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 مقدمه

 آن جةینت که ندکرد تجربه را یا وقفهیب و شتابان توسعة و رشد هاوکار کسب ،یصنعت جامعة در

 و مثبت جینتا رغمیعل. بود یانسان یها تیفعال و جوامع توسعة و رشد و یصنعت یها غول جادیا

 نیا است، داشته یبشر رفاه و سالمت دانش، سطح بر هاوکار کسب رشد که یا سازنده

 درمقابل،. اند بوده زین خود جوامع یبرا یا دهیعد معضالت و مسائل بروز علت هاوکار کسب

 یدهاینبادویبا نییتع به ،یمنطق یواکنش عنوانبه زین یبشر جوامع یعموم اذهان و یحقوق ستمیس

 قرار 1وکار کسب یاجتماع تیمسئول حوزة در یطورکلبه که اند پرداخته یسازمان یها تیفعال

 و احترام داشتن یمعنابه ،وکار کسب یاجتماع تیمسئول که کرد انیب( 2002) نیهادک. رندیگ یم

 و افراد یتوانمندساز ،یزندگ یها فرصت و تیفیک بهبود به کمک ط،یمح از حفاظت

 یوکار کسب. دکن یم تیفعال آن در وکار کسب که شود یم فیتعر یجوامع در یگذار هیسرما

 با جامعه مطلوب( خدمات) محصوالت دیتول دنبالبه ،کند یم یاجتماع تیمسئول احساس که

 در سازمان، که ستا نآ یمعنابه یاجتماع تیمسئول گر،ید عبارتبه ؛است مطلوب یروش

 ریتأث ها آن بر که کندیم تالش( طیمح و گرید یها شرکت افراد،) یکسان یارتقا یراستا

 . (Hodgkin, 2002) شود یمن منجر آنان بیآس به و دگذار یم

 بر شآثار و یعلم نةیزم در هاوکار کسب یاجتماع تیمسئول مطالعة یباال تیاهم به توجه با

 لیتحل و یگردآور منسجم یچارچوب در موضوع نیا به طومرب اتیادب است ستهیشا ،اجتماع

 آنچه اما ،افتی دست اجتماع انتظارات و علما نیب مشترک یدید به بتوان قیطر نیا از تا شود

 پژوهشگران اجماع نبود و کشور داخل در یکاف یپژوهش اتیادب نبود ،شود یم مشاهده درعمل

 ،یاقتصاد تیموفق کسب و وکار کسب یاجتماع تیمسئول مثال، یارب ؛است یالمللنیب اتیادب در

(. Verma & Singh, 2013) است همراه یعیطب طیمح و جوامع افراد، یاخالق یها ارزش به تعهد با

 اجتماع یرتیبص و یاخالق ،یقانون ،یاقتصاد انتظارات ،وکار کسب یاجتماع تیمسئول ،نیهمچن

 از ف،یتعر نیا در که (VINTIL & Florinita, 2013) شود یم فیتعر نیمع یزمان در ،سازمان از

 درنظر وچراچونیب یپاسخگو عنوانبه سازمان و است هشد غفلت یکلبه وکار کسب منافع

                                                                 
1. Corporate Social Responsibility 
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 سر بر یحت را یالمللنیب اتیادب در موجود یها تفاوت زانیم ساده، سةیمقا نیا. است شده گرفته

 ینوع و است منوال نیهم به تیوضع زین کشور داخل در. دهد یم نشان مفهوم نیا فیتعر

 منجر ریمتغ نیا از یا شهیکل و یابزار استفادة به که خورد یم چشمبه قیتحق اتیادب در یآشفتگ

 نییتب به ،1بیفراترک یفیک کردیرو اتخاذ با تا ندابرآن انپژوهشگر مطالعه، نیا در. است هشد

 .دنبپرداز رانیا معاصر پژوهش اتیادب در وکار کسب یاجتماع تیمسئول گاهیجا

 

 قیتحق اتیادب بر یمرور
 افراد و جامعه قبال در تیریمد تیمسئول و تعهد ،یاجتماع تیمسئول ،(1392) یرکمالیم نظر از

 نکهیا برعالوه رانیمد کرد،یرو نیا در. است یتیریمد یرفتارها و ها یریگمیتصم هنگامبه جامعه

 ش،یآسا رفاه، نیتأم در یاخالق یامر عنوانبه دیبا کنند، نیتأم را خود سازمان حقوق و منافع دیبا

 یتیریمد یروش ،یتکشر یاجتماع تیمسئول. دنباش داشته مشارکت زین جامعه مردم قیعال و ازهاین

 نییتع در هکیسانک با نیهمچن نفعان،یذ تمام با تکشر شفاف و یاخالق ارتباط راه از هک است

 و ستیز طیمح از حفاظت جامعه، داریپا توسعة با و شود یم فیتعر ند،الیدخ تکشر اهداف

 یاجتماع مسائل اهشک شبردیپ و یگرید رییتغ رشیپذ نده،یآ یها نسل یبرا یعیطب منابع

 ،باشند افتهین تیمکحا یقانون نظر از ییها تیفعال نیچن اگر یحت ،تر قیدق یمعنابه .است هماهنگ

 ،یاقتصاد -ینهاد گاهیجا در یتجار تکشر گر،ید عبارتبه ؛دارند تعهد جامعه به ها شرکت

 (.1392 همکاران، و یآباددولت) دارد زین یاجتماع ةفیوظ سود، سبک فةیوظ بر افزون

 تیمسئول و تیفیک یتیریمد یها تیفعال انیم ارتباط یبررس در( 1386) شناسزدانی و یابزر

 تیریمد یها برنامه از یجزئ تیمسئول ،یرسم یمعنا برعالوه که اند افتهیدر وکار کسب یاجتماع

 شود یم نیتضم یزمان تیمسئول کنترل، پارادوکس براساس. است بوده یاخالق یمعنا در تیفیک

ر قیدق تمرکز بدون تیفیک. شود رها کامالً کنترل که  و ستین تیریمدقابل ،یاخالق یها ارزش ب

. شود کنترل دقت هب دیبا وکار کسب طیمح در یاخالق رفتار درضمن،. دوش یم رو روبه شکست با

. شود منجر شکست به است ممکن و ستین یکاف ییتنهاهب ،خوب تین که داشت توجه دیبا

                                                                 
1. Meta-Synthesis 
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 یاصل موضوع و دهیا ،تیمسئول ن،یب نیا در و گرندیکدی ازینشیپ کار اخالق و تیفیک تیریمد

 .است

 یاجتماع تیمسئول جیترو بر ومتکح یاستگذاریس ریتأث یبررس در( 1387) دواریام

 و فیوظا میتقس منظر از ها شرکت یاجتماع تیمسئول به ها حکومت که دکن یم انیب ها شرکت

 ها شرکت ،یحکومت نگاه کنار در. کنند یم نگاه داریپا ةتوسع یراستا در تکحر و ها تیمسئول

به یفضا در شود یم موجب هک نندیب یم یتجار راهبرد ینوع را یتکشر یاجتماع تیمسئول

 در موضوع نیا. ردیگ یفزون بازار در سهمشان و شود افزوده اعتبارشان بر ،یرقابت شدت

 نیا به ،یردولتیغ یها سازمان و جوامع نیا در که شود یم ریتعب نینچ یمدن ةجامع ینهادها

 از حاصل عیفجا و یمال یها ییرسوا به هک خواهند یم یاجتماع تیمسئول ها شرکت از لیدل

 اریبس ،امروز یایدن در ها شرکت یرگذاریثأت هکنیا به توجه با. دارند یآگاه ها شرکت ردکعمل

 تکمشار بدون را یجهان یها چالش حل ،یالملل نیب یها سازمان ست،ها حکومت از شتریب

 موضوع با درهرحال هاوکار کسب شود یم مشاهده ،رونیا از. دانند یم نکرممیغ ها شرکت

 .دارند سروکار یاجتماع تیمسئول

 و ینید یمبان با وکار کسب یاجتماع تیمسئول مفهوم ،یداخل مطالعات از یبرخ در

 نیتر یاساس ،(1387) نژادیمطهر و یصالح سخن به. است هشد یبررس کشور ژةیو یاعتقاد

 یها گروه یتمام یارزش و یمانیا یتعال و ارتقا ،یاجتماع یها تیمسئول گسترش یبرا افتیره

. است یاسالم یاجتماع و یاقتصاد حیصح امکاح یاجرا یبرا یبسترساز آن با همراه و جامعه

 و یاقتصاد نظام ارگزارانک گرید و گذارانهیسرما ران،یمد استگذاران،یس اساس،نیبرا

 ش،یخو یمانیا مکمح اتصاالت و بلندمدت یها شیگرا یراستا در ،یدیتول یتجار یها بنگاه

 انجام از و ندریگ یم شیپ در را یاله تیرضا و خواست مورد یزیربرنامه و تیریمد

 تیرضا لحاظ بدون انهیگرامنفعت و ارانهکایر یاقتصاد و یاجتماع یها برنامه و ها تیمسئول

. کنند یم یدور آن رینظا و یاجتماع یها تیمسئول یحداقل یادا ،یاجتماع مصالح و یاله

 ییجا از را خود نعمات و اتکبر ،شیخو یاله نظام سنت موجببه متعال خداوند ،نیهمچن

 .کند یم نازل هاآن بر رمنتظرهیغ
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 درون یها تیفعال بر را یاجتماع تیمسئول ریتأث زین گرید یبرخ مطالعات، نیبراعالوه

 نیب رابطة یبررس در( 1389) همکاران و یمرتضو. اند هکرد یبررس آن جینتا و سازمان

 قبال در یاجتماع یریپذتیمسئول که نددیرس جهینت نیا به ،یسازمان تعهد و یاجتماع تیمسئول

 یبرا یقو یا کنندهینیبشیپ ان،یمشتر و دولت کارکنان، ،یراجتماعیغ و یاجتماع نفعانیذ

 انسجام و یور بهره فعال، مشارکت خود، تبعبه که شود یم محسوب یسازمان تعهد راتییتغ

 یاهکنندینیبشیپ کارکنان، درقبال یاجتماع یریپذتیمسئول ،نیهمچن .دارد همراهبه را یدرون

 ریتأث آنان نکهیا ضمن. شود یم محسوب عوامل گرید نیب در یسازمان تعهد یبرا یتریقو

ر گر،ید عبارتبه ؛اند افتهیدر یسازمان تعهد بر را انیمشتر قبالدر یریپذتیمسئول  اساسنیاب

 دارتریپا را ها سازمان سود سود، به شتریب توجه با سهیمقا در یمشتر به شتریب توجه گفت توان یم

 یاجتماع تیمسئول یفایا قبال در سازمان کی که یا یسازمان تیمشروع ،درمجموع. کندیم

 الزامات و یاقتصاد منافع از فراتر که است یسازمان یندهایفرا در یورود کی ،دکن یم کسب

 .است سازمان یقانون

 ارائه را وکار کسب یاجتماع تیمسئول در جیرا یالگوها ،یداخل مطالعات از یگروه

 وکار کسب یاجتماع تیمسئول یالگوها( 1389) یقربان و یالحوائجباب نمونه، یبرا ؛اند هکرد

 :کنند یم یمعرف ریز شکل به را

: است استوار اصل، دو بر دگاهید نیا (:ثروت لیانج) یارنگک یالگو (الف

 ها سازمان یعنی ؛دارند یپدرساالر ةجنب ارکآش یاگونهبه اصل دو نیا. تیمومیق و یرخواهیخ

 ثروتمندان هک است نیا یارنگک دگاهید. دانند یم انیمشتر و نانکارک سرپرست ای پدر را خود

 افراد و جامعه به حاصل منافع تا نندک یگذار هیسرما بزرگ ییها سازمان در را خود ثروت دیبا

 .ردک نیتأم را جامعه مشروع یها خواسته و ها هدف ،هاآن اب بتوان و برسد آن

 و دارند تیمسئول کی فقط ها سازمان دمن،یفر دگاهید به توجه با :دمنیفر یالگو( ب

 در دینبا اما شود، منجر سود شیافزا به هک است ییها راه در خود یانرژ و منابع صرف ،آن

 و رنگین ،یالهبردارک بدون دیبا آزاد رقابت. نندک اقدام مقررات و نیقوان محدودة از خارج

 .باشد داشته وجود تقلب
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 به مربوط قانون: است گفته سیوید تیک :برآمدن منافع نیتأم درصدد اراکآش (ج

 یا گونه به خود قدرت از بلندمدت در یسک اگر .است سخت و سفت اریبس یریپذ تیمسئول

 دست از را ادشدهی قدرت ناچاربه نداند، یو تیمسئول حوزة در را آن جامعه هک ندک استفاده

 .دده یم

 با هک یا وهیش یعنی ها تکشر یاجتماع تیحساس :ها تکشر یاجتماع تیحساس( د

 براساس. دهند یم نشان نشکوا هاآن دربرابر و دونش یم آگاه یاجتماع مسائل از ها سازمان آن،

 به را سازمان اطالعات نیبهتر ند،دار باز یرکف هاآن مسئوالن هک ییها تکشر الگو، نیا

 در را افراد سازند، مطرح را خود یها پرسش تا نندکیم قیتشو را ها آن دهند، یم شاننانکارک

 یخوب هب سازمان مسائل تا دهند یم آموزش نانکارک به و نندکیم جا هجاب مختلف یها پست

 نشان یاجتماع مسائل دربرابر موقع هب و الزم یها نشکوا ،ییشناسا نیا براساس. شود ییشناسا

 .شود یم داده

 به مربوط دگاهید سه بیکتر حاصل الگو، نیا :تکشر یاجتماع ردکعمل( هـ

 یالگو را هاآن مجموع هک است یاجتماع تیحساس و یمیقد یالگوها ،یاجتماع تیمسئول

 ،یانفعال موضع چهار از یکی ها تکشر الگو، نیا براساس. اند دهینام سازمان یاجتماع ردکعمل

 .رندیپذ یم را تیخالق ای یکارسازش ،یدفاع

 یاجتماع تیمسئول یبررس به ،سازمان یفرهنگ بافت در یداخل مطالعات از یبرخ

 فرهنگ نیب که کرد مشخص( 1389) یشجاع و یمشبک مطالعة. اند پرداخته وکار کسب

 آرمان وجود ،نیهمچن. دارد وجود داریمعن و مثبت ةرابط ،یاجتماع تیمسئول و یسازمان

 اما ،استهآن نیب یسازمان یاجتماع تیمسئول جادیا در یا کنندهنییتع عامل ،نانکارک کمشتر

 مطالعة ،نیبراعالوه. شودینم دهید هاسازمان یاجتماع تیمسئول و یمیت کار نیب یارتباط نیچن

 یاجتماع تیمسئول بر ،تکشر تیمأمور بودنشفاف که کندیم استنباط نیچن مذکور

 ها سازمان یاجتماع تیمسئول بر تکشر نانکارک یذهن یها مدل اما ،است گذارریتأث ها سازمان

 .دارند را ریتأث نیشتریب

 یهاوکار کسب یاجتماع تیمسئول بر آنان اغلب ،شود یم مشاهده نیشیپ مطالعات در چنانکه
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 یاجتماع تیمسئول کهیدرحال ،اند هکرد تمرکز( یانتفاع یها سازمان یطورکلبه) یخدمات و یدیتول

 و اخالق تیاهم و ضرورت یبررس به ،(1382) یرکمالیم. ستین یانتفاع یها سازمان رانیمد ژةیو

 نظر بنابه. پرداخت جامعه و فرد رفتار بر آن آثار و یاجتماع و یفرد یها شهیر ،یاجتماع تیمسئول

 انیب یو. ردک یبررس یانتقاد و یا مراقبه ،یعدالت بعد سه از توان یم را یاجتماع تیمسئول ،یو

 یآموزش یها سازمان یریگمیتصم و اداره نحوة به مربوط ،یاجتماع تیمسئول یعدالت جنبة دکن یم

 قدرت تمرکز به طومرب ،یاجتماع تیمسئول یانتقاد جنبة. است یمساو یها فرصت و منابع نیتأم و

 مقوله نیا به و کنند یم اداره را پرورش و آموزش یها ستمیس که است یکسان تیصالح و

 ابعاد بر ،یاجتماع تیمسئول یا مراقبه جنبة .رندیگ یم شکل چگونه یاجتماع طبقات که پردازد یم

 .دارد تمرکز ها انسان ارزش حفظ و ازهاین نیتأم ،یتیریمد رفتار یانسان

 

 قیتحق   روش
 نکهیا به توجه با -ها داده یگردآور وةیش نظر از و است یادیبن هدف نظر از ،حاضر قیتحق

 و سرمد) رودیم شماربه یفیتوص -دکن ینم یدستکار را قیتحق یرهایمتغ از کیچیه پژوهشگر

 تیمسئول نةیزم در یداخل نیشیپ یها پژوهش را حاضر مطالعة یآمار جامعة(. 1387 ،همکاران

 از استفاده با ،قیتحق یها داده لیتحل یبرا یریگنمونه. دهند یم لیتشک وکار کسب یاجتماع

 ،حوزه نیا در ما یها یبررس. نددش انتخاب مطالعات نیتر مرتبط و فتگر انجام هدفمند کردیرو

 نیهمچن و میطورمستقبه یاجتماع تیمسئول دربارة هاآن در که شد منتج مطالعه هشت انتخاب به

 .شد استفاده یفیک کردیرو از ،قیتحق یها داده لیتحل یبرا. بود شده بحث رهایمتغ ریسا نةیزم در

 .شد استفاده مذکور یها یکدگذار انجام یبرا ،6 1یآ.یت .اطلس افزارنرم از مطالعه، نیا در

 ندیفرا ،باز یکدگذار. ندشد انتخاب مطالعه نیا یبرا یمحور یکدگذار و باز یکدگذار وةیش

 نیا. (Strauss & Corbin, 1994) ستها داده یبندطبقه و یسازمفهوم سه،یمقا آزمون، خردکردن،

 یها لیتحل از ها صهیخص و میمفاه ییشناسا یبرا که است یلیتحل یندیفرا ،یکدگذار وةیش

 ندیفرا» ،یمحور یکدگذار نیهمچن .(Matsumoto & Wilson, 2005) برد یم سود یا سهیمقا

                                                                 
1. Atlas TI 
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 عنوان. «است( کمتر انتزاع با) 2رطبقاتیز به( انتزاع از یباالتر ةدرج یدارا) 1طبقات یدهارتباط

 حول ،یکدگذار کرد،یرو نیا در که هشد داده یکدگذار وةیش نیا به لیدل نیا هب «یمحور»

 و ها صهیخص سطح در و گریکدی به را 3رطبقاتیز و طبقات و ردیگ یم انجام طبقه کی محور

 مطالعات در ییایپا و ییروا یابیارز در. (Razmjoo & Nouhi, 2011) دکن یم مرتبط ابعاد

 ییایپا و ییروا یابیارز یبرا ییها تالش مطالعات، نیا در که شود هداد نشان دیبا ب،یفراترک

 و ییروا یابیارز نکهیا به توجه با. (McDermott, Graham, & Hamilton, 2004) است فتهگر انجام

 ییایپا و ییروا است، دهش یبانیپشت اه آن فتةریپذ اتینشر یسو از یبررس مورد مطالعات ییایپا

 .دشو یم یبانیپشت زین حاضر بیفراترک

 

 قیتحق یها افتهی
 استخراج را ییها گزاره ابتدا. دش یابیارز شدهانیب مطالعات باز یکدگذار جینتا ،ابتدا در

 یکدها عنوانبه را آن پسس و وکارند کسب یاجتماع تیمسئول مفهوم یراستا در که میکرد

 .دهد یم نشان را یکدگذار نیا جینتا ،1 جدول. میکرد ارائه مفهوم نیا یبرا یمقدمات
 

  ها داده. نتایج کدگذاری مقدماتی 1جدول  

 فیرد یمقدمات کد یفراوان
 1 یاخرو و یویدن پاداش و اجر 1
 2 نفعانیذ با ارتباط 1
 3 رانشیپ ناعنوبه کارکنان یذهن یالگو 1
 4 سازمان یبرا تیمشروع جادیا 1
 5 آموزش 1
 6 یاجتماع -یاقتصاد بستر 2
 7 رییتغ رشیپذ 1
 8 سازماندرون افراد تعهد بر یاجتماع تیمسئول ریتأث 2
 9 اجتماع و سازمان منافع نیب تعادل 2

                                                                 
1. Category 

2. Subcategories 

3. Sub-categories 
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  ها داده. نتایج کدگذاری مقدماتی 1جدول  

 فیرد یمقدمات کد یفراوان
 10 یاجتماع ینهادها با کار میتقس 1
 11 دولت با فیوظا میتقس 1
 12 جامعه داریپا توسعة 2
 13 بارفاجعه و یمنف یعملکرد جینتا از یریجلوگ 2
 14 المنفعهعام جنبة داشتن 1
 15 یاجتماع تیحساس 2
 16 یاجتماع یریپذتیمسئول عنوانبه سازمان یفرادست تیحما 1
 17 کارکنان (کیاستراتژ) یراهبرد دید 1

 18 کنترل ابزار عنوانبه یاله تیرضا 1
 19 اخالق تیرعا 2
 20 ارتباطات در اخالق تیرعا 1
 21 ندهیآ یها نسل رفاه 1
 22 یفرهنگ نةیزم 1
 23 یسودآور 1
 24 یمشتر به توجه از یناش یسودآور 1
 25 سازمان داخل از شروع 1
 26 ارتباطات در تیشفاف 2
 27 یقانون الزام نبود 2
 28 سازمان ییعملگرا 1
 29 ها دولت بر ها شرکت یروین غلبة 1
 30 یاجتماع تیمسئول ربودنیفراگ 1
 31 رانشیپ عنوانبه فرهنگ 1
 32 یاجتماع مسائل کاهش 1
 33 اعتبار و شهرت کسب 1
 34 سازمان در یاخالق رفتار یها کنترل 1
 35 یمحورتیفیک 1
 36 وکار کسب یاجتماع تیمسئول یارزش تیماه 1
 37  اسالم بر وکار کسب یاجتماع تیمسئول بودنیمبتن 1
 38  مشخص برنامة بر بودنیمبتن 3
 39  یساالر ستهیشا بر ها تیفعال بودنیمبتن 2

 ادامة
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  ها داده. نتایج کدگذاری مقدماتی 1جدول  

 فیرد یمقدمات کد یفراوان
 40  یساالر مردم بر ها تیفعال بودنیمبتن 1
 41 وکار کسب یاجتماع تیمسئول یارزش یمبنا 1
 42 ثروت عیتوز در عدالت بهبود دنبالبه یاجتماع تیمسئول 1
 43 وکار کسب یاجتماع تیمسئول جادیا در تیریمد تیمسئول 1
 44  یتیریمد یتیمسئول ،وکار کسب یاجتماع تیمسئول 1
 45 اجتماع مشکالت حل در هاسازمان مشارکت 1
 46 راهبرد عنوانبه تیخالق ای یکارسازش ،یدفاع ،یانفعال مواضع 1
 47 تیریمد فعال نقش 1
 48 ها تیفعال یهماهنگ به ازین 1
 49 یمذهب و یمانیا یارتقا با یاجتماع تیمسئول ییراستاهم 1

 

 یمقدمات کد 49 ییشناسا به ،یبررس مورد متون از شدهاستخراج یمقدمات یکدها یبررس

 نیا در کدها، نیا از یبرخ نیب یلفظ تفاوت صرف و باال ییمحتوا قرابت بنابه که شد منجر

 در یمتن یها داده یینها یکدگذار جینتا. دشدن هآورد مشترک عنوان با و ادغام کدها مرحله،

 .است مشاهدهقابل 2 جدول

 نیا تعداد و شد منجر یینها باز یکدها جادیا به ،یمقدمات باز یکدها اصالح یینها جةینت

به لیتفصبه باال جدول در که افتی کاهش یینها باز کد 22 به یمقدمات باز کد 49 از کدها

 ،ها داده یکدگذار در مرحله نیدوم. شودیم مشاهده کد هر به مربوط یها یفراوان همراه

 از هدف ،شد انیب زین حاضر مطالعة یشناسروش بخش در چنانکه. است یمحور یکدگذار

 در یمحور یکدگذار. است یینها باز یکدها از باالتر انتزاع درجة با یطبقات جادیا کار نیا

 ،2گرمداخله طیشرا ،یا نهیزم عوامل ،1یعل طیشرا شامل که ردیگ یم انجام عمده محور پنج

 ،یاجتماع علوم در اما ،(Seright & Seright, 2011) هستند 5امدهایپ و 4عمل راهبرد ،3دهیپد

                                                                 
1. Causal Conditions 

2. Context and intervening conditions  

3. Phenomenon 

4. Action Strategy 

5. Consequences 

 ادامة
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 ,Bohm) ندشو یم ارائه گروه کی در ،نیبنابرا ست؛ین کیتفکقابل یا نهیزم و گرمداخله طیشرا

 .دهد یم نشان مطالعه نیا در را یمحور یکدگذار یینها جینتا 1 نمودار .(2004
 

  ی متنیها داده. نتایج نهایی کدگذاری باز 2جدول  
 فیرد یینها باز کد یفراوان
 1 نفعانیذ با ارتباط در اخالق و تیشفاف تیرعا 7
 2 اجتماع و سازمان منافع نیب تعادل 7
 3 یاجتماع مشکالت کاهش یراستا در تالش و یاجتماع مسائل به تیحساس 5
 4 یراهبرد دید 5
 5 سازمان طرف از فعال نقش اتخاذ و تعهد 4
 6 یریگ  میتصم اریمع عنوانبه یاله تیرضا به توجه 4
 7 یتیریمد تیمسئول عنوانبه یاجتماع تیمسئول 4
 8 وکار کسب یاجتماع تیمسئول یارزش تیماه به توجه 3
 9 یمحورتیفیک از یناش اعتبار و شهرت کسب 3
 10 سازمان درون افراد تعهد بر یاجتماع تیمسئول ریتأث 2
 11 دولت با فیوظا میتقس 2
 12 یاجتماع -یاقتصاد بستر 3
 13 یسودآور 2
 14 رانشیپ عنوانبه کارکنان یذهن یالگو 1
 15 آموزش 1
 16 رییتغ رشیپذ 1
 17 یساالر ستهیشا بر بودن یمبتن 1
 18 یساالر مردم بر بودن یمبتن 1
 19 عیتوز در عدالت بهبود 1
 20 ندهیآ یها نسل رفاه 1
 21 یفرهنگ نةیزم 1
 22 ها دولت بر ها شرکت یروین غلبة 1
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 وکار کسب یاجتماع تیمسئول یمحور یکدگذار یمیپارادا یالگو. 1 نمودار

 

 یریگجهینت
 و دارند یادیز اریجهان امروز رشد بس یهاوکار کسبکه  شد انیحاضر ب مطالعة لةئمس انیب در

به جوامع یبرا زین را یمشکالت ،ندرداجوامع  یکه برا یا سازندهو  دیمف اریبس جیدر کنار نتا

 هشدمطرح  وکار کسب یاجتماع تیمفهوم مسئول ،یمعضالت نی. در مقابل چنآورند یم وجود

 ،یزندگ یها فرصت و تیفیک بهبود به کمک ط،یمح از حفاظت و احترامآن،  هدفاست که 

منافع سازمان در کنار منافع  کهیطوربه ،است جوامع در یگذار هیسرما و افراد یتوانمندساز

 شرایط علی
هادولت بر هاشرکت یروین ةغلب 

راهبردی دید 

تالش و یاجتماع مسائل به تیحساس 
 یاجتماع مشکالت کاهش یراستا در

 محوری ةطبق
 مسئولیت اجتماعی

 وکارکسب

 گرو مداخله یانهیزمعوامل 
فرهنگی ةزمین 

شرانیپ عنوانبه کارکنان ذهنی الگوی 

اجتماعی -اقتصادی بستر 

وکارکسب یاجتماع تیمسئول ارزشی ماهیت 

 عمل یهاراهبرد
یساالرشایسته بربودن مبتنی 

ساالریمردم بربودن مبتنی 

تغییر پذیرش 

آموزش 
دولت با وظایف تقسیم 

تیمسئول عنوانبه اجتماعی مسئولیت 
 یتیریمد

یریگمیتصم اریمع عنوانبه الهی رضایت 

سازمان طرف از فعال نقش اتخاذ و تعهد 

با ارتباط در اخالق و شفافیت رعایت 
 نفعانیذ

 پیامدها
آینده یهانسل رفاه 

درآمد توزیع در عدالت بهبود 

یسودآور 
تعهد بر یاجتماع مسئولیت ریتأث 

 سازمان درون افراد

از یناش اعتبار و شهرت کسب 
 یمحورتیفیک

و سازمان منافع بین تعادل 
 اجتماع
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 برنامة رایز ،است بارزترما  جامعةمانند  یدر جوامع عموضو نیا یباال تیماه. شود نیتأم جامعه

 -شد انیب زین تر شیپ چنانکه -تیاهم نیا وجود با. دارد وکار کسب توسعة یبرا را یبلندمدت

نداشته و  وکار کسب یاجتماع تیبر مفهوم مسئول یداخل کشور، اجماع چندان یپژوهش اتیادب

 ؛آنان بوده است تیفعال یها رشته یفکر یها انیبنو  ها نهیزم بریآنان اغلب مبتن فیتعار

بر  یسع ،یمتون پژوهش یفیک بیفراترک بریمبتن یکردیپژوهش، با اتخاذ رو نیدر ا نیبنابرا

از  یا گوشه و دوشارائه  وکار کسب یاجتماع تیمسئول مفهوم نةیزمجامع در  ییالگو تا بودآن 

 یها یبررس نیترکیمطالعه که نزد هشت .شودمرتفع  یداخل یپژوهش اتیادبدر  موجود خأل

 دولت ؛1382 ،یرکمالیم) شدند یو بررس ییداده بودند، شناسا انجام رامفهوم  نیبه ا یمفهوم

 نژاد،یمطهر و یصالح ؛1387 دوار،یام ؛1386 شناس،  زدانی و یابزر ؛1392 همکاران، و یآباد

 ،یشجاع و یمشبک ؛1389 ،یقربان و یالحوائج  باب ؛1389 همکاران، و یمرتضو ؛1387

1389.) 

حول  توان یمرا  ریمتغ 22 ،که درمجموع کردمشخص  یمتن یها دادهباز  یکدگذار جینتا

 و تیشفاف تیرعا: رندیز مواردکه شامل  کرد ییشناسا وکار کسب یاجتماع تیمفهوم مسئول

 و یاجتماع مسائل به تیحساس اجتماع، و سازمان منافع نیب تعادل نفعان،یذ با ارتباط در اخالق

 طرف از فعال نقش اتخاذ و تعهد ،یراهبرد دید ،یاجتماع مشکالت کاهش یراستا در تالش

 تیمسئول عنوانبه یاجتماع تیمسئول ،یریگمیتصم اریمع عنوانبه یاله تیرضا سازمان،

 از یناش اعتبار و شهرت کسب ،وکار کسب یاجتماع تیمسئول یارزش تیماه ،یتیریمد

 ،دولت با فیوظا میتقس ،سازمان درون افراد تعهد بر یاجتماع تیمسئول ریتأث ،یمحورتیفیک

 رشیپذ ،آموزش ،رانشیپ عنوانبه کارکنان یذهن یالگو ،یسودآور ،یاجتماع -یاقتصاد بستر

 رفاه ،عیتوز در عدالت بهبود ،یساالر مردم بر  بودنیمبتن ،یساالر ستهیشا بر بودن یمبتن ،رییتغ

 .ها دولت بر ها شرکت یروین ةغلبو  یفرهنگ نةیزم ،ندهیآ یها نسل

 چهار(، در 2004بوهم )توسط  شدهارائه یمیپارادا یبراساس الگو رهایمتغ نیا یبندگروه

 ,Bohm) گرفتانجام  (وکار کسب یاجتماع تیمسئول) یاصل طبقة کیعوامل مرتبط و  گروه

 ندشو یم یاجتماع تیمسئول یوجود ضرورت موجبکه  یعل عوامل اساس،نیبرا. (2004
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 و یاجتماع مسائل به تیحساس و یراهبرد دید ،ها دولت بر ها شرکت یروین غلبةاز:  ندا عبارت

از  یبستردر  وکار کسب یاجتماع تی. مسئولیاجتماع مشکالت کاهش یراستا در تالش

به کارکنان یذهن یالگو ،یفرهنگ ةنیزمکه متشکل از  دکن یم تیو فعال دریگ یم شکلعوامل 

. ندوکار کسب یاجتماع تیمسئول یارزش تیماهو  یاجتماع -یاقتصاد بستر ،رانشیپ عنوان

 :از اندعبارت زیو رفتار منطبق با آن ن یاجتماع تیمسئول رشیپذ یبرا هاوکار کسب یراهبردها

ر  بودنیمبتن  میتقس آموزش، ر،ییتغ رشیپذ ،یساالر مردم بر بودن یمبتن ،یساالر ستهیشا ب

 تیرضادرنظرگرفتن  ،یتیریمد تیمسئول عنوانبه یاجتماع تیمسئول رشیپذ دولت، با فیوظا

 و تیشفاف تیرعاو  سازمان طرف از فعال نقش اتخاذ و تعهد ،یریگمیتصم اریمع عنوانبه یاله

 بهبود نده،یآ یها نسل رفاه شامل دهیپد نیا یامدهایپ ت،یدرنها. نفعانیذ با ارتباط در اخالق

 سازمان، درون افراد تعهد بر یاجتماع تیمسئول ریتأث سودآوربودن، درآمد، عیتوز در عدالت

 .است اجتماع و سازمان منافع نیب تعادل جادیو ا یمحورتیفیک از یناش اعتبار و شهرت کسب

 فیتعر ریز شکل  به وکار کسب یاجتماع تیمطالعه، مسئول نیا یها افتهیبنا به  ،تیدرنها

 :شود یم

و  هداوطلبان تیحساس از یناش یها تیفعال ةمجموع ،وکار کسب یاجتماع تیمسئول»

 یاقتصاد ،یتیریمد نةیزمکه در  است اطراف طیمح یدادهایبه رو وکار کسب محورراهبرد

 ،یساالر ستهیشابر  دیتأکبا  و ردیگ یم شکل طیتعامل با مح درسازمان  یاجتماعو 

جامعه،  ،منافع سازمان نیتعادل ب جادیدرصدد ا یانسان یها ارزشو  رییتغ ،یساالر مردم

 «.ستها دولتانسان و 

 

 اهشنهادیپ
 نیبه ا دینبا ،وکار کسب یاجتماع تیمفهوم مسئول فیکه هنگام تعر داد نشانحاضر  مطالعة

از سا یمجرد و انتزاع یمفهوم عنوانبهموضوع   آن با ینحوبه که ستینگر یعوامل ریو مستقل 

 درنظر آن بر مقدم یعل طیشرا با ارتباط رد دیبا وکار کسب یاجتماع تی. مسئولندا تعامل در

. کنندیم فیتضع ای تیآن را تقو که ستینگر یا نهیزم عواملبه  دیبا نیهمچن .شود گرفته

 تیمسئول رشیپذ یدر راستا هاوکار کسب که شوند ییشناسا دیبا ییراهبردها ،نیهمچن
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 کیتفکبهحاضر،  مطالعة یشنهادیپ یالگو شود یم شنهادی. پدهند یم انجام وکار کسب یاجتماع

. شودآن در هر بخش مشخص  ةژیو فیتعار تا شود یو خدمات مختلف بررس عیصنا نةیزم در

 زین یپژوهش جهان اتیبا ادب بیدر ترک یپژوهش جامعة ،یدر مطالعات آت شود یم شنهادیپ

 شنهادیحاضر پ مطالعة جی. براساس نتاشودآنان استخراج  نیب نیاشتراکات و تبا و شود یبررس

مفهوم  نةیزمملل در  ریسا یها هتجرب یریکارگ هب یها نهیزم نده،یمطالعات آ در شود یم

 شنهادیپ ،نیهمچن. شودبه معادله اضافه  یزیو تجو یعمل یکردیبا رو ،یاجتماع تیمسئول

آن با توجه به  یرانیا یالگو ،وکار کسب یاجتماع تیمفهوم مسئول سیدر هنگام تدر شود یم

 یواقع طیمطالعه و کاربرد آن براساس شرا یو افراد برا دوش یآن معرف یداخل اتیمقتض

 میمفاه شود یم شنهادیحاضر، پ مطالعة جی. براساس نتاندشو ترآماده یداخل یهاوکار کسب

 .دشو لیآن جرح و تعد یداخل یالگوبا توجه به  وکار کسب یاجتماع تیموجود مسئول
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 منابع
 تیفیک تیریمد در کار اخالق و یاجتماع تیمسئول (،1386) یمهدشناس،  زدانی ،یمهد ،یابزر

 .524 ةصفح پانزدهم، ةشمار پنجم، سال ت،یریمد فرهنگ ن،ینو

 و ها استیس نیگزیجا و نندهک لیمکت ،ها شرکت یاجتماع تیمسئول جیترو(، 1387) رضایعل دوار،یام
 دهکپژوهش ،(ها شرکت یاجتماع تیمسئول جیترو در ومتکح یگذاراستیس) دولت فیوظا
 مصلحت نظام. صیمجمع تشخ ،یو اجتماع یفرهنگ یها پژوهشگروه  ،کیاستراتژ قاتیتحق

 .138 تابستان ،21 ةشمار پژوهشنامه

 و یاخالق منشور نیتدو جامع یالگو یطراح(، 1389) محمدجواد ،یقربان د،یمج ،یالحوائجباب
 .139 ةشمار خودرو، صنعت سازمان، یاجتماع تیمسئول

رضا  ،یکاظم جیپول، جواد، ور یخزائ ال،یل ،یآبادنجف اریجوش ،ییرضا ن،یحس ،یآباددولت
 یوفادار و یردکعمل ریتصو ن،ینماد ریتصو بر یتکشر یاجتماع تیمسئول ریتأث لیتحل(، 1392)

 .88-69(، 2)5 ،یبازرگان تیریمد برند،

چاپ  ،یدر علوم رفتار قیتحق یها روش(، 1387الهه ) ،یزهره، بازرگان، عباس، حجاز سرمد،
 تهران، انتشارات آگه. زدهم،یس

 با ها شرکت یاجتماع تیمسئول یارتقا(، 1387) دیمج دیس نژاد،یمطهر رضا، دیس ،یریام یصالح
 ،یو اجتماع یفرهنگ یها پژوهشگروه  ،کیاستراتژ قاتیتحق ةپژوهشکد ،یاسالم یردکیرو

 .138 تابستان ،21 ةشمار پژوهشنامه مصلحت نظام. صیمجمع تشخ

 نقش یبررس ،(1389معصومه ) مقدم، یصادق پگاه، ،یررضویام ناصر، پورآزاد، د،یسع ،یمرتضو
 ةنمون ؛یسازمان تعهد و یاجتماع تیمسئول نیب رابطه بر یاجتماع تیمسئول تیاهم ریمتغ یگرلیتعد

 علوم و اتیادب دةکدانش یاجتماع علوم مجلة مشهد، شهر ییغذا عیصنا یها شرکت: مطالعه مورد
 .217-193صص  ،1389 زمستان و زییپا مشهد، یفردوس دانشگاه یانسان

 یاجتماع تیمسئول و یسازمان فرهنگ ةرابط یبررس(، 1389) یلیخلوهاب،  ،یاصغر، شجاع ،یمشبک
 کمیوستیب سال ،یکاربرد یشناسجامعه مطالعه، مورد عنوانبه روین وزارت ((CSR ها سازمان

 .56-37(، صص 40 ةشمار)

 و یشناسروان ةمجل ،یآموزش تیریدر مد یاجتماع تی(، اخالق و مسئول1382) دمحمدیس ،یرکمالیم
 .221-201 صص(، 1)33سال  ،یتیترب علوم
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