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 چکيده

محدود است؛ در حالي که بررسي  شناسيجامعهمطالعات مورد بررسي برای کسب و کار از دیدگاه 
رود. از مي اقتصادی به شمارهای گمشده در بنگاهکار به عنوان حلقه  اجتماعي توسعه کسب وهای مؤلفه

این رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین و طراحي مدل اجتماعي توسعه کسب وکار بنگاه اقتصادی 
کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام باین پژوهش در چارچوب رویکرد کیفي و )سازمان اتکا( است. 

 با هدفمند گیرینمونهروش  و با استفاده ازیافته  ارمصاحبه نیمه ساخت ،هاداده آوریجمعاست. ابزار  گرفته
انجام  گزینشيمرحله کدگذاری باز، محوری و  در سهها مصاحبه شد. تحلیل دادهخبرگان نفر از  22

مفهوم استخراج شد. نتایج این پژوهش، منفعت اجتماعي )مقوله محوری(؛  02مقوله اصلي و  28و  گرفت
ماعي، نیاز اجتماعي، عدالت اجتماعي، رضایتمندی، روابط اجتماعي، انسجام اجتماعي، طبقه سرمایه اجت

اجتماعي و کارآفریني )شرایط علّي(؛ روابط اجتماعي مدیران و کارکنان، فرهنگ، رهبری و مدیریت، حق 
تقادات گر(؛ شخصیت اجتماعي نیروی انساني، اعانتخاب، امنیت و آموزش توسعه محور )شرایط مداخله

ای( بدست آمد. راهبردها شامل اجرای مدل ذینفعان در مذهبي، تعهد و هویت اجتماعي )شرایط زمینه
گیری سازمان، همسوسازی منافع شخصي کارکنان با منافع سازماني، مشارکت دادن کارکنان در تصمیم

وابط درون سازماني، مدیریت سطح رضایت شغلي کارکنان، بازتعریف فرهنگ سازماني و توسعه ر
سازماني؛ پیامدها شامل ارتقای اعتماد سازماني، ایجاد حس وفاداری در مشتریان، ایجاد منافع جمعي 

وری سازماني با پویایي بیشتر مشترک، ایجاد عدالت نسبي برای تالش بیشتر کارکنان، افزایش بهره
 نو است.های کارکنان دارای انگیزه و بروز اندیشه

 شناسي اقتصادی؛ نظریه داده بنیاد.های اقتصادی؛ کسب و کار؛ توسعه؛ جامعهبنگاهواژگان کليدي: 
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 و بيان مسألهمقدمه  -1

مهم و اساسي تحقق اهداف کالن های برخورداری از محیط کسب و کار مناسب، یکي از زمینه

 ( متغیرهای اثرگذار محیطي بر کسب202: 2281)قریب، شود.مي توسعه محسوبهای برنامه

از متغیرهای اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي را ای گسترده بسیار متنوع بوده و طیفها وکار بنگاه

عوامل اقتصادی، ( براساس گزارش منا )دوئینگ بیزینس(، 211: 2211شود. )رجبي، مي شامل

های د بنگاهعملکر گذار برثیرأتعوامل  جمله از زیست محیطي فرهنگي و ي،اجتماع حقوقي،

 نشانعوامل اجتماعي تعیین کننده پیشرفت اقتصادی، ( 210: 2212هستند. )زارعي،  اقتصادی

( کنشگران 1: 2211)ادهمي، و فرهنگ با یکدیگر مرتبط هستند.  جامعهکه اقتصاد،  دهدمي

ها در تعامالت کسب و کار تحت تأثیر قوانین اجتماعي، هنجارها، فردی به عنوان نماینده شرکت

( و وضعیت اجتماعي و اقتصادی نقشي مهمي 2: 1028، 2ها قرار دارند )گانکیلوزفرایندها و ارزش

( الگوهای تعامل اجتماعي و نهادهایي که مردم 1: 1028، 1در توسعه کسب و کار دارند. )ایتو

 شناسيجامعهکنند، موضوع اصلي مي ایجاد کرده و از آن برای زندگي و منفعت طلبي استفاده

مجزا و مستقل  ( بنابراین یک انسان اقتصادی8: 2211نژاد، دهند. )علييم اقتصادی را تشکیل

شناسي وجود ندارد، بلکه در جامعه مردم در تعامل با یکدیگر هستند. )سوئدبرگ و در جامعه

 ( 18: 2211گرانووتر، 

شوند، موضوعاتي را هایي در تحلیل اقتصادی نهادها مواجه ميوقتي اقتصاددانان با محدودیت

( در حالي که 10: 2281و سوئدبرگ،  2اند. )نيدرباره ابعاد اجتماعي اقتصاد مطرح نموده

کوشند راهي برای به حساب آوردن رفتار اجتماعي پیدا کنند، اقتصاددانان با ایده منافع، مي

کنش اقتصادی و منافع در ساختار « درهم آمیختن»های مختلفي برای شناسان راهجامعه

ان برخالف اقتصاددانان از همان شناسجامعه( 20: 2211، (1)اند. )سوئدبرگکرده اجتماعي ارائه

اند. اقتصادی به عنوان نهادها یا سازمان اجتماعي توجه داشتههای آغاز به تحلیل بنگاه

( از این نظر، کنش اقتصادی یک کنش اجتماعي است و 211: 2211)سوئدبرگ و گرانووتر، 

( منافعي که 211: 2281، 0اجتماعي هستند. )اسلیتر و تونکیس هاینهادهای اقتصادی شکل

نگرند همان منافع مالکان، مدیران و کارمندان است. )سوئدبرگ و گرانووتر، مي به آنها بنگاه

اقتصادی ندارند، بلکه های اقتصادی تنها داللت بر عملکردها و فعالیتهای ( کنش280: 2211

 ( 8: 2211، نژادعليو نهادها نیز مرتبطند. )ها د، بنگاهبا وجوه اجتماعي و فرهنگي افرا

                                                           
1. Gonçalves 

2. Ito 
3. Nee 
4. Slater and Tankis 
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خوانیم که برای انجام کارهای ماهیتاً اقتصادی، مي« 2ثروت ملل آدام اسمیت»در کتاب 
در تالش برای  1( هرناندو دسوتو21: 2211،(2)ها باید با یکدیگر همکاری کنند. )سوئدبرگانسان

موفق است و در سایر  داری در کشورهای توسعه یافتهسرمایهکه چرا بود یافتن پاسخ این سؤال 
اقتصاددان دیگری بود که  2( جوزف استیگلیتز08: 2210)شیرکوند، خورد؟ مي نقاط جهان شکست

های بانک جهاني، پاسخ منطقي و قابل قبولي ارائه به معمای سقوط اقتصادهای پیر و سیاست
دارند تا « شناسانهدیدی جامعه»ها کارآفرین 0ر هورویتز( بر اساس نظ11و10: 2210داد. )ایماني، 

( اما از دیدگاه 21: 2181، 1باید بر پایه آن شکل بگیرد شناسایي کنند. )آر لسمنیازی را که تجارت 
و تالکوت  8، امیل دورکیم1، ماکس وبر1نظیر کارل مارکس شناسيجامعهپردازان کالسیک نظریه

، این 21و مارک گرانووتر22پیر بوردیو ،20پوالنىصادی نوین چون کارل ان اقتشناسجامعهو  1پارسونز
دغدغه درباره ماهیت کنش اقتصادی دارای خاستگاهي متفاوت است. این گروه بسترساز تبیین 

  (1: 2211نژاد، های اقتصادی و تقدم مصالح جمعي بر منافع فردی شدند. )عليشناختي از کنشجامعه

با توجه به آنچه گفته شد و با این رویکرد، تحقیقات و مطالعاتي که به طور خاص کسب و 
اجتماعي را مورد بررسي قرار داده باشند، انگشت های و به ویژه مؤلفه شناسيجامعهکار از دیدگاه 

اجتماعي توسعه کسب و کار به عنوان حلقه های شمار است. این در حالي است که بررسي مؤلفه
متعدد داخلي و های رود. این موضوع در پژوهشمي اقتصادی به شمارهای شده در بنگاهگم

خارجي نیز مشهود است. زیرا محققان بر اساس دیدگاه خود، به بررسي ابعاد و عوامل گوناگون 
اجتماعي در کنار سایر عوامل توجه کرده های و تنها به مؤلفهاند تأثیرگذار بر کسب و کار پرداخته

به عنوان یک فاکتور یا عامل مستقل تأثیرگذار مورد توجه قرار نگرفته است. لذا در این تحقیق، و 
اجتماعي به طور مستقیم و به عنوان عوامل و بنیان اصلي تأثیرگذار بر توسعه کسب و های مؤلفه

  کار سازمان هلدینگ اتکا به عنوان بنگاه اقتصادی مورد بررسي و واکاوی قرار گرفته است.

اقتصادی مختلفي در عرصه کسب و کار و تولید، تأمین و توزیع کاالها و های در ایران بنگاه
هاست. سازمان اتکا از بزرگترین کنند که سازمان اتکا یکي از این سازمانمي خدمات فعالیت

رود که یک زنجیره اقتصادی گسترده چند منظوره را با مي اقتصادی کشور به شمارهای مجموعه
)هلدینگ( که در ای ( در اختیار دارد. این سازمان مادر چند رشته2220ساله )تأسیس 11ربه تج

                                                           
1. Adam Smith 

2. Hernando De Soto 
3. Josef Stiglitz 

4. Horwitz 

5. R Lessem 
6. Karl Marx 

7. Max Weber 

8. Emile Durkheim 
9. Talcot Parsons 

10. Carl Polanyi 

11. Pier Bourdieu 
12. Mark Granovetter 
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ای فروشگاه زنجیره 100کشاورزی، دامپروری و طیور، خدمات فروشگاهي )بیش از های حوزه
اتکا در سراسر کشور(، صنایع غذایي )قند، شکر و روغن(، تجارت و بازرگاني )صادرات و واردات 

کند، مي گذاری، نساجي، لوازم خانگي و الکترونیکي فعالیتتوزیع و پخش کاال، سرمایهکاال(، 
تولیدی، خدماتي، اقتصادی و صنعتي پشت های تحوالت بسیاری را در طول این سالها در عرصه

از سیطره و چتر حمایتي دولت خارج و بر اساس مصوبه مجلس  2211سر گذاشته و در سال 
اقتصادی های اد عمومي غیردولتي تبدیل شده و سود و زیان و شاخصشورای اسالمي به نه

اهمیت زیادی برای کسب و کارش پیدا کرده است. لذا ادامه حیاتش با نوسانات و شرایط جدید 
در حوزه کسب و کار مواجه شده است. به عبارتي، هر تغییر و تحولي در انجام فعالیت اقتصادی، 

کند. بنابراین این بنگاه اقتصادی برای سیر صعودی و توسعه مي مواجههایي این بنگاه را با چالش
فعالیت خود، باید قادر باشد تا وجوه اجتماعي، اقتصادی، سیاسي و فرهنگي را با توجه به مناسبات 

اجتماعي است که های بازار و کسب و کار تنظیم کرده و ارتقاء دهد. یکي از این عوامل، مؤلفه
این سازمان در زمینه کسب و کار ضروری است. با این اوصاف، مسئله اساسي برای ادامه حیات 

اجتماعي بر روی توسعه کسب و های ، کدام مؤلفهشناسيجامعهاین مقاله این است که با رویکرد 
های بنگاه شناختيجامعهبا تحلیل حاضر قصد دارد  مقالهلذا گذارند؟  کار سازمان اتکا تأثیر

توسعه کسب و کار سازمان اتکا را بررسي، تبیین و مدل اجتماعي  شناختيمعهجااقتصادی، عوامل 
  آن را ارائه نماید.

 ـ مروري بر ادبيات نظري و تجربی 2
 ـ مبانی نظري1ـ2

( توسعه کسب و کار 202: 2218فعالیتي معطوف به سودآوری است. )وبر، « کسب»به نظر وبر، 
ایجاد فضاهای جدید برای ( یا 1: 2211افزایش درآمد، فروش، تعداد کارکنان، سهم بازار )جیوار، 

( بنگاه نیز سازماني است که با هدفي مشخص 11: 2211است. )یاری، اشتغال، تولید و درآمد 
( هدف بنگاه 21: 2212شود. )مالشاهي، مي تبدیل عوامل تولید به کاالها و خدمات تشکیلبرای 

داری رسیدن به حداکثر سود از طریق سازماندهي عقالني تولید است. )آرون، تولیدی سرمایه
اجتماعي های ( بستر اجتماعي و فرایندهای اجتماعي شدن از جمله محل کار نیز عامل110: 2210

 ( 100: 2211، (2))گیدنزهستند. 

در مطالعه عوامل اجتماعي تأثیرگذار بر توسعه کسب و کار بنگاه اقتصادی سازمان اتکا به روش 
 های ظهور یافته مورد استفاده قرار گرفته است.داده بنیاد، سه دوره برای تبیین مفاهیم و مقوله

به تحلیل زندگى  سیککالى شناسجامعه اى که بنیانگذاران دوره الف ـ دوره کالسيک:
 ( 11: 2211)زکي،  م(2810ـ2110) اند.شناختى توجه داشته اقتصادى با تکیه بر بینش جامعه

معطوف به ارضای نیازها یا کسب سود « سازمان اقتصادی»گیری به نظر ماکس وبر، جهت
یک  ( اقتصاد بر روابط اجتماعي ناظر است و پوشش نیازهای12و11: 2211، (1)است. )سوئدبرگ
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( براین اساس، کنش افراد 212و200: 2282گیرد. )فروند، مي گروه انساني نیز توسط بنگاه صورت
( وبر مقوله منافع را به 101: 2118های اقتصادی با توجه به منافع مادی آنهاست. )وبر، در فعالیت

رستگاری، کند. منافع آرماني یا مذهبي چون موقعیت، میل به منافع مادی و آرماني تقسیم مي
، (1)داشتن جایگاهي بهتر در زندگي بعدی، مزایای مذهبي و افتخار منزلتي است. )سوئدبرگ

پردازد که مؤمنان داری پروتستان مي( وبر به منشاء مذهبي دیدگاه سرمایه112و21: 2211
 ( برای202: 2211، (2)آوردند. )گیدنزموفقیت در کسب و کار را نشانه الطاف الهي به شمار مي

اند، تصویب مثبت هایي که هدفشان به حداکثر رسانیدن منافع شخصي کنشگران اقتصادیفعالیت
( محور اصلي نظریه کارل مارکس نیز جستجوی 221: 2211اخالقي نیز باید فراهم آید. )کوزر، 

برای تولید در ها ( انسان28: 2218سود به عنوان نیروی محرک سرمایه داری است. )کیویستو، 
( 21: 2211کنند. )مارکس، مي ب روابط اجتماعي، مناسبات مشخصي با یکدیگر برقرارچارچو

( 221: 2218پس شناخت سازمان تولید، کلید اصلي توسعه جامعه است. )کوزر و روزنبرگ، 
نهایت نابرابر داند که بيداری را مبتني بر مناسبات اجتماعي ساختارمندی ميمارکس سرمایه

( اساس نظر مارکس وجود تضاد منافع بنیادی میان مزدبگیران و 201: 1122، (2)است. )گیدنز
( منافع سرمایه و کارمزدی مخالف هم هستند )مارکس، 102:  2210است. )آرون،  دارانسرمایه
دار به عنوان هدف نهایي ( و تعیین کننده رابطه بین دستمزدها و سود، منفعت سرمایه110: 2111

( مردم نیز با منافع مشترک اقتصادی، برای تحقق منافعشان با هم 201: 2110است. )مارکس، 
انجامد. ( که به منافع طبقاتي گوناگوني مي11: 2211 شوند )سوئدبرگ و گرانووتر،مي متحد

داند. هر قدر نیازهای اجتماعي مي ( همچنین مارکس نیازها را نتیجه تولید11: 2211)کوزر، 
( امیل 01: 2211توسعه ثروت باالتر خواهد بود. )مارکس،  باشد، سطحتر ایجاد شده گسترده

خواهد و برآورده شدن هر دورکیم معتقد است، انسان هرچه بیشتر داشته باشد، بیشتر هم مي
( وی نقش منافع در زندگي اقتصادی را 212: 2211انگیزاند. )کوزر، را برمي نیازی، نیازهای تازه

کند. اگرچه فعالیت اقتصادی مي مطرحها یزه اصلي فعالیتدهد و منفعت شخصي را انگمي نشان
( تأکید محوری بر 210: 2111شود. )دورکیم، بر منافع شخصي استوار است، اما اخالق نباید انکار 

 مبتني بر عوامل همبستگي و انسجام بخش هدایتهای مفهوم جامعه، وی را به سمت تبیین
گیرد. مسئله مي روی منافع فردی از منافع جمعي صورتکند که در حوزه اقتصادی از طریق پیمي

دورکیم ضرورت تحقق اهداف جمعي به مثابه یک اصل اخالقي است که در آن منافع فردی از 
مقوله  2( به نظر الکس توکویل218و211: 2211، نژادعليشود. )مي رهگذر منافع جمعي تعریف

کند. منافع بلندمدت مربوط به توکویل ایفا ميشناختي منفعت نقش بنیادیني را در تحلیل جامعه
( 21و10: 2211، (2)مدت مربوط به حیات دنیوی است. )سوئدبرگحیات اخروی و منفعت کوتاه

: 1000گذارند. )توکویل، مي بر روی کنشگر تأثیر« منافع و عواطف»و « منافع و تمایالت»

                                                           
1. Tocqueville 
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انگیزش دیني و عقالني دارد که در رمز پویایي فرهنگ اقتصادی امریکا ریشه در نظام  (11و01
گوید، مي 2( گئورگ زیمل121: 2211، نژادعليشود. )مي اقتصادی موفق ظاهرهای سازمان

: 2211کند تا روابط اجتماعي را شکل دهد. )سوئدبرگ و گرانووتر، منفعت مردم را هدایت مي
شود. مي عث اتحاد افرادجویانه، مذهبي و خیرخواهانه با( حتي منافع اقتصادی، جنگ201و208

( کار زیمل درباره ارتباط میان پول و اقتدار، پول، عواطف و احساسات، پول و 210: 2111)زیمل، 
( پول با احساساتي از قبیل امید، ترس و تمایل 220: 2211اعتماد است. )سوئدبرگ و گرانووتر، 

نخواهد داشت و معامالت  ( بدون اعتماد جامعه وجود212-280: 2118)زیمل،  در ارتباط است.
 (222: 2211پولي بدون اعتماد نیز سقوط خواهند کرد. )سوئدبرگ و گرانووتر، 

اقتصادی، کارهای مهم سه  شناسيجامعهدر دوران افول  :کالسيکاپس هدور ب ـ
با طرح مفهوم روحیه  1شومپیترجوزف  م(1102ـ0821)مورد توجه قرار گرفته است.  شناسجامعه

کارآفریني، معتقد است کنشگران اقتصادی به عنوان کارآفرینان خالق با ترکیب منابع اجتماعي و 
( وی 210و212: 2211، نژادعليکنند. )مي اقتصادی، شرایط جدید برای موفقیت اقتصادی خلق
داند. مي نانتوسط کارآفری« تفکر خالقانه»شیوه عمل این پویایي اقتصادی را در مفهوم 

گیری خرده مقوله نیاز یک مؤلفه مبنایي در شکل ( به نظر تالکوت پارسونز،201: 2211، نژادعلي)
( کنشگران ضمن 12: 2211، نژادعلي. )هاستاجتماعي، در تبادل با سایر خرده نظامهای نظام

پارسونز منفعت  (221: 2211کنند. )ریتزر، مي دنبال کردن منافعشان، به مصالح کل نظام خدمت
( 000: 2118)پارسونز،  دهند.مي را شکل« منبع غایي قدرت»داند، اما هنجارها مي «شکننده»را 

پاداشِ تخصص افراد به دستاوردها و ایفای نقش فرد بستگي دارد که توسط معیارهای شغلي 
ن در محدودیت سود شخصي و اهمیت قواعد اخالقي هنجاری شود. این مدل نشانهسنجیده مي

( کارل پوالني نیز مفهوم 210و211: 2211ایجاد نظم اجتماعي )نظم اخالقي( است. )استونز، 
( کنش 102: 2112داند. )پوالني، مي ناشي از وابستگي افراد به یکدیگر و طبیعت« اقتصاد ذاتي»

اجتماعي هستند. )ورشوی و های اقتصادی، کنشي اجتماعي است و نهادهای اقتصادی قالب
ها بیشتر از منفعت ( به نظر پوالني، در جوامع گذشته، منافع اجتماعي گروه11: 2211ان، همکار

( اقتصاد در درون افراد با روابط 221: 2211اقتصادی اهمیت داشته است. )سوئدبرگ و گرانووتر، 
 اجتماعي ترکیب شده و بیشتر مردم به دنبال منافع اقتصادی خود نیستند؛ بلکه به دنبال پایداری

 (1: 1001)بیگارت،  اند.اجتماعي

( رأی مارک گرانووتر 11: 2211است. )زکي،  میالدى تاکنون 2180از  ج ـ دوره جدید:
( ساختار و 200: 2211، (2)آید. )گیدنزشناسي اقتصادی جدید به شمار ميمحرک مهم ظهور جامعه

ماهیت روابط اجتماعي با هدایت رفتار اقتصادی در تحقق منافع سازماني اثرگذار است. )ني و 

                                                           
1. Georg Simmel 
2. Jozeph Schumpeter 
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 مختلف زندگي اقتصادی نفوذهای ( شبکه روابط اجتماعي در بخش12: 2281سوئدبرگ، 
مقیم  های( او با مطالعه روی اخالق بر چیني211: 2211کنند. )سوئدبرگ و گرانووتر ، مي

از روابط شخصي و اجتماعي قوی ای در درون شبکهها اندونزی دریافت که کنش اقتصادی چیني
( این حک شدگي کنش اقتصادی را از غیر اقتصادی از 211: 2211، نژادعلي) اند.احاطه شده

با  و (211: 1022)کیمز و اسکورتز،  کندمي اجتماعي و تأثیرات ساختاری جداهای طریق محرک
دهد. مي اقتصاد رخ 2اقتصادی و غیر اقتصادی، حک شدگي اجتماعيهای هم تنیدگي فعالیتدر

 یفرد نیروابط بهای در شبکه کیاز نزد نیز اکثر رفتارها( 18: 2211)ورشوی و همکاران، 
های چنین گرانووتر به نقش روابط شخصي و شبکه (100: 2181)گرانووتر،  .شودمي یجاساز

بر این قضیه ها ( روابط در شبکه12: 2281اعتماد اشاره دارد. )ني و سوئدبرگ، روابطي در ایجاد 
( مدل نظری پیر بوردیو اقتصاد 211: 2211، نژادعلي«. )آوردمي اعتماد، اعتماد»استوار است که 

است که جایگزین مدل حک شدگي گرانووتر شد. )سوئدبرگ و گرانووتر،  1«میدان»به مثابه 
 (010: 2211، (1)آمیز است. )گیدنزهای اجتماعي مبارزه رقابتن محل یا عرصه( میدا201: 2211

: 2211گوید. )ریتزر، مي بوردیو از چهار نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگي، اجتماعي و نمادین سخن
این چهار نوع سرمایه تعیین کننده جایگاه طبقاتي و سرمایه اقتصادی یکي از آنهاست.  (182

های اجتماعي، حس تعهد متقابل، اعتماد ( سرمایه اجتماعي شامل شبکه111: 2211، (2))گیدنز
( روابط اجتماعي نیز برای افزایش 018: 2211، (1)داشتن و سایر منابع اجتماعي است. )گیدنز

نظام خوی  (101: 2181 شود. )بوردیو،مي هایش استفادهمندیتوانایي یک فرد و برآوردن عالقه
مندی از این سرمایه است. )استونز، کنند، وابسته به میزان بهرهکسب ميو خصلتي که افراد 

کند و ( در اندیشه بوردیو، منفعت کنشگر را برای شرکت در یک میدان هدایت مي221: 2211
( بنابراین تمامي منافع 200و202: 2211کشاند. )سوئدبرگ و گرانووتر، وی را به مشارکت مي

 2( به نظر جیمز کلمن18: 2118ل روابط اجتماعي هستند. )بوردیو، های اجتماعي و حاصبرساخته

نیز کنشگران به عنوان افراد جویای سود به دنبال منافع خود هستند. تأمین منافع نیز در پرتو 
کنش جمعي سایر کنشگران است که به کنش هدفمند و معطوف به کسب سود افراد خصلت 

داند که به بندی آگاهانه مي( کلمن اعتماد را شرط211: 2211، نژادعليبخشد. )مي اجتماعي
کنید. این نوع اعتماد برای تجارت و کسب عنوان یک برنده یا بازنده به فرد دیگری اعتماد مي

سرمایه اجتماعي ابعادی از ساختار اجتماعي  به نظر وی، (11: 2110وکار مناسب است. )کلمن، 

)کلمن، . کنندمي رسیدن به منافع خود، از آن استفادهاست که کنشگران به عنوان یک منبع برای 

اعتماد و هنجارها از اشکال سرمایه اجتماعي هستند که های روابط اقتدار، نظام (201: 2110
( وی با استفاده از مفهوم 211: 2211، نژادعليکنند. )مي برای تحقق سرمایه اجتماعي عمل

                                                           
1. Socail Embeddedness 

2. The field 
3. James Coleman 
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اجتماعي داشت های در داخل شبکهها و ارزش سرمایه اجتماعي سعي در شناخت نقش هنجارها
 ( 1: 2282انساني شود. )الواني و نقوی، های موجب تقویت سرمایه تا بتواند

های اجتماعي تأثیرگذار بر توسعه کسب و کار بنگاههای با نگاهي به ادبیات نظری، مؤلفه
 شود.مي مشاهده 2ان به طور خالصه در جدول شناسجامعهاقتصادی از نگاه 

اقتصادي از نگاه هاي اجتماعی تأثيرگذار بر توسعه کسب و کار بنگاههاي ـ مؤلفه1جدول

 انشناسجامعه

 نظریه پردازان  اجتماعيهای مؤلفه

 توکویل؛ مارکس؛ وبر؛ دورکیم؛ زیمل؛ پارسونز؛ پوالني؛ گرانووتر؛ بوردیو؛ کلمن منفعت اجتماعي )انواع منافع(

 وبر؛ گرانووتر؛ پوالني؛ زیمل؛ بوردیو اجتماعيروابط و تعامالت 

 زیمل؛ گرانووتر؛ بوردیو؛ کلمن اعتماد اجتماعي

 مارکس؛ وبر؛ دورکیم نیاز )نیاز اجتماعي(

 بوردیو؛ کلمن؛ گیدنز سرمایه اجتماعي 

 پارسونز؛ دورکیم انسجام و نظم اجتماعي

 گرانووتر؛ پارسونز اجتماعي های انگیزه

 دورکیم؛ پارسونزوبر؛  اخالق

 وبر؛ گرانووتر مذهب )ارزش دیني(

 پارسونز؛ پوالني رضایت شغلي

 بوردیو تعهد و وفاداری 

 شومپیتر کارآفریني

، «نیاز»، «منفعت»شود که مي ان، مشاهدهشناسجامعهو نظریات ها با نگاهي به دیدگاه
 شناسانو نقطه مشترک بیشتر جامعهعوامل کلیدی « روابط اجتماعي»و « سرمایه اجتماعي»، «اعتماد»

اقتصادی های دار اجتماعي است که بر توسعه کسب و کار بنگاهبه عنوان عوامل اصلي و اولویت
 گذارد. مي تأثیر

منفعت »از رویکرد اقتصادی صرف به « منفعت فردی»ان اقتصادی، شناسجامعهدر رویکرد 
رویکرد ترین مؤلفه به عنوان یکي از اصلي اقتصادی تبدیل شده و اینهای در بنگاه« اجتماعي

تأثیرگذار بر توسعه های ان کالسیک و اقتصادی جدید در تبیین مؤلفهشناسجامعهاشترکي بین 
های کسب و کار مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما این مفهوم بر اساس دیدگاه آنها دارای نگرش

 متفاوتي است.
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  تجربی پيشينهـ 2ـ2

داخل در های اقتصادی توسعه کسب وکار در بنگاهزمینه تحقیق حاضر، تحقیقات موضوعي مشابه در 
 شود.به مرور تعدادی از تحقیقات انجام شده پرداخته ميصورت گرفته است که  و خارج از کشور

( عوامل اجتماعي توسعه اقتصادی 2211در مقاله عبدالرضا ادهمي )الف ـ مطالعات داخلی: 
غرب ایران بررسي شده و متغیرهای اعتماد اجتماعي، همدلي اجتماعي و عدالت در شمال 

های توسعه اقتصادی در بین اجتماعي به عنوان عوامل اجتماعي تأثیرگذار بر متغیر زمینه
 ( 1: 2211کارگزاران صنعتي شهرهای تبریز بدست آمده است. )ادهمي، 

« زنانهای بر توسعه کسب و کار تعاوني بررسي عوامل مؤثر»( در مقاله 2211بهروز یاری )
زنان استان ایالم پرداخته و های فرهنگي و اجتماعي در بین تعاوني ای،به بررسي عوامل زمینه

نیاز اقتصادی، دستیابي به رضایت شغلي، توفیق طلبي، کسب قدرت و اعتبار در جامعه، های مؤلفه
الگوی نقش، تأثیرپذیری از وقایع مهم و ای؛ پذیری به عنوان عوامل زمینهخالقیت و ریسک

 ( 88-12: 2211تضاد نقش به عنوان عوامل اجتماعي حاصل شده است. )یاری، 

عدالت اجتماعي در های راهبردهای ارتقاء و توسعه شاخص»( در مقاله 2210علي طاهری )
راهبردهای  اقتصادی برای ارائههای عدالت در بنگاههای بررسي شاخصبه « اقتصادیهای بنگاه

بدست  (برابری، نیاز، انصاف و فردگرایي اقتصادی)وجوه عدالت اجتماعي  پرداخته و ارتقاء عدالت
 ( 81: 2210آمده است. )طاهری، 

اساسي کسب های بررسي شاخص»( با عنوان 2211نامه کارشناسي ارشد مریم آبیار )در پایان
افراد متخصص و توانمند، تیم مدیریت های ، شاخص«و کار و طراحي مسیر موفقیت کسب و کار

پذیری، تخصص و توانایي میاني مناسب، تحصیالت کارکنان، تجارب نیروی انساني، انعطاف
نساجي شهرستان یزد های گیری از ظرفیت بالقوه به عنوان عوامل انساني موفقیت شرکتبهره

 (1: 2211استخراج شده است. )آبیار، 

 شناختيجامعهبررسي »( در طرح پژوهشي با عنوان 2211فاطمه و همکاران )حسین بني
های اقتصادی خانوادگي در ایران )مورد مطالعه: بنگاههای رشد و توسعه بنگاههای چالش

ها با استفاده از روش تحقیق نظریه داده محور، نشان داده است که بنگاه« اقتصادی شهر تهران(
بندی، فامیلي، شکاف نسلي، مالحظات فامیلي و شراکتي/ یتي، درجهفرهنگي/ هوهای با چالش

 (2: 2211فاطمه، مدیریتي روبرو هستند. )بني

بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با نگرش »( در مقاله 2211زاده میمندی )مسعود حاجي
عنوان کرده است (« یزد)بررسي موردی: مدیران واحدهای تولیدی نسبت به فضای کسب و کار 

مندی از وسایل بین متغیرهای ریسک پذیری، خالقیت، پذیرش اجتماعي، دینداری و بهرهکه 
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زاده )حاجي ارتباط جمعي با نگرش نسبت به فضای کسب و کار همبستگي معناداری وجود دارد.
 (12: 2211میمندی، 

د بُع»به بررسي ای ( در مقاله1021فدریکو روتوندو و همکاران ) ب ـ مطالعات خارجی:
 اند.پرداخته« های کسب و کار پایدار: تحلیل پژوهشي در صنعت کم هزینه ایرالیناجتماعي مدل

شوند. های کسب و کار با توجه به تبادالت و ارتباطاتشان با کارمندان و مشتریان درک ميمدل
است. کارمندان و مشتریان دو مؤلفه کلیدی هستند که رضایت آنها بر روند کسب و کار تأثیرگذار 

 ( 1:  1021)روتوندو، 

توسعه کسب و کار درون سازماني با بهره گیری قانوني »( در تحقیق 1028یوشي هیرو ایتو )
های کاری جدید ، با تمرکز بر تأثیر حمایت از پروژه«های بزرگبرای بسیج منابع در شرکت

های ی، توانمندیدهد که حمایت از برترهای خارجي نشان ميها و سازمانتوسط افراد، شرکت
ارزشیابي و وضعیت اجتماعي و اقتصادی یک نهاد، زمینه را برای کسب منابع کلیدی کسب وکار 

 ( 2: 1028نماید. )ایتو، جدید فراهم مي

کنشگران فردی و نهادینگي در »( به بررسي موضوع 1028سارا مارتینز گانکیلوز و همکاران )
کار به  و در ادبیات بازاریابي کسباند پرداخته و مطرح کرده« تعامالت کسب و کار با کسب و کار

های جدیدی را در مورد اهمیت ندرت به کنشگران فردی اشاره شده است. این پژوهش استدالل
دهد. )گانکیلوز ، داران ارائه ميراستا نمودن اهداف فردی با اهداف شرکت به مدیران و سهامهم

1028  :1 ) 

ارتباط اجتماعي کسب و کار با کسب و »( در مقاله 1021ایمون اوه )مای یانگ جونگ و ه
تواند در کنار که در تئوری مبادله اجتماعي رضایت مياند عنوان کرده« کار فراتر از اعتماد و تعهد

 ( 212و211:  1021اعتماد نقشي بسیار مهم ایفا کند. )جونگ، 

ثیر هویت اجتماعي کارآفرین بر عملکرد تأ»( در تحقیق 1021مارینا دی الکروز و همکاران )
، هویت اجتماعي بنیانگذاران کسب و کارها در توضیح رفتار و «تجاری از طریق اثرسازی

 (2: 1021)دی الکروز،  اند.های کسب و کار را بسیار ضروری دانستهگیرینگرششان در تصمیم

ي در کنار سایر عوامل تأثیرگذار انجام شده در این حوزه، عوامل اجتماعهای در تعدادی از پژوهش
اقتصادی مورد بررسي قرار گرفته است. همچنین این تحقیقات معطوف های بر کسب و کار بنگاه

کمي های اجتماعي شده و بیشتر تحقیقات داخلي مبتني بر روشهای به ابعاد محدودی از مؤلفه
بنیاد و تمرکز بر روی ابعاد همه هستند. پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از روش کیفي داده 

اجتماعي از دیدگاه مصاحبه شوندگان، خالء موجود را ترمیم و مدل کیفي های جانبه مؤلفه
 اجتماعي توسعه کسب و کار را در بنگاه اقتصادی سازمان اتکا ارائه نماید.های مؤلفه
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 شناسی ـ روش3

تأثیرگذار بر کسب و کار سازمان اتکا اجتماعي های اصلي پژوهش حاضر استخراج مؤلفه هدف

 به عنوان بنگاه اقتصادی از دیدگاه خبرگان اتکا و تبیین و طراحي مدل اجتماعي توسعه کسب و

زیر مطرح شده است: شرایط علّي در طراحي  سؤاالتکار اتکاست. برای دستیابي به این هدف، 

حوری به عنوان عامل تأثیرگذار بر مدل اجتماعي توسعه کسب وکار سازمان اتکا کدامند؟ مقوله م
ای در طراحي مدل گر و شرایط زمینهشرایط مداخلهتوسعه کسب وکار سازمان اتکا کدام است؟ 

اجتماعي توسعه کسب وکار سازمان اتکا کدامند؟ راهبردها و پیامدها در طراحي مدل اجتماعي توسعه 
  کسب وکار سازمان اتکا کدامند؟

با استفاده از یک دسته از ای بنیاد پژوهشي کیفي است که نظریهروش تحقیق نظریه داده 
رهیافت »( و بیشتر از نگاه استراوس و کوربین با 12: 2218یابد. )بازرگان، مي تکوینها داده
( براین اساس، تحقیق 11: 2281)هدفمند( مورد توجه قرار گرفته است. )دانایي فرد، « مندنظام

مورد های داده بنیاد انجام گرفته و في و بکارگیری روش نظریه دادهدر چارچوب رویکرد کیحاضر 
پژوهش  جامعه آماری اینشده است.  آوریجمع نیمه ساختار یافتههای مصاحبه استفاده ازنیاز با 

 است که دادهتشکیل سازمان اتکا  آشنا با عرصه کسب و کارکارشناسان مدیران و آن دسته از را 
به  در این پژوهش گیرینمونهد. باارزشي را در اختیار پژوهشگر قرار دهن توانستند اطالعاتمي

اطالعات  آوریجمعدر تحقیق کیفي هنگامي انجام گرفته است. « نظری و هدفمند»صورت 
دهد مي مورد نظر اشباع شود و این امر زماني رخهای بندیدرباره دستهها دادهشود که مي متوقف

دست نیاید. از این رو، در  شود و اطالعات جدیدی به مطالعه کامل موضوع موردنظریه یا که 
. بعد از دانندميها یا اشباع دادهها حجم نمونه را مترادف با کامل شدن داده کیفيهای پژوهش

نفر از مدیران و کارشناسان سازمان اتکا که به عنوان خبرگان در  22مصاحبه نیمه ساختار یافته با 
ها با الگوهای تکراری روبرو هستیم شوند، مشاهده شد که در دادهمي محسوبحوزه کسب و کار 

ها بر رسیده و روند مصاحبه متوقف شد. تحلیل داده 2که تازگي ندارند. بنابراین به اشباع نظری
 اساس سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشي انجام گرفت. 

 20، روایی و پایاییه از معیارهای ( به جای استفاد1008همچنین کوربین و استراوس )
اند: سازگاری پیشنهاد دادهای مبتني بر نظریه زمینههای معیار زیر را برای ارزیابي کیفیت پژوهش

محقق در انجام تحقیق کیفي؛ های روش شناختي؛ روشن بودن هدف مطالعه؛ خودآگاهي؛ مهارت
 ها؛ها؛ کاربردپذیری یافتهیافتهحساسیت محقق به موضوع تحقیق و مشارکت کنندگان؛ تناسب 

( 201-200: 2281)محمدپور،  ها.و تنوع و خالقیت یافتهها اشباع مفاهیم؛ منطق و عمق یافته
 معیار باال استفاده شده است. 20که در این تحقیق برای ارتقای دقت علمي و روایي و پایایي، 

                                                           
1. Theoretical Saturation 
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 پژوهشهاي ـ تجزیه و تحليل داده4

( در سازمان اتکا انجام گرفت. 2211تحقیق با رویکرد استراوس و کوربین )تجزیه و تحلیل این 
این شیوه دارای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشي است که در نهایت در قالب مدل 

 کیفي پژوهش مطرح شده است.
و ابعاد ها شناسایي و ویژگيها فرایندی تحلیلي است که با آن مفهومالف ـ کدگذاري باز: 

( مفاهیم بدست آمده از 212: 2211شوند. )استراوس و کوربین، مي کشفها نها در دادهآ
اصلي و خرده های واحد اصلي تحلیل برای کدگذاری باز بودند. برای یافتن مقوله ها،مصاحبه

مقوله 28به طور منظم مورد بررسي دقیق قرار گرفت. طي این فرایند تعداد ها مصاحبه ها،مقوله
 کد بازِ استخراج و شناسایي شده، بدست آمد. 000مفهوم از بیش از  02اصلي و 

یک مقوله مرحله کدگذاری باز را انتخاب  ، پژوهشگردر این مرحلهب ـ کدگذاري محوري: 
ها دهد و دیگر مقولهقرار مي اصلي در مرکز فرایند مورد بررسي هپدیدمقوله یا و آن را به عنوان 
( در این مرحله ابعاد پارادایم کدگذاری در قالب مقوله 11: 2218ازرگان، )بدهد. را به آن ربط مي

گیرد. مي راهبردها و پیامدها شکل ای،گر، شرایط زمینهمحوری، شرایط علّي، شرایط مداخله
ها حاصل از مصاحبههای تحقیق حاضر بر اساس ابعاد پارادایم کدگذاری محوری و تحلیل داده

 نمایش داده شده است. 1تبیین و در جدول 

 ـ کدگذاري محوري انجام شده در سازمان هلدینگ اتکا2جدول 

کدگذاري 

 گزینشی

کدگذاري 

 محوري

هاي زیر مقوله

 محوري
 نمونه کدگذاري باز

شرایط 

 علّی

 سرمایه اجتماعی

 اعتماد
ـ اعتماد و اطمینان ذینفعان )تأمین کنندگان و مشتریان( نسبت به 

 بین مسئولین و کارکنان متقابلسازمان ـ اعتماد 

 مشارکت جمعي
های ـ سهیم کردن و افزایش مشارکت کارکنان در تصمیم گیری

 سازماني ـ ایجاد و باال بردن مشارکت جمعي کارکنان

 سرمایه انساني:
دیده شدن کارکنان، 
شنیده شدن صدای 

ها، کارکنان، خالقیت
نظام پیشنهادها، 
 تخصص گرایي، 

توجه قرار گرفتن کارکنان به عنوان محور اصلي توسعه ـ  ـ در کانون
توسعه و سرمایه گذاری روی نیروی انساني ـ بهاء و اهمیت دادن به 

های نیروی انساني ـ مهیا کردن میدان بازی برای ها و  دیدگاهایده
 نیروهای خالق ـ بهره گیری مناسب از تخصص نیروی انساني

 نياز اجتماعی
 معنوینیاز مادی و 

ـ توجه به نیازها و شناسایي تمامي ابعاد نیازهای مشتریان و جامعه ـ 
 توجه به نیازهای اجتماعي و اقتصادی  نیروی انساني

 ـ حفظ حرمت و احترام به کارکنان و  نیروهای مجرب نیاز به احترام

 عدالت اجتماعی

نظام پرداخت حقوق 
 و مزایا

و برقراری عدالت در پرداخت ـ جایگزیني عدالت به جای مساوات 
 پاداش و حقوق و مزایا

 نظام تشویق و تنبیه
ها به دور از اعمال سلیقه شخصي ها و تشویقـ ایجاد نظام پرداخت

 های تشویقي و تنبیهيـ مستولي شدن شاخص

 ـ نظام ارزیابي کارکنان مبتني بر عملکرد نظام ارزیابي عملکرد
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کدگذاري 

 گزینشی

کدگذاري 

 محوري

هاي زیر مقوله

 محوري
 نمونه کدگذاري باز

 قدرشناسي
در حضور خانواده اش به عنوان یک زنجیره به هم  ـ تشویق کارمند

 پیوسته

 رضایتمندي

رضایت ذینفعان 
)مشتریان و تأمین 

 کنندگان(

های جامعه هدف با جلب رضایت ـ ایجاد رضایتمندی برای خانواده
 کارکنان

رضایت شغلي 
کارکنان: )جبران 

 خدمات( 

ـ ارائه خدمات و امکانات رفاهي برای کارایي بهتر نیروی انساني ـ 
ارائه تسهیالت بر اساس نیازهای افراد ـ شناسایي و توجه به مسائل 

 و مشکالت اجتماعي و خانوادگي کارکنان 

  روابط اجتماعی
ـ روابط اجتماعي مبنای سرمایه گذاری بنگاه اقتصادی )روابط 

مشتریان( ـ برقراری ارتباط اجتماعي و تعامل اجتماعي خوب با 
 کارکنان با مشتریان و ذینفعان

 ـ ایجاد همگرایي بین بدنه کارشناسي و مدیران  انسجام اجتماعی

  طبقه اجتماعی
ـ توجه به جایگاه اجتماعي کارکنان باتجربه و حفظ حرمت و 

 موقعیت شغلي آنها

 های جدیدها و تکنولوژیکارآفریني در حوزههای ـ ایجاد شبکه  کارآفرینی

مقوله 

 اصلی
 منفعت اجتماعی

 سطح کالن
 های جامعه هدف در سود و منفعت سازمان ـ سهامدار کردن خانواده

 ـ تعامل سالم و طراحي بازی برد ـ برد با تأمین کنندگان

 سطح میاني
 ـ سهام دار کردن کارکنان در سود و منافع سازماني

همگرایي و همسو کردن منافع شخصي کارکنان با منافع و سود ـ 
 سازمان )ایجاد منافع مشترک و رابطه دو طرفه(

 ـ طلب کردن منفعت شخصي کارکنان  سطح خرد

شرایط 

مداخله 

 گر

روابط اجتماعی 

 مدیران

 و کارکنان 

 ـ ارتباطات تعاملي و دو طرفه بین مدیران و کارکنان  تعامالت ارتباطي

تعامالت رهبری: 
انگیزشي، پدرمآبانه، 

درک کارکنان، 
 همدلي، هدایت

های رهبری در کنار مدیریت( ـ توجه و درک ـ مدیران رهبر )ویژگي
متقابل مدیران و کارکنان به یکدیگر ـ حکومت مدیر بر دلها ـ سلسه 

 مراتب با واگذاری و تفویض اختیار به کارکنان

 نقش حامي و  پشتیبان کارشناسان ـ روابط تعاملي و مشورتيـ مدیر در  ایتعامالت حرفه

 فرهنگ

 آداب و رسوم
 ـ توجه به سبک زندگي و رفتارهای اجتماعي مشتریان

 های مردم و جامعهـ شناخت خلق و خو، آداب و رسوم و سنت

 فرهنگ مصرف
 ای و مصرف کشورهای بومي، منطقهـ شناخت خرده فرهنگ

 )فرهنگ مصرف خانوار(ـ بازار خانوار 

رفتارشناسي 
 مشتریان

ـ رفتارشناسي مشتریان در بازار رقابتي و در نظر گرفتن اولویت 
 مشتری و بازار کسب و کار

 ـ قوانین و فرهنگ اجتماعي در سازمان  فرهنگ سازماني

 ـ گفتمان ذینفعان فرهنگ گفتمان

 رهبري و مدیریت

 انگیزشي برای نیروهای باتجربه و متخصصـ تعریف نظام  نظام انگیزشي

 ـ نگاه اخالق مدارانه به کارکنان اخالق مداری

 ـ تصمیم گیری شجاعانه تصمیم گیری

جانشین پروری 
 )شایسته گزیني(

 ـ جانشین پروری برای انتقال فکر و تجربه به نیروهای جوان

 رقابتي در سازمانـ شفاف سازی و ایجاد فضای شفافیت و  شفاف سازی

 ـ واگذاری حق انتخاب و اختیار متناسب با نیاز ذینفعان )مشتریان(  حق انتخاب
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کدگذاري 

 گزینشی

کدگذاري 

 محوري

هاي زیر مقوله

 محوري
 نمونه کدگذاري باز

 امنيت
 هاـ امنیت رواني مشتریان در فروشگاه امنیت رواني

 ـ ارتقای جایگاه شغلي و ترفیع به موقع کارکنان امنیت شغلي

شرایط 

 زمينه اي

شخصيت 

اجتماعی نيروي 

 انسانی
 

دارای روحیه رهبری و کار تیمي ـ برقراری ارتباط خوب و مؤثر با ـ 
مشتریان و تأمین کنندگان ـ تالش و حمیّت سازماني کارکنان ـ 

تعهد و تخصص ـ مسئولیت پذیر ـ قدرت ریسک پذیری ـ کارکنان 
 همواره پویا و به دنبال رشد خود و سازمان

اعتقادات دینی و 

 مذهبی
 

 ـ باورهای دیني افراد 
 های اسالمي و اعتقادیـ پایبند به ارزش

 تعهد
 ـ نیروی انساني وفادار وفاداری

 ـ احساس تعلق خاطر و عِرق سازماني پرسنل به سازمان تعلق سازماني

 ـ احساس هویت و  ارزش داشتن برای سازمان  هویت اجتماعی

 راهبردها

 سطح کالن 
در سازمان و تأمین منافع همه ذینفعان )سود  ـ اجرای مدل ذینفعان

کارکنان، سازمان و مشتریان( ـ همسویي با فرهنگ اجتماعي مردم، 
 ها و تمایالت جامعهانگیزه

 سطح میاني 

ـ همسو سازی منافع شخصي کارکنان با منافع سازماني ـ مشارکت 
های کالن سازماني ـ مدیریت سطح دادن کارکنان در تصمیم گیری

رضایت شغلي کارکنان ـ تغییر نگرش، بازتعریف و بازنگری فرهنگ 
 سازماني ـ توسعه ارتباطات درون سازماني

 ـ تبدیل منفعت فردی به منفعت جمعي  سطح خرد 

 پيامدها

 سطح کالن 
 ـ ارتقای اعتماد، اعتبار و جایگاه سازماني در نگاه افکار عمومي

 ـ ایجاد حس وفاداری در مشتریان

 سطح میاني 

ـ تنیده شدن منافع فردی و منافع سازماني در هم و ایجاد منافع 
جمعي مشترک )بازی برد ـ برد سازمان و نیروی انساني( ـ افزایش 

سازماني با پویایي بیشتر کارکنان دارای انگیزه ـ توسعه  وریبهره
 فرهنگ برای ابراز عقاید کارکنان و شنیدن حقایق

 سطح خرد 
 شادابي و نشاط کارکنانـ حفظ 

 های نوـ بروز اندیشه

 

 مقوله محوري: منفعت اجتماعی

( در 80: 2281است که اساس فرایند است. )دانایي فرد، ای مقوله محوری صورت ذهني از پدیده
این پژوهش، مؤلفه منفعت به عنوان مقوله محوری در سازمان اتکا در نظر گرفته شده است. زیرا 

وجود داشته و ها استخراج شده از مصاحبههای مختلف دادههای اهمیت آن در بخشفراواني و 
دیگر را حول خود متمرکز کند. بر این های تواند سایر مقولهمي نقش محوری را ایفا کرده و

اساس، توسعه کسب وکار سازمان اتکا نیز منوط به توجه اساسي به اجرایي کردن مقوله منفعت 
ذینفعان در جامعه هدف(، سطح میاني )سازمان و کارکنان( و سطح خرد در سه سطح کالن )

)فردی( است. مقوله اصلي منفعت در ابعاد گوناگون شامل منفعت اجتماعي، منفعت مادی و 
 معنوی، منفعت طبقاتي و ... نمایانگر است که در بخش مباني نظری به آن پرداخته شده است. 
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 )مقوله محوری( اثرها و وقایع هستند که بر پدیده آن دسته از رویدادهاشرایط علّی: 
مقوله شامل سرمایه اجتماعي، نیاز اجتماعي،  8( 212: 2211گذارند. )استراوس و کوربین، مي

عدالت اجتماعي، رضایتمندی، روابط اجتماعي، انسجام اجتماعي، طبقه اجتماعي و کارآفریني به 
سرمایه  سرمایه اجتماعی: اند.ری شناسایي شدهعنوان شرایط علّي تأثیرگذار بر پدیده محو

اجتماعي ابعادی از ساختار اجتماعي است که کنشگران به عنوان یک منبع برای رسیدن به منافع 
( اعتماد، مشارکت جمعي و سرمایه انساني ابعاد 201: 2110کنند. )کلمن،مي خود، از آن استفاده

انساني نیز به پنج زیرمقوله نظام پیشنهادها، دیده سرمایه اجتماعي هستند. مقوله محوری سرمایه 
بندی گرایي دستهو تخصصها شدن کارکنان، شنیده شدن صدای کارکنان، ابتکارات و خالقیت

شامل دو مقوله محوری نیاز مادی و معنوی و نیاز به احترام است.  نياز اجتماعی:شده است. 
چهار زیر مقوله محوری شامل نظام پرداخت مقوله محوری عدالت اجتماعي به عدالت اجتماعی: 

حقوق و مزایا، نظام تشویق و تنبیه، نظام ارزیابي عملکرد و قدرشناسي تقسیم شده است. 
مقوله محوری رضایتمندی به دو زیرمقوله رضایت ذینفعان و رضایت شغلي کارکنان رضایتمندي: 

ت مناسب و توجه و رفع دغدغه تقسیم شده است. سه مؤلفه ارائه خدمات رفاهي، ارائه تسهیال

 "جبران خدمات"کارکنان نیز به عنوان عوامل اصلي ایجاد رضایت شغلي کارکنان در قالب 
 بدست آمده است. 

گذارند. )دانایي فرد، ای عمومي که بر راهبردها تأثیر ميشرایط زمینهگر: شرایط مداخله
کارکنان، فرهنگ، رهبری و مدیریت، حق ( پنج مقوله شامل روابط اجتماعي مدیران و 80: 2281

 گر در سازمان اتکا در نظر گرفته شده است: انتخاب و امنیت به عنوان شرایط مداخله
تعامالت مقوله در سه زیرمقوله تعامالت ارتباطي،  این ـ روابط اجتماعی مدیران و کارکنان:

، فرهنگ نیروی شناختيمعهجااز نظر فرهنگ: ای سازماندهي شده است. رهبری و تعامالت حرفه
( این مقوله به 21: 2211، نژادعليمحرک و قدرتمند تأثیرگذار بر رفتار و سازمان اقتصادی است. )

سه زیرمقوله آداب و رسوم جامعه، فرهنگ مصرف مردم و رفتارشناسي مشتریان در سطح کالن 
رهبري ندی شده است. بو دو زیرمقوله فرهنگ سازماني و فرهنگ گفتمان در سطح میاني دسته

این مقوله به پنج زیرمقوله نظام انگیزشي، اخالق مداری، تصمیم گیری، جانشین و مدیریت: 
 سازی تقسیم شده است. پروری )شایسته گزیني( و شفاف

از شرایط در یک زمان و مکان خاص که اشخاص به آن ای مجموعهاي: شرایط زمينه
( در این پژوهش، چهار مقوله شخصیت 210: 2211دهند. )استراوس و کوربین، مي پاسخ

اجتماعي نیروی انساني، اعتقادات دیني و مذهبي، تعهد و هویت اجتماعي به عنوان شرایط 
 مطرح شده است.ای زمینه

روتین و استراتژیک مشارکت کنندگان به مسائل و رویدادها هستد. های پاسخراهبردها: 
حاصل از مصاحبه شوندگان، راهبردهای های و دادهها ه( با توجه به یافت201: 2210)چارمز،

 نشان داده شده است. 2تأثیرگذار بر توسعه کسب و کار سازمان اتکا در مدل اجتماعي شکل 
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( پیامدهای شناسایي 201: 2210نتایج حاصل از کنش/کنش متقابل است. )چارمز، پيامدها:  
کسب وکار سازمان اتکا در مدل اجتماعي   شده به عنوان عوامل اجتماعي تأثیرگذار بر توسعه

 آمده است. 2تحقیق در شکل  های حاصل شده از یافته
مند فرعي به طور نظامهای در این مرحله همه مقولهج ـ کدگذاري انتخابی )گزینشی(: 

( بر اساس روابط بدست آمده، مفاهیم 112: 2281شوند. )حریری، مي به مقوله هسته ارتباط داده
ز کدگذاری باز و محوری در مرحله انتخابي به یکدیگر پیوند داده شده و مطابق ابعاد حاصل ا

پارادایم کدگذاری محوری، عوامل تأثیرگذار اجتماعي بر توسعه کسب و کار سازمان هلدینگ 
استخراج و تبیین گردیده و به صورت یک مدل ها حاصل از مصاحبههای اتکا بر اساس داده

 (2ده است. )شکل کیفي نمایش داده ش

 ـ مدل پارادایمی توسعه کسب و کار بنگاه اقتصادي )سازمان اتکا(1شکل 

 

 

 گيريـ بحث و نتيجه5
های اجتماعي تأثیرگذار بر توسعه کسب و کار در بنگاههای در مطالعه حاضر ضمن بررسي مؤلفه
یک امر اجتماعي، مدل اجتماعي اقتصادی به عنوان های اقتصادی و تبیین کسب و کار بنگاه

 شود:مي توسعه کسب و کار سازمان اتکا نیز طراحي شد. نتایج حاصل شده، به شرح زیر ارائه
از  شناختيهای جامعهـ یکي از نتایج این تحقیق، برجسته نمودن اهمیت متغیرها و مؤلفه

 اقتصادی است. این نتایج نشانهای در توسعه کسب وکار بنگاه شناسيجامعهپردازان نگاه نظریه
گیرد و کنش اقتصادی مي دهد عملکرد سازمان اقتصادی به لحاظ اجتماعي تحت تأثیر قرارمي

اقتصادی، صرفاً نتیجه جستجوی سود و منفعت شخصي نیست؛ بلکه های افراد درون بنگاه

 شرایط علّی:
 سرمایه اجتماعي؛

نیاز اجتماعي؛ عدالت   
اجتماعي؛ 

 رضایتمندی؛
روابط اجتماعي؛   

 انسجام اجتماعي؛
 طبقه اجتماعي؛

 کارآفریني

 
مقوله 

 محوري:
منفعت 

 اجتماعي

 روابط اجتماعي مدیران و کارکنان؛ فرهنگ؛ رهبری و مدیریت؛ حق انتخاب و امنیتگر: شرایط مداخله

 راهبردها:
اجرای مدل ذینفعان در 

سازمان؛ همسوسازی منافع 
شخصي کارکنان با منافع 
سازماني؛ مشارکت دادن  

کارکنان در تصمیم گیری 
سازماني؛ مدیریت سطح 
رضایت شغلي کارکنان؛ 

بازتعریف فرهنگ سازماني؛  
توسعه روابط درون سازماني  

 و ...

 شخصیت اجتماعي نیروی انساني؛ اعتقادات مذهبي؛ تعهد؛ هویت اجتماعياي: شرایط زمينه

 پيامدها:
ارتقای اعتماد سازماني؛  
ایجاد حس وفاداری در  
مشتریان، ایجاد منافع  
جمعي مشترک، ایجاد  

عدالت نسبي برای تالش  
کارکنان، افزایش  بیشتر 

وری سازماني با بهره
پویایي بیشتر کارکنان 

دارای انگیزه، بروز  
 های نو و ...اندیشه
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ماعي و تعامالت اجتماعي از قبیل نیازها، منافع اجتهای اقتصادی تحت تأثیر مؤلفههای کنش
 اجتماعي کنشگران هستند. 

رسد مدل شکل های این پژوهش، به نظر ميـ با نگاهي به ادبیات موضوع و تحلیل یافته
شود ان اقتصادی و مطالعات پیشین حمایت ميشناسجامعهگرفته در این مطالعه از سوی نظریات 

و کار را تبیین نماید. اما عوامل اجتماعي  تواند عوامل اجتماعي تأثیرگذار بر توسعه کسبو به خوبي مي
دیگری در رسیدن سازمان اتکا به رونق و پیشرفت بسیار حائز اهمیت هستند که در رویکرد 

های اجتماعي ها و مؤلفهشناسان اقتصادی توجه چنداني به آنها نشده است. در این مطالعه، مقولهجامعه
تواند به عنوان معیارهایي برای ار اضافه شد که ميهای موجود در عرصه کسب و کجدیدی به مؤلفه

های توسعه کسب و کار به کار گرفته شود. از جمله عدالت اجتماعي، طبقه اجتماعي، تدوین برنامه
 هویت اجتماعي، حق انتخاب، شخصیت اجتماعي کارکنان، رهبری و فرهنگ. 

مقوله سرمایه  8که حاصل از بررسي سؤال اول پژوهش حاکي از آن است های ـ یافته
اجتماعي، نیاز اجتماعي، عدالت اجتماعي، رضایتمندی، روابط اجتماعي، انسجام اجتماعي، طبقه 
اجتماعي و کارآفریني به عنوان شرایط علّي تأثیرگذار بر روی توسعه کسب و کار سازمان اتکا 

 شوند.مي محسوب
ساني، اعتماد و مشارکت جمعي ـ مؤلفه محوری سرمایه اجتماعي در سه زیرمقوله سرمایه ان

برد و مي آمده است. جیمزکلمن سرمایه اجتماعي را ابزاری برای رسیدن به سرمایه انساني بکار
( به نظر مشارکت 1: 2282کند. )الواني و نقوی، مي سرمایه انساني را به عنوان هدف غایي مطرح

ي در توسعه کسب و کارهاست و عامل اجتماعترین نیروی انساني به عنوان کلیدی" کننده نیز،
اگر سازمان به نیروی انساني به چشم یک فرصت نگاه کند که در بدنه سازمان  "نقش اولیه دارد.

تواند سرعت سازمان را چند برابر کند و در توسعه کسب و کار سازمان مي کند، همین نیرومي کار
چندگانه پرورش دهیم باعث بقای سازمان های تأثیرگذار باشد. اگر بتوانیم نیروی انساني با قابلیت

کالن های شود. از سوی دیگر، هر چه کارکنان در تصمیم گیریمي و قطعاً ایجاد سودآوری هم
سازماني مشارکت داده شوند، قطعاً در اجرا ـ از نظر زمان، هزینه و نتیجه ـ شاهد بهبود و 

اهمیت سرمایه اجتماعي این است که به ، 2گیدنزسازماني خواهیم بود. به نظر آنتوني  وریبهره
دارند، احساس مرتبط بودن، مشارکت و اهمیت ها که مشارکت فعالي در سازمانهایي انسان

( به عبارتي، تمامي کارکنان به عنوان محور اصلي 011:  2211، (1)دهد. )گیدنزمي داشتن دست
ی کارکنان با رویکرد اجتماعي برای توسعه در کانون توجه سازماني قرار بگیرند و میدان بازی برا

دهند اگر تعامالت انساني بین مي توسعه کسب و کار فراهم شود. بسیاری از مطالعات هم نشان
نیروی کار بسیار راحت و بر مبنای اعتماد باشد، کارکنان تمایل بیشتری دارند که حداکثر تالش 

اعتماد یکي از نیز  گیدنز از دیدگاه( 01: 2281خود را انجام دهند. )نیکچه فراهاني و نظری، 

                                                           
1. Anthony Gidens 
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( 0: 2211)ادهمي، شود. مي عناصر سرمایه اجتماعي است که به نوع ارتباط بین افراد مربوط
مؤلفه اعتماد نه تنها در سطح میاني بین کارکنان و مدیران سازماني قابل توجه است؛ بلکه اعتماد 

راهبردی سازمان اتکا باید همسو با  هایمشتریان و جامعه هدف سازمان اتکا نیز در برنامه
مؤلفه صداقت، "گوید: مي اعتمادسازی سازماني مورد توجه قرار گیرد. یکي از مشارکت کنندگان

اعتماد و اطمینان مشتری در معامله با بنگاه، مهمترین عامل اجتماعي مؤثر در عملکرد اقتصادی 
توان راهبرد سازماني را در حوزه مي پس مردم همچنان به برند اتکا اعتماد دارند."سازمان است.

اعتمادی که به اتکا وجود دارد، پیاده سازی کرد. این راهبرد، سود پایدار و امنیت در سودآوری را 
آورد. تبدیل منفعت سازماني به منفعت اجتماعي، همگاني و دو سویه )برد ـ برد(، مي به همراه

اصلي سرمایه اجتماعي های نوان یکي از مؤلفهخود عامل اساسي در جلب اعتماد مشتریان به ع
 شود.مي سازمان اتکا محسوب

ـ دومین مقوله اصلي نیاز مادی و معنوی است. مطابق نظر اشمیتر، نیازهای فردی و 
، (2)اند. )سوئدبرگغیراجتماعي باید به زبان منافع ترجمه شوند. منافع از این نظر کامالً اجتماعي

اساس توسعه کسب و کار باید مبتني "گوید: مي مصاحبه شوندگان هم یکي از (210و201: 2211
عدالت اجتماعي به عنوان مقوله سوم شرایط علّي بدست آمده ".بر نیاز مشتری و جامعه باشد

مفهوم عدالت فراگیر به این معني است که ضمن احترام به آزادی عمل  2است. به نظر جان رالز
متفاوت فردی در موفقیت، زمینه برای حفظ کرامت های ه قابلیتافراد در کسب و کار و احترام ب

، نژادعليبین سایر افراد باید فراهم شود. )ها انساني از طریق توزیع عادالنه امکانات و فرصت
چنانچه سازمان اتکا نیز بتواند روابط منصفانه و بر مبنای عدالت بین کارکنان " (101: 2211

چهارمین مقوله اصلي کسب "شود.تر در عرصه کسب و کار موفقتواند مي برقرار کند خیلي
وانند بتمدیراني که از طریق همدلي بهتر رضایتمندی ذینفعان و کارکنان است. در این زمینه 

های الزم را در کارکنان ایجاد انگیزه و ارکنان خود داشته باشندک شناخت درستي از نیازهای
بر روی رضایت و جلب مشتری  دارند وؤثرتری با مشتریان به مراتب کارکنان برخورد م ،نمایند

وقتي "( در این مطالعه مشخص شد که 201: 2211)مهدوی و همکاران،  بسیار تأثیرگذار است.
توانند رضایت مشتریان را هم کسب مي کنند رضایت داشته باشند،کارکنان برای کاری که مي

ارکنان کار کند، سالمت و رضایت جامعه هدف کنند. اگرسازمان اتکا در شقوق مختلف رضایت ک
شبکه روابط های حاصل از پژوهش نشان داد که مقولههای همچنین یافته"شود.مي هم جلب

اجتماعي، انسجام اجتماعي، طبقه اجتماعي و کارآفریني از پشتیباني ادبیات تحقیق برخوردارند. به 
روابط اجتماعي به درجات گوناگون در (، شبکه 2211نظر گرانووتر )سوئدبرگ و گرانووتر، 

زماني فرد از  نیز معتقد است، لنده مک کلکنند. مي مختلف زندگي اقتصادی نفوذهای بخش
انگیزه پیشرفت قوی برخوردار است که به بهبود وضعیت فعلي بیندیشد و وحدت و انسجام 

                                                           
1. John Rawls 
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طبقاتي را مبتني بر های ویژگي مشترک طرح ( گیدنز نیز1: 2211)ادهمي، اجتماعي داشته باشد. 
داند و شغل را به عنوان یکي از مهمترین عوامل تعیین کننده جایگاه اجتماعي ساختار شغلي مي

(، کارآفرینان خالق 2211نژاد، ( به نظر شومپیتر )علي100: 2211، (2)کند. )گیدنزافراد مطرح مي
مصاحبه عي دارد. در این زمینه، کنند که صبغه اجتماشرایط جدیدی برای موفقیت اقتصادی خلق مي

های کمک هزینهوقتي دیدگاه اقتصادی و هدف کسب سود شد، برای بخشي از "گوید: ای ميشونده
 ".توان استفاده و کارآفریني ایجاد کردبه جامعه هدف، از توان خانواده جامعه هدف مي

در طراحي مدل حاصل از بررسي سؤال دوم پژوهش مبني بر مقوله محوری های ـ یافته 
است. برای رسیدن به منفعت « منفعت اجتماعي»اجتماعي توسعه کسب وکار سازمان اتکا، مقوله 

اجتماعي، بهترین راهکار همسوسازی منافع سازماني با منافع شخصي و سهیم کردن کارکنان در 
ط های اجتماعي و حاصل روابسهم سود سازمان است. به نظر بوردیو تمامي منافع برساخته

( به نظر وبر نیز نفعي که در به حداکثر رساندن درآمدها در 18: 2118اجتماعي هستند. )بوردیو، 
( بنابراین 118: 2218اقتصادی است. )وبر، های اقتصاد بازار وجود دارد، قدرت محرک فعالیت

فع مادی بهای کار اقتصادی کارمند )بهای مادی یا معنوی( را باید به او پرداخت کرد. وبر نیز منا
( وقتي نیرویي 210: 2211، (1)داند. )سوئدبرگمي و آرماني را نیروی محرکه فرد در امور اقتصادی

آورد، همه تالشش را در سازمان دارد، اگر سودش باال رود سود بیشتری بدست ميبداند سهمي در 
 کنند.ت ميکند. دو تا سود در جهت همدیگر حرکت و همدیگر را تقویجهت بهبود کسب و کار مي

روابط اجتماعي مدیران و کارکنان، فرهنگ، های ـ در ارتباط با سؤال سوم تحقیق، مقوله
گر؛ شخصیت اجتماعي نیروی رهبری و مدیریت، حق انتخاب و امنیت به عنوان شرایط مداخله

در مدل اجتماعي ای انساني، اعتقادات مذهبي، تعهد و هویت اجتماعي به عنوان شرایط زمینه
مقوله محوری فرهنگ از مقوالت  ثیرگذار بر توسعه کسب وکار سازمان اتکا بدست آمد.تأ

محوری دارای فراواني قابل توجه بین مصاحبه شوندگان بود. معدودی از پژوهشگران برجسته در 
کنند که مي استدالل 1و پل دیماجیو 2اقتصادی معاصر نظیر ویویانا زلیزر شناسيجامعهعرصه 
های آنچنان که سزاوار است به بعد فرهنگي پدیدهاند ان اقتصادی نتوانستهشناسجامعهبیشتر 

( به عبارتي، فرهنگ مصرف در روابط اجتماعي 211: 2211، (1)اقتصادی بپردازند. )سوئدبرگ
شود. مي ریشه دارد. نه فقط با فروشنده و خریدار درگیر است، با خانواده خریدار نیز درگیر

( لذا فرهنگ در این تحقیق به مثابه پیوند تولید و 011و012: 2211گرانووتر، )سوئدبرگ و 
حاصل از های ( بر اساس یافته210: 2211، نژادعليمصرف در اقتصاد در نظر گرفته شده است. )

تحقیق، سازمان اتکا باید شناخت دقیقي از بازار و فرهنگ مردم داشته باشد و محصولي را تولید 
مردم و فرهنگ آنها همسو بوده و به تغییر فرهنگ مردم نیز توجه های ش، ارزشکند که با نگر

کند. لذا شکوفایي اقتصادی، پویایي، رونق، رضایتمندی و توسعه ـ که از همه مهمتر است ـ 

                                                           
1. Viviana zelizer 
2. Paul DiMaggio 
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را بشناسند و براساس ها محصول استفاده از افراد متخصصي است که بتوانند خرده فرهنگ
ند. برای اینکه این اتفاق رخ دهد و مشارکت کارکنان نیز در این نیازمندی مردم تصمیم بگیر

اش این است که روی فرهنگ سازماني کار کند. سازمان اتکا نیاز به زمینه افزایش یابد، الزمه
تری از اتکای آینده یک بازنگری و بازتعریف از فرهنگ سازماني خود را دارد تا یک تعریف جامع

کند تا برای دستیابي به مي در فرهنگ امروز درون سازماني اتکا کمک عرضه کند. ایجاد تغییرات
سمت اتکای آینده با فرهنگ سازماني جدید با سرعت مناسبتر و با قابلیت بهتری در جهت توسعه 
کسب و کار و خدمات رساني به جامعه ذینفعان متناسب با خرده فرهنگ آنها حرکت کند. 

تأثیرگذار است. فراهم های پذیری نیز یکي از این مؤلفهفرهنگ گفتمان و ایجاد ظرفیت نقد
کند تا مسائل درون سازماني را از این انتقادات بیرون کشیده کردن زمینه نقد و نقدپذیری کمک مي

و در قالب موضوعات بهبود و اثربخش برای کسب و کار سازماني از آن استفاده کرده و تفکر 
  ی سازماني برای حل مسئله تبدیل شود.خالقانه و نقادانه به نگاه راهبرد

گر، ـ مقوله محوری روابط اجتماعي مدیران و کارکنان نیز به عنوان یکي از شرایط مداخله
دارای فراواني قابل توجهي در بین نظرات مصاحبه شوندگان بوده است. هنگامي که همکاران 

ایایي چون اعتماد دوسویه، حمایت ای خوب با مدیر مستقیم خود هستند، از مزدارای رابطه مبادله
مند شده، ضمن رضایت از شغل، کوشش بیشتری از و پشتوانه، ارتباط مؤثر، احترام و اعتبار بهره

( به نظر 221: 2212رسانند. )جعفریاني، مي خود نشان داده و به رونق و شکوفایي سازمان یاری
زنجیر را دارد که به های اتصال حلقهارتباط بین مدیران و کارکنان نقش "مصاحبه شونده نیز، 

بنابراین اگر بین مدیران و "انجامد.مي سرعت بخشیدن به کارها و در نهایت رضایت شغلي
جدید، های کارکنان ارتباط اجتماعي مؤثر، سازنده و منطقي شکل بگیرد، موجب تبلور یافتن ایده

جدید برای بهبود کسب و کار شده، و نبوغ درون سازماني و ارائه پیشنهادهای ها بروز خالقیت
 کند. مي یک فضای جدید را برای رشد و بالندگي سازمان به عنوان بنگاه اقتصادی فراهم

گر است. رهبری یک پدیده اجتماعي است ـ رهبری و مدیریت مقوله سوم شرایط مداخله
مایه انگیزش افراد یک رهبر برای برقراری روابط انساني های ( و توانایي181: 2211، نژادعلي)

( بر این 110: 2211، نژادعليشود. )مي برای مشارکت فعال در نظام رهبری و پذیرش آن

کند کارکنان برای نیل مي ایجاد انگیزش و ترغیب موضوع کلیدی است که کمک "اساس،
حق انتخاب و امنیت "سازمان به اهدافش حرکت کنند. این انگیزش مادی نیست، معنوی است.

اجتماعي مداخله گر بر روی توسعه کسب وکار سازمان اتکاست. به نظر های ز دیگر مقولهنیز ا
کند مي کرایب، انتخاب عقالني دارای یک بعد منفعت طلبانه آشکار است و فرد چیزی را انتخاب

( سازمان اتکا 11: 2282آورد. )کرایب، مي که بیشترین رضایت خاطر یا منفعت را برایش به بار

اید متناسب با شرایط جامعه هدف سناریوها و سبدهای مختلفي را طراحي کند تا خانواده ب" نیز
به از سوی دیگر،  "بتواند از میان آنها متناسب با شرایط و اقتضائات خودش، آن را انتخاب بکند.
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دهد نیز مهم است. مي نظر بوردیو تنها فعالیت و درآمد در شغل مهم نیست، بلکه حس امنیتي که
( به نظر مصاحبه شوندگان امنیت و حمایت از مشتریان در 011: 2211)سوئدبرگ و گرانووتر، 

 ."اتکا و امنیت شغلي کارکنان مهم استهای فروشگاه
در سؤال ای شرایط زمینههای ـ شخصیت اجتماعي نیروی انساني به عنوان یکي از مقوله

توان در سطوح مي بندی آنهامقولهکند که از طریق شناخت و مي سوم، مانند کدهایي عمل
مختلف بنگاه اقتصادی، کسب وکاری را ایجاد یا توسعه داد. احصاء و شناسایي این کدها به 
شناخت گسترده ابعاد توسعه کسب وکار از لحاظ شخصیت اجتماعي کارکنان و چگونگي رفتار 

پذیری و تیمي، ریسکپذیری، کار مسئولیت هایکند. از جمله مؤلفهمي اجتماعي کمک زیادی

اگر سازمان اتکا نیرویي بیاورد که خالقیت، نوآوری و پویایي داشته باشد، " پویایي. با این حال،
سازمان نباشد، در کسب وکارش خیلي موفق های صاحب فکر باشد، ولي آشنا به ارزش

اعتقاد به کار و  به نظر وبر نیز، وقتي زهد در مصرف )مؤلفه اعتقادات دیني و مذهبي( با"شود.نمي
است، تلفیق شود، تکاثر سرمایه « ایمان واقعي»وقفه که سمبل بارز و دلیل روشن تالش بي

دیگر این تحقیق نشان داد که مقوله تعهد و وفاداری های ( یافته20: 2218شود. )وبر، مي حاصل
 2آلفرد مارشالبر روی توسعه کسب وکار اتکا مؤثر است. به نظر ای هم به عنوان شرایط زمینه

 وفاداری کارکنان موجب تالش بیشتر کارکنان و منفعت آنها و موفقیت کسب وکار شرکت
( مقوله دیگر هویت اجتماعي است. هویت اجتماعي بخشي از 211: 2121شود. )مارشال، مي

 های اجتماعي سرچشمهبرداشت فرد از خود است که از آگاهي او نسبت به عضویت در گروه
بیند و در مي اگر کارمند این را حس کند که سازمان او را"( 211: 2212گیرد. )جعفریاني، مي

 "باشد.تر تواند موفقمي دهد، سازمان اتکامي کارها مشارکت
اجرای مدل ذینفعان، همسوسازی منافع های مؤلفه ـ در پاسخ به سؤال چهارم تحقیق،

مدیریت سطح  ها،گیرین کارکنان در تصمیمشخصي کارکنان با منافع سازماني، مشارکت داد
رضایت شغلي کارکنان، تغییر نگرش و بازنگری فرهنگ سازماني و توسعه ارتباطات درون 

ارتقای اعتماد و اعتبار سازماني در نگاه افکار عمومي، های سازماني به عنوان راهبردها و مؤلفه
ک بین کارکنان و سازمان )بازی برد ـ ایجاد حس وفاداری در مشتریان، ایجاد منافع جمعي مشتر

وری سازماني با پویایي بیشتر برد(، ایجاد عدالت نسبي برای تالش بیشتر کارکنان و افزایش بهره
ر بر توسعه کسب وکار کارکنان دارای انگیزه به عنوان پیامدهای ناشي از عوامل اجتماعي تأثیرگذا

 د.اندر مدل طراحي شده شناسایي شده سازمان اتکا
اجتماعي بنگاه اقتصادی سازمان های ـ در مجموع، با رویکرد پژوهش داده بنیاد، نقش مؤلفه

اتکا مورد بررسي و تحلیل قرار گرفت و با تأکید بر روابط اجتماعي کنشگران اقتصادی برای 
اجتماعي بیشتر مشاهده های توسعه کسب و کار، نقش منفعت اجتماعي نیز نسبت به سایر مؤلفه

                                                           
1. Alfred Marshall 
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توان بدون توجه نمي اقتصادی راهای به عنوان مقوله اصلي تحقیق لحاظ شد. لذا سازمان شد و
به ساختارهای آنها در ترکیب روابط اجتماعي و حتي ترکیب انواع منفعت اجتماعي مورد بررسي 

اقتصادی نیز به الگوهای تعامالت اجتماعي و ساخت روابط های قرار داد. منافع افراد در بنگاه
اقتصادی بستگي دارد. بنابراین ساختارها یا نهادهای اجتماعي های اعي آنها در سازماناجتم

حاصل از روابط اجتماعي کنشگران اقتصادی )کارکنان( در کنار سایر عوامل اقتصادی، فرهنگي، 
 را ایفاای اقتصادی، نقش برجستههای سیاسي، حقوقي و محیطيِ تأثیرگذار بر عمکرد بنگاه

تواند زمینه توسعه و مي اقتصادیهای احصای آنها از سوی مدیران و رهبران سازمانکنند و مي
آمیز روزافزون دنیای را فراهم کند تا در فضای رقابتای رونق اقتصادی سریع، پایدار و همه جانبه

 معاصر، به توسعه کسب و کار بلندمدت، پیشتاز و برتری دست یابند.
و توسعه بیشتر به طرحي جامع نیاز  وریبهرهی رسیدن به اقتصادی براهای ـ لذا سازمان

( با توجه به آنچه 21: 2212دارند که در آن کل ابعاد سازمان در نظر گرفته شود. )صابر نعیمي، 
تر اجتماعي توسعه کسب و کار در این مطالعه، به شناسایي دقیقهای بیان شد، نشان دادن مؤلفه

ها انجامد و به مدیران و صاحبان بنگاهمي اقتصادیهای سازمان وها اقتصادی در بنگاههای کنش
 رساند. های بسیار مهم اجتماعي در روند رونق و پیشرفت اقتصادی یاری ميدر لحاظ نمودن مؤلفه

اجتماعي تأثیرگذار بر توسعه کسب های ـ در این مقاله تالش شد با استخراج مهمترین مؤلفه
طراحي و تبیین یک مدل اجتماعي، عالوه بر اینکه مبنایي برای اقتصادی و های وکار بنگاه

اقتصادی کمک کند تا بتوانند با های آینده در این زمینه قرار گیرد، به سازمانهای پژوهش
 بهبود کسب و کار خود را بهبود و ارتقاء بخشند. های گیری از این منبع تحقیقاتي، شاخصبهره

و مفاهیم استخراج شده در این مطالعه، در ها ر یک از مؤلفهگردد همي ـ بنابراین پیشنهاد
اجتماعي در های پژوهشي مجزا در نظر گرفته شده و سهم هر یک از مؤلفههای قالب طرح

گردد به منظور مي تأثیرگذاری توسعه کسب و کار مورد بررسي قرار گیرد. همچنین پیشنهاد
کمي در ای و مفاهیم به دست آمده، مطالعهها ؤلفهبندی و میزان تأثیرپذیری هر یک از ماولویت

 اقتصادی انجام گیرد.های سطح بنگاه
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هاي اساسی کسب و کار و طراحی مسير موفقيت کسب و بررسی شاخص(، 2211ـ آبیار، مریم. )
 دانشکده علوم انساني، دانشگاه یزد. ،کار )خوشه نساجی شهرستان یزد(

، مترجم: باقر پرهام، انتشارات و شناسیمراحل اساسی اندیشه در جامعه(، 2210ـ آرون، ریمون. )
 آموزش انقالب اسالمي.

فرهنگي توسعه اقتصادی و عوامل اجتماعي های زمینه»(، 2211ـ ادهمي، عبدالرضا؛ هاتفي، عباس. )
 .2-11، ص 1، سال ششم، شماره شناسی اقتصادي و توسعهفصلنامه جامعه، «مرتبط با آن

مبانی پژوهش کيفی )فنون و مراحل توليد نظریه (، 2211راوس، آنسلم؛ کوربین، جولیت. )ـ است

 مترجم: ابراهیم افشار، نشر ني.،اي(زمينه

 مترجم: مهرداد میردامادی، نشر مرکز. ،شناسیمتفکران بزرگ جامعه(، 2211ـ استونز، راب. )
مترجم: حسین  ،و نظریه اجتماعی مدرن( جامعه بازار )بازار(، 2281ـ اسلیتر، دن؛ تونکیس، فرن. )

 قاضیان، تهران: نشر ني.
فصلنامه ، «هاسرمایه اجتماعي: مفاهیم و نظریه»(، 2282ـ الواني، سید مهدی؛ سید نقوی، میرعلي. )

 .2-11، ص 20و  22سال دهم، شماره  ،مطالعات مدیریت

واحد ، هاي کشوراقتصادي استانتأثير فضاي کسب و کار بر رشد (، 2210ـ ایماني، زهرا سادات. )

 تهران غرب، دانشگاه پیام نور.
)رویکردهای متداول در  هاي تحقيق کيفی و آميختهاي بر روشمقدمه(، 2218ـ بازرگان، عباس. )

 علوم رفتاری(، نشر دیدار.
رشد های چالش شناختيجامعه(، بررسي 2211ـ بني فاطمه، حسین؛ نوذری، حمزه؛ محمدی تلوار، ستار. )

، سال شناسی اقتصادي و توسعهنشریه جامعهاقتصادی خانوادگي در ایران، های و توسعه بنگاه
 .2-20، ص 2ششم، شماره 

نامه پایان ،الگوي رفتار سياسی مدیران: رویکرد نظریه داده بنياد(، 2212ـ جعفریاني، حسن. )

 دکتری، دانشکده علوم اقتصاد، دانشگاه فردوسي مشهد. 
هاي صنعتی کشاورزي در عوامل مؤثر بر توسعه کسب و کار در خوشه(، 2211رقیه. )ـ جیوار، 

 دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان. ،استان مازندران
، مترجمان: )راهنماي کاربردي براي تحليل کيفی( ساختن نظریه مبنایی(، 2210ـ چارمز، کتي. )

 راني، نشر رسا.مهزیار کاظمي موحد؛ حمید رضا ای
(، بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با نگرش 2211ـ حاجي زاده میمندی، مسعود؛ لطفعلیاني، علي محمد. )

فصلنامه مدیران واحدهای تولیدی نسبت به فضای کسب و کار )بررسي موردی: یزد(، 
 .12-11، سال دوم، بهار و تابستان، ص شناسی اقتصادي و توسعهجامعه

انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد  ،هاي پژوهش کيفیاصول و روش (،2281) ـ حریری، نجال.
 .علوم و تحقیقات
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پژوهش کیفي؛ تأملي بر نظریه پردازی های (، استراتژی2281ـ دانایي فرد، حسن؛ امامي، سید مجتبي؛ )
 .11-11، ص 1سال اول، شماره  ،فصلنامه اندیشه مدیریتداده بنیاد، 
 سازی متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر فضای کسب و کار )مورد مطالعه: صنایع(، مدل2211ـ رجبي، احمد. )

 .211-212، ص 0، شماره 12دوره  ،هاي مدیریت در ایرانفصلنامه پژوهشکاني غیرفلزی(، 
 مترجم: محسن ثالثي، انتشارات علمي. ،شناسی در دوران معاصرنظریه جامعه(، 2211ـ ریتزر، جورج. )

شماره  ،هاي اقتصادفصلنامه تازه(، فراز و فرود فضای کسب و کار، 2212ـ زارعي، ژاله؛ همتي، مریم. )
 .211-212، ص 221

فصلنامه نقد علوم نوظهور در ایران، ای اقتصادی؛ حوزه شناسيجامعه(، 2211ـ زکي، محمدعلي. )
 .21و  21شماره  ،اجتماعی

شناسی، بندي مفهوم منفعت از منظرهاي جامعه)صورت منفعت(، 2211. )(2)ـ سوئدبرگ، ریچارد
 مترجمان: حمزه نوذری؛ علیرضا اسکندری نژاد، انتشارات دنیای اقتصاد. ،اقتصاد و سياست(

مترجم: شهین احمدی،  ،شناسی اقتصاديماکس وبر و جامعه(، 2211. )(1)ـ سوئدبرگ، ریچارد
 انتشارات دنیای اقتصاد.

شناسی اقتصادي؛ ساخت اجتماعی و کنش جامعه(، 2211نووتر، مارک. )ـ سوئدبرگ، ریچارد؛ گرا
 مترجم: علي اصغر سعیدی، انتشارات تیسا. ،اقتصادي

 ،بررسی عوامل مؤثر بر سنجش و بهبود فضاي کسب و کار در ایران(، 2210ـ شیرکوند، سعید. )
 اتاق بازرگاني و صنایع و معادن تهران.

شماره  ،فصلنامه کتاب مهر، مدل کسب و کار صنعت نشر و اقتصاد نشر. (2212ـ صابر نعیمي، المیرا. )
 .20-12، ص 1

عدالت اجتماعي در های (، راهبردهای ارتقاء و توسعه شاخص2210ـ طاهری، علي؛ آرام، هاشم. )
 .81-201، 1سال هفتم، شماره  ،مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایراناقتصادی، های بنگاه

 انتشارات دانشگاه یزد. ،شناسی اقتصاديدرآمدي بر جامعه(، 2211، منوچهر. )نژادعليـ 
 مترجم: عبدالحسین نیک گهر، انتشارات توتیا. ،شناسی ماکس وبرجامعه(، 2282ـ فروند، ژولین. )

فصلنامه مطالعات انداز کسب و کار در تحقق اهداف، (، بررسي مدیریت چشم2281ـ قریب، حسین. )
 .202-220، ص  02شماره  ،استراتژیکدفاعی 

 ، مترجم: عباس مخبر،انتشارات آگاه.نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس(، 2282کرایب، یان. )ـ 
 ، مترجم: محسن ثالثي، انتشارات علمي.شناسیزندگی و اندیشه بزرگان جامعه(، 2211کوزر، لوئیس. )ـ 

مترجم: فرهنگ ارشاد،  ،شناختیهاي بنيادي جامعهنظریه(، 2218ـ کوزر، لوئیس؛ روزنبرگ، برنارد. )

 نشر ني.
 مترجم: منوچهر صبوری، نشر ني. ،شناسیهاي بنيادي در جامعهاندیشه(، 2218ـ کیویستو، پیتر. )

 مترجم: هوشنگ نائبي، نشر ني.    ،شناسی )جلد اول(جامعه(، 2211، آنتوني؛ ساتن، فیلیپ. )(2)ـ گیدنز
 مترجم: هوشنگ نائبي، نشر ني.   ،شناسی )جلد دوم(جامعه(، 2211، آنتوني؛ ساتن، فیلیپ. )(1)ـ گیدنز

مترجم: حسن مرتضوی،  ،1444هاي اقتصادي و فلسفی دست نوشته(، 2211ـ مارکس، کارل. )
 انتشارات آشیان، چاپ سوم.
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مترجمان: باقر پرهام؛  ،دریسه، مبانی نقد اقتصاد سياسی )جلد دوم(گرون(، 2211ـ مارکس، کارل. )
 احمد تدین، انتشارات آگه. 

 شناسان.شناسي کیفي(، جلد اول، انتشارات جامعه)منطق و طرح در روش ضد روش(، 2281محمدپور، احمد. )ـ 
زودبازده بخش هاي اقتصادي بررسی ميزان موفقيت بنگاه(، 2212ـ مالشاهي، غالمعباس. )

 ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.کشاورزي در روستاهاي شهرستان زابل
(، نقش 2211اکبر. )ـ مهدوی، سمیه سادات؛ عقیلي، سید وحید؛ هاشم زهي، نوروز؛ فرهنگي، علي

مجله مطالعات ارتباطي مدیران در توسعه کسب و کار با تأکید بر مشتری مداری، های مهارت
 . 211-211، ص 1سال دهم، شماره  ،اعی ایرانتوسعه اجتم

اقتصادی و نهادگرای نوین، مترجمان:  شناسيجامعه(، 2281و  2281) ـ ني، ویکتور؛ سوئدبرگ، ریچارد.
 .11ـ  220، ص  8و  1، سال سوم، شماره نشریه اقتصاد سياسی رضا مجیدزاده؛ آصفه توکلي،

وری نیروی کار. (، نقش سرمایه اجتماعي در بهره2281ـ نیکچه فراهاني، حمید؛ نظری، غالمرضا. )

 .02-08، ص  101سال بیستم، شماره  ،ماهنامه تدبير

نژاد؛ مصطفي مترجمان: عباس منوچهری؛ مهرداد ترابي، اقتصاد و جامعه(، 2218ـ وبر، ماکس. )

 عمادزاده. تهران: انتشارات سمت، چاپ ششم.

(، مروری انتقادی بر 2211ـ ورشوی، سمیه؛ یوسفي، علي؛ اکبری، حسین؛ اصغرپور ماسوله، احمد رضا. )
فصلنامه مطالعات و تحقيقات بازار در ایران: در جستجوی حک شدگي،  شناسيجامعهتحقیقات 

 .12-81، ص 2سال هفتم، شماره  ،اجتماعی ایران
 ،مجله کار و جامعهزنان، های ر توسعه کسب و کار تعاوني(، بررسي عوامل مؤثر ب2211ـ یاری، بهروز. )
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