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 چكیده
 هنيمز در وکارهاکسبدچار تحوالتی شده و انتظارات از  وکارهاکسبو نگاه به فعاليت  ماهيت در عصر حاضر ازآنجاکه

حاصل  یامدهايپو شناسايی  هاراهبردبه اين  کردهايروبررسی انواع ، بنابراين باال رفته است شيازپشيبحل مسائل اجتماعی 
حقيق پيشينۀ ت با مرور  با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی کمك کند. هاشرکت راهبردیبه نحوه انتخاب  تواندیماز آن، 

ان شيوه گفتم بر دتريجد یهادگاهيدکه مفاهيم اين حوزه دچار تغيير و تحوالت بسياری شده است و  شودیممشخص 
ديدگاه يکپارچه و فراگير از چارچوب از ارائه يك پژوهش حاضر هدف  رونيازا بيشتری دارند. تأکيدبا جامعه  هاشرکت
ق يبدين منظور برای درک عم برای جامعه داشته باشد. یترگسترده یامدهايپ تواندیم است که یمحوراجتماع یهاراهبرد

مجموعه ز کل اپيشين استفاده شد.  یهاهينظراتخاذ و از روش فراترکيب، برای تجميع و بسط  از پديده، رويکرد تفسيرگرايی
به زبان انگليسی و فارسی سال اخير  1۲به مقاله واجد شرايط از تمام تحقيقات کيفی و کمی مربوط  66 شدهیبررسمقاالت 

 یهاراهبردحتوای مو مفاهيم مرتبط،  کدهاو استخراج زيابی محتوای مقاالت رس از مطالعه و اپ است. برگرفتهرا در 
 یريگجهتدر قبال جامعه يعنی  هاشرکتمسئوالنه  یريگجهتدبيات دو . طبق اگرفت مورد شناسايی قرار محوراجتماع

يم تنظ محوراجتماع یهاراهبردبا عنوان  که ،دهندیمرا شکل  محوراجتماع یهاراهبردمحتوای  ،تغيير یريگجهتتنظيم و 
 شدهيیاشناس یبنددستهمفهومی از  چارچوب یبندجمعپس از  پايان درشدند.  یگذارنامفراگير  محوراجتماع یهاراهبردگرا و 

 .داده شدارائه  آن یامدهايپو و محتوای  هاراهبردحاصل از اين 
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 مقدمه .1

اليت به فع آن بايد برای جوامعی که در وکارهاکسباست که  یريگشکلدر حال  جوامعدر انتظار رو به رشدی 
 شدهليبدتای فراگير در شرايط رقابتی کنونی، مسئوليت اجتماعی شرکت به پديده[. ۰1]ايجاد کنندارزش  پردازندیم

ی واضح ورطبهو اين اصطالح  ، تنها يك تفسير مشترک از مسئوليت اجتماعی شرکت وجود نداردوجودنيباااست. 
ها، های اجتماعی، مسئوليت اجتماعی شرکترغم تالش نهادليع. به مجموعه اقدامات منسجمی اشاره ندارد

های مشابه، هنوز هم جوامع در برخورد با مشکالت و مسائل اجتماعی و محيطی با کارآفرينی اجتماعی و ساير نهاد
 ها نياز به تعريف نقشی برایاس اين نوع چالشخاطر ماهيت پيچيده، اندازه و مقيه ب چراکه، اندمواجهمشکالتی 

در واقع چالش اخير آن است که آيا  ]1۲،1۵،3۰[ مبانیدر موجود  یهایبررسبر طبق  .]3 [داريم وکارهاکسب
، بر مبنای اصولی است که پشت ابتکارات خود دهندمیدر راستای مسائل اجتماعی انجام  هاشرکتاقداماتی که 

: ديگویم، استراتژيست رهبری 1ريشه در يك هدف دارند يا صرفاً مسئوليت هستند؟ دن پونتفرکت هاآندارند؟ آيا 
اهداف  هاشرکتنابراين  هنگامی که . ب]11[« هدفِ يك سازمان، با مسئوليت اجتماعی شرکت متفاوت است»

چگونه خدمات مختلف خود  کهاين ازجمله؛ آيدمیکلی نيز در پی آن  هایپرسش، دهندمیقرار  مدنظراجتماعی را 
امل ان نيز شنفعذی؟ کنندمیچرا در تجارت هستند؟ چرا به ذينفعان خود خدمت  اصوالًارائه دهند؟  طورکلیبهرا 

ال /سياره زمين و کسانی هستند که به دنبزيستمحيططيف وسيعی از کارمندان، مشتريان، شرکا، اعضای جامعه، 
محوری  هایارزشاست، اين هدف با  مدنظرهنگامی که هدف اجتماعی  روازاين .بازدهی مالی منصفانه هستند

را نسبت به  تریمتفاوتو  ترجامع، مفهوم محوراجتماع راهبرد هایمفهوم  روازاين .]11[ شودمی راستاهمشرکت 
وزه والنه در حو عالوه بر درگيری در ابتکارات اجتماعی و مسئ گيرددربر میمفهوم مسئوليت اجتماعی شرکت 

  .]۲۴،31،3۴[ است قرارگرفته تأکيدنيز مورد  3و توسعه فراگير ۵آوری جامعهفعاليت اصلی شرکت،  مفاهيمی چون تاب
، مشکالت بسياری در در ايران هاشرکت، در زمينه اقدامات مسئوليت اجتماعی هابررسیطبق از طرفی  
 مشکالت ساختاری، نبود ازجملهساختاری، فرهنگی و انگيزشی  و حتی رو شناسی مطرح شده است.  هایزمينه
مسئوليت اجتماعی و  هایفعاليتگران در مورد و پژوهش هاشرکتمناسب برای آگاهی  ایداده هایپايگاه

  هاتشرکاعی اجتم پذيریمسئوليتکالن کشور نسبت به  نهادهای تفاوتیبی صورت گرفته و هایپژوهش
 شورهایکاز موضوعات و مسائل مسئوليت اجتماعی  برداریکپیاست. در بعد فرهنگی، گرايش به تقليد و  شدهعنوان

 اسیشنروش ازنظر. اندشدهمطرحديگر  کشورهایصورت گرفته در  هایروشو  ابزارها سازیبومیپيشرفته و عدم 
 هایهشپژومحور نبودن  مسئله، هاشرکتی مسئوليت اجتماعی مالی و کم هایجنبهروی   ازحدبيش تأکيدنيز، 

شور را اوليه صورت گرفته در ک هایپژوهشو اکتشافی نبودن  هاشرکتصورت گرفته در زمينه مسئوليت اجتماعی 
 یوکارهاکسببرای اقتصاد و  آمدهشيپشرايط  در اين راستا .]33[ اندکردهاز مشکالت عمده در اين زمينه مطرح 

 ورتصبهرا  وکارهاکسببايد  شيازپشيب، در سطح جامعههای اجتماعی ايرانی و به وجود آمدن مسائل و نگرانی
درگير نکردن حل مسائل اجتماعی و  به وکارهاکسبعدم توجه  چراکهمسائل اجتماعی نمايد.  تر درگيرجدی

ايداری ها را در پای نزديك گريبان خود بنگاهدههای خود با اين مسائل و توجه صرف به سود اقتصادی، در آينراهبرد
سئوليت مپيشينه و مبانی نظری تحقيق  در  ازآنجاکه خواهد گرفت. بلندمدتمزيت رقابتی و ماندگاری و بقاء 

و [ ۰3] برد دارد-برد یارابطهکسب مزيت رقابتی و رسيدن به  یوسوسمتبيشتر  راهبردیاجتماعی در ديدگاه 
ظری آن در ارزش افزايی ن مطالعهبدين ترتيب سهم اين است،  قرارگرفته موردتوجهنتايج فراتر از اين رابطه کمتر 

 یسازمفهوم محوراجتماع یهاراهبرد، در اين پژوهش که يیهاراهبرد یريگشکلمحتوای است که با بررسی 
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را به  يیهاراهبردبه چنين  یابيدستشرايط و لوازم تری برسيم که تمام سامانمندو  ترجامع، به ديدگاهی اندشده
و  طالعهموردممسئله پژوهش حاضر، پرتوافکنی به حوزه  بيترتنيابه خاص آن در برداشته باشد. یامدهايپهمراه 
ت برای پژوهشگران حوزه مديريبوده تا راه  مندنظاماين زمينه، مبتنی بر يك پژوهش  موجود در یهااندوختهتوسعه 
 هاپرسشبه دليل وجود  همواره محوراجتماع یهاراهبردمفهوم زيرا  نمايد. ترروشننيز فعاالن اقتصادی  و یراهبرد

مورد اهميت بسياری  هاشرکتور عمل کردن و يا مسئوالنه عمل کردن و انتقادات فراوان به جهت چالش سودآ
اده سوق دمحور اجتماعبه سمت اقدامات  هاشرکتچرا و چگونه  دهدیمکه توضيح  يیهايزممکاندرک و بوده است 

 .مديريت استموضوعات در مطالعات  نيزتريبرانگ چالش، يکی از شوندیم
رصدد د از طريق روش واکاوی کيفی فراترکيب در مطالعات پيشين، با توجه به توضيحات مطروحه، اين پژوهش

 مندینظاممراحل  از طريق شرکت محوراجتماع راهبردهایامع ج پردازیمفهومو  پژوهش مسئلهپاسخگويی به 
به اين  تا شودیم تالشدر اين ارتباط  .شودمی سازیپياده( ۵۴۴6) 1باروسوساندوسکی و با الگوی  است که

 دراهبر دهندهليتشکابعاد و عناصر  ؟شرکت چيست محوراجتماع یهاراهبردکه محتوای  دنپاسخ داده شو هاپرسش
ارچه پيک صورتبهپژوهش  یهاافتهي انيپاو در  ه هستندچ هاراهبردن اي ترگسترده یامدهايپ و ؟اندکدم محوراجتماع

 .شودیمو ارائه  یبندجمعپژوهشگران، برای  يیشنهادهايپهمراه با 
 
 چارچوب نظری تحقیقو  مبانی .2

مسئوليت اجتماعی  «چرا»از فرصت اجتماعی شرکت بحث  در بحث مفهوم( ۰۵۴۴) ۵هادسنگريسن و  زعمبه
رصتی عنوان فای که مسئوليت اجتماعی شرکت بهآن و فراتر از آن، به سمت آينده «چگونگی»شرکت؛ به سمت 

( استدالل کردند 1996الگسدون )برک و  1996در سال . ]۵1[ ، درک شده، حرکت نموده استوکارکسببرای 
ری در قالب يگاندازهقابليی و شناساقابلخلق ارزش  تواند منجر بهیم یراهبرد اجتماعی مسئوليتکه استفاده از 

را مطرح کرد. در همين دوره  مسئوليت اجتماعی یراهبردسازی يادهپو مبحث  شود هابنگاهمنافع اقتصادی برای 
. ]36[دشدنتوسعه داده  شهروند شرکتی ها وشرکتنفعان، عملکرد اجتماعی موضوعات جايگزين مانند نظريه ذی

های مسئوليت اجتماعی بدون دارند که اگر شرکتی در فعاليتیماذعان ( ۵۴19همکاران )و  3کالبريس ارتباطنيدرا
ن بسنده انفعذیگذاری کند و تنها با يك واکنش ساده به تقاضاهای نهادی و سرمايه راهبردیداشتن يك ديدگاه 

 داردای آن نهسته هایراهبرداصلی و  وکارکسبداری منجر خواهد شد که ارتباطی با ريسكهای کند، به فعاليت
ها نقش که شرکت اندبودهاين باور  کنندهمنعکس ۵۴۴۴در دهه سال مسئوليت اجتماعی يف تعار يجتدربه .]1۴[

برای آن  لذاانتظارات اجتماعی و در جستجوی پايداری باشند،  آن بايد پاسخگوی نوبهبهجديدی در جامعه دارند که 
 ۵۴1۴در سال  یراهبرد مسئوليت اجتماعیپيرامون مزايای بحث اين . ]۰8، ۰۰[يرندبگ یراهبردکار بايد تصميمات 

بر مباحث خلق ارزش مشترک و اجرای اقدامات مسئوليت اجتماعی جهت کسب مزيت رقابتی توسعه داده شد. 
که اين مفهوم با مفهوم کنند یم ديتائ ۰خلق ارزش مشترکمفهوم  دهندگانارائه( ۵۴۴6کرامر )و  پورتر تباطارنيدرا

 مسئوليت اجتماعی هاآنبا آن تفاوت دارد.  حالنيدرعهايی است اما یهمپوشانمسئوليت اجتماعی شرکت دارای 
ز بر بيشتر متمرک مشترک ارزشخلق  کهیدرحال دانندیمبيشتر مفهومی متمرکز بر مسئوليت هزينه محور  را

 .]9[سودمحوراست ی جديد و بازارها ها وفرصت
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اعی اجتم قرارداديك  کنندهمنعکسپاريس و اهداف توسعه پايدار که تصويب شد،  نامهتوافق ۵۴1۲در سال 
يابی به دستی مرتبطی در سطح جهانی جهت هانقش رودیمها انتظار جديد است که بر اساس آن از شرکت

ير آن بر تأث سازی ويادهپبر  مسئوليت اجتماعیکنند. از اين زمان به بعد، ادبيات پيرامون  ءاهداف توسعه پايدار ايفا
 کحال اهميت دريندرعو  اندمرتبطکه تا حدودی با اهداف توسعه پايدار  اندمتمرکزشدههای خاص عملکردی ينهزم

 .]36[پابرجاست ارزش مشترک همچنان  در پتانسيل آن در خلقمسئوليت اجتماعی 
و  تریليتحل، تریکل یهادگاهيدبه سمت  هاشرکتمسئوالنه  یهاتيفعالدر مورد  دتريجدمطالعات  رونيازا

 یهاراهبرد عنوانبه)که اغلب  هاتيفعالاصالحی و ترميمی  . اين حرکت و انتقال از جنبهاندکردهحرکت  ترکپارچهي
 وانعنبهمواردی که در ادبيات مانند محتاطانه )اقدامات پيشگيرانه و  یسوبه(، اندشده یسازمفهومواکنشی 

 یارکردهاک( بيانگر آن است که مسئوليت اجتماعی بايد در شوندیمکنشگرانه، کارآفرينانه و خالق ياد  یهاتيفعال
 مثالعنوانبه. ]۵۰ [ادغام شود سازمانی راهبردسطوح مختلف گنجانده شود و در  هاسازمان وکارکسب یاهسته

د ناسايی کردنگيری مسئوليت اجتماعی را در شش سطح ش( در پژوهش خود شش نوع جهت۵۴13) 1ويتوال و روبينو
: سطح اول، فاقد مسئوليت اجتماعی؛ سطح دوم، مسئوليت اجتماعی اتفاقی؛ سطح سوم مسئوليت اجتماعی که شامل

سطح  و یراهبرد وکارکسبرسمی؛ سطح چهارم، مسئوليت اجتماعی عملياتی؛ سطح پنجم، مسئوليت اجتماعی 
 رويکردی کنشارای هستند د یراهبرد ه اخير کهدر سطح شرکت. دو ديدگا یراهبردششم، مسئوليت اجتماعی 

ها ابزاری برای رسيدن به مزيت راهبرداين  وکارکسبها هستند. در سطح محور شرکتهای اجتماعبه فعاليت گرا
ای گيرد؛ اين رويکرد در راسترقابتی هستند و در اينجا اهداف اقتصادی و رقابتی باالتر از اهداف اجتماعی قرار می

های سطح ششم يعنی در راهبرداما در ؛ ( است۵۴۴1) الن ( و هاستد و۵۴۴6نظريه افرادی چون پورتر و کرامر )
 یاهبردرهای شرکت و فرآيندهای مديريت راهبردهای مسئوليت اجتماعی کامالً در رسالت، سطح شرکت، فعاليت

شوند که می ای را شاملهای نوآورانهراهبرد( ۵۴13زعم ويتوال و روبينو )به هاراهبردشده است. اين دست ادغام
در ارتباط با  تریميقد یهادگاهيد نظرازنقطه. ]۰1 [منجر به اصالح زمينه اجتماعی شودتوانند در مواردی حتی می

شرکت ] ۰3و۵۰[ گيری مسئوالنه بيرونی يا عينی گرايانه است برجهت، تمرکز عمده هاشرکتمسئوالنه  یهاتيفعال
 هادولته ک کندیمحاالت سازمانی يك شرکت تعيين  یهاتيمحدود و نبايد بازيگر اصلی مسئول در جامعه باشد

ضر و حال حا بايد در يیازهاينچه  کهنياحکومتی نقش کليدی را در تعيين حصول اطمينان از  یانهادهو ديگر 
 .]۵۰[ شود، دارند برطرفآينده،  یهانسل

 هستند تا يك وکارکسببيشتر يك مدل  درواقعهرم که قاعدۀدر ارتباط با مفهوم خلق ارزش مشترک و 
 هاشرکتمسئوليت اجتماعی  یهاتيفعالو بررسی ( ۵۴19) ۵گفت که بر طبق مطالعه پورتالز توانیمراتژی، است

در مسئوليت اجتماعی  . در ديدگاه کارکردگرايی،رديگیمکارکردگرايی قرار  یهادگاهيداين دست مفاهيم در دسته 
آن است. چالش اصلی در اينجا پيدا کردن  یهاراهبردجستجوی مزيت رقابتی برای شرکت و در برخی موارد 

 یابيگاهيجابازار يا صنعت و پرداختن به آن به شيوه متناسب و متوازن، که منفعت اجتماعی پيامدی از  یازهاين
 یاندازهامچشبرد است. در چنين  -برد صورتبهشرکت يا افزايش درآمد اقتصادی آن است. رابطه تحت اين ديدگاه 

فرض بر اين است که وجود نياز  بخشی از جمعيت، فرصت بازاری را برای شرکت ايجاد  ،مبتنی بر ارزش مشترک
برای ارائه منفعت اجتماعی از طريق فروش  هاشرکتهرم نيز به معنای جستجوی  قاعدۀ، مفهوم رواز اين. کندیم

 .]۰3[شدبرای جمعيت فقير جامعه، پيشنهاد  در يك قيمت مناسب محصوالت يا خدمات

                                                                                                                                                 
1 Vitolla 
۵ Portales 
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 رارگرفتهقو تمرکز  موردتوجهبيشتر  هاشرکتمسئوالنه  یهاتيفعاليك سری نظرياتی که در حيطه  تيدرنها
تماعی در مورد مسائل اج هاشرکتاست. بر طبق اين نظريه کنشگری  1هاشرکتکنشگری اجتماعی  یهاهينظر

 با راستاهم تواندیماز اين منظر،  هاتيفعالدر اين  هاشرکتدرگيری  درواقع .]1۴[ در حال افزايش است متناوباً
اعی اجتم یازهاينبر روی يك نياز يا  وکارکسبباشد که ايده پشت آن، تمرکز  ۵هدف محور یوکارهاکسبمفهوم 

 .]۵1[ استراه عمل در جهت يك بنگاه سودآور به هم هاآنبه  پرداختنو  جهت رفع
ر در به دنبال تغيي هاشرکتساختارگرايانه ديدگاه همچون  هافلسفهو  هادگاهيديك سری از  منظر از ،درمجموع

پيشينۀ که در  يیکارکردگراديدگاه  برعکس، رنديگیمجامعه هستند که بر اين اساس رويکردی کنشگرانه در پيش 
نظيم روابط به دنبال ت هابنگاهو در آن  اندقرارگرفتهو توجه  یموردبررسبيشتر  یراهبردمسئوليت اجتماعی  تحقيق

ديدگاه ساختارگرايی، بخشی از اين درک است که رابطه . هستند محوراجتماع یهاتيفعالخود با جامعه از طريق 
بيشترين ارزش برای هر دو طرف و بر  کسب باهدف هاستآنبين تجارت و جامعه نتيجه فضای گفتگوی بين 

و همچنين  هاآننفعان و ذی هاشرکت انصاف. اين رابطه با توجه به زمينه و تعامل بين اساس اصول عدالت و
اوم مد طوربه، هويت، تنظيمات اجتماعی و منافع مشترک وجود دارد هاارزشمبادله متقابلی که بين سيستم 

ساخت اجتماعی و درون دانشی بين اجتماع و ،محوراجتماع یهاتيفعالدر اينجا . شودیمبازسازی  و شدهساخته
 یسازادهيپو  یسازمفهومدر حال تغيير است و عنصری بين االذهانی را برای عمليات،  دائماًشرکت است، بنابراين 

ر يك نتيجه را عنص به یابيدست هدف باايجاد روابط اجتماعی  اين ديدگاه تقويت سازی و .]۰3[ کندیمآن ارائه 
 محورجتماعااقدامات  کهنياشناسايی  منظوربه رونيازا. رنديگیماجتماعی در نظر  یهاینوآورکليدی در توليد ارزش 

يشترين ب ندهايفرآو  کردهايرونوآوری اجتماعی باشد بايد مشخص شود که کدام   منبع تواندیمچگونه  هاشرکت
اجتماعی، تغيير اجتماعی است. با توجه  یهاینوآوريکی از عناصر اصلی  زيراتغيير اجتماعی را منجر خواهند شد، 

 باًيتقر اکهچراست از اين ويژگی برخوردار نيست  شدهاشارهبه آن  پيشنهکه در  اه کارکردگرايیبه اين هدف، ديدگ
 .]۰3 [در جامعه نيستند به دنبال هيچ تغييری

 یهایريگجهتمسئوالنه شرکت و استراتژی آن بر مبنای  یهاتيفعالنحوه ارتباط بين  ريباز تصو ،از طرفی 
آن دارد،  یامدهايپو همچنين  وکارکسببرای رفتار اخالقی و پايداری  یاژهيومسئوالنه نهادين و بيرونی، اهميت 

برای ) 3یطيمحستيزکه در راستای عدالت اجتماعی و  رنديگیمناديده انی را نفعذیاين  کالسيك، یهادگاهيدامّا 
از ديدگاه مسئوليت بيرونی ديده شود، افراد  کهیوقتهستند را.  حياتی ۰ان برجستهنفعذیمثال فقرا، نسل آينده( 

بر روی  یريتأث اصالًکمی و يا  ريتأث هستند، یاهيحاشان نفعذیکم، که  یزنچانهخريد و  باقدرتنسل حاضر 
يروی از قانون که فراتر از پتمايل دارد که مسئوليت را ) تيدرنهامديريتی ندارند. ديدگاه کالسيك  یهایريگميتصم

کالسيك جهت ترکيب مسئوليت  یهادگاهيددر  رونيازا .]۵۰ [داست( بر عهده بازيگران خارج از سازمان بگذار
، شدهیومنزان ضعيف و نفعذیو اين  شوندینمدر نظر گرفته  شدهیمنزوان نفعذی شرکت، یهاراهبرداعی در اجتم

رت، از ديدگاه مرسوم، فاقد قد هاآنتسليم شوند زيرا  هاشرکتدر برابر اقدامات  شيوبکمممکن است مجبور شوند 
 هاشرکتنقش  ديدگاه منطق نهادی، ژهيوبه دتريجد یکردهايرودر  ،بنابراين؛ ]۵۰ [مشروعيت و فوريت هستند

انتظار  هارکتشبلکه از  .شوندیمتعريف  زابرونانتظارات باکامل  طوربهکه  شودینمپاسخگو در نظر گرفته  صرفاً
به  فضا برای پرداختن کهیهنگام ژهيوبهچابك عمل کنند،  پايداری خود نوآور و یهاراهبردکه در تغيير در  رودیم

 .]۰۵ [مختلف وجود دارد یهانهيگزچنين تغييراتی با واکنش 

                                                                                                                                                 
1 Corporate social activism 

۵Purpose-driven 

3Ecological and social justice 

۰Salient stakeholders 
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 تحقیق یشناسروش .3

 ترجامع يیامدهايپو  هادگاهيدبر مبنای  محوراجتماع یهاراهبرد یپردازمفهومکه هدف اصلی پژوهش نجاآزا
ی ن شناسايآ یراهبردخاص  یهایريگجهتنای بر مب يیهاراهبردو عناصر چنين  هامؤلفه لهيوسنيبداست تا 

 انددهشیگردآور یکاردستبدون  هادادهش حاضر در پژوه ازآنجاکهو  بر اساس هدف، بنيادی استتحقيق شوند، لذا 
 1رويکرد فراترکيبپژوهش  سؤاالتو پاسخ به  مسئله. برای حل شودیمتوصيفی شمرده  هایپژوهشدر زمره 

 که پردازدمی تحقيقاتی به ،ترکيب و ارزشيابی کردن، پيدا برای منابع مندنظام مرور با اين روشاست.  شدهاستفاده

به دنبال  وترکيب بيشتر تفسيری است هدف فرا]۵۵[انددرآمده تحرير یرشته به خاص موضوع يك قبالً پيرامون
 (1 :ترکيب موجود است که شاملفر درروشسه الگوی متداول در اين ارتباط ]۰8[ هاستدهيپددرک و توضيح 

 یامرحلهالگوی هفت  (3 (،۵۴۴۲والش و دان ) یامرحلهالگوی شش ( ۵(،1988) ريهنوبلت و  یامرحلهالگوی سه 
 (۵۴۴6باروسو )الگوی آخر يعنی الگوی ساندوسکی و  ،در ميان اين سه الگو است.( ۵۴۴6باروسو )ساندوسکی و 

 :شودیماست و شامل مراحل زير  هاآن نيترمتداولو  نيپرکاربردتراست که  شدر اين پژوه مورداستفادهالگوی 
 پژوهش سؤالطرح  (1
 مند پييشينۀ تحقيقنظاممرور  (۵
 مناسب یهامقالهجستجو و انتخاب  (3
 استخراج اطالعات مقاله (۰
 کيفی یهاافتهي و ترکيب ليوتحلهيتجز (۲
 کنترل کيفيت (6
 هاافتهيارائه  (1

نجام پژوهش است که پژوهشگر در فرآيند ا یسؤاالتدر اين روش، طرح  ، اولين گاممذکوربا توجه به موارد 
 :اندشدهمطرحپژوهش به شرح زير  اين یهاسؤالرا دارد.  هاآنخود قصد پاسخگويی به 

 چيست؟ شرکت محوراجتماع یهاراهبرد یراهبرد یهایريگجهتمحتوا و  (1
 ؟اندکدم شرکت محوراجتماع یهاراهبردو عناصر  هامؤلفه (۵
 چيستند؟ محوراجتماع یهاراهبرد یامدهايپ (3

س بر اسا وجوجست، ابتدا بايد محدوده مندنظام یوجوجست انجام منظوربهپژوهش،  یهاسؤال پس از تعيين
 یهامقاله شرکت، محوراجتماع یهاراهبردبرای يافتن مستندات و منابع  رونيازاروش فراترکيب مشخص شود. 

، Googlesholar ،Web Of Science ،Scopusاطالعاتی  یهاگاهيپا ی نمايه شده درمطالعات کيفی و کمّ

Sciencedirect ،Emerald ،Wiley Online Library ،Irandoc، Sid و Magiran  با استفاده از کلمات
 وکارکسباجتماعی شرکت، خلق ارزش مشترک، نوآوری اجتماعی، راهبرد شرکت، مسئوليت اجتماعی  :کليدی

برای اين  جستجو شد. 1۰۴۴ خردادماهالی  1399در بازه زمانی ارديبهشت ، یراهبردمسئوليت اجتماعی  مسئوالنه،
وليه ا یارهايمعمورد انتخاب اوليه قرار گرفتند.  زير یارهايمعمستند بررسی و طبق  ۵1۰در اين بازه زمانی منظور 

 زير است. مواردشامل  هامقالهانتخاب رودی و

و حجم منابع و عدم  ازحدشيببه دليل سنگينی ) رديگیبرمسال اخير را در  1۲بازه زمانی انتشار مقاالت  (1
سال  1۲در  یراهبردو همچنين اينکه تحول مفهومی موضوع جديد به سمت ديدگاه  هاافتهيبودن  روزبه

 (.رسدیممحدوديت زمانی ضروری به نظر  بوده است، ترپررنگاخير 

                                                                                                                                                 
1 Meta-Synthesis 

ت

نظ

یم 

گ

 ری
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علمی داخلی و خارجی مربوط به موضوع پژوهش که  یهامجلهدر  شدهچاپمقاالت فارسی و انگليسی  (۵
 در دسترس باشد. هاآنمتن کامل 

ر د شدهدادهبر اساس الگوريتم نشان ، هادادهغربالگری مناسب در  یهامقالهانتخاب نهايی  برای ،تيدرنها
 یوجوستج مورد ارزيابی قرار گرفت. شپژوه شرودسترسی و کيفيت  محتوا، مانند، عنوان، چکيده، نکاتی 1نمودار 

در  درواقعمقاله انتخاب شد.  66 تيدرنهات و به حد اشباع ادامه داش رفت و برگشتی و تا رسيدن صورتبهمقاالت 
 اين مرحله کفايت تئوريك مالک اندازه نمونه آماری است.

 

 
 مقاالت یگرغربالفرآيند . 1نمودار

 
 پژوهش یهاافتهیو  هادادهتحلیل  .4

مفهوم  18 مقوله اصلی و ۵، تعداد شدهانتخابمقاله نهايی  66 روش تحليل محتوا رویهای با توجه به بررسی
بر اساس  دانپرداختهمسئوالنه  یهاراهبردبه  که پيشينهبخشی از  درواقع قرار گرفت.کد باز مورد شناسايی  ۲۴و 

رد با ب -بر روی رابطه برد تأکيد، دهدیمرا شکل  هاآن محوراجتماع یهاراهبردفلسفه و ديدگاه و ساير عواملی که 
ادی و اولويت ارزش اقتص بر تأکيدبا  اجتماعی آن -بين کسب ارزش اقتصادی توازنو  دارند جامعه و مزيت رقابتی

 زمانی یهابازهکه پيشينه بخش ديگر  اما در؛ رودیماز بين . ]۰3[ تمرکز بر بهبود رابطه خود با جامعه و نه تغيير آن
با  برد-رابطه برد بر تأکيد تنهانه شودیمرا شامل  یمحوراجتماع یهاراهبرد، اقدامات و رديگیبرمرا در  دتريجد

جتماعی ا -اقتصادی یهاارزشو با ايجاد تعادل بين  دهدیمقرار  تأکيداز آن را مورد  فراتر یارابطهارد بلکه جامعه ند
وان تمی ،بنابراين. شودیمتبديل ]۰3[و ] ۵۰[يیافزاهم، به ارزش رتريفراگ یهاراهبردبا در نظر گرفتن اقدامات و 

اول سطح  محوراجتماع یهاراهبردرا به  راهبردیدر سطح  محوراجتماع شدهيیشناسا محورهای اجتماعراهبرد

 تعداد منابع يافت شده
N=215 

 
 مقاالت رد شده به دليل عنوانتعداد 

N=32 
 

 کل مقاالت برای بررسی چکيده
N=183 

 تعداد مقاالت رد شده به دليل  چکيده 
N=51 
 

 کل مقاالت برای بررسی محتوا
N= 132 

 

 کل مقاالت برای بررسی کيفيت روش
N= 84 

 

 تعداد مقاالت رد شده به دليل  محتوا
N=48 
 

 شده به دليل  کيفيت روشتعداد مقاالت رد 
N=18 
 

 کل مقاالت  نهايی
N= 66 
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از  هرکدام بندی کرد.( دسته1های فراگيرراهبرد) محور سطح دومهای اجتماعراهبرد و گر(تنظيم هایراهبرد)
 .اندشدهمشخص ۵و  1 یهاجدولدر به خود  بوطمر عناصرمفاهيم و با مقوله اصلی یهاراهبرد

 
 (گرميتنظ محوراجتماع یهااول )راهبردمقوله  مستخرج از و مفاهيم کدهای باز. 1 جدول

استخراج  منابع

 کدها
 مفاهیم کدهای باز

[؛]۵3[؛]11[؛]۵8[؛]۰۵[
 ]۰1[؛] ۰۲

ديدگاه  ؛ ناشی از اينشودیمهدايت  و شودیماز درون ناشی  مسئوالنه شرکت اقدامات
 یازهاينجهت پرداختن به  بالمنازع يیفضاهااقتصادی انگيزه جستجوی  طوربه مديريت که

 .اجتماعی دارد

 مسئوالنه یريگجهت
 نهادين

 .شودینمپرداخته  هاارزشو  اندازچشمدر مفهوم خلق ارزش مشترک به  ]1۵[؛]1۲[؛]6[
عدم پرداختن يا کمتر 

 ،اندازهاچشمپرداختن به 
 تيمأمورو  هاارزش

 ]11[؛]۲[؛]۵۵[؛]۰۰[

 بر عملکرد يا ارزش شرکت ريتأثتمرکز اجرايی بر خلق ارزش مشترک و توسعه پايدار با 
 .است

مسئوالنه از طرف حاکميت شرکتی و تنظيم  یهاتالش یراهبرد یريگجهتتضمين 
 شرکت؛ راهبردمرتبط با  مسئوالنهاقدامات 

با حاکميت  نحوه ادغام
 دراهبر صورتبهشرکتی 

 ابزاری

[؛]۵6[؛]۰۰[؛]۵3[؛]33[
 ؛]۰1

 ؛]3۵[؛]1۵[

 درون به بيرون به نقشه تأثير اجتماعی بر روی زنجيره ارزش؛ نگاه

 گيرندوکار صورت میاغلب در سطح کسب اين دسته از اقدامات
زنجيره  ازجملهبرخی از شرکای زنجيره ارزش  یطيمحستيزاجتماعی و  راتيتأثاهميت 

 های توزيع و عمليات توليد؛، کانالنيتأم
 .با رويکرد بازمهندسی زنجيره ارزش هاشرکتمسئوليت اجتماعی 

 
 ليوتحلهيتجزسطح 

 سازمانی

 ]1۵[؛]3[

 بندی بين اهدافای بيشتر به مفاهيمی همچون ارزش مشترک، فقدان اولويتمنطق حرفه
 تکيه دارد. هاآنتنش و تعامل بين محيطی، اجتماعی و اقتصادی و حتی انکار زيست
ند المللی مانبين یگزارش دههای ها به التزام به چهارچوبای شرکتمنطق حرفهبر مبنای 

 اش )استانداردالعمل گزارش جهانی هستند که آخرين نسخهاز سوی دستور شدهمطرحموارد 
GRI منتشر شد. ۵۴16( در سال 

 یاحرفه منطق نهادی

 ؛]۵1[؛]۵6[؛]۵3[؛]۰1[

 ؛]۰۲[؛]۵8[
 .ها ابزاری برای رسيدن به مزيت رقابتی هستندراهبردوکار اين در سطح کسب

 گيرد.در اينجا اهداف اقتصادی و رقابتی باالتر از اهداف اجتماعی قرار می
 یهاارزشبر  تأکيد

 رقابتی و اقتصادی

]۰1[ 

 عنوان کارکرد اجتماعیهمسئوليت اجتماعی ب
راهی برای تنظيم و بهبود رابطه خود با جامعه  عنوانبهاجتماعی  یهاتيمسئولاز اقدامات و 

 .کندیماستفاده 
ال مثبتی بر عملکرد اقتصادی يا م ريتأثاقدامات شرکت در راستای مسئولت اجتماعی بايد 

 .بگذارد
 در اين ديدگاه شرکت به دنبال مزيت رقابتی است.

اقتصادی شرکت مد آو افزايش در یابيتيموقعدست يافتن به مزيت اجتماعی ماحصل 
 است.

 رويکرد يا ديدگاه
 کارکردگرايی

1[؛]۵1[؛]۰۰[؛]3[؛]۰1[
9[ 

 به دنبال ايجاد تغيير در جامعه و حتی شرکت نيستند؛
های اجتماعی و عنوان راهی برای حفظ دستگاهدر اينجا مسئوليت اجتماعی شرکت به
 هايی است که جامعه دارد.احترام به ويژگی

 هستند. وکارکسبنهايت امر به دنبال بازتعريف زنجيره ارزش 
 برد -برد یهاحلراهجستجو برای 

رويکرد تنظيم گری 
 به جامعه سبتن

 ]16[؛]13[؛]38[
ا مرتبط ب یهاینوآورچندگانه در مورد  یکردهايرونوآوری پايدار مفهومی است متشکل از 

سبز، اقتصادی، محيطی و پايدار. اين نوآوری در اشکال  یهاینوآور پايداری همچون
 .شودیمظاهر  وکارکسب یهامدل، خدمات و ندهايفرآمحصوالت،  ازجملهمتفاوتی 

مثل  یاگستردهپيامد 
نوآوری اجتماعی، 

                                                                                                                                                 
1Inclusive strategy 
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 ای از منابعکشد که شامل مجموعهرا به تصوير می راهبردنوآوری اجتماعی شرکت، نوعی 
دانش مديريتی با مشارکت های بازاريابی و های نوآوری، مهارتيك شرکت مانند ظرفيت

 محيطی استهای اقتصادی، اجتماعی و زيستها برای هم آفرينی ارزشمنابع ديگر بخش
 .وکار و جامعه تأثير مثبت و پايداری داشته باشدکه ممکن است برای کسب

نوآوری پايدار و توسعه 
 پايدار

 
 فراگير( محوراجتماع یهاراهبرد)مقوله دوم  مستخرج از مفاهيمو . کدهای باز ۵جدول

استخراج  منابع

 کدها
 مفاهیم کدهای باز

 ؛]۰۲[؛]۵3[؛]11[؛]1[
]۰1[ 

 شناختی؛های اخالقی، معنوی، نمادين، زيبايیمبنا
 هايی برای فقرا،کن کردن فقر توسط خلق فرصتچون ريشه يیهاآرمان

 مسئوالنه یريگجهتسطح تعالی گرايانه 

 یريگجهت
 مسئوالنه
 نهادين

]۰۲[ 

در  رمحودر اينجا فلسفه مديريتی و کارآفرينانه نوآورانه بيشتر مدنظر است و نوع اقدامات اجتماع
 کل شرکت ريشه دارد؛ راهبردمأموريت و سيستم 

تعهد که شرکت بتواند اقدامات خوب و مفيد را در فرهنگ خود جای دهند و بهترين روش برای اين
 .های خود بگنجاندانداز و ارزشرا در رسالت، چشم هاآن خود را نسبت به آن حفظ کند، اين است که

پرداختن به 
، اندازهاچشم

و  هاارزش
 تيمأمور

 ]۲[؛]۰۰[
 .نفعان استتمرکز اجرايی بر خلق ارزش برای تمام ذی

 .و اجتماعی یاقتصادتوازن عملکرد مالی،  یحاکميت شرکتی در راستای برقرار
 .حاکميت انعکاسی و مشارکتی

با  نحوه ادغام
حاکميت 
شرکتی 

 صورتبه
يکپارچه و 

درونی سازی 
 شده

 ؛]36[؛]۰1[؛]۰۰[؛]6[

 در هاسازماناقتصادی وجود دارد و از اهداف  -نگرش فرا سازمانی نسبت به بهبود عملکرد اجتماعی
 است؛ وکارکسب، بهبود عملکرد کل اکوسيستم محوراجتماع راهبردیی هاانتخاب
، کنندهايشان منعکس میهايی در مورد جامعه و مسائل جهانی را در فعاليتها دغدغهدر اينجا شرکت

وکارشان اصلی کسب طور مستقيم به هستهبه هاها و نگرانیکه حتی ممکن است بعضی از اين دغدغه
 مرتبط نباشند.

سطح 
 ليوتحلهيتجز
 سازمانیفرا 

]3[ 

ر ل دارد و بتعام هاآنکند که با خاص بر کمك شرکت به اجتماعاتی تمرکز می طوربهمنطق اجتماع 
 .گذاردمی ريتأث هاآن

ع/نامشروع و نفعان درگير، اعضای اجتماع هستند، بدون تمايز مشخص بين ذينفعان مشروذی
 .قدرتمند ريغقدرتمند/

انند شود که بخشی از اجتماع هستند مبينی میبرای بازيگرهايی پيش عتاًيطبهمکاری و مشارکت نيز 
 مند به يا مرتبط با اجتماع محلی.المللی عالقههای محلی يا بينانجمن

 منطق نهادی
 اجتماعی

 ]۵3[؛]۰1[
 

 .زمانهم طوربهمحيطی و نهادی  -اقتصادی -اجتماعی -اقتصادی یهاارزش
رزش کنند، جستجو برای ادنبال می اجتماعی یهاتيمسئول سازیپيادهها در يکی از منافعی که شرکت

عنوان يك بازيگر اجتماعی تعريف افتد که شرکت خود را بهافزايی است. اين امر زمانی اتفاق میهم
کند که قلمرو خاصی را با ساير بازيگران مشترک دارد و تنها راه تضمين بهبود عملکرد آن توليد 

 .رفاه استاقداماتی باهدف 

بر  تأکيد
 یهاارزش

 يیافزاهم

]۰1[ 

CSR  اجتماعی؛ -ساخت شناختیبرای 
ها به دنبال تغيير در جامعه هستند که بر اين اساس رويکردی ساختارگرايانه شرکت از منظر ديدگاه

 گيرند؛کنشگرانه و فراگير در پيش می
 و انصاف؛ هدف کسب بيشترين ارزش برای هر دو طرف و بر اساس اصول عدالت

 

رويکرد يا 
 ديدگاه

 ساختارگرايی

 ]19[؛]۰۰[؛]3[؛]۰1[
حل ها مدنظر است که اولويت آن ايجاد راهوکار شرکتتغييرات گسترده متحول سازی در مدل کسب

 .زمان استصورت همبرای مسائل اجتماعی در کنار سود اقتصادی بلندمدت به
 .وکار، اکوسيستم و جامعه هستندتغييراتی در کسبها به دنبال ايجاد در اهداف تغيير سازمان

 رتغييرويکرد 
نسبت به 

 جامعه



ـ شماره مطالعات م   1۴  1۰۴1  ـ زمستان ۲۵ديريت راهبردی 

 

 برد -برد فراتر از رابطه

 
 ؛]۰8[؛]3۲[؛]13[؛]38[

 ؛]۵9[

کننده است که بر روی تغيير و بهبود نوع نوآوری، زيرمجموعه نوآوری مختل نيا نوآوری تسهيل گر؛
 اجتماعی متمرکز است؛

ی نوآورانه است. ايده اصل یهایابيارز یندهايفرآنوآوری مسئوالنه؛ مبتنی بر رويکردهای حاکميتی و 
دموکراتيك و تحقق اشکال مشورتی حاکميت مانند درگيری و مشارکت  یهاینوآورپشت اين مفهوم، 

 ن و عامه است.انفعذی
( و بخش خصوصی را GLCدولت )های وابسته به مسئوليت اجتماعی همکاری بين دولت، شرکت

 د.کنتضمين  بلندمدتکند تا پايداری اقتصادی را در یمتقويت 
ماعی های مسئوالنه اجتيتفعاليك شرکت در توسعه جامعه است، بنابراين  راهبردمسئوليت اجتماعی 

 .آوری جامعه دار برتابيم مستق يرتأث
ی، مشروعيت سازی و توانمندسازی ايجاد افزايطبق ادبيات رشد فراگير، اين رشد در جوامع از طريق هم

 نقش پررنگ و فعالی را ايفا کنند. توانندوکارها در اين راستا میشود، که کسبمی

پيامد 
 یاگسترده

 مثل نوآوری
، تسهيل گر
نوآوری 
 مسئوالنه،

ر فراگي توسعه
 یآورتابو 

 اجتماعی

 

 کنترل کیفیت پژوهش

ری است آما یريگميتصم یابزارهاکاپا يکی از روش است.  شدهاستفادهبرای ارزيابی پژوهش، از ضريب کاپا 
 صورتهبکه هر يك  پردازدیم یريگميتصمکه به بررسی اندازه توافق و هماهنگی بين دو فرد، پديده و يا منبع 

 نشانۀباشد  تركينزد+ 1که هر چه به  ت+ اس1تا  -1. ضريب کاپا عدی بين اندقرارگرفته یريگمورداندازهجداگانه 
 .وجود توافق مستقيم و متناسب است

    کيفی یهاپژوهشنحوه محاسبه پايايی در 
 

است که  يیواحدهانيز نسبت   Peهست و  توافق هاآنکه در مورد است  يیواحدهانسبت  Poدر اين رابطه 
توافق باال بين دو  ۀنشان/. محاسبه شد که 1۵در اين پژوهش شاخص کاپا  توافق تصادفی باشد. رودیماحتمال 

 ديتائها را آنکيفت خبرگان  نظر ازشده،  ءاحصا یهاشاخصمطالعه و  66متخصص است. در اين مطالعه، تمامی 
 .کردند

صورت گرفت، دو نوع  موردمطالعه یهامقالهکه از تحليل بخش کدگذاری از  طورهمان. کدهاتحلیل 
 یهاراهبرد: نوع اول یهاراهبردمورد شناسايی قرار گرفت.  محوراجتماع یهاراهبردحاصل از  یبنددسته

مبانی ر در فراگير کمت محوراجتماع یهاراهبردت و اس قرارگرفته موردبحثپيشينه ر بيشتر د گرميتنظ محوراجتماع
رح ش ليتفصبه هاآنخاص  یامدهايپو مشخصات هر يك و  هایژگيواست. در ادامه  قرارگرفته توجه مورد نظری
 .شودیمداده 

 (گرمیتنظ یهاراهبرداول )سطح  محوراجتماع راهبرد الف(

هستند که مربوط به بازمهندسی زنجيره ارزش هستند، يعنی  يیهاراهبرد محوراجتماع یهاراهبرداين دسته از 
( بيشتر ۵۴1۵همکاران )و  1رنگان زعمبهبا رويکرد بازمهندسی زنجيره ارزش، که  هاشرکتمسئوليت اجتماعی 

و ديدگاه  است شدهپرداختهکه در ادبيات بيشتر به آن  شوندیمشناخته  راهبردی اجتماعی یهاتيمسئول عنوانبه
در  محوراجتماع یهاتيفعالدر ديدگاه کارکردگرايی،  کارکردگرايی قرار دارند. یهایتئورآن در دسته  غالب

آن است. چالش اصلی در اينجا پيدا کردن  یهاراهبردجستجوی مزيت رقابتی برای شرکت و در برخی موارد 
 یابيگاهيجابازار يا صنعت و پرداختن به آن به شيوه متناسب و متوازن، که منفعت اجتماعی پيامدی از  یازهاين

مبتنی بر ارزش مشترک فرض بر اين است که  یاندازهاچشمشرکت يا افزايش درآمد اقتصادی آن است. در چنين 
                                                                                                                                                 
1Rangan 
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 اين دسته از اقدامات. ]۰3[ کندیمبخشی از جمعيت، فرصت بازاری را برای شرکت ايجاد وجود يك نياز توسط 
 یهاراهبرد( در اين زمينه به بررسی رابطه ۵۴19همکاران )خرچی و . رنديگیمصورت  وکارکسبدر سطح اغلب 

 وکارکسبدر سطح  یهاراهبرداز نوع هستند و  عمومی رقابتی یهاراهبردکه بر مبنای ]۵1[اجتماعی شرکت 
بيشتر جهت کسب منفعت  هاراهبرداين دسته از . ]33 [پرداخته استبر روی خلق ارزش مشترک  ؛شوندیم مطرح

از  برخی یطيمحستيزاجتماعی و  راتيتأثگيرند، مانند اصلی شرکت صورت می یمشخطبرای موضوعات و 
 طورهمان ارتباطنيدرا. ]۰۲ [و ]۰6 [های توزيع و عمليات توليدکانال ،نيتأمزنجيره  ازجملهشرکای زنجيره ارزش 

 راهبردیاجتماعی  یهاتيمسئولبه بعد در ارتباط با  ۵۴۴۴زيادی از سال  یهاتالشکه در بخش قبلی ذکر شد 
 راهبردی مسئوليت اجتماعی( عنوان کردند که از طريق ۵۴۴6کرامر )در همين ارتباط پورتر و  صورت گرفت.

 از طريق شانیرقابتبا پرداختن به زمينه  توانندیم هاشرکتو اضافه کردند که  افتيدستبه مزيت رقابتی  توانیم
دو  د. طبق نظر ايننموقعيت رقابتی شرکت را نيز بهبود بخش، جامعه ايجاد منفعت برایرويکرد در عين اين 

اجتماعی بر روی زنجيره ارزشش داشته باشد  ريتأثبه نقشه  1درون به بيرون پژوهشگر يك شرکت، بايد اول نگاه
کند که  تمرکز را بر روی جامعه شناسايی کند و سپس بر روی آن مواردی شيهاتيفعالمثبت و منفی  راتيتأثو 

زمينه  ريتأثجهت درک  ۵بيرون به درونهستند. در ادامه شرکت بايد نگاهی  راهبردیدارای بيشترين ارزش 
را  هاشرکتداشته باشد. اين راهی است که  وکارشکسب یهاراهبرداجرای  و یوربهرهبر روی  شانیاجتماع

 رواقعدبا آن سازد.  وکارشانکسب یهاراهبردبا محيط اجتماعی و انطباق  متقابلشانقادر به درک روابط  تواندیم
جهت حداکثر  راهبردی مسئوليت اجتماعیدرک جديدی از  3از طريق رويکرد کل نگرانه (۵۴۴6کرامر )پورتر و 

اده شرکت ارائه دادند و توضيحاتی در مورد مزايای استف اتيعملبرای  جامعه وکارکسبکردن وابستگی متقابل بين 
د پيشنها هدف محور، محدود ديدگاه یجابهجامع  وکارکسبيك چارچوب  ، با ارائهراهبردی مسئوليت اجتماعیاز 

 یهاآماجو تنها بر مبنای اهداف و  نگرکلکه بدون داشتن ديدگاه  دارندیماين دو پژوهشگر اذعان  درواقعکردند. 
 ، با محدوديت مواجهوکارکسببرای خلق منافع اجتماعی در عين حمايت از اهداف نهايی  شرکت راتوانايی خاص، 

 کراهبرد یهایاجتماعمسئوليت همراه با اين تعاريف از  محوراجتماع یهاراهبرددر کل اين سطح از . ]36[ سازدیم
، ]۰۰[بط باشندمرت وکارکسبسته اصلی که به ه رنديگیمدر نظر  یراهبردمسئوالنه را  یهاتيفعالهستند که زمانی 

 .]۵1[و  ]۰6[ ،]۰۲[
 فراگیر( یهاراهبرددوم )سطح  محوراجتماع یهاراهبرد( ب

گيری مسئوالنه نهادين و ديدگاه جهت برمبتنی  وجود دارند که یمحوراجتماع یهاراهبرددوم  سطحدر 
صلی ، يعنی جايی که منفعت اکنندیمفرآيند توسعه مداوم درک  عنوانبهساختارگرايانه، رابطه شرکت با جامعه را 

 محوراجتماع راهبردديدگاه  نيمنظر ااست. از  بلندمدتو  مدتکوتاهدر  هاآن یازهاينرفاه همه ذينفعان و ارضای آن 
 هایگستيشا، اما همچنين از دهندیمابتکاری به جامعه ارائه  یهاحلراه هاشرکتاست که از طريق آن  یسميمکان

که  يیهاراهبرد. اقدامات و برندیمجامعه بهره  یازهاين نيتأمبازيگران خاص اجتماعی و دولتی برای  یهاتيقابلو 
بتنی ارتباط دارند و م شودیممفهوم نوآوری اجتماعی دنبال   مستقيم با منافع طوربه شوندیماين سطح دنبال در 

را انگيزه اصلی خود قرار  يیافزاهمشرکت، ايجاد ارزش  محوراجتماع یهاراهبرد یسازادهيپهنگام  هاشرکتبر آن 
 که به دليل اندازه و توانايی توليد مزايای دانندیمخود را بازيگران اجتماعی  هاشرکتدهند. بر اساس اين انگيزه، 

 هپاسخگويی به مشکالتی هستند ک باهدفابتکارات تحولی اجتماعی ارائه  اقتصادی، اجتماعی و محيطی، قادر به
 .]۰3[ هم ندارد وکارشانکسبشايد ارتباط مستقيمی با مدل 
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 تغيير اساسی در اکوسيستم را باهدف ها و اقداماتیای وجود دارند که برنامهههای مسئوالنراهبرددر اين سطح 
شرکت است، اما اغلب اوقات  بلندمدتدهد. اين تحول در جهت تقويت موقعيت تجاری انجام می وکارکسب

( نسل سومی از ۵۴1۵نيز ) 1ليال ترپ. ]۰6[ را در پی دارد یمدتکوتاههای كايجاد ارزش اجتماعی، ريس منظوربه
در مورد جامعه و مسائل جهانی را در  يیهادغدغه هاشرکتکه در آن  کندیمرا معرفی  مسئوليت اجتماعی

 م به هستهمستقي طوربه هاینگرانو  هادغدغه، که حتی ممکن است بعضی از اين کنندیممنعکس  شانيهاتيفعال
های اجتماعی ارتباط بين مسئوليت آمدهعملهب هایپژوهشبر طبق . ]36[ مرتبط نباشند وکارشانکسباصلی 

رکت های محيطی و منافع شهای اجتماعی، محدوديتاست که نياز یدسترسقابلشرکت و مزيت رقابتی در صورتی 
 ای درفزاينده طوربهها های اجتماعی شرکتراهبرداين رويکرد نسبت به  .]۲1 [هماهنگ شده باشند باهم یخوببه

، ]۰۰[، وکارسبکشده بيشتر بر بازمهندسی زنجيره ارزش  تأکيدهايی است، که بر فعاليت شدهپرداختهات به آن ادبي
 ازآنجاکه، دومهای سطح راهبرداما در مقابل ؛ تا سود اقتصادی و اجتماعی کسب شود شودمی تأکيد]۰6[ ،]۰۲[

هايی به کار گرفته هستند، بيشتر توسط شرکت تربلندمدتاقتصادی  یاسودهو تمرکز بر روی  یريپذسكيرنيازمند 
شی های نادر جذب عدم قطعيت توجهقابلمالی  و منابعتر تر و گستردهخطوط محصول متنوع شوند که دارایمی

 یمتحول سازو  تغييرات گستردهفراگير  محوراجتماعهای راهبرداين  در .]۰6[ هستند یريتأخمالی  یهایبازپرداخت
برای مسائل اجتماعی در کنار سود اقتصادی  حلراهاولويت آن ايجاد  کهاست  مدنظرها شرکت وکارکسبدر مدل 
تصادی اق -يك نگرش فرا سازمانی نسبت به بهبود عملکرد اجتماعی نجايادر  است. زمانهم صورتبه بلندمدت

، بهبود عملکرد کل اکوسيستم محوراجتماع راهبردی یهاانتخابدر  هاسازمانوجود دارد و بنابراين يکی از اهداف 
، نگرش در سطح سازمانی محوراجتماع یهاراهبردپيشين، در اعمال  یکردهايرواست. برعکس در اتخاذ  وکارکسب
 .]۰3[ هستند

 محوراجتماع یهاراهبردحاصل از  یامدهایپج( 
 زمانهم صورتبهو جامعه  وکارهاکسببرای  یاگسترده یامدهايپهستند منجر به  محوراجتماعکه  يیهاراهبرد

توسعه فراگير ؛ ]۰3 [يیافزاهمايجاد ارزش  بامسئوالنه شرکت  یرفتارها نهيدرزمخواهد شد. برای مثال مطالعاتی 
ورد يا اثرات م ، منافعهاشرکتعملکرد مسئوالنه  صورت گرفته است. در ارتباط با ]3۴ [اجتماعی یآورتابو  ]۲۴[

ا، هها و ريسكعملکرد اقتصادی يا اجتماعی، کاهش هزينه مانندها وجود دارد، انتظار متفاوتی از جانب شرکت
رقابتی  مزيتا مالی و های عملکرد اقتصادی يانگيزه ؛ کهافزايیو خلق ارزش هم مزيت رقابتی، شهرت و مشروعيت

و انگيزه کاهش ريسك  ت و مشروعيت باهدف خلق ارزش نهادیباهدف خلق ارزش اقتصادی، انگيزه ايجاد شهر
، مسئوليت اجتماعی هاآن هاینظر از انگيزهگيرد. صرفخلق ارزش اجتماعی و محيطی صورت می باهدفو هزينه 

يزه کند که انگشرکت به دنبال توليد مقداری ارزش است. مسئوليت اجتماعی زمانی ارزش اقتصادی ايجاد می
کند که مسئوليت اجتماعی هنگامی ارزش نهادی ايجاد می د اقتصادی و مالی و مزيت رقابتی باشد.شرکت، عملکر

يت درنهايت وقتی مسئول ؛ وانگيزه آن کاهش هزينه و ريسك، بهبود اعتبار و شهرت و ارتباط با ذينفعان باشد
 -اجتماعی -اقتصادیزش )ارشود، امکان ايجاد چهار نوع افزايی متمرکز میاجتماعی بر جستجوی ارزش هم

ها ( يکی از منافعی که شرکت۵۴19) زعم پورتالزنابراين به. ب]۰3[ زمان وجود داردهم طورو محيطی( به -نهادی
افتد است. اين امر زمانی اتفاق می ۵افزايیکنند، جستجو برای ارزش همدنبال میاجتماعی  مسئوليت سازیدر پياده

که شرکت خود را بازيگر اجتماعی تعريف کند که قلمرو خاصی را با ساير بازيگران مشترک دارد و تنها راه تضمين 
تباط و هايی برای پيوند، ارفرصتبهبود عملکرد آن توليد اقداماتی باهدف رفاه است. اين شرکت بر خلق و پرورش 
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 بااط که گفته شد، در ارتب طورهمان. ای مختلف در مورد يك دستور کار مشترک متمرکز استهتلفيق منافع گروه
 .]۰3[شودديده میتواند رخ بدهد نياز به نوآوری اجتماعی یم وکارکسبمشترکی که بين جامعه و  ارزش

ای هها در برنامهبنگاه انواع مختلفی از نوآوری در راستای مسائل اجتماعی وجود دارد که مبانی نظری،در 
در برخی  هاینوآورکنند. اين را اعمال می هاآنمحور خود های اجتماعراهبردی محتوامداخله اجتماعی و با توجه به 

نسبت به جامعه و مسائل  هاشرکتاما بسته به هدف و رويکرد ؛ دارند باهم يیهایپوشانهم هامؤلفهعناصر و 
، 1اهنوآوری اجتماعی شرکت شامل هاینوآوراين  ازجمله .دهندیمقرار  مدنظرمختلفی را نيز  یهاینوآوراجتماعی 

هر  .]13[ و ]39[ مسئوالنه، هستند یهاینوآورهمچنين  و ۵گرهای کاتاليزوری يا تسهيلپايدار، نوآوری نوآوری
ده اهداف اجتماعی و با توجه به گستر طلبدیمخاص خود را  یهایستگيشاو  هاتيقابل، هاینوآوريك از اين 

رود یط عادی انتظار مدر شرايبنابراين ؛ ندشبا يیافزاهمتای خلق ارزش سابزار مناسبی در را توانندیم، هاشرکت
( استدالل 199۴) طور مثبتی شرايط اجتماعی افراد را تغيير دهد. در تائيد اين ادعا پورتراجتماعی به یهاینوآور
توانند با افزايش استاندارد زندگی افراد جامعه منجر به افزايش ها میتوسط بنگاه جادشدهياکنند که نوآوری می

محور، راهی برای خلق ارزش از افزايی، گاهی اقدامات اجتماعطبق ديدگاه خلق ارزش هم بر .ارزش مثبت شوند
ادی است، اما ممکن است در يك زمينه اجتماعی نامطلوب در ارزش اقتص هاآن ازجملهچندين طريق است که 

اولويت نباشد. ممکن است اين شرکت تصميم بگيرد منابع خود را برای پرداختن به يك مشکل اجتماعی که 
بدين ترتيب به ساختن اما  ؛]۰6[و  ]۰3[ مستقيماً به مدل کسب کارش و يا اجتماع آن ارتباطی ندارد اختصاص دهد

 .]۰3[ کندتر و برابرتر کمك میعادالنهيك جامعه 
اين  شده است ويلتشک، جوامع و افراد مؤسساتی مختلف، هاسازماناز  عموماً وکارکسباز طرفی اکوسيستم 

پفيتزر  گذارند که اين به خاطر وابستگی متقابل زياد است.یمير تأثبازيگران مختلف ناخواسته بر موفقيت يکديگر 
 که ماهيت سيستمی و پيچيدگی اندکرده( بر طبق مفهوم اکوسيستم ارزش مشترک، پيشنهاد ۵۴16) 3و کرامر

در جهت  باهمها يستماکوسآن شرکای مربوطه در  موجببهدارد که  ۰ير جمعیتأثمسائل اجتماعی نياز به رويکرد 
راگير شود. طبق ادبيات رشد منجر به توسعه يا رشد ف تواندیم هاشرکتاين نگاه . ]۰1[يك موضوع مشترک کار 

وکارها که کسب]31[ شودافزايی، مشروعيت سازی و توانمندسازی ايجاد میفراگير، اين رشد در جوامع از طريق هم
توانند نقش پررنگ و فعالی را ايفا کنند. رشد فراگير مفهومی فراتر از رشد گسترده است و رشدی در اين راستا می

ترسی کند که دسکند، بلکه شرايطی را فراهم میهای جديد اقتصادی ايجاد میا فرصتتنهکند که نهرا بيان می
ت همچنين مسئوليکند. ويژه برای فقرا را تضمين میهای ايجادشده برای همه اقشار جامعه بهبرابر به فرصت

اقتصادی  يداریکند تا پایمو بخش خصوصی را تقويت  دولتهای وابسته به اجتماعی همکاری بين دولت، شرکت
های راهبردفرآيندها يا اند که وسو گرفتهسمت اين ايده سمت تحقيقات اخير به .]31[ کندتضمين  بلندمدترا در 

يك شرکت در  راهبرد مسئوليت اجتماعیها، یبررس طبق .]۵9[ اهميت دارند آوری جامعهسازمانی برای ايجاد تاب
 و آوری جامعه دارد. سارميال برتابيم مستق يرتأثهای مسئوالنه اجتماعی يتفعالتوسعه جامعه است، بنابراين 

ن يتأمی شغلی و هافرصتاز طريق منابع درآمدی، مسئوليت اجتماعی  یهاپروژهثابت کردند که (، ۵۴1۲همکاران )
 .]۲۴[ کنندیمبه رفاه اقتصادی  مالی

 معتبرتريدارتر و اپخود را بيشتر درگير ابتکارات مسئوالنه اجتماعی نمايند، ارتباطات  هاشرکتهر چه قدر بنابراين،
 ر بازار، کهماندن با تغييرات د روزبهبه را قادر  هابنگاهنمايند. اين ارتباطات  برقراران حياتی خود نفعذیتوانند با یم
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يعنی  بحران، معنی بخش تر است نهيدرزمه اين مزيت يژوبهنمايند. یمافزايد، یمبر سرعت انطباق با شرايط جديد 
ی هابرنامهها و راهبرداز طريق  لذا. ]3۴[ استسابقه یو ب نامطمئنبينی، پيشيرقابلغيز چهمهزمانی که 

دارد ( نيز اظهار می۵۴19روديتو ) .]31 [شوندیمديده  وکارکسببازار برای  صرفاً، جوامع بيش از يك محوراجتماع
ادی تغييرات مثبتی در پايداری و جوانب اقتص اقدامات مسئوليت اجتماعی شرکت که در توسعه جوامع کاربرد داردکه 

 .]۲۴[ دهدآوری جامعه را افزايش میتاب تيدرنهاکند و ايجاد می
 صورتبه آنخاص  یهامؤلفهرا همراه با عناصر و  شدهيیشناسا محوراجتماع راهبرددو نوع  3در پايان جدول 

 .دهدیمخالصه نشان 
 

 شرکت محوراجتماع راهبردسطح  دو  یهامؤلفهتجميع . 3جدول 

 انواع

 ابعاد
 فراگیر یهاراهبرد گرمیتنظ یهاراهبرد

 مسئوالنه یريگجهت

 مسئوالنه نهادين یريگجهت
 شودیماز درون ناشی  مسئوالنه شرکتاقدامات 

 مديريت کهديدگاه  ؛ ناشی از اينشودیمهدايت  و
 يیفضاهااقتصادی انگيزه جستجوی  طوربه

 اجتماعی دارد. یازهاينجهت پرداختن به  بالمنازع

 نهادين مسئوالنه یريگجهت
 و شودیماز درون ناشی  مسئوالنه شرکت )اقدامات

ايجاد  بر لزومو ديدگاه مديريت  شودیمهدايت 
 یهاستمياکوسگفتمان غالب همکاری در 

در قبال توسعه و رفاه  وکارهاکسب، تعهد یوکارکسب
 دارد( تأکيد جامعه یآورتاب تيدرنهاجامعه و 

و  هاارزش، اندازهاچشم
 تيمأمور

 اندازهاچشمو  هاارزشعدم پرداختن به 
 هاگلو  اندازهاچشمو  هاارزشدر نظر گرفتن 

مان ساز تيمأموربر پايه  وکارکسبمدل  یريگشکل
 است.

 یفرا سازمان سازمانی ليوتحلهيتجزسطح 

 منطق اجتماعی یاحرفهمنطق  منطق نهادی غالب

انگيزه و اثرات مورد انتظار و 
 بر ارزش تأکيد

ر ب تأکيدشهرت و مشروعيت و  -مزيت رقابتی
 ارزش اقتصادی

 يیافزاهمبر خلق ارزش  تأکيد
محيطی  -اقتصادی -اجتماعی -اقتصادی یهاارزش)

 (زمانهم طوربهو نهادی 

 رابطه با حاکميت شرکتی
تمرکز اجرايی بر خلق ارزش ) یابزار راهبرد

ا بر عملکرد ي ريتأثمشترک و توسعه پايدار با 
 ارزش شرکت است(

تمرکز اجرايی خلق ارزش )سازی يکپارچه و درونی
 نفعان است(ذی

 ساختارگرايی کارکردگرايی ديدگاه يا رويکرد غالب

 خلق ارزش برای کل ذينفعان ارزش مشترکخلق  یراهبردتمرکز 

 پايدار و توسعه پايدار ینوآورنوآوری اجتماعی،  در سطح گسترده امدهايپ
کاتاليزوی،  یهاینوآور ازجملهاجتماعی  یهاینوآور

 ی جامعهتاب آور فراگير و توسعه مسئوالنه،

 در جامعهتغيير  تنظيم و بهبود روابط با جامعه نهايی به جامعه و گرايش هدف

 
 شنهادهایپو  یریگجهینت .5

ق بررسی پيشينۀ تحقيشرکت بر اساس  محوراجتماع یهاراهبردمحتوايی  یهامؤلفههدف اين مطالعه رديابی 
 راهبردرويکرد جامعی در ارتباط با محتوای که  شدمشخص برای پيگيری اين هدف،  موجود بود. و مبانی نظری

 یآورتاب چون توسعه فراگير و یترگسترده یامدهايپ تيدرنهاو اجتماعی و دغدغه حل مسائل  باهدف محوراجتماع
چون کسب مزيت رقابتی و رابطه  یتركينزدکه اهداف  یمحوراجتماع یهاراهبردو توصيف تمايز آن با  جامعه

ن آورد به دستبرای اين منظور از روش فراترکيب که روش مناسبی برای وجود ندارد. برد با جامعه دارند، -برد
عی شد سبنابراين  است. شدهاستفادهمقاالت داخلی و خارجی است  یهاافتهياز يك موضوع بر پايه کيب جامعی رت
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و  ندريگیمخاصی که در راستای حل مسائل اجتماعی قرار  یهاراهبرددو نوع  یهامؤلفهو  هایژگيوبا شناسايی 
 شدن ادبيات در اين بخش کمك شود. تریغنبه  هاآنخاص هر يك از  یامدهايپ

 به سمت تغيير يا تنظيم گرايی گرايش یراهبرد یريگجهتبوده و از منظر  محوراجتماعکه  يیهاراهبردنتايج 
ين ا رابطه با جامعه دارند وو بهبود  تنظيم یريگجهتبيشتر مطالعات نيز اليته  است. شدهارائه ۰دارند در جدول 

نابع و بيشتر، م یهایگذارهيسرماتغيير نسبت به جامعه نيازمند  یهایريگجهتبيشتر ناشی از آن است که 
 وکارسبککه چگونه پاسخ داده شد  با اين پرسش درمجموعهستند.  تریطوالنو افق ديد  قدرتمندتر یهاتيقابل

و حتی ايجاد تغيير در سطح جامعه و خود بنگاه  و مشکالت جوامع هالشچااثربخشی به حل  صورتبه تواندیم
 یامدهايپهستند بايد  دارتريپا یکردهايروبه دنبال  هاسازمانبا توجه به شرايط پيش روی جوامع، اگر  کمك کند.

مام جمعی ت صورتبه تيدرنها ترگستردهناديده گرفتن جوامع در ديدگاه  چراکهقرار دهند.  مدنظررا  ترگسترده
ی شدن يك اکوسيستم، جامعه محلی و در حالت کل قدرتمندتر. دهدیمقرار  ريتأثبازيگران يك اکوسيستم را تحت 

باعث به وجود آمدن مشتريان بالقوه و سودمندی پايدار  بلندمدتجوامعی که شرکت در آن فعالت اقتصادی دارد در 
 خواهد بود. بلندمدتدر 

 
 محوراجتماع یهاراهبردنظری و تجربی محتوای  یکردهايورتجميع . ۰جدول 

 پژوهشگران

 راهبردو سطح  هامؤلفهتوصیف 

، سطح سازمان یا وکارکسبسطح )

 سطح شبكه(

 یراهبردرویكرد 

 غالب

 یریگجهت

 اجتماعی

منطق 

 غالب
 پیامد و نتایج

هاستد و الن، 
 (؛۵۴11)

 

معرفی سه استراتژی اجتماعی در سطح 
 شامل: وکارکسب

 استراتژی اجتماعی تمايز 
 استراتژی اجتماعی رهبری هزينه 

  بين شرکت و  دیراهبرتعامل
 کنندگانشميتنظ

 منطق بازار تنظيم گرا رويکرد منبع محور
خلق ارزش 

اقتصادی از طريق 
 ارزش اجتماعی

رنگان و 
 (۵۴1۵همکاران )

اجتماعی و  یهاراهبردشناسايی سه سطح 
 CSRبشردوستانه،  CSRشامل:مسئوالنه 

هايی که به تغيير خود CSRک و راهبرد
 شوندمنجر می وکارکسباکوسيستم 

رويکرد منبع محور و 
 اکوسيستم رويکرد

گرا و تنظيم
 تغيير

منطق 
و  یاحرفه

 منطق اجتماع

مشخص کردن 
و  یراهبردسطوح 

سطح مديريت 
متناسب با هر 

 دهشيیشناساسطح 
 یهاتيفعال

 مسئوليت اجتماعی

هاستد و الن 
(۵۴1۲) 

اجتماعی از –رسيدن به خلق ارزش اقتصادی 
 یزيربرنامهاجتماعی و  یابيتيموقعطريق 

 اجتماعی

 رويکرد منبع محور
و تئوری وابستگی 

 منابع
 منطق بازار گراتنظيم

خلق ارزش و مزيت 
 رقابتی

خرچی و 
 (۵۴19همکاران )

اجتماعی در سطح  یهاراهبرد ريتأثبررسی 
 بر روی خلق ارزش مشترک وکارکسب

رويکرد ساختار 
صنعت، رويکرد 

 –مبتنی بر منابع 
 رويکرد خوشه

 گراتنظيم
منطق 

 یاحرفه
خلق ارزش 

 مشترک

 (۵۴19پورتالز )

 یهاتيفعالشناسايی چهار ديدگاه به 
شامل  شامل: هاشرکتمسئوليت اجتماعی 

 سياسی؛–اجتماعی  ؛یيساختارگرا دگاهيد
 گرايی؛ کارکردگرايی، است.فرهنگ 

 

- 
گرا و ميتنظ

 تغيير

 منطق بازار،
 منطق
 اجتماع،

دولت،  منطق
منطق 

 یاحرفه

 يیافزاهمارزش 
 -ارزش اقتصادی)

-نهادی -اجتماعی
 محيطی(
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و  فيالردی
 (۵۴19همکاران )

هرم  قاعدۀبرای  یوکارکسب یهاراهبرد
شامل:  راهبرد جامعه در چهار گروه اقدامات

درگيری افراد، محصوالت و خدمات، زنجيره 
 وکارکسبتوليد و مدل 

رويکرد مبتنی بر 
 منابع

- 
 رويکرد خوشه

 تغيير
منطق اجتماع 

و منطق 
 یاحرفه

خلق ارزش برای 
 طبقه محروم جامعه

اشرفی و 
 (۵۴۵۴همکاران )

کت و نحوه ادغام مسئوليت اجتماعی شر
و  وکارکسب راهبردپايداری شرکت در 

 عملياتی یندهايفرآ

 تئوری مبتنی بر منابع
 و تئوری نهادی

 تنظيم گرا
 منطق
 بازار

دوام و ماندگاری 
 شرکت

 
، در درک خود از هدف فعاليت کنندیممسئوالنه خود اتخاذ  یريگجهتبا توجه به رويکردی که در  هاشرکت

 از و حتی اين نحوه تعريف کنندیمپاسخگو هستند، متفاوت عمل  هاآننفعانی که در قبال خود و تعريف ذی
جدا از انتظارات روزافزون  را به دنبال داشته باشد. یترمتفاوت یامدهايپ تواندیمهدف و محدوده ذينفعان 

 ويارويیرجامعه، شناسايی بهترين رويکرد های ممکن، برای  یهاینگرانبرای پاسخگويی به  هاسازمانجامعه از 
است. اين پژوهش  و پايداری یراهبرددر درون محيط کسب و کاريشان از ضروريات  هافرصتو  هاچالشبا 

اد در ايجکمك کند تا  هاسازمانبه دارند  یراهبردکه جنبه  یمحوراجتماعسعی داشت با شناسايی اقدامات 
 برای يیافزاهمايجاد ارزش  تيدرنهاهدفمند در جهت بهبود رفاه کلی جامعه و  یندهايفرآمدون و  یهابرنامه

 به سمت هاشرکتچرا و چگونه  دهدیمکه توضيح  يیهاسميمکاندرک  همچنين د.نسازمان قدم بردار

 .موضوعات در مطالعات مديريت است نيزتريبرانگچالش، يکی از شوندیمسوق داده  محوراجتماع یهاراهبرد
را به سمت  اهشرکتبيشتر مفيد باشد تا  هایپژوهشيك سکوی پرش برای  عنوانبهما ممکن است  یهاافتهي

ابزار  تواندیمترغيب کند. همچنين  يیهاراهبردچنين  یريگشکلدر ارتباط با  مؤثرو اقدامات  هامؤلفهتعيين 
 عمل کند. یسازمانفراهم در سطح شرکت و هم در سطح  محوراجتماع یهاراهبرد کاربردی برای مديريت

 هارکتش محوراجتماع یهاتيفعالی در خصوص راهبردااز تصميمات  هرکدامشناسايی آينده مشخص بنابراين، 
 یدبنتياولو چگونگی ردوم در یفردمنحصربه، منطق شودیمو زمينه خاص خودشان را شامل  ندهايفرآکه 

 از ديدگاه مديريتی، شناسايی .سازدیمشرکت در حوزه مربوطه را فراهم اجتماعی و مسئوالنه  یهابرنامه
اند توای خاص آن میآن و همچنين شرايط زمينه یهامؤلفههای اجتماعی و ابعاد و راهبردگيری شکل محتوای

های راهبردهای حاصل از انتظاراتی که پيرامون زمينه خاص مرتبط با داللت ليوتحلهيتجزمديران را در 
ينده هايی برای اقدامات آگيرد، به درک بهتر نتايج تصميمات گذشته و حمايت از برنامهمسئوالنه صورت می

ند توانتوجه نمايند، مديران می هاآنبه  یدرستبهها بايد با درک انتظاراتی که سازمان درواقعکمك کند. 
  الزامات محيطی رسيدگی کنند. کنشگرانه به صورتبه

ت نوآور يا محصوال ندهايفرابا ايجاد  تواندیمپرداختن به مسائل اجتماعی و داشتن رويکرد مسئوالنه  هازآنجاک
 یبازارهاو  هافرصتجديدی را با ايجاد  یدرآمدهابرای حل بهتر مسائل اجتماعی،  يیهامشارکتو يا ايجاد 

جهت کمتر آسيب رساندن به محيط و  ندهايفرادر محصول و  يیهاهيروو يا حتی با بهبود  جديد ايجاد نمايد
 محوراعاجتم یهاراهبردکه بتواند ديدگاه و  يیسازوکارهاجامعه محلی، به کاهش هزينه نهايی کمك کند، ايجاد 

بسيار م دهدانجايی رفتارهاگری در نحوه مديريت چنين اقدامات و را در نظام حاکميت شرکتی بگنجاند و تسهيل
 حائر اهميت است.

به دليل نياز روز افزون جوامع  در پايان از آنجا که حوزه مورد نظر در اين پژوهش در کنار اهميت آن درنهايت
گستردگی فراوانی دارد و هنوز موضوعات قابل بحثی برای انجام پزوهش های  به پيگيری اين مسائل، هاشرکتو 

 :شودیمآتی به شرح ذيل ارائه  هایهشپژوبرای  هايی پيشنهاد بنابراين ؛شودمیدر اين زمينه احساس بيشتری 
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که لوازم خاص  يیهابنگاهدر  محوراجتماع یهاراهبردمحتوای به صورت موردی در يك مطالعه پژوهشی  -
 .قرار گيرد یموردبررسچنين اقداماتی را دارا هستند 

ايع به تفکيك صن به دليل ويژگی های خاص هر صنعت، یهاراهبردنين چ یريگشکلدر خصوص زمينه  -
 يشتری صورت گيرد.ب یهایبررسمختلف 

 قرار گيرد. یموردبررسآن سازمانی  یهاتيقابلو  يیهاراهبردچنين  یسازادهيپ یندهايفراو  هاروش -

شتری بي یموردبررس يیهاراهبردچنين  یريگشکل یانهيزمعوامل  نيترمهم برای مايت نقش دولت و ح -
 قرار گيرد.
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