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Abstract: 
The present qualitative study aims to elaborate on the process of social responsibility in 

corporations through systematic grounded theory. In order to do so, several interviews were 

conducted with 30 corporate managers observing corporate social responsibility and a set of 

primary concepts were recollected via a coding process to extract various categories. Later on, 

in the pivotal coding stage, the connection between these categories were defined in a coding 

paradigm under titles like causal conditions, central phenomena, mutual action and interaction 

strategies, context, intervening conditions, and outcomes of observing corporate social 

responsibility. Then, in the stage of selective coding, each part of the paradigm was explained, 

the plot was designed and the theory was created. Finally, logical statements and strategic 

hypotheses of the study coming out of profound interviews, precise screening and authentic 

summarizing were compiled for future field studies. 
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 پردازش نظري مسئولیت اجتماعی بر مبناي نظریه داده بنیاد

 ) 17/11/1393تاریخ پذیرش:  20/05/93( تاریخ دریافت: 
 

 4علیرضا حسن زاده،  3علی اصغر فانی ،* 2حسن دانایی فرد، 1 محمدرضا نوروزي
 

 چکیده
این پژوهش کیفی با هدف غایی فرآیند تبیین و رخداد مسئولیت اجتماعی در شرکتها با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیـاد انجـام   

نفر از متولیان و مجریان مسئولیت اجتماعی شـرکتها، مجموعـه اي از مضـامین     30شده است. به این منظور ضمن انجام مصاحبه باز  با 
د کدگذاري باز گردآوري شدند و از دل آنها مقوله هایی استخراج گردید؛ سپس در مرحله کدگذاري محـوري، پیونـد میـان    اولیه طی فرآین

این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علی، پدیده محوري، راهبردهاي کنش و کنش متقابل، بستر، شرایط مداخلـه گـر و پیامـدهاي رعایـت     
ر قالب پارادایم کدگذاري تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگـذاري انتخـابی، یکایـک اجـزاي     مسئولیت اجتماعی شرکتها براي شرکتها د

پارادایم کدگذاري تشریح، سیر داستان ترسیم و نظریه خلق شد؛ در پایان گزاره هاي حکمی و فرضیه هاي راهبردي پژوهش که حاصـل  
 مطالعات میدانی آتی تهیه و تدوین گردیدند. مصاحبه هاي عمیق و غربالگري دقیق و تلخیص آنها می باشند براي

 واژگان کلیدي:
 نظریه داده بنیاد مسئولیت اجتماعی شرکتها، شرایط علی، عوامل مداخله گر، راهبردهاي اجرایی،
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 مقدمه -1

انسان موجودي اجتماعی است و نیازهاي خود را از طریق تعامل با اجتماع و زندگی در آن برطرف می سازد 
هاي متنوعی می باشند و به عبارت یک محیط بسته فعالیت نمی کند و در تعامل با زیر سیستمیعنی در 

]، فلذا فعالیت در آن نیازمند یادگیري یک 5»[دهندتر، یک نظام فرعی از نظام اجتماعی را تشکیل میساده
اجتماعی گردد  سري مهارتهایی است که فراگیري درست آن قواعد می تواند منجر به شکل گیري مسئولیت

]4.[ 
]. امروزه مفهوم 22چشم انداز مبهمی از تئوریهاي بحث انگیز، مبهم و پیچیده است[ 1مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی به سرعت رشد کرده و نظر به لزوم توجه آن به عنوان یکی از شاخص هاي مهم و حیاتی 
مدیریت و   جامعه شناسی، تجارت، ري، براي کشورها مفهومی آمیخته از رشته هایی چون خط مشی گذا

و امروزه کمتر کتابی در حوزه مدیریت می توان یافت که به نحوي آشکار و یا تلویحی  حسابداري شرکتهاست
  موضوع مسئولیت اجتماعی را در حوزه عام یعنی جامعه و در حوزه خاص یعنی شرکتها بیان ننموده باشد.

هایی نیز وجود دارند که از اقدامات و شرکتها مهم تلقی می شود و گروهاز طرفی مسئولیت اجتماعی براي 
توان به ها میاند. از جمله این گروه پذیرند و داراي منافع مشروعی از سازمانکنشهاي سازمان تاثیر می

 ].11[ مشتریان، تامین کنندگان مواد اولیه، دولت و جامعه اشاره کرد
ت اجتماعی براي بیشتر افراد، بعضی از دانشمندان بر روي مفاهیم مرتبط با این اخیراً به لحاظ جذابیت مسئولی

 3مقاله ون مارجیک 2مفهوم نیز مطالعاتی را انجام داده اند. به عنوان نمونه براي مفهوم پایداري شرکتی
 ) و براي مفهوم شهروندي در2003و دیگران ( 5ماتن  ، مقاله4)، براي مفهوم شهروندي شرکتی2003(

 می توان نام برد.  ) را2002( 6تجارت مقاله وود و الدگسون
ها نسبت به جامعه و عامه مردم فراتر از ارائه خدمت و باید به این مسئله توجه داشت که مسئولیت سازمان

ها باید این مسئولیت را حس کنند که مشکالت جامعه بخشی از مشکالت آنان به تهیه کاالست. سازمان
باید نسبت به حل و فصل آنها همت گمارند و بخشی از امکانات مالی و انسانی خود را در این  آید وشمار می

ها مهار گسیخته به سوي اهداف خود راه به کار گیرند. موارد متعددي گویاي این واقعیت است که اگر سازمان
 ].1عت سازمان خواهد شد [تازي کنند، جامعه و مصالح آن را زیر پا خواهند نهاد و خیر عامه فداي منفیکه

امروزه عالوه بر مهارتهاي ادراکی، انسانی و فنی مدیران لزوم توجه به مسائل و موضوعات جامعه نیز بر 
اهمیت و دشواري و پیچیدگی مدیریت افزوده است و توجه مدیران به مسائل و موضوعات جامعه بیش از 

 ].2گذشته محسوس و قابل درك است [

1 Social Responsibility 
2  corporate sustainability 
3  Van Marrewijk 
4  corporate citizenship 
5  Matten 
6  Wood and Lodgson 
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 اقتصادي بود و به ایجاد حداکثر سود براي سهامداران محدود شده بود. اًشرکت ها صرف ، نقش1850در دهه 
در این رابطه، چنین رویکردي مطابق با دیدگاه کالسیک بود که هر شرکتی به طور عمده مدیران و 

حال حاضر ایده مسئولیت اجتماعی شرکت ها، پاسخگوي این چالش  سهامداران را در نظر می گرفت. در
ترده می باشد که نه تنها درگیر بحث هاي اقتصادي و مالی بلکه درگیر تعامالت اجتماعی، انسانی و نیز گس

یک رویکرد  بایدسعه پایدار عملکرد اطمینان یابد، به ناچار وت بهشرکتی که می خواهد و زیست محیطی باشند 
 .]21داشته باشد [اجتماعی 

 اجتماعی مسئولیت :تها این چنین آنرا تعریف می کند کهاجتماعی شرک مسئولیت نظران صاحب از اتاوا
 را قانونی مسئولیت یا تعهد معنی آن از بعضی نیست. یکسان افراد همه براي و دارد مختلفی معانی ها شرکت

 می اخالقی مسائل رعایت حسب بر مسئوالنه اجتماعی رفتار معنی به را آن دیگر برخی و کنند، می برداشت
 ].3دانند[

داراي طبیعت  اًموعمو  اصول و ارزش ها کید مجدد برأکار ت و مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کسب 
داوطلبانه و اختیاري می باشد و به فعالیت هایی که بیش از انطباق با قانون است اشاره می کند. مسئولیت 

 ].16[ اجتماعی و محیطی شرکت ممکن است انتظارات در حال تغییر جامعه را منعکس کند
 تعداد و دانند می مقبولیت و مشروعیت معنی به را اند، آن پذیرفته را مفهوم این مشتاقانه که آنانی از بسیاري 

 هاي بنگاه روي بر تر رفتاري عالی ضوابط اعمال براي شده محول وظیفه نوعی مثابه به را هم آن کمی
 ].36پندارند [ می شهروندان نه و صنعتگران ، بازرگانان ، اقتصادي

 می که کردند منتشر خود اجتماعی هاي مسئولیت زمینه در هایی گزارش انگلیسی هاي شرکت 1970 دهه از
 منتشر انگلستان دولتی بخش توسط بیشتر که جوامع محلی و مشتریان مورد در گزارش به آنها جمله از توان
 محیط مورد در گزارش و شد می انسانی منابع حسابداري شامل که کارکنان به مربوط گزارش گردید، می

گرفت. در جدول  قرار دولتمردان توجه مورد محیطی مسائل بیشتر 1990و1980 دهه در. کرد اشاره زیست
 ) زیر خالصه اي از رویکرد ها در مورد مسئولیت اجتماعی را میتوان بدین صورت خالصه کرد:1شماره (

 
 خالصه رویکرد و مفهوم مسئولیت اجتماعی -1جدول شماره 

 خالصه رویکرد و مفهوم نظریه پرداز
 داران و جامعه مسئولیت دارند.مدیران، عالوه بر مسئولیت اقتصادي، در برابر سهام )1932( 1داد

نوشت: هدف از کسب و کار، صرفاً افزایش سود سهامداران » اجتماعی کسب و کار مسئولیت«در مقاله  )1970( 2فریدمن
 است و بهبود رفاه جامعه بر عهده دولت است.

هاي چهارگانه مدیران کسب و کار: مسئولیت اقتصادي، مسئولیت حقوق، مسئولیت اخالقی، و مسئولیت )1979(3کارول
 مسئولیت فداکاري.

هاي اساسی شرکت در کمک به رفاه کلی جامعه است، به عنوان مثال اجتماعی یکی از نقشمسئولیت  )2003( 1جانسون

۱ Dodd 
2 Friedman 
۳ Carol 
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 هایی از جمله: افزایش سودآموزي، حذف فقر و بیکاري، حفظ محیط زیست.فعالیت )2003(

ها، مسئولیت اجتماعی، هفت موضوع دارد: مسئولیت اجتماعی یعنی پاسخگو بودن شرکت در قبال فعالیت )2005( 2پرینی
رایی عملیاتی، حداکثر امنیت، حفظ محیط زیست، کیفیت و نوآوري، گفتمان آزاد، توسعه مهارت، و کا

 شهروند مسئول.
در محیط کسب و کار جدید، مدیران باید هم مسئولیت اجتماعی شرکت و هم عواقب جدي مخاطرات را بر  )2007(3کوکران

 عهده بگیرند.
 ].10منبع: [

 
که باید منافع سازمان را تامین و توجه نمایند باید به موضوعات دیگر نیز مانند تعهد و فلذا مدیران عالوه بر این

ها، آلودگی محیط زیست، تبعیض، فقر، گیريمسئولیت مدیریت در قبال جامعه و افراد جامعه به هنگام تصمیم
باید تصمیماتی بگیرند که بیکاري و تورم، تأمین رفاه، آسایش، نیازها و عالیق مردم جامعه نیز توجه نمایند ن

فقط تامین کننده منافع سازمان و بنگاه باشند و به تعامل سازمان با محیط افراد خود نیز توجه نمایند به 
عنوان نمونه در ایران مجتمع فوالد گستر سهند براي رعایت مسئولیت اجتماعی در باب کاهش آلودگی 

آالیندگی شرکت را به نصف کاهش می دهد انجام داده را که میزان  4کارخانه سیستم نوین پاکسازي مجدد
است و یا شرکت شیرین عسل در جشن گلریزان مشارکت فعال پیدا می کند و یا شرکت آرد اطهر بنیاد 
خیریه و واحدهاي آپارتمانی براي کارگران بی بضاعت را تهیه و تحویل می نماید و یا شرکتهاي موفق در 

ند سبز منطقه و ارتقاي تکنولوژي سوخت خود به سوختهاي پاکتر قدمهاي شهرکهاي صنعتی با ایجاد کمرب
 موثري را در باب مسئولیت اجتماعی در ایران بر می دارند.

از آنجا که تاکنون مطالعه مستقلی در رشته مدیریت به کاوش فرآیند چنین پدیده اجتماعی و سازمانی در 
قالب پژوهش کیفی آنهم با استفاده از نظریه داده بنیاد نپرداخته است فلذا این پژوهش کوشیده است تا خال 

 پژوهشی مزبور را پر نماید. 
 

 شرکتها پیشینه و چارچوب نظري مسئولیت اجتماعی -2

درآمده و مطالعات بسیاري روي آن  در حوزه هاي مختلفاین موضوع به صورت یکی از موضوعات روز 
بر اساس مرور ادبیات مشخص می شود که مدل جامعی در خصوص الگوي ارتقاء  صورت گرفته است.

ده اي در این مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران وجود ندارد. گرچه در سال هاي اخیر پژوهش هاي پراکن
عرصه مطرح شده است، ولی همه آنها از روش شناسی هاي ضعیفی بر خوردار بوده اند و بیشتر تئوري محور 

 بوده اند. 

۱ Johnson  
2 Perini 
3 Cochran 
4 De- Dusting 
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تاب خود با کدر  1983گالبرایت در سال شروع پیشینه بحث مسئولیت اجتماعی شرکتها را می توان نوشته 
 توجهات به سمت رشد فزاینده اندازه و قدرت برخیجلب که در رابطه با  "تهاکتصویر اقتصادي از شر"عنوان 

ه این قدرت میتواند روي سالمت کاند  تهاي بزرگ داراي قدرتی عمومی و همگانی شدهکشر اینکهتها و کشر
 دانست. عمومی جامعه و افراد تأثیر بگذارد و رفاه

قابلیت تأثیر گذاري بر روي  بزرگتهاي که شرکنیز در تایید ادعاي گالبرایت خاطر نشان ساخت  دونالدسون
این  جریانهاي بزرگ اجتماعی را دارند و قدرت آنها صرفاً اقتصادي نیست بلکه سیاسی و اجتماعی نیز هست.

می گوید، » قدرت تصمیم گیري اجتماعی«  ینسون به آنکه پارکتهاي بزرگ براي اعمال آنچه کتوانایی شر
توجه نشان دهند. به قول نیز الن به عواقب اجتماعی آن ک ت ها در اتخاذ تصمیم هايکه شرکباعث شد 

ه داراي نتایج همگانی است. مسئولیت اجتماعی کمی گیرند  ت ها تصمیم هاي خصوصیکشر"ینسون کپار
 ].3[ تها مطرح گردیدکتها در چنین شرایطی به عنوان یک ابزار اداره شرکشر

شرکتها حرکتهاي پراکنده و مختلفی صورت گرفته که  اما در مورد پیشینه  نقش دولت در مسئولیت اجتماعی
را به عنوان سال مسئولیت اجتماعی  2005می توان حرکت سیاسی مهم کمیسیون اروپایی را که سال 

شرکت هاي کشورهاي اتحادیه اروپا نامگذاري کرد اشاره نمود. به عنوان مثال دولت انگلیس وزیر مسئولیت 
همین طور دولت فرانسه شرکتها را ملزم کرد که اثرات اجتماعی و زیست  اجتماعی شرکتها را معرفی کرد.

محیطی فعالیت خود را در برنامه ساالنه مندرج نمایند. در هلند نیز دولت هلند با حمایت از طرح هاي مالی 
براي شرکتهاي بزرگ، در تطابق با مقررات سازمان توسعه صنعتی ملل متحد قدم برداشت. و یا دولت 

رك مرکز مطالعات کپنهاك را پایه گذاري کرده و بر روي موضوع دولت و مسئولیت اجتماعی شرکتها دانما
در ادامه به برخی پژوهشهاي صورت گرفته در مورد مسئولیت اجتماعی  ).1387 دوار،ی(ام فعالیت می نماید
 اشاره می گردد.

انجام داده این پژوهش  "ظیفه ي دولتمسئولیت اجتماعی شرکتها، و")، پژوهشی با عنوان 2005( 1. بیچتا1
 بیشتر بر مسائل زیر تمرکز دارد:

 تعریف مسئولیت اجتماعی شرکتها •
 دیدگاه آکادمیک و تئوریک بر مسئولیت اجتماعی شرکتها •
 دیدگاه سیاسی و خط مشی هاي مسئولیت اجتماعی شرکتها  •
 مقررات در موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها •

 
مسئولیت اجتماعی شرکتها و پایداري اجتماعی، یک وظیفه براي ")، پژوهشی با عنوان2005( 2. ماتیاس2

انجام داده است و بر پیدا کردن و همچنین توسعه ي منطقه مشترك بین دولت و بخش  "دولت محلی
عی خصوصی تمرکز دارد و در نهایت به این نتیجه می رسد که افزایش دخالت دولت در حوزه مسئولیت اجتما

1 Bichta 
2 Matias 
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در برابر بخش خصوصی باعث نیل به اهداف اجتماعی بیشتري می شود. همچنین با شفاف ساختن اهداف 
مشارکت در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها و آگاهی شهروندان از چرایی حضور و مداخله دولت در این 

 د شد.  حوزه باعث افزایش مشارکت شهروندان در رسیدن به اهداف توسعه اجتماعی پایدار خواه
انجام  "تغییر نقش دولت در مسئولیت اجتماعی شرکتها ")، پژوهشی با عنوان2006( 1. آلبرادو و همکاران3

 داده و مسائل زیر را بررسی نموده اند:
 جهانی شدن، اقتصاد جدید و مسسئولیت اجتماعی •
 مدل جدید حکمرانی و مسئولیت اجتماعی •
 حکمرانی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی •
 پایدار و مسئولیت اجتماعی توسعه •
 نقش دولت در ارتقاء مسئولیت اجتماعی •
 خط مشی گذاري: چهارچوبی براي کنش دولت    •

و به این نتیجه رسیدند که عوامل مختلف و متنوعی بر مسئولیت اجتماعی شرکتها تاثیر گذارند و دولتها 
 بین شهروندان را دارند.نیازمند استراتژي هاي عملی بر نهادینه سازي مسئولیت اجتماعی در 

خط مشی هاي عمومی در مسئولیت اجتماعی شرکتها و ")، پژوهشی با عنوان 2007. آلبرادو و همکاران (4
انجام دادند که هدف اصلی این پژوهش تحلیل سیاستگذاریهاي متفاوت اتحادیه اروپا  "نقش دولتها در اروپا

ین تعیین و طراحی خط مشی هایی که در ارتقاء در ارتقاء مسئولیت اجتماعی شرکتها می باشد. همچن
مسئولیت اجتماعی شرکتهاي اروپایی کمک کننده باشد. و در نهایت نتیجه گیري می کند که دولت ها در 

 ایجاد نقطه بهینه بین تجارت، محیط و اجتماع نقش مهمی دارند.
به بررسی  "ا مقررات دولتمسئولیت اجتماعی شرکتها ی")، در پژوهشی با عنوان 2009( 2. پولیشچاك5

مسئولیت اجتماعی شرکتها و تحلیل عوامل سیاسی، اجتماعی و نهادي که می توانند مسئولیت اجتماعی 
 شرکتها را در جامعه ارتقا بخشند پرداخته است.

تجربه هاي نقش دولت در افزایش مشوقهاي مسئولیت اجتماعی  ")، پژوهشی با عنوان 2009( 3. بهاوي6
 انجام داده که در آن مسائل زیر را مورد توجه و تمرکز قرار داده است:  "بخش خصوصیشرکتها در 

 تمرکز به نقش بیشتر دولت در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها •
هندوستان به منظور  4نقش بیشتر دولت در ارتقاء مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایالت گجرات •

 رسیدن به توسعه ي اجتماعی

1 Abrado et al 
2 Polishchak 
3 Behavi 
4 Gujarat 
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ي توسعه سرمایه اجتماعی شرکتهاي سه کشور انگلستان، دانمارك، سوئد در استفاده از مدلها •
 ساختار حکمرانی شرکتها در هندوستان به منظور ایجاد حس رقابت در هندوستان.

و به این نتیجه رسید که دولتها می توانند با بهره گیري از ابزارهاي تشویقی در ارتقاي مسئولیت اجتماعی 
 را داشته باشند  شرکتها نقش بسیار مهمی

نقش دولت در مسئولیت اجتماعی شرکتها: کاراکتربندي خط ") در پژوهشی با عنوان 2010( 1. استیورر7
به مطالعه بعد سیاسی مدیریت مسئولیت اجتماعی  "مشی هاي عمومی در مسئولیت اجتماعی شرکتها در اروپا

سئولیت اجتماعی شرکتها به صورت شرکتها پرداخته و اینکه چگونه خط مشی هایی تدوین شوند که م
داوطلبانه صورت گیرد. همچنین اینکه چرا دولت عالقه مند به دخالت در حوزه مسئولیت اجتماعی 
شرکتهاست؟ و در پاپان یک گونه شناسی براي مسئولیت اجتماعی شرکت ارائه می کند که شامل پنج ابزار 

 (قانونی، اقتصادي، اطالعاتی، مشارکتی و مرکب) است.
با حمایت  "مسئولیت اجتماعی شرکتها و حکمرانی")، در پژوهشی با عنوان 2010( 2. یوتینگ و کارلوس8  

 مرکز مطالعات سازمان ملل انجام دادند و روي موضوعاتی زیر تمرکز داشته اند:
 بحران فکري مسئولیت اجتماعی شرکتها  •
 مسئولیت اجتماعی شرکتها و تغییر مدلهاي حکمرانی •
 ئولیت اجتماعی شرکتها و خط مشی گذاري اجتماعی در زیمباوه ارتباط مس •
 مسئولیت اجتماعی شرکتها و کاهش فقر •

و به این نتیجه رسیدند که کشور زیمباوه براي ارتقاي مسئولیت اجتماعی شرکتها باید به مشوق هاي درون 
 شرکتی مانند رفع تبعیض و برابري فرصتهاي شغلی براي کارکنان تالش نماید.

ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها، تکمیل  ") در پژوهشی با عنوان 1387. در ایران نیز علیرضا امیدوار (9
به مطالعه تئوریک مسئولیت اجتماعی شرکتها به عنوان مدیر  "کننده و جایگزین سیاست ها و وظایف دولت

مسئولیتهاي یک شرکت  مرکز ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران به چند سوال از جمله اینکه
خصوصی در قبال جامعه اي که در آن فعالیت می کند چیست؟ آیا مسئولیت یک شرکت صرفاً بقا و به 
حداکثر رساندن سود است؟ آیا عالوه بر مسئولیت اقتصادي و قانونی شرکتها، مسئولیت اخالقی و اجتماعی 

ر مورد مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران و نیز دارند؟ پرداخته است و نتیجه این تحقیق تدوین ادبیات د
همچنین تاثیر سیاستهاي دولت (سیاستهاي تشویقی و تنبیهی) به عنوان استراتژیهاي کاربردي دولت براي 

 مدیریت مسئولیت اجتماعی را بیان نمود. 
 خیریه هاي و کمک اي صدقه هدایاي معادل یا و بودن مسئول معنی برخی مسئولیت اجتماعی به  براي
 را مفهوم این مشتاقانه که آنانی از بسیاري پندارند، اجتماعی می آگاهی معنی به را آن نیز بعضی است،

 وظیفه نوعی مثابه به را هم آن کمی تعداد و دانند می مقبولیت و مشروعیت معنی به را اند، آن پذیرفته

1 Steverer 
2 Yoting & Carlos 
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 نه و صنعتگران ، بازرگانان ، اقتصادي هاي بنگاه روي بر تر رفتاري عالی ضوابط اعمال براي شده محول

 ].36پندارند[ می شهروندان
 و ها برنامه ها، تالش کند می قادر را آنها زیرا است؛ جذابتر ها حکومت براي ها شرکت اجتماعی مسئولیت
 گذاري سیاست تدوین در دولت، سنتی نقش مکمل و کنند قانونی یا و تکمیل جایگزین، را ها سیاست

مفهوم موضوعی است که امروزه در کشورهایی با اقتصاد باز توسط بازیگران ]. این 37[ باشند کارا اجتماعی
 مختلف مطالعه و بررسی می گردد. از جمله این بازیگران عبارتند از:

 حکومتها، به جهت قدرت اثرگذاري بیشتر شرکتها در مقایسه با حکومتهاً  •
 ر آنها. شرکتها، ایجاد حالت رقابتی و افزایش سهم بازا •
 جامعه مدنی، اشراف به فساد مالی شرکتها •
 سازمانها بین المللی، از نظر تاثیرگذاري شرکتها در شکل گیري و حفظ مسئولیت اجتماعی شرکتها •
 دانشجویان و مراکز علمی،  از نظر نقش مسئولیتهاي اجتماعهی شرکتها در توسعه کشور •
 ].3اثیر گذاري شرکتها [سازمانهاي خصوصی ایجاد نوعی حالت کنترلی براي ت •

 هاي پژوهشهدف غایی و پرسش
هدف غایی از این پژوهش، خلق نظریه داده بنیاد  فرآیند رخداد مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران است در 

 این راستا، پرسش هاي پژوهش به شرح زیر است:
 چگونه است؟ مسئولیت اجنماعی در شرکتهاي ایرانی. فرآیند رخداد 1
عناصر تشکیل دهنده (مقوله اصلی، شرایط علی، زمینه، شرایط مداخله گر، راهبردهاي کنش و کنش . 2

 متقابل و پیامدها) فرآیند مزبور کدامند؟
 چگونه است؟  اجنماعی در شرکتهاي ایرانی. روابط بین عناصر تشکیل دهنده فرآیند رخداد مسئولیت 3

 روش شناسی پژوهش: راهبرد نظریه داده بنیاد
نظریه داده بنیاد است. این راهبرد روشی نظام مند و کیفی براي خلق  راهبرد مورد استفاده در این پژوهش،

نظریه اي است که در سطحی گسترده به تبیین فرآیند، کنش یا کنش متقابل موضوعی با هویت شخصی می 
پژوهش است، راهبرد نظریه داده ]. از آنجا که فرایند رخداد مسئولیت اجتماعی شرکتها مطلوب این 19پردازد [

]. ما در این پژوهش از طرح نظام مند راهبرد مزبور استفاده کرده ایم که 13بنیاد با این مطلوب سازگاري دارد[
خردمایه گزینش آن روش مندي در بهره گیري از دیدگاه هاي مشارکت کنندگان و نیز اختتام آن به مجموعه 

 ].31اي از قضایاست [
 

 ري و تفسیر داده هارویه گردآو -3

 نمونه و ابزار
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نفر از اعضاي هیات مدیره، مسئولین، مجریان و به طور کلی مطلعین اجرا و سیاستگذاري حوزه اجرایی  30با 

مسئولیت اجتماعی در شرکتهاي مجري مسئولیت اجتماعی شرکت ها مانند شرکت آرد اطهر، شرکت شیرین 
خامنه، شرکت واردات و صادرات خشکبار رحمانی و انجمن  عسل، شرکت فوالد گستر سهند، شرکت خشکبار

حمایت از زندانیان در مورد موضوع این پژوهش مصاحبه هایی رودر رو، عمیق و با طرح پرسش هایی باز بین 
دقیقه انجام شد که گاه براي به اشتراك گذاري یافته هاي مقدماتی، تکمیل، اصالح و جرح و  150تا  45

ار نیز می شدند. نمونه گیري به صورت نظري انجام شد، نمونه گیري نظري نوعی نمونه تعدیل داده ها تکر
گیري هدفمند است که پژوهشگر را در خلق یا کشف نظریه یا مفاهیمی که ارتباط نظري آن ها با نظریه در 

ود نه لزوماً حال تکوین اثبات شده است، یاري می کند.  در نمونه گیري نظري از رویدادها نمونه گیري می ش
از افراد و اگر به سراغ افراد می رویم با هدف کاوش رویدادهاست، رویدادهایی که نشانگر مقوله هاي 

پرسشها و مقایسه هایی   گوناگون مرتبط با پدیده مورد بررسی پژوهش هستند. راهنماي نمونه گیري نظري،
وز می یابند و موجب می شوند مقوله هاي هستند که در خالل تجزیه و تحلیل مفاد مصاحبه ها با افراد بر

خصوصیات و ابعاد آن ها کشف شوند. کد گذاري داده ها نیز همزمان با گردآوري آنها انجام می گیرد   مناسب،
]. افراد انتخاب شده براي مشارکت در این پژوهش از جمله آگاه ترین اعضا از فرآیند رخداد مسئولیت 31[

به عنوان مجریان مستقیم محسوب می شدند. و حضور فعال ایشان در صحنه  اجتماعی شرکتها و بعضاً خود
هاي نمود مسئولیت اجتماعی در مراسماتی مانند جشن گلریزان و ستاد دیه براي همه محرز بود. از این افراد 

 رخداد مسئولیت اجتماعی شرکتها، علل و عوامل اثرگذار در بروز مسئولیت اجتماعی و نیز درباره فرآیند
پیامدهاي آن سواالتی طرح گردید مصاحبه ها ضبط گردید تا با مرور چند باره گفتگوها، تحلیل و بررسی 

]. نمونه گیري نظري تا رسیدن 23دقیق تري نسبت به دیدگاههاي طرح شده مشارکت کنندگان انجام شود[
در آن دیگر داده هاي مقوله ها به اشباع نظري ادامه یافت؛ مقصود از اشباع نظري یعنی مرحله اي که 

برقرار و تایید شده جدیدي در ارتباط با مقوله پدید نیایند، مقوله گستره مناسبی یافته و روابط بین مقوله ها 
 ].24باشند [

 کدگذاري داده ها

بر اساس طرح نظام مند نظریه داده بنیاد، براي تحلیل داده هاي کیفی گردآوري شده باید سه مرحله کد 
حوري و انتخابی سپري می شد تا در نهایت پارادایمی منطقی یا تصویري عینی از نظریه خلق گذاري باز، م

شده ارائه گردد. از آنجا که پایه هاي اصلی ساختن نظریه مفاهیم هستند، الزم است سازو کاري تعبیه شود تا 
نظریه داده بنیاد در  مفاهیم شناسایی و بر حسب خصوصیات و ابعادشان بسط داده شوند. این سازوکار در در

کدگذاري باز انجام می شود بطوریکه از دل داده هاي خام اولیه، مقوله هاي مقدماتی در ارتباط با پدیده مورد 
براي کسب  مقایسه موارد، رویدادها و دیگر حاالت پدیده ها،  بررسی از طریق سوال کردن درباره داده ها،

 از دل داده هاي خام اولیه، مجموعه اي از مقوله ها ضمن   ]. 31استخراج می شوند [ -شباهت ها و تفاوت ها
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) محور فرایند در 1یکی از مقوله ها (مقوله اصلی  کدگذاري باز ظهور یافت؛ در مرحله بعد (کدگذاري محوري)،

حال بررسی و اکتشاف قرار گرفت و سپس مقوله هاي دیگر به طور نظري به آن ارتباط داده شد. این مقوله 
(کنش یا کنش هاي  3راهبردهاي کنش و کنش متقابل  (علل موجه پدیده اصلی)، 2ها عبارتند از شرایط علی
(شرایط بستر ساز  4زمینه برخورد و پاسخ به پدیده اصلی انجام می شوند)،  اداره،   متقابلی که براي کنترل،
(ره آورد به  6ثر در راهبردها) و پیامدها(شرایط بستر ساز عام مو 5شرایط مداخله گر  خاص موثر در راهبردها)،

) نشان دهنده روابط میان مقوله هاي مزبور در قالب مدل علی، موسوم به 1کار بستن راهبردها) شکل (
است. بر اساس کدگذاري انتخابی، نظریه پژوهش درباره فرآیند پدیده رخداد مسئولیت  7پارادایم کدگذاري

بیانی از فرایند پژوهش، نحوه یکپارچه سازي مقوله ها   گذاري انتخابی،اجتماعی شرکتها رعایت شده است. کد
پژوهش است. گزاره هاي حکمی یا قضاوتهاي پژوهش که بر  8و پاالیش آنها و به دیگر سخن سیر داستان

 ].31روابط درونی مقوله ها اشاره دارند، محصول کدگذاري انتخابی قلمداد می شوند[
 

 کدگذاري محوريمولفه هاي پارادایم 

 شرایط علی

اثرگذاري سیاسی،  منفعت طلبی اقتصادي، الزامات قانونی،   بر اساس دیدگاه مشارکت کنندگان پژوهش،
 شخصیت مدیریتی به عنوان شرایط علی رفتار مسئولیت اجتماعی در شرکت ها شناسایی گردید.

اجتماعی شرکت ها با توجه به  یکی از شرایط علی در فرآیند اجراي مسئولیت منفعت طلبی اقتصادي:
مصاحبه ها صورت گرفته عامل اقتصادي بود بدین صورت که برخی شرکت ها مسئولیت اجتماعی را براي 
منفعت طلبی اقتصادي انجام می دهند یعنی براي افزایش فروش و افزایش درآمد شرکت. به گفته یکی از 

 مصاحبه شوندگان در مورد منفعت طلبی اقتصادي:
رعایت مسئولیت اجتماعی باعث افزایش فروش شرکت ما در مدت زمان انجام مسئولیت اجتماعی شد و .... "

این افزایش و لو به صورت رعایت نمادین مسئولیت اجتماعی بوده و بازخوردها نیز تصدیق گر این افزایش 
 ."فروش به جهت رعایت مسئولیت اجتماعی بود

یکی دیگر از مبادي باب رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها در شرکتهاي مجري مسئولیت  الزامات قانونی:
اجتماعی شرکتها الزامات قانونی بر شرکتها مجري بود. بدین صورت که برخی شرکتهاي مشارکت کننده در 

الغی این تحقیق در باب فضاي اجراي مسئولیت اجتماعی شرکت ها اذعان داشته اند که قوانین و مقررات اب
از سوي دولت مبنی بر رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها آنها را وادار به اجرا و رعایت مسئولیت اجتماعی 

1 Core Category 
2 Casual Condition 
3 Action/ Reaction Strategies 
4 Context 
5 Intervening Conditions 
6 Consequences 
7 Coding Paradigm 
8 Story Line 
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شرکتها واداشته اند که این منطق رعایت مسئولیت هاي اجتماعی شرکتها بدین طریق در کشورهایی با 

مصاحبه شوندگان در مورد شاخص رعایت باالي مسئولیت اجتماعی کمتر دیده می شود.  به گفته یکی از 
 الزامات قانونی:

.... اگر قوانین و مقررات سخت گیرانه در صورت عدم رعایت مسئولیت اجتماعی وجود نداشت  انجام هزینه "
 ."هاي اضافی لزومی براي شرکت نداشت

ثیر مقصود از اثرگذاري سیاسی بنا بر اذعان مشارکت کنندگان و مصاحبه شوندگان تا اثرگذاري سیاسی: 
آنها در امورات عمومی منطقه فعالیت شرکت آنها است. و اینکه آنها بتوانند در منطقه فعالیت خود تاثیر گذار  
باشند و بتوانند معادالت منطقه اي محل فعالیت آنها را گاهاّ به سمت و سوي خود تغییر نمایند که در این 

 اثرگذاري گفته یکی از مصاحبه شوندگان در مورد  بهنماید.  راستا رعایت مسئولیت اجتماعی به آنها کمک می
 : سیاسی

.... رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها به سان ابزاري براي تغییر معادالت منطقه به نفع ما ست. به عنوان "
مثال هزینه کردن براي امور مسئولیت اجتماعی باعث نفوذ ما در گروههاي تاثیر گذار منطقه می گردد و با 

ر واقع می توان امتیازات ویژه و انحصاري را از دولت یا مقامات دولتی براي شرکت گرفت که در این کار د
 ."صورت عدم انجام هزینه هاي مسئولیت اجتماعی گرفتن این امتیازات مشکل است

یکی دیگر از مواردي که باعث رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها در شرکتهاي مورد  شخصیت مدیریتی: 
دیده میشد و فراوانی این پاسخ نیز به مراتب قویتر و دلپذیر تر جلوه می نمود این بود که مجریان بررسی شده 

مسئولیت اجتماعی در شرکتها بر اساس ویژگیهاي درونی اقدام به رعایت مسئولیت اجتماعی در شرکت ها 
 :مدیریتی می نمودند. به گفته یکی از مصاحبه شوندگان در مورد شخصیت

ئولیت اجتماعی را براي رضاي خدا و انبیاي الهی انجام می دهم و خیر آن را نیز در این دنیا ... من مس"
ام و از پدر و مادر و منبر نیز به یادگار به ما گذاشته شده است که در راه خدا انفاق و بخشش نمایید و من دیده

جبران این لطف الهی را در رعایت خودم را درباره این فضلی که از جانب خدا به من رسیده یکی از راههاي 
 ."مسئولیت اجتماعی می دانم

 مقوله (پدیده) اصلی

است. مقصود از این مقوله بروز تمایل در شرکتها به  "میل به انجام مسئولیت اجتماعی شرکتها"مقوله اصلی 
است.  رعایت مسئولیت اجتماعی آنها در قبال جامعه و شهروندان و ایجاد تصویري مناسب و مساعد 

دیدگاههاي مختلفی در مورد این موضوع از مشارکت کنندگان دریافت شد که بعضاً با مطالب ادبیات موضوع 
نیز همخوانی داشتند و گاهاً نیز با توجه به اینکه کشور ما زمینه اسالمی دارد بسیار قویتر از ادبیات غربی بر 

 :مدیریتی مصاحبه شوندگان در مورد شخصیتمسائل اخروي تاکید داشت به عنوان مثال به گفته یکی از 
.... من نسبت به جامعه اي که در آن زندگی می کنم مسئول ام و مسئولیت دارم و این طور نیست که فکر "

کنم جامعه این حس امنیتی که دارم به من مقروض است بنابراین من نیز به عنوان فردي که توانایی مالی 
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به عنوان مسئولیت اجتماعی یعنی انجام کارهاي نیک و خوب، عدم تبعیض،  خوبی را در حد خود دارم دینم را

توجه به آخرت، وقف و حمایت از فقرا، به این جامعه و مردمم و شهروندانم ادا نمایم و امیدوارم خداوند کریم 
 ."مرا در راه نیل به این مهم یاري و کمک نماید

 :راهبردها -4

اجتماعی،  امور فرهنگی، انجام امور مذهبی، انجام امور انجام  هش،بر اساس دیدگاه مشارکت کنندگان پژو 
دولتی و به عنوان راهبردهاي رفتار مسئولیت اجتماعی در شرکت ها شناسایی  مناسب هاي مشی خط اجراي
 گردید.

 مذهبی امور انجام

بین شرکتهاي یکی از راهکارهایی که به عنوان راهبرد در حوزه ارتقاي مسسئولیت اجتماعی شرکتها در 
مجري مسئولیت اجتماعی شرکتها مطرح بود انجام امور مذهبی بود به عنوان مثال یکی از مشارکت کنندگان 

 در این رابطه این چنین پاسخ داد:
.... کمک به برگزاري مراسمات ویژه ماه محرم مانند دادن ناهار و شام و اجراي مراسم ادعیه هایی مانند "

بین کارکنان باعث ایجاد یک حس همدلی قوي در بین پرسنل و مدیران براي خوب دعاي زیارت عاشورا در 
بودن و ایجاد یک حس خوب نوع دوستی و هم دوستی زیبا می گردد. همچنین من همیشه در بین کارکنانم 
دیده ام که برگزاري مراسمات مذهبی همواره سبب ایجاد یک حس ضمنی همدلی و توجه به هم نوع را در 

 . "رکنان زنده کرده است بطوریکه این مهم سبب تقویت بهره وري کل شرکت نیز گردیده استبین کا

 فرهنگی امور انجام

مورد بعدي که در بین مصاحبه هاي مختلف بیشتر مشارکت کنندگان بر آن متفق القول بودند لزوم توجه به 
کردند که میزان رعایت مسئولیت  انجام امور فرهنگی بود تقریباً اکثریت مشارکت کنندگان اینگونه ذکر

اجتماعی در بین مردم ما رو به کمرنگ شدن است و دلیل آن گرایش مردم به مادیات و تجمالت بود. به 
 عنوان مثال یکی از مشارکت کنندگان در این رابطه این چنین پاسخ داد:

نوع دوستی و همدیگر دوستی .... انجام اموري مثل جشن گلریزان تاثیر بسیار زیادي در فراهم آوردن حس "
در بین افراد می باشد. من معتقدم که مردم ما جزو مردم بسیار مهربان و مثال زدنی اند ولی توجه آنها به 
مسائل مادي به خاطر باال بودن هزینه ها سبب فراموشی بعضی از صفات در بین این مردم نیک می گردد 

کوکاري و جشن گلریزان باعث جلب مشارکت این مردم ولی مشارکت دادن آنها در جشنهایی مثل جشن نی
 ."مهربان می گردد و هیچوقت نباید این مردم و مشارکت آنها را نادیده گرفت

 یا مشارکت کننده ي دیگري در این باره این چنین گفت: و 
ن توزیع ... همواره در شرکت ما با فرا رسیدن جشن نیکوکاري اطالعیه هایی از سوي شرکت در بین کارکنا"

می شود و این استقبال همواره چشمگیر و چشم نواز بوده است. همواره با فرار رسیدن یک سري اعیاد ملی و 
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مذهبی توجه مردم و کارکنان و مدیران شرکت به مشارکت با ستادهایی مثل ستاد دیه براي رهایی افراد از 

به عنوان متولیان شرکت این توجه را  زندان و برگرداندن حس خوب آزادي به چشم می خورد و همواره ما
 ."ارج و ارزش می نهیم و همواره سعی در پیشی گرفتن از رقبا در مشارکت بیشتر بر می آییم

بنابراین شایسته است که انجام امور فرهنگی به عنوان یکی از راهبردهاي تقویت مسئولیت اجتماعی شرکت 
 ها مد نظر قرار گیرد. 

 اجتماعی امور انجام

ه مشارکت کنندگان در مصاحبه سبب تقویت مسئولیت اجتماعی شده انجام امور برخی از اموري که بنا به گفت
اجتماعی در بین کارکنان بوده است. به عنوان مثال یکی از مشارکت کنندگان در این رابطه این چنین توضیح 

 داد:
ماعی انجام میدهم به این دلیل که همواره به ..... من همواره رعایت مسئولیت اجتماعی را با انجام امور اجت"

این نتیجه رسیده ام که یادگیري اجتماعی تاثیر شگرفی را در بین افراد هدف دارد به عنوان مثال ما براي 
رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها آمدیم در یکی از شهرهاي محروم اطراف شرکتمان یک مدرسه درست 

شرکت اسم خورد ولی تاثیر بسیار زیادي در بین رقبا و افرادي که  کردیم این مدرسه درست است به نام
عالقه مند به رعایت مسئولیت اجتماعی داشتند گذاشت ساخت این مدرسه به عنوان یک کار اجتماعی و 

این منطقه شرکت  درخواست کمک از افراد این منطقه باعث یک پایداري نسبی براي شرکت نیز شد و مردم
دانستند و به چشم بد و تنها یک شرکت سود طلب به آن نگاه نکردند و این خود یک آرامش  ما را از آن خود

 .  "نسبی را هم به اعضاي هیات مدیره و هم پرسنل به ارمغان آورده است

 دولتی  مناسب هايمشی خط اجراي

داشتند و بر این مسئله بیشتر مصاحبه شوندگان در این تحقیق بر لزوم اجراي سیاستهاي تشویقی دولت توجه 
تاکید داشتند که دولت با اجراي سیاستهایی مثل معافیتهاي مالیاتی می تواند شرکتها را در سوق دادن آنها به 
اجراي مسئولیت اجتماعی تشویق نماید. به عنوان مثال یکی از صاحبان صنایع بخش خصوصی نکته هایی را 

 یان نمود:در این رابطه بدین صورت که در ذیل می آید ب
.... دولتها با وضع مقررات مختلف در حوزه اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها مختار به جبر و تشویق اند "

ولی ما خودمان به عنوان یکسري افرادي که بدون دخالت و امر و نهی دولت به اجراي مسئولیت اجتماعی 
مسئولیت اجتماعی شرکتها پیش روي ما می پردازیم و دوست داریم دولت مقررات تشویقی در راستاي اجراي 
 ."بگذارد نه اینکه بعضاً شاهد مقررات محدود کننده در این مسیر باشیم

 یکی دیگر از مشارکت کنندگان در این رابطه این چنین پاسخ داد: 
 بهتر است دولت در همه بخشها وارد نشود .... به اعتقاد ما به عنوان مجریان مسئولیت اجتماعی شرکتها، "

زیرا که رعایت مسئولیت اجتماعی بیشتر در حوزه اخالقی است و منشا فردي دارد و سیاستگذاري بیش از حد 
 . "دولت در این کار نه تنها چاره ساز نبوده بلکه مشکل ساز نیز خواهد بود
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 بستر

ن بستر آموزش، مقررات دولتی و عوامل تکنولوژیکی به عنوا  بر اساس دیدگاه مشارکت کنندگان پژوهش،
 رفتار مسئولیت اجتماعی در شرکت ها شناسایی گردید.

 آموزش

آموزش را می توان به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم نمود. آموزش عمومی همان تدوین خط مشی 
هاي مناسب آموزشی و آموزش خصوصی یا اختصاصی همان تعلیم و تربیت شرکتی است. بر طبق اظهار نظر 

یکی از عوامل بستر ساز رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها از دیدگاه مجریان پاسخ دهندگان در مصاحبه 
استقرار نظام آموزشی مناسب و حمایتگر مسئولیت اجتماعی در شرکت ها می باشد تا اینکه بتواند فرهنگ 
رعایت مسئولیت اجتماعی را در بین گروه مدیریت و پرسنل جاري و تقویت نماید. به عنوان مثال یکی از 

 ارکت کنندگان در این رابطه این چنین پاسخ داد:مش
.... الگو بودن و الگو سازي رعایت مسئولیت اجتماعی در شرکت باعث تقویت این حس رعایت مسئولیت "

اجتماعی در شرکت ها می باشد شرکتهایی که داراي نظام تعلیم و تربیت مناسب شرکتی در فضاي مسئولیت 
اعث خواهند شد رعایت مسئولیت اجتماعی از جز به کل حرکت نماید و اجتماعی شرکت ها داشته باشند ب

رعایت مسئولیت اجتماعی به یک رفتار جمعی و گروهی تبدیل شود و این یک حرکت پیشبرنده در جامعه 
 ."مان خواهد شد و درواقع همان چیزي است که ما الزم داریم

 د:یکی از مشارکت کنندگان در این رابطه این چنین پاسخ دا
.... ارزشهایی مثل احترام به بزرگترها در گذشته نسبت به امروزي ها بسیار پر رنگتر بود درصورتیکه امروزه "

اینگونه نیست امروزه اگر پیر مرد یا پیر زنی وارد یا مترو یا اتوبوس شلوغ شود کمتر کسی نسبت به گذشته 
گونه نبود و کتابهاي ما باید این مفاهیم را به حاضر به جا دادن به آنها می شود در صورتیکه در گذشته این

 .  و یا مشارکت کننده دیگري اینگونه به سخن پرداخت که:"مردم یاد دهند
...... عدم توجه مناسب سیستم آموزش و پرورش و آموزش عالی ما به سیاستگذاري مناسب در حوزه ایجاد "

دیگر از عوامل کمرنگ شده این حس خوب  فرهنگ مسئولیت پذیري اجتماعی را می توان به عنوان یکی
مسئولیت پذیري اجتماعی شده است و آموزش و پرورش ما باید کتاب هایی را تدوین نماید که به ارزشهاي 

. "واالیی چون مسئولیت پذیري اجتماعی و حفظ محیط زیست و دیگر موضوعات مرتبط بیشتر و بهتر بپردازد
به عنوان یکی از راهبردهاي تقویت  آموزشی مناسب هاي یمش خط بنابراین شایسته است که تدوین

 مسئولیت اجتماعی شرکت ها مد نظر قرار گیرد. 

 مقررات دولتی 

مرور ادبیات مختلف در باره موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها نیز راهنماي این مطلب است که مقررات 
غیب و عالقه شرکتها به رعایت مسئولیت دولتی در باب مسئولیت اجتماعی باید همواره سعی در ایجاد و تر

اجتماعی شرکتها شوند و در واقع اتخاذ یک استراتژي تشویقی بسیار مناسب تر و اثربخشتر از دیگر استراتژیها 
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خواهد بود این بهترین نوع رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها خواهد بود. یکی از مشارکت کنندگان در این 

 رابطه این چنین پاسخ داد:
..... یکی از دالیلی که سبب تشویق شرکت ما در پا گذاشتن به عرصه مسئولیت اجتماعی و همچنین تقویت "

حضورمان شد استفاده از تخفیفات مالیاتی با توجه به حضور ما در در امور خیریه و عام المنفعه مانند مشارکت 
ي را که صرف اموري مثل مدرسه سازي در اموري مانند مدرسه سازي بود. به عنوان مثال ما مقدار هزینه ا

می نماییم با استفاده از سیاست تشویقی دولت به عنوان کسر مالیات براي ما در نظر گرفته می شود که با 
 . "این کار هم در امور خیریه شرکت می کنیم و هم اینکه تخفیف مالیاتی به عنوان پاداش از دولت میگیریم 

 عوامل تکنولوژیکی

ژیکی یعنی استفاده از تکنولوژیهایی که آلودگی کمتري و تولید با خطاي کمتري را به همراه عوامل تکنولو
دارد ولی یکی از گالیه هاي مشترك مشارکت کنندگان بخش صنعت که عالقه مند به رعایت مسئولیت 

آلودگی  عالقه به استفاده از یکسري تکنولوژیها دارندکه"اجتماعی شرکتها بودند این بود که می گفتند 
محیطی و صوتی کمتري را دارند ولی استفاده از این تکنولوژیها به دلیل گاهاً یکسري محدودیتهاي تحریم و 
تمام شدن قیمت باالي واردات آنها استفاده از آنها را در کشور مشکل می سازد. یکی دیگر از مشارکت 

 کنندگان در این رابطه این چنین پاسخ داد:
تظار داریم به شرکت هایی که می خواهند تکنولوژیهایی را که با استفاده از آنها آلودگی .... ما از دولت ان"

 . "کمتري به محیط نسبت به تکنولوژیهاي جایگزین دارند وارد کنند را بیشتر حمایت مالی نمایند. 

 گر مداخله شرایط

سیاسی، -اقتصادي ، عواملاي رسانه سازي بازار، فضا عوامل  بر اساس دیدگاه مشارکت کنندگان پژوهش،
گر رفتار مسئولیت اجتماعی در  مداخله المللی به عنوان شرایط بین اجتماعی و عوامل -فرهنگی عوامل

 شرکت ها شناسایی گردید.
 بازار عوامل

عوامل بازار را می توان تولید کنندگان، عرضه کنندگان و فراهم کنندگان نام برد یکی از عواملی که در 
ت اجتماعی شرکتها تاثیر گذار است عوامل بازار است. یکی از مشارکت کنندگان در این رابطه اجراي مسئولی

 این چنین پاسخ داد:
.... یکی از عواملی که به اجراي مسئولیت اجتماعی کمک می کند عوامل زنجیره تامین بازار است به عنوان "

ید که از لحاظ ایمنی و سالمت داراي کیفیت پایین مثال اگر توزیع کننده مواد به کارخانه، موادي را توزیع نما
است و یا به عبارت دیگر موادي که مغایر با موازین مسئولیت پذیري باشد استفاده کند، در نهایت این مواد در 
فرآیند تولید نیز به ناچار بصورت مواد غیر استاندارد استفاده شده و مسلماً نتیجه این کار تولید کاالیی بدون در 

ر گرفتن معیارهاي سالمت و یا به عبارتی نقض حقوق شهروندي و یا عدم رعایت مسئولیت اجتماعی نظ
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.  بنابراین در رعایت مسئولیت اجتماعی شرکت ها باید تمامی عوامل دست به دست هم دهند تا "خواهد بود

 رعایت مسئولیت اجتماعی تحقق یابد.

 اي رسانه سازي فضا

اي هدف نکات متفاوتی را در باب مسئولیت اجتماعی شرکتها روشن و واضح مصاحبه هاي مختلف با گروهه
نمود به عنوان مثال یکی از این زوایا آشکار کردن بیشتر قدرت رسانه اي در تبلیغ و ترویج مسئولیت اجتماعی 

 شرکتهاست. به طوریکه یکی از مشارکت کنندگان در این رابطه این چنین پاسخ داد:
ه احساس میکنم از کارهایی که در راستاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها انجام می دهم در ..... من زمانی ک"

رادیو، تلویزیون و  یا روزنامه هاي محلی از من یا شرکتم تقدیر می گردد بسیار عالقه مند به استمرار انجام 
مشارکت .  و یا یکی از "کارهاي مسئولیت اجتماعی می شوم به عبارتی یک حس خوب تشویقی دارد

 کنندگان در این رابطه این چنین پاسخ داد:
... کارهایی که مسئوالن باید در راستاي ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها انجام دهند کارهایی مثل تهیه "

لیست افراد فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها و تقدیر و تشکر از آنها در برنامه هاي مختلف سیما و یا 
محلی است. به عنوان مثال تهیه جشن هایی به مناسبت تقدیر از خیرین و افراد مسئول در حوزه روزنامه هاي 

 ."مسئولیت اجتماعی شرکتها در برنامه هاي انجمن حمایت از زندانیان به صورت دوره اي یا ساالنه می باشد

 سیاسی -اقتصادي عوامل

سیاسی است و مسلماً  -مطرح است عوامل اقتصاديیکی دیگر از عوامل موثر که به عنوان عوامل مداخله گر 
تاثیر آن نیز اندك نخواهد بود زیرا که قطع به یقین هرچقدر اوضاع اقتصادي بیشتر و بهتر بر وفق مراد باشد 
عالقه به رعایت امور مربوط به مسئولیت اجتماعی بیش از پیش خواهد بود به طوریکه یکی از مشارکت 

 ن چنین پاسخ داد:کنندگان در این رابطه ای
.... هر فرد حتی در خانواده خود این قضیه را می تواند درك کند که هرچقدر وضع مالی بهتر باشد بهتر می "

تواند کمک رسانی در حوزه مادي و مالی انجام دهد به طوریکه پیامبر اسالم می فرماید فقر ممکن است به 
ود عاجز است داشتن انتظار به کمک به دیگران غیر کفر منجر شود و از کسی که از تهیه حداقل معیشت خ

معقول خواهد بود و شرکت نیز به عنوان یک سازمان از این قاعده مستثنی نیست. تاثیر عوامل سیاسی نیز در 
واقع تشدید کننده این موضوع می باشد یعنی هر چقدر اوضاع با ثباتتر باشد امید شرکتها به فعالیت در بلند 

تر خواهد بود و عالقه مندي آنها به رعایت موازین مسئولیت اجتماعی شرکتها بیشتر خواهد مدت بیشتر و به
 . "بود

 اجتماعی -فرهنگی عوامل

مصاحبه هاي مختلف نویسندگان این مقاله با افراد فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها در کشورهاي 
این بود که شکافی که بیشتر در حوزه مسئولیت اروپایی نکته اي جالب توجه را واضح و مبرهن ساخت و آن 

اجتماعی دارد بدین صورت که در برخی کشور ها  -اجتماعی شرکتها دیده می شود بیشتر ریشه فرهنگی
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رعایت مسئولیت اجتماعی دقیقاً در بین مردم نهادینه شده و در برخی هنوز رعایت مسئولیت اجتماعی به 

آن به عنوان یک فعالیت تشریفاتی، لوکس و فانتزي تلقی می صورت یک حقیقت مطرح نبوده و رعایت 
گردد. بنابراین فرهنگ سازي و تالش بر نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی در بین مردم باید جزو اولویتهاي 

 اصلی و اساسی قرار گیرد. 

 المللی بین عوامل

کتها براي تمامی شرکتها و بویژه یکی از عوامل مداخله گر در فرایند تئوریزه کردن مسئولیت اجتماعی شر
براي شرکتهاي بزرگتر میزان فعالیت آنها در فعالیتهاي مسئولیت اجتماعی از طرف شرکت می باشد به عنوان 
مثال شرکتهایی مثل مایکروسافت یا گوکل روزهایی را مثل روزهاي کار داوطلبانه یا روز آموزش رایگان به 

ت اجتماعی آن شرکت تلقی می گردد. بنا به گفته یکی از مصاحبه افراد به منظور اجراي رسالت مسئولی
 شوندگان در مورد این عامل مداخله گر این چنین بیان نمود که:

....  در یکی از نمایشگاههاي بین المللی یکی از شروطی که طرف قرارداد شرکت اروپایی براي ما تعیین "
بنی بر میزان و رتبه فعالیت شرکت ما در عرصه مسئولیت کرد، داشتن اظهارنامه رسمی از سوي دولت ایران م

اجتماعی شرکتها بود که این مطلب به عنوان یکی از پیش شرطهاي عقد قرار داد بود و ما آنجا به میزان 
اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتها نه تنها در حوزه ي منطقه اي و ملی باالخص در حوزه بین المللی و 

. فلذا شرکتهاي ما که تمایل به فعالیت در حوزه ي بین المللی "زارهاي جهانی شدیمجهانی براي ورود به با
 دارند باید بر این مهم توجه داشته باشند.

 ها پیامد

 محیطی و پایداري شرکتی، پایداري اعتباري، پایداري پایداري  بر اساس دیدگاه مشارکت کنندگان پژوهش،
 سیاسی نفوذ

 مسئولیت اجتماعی در شرکت ها شناسایی گردید.هاي رفتار  به عنوان پیامد 

 اعتباري پایداري

مقصود از پایداري اعتباري در اثناي صحبت هاي مشارکت کنندگان و مصاحبه شوندگان این بود که رعایت 
مسئولیت اجتماعی شرکت باعث پایداري وجهه و اعتبار شرکت می شود. بنا به گفته یکی از مصاحبه 

 پیامد این چنین بیان نمود که: شوندگان در مورد این
... شرکت ما تا قبل از اینکه به رعایت مسئولیت اجتماعی مبادرت ورزد از یک نوع نا پایداري رنج می برد و "

هیچ نوع داربستی براي ایجاد پایداري آن وجود نداشت تا اینکه با شروع گامهاي رعایت مسئولیت اجتماعی 
، وجود یک نوع پایداري در شرکت احساس شد و این مقدمه باعث شد که شرکتها در ابتدا به صورت مقدماتی

ما رعایت مسئولیت اجتماعی را در شرکت بیشتر نموده و اکنون این پایداري نمود پیدا کرده و حس مسئولیت 
 . "پذیري شرکت را فراگرفته است

 یکی از مصاحبه شوندگان در مورد این پیامد این چنین بیان نمود که:
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با رعایت مسئولیت اجتماعی شرکت ها ما توانستیم خودمان را به عنوان یک شرکت خوب مطرح نماییم ... "

و یک حس اعتماد واقعی به شرکت ما توسط مردم منطقه و مسئوالن منطقه اي و استانی ایجاد شود البته 
د و نتیجه این اعتماد این این اعتماد نتیجه یک سال و دو سال نبود بلکه شاید نزدیک به ده سال فعالیت ما بو

بود که موسسات مالی اعتباري محلی و منطقه اي به شرکت ما اعتماد کرده و در تامین مالی کمتر دچار 
 ."مشکل شویم

 شرکتی پایداري  
پایداري شرکتی نیز مرهون رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها ست. و یکی از پیامدهایی است که شاید هدف 

به آن یعنی پایداري شرکتی باشند. یکی از مصاحبه شوندگان در مورد این پیامد این اکثر شرکتها رسیدن 
 چنین بیان نمود که:

.... در ابتدا شرکت ما هیچگونه توجهی به محیط بیرون نمی کرد در واقع دیگران براي ما مهم نبودند ولی "
کنیم البته شرکت در کارگاههاي  بعد از یک زمان کوتاه متوجه شدیم که ما در یک محیط بسته فعالیت نمی

آموزشی مانند تحلیل محیط و تفکر سیستمی این موضوع را برایمان مشخص تر نمود بعد از آگاهی از این 
 ."موضوع و توجه به محیط، شرکت را از ورشکستگی قطعی نجات داده و آن را به حالت رونق رساندیم

 ین بیان نمود که:یکی از مصاحبه شوندگان در مورد این پیامد این چن
.... رعایت مسئولیت اجتماعی شرکت ها باعث پایدار شدن شرکت در منطقه می شود. شرکت مانند درخت "

است و رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها بسان ریشه هاي آن می باشد هرچقدر بیشتر مسئولیت اجتماعی را 
ر می شود و در برابر نامالیمات محکم تر رعایت کنید ریشه هاي این درخت بیشتر و درخت تنومندتر و قویت

 ."خواهد ایستاد

 محیطی پایداري

منظور و هدف از پایداري محیطی این است که نتیجه رعایت مسئولیت اجتماعی توسط شرکتها باعث ایجاد 
یک هواي پاك و محیط سالم می گردد چیزي که امروزه داشتن آن جزو رویاهاي اساسی کالن شهرها و 

ی بزرگ کشور می باشد امروزه داشتن هواي سالم و محیط زیست تمیز چیزي است که شهرهاي صنعت
اهمیت آن بیش از پیش بر مردم مشخص تر شده است. یکی از مصاحبه شوندگان در مورد این پیامد این 

 چنین بیان نمود که:
قتی به یک روستا و ... من به عنوان یکی از صاحبان کارخانه و مدعیان رعایت مسئولیت اجتماعی شرکت و"

یا شهر کوچک مسافرت می کنم و هواي پاك و تمیز را استنشاق می نمایم به درك عدم رعایت مسئولیت 
اجتماعی شرکت خودم و دیگر همکارانم می رسم و میبینم که ما و گذشتگان ما چقدر به مسئولیت اجتماعی 

هوا را آلوده کرده ایم و خود و دیگران را از خود در رابطه با محیط زیست بی اعتنا و کم توجه بوده اند و 
. بنابراین یکی از پیامدهاي رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها "استفاده از این نعمت الهی کم بهره ساخته ایم

 داشتن هواي بهتر و پاکیزه تر می باشد.  
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 سیاسی نفوذ پایداري

اشاره داشتند پایداري سیاسی بود پایداري یکی دیگر از نتایجی که مشارکت کنندگان در این تحقیق بر آن 
سیاسی بدین مفهوم که رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها باعث تقویت قدرت سیاسی شرکت در منطقه می 
گردد و این مهم شاید امید بیشتر شرکتهاي بزرگ براي تاثیر گذاري در منطقه باشد. یکی از مصاحبه 

 نمود که: شوندگان در مورد این پیامد این چنین بیان
... رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها باعث تقویت قدرت سیاسی شرکت و اثرگذاري آن در تصمیمات "

منطقه اي می شود به عنوان مثال ما با رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها به طور مستمر، با انجام و رعایت 
ند سبز در اطراف کارخانه و کارهایی مثل حمایت از حقوق کارکنان، کمک به مدرسه سازي، ایجاد کمرب

استفاده از تکنولوژي بهتر در فرایند تولید و دیگر کارهایی از این قبیل توانستیم یکی از متغیرهاي معادالت در 
. بنابراین از جمله پیامدهاي مهم و دلخواه بیشتر شرکتهایی که می خواهند "تصمیم گیري منطقه اي شویم

یند همین پایداري نفوذ سیاسی است که  از جمله دلپذیر ترین پیامدها در عرصه رقابت تجاري بهتر عمل نما
 براي شرکت ها می باشد.

 

 گزاره هاي حکمی (قضایا) و فرضیه هاي راهبردي پژوهش

 بر پایه آنچه در شرح مولفه هاي پارادایم کدگذاري محوري طرح شد، قضایاي زیر حاصل می شوند:

اثرگذاري سیاسی و شخصیت مدیریتی به عنوان شرایط  قانونی،  الزامات، اقتصاديمنفعت طلبی  .1قضیه 
 علی رفتار مسئولیت اجتماعی در شرکت ها محسوب می شوند.

اجتماعی، به عنوان راهبردهاي رفتار  امور فرهنگی، انجام امور ، انجاممذهبی امور انجام .2قضیه 
 ها محسوب می شوند. شرکتمسئولیت اجتماعی در 

و عوامل تکنولوژیکی به عنوان بستر رفتار مسئولیت اجتماعی در شرکت  دولتیآموزش، مقررات  .3قضیه 
 .شوندها محسوب می 

اجتماعی و  -فرهنگی سیاسی، عوامل-اقتصادي اي، عوامل رسانه سازي بازار، فضا عوامل .4قضیه 
 ت ها محسوب می شوند.رفتار مسئولیت اجتماعی در شرکگر  مداخله شرایطبه عنوان المللی  بین عوامل

 سیاسی  به عنوان پیامد نفوذ محیطی و پایداري شرکتی، پایداري پایدارياعتباري،  پایداري .5قضیه 
 شرکت ها محسوب می شوند. درهاي رفتار مسئولیت اجتماعی 

به اتکاي قضایاي یاد شده، سواالت پژوهشی و فرضیه هاي راهبردي زیر استخراج می شوند؛ توضیح آنکه 
این فرضیه ها ادعاي اولیه و حدس و گمان عالمانه اي درباره ي ارتباط میان اجزاي مدل پژوهش هستند که 

 به منظور آزمون کمی، خود را در معرض ابطال قرار می دهند:
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 سواالت پژوهشی: -5

شرایط علی اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها در حوزه هاي منفعت طلبی اقتصادي، الزامات  .1
گذاري سیاسی و شخصیت مدیریتی با میل به انجام مسئولیت اجتماعی شرکتها چه قانونی، اثر

 رابطه اي دارد؟
میل به اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها با راهبردهاي اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها چه  .2

 رابطه اي دارد؟
دولتی و  بسترهاي اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها شامل آموزش، عوامل تکنولوژیکی، مقررات .3

 با راهبردهاي اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها چه رابطه اي دارد؟
شرایط مداخله گر اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها شامل عوامل بازار، فضا سازي رسانه اي،  .4

اجتماعی و بین المللی با راهبردهاي اجراي مسئولیت اجتماعی  -سیاسی، فرهنگی -اقتصادي
 شرکتها چه رابطه اي دارد؟

اهبردهاي اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها شامل امور مذهبی، امور فرهنگی، امور اجتماعی، خط ر .5
مشی هاي مناسب دولتی و امور آموزشی با پیامدهاي حاصله از اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها 

 چه رابطه اي دارد؟ 

 فرضیه هاي پژوهشی:

منفعت طلبی اقتصادي، الزامات قانونی،  اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها در حوزه هايشرایط علی  .1
اثرگذاري سیاسی و شخصیت مدیریتی با میل به انجام مسئولیت اجتماعی شرکتها رابطه معنا داري  

 دارد.
 منفعت طلبی اقتصادي با میل به انجام مسئولیت اجتماعی شرکتها رابطه معنا داري دارد.  .1-1
 الزامات قانونی با میل به انجام مسئولیت اجتماعی شرکتها رابطه معنا داري دارد.  .1-2
 اثرگذاري سیاسی با میل به انجام مسئولیت اجتماعی شرکتها رابطه معنا داري دارد.  .1-3
 شخصیت مدیریتی با میل به انجام مسئولیت اجتماعی شرکتها رابطه معنا داري دارد.  .1-4

شرکتها با راهبردهاي اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها رابطه معنا  عیاجتمامیل به اجراي مسئولیت  .2
 داري دارد.

 . میل به اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها با انجام امور مذهبی رابطه معنا داري دارد.2-1
 . میل به اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها با انجام امور فرهنگی رابطه معنا داري دارد.2-2
 اي مسئولیت اجتماعی شرکتها با انجام امور اجتماعی رابطه معنا داري دارد.. میل به اجر2-3
. میل به اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها با اجراي خط مشی هاي مناسب دولتی رابطه معنا 2-4

 داري دارد.
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دولتی و عوامل تکنولوژیکی  با  بسترهاي اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها شامل آموزش، مقررات .3

 هاي اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها رابطه معنا داري دارد.راهبرد
 . آموزش با انجام امور مذهبی رابطه معنا داري دارد.3-1-1
 . آموزش با انجام امور فرهنگی رابطه معنا داري دارد.3-1-2
 . آموزش با انجام امور اجتماعی رابطه معنا داري دارد.3-1-3
 مناسب دولتی رابطه معنا داري دارد.. آموزش با اجراي خط مشی هاي 3-1-4

 . مقررات دولتی با انجام امور مذهبی رابطه معنا داري دارد.3-2-1
 . مقررات دولتی با انجام امور فرهنگی رابطه معنا داري دارد.3-2-2
 . مقررات دولتی با انجام امور اجتماعی رابطه معنا داري دارد.3-2-3
 مشی هاي مناسب دولتی رابطه معنا داري دارد.. مقررات دولتی با اجراي خط 3-2-4

 . عوامل تکنولوژیکی  با انجام امور مذهبی رابطه معنا داري دارد.3-3-1
 . عوامل تکنولوژیکی  با انجام امور فرهنگی رابطه معنا داري دارد.3-3-2
 . عوامل تکنولوژیکی  با انجام امور اجتماعی رابطه معنا داري دارد.3-3-3
 مل تکنولوژیکی  با اجراي خط مشی هاي مناسب دولتی رابطه معنا داري دارد.. عوا3-3-4

شرایط مداخله گر اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها شامل عوامل بازار، فضا سازي رسانه اي ، عوامل  .4
اجتماعی و عوامل بین المللی با راهبردهاي اجراي مسئولیت  -سیاسی، عوامل فرهنگی -اقتصادي

 رابطه معنا داري دارد. اجتماعی شرکتها
 . عوامل بازار با انجام امور مذهبی رابطه معنا داري دارد.4-1-1
 . عوامل بازار با انجام امور فرهنگی رابطه معنا داري دارد.4-1-2
 . عوامل بازار با انجام امور اجتماعی رابطه معنا داري دارد.4-1-3
 لتی رابطه معنا داري دارد.. عوامل بازار با اجراي خط مشی هاي مناسب دو4-1-4

 . فضا سازي رسانه اي  با انجام امور مذهبی رابطه معنا داري دارد.4-2-1
 . فضا سازي رسانه اي  با انجام امور فرهنگی رابطه معنا داري دارد.4-2-2
 . فضا سازي رسانه اي  با انجام امور اجتماعی رابطه معنا داري دارد.4-2-3
 ي  با اجراي خط مشی هاي مناسب دولتی رابطه معنا داري دارد.. فضا سازي رسانه ا4-2-4

 سیاسی  با انجام امور مذهبی رابطه معنا داري دارد. -. عوامل اقتصادي4-3-1
 سیاسی  با انجام امور فرهنگی رابطه معنا داري دارد. -. عوامل اقتصادي4-3-2
 معنا داري دارد. سیاسی  با انجام امور اجتماعی رابطه -. عوامل اقتصادي4-3-3
 سیاسی  با اجراي خط مشی هاي مناسب دولتی رابطه معنا داري دارد. -. عوامل اقتصادي4-3-4
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 اجتماعی  با انجام امور مذهبی رابطه معنا داري دارد. -. عوامل فرهنگی4-4-1
 اجتماعی  با انجام امور فرهنگی رابطه معنا داري دارد. -. عوامل فرهنگی4-4-2
 اجتماعی  با انجام امور اجتماعی رابطه معنا داري دارد. -عوامل فرهنگی. 4-4-3
 اجتماعی  با اجراي خط مشی هاي مناسب دولتی رابطه معنا داري دارد. -. عوامل فرهنگی4-4-4

 . عوامل بین المللی  با انجام امور مذهبی رابطه معنا داري دارد.4-5-1
 فرهنگی رابطه معنا داري دارد. . عوامل بین المللی  با انجام امور4-5-2
 . عوامل بین المللی  با انجام امور اجتماعی رابطه معنا داري دارد.4-5-3
 . عوامل بین المللی  با اجراي خط مشی هاي مناسب دولتی رابطه معنا داري دارد.4-5-4

اعی، خط اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها شامل امور مذهبی، امور فرهنگی، امور اجتم راهبردهاي .5
مشی هاي مناسب دولتی و امور آموزشی با پیامدهاي حاصله از اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها 

 رابطه معنا داري دارد. 
 . انجام امور مذهبی با پایداري اعتباري رابطه معنا داري دارد.5-1-1
 . انجام امور مذهبی با پایداري شرکتی رابطه معنا داري دارد.5-1-2
 امور مذهبی با پایداري محیطی رابطه معنا داري دارد.. انجام 5-1-3
 . انجام امور مذهبی با پایداري نفوذ سیاسی رابطه معنا داري دارد.5-1-4

 . انجام امور فرهنگی با پایداري اعتباري رابطه معنا داري دارد.5-2-1
 . انجام امور فرهنگی با پایداري شرکتی رابطه معنا داري دارد.5-2-2
 نجام امور فرهنگی با پایداري محیطی رابطه معنا داري دارد.. ا5-2-3
 . انجام امور فرهنگی با پایداري نفوذ سیاسی رابطه معنا داري دارد.5-2-4

 . انجام امور اجتماعی با پایداري اعتباري رابطه معنا داري دارد.5-3-1
 . انجام امور اجتماعی با پایداري شرکتی رابطه معنا داري دارد.5-3-2
 . انجام امور اجتماعی با پایداري محیطی رابطه معنا داري دارد.5-3-3
 . انجام امور اجتماعی با پایداري نفوذ سیاسی رابطه معنا داري دارد.5-3-4

 . اجراي خط مشی هاي مناسب دولتی با پایداري اعتباري رابطه معنا داري دارد.5-4-1
 اري شرکتی رابطه معنا داري دارد.. اجراي خط مشی هاي مناسب دولتی با پاید5-4-2
 . اجراي خط مشی هاي مناسب دولتی با پایداري محیطی رابطه معنا داري دارد.5-4-3
 . اجراي خط مشی هاي مناسب دولتی با پایداري نفوذ سیاسی رابطه معنا داري دارد.5-4-4
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 برازش روایی پژوهش -6

دقیق بودن یافته ها از منظر پژوهشگر، مشارکت به منظور حصول اطمینان از روایی پژوهش یا به عبارتی 
 کنندگان یا خوانندگان گزارش پژوهش اقدامات زیر انجام شد:

: مشارکت کنندگان گزارش نهایی پژوهش، فرایند تحلیل و مقوله هاي بدست 1تطبیق توسط اعضا −
 آمده را بازبینی و نظر خود را در ارتباط با آن ها ابراز کردند؛

تن از اساتید مدرس دوره دکتري تخصصی مدیریت دولتی به بررسی یافته ها و  7: 2بررسی همکار −
 و اظهار نظر درباره آنها پرداختند.

: به طور همزمان از مشارکت کنندگان در تحلیل و تفسیر داده ها کمک 3مشارکتی بودن پژوهش −
 ].20[ گرفته شد

 تجزیه و تحلیل داده ها -7

ایی و نیز پاسخ به پرسش هاي پژوهش، پس از اجراي راهبرد در این پژوهش، در راستاي نیل به هدف غ
 مدل کیفی با اجزاي زیر استخراج گردید:  پژوهشی نظریه داده بنیاد،

مقوله اصلی: (میل به اجراي مسئولیت اجتماعی شرکت ها): میل به اجراي مسئولیت اجتماعی شرکت ها به 
 مطرح می باشد. عنوان دغدغه شرکت و به عنوان مقوله اصلی این پژوهش

اثرگذاري سیاسی و شخصیت مدیریتی به عنوان  منفعت طلبی اقتصادي، الزامات قانونی،  شرایط علی:
شرایط علی رفتار مسئولیت اجتماعی در شرکت ها محسوب می شوند. بدین معنی و مفهوم که شاید یکی از 

است یعنی اینکه این شرکتها عالقه دالیل رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها به خاطر منفعت طلبی اقتصادي 
دارند تنها به خاطر افزایش سود شرکت خود و جلب و جذب مشتري بیشتر به رعایت و اجراي مسئولیت 
اجتماعی شرکتها مبادرت ورزند. و دلیل عمده آنها به رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها کسب سود بیشتر 

ا منوط به الزامات قانونی می دانند یعنی اینکه قانون آنها است. ولی عده اي دیگر رعایت مسئولیت اجتماعی ر
را مجبور به پرداختهاي قانونی در راستاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها می نماید و اگر الزامات قانونی نباشد 
این نوع شرکت ها نیز مسئولیت اجتماعی را انجام نخواهند داد. عامل بعدي دیگر اثرگذاري سیاسی است 

رکت ها بسیار عالقه مند به تاثیر گذار بودن در منطقه می باشند یعنی می خواهند جزو عوامل اثر بعضی از ش
گذار در منطقه باشند بنابراین این نوع شرکتها لزوماً گامهایی را که در راستاي نیل به مسئولیت اجتماعی 

ت منطقه اي می باشد. شرکت ها انجام می دهند به خاطر افزایش توان و قدرت سیاسی آنها در تصمیما
عامل علی دیگر که در میان صحبتهاي مصاحبه شوندگان برداشت و یادداشت شد شخصیت مدیریت بود 

1 Member Cheking 
2 Peer Examination 
3 Participative Reaearch 
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بدین مفهوم که یک طیف وسیعی از مشارکت کنندگان، مسئولیت اجتماعی شرکتها را به لحاظ وجدان، درون 

نیان خود یا پدر و مادر خود و یا امامان و و شخصیت خودشان انجام می دهند یعنی این افراد یا به گفته پیشی
ائمه اطهار و یا اینکه عرف منطقه اي و ملی آنها را عالقه مند به رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها می نماید 
و مردم کشور ما به لحاظ اسالمی و مذهبی بودنشان این عامل را به عنوان عوامل مهم تاثیر گذار شنسایی و 

 معرفی می نمایند.

 مناسب هاي مشی خط اجتماعی و اجراي امور فرهنگی، انجام امور مذهبی، انجام امور انجام اهبردها:ر
شرکتهاي  دولتی به عنوان راهبردهاي رفتار مسئولیت اجتماعی در شرکت ها محسوب می شوند. در بعضی از

معرفی و نتیجه گیري مورد مصاحبه یکی از رهبردهاي اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها انجام امور مذهبی 
شد بدین مفهوم که شرکتهایی که در آنها امور مذهبی جاري است و فعالیتهاي مذهبی مانند دعا ها و 
عزاداري ها اجرا می شود باعث می شود که کارکنان بیشتر به هدف غایی حیات پی برده و کارهایشان را 

ا و خدمت رسانی بیشتر به خلق خدا از او کمک درست و مرتب انجام دهند و از خداوند براي اجراي بهتر کاره
طلب نمایند. انجام امور فرهنگی نیز مانند اجراي کارگاههاي آموزشی براي رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها 
و یا چسباندن بولتن هاي آموزشی، برگزاري اردوهاي آموزشی براي رعایت بهتر مسئولیت اجتماعی شرکتها، 

استفاده از تجربه شرکتهاي موفق با شنیدن سخنرانی افراد مجري طرحهاي  برگزاري جلسات سخنرانی و
 امور مسئولیت اجتماعی شرکت ها می تواند به روند اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها سرعت دهد.  انجام

اجتماعی مانند برگزاري مراسماتی مانند روز کار داوطلبانه در شرکتهایی مانند مایکروسافت و گوگل جزو 
مل مهم در مسئولیت اجتماعی شرکتها معرفی شده اند این گونه روشها در کشور ما نیز می تواند موفقیت عوا

دولتی از طرف  مناسب هاي مشی خط آمیز باشد. ولی به طور متفق القول اینگونه می توان گفت که اجراي
عی شرکتها باشد اما باید سیاستگزاران دولتی در صورت و فرم کالن می تواند مناسب ترویج مسئولیت اجتما

توجه داشت که این امر باید سیاستگذاري باشد نه دخالت بی مورد چون در بعضی موارد دخالت هاي بی ویه 
آموزشی تجربه  مناسب هاي مشی خط و سیاستگذاري هاي نامناسب کار را بدتر می کند و در نهایت تدوین

زه مسئولیت اجتماعی شرکتها در کشورهاي موفق دیگري است که با پرسش از کشورهاي موفق در حو
مختلف توسط نگارندگان بدان رسیده شد مصاحبه هاي مختلف با افراد مشارکت کننده داخلی و دیگر شرکت 
کنندگان خارج از کشور این نکته را برجسته تر کرد که تالیف کتابهاي درسی آمیخته با مفاهیم مسئولیت 

سئولیت اجتماعی را در بین دانش آموزان نوجوان و جوان و حتی اجتماعی باعث نهادینه کردن فرهنگ م
کودك می شود و یک حس نوع دوستی را بین مردم ترویج می نماید. از طرفی اگر بخواهیم به طور عملی 

 مالی هاي راهبردها را بیان نماییم می توان اینگونه اشاره کرد براي راهبرد امور مذهبی مواردي مانند کمک
 در الهی رضاي به توجه  شرکت، در اجتماعی مسئولیت اجراي بر شرکت توسط مذهبی مراسمات برگزاري به

را می توان نام برد.  شرکت کارکنان به مذهبی هاي شیوه و ها آموزه و یاددهی شرکت تولید مراحل تمام
شرکت،  در اجتماعی مسئولیت اجراي بر فرهنگی مراسمات در شرکت براي راهبرد امور فرهنگی، مشارکت

عمومی. براي راهبرد  فرهنگسازي و انجام شرکتها اجتماعی مسئولیت حوزه در اي رسانه هاي مستند پخش
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 یا سازي مدرسه به کمک  اجتماعی، مراسمات در شرکت کردن امور اجتماعی انجام کارهایی مثل مشارکت

 و گلریزان جشن دیه، ستاد: مانند مراسماتی در حضور و شرکت و همکاري توسط سالمندان و خیریه موسسات
شرکتها. براي خط مشی هاي مناسب دولتی انجام  اجتماعی مسئولیت حوزه در مرتبط مراسمات دیگر

شرکتها،  در اجتماعی مسئولیت رعایت براي دولت طرف از تشویقی هاي سیاست فالیتهایی مانند اجراي
 شرکتهاي بودن الگو  شرکتها و در اجتماعی مسئولیت رعایت براي دولت طرف از تنبیهی هاي سیاست اجراي
 براي دولتی هاي شرکت بودن الگو( خصوصی هاي شرکت براي اجتماعی مسولیت رعایت در دولتی

 . )خصوصی شرکتهاي

 شرایط مداخله گر: 

سیاسی،  -شرایط مداخله گر اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها شامل عوامل بازار، تکنولوژیکی، اقتصادي
تماعی و بین المللی با راهبردهاي اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها می باشند به عنوان نمونه اج -فرهنگی

شرکت،  توسط اجتماعی مسئولیت رعایت  به شرکت از مشتریان  در مورد عوامل بازار فعالیتهایی مثل انتظار
 شرکت و انتظار فعالیت به مربوط صنایع و رقبا توسط آن رعایت علت به اجتماعی مسئولیت کردن رعایت
شرکت را می توان به  از اجتماعی مسئولیت رعایت به شرکت خدمات و محصوالت بالقوه کنندگان مصرف

عنوان عواملی که در قالب عوامل بازار می توان دسته بندي کرد بدانها اشاره نمود و یا در مورد عوامل 
 با و پیشرفته  دستگاههاي از استفاده  شرکت، یدتول هاي روش تکنولوژیکی، می توان فعالیتهایی مثل بهبود

سیاسی  -بیشتر را نام برد. عوامل اقتصادي بازیافت قابلیت با مناسب و جدید مواد از بهتر و استفاده تکنولوژي
 اجراي بر جامعه بیکاري و تورم نرخ شرکت، تاثیر در اجتماعی مسئولیت اجراي بر اقتصادي رکود مانند تاثیر
 در اجتماعی مسئولیت اجراي شرکت بر در درگیرکننده سیاسی مسائل شرکت، تاثیر در اجتماعی مسئولیت

 اجتماعی یعنی انجام دادن فعالیتهایی مانند تاثیر -شرکت را می توان بطور نمونه بیان نمود. عوامل فرهنگی
 اجراي بر پرورش و آموزش سازمان شرکت، تاثیر در اجتماعی مسئولیت اجراي بر مردم ي باورها و ارزشها

 شرکت را نام برد. در اجتماعی مسئولیت اجراي بر کارکنان کاري اخالق شرکت و تاثیر در اجتماعی مسئولیت

 بسترها:

بسترهاي اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتها آموزش، مقررات دولتی و عوامل تکنولوژیکی می باشند. آموزش 
امل آموزشهاي عمومی و آموزشهاي خصوصی است محیط که همان طور که در مقاله بدان اشاره گردید ش

اکادمیک و علمی یکسري آموزشها را که از پیش دبستانی آغاز و تا موسسات آموزش عالی ادامه دارد را به 
فراگیران و شهروندان انتقال می دهد و در کنار آن یکسري آموزشها نیز به فرد از طریق آموزش خصوصی 

تر است براي ایجاد هم افزایی و بهره وري در این آموزشها هم سویی بین دو انتقال داده می شود که به
آموزش عمومی و خصوصی صورت گیرد. مقرات دولتی نیز که یکی دیگر از مولفه اي بستر ساز می باشد 
بدین صورت کارساز خواهد بود که دولت سعی نماید با بکاربست یکسري استراتژیها و ابزار هاي تشویقی و 

ی در راستاي اعتال و ارتقاي فرهنگ مسئولیت اجتماعی در جامعه و به طبع آن در سازمانها را سبب تقویت
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شود. الزم به ذکر است که استراتژیهاي تشویقی معموالً دوام و گستره ي بیشتر و بهتري را نسبت به 

ست تا تنبیهی. در نهایت استراتژیهاي تنبیهی دارند فلذا توصیه بیشتر به استفاده از استراتژیهاي تشویقی ا
عوامل تکنولوژیکی دیگر عامل بستر ساز مسئولیت اجتماعی شرکتها است استفاده از تکنولوژیهاي جدید و 
نوظهور که میزان آالیندگی کمتري را دارند و یا استفاده از سوخت هاي خورشیدي به جاي سوختهاي فسیلی 

لوژیهاي سنتی و دیگر موارد بهبود فرآیندهاي تکنولوژیک را و استفاده از تکنولوژیهاي تولید سبز به جاي تکنو
 می توان در فضاي عوامل تکنولوژیکی بسترها بدانها اشاره نمود. 

 پیامدها:

پیامدهاي خالصه شده از بین مصاحبه هاي انجام گرفته، نشان می دهد که پیامدهاي رعایت و انجام شرکت 
شرکتی،  اعتباري، پایداري توان در مواردي مانند پایداريهاي مجري مسئولیت اجتماعی شرکتها را می 

 بیشتر تسهیالت و وام سیاسی خالصه کرد. پایداري اعتباري یعنی گرفتن نفوذ محیطی و پایداري پایداري
 اعتبار و افزایش زیاد مالیاتی تخفیفات گرفتن  شرکت، توسط اجتماعی مسئولیت رعایت جهت به شرکت براي

 بهتر کیفیت  آن، شهرت و شرکت برند تصویر استان. پایداري شرکتی یعنی، افزایش و منطقه در شرکت
 بیشتر شرکت. پایداري محیطی یعنی بازیافت مشتریان وفاداري شرکت و افزایش توسط شده تولید محصول

شرکت و  توسط پذیر تجدید منابع از بیشتر استفاده  بیشتر، بازیافت قابلیت با مواد از استفاده جهت به مواد
 برقراري  شرکت، سیاسی قدرت شرکت. و در نهایت پایداري سیاسی یعنی افزایش توسط محیط کمتر آلودگی
 جهت به منطقه سیاسی و عمومی امور قلمرو در شرکت نفوذ شرکت و تقویت ذینفعان منافع بهتر موازنه
به دیگر شرکتها معطوف است:  پیشنهادهایی  شرکتها. با عنایت به این یافته ها، اجتماعی مسئولیت رعایت

پذیري در شرکت ها از طریق آموزش و سیستم پاداش براي مدیریت و پرسنل، ارتباط  افزایش مسئولیت
در    مدیریت عالی شرکت با مشتریان با برقراري تماس تلفنی خط مستقیم براي تقویت مسئولیت اجتماعی،

بر اساس نیاز جنسیتی مشتریان؛ تسریع در رفع صورت بروز مشکل، ارائه اطالعات مناسب براي رفع آن 
پاسخگو بودن و همدلی کارکنان با مراجعان و   ایجاد اعتماد در مشتریان شرکت،  مسائل احتمالی پیش آمده،

پذیرفتن خواسته هاي مشتري در مورد جایگزینی محصوالت معیوب و   مشتریان بر اساس نیاز هاي آنها،
 . جبران خدمات نادرست و ناکافی

 نتیجه گیري -8

مدل تهیه شده در این پژوهش در بخش شرایط علی با مدل هرمی کارول مشابهت دارد در مدل هرمی 
کارول شرایط علی مسئولیت اجتماعی شرکتها عوامل اقتصادي، قانونی، اخالقی و بشردوستانه ذکر شده و 

سیاسی و  قانونی، اثرگذاري اقتصادي، الزامات طلبی این عوامل در مدل پیشنهادي شرایط علی منفعت
مدیریتی بدست آمده اند یعنی  در واقع شرایط علی مدل پیشنهادي با مدل هرمی کارول همخوانی  شخصیت

دارد. از طرفی شرایط علی مدل پیشنهادي با مدل دوایر متقاطع مسئولیت اجتماعی شرکتها به جهت ارتباط 
هاً نمی توان مرز دقیق بین مولفه ها را شناسایی و تبیین متقابل ابعاد و شرایط ایجاد مدل با یکدیگر که گا
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نمود مشابهت دارد به این صورت که نگاه طبقه اي با ابعاد کامالً مجزا از یکدیگر که در مدل کارول براي 
شرایط علی آورده شده است نگاه مناسبی در حوزه بسترهاي اجرایی و شرایط علی مسئولیت اجتماعی نیست 

دل دوایر متقاطع  پیشنهاد می کند (تعامل مولفه ها با یکدیگر به جاي جدایی کامل هر یک از و همان نگاه م
]. در مورد مقوله اصلی که همان میل به مسئولیت اجتماعی است این میل 9دیگري) نگاه پیشتاز می باشد [

ت بدین منظور در مدل پیشنهادي به صورت برآیندي نگریسته شده است و قائل به چند وجهی بودن ان اس
که میل به اجراي مسئولیت اجتماعی برآیندي از انگیزاننده هاي اقتصادي، قانونی، اخالقی و بشر دوستانه، 
شخصیت مدیر و ... می باشد که این بخش مدل پیشنهادي با مدل دوایر متحد المرکز که نگاه برآیندي را 

گر مدل پیشنهادي با مدل مسئولیت اجتماعی  ]. همچنین بسترها و شرایط مداخله9می پذیرد مشابهت دارد[
راهبردي که نگاه استراتژیک را در موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها قبول دارد و به عوامل محیطی و 
ذینفعان به عنوان شرایط مداخله گر یعنی در واقع آنچه که در مدل به عنوان شرایط مداخله گر(عوامل بازار، 

اجتماعی و عوامل بین المللی) اشاره شدند  -عوامل فرهنگی سیاسی،-قتصاديعوامل ا  فضا سازي رسانه اي،
تکنولوژیکی اشاره شدند که این  دولتی و عوامل ]. بستر در مدل پیشنهادي آموزش، مقررات7همخوانی دارد [

ش عوامل نیز با عوامل بستر ساز مدل اروپایی مسئولیت اجتماعی شرکتها مشابهت داردکه در این مدل به نق
دولت و بازیگران دولت، کسب و کار و آموزش جامعه ندنی به عنوان عوامل بستر ساز رعایت مسئولیت 

]. در نهایت براي پیامدهاي مطرح شده در مدل پیشنهادي (پایداري 14اجتماعی شرکتها عنوان گردیده اند [
و به پهلوي مسئولیت اجتماعی اعتباري، پایداري شرکتی، پایداري محیطی و پایداري نفوذ سیاسی) با مدل پهل

شرکتها که نشان می دهد رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها باعث بهتر شدن فرآیند پاسخگویی ، پایداري 
محیطی، پایداري شرکتی و پایداري اجتماعی می شود همخوانی دارد. همچنین با مدل ستاره اي مسئولیت 

ماعی شرکتها باعث پایداري اجتماعی، محیطی، اجتماعی شرکتها که بیان می کند رعایت مسئولیت اجت
رضایت مشتریان، کارکنان، تامین کنندگان و سهامداران می شود با پیامدهاي پیشنهادي در مدل پیشنهادي 

]. در نهایت با در نظر داشتن اینکه پژوهش کیفی حاضر در مقیاس شرکتهاي مجري 27مشابهت دارد [
است و با توجه به اینکه گزاره هاي حکمی مستخرج از دل نظریه مسئولیت اجتماعی شرکت ها انجام شده 

داده بنیاد صورت بندي شده در پژوهش، فرضیه هایی راهبردي را فراروي خوانندگان قرار گرفته است، فلذا 
هاي ها و نیز تعمیم یافتههاي کمی با هدف آزمون این فرضیهشود پژوهشآتی توصیه میهاي براي پژوهش
 امعه آماري انجام شوند. پژوهش به ج
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