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 چکیده
 طیشرکت و مح نیارتباط ب یاصل یاز اجزا یکی یاجتماع تیباورند که مسئول نیو پژوهشگران بر ا رانیمداز  یاریبس

زیادی  ی به دلیل اینکه منافعنیدر کارآفر یریپذ تیمسئولگردد. تلقیها شرکت یبرا یرقابت تیتواند به عنوان مزمیبوده و 

ها، ای برخوردار است. بنابراین هدف این پژوهش، شناسایی و ترکیب مقولهاهمیت ویژه نماید، ازبرای کارآفرینان ایجاد می

باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و از لحاظ گردآوری های مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی میمفاهیم و شاخص

است که  2019تا  2005های مقاله علمی معتبر انتشار یافته طی سال 331جامعه پژوهش،  باشد.ها فراترکیب میو تحلیل داده

ها ترکیب و مفاهیم به گذاری وتحلیل استفاده شد. پس از آن کدمقاله برای کد 35پس از پاالیش و کنترل کیفیت متون، 

پی شانون تحلیل محتوا انجام شده و مفاهیم دست آمد. با استفاده از شاخص کاپای کوهن، پایایی مفاهیم سنجش و با آنترو

های مفهوم باقی مانده در سه سطح خرد، میانه و کالن در قالب الگویی به عنوان یافته 17رتبه بندی شدند. در نهایت 

 تواند به توسعه پایدار منجر شود.پژوهش ارائه شد. نتایج نشان داد کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی می
 

 توسعه پایدار، فراترکیب، کارآفرینی، مسئولیت اجتماعی :های کلیدیواژه
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 مقدمه
های شارکت نیشادن در با ریادر حاال هماه گها شرکت یاجتماع تیتوجه به مفهوم مسئول

 یاجتمااع تیمسائولانجاام  ، در500فورچاونهای درصاد از شارکت 90 دحدو. باشدمی شرویپ

های یشااگامیدر پ یقاباال تااوجه هااای یگااذار هیساارما ،باازر های کتشاار و پیشااگام بااوده

جامعاه از یاح حالات مسائل توجه به . (1393، 1کاتلر و لی)دارندها شرکت یاجتماع تیمسئول

مدیران و پژوهشاگران  از بسیاری. اجباری به صورت یح استراتژی برای شرکتها درآمده است

باشاند می بر این باورند که مسئولیت اجتماعی یکی از اجزای اصلی ارتباط بین شرکت و محیط

این مزیات رقاابتی . (1393)همان منبع، در آیدها تواند به عنوان مزیت رقابتی برای شرکتمی و

 Porter)شودمی دایجادرون شرکت خیریه های سسهؤو راه اندازی مها طریق کمح به خیریه از

& Kramer, 2002) .موضوعات اجتماعی و محایط زیساتی را در هساته کساب وکاار ها شرکت

ساهام داران و عرضاه کنناده ، مشاتریان، خود )شامل کارکناان کنند و با ذینفعانمی خود ادغام

د شاومی شناخته 2این اقدامات با نام مسئولیت اجتماعی شرکت. کنندمی گان( مسئوالنه برخورد

 . (Bhattacharya & Sen, 2004پذیرد )می و در دامنه متنوعی از اقدامات صورت

در دانشاگاه ای هبه طور قابل مالحظا، عالوه بر صنعتها شرکت یاجتماع تیتوجه به مسئول

 آن هماراه یپارداز نظریاهبا  یدانشگاههای موضوع در حوزه نیا تیاهم. باشدمی تیبا اهم زین

در این حوزه بطور  های انجام شدهپژوهشتعداد دهد ها نشان میروند. (Okoye, 2009باشد)می

های ساال نیباتعداد مقاالت معتبر چاپ شده در طول یاح ساال . ای در حال رشد استفزاینده

درصاد باوده  316 ، 2015تاا ساال  2008از سال رشد آن  وپنج برابر شده  اًبیتقر 2008تا  1974

 (. 1396است)باقری و همکاران، 

های تازه تأسیس به دلیل ماهیات ی یا شرکتنیدر کارآفر یریپذ تیاخالق و مسئول تیاهم

(، یا مزایاایی غیار ماالی آن ) کشا  Baron, 2007منافع مالی )کسب سود و برگشت سرمایه( )

( بارای e. g Ebrash, 2013; Jenkins, 2006های جدید، نوآوری، رشد شرکت و ثباات()فرصت
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تواند باعث توساعه ها همچنین نشان داده اند که توجه به این حوزه میباشد. پژوهشمیشرکت 

(. بنابراین انجام پاژوهش e. g Raimi et al, 2015; Markman et al, 2016و ثبات در جامعه شود)

از  همچناینباشاد. ای برخاوردار میدر حوزه مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی از اهمیت ویاژه

در  شاتریتاالش باین پژوهش به صورت بنیادی انجام گردد. به نظر او  بهتر است (2008) ینظر ل

تواند باعاث جلاو رانادن ها میشرکت یاجتماع تیمسئولی حوزه در یادیبنهای پژوهش انجام

 ،هااای ماارتبطپژوهشکنااد شااود. بنااابراین پیشاانهاد می زیاان دیگاار یکاااربردهااای آن در حوزه

ها، مفااهیم و . هدف پژوهش شناساایی و ترکیاب مقولاه(Lee, 2008)دنگرد و ترکیب یبازنگر

باشد. بارای انجاام ایان پاژوهش ابتادا مباانی های مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی میشاخص

شود. سپس مفاهیم با روش فراترکیب در هفت گام شناساایی و نظری وپیشینه پژوهش مرور می

 مورد بررسی قرار خواهند گرفت.ها ارائه و تحلیل شده و در انتها یافته

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
و ساازی مفهوم ،در ادبیاات مادیریت 50از دهاه  ایان مفهاوم: مسئولیت اجتمااعی رارکت

. پیادا کارد بساط و توساعه 70تعریا  و در دهاه  60در دهاه مفاهیم مرتبط . استفاده شده است

تجربای باعاث هاای پژوهشاماا توسعه زیاادی نداشات   80در دهه ی مسئولیت اجتماعی مقوله

 عملکارد اجتمااعی شارکت، نظریاه ی از جملاهدر ایان دهاه مماامین جاایگزین. بلوغ آن شدند

مفهاوم مسائولیت اجتمااعی  90دهاه  در. باه وجاود آماد اخالق کساب و کاار نظریهذینفعان و 

 ,Carrollناان وجاود داشاتند )ولای مماامین جاایگزین همچتبادیل شاد اصلی  هستهشرکت به 

وروناد تکامال  مختلفی به کار برده شدههای و چارچوبها تاکنون در شکل این مفهوم(. 1999

مساائولیت اجتماااعی  -2بااه عنااوان اجبااار جامعااه ها مساائولیت اجتماااعی شاارکت -1: آن شااامل

 -4و  متاااثر از اخااالقها مساائولیت اجتماااعی شاارکت -3بااه عنااوان اجبااار ذینفعااان ها شاارکت

 ,Maignan & Ferrell)باشادمی باه عناوان فرآینادی در مادیریتها مسئولیت اجتماعی شارکت

شناسایم باا مفهاوم بنابراین مفهومی که امروزه به عنوان مسئولیت اجتمااعی شارکت می. (2004

 های چشمگیری دارد. اولیه آن تفاوت
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لیت اجتماااعی، آن نقطااه تالقاای کااارآفرینی و مساائو :کااارآفرینی و مساائولیت اجتماااعی

کنند و شامل مواردی از قبیل: بهبود کیفیات های اجتماعی است که کارآفرینان ایجاد میارزش

 یاجتمااع، یثروت مال بین تولیدتعادل زندگی انسان، کاهش اثرات نامطلوب بر ذینفعان، ایجاد 

(. برخاای از Zahra & Wright, 2016و توسااعه پایاادار جامعااه ماای باشااد) یطاایمح سااتیو ز

برای ارتبااط مسائولیت اجتمااعی و کاارآفرینی از مفهاوم  حوزه نیانجام شده در اهای پژوهش

اساتفاده کارده اناد. ولای ارتبااط ( e. g Nga & Shamuganathan, 2010)«یاجتمااع ینیکارآفر»

 ینیکااارآفراساات. « کااارآفرینی اجتماااعی»کااارآفرینی و مساائولیت اجتماااعی فراتاار از مفهااوم 

 یبارا ایان اصاطال . شاد یمعرفا برای حل مشکالت اجتمااعی پایادار 1970در دهه  یعاجتما

حرکاات  یباا عناوان جامعاه شناسادر اثاری  1توساط جاوزف بانکس 1972بار در ساال  نیاول

رفاع مشاکالت  یبارا یتیریمدهای به استفاده از مهارت ازین  یتوص یبرا و شد بیان 2یاجتماع

اماروزه . (Ebrash, 2013ه شاده اسات)به کار برد ارتحل و فصل تج یبرا نیو همچن یاجتماع

بشار  یاساسا یازهااین نیتاأم یکه باراگردد اطالق می ییهاسازمانیا  این مفهوم به کارآفرینان

سسااات موجااود نتوانسااته انااد آن را باارآورده ؤکاارده انااد کااه بازارهااا و م جااادیا ییماادلها

مفهوم کارآفرین اجتمااعی باه معناای حال مساائل  در مجموع،. (Seelos & Mair, 2005)سازند

( و بخشای از کال مفهاوم 1389باشد )انصاری و همکااران، اجتماعی با رویکرد کارآفرینانه می

(. کاارآفرینی و مسائولیت اجتمااعی، مفااهیم Baron, 2007ها اسات)مسئولیت اجتماعی شرکت

د کاه اخاالق باه عناوان بخاش از های زیاادی نشاان دادناگیرد. پژوهشاخالقی را نیز در بر می

دهاد و نشان می ریپذ تیمسئول های فردی و سازمانی مطر  است که فرد را در برابر جامعهجنبه

 e g. Chell et al, 2016; Burton & Goldsby, 2009; Longo etدر کارآفرینی نقش مهمای دارد)

al, 2005  .) 

های تاازه تاسایس رآفرینی یا شرکتهای دیگری نیز رابطه مسئولیت اجتماعی با کاپژوهش

 ها نشان داده است. برخی از این پژوهش 1را مطالعه نموده اند. در جدول 
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 های مسئولیت اجتماعی و کارآفرینی. محتوای برخی پژوهش1جدول 
 نویسندگان سال محتوای پژوهش

 Azmat & Samaratunge 2009 های در حال توسعهفرینی مسئوالنه در کشورآهای کارو پیچیدگی یت هاواقع
 Dey & Steyaert 2016 مسائل اخالقی، اخالق فردی و مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی

 Phillips et al 2015 ت اجتماعی برای کارآفرینانیهای حاصل از رعایت مسئولنوآوری
 Schellong et al 2019 رضایت مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی کارآفرینان

صورت نطامند مطالعاه شاده های بین المللی مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت بهپژوهشدر 

 & Aguinis( و مدیریت )Vaaland et al, 2008هایی از قبیل بازاریابی )ها حوزهاست. این پژوش

Glavas, 2012 را مورد مطالعه قرار داده است. اما پژوهشی که به صورت جاامع ایان مفهاوم را )

طور وسایع ی مطالعه کند وجود ندارد. در چندین پژوهش داخلی نیز این مفهاوم باهدر کارآفرین

( مسائولیت اجتمااعی را در بازاریاابی 1396مطالعه شده است. به عنوان مثال باقری و همکاران )

( نیاز 1394اند. علیازاده و همکااران )های آن را شناسایی کردهها و سازهفرامطالعه کرده و روند

را درابیات پژوهش ایران به صورت فراترکیب مطالعه نمودند. ولی هیچ یاح از ایان این مفهوم 

دو، بستر کارآفرینی را برای مسئولیت اجتمااعی در نظار نگرفتاه اناد. بناابراین ایان پاژوهش از 

 شود.ی مسئولیت اجتماعی در بستر کارآفرینی، نوآورانه و جدید تلقی میحیث مطالعه

 رناسی روش
 یآورگاردها و تحلیال آن کیفای و روش پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی، ماهیت داده

است. از آنجاکه بیشتر مقاالت حوزه مسئولیت اجتماعی و کارآفرینی کیفای  1بیفراترکها داده

است، روش فراترکیب  بارای باه دسات آوردن ترکیبای جاامع از ایان موضاوع بسایار مناساب 

 (Sandelowski & Barros, 2007رکیب در این پاژوهش از هفات گاام )باشد. برای انجام فراتمی

 شود. ها آورده میاستفاده شد که در ادامه این گام

ساؤال اصالی پاژوهش حاضار عباارت اسات از:  :های پاژوهشگام نخست: تدوین پرسش

های مسائولیت اجتمااعی در کاارآفرینی کدامنادا ساؤاالت فرعای ها، مفااهیم و شااخصمقوله

 آورده شده است.  2متناسب با در جدول 

                                                           
1 Meta-Synthesis 
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 . سواالت پژوهش2جدول
 پاسخ ها سواالت پژوهش های تعیین کنندهپارامتر

 کارآفرینی چیستامسئولیت اجتماعی در  (Whatچه چیزی)
شناسایی مفهوم مسئولیت اجتماعی در 
 کارآفرینی با استفاده از پیشینه پژوهش

 (Whoجامعه پژوهش)
جامعه پژوهش برای شناسایی مفهوم مسئولیت 

 اجتماعی در کارآفرینی چیستا
 های علمی معتبرتمام پایگاه

 2019 تا 2005از سال  محدوده زمانی پژوهش چیستا (Whenمحدوده زمانی)

 (Howچگونه )
های مورد نظر پژوهش چگونه جمع آوری داده

 گردندامی
 تحلیل اسنادی

 

های  مارتبط در ایان پاژوهش، نشاریات برای یاافتن مقالاه :مند متونگام دوم: بررسی نظام

5استور یج، 4سیاند فرانس لوریت، 3رکتیدا نسیسا، 2نگریاشپر، 1امرالدمعتبر
جستجو و  6یلیو وا 

یاا  های مسئولیت اجتماعی، مسائولیت اجتمااعی شارکتبررسی شد. برای جستجو از کلید واژه

، به عالوه کارآفرینی و کارآفرینان استفاده شد وکلمات دیگار بارای جلاوگیری از 7خالصه آن

هاا در عناوان، چکیاده، کلماات انحراف موضوع استفاده نشاد. در اداماه جساتجوی کلیاد واژه

متن انجام گرفت و بر اساس نظر خبرگان برای دستیابی به نتاایج باه روز ، جساتجو از کلیدی و 

 )زمان انجام پژوهش( محدود شد. 2019تا  2005سال 

 331برای انتخاب مقاالت مناسب برای پژوهش،  گام سوم: جستجو و انتخاب متون مناسب:

ار پاژوهش، مقااالت باا اعتباار آوری شده، مطالعه و بررسی شد. برای افزایش اعتبای جمعمقاله

ارجاع در سال  5کمتر، بر اساس میانگین تعداد ارجاعات به مقاله در سال و مقاالتی که کمتر از 

. استفاده شد 8داشتند حذف شدند. برای یافتن تعداد ارجاعات از موتور جستجوی علمی گوگل

 مقاله که با هدف پژوهش همخوانی داشت باقی ماند.  35سرانجام  
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2 Springer  

3 Science Direct 

4 Taylor & Francis 

5 Jstore 

6 Wiley 

7 CSR 

8 Scholar.google.com 
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در این مرحله همه مقااالت غرباال شاده چنادین باار مطالعاه و  :ام چهارم: استخراج نتایجگ

 گرفت که کدها بر اسااس هادفکدگذاری گردید. هر مقاله از یح تا چندین کد را در بر می

 حپژوهش استفاده شاد)بل نیدر ا و انتخابی یمحور، گذاری بازکدشدند. پژوهش انتخاب می

و  یمیمفااهها کاد نیکه ا به دست آمدکد  یادیباز تعداد ز یکدگذاردر. (1393، همکارانو 

 یمحاور گاذاریکد ازآندهناد. پاسمی لیپژوهش را تشاک  هیاول تاست که اطالعا تعاریفی

از انتازاع باه خارده  ییطبقات با درجه باال یارتباط ده ندیفرآ یمحور گذاریکددر . شدانجام 

هایی )کاد یاضافهای کد یانتخاب گذاریدکدر  در نهایت. ردیگمی طبقات با انتزاع کمتر انجام

های گذاری توسط تفسایرشدند. تمامی مراحل کدحذف که با هدف پژوهش ارتباطی نداشتند(

برای دسته بنادی  در ادامهها و بدون استفاده از نرم افزار انجام گرفت. حاصل از مطالعه پژوهش

 استفاده شد.  1اکسسای هداد گاهیپا حی کدها از

در این مرحله مفاهیم و ابعاد پژوهش های کیفی: گام پنجم: تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته

باشند. در گردند. مفاهیم، وجوه مشترک کدهای به دست آمده در مرحله قبل میمشخص می

 گردند. این دسته بندی برحقیقت کدها در این مرحله در قالب مفاهیم دسته بندی و ترکیب می

اساس اصل تمایز معنایی هر دسته انجام گرفت. پس از چند مرحله مطالعه و مشورت با خبرگان 

مفهوم متمایز به دست آمد. در ادامه این مفاهیم در سه سطح خرد،  17هر حوزه در نهایت 

ها و میانی و کالن ترکیب شدند. منظور از سطح خرد، سطح فردی، سطح میانی، سطح گروه

ها آورده ها کدباشد. درقسمت یافتهکالن، سطح مفاهیم مرتبط با جامعه میسازمانی و سطح 

 شده است. 

برای سنجش پایایی و کیفیت مفاهیم های استخراجی: گام رشم: پایایی و کیفیت کد

استخراج شده از مقایسه نظر دو خبره که هر دو پژوهشگر و مدرس دانشگاه بوده و تحصیالت 

مفهوم  17شتند، استفاده و نظر موافق یا مخال  آنان در رابطه با دکتری در حوزه مدیریت دا

اندازه توافق توسط ضریبی به نام گیری شد. آوری و توافق این دو اندازهاستخراج شده جمع

                                                           
1 Acces  
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چه که در ضریب کاپای کوهن به دنبال آن هستیم آن. شودسنجیده می 1هنضریب کاپای کو

گیری است که هر یح به صورت دیده و یا منبع تصمیمپ، ارزیابی اندازه توافق بین دو فرد

مقدار عددی آن بین صفر و یح . اندگیری قرار دادهجداگانه دو کمیت اصلی ما را مورد اندازه

تر باشد نشان دهنده توافق بیشتر بین دو رتبه دهنده است. جدول است و هر چه به یح نزدیح

 دهد. ی نتایج را نشان میخالصه 3

 خالصه محاسبات ضریب کاپای کوهن .3جدول 
   اول یپاسخگو 

 موافق مخال  جمع ضریب کاپا سطح معنی داری

 
1 ./ . . 

 
8362/0 

 موافق 13 1 14
 دوم یپاسخگو

 مخال  0 3 3

  جمع 13 4 17

 

در ساطح معنای  8362/0مطابق جدول نتیجه ضریب کاپاای کاوهن بارای پاژوهش حاضار 

به دست آمد که نشان دهنده تأیید آن است. برای بهینه کردن بیشتر نتاایج باا نظار  001/0داری 

 هر دو خبره سه مفهومی که هر دو روی عدم تایید آن مخال  بودند اصال  شد. 

ای از فرآیند اطالعااتی اسات شد. تحلیل محتوا مرحله در ادامه پژوهش، تحلیل محتوا انجام

ای از قوانین طبقه بندی شاده و که در آن، محتوای ارتباطات با استفاده از به کارگیری مجموعه

آیناد. بارای تحلیال محتاوا از های خالصه شاده و قابال مقایساه در مینظام مند به صورت داده

 یاساات باارا یشاخصاا ،اطالعااات نظریااهدر  یآنتروپااروش آنتروپاای شااانون اسااتفاده شااد. 

 یاطالعاات محاسبه بارو با  شودمی انیاحتمال ب عیتوز حی لهیکه به وس نانیعدم اطمگیری اندازه

 ریاز یاضایاز رواباط ر ناانیمحاسابه عادم اطم یبرا. شودمی آن محاسبه تیمقوله درجه اهمهر

 مقولاه nدرپاساخگوmاز نقطه نظر مایپ حی یکه محتوا نکهیکه در آن با فرض ا شودمی استفاده

 m ایان رابطاهدر . (90، و آذر یالوان، فر یی)دانا ردیگمی شده است مورد بحث قرار یطبقه بند

 . 35است باکه برابرباشدمی تعداد مقاالت

                                                           
1 Cohen’s Kappa Coefficient 
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𝐸𝑗 = −𝑘 ∑ 𝑃𝑖𝑗 𝐿𝑛𝑃𝑖𝑗 

𝑚

𝑖=1

, (𝑖 = 1,2 … 𝑚) (𝑗 = 1,2 … 𝑛) 𝑘 =
1

𝐿𝑛 𝑚 
 , 𝑊𝑗 =

𝐸𝑗

∑ 𝐸𝑗
𝑛
𝑗=1

  

در آخرین مرحله، نتایج تحلیل و الگو استخراج شده ارائه : ارائه یافته هاگام هفتم: 

 شوند. در قسمت بعدی این موارد توضیح داده خواهد شد. می

 هایافته

بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه، کدهای متعددی استخراج و در قالب مفاهیم 

ی این پژوهش مرتبط با آنها را که اولین یافتهها و مفاهیم کد 4بندی شد. جدول مختلفی دسته

 دهد.نشان می باشد رامی

 و سطوح آنها مفاهیم و کد. 4جدول 
 سطح مفهوم منابع کد

 Batjargal (2007) داشتن سرمایه انسانی

 1عوامل فردی

سطح 
 خرد

 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) 

 Fassin(2005), Ebrash(2013), Jenkins(2006) عوامل روانشناختی کارآفرینان یا مالح مدیر

سایر عوامل فردی کارآفرینان یا مالح مدیر 
 )مثل ادراک(

Spence(2007) , Fassin et al(2011),Azmat & 
Samaratunge (2009), Lepoutre & Heene(2006), 

Ebrash(2013) 

 Hemingway(2005), Longo et al(2005) ارزشهای فردی کارآفرینان یا مالح مدیر

 ,Baron, (2005), Ebrash(2013), Rahdari et al(2016) عوامل فردی کارآفرین اجتماعی
Nga & Shamuganathan(2010), Estrin et al(2013)  کارآفرینان

 2اجتماعی
عوامل جمعیت شناختی کارآفرینان اجتماعی: 

 سن، تحصیالت، ملیت
Nga & Shamuganathan(2010) 

اقدامات اخالقی و غیر اخالقی در کسب و 
 کار

Fassin(2005) , Spence(2007) , Fassin et al(2011), 
chell et al(2014) 

اخالق در 
 3کسب و کار

سطح 
 میانی

تغییرات اخالقی مثبت درنتیجه کارآفرینی 
 اخالقی

Markman et al(2016) 

های اخالقی انجام کارهای دالیل و انگیزه
 خوب

Longo et al(2005), Burton & Goldsby(2009) 

ماهیت  Spence(2007), Schellong et al(2019) عوامل شخصیتی ذینفعان

                                                           
1 Individual Factors 

2 Social Entrepreneurs 

3 Ethics In Business 
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 سطح مفهوم منابع کد

 ,Fassin et al(2011), Morsing & Perrini,( 2009) ارزشهای حاکم بر ذینفعان جامعه
Hemingway(2005) 

 1ذینفعان

 فشار جامعه ذینفعان

Azmat & Samaratunge (2009) , Baron, (2005), 
Sjöström(2010), Lepoutre & Heene(2006), Burton 
& Goldsby(2009), Markman et al(2016), Fuller & 

Tian(2006) 2پاسخ ذینفعان 

 Schellong et al(2019), Wilson & Post(2011) ادراک و رضایت ذینفعان از سازمان

 & Cruz et al(2014), Zahra & Wright(2016), Fuller رابطه مندی با ذینفعان مختل 
Tian(2006), Jenkins(2006)  رفتار با

 3ذینفعان
 ,Fassin et al(2011), Burton & Goldsby(2009) ذینفعانمدیریت 

Zahra & Wright(2016) 

 Longo et al(2005) ایجاد ارزش برای ذینفعان

 & Baron, (2005), Jenkins(2009), Fuller کسب مزیت رقابتی
Tian(2006) 

 Baron, (2005) های بازارسازی ارزشحداکثر بازاریابی

 Tracey et al, (2011), Phillips et al(2015) های بازارفرصتشناخت 

 Wilson & Post(2011) داشتن دیدگاه استراتژیح
 استراتژی

 & Seelos & Mair(2005) , Jenkins(2009), Fuller توسعه یح رویکرد استراتژیح
Tian(2006) 

نتایج متفاوت حاصل از کارآفرینی 
بازگشت سرمایه، های آن(: اجتماعی)پیامد

 نواوری، پایداری، فرصت

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) 

ماهیت 
کارآفرینی 
 4اجتماعی

مختلفی روی کارآفرینی اجتماعی عوامل 
عوامل -1گذارد )پیش آمد ها(: تأثیر می

-3عوامل جامعه شناختی -2شخصی و روانی 
متغیرهای -5محیط -4عوامل جمعیت شناختی 

 ویژگیهای سازمانی-6وضعیتی 

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

 Dey & Steyaert(2016) , Chell et al(2014) کارآفرینی اجتماعیاخالق در 

 ,Lepoutre & Heene(2006), Wilson & Post(2011) های موضوع کسب و کارویژگی
Jenkins(2006) 

ساختار 
 5سازمان

نوع کسب وکار: تولیدی یا غیر تولیدی، 
 استارت آپ یا اسپیناف، کارآفرینی شرکتی

Zahra & Wright(2016) 

 Tracey et al2011 های جدیدی از سازمانطراحی فرم

های کسب و کار)اندازه، انعطاف، ویژگی
 نوآوربودن، ارتباطات(

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 مالکیت خانوادگی یا غیر خانوادگی
al(2019)  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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 سطح مفهوم منابع کد
 1شرکتی Cruz et al(2019) وجود و قدرت زنان در هیات مدیره

 Fassin(2005) های فردی(حاکمیت شرکتی)سیاست

رفتار مصرف  Schellong et al(2019) رضایت مشتری از سازمانادراک و 
 Rexhepi et al(2013), Longo et al(2005) ایجاد ارزش برای مشتری 2کننده

سرمایه  cochran(2007), Fuller & Tian(2006) کسب سرمایه اجتماعی
 3اجتماعی

توسعه ابعاد سرمایه اجتماعی )ساختاری، 
 ای، شناختی(رابطه

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

های جدید برای نوآوری و کسب فرصت
 کسب وکار

Jenkins(2009), Murphy & Coombes(2009), 
Rexhepi et al(2013), Ebrash(2013), Rahdari et 

al(2016), Jenkins(2006) Phillips et al(2015) 

 Phillips et al(2015), Hull & Rothenberg, (2008) رویکرد نوآوری ایجاد سیستمهای نوآوری

 Phillips et al(2015), Nga & Shamuganathan(2010) ایجاد نوآوری اجتماعی

 Markman et al(2016), Hull & Rothenberg, (2008) نوآوری برای عملکرد شرکت

ها توسط برخی نهادهای آسان شدن فعالیت
 دولتی -رسمی 

Estrin et al(2013) 

 4بستر اقتصادی

سطح 
 کالن

 ,Raimi et al(2015),Lepoutre & Heene(2006) ای محیط اقتصادیعوامل زمینه
Murphy & Coombes(2009) , Cruz et al(2014) 

 , Azmat & Samaratunge (2009), Ebrash(2013) ای محیط کسب و کارعوامل زمینه
Dey & Steyaert(2016) 

 Tracey et al2011 مشروعیت فرم سازمانی توسط جامعه

بستر غیر 
 اقتصادی

 ای محیط اجتماعیعوامل زمینه
Raimi et al(2015), Azmat & Samaratunge (2009) , 

Sjöström(2010), Lepoutre & Heene(2006), 
Murphy & Coombes(2009), Cruz et al(2014) 

 ای محیط سیاسیزمینهعوامل 
Spence(2007) , Raimi et al(2015) ,Azmat & 

Samaratunge (2009) , Morsing & Perrini, (2009), 
Dey & Steyaert(2016), Markman et al(2016) 

 Hemingway(2005) , Azmat & Samaratunge ای محیط فرهنگیعوامل زمینه
(2009) 

 & Azmat & Samaratunge (2009), Seelos پایدارهای کسب و کار فعالیت
Mair(2005) 

 5پایداری
 ,Rexhepi et al(2013), Seelos & Mair(2005) تحقق اهداف توسعه پایدار در اقتصاد کالن

Markman et al(2016) 

های های اجتماعی برای ترویج شیوهجنبش
 پایدار تجارت

Markman et al(2016) 

آورده شده است.  5مفاهیم با روش آنتروپی شانون رتبه بندی شد که در جدول  در ادامه

 های گذشته است. این جدول میزان اهمیت هر مفهوم از نظر مجموع پژوهش

                                                           
1 Corporate Governance 

2 Consumer Behavior 

3 Social Capital 
4 Economic Context 

5 Sustainability 
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 میهمفا تیاهم بیو ضر یرتبه بند. 5جدول 
 سطح مفهوم فراوانی PijLnPij عدم اطمینانEj ضریب اهمیتWj رتبه

سطح  عوامل فردی 20 -554/2 718/0 081/0 1
 کار آفرینان اجتماعی 6 -561/1 439/0 049/0 13 خرد

 اخالق کسب و کار 7 -946/1 547/0 062/0 9

ح سط
 میانی

 ماهیت ذینفعان 5 -609/1 453/0 051/0 11

 پاسخ ذینفعان 8 -079/2 585/0 066/0 6

 رفتار با ذینفعان 10 -164/2 609/0 068/0 5

 بازاریابی 8 -733/1 487/0 055/0 10

 استراتژی 5 -609/1 453/0 051/0 11

 ماهیت کارآفرینی اجتماهی 15 -431/1 683/0 077/0 2

 ساختار سازمانی 16 -339/2 658/0 074/0 4

 حاکمیت شرکتی 5 -332/1 375/0 042/0 14
 رفتار مصرف کننده 3 -097/1 309/0 035/0 17
 سرمایه اجتماعی 5 -332/1 375/0 042/0 14
 نوآوری 16 -014/2 566/0 064/0 8
 بستر اقتصادی 8 -079/2 585/0 066/0 6

سطح 
 کالن

 ر غیر اقتصادیتبس 15 -396/2 674/0 076/0 3

 پایداری 6 -327/1 375/0 042/0 14
 

مفهوم  17شامل   الگوی مفهومی کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی، یافته دیگر این پژوهش

در طراحی . (1به دست آمده در قسمت قبل است که در سه سطح دسته بندی شده بود)شکل

که کارآفرینی و  و فرآیندی است . این الگونشان دهنده عواملمدل از نظر خبرگان استفاده شد

نشان دهنده  لدر شکها تفاوت رنگ. مسئولیت اجتماعی در مسیر توسعه پایدار نیاز دارند

 .  باشدمی اوت سطو  مفاهیمفت

 گیریبحث و نتیجه
در این پاژوهش باه منظورشاناخت مسائولیت اجتمااعی در کاارآفرینی باا روش فراترکیاب 

هایی که در متون علمی این حوزه وجاود دارناد شناساایی و مطالعاه شاده اسات. مفاهیم و سازه

نتیجه این مطالعه کدهایی بود که پس از ترکیب آنها مفاهیم باه دسات آماد. ایان مفااهیم بدناه 

دهناد و در ساه ساطح خارد، میاانی و کاالن کارآفرین را تشاکیل می نظری مسئولیت اجتماعی

 باشند. مفاهیم به دست آمده در قالب الگوی مفهومی طراحی شد. مطر  می
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 کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی . الگو1 شکل

 

توانااد باارای گیری ایاان پااژوهش آن اساات کااه، مساائولیت اجتماااعی میتاارین نتیجااهمهم

کارآفرینی پیش برنده و فرصت ساز باشد و اگر این امر محقق شود توسعه پایادار بارای جامعاه 

ورد نیااز را به همراه دارد. برای شکل گیری کارآفرینی اجتماعی شارایط و عوامال متعاددی ما

اعتقاد دارند اولین عامل اثرگذار، عوامل فردی شخص کاارآفرین از پژوهشگران  یاریبساست. 

(. عوامال نهاادی یاا محیطای نیاز باه زعام e. g Spence, 2007; Fassin et al, 2011باشاد)می

 بر این امر تأثیر گذار است. در اینجاا محایط اثار گاذار باه دو (Raimi et al, 2015پژوهشگران )

بستر اقتصادی )تسهیالت اقتصادی و محیط کسب و کار( و غیار اقتصادی)سیاسای، اجتمااعی و 

هایی نااوآور از دل ایاان فرهنگاای( تقساایم شااده اساات. در صااورت شاارایط مساااعد، سااازمان

اساتراتژی، بازاریاابی، حاکمیات و سااختار  ها،گیرد. این سازمانکارآفرینی اجتماعی شکل می

رمایه اجتماااعی و رعایاات مسااائل اخالقاای در آنهااا باالساات. ایاان خاااص خااود را دارنااد  و ساا
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ها ماهیت ذینفعان و مشتریان خود را به خوبی درک کارده و رفتاار باا آنهاا را مادیریت سازمان

های خوبی از آنهاا دریافات کارده و هماین امار باعاث توساعه و کنند. بنابراین  اغلب  پاسخمی

سیس بارای أتازه تهای که شرکت است نشان داده  نیز های دیگرپژوهش. شودپیشرفت آنها می

و (Wilson & Post, 2011ساته اناد)ب( و ساایر ذینفعاان واSchellong et al, 2019بقا به مشاتریان )

تواننااد توسااعه پایاادار جامعااه را رقاام های تااازه تأساایس میمشااخص گردیااد، ایاان شاارکت

(. بناابراین توساعه پایادار در ایان Azmat & Samaratunge, 2009; Seelos & Mair,2005زنناد)

الگو به عنوان نتیجه نهایی دیده شده است. ایان توساعه پایادار باه دلیال مسائولیت اجتمااعی در 

آید. در ادامه هریح از سطو  سه گانه مفااهیم ایان پاژوهش کارآفرینی در جامعه به وجود می

 . شودمی بحث

باشاد. در تحلیال ساطح فارد مطار  میها و متغیرهاایی در در این سطح، ساازه سطح خرد:

محتوا مشخص شد، باالترین نرخ توجه پژوهشگران در حوزه کارآفرینی و مسائولیت اجتمااعی 

: ماواردی از قبیال های فاردی(. منظاور از ساازه5باشاد )جادول مفااهیم فاردی کاارآفرینی می

هاای شخصای، مساائل اخالقای و متغیرهاای روانشاناختی های فردی کارآفریناان، ارزشانگیزه

 کنند. باشد. این موارد مسئولیت اجتماعی کارآفرین را تعدیل میمی

باشاد و باه کارآفریناانی در سطح خرد مفهوم دیگری به نام کارآفرینان اجتماعی مطر  می

باه کنند. باه عباارت دیگار، آنهاا به جامعه تالش میشود که با نوآوری برای خدمت اطالق می

سساات موجاود نتوانساته اناد آنهاا را بارآورده ؤکه بازارها و م یانسان یاساس یازهایطور مؤثر ن

 1(. انگاا وشاامونگهام  Mair &Seelos ,2005کنناد )را با هدف توسعه جامعه بار آورده می کنند

: هاای شخصایتی خاصای دارد از قبیالویژگی دارناد کاه کاارآفرین اجتمااعی( بیان می2010)

 متعاادل، وجادانباا ، (صابور، خاوبهای توافاق )شانونده، باودنبارون گارا ، 2یذات یگشودگ

باشاد و باعاث توساعه . هدف اصلی آنها مباحث غیر انتفاعی و اجتماعی می(با ثبات )احساسات

 شوند. اجتماعی می

                                                           
1 Nga and Shamuganathan 

2 innate Openness 
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شود که باعاث باه وجاود ی را شامل میمفاهیم سطح خرد کارآفریناین سطح، سطح میانی: 

شاوند. در ساطح میاانی کاه شاامل آمدن سازمان و مفاهیم مرتبط با آن یعنی سطح میانی که می

 (. 4سازمان و محیط اطراف آن می شود، بیشترین وسعت و دامنه در مفاهیم وجود دارد )جدول

(، Zahra & Wright,2016در این ساطح، ماهیات ساازمان و میازان رعایات آن در سااختار )

( و بازاریاابی شارکت Seelos & Mair, 2005(، اساتراتژی )cruz et al, 2019حاکمیت شارکتی )

(Baron, 2005; Schellong et al, 2019) ( مسااائل اخالقاایChell et al, 2016)  و مساائولیت

باشاد. پژوهشاگران اعتقااد دارناد کاارآفرینی اجتمااعی و مسائولیت اجتماعی ماورد توجاه می

( و Cochran, 2007; Estrin et al, 2013اجتمااعی در ساازمان، باعاث ایجااد سارمایه اجتمااعی )

 شود. می (Phillips et al, 2015; Hull & Rothenberg, 2008نوآوری )

ها  مفهاوم ذینفعاان اهمیات زیاادی پیادا در این مرحله در بحث مسئولیت اجتماعی شرکت

بینند شامل ذینفعاان های شرکت نفع یا ضرر میاز فعالیت کند. این مفهوم تمامی جوامعی کهمی

از مهمترین عوامل رعایات مسائولیت . (Longo et al, 2005داخلی و خارجی را شامل می شود.)

(. بنابراین درستی روابط با ذینفعاان Baron, 2005باشد)ها، فشار ذینفعان میاجتماعی در شرکت

(. ذینفاع اصالی هار ساازمان، Fassin et al, 2011دارد. )و تالش برای رضایت آنها بسیار اهمیت 

 ,Schellong et alای برخاوردار اسات)مصرف کننادگان باوده و مطالعاه آنهاا از اهمیات ویاژه

(. با این وجود تحلیل محتوا این پژوهش نشان داد، مطالعات اندکی در ایان حاوزه وجاود 2019

 (. 5تواند خال پژوهشی باشد)جدول دارد که می

باشد که بر کارافرینی اجتماعی ها و عوامل کالنی میمنظور از این سطح، سازهح کالن: سط

های غیار اقتصاادی )سیاسای، ها بساترگذارند. این سازهها تاثیر میو مسئولیت اجتماعی شرکت

اجتماعی، فرهنگی( و اقتصادی)اقتصاد کشور، محیط کسب و کاار( اثرگاذار بار کاارآفرینی و 

 e g. Raimiکنناد)های دیگر این اثر را تأیید میباشند. پژوهشها میاجتماعی شرکتمسئولیت 

et al,2015; Murphy & Coombes,2009توان نتیجاه گرفات مسائولیت اجتمااعی در بساتر (. می

کنااد و عواماال غیاار اقتصااادی از اهمیاات بیشااتری مناسااب کااارآفرینی اجتماااعی رشااد پیاادا می

 (. 5)جدول برخوردار است
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قولاه باا اهمیات دیگار در ساطح کاالن، نتیجاه مسائولیت اجتمااعی بارای جامعاه اساات و  م

پژوهشگران بر توسعه پایدار تأکید دارند. مفهوم پایداری به معنای تاب آوری هار سیساتم )چاه 

هاای متناوعی شاواهد بسایاری ارائاه کارده اناد کاه باشد. پژوهشخرد چه کالن( در محیط می

باشاد ترین نتایج مسئولیت اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی مین و اصلیتوسعه پایدار از مهمتری

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

et al, 2013 بنابراین در پژوهش حاضر نیز در الگو، نقش توسعه پایدار به عناوان نتیجاه نهاایی .)

(. درحقیقات 1)شاکل و کاارآفرینی در نظار گرفتاه شاده اسات هامسئولیت اجتمااعی شارکت

 قلمداد شود.  پذیرتواند به عنوان نتیجه و پیامد نهایی کارآفرینان مسئولیتپیشرفت جامعه می

 ی پژوهش پیشنهادها

 شود.ها و نتایج،چند پیشنهاد  به پژوهشگران آتی ارائه میبا توجه به یافته

انجاام گرفتاه در حاوزه مسائولیت اجتمااعی شارکت و هاای از یح سو تعاداد پژوهش -1

دسات آماده، اهمیات کارآفرینی در ایران بسیار اندک بوده و از سوی دیگر با توجه به نتایج به

هاای کااربردی در ایان باشاد. بناابراین انجاام پژهشاین حوزه برای توسعه پایدار بسیار بااال می

شاود باشد. لاذا پیشانهاد میهای کیفی میهپژوهش حاضر مبتنی بر داد -2حوزه ضروری است. 

هاای کمای و شاواهد تجربای بیشاتر های پاژوهش، باا روشبرای تأیید بیشتر الگو و سایر یافتاه

به زعم نظر بسیاری از پژوهشگران مبنی بر اهمیت مفاهیمی از قبیل رفتاار  -3آزمون انجام شود. 

این پژوهش نشان داد که توجه انادکی مصرف کننده یا سرمایه اجتماعی، نتایج تحلیل محتوای 

تواناد هاا میتوان گفت فقدان پژوهش بنیادین در این حوزهبه این حوزه شده است. بنابراین می

 مبنای انجام مطالعات آتی باشد. 
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