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چکیده
هددد کس ـ وکارهای فراگیــر امتمــاهی ک ـ نس ـ ـ روزشــده کــارنفریجی امتمــاهی و
کس وکارهای امتماهی محسوب میشود ،دنبال ایجاد شبک تأمین ارزش در جگاه است و ـرای
رسیدن این هدف از رویکرد درگیرکردن افراد پای هرم درنمد ( ،)BOPنسـی دیـدگان امتمـاهی،
معلولان و اقشار محروم مامع  ،ن تجها هجوان مصرفکججده ،لک هجوان تولیدکججده ،توزیعکججـده،
ازاریاب و تأمینکججده استفاده میکجـد .هـدف الـلی ایـن پـ وه  ،ارائـ مـدل پـارادایمی ـرای
مفهومسازی کس وکارهای امتماهی است.
روش استرات ی پ وه حاضر کیفی ،از نظر هدف ،جیادی و از نگاه ماهیـت و روش ،تولـیفی–
تحلیلی است .در این پ وه از روش فراترکی رای ممعنوری دادهها و از تحلیل داده جیاد گلیزری
رای تجزی وتحلیل دادهها استفاده شده و پ وه های مرتبط ا موضوع این پ وه ین سـالهای
 2686تا  2683ررسی شده است.
يافتهها حالل تجزی وتحلیل یافت ها ،شجاسایی و رچس گذاری  11مفهـوم در قالـ  89مقولـ
فرهی و  0مقول اللی است .نتایج نشان میدهد ک مجبـ های م تلـ کسـ وکار ایـد ـا نگـاه
نونوران و در مهت کس مشروهیت امتماهی موردتوم قرار گیرند.
نتیجه رای این مجظور میتوان ا «ظرفیتسازی چجدگان » از طریق «رشـد فراگیـر» و «نـونوری
پایدار» و همچجین ازتولید «خلق ارزش امتماهی» و همچجین درگیرکردن « شبک ارزش مشترک»
و «ارزشنفریجی پویا» ،اقدام مفهومسازی و خلق «کس وکارهای فراگیر امتماهی» کرد.
کلیدواژهها کسبوکارهای فراگیر اجتماعی؛ ظرفیتسدازی چددگانده؛ قلد ارزش
اجتماعی؛ ارزشآفريدی پويا؛ شبکه ارزش مشترک.
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Presenting a Paradigmatic Model of
Conceptualizing Social Inclusive Businesses
with a Meta-Synthesis Approach
Mohammad Reza Fallah1*
Abstract
Objective: Social Inclusive Business, an up-to-date version of
Social Entrepreneurship and Social Business, seeks to create a
shared value networks in firms. This business achieves this
through the approach of engaging with the Base of the Pyramid
(BOP), the socially disadvantaged, and the disabled in the society,
not only as consumers, but also as a manufacturers, distributors,
marketers and suppliers. The main purpose of this study is to
provide a paradigmatic model for the conceptualization of Social
Inclusive Business.
Methodology: The strategy of the present research is qualitative;
in terms of purpose, it is fundamental and in terms of nature and
method is descriptive-analytical. In this study, Meta-Synthesis
approach was used for data collection and Grounded Theory was
used for data analysis. Articles related to the research topic
between 2010 and 2019 were reviewed.
Finding: based on the date analysis, 48 concepts were identified,
conceptualized, and classified under 13 subcategories and 6 main
categories. The results show that different aspects of the business
should be considered with an innovative look and in order to gain
social legitimacy.
Conclution: To this end, conceptualization and creation of "
Social Inclusive Businesses" should be undertaken with "multiple
capacity building" through "inclusive growth" and "sustainable
innovation" as well as reproduction of "social value creation"
involving "shared value network" and "dynamic value creation".
Keyword: Social Inclusive Businesses; Multiple Capacity
Building; Social Value Creation; Dynamic Value Creation;
Shared Value Networks.
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 .1مقدمه

امروزه تقریباً دوسوم ممعیت مهان را نسی دیدگان امتماهی ،معلولان ،فقرا و سایر اقشار
کمدرنمد مامع تشکیل میدهجد و دلیل قدرت خرید پجهان ،فرلتهای فراوانـی را ـرای
شرکتها ایجاد میکججد .ا ومود اهمیت این قشر در توسع پایدار ،ننها نـدرت موردتومـ
شرکتها و کس وکارها قرار میگیرند ک این موضوع هلاوه ر افزای شدت فقر ،نـا را ری
امتماهی را نیز طور فزایجدهای گسترش داده است (.)Díaz-Pichardo et al., 2017
افراد کمدرنمد مامع نیز ک هجوان «پای هرم» )BOP( 8از ننها یاد میشود ا درنمـد
روزان ین  2تا  1دلار در روز تقریباً نیمی از ممعیت مهان را ک در حدود  1میلیارد نفر است
تشکیل میدهجد .این سطح درنمدی موم شده است تا هملاً این افراد هیچگونـ گزیجـ ای
رای شروع یک کس وکار نداشت اشجد ( .)Sunanda, 2016ا توم ـ ایجکـ شـرکتها
می توانجد نق مؤثری در توسع پایدار ا پرداختن مشـکلاتی مانجـد فقـر ،ترییـرات نبو-
هوایی ،حقوق شـر و دیگـر مسـائل توسـع امتمـاهی و اقتصـادی ایفـا کججـد ( & Arora
 ،)Kazmi, 2012قادر هستجد فرلتی را نیز رای مشروهیتسازی ا پرداختن مشکلات و
نا را ریهای امتماهی دست نورند (.)Lashitew et al., 2018
در راستای اهداف توسع پایدار ک از مداخلات امتماهی ،اقتصادی و محیطی رای رفاه
شر حمایت میکجد ،مفهوم اللی کس وکارهای فراگیر درنظرگرفتن پای هرم هجوان
کارگر ،تأمینکججده و توزیعکججده است ( .)Likoko & Kini, 2017در اقتصادهای مبتجی ر
پای هرم ،ارتباط قوی ین سیستمهای امتماهی و محیطزیست از یکسو و هملکرد سازمانی
از سوی دیگر ،سازمانها را مجبور میکجد دیدگاههای خود را رای ایجاد ارزش توسع دهجد
( .)George et al., 2016ااینحال در نگرش مدید مفهومسازی کس وکار ،تأکید اللی ر
نتایج و مجافع اقتصادی در مورد چگونگی ادغام فقرا،نسی پذیران امتماهی و افراد کمدرنمد
ا مدلهای کس وکار و زنجیره ارزش است ( .)Bonnell & Veglio, 2011این دان
معجاست ک ارزش اقتصادی در مسیری خلق شود ک رای مامع نیز از طریق پرداختن
نیازها و چال های امتماهی ارزشی خلق شود .ارزش مشترک ،یک مسئولیت امتماهی،
نوعدوستی و یا حتی پایداری در رقا ت نیست؛ لک مسیر مدیدی رای دستنوردن
موفقیت اقتصادی است و در خلق ارزش مشترک ،استرات یهای کس وکار ن ر مبجای
«پیداکردن ثروت در پای هرم» ،لک در مورد «ایجاد ثروت ا پای هرم» جا
شدهاند(.)Kramer & Porter, 2011
1. Base of the Pyramid.
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ا توم اهمیـت کسـ و حفـش مشـروهیت امتمـاهی ـرای کسـ وکارها و ومـود
فرلتهای فراوان در ازتولید قدرت خرید پجهان اقشار پای هرم مامع رای کسـ مزیـت
رقا تی و حفش توسع پایدار ،کس وکارها اید رویکردهـای مدیـدی را ـرای رفـع نیازهـای
امتماهی و همچجین کاه نا را ری امتماهی داشت اشجد .در این راسـتا ـرای خلـق یـک
مفهوم مدید رای ایجاد پیوند ین افراد کمدرنمد پایـ هـرم ،فقـرا ،معلولـان و سـایر افـراد
نسی پذیر در مامع ا محیط کس وکار و مجظور پرکردن شکافهای مومود ،این پ وه
دنبال ارائ مدل پارادایمی رای مفهومسازی کس وکارهای فراگیر امتمـاهی ـا رویکـرد
فراترکی است تا مامع هدف را لورت شبک ای از ارزش مشترک امتماهی کس وکار
متصل کجد و ا رفع نیازهای امتماهی ،موم کاه فقر و تقویت توسع پایدار شود.
 .2مبانی نظری و پیشیده پژوهش

پای و اساس اقتصاد کشورهای درحالتوسع و نوظهور را همدتاً افراد کمدرنمـد تشـکیل
اقتصاد غیررسمی و پجهان قرار دارد .پراهالاد و هامونـد
میدهد و ازار این کشورها در
کمدرنمد مامع ک پایینترین و فقیرترین ـ درنمـدی را دارنـد،
( ،)2662این
الطلاح «پای هرم» را دادهاند (.)Goyal et al., 2014
کسبوکارهای بر مبدای پايه هرم .ن ستین نس کس وکاری ک ر مبجای پایـ هـرم
شکل گرفت است BOP.01 ،نام دارد .این نوع کس وکار مجزلـ ورود جگاههـا ـ تولیـد
محصولات و ارائ خدمات افراد کمدرنمد است ک هلاوه ـر حـل مشـکلات فقـرا و افـراد
کمدرنمد مامعـ  ،تجـارت سـودنوری را ـرای شـرکتها ( )Panapanaan et al., 2016از
طریق کاه هزیج ر مبجای لرف مویی مقیاس همراه داشت اشد (.)Wach, 2012
هلیرغم اهمیت ممعیت کمدرنمد در اقتصاد کشورهای درحالتوسع  ،چال هایی مانجـد
وا ستگی افراد کمدرنمد اکوسیستم محلی ( ،)Goyal et al., 2015نااطمیجـانی از مریـان
ثا ت درنمد ،قدرت خرید محدود و مشکلات مر وط چگـونگی کـاه هزیجـ ها در همـل
مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است .رای رفع این مشـکلات ،نسـ دوم کسـ وکار پایـ
هرم  BOP.02ر مبجای خلق ارزش مشترک ایجاد شد ( .)Panapanaan et al., 2016ر
اساس این نوع کس وکار ،ا خلق ارزش مشترک ،افراد فقیر ن تجها ـ هجوان مصـرفکججده،
لک هجوان تولیدکججده و توزیعکججـده ( )Goyal et al., 2015در زنجیـره تـأمین جگـاه
قرار میگیرند ( )Halme et al., 2012و از طریق مـدلهای تجـاری نونورانـ  ،چال هـای
پای هرم را کاه میدهجد (.)Borrella et al., 2012
کسبوکارهای فراگیر .ایده کس وکار فراگیر در ده  8336در کشـورهای درحالتوسـع ،
ظهور کرد ( .)Likoko & Kini, 2017مدل کس وکار پای هرم  BOP.02نیـز ـر مبجـای
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شکلگیری کس وکارهای فراگیر ومود نمده است ( Carlos Perez de Mendiguren,
.)2013; Goyal et al., 2014

ر اساس تعری رنام توسع سـازمان ملـل ( ،)2686مـدل کسـ وکار فراگیـر شـامل
درنظرگرفتن افراد ـ هجوان مشـتری ،کارمجـد ،تولیدکججـده و لـاحبان کسـ وکار در نقـاط
م تل زنجیره ارزش اسـت ( .)UNDP, 2010ایـن تعریـ ـر محـور فقـرا تمرکـز دارد؛
ااینحال نتایج پ وه هـای هلمـی نشـان میدهـد کـ مـدلهای کسـ وکار فراگیـر در
کشورهای درحالتوسع همدتاً ر اشترال افراد ناتوان ،افراد غیر توانمجـد و کارکجـان متمرکـز
است غیرمتعهد ( .)Ranjatoelina, 2017در کس وکار فراگیر ،ر خلاف مسئولیت امتماهی
شرکتها ،تأکید ر کس وکار اللی جگاه است تا اهداف شردوسـتان (.)Sunanda, 2016
اینترتی  ،مدلهای کس وکار فراگیر ن تجها افراد فقیر ،لک دیگر دسـت های افـراد
گمشده ک طور انحصاری در وضعیت ازدحـام امتمـاهی یـا نسـی پذیری قـرار میگیـرد،
خطاب میشود (.)Halme et al., 2012;Ranjatoelina, 2017
ا توم اهمیت مشروهیتسازی و کس مزیت رقا تی رای کس وکارهای فراگیـر و
ا ومود قدرت پجهان در پای هرم ،فقرا ،نسی دیدگان امتماهی ،معلولان و سایر اقشار مامع
و همچجین اهمیت رفـع نا را ریهـای امتمـاهی ،تـاکجون مطالعـ ای کـ توانـد لـورت
شبک ای ین این هوامل ارتباط رقرار کرده و مدلی فراگیر ارائ کجد ،انجام نشـده اسـت .ـا
این تولی سهم همده این مطالع در مبانی نظری موضوع ،نشاندادن دیدگاههای م تلـ
(مدول  )8و ارائ تصویری مدید از کس وکار ا توسع مدل کس وکارهای فراگیر امتماهی
است.
 .3توسعه فرضیهها و الگوی مفهومی پژوهش

ا توم اهمیت افراد نسی پذیر ،معلولان ،فقرا و افـراد کمدرنمـد ،چـارچوب مفهـومی
پ وه ا هـدف مفهومسـازی کسـ وکارهای فراگیـر امتمـاهی و در مهـت خلـق ارزش
مشترک امتماهی لورت شکل  ،8تبیین شده است.
نونوری پایدار
کس وکار فراگیر امتماهی

خلق ارزش امتماهی

ظرفیتسازی چجدگان

رشد فراگیر

شکل  .8چارچوب مفهومی پ وه

 .4روششداسی
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پ وه حاضر از نظر هدف ،جیادین و از لحاظ ماهیت و روش ،تولیفی -تحلیلی است.
در این پ وه از استرات ی فراترکیـ رای گرداوری دادههـا و از روش داده جیـاد گلیـزری
رای تجزی وتحلیل دادهها استفاده شده است.
فراترکی ا فراهمکردن نگرش نظاممجد ـرای پ وهشـگران از راه ترکیـ پ وه های
کیفـی م تلـ  ،موضـوعها و استعارههای مدید و اساسی را کش میکجـد و ـا ایـن روش
دان ماری را ارتقا میدهد و دیـدی مـامع و گسـترده را در زمیجـ مسـائل پدیـد مـینورد
(مانیان و همکاران.)2680 ،
در ارتباط ا تحلیل دادهها از طریق راهبرد پ وهشی داده جیاد س رویکـرد الـلی مطـرح
شده اسـت کـ هبارتانـد از .8 :رویکـرد سـاختگرای چـارمز ()2660؛  .2رویکـرد نظاممجـد
اشتراوس ( )8331و  .9رویکرد ظهور یا جده گلیزر ( .)2662طورکلی ـ نظـر میرسـد کـ
رویکرد گلیزری ،نسبت سایر رویکردها ،یشتر ا مفاهیم نظری داده جیاد همخوانی دارد .ر
اساس این رویکرد ،نظری داده جیاد مفروضات ازپی تعیینشدهای ندارد؛ لک دنبال کش
دغدغ اللی شرکتکججدگان در پ وه و چگونگی حل این دغدغ است .درواقع پ وهشگر
دنبال نن است ک کش کجد ،افراد مورد ررسی چگون دغدغ اللی خود را حل میکججد؛
هرچجد ممکن است حتی خود ننها این چگونگی نگاه نباشجد (ها دین و کردنائیج.)2681 ،
استرات ی فراترکی کاررفت در این پـ وه  ،روش هفتمرحل ای فراترکی سجدلوسکی و
اروسو ( ،)2667است ک گامهای نن هبارتاند از:
گام اول تدظیم پرسشهای پژوهش .سؤالها و پرسـ هایی کـ در ایـن پـ وه ـر
اساس ننها مقال ها ررسی شدهاند ،هبارتاند از .8 :ماهیت کس وکارهای فراگیـر چیسـت
 .2ضرورت و اهمیـت تومـ ـ مامعـ کمدرنمـد کدامانـد  .9چـ هـواملی مومـ خلـق
کس وکارهای فراگیر امتماهی میشوند  .1روا ط ین شاخصهای کسـ وکارهای فراگیـر
امتماهی چگون است و  .0مفهومسازی کس وکارهای فراگیر امتماهی چگون است
گام دوم بررسی نظاممدد متون .ا توم ـ ماهیـت پرسـ های پـ وه  ،پایگاههـای
دادهای همچون «سایجس دایرکت»« ،8امرالد»« ،2ا سـکو»« ،9پروکوسـت»« ،1نـورمگز »0و
«پایگاه مجلات نور» ،ـین سـالهای  2686تـا  2626ررسـی شـده اسـت .کلیـدواهههـای

1. Science Direct.
2. Emerald.
3. EBSCO .
4. ProQuest.
5. Noormags.
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کاررفت در مستوموی مقال ها شامل هجاویجی چـون کسـ وکارهای فراگیـر ،کـارنفریجی
امتماهی ،کس وکارهای امتماهی ،پای هرم و ارزش مشترک است.
گام سوم جستوجو و انتخاب مقالههای مداسب .پس از تجظـیم سـؤالهای پـ وه ،
مبانی نظری شکل نظاممجد ررسی و تعداد  928مجبع شجاسایی شد .رای مشـ ص شـود
نیا مقال های یافتشده متجاس ا پرس پ وه هستجد یا خیر ،مجموه مطالعات مجت
چجدین ار از نظر مرتبط ودن هجوان ا هدف پ وه  ،دردسترس ودن ،مرتبط ـودن چکیـده،
مرتبط ودن محتوا و درنهایت ارزیا ی روششجاسی ررسی و از یجی شدند .در این گام ،در هر
از یجی تعدادی از مقال ها رد شد؛ جا راین این مقال ها در فرنیجد فراترکی مورد ررسـی قـرار
نگرفت (شکل .)2

تعداد مقال رای ررسی هجوان928 :
تعداد مقال ردشده (هجوان)01 :
تعداد مقال رای ررسی چکیده209 :
تعداد مقال ردشده (چکیده)11 :
تعداد مقال رای ررسی محتوای260 :
تعداد مقال ردشده (محتوا)02 :
تعداد مقال رای ررسی روش809 :
تعداد مقال ردشده (روش)01 :
کل مقال نهایی13 :

شکل  .2الگوریتم انت اب مقال ها

در مرحل غر ـالگری ،ـرای ررسـی کیفیـت روششجاختی پ وهشی هر یک از مقال -
های ررسیشده از رنام مهارتهای ارزیا ی حیاتی )CASP( 8استفاده شد .این ا زار شامل
 86سؤال است ک اهداف مطالع  ،مجطق روش ،طرح مطالع  ،روش نمون رداری ،ممعنوری
دادهها ،انعکاسپذیری ،ملاحظات اخلاقی ،دقت تجزی وتحلیل دادهها ،یان واضح و روشن
یافت ها و ارزش پ وه را پوش میدهد .هر یک از این سؤالها دارای پجج امتیاز است .در
این پ وه حداقل امتیاز لازم رای پذیرش یک پ وه  22 ،در نظر گرفت شده است
هجوان
(مانیان و همکاران .)2680،ر اساس غر الگری انجامشده درمجموع  13پ وه
مبجای این مطالع قرار گرفت.

1. Critical Appraisal Skills Program.
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در پ وه حاضر رای ارزیا ی پایایی پ وه از ضری کاپا ( )6/721استفاده شد.
مقدار ضری کاپا دستنمده نشاندهجده توافق الا ین مرورگران ود و شاخصهای احصا-
شده از نظر کیفیت توسط خبرگان تأیید شد (مدول .)9
مدول  .9مقدار ضری شاخص کاپا
معجی داری تقریبی
.666

ارزش
.721
99

اندازه توافق
کاپا
داده های معتبر

نفر دوم
دیدهشده دیده نشده
3
8
9
26
82
28

دیده نشده
دیدهشده
کل

نفر
اول

در این پ وه رای اهتبارسججی الگوی پیشجهادی از روش نظر گروه کانونی (خبرگان)
استفاده شد؛ گون ایکـ ـا طراحـی نظاممجـد و ـ کارگیری نظـر خبرگـان و انجـامدادن
اللاحات چجد اره و اهمال تکیجیکهایی مانجد س سوسازی 8یا چجدمانب نگری ،از یجی توسط
افراد ،اهتبار پ وه تأیید شد .س سوسازی شامل کارگیری شـیوههای م تلـ گـردنوری
دادهها ،استفاده از مجا ع متعدد دادهها ،تحلیلگران یا نظری هایی است کـ ـ مجظور ررسـی
اهتبار یافت های پ وه استفاده میشود و کمک نن میتوان سوگیریهایی را ک ممکن
است نتیج تکی ی ازحد ر هر یک از روشهای ممعنوری دادهها ،مجا ع ،تحلیلگـران یـا
مبانی نظری اشد ،از ین رد (رحمان پور و نصر الفهانی.)2689،
س سوسازی را میتوان در چهار نوع طبق جدی کرد :ال ) س سوسازی دادهها ک شـامل
استفاده از انواع م تل مجا ع دادهای در یک مطالع است؛ ب) س سوسازی پ وهشگران کـ
شامل استفاده از چجد پ وهشگر یا مشاهدهگر در یک مطالع است؛ ج) س سوسازی نظری ک
شامل کار رد دیدگاههای نظری چجدگان رای تفسـیر مجموهـ ای واحـد از دادههـا اسـت و
د) س سوسازی روششجاختی ک معجای کار رد روشهـای چجدگانـ ـرای مطالعـ یـک
موضوع واحد است (حسجی .)2686،در این پ وه از س سوسازی ررسیکججده استفاده شده
است؛ طوریک از پجج خبره ک همگی از اهضای هیئتهلمی دانشگاه و مت صـص حـوزه
ازاریا ی (س نفر) ،هلوم امتماهی (یک نفر) و روانشجاسی (یک نفر) ودند ،خواست شد تا ـا
مشاهده فرایجد و نتایج (کُدها) پ وه  ،مطالـ مـوردنظر خـود را ارائـ کججـد کـ در مـتن
اللاحات ننها اهمال شده اسـت .در ایـن پـ وه ـرای افـزای مقبولیـت از روشهـای
ازنگری توسط خبرگان و رخی از مت صصان این حوزه استفاده شده است و ـرای قا لیـت
تأیید نیز در مرحل پایانی ،طبقات دستنمده چجد نفر از خبرگان مجظور از یجی و تأیید
ازگردانده شده و نکات پیشجهادی اهمال شد.
1. Triangulation.
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 تحلیل دادهها و يافتهها.5

.)8 است راج شاخصها از مجا ع میپردازد (مدول

گام چهارم استرات ی فراترکی

 شاخصهای مست رج از مطالعات پ وه.8 مدول
مدابع

شاقص

(Calton et al., 2013; Crane et al.,
2014; Ogliastri et al., 2015; RiveraSantos et al., 2012)

نونوری
امتماهی

(Golja & Pozega, 2012; Gouillart &
Billings, 2013; Labaki, 2013;
Lashitew et al., 2018; Porter, 2012)

زنجیره
ارزش

(Lashitew et al., 2018; Valente,
2012)
(Carlos Perez de Mendiguren,
2013; Hilson, 2012; Maconachie &
Hilson, 2013; Panapanaan et al.,
2016)
(Borrella et al., 2012; Evans et al.,
2017; OECD & Union, 2016;
Wach, 2012)
(Borrella et al., 2012; Goyal et al.,
2014; Vellema, 2015; VirahSawmy, 2015)
(Bals & Tate, 2018; Borrella et al.,
2012; OECD & Union, 2016;
Rivera-Santos et al., 2012)
(Borrella et al., 2012; Evans et al.,
2017; Høvring, 2017)
(Chamberlain & Anseeuw, 2017;
Díaz-Pichardo et al., 2017;
Sunanda, 2016)
(Flammer & Kacperczyk, 2015;
Kistruck & Beamish, 2010;
Mehera, 2017; Suddaby et al.,
2017)
(Chamberlain & Anseeuw, 2017;
Glasbergen, 2010; Lashitew et al.,
2018; Mehera, 2017; Porter, 2012)
(Battilana & Lee, 2014; Lashitew et
al., 2018; Ranjatoelina, 2017)
(Evans et al., 2017; Lashitew et al.,
2018; Likoko & Kini, 2017;
Ogliastri et al., 2015)
(Golja & Pozega, 2012; Kramer &
Porter, 2011; Likoko & Kini, 2017)

(Arora & Kazmi, 2012; Baldo,
2014; De Sousa Teodósio &
Comini, 2012; Likoko & Kini,

روا ط
امتماهی
محیطی
تحریک
نونوری
ارتباط ا
مامع
محلی
شبک های
امتماهی
ارتباطات
اهتماد
مشروهیت
همکاری
خوش ای
سازگاری
ترییر
امتماهی
قا لیتهای
پویا و
متمایز
توانمجدساز
ی

مدابع
(Besharov & Smith, 2014; Evans,
Fernando, & Yang, 2017; Ramus
& Vaccaro, 2017; Virah-Sawmy,
2015)
(Aakhus & Bzdak, 2012; Kramer
& Porter, 2011; Lashitew et al.,
2018; Maltz & Schein, 2012;
Strand & Freeman, 2015)
(Adams et al., 2016; Evans et al.,
2017; Porter, 2012)
(Lashitew et al., 2018;Dentoni et
al., 2018; Goyal et al., 2014;
Goyal et al., 2015)
(Arora & Kazmi, 2012; Evans et
al., 2017; Golja & Pozega, 2012;
Virah-Sawmy, 2015)
(Crane et al., 2014; Yunus, 2010;
Yunus, Moingeon, & LehmannOrtega, 2010; Yunus et al., 2012)
(Ebrahim et al., 2014; Labaki,
2013; Likoko & Kini, 2017;
Porter & Kramer, 2011; VirahSawmy, 2015)
(Evans et al., 2017; Goyal et al.,
2014; Lashitew et al., 2018)
(Díaz-Pichardo et al., 2017; Golja
& Pozega, 2012; Goyal et al.,
2014; Likoko & Kini, 2017)
(Bonnell & Veglio, 2011;
Chamberlain & Anseeuw, 2017;
OECD & Union, 2016; VirahSawmy, 2015)
(Díaz-Pichardo et al., 2017;
Goyal et al., 2014; OECD &
Union, 2016)
(Lashitew et al., 2018; Seele &
Lock, 2015; Werhane, 2009)
(Golja & Pozega, 2012; Lashitew
et al., 2018; Mehera, 2017;
Williams & Hayes, 2013)
((Adams et al., 2016; Lashitew et
al., 2018; Mehera, 2017;
Sunanda,
2016; حمیدددددددد زاده و
2687 ،)همکاران
(Golja & Pozega, 2012; Likoko
& Kini, 2017; Michelini &
Fiorentino, 2012; Seele & Lock,

شاقص
اهداف
امتماهی
ارزش
مشترک
ارزش
امتماهی
کش
یادگیری
داوطلبان
تأثیر
امتماهی
پاس گویی
پویا
مجا ع
حمایت
امتماهی
محدودیتها
ی مالی
مهارت
مسائل
امتماهی
محلی
ازاریا ی
ارزشهای
امتماهی
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شاقص

2017)
(Chamberlain & Anseeuw, 2017;
Goyal et al., 2014; Labaki, 2013;
Williams & Hayes, 2013)
(Arora & Kazmi, 2012; Evans et
al., 2017; Panapanaan et al., 2016;
Sunanda, 2016)
(Adams et al., 2016; Boons &
Lüdeke-Freund, 2013; Evans et al.,
2017; Halme et al., 2012)
(Baldo, 2014; Goyal et al., 2014;
Ranjatoelina, 2017; Sunanda, 2016)
(Díaz-Pichardo et al., 2017; Goyal
et al., 2015; Mehera, 2017;
Ogliastri et al., 2015)
(De Sousa Teodósio & Comini,
2012; Lashitew et al., 2018;
Mehera, 2017)
(Evans et al., 2017; Labaki, 2013;
Lashitew et al., 2018)
(Halme et al., 2012; Lashitew et al.,
2018; O'Reilly III & Tushman,
2013)
(Mehera, 2017; Sunanda, 2016)

(Díaz-Pichardo et al., 2017;
Michelini & Fiorentino, 2012)
(Baldo, 2014; Bonnell & Veglio,
2011; Sunanda, 2016)

(Lashitew et al., 2018; Likoko &
Kini, 2017)
(Hilson, 2012; Lashitew et al.,
2018)
(Halme et al., 2012; Lashitew et
al., 2018)
(Chamberlain & Anseeuw, 2017;
Sunanda, 2016)
(Mehera, 2017; Pfitzer et al., 2013)

مدابع

شاقص

2015)

فرهجگ
نونوری
نام تجاری
نونوریها
ی فراگیر
نموزش
نیازهای
امتماهی
انعطافپذ
یری
نگرشهای
امتماهی
افقهای
زمانی
ازسازی
زنجیره
ارزش
توزیع
نونوران

(Golja & Pozega, 2012; Likoko
& Kini, 2017; Ogliastri et al.,
2015)
(Cabrera et al., 2015; Evans et al.,
2017; Golja & Pozega, 2012;
Likoko & Kini, 2017)
(Evans et al., 2017; Golja &
Pozega, 2012; Panapanaan et al.,
2016; Sunanda, 2016)
(Golja & Pozega, 2012; Mehera,
2017; Michelini & Fiorentino,
2012)
(De Sousa Teodósio & Comini,
2012; Golja & Pozega, 2012;
Michelini & Fiorentino, 2012;
Ranjatoelina, 2017)
(Díaz-Pichardo et al., 2017;
Goyal et al., 2014; Goyal et al.,
2015)
(Chamberlain & Anseeuw, 2017;
Lashitew et al., 2018; Mehera,
2017)
(Lashitew et al., 2018; Ogliastri
et al., 2015; Ranjatoelina, 2017)
(Kivleniece & Quelin, 2012;
Korhonen, 2013; Seele & Lock,
2015)
(Porter & Kramer,
Williams & Hayes, 2013)

2011;

اهتماد نف
س

(Golja
&
Pozega,
2012;
Sunanda, 2016; Williams &
Hayes, 2013)

همبستگی
امتماهی

(Golja
&
Pozega,
2012;
Michelini & Fiorentino, 2012;
Panapanaan et al., 2016)

تسهیل
ترییر
هزیج
امتماهی

(Bals & Tate, 2018; Lashitew et
al., 2018)
(Lashitew et al., 2018; Mehera,
2017)

امجیت

(Borrella et al., 2012; Likoko &
Kini, 2017)

سود
امتماهی

(Evans et al., 2017; Ranjatoelina,
2017)

خطرپذیری
تعاملات
ازخوانی
/محصولات
ازار
مدیریت
سهامداران
چجدگان
رقا ت
زیرساختها
ی
وا ستگی
سرمای
امتماهی
ایجاد ارزش
استرات یک
امتماهی
شدن
کیفیت
کانالهای
توزیع
چجدگان
مجا ع
امتماهی
دید مشترک
پایداری
امتماهی
انسجام
امتماهی

 مطـا ق روش.گام پججم روش فراترکی شامل تجزی وتحلیل و ترکیـ یافتـ ها اسـت
. محوری و نظری لورت مـیگیـرد، س نوع کدگذاری از،تحلیل داده جیاد کلاسیک گلیزری
، مفاهیم شجاسایی و ا تحلیـل ننهـا در مرحلـ کدگـذاری محـوری،در مرحل کدگذاری از
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مفاهیم ،مقول های فرهی و مقول های اللی ا محوریـت کسـ وکارهای فراگیـر امتمـاهی
تبیین میشود .در مرحل کدگذاری از تعداد  869مفهوم تولید شد ک ایـن تعـداد در مرحلـ
کدگذاری محوری در قال  89مقول فرهی و  0مقول اللی طبق جدی شدند (مدول .)2
مدول  .2کدگذاری از و محوری کس وکارهای فراگیر امتماهی
مفاهیم
ارزش امتماهی
مجا ع امتماهی
همبستگی امتماهی
نگرشهای امتماهی
ترییر امتماهی
سود امتماهی
نیازهای امتماهی
هزیج امتماهی
مسئولیتهای امتماهی
روا ط امتماهی
سرمای امتماهی
انسجام امتماهی
کانالهای توزیع چجدگان
کیفیت محصول /خدمات
تمایز محصول/خدمات
ارتباط ا مامع محلی
اهتماد همومی
ازخوانی محصولات /ازار
تحریک نونوری امتماهی
نونوری مشترک
فرهجگ نونوری
انعطافپذیری
درک روا ط و تعاملات
توزیع نونوران
نظارت و هماهجگی
اخلاقیات
هملیات اللی کس وکار
اهتماد نفس
انگیزه و تعهد کار
ازاریا ی
کش یادگیری
پایداری امتماهی -اقتصادی
ازسازی زنجیره ارزش
زنجیره تأمین پایدار

مقوله فرعی

مقوله اصلی

پذیرش امتماهی

تأثیر امتماهی

خلق ارزش امتماهی

حمایت امتماهی

ظرفیتسازی درونی
ظرفیتسازی چجدگان
ظرفیتسازی یرونی
ازنوری نونوری
نونوریهای فراگیر

نونوری پایدار

همافزایی

مشروهیتسازی

رشد فراگیر

توانمجدسازی

ازسازی زنجیره ارزش

شبک ارزش مشترک
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مفاهیم
ارتباطات چجد سوی
شبک های امتماهی
وا ستگیهای متقا ل
همکاری خوش ای
ارزش مشترک
ارزشهای امتماهی

مقوله فرعی

مقوله اصلی

تعاملات چجدگان

سازگاری مامع

فعالیتهای داوطلبان
اهداف درکشده چجدگان
ارزش رای ذینفعان
افقهای زمانی
مجا ع چجدگان
یکپارچ سازی
راهبردهای تهاممی
مزیت رقا تی

ارزش استرات یک
ارزشنفریجی پویا
ارزش پایدار

مرحل نهایی تجزی وتحلیل« ،کدگذاری نظری» نام دارد .در ایـن مرحلـ و در راسـتای
تبیین روا ط ین شاخصها ،کدگذاری نظری ارائ میشود (شکل .)9

ارزشنفریجی پویا

کس وکارهای فراگیر
امتماهی

خلق ارزش امتماهی

شبک ارزش مشترک

نونوری پایدار

ظرفیتسازی چجدگان

رشد فراگیر

شکل  .9کدگذاری نظری رای مفهومسازی کس وکارهای فراگیر امتماهی

ر مبجای این مدل مش ص شد ک رای مفهومسازی کس وکارهای فراگیـر امتمـاهی
اید «خلـق ارزش امتمـاهی» ـا درنظـرگـرفتن «ارزشنفریجـی پویـا» و «شـبک ارزش
مشترک» و همچجین ا تأکید ر «ظرفیتسازی چجدگانـ » ـر مبجـای «نـونوری پایـدار» و
«رشد فراگیر» پرداخت .توضـیحات تکمیلـی کدگـذاری نظـری در قسـمت نتیجـ گیـری و
پیشجهادها ارائ شده است.
کجترل کیفیت کُدهای است راجشده میپـردازد کـ در
گام ششم استرات ی فراترکی
این پ وه رای ارزیا ی پایایی پ وه از ضری کاپا ( )6/721استفاده است .مقدار ضری
کاپا دستنمده نشاندهجده توافق الا ین مرورگران است و شاخصهای احصاشده از نظـر
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کیفیت توسـط خبرگـان تأییـد میشـود (مـدول )9؛ همچجـین ـرای اهتبارسـججی الگـوی
پیشجهادی از روش نظر گروه کانونی (خبرگان) استفاده شده است؛ گون ای ک ـا طراحـی
نظاممجد و کارگیری نظر خبرگان و انجامدادن اللاحات چجـد اره و اهمـال تکجیـکهـایی
مانجد س سوسازی یا چجدمانب نگری ،از یجی توسط افراد ،اهتبار پ وه تأیید شد.
 .6نتیجهگیری و پیشدهادها

گام هفتم روش فراترکی شامل ممع جدی نهایی و ارائ یافت ها است .در ایـن پـ وه
ر اساس استرات ی فراترکی  ،دادهها ممعنوری و ر مبجای روش تحلیل داده جیـاد گلیـزری،
تجزی وتحلیل لورت میشود .پس از تجظیم سؤالهای پ وه در  0محور اللی و ررسـی
پایگاههای معتبر هلمی ین سالهای  2686تا  ،2683مبانی نظری شکل نظاممجد ررسی
و تعداد  928مجبع شجاسایی شد؛ سپس ا استفاده از رنام مهارتهای ارزیا ی حیاتی ،کیفیت
روششجاختی پ وه ررسی و درنهایت  13مقال از کل مقالها رای ادام کار انت اب شد.
درنهایــت  0مقولــ الــلی 89 ،مقولــ فرهــی و  11شــاخص الــلی ــرای مفهومســازی
کس وکارهای فراگیر امتماهی کشـ و رچسـ گذاری شـدند .در ایـن پـ وه کسـ -
وکارهای فراگیر امتماهی اهدف درگیرکردن نحاد مامع  ،مانجد اقشار نسی پذیر ،افراد فقیر و
کمدرنمد مامع  ،نسی دیدگان امتماهی و معلولان در شبک ارزش جگـاه مفهومسـازی شـده
است و رای این کار چهار ُعد «خلق ارزش امتماهی»« ،نونوری پایـدار»« ،رشـد فراگیـر»،
«شبک ارزش مشترک» و «ارزشنفریجی پویا» رچس گذاری شد.
الدد ) ظرفیتسددازی چددگاندده .در مفهومســازی کســ وکارهای فراگیــر امتمــاهی،
ظرفیتسازی چجدگان در «خلق ارزش امتماهی» سیار مؤثر اسـت .ظرفیتسـازی چجدگانـ
معجای ارزشگذاری مفاهیم زیر جایی و اساسی کس وکار است ک موم استحکام یک
کس ـ وکار در محــیط پرتلــاطم و پیچیــده میشــود .هــدف ظرفیتســازی چجدگان ـ ایجــاد
زیرساختهای ارزشی کس وکار است و از طریق نونوری پایدار و رشد فراگیر خلق میشود.
نونوری پایدار ک در ـازنونوری و نونوریهـای فراگیـر ریشـ دارد ،ـ دنبـال تحریـک
نونوری ،خصوص نونوری امتماهی و نـونوری مشـترک ـا تحریـک کیفیـت محصـول و
خدمات و ازار است .این مسئل موم نهادیج سازی فرهجگ نونوری در مامع میشود و راه
را رای تسهیل پذیرش ترییر در مامع هدف و تمرکز ر ازخوانی محصول ،ازار ،کانالهای
توزیـع و سـایر مـوارد همـوار میسـازد( ;Crane et al., 2014; Ogliastri et al., 2015
.)Mehera, 2017; Evans et al., 2017; OECD & Union, 2016
ماهیت «رشد فراگیر» در توسع چجدمانب کس وکار نهفت است و موم تقویت گروههـای
م تل مامع هدف میشود .این نوع رشد ک ماهیتی چجدومهی دارد ،معجای رشـد مـالی،
معجوی ،امتماهی و زیستی است و از طریـق همافزایـی  ،مشـروهیتسـازی و توانمجدسـازی
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ایجـاد میشـود( & Golja & Pozega, 2012; Lashitew et al., 2018; Flammer
Kacperczyk, 2015; Mehera, 2017; Suddaby et al., 2017; Arora & Kazmi,
.)2012; De Sousa Teodósio & Comini, 2012; Likoko & Kini, 2017

ب) قل ارزش اجتماعی .این ارزش ک سـتر نن در مامعـ قـرار دارد ،حالـل نگـرش
مامع هدف انگیزه کس وکار نسبت خود ،مامع و اکوسیستم وده و دنبـال کسـ
مجافع رای تمامی ازیگران درگیر است« .خلـق ارزش امتمـاهی» حالـل تعامـل پـذیرش
امتماهی ،تأثیر امتماهی و حمایت امتماهی است .ا ایجاد و خلق ایـن نـوع ارزش میتـوان
انتظار داشت ک انتظارت مامع از نظر زیستی ـ امتماهی تقویت شده و راه رای ورود مامع
هدف کس وکـار تسـهیل شـود( Díaz-Pichardo et al., 2017; Likoko & Kini,
2017;Crane et al., 2014; Yunus, 2010; Yunus et al., 2012; Goyal et al.,
.)2014

رای ایجاد و خلـق ارزش امتمـاهی هلـاوه ـر ظرفیتسـازی چجدگانـ ـ «شـبک ارزش
مشترک» و «ارزشنفریجی پویا» نیاز اسـت .در کسـ وکارهای فراگیـر امتمـاهی ،موضـوع
زنجیره تأمین ک نگرشی خطی است ،ازتعری شده و شبک ارزش مشترک تبدیل شـده
است .ر اساس این مفهوم مامع هدف لـورت یـک شـبک ـا یکـدیگر تعامـل دارنـد و
همزمان ا تأکید ر تعاملات چجدگانـ  ،نق هـای متفـاوتی مانجـد تولیدکججـده ،توزیعکججـده،
ازاریاب ،ارائ دهجده خدمات عدازفروش و سایر خدمات را فراهم میکججد؛ البت توم ایـن
نکت اهمیت دارد ک خلق شبک ارزش مشترک از فرایجدهای رشد فراگیـر ـ هلـت اهتمـاد
همومی ،درک روا ط و تعاملات ،کش و سایر هوامل تأثیرپذیری زیـادی دارد( Dentoni et
& al., 2018; Cabrera et al., 2015; Evans et al., 2017; Chamberlain
& Anseeuw, 2017; Díaz-Pichardo et al., 2017; Sunanda, 2016; Golja
Pozega, 2012; Likoko & Kini, 2017; Goyal et al., 2014; Goyal et al.,
.)2015; Lashitew et al., 2018; Mehera, 2017

درنهایت رای مفهومسازی کس وکارهای فراگیر امتماهی تومـ ـ مقولـ «ارزشنفریجـی
پویا» سیار مهم است .ارزشنفریجی پویا معجـای کسـ ارزش اسـترات یک و خلـق ارزش
پایدار است تا ا تمرکز ر اهداف درکشده چجدگان  ،ارزش ذینفعان ،افقهای زمانی ،مجـا ع
چجدگان  ،یکپارچ سازی ،راهبردهای تهاممی و مزیت رقا تی ،ارزشی استرات یک در راسـتای
اهداف س گان سازمانی ،امتماهی و زیستی خلـق شـود .ارزشنفریجـی پویـا ـ خلـق ارزش
استرات یک و ارزش پایدار میپردازد و مانجد خلق ارزش مشترک رای ایجاد ارزش مشـترک
امتماهی از نونوری پایدار هلت ـازخوانی نـونوری و موضـوع نـونوری امتمـاهی و سـایر
موضـوهات مطرحشـده تـأثیر میپـذیرد( ;Calton et al., 2013; Crane et al., 2014
;Kivleniece & Quelin, 2012; Golja & Pozega, 2012; Sunanda, 2016
Korhonen, 2013; Seele & Lock, 2015; Ogliastri et al., 2015; Evans et al.,
;2017; Likoko & Kini, 2017; Mehera, 2017; Panapanaan et al., 2016
.)Rivera-Santos et al., 2012
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رای مفهومسازی کس وکارهای فراگیر امتماهی و نهادیج سازی و فرهجگسازی نن در
مامع پیشجهادهای کار ردی شرح زیر ارائ میشود:
ـ اهتمادسازی در سطح جگاه و مامع هدف از طریق ایجاد سازوکارهای تضامجی تـا ریسـک
را کاه دهد؛
ـ رگزاری نمایشگاههای ادواری در سطح محلی ،مجطق ای و ملـی ـرای ایجـاد شـبک های
ارزش مشترک؛
ـ ارائ نموزشهای مامع شرکتها در مهت اهتمادسازی نسبت حضـور در فرایجـدهای
کس وکار چجدمانب ؛
ـ حمایت دولت ،نهادهای محلی و استانی از طریق ارائ ت فیفت مالیاتی و یم ای فعالـان
حوزه امتماهی؛
ـ شجاخت نیازها و مجا ع امتماهی از طریق رگـزاری نشسـتهای ت صصـی ـا کارنفریجـان
امتماهی و سایر فعالان این حوزه؛
ـ ازسازی زنجیره ارزش شرکتها وسیل رقراری ارتباط مسـتمر ـا دانشـگاهها در قالـ
طرحهای پ وهشی و حمایت از پایاننام ها و مقال های هلمی  -پ وهشی کار ردی؛
ـ تقویت همکاری خوش ای وسیل شبک های امتماهی در مامع هدف؛
جدی ازار رای ایجاد شبک تعاملات در مامع هدف؛
ـ ازخوانی محصولات ،خدمات و
ـ تقویت فرهجگ نونوری امتماهی در مهت خلق محصول و خدمات مدید ا تأکید ر مقولـ
رفع نیازهای امتماهی؛
ـ نموزش مقول های نوین ازاریا ی و مفاهیم یادگیری در راستای هماندیشی و خلق ازارهای
مدید مامع هدف.
ا توم یافت های پ وه پیشـجهاد میشـود پ وهشـگران نتـی ـا ررسـی موانـع و
چال های توسع کس وکارهای فراگیر امتمـاهی در حوزههـای م تلـ کسـ وکار مانجـد
کس وکارهای نوپا ،کوچک و متوسط ،کس وکارهای خانگی و سایر موارد ،زمیج ورود ایـن
نوع کس وکارهای را حوزه کس وکارهای فراگیر امتماهی مهیا کججد؛ همچجین پیشـجهاد
میشود تا ا ررسی ا عاد م تل کس وکارهای فراگیر امتماهی ،راهبردهـای امرایـی ورود
موفق اقشار م تل مامع را این حوزه شجاسـایی و تـدوین کججـد .ـا تومـ ـ ماهیـت
پ وه های کیفی ،مهمترین محدودیت پ وه حاضر درهمتجیـدگی واهگـان و پیچیـدگی
تفکیک و ادغام ننها در راستای ساخت و تدوین واهگان مدید است ک این پـ وه نیـز از
نن مستثجا نبوده است .از دیگر محدودیتهایی ک این پ وه ا نن موام ـوده ،دشـواری
طبق جدی و دست جدی هوامل و ازیگران در ا عاد م تل است ک این موضـوع هلـاوه ـر
چالشیشدن کار ،راه را رای پ وه های نتی در راستای ارائ دست جدیهای مدیـد همـوار
کرده است.
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