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Abstract
Objective
This study sought to develop and improve the concept of corporate social responsibility. Accordingly,
the Institutional Analysis and Development Framework (IAD) was used to answer the following
question: What are the social responsibilities of organizations regarding the institutional viewpoint? Is
it possible to provide a model for the social responsibility of organizations?
Methodology
The research paradigm was interpretive with a qualitative approach. This was a case study and
qualitative content analysis research. Fuzzy Delphi and DEMATEL were used to analyze the gathered
data. Data were collected by in-depth unstructured interviews and the snowball sampling method was
applied to select the interviewees. After conducting the interviews and analyzing the data, the fuzzy
Delphi method was used to identify the institutional factors affecting the development and
improvement of corporate social responsibility.
Findings
The interviews were analyzed via qualitative content analysis and by MAXQDA software.
Accordingly, seven main concepts were extracted: norms and ethical principles, social legitimacy,
culture building, observance of rules and regulations, institutional pressures, characteristics of society,
material or physical conditions of society. In order to summarize the experts' opinions about the
relationship among the main concepts derived from the interviews, the results were sent to eight
university professors as well as five experienced managers. After three times of analyzing and
summarizing the comments, irrelevant or very insignificant concepts were removed. Eventually, three
main variables and four mediating variables were identified.

Conclusion
To develop and improve the concept of corporate social responsibility with an institutional
perspective, the framework of institutional analysis and development was used to identify cultural and
social characteristics in society, laws, and regulations related to corporate social responsibility, and to
clarify how managers adhere to these rules. Also, during the interactions of individuals, the role of
unwritten norms and rules related to social responsibility and the capacity to guide or prevent laws and
norms in guiding behaviors were considered. The results proved that laws and regulations have a
mediating and marginal role in the formation of social responsibility of organizations, but how to
implement the laws is a part of corporate social responsibility. The obtained results indicated that the
social responsibility in organizations does not occur either independently in a social vacuum and to
achieve the internal and external legitimacy of the organization, the social relations of organizations
should be considered in normative, ethical, or cultural formats. Of course, laws, institutional pressures,
societal characteristics, and economic conditions of organizations are also influential. The results of
this study also showed that, unlike Western companies that seek social legitimacy in accordance with
the laws, in Iranian companies, social legitimacy is affected by ethics and social norms. In addition,
the current study indicated that corporate social responsibility is not a systematic behavior and it
appears in critical conditions.
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چکیده
هدف :پژههش حاضو ب:دنبال توسع :ه ب،بود مف،وم مسئولیت اجتماعی سازمانها است .بوای این منظور از چارچوب تح یل ه توسرع :ن،رادی
ب،وهگیوی هد تا ب :این سئوال پاسخ داده هود س :در االو نلوش ن،ادی ،مسئولیت اجتماعی سازمانها چلون :واهد بود؟ ه آیا میتوان مدلی
بوای هدلگیوی مسئولیت اجتماعی سازمانها ارائ :داد؟
روش :پارادایم پژههش ،تفسیوگوایی ه رهیدود آن سیفی بود .بوای اجوای پژههش ،استواتژی مطالع :موردی ه بروای تح یرل دادههرا از رهش
تح یل محتوای سیفی ،دلفی فازی ه دیمتل استفاده هد.
یافتهها :م،احب:های انجامهده با تح یل محتوای سیفی ه نوم افزار مدسسیودا بورسی ه هفت مف،روم الر ی هنجارهرا ه الرول ا اری،
مشوهعیت اجتماعی ،فوهنگسازی ،رعایت اوانین ه مقورات ،فشارهای ن،ادی ،هیژگیهای جامع ،:هوایط مادی/فیزیدی جامع ،:استخواج هدند.
ب:منظور جمعبندی نظو بوگان در مورد ارتباط بین مفاهیم ال ی استخواج هده از م،احب:ها ب :رهش دلفی فازی ،نتایج ب :هشت نفو از اساتید
دانشلاه در حوزه مدیویت ه سازمان ه پنج نفو از مدیوان با سابق :ارسال هد .پس از س :موتب :تح یل ه جمعبندی نظوات ،سر :مت یرو الر ی ه
چ،ار مت یو ب :عنوان میانجی مشخص هدند.
نتیجهگیری :نتایج حاسی از این است س :مسئولیت اجتماعی سازمانها ب :ودی ود ه در ء اجتماعی اتفاق نمیافتد ه مناسبات اجتماعی
موتبط با این حوزه مسئولیت سازمانها س :ب:منظور تحقق مشوهعیت درهنی ه بیوهنی سازمان میباهند ،باید در االوهای هنجاری ،ا اری ه
یا فوهنلی مدنظو اوار داد .البت :در این میان ،اوانین ،فشارهای ن،ادی ،هیژگیهای جامع :ه هوایط اات،ادی سازمانها نیز تأثیوگذار میباهند.
کلیدواژهها :تح یل ه توسع :ن،ادی ،مسئولیت اجتماعی سازمانها ،مشوهعیت درهنی ،مشوهعیت بیوهنی ،ن،ادها.
استناد :رجوپور ،ابواهیم ه موادی ،محمد ( .)1044تح یل ه توسع :ن،ادی مسئولیت اجتماعی سازمانها رهیدودی آمیخت .:مدیویت بازرگانی،
.929 -999 ،)0(13
مدیویت بازرگانی ،1044 ،دهره  ،13هماره  ،0لص929-999 .
دریافت  ،1044/42/19پذیوش 1044/48/14
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مقدمه

نظوی:های مخت فی در مورد مسئولیت اجتماعی ب :عنوان یدی از دغدغ:های ال ی سازمانها مطوح هده ،س :در ظاهو
نویدبخش چشمانداز مناسبی بوای این حوزه است (پل ه همداران .)9494 ،با این هجود ،از طوفی ب:دلیل رهد
سازمانهای غیودهلتی ،توسع :بازارهای سومای ،:رسواییهای مالی ه ا

ای هوستهای بزرگ ،همچنین از سویی دیلو،

افزایش آگاهی اجتماعی ه اوت گوفتن جنبشهای اعتواضی ع ی :ادرت هوستها س :تبدیل ب :نمون :مس ط ه غالو در
فضای اداره سازمانها هدهاند ،مفاهیم مخت ف در مورد «مسئولیتپذیوی اجتماعی سازمانها» مطوح میهوند (بابالوال،
 .)9419هلی با هجود نظوی:های فواهان در مورد مسئولیت اجتماعی ،هنوز این موضوع دارای اب،ام بوده ه نیازمند توج:
بیشتوی از سوی دهلتمودان ه پژههشلوان میباهد (هارما.)9494 ،
در هااع مسئولیت اجتماعی در ارتباط با سسوهسار ه الول ه ارزشهای حاسم بو جامع :است س :عموما دارای
طبیعت داهط بان :ه ا تیاری است ه ب :بخشی از فعالیتهای سازمانی اهاره دارد س :فواتو از انطباق با اانون ه در راستای
انتظارات اجتماعی هستند (الننبوگ .)9440 ،مسئولیت اجتماعی طیف هسیعی از م حظات ه رفاه اجتماعی را دربومیگیود
ه سازمانها باید ضمن توج :همزمان ب :افزایش سودآهری ه انتظارات اجتماعی ،این ده پیامد ب :ظاهو متنااض را س:
اثوات مثبتی بو جامع :ه سازمان دارند را مدیویت نمایند (فوسودا ه اهسیدا .)9494 ،مدیویت چنین پدیدهای فواتو از
چارچوبهای منطقی حاسم بو فعالیتهای سازمانی است ه نیازمند توج :ب :فشارهای محیطی است س :در االو ن،ادهای
مخت ف ،سازمانها را ب :سمت نوعی همهد ی یا رفتارهای هملون هدایت میسنند (رابینز ه جاج .)991 9418 ،این
فشارهای اغ و ب :لورتهای اجباری ،هنجاری ه تق یدی بوده ه هم :آنها میتوانند در هدلگیوی مسئولیت اجتماعی
سازمانها مؤثو باهند (پاهل ه دیماجیو .)11 1991 ،این م،م ه بورسی آن در سازمانها سمتو مورد توج :بوده ه اغ و
پژههشهای ارجی از ابعاد فودی ،سازمانی ،م ی ه یا فوام ی ب :مسئولیت اجتماعی توج :سودهاند ه ارتباط آن را با سایو
مت یوهای مورد بورسی اوار دادهاند (گود ه همداران ،)9494 ،پژههشهای دا ی نیز بیشتو ب :عوامل اثوگذار بو مسئولیت
اجتماعی ه آثار ه نتایج آن در جامع ،:یا مسئولیت اجتماعی ه نقش آن در حوزههای مالی ه حسابداری پودا ت:اند (سبحانی
ه همداران.)1399 ،
بنابواین مسئولیت اجتماعی سازمانها از منظو ن،ادی چندان مورد توج :اوار نلوفت :ه این سئوال مطوح میهود س:
مسئولیت اجتماعی سازمانها در االو نلوش ن،ادی چلون :واهد بود؟ ه آیا میتوان مدلی بوای هدلگیوی مسئولیت
اجتماعی سازمانها ارائ :داد؟ پژههش حاضو ،پاسخ ب :این سئوال را در االو چارچوب تح یل ه توسع :ن،ادی پیش بوده تا
اب،امات موجود در مورد مسئولیت اجتماعی سازمانها را از منظو ن،ادی مورد سنداش اوار دهد.

مدیریت بازرگانی ،9099 ،دوره  ،93شماره 0

039

پیشینه پژوهش
مسئولیت اجتماعی سازمانها

مسئولیت سازمانها نسبت ب :جامع :ه عام :مودم فواتو از ارائ :دمات ه ت،ی :ساالهاست ه مشارست فعال سازمانها در
حل ه ف،ل بحوانهای اجتماعی ه همزمان با هیوع هضعیتهای بحوانی ،بخش م،می از مسئولیت اجتماعی آنها
محسوب میهود (حسن ه س یمان .)9494 ،بوای مثال همزمان با هم:گیوی سوهنا ،ج،ان هاهد بود س :سازمانهای
زیادی در توهیج ،فوهنگسازی ه اجوای فعال فال :گذاری اجتماعی ،همچنین تولید ساالها ه یا ارائ :دمات مورد نیاز
جامع ،:مشارست داهتند س :این امو یدی از م،ادیق مسئولیت اجتماعی سازمانها محسوب میهود (پاپدوا ه همداران،
 .)9491موارد متعددی گویای این هااعیت است س :اگو سازمانها م،ارگسیخت :ب :سوی اهداف ود حوست سنند ،جامع :ه
م،الح آن را زیو پا واهند ن،اد ه منافع عمومی ،فدای منافع سازمانی واهد هد .بنابواین پژههشهای زیادی ب :نقش
م،م ه تأثیوگذار مسئولیت اجتماعی در االو هخ،یتهای سازمانی اهاره سودهاند (آرارات ه همداران9418 ،؛ اگسجونو ه
همداران9418 ،؛ گاند ه همداران9418 ،؛ هارجوتو ه السسمانا9418 ،؛ الهتینن ه همداران9418 ،؛ نورهنابی ه همداران،
9418؛ هی شو ه سیویما9419 ،؛ رایم ه همداران9419 ،؛ یین ه همداران.)9419 ،
ع یرغم پژههشهای لورت گوفت ،:ارائ :مف،ومی درست از مسئولیت اجتماعی سازمانها ،همواره از منااشات
ال ی در نظوی :های سازمان بوده است .ب :طور معمول ،مسئولیت اجتماعی را در ارتباط با ت،میمات ه ااداماتی میدانند
س :ب :دالی ی فواسوی منافع مستقیم اات،ادی یا فنی سازمانها اتخاذ میهوند (هارما .)9494 ،بو ی نیز مسئولیت
اجتماعی سازمانها را تع،د ب :ب،بود س مت جامع :از راه فعالیتها ه سمکهای تجاری داهط بان :از محل منابع سازمانی
ا مداد سودهاند (ب،اتاچاریا ه همداران .)9449 ،عدهای هم معتقدند مسئولیت اجتماعی ب :معنای هو آن چیزی است س:
توسط اانون ه اوارداد اتحادی :تولیف هده ه ب:هاسط :آن ،هوستها فواتو از س،امداران ه هظایف ود در ابال سایو
گوهههای موجود در جامع :نیز هظایفی دارند (جانسون .)9414 ،همچنین مسئولیت اجتماعی ،مجموع :فعالیتهایی ا مداد
هده س :ب :منظور پیشوفت بعضی از اهداف اجتماعی انجام میگیود س :فواتو از اهداف مالی هستند (هارجوتو.)9411 ،
ل :ایند :مسئولیتهای اجتماعی ه محیطی هو سازمان ،ممدن است در پاسخ ب :انتظارات در حال ت ییو جامع :بوده ه
فواتو از انطباق با اانون باهند س :ب :گون:ای سام داهط بان :ه ا تیاری انجام میهوند (بابالوال .)9419 ،در این زمین:
سارهل 1بوای هو بنلاه چ،ار دست :مسئولیت اائل هده ه مسئولیت اجتماعی هو بنلاه را بوآیند چ،ار مؤلف :اات،ادی،
حقوای ه اانونی ،ا

ای ه بشودهستان :میداند (سارهل.)9412 ،

نقش نهادها در فعالیتهای سازمانی

ن،ادها اواعد ه اوانین رسمی ه غیورسمی هستند س :توسط اعضای یک جامع :درک هده ه مبنای عمل اوار میگیوند.
معموال این اواعد نوهت :هده یا رسمی نیستند هلی محدهدیتهایی بوای انجام ه یا عدم انجام فعالیتهای انسانی اعمال
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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میسنند (هس ه اهستوهم .)9442 ،در این رابط :جامع:هناسانی همچون جان مییو 1ه بوایان راهان ،)1922( 9ریچارد
اسدات )1983( 3ه لین زهسو )1922( 0بو این عقیدهاند س :سا تارهای سازمانی رسمی فقط بازتابی از نیازهای فنی
نیستند ،ب د :نیوههای ن،ادی هامل افسان:های عق یی ،2دانش مشوهع از نظو سیستم آموزهی ه همچنین حوف:ها ،افدار
عمومی ه حقوق نیز در هدلگیوی آنها تأثیو دارند .این ایده محوری س :سازمانها عمیقا در محیطهای اجتماعی ه
سیاسی جای گوفت :اند ،ب :این امو اهاره دارد س :آداب ه رسوم ه سا تارهای سازمانی ،هو یک اغ و هاسنشهایی ب:
اواعد ،باهرها ه عوفهایی هستند س :در درهن یک محیط هسیعتو سا ت :هدهاند (پاهل .)1 9442 ،در هااع یک ن،اد
مجموع :نسبتا پایداری از اوانین ه اعمال سازمان یافت :است س :در بطن سا تاری از معانی ه منابع گنجانده هده ه ن :تن،ا
با ت ییو افواد ت ییو نمیسند ،ب د :در مقابل تفدوات اص ،انتظارات افواد ه هوایط محیطی مت یو مقاهم میباهد .ن،ادها
توسیبی از اوانین ه اعمالی هستند س :رفتارهای مناسو بازیلوانی اص را در هوایطی اص تعویف میسنند .ب :عبارتی،
ن،ادها معانی سا تار یافت:ای هستند س :در بطن هویتها ه هخ،یتها اوار دارند ه با تعیین اهداف ه مسئولیتهای
عمومی ب :رفتار افواد معنا ه ج،ت میدهند ،همچنین رفتارهای مناسو را تعویف ه تعیین سوده ه هج :،اانونی ب :آنها
میدهند (رهود ،ه همداران.)3 9442 ،
منطق نظوی :ن،ادی در مقابل رهیدود تق یلگوایی 2اوار دارد ه آنوا رد میسند .چوا س :نمیتوان رفتار بازیلوان را ب:
لورت مجزا مورد تجزی :ه تح یل اوار داد ه یا ب :طور سامل رفتار آنها را ب :هیژگیها ه انلیزههای محیطی نسبت داد،
هلی میتوان گفت عوامل زمین:ای در رفتار آنها تأثیوگذارند .بنابواین همان طور س :رفتارهای افواد ریش :در سیستمهای
اجتماعی ه فوهنلی دارند ،هیژگیها ه رفتارهای سازمانها نیز بو اسا ،لنعت ه زمین:ای س :در آن فعالیت دارند ه
سیاستهای م ی تعیین میهوند .بنابواین نظوی:های ن،ادی ب :جای تق یل جایلاه پدیدههای موجود ه تح یل آنها ،ب:
نقش سطوح باالتو مؤثو در هدلگیوی رفتارها پودا ت :ه آنها را ب :ت،ویو میسشند ه اادامهای بازیلوان ه سازمانها را
مح،ولی از سا تارهای اجتماعی ا مداد میسنند (اسدینبوگ ه س منز .)9442 ،بو این اسا ،است س :پژههشلوان
مخت فی اذعان دارند س :بورسی مسئولیت اجتماعی از منظو ن،ادی ،یدی از ب،توین رهشها بوای درک مسئولیت اجتماعی
سازمانها است (سمپبل9442 ،؛ سمپبل9442 ،؛ موثوری ه گی بوت.)9411 ،
مسئولیت اجتماعی و چارچوب تحلیل و توسعه نهادی)IAD( 7

هدف چارچوب تح یل ه توسع :ن،ادی تبیین رهابط س ی موجود میان مت یوهای ن،ادی ،مواعیتی ه محیطی در موااع
انتخاب جمعی است .اطعا این مت یوها در تعیین پیامدهای انتخاب جمعی مؤثو بوده ه از عوامل ال ی هدلدهنده انلیزه
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1 - John Meyer
2 - Brian Rowan
3 - Richard Scott
4 - Lynne Zucker
5 - Rational myths
6 - Reductionism
7 - Institutional Analysis and Development (IAD) Framework
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ه گزین:های انتخابی بازیلوان محسوب میهوند .در این چارچوب تموسز ال ی ن،ادها بو اوانین مورد استفاده است س:
این اوانین حالل ف،م مشتوک گوههی از بازیلوان از اادامات مجاز ،غیومجاز ه مورد نیاز است؛ لذا تأسید ال ی این
چارچوب بو این است س :مت یوهای بوهنزا ،س :ب :عنوان مت یوی بیوهنی بوای ت،میمگیوندگان محسوب میهوند ،چلون:
بو پیامدهای سار جمعی تأثیو گذارند .با هجودی س :سانون توج :این نظوی :بو مت یوهای بوهنزا استوار است ،هلی از نقش
توانایی های هنا تی ه توجیحات بازیلوان در هاسنش ب :عوامل ن،ادی غافل نشده است .در مورد ف،م ت،میمگیوی ،این
چارچوب ب :دنبال این است س :اوانین چطور میتوانند محوسی بوای بازیلوان ایجاد سنند ،یا توجیحات ه تواناییهای
هنا تی آنها را ت ییو دهند ه ایند :چنین محوکهایی چلون :پیامدهای سارجمعی را هدل میدهند (هدی ه آیست،
.)9440
چارچوب تح یل ه توسع :ن،ادی ب :دنبال این است س :ن،ادها چطور میتوانند سیاستها ه مواعیتهای مخت ف
مدیویتی را هدل دهند .تحقیقاتی هم س :بو اسا ،این چارچوب انجام هدهاند معموال رهابط موجود بین مت یوهای ن،ادی
ه پیامدهای انتخاب جمعی در مواعیتهای اص را ب :ت،ویو میسشند .بوای نمون ،:آسوسون بوای بورسی ارتباط بین
رهابط بینسازمانی مخت ف با عم دود ارائ:دهندگان دمات ه،وی ،از این چارچوب ب،وه گوفت (آسوسون ،)1999 ،یا
بو ی دیلو بوای تعیین اللوی مناسو توتیبات ن،ادی در مدیویت منابع طبیعی ه منابع فیزیدی از این چارچوب ب،وه
گوفت:اند (ب ومدویزت1999 ،؛ اهستوهم ه همداران ،1990 ،ه گو .)1994 ،ب :طور س ی ،در تحقیقات لورت گوفت :بو
نقش ن،ادهای رسمی ه اانونمدار ه نتایج آنها بو بازیلوان سازمانهای عمومی یا گوههی از افواد تأسید هده است
(هدی ه آیست .) 9440 ،در پژههش حاضو نیز ب :منظور درک ب،تو مسئولیت اجتماعی سازمانها ،از چارچوب تح یل ه
توسع :ن،ادی استفاده هد تا از زاهی:ای جدید ب :مسئولیت اجتماعی سازمانها نلاه هود.
چارچوب تح یل ه توسع :ن،ادی یدی از ب،توین ه توسع:یافت:توین سارهایی است س :ارزیابی ن،ادی ه ارزیابی
ذینفعان را ب :منظور موتبط سا تن تئوری با عمل مورد استفاده اوار میدهد (سول .)899 9412 ،این چارچوب اهلین بار
در سال  1984توسط الینور اهستوهم 1ه همدارانش در سارگاه نظوی:های سیاسی ه تح یل سیاستگذاری دانشلاه ایندیانا
ارائ :هد ه تاسنون در مواعیتهای مخت فی مورد آزمون اوار گوفت :ه عم یاتی هده است؛ تا ب :لورت سیستمی سا تار
مواعیتهای مخت ف پیش رهی افواد را تح یل سوده ه نشان دهد س :اوانین ،ماهیت هاایع ه هیژگیهای محیط پیوامونی ه
جامع :مح ی در طی زمان ،چطور بو این مواعیتها تأثیو گذارند (اسماگل ه همداران .)10 9449 ،این چارچوب س:
هم اسنون در دنیا مطوح هده مح،ول چندین ت ش م،م ه تأثیوگذار بوده ه در طول زمان ت ییوات متعددی داهت :ه
ال ح هده است .سیو تاریخی آن موبوط ب :سار سیسو 9ه اهستوهم ()1989؛ الینور اهستوهم (،9442 ،1994 ،1989 ،1982
)9414 ،9442b؛ الینور اهستوهم ه همداران ()1990؛ مکگینز)9444(3؛ پوتیت ،0جانسن 2ه اهستوهم( )9414میباهد .این
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1 - Elinor Ostrom
2 - Kiser
3 - McGinnis
4 - Poteete
5 - Janssen
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چارچوب بوای اداره ب،تو دمات عمومی ه ب،بود مسائل اات،ادی مح ی توسع :یافت ،هلی سمکهای هایان توج،ی ب:
توسع :سارهای انجام هده در حوزه سیستمهای اجتماعی -اسولوژیدی 1داهت :است (مکجنیس.)129 9411 ،
هست :ال ی چارچوب تح یل ه توسع :ن،ادی مواعیت اادام 9است ،یعنی جایی س :مجموع:ای از افواد ب :لورت
هااعی یا مجازی همدیلو را م اات سوده ه باهم ارتباط دارند .در هااع اللوهای تعام ت اجتماعی در مواعیت اادام هدل
میگیوند س :نتایج حالل از آنها ،هم بو افواد ه هم بو جامع :تأثیو گذارند .توسیو مشارستسنندگان 3مخت ف ه
اللویهای تعام ت 0بین آنها را پ،ن :اادام 2مینامند .پ،ن :اادام تحت تأثیو تعدادی مت یو بوهنزا اوار دارد ،س :میتوان
آنها را در االو هوایط مادی/فیزیدی ،هیژگیهایهای جامع :ه اوانین ،طبق:بندی سود .اللوهای تعامل موجود در بین
مشارستسنندگان در پ،ن :اادام نیز منجو ب :پیامدهایی میهوند س :ب :عنوان باز وردی بوای مت یوهای بوهنزای اهلی :ه
پ،ن :اادام مطوح بوده ه می توانند سا تار مواعیت موجود را ب،بود دهند .البت :پیامدها ه اللوهای تعامل مورد ارزیابی اوار
واهند گوفت ه طبیعی است س :گوهههای ذیفع مخت ف ،معیارهای ارزیابی متفاهتی بوای ود داهت :باهند (اسماگل ه
همداران.)10 9449 ،
پهنه اقدام

متغیرهای برونزا
هوایط مادی/زیستی-فیزیدی

مواعیتهای اادام
هیژگیهای جامع:
تعام ت
معیار
ارزیابی

مشارستسنندگان

اوانین مورد استفاده

پیامدها

شکل  .9چارچوب تحلیل و توسعه نهادی (اوستروم)92 :9992 ،

در پژههش حاضو با عنایت ب :چارچوب تح ی ی فوق ،مسئولیت اجتماعی سازمانها از منظو مشارستسنندگان
مخت ف (اساتید دانشلاه ،مدیوان ارهد ،میانی سوپوستان ه سارسنان هاغل در هوستهای موجود در ه،وک لنعتی) ه در
مواعیتهای گوناگون مورد بورسی ه مطالع :اوار گوفت ه ت ش هد در ارتباط با مسئولیت اجتماعی ،اط عاتی از هوایط
اجتماعی حاسم بو سازمانها ،هیژگیهای فوهنلی ه اجتماعی جامع :ه اوانین موجود ه مورد استفاده سازمانها گودآهری ه
تح یل هوند .البت :در این میان از توج :ب :تعام ت بینفودی مشارستسنندگان در االو هنجارها ه الول ا ای حاسم
بو رفتارهای آنها غافل نشده ه ب :منظور تح یل ن،ادی مسئولیت اجتماعی سازمانها در راستای سوال ال ی پژههش،
سئوالهای فوعی ب :هوح زیو مطوح هدند
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1 - Social-Ecological Systems
2 - Action situation
3 - Participants
4 - Patterns of interactions
5 - Action arena
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 نقش هوایط مادی/فیزیدی سازمانها در ارتباط با مسئولیت اجتماعی سازمانها چلون :است؟
 نقش هیژگیهای حاسم بو جامع :سازمانها در ارتباط با مسئولیت اجتماعی سازمانها چلون :است؟
 نقش اوانین مورد استفاده سازمانها در ارتباط با مسئولیت اجتماعی آنها چلون :است؟
 نقش هنجارها ه اوانین نانوهت :در ارتباط با مسئولیت اجتماعی سازمانها چلون :است؟
 نقش فشارهای ن،ادی ،در جویان تعام ت سازمانی چلون :است؟
روششناسی پژوهش

پارادایم این پژههش ،تفسیوگوایی ه رهیدود آن سیفی است .بوای اجوای پژههش ،استواتژی مطالع :موردی ه بوای تح یل
دادهها از رهش تح یل محتوای سیفی ،دلفی فازی ه دیمتل استفاده هد (سولباچو9442 ،؛ یین.)1 9443 ،
جامع :آماری پژههش ه،وک لنعتی زنجان بود س :این ه،وک با مساحت  398هدتار در سی ومتو  2جاده فوهدگاه
زنجان هااع هده ه با توج :ب :نزدیدی ب :موسز ه،و ه بو ورداری از امدانات زیوبنایی بالغ بو  82هوست لنعتی در
حوزههای فعالیت مخت ف را در ود جای داده است .ب :س :دلیل ،ه،وک لنعتی زنجان ب :عنوان مورد مطالع :انتخاب
هد  -1مدیوان هوستهای مستقو در ه،وک ،با فوهنگهای سازمانی متفاهت سو ه سار دارند؛  -9این ه،وک لنعتی از
سال  1329احداث هده ه تنوع فعالیتهای موجود در آنها مناسو بود؛  -3پژههشلوان در سالهای ا یو تعدادی دهره
آموزهی بوای هوست های مستقو در این ه،وک بوگزار سوده ه آهنایی نسبی با مدیوان ه فوهنگ ه،وک داهتند ه زمین:
همداری دهجانب :ه گودآهری اط عات ب :نسبت مناسو بود.
دادهها با استفاده از م،احب:های عمیق غیوسا تاریافت :گودآهری هد ه بوای انتخاب م،احب:هوندگان ،با توج :ب:
همداریهای اب ی ه هنا تی س :از مدیوان هوستها هجود داهت ،م،احب :با مدیوان مط ع ه فعال در حوزه مسئولیت
اجتماعی آغاز ه از آنها تقاضا هد تا نفوات بعدی را معوفی نمایند ه ب :رهش گ ول :بوفی اادام هد س :پس از بوگزاری 18
م،احب ،:دادهها ب :اهباع رسید ه یافت :جدید دیلوی حالل نشد .سیزده نفو از م،احب:هوندهها ،مود ه پنج نفو زن بودند.
م،احب:هوندگان ب:طور متوسط  91سال سابق :دمت داهتند ،سوابق ساری آنها متنوع بود ،س :نفو دارای پست
مدیویتی ارهد ،چ،ار نفو مدیو میانی ،پنج نفو در پستهای سوپوستی ه هش نفو نیز در سطح سارهناسی فعالیت داهتند ه
هملی دارای تح،ی ت دانشلاهی ه باالتو از لیسانس بودند.
بوای هوهع م،احب:ها ابتدا توضیح مخت،وی در مورد مسئولیت اجتماعی سازمآنها ارائ :ه گفتلو با این سؤال آغاز
میهد س :اادامات لورت گوفت :در راستای مسئولیت اجتماعی سازمان هما ،تا چ :حد مطابق الزامات اانونی هستند؟ در
ادام :ب :این امو پودا ت :میهد س :آیا هنجارها ه اعتقادات هم در این زمین :مؤثو میباهند؟ بعد از پاسخ ب :این سؤال،
جنب:های ا

ای ،فوهنلی ه هیژگیهای جامع :در ارتقای مسئولیت اجتماعی سازمان مورد سنداش اوار میگوفت .هو

م،احب :ب:طور متوسط  02دایق :طول سشید ه هم :م،احب:ها با اط عرسانی اب ی ب :م،احب:هوندگان ضبط ه پس از
آن تایپ هدند .دادهها ب :دات سدگذاری ه تح یل هدند ه هاحد تح یل پارگواف بود .ب:منظور تح یل دایق ه نظاممند
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دادهها ،از تح یل محتوای سیفی ب :س :رهش .1

039

ل:سازی دادهها؛  .9تشویح ه تفسیو دادهها ه  .3سدبندی ،طبق:بندی

ه سا تارمندسودن دادهها بو اسا ،مبانی نظوی ،اادام هد (سولباچو9442 ،؛ گویدواد .)9412 ،سپس با ع م ب :این س:
دستیابی ب :هدف ال ی پژههش ،مست زم سسو اط عات دایق ه طواحی مدلهای ریاضی ه آماری معتبو میباهد ،از
رهش دلفی فازی بوای هناسایی عوامل ن،ادی مؤثو در توسع :ه ب،بود مسئولیت اجتماعی سازمانها استفاده هد .دلیل
این سار ،رسیدن ب :اجماع ه هفاق بین لاحبنظوان ه متولیان حوزه سازمانها در تح یل ه توسع :ن،ادی مسئولیت
اجتماعی بود .سپس با استفاده از رهش  D-ANPیا همان رهش توسیبی دیمتل ه  ANPب :تح یل ه توسع :مدل ن،ادی
مسئولیت اجتماعی پودا ت :هد .در این رهش ،رهابط ع ی ه مع ولی ه ارتباط متقابل بین معیارها ه ابعاد مسئ  :توسط رهش
دیمتل ب :دست میآید ه سپس هزن تأثیوی معیارها ه ابعاد با استفاده از مف،وم  ANPمحاسب :میهود.
پس از تح یل محتوای سیفی متن م،احب:ها با نوم افزار مدسسیودا 1ه استخواج  128سد ،این سدها در االو 94
مف،وم سازماندهنده ه هفت مف،وم ال ی طبق:بندی هدند ه ب :هشت نفو از اساتید دانشلاه در حوزه مدیویت ه سازمان ه
پنج نفو از مدیوان با سابق :ارسال هد .هدف از این سار جمعبندی نظو این بوگان در مورد ارتباط بین مفاهیم ال ی
استخواج هده از م،احب:ها ب :رهش دلفی فازی بود .بوای هناسایی ه بورسی رهابط متقابل بین معیارها ه سا تن نلاهت
رهابط از دیمتل 9استفاده هد .از آنجا س :گوافهای ج،تدار رهابط عنالو یک سیستم را ب،تو نشان میدهند؛ لذا این
تدنیک س :مبتنی بو نمودارهایی است س :میتواند عوامل درگیو را ب :ده گوهه ع ت ه مع ول تقسیم نماید ه رابط :میان
آنها را ب :لورت یک مدل سا تاری اابل درک درآهرد ،استفاده هد ،س :مواحل اجوای آن ب :هوح زیو بود
 )1تشدیل ماتویس ارتباط مستقیم ( )Mچون اوار بود از دیلاه چندنفو استفاده هود از میانلین ساده نظوات استفاده ه
ماتویس ارتباط مستقیم تشدیل هد؛
 )9ماتویس ارتباط مستقیم نومال هد N = K*M

 )3س :در این فومول  Kب :لورت زیو محاسب :هد ابتدا جمع تمامی سطوها ه ستونها محاسب :ه معدو ،بزرگتوین
عدد سطو ه ستون  Kرا تشدیل داد.
∑

 )0محاسب :ماتویس ارتباط سامل؛
 )2ایجاد نمودار ع ی؛
 )2محاسب :آستان :رهابط.
بوای تعیین نقش :رهابط هبد )NRM( :ارزش آستان :محاسب :هد .با این رهش میتوان از رهابط جزئی لوفنظو
سوده ه هبدۀ رهابط اابل اعتنا را توسیم سود .تن،ا رهابطی س :مقادیو آنها در ماتویس  Tاز مقدار آستان :بزرگتو باهد در
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1- MAXQDA
)2- Decision Making Trial And Evaluation (DEMATEL
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 NRMنمایش داده واهد هد .بوای محاسب :مقدار آستان :رهابط سافی است تا میانلین مقادیو ماتویس  Tمحاسب :هود.
بعد از آند :هدت آستان :تعیین هد ،تمامی مقادیو ماتویس  Tس :سوچدتو از آستان :باهد لفو هده یعنی آن رابط :ع ی در
نظو گوفت :نمیهود.
بوای تشیص سا تارحاسم بو عوامل مدل تح یل ه توسع :ن،ادی مسئولیت اجتماعی از رهش  DANPاستفاده هده
است .رهش  DANPب :عنوان توسیبی از فنون دیمتل ه  ANPرههی مناسو ج،ت حل مسائل دارای معیارهای هابست :ه
یا باز ورد است .در این رهش ،رهابط ع ی ه مع ولی ه ارتباط متقابل بین معیارها ه ابعاد مسئ  :توسط رهش دیمتل ب :دست
میآید ه سپس هزن تأثیوی معیارها ه ابعاد با استفاده از مف،وم  ANPمحاسب :میهود .مواحل انجام رهش DANPب:
هوح زیو بود
 )1ابتدا ماتویس تأثیو مستقیم همانند رهش دیمتل تشدیل هد؛
⌈
⌈
⌈=G
⌈
⌈
⌈
⌈

⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
⌉

 )9ماتویس تأثیو مستقیم نومال هده با استفاده از نومالسازی ماتویس تأثیو اهلی :محاسب :هد؛
 )3ماتویس تأثیو س ی ب :دست آمد؛
 )0با محاسب :جمع سطوی ه جمع ستونی عنالو ماتویس ارزیابی هدند.
)

∑

∑

(

بوای اطمینان از پایایی تحقیق ،از رهش پایایی بازآزمایی استفاده هد .ب :این توتیو س :پنج م،احب :در یک فال :
زمانی  94رهزه ،بار دیلو سدگذاری هدند .تعداد سل سدها در ده فال  :زمانی بوابو  ،02تعداد سل توافق بین سدها در این
فال  :زمانی  39ه تعداد سل تفاهت بین سدها در این فال  :بوابو هفت بود.
یافتههای پژوهش

س ی :اط عاتی س :از م،احب:ها بدست آمده بودند؛

ل ،:سدبندی ه دست:بندی هدند تا با پودازش آنها زمین :بواواری

ارتباط بین مفاهیم حالل ه پاسخ ب :سئوالهای پژههش فواهم آید .مفاهیم ال ی مستخوج از
دست:بندیها ب :هوح جدهل  1بود

ل:سازی ه
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جدول  .9مفاهیم اصلی ،مفاهیم سازماندهنده و کدهای اولیه استخراج شده از مصاحبهها
مفاهیم اصلی
هنجارها و اصول
اخالقی

مشروعیت
اجتماعی

فرهنگسازی

مفاهیم سازماندهنده
-

فضائل ا ای
احسا ،مسئولیت
هنجارها ه ارزشها
سار بوای رضای دا
مشوهعیت درهنی
مشوهعیت اانونی
مشوهعیت اجتماعی
مشوهعیت بیوهنی
مسائل فوهنلی
مسائل آموزهی
هوایط اجتماعی

کدهای اولیه
باان،اف بودن ،عادالن :بو ورد سودن ،هفافیت در سار ،لداات ه ره راستی برا همر ،:بو رورد
مناسو ه محتومان ،:احتوام ب :دیلوان ،سمک ب :دیلوان ،رعایرت الرول انسرانی ،رفترار پردر
مأبان ،:توج :ه التفات ب :دیلوان ،جویا هدن مسائل همداران ،ایمان ب :داهند متعال ،ردمت
ب :ق در راستای رضای دا ه ...
ودنمایی ،احسا ،آرامش درهنی ،هخ،یت متواضع ،ج و احتوام سرایوین ،هر،وت ،مخفری
سودن سارهای یو ،مطوح سودن ود در ج سات ،سار ب :ا،د رضای دا ،اجوای اوانین ،ب،وه
گیوی از امتیازات ااهنی ،اعتبار اجتماعی ،بوند سازمانی ه ...
ب:اهتواکگذاری اط عات ،همواهی ه همدلی با مودم ،هجود نقاط مشتوک ،احسا ،همنوعی،
همدردی با مودم ،مشارست در سا ت مدار ،،ارائ :آموزشهای عمومی ،بست:هرای فوهنلری
آموزهی ،توهیج م،وف ب،ین ،:حمایت از تولید م ی ه ...

 اانون مداری -احتوام ب :اانون

ضوهرت هدل گیوی تعام ت مدیوان در چارچوب اانون ،ضوهرت حاسمیت اانون در جامعر،:
ضوهرت تعامل در چارچوب اانون ،استفاده از اانون ب :نفع مودم ه ...

فشارهای نهادی

 افدار عمومی اوانین دهلتی -تواعات اجتماعی

مق،و ج وه دادن دیلوان در بوابو اهتباهات ،تواع لطف ه عنایت ب :ااشار آسیوپذیو ،هردایت
ب :مقامات باالتو ،بو چسو زدن ب :سازمان ،مق،و ج وه دادن سازمان ،اوانین زیست محیطی،
اوانین حمایتی از ااشار آسیوپذیو ،نقش سازمان،ای مودمن،اد ه ...

ویژگیهای جامعه

 منافع فودی -منافع جمعی

رعایت قوانین و
مقررات

شرایط
مادی/فیزیکی

 هوایط اات،ادی وب -جایلاه باثبات در لنعت

هوهع منافع از حوزه فودی ،البیگوی در ج،ت منافع ود ،هجود واست:های فودی ،پیلیروی
منافع فودی ه سازمانی ،عدم ارائ :پیشن،اد در مورد مسائل جمعی ،تبدیل ت،میمات فودی بر:
جمعی ،مشارست دادن هم :سارسنان در سار ،تعامل در راستای منافع عمومی ،م اات مسرتقیم
با مودم ،پیلیوی منافع مشتوک ه ...
سودآهری باال ،با ثبات در میان سایو هوستها ،زمین ه سا تمان زیاد ،تأثیوگذاری ساری اب ی،
اهمیت زندگی انوادگی مدیوان ،باسابق :بودن هوست ،مواهدات زیاد هوست ،باهویت بودن
هوست ،ارتباط اوی هوست با سایو هوستها ه ...

از آنجایی س :در رابط :با عوامل ن،ادی مؤثو در مسئولیت اجتماعی سازمانها ،اجماع نظو الی هجود نداهت،
ب:منظور بورسی ه تأیید عوامل حالل از م،احب:ها ،از رهش دلفی فازی استفاده هد .نحوه اعمال این رهش در نوهت:
حاضو بدین لورت بوده س :مفاهیم ال ی ه سازماندهنده حالل از م،احب:ها در االو پوسشنام :با مقیا ،ن :سمیتی ه
ب :رهش تح یل س س  :مواتبی در ا تیار بوگان اوار گوفت ه از بوگان واست :هد س :ب :ها صهای ف،وست هده
امتیاز دهند .پس از س :موتب :جمعبندی نظو بوگان ،عوامل ه مفاهیم ناموتبط ه یا بسیار سماهمیت حذف هدند ه در
ن،ایت س :مت یو ال ی ه چ،ار مت یو ب :عنوان میانجی مشخص هدند .همچنین با استفاده از تدنیکهای دیمتل رابط:
بین عوامل ن،ایی مدل تح یل ه توسع :ن،ادی مسئولیت اجتماعی بدست آمد ه با توج :ب :ایند :مطالع :هدت آستان:
 4628بود ،رهابط ع ی سوچدتو از آن در نظو گوفت :نشد .نتایج ن،ایی ه سا تار حاسم بو عوامل ه رهابط میان عنالو مدل
با استفاده از تدنیک دیمتل فازی در جدهل هماره  9ه هدل هماره  9ارائ :هده است
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جدول  .9روابط حاکم بر عوامل مدل تحلیل و توسعه نهادی مسئولیت اجتماعی
متغیرهای

هنجارها و اصول

مسئولیت

اخالقی

اجتماعی

هنجارها و اصول اخالقی

*

0/78

0/45

مسئولیت اجتماعی

*

*

0/74

0/43

مشروعیت

0/45

0/32

*

0/26

*

فرهنگ

0/78

0/88

*

*

0/42

متغیرهای میانجی

*

*

0/83

*

*

مشروعیت

فرهنگ
*

0/54
*

میانجی

سا تار ه رهابط حاسم بو عوامل مدل تح یل ه توسع :ن،ادی مسئولیت اجتماعی مطابق هدل هماره  9بدست آمد
0/78

هنجارها و اصول اخالقی
0/78

0/88

فرهنگ

مسئولیت اجتماعی

0/74
0/26

 رعایت اوانین ه مقوراتاثر میانجی  0-/83فشارهای ن،ادی
 هیژگیهای جامع( :منافع فودی -منافع جمعی) -هوایط اات،ادی سازمانها

 مشروعیت درونی

 مشروعیت بیرونی

شکل  .9مدل تحلیل و توسعه نهادی مسئولیت اجتماعی (نگارندگان مقاله)

هنجارها و اصول اخالقی :
س ی :مشارستسنندگان در پژههش ب :نقش مثبت هنجارها ه الول ا

ای اهاره داهتند ه اغ و عنوان میسودند س:

مسئولیت اجتماعی ود موضوعی ا

ای است ،ب :این توتیو س :یدی از آنها گفت

« در ادم اهل این موضوع سام ا

ای است هلی با گذهت زمان هاتی افواد این اعمال وب چ :درهن سازمان ه چ:

بیوهن را از سمت مدیویت میبینند باعث میهود س :افواد حس مسئولیت ب،توی در سار پیدا سنند ه حتی هاید ب،تو ه
بیشتو از مسئولیت ود سار سنند .هلی مدیویت این سمکها باید ب :هد ی باهد س :زیادی آنها باعث ایجاد حس هظیف:
بودن نشود».
در هااع هنجارها ه الول ا

ای آن دست :از فعالیتها ه رهشهایی را هامل میهود س :س ی :سارسنان ه اعضای جامع:

از سازمانها انتظار دارند تا انجام دهند یا از انجام آنها پوهیز سنند ،حتی اگو ب :لورت اانون ،مدهن نشده باهد .الولی
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همچون ان،اف ،عدالت ،هفافیت ،لداات ه بوابوی مواردی بودند س :بو ی از م،احب:هوندگان ب :آنها اهاره میسودند
ه اذعان داهتند س :با رعایت اینلون :الول حتی عم دود ه رضایت سارسنان سازمانها نیز ب،تو واهد هد
«حتما باید جنب :های ا

ای باهد ه ب،ورت مداهم ه مستمو .چون تن،ا این زمان است س :فود دریافت سننده سمک در

جاهای دیلو ب :انواع مخت ف سمکهای ود را ب :ما ارائ :میسنند ه این سمکهای دریافتی حتما نیاز نیست س :پولی
باهند ،گاهی فقط انتقال انوژیست».
«در سازمان ما ب :ج،ت مسئولیت ا ای ب :مسئولیت اجتماعی توج :میگودد ،هلی ود ب :ود با هجود این سمکها،
سارسنان ب،تو سار میسنند».
«هاتی ما بعنوان مدیو سازمان ب :افواد سمک میسنیم یا افواد سازمان سمکهای ما را ب :افواد جامع :میبینند سبو
میهود تا حس ب،توی نسبت ب :مدیوان پیدا سنند ه یقینا این موضوع در سار ه ب،وههری آنها مؤثو واهد بود».
هنجارهای ا

ای بواسط :ارزهی بودن ه محبوبیت ذاتی حاسم بو آنها ،ودجوش بوده ه دانش یا آموزهی بوای

فواگیوی آنها الزم نیست ،ب :گون:ای س :سارسنان بافضی ت در سازمانهای ا

قمدار بو اسا ،ندای درهنی ود عمل

سوده ه منتظو اوانین ه یا دستورهای مدیویتی نمیمانند
«در سنار ارزشها ه ب :موهر زمان ،افواد ب :درج:ای از پختلی ه انسانیت میرسند س :مسئولیت اجتماعی را در جان ود
حک هده دیده ه حتی اگو هیچ گون :آگاهی از هاژه ه مف،وم مسئولیت اجتماعی نداهت :باهد باز هم سارهای مؤثوی در
این زمین :انجام واهند داد».
مشروعیت اجتماعی:
فضائل ا

ای همواره ب :لورت هیژگی باثبات حاسم بو پیدوه بنلاهها بوده ه معموال ایفای مسئولیتهای موتبط با

فضائل ا

ای سازمانها س :ب :سارسنان ه مدیوان آنها هاگذار هده ،در طی زمان همچون یک ارزش اجتماعی محسوب

میهود س :در ایجاد ه،وت ه مشوهعیت اجتماعی سازمانها بسیار موثو است .اغ و مشارستسنندگان در پژههش بو این
امو اهاره میسودند س :سازمانها ه مدیوان آنها با استفاده از مسئولیتهای اجتماعی ب :دنبال هج :ه ه،وت مناسو
بوای ود هستند س :البت :بوهز ه ظ،ور اینلون :مشوهعیت ط بی ،متناسو با فوهنگ موجود جامع :در ده جنب :زیو واهد
بود
الف) مشوهعیت درهنی
انجام سارهای وب ب :ا،د اوبت ،پوهیز از ودنمایی ه احسا ،آرامش درهنی از مواردی بودند س :م،احب:هوندگان ب:
آن اهاره داهتند ه اهاره می سودند س :در اغ و موارد مدیوان ه سارسنان سارهای یو ود را مخفی سوده ه توجیح
میدهند س :دیلوان از آن آگاهی نداهت :باهند .بوای نمون :آنها اهاره داهتند س:
«ب :افواد بیوهن از سازمان هم سمک میسنیم ،هلی توجیحا در مورد آن لحبت نمیسنیم».
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«بو ی از مدیوان سازمان،ا را دیدهام س :ب :لورت ناهنا ،اادام ب :سمک میسنند ،همچون یوین ناهنا ،،البت:
یوینی با نیت هااعا پاک».
ب) مشوهعیت بیوهنی
بو ی از پاسخگویان اهاره داهتند س :هوستهایی هجود دارند س :سارهای یو را با هدفی غیو دایی ه ب :ج،ت موج :ه
محبوب هناساندن ود ه یا در راستای دستیابی ب :منافعی مادی انجام میدهند .یعنی اینلون :هوستها ب :دنبال
مشوهعیت اجتماعی در پیشبود اهداف ود هستند
«گاهی مدیوان سازمان بخشی از درآمد سالیان :ود را ب :موسساتی مانند محک بعنوان سمک میدهند .هلی لوفا ب:
دلیل انسان دهستی نیست .ب د :مدارک آن را نل :میدارند ه زمانیس :سارهان ب :بانک یا ه،وک لنعتی استان میافتد،
از آن مدارک بوای وب ج وه دادن ود ه پیشبود سارهان استفاده میسنند .انسانی س :هااعا ا،د یو داهت :باهد ،این
سارها را ب :لورت مخفیان :انجام میدهد .هلی الوال مدیوانی س :ود را بوای این سار پیشادم میدارند ،ا،دهان نمون:
سارهایی مانند مثال باالست».
«بو ی از هوست ها نیز ب :دنبال بو ورداری از معافیتهای مالیاتی هستند ،اادامات یو واهان :انجام میدهند ه با ت،ی:
فی م ه س یپ ه رسان:ای نمودن موضوع سعی بو این دارند س :ود را در جامع :سازمانی یو واه ه یو ،معوفی سنند تا
هم از معافیتهای مالیاتی بو وردار هوند ه هم ایند :اعتماد مودم را نسبت ب :ود ج و نمایند».
فوهنگ
مسئولیت اجتماعی ه پیادهسازی آن در سازمانها ،متأثو از فوهنگ ،مذهو ه ارزشهای ا

ای حاسم بو جامع :است،

اغ و پاسخ گویان بو نقش م،م فوهنگ ه هوایط اجتماعی در نحوه بوهز مسئولیت اجتماعی اهاره داهتند
«هوایط جامع :بورهی هوایط سار تاثیوگذار است».
«مسئولیت اجتماعی ،همچون مواابت اجتماعی در جامع :است».
«با رفتار درست در زمین :مسئولیت اجتماعی ،فوهنگ درست آن در جامع :بوجود میآید».
استقوار مط وب مسئولیت اجتماعی در سازمانها ،مست زم درک سامل مف،وم ه تبدیل آن ب :بخشی از فوهنگ سازمانی،
لحاظ نمودن الول آن در رهیدودها ،راهبودها ه بونام:های عم یاتی سازمان است
«بعضی از افواد ب :این موضوع س :سازمان در ابال افواد درهن ه بیوهن سازمان هظایفی دارد ،آگاه هستند ،هلی چون در
بو ی مدیوان فوهنگسازی نشده ه اانونی بوای آن هجود ندارد ،نمیتوانند ط و چیزی سنند».
«ما میگوییم جواب وبی ه بدی هو ده در همین دنیا داده میهود .پس سمکهای یک مدیو در همین دنیا بوای اه یو
ه بوست میرساند».
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رعایت اوانین ه مقورات
اغ و مشارستسنندگان در پژههش اذعان داهتند س :اانونی ب:عنوان مسئولیت اجتماعی سازمانها هجود ندارد ،یا ب:
عبارتی اانونی هجود ندارد س :سازمانها را م زم ب :مسئولیتپذیوی اجتماعی بدند .از طوفی دیلو رعایت اوانین ه مقورات
موتبط با فعالیت های ساری ه التزام عم ی ب :اوانین را از جم  :م،ادیق مسئولیت اجتماعی عنوان میسودند .یعنی
پاسخگویان عقیده داهتند س :سازمان ها باید ب :اوانین احتوام گذاهت :ه در عمل آن،ا را رعایت سنند در عین حال هیچ
اانونی هجود ندارد س :تضمین سننده مسئولیت اجتماعی سازمانها باهد .بوای نمون :بو ی پاسخگویان عنوان میسودند
س:
« تابحال از اانونی بودن مسئولیت اجتماعی نشنیدهام ه لوفا جنب :ا

ای دارد ».

« یقینا در مورد انجام یا انجام ندادن ،سارهای انساندهستان :ه جامع:پسند ،اانونی هجود ندارد ».
فشارهای ن،ادی
م،احب:هوندگان ب :افدار ه هنجارهای عمومی در ابال مسئولیتهای اجتماعی سازمان ،نقش پورنگ اوانین دهلتی ب:
عنوان اهومی بوای فشار ه تق ید از رفتارهایی اص بوای ج و نظو دیلوان ،اهاره داهتند ه اذعان میسودند س :گوهههای
فعال موجود در درهن ه یا بیوهن سازمان میتوانند هدایتلو مسئولیتهای اجتماعی سازمانها باهند ه با فشارهای هارده
بو مدیوان ،موجو هدلگیوی ه انجام اادامات مثبت ه یا منفی در ابال جامع :هوند .اغ و آنها میگفتند
«اگو حمایت گوهههای فعال ه حامی نباهد هما هاهد سمک ب :افواد ارج سازمان نخواهید بود».
«بو ی از جویانهای فدوی س :در درهن ه یا بیوهن هوست هدل میگیوند ه در راستای حمایت از گوهههای الی در
جامع :هستند ،یا ب :دنبال مسائل زیستمحیطی هستند هوست را تحت فشار میگذارند تا مطابق واست:های آنها اادام
سند».
«اوانین دهلتی در مورد محیط زیست اگو نبود بسیاری از هوستها توج :چندانی ب :آلودگیهای محیطی نمیسودند ه
اهضاع بدتو میهد .این اوانین همچون اهومی بوای فشار ه اجبار ب :انجام بو ی سارهای عامالمنفع :هستند».
«فشارها دهلت چ :در االو اوانین ه گاها با نام:نلاریها ،موجو میهود س :توج :ب :گوهههای اص لورت گیود ه در
موااعی نیز بو ی از هوستها ب :دلیل ج و توج :سیاسیون اادام ب :بو ی سارهای عام :پسند میسنند».
هیژگیهای جامع:
بو اسا ،منطق ن،ادی ،رفتار بازیلوان سازمانی مجزای از زمین :آن نبوده ه رفتارهای افواد ریش :در سیستمهای اجتماعی
ه فوهنلی دارند ،هیژگیها ه رفتارهای سازمانها نیز بو اسا ،لنعت ه زمین:ای س :در آن فعالیت دارند ه سیاستهای
م ی تعیین میهوند .بنابواین رفتار بازیلوان با توج :ب :ادرت تبیینی عوامل مخت ف مورد بورسی اوار میگیود ،س :در
پژههش حاضو هیژگیهای جامع :در ده بعد منافع فودی ه منافع جمعی طبق:بندی ه تح یل هدند
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الف) منافع فودی
در بو ی موارد مشارستسنندگان در پژههش اذعان میسودند س :هوستها ه سازمانها ب :دنبال منافع سوتاهمدت ود
بوده ه هدف آنها حداسثو سودن سود ود در فعالیتهای سازمانی است ،یعنی مسئولیت اجتماعی مف،ومی ناآهنا بوای
بو ی هوستهاست ه حتی آنها رفتارهایی بو ع ی :منافع جمعی نیز از ود بوهز میدهند .بوای نمون :م،احب:هوندگان
اهاره داهتند س:
«بو ی هوست ها ن :تن،ا از نظو مالی ،جانی ،رهانی ه یا  ...سمدی ب :افواد درهن یا بیوهن سازمان نمیدهند ،ب د :گاهی
ضوری نیز ب :آنها میرسانند .بعنوان مثال هوستهایی س :در سنار رهد ان :مش ول ب :سارند ،فاض ب ود را درهن
رهد ان :میریزند .یا بو ی دیلو زبال:های ود را هبان :ب :طبیعت میبوند ه در آنجا رها میسنند».
«در مورد تولید زبال :هوستها ه رها سودن آنها در طبیعت هم سوال سودم ه ایشون تایید سودند س :بعضی ایندار را
انجام میدهند .هلی اسمی از هوستهایی س :این سار را میسنند نیاهردند».
ب) منافع جمعی
مسئولیت اجتماعی ،سازمآنها را ب :سمتی هدایت میسند س :آنها ب :منافع تمامی ذینفعان دا ی ه بیوهنی توج :نمایند.
ب :عبارتی ،مدیوان ع هه بو ایند :باید منافع سازمان را تامین ه ب :آن توج :نمایند ،باید ب :موضوعات دیلوی همچون
تع،د ه مسئولیت سازمان در ابال جامع :ه افواد جامع :ب :هنلام ت،میمگیویها ،آلودگی محیط زیست ،تبعیض ،فقو،
بیداری ،تورم ،تأمین رفاه ،آسایش ،نیازها ه ع یق مودم جامع :نیز توج :نمایند .چنین رهیدودی س :حاسی از توج :ب:
منافع جمعی در جامع :است ،در االو لحبتهای مشارستسنندگان در پژههش مش،ود بود س :بو ی از آنها بدین هوح
بود
«حتما طوفین انجام هو ساری ،انتظاراتی از هم دارند .هلی در مورد مسئولیت اجتماعی ،این بده بستان ،لوفا دریافت یک
حال وب ه انوژی مثبت بوای س ی :افواد سمکسننده بوده است».
هوایط اات،ادی سازمانها
با رهد ه توسع :سازمانها ،تمایل آنها ب :تأثیوگذار بودن در رفاه اجتماعی نیز بیشتو واهد هد .اگو مسئولیت اجتماعی
بخشی از بونام:های استواتژیک سازمانها باهد همزمان با رهد ه توسع :سازمان ،مزایای پایدار اجتماعی نیز بوای جامع:
ب :همواه واهد داهت .بو این اسا ،هجود هوایط اات،ادی پایدار سازمانها بوای ایفای نقش مسئولیتهای اجتماعی
بسیار م،م است س :مدنظو مشارستسنندگان در پژههش نیز بود
«ب :نظو من نباید از هوستهایی س :زیانده هستند انتظار ایفای مسئولیت اجتماعی را داهت ،حتی در مواردی میتوان
گفت س :بزرگتوین مسئولیت اجتماعی چنین هوستهایی ،این است س :دست از فعالیت بودارند ه ساری انجام ندهند ،چون
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ادام :فعالیت اینلون :هوستها ب :ضور جامع :است .یک هوست ه سازمان باید بتواند ودگودان بوده ه در سنار تأمین
نیازهای ود ،نسبت ب :جامع :اطواف ود نیز سودمند باهد».
بحث و نتیجهگیری

هدف ال ی پژههش حاضو توسع :ه ب،بود مف،وم مسئولیت اجتماعی سازمانها با نلوش ن،ادی بود س :در این راستا از
چارچوب تح یل ه توسع :ن،ادی ب،وهگیوی هد تا ضمن هناسایی هیژگیهای فوهنلی ه اجتماعی موجود در جامع،:
اوانین ه مقورات موتبط با مسئولیت اجتماعی سازمانها ه چلونلی استفاده مدیوان از این اوانین نیز در ارتباط با
مسئولیت اجتماعی معیین گودد .همچنین در جویان تعام ت افواد ،ب :نقش هنجارها ه اوانین نانوهت :در ارتباط با
مسئولیت اجتماعی ه ظوفیت هدایتلوی ه یا بازدارندگی اوانین ه هنجارها در هدایت رفتار سازمانها ب :منظور ب،بود
مسئولیت اجتماعی نیز توج :هد .نتایج حالل حاسی از این بود س :اوانین ه مقورات نقشی میانجی ه حاهی:ای در
هدلگیوی مسئولیت اجتماعی سازمانها دارند ه اجوای اوانین ب :گون:ای س :در راستای دمترسانی ب،تو ب :جامع:
باهد بخشی از مسئولیت اجتماعی سازمانها را هدل میدهد .س :با سسو مشوهعیت ،هوستها میتوانند ب :منابع،
ه،وت ه مزیتهای بیشتوی در مواعیتهای راابتی دست یابند.
نتایج حالل نشان داد س :مسئولیت اجتماعی سازمانها ب :ودی ود ه در

ء اجتماعی اتفاق نمیافتد ه

مناسبات اجتماعی موتبط با این حوزه مسئولیت سازمانها را باید در االوهای هنجاری ه یا فوهنلی مطوح نمود ،این امو
در راستای نتایج پژههشهای اب ی بود (جدسون ه اپوستوالسو .)9414 ،البت :نتایج حاسی از این بود س :در این میان،
اوانین ن،ادی رسمی ،فشارهای ن،ادی ،هیژگیهای جامع :ه هوایط اات،ادی سازمانها نیز تأثیوگذار میباهند .اوانین
رسمی ب :عنوان جایلزین ه یا تشویق سننده رفتارهای مسئولیتپذیو اجتماعی ،مطوح بوده ه در سنار این رفتارهای
سازمانی ب :عنوان تقویتسننده آنها اوار میگیوند ه یا ایند :با ارائ :تخفیفهای مالیاتی ه سایو تس،ی ت دهلتی ،مشوق
سازمانها در ایفای مسئولیتهای اجتماعی هستند.
مطابق نظوی :ن،ادی نوین ،سازمانها در مواج :،با فشارهای ن،ادی (اجباری ،هنجاری ه تق یدی) ب :دنبال سسو
مشوهعیت اجتماعی هستند (پاهل ه دیماجیو .)1991 ،پژههش حاضو نیز مؤید این امو بوده ه نتایج نشان داد س :یدی از
عوامل مؤثو در هدلگیوی مشوهعیتهای درهنی ه بیوهنی سازمانها ،فشارهای ن،ادی است ،هلی فشارهای ن،ادی تن،ا
عامل مؤثو در سسو مشوهعیت درهنی ه بیوهنی سازمانها نیستند.
این مطالع :همسو با نتایج پژههشهای اب ی (سمپبل9442 ،؛ متتن ه مون9448 ،؛ هیسو9448 ،؛ موثوری ه گی بوت،
9411؛ یین ه زانگ ،)9419 ،حاسی از این بود س :مسئولیت اجتماعی سازمانها ،تحت تأثیو عوامل فوهنلی ،هنجارها ه
الول ا ای اوار دارد ،هو چند بو ی پژههشلوان نیز اذعان دارند س :مسئولیت اجتماعی سازمانها متأثو از هوایط
فوهنلی ه اات،ادی نیست (لیندگوین ه همداران ،)9414 ،هلی در اغ و پژههشهای اب ی بو نقش اوانین ه عوامل
اجتماعی ه فوهنلی در هدلگیوی مسئولیت اجتماعی سازمانها اهاره هده است (موثوری ه گی بوت .)9411 ،نتایج
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پژههش حاضو حاسی از این بود س :نقش فوهنگ حاسم ،هنجارها ه الول ا ای در هدلگیوی مسئولیت اجتماعی
سازمانها بسیار پورنگ ه م،م است ه سایو مت یوها (اوانین ه مقورات ،فشارهای ن،ادی ،هیژگیهای جامع ،:هوایط
اات،ادی سازمانها) در سنار آن،ا ب :عنوان میا نجی دارای نقش فوعی هستند .جالو این بود س :نقش اوانین غیورسمی در
االو هنجارها بیشتو از اوانین رسمی بود .ب :عبارتی میتوان گفت س :نتایج پژههش حاسی از نقش پورنگ پاسخگویی
اجتماعی در االو فوهنگ ه هنجارها بود .یعنی میتوان پیشن،اد داد س :با تدی :بو جوامع لنفی ه سازمانهای مودمن،اد
ه الول مذهبی میتوان مسئولیت اجتماعی سازمانها را توهیج ه توسع :داد.
سارهل مسئولیت اجتماعی را متشدل از عنالو اات،ادی ،اانونی ،ا

ای ه نوعدهستان :ذسو سوده است (سارهل،

 ،) 1991اگو نتایج حالل از پژههش حاضو با هوم مسئولیت اجتماعی سارهل (سارهل )9412 ،مقایس :گودد در حوزههای
نوعدهستی ،ا

ای ه اات،ادی مشاب،ت هجود دارد هلی ایند :سازمانهای جامع :آماری بورسی هده ،از اوانین مسئولیت

اجتماعی نیز تبعیت سنند ادری ضعیفتو بود .یعنی نتایج این مطالع :نشان داد س :بو

ف هوستهای غوبی س :با

رعایت اوانین ب :دنبال مشوهعیت اجتماعی هستند در هوستهای ایوانی ،مشوهعیت اجتماعی در سنار ا ق ه
هنجارهای اجتماعی زمین :بوهز واهد یافت .ع یرغم هجود اوانین مخت ف در حوزه زیستمحیطی ه فساد اات،ادی ،ب:
دلیل نقش ال ی هوستهای ،ولی در سومای:گذاری ه ایجاد اهت ال ،در بسیاری از موااع دهلت نیز در اعمال اانون
نسبت ب :نقض اوانین مسئولیتهای اجتماعی ،بیمیل ه سست عمل میسند.
همچنین نتایج حالل حاسی از این بود س :رفتارهای اجتماعی در االو مسئولیت اجتماعی سازمانها ،ب :عنوان
رفتاری سیستماتیک ه تعویف هده نیستند ه اغ و ب :لورت موردی ه متناسو با هوایط بحوانی در جامع :ه یا در زمانها
ه هوایط اص اجتماعی انجام میهوند ،تا مدیوان هوست ها چ،وه ه مشوهعیت مناسبی از سازمان ود در جامع :ارائ:
دهند ه یا ایند :بو اسا ،آمو ت:های مذهبی ه ا

ای ب :نوعی مشوهعیت درهنی دست یابند .ایند :هنوز در میان

سازمان های ایوانی ،مسئولیت اجتماعی ب :عنوان یک رفتار منظم ه سیستماتیک تثبیت نشده است ،مشاب :با مطالع:ای
بود س :در سشور سنیا انجام هده (موثوری ه گی بوت )9411 ،ه در آن سشور نیز رفتارهای موتبط با مسئولیت اجتماعی ب:
لورت موردی ه در هوایط اص بوهز مییابند.
پیشنهادهای پژوهش

مسئولیت اجتماعى سازمان را می توان با س :س م :تشدیل دهنده آن (سازمان ،اجتماع ه مسئولیت) تعویف نمود .در هااع
مسئولیت اجتماعى سازمان را مىتوان ب :عنوان فعالیتهایی ا مداد سود س :در راستای مواابت از جامع:ای است س:
سازمان در آن فعالیت دارد ،یعنی سازمانها باید نسبت ب :جامع :حسا ،بوده ه در راستای س مت ه مواابت از آن گام
بودارند .از طوفی دیلو ،با عنایت ب :رهیدود سیستمی هو سازمان در دل محیط ود معنا مییابد ه هنلام بورسی سازمان
باید ب :محیط نیز توج :داهت .از اینره ،یک سازمان سالم ه زنده نیز نیازمند هجود جامع:ای سالم ه پویا است .یعنی
مسئولیت اجتماعی سازمانها جدای از جامع:ای س :سازمان در آن اوار گوفت :نیست ه هو ده رهابطی دهجانب :باهم دارند.
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ای ه فوهنلی جامع :حاسم در هدلگیوی مسئولیت

اجتماعی تأثیوگذارند ،بو این اسا ،میتوان پیشن،اد نمود سازمانها میبایست اادامات موتبط با مسئولیت اجتماعی ود
را در االوهای فوهنلی ه یا در مناسبتهای اص م ی ه مذهبی ه همواستا با الول ا ای پذیوفت :هده در جامع :اجوا
نمایند ه اینلون :سارها بدهن همداری ه هماهنلی با سازمانهای دهلتی ب :نحو احسن انجام نخواهد پذیوفت .بنابواین
تحقق مسئولیتپذیوی اجتماعی هوستهای ،ولی ،بدهن حمایت دهلت ه واست جامع :امدانپذیو نخواهد بود ه
ضوهری است مدیوان هوستها در اادامات ود ب :این امو م،م ه تأثیوگذار توج :داهت :باهند .البت :در این زمین:
ب،وهگیوی از ظوفیت سازمانهای مودمن،اد ه  NGOنیز بسیار مؤثو ه مفید واهد بود.
بو

ف هوم مسئولیت اجتماعی سارهل (سارهل )9412 ،س :اوانین را هم ب :عنوان یدی از پای:های ال ی

مسئولیت اجتماعی سازمانها معوفی میس ند ،نتایج پژههش حاضو نشان داد س :رعایت اوانین ه مقورات رسمی ب :عنوان
یک مت یو میانجی ه در سنار سایو مت یوها ،تشویق سننده رفتارهای مسئولیتپذیو اجتماعی ه تحقق مشوهعیت سازمانی
واهد بود .یعنی مسئولیت اجتماعی در سازمانهای ایوانی ب :عنوان رفتاری سیستماتیک ه منظم در چارچوب اوانین
نبوده ه مطابق با هوایط جامع :هدل گوفت :ه هدایت میهود س :در این میان سیاستلذاران دهلتی میتوانند نقش مؤثوی
ایفا نمایند .بو این اسا ،پیشن،اد میهود ب :منظور اجوای لحیح اوانین ه مقورات موتبط با مسئولیت اجتماعی،
سازمانهای دهلتی هارد عمل هده ه با ج و مشارست هوستها در االو بونام:های بسیج مودمی در مناسبتهای م ی ه
مذهبی ه یا در جویان بحوانهای طبیعی ،همچون سیل ،زلزل ،:بیماریهای نوپدید ه نظایو آن ،مشارست سازمانهای
،ولی ه مودمی را رام بزنند .یدی از ب،توین م،ادیق لورت گوفت :در این زمین ،:مشارست ا یو هوستهای
،ولی در اجوای طوح سودار ه،ید ااسم س یمانی ه ایوان همدل است س :در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی
سازمانها ه مدیویت هیوه ،سوهنا لورت گوفت .بنابواین درست است س :در حال حاضو هوستها تحت تأثیو یددیلو ه
یا فشارهای اجتماعی ،ااداماتی در راستای مسئولیت اجتماعی ود انجام میدهند هلی در این میان باید نقش دهلت
پورنگتو هود .ب:هیژه در اللوسازی ه توهیج رفتارهای جامع:پسند ه یا راهاندازی مشارستهای ج،ادی یا اردههای
بسیجی ،البت :با همداری هوستهای ،ولی ،س :اط عرسانی عم دود هوستها در جامع :نیز میتواند موجو تق ید ه
اللوبوداری سایو سازمانها ه تقویت ه توهیج مسئولیتهای اجتماعی هود.
مشوهعیت سازمانها در جامع :تأثیو مستقیم بو عم دود آنها واهد داهت (هی ه همداران ،)9412 ،س :سازمانها
بو این امو هاافند ه نتایج پژههش حاضو نیز مؤید این امو بود س :سازهسارهای ن،ادی نیز مشوهعیت درهنی ه بیوهنی بوای
سازمانها ب :ارم ان می آهرند ،مشوهعیتی س :در دل عوامل اجتماعی ،فوهنلی ،مذهبی ه ا

ای جامع :هدل میگیود.

بنابواین بوای مدیوان هوستهای ،ولی س :بقاء ه توسع :سازمانی ب ندمدت در بطن جامع :اهمیت دارد توج :ب:
توتیبات ن،ادی ه همواستایی با هنجارها ،الول ا
مدنظو اوار گیود.

ای ه فوهنلی حاسم بو جامع :میبایست ب :عنوان یک الل اساسی
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عم دود مالی همواره بوای هوستهای ،ولی دارای اهمیت بوده ه توج :ب :مسئولیتهای اجتماعی میتواند حتی
دستیابی ب :این امو را هم م،یا سند (ندوندابایانلا ه اهسوی ،)9411 ،نتایج پژههش حاضو نیز مؤید این امو بود س :در سنار
سایو مت یوها ،هوایط مالی ه اات،ادی هوستها در هدلگیوی رفتارهای مسئولیتپذیو اجتماعی آنها مؤثوند .بنابواین
مدیوان هوستها س :همواره اات،اد ه معیشت سازمان ه سارسنان ود را دنبال میسنند میتوانند با ایفای تع،دات
اجتماعی سازمان ،مسیو رهد ه توسع :اات،ادی را نیز بوای سازمان ود رام بزنند.
از جم  :محدهدیتهای این تحقیق میتوان ب :موارد زیو اهاره سود س :امید است در مطالعات آتی نسبت ب :آنها
توج :الزم لورت گیود


با عنایت ب :عدم دستوسی پژههشلوان ب :اط عات سازمانهای مخت ف ،جامع :ه نمون :مورد بورسی این پژههش
محدهد ب :ه،وک لنعتی زنجان بود ه این احتمال میرهد س :هوستهایی س :ارج از محدهده ه،وکهای لنعتی
اوار دارند رفتارهای متفاهتی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی از ود بوهز دهند .بنابواین در مطالعات آتی توج :ب:
این امو میتواند موجو بورسی جامع ه غنای بیشتو مطالعات گودد.



انجام پژههش در میان سازمانهای بخش ،ولی ،از دیلو محدهدیتهای پژههش حاضو میباهد .چوا س:
ب:منظور هدلگیوی ه ایفای مسئولیتهای اجتماعی باید ب :ه،وهندان جامع ،:هنجارها ه فوهنگ حاسم بو آنها ه
سازمانهای دهلتی نیز توج :هیژه داهت .بنابواین پیشن،اد میهود در مطالعات آتی ضمن توج :همزمان ب :این س:
ض ع ال ی مؤثو در مسئولیتهای اجتماعی ،مطالعات جامعی لورت پذیود.

دانشافزایی پژوهش

همانطور س :استورمها هم اهاره سودهاند (اهستوهم ه اهستوهم1929 ،؛ اهستوهم1999 ،؛ اهستوهم9442 ،؛ اهستوهم،)9442 ،
چارچوب تح یل ه توسع :ن،ادی ب :عنوان ابزاری بوای تح یلهای ن،ادی است س :میتوان در توسع :مف،وم مسئولیت
اجتماعی سازمان ها از این چارچوب ب،وه گوفت .بو این اسا ،در این پژههش از زاهیۀ جدیدی ب :مسئولیت اجتماعی
توج :هد ه این مف،وم با رهیدودی ن،ادی مورد بورسی ه توج :اوار گوفت :تا زمین :توسع :آن فواهم گودد .این نوع
مطالع ،:اادامی جدید ه ساربودی است س :در نتیج :آن ،ب :هنجارها ،فوهنگ ه مشوهعیت از ابعاد درهنی ه بیوهنی توج:
هد ه ایند :مسئولیت اجتماعی بوآیند مسئولیتپذیوی جمعی سازمانهای بخش ،ولی ،بخش دهلتی ،ه،وهندان ه
مت یوهای محیطی است.
پیوند میان سازمانها ه جامع :ه ایجاد هبد:های ارتباطی پایدار میان آنها تأثیو مستقیم بو عم دود هوستهای
سوچک تا متوسط دارد (یوسفی ه ااضیزاده .)1398 ،در این راستا تقویت حس حضور اجتماعی مشتویان (رمضانی ه
سیام،و ،)1399 ،تح یل هبد:های اجتماعی (حقیقی ه همداران ،)1398 ،تح یل نظوی:های مبتنی بو همداری
سسوهسارها (لوایی آدریانی ه همداران ،)1398 ،گون:های مخت ف زندگی سازمانها در تقابل با ذینفعان (سدیدی ه
همداران )1399 ،ه مسئولیت اجتماعی سازمانها از منظو مدیویت سبز (سویمی سارم :ه همداران )1398 ،از جم :
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موضوعاتی هستند س :مورد توج :پژههشلوان مخت ف اوار گوفت :است .یعنی اغ و پژههشهای ا یو ب :بورسی
مت یوهای سازمانی در بستو اجتماعی پودا ت:اند ،س :پژههش حاضو نیز با این رهیدود ب :بورسی مسئولیت اجتماعی
سازمان ها پودا ت :است هلی از منظوی ن،ادی ه بدهن توج :ب :نتایج حالل از مسئولیت اجتماعی سازمانها (جدسون ه
اپوستوالسو ،) 9414 ،این مقال :ب :دنبال نشان دادن بوتوی مسئولیت اجتماعی ،توهیج رفتارهای سازمانی اص ه یا
بورسی رهابط میان آنها نبود ه ت ش هد مسئولیت اجتماعی در االبی ن،ادی ت،ویوسازی هود تا درک ه ف،م ب،توی از
این موضوع حالل ه عوامل مؤثو در هدلگیوی مسئولیت اجتماعی سازمانها هناسایی هوند.
منابع
حقیقی ،محمد؛ آاازاده ،هاهم؛ داداد حسینی ،سید حمید؛ غویبی ،معین ( .)1398تبیین ابعاد هوهمندی راابتی با ب،روهگیروی از
ااب یتهای هبد:های اجتماعی در لنعت ماءالشعیو ایوان .مدیویت بازرگانی.221-209 ،)0( 11 ،
رمضانی ،ساناز؛ سیام،و ،م،دی ( .)1399نقش حضور اجتماعی ه نیازهای بنیادین رهانشنا تی در تمایل بازگشت مشتوی بر:
فوههلاههای آن ین (نمون:پژههی اسنپ فود) .مدیویت بازرگانی.229-208 ،)3( 19 ،
سبحانی ،منوره؛ عطایی ،محمد؛ معمارزاده ط،وان ،غ موضا؛ البوزی ،محمود ( .)1399طواحی مدل مسئولیت اجتماعی بوای
سازمانهای دهلتی ایوان با رهیدود ا ای ه راهبودی .فوایند مدیویت ه توسع.98-3 ،)0( 33 ،:
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.124
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