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چکیده
تاکنون تعاریف متعدد و گاه متناقضی از مفهوم مسئولیت اجتماعی ارائه شده است ،اما بهطورکلی میتوان از آن
بهعنوان ایجادکنندة تعادل سازنده بین کسبوکار و محیط آن یاد کر د .ادبیات جهانی پژوهش بهطور تقریباً
مفصلی به این موضوع پرداخته است ،اما در داخل ،عالوهبر وجود خأل گسترده از نظر مفهومی ،چارچوب
مشخصی در زمینة مسئولیت اجتماعی کسبوکار ارائه نشده است .در این مطالعه ،پژوهشگر ان با اتخاذ رویکرد
فراترکیب کیفی دادهها ی متنی مربوط به هشت مطالعة داخلی که در مقایسه با سایر مطالعات ،تمرکز بیشتری بر
این مفهوم داشته اند ،تالش میکنند مسئولیت اجتماعی را از دید ادبیات داخلی شناسایی کنند .یافتهها ی مطالعة
حاضر نشان می دهد مفهوم مسئولیت اجتماعی کسبوکار از نگاه ادبیات معاصر ایران ،بیانگر فعالیتهای ناشی
از حساسیت داوطلبانه و راهبردمحور کسبوکار به رویدادها ی محیط اطراف است که در زمینة مدیریتی،
اقتصادی و اجتماعی سازمان ،در تعامل با محیط شکل گرفته است و با تأکید بر شایستهساالری ،مردمساالری،
تغییر و ارزشها ی انسانی در صدد ایجاد تعادل بین منافع سازمان ،جامعه ،انسان و دولتهاست که جامعترین
تعریف مسئولیت اجتماعی از نظر این مطالعه بهشمار می رود.
واژه های کلیدی :جامعه ،فراترکیب ،کسبوکار ،مسئولیت اجتماعی کسبوکار.

* نویسندة مسئول:

Email: m.alizadeh@ut.ac.ir
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مقدمه
در جامعة صنعتی ،کسبوکارها رشد و توسعة شتابان و بیوقفهای را تجربه کردند که نتیجة آن
ایجاد غولهای صنعتی و رشد و توسعة جوامع و فعالیتهای انسانی بود  .عل یرغم نتایج مثبت و
سازندهای که رشد کسبوکارها بر سطح دانش ،سالمت و رفاه بشری داشته است ،این
کسبوکارها علت بروز مسائل و معضالت عدیدهای برای جوامع خود نیز بودهاند .درمقابل،
سیستم حقوقی و اذهان عموم ی جوامع بشری نیز بهعنوان واکنشی منطقی  ،به تعیین بایدونبایدهای
فعالیتهای سازمانی پرداختهاند که بهطورکلی در حوزة مسئولیت اجتماعی کسبوکار  1قرار
میگیرند .هادکین ( )2002بیان کرد که مسئولیت اجتماعی کسبوکار ،بهمعنای داشتن احترام و
حفاظت از محیط ،کمک به بهبود کیفیت و فرصتهای زندگ ی ،توانمندسازی افراد و
سرمایهگذاری در جوامعی تعریف میشود که کسبوکار در آن فعالیت میکند .کسبوکاری
که احساس مسئولیت اجتماعی میکند  ،بهدنبال تولید محصوالت (خدمات) مطلوب جامعه با
روشی مطلوب است؛ بهعبارت دیگر ،مسئولیت اجتماعی بهمعنای آن است که سازمان ،در
راستای ارتقای کسان ی (افراد ،شرکتهای دیگر و محیط) تالش میکند که بر آنها تأثیر
میگذارد و به آسیب آنان منجر نمیشود (.)Hodgkin, 2002
با توجه به اهمیت باالی مطالعة مسئولیت اجتماعی کسبوکارها در زمینة علمی و آثارش بر
اجتماع ،شایسته است ادبیات مربوط به این موضوع در چارچوبی منسجم گردآوری و تحلیل
شود تا از این طریق بتوان به دید ی مشترک بین علما و انتظارات اجتماع دست یافت ،اما آنچه
درعمل مشاهده میشود ،نبود ادبیات پژوهشی کاف ی در داخل کشور و نبود اجماع پژوهشگران
در ادبیات بی نالمللی است؛ برای مثال ،مسئولیت اجتماعی کسبوکار و کسب موفقیت اقتصادی،
با تعهد به ارزشهای اخالق ی افراد ،جوامع و محیط طبیعی همراه است (.)Verma & Singh, 2013
همچنین ،مسئولیت اجتماعی کسبوکار ،انتظارات اقتصادی ،قانونی  ،اخالقی و بصیرتی اجتماع
از سازمان ،در زمانی معین تعریف میشود (  )VINTIL & Florinita, 2013که در این تعریف ،از
منافع کسبوکار بهکلی غفلت شده است و سازمان بهعنوان پاسخگوی ب یچون وچرا درنظر

1. Corporate Social Responsibility
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گرفته شده است .این مقایسة ساده ،میزان تفاوتهای موجود در ادبیات بینالمللی را حتی بر سر
تعریف این مفهوم نشان میدهد .در داخل کشور نیز وضعیت به همین منوال است و نوعی
آشفتگی در ادبیات تحقیق بهچشم میخورد که به استفادة ابزاری و کلیشهای از این متغیر منجر
شده است .در این مطالعه ،پژوهشگران برآناند تا با اتخاذ رویکرد کیفی فراترکیب  ،1به تبیین
جایگاه مسئولیت اجتماعی کسب وکار در ادبیات پژوهش معاصر ایران بپردازند.
مروری بر ادبیات تحقیق
از نظر میرکمالی ( ،)1392مسئولیت اجتماعی ،تعهد و مسئولیت مدیریت در قبال جامعه و افراد
جامعه بههنگام تصمیمگیریها و رفتارهای مدیریتی است .در این رویکرد ،مدیران عالوهبر اینکه
باید منافع و حقوق سازمان خود را تأمین کنند ،باید بهعنوان امری اخالقی در تأمین رفاه ،آسایش،
نیازها و عالیق مردم جامعه نیز مشارکت داشته باشند .مسئولیت اجتماعی شرکتی ،روشی مدیریتی
است که از راه ارتباط اخالقی و شفاف شرکت با تمام ذینفعان ،همچنین با کسان یکه در تعیین
اهداف شرکت دخیلاند ،تعریف میشود و با توسعة پایدار جامعه ،حفاظت از محیطزیست و
منابع طبیعی برای نسلهای آینده ،پذیرش تغییر دیگری و پیشبرد کاهش مسائل اجتماعی
هماهنگ است .بهمعنای دقیقتر ،حتی اگر چنین فعالیتهایی از نظر قانون ی حاکمیت نیافته باشند،
شرکتها به جامعه تعهد دارند؛ بهعبارت دیگر ،شرکت تجاری در جایگاه نهاد ی  -اقتصادی،
افزون بر وظیفة کسب سود ،وظیفة اجتماعی نیز دارد (دولتآبادی و همکاران.)1392 ،
ابزری و یزدانشناس ( )1386در بررسی ارتباط میان فعالیتهای مدیریتی کیفیت و مسئولیت
اجتماعی کسب وکار دریافتهاند که عالوهبر معنای رسمی ،مسئولیت جزئی از برنامههای مدیریت
کیفیت در معنای اخالقی بوده است .براساس پارادوکس کنترل ،مسئولیت زمانی تضمین میشود
که کنترل کامالً رها شود .کیفیت بدون تمرکز دقیق بر ارزش های اخالق ی ،قابلمدیریت نیست و
با شکست روبهرو میشود  .درضمن ،رفتار اخالق ی در محیط کسبوکار بای د به دقت کنترل شود.
باید توجه داشت که نیت خوب ،ب ه تنهایی کافی نیست و ممکن است به شکست منجر شود.

1. Meta-Synthesis
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مدیریت کیفیت و اخالق کار پیشنیاز یکدیگرند و در این بین ،مسئولیت ،ایده و موضوع اصلی
است.
امیدوار ( )1387در بررسی تأثیر سیاستگذاری حکومت بر ترویج مسئولیت اجتماعی
شرکتها بیان میکند که حکومتها به مسئولیت اجتماعی شرکتها از منظر تقسیم وظایف و
مسئولیتها و حرک ت در راستای توسع ة پایدار نگاه میکنند .در کنار نگاه حکومت ی ،شرکت ها
مسئولیت اجتماعی شرکتی را نوعی راهبرد تجاری می بینند که موجب می شود در فضای به
شدت رقابتی ،بر اعتبارشان افزوده شود و سهمشان در بازار فزونی گیرد .این موضوع در
نهادهای جامعة مدنی چنین تعبیر میشود که در این جوامع و سازمانها ی غیردولتی ،به این
دلیل از شرکتها مسئولیت اجتماع ی میخواهند که به رسوایی های مالی و فجایع حاصل از
عملکرد شرکتها آگاه ی دارند  .با توجه به اینکه تأثیرگذار ی شرکتها در دنیا ی امروز ،بسی ار
بیشتر از حکومت هاست ،سازمانها ی بینالمللی ،حل چالشهای جهانی را بدون مشارکت
شرکتها غیرممکن میدانند .از ای نرو ،مشاهده میشود کسبوکارها درهرحال با موضوع
مسئولیت اجتماعی سروکار دارند.
در برخی از مطالعات داخلی ،مفهوم مسئولیت اجتماعی کسبوکار با مبانی دینی و
اعتقاد ی ویژة کشور بررس ی شد ه است  .به سخن صالح ی و مطهر ینژاد ( ، )1387اساسیترین
رهیافت برای گسترش مسئولیتهای اجتماعی ،ارتقا و تعالی ایمانی و ارزشی تمامی گروه های
جامعه و همراه با آن بسترساز ی برا ی اجرای احک ام صحیح اقتصاد ی و اجتماع ی اسالم ی است.
برایناساس ،سیاستگذاران ،مدیران ،سرمایهگذاران و دیگر کارگزاران نظام اقتصادی و
بنگاهها ی تجار ی تولیدی  ،در راستای گرایش های بلندمدت و اتصاالت محکم ایمان ی خوی ش،
مدیریت و برنامهریزی مورد خواست و رضایت الهی را در پیش می گیرند و از انجام
مسئولیتها و برنامه های اجتماعی و اقتصادی ریا کارانه و منفعتگرایانه بدون لحاظ رضایت
الهی و مصالح اجتماعی  ،ادا ی حداقل ی مسئولیتها ی اجتماع ی و نظایر آن دور ی میکنند.
همچنین ،خداوند متعال بهموجب سنت نظام اله ی خویش  ،برکات و نعمات خود را از جا یی
غیرمنتظره بر آنها نازل میکند.

فراترکیب جایگاه مسئولیت اجتماعی کسبوکار …

357

عالوهبراین مطالعات ،برخی دیگر نیز تأثیر مسئولیت اجتماعی را بر فعالیتهای درون
سازمان و نتایج آن بررس ی کردهاند  .مرتضو ی و همکاران ( ) 1389در بررس ی رابطة بین
مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی  ،به ای ن نتیجه رسید ند که مسئولی تپذیری اجتماع ی در قبال
ذی نفعان اجتماعی و غیراجتماع ی ،کارکنان ،دولت و مشتریان ،پی شبین یکنندهای قوی برای
تغییرات تعهد سازمانی محسوب میشود که به تبع خود ،مشارکت فعال ،بهرهور ی و انسجام
درون ی را بههمراه دارد  .همچنین ،مسئولیتپذیر ی اجتماعی درقبال کارکنان ،پی شبینیکنندهای
قویتری برای تعهد سازمانی در بین دیگر عوامل محسوب می شود  .ضمن اینکه آنان تأثیر
مسئولیتپذیری درقبال مشتریان را بر تعهد سازمان ی دریافتهاند؛ بهعبارت دیگر ،برایناساس
می توان گفت توجه بیشتر به مشتری در مقایسه با توجه بیشتر به سود ،سود سازمان ها را پایدارتر
م یکند .درمجموع  ،مشروعیت سازمانیا ی که یک سازمان در قبال ایفا ی مسئولیت اجتماعی
کسب میکند  ،ی ک ورود ی در فرایندها ی سازمان ی است که فراتر از منافع اقتصادی و الزامات
قانونی سازمان است.
گروهی از مطالعات داخلی ،الگوها ی رایج در مسئولیت اجتماعی کسبوکار را ارائه
کردهاند؛ برای نمونه ،بابالحوائجی و قربانی ( )1389الگوهای مسئولیت اجتماعی کسبوکار
را به شکل زیر معرفی میکنند:
الف) الگوی کارنگی (انجیل ثروت) :این دیدگاه بر دو اصل ،استوار است:
خیرخواهی و قیمومیت .این دو اصل بهگونهای آشکار جنبة پدرساالری دارند؛ یعنی سازمان ها
خود را پدر ی ا سرپرست کارک نان و مشتریان میدانند .دیدگاه ک ارنگ ی این است ک ه ثروتمندان
بای د ثروت خود را در سازمانهایی بزرگ سرمایهگذاری کنند تا منافع حاصل به جامعه و افراد
آن برسد و بتوان با آنها ،هدفها و خواستههای مشروع جامعه را تأمین کرد.
ب) الگوی فریدمن  :با توجه به دی دگاه فریدمن ،سازمان ها فقط یک مسئولیت دارند و
آن  ،صرف منابع و انرژ ی خود در راههایی است ک ه به افزایش سود منجر شود ،اما نبای د در
خارج از محدودة قوانین و مقررات اقدام کنند .رقابت آزاد باید بدون ک الهبرداری ،نیرنگ و
تقلب وجود داشته باشد.
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ج) آش کارا درصدد تأمین منافع برآمدن :کیت دیویس گفته است :قانون مربوط به
مسئولیتپذیری بسیار سفت و سخت است  .اگر ک س ی در بلندمدت از قدرت خود به گونهای
استفاده کند ک ه جامعه آن را در حوزة مسئولیت وی نداند ،بهناچار قدرت یادشده را از دست
میدهد.
د) حساسیت اجتماعی شر کتها :حساسیت اجتماعی شرکتها یعنی شیوهای که با
آن ،سازمانها از مسائل اجتماع ی آگاه میش ون د و دربرابر آنها واکنش نشان می دهند  .براساس
این الگو ،شرکتهایی ک ه مسئوالن آنها فکری باز دارند ،بهترین اطالعات سازمان را به
کارک نانشان می دهند ،آنها را تشو یق م یکنند تا پرسشهای خود را مطرح سازند ،افراد را در
پستها ی مختلف جابهجا م یکنند و به ک ارکنان آموزش میدهند تا مسائل سازمان به خوبی
شناسایی شود  .براساس این شناسایی ،واکنشهای الزم و بهموقع دربرابر مسائل اجتماعی نشان
داده میشود.
هـ) عملکرد اجتماعی شرکت  :این الگو ،حاصل ترکیب سه د یدگاه مربوط به
مسئولیت اجتماعی ،الگوهای قدی می و حساسیت اجتماعی است که مجموع آنها را الگوی
عملکرد اجتماعی سازمان نامیدهاند .براساس این الگو ،شرکتها ی کی از چهار موضع انفعال ی،
دفاعی ،سازشکاری یا خالقیت را میپذیرند.
برخی از مطالعات داخل ی در بافت فرهنگی سازمان ،به بررسی مسئولیت اجتماعی
کسبوکار پرداختهاند .مطالعة مشبکی و شجاعی ( )1389مشخص کرد که بین فرهنگ
سازمانی و مسئولیت اجتماع ی ،رابطة مثبت و معنیدار وجود دارد .همچنین ،وجود آرمان
مشترک کارک نان ،عامل تعیینکنندهای در ایجاد مسئولیت اجتماع ی سازمان ی بی ن آنهاست  ،اما
چنین ارتباط ی بی ن کار تیم ی و مسئولیت اجتماع ی سازمانها دیده نم یشود  .عالوهبراین ،مطالعة
مذکور چنین استنباط م یکند که شفافبودن مأموریت شرکت ،بر مسئولیت اجتماعی
سازمانها تأثیرگذار است  ،اما مدل ها ی ذهن ی کارکنان شرکت بر مسئولیت اجتماعی سازمانها
بیشترین تأثیر را دارند.
چنانکه در مطالعات پیشین مشاهده میشود ،اغلب آنان بر مسئولیت اجتماعی کسبوکارهای
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تولیدی و خدماتی (بهطورکلی سازمانهای انتفاعی) تمرکز کردهاند ،درحالیکه مسئولیت اجتماعی
ویژة مدیران سازمانهای انتفاعی نیست .میرکمالی ( ،)1382به بررسی ضرورت و اهمیت اخالق و
مسئولیت اجتماعی ،ریشههای فردی و اجتماعی و آثار آن بر رفتار فرد و جامعه پرداخت .بنابه نظر
وی ،مسئولیت اجتماعی را می توان از سه بعد عدالتی ،مراقبهای و انتقادی بررسی کرد .وی بیان
میکند جنبة عدالتی مسئولیت اجتماعی ،مربوط به نحوة اداره و تصمیمگیری سازمانهای آموزشی
و تأمین منابع و فرصتهای مساوی است .جنبة انتقادی مسئولیت اجتماعی ،مربوط به تمرکز قدرت
و صالحیت کسانی است که سیستمهای آموزش و پرورش را اداره میکنند و به این مقوله
میپردازد که طبقات اجتماعی چگونه شکل میگیرند .جنبة مراقبهای مسئولیت اجتماعی ،بر ابعاد
انسانی رفتار مدیریتی ،تأمین نیازها و حفظ ارزش انسانها تمرکز دارد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر ،از نظر هدف بنیادی است و از نظر شیوة گردآور ی دادهها  -با توجه به اینکه
پژوهشگر هیچیک از متغیرهای تحقیق را دستکاری نمیکند  -توصیفی بهشمار م یرود (سرمد و
همکاران .)1387 ،جامعة آماری مطالعة حاضر را پژوهشهای پیشین داخل ی در زمینة مسئولیت
اجتماعی کسبوکار تشکیل میدهند  .نمونهگیری برای تحلیل دادههای تحقیق ،با استفاده از
رویکرد هدفمند انجام گرفت و مرتبطترین مطالعات انتخاب شدند  .بررسیهای ما در این حوزه،
به انتخاب هشت مطالعه منتج شد که در آنها دربارة مسئولیت اجتماعی بهطورمستقیم و همچنین
در زمینة سایر متغیرها بحث شده بود  .برای تحلیل دادههای تحقیق ،از رویکرد کیف ی استفاده شد.
در این مطالعه ،از نرمافزار اطلس .تی.آ ی  ،6 1برای انجام کدگذاریهای مذکور استفاده شد.
شیوة کدگذاری باز و کدگذاری محوری برای این مطالعه انتخاب شدند .کدگذاری باز ،فرایند
خردکردن ،آزمون ،مقایسه ،مفهومسازی و طبقهبندی دادههاست ( .)Strauss & Corbin, 1994این
شیوة کدگذاری ،فرایندی تحلیلی است که برای شناسایی مفاهیم و خصیصهها از تحلیلهای
مقایسهای سود میبرد (  .)Matsumoto & Wilson, 2005همچنین کدگذاری محوری« ،فرایند

1. Atlas TI
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ارتباطدهی طبقات ( 1دارای درجة باالتری از انتزاع) به زیرطبقات ( 2با انتزاع کمتر) است» .عنوان
«محوری» بهایندلیل به این شیوة کدگذاری داده شده که در این رویکرد ،کدگذاری ،حول
محور یک طبقه انجام میگیرد و طبقات و زیرطبقات  3را به یکدیگر و در سطح خصیصهها و
ابعاد مرتبط میکند (  .)Razmjoo & Nouhi, 2011در ارزیاب ی روایی و پایایی در مطالعات
فراترکیب ،باید نشان داده شود که در این مطالعات ،تالشهایی برای ارزیابی روایی و پایایی
انجام گرفته است (  .)McDermott, Graham, & Hamilton, 2004با توجه به اینکه ارزیابی روایی و
پایایی مطالعات مورد بررسی از سوی نشریات پذیرفتة آنها پشتیبانی شده است ،روایی و پایایی
فراترکیب حاضر نیز پشتیبانی میشود.
یافتههای تحقیق
در ابتدا ،نتایج کدگذاری باز مطالعات بی انشده ارزی اب ی شد  .ابتدا گزارهها یی را استخراج
کردیم که در راستای مفهوم مسئولیت اجتماعی کسبوکارند و سپس آن را بهعنوان کدهای
مقدماتی برای این مفهوم ارائه کردیم .جدول  ،1نتایج این کدگذاری را نشان میدهد.
جدول  . 1نتایج کدگذاری مقدماتی دادهها
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

کد مقدماتی

اجر و پاداش دنیوی و اخروی
ارتباط با ذی نفعان
الگوی ذهنی کارکنان بهعنوان پیشران
ایجاد مشروعیت برای سازمان
آموزش
بستر اقتصادی  -اجتماعی
پذیرش تغییر
تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد افراد درونسازمان
تعادل بین منافع سازمان و اجتماع

فراوانی

1
1
1
1
1
2
1
2
2
1. Category
2. Subcategories
3. Sub-categories
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ادامة جدول  . 1نتایج کدگذاری مقدماتی دادهها
ردیف

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

کد مقدماتی

تقسیم کار با نهادهای اجتماعی
تقسیم وظایف با دولت
توسعة پایدار جامعه
جلوگیری از نتایج عملکردی منفی و فاجعهبار
داشتن جنبة عامالمنفعه
حساسیت اجتماعی
حمایت فرادستی سازمان بهعنوان مسئولیتپذیری اجتماعی
دید راهبردی (استراتژیک ) کارکنان
رضایت الهی بهعنوان ابزار کنترل
رعایت اخالق
رعایت اخالق در ارتباطات
رفاه نسلهای آینده
زمینة فرهنگی
سودآوری
سودآوری ناشی از توجه به مشتری
شروع از داخل سازمان
شفافیت در ارتباطات
نبود الزام قانونی
عملگرایی سازمان
غلبة نیروی شرکتها بر دولتها
فراگیربودن مسئولیت اجتماعی
فرهنگ بهعنوان پیشران
کاهش مسائل اجتماعی
کسب شهرت و اعتبار
کنترلهای رفتار اخالقی در سازمان
کیفیتمحوری
ماهیت ارزشی مسئولیت اجتماعی کسبوکار
مبتنیبودن مسئولیت اجتماعی کسبوکار بر اسالم
مبتنیبودن بر برنامة مشخص
مبتنیبودن فعالیتها بر شایستهساالری

فراوانی

1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
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ادامة جدول  . 1نتایج کدگذاری مقدماتی دادهها
ردیف

کد مقدماتی

فراوانی

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

مبتنیبودن فعالیتها بر مردمساالری
مبنای ارزشی مسئولیت اجتماعی کسبوکار
مسئولیت اجتماعی بهدنبال بهبود عدالت در توزی ع ثروت
مسئولیت مدیریت در ایجاد مسئولیت اجتماعی کسبوکار
مسئولیت اجتماعی کسبوکار ،مسئولیتی مدیریتی
مشارکت سازمانها در حل مشکالت اجتماع
مواضع انفعالی ،دفاعی ،سازشکاری یا خالقیت بهعنوان راهبرد
نقش فعال مدیریت
نیاز به هماهنگی فعالیتها
هم راستایی مسئولیت اجتماعی با ارتقای ایمانی و مذهبی

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

بررس ی کدهای مقدمات ی استخراجشده از متون مورد بررسی ،به شناسایی  49کد مقدماتی
منجر شد که بنابه قرابت محتوایی باال و صرف تفاوت لفظی بین برخی از ای ن کدها ،در این
مرحله ،کدها ادغام و با عنوان مشترک آورده شدند .نتایج کدگذاری نها یی دادههای متنی در
جدول  2قابلمشاهده است.
نتیجة نهایی اصالح کدهای باز مقدماتی ،به ایجاد کدها ی باز نهایی منجر شد و تعداد این
کدها از  49کد باز مقدمات ی به  22کد باز نهایی کاهش یافت که در جدول باال بهتفصیل به
همراه فراوانیهای مربوط به هر کد مشاهده م یشود .دومین مرحله در کدگذاری دادهها،
کدگذاری محوری است .چنانکه در بخش روششناسی مطالعة حاضر نیز بیان شد  ،هدف از
این کار ایجاد طبقات ی با درجة انتزاع باالتر از کدهای باز نهایی است .کدگذاری محور ی در
پنج محور عمده انجام میگیرد که شامل شرایط عل ی  ،1عوامل زمینهای ،شرایط مداخلهگر ،2
پدیده  ،3راهبرد عمل  4و پیامدها  5هستند (  ،)Seright & Seright, 2011اما در علوم اجتماعی،

1. Causal Conditions
2. Context and intervening conditions
3. Phenomenon
4. Action Strategy
5. Consequences
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شرایط مداخلهگر و زمینهای قابل تفکیک نیست؛ بنابراین ،در یک گروه ارائه میشوند

( Bohm,

 .)2004نمودار  1نتایج نهایی کدگذاری محوری را در این مطالعه نشان میدهد.
جدول  . 2نتایج نهایی کدگذاری باز دادهها ی متنی
ردیف

کد باز نهایی

فراوانی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

رعایت شفافیت و اخالق در ارتباط با ذی نفعان
تعادل بین منافع سازمان و اجتماع
حساسیت به مسائل اجتماعی و تالش در راستای کاهش مشکالت اجتماعی
دید راهبردی
تعهد و اتخاذ نقش فعال از طرف سازمان
توجه به رضایت الهی بهعنوان معیار تصمیمگیری
مسئولیت اجتماعی بهعنوان مسئولیت مدیریتی
توجه به ماهیت ارزشی مسئولیت اجتماعی کسبوکار
کسب شهرت و اعتبار ناشی از کیفیتمحوری
تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد افراد درون سازمان
تقسیم وظایف با دولت
بستر اقتصادی  -اجتماعی
سودآوری
الگوی ذهنی کارکنان بهعنوان پیشران
آموزش
پذیرش تغییر
مبتنیبودن بر شایستهساالری
مبتنیبودن بر مردمساالری
بهبود عدالت در توزی ع
رفاه نسلهای آینده
زمینة فرهنگی
غلبة نیروی شرکتها بر دولتها

7
7
5
5
4
4
4
3
3
2
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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عوامل زمینهای و مداخلهگر
 زمین ة فرهنگی
 الگوی ذهنی کارکنان بهعنوان پیشران
 بستر اقتصادی -اجتماعی
 ماهیت ارزشی مسئولیت اجتماعی کسب وکار

پیامدها
 رفاه نسلهای آینده
 بهبود عدالت در توزیع درآمد
 سودآوری
 تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد
افراد درون سازمان
 کسب شهرت و اعتبار ناشی از
کیفیت محوری
 تعادل بین منافع سازمان و
اجتماع

طبقة محوری
 مسئولیت اجتماعی
کسبوکار

شرایط علی
 غلب ة نیروی شرکتها بر دولتها
 دید راهبردی
 حساسیت به مس ائل اجتماعی و تالش
در راستای کاهش مشکالت اجتماعی

راهبردهای عمل
 مبتنیبودن بر شایسته ساالری
 مبتنیبودن بر مردم ساالری
 پذیرش تغییر
 آموزش
 تقسیم وظایف با دولت
 مسئولیت اجتماعی بهعنوان مسئولیت
مدیریتی
 رضایت الهی بهعنوان معی ار تصمی مگیری
 تعهد و اتخاذ نقش فعال از طرف سازمان
 رعایت شفافیت و اخالق در ارتباط با
ذینفعان

نمودار  .1الگوی پارادایمی کدگذاری محوری مسئولیت اجتماعی کسبوکار

نتیجهگیری
در بیان مسئلة مطالعة حاضر بیان شد که کسبوکارها ی جهان امروز رشد بسیار زی اد ی دارند و
در کنار نتایج بسیار مفی د و سازندها ی که برا ی جوامع دا رند ،مشکالتی را نیز برای جوامع به
وجود میآورند  .در مقابل چنین معضالت ی ،مفهوم مسئولیت اجتماعی کسبوکار مطرح شده
است که هدف آن ،احترام و حفاظت از محیط ،کمک به بهبود ک یفیت و فرصتها ی زندگ ی،
توانمندساز ی افراد و سرمایه گذار ی در جوامع است  ،بهطور یکه منافع سازمان در کنار منافع
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جامعه تأمین شود .اهمیت باالی این موضوع در جوامع ی مانند جامعة ما بارزتر است ،زیرا برنامة
بلندمدت ی را برای توسعة کسبوکار دارد .با وجود این اهمی ت  -چنانکه پیشتر نیز بیان شد -
ادبیات پژوهش ی داخل کشور ،اجماع چندانی بر مفهوم مسئولیت اجتماعی کسبوکار نداشته و
تعاریف آنان اغلب مبتنیبر زمینهها و بنیانها ی فکری رشتهها ی فعالیت آنان بوده است؛
بنابراین در این پژوهش ،با اتخاذ رویکرد ی مبتنیبر فراترکیب کیف ی متون پژوهش ی ،سعی بر
آن بود تا الگویی جامع در زمینة مفهوم مسئولیت اجتماع ی کسبوکار ارائه ش ود و گوشهای از
خأل موجود در ادبیات پژوهشی داخلی مرتفع شود .هشت مطالعه که نزدیکترین بررسی های
مفهومی به این مفهوم را انجام داده بودند ،شناسایی و بررس ی شدند (میرکمال ی1382 ،؛ دولت
آبادی و همکاران 1392 ،؛ ابزر ی و یزدانشناس1386 ،؛ امیدوار 1387 ،؛ صالحی و مطهر ینژاد،
 1387؛ مرتضو ی و همکاران 1389 ،؛ بابالحوائج ی و قربانی  1389 ،؛ مشبک ی و شجاع ی،
.)1389
نتایج کدگذاری باز داده های متنی مشخص کرد که درمجموع 22 ،متغیر را می توان حول
مفهوم مسئولیت اجتماعی کسب وکار شناسایی کرد که شامل موارد زیرند :رعایت شفافیت و
اخالق در ارتباط با ذ ینفعان ،تعادل بین منافع سازمان و اجتماع ،حساسیت به مسائل اجتماع ی و
تالش در راستای کاهش مشکالت اجتماع ی ،دید راهبردی ،تعهد و اتخاذ نقش فعال از طرف
سازمان ،رضایت اله ی بهعنوان معیار تصمیمگیری ،مسئولیت اجتماع ی بهعنوان مسئولیت
مدیریتی ،ماهیت ارزشی مسئولیت اجتماعی کسبوکار ،کسب شهرت و اعتبار ناشی از
کیفیتمحوری ،تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد افراد درون سازمان  ،تقسیم وظایف با دولت،
بستر اقتصاد ی  -اجتماع ی ،سودآور ی ،الگوی ذهن ی کارکنان بهعنوان پیشران  ،آموزش  ،پذیرش
تغییر ،مبتنیبودن بر شایستهساالر ی ،مبتن یبودن بر مردمساالر ی  ،بهبود عدالت در توزیع  ،رفاه
نسلهای آینده ،زمینة فرهنگی و غلبة نیروی شرکتها بر دولتها.
گروهبندی این متغیرها براساس الگو ی پارادای می ارائهشده توسط بوهم ( ،)2004در چهار
گروه عوامل مرتبط و یک طبقة اصل ی (مسئولی ت اجتماعی کسبوکار ) انجام گرفت

( Boh m,

 .)2004برایناساس ،عوامل علی که موجب ضرورت وجودی مسئولیت اجتماعی می شو ند
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عبارت اند از :غلبة نیروی شرکتها بر دولتها  ،دی د راهبرد ی و حساسیت به مسائل اجتماع ی و
تالش در راستای کاهش مشکالت اجتماع ی .مسئولیت اجتماعی کسب وکار در بستری از
عوامل شکل میگیرد و فعالیت میکند که متشکل از زمینة فرهنگی ،الگوی ذهنی کارکنان به
عنوان پیشران  ،بستر اقتصاد ی  -اجتماعی و ماهیت ارزشی مسئولیت اجتماع ی کسبوکارند.
راهبردها ی کسبوکارها برا ی پذیرش مسئولیت اجتماعی و رفتار منطبق با آن نیز عبارتاند از:
مبتنیبودن بر شایستهساالر ی ،مبتنی بودن بر مردمساالری  ،پذیرش تغییر ،آموزش ،تقسیم
وظایف با دولت ،پذیرش مسئولیت اجتماع ی بهعنوان مسئولیت مدیریتی ،درنظرگرفتن رضایت
الهی بهعنوان معیار تصمیمگیری ،تعهد و اتخاذ نقش فعال از طرف سازمان و رعایت شفافیت و
اخالق در ارتباط با ذ ینفعان .درنهایت ،پیامدهای این پدیده شامل رفاه نسلها ی آینده ،بهبود
عدالت در توزیع درآمد ،سودآوربودن ،تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد افراد درون سازمان،
کسب شهرت و اعتبار ناشی از کیفیتمحوری و ایجاد تعادل بین منافع سازمان و اجتماع است.
درنهایت ،بنا به یافتههای این مطالعه ،مسئولیت اجتماع ی کسبوکار بهشکل زیر تعریف
میشود:
«مسئولیت اجتماع ی کسبوکار  ،مجموعة فعالیتها ی ناش ی از حساسی ت داوطلبان ه و
راهبردمحور کسبوکار به رویدادها ی محیط اطراف است که در زمینة مدیریتی ،اقتصادی
و اجتماعی سازمان در تعامل با محیط شکل میگیرد و با تأکید بر شایستهساالر ی،
مردمساالری  ،تغییر و ارزش ها ی انسان ی درصدد ای جاد تعادل بین منافع سازمان ،جامعه،
انسان و دولتهاست».
پیشنهادها
مطالعة حاضر نشان داد که هنگام تعریف مفهوم مسئولیت اجتماعی کسبوکار ،نباید به این
موضوع بهعنوان مفهومی مجرد و انتزاعی و مستقل از سایر عواملی نگریست که بهنحوی با آن
در تعاملاند  .مسئولیت اجتماع ی کسبوکار بای د در ارتباط با شرایط عل ی مقدم بر آن درنظر
گرفته شود .همچنین باید به عوامل زمینهای نگریست که آن را تقویت یا تضعیف م یکنند.
همچنین ،راهبردهایی بای د شناسایی شوند که کسبوکارها در راستای پذیرش مسئولیت
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اجتماعی کسب وکار انجام می دهند .پیشنهاد میشود الگو ی پیشنهادی مطالعة حاضر ،بهتفکیک
در زمینة صنایع و خدمات مختلف بررس ی شود تا تعاریف ویژة آن در هر بخش مشخص شود.
پیشنهاد می شود در مطالعات آتی  ،جامعة پژوهشی در ترکیب با ادبیات پژوهش جهان ی نیز
بررس ی شود و اشتراکات و تباین بین آنان استخراج شود  .براساس نتایج مطالعة حاضر پیشنهاد
میشود در مطالعات آینده ،زمینههای بهکارگیری تجربه های سایر ملل در زمینة مفهوم
مسئولیت اجتماعی ،با رویکردی عمل ی و تجویزی به معادله اضافه شود .همچنین ،پیشنهاد
میشود در هنگام تدریس مفهوم مسئولیت اجتماع ی کسبوکار ،الگو ی ایرانی آن با توجه به
مقتضیات داخلی آن معرفی شود و افراد برای مطالعه و کاربرد آن براساس شرایط واقعی
کسبوکارها ی داخل ی آمادهتر شوند  .براساس نتایج مطالعة حاضر ،پیشنهاد میشود مفاهیم
موجود مسئولیت اجتماعی کسبوکار با توجه به الگوی داخلی آن جرح و تعدیل شود.
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