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چکیده
علی رغــم اهمیــت تأثیــر اجتماعــی در تحقیقــات کارآفرینــی اجتماعــی، اســتانداردهای 
ســنجش تأثیــر اجتماعــی یــک ســازمان، هــم از لحــاظ نظــری و هــم از لحــاظ تجربــی 
 توســعه نیافته هســتند. مــا نمونــه ای بــا حجــم 71 مقالــه مرتبــط از مجــالت پیشــرو 
]در حــوزه[ کســب وکار )FT50( را شناســایی کردیــم کــه بــه طــور مفهومــی یــا تجربی، 
ســنجش تأثیــر اجتماعــی را بررســی کرده انــد. مــا ابتــدا وســعت تعاریــف، منابــع داده و 
عملیاتی ســازی تأثیــرات اجتماعــی را توصیــف کردیــم. بــر اســاس ایــن تحلیــل، مــا یک 
گونه شناســِی چهــار رویکــردی از مفهوم ســازی تأثیــر اجتماعــی تولیــد نمودیــم کــه از 
آن بــرای ســازمان دهی بینش هــا و پیشــنهادهای مربــوط بــه ســنجش بهبودیافتــه تأثیر 

اجتماعِی سرمایه گذاری های کارآفرینانه استفاده کرده ایم.

واژه هــای کلیدی: کارآفرینــی اجتماعی، تأثیــر اجتماعــی، ارزش اجتماعی، عملکرد 
اجتماعی و سنجش عملکرد.
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مقدمه
محققــان بیــش از پیــش بــه تأثیــرات اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان های مبتنــی بــر 
ــژه  ــد به وی ــن تأکی ــد (Husted & Salazar, 2006; Kent & Dacin, 2013). ای ــازار1 می پردازن ب
در ســرمایه گذاری های اجتماعــی2 و ســازمان های ترکیبــی3 ]تلفیقــی از بخــش دولتــی، 
خصوصــی و عام المنفعــه بــا هــدف تأثیرگــذاری اجتماعــی در کنــار ســودآوری مالــی[ 
مشــهود اســت کــه بــرای رفــع مشــکالت اجتماعــی جهانــی، رســالت های اجتماعــی را 
Battilana & Dorado, 2010; Dacin & et al, 2011;( بــا رویکردهــای بــازاری ترکیــب می کننــد 

Short & et al, 2009 (. رویکردهــای مبتنــی بــر بــازار که مشــخصۀ یک رویکــرد کارآفرینی 

اجتماعــی اســت، ذاتــاً بــا ســنجش تأثیــرات اجتماعــی و عملکــرد اجتماعــی درگیــر 
.(Grimes, 2010; Miller & Wesley II, 2010) هستند

بــا وجــود ایــن علی رغــم تحقیقــات و اقدامــات گســترده ای کــه نشــان از عالقــه 
ــن  ــری ای ــتانداردهای اندازه گی ــی دارد، اس ــرات اجتماع ــنجش تأثی ــاد و س ــه ایج ب
گویــه4 مهــم بــه انــدازه کافــی توســعه نیافتــه اســت )Salazar & et al, 2012(. در حالــی 
کــه تحقیقــات و اقدامــات عملکــرد اجتماعــی5 را بــه طــور مفهومــی در مســئولیت 
اجتماعــی6 پی ریــزی کرده انــد، رویکردهــای جدیــدی بــرای ســنجش پیشــنهاد شــده 
اســت کــه دارای فرضیه هــای بنیادیــن متفــاوت و مســتلزم ســنجِش اساســاً متمایــزی 
اســت )Kroeger & Weber, 2014; Salazar & et al, 2012(. بــا رویکردهایــی چنیــن ناهمگون، 
ادبیــات ]ایــن حــوزه[ فاقــد بینــش تجمیعــی مــورد نیــاز بــرای پیشــرفت ســریع تر و 

اثربخش تــر تحقیقــات کارآفرینــی اجتماعــی اســت.
بنابرایــن هــدف ایــن مقالــه، توصیــف شــباهت ها و تفاوت هــا در میــان روش هــای 
مطالعــه تأثیــر اجتماعــی و اســتفاده از ایــن بینش هــا بــرای ارائــه مســیری واضــح برای 
تحقیقــات آتــی اســت. بــرای انجــام ایــن کار، مــا مقــاالت منتشرشــده در فهرســت 
پنجــاه مجلــه برتــر کســب وکار فایننشــال تایمــز )FT50(7 را کــه بر تأثیــرات اجتماعی 
ــن  ــه  ای کــه مــا در ای ــم. 71 مقال ــه طــور گســترده مطالعــه کردی تمرکــز داشــت، ب
ــۀ  ــری8 و مرحل ــز هســتند: درجــه تعمیم پذی ــم، در دو بعــد متمای جســت وجو یافتی
ــا  ــی کــه برخــی از مقــاالت، تعریــف و ی ــه طــور مشــخص در حال فرآینــد تأثیــر9. ب

1- Market-based Organizations
2- Social Ventures
3- Hybrid Organizations
4- Construct
5- Social Performance
6- Social Responsibility
7- The Financial Times list of 50 highly ranked business journals
8- Degree of Generalizability
9- Stage in Impact Process
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ــه تنهــا یــک بخــش1 محــدود می کننــد،  ســنجش خــود از تأثیــرات اجتماعــی را ب
ــی  ــن، در حال ــر ای ــه کار بســت. عــالوه ب ــن بخــش2 ب ــوان در چندی ســایرین را می ت
ــد  ــی3 پرداخته ان ــنجش فعالیت های ــا س ــف و ی ــه تعری ــندگان ب ــی از نویس ــه برخ ک
کــه ممکــن اســت بــه پیامدهــا و تأثیــرات اجتماعــی ســودمند منجــر شــود، برخــی 
دیگــر بــه تعریــف و ســنجش خــود پیامدهــا4 پرداخته انــد. بــا تکیــه بــر ایــن ابعــاد، 
مــا نمونــه خــود را بــرای یــک گونه شناســی5 ســامان داده ایــم، برخــی از نمونه هــای 
مثال زدنــی را برجســته کرده ایــم و ســپس بــا اســتفاده از بینش هــای حاصــل از ایــن 

نمونــه  مقــاالِت چندرشــته ای دربــاره مســیرهای تحقیقاتــی آتــی بحــث می کنیم.

نظریه و پیش زمینه
Dacin & et al,( تأثیــر اجتماعــی6، بخــش مهمــی از پدیــدۀ کارآفرینــی اجتماعــی اســت 

Lumpkin & et al, 2011 ;2010 (. هرچنــد ممکــن اســت تأثیــر اجتماعــی بــه عنــوان یــک 

متغیــر وابســته مبتنــی بــر عملکــرد، مرتبــط بــا کارآفرینــی اجتماعــی در نظــر گرفتــه 
ــاره تأثیــر  ــه تکثــر اصطالحــات و تنــوع زمینه هــا، بینش هــای درب ــا توجــه ب شــود، ب
اجتماعــی تــالش کرده انــد بــه یــک انســجام برســند. بــرای مثــال تأثیــر اجتماعــی در 
 ،)Moss & et al, 2011; Santos, 2012( 7ادبیــات با اســتفاده از عباراتی ماننــد ارزش اجتماعــی 
عملکــرد اجتماعــی )Husted & et al, 2006; Mair & Marti, 2006; Nicholls, 2008(، بازده هــای 
ــازدۀ اجتماعــی ســرمایهSROI) (Hall & et al, 2015( 9( و  اجتماعــیEmerson, 2003( 8(، ب
حســابداری اجتماعــیNicholls, 2009( 10( مفهوم ســازی شــده اســت کــه با وجود تشــابه، 
ــی در  ــر اجتماع ــن تأثی ــر ای ــالوه ب ــتند. ع ــزی هس ــای متمای ــان دهندۀ گویه ه نش
حوزه هایــی ماننــد آمــوزش، بهداشــت و درمــان، پایــداری محیط زیســتی و فقــر نیــز 

.)Izzo, 2013( مورد مطالعه قرار گرفته است که مقایسۀ آنها دشوار است
در میــان اصطالحــات عمدتــاً مترادفــی کــه در ادبیــات اســتفاده شــده، مــا بــرای 
حفــظ یکپارچکــی از اصطــالح تأثیــر اجتماعــی اســتفاده نمودیــم. با توجه بــه مباحثات 
موجــود دربــاره چگونگــی تعریــف ایــن گویــه پیچیــده )Dacin & et al, 2010(، مــا تأثیرات 
اجتماعــی را بــه طــور گســترده مفهوم ســازی کردیــم تــا بــه بیشــترین شــمول ممکن 

1- Single Sector
2- Multiple Sector
3- Activities
4- Outcomes
5- Typology
6- Social Impact
7- Social Value
8- Social Returns
9- Social Return on Investment
10- Social Accounting
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ــکاران  ــتفان و هم ــه اس ــری ک ــف اخی ــاس از تعری ــا اقتب ــیم. ب ــری برس در نمونه گی
)2016( بیــان کرده انــد، مــا تأثیــرات اجتماعــی را بــه عنــوان پیامدهــای مفیــد منتــج 
از رفتارهــای خیرخواهانــه ای1 تعریــف می کنیــم کــه مخاطبــان هــدف آن رفتــار و یــا 
ــد می شــوند.  ــا بهره من ــا از آنه ــا محیط ه ــراد، ســازمان ها و ی جمــع وســیع تری از اف
ایــن تعریــف بــه انــدازه کافــی گســترده اســت تــا جدیدتریــن رویکردهــای مطالعــه 
تأثیــرات اجتماعــی )بــرای مثــال: Austin & et al, 2006; Choi & Majumdar, 2014( را 
در برگیــرد و همزمــان تشــخیص دهــد کــه تأثیــرات اجتماعــی شــامل پدیده هــای 
متفــاوت )بــرای مثــال Stephan & et al, 2016( و جمعیت هــای هــدف مختلــف )بــرای 
مثــال: Datta & Gailey, 2012( هــم در نســل فعلــی و هــم در نســل آینــده )بــرای مثــال: 

Agle & et al, 2008( می شــود.

اذعــان داریــم کــه تمرکــز مــا روی تأثیــر اجتماعــی بــا بخش عمــده ادبیــات نوظهور 
کارآفرینــی اجتماعــی کــه روی درک ویژگی هــای فــردی کارآفرینان اجتماعــی با تأکید 
ــان )Miller & et al, 2012; Peredo & Mclean, 2006(، اهــداف،  ــر اهــداف شــرافتمندانه آن ب
هویــت و ارزش هــای آنــان )Stevens & et al, 2015( یــا رســالت های ســازمان های مرتبــط 

بــا آنهــا )Dacin & et al, 2011( متمرکــز شــده، متفــاوت اســت.
ــه  ــد ب ــا می کنن ــه ادع ــازمان هایی ک ــد س ــرض می گیرن ــاً ف ــات غالب ــن مطالع ای
مشــکالت اجتماعــی می پردازنــد )ماننــد کاهــش فقر و کاهش بی ســوادی(، نســبت به 
ســازمان های بازارمحــور ســنتی، بــه احتمــال بیشــتری بــه چنیــن اهدافــی می رســند 
و یــا دلســوزتر و نیک خواه تــر هســتند )Miller & et al, 2012(. بــا ایــن حــال چــون هــدف 
اصلــی ما در این مقاله، بررســی ســنجش پیامدهــای منتج از رفتارهــای خیرخواهانه ای 
 اســت کــه بــه عنــوان عنصــر تعیین کننــده کارآفرینــی اجتماعــی قلمــداد می شــود 
)Kania & Kramer, 2011; Nicholls, 2009(، بحــث دربــاره نیت هــا و انگیزه هــای اجتماعــی 

را بــه دیگــران می ســپاریم.

روش شناسی
ــد، ابتــدا اذعــان  ــروز یاب ــه طــرق متعــددی ب ــد ب ــر اجتماعــی می توان از آنجــا کــه تأثی
می کنیــم کــه اندیشــمندان مدیریــت و کارآفرینــی از حوزه هــای متعــددی می تواننــد 
بیاموزنــد. بنابرایــن مــا بــرای شناســایی مقاالتــی که تأثیــرات اجتماعــی را مطالعــه کرده، 
 ABI طــی دو دهــه اخیــر )1996-2016( منتشــر شــده بودنــد، بــا اســتفاده از پایــگاه داده
ــاالت منتشرشــده در  ــا مق ــم. م ــک جســت وجوی الکترونیکــی انجــام دادی Inform /، ی
ــای  ــا در حوزه ه ــن مجله ه ــرا از باکیفیت تری ــم، زی ــرار دادی ــدف ق ــالت FT50 را ه مج
مختلــف کســب وکار ماننــد حســابداری، اقتصــاد، کارآفرینــی، اخالق، مالی، سیســتم های 

1- Prosocial Behavior
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اطالعاتــی، مدیریــت، بازاریابــی و عملیــات1 هســتند. از آنجا که اصطالحات مورد اســتفاده 
بــرای پرداختــن بــه مبحــث تأثیــر اجتماعــی، درون و بیــن حوزه هــای مختلــف، متفــاوت 
اســت، مــا انــواع مختلــف کلمــات کلیــدی را کــه بــرای مفهوم ســازی ایــن گویه اســتفاده 
شــده  اســت، در جســت وجوی خــود گنجاندیــم: »ارزش اجتماعــی«، »تأثیــر اجتماعــی«، 
»بــازده اجتماعــی«، »عملکــرد محیــط زیســتی«، »ســنجش تأثیــر«، »مانــده ســه گانه2«، 
»عملکرد اجتماعی«، »عملکرد غیرمالی«، »تأثیر محیط زیســتی« و »حســابداری اجتماعی«. 
 ،)David & Han, 2004; Newbert, 2007 :پیــرو روش اســتاندارد در مطالعــه ادبیــات )ماننــد
بــرای افزایــش احتمــاِل یافتــن مقاالتــی کــه تمرکــز اصلــی آنهــا بر تأثیــر اجتماعــی بود، 

الزم دانستیم که کلمات کلیدی در چکیده آنها ذکر شده باشند.
ــد  ــواع آن )مانن ــی« و ان ــئولیت اجتماع ــالح »مس ــداً اصط ــا عم ــل م ــه دو دلی ب
»ســرمایه گذاری مســئوالنه اجتماعــی3« و »از نظــر اجتماعــی مســئوالنه4«( را از 
جســت وجوی خــود خــارج کردیــم. نخســت اینکــه ایــن ادبیــات را )بــه همــراه ادبیــات 
عملکــرد اجتماعی شــرکت ]CSP 5[( پیشــتر باکــر، خرونووقن و هونت6 )2005( بررســی 
کرده انــد، بنابرایــن مــا بــه دنبــال تکــرار کار آنهــا نیســتیم. دوم اینکــه بــه دلیل اســتفادۀ 
گســترده و تاحــدودی ناســازگار از مســئولیت اجتماعــی در ادبیــات، بســیاری از کارهــا 
در ایــن زمینــه ممــاس بــا تأثیــرات اجتماعــی اســت. در واقــع در میــان انبــوه مقــاالت 
مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها، تنهــا یــک اقلیت درصــدد نظریه پــردازی دربــاره تأثیر 
اجتماعــی و ســنجش آن بوده انــد. بنابرایــن بــه جــای جســت وجوی چنیــن اصطــالح 
گســترده ای کــه می توانســت نمونــه اولیــه را بــه مراتــب فراتــر از مرزهــای بررســی فعلی 
مــا بســط داده و در نتیجــه فرآینــد گــرد آوری را پیچیــده کنــد، تصمیــم گرفتیــم کــه 
جســت وجوی خــود را مســتقیماً بــر گویــه مــورد نظــر متمرکــز کنیــم. توجــه بــه ایــن 
نکتــه ضــروری اســت کــه چنیــن رویکــردی لزومــاً همــه مقــاالت مربــوط به مســئولیت 
اجتماعــی را از نمونــه خــارج نمی کنــد )در واقــع نمونه حاصلــه بســیاری از مقاالتی را که 
)Dillenburg & et al, 2003 :در آن مســئولیت اجتماعــی یــک گویــه مهم بوده اســت )ماننــد 

 شــامل می شــود(؛ بلکــه تنهــا ایــن الــزام را ایجــاد می کنــد کــه هــر مقالــه ای کــه بــا 
موضــوع مســئولیت اجتماعــی در جســت وجو یافــت شــده اســت، بــر تأثیــر هرگونــه 
طــرح مســئوالنه اجتماعــی بــه شــدت متمرکــز شــده باشــد. ایــن کار را ابتــدا بــا حصول 
اطمینــان از اینکــه مقالــه حداقــل یکــی از اصطالحــات جســت وجوی یادشــده را در بــر 

1- Operations
2- Triple Bottom Line
3- Socially Responsible Investment
4- Socially Responsible
5- Corporate Social Performance
6- Bakker, Groenewegen, and Hond
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گرفتــه باشــد، بررســی کردیــم. در نتیجــه، برخــی مقــاالت دربــاره موضوعــات مرتبــط 
ــی  ــی )Cumming & Johan, 2007( و کارآفرین ــئوالنه اجتماع ــرمایه گذاری مس ــد س مانن

اجتماعــی )Moss & et al, 2015( در نمونــه اولیــه لحــاظ نشــده اند.
از طریــق رویــه بــاال، نمونــه اولیــه ای بــا 273 مقالــه به دســت آمــد. بــرای اطمینان 
ــه  ــی را ک ــم و مقاالت ــه را خواندی ــر مقال ــل ه ــن کام ــه، مت ــب نمون ــتر از تناس بیش
شــکلی از تأثیــر اجتماعــی را تعریــف یــا ســنجش نکــرده بودنــد، حــذف کردیــم. برای 
مثــال، مقاالتــی کــه معیارهــای جســت وجوی مــا را داشــتند، امــا یــا بــر موضوعــات 
مرتبــط ماننــد »جهت گیــری ارزش اجتماعــیFiedler & et al, 2013( »1( یــا »مســئولیت 
اجتماعــی شــرکت« )Bermiss & et al, 2013( متمرکــز شــده بودنــد و فقــط به اصطالحات 
جســت وجوی مــا ارجاعــی گــذرا داده  بودنــد، یــا اصطالحــات جســت وجو را بــه عنــوان 
شــکلی از تأثیــر اجتماعــی بــه طــور صریــح مفهوم ســازی نکــرده بودنــد، از مطالعــه 
خــارج شــدند. پــس از ایــن حذفیــات، نمونــه نهایــی، 71 مقالــه را در برگرفــت کــه 
 Bae & et al, 2014;( ایــن تعــداد مقالــه در مقایســه بــا ســایر مرورهــای اخیــر ادبیــات
 )Rawhouser & et al. 3 Perry, Chandler, & Markova, 2012; Slotte-Kock & Coviello, 2010

بــه ترتیــب بــا نمونه هــای 73، 26 و 18 مقالــه ای، قابل توجــه اســت )بــرای جزئیــات 
کامــل بــه پیوســت مراجعــه کنیــد(.

نتایج

خالصه آماری
خالصــه ای از خصوصیــات اصلــی نمونــه مــا در جــدول 1 آمــده اســت. همان طــور کــه 
در ایــن جــدول نشــان داده شــده اســت، ایــن مقــاالت در 21 مجله FT50 بــا زمینه های 
حســابداری، اقتصــاد، کارآفرینــی، اخــالق، سیســتم های اطالعاتی، مدیریــت، بازاریابی 
ــرات  ــه تأثی ــترده ب ــه گس ــان دهنده عالق ــع نش ــن توزی ــده اند. ای ــات درج ش و عملی
اجتماعــی و اهمیــت انجــام یــک مــرور فراگیــر اســت. در عیــن حــال متوجــه شــدیم 
ــت  ــر رشــته مدیری ــا، در مجــالت درون چت ــه م ــه در نمون کــه 52 مــورد از 71 مقال
)مدیریــت، اخــالق و کارآفرینــی( و 30 مــورد از آنهــا در مجلــه اخــالق تجــارت منتشــر 
شــده  اســت. ایــن نســبت زیــاد مقــاالت منتشرشــده در مجلــه اخــالق تجارت بــا توجه 
بــه اینکــه مطالعــه عملکــرد اجتماعــی شــرکت بــرای رســالت مجلــه موضوعــی حائــز 
اهمیــت اســت، تعجب برانگیــز نیســت. توزیــع فعلــی مقــاالت نیــز افزایــش چشــمگیر 
عالقــه بــه تأثیــرات اجتماعــی را نشــان می دهــد، بــه طــوری کــه از 71 مقالــه، 32 
مــورد طــی پنــج ســال گذشــته و 55 مــورد طــی ده ســال گذشــته منتشــر شــده اند. 

چنین آماری حاکی از وجود نیاز به این مرور ادبیات است.
1- Social Value Orientation
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جدول 1- خالصه آماری
سنجش سنجه/ سنجه ها مقاله

تعداد نوع تعداد اصطالح تعداد رشته
33 کمی 19 عملکرد اجتماعی شرکت 30 اخالق
13 مدل سازی 19 عملکرد اجتماعی 18 مدیریت
1 کیفی 12 تأثیر اجتماعی 14 عملیات
3 توصیفی 11 تأثیر محیط زیستی 4 کارآفرینی
6 مفهومی 10 ارزش اجتماعی 2 بازاریابی
4 نظری 5 عملکرد محیط زیستی 1 حسابداری

تعداد داده 1 کارایی محیط زیستی 1 اقتصاد
15 اولیه تعداد تعریف 1 سیستم های اطالعاتی
30 ثانویه 15 نمود خارجی تعداد سال

تعداد زمینه جغرافیایی 13 اصول، فرآیندها، پیامدها 1 1996
36 صنعتی 10 تعریف از طریق مثال 0 1997
8 در حال توسعه 10 بدون تعریف 1 1998
1 هر دو 8 گوناگون 1 1999
26 نامعلوم 6 تأثیر ذی نفع 0 2000

3 چرخه عمر محصول 1 2001
2 مردم، منافع و کره زمین 1 2002
2 استفاده از منابع 2 2003
2 حل مسئله 0 2004

3 2005
6 2006
2 2007
3 2008
5 2009
7 2010
6 2011
6 2012
8 2013
5 2014
8 2015
5 2016
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ــط  ــی توس ــر اجتماع ــازی تأثی ــی مفهوم س ــن چگونگ ــا همچنی ــدول 1 م در ج
محققــان را خالصــه کردیــم. بــا توجــه بــه گســتردگی اصطالحــات جســت وجوی مــا، 
جــای تعجــب نیســت کــه از برچســب های زیــادی بــرای ایــن گویــه اســتفاده شــده 
باشــد. در حالــی کــه گســتردگی ایــن اصطالحــات بــرای محققانــی کــه بــه دنبــال 
انجــام کارهــای مشــابه هســتند، چالش برانگیــز اســت، مــا متوجــه دو الگــوی جالــب 
شــدیم. اول آنکــه 26 مــورد از 32 مقالــه رشــته اخــالق، تأثیــر اجتماعــی را برحســب 
»عملکــرد اجتماعــی شــرکت« یــا »عملکــرد اجتماعــی« و 12 مــورد از 14 مقالــه رشــته 
ــا  عملیــات، آن را برحســب »تأثیــر محیــط زیســتی«، »عملکــرد محیــط زیســتی« ی
ــد  ــان می ده ــن نش ــه ای ــد ک ــرده بودن ــازی ک ــتی1« مفهوم س ــی محیط زیس »کارآی
تحقیقــات در ایــن رشــته ها نســبت بــه ســایر رشــته ها بــه اجمــاع بیشــتری دســت 
یافته انــد. دوم آنکــه 10 مــورد از 39 مقالــه ای کــه بــه فعالیت هــا و پیامدهــای مربــوط 
ــا MSCI 3 هســتند و  ــای KLD 2 ی ــه داده ه ــد، متکــی ب ــه  بودن ــه عملکــرد پرداخت ب
ــت را  ــه محیط زیس ــوط ب ــای مرب ــا و پیامده ــه فعالیت ه ــه ای ک ــورد از 17 مقال 9 م
ــز  ــر نی ــن ام ــه ای ــد ک ــتفاده می کنن ــازی اس ــرد مدل س ــد، از رویک ــی می کنن بررس
ــاره رویکردهــای ســنجش  نشــان می دهــد کــه در ایــن جریان هــای تحقیقاتــی درب

و یــا تحلیــل، اتفــاق نظرهایــی وجــود دارد.
ــن تحقیقــات، تعاریفــی  ــار گســتردگی اصطالحــات مــورد اســتفاده در ای در کن
مختلفــی کــه بــرای تأثیــر اجتماعــی بــه کار مــی رود نیــز وجــود دارد. متداول تریــن 
ــد.  ــن می کن ــود خارجــی4 تعیی ــی را برحســب نم ــر اجتماع ــی، تأثی ــرد تعریف رویک
نمودهــای خارجــی، پیامدهــای حاصــل از فعالیــت اقتصــادی اســت کــه از کارکردهای 
عینــی افــراد درگیــر در ایــن فعالیــت فراتــر مــی رود )Santos, 2012(. بــرای مثال شــولر و 
کوردینــگ، عملکــرد اجتماعــی در ســطح ســازمانی را بــه طــور کلــی بــه عنــوان »عمل 
تجــاری داوطلبانــه ای )یعنــی عملــی کــه مســتقیماً توســط مقــررات دولتــی حکــم 
 نشــده باشــد( تعریــف می کننــد کــه دارای اثــرات اجتماعــی یــا حزب ســومی5 اســت« 
)Schuler & Cording, 2006: 540(، در حالــی کــه ســاالزار6 و همــکاران )2012( بــه طــور 
ــروژه برحســب  ــی در ســطح پ ــرد اجتماع ــه عملک ــد ک ــتدالل می کنن ــر اس خاص ت
پیشــرفت بــه ســمت اهــداف توســعه انســانی ارزیابــی می شــود )Sen, 1999(. همچنیــن 
در تعریــف تأثیــر اجتماعــی بــه طــور متداولــی مفهوم ســازی عملکــرد اجتماعــی وود 

1- Environmental Efficiency
2- Kinder, Lydenberg, Domini
3- Morgan Stanley Capital International
4- Externalities
5- Third-Party Effects
6- Salazar
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ــه عنــوان »پیکربنــدی  )Wood, 1991: 693( مــورد اقتبــاس قــرار می گیــرد کــه آن را ب
ــت ها،  ــی و سیاس ــخگویی اجتماع ــای پاس ــی، فرآینده ــئولیت اجتماع ــول مس اص
برنامه هــا و پیامدهــای مشــهود یــک ســازمان تجــاری کــه بــه روابط اجتماعی شــرکت 
مربــوط می شــود« و یــا آنچــه مــا آن را »اصــول، فرآیندها، پیامدهــا1« می نامیــم، قلمداد 
می کننــد. رویکردهــای دیگــر از ایــن دقــت برخــوردار نیســتند و تأثیــرات اجتماعــی را 
بــا مثــال تعریــف می کننــد یــا تعاریــف مفهومــی روشــنی ارائــه نمی کننــد. در کمــال 
تعجــب، در حالــی کــه 10 مقالــه در نمونــه مــا، تأثیــرات اجتماعــی را بــه عنــوان یــک 
گویــه کانونــی مدنظــر قــرار داده، متعاقبــاً آن را بــه صــورت تجربــی ســنجیده بودنــد 
)بنابرایــن معیارهــای شــمول در مطالعــه مــا را داشــتند(، تعریــف صریــح یــا حتــی 

ضمنــی از اصطــالح تأثیــر اجتماعــی ارائــه نــداده بودنــد.
همچنیــن جــدول 1 در انتهــا جزئیاتــی دربــاره ســنجش ارائــه می دهــد. اکثریــت 
قریــب بــه اتفــاق مقــاالت تجربــی )33 مــورد از 45 مقالــه( از روش های کمی اســتفاده 
کرده انــد کــه اکثــر آنهــا )30 مــورد از 45 مقالــه( بــه داده هــای ثانویــه متکــی هســتند. 
36 مــورد از 45 مقالــه تجربــی، داده هــای خــود را در کشــورهای صنعتــی گــرد آوری 
کرده انــد، در حالــی کــه 8 مــورد از ایــن 45 مقالــه از داده هــای اقتصادهــای در حــال 
توســعه یــا نوظهــور و یــک مــورد )Bartling & et al, 2015( از داده هــای گردآوری شــده در 
هــر دو بســتر ]اقتصــادی[ اســتفاده کرده انــد. در میــان مقــاالت غیــر تجربــی موجــود 
در نمونــه، 13 مــورد از 26 مقالــه کــه عمدتــاً مربــوط بــه رشــته عملیــات بودنــد، از یک 
ــد، در حالــی کــه فقــط 4 مــورد کــه همگــی از  روش مدل ســازی اســتفاده می کردن

رشــته مدیریــت بودنــد، ســعی در نظریه پــردازی داشــتند.

گونه شناسی
بــا مــرور نمونــه، ناهمگونــی رویکردهــا بــرای بررســی تأثیــر اجتماعــی آشــکار شــد. از 
طریــق یــک فرآینــد تکــراری بــرای مقایســه معیارهــای مرتبــط و همچنیــن زبــان 
ــرات اجتماعــی، دو بعــد را  ــف تأثی ــرای تبییــن مفهوم هــای مختل ــورد اســتفاده ب م
بــرای ســاخت  دهی بــه ایــن مــرور شناســایی کردیــم: مرحلــه فرآینــد تأثیــر اجتماعی 
)فعالیــت در مقابــل پیامــد( و تعمیم پذیــری کاربســت )چندبخشــی در برابــر 

تک بخشی( )جدول 2 را مالحظه کنید(.

1- Principles, Processes, Outcomes
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جدول 2- گونه شناسی مقاالت تأثیرات اجتماعی
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هرچنــد همــه محققــان تأثیــر اجتماعــی در نهایــت بــه ]بررســی[ آثــار تالش های 
خیرخواهانــه یــک ســازمان عالقه منــد هســتند، آنها تمــام ایــن پیامدها را بــه صراحت 
در پژوهش هــای خــود مدل ســازی نمی کننــد. بــه طــور خــاص، برخــی از محققــان 
دربــاره اثــر رفتارهــای خیرخواهانــه یــک ســازمان بــر اهــداف مــورد نظــر خــود و یــا 
ــد  ــردازی می کنن ــا نظریه پ ــازمان ها و محیط ه ــراد، س ــترده تری از اف ــاع گس اجتم
و یــا آنهــا را ارزیابــی می کننــد. بــرای مثــال توبیــاس، مایــر و باربوســاالیکر1 )2013(، 
تأثیــر اجتماعــی کارآفرینــی را برحســب کاهــش فقــر و کاهــش تعــارض ســنجیده اند. 
مــا چنیــن مقاالتــی را در زمــره رویکردهــای پیامــد مقوله بنــدی می کنیــم. بــا ایــن 
حــال اندیشــمندان دیگــر بــا ایــن فــرض کــه یــک فعالیــت خیرخواهانــه ناگزیــر بــه 
منافــع مــورد نظــر منجــر خواهــد شــد، نظریه پــردازی و ســنجش را بــه خــود رفتــار 
خیرخواهانــه محــدود می کننــد. بــرای مثــال پنــگ و یانــگ2 )2014(، تأثیــر اجتماعی 
را بــه عنــوان عمــل ســرمایه گذاری یــک شــرکت روی تجهیــزات کنتــرل آالیندگــی 
)بــا فــرض اینکــه منجــر بــه کاهــش آلودگــی و مزایــای مثبــت اجتماعی دیگــر خواهد 
شــد( می ســنجند. بــه پیــروی از ســاالزار و همــکاران )2012(، مــا نیــز چنیــن مقاالتی 
ــدول 2  ــه در ج ــور ک ــم. همان ط ــدی می کنی ــت  مقوله بن ــرد فعالی ــره رویک را در زم
مشــاهده می شــود، 32 مــورد از 71 مقالــه موجــود در نمونــه مــا، رویکــرد پیامــدی3 را 
اتخــاذ کرده انــد، در حالــی کــه 39 مــورد از آنهــا رویکــرد فعالیتــی4 را بــه کار گرفته اند.

ــی  ــر اجتماع ــف تأثی ــه تعری ــه ب ــه ای ک ــورد از 10 مقال ــه 7 م ــت ک ــب اس جال
ــد از  ــد، رویکــرد فعالیتــی را دنبــال می کننــد. گمــان می کنیــم ایــن رون نپرداخته ان
تصمیــم محققــان، مبنــی بــر جایگزینــی تأثیــر فرضــی فعالیــت خیرخواهانه بــه جای 
تعریــف مفهومــی گویــه نشــأت می گیــرد. از میــان 32 مقالــه ای کــه تعاریفــی از تأثیــر 
اجتماعــی ارائــه داده انــد، 11 مــوردی کــه از رویکــرد فعالیتــی  بهــره می بردنــد، بــر 
اســاس مفهوم ســازی وود )1991( یعنــی »اصــول، فرآیندهــا و پیامدهــا« )کــه در وهلــه 
اول، رویکــردی مبتنــی بــر مســئولیت اجتماعی شــرکت یــا عملکرد اجتماعی شــرکت 
بــرای ســنجش تأثیــر اجتماعــی اســت( شــکل گرفتــه بودنــد؛ در حالــی کــه بیشــتر 
مؤلفــان پیــرو رویکــرد پیامــدی )11 نفــر از 39 نفــر(، تأثیــر اجتماعــی را برحســب 
نمــود خارجــی تعریــف کــرده بودنــد )کــه در درجــه اول، رویکــردی اقتصــادی بــرای 

ســنجش تأثیــر اجتماعــی اســت(.
ــه  ــرض ک ــن پیش ف ــه در ای ــود در نمون ــاالت موج ــه مق ــم ک ــن دریافتی همچنی
تأثیــرات اجتماعــی در بیــن بخش هــا دارای قابلیــت مقایســه هســتند یا خیــر، متفاوت 
1- Tobias, Mair and Barbosa-Leiker
2- Peng & Yang
3- Outcome Approach
4- Activity Approach
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هســتند. بــه طــور خــاص، برخــی نویســندگان تأثیــر اجتماعی را بــه عنوان یــک گویه 
گســترده کــه می توانــد بــه بســیاری از بخش هــای مختلــف تعمیــم یابد، مفهوم ســازی 
ــی  ــرد اجتماع ــر عملک ــال شــرک1 )2011(، تأثی ــرای مث ــد. ب ــا ســنجش کرده ان و ی
ــر عملکــرد مالــی 294 شــرکت ســهامی عــام از 24 کشــور مختلــف را در صنایــع  ب
خودروســازی، بانکــی و مالــی، مــواد شــیمیایی، مــواد غذایــی، لــوازم خانگــی، بیمــه، 
ماشــین آالت، فلــزات و معــادن، نفــت و گاز، داروســازی و زیســت فناوری، ارتباطــات و 
مخابــرات، حمل ونقــل و لجســتیک بررســی کــرده اســت. مــا مقاالتــی از ایــن دســت 

ــم. ــدی می کنی ــای چندبخشــی مقوله بن ــره رویکرده را در زم
در مقابــل، دیگــر محققــان تأثیــر اجتماعــی را بــه عنــوان یــک گویــه بــا دامنــه 
ــل تعمیــم  ــه یــک بخــش خــاص قاب متوســط مفهوم ســازی می کننــد کــه فقــط ب
اســت. بــرای مثــال اوتینــگ2 )2009(، تحلیــل خــود را روی تأثیــرات اجتماعی تجارت 
منصفانــه3 بــر کارگــران مناطــق تولید قهــوه جینوتــگا و ماتاگالپا4 در شــمال نیکاراگوئه 
متمرکــز کــرده اســت. مــا چنیــن مقاالتــی را در زمــره مقــاالت بــا رویکــرد تک بخشــی 
مقوله بنــدی می کنیــم. بــه عبــارت دیگــر، یــک رویکــرد چندبخشــی شــامل ســنجش 
فعالیت هــا و یــا پیامدهایــی می شــود کــه بــه قــدری عمومیــت دارنــد کــه می تــوان 
آنهــا را در چندیــن بخــش مختلــف مشــاهده کــرد. رویکــرد تک بخشــی بــر ســنجش 

فعالیت هــا یــا پیامدهــای در یــک بخــش خــاص تمرکــز دارد.
همان طــور کــه در جــدول )2( نشــان داده شــده اســت، اکثریت مقــاالت نمونه )54 
مــورد از 71 مقالــه(، رویکــرد چندبخشــي را اتخــاذ کرده انــد. بــه عنــوان مثــال کروگر و 
وبــر5 )2014(، ســنجش ارزش اجتماعــی را از منظــر ادراک ذی نفعــان نســبت بــه رفاه 
در زمینه هــای مختلــف و در ارتبــاط بــا فعالیت هــای مختلــف مطــرح کرده انــد. رفــاه 
برحســب رضایــت از زندگــی )مابه التفــاوت آرزوهــا و دســتاوردها( در قلمــرو تجربــه 
ــا نیازهــای اجتماعــی  ــت از زندگــی در نســبیت ب ــود رضای ســنجیده می شــود. بهب
ســنجیده می شــود و در زمینه هــای متنوعــی قابلیــت مقایســه دارد. در مقابــل، تنهــا 
17 مــورد از 71 مقالــه نمونــه مــا، رویکــرد تک بخشــی را اتخــاذ کرده انــد. بــرای مثــال 
اوتینــگ )2009(، یــک »چارچــوب ارزیابــی تأثیــر« را بــرای ضبــط تأثیــرات تجــارت 
منصفانــه بــر قهــوه کاران نیکاراگوئــه ای طراحــی کرده اســت. هرچنــد او اظهار داشــته 
ــا زمینه هــای متعــدد دیگــری نیــز ســازگار اســت، ایــن ابــزار  کــه ایــن چارچــوب ب

بــرای ســنجش پیامدهــای مربــوط بــه یــک زمینــه خــاص طراحــی شــده اســت.

1- Schreck
2- Utting
3- Fair Trade
4- Jinotega & Matagalpa
5- Kroeger and Weber
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ــورد از 17  ــی )10 م ــاالت تک بخش ــی از مق ــش از نیم ــه بی ــدیم ک ــه ش متوج
مقالــه(، تأثیــر اجتماعــی را برحســب نمــود خارجــی یــا بــا مثــال تعریــف کرده انــد. در 
مقــاالت پیــرو رویکــرد چندبخشــی، 11 مــورد از 54 مقالــه از تعریــف اصــول، فرآیندها 
و پیامدهــای وود و 9 مــورد از نمودهــای خارجــی اســتفاده کرده انــد، در حالــی کــه 
برخــی دیگــر از ایــن مقــاالت، تعاریــف منحصربه فــردی را در ایــن رویکــرد، از جملــه 
»تأثیــر ذی نفــع1« )6 مــورد( و »مــردم، منافــع و کــره زمیــن2« )2 مــورد( بــه کار برده اند.

مــا از ابعــاد یادشــده بــرای ســازمان دهی مقــاالت نمونــه در قالــب یک نوع شناســی 
اســتفاده کردیــم و بــه وســیله آن، مــروری را کــه در ادامــه ارائــه می شــود، ســاختار 
داده ایــم. بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد مقالــه در نمونــه، بــه توصیــف جزئیــات هــر یــک 
ــت  ــا دق ــه در وضــوح نظــری ی ــی ک ــر مطالعات ــه ب ــا تکی ــم؛ در عــوض، ب نمی پردازی
ــد، الگوهــای کلــی موجــود در بیــن تمــام  ــه و سرمشــق را دارن ــی حکــم نمون تجرب
مقــاالت را بررســی می کنیــم. مــا معتقدیــم کــه توجــه مــا نســبت بــه هــم وســعت و 
هــم عمــق، پایــه محکمــی را بــرای محققانــی کــه بــه دنبــال پیشــبرد تحقیقــات در 

ایــن زمینــه هســتند، فراهــم مــی آورد.

فعالیت چندبخشی
ایــن بخــش را بــا بحــث دربــاره مقاالتــی کــه فعالیت هــا را در چندیــن بخــش مقایســه 
ــاخص  ــه  داده ش ــاالت از مجموع ــن مق ــورد از ای ــم. ده م ــروع می کنی ــد، ش می کنن
اجتماعــی KLD )اکنــون MSCI( اســتفاده کرده انــد کــه نقــاط قــوت و دغدغه هــای 
ــد  ــی را در چن ــرکت های عموم ــای ش ــی فعالیت ه ــئولیت اجتماع ــه مس ــوط ب مرب
مقولــه از جملــه اجتمــاع، گوناگونــی، روابــط کارکنــان، محیط زیســت و محصــوالت 
ــای KLD شــده  ــا داده ه ــا ب ــه م ــه در نمون ــی ک ــاده ترین عمل ــد. س ــزارش می ده گ
بــود، تفریــق نگرانــی از نقــاط قــوت بــه منظــور ســنجش کلــی عملکــرد اجتماعــی 
ــه  ــن رویکــرد دیگــر، از جمل ــن حــال چندی ــا ای ــود. ب )Liston-heyes & Ceton, 2009( ب
اســتفاده از شــاخص های فقــط مثبــت یــا فقــط منفــی )Chen & et al, 2008( یــا ابعــاد 

تفکیک پذیر )Van der Laan & et al, 2008( نیز اتخاذ شده بود.
 EIRIS 3 ثانویــه  داده هــای  از  اســتفاده  بــا  دیگــر  مطالعــه   هشــت 
 Ioannou & :ــد ــرز )مانن ــون رویت ــد: Brammer & Pavelin, 2006(،ی ASSET4 تامس )مانن
 ،oekom (Schreck, 2011) تحقیقــات ،)Serafeim, 2012), Innovest (Crilly & et al, 2016

رتبه بنــدی شــاخص شــهرت شــرکت های Fortune (Stanwick & Stanwick, 1998) و 

1- Stakeholder Impact
2- People, Profits, and Planet
3- Ethical Investment Research and Informationn Service
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)Soleimani & et al, 2014( 2پیمــان جهانی ســازمان ملــل متحد1 و طرح گــزارش جهانــی 
ــن  ــام ای ــورد، تم ــک م ــه جــز ی ــد ب ــد. هرچن ــرده بودن ــره ب ــای کمــی به از روش ه
مطالعــات، تأثیرگــذاری اجتماعــی را بر اســاس رتبه ســنجی )عموماً برگرفته از مســائل 
محیط زیســتی، اجتماعــی، حکمرانــی و یــا موضوعــات مرتبــط دیگر( عملیاتی ســازی 
کرده انــد، هــر کــدام از رتبه بندی هــای متفاوتــی بهــره برده انــد، حتــی آنهایــی کــه از 
 Brammer & Pavelin, 2006; یک مجموعه  داده واحد اســتفاده کرده بودند )برای مثال 

.)Cuesta-Gonzalez & et al, 2006
رویکــرد فعالیــت چندبخشــی شــامل چهــار مطالعــۀ مــوردی توصیفی می شــد که 
روش هــای جدیــدی را بــرای ســنجش تأثیــر اجتماعــی نشــان داده بودنــد. همچنیــن 
دو مطالعــه دیگــر نیــز در ایــن رویکــرد وجــود داشــت کــه بــرای هدایــت چگونگــی 
لحــاظ کــردن تأثیــرات اجتماعــی و محیط زیســتی بــر هــر یــک از ذی نفعــان داخلــی 
و خارجــی، فرآیندهایــی مفهومــی )ماننــد ابــزار »بســط یافته« تحلیــل چرخــه عمــر 
محصــول )Gauthier, 2005(( ارائــه می کردنــد. برخــالف مقــاالت کمــی که شــرکت های 
بــزرگ را بــا اســتفاده از داده هــای ثانویــه تحلیــل می کننــد، بیشــتر مطالعــات مــوردی 
بــر نمونه هــای ســازمانی )مثــاًل مؤسســات خیریــه تجــارت منصفانــه بــا یــک شــرکت 
تابعــه غیــر انتفاعــی بــرای اهالــی تبــت )Corner & Ho, 2010(( یــا شــرکت های کوچــک 
ــزه در انگلســتان )Jenkins, 2006( متمرکــز شــده اند. آزمایــش بارتلینــگ3  ــده جای برن
و همــکاران )2015( در مدل ســازی تأثیــرات اجتماعــی منفــی بی نظیــر اســت کــه 
ــوان آزاری و  ــتی، حی ــیب های محیط زیس ــل آس ــی از قبی ــه مثال های ــا ارائ در آن ب
ــتند  ــر هس ــول[ حاض ــدگان ]محص ــا مصرف کنن ــه آی ــد ک ــر، می آزمای ــار کارگ اجب
بــرای کاهــش نمودهــای خارجــی منفــی مشــابه، هزینــه ای پرداخــت کننــد یــا خیــر.

پیامد چندبخشی
مقــاالت موجــود در ایــن گونــه، تأثیــر اجتماعــی را بــه عنــوان یک پیامد قابل  ســنجش 
و قابــل  مقایســه در بیــن چنــد زمینــه مختلــف مفهوم ســازی می کننــد. هشــت مقالــه 
از دیدگاهــی مفهومــی یــا نظــری بــه تأثیــرات اجتماعــی پرداخته انــد. برخــی از ایــن 
مقــاالت، تأثیــر اجتماعــی را بــه روش هــا یــا نظریه هــای موجــود ارتبــاط می دهنــد؛ 
،)Marom, 2006( اقتصــادی4  مطلوبیــت  و  نظریه هــای ذی نفعــان   از جملــه 

مصادیــق ســنجش متمایــز نظریــه مبتنــی بــر منابــع، مانند نیــاز به ســنجش جداگانه 
ــن ارزش  ــرای تعیی ــه5 ب ــذاری دوگان ــتفاده از قیمت گ ــان )Marom, 2006(، اس ذی نفع

1- United Nations Global Compact
2- Global Reporting Initiative
3- Bartling
4- Stakeholder and Economic Utility Theories
5- Hedonic Pricing
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اجتماعــی اقدامــات )McWilliams & Siegel, 2011(، تجمیــع توســعه اقتصــادی و 
ظرفیت هــای ارتباطــی در ســطح جمعــی )Renouard, 2011( و اســتفاده از ســنجه های 
»مســتقیم«1 تأثیــر اجتماعــی )مثــل عدالــت شــغلی، ایمنــی محــل کار و بهداشــت( 
ــای  ــا و نگرش ه ــدات، ارزش ه ــل تعه ــتقیم )مث ــر مس ــنجه های غی ــای س ــه ج ب
ــتفاده از  ــا اس ــر )2014( ب ــر و وب ــن کروگ ــده( )di Norcia, 1996(. همچنی پذیرفته ش
ــرای مقایســۀ  ــع ب ــک چارچــوب نظــری جام ــاه، ی ــی رف ســنجه های نســبی و ذهن
ارزش آفرینــی اجتماعــی در بیــن صنایــع ]مختلــف[ ارائــه کرده انــد. در نظریــه آنهــا، 
ارزش آفرینــی اجتماعــی، مداخلــه ای اســت کــه موجــب کاهــش نیاز اجتماعی نســبی 
گــروه مــورد بررســی می شــود )Kroeger & Weber, 2014: 524( کــه ایــن نشــان می دهــد 
ســنجش تأثیــر اجتماعــی، چیــزی بیــش از جمــع کل مطلوبیــت اجتماعــی در بیــن 

گروه های تحت تأثیر است.
یــازده مقالــه پیامــد چندبخشــی، مدل هــای تحلیلــی ای ارائــه کرده انــد کــه عمدتاً 
ــرای  تأثیــرات محیــط زیســتی فعالیت هــای خــاص یــک شــرکت، ماننــد تولیــد )ب
 ،)Galbreth & et al, 2013( 2اســتفاده مجــدد از محصــول ،)Agrawal & Ulku, 2013 :مثــال
 )Agrawal & et al, 2012( توزیع و پخش ،)Atasu & Souza, 2013( 3تولیــد مجــدد یا بازیافــت 
ــی  ــع محصــولVan Woensel & et al, 2001( 4( را پیش بین ــک توزی ــا مســیریابی ترافی ی
می کنــد. یــک مــدل نظری کــه هاســتد5 و همــکاران )2006( )خــارج از زمینــه تولید( 
ارائــه کرده انــد، شــرایطی را مشــخص می کنــد کــه در آن »خروجــی اجتماعــی« یــک 
ــر را  ــان، تأثی ــن محقق شــرکت باعــث بیشینه ســازی ارزش ســهامداران می شــود. ای
برحســب نمــود خارجــی حاصــل از تولیــد »منافــع اجتماعــی6« )ماننــد افزایــش درآمد 
ناشــی از تأمیــن بورس هــای تحصیلــی( و حــذف »مضــار اجتماعــی7« )ماننــد کاهــش 

برخــی بیماری هــا بــه دلیــل کاهــش ســطح آلودگــی( تعریــف کرده انــد.
ــد.  ــتفاده کرده ان ــوردی اس ــۀ م ــد چندبخشــی از روش مطالع ــه پیام ــار مقال چه
جمالــی و میرشــاک8 )2007(، فعالیت هــای متمرکــز اجتماعی هشــت شــرکت لبنانِی 
ــر9 )2005( نشــان داده  ــد. اودوای ــف نموده ان ــف را توصی ــای مختل ــال در بخش ه فع
ــا مقاومــت روبــه رو شــود.  اســت کــه چگونــه ســنجش تأثیــر اجتماعــی می توانــد ب

1- Direct Measures
2- Product Reuse
3- Remanufacturing or Recycling
4- Product Distribution Traffic Routing
5- Husted
6- Social Goods
7- Social Bads
8- Jamali and Mirshak
9- O’Dwyer
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رومیــن و کانیلــز1 )2011(، تحمــل هزینه هــای ناخواســتۀ اجتماعــی و محیط زیســتی 
توســط اقشــار آســیب پذیر را برجســته ســاخته اند و کاپالن و گروســمن2 )2010(، دو 
سیســتم پیچیــده ســنجش تأثیــر اجتماعــی را مبتنــی بــر ارزش فعلــی تخفیف یافتــه 
جریــان درآمــدی شــرکت کنندگان در یــک برنامــه و ســال های زندگــی تعدیل شــده 
بــر اســاس کیفیــت و تحلیــل شایســتگی های عمومــی )عملکــرد کارکنــان و حفــظ 
ــی پیشــرفت  ــرات مســتقیم )کیفیــت مدرســه و معیارهــای کل دانشــجویان( و تأثی

ــد. دانشــجویی( تشــریح کرده ان
ــا بهره گیــری از تحلیــل کمــی، تأثیــر اجتماعــی را  ــه ب ــه در ایــن گون پنــج مقال
 Berrone et al, 2010;( ــی ــر مال ــی )Jo & et al, 2015(، ســنجه های غی ــا ســنجه های مال ب
)Agle & Kelley, 2001; Tobias & et al, 2013( و ترکیبــی از ایــن دو )Pagell & Gobeli, 2009 

عملیاتی ســازی کرده انــد. تعــدادی از ایــن مقــاالت همچنیــن از ســنجه های 
تأثیــرات محیط زیســتی اســتفاده کرده انــد. بــرای مثــال جــو3 و همــکاران )2015(، 
از پایــگاه داده تأثیــرات محیط زیســتی Trucost اســتفاده کرده انــد کــه هزینــۀ دالری 
ــک شــرکت  ــای انتشــاریافته توســط ی ــه ناشــی از آالینده ه ــه جامع تحمیل شــده ب
را محاســبه می کنــد؛ در حالــی کــه بــرون4 و همــکاران )2010( و پــاگل و و گوبلــی5 
ــای  ــه داده ه ــد ک ــتفاده کرده ان ــای Inventory Toxic Release اس ــه داده ه از مجموع
تجمیعــی آالینده هــای انتشــاریافته را بــر اســاس پتانســیل ســمی بــودن هــر مــاده 
بــرای انســان مــورد قیــاس قــرار می دهــد. ســایر مقــاالت بــرای جلوگیــری از ایجــاد 
روابــط جانب دارانــه یــا گمراه کننــده )Agle & Kelley, 2001(، از گــردآوری ابعــاد مختلف 
دفــاع کرده انــد. توبیــاس6 و همــکاران )2013( در مطالعــه ای دربــاره صنعــت قهــوه 
روانــدا، ایــن رویکــرد را بــا اســتفاده از ترکیــب شــاخص های اقتصــادی، رفــاه ذهنــی 
)بــه کروگــر و وبــر، 2014 مراجعــه کنیــد( و ارزیابی هــای کاهــش تعارضــات اجتماعی 
ــا ارزش اجتماعــی حاصــل  ــد ت ــوارد7، 2011 مراجعــه کنیــد( عملــی کرده ان ــه رن )ب
از مشــارکت کارآفرینانــه را بســنجند. ایــن رویکــرد، روابــط متقابــل معنــی دار بیــن 

ــد. ــکار می کن ــی را آش ــنجه های ارزش اجتماع ــایر س ــادی و س ــنجه های اقتص س

1- Romijn and Caniels
2- Kaplan and Grossman
3- Jo
4- Berrone
5- Pagell and Gobeli
6- Tobias
7- Renouard
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سنج

فعالیت تک بخشی
ــرض  ــه ف ــد ک ــرار می دهن ــورد کاوش ق ــی را م ــت تک بخشــی، عوامل ــات فعالی مطالع
می شــود درون یــک صنعــت واحــد و یــا در میــان جمعیــت ســازمان هایی کــه اقدامــات 
خیرخواهانــه مشــابهی را دنبــال می کننــد، موجــب تأثیــر اجتماعــی می گردنــد. ایــن 
رویکــرد کــه در مقــاالت انگشت شــماری اســتفاده شــده اســت، اغلــب بــه دلیــل عــدم 
توافــق دربــاره چگونگــی ســنجش تأثیــر اجتماعــی، روی زمینه هــای ویــژه ای تمرکــز 
دارد و همیــن امــر، مقایســه تأثیــرات اجتماعــی در تمــام زمینه هــا را بســیار دشــوار 
می ســازد )Salazar & et al, 2012(. در نتیجــه منحصربه فــرد بــودن فعالیــت مــورد مطالعــه، 
ایــن مقــاالت تأثیــر اجتماعــی را در ابعــاد محــدودی می ســنجند؛ از جملــه کل منافــع 
ــات در  ــان اطالع ــت جری ــتان ها )Bai, 2013(، جه ــط بیمارس ــده توس ــی ارائه ش عموم
ســکوهای رایانشــی برخط ســالمت )Goh & et al, 2016(، برطرف کردن نیازهای اعتباری 
ــزات  ــرمایه گذاری روی تجهی ــا )Simpson & Kohers, 2002(، س ــط بانک ه ــع توس جوام
کنتــرل آالیندگــی توســط شــرکت های صنعتــی تایوانــی )Peng & Yang, 2014( و 
طبقه بنــدی رســالت دریافت کننــدگان تســهیالت، تفکیک خدمات ارائه شــده، محاســبه 

.)Casselman & et al, 2015( تعداد آنها و اندازۀ متوسط وام مؤسسات مالی خرد

پیامد تک بخشی
رویکــرد پیامــد تک بخشــی نســبت بــه تأثیــرات اجتماعــی بــا فــرض اینکــه پیامدهــا در 
هــر بخــش منحصربه فــرد هســتند و در نتیجــه مقایســه آنهــا در بخش هــای متفــاوت، 
دشــوار یــا غیــر ممکــن اســت، بــر لحــاظ کــردن یــک یــا چنــد نــوع از انــواع پیامدهــای 
اجتماعــی در یــک زمینــه خــاص تمرکــز دارد. برای مثال بریکســون1 )2007( اســتدالل 
می کنــد کــه ارزش اجتماعــی بــر اســاس روابــط یــک شــرکت بــا ذی نفعــان داخلــی و 
خارجــی، از روش هــای مختلفــی ایجــاد می شــود. او تبییــن می کنــد کــه ایــن ارزش 
می توانــد بــرای تأمیــن نیازهــای انســانی مصرف کننــدگان و کارکنــان )تعلــق، عشــق 
و عــزت نفــس فــردی( و پــرورش فضیلت هــای انســانی )شــجاعت، دلســوزی و عدالــت( 
ــرات  ــده تأثی ــری فرض ش ــه تعمیم پذی ــبت ب ــه نس ــن مقال ــد ای ــود. هرچن ــق ش خل
اجتماعــی تاحــدودی شــکاک اســت، از آنجــا کــه نظریــه او، ارزش اجتماعــی را وابســته 
بــه ذی نفــع می دانــد، مــا رویکــرد آن را بــه عنــوان رویکــرد تک بخشــی طبقه بنــدی 
می کنیــم؛ زیــرا انــواع ذی نفعــان مــورد مطالعــه )و ارزش اجتماعــی خلق شــده بــرای 

آنها( در یک زمینه خاص تقریباً یکسان هستند.
ــد.  ــه روش مطالعــه مــوردی بودن ــه پیامــد تک بخشــی تنهــا متکــی ب ســه مقال
ــش  ــا بین ــد، ام ــرار دادن ــورد کاوش ق ــی را م ــای جالب ــا، زمینه ه ــورد از آنه دو م
ــاف و  ــو، ه ــد. دی دومنیک ــه می دهن ــری ارائ ــاره ســنجش و اندازه گی  مختصــری درب

1- Brickson
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ــواع  ــه روی ان ــد ک ــه کرده ان ــی را مطالع ــرکت اجتماع تریســی1 )2010(، هشــت ش
مختلفــی از ارزش هــای اجتماعــی متمرکــز شــده اند و نایدینــگ و تریســی2 )2009(، 
بیســت مؤسســه مالــی توســعه ای را بررســی کرده انــد؛ هرچنــد در واقــع هیچ کــدام 
ــل، اوتینــگ  ــن ســازمان ها را نســنجیده اند. در مقاب ــا پیامدهــای اجتماعــی ای از آنه
)2009( بــرای ســنجش تأثیــر در چندیــن ســطح، از جزئیــات یــک بخــش واحــد، 
حداکثــر اســتفاده را کــرده اســت. او بــا تکیــه بــر داده هــای اولیــه گردآوری شــده از 
ــه در صنعــت قهــوه  طریــق مصاحبــه، پیمایــش و مشــاهده، تأثیــر تجــارت منصفان
نیکاراگوئــه را فراتــر از پیامدهــای ســطح خــرد )یعنــی تغییــرات زندگــی و وضعیــت 
اجتماعــی - اقتصــادی قهــوه کاران( ســنجیده و پیامدهــای ســطح متوســط )یعنــی 
تأثیــر بــر تولیدکننــدگان قهــوه( و ســطح کالن )یعنــی تأثیــر بــر محیــط طبیعــی، 

ــده اســت. ــز در کار خــود گنجان سیاســت ها و مؤسســات( را نی
دو مقالــه، تأثیــر اجتماعــی را بــه عنــوان یــک افزایــش کلــی در رفــاه اجتماعــی 
ــان  ــن اســت کــه مســتلزم بی ــای مدل ســازی ای ــد. یکــی از مزای مدل ســازی کرده ان
روشــن مفروضــات و تعاریــف اســت تــا بتوانــد بــه یــک راه حــل دســت یابد که ایــن امر 
می توانــد فراهم آورنــده بینــش مهمــی باشــد. بــه طــور خــاص، دابســون و گرســتنر3 
ــد  ــی می توان ــه ارزش اجتماع ــور ک ــت همان ط ــه درس ــد ک ــان داده ان )2010( نش
ایجــاد شــود، می توانــد از بیــن نیــز بــرود. بــرای در نظــر گرفتــن تعامــالت محلــی و 
گســترده بیــن اقدامــات ســازمانی، مورالــی، لیــم و پتــروزی4 )2015(، مدلــی بــرای 
ــی تجــارت آب بیــن دو منطقــه شــهری  تأثیــرات اجتماعــی و محیط زیســتی جهان
ارائــه کرده انــد. آنهــا شــرایطی را شناســایی کرده انــد کــه هــم مقــدار آب موجــود در 
هــر دو منطقــه شــهری )تأثیــر اجتماعــی( و هــم مقــدار کل ســطح آبخــوان )تأثیــر 
ــن زیســتگاه گیاهــان و  ــن رفت ــن، از بی ــه فرونشســت زمی ــوط ب محیط زیســتی مرب

ــوران و فرســایش( را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. جان
چندیــن مطالعــه پیامــد تک بخشــی تنهــا از داده هــای کمــی اســتفاده کرده انــد 
ــی در  ــای خاص ــط در زمینه ه ــوده، فق ــق ب ــا دقی ــی ی ــخصی غن ــور مش ــه ط ــه ب ک
دســترس هســتند. بــرای مثــال پیتســاکیس، ســوییتاریس و نیکوالئــو5 )2015(، نــوع 
ــی دانشــگاه ها  ــوان خروجــی جانب ــه عن ــی را ب ــرات اجتماع ــردی از تأثی منحصربه ف
ســنجیده اند. باتیالنــا6 و همکارانــش بــا اســتفاده از مطالعــه کمی و کیفی شــرکت های 

1- Di Domenico, Haugh, and Tracey
2- Kneiding and Tracey
3- Bobson and Gerstner
4- Murali, Lim and Petruzzi
5- Pitsakis, Souitaris and Nicolaou
6- Battilana



149

ت کارآفرینی اجتماعی
ِش روی تحقیقا

ت اجتماعی: رویکردهای فعلی و مسیرهای پی
ش تأثیرا

سنج

ــرد  ــنجش عملک ــا س ــه، ب ــابه در فرانس ــور مش ــام کاری)1( اجتماع مح ــی ادغ اجتماع
اجتماعــی بــه عنــوان »درصــد منتفعانــی کــه در یــک ســال معیــن بــا پیــدا کــردن 
یــک کار عــادی دارای قــرارداد حداقــل شــش ماهه، دوره خــود را در شــرکت 
ــد  ــری از تشــخیص1 دســت یافتن ــه ســطح باالت ــانده اند«، ب ــان رس ــه پای ــه ب  مربوط
)Battilana & et al, 2015: 1664(. بــه همیــن ترتیــب رنــدی، اســتروم و مرســلند2 )2015(، 
عملکــرد اجتماعــی را بــه عنــوان تکمیــل یــک رســالت اجتماعــی تعریــف کرده انــد 
کــه در زمینــه مؤسســات مالــی خــرد3 شــامل ارائــه خدمــات مالــی بــه قشــر فقیــر 
می شــود. در نهایــت ســاالزار و همــکاران )2012( بــا بررســی یــک برنامــه مالــی خــرد 
خانه ســازی خودانجــام4 در مکزیــک، نمونــه ای از طراحــی و اجرای ســنجش در ســطح 

پــروژه را نشــان داده انــد.

بحث
مــرور حاضــر بــه منظــور شــناخت شــیوۀ مفهوم ســازی و ســنجش تأثیــرات اجتماعی 
در ادبیــات گســترده کســب وکار انجــام شــده اســت. هرچنــد معتقدیــم کــه بــرای بــه 
ــرات  ــازی تأثی ــردازی و عملیاتی س ــی نظریه پ ــاره چگونگ ــش درب ــت آوردن بین دس
اجتماعــی، تحقیقــات بــه طــور عــام در مدیریــت و بــه طــور خــاص در کارآفرینــی 
اهمیــت باالیــی داشــته باشــد، همچنیــن اذعــان داریــم کــه ایــن زمینــه ماننــد تمــام 
زمینه هــای دیگــر، بــا دیدگاه هــا و ســؤاالتی کــه بــه طــور متــداول محققــان بــه کار 
ــک از  ــر ی ــر در ه ــای برت ــی مجله  ه ــا بررس ــا ب ــت. م ــده اس ــدود ش ــد، مح می برن
رشــته های کســب وکار، دیــدگاه بســیار گســترده تری نســبت بــه ســایر ایــن روندهــا 
کســب می کنیــم. بــر اســاس تحلیــل عمیــق این ادبیــات جامــع، معتقدیــم موضوعاتی 
ــی  ــی اجتماع ــه اندیشــمندان کارآفرین ــد ب ــود، می توان ــه مطــرح می ش ــه در ادام ک
کمــک کنــد تــا دربــاره تأثیــرات اجتماعــی بــه شــکل انتقادی تــری فکــر کننــد و در 
صــورت اســتفاده در تحقیقــات، ممکــن اســت بــه بهبــود درک جمعــی از ایــن گویــه 
مهــم کمــک کنــد. پیشــنهادهای مــا دربــاره نحــوۀ ورود اندیشــمندان در موضوعــات 

مهم هر زمینه در جدول 3 خالصه شده است.

تناسب رویکرد
مــا چهــار روش مختلــف را برای مفهوم ســازی و ســنجش تأثیرات اجتماعی شناســایی 
ــه  کردیــم. همان طــور کــه در جــدول 2 نشــان داده شــده اســت، اکثریــت قریــب ب
اتفــاق مقــاالت نمونــه )54 مــورد از 71 مقالــه(، رویکــردی چندبخشــی اتخــاذ کــرده  
1- Specificity
2- Randoy, Storm and Mersland
3- Microfinance institutions
4- Do It Yourself
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بودنــد کــه نشــان می دهــد محققــان تمایــل دارنــد تــا تأثیــرات اجتماعــی را بــه عنوان 
گویــه  تعمیم پذیــری قلمــداد کننــد کــه می توانــد در زمینه هــای مختلــف ســنجیده 
یــا متناســب شــود )Espeland & Stevens, 1998( و نــه بــه عنوان گویه نظــری میان رده ای 
ــد بیــن ســازمان هایی کــه در زمینه هــای بســیار مشــابه فعالیــت  کــه تنهــا می توان
می کننــد، مــورد مقایســه قــرار گیــرد. هرچنــد دیــدگاه دوم نیــز قابــل درک اســت، 
ــر  ــا ب ــورد بررســی م ــاالت چندبخشــی م ــه 43 درصــد از مق ــم ک ــد توجــه کنی بای
داده هــای رتبه ســنجی )ماننــد KLD/MSCI, EIRIS, ASSET4 و غیــره( متکــی بوده اند 
ــه  ــادر ب ــا ســرمایه گذاران را ق ــد ت کــه ســازمان های خصوصــی آنهــا را تهیــه کرده ان
شناســایی شــرکت هایی ســازند کــه طرح هــای از نظــر اجتماعــی مســئوالنه )یــا غیــر 
مســئوالنه( را دنبــال می کننــد )یــا از آنهــا اجتنــاب می ورزنــد(. بــه عبــارت دیگــر، 
ایــن داده هــا دقیقــاً بــه منظــور ضبــط نــوع بین بخشــی مقایســه ها تهیــه شــده کــه 

مورد عالقه محققان چندبخشی نیز هست.
هرچنــد ایــن پیشــرفت بــه طــور بالقــوه امیدوارکننــده اســت، همان طور کــه برامر 
و پاولیــن1 )2006( در مطالعــه خــود اذعــان داشــته اند، مــا نیــز معتقدیــم کــه ممکــن 
اســت در دســترس بــودن داده هــا تعییــن کنــد کــه چه چیــز مــورد مطالعه قــرار گیرد 
و در واقــع بــه همیــن ترتیــب ممکــن اســت یافته هــای منتــج از داده هــای مبتنــی بــر 
رتبه ســنجی، فاقــد قابلیــت تعمیم پذیــری باشــد. بــرای مثــال تقریبــاً 19 درصــد از 
مطالعــات چندبخشــی در نمونــه مــا از داده هــای KLD اســتفاده کرده انــد و ایــن بــدان 
معناســت کــه بخشــی قابل توجهــی از آنچــه دربــاره تأثیــر اجتماعــی می دانیــم )یــا 
فکــر می کنیــم کــه می دانیــم(، از تحلیــل  شــرکت های بســیار خــاص بــزرگ ســهامی 
عــام مســتقر در آمریــکا حاصــل شــده اســت. در واقــع همان طــور کــه در بــاال ذکــر 
شــد، اکثــر مقــاالت موجــود در نمونــه مــا، تأثیــر اجتماعــی را در یــک کشــور صنعتــی 
مفهوم ســازی و یــا ســنجش کرده انــد )فقــط رویکــرد پیامــد تک بخشــی بــا داشــتن 

ســه مقالــه از هــر دو دســته صنعتــی و غیــر صنعتــی، متــوازن اســت(.

1- Brammer and Pavelin
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جدول 3- چک لیست سنجش تأثیر اجتماعی
استفاده غیر بهینه از سنجه های تأثیر اجتماعی استفاده بهینه از سنجه های تأثیر اجتماعی

تناسب رویکرد
محقق گویه را تعریف نکرده یا تنها به وسیله مثال 

این کار را انجام می دهد.
محقق گویه را به طور واضح تعریف کرده و ارزیابی 
تناسب بین گویه و عملیاتی سازی را میسر می سازد.

سنجه های به کار رفته به راحتی در دسترس و آماده 
هستند.

سنجه های به کار رفته، به طور مفیدی گویه مورد 
نظر را عملیاتی سازی  می کنند.

سنجش بهبودیافته
محقق هم فعالیت ها و هم پیامدها را در یک معیار 

واحد ترکیب می کند.
محقق در یک معیار خاص، یا بر فعالیت ها یا بر 

پیامدها تمرکز می کند که منطبق بر گویه نظری 
است.

محقق، سنجه های تأثیر اجتماعی با قابلیت کاربست 
متفاوت را در یک گویه واحد تجمیع می کند و این 

گونه، نویز)2( سنجش را افزایش می دهد.

محقق تنها آن دسته از سنجه های تأثیر اجتماعی 
را تجمیع می کند که به لحاظ نظری، نماینده های 

متناسب گویه زمینه ای هستند.
)در صورت استفاده از مجموعه  داده ای که به طور 
گسترده در دسترس قرار دارد( محقق سنجه ها را 
به صورت اد هاک یا موردی می سازد، تصمیمهای 
روش شناختی خود را به خوبی توجیه نمی کند یا 

هیچ منطقی برای اتخاذ رویکردی متفاوت نسبت به 
مقاالت پیشین ارائه نمی دهد.

)در صورت استفاده از مجموعه  داده ای که به طور 
گسترده در دسترس قرار دارد( محقق توجیه 

محکمی برای ساخت سنجه دارد و یا در صورت 
امکان سنجه ها را مشابه مقاالت پیشین می سازد.

محقق صرفاً فعالیت های خاصی را با عنوان »به لحاظ 
اجتماعی نافع«، گاهی بدون شواهد روشن برای 

چنین نفع یا تأثیری، مقوله بندی می کند.

محقق سنجه را برای کمی سازی تأثیر اجتماعی 
)مثبت( یک فعالیت سازمانی طراحی می کند.

)در صورت وجود سنجه مبتنی بر فعالیت یا رویکرد 
مقوله بندی( محقق فعالیت ها را می سنجد یا مقوله ها 
را بدون بحث درباره پیامدهای واقعی یا روابط علی 

تعیین می کند.

)در صورت وجود سنجه مبتنی بر فعالیت یا رویکرد 
مقوله بندی( محقق نوع پیامدهای پیش بینی شده و 
ارتباط علی مطرح شده بین فعالیت ها )مقوله ها( و 

پیامدها را مشخص می کند.
وضوح تعریف

محقق، مقیاس زمانی مناسب سنجش یا مشاهده را 
که شامل تأخیر پیش بینی شده بین فعالیت و پیامدها 

نیز می شود، به صراحت لحاظ نمی کند.

محقق، مقیاس زمانی مناسب سنجش یا مشاهده را 
که شامل تأخیر پیش بینی شده بین فعالیت و پیامدها 

نیز می شود، به صراحت لحاظ می کند.
محقق، اثرات اجتماعی ثانویه فعالیت های سازمانی را 

نادیده می گیرد.
محقق به صراحت سطوح مناسب مشاهده و سنجش 

را لحاظ می کند.

ــا  ــه میلیون ه ــی ب ــر اجتماع ــات تأثی ــری تحقیق ــل، تعمیم پذی ــن تمای ــر ای در اث
شــرکت کوچــک، به ویــژه شــرکت هایی کــه در کشــورهای در حال توســعه در سراســر 
جهــان مشــغول فعالیــت هســتند )کــه اندیشــمندان کارآفرینی توجــه ویژه ای بــه آنها 
دارنــد(، مشــخص نیســت. بــا توجــه بــه عــدم دسترســی عمومــی بــه داده هــای مربوط 
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ــا ســازمان هایی )از  ــا ب ــم ت ــا اندیشــمندان را تشــویق می کنی ــن شــرکت ها، م ــه ای ب
قبیــل انجمن هــای صنفــی، آژانس هــای دولتــی، مراکــز رشــد کســب وکارها1 و غیــره( 
کــه بــه خدمت رســانی بــه اجتمــاع مشــاغل کوچــک داخلــی و خارجــی می پردازنــد، 
همــکاری کننــد تــا داده هــای مــورد نیــازِ کمتــر مطرح شــده دربــاره ایــن جمعیــت را 

.)Dutt & et al, 2016( گــرد آوری کننــد
ــرات  ــا، تأثی ــی کــه داده ه ــم زمان ــا دریافتی ــه مرتبــط، م ــک دغدغ ــوان ی ــه عن ب
اجتماعــی را بــه درســتی نمی ســنجند، هــر نتیجــه ای کــه از آنهــا حاصل شــود، ممکن 
اســت اعتبــار چندانــی نداشــته باشــد. محققــان بــه ایــن موضــوع کــه هیــچ پایــگاه 
داده ای وجــود نــدارد کــه بــه طــور مســتقیم بــر ]فرآینــد[ تهیــه تأثیــرات اجتماعــی 
 )Soleimani & et al, 2014( ــد ــته باش ــارت داش ــف نظ ــای مختل ــا و مکان ه  در بخش ه
ــد. متأســفانه تهیه کننــدگان خصوصــی داده هــا اغلــب متغیرهایــی را  اشــاره کرده ان
جمــع می کننــد کــه در صنایــع مختلــف کاربــرد دارد؛ زیــرا این نــوع داده ها بــه راحتی 
در دســترس )اغلــب موجــود در افشــاهای عمومــی( اســت و تعــداد افــراد عالقه منــد 
)و مایــل بــه پرداخــت هزینــه دسترســی( بــرای ایــن داده هــا بیشــتر اســت. مــا نگــران 
هســتیم همــان طــور کــه رتبه بندی هــا، ادراکات مربــوط بــه کیفیــت را تحــت تأثیــر 
قــرار می دهنــد )Bermiss & et al, 2013; Espeland & Sauder, 2007(، محققــان در اثــر 
تــن دادن بــه ایــن رونــد کــه داده هــا تعییــن کننــد چــه تصمیمهایــی در رابطــه بــا 
نمونه گیــری اتخــاذ شــود، شــیوه ای را کــه مــا بــه عنــوان یــک جامعــه علمــی دربــاره 
تأثیــرات اجتماعــی می اندیشــیم، بــه ســمت شــیوه های ناخواســته و بــه طــور بالقــوه 

معیوبــی منحــرف گرداننــد.
بــا بیــان ایــن دغدغــه، مــا قصــد نداریــم القــا کنیــم کــه یــک رویکرد چندبخشــی 
بــرای تهیــه بینش هــای مفیــد بــا شکســت روبــه رو خواهــد شــد، امــا معتقدیــم کــه 
بــرای بهبــود اعتبــار بیرونــِی2 یافته هــای حاصــل از تحقیــق با اســتفاده از ایــن رویکرد 
نیــاز اســت تــا تغییراتــی در آن صــورت پذیــرد. بــه طــور خــاص معتقدیــم کــه داده هــا 
بایــد از مجموعــه متنوعــی از ســازمان ها گــردآوری شــود کــه بــه طــور خــاص بــرای 
مهم تریــن ســؤاالت تحقیــق دربــاره تأثیــر اجتماعــی انتخــاب شــده باشــند. پیشــرفت 
در ایــن جبهــه می توانــد بــا مشــارکت در تهیــه جمعــی داده هــای پانلــی3 )نکتــه ای که 
در ادامــه دربــاره آن بحــث می کنیــم( و در ســطح فــردی بــا مشــارکت در گــردآوری 
داده هــای اولیــه حاصــل شــود. هرچنــد منابــع الزم برای چنیــن کارهایــی، هزینه های 
قابل توجهــی بــه همــراه دارد، از مزایــای آن ایــن اســت کــه محققان می توانند ســؤاالت 

1- Business Incubators
2- External Validity
3- Panel Data
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ــب  ــه ای متناس ــه گون ــی را ب ــر اجتماع ــنجه های تأثی ــازی ها و س ــق، مفهوم س تحقی
ســازند کــه اجتمــاع بزرگ تــری از جامعــه دانشــگاهیان و متخصصــان آن را بــه پیــش 

ــه آژانس هــای رتبه ســنجی. ــد، ن ببرن
همچنیــن بــه دالیلــی معتقدیــم کــه فرصــت بــرای تحقیقــات تک بخشــی بیشــتر 
فراهــم اســت. تحقیــق بــا رویکــرد تک بخشــی بــرای نظریه هــای میــان رده در حــال 
ــنجش  ــورد س ــری م ــور دقیق ت ــه ط ــد ب ــه می توانن ــت ک ــب اس ــعه ای مناس توس
ــا منافــع ذی نفعــان خــاص  ــه آســانی قابلیــت انطبــاق ب ــد و همچنیــن ب قــرار گیرن
ــی  ــرای ارزیاب ــکاران )2012( ب ــد )Weick, 1989(. ســاالزار و هم ــک ســازمان را دارن ی
تأثیــر اجتماعــی ناشــی از برنامــه مالــی خــرد ساخت وســاز خودانجــام در مکزیــک، از 
ابعــاد مختلفــی اســتفاده کرده انــد. بــه طــور کلــی می تــوان گفــت کــه ایــن ابعــاد، 
ســنجه های غیــر مســتقیم رفــاه انســانی )مثل بهداشــت و روابــط اجتماعی( هســتند و 
همــان طــور کــه کروگــر و وبــر )2014( پیشــنهاد کرده انــد، بــه طــور بالقــوه می توانــد 
بــا پیامدهــا در بخش هــای دیگــر مقایســه شــود. بــا ایــن حــال ســاالزار و همــکاران 
)2012( بــرای کمی ســازی تأثیــرات اجتماعــی در ســطح خــرد، عمــداً ســنجه های 
خــود را بــا فعالیــت مرتبــط بــا ساخت وســاز )مثــاًل صرفه جویــی در زمــان و هزینــه( 
ــا  هم زمینــه ســاختند، کــه از ایــن رو چنیــن مقایســه هایی غیــر ممکــن می شــود. ب
ــرای  ــا، راه ب ــن مقایســه پذیری و تشــخیص داده ه ــه بده بســتان1 واقعــی بی توجــه ب

ــاز اســت. تحقیــق چندبخشــی و تک بخشــی ب
رویکــرد تک بخشــی همچنیــن امــکان بررســی دقیق تــر فرضیه هــای زمینــه ای 
فرآیندهایــی را کــه بــه تأثیــر اجتماعــی منتــج می شــوند، فراهــم مــی آورد. ایــن امر در 
مطالعــات مدل ســازی، اهمیــت ویــژه ای دارد؛ زیــرا ایــن فرضیه هــا هســتند کــه نتایــج 
را هدایــت می کننــد. بــرای مثــال، فرضیه هــای دابســون و گرســتنر )2010( مربــوط 
بــه عواملــی کــه بــر خلــق یــا تخریــب ارزش هــای اجتماعــی در صنعــت فســت فود 
تأثیــر می گذارنــد، بــا عواملــی کــه ممکن اســت تأثیــرات اجتماعــی را در صنایــع دیگر 
تحــت تأثیــر قــرار دهنــد، متمایــز اســت. بنابرایــن رویکــرد تک بخشــی می توانــد بــه 
ــد  ــا و ویژگی هــای خاصــی2 را دریابن ــا الگــوی پیچیدگی ه ــان اجــازه دهــد ت محقق
کــه واقعیــت پیــِش روی ســازمان ها در یــک زمینــه خــاص را بــدون انحــراف ناشــی 

ــد. ــف می کنن ــدل توصی ــه م ــا ب ــایر بخش ه از ورود شــرکت ها از س
بــا توجــه بــه ایــن فــرض کــه طرح هــای خیرخواهانــه عواقــب مفیــدی را در پــی 
خواهنــد داشــت، مــا نگــران مقاالتــی هســتیم کــه هــر دو رویکــرد فعالیــت و پیامــد را 
ــر  ــنجش تأثی ــازی و س ــه را در مفهوم س ــن رابط ــته اند ای ــد و نتوانس ــال می کنن دنب

1- Trade-off
2- idiosyncrasies
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اجتماعــی بازشناســایی کننــد. بــه طــور خــاص، دغدغــه مــا ایــن اســت کــه محققــان 
از پرداختــن بــه فرضیه هــای ضمنــی  کــه فعالیت هــا و پیامدهــا را بــه یکدیگــر پیونــد 
می دهنــد، خــودداری کننــد. بنابرایــن توصیــه می کنیــم محققانی که رویکــرد فعالیت 
را اتخــاذ می کننــد، انــواع پیامدهایــی کــه بــا فعالیت هــای مــورد نظــر مرتبط هســتند، 
ــرای عــدم ســنجش مســتقیم تر آن  ــد علــی ضمنــی و توجیــه خــود ب ماهیــت پیون
پیامدهــا را مشــخص کننــد. بــرای مثــال گــوه1 و همــکاران )2016( بــا بررســی الگوی 
ارتباطــات بیــن مشــارکت کنندگان روســتایی و شــهری، خلــق ارزش اجتماعــی در 
جوامــع بهداشــتی برخــط را مطالعــه کرده انــد. بــه عنــوان ســنجه ارزش اجتماعــی، 
نویســندگان، کاربــران شــهری را بــه عنــوان ارائه دهنــده اطالعــات خالــص )فعالیــت( 
ــه مناطــق  ــان بیشــتر اطالعــات ب ــد کــه جری شناســایی نمــوده و اســتدالل کرده ان
روســتایی دارای پتانســیل بهبــود پیامدهــای بهداشــتی روســتایی اســت. ایــن پیامدها 
ــد.  ــرای تحقیقــات آتــی باقــی مانده ان ــه طــور مســتقیم ســنجیده نشــده اند، امــا ب ب
ــد،  ــاذ می کنن ــد را اتخ ــرد پیام ــه رویک ــی ک ــم محققان ــه می کنی ــن توصی همچنی
ــه صراحــت  ــد و ب ــا را مشــخص کنن ــرای ایجــاد پیامده فعالیت هــای پیشــنهادی ب
ــا  ــد ت ــا شــود در نظــر بگیرن ــن پیامده ــد مســبب ای عوامــل دیگــری را کــه می توان

ــی شــفاف شــوند. مکانیســم های عل

سنجش بهبودیافته
همان طــور کــه در ایــن مــرور نشــان داده شــده اســت، تأثیــر اجتماعــی بــه لحــاظ 
نظــری، یــک گویــه غنــی محســوب می شــود. تأثیــر نــه تنهــا می توانــد عواقــب مثبت 
ــاً راه هــای  ــاال ذکــر شــد(، بلکــه تقریب و منفــی داشــته باشــد )همان طــور کــه در ب
بی شــماری بــرای بــه وجــود آمــدن ایــن عواقــب و احســاس شــدن تأثیــرات توســط 
هــر تعــداد فــرد، گــروه، یــا موجودیــت دیگــری وجــود دارد. بنابرایــن تقلیــل تأثیــر 
اجتماعــی بــه یــک متغیــر دودویــی2 تک بعــدی )یعنی شــرکت، محصــول یــا فعالیت، 
یــا تأثیــر مثبتــی بــر جامعــه دارد یــا نــدارد( در حقیقــت اطالعــی از آنچــه واقعــی یــا 
عمل پذیــر اســت بــه دســت نمی دهــد. مــا بــرای رســیدن بــه بینش هــای پرمعناتــر 
در تحقیــق، دانشــمندان را ترغیــب می کنیــم کــه غنــا و پیچیدگــی گویــه را از طریــق 

لحاظ کردن بعددار بودِن3 آن به روش های زیر به حساب آورند.
بســیاری از مقــاالت در نمونــه مــا، به ویــژه در مطالعات تک بخشــی، تأثیــرات اجتماعی 
ــواع مختلفــی از تأثیــرات )یعنــی اجتماعــی، محیطــی،  ــه عنــوان جمع بنــدی ان را ب
سیاســی و غیــره( ســنجیده اند، در حالــی کــه بقیــه بــر یــک مســئله اجتماعــی خــاص 

1- Goh
2- binary
3- Dimensionality
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متمرکــز شــده اند. یکــی از مزایــای چنیــن رویکــردی ایــن اســت کــه محققــان را قــادر 
می ســازد تــا بــرای ســنجش بهتــر نــوع خاصــی از تأثیــر، از ابعــاد مختلــف اســتفاده 
کننــد. بــرای مثال رنــدی1 و همکارانــش )2015(، تأثیر اجتماعی فقرمحور مؤسســات 
مالــی خــرد را بــا چهــار ســنجه مورد ســنجش قــرار دادند. بــه همین ترتیب کســلمن2 
و همــکاران )2015(، ایــن ســنجش را حتــی بــه طــور گســترده تر در زمینه مؤسســات 
مالــی خــردی کــه در بازارهــای قاعــده هــرم3 فعالیــت می کننــد، انجــام داده انــد. آنهــا 
از مفهوم ســازی عملکــرد اجتماعــی وود )1991( بــا عنــوان اصول، فرآیندهــا و پیامدها 
ــب  ــالت مؤسســات در قال ــای رس ــذاری بیانیه ه ــق کدگ ــد و از طری ــتفاده کرده ان اس
»تجــاری4«، »ســودمحور/ از نظــر اجتماعــی مســئوالنه5«، »اجتماع محــور/ از نظــر مالــی 
مســئوالنه6«، یــا »مبتکــران اجتماعــی7« )قصد8(، خدمات ارائه شــده توســط مؤسســات 
بــه صــورت پس انــداز خــرد و یــا خدمــات بیمــه خــرد )فرآینــد( و تعــداد وام گیرندگان 
فعــال و میانگیــن مقــدار وام )پیامــد( تأثیر اجتماعی را ســنجیده اند. ما از ســنجش های 

چندبعدی این چنینی دفاع می کنیم.
ــورد  ــتفاده م ــد اس ــن بای ــان همچنی ــتفاده، محقق ــورد اس ــاد م ــر از ابع صرف نظ
نظــر خــود از گویــه را در مــدل ســنجش خــود عامل بنــدی کننــد. مــا دو کاربــرد را 
شناســایی کردیــم: مقوله بنــدی منابــع تأثیــر و کمی ســازی تأثیــر. ســنجش بــا هــدف 
مقوله بنــدی بــه دنبــال ارزیابــی ســازمان ها و محصــوالت در مقایســه بــا ســازمان ها 
ــا  و محصــوالت دیگــر اســت. تأثیــرات اجتماعــی نســبی ســازمان ها و محصــوالت ب
اســتفاده از اســتانداردهایی ارزیابــی می شــود کــه تعییــن می کنــد چه چیــزی »خوب« 
ــرات  ــواع تأثی ــوان ان ــدی می ت ــداف مقوله بن ــرای اه ــود. ب ــته می ش ــد« پنداش ــا »ب ی
اجتماعــی مختلــف را بــه یکدیگــر اضافــه کــرد تــا یــک معیــار ترکیبــی9 را شــکل داد 
کــه »خــوب بــودن« یــا »بــد بــودن« ســازمان یــا محصــول را تعریــف کنــد. تجمیــع 
 بــا هــدف مقوله بنــدی، مشــابه شــهرت، اغلــب از صافــی ادراکات بیرونــی می گــذرد 
)Bermiss & et al, 2013(. بــا تکیــه بــر چنیــن ســنجه هایی، محققــان می تواننــد 
ســازمان ها یــا محصــوالت را بــا عناوینــی ماننــد »مســئوالنه«، »منصفانــه«، »اجتماعی«، 

ــد. ــدی کنن ــره طبقه بن ــبز« و غی »س

1- Randoy
2- Casselman
3- Base of pyramid markets
4- Commercial
5- Profit Oriented/Socially Responsible
6- Socially Oriented/Financially Responsible
7- Social Innovators
8- Intent
9- Composite Metric
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فرضیــۀ بنیادیــن مقوله بندی هــا ایــن اســت کــه ســازمان ها و محصــوالت 
ــد«  ــوالت »ب ــازمان ها و محص ــه س ــبت ب ــری نس ــی بهت ــرات اجتماع ــوب«، تأثی »خ
خواهنــد داشــت. رویکــرد مقوله بنــدی موجــب تقویــت بســیاری از مقــاالت موجــود 
ــرکت در  ــی ش ــرد اجتماع ــای عملک ــه از رتبه بندی ه ــت ک ــده اس ــا ش ــه م در نمون
ســطح ســازمانی، ســنجه های ســطح محصــول ماننــد گواهینامــه تجــارت منصفانــه 
ــط  ــئولیت پذیری توس ــتانداردهای مس ــت اس ــزان رعای )Castaldo & et al, 2008( و می
محصــوالت )Moore, 2004( اســتفاده می کننــد. ایــن مقــاالت از ایــن جهــت کــه امــکان 
ــع و اندازه هــای مختلــف را میســر می کننــد  مقایســۀ ســازمان ها در مکان هــا، صنای
ــی   ــی اجتماع ــات کارآفرین ــا تحقیق ــن ســنجه ها ب ــد ای ــد هســتند. هرچن ــز مفی نی
کــه بــه دنبــال شناســایی خصوصیــات متمایزکننــدۀ کارآفرینــان اجتماعــی از ســایر 
 ،)Moss & et al, 2011( کارآفرینان معمولی هســتند کاماًل هم راســتا محســوب می شــوند 
اســتفاده از آنهــا بــه قیمــت ســنجه های مســتقیم تر تأثیــر اجتماعــی تمــام می شــود 

.)Lowell & et al, 2005(
ــر  ــدار1 تأثی ــا مق ــی، ســعی دارد ت ــداف کم ــا اه ــی ب ــر اجتماع ــنجه های تأثی س
اجتماعــی را کــه در یــک زمینــه خــاص ایجــاد می شــود بســنجد. ســنجش بــا اهــداف 
کمی ســازی، بــر مبنــای مفهــوم جمع پذیــری بنــا می شــود کــه در چندیــن زمینــه 
ــدان  ــرد زن ــا عملک ــه ت ــعه )Aerts & Schmidt, 2008( گرفت ــق و توس ــف، از تحقی  مختل
)Cabral & et al, 2009( بــه کار گرفتــه شــده اســت. محققانــی کــه بــه دنبال کمی ســازی 
مقــدار تأثیــر اجتماعــی از یــک اقــدام خــاص هســتند، نیــاز بــه دقــت بیشــتری دارنــد 
تــا فقــط پیامدهــای اضافه شــده ]در اثــر فعالیــت[ یــا پیامدهایــی را کــه بــدون فعالیت 
مــورد نظــر اتفــاق نمی افتادنــد، بســنجند. ایــن امــر مســتلزم آن اســت کــه ســنجش از 
نظــر تغییــرات )مثــاًل بهبــود شــرایط مــورد نظــر( پــس از یــک فعالیــت به طور روشــن 
مشــخص شــود و بــه همیــن ترتیــب بدیــل  خالف واقــِع بــدون اقدام نیــز به طــور واضح 

مشــخص شــود تــا از ایــن طریــق پیامدهــای اجتماعــی قابلیت مقایســه پیــدا کنند.
ســاالزار و همــکاران )2012( بــا اندازه گیــری زمــان و هزینــۀ پروژه هــای 
ــر اســاس  ــاه خانواده هــای شــرکت کننده )ب ساخت وســازِ خودانجــام و همچنیــن رف
پس انــداز خانــواده، متــراژ مســکن، بهداشــت، پیوندهــای اجتماعی و توســعۀ تاریخچه 
اعتبــار( قبــل و بعــد از پــروژه، نمونــه ای گویــا برای ســنجش کمــی تأثیــرات اجتماعی 
ــا  ــنجه ها ب ــن س ــق مقایســۀ ای ــد. از طری ــه داده ان ــاص ارائ ــروژه خ ــک پ ناشــی از ی
ســنجه های گــروه کنتــرل بــا اســتفاده از تحلیــل نمــره تمایــل2، نویســندگان قــادر به 
کمی ســازی حقیقــی تأثیــر اجتماعــی ای می شــوند کــه خانواده هــای شــرکت کننده 

1- Magnitude
2- Propensity Score Analysis
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ت کارآفرینی اجتماعی
ِش روی تحقیقا

ت اجتماعی: رویکردهای فعلی و مسیرهای پی
ش تأثیرا

سنج

در پــروژه در مقایســه بــا گزینــه بدیــل عــدم اقــدام، از آن منتفــع شــده اند. برخــالف 
ــا مقیاس هــای بســیار متفــاوت را  ســنجه هایی کــه امــکان مقایســۀ ســازمان هایی ب
فراهــم مــی آورد، ســنجه های متمرکــز بــر کمی ســازی وابســته بــه مقیــاس هســتند، 
بــه گونــه ای کــه ممکــن اســت پــروژه ای نســبت بــه یــک پــروژه دیگــر، هــزاران واحــد 

بیشــتر تأثیــر داشــته باشــد.
پیشــرفته ترین ســنجش های کمی انواع خاصی از تأثیرات اجتماعی )مثل ریشــه کن 
کــردن فقــر، افزایــش دسترســی به خدمات بهداشــتی - درمانــی و غیــره( را اقتصاددانان 
 )Duflo & et al, 2007( 1ــی ــده تصادف ــای کنترل ش ــتفاده از آزمایش ه ــا اس ــردی ب  کارب
انجــام داده انــد. متأســفانه هرچنــد مــا بــا ایــن مطالعــات آشــنا هســتیم، نتوانســتیم 
اصطالحــات کافــی بــرای جســت وجو پیــدا کنیــم تــا بتوانیــم بــه طــور اثربخشــی ایــن 
مطالعــات را انتخــاب کنیــم؛ زیــرا آنها از مفاهیــم فرانظری مانند تأثیر اجتماعی اســتفاده 
 )Duflo & et al, 2011( نمی کننــد، بلکــه بیشــتر روی تأثیراتــی ماننــد پیشــرفت تحصیلــی 
یــا تغییــر در ســودآوری دریافت کننــدگان ســرمایه های خــرد بــه خاطــر یــک فعالیــت 
ــاالت  ــن مق ــر ای ــالوه ب ــوند. ع ــز می ش ــده )Field & et al, 2010( متمرک برنامه ریزی ش
ــش  ــد. روش آزمای ــن رویکــرد اســتفاده کرده ان ــدرت از ای ــه  ن ــا ب ــه م موجــود در نمون
ــرات از صراحــت  ــا و ســنجش تغیی ــایی خالف واقع ه ــی در شناس کنترل شــده تصادف
بســیار باالیــی برخــوردار اســت کــه بــه دلیــل گــردآوری داده در قبــل و بعــد از فعالیــت 
بــرای هــر دو گــروه تحــت آزمایــش و کنتــرل، بــه طــور قابل توجهــی هزینه زاســت. مــا 
معتقدیــم کــه ایــن مســیری مثمــر ثمــر بــرای آن دســته از تحقیقــات آتــی اســت کــه 
بــه جــای مقوله بنــدی ســازمان ها، بــه دنبــال کمی ســازی تأثیــرات اجتماعــی هســتند. 
همچنیــن از خواننــدگان می خواهیــم کــه بــه نمونه هــای ســایر محققانــی مراجعه کنند 
کــه از طریــق روش هایــی ماننــد تطبیــق نمــره تمایــل بــا وجــود کاهــش هزینه هــای 

.)Salazar & et al, 2012( اجــرا، بــه رویکــرد نظــری بنیادیــن وفــادار بوده انــد
از آنجــا کــه تصمیم هــای مربــوط بــه ســنجش یادشــده، بــر امکان پذیــری و میزان 
ترکیــب ابعــاد مختلــف بــه منظــور تولیــد یــک ســنجه جامــع تأثیــر اجتماعــی تأثیــر 
ــا دقــت بیشــتری  ــه ســه دلیــل ب ــه محققــان توصیــه می کنیــم کــه ب می گــذارد، ب
دربــاره تجمیــع2 فکــر کننــد. نخســت اینکــه تمــام ابعــاد، تأثیرگــذار و دارای اعتبــار 
نیســتند. بنابرایــن تجمیــع ابعــاد مرتبــط و مســتدل بــا ابعــاد نــه چنــدان مســتحکم و 
نامعتبــر، نتایــج مــا را مخــدوش می کنــد. بــه عنــوان نمونــه، اســتنویک و اســتنویک3 
)1998( از یــک شــاخص تجمیعــی متشــکل از هشــت ویژگــی اســتفاده کرده انــد کــه 

1- Randomized Control Trials
2- Aggregation
3- Stanwick and Stanwick
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تنهــا یکــی از آنهــا بــا پیامــد ســودمند اجتماعــی بــه طــور مســتقیم ارتبــاط دارد. بــا 
بــه  کارگیــری ایــن ســنجه تجمیعــی، ارزش بعــد اجتماعــی در بیــن نویــز ســایر ابعــاد 
غیــر اجتماعــی گــم می شــود. بــه محققــان توصیــه می کنیــم کــه هنــگام انتخــاب 
ابعــاد مــورد اســتفاده بــرای ســنجش تأثیــر اجتماعــی، به ویــژه هنــگام بــه کارگیــری 
ــیار  ــده اند، بس ــع ش ــل تجمی ــف از قب ــاد مختل ــا ابع ــه در آنه ــه ک ــنجه های ثانوی س

دقــت داشــته باشــند.
دوم اینکــه اگــر توافــق داریــم کــه تأثیــر اجتماعــی متشــکل از ابعــاد مختلفــی 
ــد  ــان بای ــد، محقق ــاد کدامن ــن ابع ــه ای ــق برســیم ک ــه تواف ــم ب ــر بتوانی اســت و اگ
تعییــن کننــد کــه آیــا ســنجش بایــد بــه صــورت تکوینــی1 مدل ســازی شــود یــا بــه 
صــورت بازتابــی2. محققــان می تواننــد از جریان هــای دیگــر پژوهــش ماننــد تحقیــق 
دربــارۀ گویــۀ بســیار غنــی و چندبعــدی جهت گیــری کارآفرینــیEO( 3( نیــز ]ایــن 
کار را[ یــاد بگیرنــد. کوویــن و ولــز اســتدالل می کننــد کــه »محققــان مختارنــد کــه 
هــر روش سنجشــی را کــه بــه بهتریــن وجــه در خدمــت اهــداف تحقیــق آنهاســت 
انتخــاب کننــد و مدل هــای ســنجش »تجمیعــی« جهت گیــری کارآفرینــی در برابــر 
ــی  ــرای مفهوم ســازی های اساســاً متفاوت مدل هــای ســنجش »غیــر تجمیعــی« آن ب
از ایــن گویــه متناســب هســتند« )Covin & Wales, 2012: 677(. توصیــه بــرای محققــان 
تأثیــر اجتماعــی ایــن اســت کــه تجمیــع، موضوعــی انتخابــی اســت؛ امــا ایــن انتخاب 
بایــد بــا نحــوۀ تعریــف گویــه و پــس از آن، چگونگــی راه یافتــن آن بــه درون مــدل 
نظــری، ســازگار باشــد. ایــن تصمیــم می توانــد همچنیــن بــرای ]تعییــن[ اینکــه یــک 
مطالعــه کجــا و چگونــه بــه ادبیــات موجــود مرتبــط می شــود کاربــرد داشــته باشــد؛ 
زیــرا هــر مقالــۀ جدیــد فقــط بــا مقاالتــی بــه طــور مســتقیم در ارتبــاط اســت کــه 
تأثیــر اجتماعــی را بــه روش هــای نظــری و تجربــی مشــابهی مفهوم ســازی کرده انــد.

ســوم اینکــه ترکیــب کــردن پیامدهــا و ســنجه های فعالیــت در همــان ســنجه 
ترکیبــی تأثیــر اجتماعــی، بــا توجــه بــه اینکــه آنهــا گویه هایــی مجــزا و از نظــر علـّـی 
مرتبــط هســتند، بــه لحــاظ نظــری بی معنــی اســت. بــا وجــود ایــن چندیــن پایــگاه 
داده استفاده شــده در مقــاالت تأثیــر اجتماعــی نمونــه مــا )به ویــژه KLD( نیــز دقیقــاً 
همیــن کار را انجــام داده بودنــد و بــا مخلــوط کــردن شــاخص ها، اقدامات یک شــرکت 
ــوع  )فعالیت هــا( و نتایــج آن اقدامــات )پیامدهــا( را می ســنجند. از آنجــا کــه ایــن ن
ســنجه ها، مــواردی را ترکیــب می کننــد کــه ]هــر کــدام[ اساســاً بــه مراحــل متفاوتــی 
از فرآینــد بــه وجــود آمــدن تأثیــر اجتماعــی مرتبــط می شــوند، اعتبــار متغیرهــای 

1- Formative
2- Reflective
3- Entrepreneurship Orientation
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تجمیعــی حاصــل از آنهــا محــدود خواهــد بــود )Kerlinger & Lee, 2000(. بــا توجــه بــه 
ــر اجتماعــی،  ــا در عملیاتی ســازی تأثی ــم ت ــان می خواهی ــا از محقق ــی، م ــن نگران ای

بیــن فعالیت هــا و پیامدهــا، تمایــز بیشــتری قائــل شــوند.
علی رغــم اینکــه مطالعــات موجــود در نمونــه مــا، گویه هــای بســیار مشــابهی را 
می ســنجند، جالــب اســت کــه حتــی در بیــن آنهایــی که اصطالحــات یکســانی )یعنی 
عملکــرد اجتماعــی، مســئولیت اجتماعــی شــرکت و غیره( را بــرای تأثیــرات اجتماعی 
ــگاه داده یکســان اســتفاده  ــا از پای ــد، تعاریــف یکســانی داشــته اند و ی ــه کار برده ان ب
ــن  ــک روش مشــابه چنی ــه ی ــه ب ــود ک ــدا نمی ش ــه ای پی ــچ دو مطالع ــد، هی کرده ان
کاری را انجــام داده باشــد. ایــن امــر به ویــژه در بیــن مقــاالت فعالیــت چندبخشــی 
 KLD ــای ــه از داده ه ــه ای ک ــن ده مطالع ــال در بی ــرای مث بیشــتر مشــهود اســت. ب
اســتفاده کرده انــد، هیــچ کــدام از رویکرد تجمیعــِی دقیقاً یکســانی اســتفاده نکرده اند. 
هرچنــد نـُـه مطالعــه کمــی باقیمانــده کــه از داده هــای KLD اســتفاده نکرده انــد، تأثیر 
اجتماعــی را بــه عنــوان عملکــرد اجتماعــی شــرکت مفهوم ســازی نموده انــد، حتــی 
آنهایــی کــه از مجموعــه  داده یکســان اســتفاده کرده انــد، همگــی آن را بــه شــیوه های 

ــی ســنجیده اند. متفاوت
بــه عنــوان مثــال، هــم برامــر و پاولیــن1 )2006( و هــم کوســتا گونزالــز2 و همــکاران 
)2006( از داده هــای EIRIS اســتفاده کرده انــد. بــا ایــن حــال در مطالعــۀ اول، عملکــرد 
اجتماعــی شــرکت بــه عنوان یک شــاخص چندمقیاســی که نرمال ســازی و جمع شــده، 
عملیاتی ســازی شــده اســت؛ ولــی در مطالعــۀ دوم، بــرای رســیدن بــه یــک رتبه بنــدی و 
ارزیابــی کیفــی، شــرکت ها بــر اســاس شــانزده معیــار مختلــف فیلتــر شــده اند. بــه طــور 
مشــابه، در بیــن دو مطالعــه ای کــه از داده هــای ASSET4 اســتفاده کرده انــد، یوئانــو و 
ســرافیم3 )2012(، عملکــرد اجتماعــی را بــه عنــوان میانگیــن هــم وزن نمــرات عملکرد 
اجتماعــی و محیط زیســتی عملیاتی ســازی کرده انــد، در حالــی کــه شــائوکت، کیــو و 
تروجانوفســکی4 )2016( از ایــن دو نمــره بــرای محاســبۀ ســنجه هایی بــرای گویه هــای 

مجــزای عملکــرد اجتماعــی و محیط زیســتی اســتفاده کرده انــد.
ــده اســت؛  ــی، نگران کنن ــر اجتماع ــات تأثی ــود ســنجه های مشــخص در ادبی نب
زیــرا مانــع از انباشــته شــدن دانــش پدیده هــای مشــابه می شــود. وو و پــاژل5 )2011( 
نیــز خاطرنشــان کرده انــد کــه داشــتن اســتاندارد در روش هــاي ســنجش مي توانــد 
بــه فائــق آمــدن بــر عــدم  قطعیــت و پارامترهــای در حــال تکویــن تصمیم گیــری کــه 

1- Brammer and Pavelin
2- Cuesta-Gonzalez
3- Ioannou and Serafeim
4- Shaukat, Qiu, and Trojanowski
5- Wu and Pagell
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تأثیرگــذاری را دشــوار می کنــد، کمــک کنــد. بــه همین ترتیب توســعۀ اســتانداردهای 
مشــترک ســنجش نــه تنهــا بــه محققــان، بلکــه بــه متخصصــان و دســت اندرکاران 
ایــن حــوزه نیــز کمــک می کنــد. بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد کــه بیــن دامنــۀ 
اســتفاده از اســتانداردها و اعتبــار مقایســه، بده بســتانی وجــود دارد. بنابرایــن ممکــن 
اســت تدویــن اســتانداردهای ســنجش تأثیــر اجتماعــِی مســتقیمی کــه بــه صــورت 
ــوزه  ــن ح ــت اندرکاران ای ــان و دس ــرای محقق ــند، ب ــرا باش ــل اج ــمول قاب جهان ش
مشــکل باشــد. پــس بــه جــای توافــق کامــل دربــاره ســنجه ها، ممکــن اســت تشــکیل 
ــر کــه در آن اســتانداردهای ســنجش بتواننــد توســعه یابنــد،  ائتالف هــای کوچک ت

ــد. ــر باش امکان پذیرت

وضوح تعریف
مبرهــن اســت کــه محققــان قبــل از پیشــرفت در زمینــه ســنجش، بایــد دقــت خــود 
در تعریــف اصطالحــات را ارتقــا دهنــد. همان طــور کــه پیشــتر ذکــر شــد، نســبت 
قابل توجهــی از مقــاالت موجــود در نمونــه مــا )10 مــورد از 71 مقالــه(، هیــچ تعریفــی 
ــف  ــدف از تعری ــد: »ه ــد. باخــاراچ اســتدالل می کن ــه نداده ان ــی ارائ ــر اجتماع از تأثی
یــک متغیــر، فراهــم کــردن یــک مرجــع عملیاتــی بــرای پدیده ای اســت که در ســطح 
 .)Bacharach, 1989: 502( »توصیــف شــده اســت )انتزاعی تــر )مثــل یــک گویــه 
بــه عبــارت دیگــر بــرای آنکــه یــک متغیر معتبــر قلمداد شــود، بایــد به طور اثربخشــی 
بــه قلمــروی کــه گویــه قــرار اســت در آن ســنجیده شــود، ارتبــاط پیــدا کنــد. بــرای 
شناســایی چنیــن متغیــری، تعریــف عملیاتــی گویــه بایــد بــه عنــوان راهنمــا مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد؛ زیــرا ایــن تعریــف دســتورالعملی صریــح دربــاره نحــوۀ ســنجش 
گویــه بــه دســت می دهــد )Kerlinger & Lee, 2000(. از آنجــا کــه دقــت در تعریــف گویه، 
هــم یافته هــای تحقیــق و هــم بینــش عملــی ناشــی از تحقیــق را بهبــود می بخشــد 
)Bruyat & Julien, 2001(، مــا از همــه محققــان می خواهیــم تــا از ســازگار بــودن 
متغیرهایــی کــه بــرای ســنجش تأثیــر اجتماعــی انتخــاب می کننــد، بــا تعریــف آنهــا 

از گویه مورد نظر اطمینان حاصل کنند.
در انتخــاب تعریــف، محققــان اذعــان دارنــد در حالــی کــه بیشــتر تعاریــف تأثیــر 
ــرای  ــد )ب ــِی »مثبــت« مفهوم ســازی می کنن ــر اجتماع ــوان تغیی ــه عن اجتماعــی را ب
مثــال: Santos, 2012; Stephan & et al, 2016(، برخــی تعاریــف دیگــر تأثیــر اجتماعــی را 
از منظــر کاهــش تأثیــرات منفــی تعریــف می کننــد )Bartling & et al, 2015(. بــا توجــه 
ــت  ــای مثب ــه پیامده ــا ب ــان خواســتاریم ت ــا از محقق ــه، م ــن گوی ــه پیچیدگــی ای ب
ــد را در  ــوع[ پیام ــر دو ]ن ــد و ه ــی بپردازن ــف اجتماع ــای مختل ــی فعالیت ه و منف
مدل هــای ســنجش خــود لحــاظ کننــد. مقاالتــی کــه در زمــرۀ عملکــرد اجتماعــی 
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ــرا  ــد، زی ــرار گیرن ــورد اســتفاده ق ــا م ــوان راهنم ــه عن ــد ب ــد می توانن ــرار می گیرن ق
ــرات مثبــت و منفــی از  ــوان تابعــی مرکــب از اث ــه عن ــر ب معمــوالً در ســنجش تأثی

ــد. صراحــت بیشــتری برخوردارن
بــرای مثــال کریلــی و همــکاران مدعی هســتند کــه تأثیــر اجتماعــی از طرح هایی 
منتــج می شــود کــه هــم »مفیــد عمــل می کننــد« )یعنــی افزایــش نمــود خارجــی 
 مثبــت( و هــم »ضــرر نمی رســانند« )یعنــی کاهــش نمــود خارجــی منفــی( 
)Crilly & et al: 1318( کــه ایــن دیــدگاه مطابــق با تعریف خود مــا از تأثیرات اجتماعی نیز 
هســت. KLD و پایگاه هــای داده مرتبــط بــا آن بــه صــورت خــام هــم که شــده، تأثیرات 
ــر جامعــه را می ســنجند کــه حداقــل یــک راهنمایــی  مثبــت و منفــی شــرکت ها ب
مفهومــی اساســی مبنــی بــر نیــاز بــه ضبــط هــر دو ]نــوع[ تأثیــر اجتماعــی مثبــت و 
منفــی فراهــم می کنــد. بــه طــور مشــابه، مقاالتــی کــه از روش مدل ســازی اســتفاده 
 .)Dobson & Gerstner, 2010( می کننــد، اغلــب بــر تأثیــرات منفــی متمرکــز می شــوند 
بــه طــور واضــح، اصــراری بــر اســتفاده از رتبه بندی هــای تأثیــر اجتماعــی یــا پایــگاه 
داده ســرمایه گذاری ها بــرای رســیدن بــه ایــن متغیرهــا نیســت؛ بلکــه پیشــنهاد کلــی 
ایــن اســت کــه راه هــای متفــاوت تأثیرگــذاری ســازمان ها بر جامعــه و چگونگــی بهبود 

جامعــه از طریــق افزایــش فوایــد و کاهــش مضــار در نظــر گرفته شــود.
ــم کــه ماهیــت وابســته  ــه می کنی ــان توصی ــه محقق ــی، ب ــۀ پایان ــوان نکت ــه عن ب
بــه زمــاِن تأثیــر مــورد مطالعــه و همچنیــن ســطح تحلیلــی خــود را در مفهوم ســازی 
تأثیــرات اجتماعــی واضــح ســازند. اگــر ایــن مرزها بســیار محــدود تعیین شــوند، ممکن 
اســت محققــان در رصــد کــردن تمــام و کمــال پیامدهــای منتــج از فعالیت هــا نــاکام 
بماننــد. ایــن حالــت به ویــژه زمانــی تبدیــل بــه یــک مســئله می شــود کــه پیامدهایــی 
موجــب خنثــی شــدن پیامدهــای سنجیده شــده شــوند )مثــالً وقتــی کــه پیامدهــای 
سنجیده نشــده، منفــی و پیامدهــای سنجیده شــده، مثبــت باشــند(. اگــر ایــن مرزهــا 
بســیار گســترده تعییــن شــوند، ممکــن اســت محققــان عوامل علـّـی نادرســتی را ضبط 
کننــد. اندیشــمندان کارآفرینــی کــه در ســطوح مختلف )فــرد، شــرکت، صنعت، منطقه 
و کشــور( و در مقیاس هــای زمانــی مختلــف )از چنــد ثانیــه گرفتــه تــا چنــد نســل( بــه 
طــور پیوســته و مرتــب در حــال تحقیــق هســتند، از آمادگــی خوبــی برخوردار هســتند 
 Baron & Ensley, 2006; Davidsson( تــا در تدقیــق تعریــف ایــن مرزهــا نقشــی پیــدا کننــد

.)& Wiklund, 2001; Rauch & et al, 2005

ــکار  ــا[ آش ــازمانی ]در آنه ــای س ــف پدیده ه ــواع مختل ــه ان ــی ای ک ــل زمان فواص
 .)Zaheer & et al,1999( می شــوند، یکی از مؤلفه های مهم نظری و تجربی ســنجش اســت 
مــا محققــان را ترغیــب بــه مشــخص کــردن فواصــل زمانــی ای می کنیــم کــه فعالیت ها 
در آنهــا منجــر بــه پیامدهــا می شــوند. ایــن امــر به ویــژه زمانــی اهمیــت می یابــد کــه 
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فاصلــه زمانــی ای کــه پیامدهــا در آن آشــکار می شــوند، طوالنی تــر از فاصلــه زمانــی ای 
باشــد کــه محققــان بتوانند پیامدها را مشــاهده کننــد. ناتوانایی در ســنجش پیامدهایی 
کــه در خــارج از یــک دوره مشــاهده اتفــاق می افتنــد، دلیل موجهــی برای اتخــاذ رویکرد 
فعالیــت اســت. بــرای مثــال ایــن واقعیت کــه تأثیرات محیط زیســتی طراحــی محصول 
یــا انتخاب هــای مربــوط بــه تولیــد آن تــا مــدت زمــان بیشــتری از طــول کامــل عمــر 
محصــول ادامــه می یابنــد، می توانــد انگیــزه بــرای اســتفاده از مدل ســازی در پژوهــش 
را توجیــه کنــد )Atasu & Souza, 2013(. بــا ایــن حــال تحقیقاتــی کــه بــا رویکــرد فعالیت 
صــورت گرفتــه بودنــد، اغلــب هیــچ اشــاره ای بــه مقیاس هــای زمانــی نکرده انــد؛ زیــرا 
ارتبــاط بیــن پیامدهــا اغلــب بــه صراحــت ســنجیده و )همان طــور کــه در بــاال ذکــر 

شــد( نظریه پــردازی نشــده اســت.
همچنیــن محققــان اغلــب در تحقیقــات ]بــا رویکــرد[ پیامــد نیــز مقیاس هــای 
زمانــی را مــورد توجــه قــرار نمی دهنــد، کــه بــا توجــه بــه اهمیــت قابــل توجــه دوره 
زمانــی ای کــه پیامــد در آن ســنجیده می شــود، ایــن امــر مسئله ســاز خواهــد بــود. 
ــک فعالیــت و پیامدهــای آن ممکــن اســت بیــن فعالیت هــا  ــی بیــن ی ــه زمان فاصل
متفــاوت باشــد )Herbig & et al, 1994(. بــرای مثــال، تعدیــل کربــن1 را در نظــر بگیریــد 
کــه تغییــر )یعنــی میــزان کاهــش انتشــار کربــن بــا ابــداع یک فعالیــت( را می ســنجد. 
ســنجش در قبــل، حیــن و بعــد از فعالیــت مــورد نیــاز اســت. هرچنــد فعالیــت کاهش 
انتشــار می توانــد بالفاصلــه مــورد ســنجش قــرار گیــرد، تأثیــر فعالیت هــای دیگــر، 
ــرد  ــک ف ــا توســعۀ انســانی، فقــط در طــول عمــر ی ــط ب ــژه فعالیت هــای مرتب به وی
قابــل ســنجش اســت )Kaplan & Grossman, 2010(. بنابرایــن بــه محققــان عالقه منــد 
بــه ســنجش پیامدهــای اجتماعــی پیشــنهاد می کنیــم کــه فاصلــه زمانــی ای کــه در 
آن پیامدهــا آشــکار می شــوند و همچنیــن منطــق ]انتخــاب[ فاصلــه زمانــی ای را کــه 

ســنجش در آن رخ داده اســت، مشــخص کننــد.
ــه لحــاظ نظــری  ــه ب ــل را ک ــر اســت ســطحی از تحلی ــن بهت ــان همچنی محقق
پیامدهــا در آن ســنجیده می شــوند، در نظــر داشــته باشــند )Rousseau, 1985(. برخــی 
از فعالیت هــا ممکــن اســت تنهــا تأثیــر مســتقیم روی کاربــران هــدف خــود نداشــته 
باشــند، بلکــه در ســطوح دیگــر تحلیــل، تأثیــرات ثانویــه ای نیــز داشــته باشــند. ایــن 
مــوارد ممکــن اســت شــامل مزایایــی بــرای افــرادی غیــر از کاربــران، تغییــرات درون 
صنایــع و ماننــد آنهــا باشــد کــه همــواره زمــان بیشــتری بــرای وقــوع و روشــن شــدن 
می طلبنــد. جالــب توجــه اســت کــه هرچنــد بیشــتر مطالعــات در مــرور حاضــر ادعــا 
می کننــد کــه اثــرات را بــه صــورت چندســطحی بررســی کرده انــد، در واقــع تعــداد 
معــدودی از آنهــا چنیــن سنجشــی را انجــام داده انــد. بــر اســاس یافته هــای گــوه و 
1- Carbon Offsets
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همــکاران کــه حاکــی از وجــود مــازاد خالــص حمایــت اجتماعــی1 )یعنــی جریــان 
ــد کــه ارزش  ــرای بیمــاران روســتایی اســت، آنهــا نتیجه گیــری کرده ان اطالعــات( ب
اجتماعــی ایجادشــده در چنیــن ســکوهایی نــه تنهــا بــه نفــع کاربــران، بلکــه بــه طــور 
گســترده تر نافــع کل سیســتم بهداشــت عمومــی اســت. بــا وجــود ایــن آنها ایــن اثراِت 
چندســطحی را نســنجیده اند )Goh & et al, 2016: 260(. بــه همیــن ترتیــب سیمپســون 
و کوهــرز2 )2002(، بانک هــا را بــه خاطــر حکــم قانونــی ای کــه آنهــا را متعهــد بــه 
تأمیــن نیــاز مشــتریان کم درآمــد نمــوده اســت، مــورد مطالعــه قــرار داده انــد. هرچنــد 
ایــن قانــون بــا ایــن فــرض بــه تصویــب رســیده بــود کــه شــیوه های مــورد نیــاز ]بــرای 
اجــرای[ آن، ســالمت اجتماعــی و اقتصــادی جوامــع محلــی را بهبــود خواهد بخشــید، 

سیمپســون و کوهــرز )2002( ایــن پیامدهــای مرتبــه دوم را نســنجیده اند.
در واقــع تنهــا دو مطالعــه در نمونــه مــا، تأثیــر اجتماعــی چندســطحی را مــورد 
ــی در  ــرات تغییــرات قانون ــد. توبیــاس و همــکاران )2013(، اث ــرار داده ان ســنجش ق
روانــدا را کــه اجــازه ورود کشــاورزان کوچک مقیــاس را بــه قهــوه کاری مــی داد، مــورد 
مطالعــه قــرار دادنــد. هرچنــد آنهــا تغییــرات درآمــدی را اندازه گیــری کردنــد، اثــرات 
چندســطحی مرتبــۀ دوم3 ماننــد تغییــر در تعصــب برون گروهــی و اعتمــاد اجتماعــی 
ــه  ــد. ب ــرار دادن را نیــز کــه از همیــن تغییــرات منتــج می شــدند، مــورد ســنجش ق
همیــن ترتیــب اوتینــگ )2009( در مطالعــه مــوردی خــود دربــاره تجــارت منصفانــه 
صنعــت قهــوه نیکاراگوئــه، حالتــی را بررســی می کنــد کــه در آن تجــارت منصفانــه از 
اثــرات مضــر جهانــی  شــدن بــر کشــورهای فقیــر می کاهــد. او داده هــای مربــوط بــه 
فهرســت جامعــی از ذی نفعــان را گــردآوری کــرده اســت کــه تغییــرات تاریخــی طــی 
بیســت ســال گذشــته را بــا اســتفاده از انــواع روش هــای گــردآوری داده )عمدتــاً اولیــه 
ــر  ــد تأثی ــه نشــان می ده ــرده اســت ک ــدا ک ــی( می ســنجد و شــواهدی را پی و کیف
تجــارت منصفانــه شــامل بهبــود وضعیــت معیشــت ها، ایجــاد ظرفیــت ســازمانی و 

تأثیــرات ســطوح بــاالی سیاســتی و نهــادی نیــز می شــود.
روش رویکــرد بلندمــدت و کیفــی ای کــه توبیــاس و همــکاران )2013( و اوتینــگ 
ــر  ــل تأثی ــنجش کام ــی س ــی از چگونگ ــر نمونه های ــد، بیانگ ــاذ کرده ان )2009( اتخ
یــک فعالیــت اســت. امــا بــا توجــه بــه اینکــه تحقــق تأثیــرات ثانویــه چندســطحی 
یــک فعالیــت خــاص ممکــن اســت نیازمنــد گذشــت زمــان زیــادی باشــد و همچنین 
ــد  ــز پدی ــی را نی ــای مهم ــد، چالش ه ــی را بطلب ــع قابل توجه ــا مناب ــنجش آنه س
مــی آورد. بنابرایــن هرچنــد مــا غنــای چنیــن رویکــردی را می ســتاییم و محققــان را 

1- Net Surplus of Social Support
2- Simpsons and Kohers
3- Second-Order Multilevel Effects
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ــای رویکــرد کمــی نیــز غافــل نمی شــویم.  ــه اتخــاذ آن تشــویق می کنیــم، از مزای ب
هرچنــد نمونــه ای از آن در مــرور مــا وجــود نــدارد، پیشــنهاد می کنیــم دانشــمندان از 
روش هایــی اســتفاده کننــد کــه اثــرات چندمرحلــه ای و مرتبــه باالتــر را کــه در جریان 

تحقیقــات مرتبــط ایجــاد می شــود، بررســی کننــد.
ــد مبنــی  ــه کیرشــهوف و همــکاران )2007( شــواهدی پیــدا کرده ان ــرای نمون ب
بــر اینکــه ســرمایه گذاری دولــت مرکــزی در تحقیــق و توســعۀ دانشــگاه )یعنــی یــک 
فعالیــت( نــه تنهــا منجــر بــه ایجــاد شــرکت های جدیــد فنــاوری پیشــرفته )یعنــی 
یــک پیامــد اولیــه( می شــود، بلکــه بــه طــور غیــر مســتقیم در ایجــاد شــرکت های 
ــه دنبــال پشــتیبانی از شــرکت های یادشــده هســتند )یعنــی یــک  خدماتــی کــه ب
پیامــد ثانویــه( نیــز نقــش دارنــد. محققــان، نــه فقــط در چارچــوب تأثیــر اجتماعــی، 
ــی در  ــه جــای فرضیه ســازی روابــط ســاده علــت و معلول اســتدالل می کننــد کــه ب
مطالعــات توســعه اقتصــادی، »بهتــر اســت روابــط پویاتــری را ارائــه دهنــد و آزمایــش 
کننــد کــه در نهایــت ممکــن اســت دربــاره نحــوۀ شــکل گیری شــرکت های جدیــد و 
همچنیــن میــزان کمکــی کــه بــه جامعــه می کننــد، آگاهــی بیشــتری بــه مــا بدهند« 
)Kirchhoff & et al, 2007: 557(. بــرای انجــام ایــن کار، آنهــا داده هــای تاریخــی را از منابــع 
ثانویــه مختلفــی گــردآوری می کننــد و آنهــا را بــا تحلیــل رگرســیون حداقــل مربعــات 
دومرحلــه ای1، کــه بــه طــور خاص بــرای آزمــون روابط ثانویــه و متقابل2 طراحی شــده 
اســت، تحلیــل می کننــد. هرچنــد ایــن تنهــا یــک نمونــه مرتبــط اســت، بــه خوبــی 
نشــان می دهــد کــه چگونــه محققــان، عالقــه کمی محــوری بــه تأثیــرات اجتماعــی 
دارنــد کــه ممکــن اســت نمونه هایــی از ایــن قبیــل را دنبــال کننــد کــه روش شناســی 
مــورد اســتفاده آنهــا چندیــن مرحلــه از تأثیــرات را لحــاظ کــرده و اثــرات کوتاه مــدت 
ــنجند و  ــده اند، می س ــام ش ــه انج ــود جامع ــه س ــه ب ــی را ک ــدت فعالیت های و بلندم

ــد. ــل می کنن تحلی
ــژه  ــا، به وی ــه م ــود در نمون ــاالت موج ــدادی از مق ــه تع ــم ک ــن دریافتی همچنی
مطالــب منتشرشــده در زمینه هــای اقتصــاد و عملیــات، تأثیرات اجتماعی را در ســطح 
محصــول یــا پــروژه تعریــف و ســنجش کرده انــد )Bartling & et al, 2015(. بــرای مثــال، 
مقــاالت تحلیــل چرخــه عمــر اســتدالل می کننــد کــه تأثیــر اجتماعــی محصــول پس 
از تولیــد و تــا زمــان اســتفاده و دور انداختــن آن ادامــه می یابــد، بــه گونــه ای کــه اغلب 
 .)Gauthier, 2005( تأثیــرات بــه طــور کامــل توســط شــرکت ها درونی ســازی نمی شــود
عــالوه بــر ایــن چنیــن تأثیراتــی تمایــل دارنــد در سراســر زنجیــره تأمیــن گســترش 
یابنــد )Wu & Pagell, 2011(. ایــن مطالعــات نشــان می دهــد کــه تأثیــرات اجتماعــی 

1- Two-Stage Least Squares Regression Analysis
2- Secondary and Reciprocal Relationships
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ش تأثیرا

سنج

محصــوالت یــک شــرکت اغلــب طوالنی مــدت و گســترده هســتند. بینــش حاصــل 
ــت  ــا را تقوی ــان در تحلیل ه ــردن زم ــه لحــاظ ک ــاز ب ــا نی ــه تنه ــات ن ــن مطالع از ای
می کنــد، بلکــه گســترش دامنــۀ چیزهایــی را کــه بایــد بــا گذشــت زمــان ســنجیده 
شــود نیــز طلــب می کنــد. بنابرایــن مــا از محققــان می خواهیــم کــه شــبکه روابــط 
متقابــل بیــن همــکاران در طــول زنجیــره ارزش را هنــگام مفهوم ســازی و ســنجش 
تأثیــر در نظــر بگیرنــد تــا بتوانیــم شــناخت کامل تــری از ماهیــت بســیط چگونگــی 

تأثیرگــذاری شــرکت ها بــر جامعــه کســب کنیــم.

تولید داده های تأثیر اجتماعی
ــرای پیشــرفت  ــر اجتماعــی ب ــات تأثی همان طــور کــه پیشــتر مطــرح شــد، تحقیق
ســریع تر، بــه منابــع جدیــد داده نیــاز دارد. مــا معتقدیــم که یــک نمونــه امیدوارکننده 
ــد در تحقیقــات چندبخشــی کمک کننــده باشــد، گواهینامــه ســازمانی  کــه می توان
B-Corp 1، بــر اســاس ارزیابــی اختصاصــی تأثیــر B توســط آزمایشــگاه غیــر انتفاعــی 
B-Lab اســت. ارزیابــی تأثیــر ابتدایــی B 2 تــالش کــرده اســت تــا بهتریــن روش هــا را 
بــر اســاس کارهــای شــبکه ســرمایه گذاری اجتماعــی3 ، مؤسســه ســرمایه طبیعــی4 
و نســخه شــرکت های کوچــک اســتانداردهای طــرح گزارشــگری جهانــی5 
)آزمایشــگاه های B - تاریــخ مــا، 2013( تولیــد کنــد. ایــن ارزیابــی تأثیــر شــامل یــک 
چک لیســت اســت کــه اقدامــات و پیامدهــا را مشــخص می کنــد و ]آنهــا را[ بــا عنــوان 
»از نظــر اجتماعــی مســئوالنه« یــا »از نظــر اجتماعی تأثیرگــذار« به پنج گــروه تخصیص 
می دهــد: محیط زیســت، اجتمــاع، کارگــران، مشــتریان و حکمرانــی. نمره هــای هــر 
یــک از ایــن مؤلفه هــا جمــع می شــود تــا امتیــاز کلــی B بــه دســت آیــد. بــا گذشــت 
زمــان، ارزیابــی تأثیــر توســعه یافته تر شــده اســت کــه ایــن امــر، وزن دهــی افتراقــی6 

مؤلفه ها بر اساس اندازۀ سازمان، صنعت و جغرافیا را میسر کرده است.
ــه دو روش  ــه ای تأثیــرات اجتماعــي را ب نمــره B حاصل شــده، ارزیابي هــاي مقول
ــی  ــی آنهای ــده« )یعن ــرکت های »تأییدش ــه اول، ش ــازد. در وهل ــن می س ــده ممک عم
کــه تأثیــر مثبــت بــر جامعــه دارنــد( را از شــرکت های »تأییدنشــده« )یعنــی مــواردی 
کــه اینگونــه نیســتند( تمییــز می دهــد. در وهلــه دوم، امــکان مقایســه های ترتیبــی 
ــن صــورت کــه شــرکت هایی  ــد؛ بدی بیــن شــرکت های تأییدشــده را فراهــم می کن
کــه نمــرات باالتــری دارنــد، نســبت بــه شــرکت هایی کــه نمــرات پایین تــری دارنــد، 

1- B-Corp Organizational Certification
2- Initial B Impact Assessment
3- Social Venture Network
4- Natural Capital Institute
5- Global Reporting Initiative
6- Differential weighting
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بــه لحــاظ نظــری تأثیرگذارتــر هســتند. بــه عنــوان نکتــه آخــر، هرچنــد گزارش هــای 
گواهینامــه B-Corp نســبت بــه ســایر منابــع ثانویــه متمرکــز بــر تأثیــرات اجتماعــی، 
داده هــای مربــوط بــه شــرکت های بســیار کوچک تــری را ارائــه می دهــد، شــرکت ها 
مجبورنــد اســتفاده از ســنجه ها را انتخــاب کننــد. بنابرایــن اثــر خالــص ]ایــن انتخاب[ 

بــر تعمیم پذیــری، مبهــم اســت.
بــا توجــه بــه نقــاط قــوت و ضعــف داده هــای B-Lab، در کنــار ایــن واقعیــت کــه 
ایــن داده هــا بــا گرایش هــای دانشــگاهی توســعه نیافته انــد، مــا از محققان دانشــگاهی 
ــب  ــه متناس ــد ک ــاد کنن ــی را ایج ــای داده بزرگ مقیاس ــه پایگاه ه ــم ک می خواهی
ــا ســؤاالت مــورد عالقــه فعــاالن میدانــی ایــن زمینــه باشــد و در حالــت ایــده آل،  ب
رویکردهــای »چندبخشــی« و »تک بخشــی« را بــه یکدیگــر ارتبــاط دهــد. بــه دنبــال 
اســتدالل کروگــر و وبــر1 )2014( مبنــی بــر اینکــه تأثیــر اجتماعــی را می تــوان بــه 
ــا ایــن درک کــه  عنــوان تغییــرات رفــاه انســان مفهوم ســازی )و ســنجش( کــرد و ب
تأثیــرات اجتماعــی اغلــب دارای تأثیــرات مؤخــر2 هســتند )Utting, 2009(، پیشــنهاد 
می کنیــم کــه محققــان از پاســخ دهندگان در مکان هایــی کــه فعالیت هــای مختلفــی 
در آن انجــام می شــود، پیمایش هــای طولــی تهیــه کننــد. محققــان می تواننــد ایــن 
مســئلۀ مقایســۀ انــواع مختلــف تأثیراتــی کــه بــا واحدهــای هم ارز ســنجیده نشــده اند 
ــا اســتفاده از  ــوزش( را ب ــه آم ــر دسترســی ب ــه در براب ــاًل زندگی هــای نجات یافت )مث
ــه  ــی ک ــد )Dees, 1998(. در حال ــاه انســانی، حــل کنن ســنجه های استانداردشــده رف
گــرد آوری چنیــن داده هایــی بــرای یــک محقــق تنهــا، کار ســاده ای نیســت، محققــان 
کارآفرینــی تجربــۀ کار جمعــی بــرای رســیدگی بــه مشــکالت داده ای مشــابه را دارنــد.

ــات  ــیوم تحقیق ــال کنسرس ــرای مث ــگاه )ب ــرادی از 22 دانش ــال 1996، اف در س
کارآفرینــی( متعهــد شــدند کــه منابــع مالــی و ســایر منابــع الزم را جهــت گــردآوری 
ــد  ــرکت های جدی ــدازی ش ــد راه ان ــی فرآین ــرایط محیط ــه ش ــوط ب ــای مرب داده ه
)اســتارتاپی( در آمریــکا تأمیــن کننــد. در نتیجــۀ ایــن اقــدام، مطالعــۀ پانــل پایــگاه 
ــی  ــه تجرب ــا مطالع ــه ده ه ــر ب ــه PSED II، منج ــیPSED I 3 و در ادام داده کارآفرین
)Davidsson & Gordon, 2012( شــد و درک مــا را از فرآینــد راه انــدازی اســتارتاپ ها بــه 
شــدن ارتقــا داد )Reynolds & White, 1997(. رویکــردی مشــابه می توانــد موجــب تقویت 
تحقیقــات در مــورد تأثیــرات اجتماعــی شــود. داده هــای اجتماعــی حاصــل از یــک 
ــا بودجــه  ــان کارآفرینــی جهانــیGEM( 4( ب ــا عنــوان دیده ب مطالعــه پانلــی دیگــر ب
مشــابه، بــه تفســیرهای مبهــم از اهــداف و مقاصــد شــرکت ها محــدود شــده اســت 
1- Kroeger and Weber
2- Lagged Effects
3- Panel Study of Entrepreneurship Database
4- Global Entrepreneurship Monitor
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ــه همیــن ترتیــب فعالیت هــا و پیامدهــای انگیزه هــای اجتماعــی شــرکت ها ]در  و ب
آن[ قابــل  ســنجش نیســت.

بنابرایــن مــا بــه پیشــنهادهای قبلــی خــود، ایجــاد پایــگاه داده تأثیــرات اجتماعِی 
بزرگ  مقیــاس را اضافــه می کنیــم )ر.ک: Desouza & Smith, 2014( و از محققــان 
می خواهیــم تــا دربــاره نحــوۀ شبیه ســازی روش PSED یــا GEM در ایــن فضــا بــه طور 
جــدی بــه گفت وگــو بنشــینند. ســازمان های بخــش خصوصــی، ماننــد ســازمان های 
ســرمایه گذار تأثیــر ]اجتماعــی[1، هماکنــون نیز روی ایجاد ســنجه های مناســب برای 
 .)Milligan & Schoning, 2011( انــواع خاصــی از مســائل اجتماعی شــروع بــه کار کرده انــد 
بــرای مثــال هرچنــد در ایــن مــرور فقط یــک مقالــه، تأثیر اجتماعــی را برحســب بازدۀ 
 ،)Hall & et al, 2015( اجتماعــی ســرمایه گذاری یــک شــرکت مفهوم ســازی کــرده اســت 
ایــن مفهــوم توجــه متخصصــان و دســت اندرکاران را بــه خــود جلــب کــرده اســت؛ 
ــی  ــم تلق ــرمایه گذاران، مه ــرای س ــد ب ــن پیام ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب ــرا اعتق زی
ــت  ــی جه ــرای تالش های ــد ب ــان می توانن ــود )Lingane & Olsen, 2004(. محقق می ش
گــردآوری داده هــای تأثیــرات اجتماعــی تحــت لــوای بــازده اجتماعی ســرمایه گذاری، 
از متخصصــان و دســت اندرکاران ]ایــن حــوزه[ کمــک بگیرنــد. همان طــور کــه تحقیق 
ــر کارآفرینــی اجتماعــی نشــان می دهــد، تأثیــر  مــا و حضــور در کنفرانس هــای برت
اجتماعــی موضوعــی اســت کــه مــورد عالقــه رشــته های مختلــف کســب وکار اســت 
کــه ایــن امــر خــود حاکــی از عالقــۀ گســترده و مهمتــر از آن، پشــتیبانی زیادی اســت 
کــه بــرای ایجــاد چنیــن پایــگاه داده ای وجــود دارد. مــا معتقدیــم کــه اندیشــمندان 
کارآفرینــی کــه تجربــه غلبــه بــر کمبــود داده هــای کافــی را دارنــد، بــرای کمــک بــه 

هدایــت ایــن تالش هــا در موقعیــت خوبــی قــرار دارنــد.

نتیجه گیری
مــا ایــن مــرور را بــه منظــور فراهــم ســاختن دیدگاهــی روشــن نســبت بــه تحقیقــات 
تأثیــرات اجتماعــی انجــام داده ایــم. علی رغــم تحقیقــات گســترده و متعــدد دربــاره 
ایــن موضــوع بیــن رشــته های مختلــف، ماهیــت تکه تکه شــده آن، تاکنــون مانــع از 
ــه  ــوط ب ــیوه های مرب ــن ش ــا و بهتری ــن از رونده ــک درک روش ــه ی ــتیابی ب دس
مفهوم ســازی و ســنجش شــده اســت. در واکنــش ]بــه ایــن مســئله[، مــا بــا هــدف 
ــواع  ــا ان ــم ت ــن کردی ــور گســترده ای په ــر کســب وکار، ت ــای برت ــرار دادن مجله ه ق
روش هــای نظــری و تجربــی برخــورد بــا تأثیــرات اجتماعــی را ضبــط کنیــم. هرچنــد 
ــا  ــان از انتخاب هــای انجام شــده صــرف شــد ت ــرای حصــول اطمین ــادی ب ــت زی دق
مقــاالت نســبت بــه نظریــه و پیشــینه خــود پایبنــد باشــند و یــک نمونــه متناســب 

1- Impact Investing Organizations
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کــه نماینــدۀ مقــاالت تأثیــر اجتماعــی باشــد گــردآوری شــود، می دانیم کــه معیارهای 
ــه مــا ماننــد تمــام معیارهــا، ممکــن اســت منجــر بــه حــذف برخــی  انتخــاب نمون
مقــاالت شــده باشــد کــه ممکــن اســت در نظــر ســایر محققــان مرتبــط و متناســب 
ــا گویه هــای مرتبــط ماننــد ســرمایه گذارِی از نظــر  ــی کــه ب ــه مقاالت باشــد. از جمل
ــرکت ها  ــی ش ــئولیت اجتماع ــئوالنه )Cumming & Johan, 2007(، مس ــی مس اجتماع

)Bermiss & et al, 2013( و کارآفرینی اجتماعی )Bermiss & et al, 2013( سروکار دارند.
هرچنــد ممکــن اســت رویکــرد مــا منجــر به حــذف برخــی مقــاالِت بالقــوه مرتبط 
شــده باشــد، در توســعۀ روش شناســی خــود بــرای رســیدن بــه نمونــه ای متشــکل از 
مرتبط تریــن مقــاالت بســیار دقــت کرده ایــم. ایــن کار بــا توجــه بــه اســتفاده گســترده 
ــه بســیار  ــات، وظیف ــا آن در ادبی ــط ب ــای مرتب ــا و گویه ه ــن گویه ه و ناســازگار از ای
ســختی بــود )Lyon & Fernandez, 2012(. بنابرایــن هرچنــد معتقدیــم کــه در ترســیم 
واضــح مرزهــای پیرامــون آنچــه تحقیقــات تأثیــرات اجتماعــی را تشــکیل می دهــد 
ــاره ایــن  ــه مــا، تمــام کارهایــی را کــه درب ــم، اذعــان داریــم کــه نمون موفــق بوده ای
ــرای  ــه همیــن دلیــل، فرصتــی ب موضــوع صــورت گرفتــه اســت، در برنمی گیــرد. ب
محققــان وجــود دارد کــه یافته هــای مــا را در ایــن زمینه هــا و زمینه هــای مشــابه بــا 
لحــاظ کــردن معیارهــای متفــاوت انتخــاب نمونــه بســط دهنــد. بــا توجــه بــه تمرکــز 
شــدید مــا بــر تأثیــرات اجتماعــی، معتقدیــم کــه برخــی از بینش هــای مهــم موجــود 
ــده  ــی پیشــرفت آن در آین ــن چگونگ ــه و همچنی ــاره حضــور زمین ــه را درب در نمون
جمــع آوری کرده ایــم. البتــه ادعــا نداریــم کــه پیشــنهادهای مــا بایــد به صــورت جامع 
یــا مطلــق تفســیر شــود؛ بلکــه مــا آنهــا را فقــط بــا هــدف تحریــک تفکــر و مباحثــه 
دربــاره گذشــته، حــال و آینــده پژوهش هــای تأثیــرات اجتماعــی ارائــه داده ایــم. مــا 
معتقدیــم کــه دانشــمندان کارآفرینــی در موقعیــت خوبــی جهــت کمــک به پیشــبرد 
ــن  ــاره ای ــه درب ــم ک ــب می کنی ــا را ترغی ــن آنه ــد و بنابرای ــرار دارن ــا ق ــن تالش ه ای
گویــه مهــم، بــا دقــت فکــر کننــد و داده هایــی را گــردآوری کننــد کــه بــه تحقیقــات 

تأثیــر اجتماعــی، جهت هــای جدیــد و معنــی داری خواهــد بخشــید.
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ضمیمه
توصیف تفصیلی نمونه

سنجش گویه مقاله
عملیاتی سازی/ مفهوم سازی داده نوع تعریف اصطالح زمینه ارجاع

تأثیرات محیط زیستی )تولید، 
مصرف و دور انداختن( لیزینگ در 

برابر فروش
مدل سازی چرخه عمر 

محصول
تأثیرات 

محیط زیستی

عملیات
 Agrawal &
et al (2012)

تأثیرات محیط زیستی )تولید، 
مصرف و دورانداختن( و همچنین 

سودآوری مالی ناشی از تولید 
پودمانی

مدل سازی چرخه عمر 
محصول

تأثیرات 
محیط زیستی

عملیات

 Agrawal &
Ulku, (2013)

مثال هایی شامل مصرف انرژی، 
استفاده از مواد تجدیدناپذیر، 
انتشار کربن، سمی بودن و غیره

مدل سازی چرخه عمر 
محصول

تأثیرات 
محیط زیستی

عملیات

 Atasu &
 Souza
(2013)

جمع هزینه های مراقبت های 
جبران نشده، خالص هزینه های 
آموزش و خالص هزینه های 
پژوهش، تقسیم بر درآمدها

ثانویه کمی نمودهای 
خارجی

عملکرد 
اجتماعی

اخالق Bai (2013)

تأثیرات اجتماعی منفی = وجود 
اثرات منفی محصول روی 

بازیگران آزمایش خرید
اولیه کمی عملکرد 

اجتماعی

اقتصاد

 Bartling & et
al (2015)

درصد منتفعانی که از طریق 
شرکت های اجتماعی ادغام کاری، 

یک شغل عادی پیدا کردند.
ثانویه کمی

متفرقه 
)پیامدهای 
اجتماعی(

عملکرد 
اجتماعی

ت
مدیری

 Battilana &
et al (2015)

انتشار وزن دهی شده به وسیله 
پتانسیل سمی بودن برای انسان ثانویه کمی

متفرقه 
)سرمایه گذاری 
محیط زیستی(

عملکرد 
محیط زیستی

ت
مدیری

 Berrone & et
al (2010)

نقاط قوت KLD و دغدغه های 
KLD ثانویه کمی

اصول، 
فرآیندها، 

پیامدها

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

اخالق

 Boulouta
(2013)

جمع نرمال سازی شده عملکرد 
کارکنان، عملکرد محیط زیستی 
و اجتماعی با استفاده از داده های 

EIRIS

ثانویه کمی حل مسئله
مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

ت
مدیری

 Brammer
 & Pavelin

(2006)

ارزش اجتماعی مبتنی بر ذی نفع 
که نیازهای انسانی را مرتفع 
و ارزش های انسانی را تقویت 

می کند.

ثانویه نظری متفرقه )رفاه 
محیط زیستی( ارزش اجتماعی

ت
مدیری

 Brickson
(2007)
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سنجش گویه مقاله
جهت گیری اجتماعی بیانیه های 

رسالت )قصد(، تدارک )بله یا خیر( 
خدمات پس انداز خرد یا بیمه خرد 
)فرآیند(، تعداد وام گیرندگان فعال 

و متوسط مقدار وام )پیامد(

ثانویه کمی
اصول، 

فرآیندها، 
پیامدها

عملکرد 
اجتماعی

اخالق

 Casselman
 & et al
(2015)

 KLD شاخص کارایی ترکیبی
)دغدغه ها = ورودی ها، نقاط قوت 

= خروجی ها(
ثانویه کمی تأثیر ذی نفعان

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

عملیات

Chen & Del-
mas (2011)

خروجی های محیط زیستی 
عمومی )انتشار مواد سمی یا 

گاز های گلخانه ای(
مدل سازی نمودهای 

خارجی
کارایی محیط 

زیستی

عملیات

Chen & Del-
mas (2012)

دغدغه های KLD، هم جمع شده 
و هم تفکیک شده ثانویه کمی

متفرقه 
)شناسایی، 
فرآیند و 
برنامه ها(

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

اخالق

 Chen & et al
(2008)

مثال اشتغال زایی برای فقرا در 
هند اولیه کیفی حل مسئله ارزش اجتماعی

کارآفرینی

 Corner & Ho
(2010)

ترکیب رتبه سنجی های حقوق 
بشر، موارد کار اجباری، شراکت 

با مشتری و روابط جمعی 
)اجتماعی - سیاسی( و مدیریت، 

گزارش دهی، گواهینامه های 
محیط زیستی و استفاده از مواد 
)محیط زیستی( یک شرکت با 
Innovest استفاده از داده های

ثانویه کمی نمودهای 
خارجی

عملکرد 
اجتماعی

ت
مدیری

 Crilly & et al
(2016)

رتبه بندی های بانک ها بر اساس 
شانزده معیار مربوط به حکمرانی، 
ذی نفعان، حقوق بشر و عملیات 
در کشورهای فقیر )بعد درونی(، 
درجه شفافیت و تعهد به ابعاد 

درونی )بعد بیرونی(

ثانویه کمی تعریف با 
مثال)ها(

عملکرد 
اجتماعی

اخالق

Cuesta-Gon-
 zalez & et al

(2006)

سنجه های بنیادین مستقیم و غیر 
مستقیم، طبقه بندی شرکت ها در 
یکی از طبقات چهارگانه عملکرد 

اجتماعی

مفهومی
متفرقه 

)مسئولیت  
پذیری(

عملکرد 
محیط زیستی، 

عملکرد 
اجتماعی

اخالق

 di Norcia
(1996)

انواع مختلف ارزش اجتماعی 
)ادغام کاری، انسجام جمعی( 
فهرست شده از مطالعه موردی 

هشت شرکت

اولیه کیفی تعریف با 
مثال)ها( ارزش اجتماعی

کارآفرینی

Di Domen-
 ico & et al

(2010)
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سنج

سنجش گویه مقاله
رتبه بندی های کلی تأثیرات 

اجتماعی با هشتاد محک زنی در 
بین ده طبقه تبیین شده

توصیفی تأثیر اجتماعی

اخالق

 Dillenburg
 & et al
(2003)

تمایل به پرداخت منهای کل منابع 
استفاده شده در مدل سازی ارزش 

اجتماعی منفی مرتبط با اضافه سایز 
چاقی مفرط فست فودی

مدل سازی استفاده از 
منابع ارزش اجتماعی

بازاریابی
 Dobson &
 Gerstner

(2010)

کل استفاده از مواد بکر مدل سازی تأثیر 
محیط زیستی

عملیات

 Galbreth &
et al (2013)

روش شناسی بسط یافته تحلیل چرخه 
محصول ارائه شده با مثال دستگاه های 

جانبی کامپیوتری پایدار
اولیه توصیفی تعریف با 

مثال)ها(
عملکرد 
اجتماعی

اخالق

 Gauthier
(2005)

جهت جریان اطالعاتی برخط در 
انجمن های گفت وگوی برخط 

بهداشتی درمانی
ثانویه کمی نمودهای 

خارجی ارزش اجتماعی

سیستم های اطالعاتی

 Goh & et al
(2016)

 SROI نمونه های اجرای سنجش
در انگلستان و آمریکا اولیه کیفی نمودهای 

خارجی ارزش اجتماعی

ت
مدیری

 Hall & et al
(2015)

فایده ها و هزینه های مربوط 
به سطوح متغیر خروجی های 

اجتماعی تحت شرایط انگیزشی 
متفاوت

مدل سازی نمودهای 
خارجی

عملکرد 
اجتماعی

ت
مدیری

 Husted & et
al (2006)

فواید داده های ARESE با 
نشانگرهای متعدد مورد استفاده 

برای مقایسه و تبیین
ثانویه کیفی

اصول، 
فرآیندها، 

پیامدها

عملکرد 
اجتماعی

اخالق

 Igalens &
Gond (2005)

میانگین هم وزن نمرات عملکرد 
اجتماعی و محیط زیستی با 
ASSET4 استفاده از داده های

ثانویه کمی
اصول، 

فرآیندها، 
پیامدها

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

ت
مدیری

 Ioannou &
 Serafeim

(2012)

مطالعه موردی هشت شرکت 
لبنانی از صنایع مختلف اولیه کیفی

اصول، 
فرآیندها، 

پیامدها
تأثیر اجتماعی

اخالق

 Jamali &
 Mirshak

(2007)

نمره عملکرد اخالقی )شصت 
روش برتر( از طریق پیمایش اولیه کیفی

اصول، 
فرآیندها، 

پیامدها
تأثیر اجتماعی

اخالق

 Jamali
(2008)

روش ها و پیامدهای شناسایی شده 
از طریق مصاحبه با 24 شرکت 
کوچک انگلستانی برنده جایزه

اولیه کیفی تعریف با 
مثال )ها(

عملکرد 
اجتماعی

اخالق

 Jenkins
(2006)
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سنجش گویه مقاله
انتشار وزن دهی شده به وسیله 
پتانسیل سمی بودن برای انسان ثانویه کمی نمودهای 

خارجی
تأثیر 

محیط زیستی

اخالق

 Jo & et al
(2015)

ترکیب نقاط قوت و دغدغه های 
KLD ثانویه کمی تأثیر ذی نفع

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت
ت

مدیری Kang (2013)

جریان درآمد طول عمر، سال های 
زندگی تعدیل شده بر اساس 

کیفیت و شایستگی ها )عملکرد 
کارکنان و حفظ دانشجویان( 
و تأثیرات مستقیم )کیفیت 

مدرسه و معیارهای کلی پیشرفت 
دانشجویی(

مفهومی تأثیر اجتماعی

ت
مدیری

 Kaplan &
 Grossman

(2010)

مثلث پایداری یکپارچه توصیفی تأثیر اجتماعی

اخالق

 Kleine &
 von Hauff

(2009)

مصاحبه با بیست مؤسسه مالی 
توسعه اجتماعی اولیه کیفی تعریف با 

مثال )ها(
عملکرد 
اجتماعی

اخالق

 Kneiding
 & Tracey

(2009)
قضاوت ذهنی پاسخ دهندگان از 
رفاه، مسبب تفاوت  بین آرزوها و 

دستاوردها
نظری متفرقه 

)کاهش نیاز( ارزش اجتماعی

ت
مدیری

 Kroeger
 & Weber

(2014)

ترکیب نقاط قوت و دغدغه های 
KLD؛ تغییرشکل یافته به 

رتبه بندی
ثانویه کمی

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

اخالق

 Liston-heyes
 & Ceton

(2009)

KLD نقاط قوت و دغدغه های ثانویه کمی
اصول، 

فرآیندها، 
پیامدها

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

اخالق

 Manner
(2010)

مدل مفهومی تولید محصوالت 
اجتماعی برای ذی نفعان مختلف مفهومی

متفرقه 
)محصوالت 
اجتماعی(

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

اخالق

 Marom
(2006)

KLD نقاط قوت و دغدغه های ثانویه کمی تأثیر ذی نفع
مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

اخالق

 McGuire &
et al (2003)

یک نفع اجتماعی )نمود خارجی( 
که در صورت فزونی نسبت به 

هزینه شخصی تولید آن، می تواند 
به مزیت رقابتی پایدار منجر شود.

نظری نمودهای 
خارجی ارزش اجتماعی

ت
مدیری

 McWilliams
 & Siegel

(2011)

مقدار کل آب موجود و مجموع 
سطح آبخوان در مدل تجارت آب 

بین مناطق شهری
مدل سازی تعریف با 

مثال)ها( تأثیر اجتماعی

عملیات

 Murali & et
al (2015)
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سنج

سنجش گویه مقاله

تمرکز بر فرآیند توسعه معیارها اولیه کیفی تأثیر ذی نفع عملکرد 
اجتماعی

حسابداری

 O’Dwyer
(2005)

 KLD سه طبقه از بین پنج بعد
)تمام مثبت، تمام منفی و 

مختلط(
ثانویه کمی

اصول، 
فرآیندها، 

پیامدها

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

ت
مدیری

 Oikonomou
 & et al
(2014)

مصرف انرژی )نسبت به هر واحد 
و نسبت به هر دالر درآمد( مدل سازی تعریف با 

مثال)ها(
تأثیر 

محیط زیستی

عملیات

Ovchin-
 nikov & et al

(2014)
تخطی از OSHA )مقیاس شده 

به وسیله فراوانی بازرسی و 
 TRI تعداد کارکنان( و انتشار
)مقیاس شده به وسیله تعداد 

کارکنان(

ثانویه کمی مردم، منافع و 
کره زمین

عملکرد 
محیط زیستی، 

عملکرد 
اجتماعی

عملیات

 Pagell &
 Gobeli
(2009)

سرمایه گذاری )بله یا خیر( روی 
تجهیزات کنترل آالیندگی ثانویه کمی عملکرد 

اجتماعی

اخالق

 Peng & Yang
(2014)

خروجی های جانبی )فعالیت های 
پژوهشی جانبی تا مرکزی( از 

113 دانشگاه آمریکا
ثانویه کمی نمودهای 

خارجی تأثیر اجتماعی

ت
مدیری

 Pitsakis & et
al (2015)

مصرف انرژی تجمیعی بازتولید در 
برابر تولید بکر تلفن های همراه و 

کامپیوترهای شخصی
مدل سازی استفاده از 

منابع
تأثیر 

محیط زیستی

عملیات

Quarigua-
 si-FrotaNeto
 & Bloemhof

(2012)
مقدار وام، رشد وام یا مشتری ها، 
وام به مشتریان روستایی در بین 

295 مؤسسه مالی خرد
ثانویه کمی

متفرقه 
)تحقق رسالت 

اجتماعی(

عملکرد 
اجتماعی

کارآفرینی

 Randøy & et
al (2015)

مصرف انرژی و استفاده از مواد 
)تولید و استفاده( مدل سازی تعریف با 

مثال)ها(
تأثیر 

محیط زیستی

عملیات

 Raz et al.
(2013)

مثال هایی شامل ظرفیت ارتباطی 
فردی، توانمندسازی جمعی و 

کیفیت ارتباط بین جوامع  و درون 
جوامع

مفهومی تأثیر ذی نفع
مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

اخالق

 Renouard
(2011)

مثال هایی شامل اختالل فرهنگی، 
تخریب اقتصادی، جابه جایی 

جمعی و استفاده از انرژی
اولیه کیفی مردم، منافع و 

کره زمین تأثیر اجتماعی

بازاریابی

 Romijn
 & Caniels

(2011)

کاهش زمان یا هزینه ساخت وساز، 
افزایش رفاه )پس انداز، متراژ 
مسکن، بهداشت، پیوندهای 

جمعی و توسعه اعتبار( ناشی از 
وام های خرد ساخت وساز مسکن

اولیه کمی نمودهای 
خارجی

تأثیر اجتماعی، 
عملکرد 
اجتماعی

اخالق

 Salazar & et
al (2012)
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سنجش گویه مقاله
رتبه بندی های عملکرد شرکت 

درباره کارکنان، حکمرانی 
شرکتی، مدیریت محیط زیستی، 

مسئولیت پذیری محصول و 
مشتری و جامعه و اجتماع

ثانویه کمی
اصول، 

فرآیندها، 
پیامدها

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت
اخالق

 Schreck
(2011)

نگاه منفعت گرایانه مبنی بر اینکه 
مسئولیت اجتماعی شرکت، فارغ 
از حیث التفاتی، از پیامدها نشأت 

می گیرد.

نظری نمودهای 
خارجی

عملکرد 
اجتماعی

ت
مدیری

 Schuler &
 Cording

(2006)

ظرفیت شرکت برای ایجاد 
اعتماد و وفاداری به وسیله 
کارکنان، مشتریان و جامعه 

خود )اجتماعی(؛ تأثیر شرکت بر 
سیستم های طبیعی زنده و غیر 

زنده )محیط زیستی(

ثانویه کمی

مسئولیت 
اجتماعی 
شرکت، 
عملکرد 

محیط زیستی

اخالق

 Shaukat & et
al (2016)

رعایت قانون سرمایه گذاری مجدد 
اجتماعی توسط بانک ثانویه کمی نمودهای 

خارجی
عملکرد 
اجتماعی

اخالق

 Simpson
 & Kohers

(2002)

مشارکت )بله یا خیر( در پیمان 
جهانی سازمان ملل متحد یا طرح 

GRI
ثانویه کمی تأثیر ذی نفع

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

ت
مدیری

 Soleimani &
et al (2014)

رتبه بندی شاخص شهرت 
شرکت های Fortune )عملکرد 
اجتماعی( و انتشار آالینده های 
شرکت )عملکرد محیط زیستی(

ثانویه کمی
اصول، 

فرآیندها، 
پیامدها

عملکرد 
محیط زیستی، 

عملکرد 
اجتماعی

اخالق

 Stanwick
 & Stanwick

(1998)

پیامدهای مفید تجربه شده توسط 
کسانی که موجب شروع تغییر 

نشدند.
مفهومی نمودهای 

خارجی

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

ت
مدیری

 Stephan & et
al (2016)

انرژی، مواد، بسته بندی و زائدات مدل سازی تعریف با 
مثال)ها(

تأثیر 
محیط زیستی

عملیات

 Stuart & et al
(1999)

کاهش فقر به عنوان ارزش 
اقتصادی و حل تعارض در صنعت 

قهوه رواندا
اولیه کمی ارزش اجتماعی

کارآفرینی

 Tobias & et
al (2013)

تغییر در معیشت و وضعیت 
اجتماعی - اقتصادی قهوه کاران 
نیکاراگوئه، سازمان ها، محیط 

طبیعی، سیاست های سطح کالن 
و شانس موفقیت طرح های تجارت 

منصفانه در آینده

اولیه کیفی نمودهای 
خارجی تأثیر اجتماعی

اخالق

 Utting
(2009)
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سنج

سنجش گویه مقاله
 ،KLD نقاط قوت و دغدغه های

همچنین ابعاد تفکیک شده 
هفت گانه

ثانویه کمی
اصول، 

فرآیندها، 
پیامدها

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

اخالق

 Van der
 Laan & et al

(2008)

مواد منتشره توسط وسایل نقلیه ثانویه مدل سازی نمودهای 
خارجی

تأثیر 
محیط زیستی

عملیات
 Van Woensel

 & et al
(2001)

نقاط قوت و دغدغه های 
تفکیک شده KLD، سنجه 

KLD دودویی نوآوری اجتماعی
ثانویه کمی

اصول، 
فرآیندها، 

پیامدها

مسئولیت 
اجتماعی 

شرکت

اخالق

 Wagner
(2010)

مثال های تبیین شده از مطالعه 
موردی هشت شرکت روش های 
زنجیره تأمین پایدار پیشرو - 
شناسایی شده به صورت روایتی

اولیه کیفی
تأثیر 

محیط زیستی، 
تأثیر اجتماعی

عملیات

 Wu & Pagell
(2011)

مثال هایی درباره ارزش اجتماعی 
که نیاز به تحقیقات آتی دارند. مفهومی تعریف با 

مثال)ها(
تأثیر اجتماعی، 
ارزش اجتماعی

ت
مدیری

 Zahra &
 Wright
(2016)

پی نوشت
1. ســازمان های کارآفریــن اجتماعــی بــا مأموریــت وارد کــردن یــا بازگردانــدن افــراد 

آسیب پذیر به بازار کار )مترجم(.
ــه  ــا ب ــرار می دهــد ی ــی کــه داده هــای دیگــر را تحــت تأثیــر ق 2. داده هــای نامطلوب

نوعی موجب اختالل در درک پدیده می شود )مترجم(.
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