفین، امکان تص  میمش  ود. لذا با توجه به آش  نایی دقیقارزیابی می

بینی  کارگیری متقاضی میسر است. هرچند این موضوع نیازمند پیش    به همکاری در قالب اشتلاس و 

ها در جذب و استخدام نیروی  رسد، با توجه به اینکه سازمانسازوکارهای الزم است اما به نظر می

رو، این مدس فرصت ارزشمندی برای    توانند چرخه سعی و خطا را دنباس نمایند، از این انسانی نمی 

کارگیری توأم با شناخت عملی متقاضی و از سوی دیگر، برای متقاضی در      هسازمان در جذب و ب 

 سازد.اثبات مهارت و توانمندی خود به سازمان فراهم می

 باز سپاری جمع اساس بر سرباز پذیرش ( مدل2

ها و  بر اس  اس این مدس که ش  کل آن در ادامه آمده اس  ت، نیروهای مس  لح و یا دس  تگاه    

نمایند. این  می رسانی اطالع مختلف، هایقالب مسائل موردعالقه خود را در های غیرنظامی سازمان 

 ها انجام شود.  تواند با محوریت نیروهای مسلح و یا راسا توسن دستگاهرسانی میاطالع
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سخ  ضیان، بانک اطالعات اولیه از آن   پس از دریافت پا سوی متقا شکیل می ها از  گردد. در  ها ت

یل هدفمند کارآفرینی کنترس و به هدایت متقاض ی به یکی از س ه گزینه    ادامه مس یر عملیاتی تس ه  

 گردد.  سپاری منجر میهای کشوری و یا برونها و بخشانجام سربازی در نیروهای مسلح، دستگاه

سئله با رو  ز،یمدس ن نیا تیمحور ساس ا  ینیکارآفر کردیحل م ض   اعالم دهیبر ا یا   یشده متقا

. لذا اگر  باشد یبه محصوس و خدمت م  دهیا لیاتمام دوره، تبددر  تیاولو نیاست، بنابرا متقاضیان  

سرباز / سربازان     صیباشد، امکان ترخ  دهیپروژه به سرانجام نرس   ،یدر طوس مدت مصوب سرباز  

سو  شرور نمودن اتمام دوره به   توان ازمیمقابل،  یوجود ندارد و البته در  سئله با کیفیت حل م ،  م

 .کرداستفاده  یقیتشو استیعنوان سهمچنان به

شفاف، ارزیابی و امکان     شن و  صورت و در قالب یک فرآیند رو سنجی تبدیل ایده به   در این 

که س رباز/ س ربازان به داخل مجموعه نیروهای    ش ود. درص ورتی  محص وس و خدمت ارزیابی می 

ستگاه    سلح و یا د سترهای الزم برای تبدیل ایده به    م شود، ب صوس و   های غیر دفاعی هدایت  مح

گیری از  سپاری انجام شود، متقاضی / متقاضیان با بهره    که برونشود و درصورتی  خدمت فراهم می

که   آن نظایر و بنیاندانش ش  رکت فناوری، و علم پارك پژوهش  ی، علمی مرکز دانش  گاه، ظرفیت

 نماید.عنوان حامی متقاضی است برای حل مسئله اقدام میبه

های دریافتی نزدیک به هم  جمع سپاری، ممکن است خیلی از پاسخ    با توجه به استفاده از فن 

سخ     صورت همگرایی پا شد. در این  ست که می ها یکی از مزیتدهندگان آنبا توان اجرای  هایی ا

ها سپرد. این مهم، افزون بر افزایش درصد موفقیت، افزایش کیفی،    صورت مشارکتی به آن  کار را به

افزایی دانش، مهارت و توانمندی سربازان، رغبت،  بکه خبرگی، همگذاری دانش، تشکیل شاشتراك

 وکار مشترك ارتقاء خواهد داد.ها را در ایجاد کسبانگیزه و البته تجربه آن
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 باز یسرباز بر اساس جمع سپار رشیپذ: مدل 6شکل 

 جمع سپاری محدود اساس بر سرباز پذیرش ( مدل3

های غیرنظامی  ها و سازمان نیروهای مسلح و یا دستگاه   بر اساس این مدس نیز مانند مدس قبلی، 

های مناس  ب با کمترین  با هدف دریافت پاس  خ مختلف، هایقالب مس  ائل موردعالقه خود را در

شیوه قبلی، زمان و محدوده اطالع  می رسانی هزینه اطالع شیوه با  ست.     نمایند. تفاوت این  رسانی ا

شود. ضمن آنکه به دلیل    سرباز به دوره ضرورت انجام می  بدین معنا که جمع سپاری بعد از ورود  

حضور فیزیکی سرباز در دوره، امکان برقراری ارتبار چهره به چهره در تبیین شفاف مسئله و ارائه  

پاسخ مقتضی وجود دارد. همچنین ممکن است ابعاد مسئله چندوجهی باشد، بنابراین با توجه به        

های ارائه شده برای مسائل مستندس تر و از اعتبار     کر، پاسخ های مشترك و همف امکان تشکیل گروه 

 نماید.ها کمک میبیشتری برخوردار باشد. این مهم، نیروهای مسلح را در قضاوت پاسخ
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 محدود یسرباز بر اساس جمع سپار رشیپذ: مدل 7شکل 

 

 خوداظهاری پسین )بعد از ورود به دوره( اساس بر سرباز پذیرش ( مدل4

شناسی، ایده،       ممکن  است به دالیل گوناگونی امکان خوداظهاری توانمندی، ظرفیت، فرصت 

مسئله و موارد دیگر توسن متقاضی میسر نشده باشد. مثالً ممکن است ایده مدنظر متقاضی هنوز           

گردد،  عنوان فرص  ت در ذهن وی تلقی میص  ورت خام بوده و پخته نیس  تب یا اینکه آنچه به به

توانه علمی برخوردار نیست و مواردی از این دست. در این صورت طرح این     خیلی از کفایت پش 

  یروهاین نیز مهم نیا موارد در جمع دوستانه و همکار، مبتنی بر خرد جمعی به قوام خواهد رسید.  

 نماید.کمک می هاتوانمندیمسلح را در قضاوت 
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 ()بعد از ورود به دوره نیپس یسرباز بر اساس خوداظهار رشیپذ: مدل 8شکل 

 

 کارآفریني محوریت با توسعه در مسلح نیروهای نقش ایمرحله سه یافته چهارم: ترسیم الگوی

توان گفت، نیروهای مسلح برای توسعه کارآفرینی سربازان، یک فرآیند سه بندی میدر یک جمع

نهایتاً تثبیت و نهادینه ای بسترسازی برای کارآفرینی، هدایت کارآفرین در مرحله عمل و مرحله

 نمودن کارآفرینی را بایستی انجام دهد.
 کارآفریني محوریت با توسعه در نیروهای مسلح نقش ایمرحله سه : الگوی4جدول 

 مصادیق اقدام صلي مراحل

 بسترسازی

 برای

 کارآفرینی

 سازیفرهنگ

های  و برنامهها تلییر رویکرد و گنجاندن موض  وع کارآفرینی و کارآفرینان در س  یاس  ت 

های کارآفرینی در  نیروهای مسلحب ایجاد فرهنگ کارآفرینی در سطح عمومیب ایجاد هسته

 های همکار و ...ها و سازماننیروهای مسلح و دستگاه

 آموزش

شتلالیب ارائه آموزش   های هدایتارائه آموزش سب میان    شده ا های کارآفرینیب ایجاد تنا

سو و نیازهای بازار کار و   ها از یکظرفیت و توانمندی آن های آموزشی سربازان با  برنامه

 جامعه از سوی دیگرب پرورش نیروی کار ماهر ...

 هدایت

 در کارآفرینی

 عمل مرحله

 گذاریقانون

ها و   ویژه با محوریت همکاری متعامل دس   تگاه       و مقررات مناس   ب به   قوانین تدوین 

  حمایتی در نیروهای مس  لحب قوانین های غیرنظامی با نیروهای مس  لحب تدوینس  ازمان

های  ها و فرآیندهای جذب و پذیرش سرباز توانمندب تدوین چارچوب اصالح چارچوب 

 هایی مانند سرباز معلم، سرباز سبز، سربازان فرهنگی، ...جذب سربازان در قالب
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 و حمایت

 پشتیبانی

های  توانمندیکارآفرینیب ایجاد بس  ترهای معرفی ظرفیت و  هایفرص  ت ش  ناس  ایی 

س   پاری ش   دهب حمایت از فعالیت        های کارآفرینی برون  س   ربازانب حمایت از فعالیت     

  برای سازیظرفیت و دانش منابع های غیرنظامیب  تأمینها و سازمانکارآفرینی در دستگاه

 آمیزب ...مخاطره هایمناسبب حمایت از فعالیت فناوری به دسترسی

 و تثبیت

 نمودن نهادینه

 کارآفرینی

 تشویق

 کارآفرینی

  و های مالیکس  ر یا جایگزین خدمت برای کارآفرینانب ایجاد مش  وق هایمش  وق ایجاد

کارگیری و یا همکاری س  ربازان   های جذب، بهانگیزش  یب ایجاد مش  وق   هایحمایت

 های غیرنظامی و ...ها و سازمانکارآفرین در نیروهای مسلح و یا دستگاه

 

 پيشنهادها و گيرينتيجه

هدف این مطالعه، بررسی چگونگی نقش آفرینی نیروهای مسلح در تشویق و ترغیب سربازان 

با محوریت کارآفرینی است.   برای بررسی این مهم، ابتدا مرور اجمالی مفهوم کارآفرینی، جمع 

سپاری، نوآوری اجتماعی، مدیریت دانش و کارآفرینی صورت گرفت. در ادامه با رویکرد کیفی و 

بندی و ای انجام و با جمعی اطالعات از طریق مطالعه کتابخانهآورجمعفی تحلیلی، روش توصی

با در اجماع نقطه نظرات و بر اساس خرد جمعی تعدادی از اساتید و خبرگان، چارچوب مناسب 

 شیو افزا ییمهارت افزا گرید یو از سو سوکینوآورانه در حل مسائل از  کردینظر گرفتن رو

حل آن  یالزم برا «تیظرف»از  یو برخوردار« شناخت مسئله» یاساس اریدو مع ،ینیکارآفر هیروح

 احصاء شد.

سرباز در پادگان مدنظر  یکیزیوقت و فکه حضور تمام در تبیین تعریف سربازی، دیده شد

 یهاتیمسلح از همه ظرف یروهای، نتحقق فلسفه آن یبرا نکهی. آنچه مدنظر است استین فیراتعدر 

با درك  زین یرنظامیغ مختلف یهاها و بخشدستگاه گر،ید ی. از سودیاستفاده نما تواندیکشور م

 یبرا یو یهاو مهارت تیو سنجش قابل یدوره کارآموز تواندیم یمهم، که دوران سرباز نیا

با توجه به ابعاد گسترده  ضمن آنکهتعامل داشته باشند.  ریمس نیورود به جامعه و اشتلاس باشد، در ا

دفاع  نکهیا ای. و ستین یمحدود نمودن آن به مقوله نظام یبرا یلیدل ت،یو ظرف یتوانمند عیوس و

 ریو نظا یاقتصاد ،یفرهنگ ،یعلم یهادر حوزه یگرید یهابا استفاده از روش تواندیاز کشور، م

تلییر و اصالح رویکرد باال به پایین به تعاملی و پایین به باال، امکان ظهور . بنابراین با آن انجام شود
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و بروز قابلیت و توانمندی خیل عظیم نیروی انسانی متخصص برای حل مسائل دیگر در راستای 

  شود.تحقق فلسفه و هدف سربازی فراهم می

شدت  محین بهآن همواره با واسطه تالش رقبا، فشار فناوری و نظایر   نیروهای مسلح، نه تنها به 

شونده  ست  متلیر و نو ستانه مح  شیپ یخود با نگاه بلکه مواجه ا شکل م  نید . در این  دهند یرا 

  و دستیابی برایچنین شرایطی  درماندن همیشگی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. « بیدار»صورت، 

ضرورت دارد      محین پویش رقابتی، برتری حفظ صت ها و تهدیدها  شناخت فر ضح    . برای  پروا

سربازان و پویا بودن فرآیند ورود آن    ست که تنوع و تکثر  صت ملتنم و     ا سربازی، فر ها به دوره 

ویژه ای را برای نیروهای مس   لح در کاهش هزینه های جاری فراهم نموده اس   ت. همزمان با به  

نیز به استخری از دانش متنوع دسترسی پیدا می کنند.  اشتراك گذاری دانش در این شبکه، سربازان 

این مهم باعث یادگیری، افزایش مهارت، توان حل مسئله، شناخت فرصت و مواردی از این دست  

با این برداشت از تعریف، فرآیند و مدس فعلی پذیرش سربازان الزم است     برای سربازان می گردد.  

و فرصت شناسی متقاضی و نیز مسائل و مطالبات         بازنگری شده و  بر اساس ظرفیت، توانمندی  

های چهارگانه زیر جایگزین گردند.        نیروهای مس   لح برای تحقق حفاظت از کیان جامعه، روش      

سرباز میانبر و نظایر آن از عناوین                  سایبری،  سرباز  شت،  سرباز بهدا سبز،  سرباز  سرباز معلم، 

 جدیدی برای دسته بندی سربازان به ویژه نخبگان است:

 خوداظهاری پیشین )توانمندی، ظرفیت، مسئله( اساس بر سرباز پذیرش مدس .1

 باز سپاری جمع اساس بر سرباز پذیرش مدس .2

 جمع سپاری محدود اساس بر سرباز پذیرش مدس .3

 خوداظهاری پسین )بعد از ورود به دوره( اساس بر سرباز پذیرش مدس .4

کارآفرینی سربازان، شامل  ای نیروهای مسلح برای توسعهدر ادامه، الگوی سه مرحله

بسترسازی برای کارآفرینی، هدایت کارآفرین در مرحله عمل و نهایتاً تثبیت و نهادینه نمودن 

 کارآفرینی ارائه گردید.

 پیشنهادها .ب
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انواع  ،یو نداشتن سرباز یاجبار یاز سرباز یجدادهد های نشان میاز آنجائی که بررسی

 ینداشتن ارتش فعاس و سرباز ،ینشیگز یسرباز ،یدر مواقع ضرور یمانند سرباز یگرید

، لذا پیشنهاد اجرایی این پژوهش جذب سربازان در دو قالب رواس جاری وجود دارد یررسمیغ

ای که با هدایت متقاضی در گونهو سربازی گزینشی بر اساس توانمندی و ظرفیت وی به

ها و اشتلاس وی در نیروهای مسلح و دستگاهافزایش مهارت و کارآفرینی، امکان جذب و 

 های غیرنظامی نیز فراهم گردد.سازمان
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 منابع فهرست
، رانیملتسازی در ا ندیخدمت سربازی و فرا استگذارییس(، 1395ایمانی، علی، قاسمی، علی اصلر ) (1

 .35-66، صص 48 یاپیشماره پ ، 18ساس پنجم، شماره  ،استیفصلنامه پژوهشهای راهبردی س

ی، عموم فهیخدمت وظ تیدر جذاب یساز تینقش رسانه و روا یبررس(، 1400باقری، رضا، بهمنی، مهدی ) (2

 103-130، صص 39، ساس دهم، شماره فرهنگ رسانه

  مهر نیتهران: آذر ،کیاستراتژ تیریدر مد يشناس طیمح(، 1395پورصادق، ناصر، کشتکار، مهران ) (3

 یواکاو(، 1400) محسن ریام، راه نجات، مانیپجهانداری،  رهاد،ی، فسمیآوخ ک،  جوادی، انیآشت یچنگ (4

 ارتش پرستاری دانشکده مجلهی، نظام یعلوم مراقبتی، فیمطالعه ک کی: یعلل فرار از خدمت سرباز

 3 مسلسل ، شماره4 ، شمارههشتم ساس ،نایرا اسالمي جمهوری

 ،عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش (،1391حسنوی، رضا، اخوان، پیمان، سنجقی، محمدابراهیم ) (5

 نگر.تهران، انتشارات آتی

(، ارائه گونه شناسی از فرصت های کارآفرینی بر اساس منشاء 1392رستمی، مرضیه، فیض بخش، علیرضا ) (6

 .1-27، صص 27، ساس هفتم، شماره فصلنامه علوم مدیریت ایرانو فرآیند شکل گیری آنها، 

 یها و ابزارهامؤلفه یمعرف(، 1400ا )حسن رض، اکبری، صفدر، باجالنی، یعل ،  اکبری،دیوح ،یاضیر (7

 .37-67، صص 73 یاپیشماره پ ،1، شماره 19دوره ، راهبرد دفاعي، رانیر.ا.ا هیعل کایآمر یبیجنگ ترک

فصلنامه (، روش های افزایش منزلت اجتماعی سربازان از دیدگاه مردم تهران، 1395شایگان، فریبا ) (8

 .7-22، ساس هشتم، شماره دوم، صص توسعه اجتماعي ایرانمطالعات 

از عوامل  یانتظام یرویسربازان ن یبرخوردار زانیم یبررس(، 1393شایگان، فریبا، زاده کمند، محمدجواد ) (9

، 16، ساس فصلنامه دانش انتظامي، آن با سربازان ارتش و سپاه سهیو مقا یخدمت سرباز ندسازیخوشا

 .63 -78، صص 2شماره 

، رساله دکتری، طراحي الگوی راهبردی نوآوری اجتماعي در ایران(، 1395کشتکار هرانکی، مهران، ) (10

 دانشگاه عالی دفاع ملی.

تحقق استحکام  یبرا یاجتماع ینوآور یمفهوم یلگو(، ا1396کشتکار هرانکی، مهران، دهقان، سعید، ) (11

، قابل 1397 بهشتیارد 02 خیاز تار نیانتشار آنال، فصلنامه مجلس و راهبرد، قدرت یساخت درون

 http://nashr.majles.irدسترس در سایت فصلنامه به آدرس 

(، نوآوری اجتماعی: کنکاشی بر مفهوم سازی مبتنی بر تحلیل 1393مبینی دهکردی، علی، کشتکار، مهران ) (12

 .57-75، صص 4، ساس سوم، شماره فصلنامه مدیریت نوآوریمحتوای تعاریف، 
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، ترجمه حامد دهقانیان، وحید خاشعی و «مدیریت استراتژیک منابع انساني»(، 1395ری )ملو، ای. جف (13

 کریم رحمتی، تهران، چاپ و نشر بازرگانی، چاپ دوم.

 صیعوامل مؤثر بر تشخ یبررس(، 1396میرواحدی، سید سعید، طلرایی، محمدتقی، سنجریان، زهرا ) (14

 .53-74، جلد چهارم، شماره اوس، صص کشاورزینشریه کارآفریني در ، نانهیفرصت های کارآفر

بر اساس گفتمان امام و  ارائه الگوی راهبردی اشتغال با رویکرد کارآفریني(، 1396نصرتی، علیرضا ) (15

، رساله یاز تجارب موفق بشر یریگبهره و رانیا ياسالم یجمهور تجارب ،يقانون اساس ،یرهبر

 دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.
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