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 .1دکتری مدیریت بازاریابی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2استادیارگروه مدیریت بازارگانی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .3استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .4استادیارگروه مدیریت بازاریابی ،واحد فیروزکوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت1398/12/6 :
تاریخ پذیرش1399/2/28 :
چکیده
بسیاری از مدیران و پژوهشگران بر این باورند که مسئولیت اجتماعی یکی از اجزای اصلی ارتباط بین شرکت و محیط
بوده و میتواند به عنوان مزیت رقابتی برای شرکتها تلقیگردد .مسئولیت پذیری در کارآفرینی به دلیل اینکه منافع زیادی
برای کارآفرینان ایجاد مینماید ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .بنابراین هدف این پژوهش ،شناسایی و ترکیب مقولهها،
مفاهیم و شاخصهای مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی میباشد .پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و از لحاظ گردآوری
و تحلیل دادهها فراترکیب میباشد .جامعه پژوهش 331 ،مقاله علمی معتبر انتشار یافته طی سالهای  2005تا  2019است که
پس از پاالیش و کنترل کیفیت متون 35 ،مقاله برای کدگذاری وتحلیل استفاده شد .پس از آن کدها ترکیب و مفاهیم به
دست آمد .با استفاده از شاخص کاپای کوهن ،پایایی مفاهیم سنجش و با آنتروپی شانون تحلیل محتوا انجام شده و مفاهیم
رتبه بندی شدند .در نهایت  17مفهوم باقی مانده در سه سطح خرد ،میانه و کالن در قالب الگویی به عنوان یافتههای
پژوهش ارائه شد .نتایج نشان داد کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی میتواند به توسعه پایدار منجر شود.
واژههای کلیدی :توسعه پایدار ،فراترکیب ،کارآفرینی ،مسئولیت اجتماعی
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مقدمه
توجه به مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در حاال هماه گیار شادن در باین شارکتهای
پیشرو میباشد .حدود  90درصاد از شارکتهای فورچاون ،500در انجاام مسائولیت اجتمااعی
پیشااگام بااوده و شاارکتهای باازر  ،ساارمایه گااذاری هااای قاباال تااوجهی در پیشااگامیهای
مسئولیت اجتماعی شرکتها دارند(کاتلر و لی .)1393 ،1توجه به مسائل جامعاه از یاح حالات
اجباری به صورت یح استراتژی برای شرکتها درآمده است .بسیاری از مدیران و پژوهشاگران
بر این باورند که مسئولیت اجتماعی یکی از اجزای اصلی ارتباط بین شرکت و محیط میباشاند
و میتواند به عنوان مزیت رقابتی برای شرکتها در آید(همان منبع .)1393 ،این مزیات رقاابتی
از طریق کمح به خیریهها و راه اندازی مؤسسههای خیریه درون شرکت ایجاد میشود( Porter

 .)& Kramer, 2002شرکتها موضوعات اجتماعی و محایط زیساتی را در هساته کساب وکاار
خود ادغام میکنند و با ذینفعان خود (شامل کارکناان ،مشاتریان ،ساهام داران و عرضاه کنناده
گان) مسئوالنه برخورد میکنند .این اقدامات با نام مسئولیت اجتماعی شرکت 2شناخته میشاود
و در دامنه متنوعی از اقدامات صورت میپذیرد (.)Bhattacharya & Sen, 2004
توجه به مسئولیت اجتماعی شرکتها عالوه بر صنعت ،به طور قابل مالحظاهای در دانشاگاه
نیز با اهمیت میباشد .اهمیت این موضوع در حوزههای دانشگاهی با نظریاه پاردازی آن هماراه
میباشد(2009

 .)Okoye,روندها نشان میدهد تعداد پژوهشهای انجام شده در این حوزه بطور

فزایندهای در حال رشد است .تعداد مقاالت معتبر چاپ شده در طول یاح ساال باین ساالهای
 1974تا  2008تقریباً پنج برابر شده و رشد آن از سال  2008تاا ساال  316 ،2015درصاد باوده
است(باقری و همکاران.)1396 ،
اهمیت اخالق و مسئولیت پذیری در کارآفرینی یا شرکتهای تازه تأسیس به دلیل ماهیات
منافع مالی (کسب سود و برگشت سرمایه) (2007

 ،)Baron,یا مزایاایی غیار ماالی آن ( کشا

فرصتهای جدید ،نوآوری ،رشد شرکت و ثباات)( )e. g Ebrash, 2013; Jenkins, 2006بارای
1 Kotler and Lee
)2 Corporat Social Responsibility (CSR
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شرکت میباشد .پژوهشها همچنین نشان داده اند که توجه به این حوزه میتواند باعث توساعه
و ثبات در جامعه شود( .)e. g Raimi et al, 2015; Markman et al, 2016بنابراین انجام پاژوهش
در حوزه مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی از اهمیت ویاژهای برخاوردار میباشاد .همچناین از
نظر لی ( )2008بهتر است این پژوهش به صورت بنیادی انجام گردد .به نظر او تاالش بیشاتر در
انجام پژوهشهای بنیادی در حوزهی مسئولیت اجتماعی شرکتها میتواند باعاث جلاو رانادن
آن در حوزههااای کاااربردی دیگاار نیاز شااود .بنااابراین پیشاانهاد میکنااد پژوهشهااای ماارتبط،
بازنگری و ترکیب گردند( .)Lee, 2008هدف پژوهش شناساایی و ترکیاب مقولاهها ،مفااهیم و
شاخصهای مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی میباشد .بارای انجاام ایان پاژوهش ابتادا مباانی
نظری وپیشینه پژوهش مرور میشود .سپس مفاهیم با روش فراترکیب در هفت گام شناساایی و
تحلیل شده و در انتها یافتهها ارائه و مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مسئولیت اجتمااعی رارکت :ایان مفهاوم از دهاه  50در ادبیاات مادیریت ،مفهومساازی و
استفاده شده است .مفاهیم مرتبط در دهاه  60تعریا

و در دهاه  70بساط و توساعه پیادا کارد.

مقولهی مسئولیت اجتماعی در دهه  80توسعه زیاادی نداشات اماا پژوهشهاای تجربای باعاث
بلوغ آن شدند .در ایان دهاه مماامین جاایگزینی از جملاه عملکارد اجتمااعی شارکت ،نظریاه
ذینفعان و نظریه اخالق کساب و کاار باه وجاود آماد .در دهاه  90مفهاوم مسائولیت اجتمااعی
شرکت به هسته اصلی تبادیل شاد ولای مماامین جاایگزین همچناان وجاود داشاتند (

Carroll,

 .)1999این مفهوم تاکنون در شکلها و چارچوبهای مختلفی به کار برده شده وروناد تکامال
آن شااامل -1 :مساائولیت اجتماااعی شاارکتها بااه عنااوان اجبااار جامعااه  -2مساائولیت اجتماااعی
شاارکتها بااه عنااوان اجبااار ذینفعااان  -3مساائولیت اجتماااعی شاارکتها متاااثر از اخااالق و -4
مسئولیت اجتماعی شارکتها باه عناوان فرآینادی در مادیریت میباشاد( Maignan & Ferrell,

 .)2004بنابراین مفهومی که امروزه به عنوان مسئولیت اجتمااعی شارکت میشناسایم باا مفهاوم
اولیه آن تفاوتهای چشمگیری دارد.
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کااارآفرینی و مساائولیت اجتماااعی :نقطااه تالقاای کااارآفرینی و مساائولیت اجتماااعی ،آن
ارزشهای اجتماعی است که کارآفرینان ایجاد میکنند و شامل مواردی از قبیل :بهبود کیفیات
زندگی انسان ،کاهش اثرات نامطلوب بر ذینفعان ،ایجاد تعادل بین تولید ثروت مالی ،اجتمااعی
و زیساات محیط ای و توسااعه پایاادار جامعااه ماای باشااد(& Wright, 2016

 .)Zahraبرخاای از

پژوهشهای انجام شده در این حوزه برای ارتبااط مسائولیت اجتمااعی و کاارآفرینی از مفهاوم
«کارآفرینی اجتمااعی»( )e. g Nga & Shamuganathan, 2010اساتفاده کارده اناد .ولای ارتبااط
کااارآفرینی و مساائولیت اجتماااعی فراتاار از مفهااوم «کااارآفرینی اجتماااعی» اساات .کااارآفرینی
اجتماعی در دهه  1970برای حل مشکالت اجتمااعی پایادار معرفای شاد .ایان اصاطال بارای
اولین بار در ساال  1972توساط جاوزف بانکس 1در اثاری باا عناوان جامعاه شناسای حرکاات
اجتماعی 2بیان شد و برای توصی

نیاز به استفاده از مهارتهای مدیریتی بارای رفاع مشاکالت

اجتماعی و همچنین برای حل و فصل تجارت به کار برده شاده اسات(2013

 .)Ebrash,اماروزه

این مفهوم به کارآفرینان یا سازمانهایی اطالق میگردد که بارای تاأمین نیازهاای اساسای بشار
ماادلهایی ایجاااد کاارده انااد کااه بازارهااا و مؤسسااات موجااود نتوانسااته انااد آن را باارآورده
سازند( .)Seelos & Mair, 2005در مجموع ،مفهوم کارآفرین اجتمااعی باه معناای حال مساائل
اجتماعی با رویکرد کارآفرینانه میباشد (انصاری و همکااران )1389 ،و بخشای از کال مفهاوم
مسئولیت اجتماعی شرکتها اسات( .)Baron, 2007کاارآفرینی و مسائولیت اجتمااعی ،مفااهیم
اخالقی را نیز در بر میگیرد .پژوهشهای زیاادی نشاان دادناد کاه اخاالق باه عناوان بخاش از
جنبههای فردی و سازمانی مطر است که فرد را در برابر جامعه مسئولیت پذیر نشان میدهاد و
در کارآفرینی نقش مهمای دارد( e g. Chell et al, 2016; Burton & Goldsby, 2009; Longo et

.)al, 2005
پژوهشهای دیگری نیز رابطه مسئولیت اجتماعی با کارآفرینی یا شرکتهای تاازه تاسایس
را مطالعه نموده اند .در جدول  1برخی از این پژوهشها نشان داده است.
1 Joseph Banks
2 Sociology of Social Movements
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جدول  .1محتوای برخی پژوهشهای مسئولیت اجتماعی و کارآفرینی
محتوای پژوهش

سال

نویسندگان

واقعیت ها و پیچیدگیهای کارآفرینی مسئوالنه در کشورهای در حال توسعه
مسائل اخالقی ،اخالق فردی و مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی
نوآوریهای حاصل از رعایت مسئولیت اجتماعی برای کارآفرینان
رضایت مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی کارآفرینان

2009
2016
2015
2019

Azmat & Samaratunge
Dey & Steyaert
Phillips et al
Schellong et al

در پژوهشهای بین المللی مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت بهصورت نطامند مطالعاه شاده
است .این پژوشها حوزههایی از قبیل بازاریابی ( )Vaaland et al, 2008و مدیریت ( & Aguinis
2012

 )Glavas,را مورد مطالعه قرار داده است .اما پژوهشی که به صورت جاامع ایان مفهاوم را

در کارآفرینی مطالعه کند وجود ندارد .در چندین پژوهش داخلی نیز این مفهاوم باهطور وسایع
مطالعه شده است .به عنوان مثال باقری و همکاران ( )1396مسائولیت اجتمااعی را در بازاریاابی
فرامطالعه کرده و روندها و سازههای آن را شناسایی کردهاند .علیازاده و همکااران ( )1394نیاز
این مفهوم را درابیات پژوهش ایران به صورت فراترکیب مطالعه نمودند .ولی هیچ یاح از ایان
دو ،بستر کارآفرینی را برای مسئولیت اجتمااعی در نظار نگرفتاه اناد .بناابراین ایان پاژوهش از
حیث مطالعهی مسئولیت اجتماعی در بستر کارآفرینی ،نوآورانه و جدید تلقی میشود.
روشرناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی ،ماهیت دادهها و تحلیال آن کیفای و روش گاردآوری
دادهها فراترکیب 1است .از آنجاکه بیشتر مقاالت حوزه مسئولیت اجتماعی و کارآفرینی کیفای
است ،روش فراترکیب بارای باه دسات آوردن ترکیبای جاامع از ایان موضاوع بسایار مناساب
میباشد .برای انجام فراترکیب در این پاژوهش از هفات گاام ()Sandelowski & Barros, 2007

استفاده شد که در ادامه این گامها آورده میشود.
گام نخست :تدوین پرسشهای پاژوهش :ساؤال اصالی پاژوهش حاضار عباارت اسات از:
مقولهها ،مفااهیم و شااخصهای مسائولیت اجتمااعی در کاارآفرینی کدامنادا ساؤاالت فرعای
متناسب با در جدول  2آورده شده است.
1 Meta-Synthesis
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جدول .2سواالت پژوهش
پارامترهای تعیین کننده

سواالت پژوهش

پاسخ ها

چه چیزی()What

مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی چیستا

شناسایی مفهوم مسئولیت اجتماعی در
کارآفرینی با استفاده از پیشینه پژوهش

جامعه پژوهش()Who
محدوده زمانی()When
چگونه ()How

جامعه پژوهش برای شناسایی مفهوم مسئولیت
اجتماعی در کارآفرینی چیستا
محدوده زمانی پژوهش چیستا
دادههای مورد نظر پژوهش چگونه جمع آوری
میگردندا

تمام پایگاههای علمی معتبر
از سال  2005تا 2019
تحلیل اسنادی

گام دوم :بررسی نظاممند متون :برای یاافتن مقالاههای مارتبط در ایان پاژوهش ،نشاریات
معتبرامرالد ،1اشپرینگر ،2ساینس دایرکت ،3تیلور اند فرانسیس ،4جی استور 5و وایلی 6جستجو و
بررسی شد .برای جستجو از کلید واژههای مسئولیت اجتماعی ،مسائولیت اجتمااعی شارکت یاا
خالصه آن ،7به عالوه کارآفرینی و کارآفرینان استفاده شد وکلمات دیگار بارای جلاوگیری از
انحراف موضوع استفاده نشاد .در اداماه جساتجوی کلیاد واژههاا در عناوان ،چکیاده ،کلماات
کلیدی و متن انجام گرفت و بر اساس نظر خبرگان برای دستیابی به نتاایج باه روز  ،جساتجو از
سال  2005تا (2019زمان انجام پژوهش) محدود شد.
گام سوم :جستجو و انتخاب متون مناسب :برای انتخاب مقاالت مناسب برای پژوهش331 ،
مقالهی جمعآوری شده ،مطالعه و بررسی شد .برای افزایش اعتباار پاژوهش ،مقااالت باا اعتباار
کمتر ،بر اساس میانگین تعداد ارجاعات به مقاله در سال و مقاالتی که کمتر از  5ارجاع در سال
داشتند حذف شدند .برای یافتن تعداد ارجاعات از موتور جستجوی علمی گوگل 8استفاده شد.
سرانجام  35مقاله که با هدف پژوهش همخوانی داشت باقی ماند.
1 Emerald
2 Springer
3 Science Direct
4 Taylor & Francis
5 Jstore
6 Wiley
7 CSR
8 Scholar.google.com
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گام چهارم :استخراج نتایج :در این مرحله همه مقااالت غرباال شاده چنادین باار مطالعاه و
کدگذاری گردید .هر مقاله از یح تا چندین کد را در بر میگرفت که کدها بر اسااس هادف
پژوهش انتخاب میشدند .کدگذاری باز ،محوری و انتخابی در این پژوهش استفاده شاد(بلح
و همکاران .)1393 ،درکدگذاری باز تعداد زیادی کد به دست آمد که این کادها مفااهیمی و
تعاریفی است که اطالعات اولیه پژوهش را تشاکیل میدهناد .پاسازآن کدگاذاری محاوری
انجام شد .در کدگذاری محوری فرآیند ارتباط دهی طبقات با درجه باالیی از انتازاع باه خارده
طبقات با انتزاع کمتر انجام میگیرد .در نهایت در کدگذاری انتخابی کدهای اضافی (کادهایی
که با هدف پژوهش ارتباطی نداشتند)حذف شدند .تمامی مراحل کدگذاری توسط تفسایرهای
حاصل از مطالعه پژوهشها و بدون استفاده از نرم افزار انجام گرفت .در ادامه برای دسته بنادی
کدها از یح پایگاه دادهای اکسس 1استفاده شد.
گام پنجم :تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتههای کیفی :در این مرحله مفاهیم و ابعاد پژوهش
مشخص میگردند .مفاهیم ،وجوه مشترک کدهای به دست آمده در مرحله قبل میباشند .در
حقیقت کدها در این مرحله در قالب مفاهیم دسته بندی و ترکیب میگردند .این دسته بندی بر
اساس اصل تمایز معنایی هر دسته انجام گرفت .پس از چند مرحله مطالعه و مشورت با خبرگان
هر حوزه در نهایت  17مفهوم متمایز به دست آمد .در ادامه این مفاهیم در سه سطح خرد،
میانی و کالن ترکیب شدند .منظور از سطح خرد ،سطح فردی ،سطح میانی ،سطح گروهها و
سازمانی و سطح کالن ،سطح مفاهیم مرتبط با جامعه میباشد .درقسمت یافتهها کدها آورده
شده است.
گام رشم :پایایی و کیفیت کدهای استخراجی :برای سنجش پایایی و کیفیت مفاهیم
استخراج شده از مقایسه نظر دو خبره که هر دو پژوهشگر و مدرس دانشگاه بوده و تحصیالت
دکتری در حوزه مدیریت داشتند ،استفاده و نظر موافق یا مخال

آنان در رابطه با  17مفهوم

استخراج شده جمعآوری و توافق این دو اندازهگیری شد .اندازه توافق توسط ضریبی به نام
1 Acces
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ضریب کاپای کوهن 1سنجیده میشود .آن چه که در ضریب کاپای کوهن به دنبال آن هستیم
ارزیابی اندازه توافق بین دو فرد ،پدیده و یا منبع تصمیم گیری است که هر یح به صورت
جداگانه دو کمیت اصلی ما را مورد اندازهگیری قرار دادهاند .مقدار عددی آن بین صفر و یح
است و هر چه به یح نزدیحتر باشد نشان دهنده توافق بیشتر بین دو رتبه دهنده است .جدول
 3خالصهی نتایج را نشان میدهد.
جدول  .3خالصه محاسبات ضریب کاپای کوهن

پاسخگوی دوم

موافق

پاسخگوی اول
مخال
موافق
1
13

جمع
14

مخال
جمع

3
4

3
17

0
13

ضریب کاپا

سطح معنی داری

0/8362

./ . .1

مطابق جدول نتیجه ضریب کاپاای کاوهن بارای پاژوهش حاضار  0/8362در ساطح معنای
داری  0/001به دست آمد که نشان دهنده تأیید آن است .برای بهینه کردن بیشتر نتاایج باا نظار
هر دو خبره سه مفهومی که هر دو روی عدم تایید آن مخال

بودند اصال شد.

در ادامه پژوهش ،تحلیل محتوا انجام شد .تحلیل محتوا مرحلهای از فرآیند اطالعااتی اسات
که در آن ،محتوای ارتباطات با استفاده از به کارگیری مجموعهای از قوانین طبقه بندی شاده و
نظام مند به صورت دادههای خالصه شاده و قابال مقایساه در میآیناد .بارای تحلیال محتاوا از
روش آنتروپاای شااانون اسااتفاده شااد .آنتروپاای در نظریااه اطالعااات ،شاخصاای اساات باارای
اندازهگیری عدم اطمینان که به وسیله یح توزیع احتمال بیان میشود و با محاسبه بار اطالعااتی
هرمقوله درجه اهمیت آن محاسبه میشود .برای محاسابه عادم اطمیناان از رواباط ریاضای زیار
استفاده میشود که در آن با فرض اینکه که محتوای یح پیام از نقطه نظرmپاساخگودر nمقولاه
طبقه بندی شده است مورد بحث قرار میگیرد (دانایی فر ،الوانی و آذر .)90 ،در ایان رابطاه m

تعداد مقاالت میباشدکه برابراست با.35
1 Cohen’s Kappa Coefficient
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1
𝑛 = 𝑗𝑊 ,
𝑗𝐸 ∑𝑗=1
𝑚 𝑛𝐿
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𝑚

= 𝑘 )𝑛 … 𝐸𝑗 = −𝑘 ∑ 𝑃𝑖𝑗 𝐿𝑛𝑃𝑖𝑗 , (𝑖 = 1,2 … 𝑚) (𝑗 = 1,2
𝑖=1

گام هفتم :ارائه یافته ها :در آخرین مرحله ،نتایج تحلیل و الگو استخراج شده ارائه
میشوند .در قسمت بعدی این موارد توضیح داده خواهد شد.
یافتهها
بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه ،کدهای متعددی استخراج و در قالب مفاهیم
مختلفی دستهبندی شد .جدول  4کدها و مفاهیم مرتبط با آنها را که اولین یافتهی این پژوهش
میباشد را نشان میدهد.
جدول  .4مفاهیم و کدها و سطوح آن
کد

مفهوم

منابع

سطح

داشتن سرمایه انسانی
)Batjargal (2007
Dey & Steyaert(2016) , Longo et al(2005), Fuller
مباحث اخالق فردی
& Tian(2006
Fassin(2005), Burton & Goldsby(2009),
عوامل انگیزشی کارآفرینان یا مالح مدیر
)Ebrash(2013), Jenkins(2006
عوامل فردی1
عوامل روانشناختی کارآفرینان یا مالح مدیر
)Fassin(2005), Ebrash(2013), Jenkins(2006
& Spence(2007) , Fassin et al(2011),Azmat
سایر عوامل فردی کارآفرینان یا مالح مدیر
Samaratunge (2009), Lepoutre & Heene(2006),
(مثل ادراک)
)Ebrash(2013
ارزشهای فردی کارآفرینان یا مالح مدیر
)Hemingway(2005), Longo et al(2005
Baron, (2005), Ebrash(2013), Rahdari et al(2016),
عوامل فردی کارآفرین اجتماعی
)Nga & Shamuganathan(2010), Estrin et al(2013

سطح
خرد

کارآفرینان
اجتماعی2

عوامل جمعیت شناختی کارآفرینان اجتماعی:
سن ،تحصیالت ،ملیت
اقدامات اخالقی و غیر اخالقی در کسب و Fassin(2005) , Spence(2007) , Fassin et al(2011),
)chell et al(2014
کار
اخالق در
تغییرات اخالقی مثبت درنتیجه کارآفرینی
)Markman et al(2016
کسب و کار3
اخالقی
دالیل و انگیزههای اخالقی انجام کارهای
)Longo et al(2005), Burton & Goldsby(2009
خوب
)Nga & Shamuganathan(2010

عوامل شخصیتی ذینفعان

)Spence(2007), Schellong et al(2019

سطح
میانی

ماهیت

1 Individual Factors
2 Social Entrepreneurs
3 Ethics In Business
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کد
ارزشهای حاکم بر ذینفعان جامعه
فشار جامعه ذینفعان
ادراک و رضایت ذینفعان از سازمان
رابطه مندی با ذینفعان مختل
مدیریت ذینفعان
ایجاد ارزش برای ذینفعان
کسب مزیت رقابتی
حداکثرسازی ارزشهای بازار
شناخت فرصتهای بازار
داشتن دیدگاه استراتژیح
توسعه یح رویکرد استراتژیح
نتایج متفاوت حاصل از کارآفرینی
اجتماعی(پیامدهای آن) :بازگشت سرمایه،
نواوری ،پایداری ،فرصت
عوامل مختلفی روی کارآفرینی اجتماعی
تأثیر میگذارد (پیش آمد ها)-1 :عوامل
شخصی و روانی -2عوامل جامعه شناختی -3
عوامل جمعیت شناختی -4محیط -5متغیرهای
وضعیتی -6ویژگیهای سازمانی
اخالق در کارآفرینی اجتماعی
ویژگیهای موضوع کسب و کار
نوع کسب وکار :تولیدی یا غیر تولیدی،
استارت آپ یا اسپیناف ،کارآفرینی شرکتی
طراحی فرمهای جدیدی از سازمان
ویژگیهای کسب و کار(اندازه ،انعطاف،
نوآوربودن ،ارتباطات)
مالکیت خانوادگی یا غیر خانوادگی

مفهوم

منابع

سطح

Fassin et al(2011), Morsing & Perrini,( 2009),
)Hemingway(2005
Azmat & Samaratunge (2009) , Baron, (2005),
Sjöström(2010), Lepoutre & Heene(2006), Burton
&  & Goldsby(2009), Markman et al(2016), Fullerپاسخ ذینفعان2
)Tian(2006
ذینفعان1

)Schellong et al(2019), Wilson & Post(2011
& Cruz et al(2014), Zahra & Wright(2016), Fuller
)Tian(2006), Jenkins(2006
Fassin et al(2011), Burton & Goldsby(2009),
)Zahra & Wright(2016
)Longo et al(2005
& Baron, (2005), Jenkins(2009), Fuller
)Tian(2006
)Baron, (2005

رفتار با
ذینفعان3

بازاریابی

)Tracey et al, (2011), Phillips et al(2015
)Wilson & Post(2011
& Seelos & Mair(2005) , Jenkins(2009), Fuller
)Tian(2006
Seelos & Mair(2005), Chell et al(2014), Murphy
& Coombes(2009), Rexhepi et al(2013),
& cochran(2007), Ebrash(2013), Wilson
Post(2011), Nga & Shamuganathan(2010), Zahra
)& Wright(2016

& Ebrash(2013), Rahdari et al(2016), Nga
)Shamuganathan(2010), Baron, (2005

استراتژی

ماهیت
کارآفرینی
اجتماعی4

)Dey & Steyaert(2016) , Chell et al(2014
Lepoutre & Heene(2006), Wilson & Post(2011),
)Jenkins(2006
)Zahra & Wright(2016

ساختار

Tracey et al2011
Lepoutre & Heene(2006), Jenkins(2009),
Ebrash(2013), Cruz et al(2014), Cruz et al, (2019),
Wilson & Post(2011), Rahdari et al(2016) , Zahra
)& Wright(2016), Batjargal (2007
Cruz et al(2014), Cruz et al(2019), Schellong et
)al(2019

سازمان5

حاکمیت

1 The Nature Of The Stakeholders
2 Stakeholders Response
3 Dealing With Stakeholders
4 The Nature Of The Social Entrepreneurship
5 Organizational Structure
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منابع

مفهوم

)Cruz et al(2019

شرکتی1

کد
وجود و قدرت زنان در هیات مدیره
حاکمیت شرکتی(سیاستهای فردی)
ادراک و رضایت مشتری از سازمان

)Schellong et al(2019

ایجاد ارزش برای مشتری

)Rexhepi et al(2013), Longo et al(2005

کسب سرمایه اجتماعی
توسعه ابعاد سرمایه اجتماعی (ساختاری،
رابطهای ،شناختی)
نوآوری و کسب فرصتهای جدید برای
کسب وکار

)cochran(2007), Fuller & Tian(2006

Jenkins(2009), Murphy & Coombes(2009),
Rexhepi et al(2013), Ebrash(2013), Rahdari et
)al(2016), Jenkins(2006) Phillips et al(2015

ایجاد سیستمهای رویکرد نوآوری

)Phillips et al(2015), Hull & Rothenberg, (2008

ایجاد نوآوری اجتماعی

)Phillips et al(2015), Nga & Shamuganathan(2010

نوآوری برای عملکرد شرکت

)Markman et al(2016), Hull & Rothenberg, (2008

آسان شدن فعالیتها توسط برخی نهادهای
رسمی  -دولتی

)Estrin et al(2013

)Fassin(2005

رفتار مصرف
کننده2

Fuller & Tian(2006) , Estrin et al(2013), Batjargal
)(2007

سرمایه
اجتماعی3

نوآوری

Raimi et al(2015),Lepoutre & Heene(2006),
عوامل زمینهای محیط اقتصادی
)Murphy & Coombes(2009) , Cruz et al(2014
Azmat & Samaratunge (2009), Ebrash(2013) ,
عوامل زمینهای محیط کسب و کار
)Dey & Steyaert(2016
مشروعیت فرم سازمانی توسط جامعه
Tracey et al2011
Raimi et al(2015), Azmat & Samaratunge (2009) ,
عوامل زمینهای محیط اجتماعی
Sjöström(2010), Lepoutre & Heene(2006),
)Murphy & Coombes(2009), Cruz et al(2014
& Spence(2007) , Raimi et al(2015) ,Azmat
عوامل زمینهای محیط سیاسی
Samaratunge (2009) , Morsing & Perrini, (2009),
)Dey & Steyaert(2016), Markman et al(2016
Hemingway(2005) , Azmat & Samaratunge
عوامل زمینهای محیط فرهنگی
)(2009
& Azmat & Samaratunge (2009), Seelos
فعالیتهای کسب و کار پایدار
)Mair(2005
Rexhepi et al(2013), Seelos & Mair(2005),
تحقق اهداف توسعه پایدار در اقتصاد کالن
)Markman et al(2016

جنبشهای اجتماعی برای ترویج شیوههای
پایدار تجارت

سطح

بستر

اقتصادی4

بستر غیر
اقتصادی

سطح
کالن

پایداری5

)Markman et al(2016

در ادامه مفاهیم با روش آنتروپی شانون رتبه بندی شد که در جدول  5آورده شده است.
این جدول میزان اهمیت هر مفهوم از نظر مجموع پژوهشهای گذشته است.
1 Corporate Governance
2 Consumer Behavior
3 Social Capital
4 Economic Context
5 Sustainability

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،13شمارة  ،1بهار 1399

52

جدول  .5رتبه بندی و ضریب اهمیت مفاهیم
سطح

مفهوم

سطح
خرد

عوامل فردی
کار آفرینان اجتماعی
اخالق کسب و کار
ماهیت ذینفعان
پاسخ ذینفعان
رفتار با ذینفعان
بازاریابی

سطح
میانی

استراتژی

5

ماهیت کارآفرینی اجتماهی
ساختار سازمانی
حاکمیت شرکتی
رفتار مصرف کننده
سرمایه اجتماعی
نوآوری
بستر اقتصادی
بستر غیر اقتصادی
پایداری

15
16
5
3
5
16
8
15
6

سطح
کالن

فراوانی

20
6
7
5
8
10
8

PijLnPij

Ejعدم اطمینان

Wjضریب اهمیت

رتبه

-2/554
-1/561
-1/946
-1/609
-2/079
-2/164
-1/733

0/718
0/439
0/547
0/453
0/585
0/609
0/487

0/081
0/049
0/062
0/051
0/066
0/068
0/055

1
13
9
11
6
5
10

-1/609

0/453

0/051

11

-1/431
-2/339
-1/332
-1/097
-1/332
-2/014
-2/079
-2/396
-1/327

0/683
0/658
0/375
0/309
0/375
0/566
0/585
0/674
0/375

0/077
0/074
0/042
0/035
0/042
0/064
0/066
0/076
0/042

2
4
14
17
14
8
6
3
14

یافته دیگر این پژوهش ،الگوی مفهومی کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی شامل  17مفهوم
به دست آمده در قسمت قبل است که در سه سطح دسته بندی شده بود(شکل .)1در طراحی
مدل از نظر خبرگان استفاده شد .این الگونشان دهنده عوامل و فرآیندی است که کارآفرینی و
مسئولیت اجتماعی در مسیر توسعه پایدار نیاز دارند .تفاوت رنگها در شکل نشان دهنده
تفاوت سطو مفاهیم میباشد.
بحث و نتیجهگیری
در این پاژوهش باه منظورشاناخت مسائولیت اجتمااعی در کاارآفرینی باا روش فراترکیاب
مفاهیم و سازههایی که در متون علمی این حوزه وجاود دارناد شناساایی و مطالعاه شاده اسات.
نتیجه این مطالعه کدهایی بود که پس از ترکیب آنها مفاهیم باه دسات آماد .ایان مفااهیم بدناه
نظری مسئولیت اجتماعی کارآفرین را تشاکیل میدهناد و در ساه ساطح خارد ،میاانی و کاالن
مطر میباشند .مفاهیم به دست آمده در قالب الگوی مفهومی طراحی شد.

فرهنگی

بستر غیر اقتصادی :اجتماعی ،سیاسی،

بستر اقتصادی:محیط اقتصادی و

کسب و کار
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شکل  .1الگو کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی
مهمتاارین نتیجااهگیری ایاان پااژوهش آن اساات کااه ،مساائولیت اجتماااعی میتوانااد باارای
کارآفرینی پیش برنده و فرصت ساز باشد و اگر این امر محقق شود توسعه پایادار بارای جامعاه
را به همراه دارد .برای شکل گیری کارآفرینی اجتماعی شارایط و عوامال متعاددی ماورد نیااز
است .بسیاری از پژوهشگران اعتقاد دارند اولین عامل اثرگذار ،عوامل فردی شخص کاارآفرین
میباشاد(g Spence, 2007; Fassin et al, 2011

 .)e.عوامال نهاادی یاا محیطای نیاز باه زعام

پژوهشگران ( )Raimi et al, 2015بر این امر تأثیر گذار است .در اینجاا محایط اثار گاذار باه دو
بستر اقتصادی (تسهیالت اقتصادی و محیط کسب و کار) و غیار اقتصادی(سیاسای ،اجتمااعی و
فرهنگاای) تقساایم شااده اساات .در صااورت شاارایط مساااعد ،سااازمانهایی نااوآور از دل ایاان
کارآفرینی اجتماعی شکل میگیرد .این سازمانها ،اساتراتژی ،بازاریاابی ،حاکمیات و سااختار
خاااص خااود را دارنااد و سارمایه اجتماااعی و رعایاات مسااائل اخالقاای در آنهااا باالساات .ایاان
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سازمانها ماهیت ذینفعان و مشتریان خود را به خوبی درک کارده و رفتاار باا آنهاا را مادیریت
میکنند .بنابراین اغلب پاسخهای خوبی از آنهاا دریافات کارده و هماین امار باعاث توساعه و
پیشرفت آنها میشود .پژوهشهای دیگر نیز نشان داده است که شرکتهای تازه تأسیس بارای
بقا به مشاتریان ( )Schellong et al, 2019و ساایر ذینفعاان وابساته اناد()Wilson & Post, 2011و
مشااخص گردیااد ،ایاان شاارکتهای تااازه تأساایس میتواننااد توسااعه پایاادار جامعااه را رقاام
زنناد( .)Azmat & Samaratunge, 2009; Seelos & Mair,2005بناابراین توساعه پایادار در ایان
الگو به عنوان نتیجه نهایی دیده شده است .ایان توساعه پایادار باه دلیال مسائولیت اجتمااعی در
کارآفرینی در جامعه به وجود میآید .در ادامه هریح از سطو سه گانه مفااهیم ایان پاژوهش
بحث میشود.
سطح خرد :در این سطح ،ساازهها و متغیرهاایی در ساطح فارد مطار میباشاد .در تحلیال
محتوا مشخص شد ،باالترین نرخ توجه پژوهشگران در حوزه کارآفرینی و مسائولیت اجتمااعی
مفااهیم فاردی کاارآفرینی میباشاد (جادول  .)5منظاور از ساازههای فاردی ماواردی از قبیال:
انگیزههای فردی کارآفریناان ،ارزشهاای شخصای ،مساائل اخالقای و متغیرهاای روانشاناختی
میباشد .این موارد مسئولیت اجتماعی کارآفرین را تعدیل میکنند.
در سطح خرد مفهوم دیگری به نام کارآفرینان اجتماعی مطر میباشاد و باه کارآفریناانی
اطالق میشود که با نوآوری برای خدمت به جامعه تالش میکنند .باه عباارت دیگار ،آنهاا باه
طور مؤثر نیازهای اساسی انسانی که بازارها و مؤسساات موجاود نتوانساته اناد آنهاا را بارآورده
کنند را با هدف توسعه جامعه بار آورده میکنناد ( .)Seelos & Mair, 2005انگاا وشاامونگهام

1

( )2010بیان میدارناد کاه کاارآفرین اجتمااعی ویژگیهاای شخصایتی خاصای دارد از قبیال:
گشودگی ذاتی ،2بارون گارا باودن ،توافاق (شانوندههای خاوب ،صابور) ،باا وجادان ،متعاادل
(احساسات با ثبات) .هدف اصلی آنها مباحث غیر انتفاعی و اجتماعی میباشاد و باعاث توساعه
اجتماعی میشوند.
1 Nga and Shamuganathan
2 innate Openness
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سطح میانی :این سطح ،مفاهیم سطح خرد کارآفرینی را شامل میشود که باعاث باه وجاود
آمدن سازمان و مفاهیم مرتبط با آن یعنی سطح میانی که میشاوند .در ساطح میاانی کاه شاامل
سازمان و محیط اطراف آن می شود ،بیشترین وسعت و دامنه در مفاهیم وجود دارد (جدول.)4
در این ساطح ،ماهیات ساازمان و میازان رعایات آن در سااختار (،)Zahra & Wright,2016
حاکمیت شارکتی ( ،)cruz et al, 2019اساتراتژی ( )Seelos & Mair, 2005و بازاریاابی شارکت
( )Baron, 2005; Schellong et al, 2019مسااائل اخالقاای (et al, 2016

 )Chellو مساائولیت

اجتماعی ماورد توجاه میباشاد .پژوهشاگران اعتقااد دارناد کاارآفرینی اجتمااعی و مسائولیت
اجتمااعی در ساازمان ،باعاث ایجااد سارمایه اجتمااعی ( )Cochran, 2007; Estrin et al, 2013و
نوآوری ( )Phillips et al, 2015; Hull & Rothenberg, 2008میشود.
در این مرحله در بحث مسئولیت اجتماعی شرکتها مفهاوم ذینفعاان اهمیات زیاادی پیادا
میکند .این مفهوم تمامی جوامعی که از فعالیتهای شرکت نفع یا ضرر میبینند شامل ذینفعاان
داخلی و خارجی را شامل می شود .)Longo et al, 2005(.از مهمترین عوامل رعایات مسائولیت
اجتماعی در شرکتها ،فشار ذینفعان میباشد(2005

 .)Baron,بنابراین درستی روابط با ذینفعاان

و تالش برای رضایت آنها بسیار اهمیت دارد .)Fassin et al, 2011( .ذینفاع اصالی هار ساازمان،
مصرف کننادگان باوده و مطالعاه آنهاا از اهمیات ویاژهای برخاوردار اسات(

Schellong et al,

 .) 2019با این وجود تحلیل محتوا این پژوهش نشان داد ،مطالعات اندکی در ایان حاوزه وجاود
دارد که میتواند خال پژوهشی باشد(جدول .)5
سطح کالن :منظور از این سطح ،سازهها و عوامل کالنی میباشد که بر کارافرینی اجتماعی
و مسئولیت اجتماعی شرکتها تاثیر میگذارند .این سازهها بساترهای غیار اقتصاادی (سیاسای،
اجتماعی ،فرهنگی) و اقتصادی(اقتصاد کشور ،محیط کسب و کاار) اثرگاذار بار کاارآفرینی و
مسئولیت اجتماعی شرکتها میباشند .پژوهشهای دیگر این اثر را تأیید میکنناد(

e g. Raimi

 .)et al,2015; Murphy & Coombes,2009میتوان نتیجاه گرفات مسائولیت اجتمااعی در بساتر
مناسااب کااارآفرینی اجتماااعی رشااد پیاادا میکنااد و عواماال غیاار اقتصااادی از اهمیاات بیشااتری
برخوردار است (جدول.)5
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مقولاه باا اهمیات دیگار در ساطح کاالن ،نتیجاه مسائولیت اجتمااعی بارای جامعاه اساات و
پژوهشگران بر توسعه پایدار تأکید دارند .مفهوم پایداری به معنای تاب آوری هار سیساتم (چاه
خرد چه کالن) در محیط میباشد .پژوهشهاای متناوعی شاواهد بسایاری ارائاه کارده اناد کاه
توسعه پایدار از مهمترین و اصلیترین نتایج مسئولیت اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی میباشاد
(

e g. Seelos & Mair,2005; markman et al,2016; Azmat & Samaratunge, 2009; Rexhepi

al, 2013

 .)etبنابراین در پژوهش حاضر نیز در الگو ،نقش توسعه پایدار به عناوان نتیجاه نهاایی

مسئولیت اجتمااعی شارکتها و کاارآفرینی در نظار گرفتاه شاده اسات (شاکل .)1درحقیقات
پیشرفت جامعه میتواند به عنوان نتیجه و پیامد نهایی کارآفرینان مسئولیتپذیر قلمداد شود.
پیشنهادهای پژوهش
با توجه به یافتهها و نتایج،چند پیشنهاد به پژوهشگران آتی ارائه میشود.
 -1از یح سو تعاداد پژوهشهاای انجاام گرفتاه در حاوزه مسائولیت اجتمااعی شارکت و
کارآفرینی در ایران بسیار اندک بوده و از سوی دیگر با توجه به نتایج بهدسات آماده ،اهمیات
این حوزه برای توسعه پایدار بسیار بااال میباشاد .بناابراین انجاام پژهشهاای کااربردی در ایان
حوزه ضروری است -2 .پژوهش حاضر مبتنی بر دادههای کیفی میباشد .لاذا پیشانهاد میشاود
برای تأیید بیشتر الگو و سایر یافتاههای پاژوهش ،باا روشهاای کمای و شاواهد تجربای بیشاتر
آزمون انجام شود -3 .به زعم نظر بسیاری از پژوهشگران مبنی بر اهمیت مفاهیمی از قبیل رفتاار
مصرف کننده یا سرمایه اجتماعی ،نتایج تحلیل محتوای این پژوهش نشان داد که توجه انادکی
به این حوزه شده است .بنابراین میتوان گفت فقدان پژوهش بنیادین در این حوزههاا میتواناد
مبنای انجام مطالعات آتی باشد.
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