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چکیده:
در این حوزه، ریزيهاي اجتماعی گوناگون و فقدان برنامهبروز آسیب

ي ي رشد طبیعی و زندگی کودکان را مختل و جوامع را با پدیدهامکان ادامه
ژوهش حاضر ، پ. بر این اساسنوظهور کودکان کار و خیابان روبرو ساخته است

مؤثر در توانمندسازي کودکان کار و خیابان بر مبناي در پی بررسی عوامل
آماري پژوهش شامل يجامعهاي توصیفی ـ همبستگی بوده است. مطالعه

ابزار باشد. نفر می600شهر تهران به تعداد کارکنان ستادهاي توانمندساز
سؤالی است که روایی آن به دو روش 39يها پرسشنامهآوري دادهجمع

) تأیید 908/0زه و پایایی پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ (محتوایی و سا
اجتماعی يهاي سرمایهگردیده است. نتایج نشان داد که گر چه وجود مؤلفه

اعم از اعتماد، انسجام و مشارکت در بین کارکنان ستادهاي توانمندساز به 
نبوده هاي کودکان کار و خیابان تأثیرگذار شکل مستقیم بر ارتقاء توانمندي

گیري روابط اجتماعی مستحکم بین مددکاران موجب خلق است، ولی شکل
ساز اجتماعی با رویکرد کارآفرینانه گردیده و ارزشيهاي گستردهشبکه

پذیر را به صورت غیر مستقیم فراهم ساخته سازي در کودکان آسیبظرفیت
است.

اجتماعیيفرینی اجتماعی، سرمایه، کارآتوانمندسازيکودکان کار و خیابان،کلیدي:مفاهیم
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مسألهیانبومقدمه
که رشد نمایند، بنحويگیري در دنیاي امروزي ایفاء میکودکان و جوانان سهم چشم

). 3: 2015، 1باشد (لینو بقاي هر جامعه وابسته به تربیت و پرورش صحیح آنان می
يجانبههمهرشد ين زمینهفردي و اجتماعی و فراهم آورديبنابراین حفظ حقوق، توسعه

کافی به يباشد. با این حال فقدان توجهاین گروه از افراد از اهمیت دوچندانی برخوردار می
گیري یکی از هاي کالن کشورها در این حوزه، باعث شکلریزياي و برنامهعلل اصلی زمینه

ان کار و خیابان هاي اصلی جوامع فعلی یعنی کودکهاي نوظهور اجتماعی و دغدغهپدیده
جمله هاي اجتماعی از). امروزه به سبب بروز آسیب158: 1391گردیده است (حسینی، 

کنند و به هاي خود فرار میسرپرستی و بد سرپرستی، کودکان از خانهاعتیاد، طالق، بی
فروشی، واکسی، روند. این کودکان معموالً خود را باکارهایی مثل دستشهرهاي بزرگ می

اي نان خود را سیر کنند کنند تا بتوانند حداقل با تکهشی و غیره مشغول میفروگل
). این نوع زندگی، آنان را در معرض مخاطرات بسیاري 61: 2015، 2(النفردي و همکاران

چون سوء تغذیه، محرومیت از تحصیل، محرومیت از بهداشت و سالمت، استثمار و مرگ 
، 3کند (کاسا کبدههاي اجتماعی فراوانی میدچار آسیبقرار داده و از طرفی جامعه را نیز 

ي کودکان ها در حل مشکالت فزاینده). در این راستا با توجه به ناتوانی دولت49: 2015
نهاد با هدف هاي مردمهاي اخیر بخش قابل توجهی از سازمانکار و خیابان، در سال

.)156: 1391اند (حسینی، توانمندسازي آنان شکل گرفته
نماید که عوامل متعددي بر بررسی مطالعات موجود در این حوزه مشخص می

باشد. درك مشترك از توانمندسازي افراد در اقشار مختلف جامعه تأثیرگذار می
هاي بین مؤلفهيبیانگر رابطه،)2010(4) و جانسز1393هاي رضایی و زارعی (پژوهش
مشارکت با توانمندسازي زنان روستایی در ي اجتماعی اعم از اعتماد، انسجام و سرمایه

) و مسعود و حق 2015باشد. همچنین النفردي و همکاران (شهرستان قروه و هند می
عنوان یک اهرم قوي در توانمندسازي ي اجتماعی بهاز سرمایه،)128-140: 1391وردیان (
حققان به نقش اند. در عین حال برخی از مرسمی و افراد یاد کردههاي غیرگاهسکونت

5اند. مازومدار و احمدهاي افراد اشاره داشتهتوانمندييکارآفرینی اجتماعی در توسعه
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کارآفرینی اجتماعی را عاملی مؤثر در توسعه ،)1391) و محمدي و لشکرآرا (2015(
) و گزارش 1389این تحقیق طباطبایی و همکاران (براند. عالوههاي زنان دانستهتوانمندي

هاي تواناییيهاي کارآفرینی اجتماعی در توسعهمؤید بر نقش مؤلفه،)2007یسف (یون
بین يباشد. این در حالی است که در سایر تحقیقات رابطهشهروندان و جوانان می

1ي اجتماعی و کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته است. در این میان ماجکوسکیسرمایه

رویکردهاي يي اجتماعی در توسعهنقش سرمایه،)1390زاده () و ربیعی و صادق2010(
2اند. همچنین پوون و همکارانکارآفرینانه در سطح جامعه را بسیار با اهمیت خوانده

ي اجتماعی در سطح خرد احتمال کارآفرین شدن زنان در نشان دادند که سرمایه،)2012(
دهد.جامعه را افزایش می

سو عواملی چون رسد از یکموجود به نظر میهاي پژوهشی با توجه به پیشینه
هاي کودکان کار و خیابان توانمندييي اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی بر توسعهسرمایه

بین يگر در رابطهتأثیرگذار باشند و از سوي دیگر کارآفرینی اجتماعی نقش میانجی
ماید. نگاهی به وضعیت ي اجتماعی و توانمندسازي کودکان کار و خیابان ایفاء نسرمایه

ریزي و هماهنگی نماید که فقدان برنامهکودکان کار و خیابان در کشور ما مشخص می
نهاد در راستاي توانمندسازي کودکان در هاي مردمصحیح بین متولیان دولتی و سازمان

دهی در ایران عمدتاً در سطح حرکت هاي سامانمعرض خطر سبب شده است تا فعالیت
سمت اصلی انرژي و منابع مالی و انسانی خود را مصرف اقداماتی ضربتی و نمادینکرده و ق

(و نه بنیادین) شامل خارج نمودن سریع و شتابزده کودکان از خیابان، نگهداري موقت در 
حالی است که چنین اقداماتی در مراکز دولتی و بازگرداندن به شهرهاي خود نماید. این در

اي در پی خواهد داشت. بنابراین ضرورت نیاز اجتماعی گستردهبلندمدت ضررهاي فردي و
منظور رشد و تکامل بهنجار این کودکان، رعایت حقوق، تغییر شرایط ه به ایجاد بستري ب

رو در پژوهش حاضر دشوار زندگی و ایجاد امید در آنان بیش از پیش اهمیت دارد. از این
اجتماعی در توانمندسازي کودکان کار و ي تالش شده است تا به بررسی تأثیر سرمایه

هاي گذشته گري کارآفرینی اجتماعی که در پژوهشخیابان با در نظر گرفتن نقش میانجی
باشد پرداخته مدل پژوهش میدهی نوآوري در مورد توجه قرار نگرفته است و مبناي شکل

شود.

1 Majkowski
2 Poon & et al
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مبانی نظري ي برمرور
و خیابان توانمندسازي کودکان کار

يان و جوانان نقش مهمی در رشد و پیشرفت خود و همچنین توسعهکودک
که تأثیرگذاري آنان بسیار فراتر از حرف و سخن یا کنند، بطوريشان ایفاء میجوامع

حضوري نمادین و سمبولیک است، بلکه در حقیقت عاملی فعال براي تغییر محسوب 
فردي و اجتماعی و فراهم آوردن ي). بنابراین حفظ حقوق، توسعه2: 2015شوند (لین، می

باشد چندانی برخوردار میاین گروه از افراد از اهمیت دويجانبهرشد همهيزمینه
توانند مراحل کودکی خود را ). در این صورت است که کودکان می158: 1391(حسینی، 

دگی اي براي زنهاي مختلف اجتماعی، تحصیلی و حرفهبه سالمت طی نموده و در زمینه
اي از بین به دلیل بروز پارهاما در این ؛ )2015:3آینده آمادگی کامل را کسب نمایند (لین، 

هاي نشینی، نابرابريچون فقر، حاشیههایی همهاي اجتماعی و پدیدهانیل و نابسامئمسا
روند رشد ياجتماعی، جنگ، مهاجرت و غیره برخی از کودکان در جوامع از امکان ادامه

هاي پرتردد به کار و یا مانند و به ناچار در شهرهاي بزرگ و مکانزندگی باز میطبیعی و 
). این نوع زندگی، آنان را 59: 2015آورند (النفردي و همکاران، زندگی در خیابان رو می

در معرض مخاطرات بسیاري چون سوء تغذیه، محرومیت از تحصیل، محرومیت از بهداشت 
یه و مرگ قرار داده و از طرفی جامعه را نیز دچار مخاطرات و و سالمت، استثمار، سوء تغذ

).49: 2015کند (کاسا کبده، هاي اجتماعی میآسیب
ها در حل پذیر جامعه و ناتوانی دولتعنوان قشر آسیببه دلیل اهمیت کودکان به

با نهادهاي مردمهاي اخیر بخش قابل توجهی از سازمانها، در سالي آنمشکالت فزاینده
هاي مطرح ). با توجه به چالش156: 1391هدف حمایت از آنان به وجود آمدند (حسینی، 

تواند منافع بسیاري جمله اقدامات اجتماعی است که میشده، توانمندسازي کودکان کار از
هایی است ). توانمندسازي، مجموعه فعالیت47: 2015به دنبال داشته باشد (کاسا کبده، 

شده و شامل دولتی تعریفهاي اجرایی دولتی و غیرها و دستگاهسازمانکه توسط نهادها،
هاي مختلف و نیاز، حمایت از این کودکان در حوزههاي موردآموزش کودکان در زمینه

گر چه ). 157: 1391شود (حسینی، مشارکت کودکان در روند توانمندسازي آنان می
باشد ن کار و خیابان در دسترس میمطالعات محدودي در خصوص توانمندسازي کودکا

دهد که عوامل متعددي بر توانمندسازي افراد در اقشار مختلف ولی تحقیقات نشان می
بوده است. باشد که این پژوهش در پی شناسایی آنانجامعه تأثیرگذار می
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سرمایه اجتماعی
دي و هاي اقتصاي اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسیسرمایه

اي در جوامع مدرن، موردصورت گستردهشناسی و مدیریت مطرح و بهاجتماعی، جامعه
ي اجتماعی، روابط اجتماعی است که گرفته است. منظور از سرمایهتوجه و استفاده قرار

ها مستلزم صرف کنند که کسب آنافراد از آن براي به دست آوردن منابعی استفاده می
). وجود میزان قابل قبولی از 56: 2005، 1سانی است (کیم و آلدریچمالی یا انيسرمایه
که در مواقع طوريشود، بههاي اجتماعی میي اجتماعی موجب تسهیل کنشسرمایه

ترین منبع حل مشکالت و اصالح عنوان اصلیي اجتماعی بهتوان از سرمایهبحرانی می
).2: 2015، 2فرایندهاي موجود سود برد (بارنز موته و همکاران

ي اجتماعی از دیدگاه محققان ارائه شده است هاي مختلفی از سرمایهکلی مدلطوربه
هاي اعتماد، شامل مؤلفه،)2014که در پژوهش حاضر از مدل بارنز ماته و همکاران (

مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی استفاده گردیده است. 

اجتماعی کارآفرینی اجتماعی و سرمایه
دوستانه از طریق کارآفرینی اجتماعی که امروزه با مفهوم مأموریت اجتماعی و انسان

کارهاي حل عنوان یکی از راهگیرد، بهنظر قرار میهاي مختلف کسب و کار مدفعالیت
و ). ویراواردانا18: 2015، 3هاي اجتماعی شناخته است (اشمیتزبرخی مسائل و آسیب

انتفاعی و با هاي غیراي رفتاري در سازمانتماعی را پدیدهکارآفرینی اج،)2006(مورت
هاي متعددي دانند. تاکنون مدلها میبرداري از فرصتهدف ایجاد ارزش اجتماعی با بهره

4جمله لویزدر خصوص کارآفرینی اجتماعی ارائه گردیده است که با ابعاد مختلفی از

کارآفرینی اجتماعی، فرهنگ سازمانی هاي کارآفرینانه، اصول اساسی )؛ برنامه2003(
)؛ 2006(و مورتکارآفرینانه، عوامل حیاتی موفقیت کارآفرینی اجتماعی، ویراواردانا

)؛ عوامل ساختاري، عوامل 1383نگرانه، رفتار نوآورانه، مقیمی (مدیریت ریسک، رفتار پیش
مخاطره، )؛ تحمل 87-112: 1389اي و ابطحی و همکاران (رفتاري و عوامل زمینه

هاي کارآفرینانه قابلهاي اجتماعی، ظرفیت قضاوت متعادل و فضیلتشناسایی فرصت
باشد.سنجش می

1 Kim & Aldrich
2 Barnes-Mauthe & et al
3 Schmitz
4 Lewis
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عنوان توان آن را بهي شهري کاربرد وسیعی داشته و میکارآفرینی اجتماعی در حوزه
یکی از مفاهیم مهم در مسیر توسعه و تحقق اهدافی مانند معیشت پایدار، اشتغال و 

هاي تولید و بازار و ي زنجیرهسازي و توانمندسازي، کاهش فقر، توسعهیی، ظرفیتدرآمدزا
) و 11: 2014، 1؛ براگا و همکاران278: 1393جز آن در نظر گرفته (مرجانی و صدري، 

عنوان رویکردي نوآورانه براي برخورد با نیازهاي اجتماعی با تأکید بر نوآوري و حل به
هاي خصوصی، عمومی و غیر دولتی مطرح اي سنتی میان بخشمسأله و از بین بردن مرزه

هاي کارآفرینان اجتماعی در قبال کودکان و ). فعالیت22: 2006، 2کرد (ویراواردنا و مرت
اي هاي ویژهشود که ممکن است در محیطاي را شامل مینوجوانان طیف بسیار گسترده

ژانسی صورت بگیرد. کارآفرینان اجتماعی هاي اور، اجتماع، مدارس و موقعیتاعم از خانواده
هاي بهداشت، درمان، یادگیري و مشارکت کودکان رویکردهاي جدیدي براي بهبود سیستم

دهند. بعضی از این افراد در حال تغییر دادن روش اي ارائه میدر فرایندهاي توسعه
آموزشی هاي ي درسی و سیستمیادگیري جوانان از طریق متغیر کردن جداول برنامه

مدارس هستند. در واقع آنان در صدد بهبود سطح حیات آن دسته از کودکان خیابانی 
ها زندگی کرده یا در مراکز کار اجباري و در زاغههستند که به شکلی به حاشیه رانده شده

.)3: 2015لین، کنند (کودکان زندگی می

هاي پژوهشبررسی پیشینه
وانمندسازي کودکان کار و خیابان در دسترس گر چه مطالعات محدودي در خصوص ت

دهد که عوامل متعددي بر توانمندسازي افراد در اقشار باشد ولی تحقیقات نشان میمی
) 1393هاي رضایی و زارعی (مختلف جامعه تأثیرگذار بوده است. درك مشترك از پژوهش

عم از اعتماد، انسجام و ي اجتماعی اهاي سرمایهي بین مؤلفه) بیانگر رابطه2010و جانسز (
باشد. همچنین مشارکت با توانمندسازي زنان روستایی در شهرستان قروه و هند می

عنوان ي اجتماعی به) از سرمایه1391وردیان () و مسعود و حق2015النفردي و همکاران (
هاي غیر رسمی و افراد بصورت مستقیم و غیر گاهیک اهرم قوي در توانمندسازي سکونت

هاي پژوهشی موجود در این حوزه که به اند. بنابراین با توجه به پیشینهتقیم یاد کردهمس
اي از عنوان مجموعهي اجتماعی بهرسد سرمایهبرخی از آنان اشاره گردید به نظر می

1 Braga & et al
2 Weerawardena & Mort
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تواند عاملی مؤثر در توانمندسازي کودکان کار و خیابان تلقی ها، هنجارها و نهادها میارزش
ي اول پژوهش قابل تصور است.این فرضیهگردد. بنابر

ي ي بین سرمایههاي خود به تبیین رابطهاز سوي دیگر برخی از محققان در پژوهش
)، در پژوهش خود 2005(1اند. لین و هوآنگاجتماعی و کارآفرینی اجتماعی پرداخته

را مطابق با هایی خواهند بود که راهبردهاي کارآفرینی دریافتند که کارآفرینان موفق آن
)، نیز نشان داد که سه 2010ها تنظیم نمایند. ماجکوسکی (ي اجتماعی و تواناییسرمایه

ي ي اجتماعی یعنی شبکه، اعتماد متقابل و روابط متقابل نه تنها در عرصهعنصر سرمایه
محور نیز بسیار مهم هستند و در یک شبکه از افراد هاي جامعهسوددهی، بلکه در سازمان

باشند، بلکه تمایل به ي محلی خود میشدت مراقب حفظ جامعهتنها به ر، نههمفک
ي )، سرمایه2012هاي خود با دیگران نیز دارند. پوون و همکاران (اشتراك گذاشتن آموخته

ي زنان) در نظر گرفته و اجتماعی را در سطح خرد (خانواده) و در سطح کالن (اتحادیه
تماعی در سطح خرد احتمال کارآفرین شدن زنان را افزایش ي اجنشان دادند که سرمایه

)، نیز نشان دادند که 1390زاده (داده و در سطح کالن اثر معکوس دارد. ربیعی و صادق
هاي گذارد. بر اساس پیشینهشاخص ساختار روابط بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی می

هاي کارآفرینانه ي در فعالیتي اجتماعی نقش مؤثررسد که سرمایهموجود به نظر می
داشته باشد، زیرا که کارآفرینی یک فرایند اجتماعی ـ اقتصادي است که متکی به بافت 

ي اجتماعی به منابعی دسترسی اجتماعی بوده و کارآفرینان با برخورداري از سرمایه
: 2،2002باشند (بولینوها نمیتنهایی قادر به دستیابی به آنخواهند داشت که خود به

ي دوم قابل تصور است.)، بنابراین فرضیه29
ي در عین حال برخی از محققان به نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعه

)، به این نتیجه 61-72: 1391اند. محمدي و لشکرآرا (هاي افراد اشاره داشتهتوانمندي
زنان کارآفرین دست یافتند که نیاز به موفقیت یک متغیر مهم تأثیرگذار بر توانمندسازي

)، نشان دادند که 28-50: 1389باشد. طباطبایی و همکاران (روستایی استان ایالم می
و کار (کارآفرینی)، هاي زندگی، اجتماعی و کسب سازي شغلی، مهارتهاي آمادهآموزش

، 2007هاي زندگی و اجتماعی شهروندان را به همراه داشته است. در سال ارتقاء مهارت
هاي اجتماعی: کارآفرینی اجتماعی و جوانان حت عنوان نوجوانان و مشارکتگزارشی ت

توسط یونیسف ارائه گردید که در آن نقش کارآفرینی اجتماعی در دستیابی به اهداف 

1 Lin & Huang
2 Bolino
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ي جامع جوانان و تأثیر مشارکت مستقیم آنان در دستیابی به اهداف توسعه مورد توسعه
ي کارآفرینی )، دریافتند که توسعه2015حمد (بررسی قرار گرفت؛ همچنین مازومدار و ا

انداز، نفس را در زنان افزایش داده و باعث ایجاد آگاهی در مورد پسسطح اعتماد به 
شود. بر مبناي مطالعات موجود به نظر تحصیالت، سالمتی، رفاه خانواده و تقویت جامعه می

مندسازي کودکان کار و خیابان ي معناداري میان کارآفرینی اجتماعی و توانرسد رابطهمی
آورد.ي سوم پژوهش را فراهم میگیري فرضیهوجود داشته باشد که اساس شکل

هاي پژوهشی باال مشخص نمود که عوامل متعددي بر بندي از پیشینهدر نهایت جمع
هاي باشد. درك مشترك از پژوهشتوانمندسازي افراد در اقشار گوناگون تأثیرگذار می

ي هاي سرمایهي بین مؤلفه)، بیانگر رابطه2010) و جانسز (1393ارعی (رضایی و ز
اجتماعی اعم از اعتماد، انسجام و مشارکت با توانمندسازي زنان روستایی در شهرستان 

وردیان ) و مسعود و حق2015ي و همکاران (باشد. همچنین النفردقروه و هند می
هاي گاهاهرم قوي در توانمندسازي سکونتعنوان یک ي اجتماعی به)، از سرمایه1391(

اند. در عین حال برخی از محققان به نقش کارآفرینی اجتماعی غیر رسمی و افراد یاد کرده
) و محمدي و 2015اند. مازومدار و احمد (هاي افراد اشاره داشتهي توانمنديدر توسعه
هاي زنان ي توانمندي)، کارآفرینی اجتماعی را عاملی مؤثر در توسعه1391لشکرآرا (

)، 2007) و گزارش یونیسف (1389بر این تحقیق طباطبایی و همکاران (اند. عالوه دانسته
هاي شهروندان و جوانان ي تواناییهاي کارآفرینی اجتماعی در توسعهمؤید بر نقش مؤلفه

و ي اجتماعی ي بین سرمایهباشد. این در حالی است که در سایر تحقیقات رابطهمی
) و ربیعی و 2010کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته است. در این میان ماجکوسکی (

ي رویکردهاي کارآفرینانه در سطح ي اجتماعی در توسعه)، نقش سرمایه1390زاده (صادق
)، نشان دادند که 2012اند. همچنین پوون و همکاران (جامعه را بسیار با اهمیت خوانده

طح خرد احتمال کارآفرین شدن زنان در جامعه را افزایش ي اجتماعی در سسرمایه
دهد.می

ي سو سرمایهرسد از یکهاي پژوهشی موجود به نظر میبنابراین با توجه به پیشینه
هاي کودکان کار و خیابان تأثیرگذار باشد ي توانمندياجتماعی به شکل مستقیم بر توسعه

گري کارآفرینی اجتماعی بر ق نقش میانجیو از سوي دیگر به شکل غیر مستقیم و از طری
عبارت دیگر کارآفرینان با هاي کودکان کار و خیابان مؤثر باشد. بهي تواناییتوسعه

مندي از آن ي اجتماعی به منابعی دسترسی خواهند داشت که با بهرهبرخورداري از سرمایه
یابان قدم برداشته و هاي کودکان کار و ختوانند در راستاي ارتقاء سطح توانمنديمی
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ي ي اجتماعی را برطرف نمایند. بنابراین فرضیهي این پدیدهبسیاري از معضالت زائیده
چهارم پژوهش قابل تصور است.

هاي پژوهشفرضیه
هاي پژوهش و مدل هاي نظري بیان شده در باال، در ادامه فرضیهبندي پیشینهبا جمع

مفهومی پژوهش ارائه گردیده است.
گذارد.ي اجتماعی بر توانمندسازي کودکان کار و خیابان تأثیر می: سرمایه1ي هفرضی

گذارد.ي اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی تأثیر می: سرمایه2ي فرضیه
: کارآفرینی اجتماعی بر توانمندسازي کودکان کار و خیابان تأثیر 3ي فرضیه

گذارد.می
ي اجتماعی و توانمندسازي ه بین سرمایه: کارآفرینی اجتماعی در رابط4ي فرضیه

گر دارد.کودکان کار و خیابان نقش میانجی

مدل مفهومی پژوهش: 1شکل 

مشارکت
اجتماعی

انسجام
اجتماعی

يسرمایه
اجتماعی

اعتماد
نیازهاي
اولیه

هايمهارت
فردي

هاي مهارت
اجتماعی

توانمندسازي 
کودکان 

کارآفرینی 
اجتماعی

مدیریت 
ریسک

رفتار پیش 
نگرانه

رفتار
نوآورانه

H1

H2 H3
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توانمندسازي کودکان براي سنجش متغیر وابسته 1بر اساس مدل ارائه شده در شکل 
)، که از سه 1391گیري استخراج شده از مدل حسینی (هاي اندازه، از شاخصکار و خیابان

هاي اجتماعی تشکیل یافته است استفاده هاي فردي و مهارتي نیازهاي اولیه، مهارتمؤلفه
عنوان متغیر ي اجتماعی بهگردید. از سوي دیگر در مدل ارائه شده جهت ارزیابی سرمایه

گیري ارائه شده در مدل بارنز ماته و همکاران هاي اندازهمستقل پژوهش از شاخص
هاي اعتماد، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی به دلیل به روز )، شامل مؤلفه2014(

گر کارآفرینی گیري متغیر میانجیهاي اندازهبودن، بهره گرفته ش؛ و در نهایت شاخص
ي مدیریت ریسک، رفتار )، شامل سه مؤلفه2006(و مورتاجتماعی از مدل ویراواردانا

به دلیل جامعیت مدل استخراج گردید. در ادامه به بررسی نگرانه و رفتار نوآورانه پیش
شود.     ي پژوهش و جوانب مختلف آن پرداخته میشناسی به کار رفته براي حل مسألهروش

شناسی پژوهشروش
همبستگی نوعتوصیفی ازپژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردي و از نظر روش،

ان و کارکنان شاغل در ستادهاي مدیرآماري پژوهش شامل يجامعهباشد. می
هاي مردم نهاد در شهر تهران بوده است که با اطالعات به دست توانمندسازي و سازمان

نفر در نظر گرفته شد. شوماخر و 600آمده از امور اداري ستاد توانمندسازي، تعداد آنان 
يمونهتعداد نيدر زمینهکتاب خود ضمن مرور نظرات مختلف در،)2010(1لوماکس

کنند سازي معادالت ساختاري پیشنهاد میهاي با روش مدلبراي پژوهش،مورد نیاز
اي هستند، به ازاي هر متغیر مدل هنگامی که متغیرهاي پنهان داراي معرف چندگانه

یت نمونه اخذ گردد. با این حال براي اطمینان از حد کفا10نمونه و حداکثر 5حداقل 
گیري به آماري در نظر گرفته شد و نمونهيعنوان نمونهنفر به200گیري، تعداد نمونه

نفر) صورت گرفت. 166نفر) و کارکنان (34اي تصادفی بین دو طبقه مدیران (روش طبقه
هاي عملیاتی متغیرهاي شاخصيالی دربرگیرندهؤس39ها پرسشنامه ابزار جمع آوري داده

190توزیع گردید که در نهایت تعداد ررسیمورد بيپژوهش بوده است که در بین نمونه
هاي عملیاتی ارائه شده در مدل شاخص1در جدول پرسشنامه برگشت داده شد. 

گیري پرسشنامه بوده، تبیین شده یک از متغیرهاي پژوهش که مبناي شکلگیري هراندازه
است.

1 Schumacker & Lomax
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تعاریف عملیاتی متغیرهاي پژوهش:1جدول 
الؤسيشمارهالؤداد ستعمؤلفه یا ابعادنام متغیر

ي اجتماعیسرمایه
6تا 61اعتماد

11تا 57مشارکت اجتماعی
16تا 512انسجام اجتماعی

کارآفرینی اجتماعی
22تا 617مدیریت ریسک

25تا 323رفتار پیش نگرانه
30تا 526رفتار نوآورانه

توانمندسازي کودکان کار و خیابان
33تا 331هنیازهاي اولی

36تا 334هاي فرديمهارت
39تا 337هاي اجتماعیمهارت

ازه با استفاده از روایی پرسشنامه به دو روش محتوایی با تأیید متخصصان و روش س
هاي اول گویهيیدي مورد سنجش واقع شد. به این منظور در مرحلهیتحلیل عامل تأ

ي پژوهش در اختیار تعدادي از اساتید دانشگاه و الی طراحی شده براي سنجش متغیرهاؤس
االت از متغیر ؤیک از سکارشناسان ستاد توانمندسازي قرار گرفته شد و قابلیت سنجش هر

ید گردید. از طرفی در یود توسط خبرگان بصورت محتوایی تأمربوط به خيو مؤلفه
پژوهش از روش تحلیل رهاي یک از متغیاي هردوم به منظور سنجش روایی سازهيمرحله

افزارگیري مربوط به هر متغیر در نرمیدي بهره گرفته شد. در این راستا مدل اندازهیعامل تأ
21AMOSگیري که بیانگر قابلیت هاي اندازهیک از مدلطراحی و سطح برازش هر

گردید. باشد، مورد آزمون واقعالی مربوط به خود میؤهاي سسنجش متغیر توسط گویه
ارائه شده 2گیري (تحلیل عاملی تأییدي) در جدول هاي اندازههاي کلی برازش الگوخصشا

یک از متغیرها، از برازش خوبی گیري هرکه بیانگر آن است که الگوهاي اندازهاست
. باشندبرخوردار هستند و ابزار مناسبی براي سنجش متغیرها می

یدي)یگیري (تحلیل عامل تأهاي کلی برازش الگوهاي اندازهشاخص:2جدول 
X2/dfPRMSEACFICMINRMRGFIسازه / شاخص

<9/0>05/0--- <9/0>07/0>05/0>3میزان قابل قبول

20/2000/0042/095/014/21036/094/0ي اجتماعیسرمایه
78/2000/0056/093/069/34041/092/0کارآفرینی اجتماعی

89/2000/0065/091/088/41042/090/0توانمندسازي کودکان
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يپایایی پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ تعیین گردید. براي این منظور یک نمونه
هاي مورد مطالعه توزیع در بین مدیران و کارکنان سازمانتایی از پرسشنامه30ياولیه

) محاسبه گردید که با توجه به 908/0باخ کل پرسشنامه (شد. میزان ضریب آلفاي کرون
ید گردید. تجزیه و تحلیل یها تأاعتماد ابزار گردآوري دادهآن، قابلیت 7/0ضریب باالي 

شناسی و براي توصیف اطالعات جمعیت22SPSSافزارها نیز با استفاده از نرمداده
براي آزمون 21AMOSفزاراسنجش نرمال بودن توزیع نمونه مورد بررسی و نرم

سازي معادالت ساختاري انجام شد. به این منظور مدل هاي پژوهش به روش مدلفرضیه
طراحی گردید و 21AMOSافزارهاي پژوهش در نرمیک از فرضیهساختاري مربوط به هر

بر مبناي ضریب همبستگی و معادالت رگرسیونی چند متغیره، روابط بین متغیرهاي مورد 
ون سنجیده شد. آزم

هاي پژوهشیافته
شناسی هاي جمعیتالؤیک از سهاي مربوط به آمار توصیفی پژوهش براي هریافته
آورده شده است.3در جدول 

هاي مربوط به آمار توصیفی پژوهشیافته:3جدول 
درصدفراوانیهاگزینهاالتؤس

8984/46مردجنسیت
10115/53زن

سن

308573/44تا 20
406878/35تا 31
502515/13تا 41
1231/6و باالتر51

پست سازمانی
3131/16مدیر

5852/30کارشناس
10115/53کارمند عادي

سطح تحصیالت

2926/15دیپلم
4978/25فوق دیپلم
7289/37کارشناسی

2926/15کارشناسی ارشد
1178/5دکتري
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این مطلب است که زنان بیش از يدهندهنشان3یکی ارائه شده در جدولآمار تفک
هاي اند که دلیل آن تناسب ویژگیمردان در شغل مددکاري اجتماعی بکار گمارده شده

شخصیتی زنان با این نوع از مشاغل است. در عین حال عمده کارکنان شاغل در ستاد
کودکان کار و خیابان، افرادي جوان ير حوزهنهاد فعال دهاي مردمتوانمندسازي و سازمان

انسانی فعال و يباشند که بیانگر وجود سرمایهو با سطح تحصیالت کارشناسی می
در رابطه با ANOVAهمچنین نتایج آزمون ؛باشدخصص در این حوزه در کشور میمت

شناختی اعم از جنسیت، سن، پست سازمانی و سطح تحصیالتنقش متغیرهاي جمعیت
آورده شده است. 4دهندگان بر متغیرهاي اصلی مدل مفهومی پژوهش در جدول پاسخ

شناختیدر رابطه با متغیرهاي جمعیتANOVAنتایج آزمون :4جدول 
شناختیمتغیرهاي جمعیت

متغیرهاي اصلی تحصیالتپست سازمانیسنجنسیت
Sig آمارهFSig آمارهFSig آمارهFSig آمارهF

ي اجتماعیسرمایه14/0678/118/0560/134/0387/122/0447/1
کارآفرینی اجتماعی21/0428/137/0366/152/0146/145/0213/1
توانمندسازي کودکان25/0398/112/0681/163/0012/178/0998/0

دار دهد، با توجه به اینکه مقنشان می4در جدولANOVAن کلی نتایج آزموبطور
شناختی کمتر از مقدار مورد یک از متغیرهاي جمعیتبدست آمده براي هرFيآماره

05/0داري که براي این آزمون محاسبه گردیده بیشتر از سطح معنی) بوده و 96/1آزمون (
ي دهند که وضعیت متغیرهاي سرمایهباشد، بنابراین نتایج بدست آمده نشان میمی

دهندگان اعی و توانمندسازي کودکان کار و خیابان از نظر پاسخاجتماعی، کارآفرینی اجتم
نان تفاوت محسوسی شناختی مختلف یکسان بوده و بین نظرات آبا متغیرهاي جمعیت

دهندگان تأثیري بر متغیرهاي شناختی پاسخعبارت دیگر اطالعات جمعیتوجود ندارد. به
که اختالف سلیقه و نگرش ناشی از توان بیان کرداصلی پژوهش نداشته است. در واقع می

دهندگان بر اعمال نظر آنان در خصوص متغیرهاي مورد شناختی بین پاسختفاوت جمعیت
شناختی در سنجش و ارزیابی روابط بررسی نقشی نداشته است و نقش متغیرهاي جمعیت

باشد.بین متغیرهاي بیان شده در مدل مفهومی پژوهش غیر قابل تصور می
سازي معادالت ساختاري هاي پژوهش از روش مدلجهت آزمون فرضیهلدر عین حا

استفاده گردید. به این منظور پس از تدوین مدل ساختاري مربوط به روابط بین متغیرهاي 



97تابستان ،4شماره،دوازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 70

مدل مدل طراحی شده مورد آزمون قرار گرفت.21AMOSافزارپژوهش، با استفاده از نرم
رائه گردیده است. ا2معادالت ساختاري نهایی پژوهش در شکل

ساختاريمعادالتيمحاسبهازحاصلنمودار ضرایب:2شکل

هاي برازش کلی حاصل از مدل معادالت ساختاري نهایی پژوهش در همچنین شاخص
.باشندداراي برازش مناسب میآورده شده است که همگی 5جدول 

هاي برازش مدل معادالت ساختاري نهایی پژوهششاخص:5جدول 
X2/dfPRMSEACFICMINRMRGFIمدل ساختاري

<9/0>05/0--- <9/0>07/0>05/0>3قابل قبول

630/1026/0034/0983/0125/39015/0985/0مدل نهایی
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هاي کلی برازش مدل ساختاري پژوهش در دهد که شاخصنشان می5نتایج جدول 
از اعتبار که بیانگر آن است که مدلست ا،)1993سطح قابل قبول بر طبق محاسبات هیر (

باالیی براي سنجش روابط بین متغیرها برخوردار است. در ادامه با توجه به اینکه مدل 
ها با استفاده از ضرایب ساختاري پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است، به بررسی فرضیه

شود.پرداخته می6رگرسیونی، مقادیر بحرانی و سطح معناداري در جدول 

هاي پژوهشبررسی فرضیه:6جدول 

نتیجه مقدار
بحرانی

سطح
معناداري

ضریب
رگرسیونی هافرضیه

رد فرضیه 057/0 954/0 012/0 توانمندسازي کودکان کار --->ي اجتماعی سرمایه
و خیابان

تأئید فرضیه 942/7 000/0 823/0 کارآفرینی اجتماعی--->ي اجتماعیسرمایه

تأئید فرضیه 845/3 000/0 893/0 توانمندسازي کودکان کار --->کارآفرینی اجتماعی
و خیابان

تأئید فرصیه 423/8 003/0 736/0 --->کارآفرینی اجتماعی>--- ي اجتماعیسرمایه

توانمندسازي کودکان کار و خیابان

هاي ارائه گردیده است. یافته6هاي پژوهش در جدولنتایج حاصل از آزمون فرضیه
) 954/0) و سطح معناداري (012/0اول با توجه به ضریب رگرسیونی (يوط به فرضیهمرب

ي اجتماعی باال بین مددکاران اجتماعی دهد که، سرمایهدر رابطه بین متغیرها نشان می
ستادهاي توانمندسازي به شکل مستقیم بر توانمندسازي کودکان کار و خیابان تأثیر 

. معناداري ندارد
گیري نهاد تحت مطالعه، نیروي حاصل از شکلهاي مردمیگر در سازمانعبارت دبه

روابط اجتماعی قوي و اعتماد، انسجام و مشارکت در بین کارکنان، نه تنها در راستاي 
هاي کودکان کار و خیابان صرف نگردیده است، تالش بیشتر آنان براي تقویت توانمندي

عمدتاً برگرفته از نارضایتی شغلی است در سازمانی کهبلکه به دالیل گوناگون درون
مسیرهاي مخربی استفاده شده است. 

هاي این پژوهش با سایر مطالعات صورت ها نشان از فقدان سازگاري یافتهبررسی
) و 1393ایی و زارعی ()، رض2010)، جانسز (2015گرفته توسط النفردي و همکاران (
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سازمانی آن را بایستی در شرایط دروندارد که دلیل،)1391وردیان (مسعود و حق
ستادهاي توانمندسازي یافت.

دوم با توجه به ضریب رگرسیونی يهاي مربوط به آزمون فرضیهدر عین حال یافته
ي دهد که، سرمایه) در رابطه بین متغیرها نشان می000/0) و سطح معناداري (823/0(

انمندسازي به شکل مستقیم بر اجتماعی باال بین مددکاران اجتماعی ستادهاي تو
. کارآفرینی اجتماعی تأثیر معنادار باالیی دارد

ي نهاد مذکور، وجود میزان قابل قبولی از سرمایههاي مردمعبارت دیگر در سازمانبه
گسترده از افراد يگیري یک شبکههاي اجتماعی و شکلاجتماعی موجب تسهیل کنش

جموعه افرادي که در راستاي تحقق اهداف اجتماعی، گردد، مفکر و با نگرش یکسان میهم
هاي خود و تشریک مساعی با دیگران دارند و در پی تمایل به اشتراك گذاشتن آموخته

هاي استخراج شده باشند. یافتههاي موجود میبرداري از فرصتخلق ارزش اجتماعی با بهره
)، لین و 2010)، ماجکوسکی (2012هاي پوون و همکاران (از این فرضیه با نتایج پژوهش

) سازگاري دارد.1390زاده () و ربیعی و صادق2005همکاران (
سوم با توجه به ضریب رگرسیونی يهاي مربوط به آزمون فرضیههمچنین یافته

دهد که، کارآفرینی ) در رابطه بین متغیرها نشان می000/0) و سطح معناداري (893/0(
. انمندسازي کودکان کار و خیابان تأثیر معنادار باالیی دارداجتماعی به شکل مستقیم بر تو

عبارت دیگر وجود نگرش و رفتارهاي نوآورانه در ستادهاي مذکور براي برخورد با مسائل به
اجتماعی کودکان با تأکید بر نوآوري و حل مسأله و از بین بردن مرزهاي سنتی میان 

هاي بهداشت و نوین براي بهبود سیستمرویکردهاييهاي خصوصی و دولتی و ارائهبخش
سازي و اي موجب ظرفیتدرمان، یادگیري و مشارکت کودکان در فرایندهاي توسعه

توانمندسازي، معیشت پایدار، اشتغال و درآمدزایی و کاهش فقر در بین کودکان کار و 
)، 2015هاي مازومدار و احمد (هاي این بخش با نتایج پژوهشگردد. یافتهخیابان می

) و گزارش یونیسف در سال 1389)، طباطبایی و همکاران (1391محمدي و لشکرآرا (
مطابقت دارد.2007

اول يهاي فرضیهچه بر اساس یافتهدهد که، اگرهاي پژوهش نشان میسایر یافته
نهاد بررسی شده موجب ارتقاء هاي مردمي اجتماعی در بین کارکنان سازمانسرمایه

کودکان کار و خیابان به شکل مستقیم نگردیده است، اما با توجه به ضریب هايتوانمندي
) بدست آمده از آزمون 003/0) و سطح معناداري (736/0مستقیم (رگرسیونی غیر

هاي یاد شده ي اجتماعی در سازمانچهارم مشخص است که وجود سرمایهيفرضیه
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تماعی در ستادهاي تحت بررسی دهی کارآفرینی اجمستقیم و از طریق شکلبصورت غیر
شود. کودکان کار و خیابان میهايها و توانمنديموجب تقویت ظرفیت

عبارت دیگر روابط اجتماعی قوي حاصل از اعتماد، انسجام و مشارکت در بین به
هاي اجتماعی گسترده در ستادهاي توانمندساز گردیده گیري شبکهکارکنان موجب شکل

مندي از رویکردهاي نوین در راستاي بهبود جتماعی، با بهرهکه در پی خلق ارزش ا
اي اقدام هاي بهداشت و درمان، یادگیري و مشارکت کودکان در فرایندهاي توسعهسیستم

نمایند. می

گیريبحث و نتیجه
ما این واقعیت را براي نویسندگان بازگو نمود يجامعهدرك مشترك از وضعیت فعلی 

نشینی، چون فقر، حاشیههاي اجتماعی همل و نابسامانیئاي از مساهکه به سبب بروز پار
سرپرستی و بد سرپرستی و غیره، برخی هاي اجتماعی، مهاجرت، اعتیاد، طالق، بینابرابري

مانده و به ناچار در شهرهاي بزرگ دامه روند رشد طبیعی و زندگی بازاز کودکان از امکان ا
اند. این سبک زندگی، آنان را در معرض ابان رو آوردههاي پرتردد به کار در خیو مکان

مخاطرات بسیاري چون سوء تغذیه، محرومیت از تحصیل، محرومیت از بهداشت و سالمت، 
هاي اجتماعی استثمار، سوء تغذیه و مرگ قرار داده و از طرفی جامعه را نیز دچار آسیب

نوظهور در يجتماعی این پدیدهفردي و امخاطرات رو در راستاي مهار از اینکرده است.
پژوهش حاضر تالش شد تا به بررسی عوامل مؤثر در توانمندسازي کودکان کار و خیابان و 

ي اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در رابطه با موضوع مورد بحث تحلیل نقش سرمایه
پرداخته شود. 

با متغیرها، به ها و مبانی نظري موجود در رابطه به این منظور با بررسی پیشینه
هاي پژوهش پرداخته شد. مدل مفهومی و تبیین فرضیهيارائه

سازد که هاي بدست آمده در بخش قبلی این نکته را یادآور میکلی تحلیل یافتهبطور
اعتماد، انسجام و مشارکت در بین ي اجتماعی اعم از هاي سرمایهچه وجود مؤلفهگر

هاي کودکان کار و ل مستقیم بر ارتقاء توانمنديکارکنان ستادهاي توانمندساز به شک
گیري روابط اجتماعی مستحکم بین مددکاران خیابان تأثیرگذار نبوده است، ولی شکل

ساز اجتماعی با رویکردهاي نوآورانه گردیده که ارزشيهاي گستردهموجب خلق شبکه
خواهد داشت.پذیر را به شکل غیر مستقیم به دنبالسازي در کودکان آسیبظرفیت
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در تفسیر نتایج بایستی اشاره کرد که منابع حاصل از ایجاد روابط اجتماعی مبتنی بر 
هاي ها و شایستگیاعتماد، انسجام و مشارکت در بین مددکاران همواره به تقویت توانایی

هاي کودکان کار و خیابان ختم نگردیده و ممکن است در مسیر دیگري از جمله مقاومت
پذیر هزینه گردد. چرایی این مسئله را رفتارهاي مخرب در قبال افراد آسیبگروهی و

سازمانی و اجتماعی مرتبط با فعاالن این حوزه یافت. با این هاي درونبایستی در واقعیت
دهی هاي مردم نهاد در راستاي شکلي اجتماعی در سازمانحال بکارگیري مزایاي سرمایه

هاي اجتماعی یکسان براي خود بوده و فکر که داراي ارزشهماز افرادگستردهيیک شبکه
رفتارها و رویکردهاي کارآفرینانه براي بهبود يتمایل به تشریک مساعی براي ارائه

سازي و هاي بهداشت و درمان، یادگیري و مشارکت کودکان دارند، موجب ظرفیتسیستم
اهش فقر در بین کودکان کار و توانمندسازي، معیشت پایدار، اشتغال و درآمدزایی و ک

گردد:هایی به شرح زیر ارائه میدر ادامه پیشنهادگردد. خیابان می
سو با شناسایی موانع موجود بر سر راه هاي مردم نهاد از یکمدیران سازمان)1

ي اجتماعی از جمله اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی در هاي سرمایهگیري مؤلفهشکل
ر پی برطرف نمودن آنان برآمده و از سوي دیگر با تحلیل درستی از بین مددکاران، د

وضعیت رضایت شغلی کارکنان و عوامل مؤثر بر آن، فرهنگ سازمانی و سبک رهبري 
ي اجتماعی را در مسیر مدیران در ستادهاي توانمندسازي، نیروي خلق شده از سرمایه

بال حل معضالت اجتماعی کارآفرین که به دنيهاي گستردهدهی شبکهصحیح شکل
کودکان کار و خیابان باشد رهنمود سازند.

روابط يگیري شبکهدر عین حال تأکید صرف بر استفاده از منابع حاصل از شکل)2
سازي در کودکان کار و ي اجتماعی براي ظرفیتاجتماعی مددکاران مبتنی بر سرمایه

لکه بکارگیري رویکردهاي کارآفرینانهخیابان و ممانعت از قربانی شدن آنان کافی نبوده، ب
در خصوص معضالت اجتماعی از سوي مددکاران نیز ضرورت دارد. در این راستا آشنایی 

هاي بهداشت و درمان، هاي نوآورانه در راستاي بهبود سیستممددکاران با رفتارها و نگرش
بندي با طبقهگرددباشد. بنابراین پیشنهاد مییادگیري و مشارکت کودکان راهگشا می

شکل ه بهاي آموزش تخصصی در هر حوزههاي مختلف و برگزاري دورهمددکاران به طیف
هاي آموزشی، بهداشتی، اجتماعی، اقتصادي و غیره مجزا، نسبت به افزایش مهارت

مددکاران اقدام نمود.
ي اجتماعی در هاي سرمایهنتایج پژوهش حاضر مشخص نمود که وجود مؤلفه)3

هاي نهاد همواره موجب عملکرد مؤثر در خصوص ارتقاء توانمنديهاي مردمماندرون ساز
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رسد این مطلب ریشه در برخی عوامل گردد که به نظر میکودکان کار و خیابان نمی
رو ازمانی و سبک رهبري دارد. از اینچون رضایت شغلی کارکنان، فرهنگ سگر همتعدیل

نتایج این پژوهش در مطالعات آتی پیشنهاد شناسایی این عوامل در راستاي تکمیل 
گردد.می
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