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 Purpose: The current research was conducted with the aim of 

designing a model for the implementation of social policies 

based on social responsibility in the National Copper 

Industries Company of Iran. 

Materials and methods: This research was conducted using 

qualitative research method (foundation data), interviews with 

14 managers and experts in the field of social policy and social 

responsibility and managers of Iran Copper Company, the 

statistical population in the quantitative section includes all 

managers and There are 6800 experts of Iran Copper Company 

in the field of social responsibility, out of which 191 people 

(research model validity check) were considered by systematic 

random sampling. To identify the dimensions and components 

of social policies based on social responsibility, in-depth 

interviews have been conducted with specialists and managers 

of Iran Copper Company. In the quantitative part of the 

research, in order to check the validity of the research model, 

an 89-question questionnaire based on a 5-point Likert scale 

was used. The validity of the questionnaire (social policies 

based on social responsibility) was equal to (88.1%) and its 

reliability was equal to (87.8%). The data of the qualitative 

part were analyzed by NVIVO software version 11. To 

analyze the data, descriptive statistics (types of indices, 

statistical tables and graphs) and inferential statistics (one-

sample t-test and structural equation modeling) were used 

using SPSS version 23, SMART PLS version 2.2, and 

ExpertChoice version 11 software, and the level 0.05 

significance is considered. 

Findings: The findings showed that 89 propositions were 

extracted in open coding, 30 categories were extracted in the 

axial coding stage, and 15 general dimensions were extracted 

in selective coding and the final model of the research was 

designed. 
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 بر مبتنی اجتماعی های مشی خط اجرای مدل طراحی

 اجتماعی مسئولیت

 1 سربندی رمضانی علی
 آزاد دانشگاه کرمان، واحد مدیریت، گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران کرمان، اسالمی،

 
 *2 سالجقه سنجر

 کرمان، اسالمی، آزاد دانشگاه کرمان، واحد مدیریت، گروه دانشیار،
 ( مسئول نویسنده)  ایران

 
 3 راد فاتحی نوید

 اسالمی، آزاد دانشگاه کرمان، واحد مدیریت، گروه استادیار،
 .ایران کرمان،

 
 4 شکوه زهرا

 اسالمی، آزاد دانشگاه کرمان، واحد مدیریت، گروه استادیار،
 ایران کرمان،

 
 5 مداحیان شیوا

 اسالمی، آزاد دانشگاه کرمان، واحد مدیریت، گروه استادیار،
 .ایران کرمان،

 
 چکیده
 های مشی خط اجرای مدل طراحی هدف با حاضر پژوهش :مقدمه

 سم صنایع ملی شرکت در اجتماعی مسئولیت بر مبتنی اجتماعی
 .است گرفته صورت ایران

 داده) کیفی تحقیق روش از استفاده با پژوهش این: ها روشمواد و 
 مشیخط حوزه خبرگان و مدیران از نفر14 با مصاحبه ،(بنیاد

  ایران مس شرکت مدیران و اجتماعی مسئولیت و اجتماعی گذاری
 و مدیران کلیه شامل کمی بخش در آماری جامعه است، شده انجام

 مسئولیت حوزه در نظرصاحب ایران مس شرکت کارشناسان
 191 تعداد این از که باشد می 6800 نفر تعداد به اجتماعی،

 یتصادف گیری نمونه یشیوه به( تحقیق مدل اعتبار بررسی)نفر
 هایفهمؤل و ابعاد شناسایی برای. گرفتند قرار مدنظر سیستماتیک

 هایمصاحبه اجتماعی مسئولیت بر مبتنی اجتماعی های مشی خط
 در. است شده انجام ایران، مس شرکت مدیران و متخصصان با عمیق
 از پژوهش مدل اعتبار بررسی منظور به پژوهش کمی بخش

. شد استفاده لیکرت ای درجه 5 طیف براساس سوالی 89 پرسشنامه
 مسئولیت بر مبتنی اجتماعی های مشی خط) نامهپرسش روایی

( درصد 8/87) با برابر آن پایایی و( درصد 1/88) با برابر( اجتماعی
 NVIVOافزارنرم بوسیله کیفی بخش هایداده. گردید محاسبه

 اه داده وتحلیلتجزیه برای. گرفتند قرار تحلیل مورد 11 ویراست
( آماری نمودارهای و جداول ها، شاخص انواع)توصیفی آمار روش از
 معادالت سازیمدل و ایتکنمونه tآزمون) استنباطی آمار و

 ،23ویراست SPSS افزارهاینرم از استفاده با( ساختاری
SMART PLS و ،2/2 ویراست ExpertChoice  

 نظر در 05/0 داریمعنی سطح و گردید، استفاده11ویراست
 .است شدهگرفته

 در گزاره، 89 باز، کدگذاری در که داد نشان ها یافته :ها یافته
 بعد 15 انتخابی کدگذاری در و مقوله، 30محوری کدگذاری مرحله

 .گردید طراحی پژوهش نهایی الگوی و شده استخراج کلی
 

 اجتماعی، مسئولیت ، اجتماعی های مشی خط :کلیدی واژگان
 ایران مس صنایع ملی شرکت

 
 

 10/05/1399: افتیدر خیتار
 28/08/1399:  رشیپذ خیتار

 salajeghe_187@yahoo.com* نویسنده مسئول: 

 
 مقدمه

چندان مورد توجه  یگذار یخط مش ندیدر گذشته، اجرا در فرآ
 ندیدر فرآ ییاجرا یازهایگرفت. اغلب درخواست ها و ن یقرار نم

 یو خط مش ماتیشد و اکثر تصم یگرفته م دهیناد یگذار یخط مش
. شد بیو تصو هیآن ته ییاجرا یبدون توجه به جنبه ها یدولت یها

محسوب  یاجتماع یو مکمل خط مش نفکیاما امروزه اجرا جزو ال
مذکور اجتناب  یخط مش یریشکل گ یآن رو ریشود و تأث یم

 یبه دست آمده در دهه ها یها شرفتیبا توجه به پ(.1)است ریناپذ
آن  تیاهم یحدود، تا یاجتماع یخط مش یدر خصوص اجرا ریاخ
هنوز نتوانسته  یروشن شده است. ول یگران خط مش لیتحل یبرا
به دست آورد و در  یگذار یخود را در خط مش یواقع گاهیجا
 وانجهان سوم به عن یاز کشورها ، به خصوص کشورها یاریبس
در  یکشورها نیاز ا یاریبس(. 2)شود یم ادیاز آن « حلقه مفقوده»

ر آمرانه که منبعث از تفک تیریو نظام مد یسنت یچنبره بوروکراس
خط  یاست گرفتار آمده اند و اجرا استیاداره از س ییجدا یمیقد
مانده  یباق نحلیموضوع ال کیآنها به صورت  یبرا یاجتماع یمش

کشورها در  نیدولت در ا یاساس ، اکثر برنامه ها نیاست. بر هم
در کشور ما (.3)شوند یمواجه م یمرحله اجرا با شکست و ناکام

د که در چن یاسیاگر چه با تحوالت گسترده و روند توسعه س زین
 یمورد توجه مسئوالن نظام قرار گرفته است تا حدود ریسال اخ

م نظا انی، مجر یاجتماع یکنندگان خط مش نیتدو نیخالء موجود ب
در جهت اصالح و  یمهم ی، و عامه مردم برطرف شده و گام ها

 ها ، استیاز س یاریشده است ، هنوز بس شتهبردا یتحول نظام ادار
جامعه  اتی، در خالء و بعضاً به دور از واقع نیها و قوان یخط مش

شوند که بالطبع در اجرا و در مرحله عمل  یم بیو تصو نیتدو
 کردیشدن با رو یصنعت(.4)کند یبروز م یا دهیمشکالت عد

 یم یجانبه کی یموجب توسعه یدر مناطق انرژ کیتکنوکرات
. اما به اندینما یو جذاب م زیانگ جانیگردد که اگرچه در ابتدا ه

گرفتن ابعاد مختلف  دهیاز نظر ناد یناش یها بیمرور زمان آس
 طیو مح یشود. جوامع محل یم دایهو داریپا یتوسعه و توسعه

 را از توسعه نامتوازن بیآس نیشتریهستند که ب یهدو گرو ستیز
را در معرض خطر قرار  ستشانیز یها یمتحمل شده و اهمال کار

 عیصنا ران،یدر حال توسعه در ا عیصنا نیاز مهمتر یک(.ی5)داده است
مصرف  تیدر خصوص وضع یاجتماع یباشد. پژوهش ها یمس م

 یمس نشان م عیو خدمات مربوطه در کارگران صنا ادیمواد، اعت
وارد  یاجتماع -یستیز داریپا یبه صورت بند یجد یهابیدهد آس

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 26

http://islamiclifej.com/article-1-1397-fa.html


                   انکارو هم سربندی رمضانی علی  145

 1399 زمستان، 4، شماره 4دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

منتشر  یادیز یهم اکنون هم گزارش ها ،یستیشده است. از نظر ز
 یاست که بر سالمت یستیز یها یآلودگ یشود که نشان دهنده یم

جبران گذاشته  رقابلیو غ یمخرب، جد ریتاث ستیز طیمردم و مح
 دهنده آزار مسائل جمله و... از شیمیایی، دود (. پسماندهای6)است

 و سالمت زندگی برای تهدیدزا و جدی مهم عوامل جمله از و بود
 .روند می شمار به مجاور زیست محیط و مردم روانی و جسمی
 جخرو و ورود نابسمان وضعیت کارگری، اعتصابات اینها بر عالوه

 محلی، احساس مردم با و یکدیگر با سازگاری عدم کارگران،
 ریپیشگ اصالحی مداخالت یاکمبود و فقدان و غربت و بیگانگی

(. 7است) زده رقم دشواری شرایط نیز اجتماعی بخش در درمان و
 گرفتن نظر در عدم از ناشی ها آسیب این از بخشی تردید بدون

ر شدن مناطقی که د صنعتی برای مناسب فرهنگی و اجتماعی توسعه
کرمان)مجتمع مس  باشند از قبیل استان می کشور دارای معادن مس

 شهید باهنر، مجتمع مس رفسنجان و مجتمع مس شهربابک( اگرچه
 انجام ها شرکت از برخی سوی از اندکی اقدامات اخیر های سال

ناکافی،  وضعیت، این به دادن پایان برای ها شرکت اقدام اما شده،
 اولیه های گام فقط آنها از برخی و بوده هنگام دیر و غیرمسئوالنه

 آن فازهای گسترش و بر احداث عالوه مناطق (.در این8اند )برداشته
 رودو شده، همچنین روستاها در مردم مکانی تعلق رفتن بین از باعث

 هشیو بودن نامطلوب و منطقه به کشور سراسر از شمار بی مهاجران
الم، س تفریحات کارگری، کمبود های کمپ در اسکان و پذیرش های
و  محیط شدن فرهنگی خانواده، چند محیط از کارگران بودن دور

 های یبآس قبیل این از مسائلی کافی اجتماعی نظارت و کنترل فقدان
 مسائل است و با داشته دنبال به محلی جوامع مردم برای زیادی را
 الابت خطر ریسک اجتماعی، ناامنی مانند زیادی فرهنگی و اجتماعی

 خروج و ورود و زیستی های آلودگی از ناشی های بیماری انواع به
 (. مصرف9دارند) مشکوک تعامالت که کارگرانی ینشده کنترل
 زا مسائلی و اجتماعی بیگانگی الکلی، مشروبات و مخدر مواد انواع

 ریزیبرنامه بدون و نشده کنترل وضعیت .است روبرو دست این
خانواده،  از دور و مجرد و جوان کار نیروی اجتماعی و فرهنگی

 حفظ جهت در روز به های تکنولوژی از استفاده  در کاری اهمال
 نگرفتن نظر ها، در شرکت یغیرمسئوالنه رفتار زیست، محیط
 و فرهنگی و اجتماعی توسعه بر نظارت محلی، ضعف جوامع حقوق

 این موجب که است مهمی عوامل از مسیر این در ها شرکت سهم
 یحلقه ها شرکت اجتماعی (. مسئولیت10اند)شده ها آسیب

 و حرف حد در است بوده مطرح هم اگر که است ایشده فراموش
 اه شرکت یمسئوالنه رفتار برای .است بوده مدیریتی های ژست
 امعهج تشخیص  شامل که شود می گرفته در نظر ایدوطرفه  یرابطه

 تاییدیه کسب برای ها شرکت های تالش و سو یک از آن اهمیت از
 توسعه به توجه با که است دیگر سوی از "جامعه" از خود رفتار
 انتظارات به شرکتی اجتماعی مسئولیت (. 11) رسد می نظر به ناقص
 شرکتی رفتار نوع آن یدرباره  جامعه دهنده تشکیل های گروه

 آن اب مطابق و کرده شناسایی  را آن باید ها شرکت که است مرتبط
 بلندمدت و اساسی هدف یک( اجتماعی و زیستی)کنند. پایداری عمل
 ممفهو آن با مطابق شانایتوسعه الگوهای باید ها شرکت که است
 اجتماعی دیدگاه از  ها شرکت اقتصادی های مسئولیت .نمایند سازی

 دتاکی آن به نیز پایدار یتوسعه مفهوم که است، همانطور مهم نیز
 عمل میدان یک هاشرکت اجتماعی مسئولیت که آنجا از (.12دارد)

 هب ها شکست پاسخ و سو یک از مردمی فشار انفعال و است، فعل
 استانداردهای بهبود به تواند می دیگر سوی از فشارهایی چنین

 اورمج مناطق در زیستی -اجتماعی پایداری سطح بردن باال و زندگی
 گریکدی با ذینفعان که سازد آماده را زمینه و کرده کمک هاشرکت
(.درک مناسبی از ابعاد 13کنند) مذاکره با هم و شده روبرو

مسئولیت اجتماعی شرکت های ایرانی تعیین شده و واضح نیست. 
درک مناسبی  از ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کشور ما 
وجود ندارد و برای  تبیین مفهوم عملیاتی از مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها و شناخت ماهیت، نوع و محتوای آن در شرکت های 

(.در ایران به عنوان 14ایرانی تحقیقات جامعی صورت نگرفته است)
 ی پاینده بر اساس قانونیک کشور در حال توسعه با رویکرد توسعه
و برنامه ی پنجم  1404ساسی، سیاست های کلی سند چشم انداز 

ی اقتصادی و اجتماعی و فرآیند خصوصی سازی ضروری به توسعه
 ی تجربی و نتایج حاصلی یک مطالعهنظر می رسد تا بتوان بر مبنا

ی  خط مشی های اجتماعی مبتنی بر مسئولیت از آن، به درک توسعه
(. از سویی 15اجتماعی در شرکت ملی صنایع مس ایران کمک کرد)

 کانی تولید لحاظ به مادر صنعت یک عنوان به معدن وجود دیگر
است،  ضروری امر یک روزمره برای زندگی معدنی مواد سایر و ها

 تقیمغیرمس یا و مستقیم بطور زندگی لوازم و اسباب از بسیاری زیرا
 این حاضر حال در (.16شوند) می تامین معدنی مواد و ها کانی از

 شده چالش دچار آن های مولفه و پایدار توسعه با ارتباط در تولید
 و پایدار توسعه قوانین رعایت نیازمند خود کار ادامه برای که

 که هایی چالش جمله از. است شده مطرح های چالش به پاسخگویی
 و فرآوری بخش به توان می است مواجهه آن با معدنکاری صنعت

 ارپاید توسعه اصلی مولفه سه مقابل در که کرد اشاره استخراج یا
 را یمنف و مثبت امتیازات یکسری زیست( محیط و )اقتصاد، اجتماع

 زیست ها، محیطزمین تخریب با استخراج بخش در مثال بطور. دارد
 روروبه هایی چالش با تجدیدنشدنی منابع نابودی همه از مهمتر و

 فراوانی اهمیت حائز مادر صنعت عنوان به دیگر سمت در است، اما
 نقش سرمایه تولید و اشتغال ایجاد بر اجتماعی لحاظ از و است

 سمی های پساب فرآوری، بحث بخش در همچنین. دارد بسزایی
 مخرب اثرات و فرآوری های کارخانه تغلیظ فرآیند از حاصل
(. 17است ) کرده ایجاد را بسیاری های نگرانی آنها محیطی زیست

با توجه به آنچه مطرح شد می توان بیان کرد که مشکل خط مشی 
های اجتماعی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از مباحث 

توجه به آن جزو وظایف هر مطرح روز است و رسیدگی به آن و 
 یاجتماع یها یخط مشسازمانی است. همچنین با توجه به اینکه 

در شرکت ملی صنایع مس ایران و  یاجتماع تیبر مسئول یمبتن
باشد و همچنین های پژوهشی این صنعت میپذیرفتن آن از اولویت

ملی صنایع مس ایران در قبال جامعه  با توجه به وظایفی که شرکت
دارند و مشکالت ناشی از آن، طراحی الگو و مدلی متناسب با 

بر  یمبتن یاجتماع یها یخط مششرایط این معدن در راستای 
کمکی به رعایت هرچه بیشتر این مسائل و  یاجتماع تیسئولم

حرکت در راستای اهداف اجتماعی خواهد بود. از اینرو سوال اصلی 
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بر  یمبتن یاجتماع یها یخط مش یمدل اجرااین پژوهش است که 
 کدام است؟ رانیمس ا عیصنا یدر شرکت مل یاجتماع تیمسئول

 
 مبانی نظری

 هایی فعالیت شامل مشی خط اجرای که است معتقد 1بروکز

 و قوانین اجرای و آنها ، تفسیر قوانین کارگیری به همچون
 بروکز اجرای نظر از . باشد می مردم به خدمات ارایه و تصورات

 تکنیک نیازمند که باشد می ای پیچیده بسیار موضوع مشی خط

 پیوند بر اجرا (.بنابراین18می باشد ) های مناسب نامه آیین و ها

 تکاملی و تعاملی فرایند داللت دارد. اجرا عمل و مشی خط بین

 ای کسب بر گرفته انجام اقدامات و اهداف از ای مجموعه بین

 برای شده گرفته نظر اقدامات در از سری یک باشد . که می آنها

 بازیگران که آنجا می شود. از شامل را مشخص اهداف به رسیدن

 اهداف ، لذا هستند درگیر اجرا پیچیده فرآیندهای در مختلفی

ترتیب  این به و باشد دقیق کامالً ای مجموعه شامل نباید مشی خط
 مشی خط مؤثر سازی پیاده برای تری بیش مجریان اختیارات ،

 معنای به کلی مفهوم در مشی خط اجرای نهایت (.در19دارند)

 های رویه ها ، سازمان آن بازیگران ، در که است قانون اجرای

 اهداف یک ، تالش با تا آمیزد می هم در متفاوت های تکنیک و

 برسانند مثبت و مطلوب نتیجه به را پیشنهادی مشی خط یا برنامه

به عنوان یک مرحله مشخص در فرایند « اجرا»مدت هاست که  .
خط مشی گذاری به رسمیت شناخته شده و مرحله ای منحصر به 

 انتظارات برای اقدام فرد است که معرّف تبدیل یک ایده یا توقع یا
با هدف رفع مشکالت اجتماعی می باشد . با این حال بین آنچه 
برنامه ریزی شده و آنچه در واقع به عنوان نتیجه خط مشی رخ داده 

، فرض می شد که احکام  1960، شکاف وجود دارد . تا پایان دهه 
سیاسی شفاف و مشخص بوده و مدیران و مجریان خط مشی ها را 

(.طبق مطالعات 20) با نیات تصمیم گیرندگان اجرا می کنندمطابق 
ساباتیه اجرای خط مشی عمومی را می توان در سه نسل کلی طبقه 
بندی نمود : نسل اول این مطالعات بر روی تجزیه و تحلیل و 
مطالعات موردی در کشور آمریکا متمرکز بود و اغلب به جمع بندی 

ت در اجرای اثربخش برنامه ها هایی بدبینانه درخصوص توانایی دول
مهم است که  لیدل نیبه ا یخط مش یدرک اجرا(.21منتهی می شد)

 یم نیتأم یعموم یمنابع مال قیاز طر یاجتماع یاز برنامه ها یاریبس
شکل گرفته و تحت  یعموم یخط مش قیبرنامه ها از طر نیشود. ا

که منابع  . مردم و جامعه از دولت انتظار دارندردیگ یقرار م ریتأث
قرار دهند ، آنها  یبردار هرهمورد ب یرا به درست یو امکانات عموم

داف به اه دنیرس یرا برا وهیش نیبهتر یانتظار دارند دستگاه دولت
مشاهده  ی. اما آنچه در عمل و به طور عملنندیجامعه برگز یینها
شده در  نیتدو یعموم یها یاز خط مش یلیاست که خ نیشود ا یم

چرا و  نکهیکشف ا یرا با مشکل مواجه شده اند. برامرحله اج
و به  ینه ، مطالعه خط مش ایخاص حاصل شده  امدیپ کیچگونه 

 یرا برا ی، نگرش مهم یخط مش یمربوط به اجرا اتیادب ژهیو
 ۀشدن دامن یتخصص(.22)کند یم جادیو درک از اجرا ا یآگاه

_________________________________ 
1 - Brooks 

مطلوب است و  دهید انیجبران خسارات ز یها در راستا تیمسئول
ها و  تیاز فعال یناش یشرکت ها، خسارت ها یاجتماع تیمسئول

 یاجتماع تیدهد. مسئول یشرکت به جامعه را پوشش م یها بیآس
 تیهاست و هم عرض آن، مسئول تیمسئول گریمستقل از د یشاخه ا

 تیقرار دارد و پس از مسئول یفریو ک یمدن تیمسئول لیاز قب ییها
 یبه شمار م تینسل سوم از انواع مسئول ،یو حقوق یقیاشخاص حق

اشخاص  یدر سطح جامعه و برا تینوع از مسئول نیرود. چنانچه ا
شرکت و جامعه برقرار  انیشود و تعامل م نهیو شرکت ها نهاد

در آن  کهکرد  میحرکت خواه یآرمان یگردد، به سمت جامعه ا
 یورین ،یو مال یعیاستفاده از منابع طب نیدرع ،یتجار یشرکت ها

 طیموجود در جامعه، در برابر مح یاقتصاد یها نهیو زم یانسان
اقتصاد و اجتماع در مفهوم گستردة خود که شامل فرهنگ،  ست،یز

 (.23)شود، مسئول خواهند بود یارزش ها، آداب و رسوم و... م
 دهیو با پد ریسال اخ ستیها در ب شرکت یاجتماع تیمفهوم مسئول

 فیتجارت، تضع یایاز دن ییشدن، مقررات زدا یهمچون جهان ییها
مردم نسبت به  یدولت ها، آگاه یو اقتصاد یاجتماع ینقش ها

آن  و به افتهیآنان گسترش  یمطالبات اجتماع شیحقوقشان و افزا
کم  اهب،و مذ انیاد ماتیدر تعل ،یخیتوجه شده است. به لحاظ تار

 یماد یایدن یشخص در برابر جامعه و حت یها تیاز مسئول شیو ب
از  یکی هیریخ یانجمن ها یها تیآمده است. فعال انیبحث به م

 تیبه مسئول ادیز ایکم  ایمذاهب دن ۀبارز آن است. هم ینمونه ها
تر، جهان  عیکه اشخاص در مقابل جامعه و در گسترة وس ییها
 یها تینشان داده اند. فعال یادیز جهخود دارند، تو رامونیپ

وقف و ساختن مساجد و  ۀافراد، سنت حسن ۀرخواهانیخ
 (.24)هاست تینوع مسئول نیاز ا یبارز یکاروانسراها، نمونه ها

 

 پیشینه پژوهش
 استراتژی ( پژوهشی با عنوان تأثیر1401کاشانی پور و قربانی ) -

 رکتش ارزش و شرکت اجتماعی مسئولیت بین رابطه بر وکارکسب
 پژوهش هایاجتماعی انجام دادند. یافته سرمایه ارتقای جهت در

 أثیرگذارت و گر تعدیل متغیر عنوانبه را وکارکسب استراتژی متغیر
. دهدمی نشان شرکت ارزش و شرکت اجتماعی مسئولیت بین

 ئولیتمس رابطه با ارتباط در بیشتر اطالعات برای شودمی پیشنهاد
 مانند دیگری متغیرهای شرکت ارزش و شرکت اجتماعی
 .شود گرفته نظر در وکارکسب هایاستراتژی

 هایکنندهتعیین ( پژوهشی با عنوان تبیین1400بهنام و همکاران ) -
: موردمطالعه) شرکتی اجتماعی مسئولیت ایفای ارتباطی اجتماعی

انجام دادند. نتایج نشان  (ایران اقتصادی هایبنگاه هایعمومی روابط
 عمومی، روابط هایفعالیت اجتماعی، مسئولیت اصلی هایداد مؤلفه

 عوامل جزء سازمان هایمشیخط و سیاست و عمومی روابط الگوی
 نیز طهمربو هایشاخص بندیرتبه با نهایتاً و اندشدهشناسایی اثرگذار

 رد هاعمومی روابط راهگشای تواندمی که گردید ارائه پیشنهاداتی
 باشد. شاناجتماعی مسئولیت ایفای
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 1399 زمستان، 4، شماره 4دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ( پژوهشی با عنوان تأثیر مسئولیت2021) 1رامزان و همکاران -
 شبخ در مالی شمول و مالی ثبات مالی، عملکرد بر شرکت اجتماعی

 سن همچنین و CSR که دهدمی نشان بانکداری انجام دادند. نتایج
 سطح ،حالبااین. دارد فاکتور سه هر بر مثبتی تأثیر بانک، اندازه و

 شود،می مالی ثبات و مالی شمول کاهش موجب اهرم باالی
 دارد هادارایی بودن ملموس با منفی ارتباط مالی شمول کهدرحالی

 جدید رویکرد ( پژوهشی با عنوان یک2021) 2لیو و همکاران -
 کتشر اجتماعی مسئولیت بین رابطه در زاییدرون مسائل رفع برای

 مسئولیت بین شرکت انجام دادند. نتایج نشان داد مالی عملکرد و
 هایرابطه وجود دارد و کمک مالی عملکرد و شرکت اجتماعی

 و مثبت تأثیرات حقیقت در 2015-2008 دوره در شرکت اهدایی
 .دارند شرکت مالی عملکرد روی بر داریمعنی

 

 ها و روشمواد 
 یبر اساس هدف کاربرد ،یفیروش پژوهش حاضر در بخش اول ک

باشد.  یم یاز نوع تجرب یها مداخله اداده یو بر اساس نحوه گردآور
 دیجد یچارچوب نظر یآنجاکه پژوهش حاضر بر شکل ده از
ان خبرگ یدانش ضمن یبه آشکارساز ازیو ن دیتأک «یتئور نیتدو»

. پاسخ به سؤال بردیبهره م ادیداده بن یحوزه دارد از استراتژ نیدر ا
است که بتوان نظرات  یروش شناس ینوع ازمندین قیتحق نیا یها
 ییهامعمول داده و خبرگان سازمان مزبور را که به طور رانیمد
 هیظرن یکردهایرو انیاز م نیکند بنابرا لیو تحل یاند بررس یفیک

 خابانت شتریب یساختارمند لیبه دل یمیپارادا کردیرو اد،یداده بن
 .است دهیگرد
 یخط مش یاجرامدل اعتبار  یبخش دوم پژوهش به منظور بررس در
مس  عیصنا یدر شرکت مل یاجتماع تیبر مسئول یمبتن یاجتماع یها

 یروش کم اد،یعوامل استخراج شده در روش داده بن قیاز طر رانیا
 .مد نظر قرار گرفته است

اعتبارسنجی و قابلیت کاربرد مدل در جامعه هدف، مدل  برای
رفته شده در جامعه هدف مورد نظر مورد آزمون قرار گ یطراح

 طیشرا انیاساس، پژوهش حاضر درصدد کشف رابطه م نیاست. بر ا
 یامدهایمداخله گر، راهبردها و پ طیشرا ،یا نهیعوامل زم ،یعل

در  یاجتماع تیبر مسئول یمبتن یاجتماع یها یخط مش یاجرا
  .باشدیم سازی و مدل رانیمس ا عیصنا یشرکت مل

و کارشناسان  رانیمد هیشامل کل یدر بخش کم یجامعه آمار
تعداد  نیباشد که از ا یم 6800، به تعداد نفر  رانیشرکت مس ا

 یتصادف یرینمونه گ یوهی( به شقیاعتبار مدل تحق ینفر)بررس 199
  قرار گرفتند. رمدنظ کیستماتیس

 روش از اطالعات در بخش کیفی جمع آوری برای پژوهش این در
مصاحبه شامل  مورد افراد .است شده استفاده مصاحبه ابزار و میدانی

 رانیو کارشناسان شرکت مس ا رانیمد مدیریت، علمی هیات اعضا
 بوده ساختارمند نیمه به صورت انجام شده می باشد. مصاحبه های

 مصاحبه فرآیند تدوین و جهت شده انجام تلفنی به صورت و 
علت  بیان و خود معرفی از پس آن، طی که شد تدوین چارچوبی
خط مشی های اجتماعی مبتنی بر مسئولیت  از کلی تعریف مصاحبه،
 های پیشینه مطالعه اساس بر سؤال هایی که سپس. شود بیان اجتماعی

 املش شد که پرسیده مصاحبه شوندگان از بود گردیده طراحی نظری
 :است زیر پرسش های

 بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط شرایط علی مؤثر بر اجرای -1
 چیست؟ ایران مس ملی شرکت در اجتماعی مسئولیت

 مبتنی اجتماعی هایمشیمدل خط ای در اجرایچه عوامل زمینه -2
 ؟تواند مؤثر باشدمی ایران مس ملی شرکت در اجتماعی مسئولیت بر

 اجتماعی هایمشیمدل خط اجرای بر مؤثر گرمداخله شرایط -3
 چیست؟ ایران مس ملی شرکت در اجتماعی مسئولیت بر مبتنی

 بر مبتنی اجتماعی هایمشیمدل خط اجرای مؤثر بر راهبردهای -4
 چیست؟ ایران مس ملی شرکت در اجتماعی مسئولیت

 بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط اجرای از حاصل پیامدهای -5
 دانید؟را چه می پرورش ایران مس ملی شرکت در اجتماعی مسئولیت

و کارشناسان شرکت  رانیمد از نفر 14 با درمجموع پژوهش این در
 در تکرار بعد به مصاحبه هشت از. شد انجام مصاحبه رانیمس ا

 پژوهش نمونه گیری که معنا این به. شد مشاهده دریافتی اطالعات
 از ردیگ تن شش با اطمینان برای اما رسید اشباع به نهم در مصاحبه

   .کرد پیدا ادامه مصاحبه خبرگان
 یهایمشخطدر بخش کمی پژوهش به منظور بررسی اعتبار مدل 

. از پرسشنامه استفاده شده است یاجتماع تیبر مسئول یمبتن یاجتماع
 این گذارینمره سوال می باشد؛ شیوه 89این پرسشنامه شامل 

بعد اصلی این  5بود.  لیکرت ای درجه 5 طیف براساس پرسشنامه
بر  یمبتن یاجتماع یهایمشخط یمدل اجرا یعل طیشراپرسشنامه 

یمشخط یمؤثر بر مدل اجرا یانهیعوامل زم ،یاجتماع تیمسئول
گر مداخله طیشرا ،یاجتماع تیبر مسئول یمبتن یاجتماع یها

مدل  یامدهایپ ،یاجتماع تیبر مسئول یمبتن یاجتماع یهایمشخط
 یو راهبردها یماعاجت تیبر مسئول یمبتن یاجتماع یهایمشخط
 می باشد. یاجتماع تیبر مسئول یمبتن یاجتماع یهایمشخط

 
 یاجتماع تیبر مسئول یمبتن یاجتماع یهایمشخط پرسشنامه سئواالت بندی گروه .1جدول 

 هاسؤالشماره  هاسؤالتعداد  کد مقوله

 بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط اجرای مدل علی شرایط
 اجتماعی مسئولیت

 6تا  1 6 عمیق تفکر داشتن
 12تا  7 6 جامعه به تعهد

 18تا  13 6 بشردوستانه مسئولیت
 23تا  19 5 ذینفعان مشارکت

_________________________________ 
1- Ramzan & et al 2- Liua & et al 
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 هایمشیخط اجرای مدل بر مؤثر ایزمینه عوامل
 اجتماعی مسئولیت بر مبتنی اجتماعی

 28تا  24 5 ذینفعان آگاهی سطح

 بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط گرمداخله شرایط
 اجتماعی مسئولیت

 34تا  29 6 مداری قانون
 39 تا 35 5 ی اجتماعیشناسبیآس

 45تا  40 6 سیاسی محیط

 مسئولیت بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط مدل پیامدهای
 اجتماعی

 51تا  46 6 شهروندان ومؤسسات  به اتصال
 58تا  52 7 ستیزطیمح از حفاظت
 64تا  59 6 اقتصادی یطلبمنفعت
 70تا  65 6 شرکت رقابتی مزیت

 مسئولیت بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط راهبردهای
 اجتماعی

 76تا  71 6 داوطلبانه اقدامات
 83تا  77 7 یسازفرهنگ

 89تا  84 6 کالن گذاری یمشخط

 یاجتماع تیبر مسئول یمبتن یاجتماع یهایمشخطگذاری پرسشنامه نمره. 2جدول 
 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

5 4 3 2 1 

 پرسشنامه در این پژوهش به منظور تعیین روایی بخش کمی
ی ، از روایی محتوا اجتماع تیبر مسئول یمبتن یاجتماع یهایمشخط

یمشخط پرسشنامه 1برای سنجش روایی محتواییاستفاده شده است. 
نفر از همان  5از نظرات  یاجتماع تیبر مسئول یمبتن یاجتماع یها

ره اند، بهخبرگانی که در ساخت مدل به روش دلفی مشارکت داشته
ها، از برای آن گرفته شده است. بدین ترتیب که با ارسال پرسشنامه

های ها درخواست شد که نظرات خود را در رابطه با سؤالآن
-ینهزپژوهش با استفاده از گ سواالتها را با پرسشنامه و تناسب آن

های کامالً نامناسب، نامناسب، نسبتاً مناسب، مناسب، کامالً مناسب 
 100، %75، %50، %25، %0که به ترتیب دارای ارزش عددی معادل %

 هستند، ارائه نمایند.
 

 
 اجتماعی مسئولیت بر مبتنی اجتماعی هایمشیخطروایی پرسشنامه .3 جدول

 X F Px x.Px اجتماعی مسئولیت بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط

 000/0 000/0 0 0 کامالً نامناسب

 000/0 000/0 0 25/0 نامناسب

 022/0 043/0 18 5/0 نسبتاً مناسب

 293/0 390/0 162 75/0 مناسب

 566/0 566/0 235 1 کامالً مناسب

 881/0 کل

 تیبر مسئول یمبتن یاجتماع یهایمشخطنامه )پرسش روایی
 درصد( محاسبه گردیده است. 1/88ی( برابر با )اجتماع

 یاجتماع یهایمشخط پرسشنامهبه منظور تعیین پایایی بخش کمی 
ی ، از پایایی درونی استفاده شده است. برای اجتماع تیبر مسئول یمبتن

نفر از  25بررسی پایایی درونی در یک مطالعه مقدماتی بر روی 
 یاجتماع یهایمشخط افراد نمونه آماری، پایایی درونی پرسشنامه

( با استفاده از آلفای کرونباخ 4ی )جدول اجتماع تیبر مسئول یمبتن
یر آلفای کرونباخ باالتر از شده و با توجه به اینکه مقادمحاسبه

 ها مورد تأیید قرار( قرار گرفته است. پایایی درونی تمامی بُعد7/0)
ها از پایایی دهد که پرسشنامهها نشان میگرفت. مقدار این آماره

 باالیی برخوردارند.

_________________________________ 
1. Content Validity 
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 پایایی ابعاد پرسشنامه پژوهش. 4ل جدو

 تعداد سؤاالت هر بعد کرونباخآلفای  بُعد
 18 730/0 یعل طیشرا

 10 835/0 یانهیزم عوامل

 17 841/0 گرمداخله شرایط

 25 742/0 امدهایپ
 19 878/0 راهبردها

افزار نرم  لهیبوس یفیدر بخش ک قیحاصل از تحق یهاداده
NVIVO یقرار گرفتند و در بخش کم لیمورد تحل 11 راستیو 

)انواع شاخص   یفیداده ها از روش آمار توص لیوتحلهیمنظور تجزبه
 t)آزمون  یها، جداول و نمودارهای آماری( و آمار استنباط

شده است. ( استفادهیتارمعادالت ساخ یسازو مدل  یاتکنمونه
 سترایو SPSS یافزارهاها با استفاده از نرمداده لیوتحلهیتجز
23 ،SMART PLS و  2/2 راستیوExpert Choice 

 در نظر گرفته 05/0 یداریشده است. و سطح معنانجام 11 راستیو
 شده است.

 
 یافته ها

ی کیفی از روش داده بنیاد هادادهتحلیل  منظوربهدر این بخش 
 باشد:است که شامل مراحل زیر می شدهاستفاده

 کدگذاری باز -

شده، های گردآوریبا مرور مجموعه داده در این مرحله، محقق
ها را بازشناسد. این کند که مفاهیم مستتر در مصاحبهتالش می

شود، چراکه محقق با مرحله از کدگذاری، کدگذاری باز نامیده می
گذاری مفاهیم پرداخته و محدودیتی برای تعیین ذهنی باز به نام

های مجموعه دادهکدها قائل نیست. هدف از کدگذاری باز، تجزیه 
ترین اجزای مفهومی ممکن است. شده به کوچککیفی گردآوری

شده های باز پرداختهدر جداول بعدی، به شرح و بررسی کدگذاری
های ترین واحدهای مفهومی در دادهاست. در کدگذاری باز، کوچک

شده از طریق مصاحبه با رویکرد اکتشافی استخراج کیفی گردآوری
 شوند.می

 مورد 14 متن ازآمده دستبه هایبتدا پس از بررسی دادهدر ا
 استخراج 4-4 جدول طبق باز عدد کد 89 شده،انجام مصاحبه

 .گردید

 
 اجتماعی مسئولیت بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط اجرای کدگذاری باز. 5جدول

تعداد  مفاهیم ردیف
 کدهای باز منبع تکرار

1 

 شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی اعتبار در بزرگی نقش مدیریت برند
 در و کرده فراهم را بنیادی هایارزش به احترام برای روشن بصیرتی و دارد

 و منا ارتباطات مورد در تردید و شک کاهش باعث نیز رقابتی یابی موضع
 شود.می نشان

6 
E2, E5, 

E7, E9, 

E13, E1 

 برند مدیریت

2 
 نوبهبه که شودمی منجر یادگیری هایتوانمندی توسعه به اجتماعی مسئولیت

 5 انجامدمی سازمانی نوآوری به خود
E3, E4, 

E8, E10, 

E12 
 یادگیری و نوآوری

 دخو جامعه در فرهنگ کارآفرینی بسط برای را مفصلی هایشرکت برنامه 3
 6 .دهد ادامه را شانپویایی و رشد مسیر همچنان بتوانند تا است دیده تدارک

E1, E6, 

E8, E7, 

E14, E4 

 روحیه تقویت
 کارآفرینی

 و رودمی شمار به خوب حکمرانی مهم ارکان از یکی نیز اجتماعی مسئولیت 4
 7 است مستتر خوب حکمرانی مفهوم در

E2, E4, 

E6, E9, 

E10, E11, 

E14 

 حکمرانی ارزیابی نظام

5 
 وفاداری افزایش انسانی، منابع ریسک جمله از هاریسک برخی کاهش

گذاران در راستای اجرای سرمایه برای شرکت جذابیت افزایش مشتریان،
 مشی سازمان است.خط

6 
E3, E8, 

E9, E2, 

E12, E13 
 ریسک مدیریت

 کنندهتعیین عامل آن عملکرد و مدیریت اثربخشی و ارزیابی عملکرد، کیفیت 6
 است. جامعه رفاه و توسعه هایبرنامه تحقق حیاتی و

4 E1, E3, 

E7, E11 
 واکاوی مستمر عملکرد
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 نفعانذی همه برای ارزش خلق و ایجاد متوجه را خود تالش سازمان باید همه 7
 کنند خود

6 
E2, E3, 

E5, E6, 

E8, E11 

 برای ارزش خلق
 جامعه

 راستای در های پایدار،حلارائه راه با ایتوسعه اقدامی شرکت در پی انجام 8
 6 است موجود وضع بهبود

E1, E4, 

E6, E9, 

E10, E13 
 پایدار هایحلراه ارائه

های مربوط به مسئولیت اجتماعی را در برنامه خود قرار اگر سازمان فعالیت 9
 یابد.دهد تصویری که از شرکت وجود دارد در میان عموم بهبود می

4 E3, E5, 

E8, E14 
 عمومی تصویر بهبود

10 
 آمدن وجود به باعث محیط آلودگی و منابع کمیابی و جمعیت افزایش

 شد مدیریت و سازمان به نوین رویکردهای
 بود تحوالت آن نتیجه نیز اجتماعی مسئولیت و تعهد که

5 
E4, E5, 

E9, E10, 

E13 

های استقرار سیستم
مرتبط با رویکردهای 

 نوین مدیریتی

 5 ت.اس توسعه در مشارکت برای تجاری واحد تعهد شرکت، اجتماعی مسئولیت 11
E1, E6, 

E9, E10, 

E12 
 اهتمام به توسعه پایدار

12 
 خوب کیفیت خدمات، ارائه در سرعت دلیل به است ممکن سازمان یک

کند مسیر را بشناسد باشد که کمک می برخوردار شهرت حُسن از محصوالت
 ها را کنترل کند.و ریسک

6 
E2, E4, 

E8, E9, 

E13, E1 

افزایش کیفیت 
خدمات و کنترل 

 هاریسک فعالیت

13 
 اهداف پیشبرد در مهم وکار نقشیکسب صاحبان بدیع هایطرح از حمایت با

 5 .باشد داشته صمت وزارت و دولت
E3, E5, 

E10, E11, 

E13 

 اجرای از حمایت
 مشارکت هایطرح

 هامسئولیت و تعهدات حقوق، قالب را جامعه و فرد میان پیوندهای شهروندی 14
 ,E4, E5 4 کندمی ارائه نهادها و هاگروه افراد تکامل برای چارچوبی و سازدمی منعکس

E8, E14 حقوق شهروندی 

ذینفعان، سهامداران و کارکنان شرکت از این اطمینان برخوردارند که  15
 گیردها در معامالت صورت میحداکثر شفافیت و صداقت در برخورد با آن

6 
E2, E6, 

E8, E9, 

E13, E14 

 پذیریاطمینان افزایش
 معامالت در عدالت و

 هکلی های اقتصادی مناسب تالش در جهت توانمندسازیشرکت با انجام طرح 16
 5 برخوردار دارد. کم و توانکم افراد ویژهبه جامعه اقشار

E4, E5, 

E9, E10, 

E11 

 کلیه توانمندسازی
 ویژهبه جامعه اقشار
 کم و توانکم افراد

 برخوردار

17 
 و کیفیت بهبود سطوح، همه در آموزش سازی کند و بهسازمان فرهنگ

 ردنب بین از در و باشد داشته توجه محلی دانش ارتقای و آموزش به دسترسی
 .کند مشارکت سوادیبی

4 E3, E6, 

E8, E13 

 و هازیرساخت توسعه
 هایفعالیت از حمایت

 آموزشی و فرهنگی

18 
 هب پاسخ در انسان رفاه ترویج برای هاسازمان اقدامات نیازمند دوستی،انسان

است که این انتظارات در زمان بحران رنگ و بوی بیشتری  جامعه انتظارات
 کند.پیدا می

8 

E1, E2, 

E4, E7, 

E9, E10, 

E13, E14 

 و ویژه هایمساعدت
 مردم به اختصاصی

 بروز زمان در منطقه
 بحران

19 
 لذا ارندد تناقض دیگر هایگروه با گروهی از ذینفعان منافع اینکه به توجه با

 نسبت به یکپارچه کردن انتظارات در هاشرکت پذیریمسئولیت میزان
 داشت خواهد تأثیر هاآن عملکرد

5 
E3, E5, 

E7, E11, 

E12 

گیری و متوازن اندازه
 کردن انتظارات

 ذینفعان

 زا آگاه و خبره گذارانسرمایه توانندمی اجتماعی مسئولیت طریق سازمان از 20
 نمایند جذب را اجتماعی و محیطی نظر اخالقی،

5 
E5, E7, 

E9, E13, 

E1 

 مشارکت جذب
سازمانی  نفعانذی
 ویژه کارکنانبه

ذینفع از  هایگروه منافع از صیانت و پاسخگویی به هاشرکت الزام 21
 5 های شرکت مس استمشیخط

E2, E8, 

E10, E13, 

E14 

با ذینفعان و ارتباط 
 ذینفع پروری
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22 

 و انعطاف تواندکنندگان میعرضه و کنندگانمصرف در اعتماد ایجاد
 بیخو هایایده کارکنان و کنندگانمصرف و برداشته در را پذیریمسئولیت

و افزایش تقاضا  تولید هایهزینه کاهش یا محصول توسعه چگونگی برای
 ارائه دهند.

7 

E3, E6, 

E8, E9, 

E10, E13, 

E14 

 عرضه تقویت زنجیره
 تقاضای و

 انتظارات دهندهانعکاس شکبی جامعه و شرکت میان متقابل سودمند روابط 23
 است سازمان و شرکت اعتبار و اعتماد و ذینفعان

5 
E3, E8, 

E9, E10, 

E13 

 و اعتماد ارتقای
 هایطرف اطمینان

 ذینفع

24 

 امعهج دیدگاه بهبود ذینفعان، پایدار حداکثری رضایت جلب و جذب توانایی
 ترینمهم از شرکت به نسبت حاکمیت دیدگاه بهبود و هارسانه و

 زمانسا روی پیش تواندمی اجتماعی مسئولیت به توجه که است دستاوردهایی
 .بگذارد

4 E7, E9, 

E13, E1 

اتخاذ رویکرد شفاف و 
صادقانه نسب به 

 ذینفعان

 فراتر که هستند سهامداران از غیر جامعه هایبه گروه تعهد دارای هاشرکت 25
 5 .است قراردادها و قانون از

E1, E6, 

E8, E9, 

E14 

تعالی در حوزه مرتبط 
 با ذینفعان

 خوبی مدیریت کند تا از اینشرکت تالش دارد تا روابط خود با ذینفعان را به 26
 6 سازی اهداف شرکت تسهیل شودمنظر پیاده

E2, E3, 

E8, E9, 

E12, E13 

مدیریت اثربخش 
 روابط با ذینفعان

27 

 از آگاهی به شود،می واگذار آنان به که مشاغلی انجام برای کارکنان
 هایمسؤولیت ها،هدف این به دستیابی هایوسیله سازمان، بنیادی هایهدف
 توقع آنان از که هایینقش برای موردپذیرش رفتاری الگوهای و خود کاری

 .دارند نیاز نیز رودمی

6 
E4, E6, 

E8, E9, 

E12, E13 

افزایش سطح آگاهی و 
 دانش کارکنان

 افزودهرزشا به دستیابی برای اتکایی نقطه عنوانبه تواندمی اجتماعی مسئولیت 28
 7 .گیرد قرار موردتوجه مالی بازارهای توسعه در کل زنجیره ارزش و پایدار

E1, E3, 

E7, E9, 

E2, E10, 

E12 

 کل برای گذاریهدف
 سازمان ارزش زنجیره

29 
فکر بودن مقامات دولتی با فلسفه مسئولیت اجتماعی شرکت راه را برای هم

 5 کند.سازی مناسب این مهم فراهم میپیاده
E5, E7, 

E9, E12, 

E14 

 مقامات با بهتر ارتباط
 دولتی

30 

 انجام صورت در هاشرکت برای ایویژه تشویقی قوانین کشورها اکثر در
 در که هاییشرکت ایران در مثال برای. دارد وجود اجتماعی هایفعالیت
 از توانندمی کنند،می فعالیت اجتماعی سالمت و ورزشی اهداف پیشبرد
 هاالیتفع نوع و قوانین اساس بر موضوع این. کنند استفاده مالیاتی هایتشویق

 .است متفاوت

6 
E1, E3, 

E6, E9, 

E11, E14 

 بسترهای از استفاده
 قوانین تشویقی

 لعم قانونی الزامات با مطابق و بپذیرد را قانون حاکمیت باید سازمان یک 31
 7 .کند

E1, E3, 

E6, E9, 

E10, E8, 

E12 

 از تبعیت و پذیرش
 قانون

32 
 های شرکتای نسبت به فعالیتآمده است قانون برخورد دوگانهگاهی پیش

ها شده که باعث عدم پیشرفت برنامه در زمینه مسئولیت اجتماعی داشته است
 است.

7 

E2, E5, 

E7, E9, 

E13, E12, 

E8 

 برخوردهای قانونی

 مقررات باید جامعه وسیع، سطح در مسئوالنه رویکردی حمایـت از برای 33
 6 کنـد ریزیطرح را بازاری چـارچوبی و کلـی

E1, E3, 

E9, E6, 

E10, E12 

 و مقررات وضع
 نظارت
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اجتماعی شرکت ضامن بقای شرکت و رشد اجتماعی آن است مسئولیت  34
 نوعی مجوز ادامه فعالیت به سازمان است.درواقع به

4 E6, E9, 

E13, E14 

 مجوزهای کسب
 تداوم برای اجتماعی

 کار

 و دکن بیان را هایشفعالیت و هاتصمیم ها،سیاست دقیق و واضح باید سازمان 35
 5 .کند افشا نیز را هاآن احتمالی و قطعی تأثیرات

E4, E5, 

E7, E8, 

E11 

تعهد به شفافیت در 
فرآیند پاسخگویی 

 سازمانی

 6 اشدب درستی و برابری صداقت، اخالقی، اصول اساس بر باید سازمان یک رفتار 36
E3, E6, 

E8, E9, 

E12, E14 
 ایحرفه اخالق

37 
با صداقت هایی شفاف و توام های زمانی مشخص گزارششرکت باید در بازه

های مرتبط با مسئولیت اجتماعی به ذینفعان ارائه دهد تا در جریان برنامه
 قرار گیرند.

8 

E2, E5, 

E7, E9, 

E13, E14, 

E12, E10 

های ارائه گزارش
 واضح و متعادل

38 
 تناسبم وکارکسب و اقتصاد یحوزه در ایفلسفه شرکتی اجتماعی مسئولیت

سازی فضا در است که به سالم کنونی پذیرمسئولیت انسان هوای و حال با
 کنداجتماع کمک می

4 E7, E8, 

E10, E11 
 فضای سازیسالم

 اجتماعی

39 
هایی را که نیاز شرکت با بررسی اجمالی ساختارهای اجتماعی، تمامی حوزه

 4 منظور انجام اهداف مسئوالنه خود ورود کند شناسایی نماید.است شرکت به
E7, E9, 

E13, E1 
 بررسی ساختارهای

 اجتماعی

 بعـادا منظر از اثربخشی سـازمانی ارتقای و بهبود اجتماعی سبب هایمسئولیت 40
 ,E4, E6 3 .شودمی کارکنان اخالق بهبـود و فـروش سـودآوری، مختلفی نظیـر

E13 
 ارتقای و مستمر بهبود

 سازمانی

41 
 نیاز و شدهبرداشته تزلزل با معنوی و فکری مالکیت اولیه هایدر شرکت گام

 توجه آن به و شود فراهم آموزش طریق از امر این فرهنگ و بستر که است
 کرد ایویژه

3 E2, E9, 

E12 
 رعایت و رازداری

 معنوی مالکیت

های سازمان نیاز به همراهی همه ذینفعان دارد افرادی مشیاجرای موفق خط 42
 5 سازنده همراهی کنند.که تغییر را بپذیرند و با تغییرات 

E3, E5, 

E6, E10, 

E12 

 برابر در مقاومت عدم
 تغییر

های مجوز دهنده باید تعامل و همراهی در دستور کار خود قرار داده سازمان 43
 شوند.در غیر این صورت هر دو طرف دچار خسران می

4 E5, E9, 

E12, E14 

 گری کنترل مطالبه
 مجوز هایسازمان

 دهنده

44 
 ررسیب و نظارتی هایحمایت تأمین جهت متناظر هایدستگاه با فعال تعامل با

اجرای اقدامات مرتبط با مسئولیت  موانع شودمی تالش مقررات و قوانین
 .شود تسهیل بهتر وکارکسب برای شرایط و برطرف اجتماعی

6 
E1, E4, 

E8, E9, 

E11, E14 

 نهادهای همکاری
 ربطذی

های مسؤولیت منظور اجرای فعالیتشده شرکت بهتنظیمهای مشیدرر خط 45
 7 شده است.بینیاجتماعی رکود و تحریم نیز پیش

E2, E6, 

E8, E9, 

E10, E12, 

E14 

 و بینی رکودپیش
 اقتصادی تحریم

46 
 شرکتی، برون و درون نفعانذی طیف و شرکت تأثیرات دامنه اساس بر

دارد که  وجود شرکت اجتماعی مسئولیت برای متعددی موضوعی هایحوزه
 رسانی صورت گیرددر این زمینه باید اطالع

5 
E2, E8, 

E10, E4, 

E12 

 اقدامات رسانیاطالع
 با مرتبط هایحوزه

 اجتماعی مسئولیت

 در الزم ریزیبرنامه باید شود؛ حاصل رضایتمندی در موفقیت اینکه برای 47
 .گردد اجرا سپس و طراحی کارتیمی، قالب در امور پیشبرد خصوص

5 
E3, E5, 

E6, E10, 

E11 
 تسریع در اجرای امور

 و هاشرکت بین مطرح و قبولقابل قبلی تجربه گاهی شرکت به دلیل نبود 48
 6 کند.در مسئولیت اجتماعی استقبال نمی بودن مؤثر به اطمینان عدم و مؤسسات

E4, E5, 

E8, E9, 

E10, E13 
 موجود موانع رفع
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 جهت در استراتژیک صورتبه خود اجتماعی مسئولیت از توانندمی شرکت 49
 کنند اقدام متخصص کار نیروی و نخبگان بیشتر جذب

6 
E3, E6, 

E9, E10, 

E11, E14 
 نخبگان از استفاده

 فزاا ارزش و بنیاندانش پیشرفته، نوآورانه، وکارهایکسب شرکت به جذب 50
 5 مسئولیت اجتماعی توجه دارد.اصلی  محور یک عنوانمنطقه به در

E1, E4, 

E5, E10, 

E12 

های اهمیت به ایده
 بنیانهای دانششرکت

 از رمتأث یا خود با مرتبط افراد قبال در تبعیض بروز مراقب شرکت باید 51
 .اشدب( دیگر افراد و اعضا نفعان،ذی مشتریان، شرکا، کارکنان،) خود فعالیت

4 E3, E6, 

E10, E12 
 رعایت با ساالریمردم

 انسانی حقوق

52 
 و محصول تولید فرآیندهای منفی اثرات بردن بین از پی شرکت باید در

های تولید و استفاده از تکنولوژی باشد تا با اصالح روش سالمت بر خدمات
 زیست داشته باشد.نوین توجه بیشتری به محیط

4 
E5, E9, 

E13, E1 
 و تکنولوژی ارتقای

 فرایندها

53 
 حاکمیت اصل به که همچنان المللی،بین رفتاری هنجارهای به باید سازمان

 هایمیثاق طبق محیط حفاظت مانند) بگذارد احترام است، وفادار قانون
 (.قانون اجرای عدم یا قانون نارسایی هنگام المللیبین

6 
E3, E5, 

E9, E11, 

E12, E14 
 المللیبین هایهمکاری

54 
 راتذ نیتروژن، اکسید گوگرد، اکسیددی جیوه، سرب، هاآالیندهکنترل ورود 

مشی سازمان مبنی بر حفظ به هوا در راستای خط .و ازون مخرب
 زیستمحیط

8 

E3, E5, 

E8, E9, 

E10, E11, 

E13, E14 

 هایآالینده کاهش
 زیستیمحیط

55 

 یتمحدود تعیین و ایگلخانه گازهای هایخروجی غیرمستقیم و مستقیم منابع
 رایب بهینه هایمقیاس همچنین کنند، شناسایی را زمینه این در خود مسئولیت

 حوزه در ایگلخانه گازهای خروجی رساندن حداقل به و چشمگیر کاهش
 .کنند تعریف را خود کنترل

6 
E2, E5, 

E7, E9, 

E13, E1 

پیشگیری از 
های گازهای آلودگی

 ایگلخانه

56 

 کند ذفح را تأثیرات این و شناسایی را هااکوسیستم بر مضر تأثیرات شرکت
 معرض در هایزیستگاه یا هاگونه از حفاظت به همچنین. برساند حداقل به یا

 و هاگونه انقراض به منجر هایروش از و گمارد همت تأثیرپذیر و خطر
 ردنیازمو محصوالت بیشتر همچنین و بپرهیزد مهاجم هایگونه تکثیر یا پخش
 .کند خرید پایدار هایتکنولوژی کنندگانتأمین از را خود

7 

E3, E4, 

E6, E8, 

E11, E14, 

E2 

 زیستتعهد به محیط

انکار انرژی غیرقابل و آب مصرف صحیح هایرویه اعمال نقش شرکت در 57
 5 است

E4, E8, 

E9, E10, 

E11 

 و آب مصرف مدیریت
 انرژی

58 
 فعد ،(رادیواکتیو پسماندهای) خطرناکپسماندهای  ویژهبه پسماندها مدیریت

 توسط (انسان توسط تولیدشده یا طبیعی) سمی و خطرناک شیمیایی مواد
 شرکت

6 
E3, E6, 

E8, E9, 

E10, E12 
 پسماندها مدیریت

 برداری مناسب از منابع مالیبهره است؛ مالی توسعه اقتصادی، رشد مبنای 59
 6 است. بلندمدت اقتصادی رشد نیرومحرکه

E2, E4, 

E5, E9, 

E10, E14 

برداری بهینه و بهره
 اثربخش از منابع مالی

60 
 آموزش با باید که است مصرف رفتار ما جامعه اساسی مشکالت از یکی

منظور اهداف ها هستند که بهکنندگان شرکتشود، یکی از مصرف اصالح
 باشند.سازی مصرف انرژی میمسئولیت اجتماعی موظف به بهینه

5 
E2, E6, 

E7, E12, 

E13 

سازی مصرف بهینه
 انرژی

61 
 و اقدامات تا کندمی مشی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی کمکتدوین خط

 ایحرفه شکل به را شرکتی اجتماعی مسئولیت راستای در خود هایفعالیت
 .کنند جوییهزینه صرفه و وقت در و آورده در

5 
E4, E8, 

E11, E12, 

E7 

 در جوییصرفه
 کارایی و هاهزینه

 عملیات

62 
 هاآن با قاطع موضعی با و شناسایی آن را اشکال فساد، با مبارزه زمینه در

 محیط به صدمه انسانی، حقوق نقض فساد پیامد و نتیجه زیرا کند؛ برخورد
 .بردمی لسوا زیر را شرکت اعتبار و کارایی نهایتاً و داشته پی در وکار راکسب

5 
E2, E8, 

E9, E10, 

E12 

 و فساد ضد اقدامات
 ارتشاء
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ر شده و با ایجاد تعامل بهتهای مسئولیت اجتماعی تأمینمنافع شرکت با برنامه 63
 ,E7, E9 4 شود.دسترسی به منابع مؤثر فراهم می

E13, E1 
 بعمنا به بهتر دسترسی

 ایسرمایه

 و اندکرده گذاریسرمایه سازمان در که افرادی اموال برابر در مسئولیت 64
 .ملی ثروت و مردم اموال در برابر مسئولیت

5 
E4, E7, 

E9, E13, 

E14 

 به تعهدات رعایت
 تجاری شرکاء

 به هم اجتماعی مسئولیت حوزه در گذاریسرمایه با هاسازمان و هاشرکت 65
 ,E7, E8 3 برندمی سود رهگذر این از نیز خودشان هم و رسانندمی سود جامعه

E11, E12 
 فضایی در سودآوری
 افزاهم

66 
 هب که جامعه کار نیروی در انگیزه ایجاد و مردم بین در کارآفرینی افزایش

 دارند باعث نیاز بودجه به کارگاه توسعه و تجهیز یا اندازیراه برای دلیل هر
 شودتقویت اقتصاد در منطقه می

5 
E3, E4, 

E9, E10, 

E12 

 و ملی اقتصاد تقویت
 ایمنطقه

67 
 حداکثر به ملزم هاسازمان این مدیران و است سود کسب سازمان اصلی هدف
 4 .هستند خود سهامداران سود کردن

E5, E6, 

E9, E14 
افزایش ثروت 

 سهامداران

 هاییسازمان کارایی بهبود و هاهزینه کاهش به تواندمی اجتماعی، مسئولیت 68
 5 کندکمک  کنند،می رقابت قیمت طریق از بیشتر اثربخشی برای که

E1, E4, 

E7, E10, 

E12 

 در شرکت برتری
 حوزه
 رقابت

69 
نفوذ  و رقابتی مزیت کسب منظوربه شرکت در مسئولیت اجتماعی سازیپیاده

 شرکت فرهنگ زیرا است شرکت در جدید فرهنگ توسعه به در بازار نیاز
 دهدمی وکار جهتکسب به که است

4 
E2, E9, 

E11, E14 بازار در نفوذ و رقابت 

70 
 کتاعتبار شر بر رقابتی، شدتبه فضای در شودمی مسئولیت اجتماعی باعث

گیرد و رشد پایدار را به همراه  فزونی بازار در سهم شرکت و افزوده شود
 داشته باشد.

5 
E3, E5, 

E7, E10, 

E12 

 رشد هایزمینه تقویت
 شرکتی پایدار حوزه

71 
 اجتماعی، مسئولیت ترویج و فرهنگ گسترش جهت در اجتماعی رسانه

 گزارش و تحلیل پایش، رصد، را مختلف هایبنگاه و هاسازمان فعالیت
 نمایدمی

4 E4, E6, 

E11, E12 
های استفاده از رسانه

 اجتماعی

 ارتباط دفه مخاطبان با شود تعریف درستی و با صداقت به اگر تبلیغاتی پیام 72
 ,E3, E8 4 اندرسمی موردنظرشان اهداف به ترسریع را هاشرکت و کندمی برقرار بهتری

E9, E11 
 تبلیغات و ارتباطات

 ایرسانه

73 
تشکیل جلسات با هدف تبادل نظرات و اطالعات با هدف چگونگی 

 5 سازی اهداف مسئولیت اجتماعیپیاده
E2, E7, 

E9, E13, 

E14 

ایجاد جلسات 
 اندیشیهم

های سازمان در قبال مسئولیتارتباط مؤثر توأم با صداقت و شفافیت از  74
 5 ذینفعان است.

E3, E6, 

E8, E12, 

E14 

 رابطه ارتقای و بهبود
 سهامداران با سازمان

آب توسط  به هاآلودگی انتقال از اجتناب هوا در آلودگی انتشار از پرهیز 75
 7 شرکت

E4, E5, 

E7, E9, 

E10, E12, 

E1 

 آلودگی عدم

 ارتقاء سازمان نهادینه باشد؛ احتمال مشیاگر مسئولیت اجتماعی در خط 76
 5 دارد همراه به را عمومی اعتماد

E4, E8, 

E12, E11, 

E7 
 عمومی اعتماد افزایش

77 
 در را پذیریمسئولیت حس عدالت، روی از رفتاری با باید انسانی منابع

 6 .شود سازمان پیشرفت موجب و کند ایجاد کارکنان
E4, E6, 

E7, E9, 

E10, E14 

 و عدالت رعایت
 قبال در انصاف

 کارکنان

 اریابتک اقدامات در آنان از پشتیبانی یا کارکنان بسیج هایشیوه تدارک 78
 6 .جامعه به مربوط

E3, E5, 

E9, E11, 

E12, E14 

 از اجتماعی حمایت
 پرسنل
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79 
 عادلت برای و کند فراهم کار نیروی برای را مناسب کاری سازمان باید شرایط

 7 .ورزد اهتمام کارکنان زندگی و کار بین

E1, E4, 

E6, E7, 

E12, E9, 

E14 

 تعادل کار و زندگی

 هایفرصت و آموزش ها،مهارت توسعه به کار نیروی دسترسی امکان 80
 کند فراهم را شغلی پیشرفت

6 
E5, E6, 

E9, E11, 

E12, E14 

توانمندسازی منابع 
 انسانی

 ربیشت دانش کسب و هاآن هایمهارت تقویت موجب کارکنان به دادن تعلیم 81
 5 .شودمی محسوب استخدامی سیستم مکمل آموزش، سیستم. شودمی

E2, E5, 

E7, E9, 

E1 

های برگزاری دوره
آموزشی مؤثر برای 

 پرسنل

82 
 ارائه و سالمت تهدیدهای به نسبت آگاهی افزایش جهت شرک باید در

 زندگی هایشیوه آموزش درمانی، و بهداشتی خدمات به دسترسی) خدمات
 .بردارند گام...( و کودکان تغذیه پیشگیری، هایروش سالم،

5 
E4, E3, 

E9, E8, 

E1 

حفاظت از سالمت 
جسمی و روانی 

 کارکنان

83 
اگر کارکنان مسئولیت سازمان نسبت خود را حس کنند در جهت نهادینه 

پرداخت ها از کنند. رعایت عدالت در شدن مسئولیت اجتماعی نیز تالش می
 هاست.ترین مسئولیتمهم

4 E2, E5, 

E7, E9 

 و مناسب هایپرداخت
 حقوق آمیزتبعیض غیر

 دستمزد و

84 
 در جامعه برای هاییزیان و سود هاآن اقدامات برده است که شرکت پی

 معطوف خود عملکرد به بخشیدن بهبود برای وافری توجه لذا و بردارد
 اندداشته

5 
E11, E4, 

E6, E9, 

E12, E2 
 سازمانی عملکرد بهبود

85 
 یزیربرنامه باید شود؛ کارکنان حاصل رضایتمندی در موفقیت اینکه برای
 4 .گردد اجرا سپس و طراحی کارتیمی، قالب در امور پیشبرد خصوص در الزم

E1, E3, 

E6, E11 

 تعهد و رضایت
 کارکنان
 شرکت

 را یمطالب که است اقتصادی هایبنگاه برای فرصت ایجاد اجتماعی مسئولیت 86
 5 .کنند مطرح جامعه در است برخوردار زیادی اهمیت درجه از هاآن برای که

E4, E6, 

E8, E13, 

E12 

 هایفرصت از استفاده
 محیطی

 شرکت توسط شدهارائه خدمت که شودمی حاصل هنگامی مشتری رضایت 87
 ,E2, E9 4 رود فراتر آن از یا باشد مطابق مشتری انتظارات با

E10, E14 

ارتقا کیفیت خدمات 
منظور رضایت به

 مشتری

 هب را سازمان هدف مشتریان و شده بیشتر نگهداری از مشتریان باعث درآمد 88
 .کندسازد و انگیزه آنان را چند برابر میمی مبدل سازمان حامیان و مدافعان

5 
E3, E6, 

E8, E12, 

E14 

 ایجاد و نگهداری
 مشتریان در انگیزه

 و هیافتتوسعه مناسبی صورتبه که مشتری با ارتباط مدیریت اندازچشم 89
 ,E5, E8 4 شودمشتریان می وفاداری ایجاد به منجر باشد، ایجادشده

E10, E11 
ی مبتن اندازترسیم چشم

 مشتریان ترجیح بر

 ی محوریکدگذار -
های جدا از هم در چهارچوبی معنادار در کدگذاری محوری، مقوله

ه ویژه رابطها، بهگیرند و روابط میان آندر کنار یکدیگر قرار می
شود. هدف از این مرحله ها، مشخص میمقوله محوری با سایر مقوله

های تولیدشده در مرحله از کدگذاری، برقراری رابطه بین طبقه
د کند که فرآیند ایجاپرداز کمک میبه نظریهکدگذاری باز است و 

آسانی انجام دهد. کدگذاری محوری، منجر به ایجاد نظریه را به
شود. تمامی کدهای مشابه در گروه خاص ها میها و مقولهگروه

-4 جدول در محوری کدگذاری از حاصل نتایج گیرند.خود قرار می
 30 قالب در اولیه کد 89 گرددمی مشاهده. استشده داده نشان 5

 .اندشدهیبنددسته کد محوری
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 اجتماعی مسئولیت بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط اجرای کدگذاری محوری.6جدول 
 کدهای محوری کدهای باز ردیف

 برند مدیریت 1
 یادگیری و نوآوری 2 تفکر خالقانه

 کارآفرینی روحیه تقویت 3
 حکمرانی ارزیابی نظام 4

 ریسک مدیریت 5 تفکر نقادانه
 واکاوی مستمر عملکرد 6
 جامعه برای ارزش خلق 7

 پایدار هایحلراه ارائه 8 بهبود کیفیت زندگی
 عمومی تصویر بهبود 9
 های مرتبط با رویکردهای نوین مدیریتیاستقرار سیستم 10

 توسعه پایدار اهتمام به 11 وکارهای مناسب کسبرویه
 هاافزایش کیفیت خدمات و کنترل ریسک فعالیت 12
 مشارکت هایطرح اجرای از حمایت 13

 حقوق شهروندی 14 منافع عمومی
 معامالت در عدالت و پذیریاطمینان افزایش 15
 برخوردار کم و توانکم افراد ویژهبه جامعه اقشار کلیه توانمندسازی 16

 آموزشی و فرهنگی هایفعالیت از حمایت و هازیرساخت توسعه 17 خیرخواهانههای فعالیت
 بحران بروز زمان در منطقه مردم به اختصاصی و ویژه هایمساعدت 18
 ذینفعان گیری و متوازن کردن انتظاراتاندازه 19

 ویژه کارکنانبهسازمانی  نفعانذی مشارکت جذب 20 وکارکسب واحد مسئوالنه قدرت از استفاده
 ارتباط با ذینفعان و ذینفع پروری 21
 تقاضای و عرضه تقویت زنجیره 22

 اجتماعی تقاضاهای کردن یکپارچه
 ذینفع هایطرف اطمینان و اعتماد ارتقای 23
 اتخاذ رویکرد شفاف و صادقانه نسب به ذینفعان 24

 آگاهی نیروی انسانی شرکت
 ذینفعانتعالی در حوزه مرتبط با  25
 مدیریت اثربخش روابط با ذینفعان 26

 افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان 27 بلوغ فکری مدیران
 سازمان ارزش زنجیره کل برای گذاریهدف 28
 دولتی مقامات با بهتر ارتباط 29

 قوانین تشویقی بسترهای از استفاده 30 فراهم بودن بستر قانونی و تسهیل قوانین
 قانون از تبعیت و پذیرش 31
 برخوردهای قانونی 32

 نظارت و مقررات وضع 33 حمایت دولت
 کار تداوم برای اجتماعی مجوزهای کسب 34
 تعهد به شفافیت در فرآیند پاسخگویی سازمانی 35

 ایحرفه اخالق 36 پذیری اخالقیمسئولیت
 های واضح و متعادلارائه گزارش 37
 اجتماعی فضای سازیسالم 38

 توجه به هنجارهای جامعه
 اجتماعی بررسی ساختارهای 39
 سازمانی ارتقای و مستمر بهبود 40

 معنوی مالکیت رعایت و رازداری 41 وکارکسب واحدهای بین ارتباط و تعامل
 تغییر برابر در مقاومت عدم 42
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 دهنده مجوز هایسازمان گری کنترل مطالبه 43
 ربطذی نهادهای همکاری 44 ثبات سیاسی

 اقتصادی تحریم و بینی رکودپیش 45
 اجتماعی مسئولیت با مرتبط هایحوزه اقدامات رسانیاطالع 46

 تسریع در اجرای امور 47 افزایی بین شرکاهم
 موجود موانع رفع 48
 نخبگان از استفاده 49

 بنیانهای دانششرکتهای اهمیت به ایده 50 های مردمیاستفاده از ظرفیت
 انسانی حقوق رعایت با ساالریمردم 51
 فرایندها و تکنولوژی ارتقای 52

 المللیبین هایهمکاری 53 فناوری گسترش و توسعه
 زیستیمحیط هایآالینده کاهش 54
 ایهای گازهای گلخانهپیشگیری از آلودگی 55

 ایمنی و اهمیت مسئله سالمت
 زیستمحیطتعهد به  56
 انرژی و آب مصرف مدیریت 57
 پسماندها مدیریت 58
 برداری بهینه و اثربخش از منابع مالیبهره 59

 سازی مصرف انرژیبهینه 60 درآمدزایی
 عملیات کارایی و هاهزینه در جوییصرفه 61
 ارتشاء و فساد ضد اقدامات 62

 ایسرمایه منابع به بهتر دسترسی 63 وکارحفظ منافع کسب
 تجاری شرکاء به تعهدات رعایت 64
 افزاهم فضایی در سودآوری 65

 ایمنطقه و ملی اقتصاد تقویت 66 رشد اقتصادی
 افزایش ثروت سهامداران 67
 رقابت حوزه در شرکت برتری 68

 بازار در نفوذ و رقابت 69 افزایش توان رقابتی
 شرکتی پایدار حوزه رشد هایزمینه تقویت 70
 های اجتماعیاستفاده از رسانه 71

 ایرسانه تبلیغات و ارتباطات 72 مشارکت عمومی
 اندیشیایجاد جلسات هم 73
 سهامداران با سازمان رابطه ارتقای و بهبود 74

 آلودگی عدم 75 های اجتماعینگرانی
 عمومی اعتماد افزایش 76
 کارکنان قبال در انصاف و عدالت رعایت 77

 پرسنل از اجتماعی حمایت 78 وکارسازی اخالق در کسبپیاده
 تعادل کار و زندگی 79
 توانمندسازی منابع انسانی 80

 کننده مدیریتنقش حمایت
 های آموزشی مؤثر برای پرسنلبرگزاری دوره 81
 حفاظت از سالمت جسمی و روانی کارکنان 82
 دستمزد و حقوق آمیزتبعیض غیر و مناسب هایپرداخت 83
 سازمانی عملکرد بهبود 84

 شرکت کارکنان تعهد و رضایت 85 وکارکسب پایداری
 محیطی هایفرصت از استفاده 86
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 منظور رضایت مشتریارتقا کیفیت خدمات به 87
 مشتریان در انگیزه ایجاد و نگهداری 88 مشتری مداری

 مشتریان ترجیح مبتنی بر اندازترسیم چشم 89

 کدگذاری انتخابی -
 و اهآن سازییکپارچه ،هامقوله پاالیش فرآیند انتخابی، کدگذاری

 مرحله این در(. 2001 لى،) است به یکدیگر مقوالت دادن پیوند نیز
 ینب ارتباط تبیین و تجمیع ضمن بایستمی ی،کدگذار فرآیند از

 رده،ک نهایی را آن مدل بیان و تئوری یک به رسیدن فرآیند ها،مقوله
 یک مرکزی، مقوله یک حول هامقوله دادن قرار هم کنار در با

 .شود طرح مندنظام و تئوریک روایت

 
 اجتماعی مسئولیت بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط کدگذاری انتخابی اجرای. 7جدول 

 کدهای محوری کدهای باز ردیف
کدهای 
 مقوله محوری انتخابی

 برند مدیریت 1
 تفکر خالقانه

 تفکر داشتن
 عمیق

ط
رای

ش
 

لی
ع

 
دل

م
 

ای
جر

ا
 

خط
شی

م
ای

ه
 

عی
تما

اج
 

نی
مبت

 بر 
ت

ولی
سئ

م
 

عی
تما

اج
 

 یادگیری و نوآوری 2
 کارآفرینی روحیه تقویت 3
 حکمرانی ارزیابی نظام 4

 ریسک مدیریت 5 تفکر نقادانه
 واکاوی مستمر عملکرد 6
 جامعه برای ارزش خلق 7

 بهبود کیفیت زندگی
 به تعهد

 جامعه

 پایدار هایحلراه ارائه 8
 عمومی تصویر بهبود 9
 های مرتبط با رویکردهای نوین مدیریتیاستقرار سیستم 10

های مناسب رویه
 اهتمام به توسعه پایدار 11 وکارکسب

 هاافزایش کیفیت خدمات و کنترل ریسک فعالیت 12
 مشارکت هایطرح اجرای از حمایت 13

 منافع عمومی

مسئولیت 
 بشردوستانه

 حقوق شهروندی 14
 معامالت در عدالت و پذیریاطمینان افزایش 15

 و توانکم افراد ویژهبه جامعه اقشار کلیه توانمندسازی 16
 برخوردار کم

های فعالیت
 و فرهنگی هایفعالیت از حمایت و هازیرساخت توسعه 17 خیرخواهانه

 آموزشی

 زمان در منطقه مردم به اختصاصی و ویژه هایمساعدت 18
 بحران بروز

 قدرت از استفاده ذینفعان گیری و متوازن کردن انتظاراتاندازه 19
 واحد مسئوالنه
مشارکت  وکارکسب

 ذینفعان

مل
عوا

 
ینه

زم
 ای

ؤثر
م

 بر 
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ت
ولی
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اج

 

 ویژه کارکنانسازمانی به نفعانذی مشارکت جذب 20
 ارتباط با ذینفعان و ذینفع پروری 21
 کردن یکپارچه تقاضای و عرضه تقویت زنجیره 22

 ذینفع هایطرف اطمینان و اعتماد ارتقای 23 اجتماعی تقاضاهای
آگاهی نیروی انسانی  اتخاذ رویکرد شفاف و صادقانه نسب به ذینفعان 24

 شرکت
سطح آگاهی 

 ذینفعان

 تعالی در حوزه مرتبط با ذینفعان 25
 مدیریت اثربخش روابط با ذینفعان 26

 افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان 27 بلوغ فکری مدیران
 سازمان ارزش زنجیره کل برای گذاریهدف 28
شرا قانون مداری دولتی مقامات با بهتر ارتباط 29 ط

ی
مدا  خله خط گر شی

م
ای

ه
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فراهم بودن بستر قانونی  قوانین تشویقی بسترهای از استفاده 30
 قانون از تبعیت و پذیرش 31 و تسهیل قوانین

 برخوردهای قانونی 32
 نظارت و مقررات وضع 33 حمایت دولت

 کار تداوم برای اجتماعی مجوزهای کسب 34
 تعهد به شفافیت در فرآیند پاسخگویی سازمانی 35

 پذیری اخالقیمسئولیت
شناسی آسیب

 اجتماعی

 ایحرفه اخالق 36
 های واضح و متعادلارائه گزارش 37
توجه به هنجارهای  اجتماعی فضای سازیسالم 38

 اجتماعی بررسی ساختارهای 39 جامعه
 سازمانی ارتقای و مستمر بهبود 40

 بین ارتباط و تعامل
 وکارکسب واحدهای

 محیط سیاسی

 معنوی مالکیت رعایت و رازداری 41
 تغییر برابر در مقاومت عدم 42
 دهنده مجوز هایسازمان گری کنترل مطالبه 43

 ربطذی نهادهای همکاری 44 ثبات سیاسی
 اقتصادی تحریم و بینی رکودپیش 45

 مسئولیت با مرتبط هایحوزه اقدامات رسانیاطالع 46
 اجتماعی

 افزایی بین شرکاهم
 به اتصال

 و مؤسسات
 شهروندان

خط
دل 

ی م
دها

یام
پ
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م

ای
ه
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اج
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 در اجرای امور تسریع 47
 موجود موانع رفع 48
 نخبگان از استفاده 49

های استفاده از ظرفیت
 بنیانهای دانشهای شرکتاهمیت به ایده 50 مردمی

 انسانی حقوق رعایت با ساالریمردم 51
 فرایندها و تکنولوژی ارتقای 52

 گسترش و توسعه
 فناوری

حفاظت از 
 زیستمحیط

 المللیبین هایهمکاری 53
 زیستیمحیط هایآالینده کاهش 54
 ایهای گازهای گلخانهپیشگیری از آلودگی 55

 اهمیت مسئله سالمت
 ایمنی و

 زیستتعهد به محیط 56
 انرژی و آب مصرف مدیریت 57
 پسماندها مدیریت 58
 برداری بهینه و اثربخش از منابع مالیبهره 59

 درآمدزایی
 طلبیمنفعت

 اقتصادی

 سازی مصرف انرژیبهینه 60
 عملیات کارایی و هاهزینه در جوییصرفه 61
 ارتشاء و فساد ضد اقدامات 62

 ایسرمایه منابع به بهتر دسترسی 63 روکاحفظ منافع کسب
 تجاری شرکاء به تعهدات رعایت 64
 افزاهم فضایی در سودآوری 65

 رشد اقتصادی

مزیت رقابتی 
 شرکت

 ایمنطقه و ملی اقتصاد تقویت 66
 افزایش ثروت سهامداران 67

 حوزه در شرکت برتری 68
 رقابت

 بازار در نفوذ و رقابت 69 افزایش توان رقابتی
 شرکتی پایدار حوزه رشد هایزمینه تقویت 70
راه مشارکت عمومی های اجتماعیاستفاده از رسانه 71 رده
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 ایرسانه تبلیغات و ارتباطات 72

اقدامات 
 داوطلبانه

 اندیشیایجاد جلسات هم 73
 سهامداران با سازمان رابطه ارتقای و بهبود 74

 آلودگی عدم 75 های اجتماعینگرانی
 عمومی اعتماد افزایش 76
 کارکنان قبال در انصاف و عدالت رعایت 77

سازی اخالق در پیاده
 وکارکسب

 سازیفرهنگ

 پرسنل از اجتماعی حمایت 78
 تعادل کار و زندگی 79
 توانمندسازی منابع انسانی 80

کننده نقش حمایت
 مدیریت

 های آموزشی مؤثر برای پرسنلبرگزاری دوره 81
 سالمت جسمی و روانی کارکنانحفاظت از  82
 دستمزد و حقوق آمیزتبعیض غیر و مناسب هایپرداخت 83
 سازمانی عملکرد بهبود 84

 وکارکسب پایداری
مشی خط

 گذاری کالن

 کارکنان شرکت تعهد و رضایت 85
 محیطی هایفرصت از استفاده 86
 منظور رضایت مشتریارتقا کیفیت خدمات به 87

 مشتریان در انگیزه ایجاد و نگهداری 88 مشتری مداری
 مشتریان ترجیح مبتنی بر اندازترسیم چشم 89

 یمبتن یاجتماع یهایمشخط یمدل اجرا یاجزا ییشناسا یندهایفرآ
 یاجتماع تیبر مسئول

 اجتماعی هایمشیخط اجرای مدل بر مؤثر علی شرایط :1سؤال 
 کدام اند؟ ایران مس ملی شرکت در اجتماعی مسئولیت بر مبتنی

 
 شرایط علی. 1 شکل

 اجتماعی هایمشیخط اجرای مدل بر مؤثر ایزمینه : عوامل2سؤال 

 کدام اند؟ ایران مس ملی شرکت در اجتماعی مسئولیت بر مبتنی

 
 ایعوامل زمینه. 2شکل 

عوامل زمینه ای مؤثر بر مدل 
اجرای خط مشی های اجتماعی 

عیمبتنی بر مسئولیت اجتما

مشارکت ذینفعان

سطح آگاهی ذینفعان

عوامل زمینه ای
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 هایمشیخط اجرای مدل بر مؤثر گرمداخله : شرایط3سؤال 
دام ک ایران مس ملی شرکت در اجتماعی مسئولیت بر مبتنی اجتماعی

 اند؟

 
 گرشرایط مداخله. 3شکل 

 بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط اجرای مدل : راهبردهای4سؤال 
 ایران کدام اند؟ مس ملی شرکت در اجتماعی مسئولیت

 
 راهبردها. 4 شکل

 اجتماعی هایمشیخط اجرای مدل از حاصل پیامدهای: 5سؤال 
 ایران کدام اند؟ مس ملی شرکت در اجتماعی مسئولیت بر مبتنی

 
 پیامدها .5شکل 
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 اجتماعی مسئولیت بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط . الگوی6 سؤال
 است؟ چگونه ایران مس ملی شرکت در

 
 رانیمس ا یدر شرکت مل یاجتماع تیبر مسئول یمبتن یاجتماع یهایمشخط یالگو. 6شکل 

 نتیجه گیری
 لشام شدهاستخراج مفاهیم نهایت در، هابررسی مصاحبها توجه به ب

 که باشدمی کد انتخابی 15 و محوریکد  30 باز، کد 89
 مسئولیت بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط مدل دهندهتشکیل

 شرایط محوری مقوله .هستند شرکت ملی مس ایران اجتماعی در
که  اجتماعی مسئولیت بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط مدل علی

 ولیتمسئ و جامعه به تعهد عمیق، تفکر داشتن انتخابی، شامل کدهای
 مدل ایزمینه عوامل محوری . مقولهباشدیمبشردوستانه 

 هایکد شامل که اجتماعی مسئولیت بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط
 ولهمق .باشدمی ذینفعان آگاهی سطح و ذینفعان مشارکت انتخابی،
 بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط مدل گرمداخله شرایط محوری

 مداری، قانون انتخابی، که شامل کدهای اجتماعی مسئولیت
 محوری باشد. مقولهمی سیاسی محیط و اجتماعی شناسیآسیب

 اجتماعی مسئولیت بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط مدل راهبردهای
 حفاظت شهروندان، و مؤسسات به اتصال انتخابی، که شامل کدهای

شرکت  رقابتی مزیت و اقتصادی طلبیمنفعت زیست،محیط از
 مبتنی اجتماعی هایمشیخط مدل پیامدهای محوری باشد. مقولهمی
 ه،داوطلبان اقدامات انتخابی، که شامل کدهای اجتماعی مسئولیت بر

 باشد.کالن می گذاری مشیخط و سازیفرهنگ

 ربانیق و پور کاشانی هایپژوهشنتایج حاصل از این یافته با نتایج 
 ،(2015) همکاران و ، میلفلنر(2013) کونل مک و ، مارش(1401)

 و سویتالنا( 1398) همکاران و ، شرفی(1393) همکاران و نوروزی
 همخوانی دارد. (2020) همکاران و

 و بحث دهه دو از بعدتوان گفت در تبیین و توجیه این سؤال می
 پذیرش و روشن تعریف از اجتماعی مسئولیت هنوز پردازی،نظریه

 صورت بسیاری هایتالش است نشده برخوردار همگانی اقبال و
 ثراتا و کاربرد و مفهوم این تشریح وقف بسیاری هایواژه و گرفته

 ومیمفه یک قالب در اجتماعی مسئولیت ترتیب بدین. است شده آن
 دارد، قرار آن محتوای در که فراوانی اهمیت ضمن و بوده ناشناخته

 تمامی تالش اما است؛ قرارگرفته توجهیبی مورد آن کاربرد
 ،المللیبین هایسازمان ها،شرکت شامل رقابتی جهان این بازیگران
 را مفهوم این که است این راستا این در مدنی جامعه و هاحکومت

 به خود دید زاویه از بازیگران این از یک هر ولی دارند،نگه زنده
ا در همین راست .دارند مفهوم این از انتظاراتی و نگرندمی موضوع این

 تالش مختلفی هایروش دنیا به سراسر های معدنی درشرکت
در  و برسانند انجام به را خود های اجتماعیمسئولیت که کنندمی

. کنند خود ایفا جامعه در سازنده مشی سازمان نقشیقالب خط
 یک در اجتماعی مسئولیت دیدگاه از داشتن حاصل هایارزش

 ،مشتری نفساعتمادبه افزایش بهتر، شهرتشامل  تواندمی سازمان
 مسئولیت درواقع،. باشد ممتازتر کارکنان و صنعت بهتر رهبری،
 مشیاستراتژی و خط یک عنوانهای معدنی بهدر شرکت اجتماعی

 جلب خود به را هارسانه توجه که آیدمی شمار به شرکتی محکم
 نسل به توجه نیازمند اجتماعی مسئولیت دیگر، طرف از. کندمی
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 دوچندانی اهمیت از تواندمی هاآن مسئله برای این و است آینده
 سازمانی، اجتماعی مسئولیت اساس بر همچنین، .باشد برخوردار

 را هدایت سازمان رفتار تصمیماتشان که یعنی کسانی مدیران
 سازمان کل در هاآن اخالقی چارچوب باشند باید مطمئن کنند،می

 یهای معدنی بایستشرکت مدیران تصمیمات بنابراین، یابد؛ تعمیم
 نای. دهد قرار مدنظر را آنان اجتماعی مسئولیت که باشد ایگونهبه
 شرکت نسبت ارشد این مدیران از بسیاری شاید که است حالی در
 رکمشت نظرسازمانشان ازنقطه اجتماعی مسئولیت بر مؤثر عوامل به
 از خود ادراک و بر تجربه بنا یک هر و نبوده برخوردار دقیقی و

در راستای نتایج حاصل از این  .باشند نموده عمل اجتماعی مسئولیت
 متغیر نشان داد( 1401) قربانی و پور کاشانی سؤال نتایج پژوهش

 بین ارتأثیرگذ و گر تعدیل متغیر عنوانبه را وکارکسب استراتژی
 و مارش. دهدمی نشان شرکت ارزش و شرکت اجتماعی مسئولیت

 شبکه سازمانی بین هماهنگی عنوان با پژوهشی( 2013) کونل مک
 همکاری مشی،خط هایشبکه در. داد انجام مشیخط اجرای و

فلنر است. میل انتظار مورد نتایج تحقق برای ضروری شرطی متقابـل،
 عنوانبه تواند( بیان کرد مسئولیت اجتماعی می2015و همکاران )

 یک باید هاسازمان. شود مدیریت منابع انسانیشرط پیش ترینمهم
 اب متناسب پاداش برای کار، مناسب شرایط ایمن، و سالم کار محیط

. فراهم کنند را دیگر موارد و کارمندان حقوق به احترام عملکرد،
در  .باشند وفادار و خود سازمان به توانندمی کارکنان اساس بر این

 الزامات اقتصادی، طلبیمنفعت( 1393پژوهش نوروزی و همکاران )
 لیع عنوان شرایطبه مدیریتی شخصیت و سیاسی اثرگذاری قانونی،

 انجام مذهبی، امور انجام ها،شرکت در اجتماعی مسئولیت رفتار
مناسب  هایمشیخط اجرای و اجتماعی امور انجام فرهنگی، امور

 اهشرکت در اجتماعی مسئولیت رفتار راهبردهای عنوانبه دولتی
 تحقیق ( نتایج1398شوند. در مطالعه شرفی و همکاران )می محسوب

 سیاسی، اقتصادی، فنی،) مرتبط عوامل هایمؤلفه میان داد نشان
 با( ساختاری عوامل گذاری، مشیخط از ناشی عوامل اجتماعی،
 وجود( مستقیم نوع از) دارمعنی رابطه اجتماعی پذیریمسئولیت

 پنج (2020مطالعه سویتالنا و همکاران ) وتحلیلتجزیه دارد. نتایج
 مسئولیت، الزامی سطح: کندمی ارائه را اجتماعی مسئولیت از حوزه
 حمایت و فعال خیریه – یافتهتوسعه سطح قانونی، تعهدات برای
 خارجی، و داخلی ذینفعان برابر در مسئولیت – عالی سطح مالی،
 سطح در اجتماعی گذاریسرمایه بر تمرکز – استراتژیک سطح
ابعاد  تمامی از جامع ترکیبی – افزاییهم سطح همچنین و دولتی

 مسئولیت اجتماعی شرکت.
اقدامات »دهد که نشان میبندی وزن کدهای انتخابی یتاولونتایج 

مشی گذاری خط»( در رتبه اول، 107/0با وزن نسبی )« داوطلبانه
 «مسئولیت بشردوستانه»( در رتبه دوم و 099/0با وزن نسبی )« کالن

نتایج حاصل ( در رتبه سوم اهمیت قرار دارند.082/0با وزن نسبی )
 ، کامیابی(1400) همکاران و برشد هایپژوهشاز این یافته با نتایج 

 هونگ و ، آنتونی(1397) همکاران و ، زرندی(1395) همکاران و
 ( همخوانی دارد.2010) و استیورر( 2016)

 حضور عمده عرصهتوان گفت در تبیین و توجیه این سؤال می
 کهچنانآن مشی سازمان،اجتماعی و نهادینه کردن آن خط مسئولیت

 است؛ وکاردنیای کسب گویند،می آن اجرای در درگیر هایسازمان
 هایشکل و هاصنعت ها،سنخ از بسیاری شمار عرصه این در اما

 مسئولیت زبان گفت توانمی. دارند گوناگون حضور سازمانی
 مفهومی اجتماعی، مسئولیت که است آن گویای ها،سازمان اجتماعی

 تعلق سهامداران به طورمعمولبه که بزرگ هایسازمان در که است
. رودمی کار به کنندمی اداره را هاآن شده،استخدام مدیرانی و دارند
 مسئولیت اجتماعی، زمینه در مسائل ترینبرجسته از یکی روازاین

 که است هاییسازمان به مربوط بزرگ، هایسازمان محیط در
 ها،شرکت این مدیران ها است؛آن بر نظارت از جدا هاآن مالکیت

 کانمال منافع باید تنها آیا کنند؟ اداره کسی چه سود به را هاآن باید
 موردتوجه نیز را کالن جامعه منافع اینکه یا نظر بگیرند، در را

 ای مشتریان، کارکنان ازجمله گوناگون، هاییگروه که دهند؛ قرار
 گفت توانمی همچنین .دارندعهده به را آن نمایندگی محلی جوامع

 در بیشتر روازاین ترند،نمایان مراتببه بزرگ هایسازمان که
 رویپس گیرند؛می قرار ترکوچک هایسازمان و مردم معرض انتقاد

 مشی مسئولیت اجتماعی،خط بزرگ هایسازمان در رفته، هم
. دآیمی در کار از ساختارمند و رسمی وبیشکم رهیافتی صورتبه

 رفتار هاینامهآیین صورتبه مسئولیت اجتماعی، هایمشیخط
 ولطورمعمبه. شودمی تدوین هانیازمندی کنندگانعرضه یا کارکنان

 در و گیرندمی عهده به را اجتماعی مسئولیت مدیرانی و هاکمیته
 ار کارشان نتایج که هستند بزرگ، متعهد هایسازمان از بسیاری

هایی، گزارش چنین در. کنند مستند ساالنه هایگزارش صورتبه
 تأمین درستی میزان درباره را، خود مسئولیت احساس هاسازمان

در راستای نتایج حاصل از دهند. می نشان جامعه انتظارات و منافع
 اساس ( نشان داد بر1400برشد و همکاران ) این سؤال نتایج پژوهش

 سازمانی، مشیخط به توجه با اجتماعی مسئولیت عملکرد نتایج
 اطالعات که شود اطالعاتی تقارن عدم کاهش باعث تواندمی زمانی

 انتشار و تهیه طریق از) نوعیبه هاشرکت عملکرد این به مربوط
 نمره انتشار و اعالم طریق از یا محیطی و اجتماعی عملکرد گزارش

( ... و مالی نهادهای توسط هاشرکت اجتماعی مسئولیت ایفای رتبه یا
( 1395در مطالعه کامیابی و همکاران ) .گیرد قرار بازار اختیار در

 سهام گذاریقیمت و اطالعاتی تقارن عدم که است این مؤید نتایج
در  .گیردنمی قرار هاشرکت اجتماعی پذیریمسئولیت تأثیر تحت

 میان از که داد نشان ( نتایج1397پژوهش زرندی و همکاران )
 و اخالقی مسئولیت هایمؤلفه اجتماعی، مسئولیت هایمؤلفه

 .ددارن معناداری و مثبت تأثیر اداری سالمت ارتقای بر داوطلبانه،
( با توجه به تحقیقات در زمینه 2016) تحقیق آنتونی و هونگ

متوسط و کوچک سوئد در  هایبنگاهبزرگ و  هایشرکتعملکرد 
نشان داد که در  آمدهدستبهاجتماعى نتایج  پذیریمسئولیتزمینه 
اجتماعى جنبه سود  پذیریمسئولیتکوچک و متوسط  هایشرکت

ه مربوط ب هایبرنامهبزرگ  هایشرکتجویانه داشته ولى در 
 دهشگنجانده هاآن هایفعالیتدر  خوبیبهاجتماعى  پذیریمسئولیت

 مدیریت سیاسی بعد مطالعه پژوهشی به ( در2010استیورر ) است.
 چگونه اینکه و پرداخته هااجتماعی شرکت مسئولیت

 هاشرکت اجتماعی مسئولیت که شوند تدوین هاییمشیخط
 .گیرد صورت صورت داوطلبانهبه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            21 / 26

http://islamiclifej.com/article-1-1397-fa.html


 164... بر مبتنی اجتماعی های مشی خط اجرای مدل طراحی        

Journal of Islamic Life Style   Volume 4, Issue 4, Winter 2020 

اجرای  علی دهد در میان کدهای محوری شرایطمی نتایج نشان
منافع »های اجتماعی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی، کد مشیخط

ای مدل در رتبه اول، در میان کدهای محوری عوامل زمینه «عمومی
های اجتماعی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی، کد مشیاجرای خط

در میان کدهای  در رتبه اول،« یکپارچه کردن تقاضاهای اجتماعی»
های اجتماعی مبتنی مشیگر مدل اجرای خطمحوری شرایط مداخله

تعامل و ارتباط بین واحدهای »بر مسئولیت اجتماعی، کد 
در رتبه اول، در میان کدهای محوری راهبردهای مدل  «وکارکسب

های اجتماعی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی، کد مشیاجرای خط
در رتبه اول و در میان کدهای  «یمنیاهمیت مسئله سالمت و ا»

های اجتماعی مبتنی بر مشیمحوری پیامدهای مدل اجرای خط
در رتبه اول اهمیت قرار  «مشارکت عمومی»مسئولیت اجتماعی، کد 

 دارند.

 و علیزاده حاجی هایپژوهشنتایج حاصل از این یافته با نتایج 
 ارانهمک و ، نوروزی(2015) منکلو ، گری(1399) همکاران

 و پارک (1397) همکاران و ، معدنی(1395) ، پناهی(1393)
 همخوانی دارد. (2019)

 ایهعمد تأثیر هاسازمانتوان گفت در تبیین و توجیه این سؤال می
اری مشی گذو خط هافعالیت چگونگی لذا دارند، اجتماعی سیستم بر
 کهدرصورتی و نرسد جامعه زیانی به که باشد ایگونهبه ها بایدآن

 ملزم مربوط هایسازمان شد، جامعه به آسیب موجب هاآن فعالیت
. میگویند اجتماعی مسئولیت را مفهوم این باشند؛ جبران آن به
 ودخ محیط بیرونی از مستقل را خود نباید هاسازمان دیگر،عبارتبه
 یک زا جزئی را خود باید بلکه بدانند، بافته جدا تافته اصطالحبه و

 هاآن هایفعالیت و اهداف و اجتماع( بدانند و بیرونی )محیط کل
 بر .باشد جامعه آسایش و رفاه و اجتماعی هایآرمان راستای در باید

 نیز هاسازمان کهازآنجایی اجتماعی، پذیریمسئولیت مفهوم اساس
 مانند و روندمی به شمار از اجتماع عضوی حقیقی اشخاص مانند
 دارند، مسئولیت خود پیرامون محیط برابر در جامعه اعضای سایر

 د،خو اجتماعی و اقتصادی عملکرد بهبود بر عالوه که ضروری است
 کار دستور در را افراد جامعه اجتماعی زندگی استانداردهای ارتقای

 منظور پاسخگوییبه باید هاسازمان دهند. همچنین قرار خود
 هایدغدغه به جامعه، افراد سایر و ذینفعان مقابل در اجتماعی

 بشردوستی و اجتماعی امور زیست،محیط خصوص در جامعه
تدوین  به خود، خاص سازمانیفرهنگ به بسته و دهد اهمیت
 مبادرت اجتماعی پذیریمسئولیت به مربوط سازمانی هایسیاست

 هایفعالیت با شدتبه سازمانیفرهنگ ورزند چراکه
 اقدامات و هااندیشه درواقع، است. مرتبط اجتماعی پذیریمسئولیت

تأثیر  تحت مدیران( و مدیرههیئت )کارکنان، هاسازمان در افراد
 و استانداردها طبق توانندمی افراد و گیرندمی قرار سازمانیفرهنگ

 عمل هادر سازمان اجتماعی فرایندهای اساس بر مختلف معیارهای
حاجی  پژوهشدر راستای نتایج حاصل از این سؤال نتایج کنند. 

، نفعانذیبین تئوری  که دهدمینشان  (1399علیزاده و همکاران )
ها و عملکرد مالی رابطه مثبت و مسئولیت اجتماعی شرکت

نتایج نشان  (2015)در پژوهش گری منکلو  معناداری وجود دارد.
 ارزشمندترین عنوانبه را کارکنان از مراقبت داد کارفرمایان،

 باعث آموزش معتقدند هاآن. دانندمی ضروری امری هایشاندارایی
 هایمهارت بر تأکید با وکارکسب سودآوری و کارایی افزایش
( نشان 1393مطالعه نوروزی و همکاران ). شودمی کارمند عمومی

 مقررات آموزش، هاشرکت اجتماعی مسئولیت اجرای داد بسترهای
( در پژوهش 1395پناهی ) .باشندمی تکنولوژیکی عوامل و دولتی

 الییبا اجتماعی پذیریمسئولیت که هاییخود نتیجه گرفت سازمان
 محوله وظایف انجام در و بوده آنان پاسخگوتر کارکنان دارند
 به نهایت در که دهندمی خرج به را خود دقت و تالش نهایت

شود. در تحقیق معدنی و همکاران می منجر رجوعارباب رضایت
 مشیخط بهبود بر عمومی پاسخگویی که داد نشان نتایج( 1397)

 ثبت،م تأثیر دولتی بخش در سازمانی شفافیت و اداری سالمت ارتقای
( نشان داده که درجه 2019) . مطالعه پارکدارد معناداری و مستقیم

باالتر از مسئولیت اقتصادی منجر به بهبود نگرش و رضایت مشتری 
 .شودمی

 اجتماعی هایمشیخط اجرای مدل علی شرایط دهدمی نشان نتایج
 اجرای مدل بر مؤثر ایزمینه عوامل اجتماعی، مسئولیت بر مبتنی
 شرایط اجتماعی، مسئولیت بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط

 اجتماعی، مسئولیت بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط گرمداخله
 و اجتماعی مسئولیت بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط مدل پیامدهای

 اجتماعی مسئولیت بر مبتنی اجتماعی هایمشیخط راهبردهای
های اجتماعی مبتنی مشیدهنده مدل خطیلتشکمحوری  یهامقوله

نتایج حاصل از این یافته با نتایج بر مسئولیت اجتماعی هستند.
 و ، دیما(2016) همکاران و ، کیرستن(2011) برینارد هایپژوهش

و ( 1400) همکاران و ، بهنام(1399) کریمی، (2015) همکاران
 ( همخوانی دارد.1396) همکاران و دارگل

 اروککسب از وجهی هرتوان گفت در تبیین و توجیه این سؤال می
که در  هاشرکت اجتماعی مسئولیت. است اجتماعی بعد یک دارای
 شفاف و باز هایرویه شود یعنیمشی شرکت گنجانده میخط

 راماحت و اخالقی هایارزش بر مبتنی که هاییروش یعنیوکار، کسب
 اجتماعی مسئولیت .باشدمی زیستمحیط و جامعه کارکنان، به

 در سازمان که است قانونی الزامات حداقل چارچوب از رفتن فراتر
 که شانتاریخی نقش از هاشرکت اساس، این بر. دارد فعالیت آن

 نینقوا از تبعیت و کارکنان استخدام مالیات، پرداخت سود، کسب
 نقش ترگسترده اجتماعی هایهدف تحقق در و روندمی فراتر است

 ماعیاجت مشی مبتنی بر مسئولیتخط واقع در. داشت خواهند بسزایی
 ماعیاجت تأثیر که است وکارکسب به متعالی رویکردی هاشرکت

 قرار مدنظر را خارجی چه و داخلی چه جامعه بر سازمان یک
 از اعم هابخش تمامی آوردن هم گرد آن اصلی هدف و دهدمی

 زا تا است یکدیگر با همکاری جهت داوطلبان و خصوصی دولتی،
 سوی از و زیستمحیط با اقتصادی منافع همسویی موجب سویک

 فتگ باید. گردد وکارکسب پایداری و رشد توفیق، سبب دیگر
 و بزرگ هایوکارکسب به مختص هاشرکت اجتماعی مسئولیت

 هاتشرک تمام سازمانی رفتار بلکه نیست هاآن بیشتر سودآورتری
 هایشرکت چه هر راستا این در. گیردبرمی در را هاسازمان و

 و ترحساس خود محیطیزیست و اخالقی اصول به نسبت بزرگ
 هانآ از تبعیت و مراوده در نیز ترکوچک هایشرکت شوند، ترآگاه
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 1399 زمستان، 4، شماره 4دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 مشتریان اعتماد جلب موجبات طریق این از که شد خواهند مصرتر
 که نمود عنوان چنین توانمی نهایت در و سازند فراهم را جامعه و

 رعایت گرو در روزافزونی صورتبه هاشرکت پایداری و بقاء
 .است قرارگرفته اجتماعی هایمسئولیت

 داخلی ظرفیت به از جمله شرکت مس تنها هاشرکت از بسیاری
 هایاثرگذاری سیاست مشی گذاری وریزی، خطبرنامه برای خود

 رانمشاو بلکه کنند،نمی اکتفا خود شرکتی اجتماعی مسئولیت
 تفکر در هاآن به گیرند تامی کار به را اجتماعی مسئولیت

 نفعانذی تحلیل هدایت اجتماعی، پذیریمسئولیت درباره استراتژیک
ز ا بعضی. کنند کمک گزارش دهی هایسیستم مدیریت و توسعه و

مشی گذاری در حوزه خط حوزه در اختصاصی طوربه مشاوران این
سبتاً ن هایمعموالً سازمان بااینکه. کنندمی فعالیت اجتماعی مسئولیت
های انجمن از بعضی کنند،می استفاده مشاوران از کوچک
 ارائه مشاورهای خدمات هم وکارهاکسب اجتماعی پذیریمسئولیت

 و مدیریت صنعتی مشاوره بزرگ هایشرکت همچنین، .دهندمی
 خدمات مجموعه از یکی عنوانبه را اجتماعی مشاوره مسئولیت

 طرفه چند هایهمکاری رشد این، بر عالوه. دهندمی پیشنهاد خود
 اشتراکی دهیسازمان شده اجتماعی باعث پذیریمسئولیت برای

های انجمن دولتی، مراکز ها،شرکت بین اجتماعی مسئولیت
 رواج محلی جامعه هایسازمان و نهادمردم هایسازمان وکار،کسب

 انی،سازمدرون اجتماعی مسئولیت کارکنان از استفاده افزایش .یابد
 هر. دهدمی نشان را حوزه این در دیدهپرسنل آموزش برای نیاز

 ربهتج هاشرکت شود، برای بیشتر اجتماعی مسئولیت اهمیت چقدر
یابد و می بیشتری اهمیت شاناجتماعی مسئولیت مدیران شایستگی و

طور مناسب از میان برداشته موانع اجرای مسئولیت اجتماعی به
د برینار در راستای نتایج حاصل از این سؤال نتایج پژوهششود. می

 هک بینجامد این به باید اجرا هاینظریه بازنگری ( نشان داد2011)
 کـرد حفظ هامشیخط اجرای هنگام را پاسخگویی توانمیچگونه 

مجریـان  به توانمی میزان چه تا پاسخگویی مسئله تحقق و در
نتایج  (2016) و همکاران کیرستندر مطالعه  کرد. اعتماد مشیخط

ها با مسئولیت اجتماعی باال، حاصل نشان داده که شرکت
ها کمتر در معرض کارآمدتری دارند زیرا شرکت گذاریسرمایه
با ارزش فعلی خالص منفی و کمتر  هاییپروژهدر  گذاریسرمایه
، دباشنمیارزش فعلی خالص مثبت  هایپروژهاز  پوشیچشم مستعد 

ها با عملکرد مسئولیت اجتماعی باالتر، از ثبت همچنین شرکت
( 2015در تحقیق دیما و همکاران ) هستند. مندبهرهاختراع بیشتری 

 قشن تواندمی انسانی منابع مدیریت عملکرد که دهدمی نتایج نشان
 راهبرد تدوین چالش حل برای هاسازمان از حمایت در مهمی

 ها( یافته1399باشد. در پژوهش کریمی ) داشته اجتماعی مسئولیت
 یتربه عملکرد شرکتی اجتماعی مسئولیت رهبری هرچه داد نشان
 با آنان استراتژیک هاینقش و رهبری هایقابلیت و باشد داشته

 ماعیاجت مسئولیت عملکرد باشد، همسوتر شرکت کالن استراتژی
 رکتیش اجتماعی مسئولیت فرهنگ هرچه نیز و یافتهافزایش شرکتی

 میزان جمله از شرکت هایارزش و اعتقادات معانی، مجموعه و
 یشترب سازمانیفرهنگ ایجاد و شرکت شهرت و تصویر به دلبستگی

 لکردعم افزایش نیز و اجتماعی مسئولیت عملکرد افزایش نمود یابد،

در مطالعه  .داشت خواهد بیشتری افزایش مشتری رضایت و مالی
 مسئولیت اصلی های( نتایج نشان داد مؤلفه1400بهنام و همکاران )

 و عمومی روابط الگوی عمومی، روابط هایفعالیت اجتماعی،
 اثرگذار عوامل جزء سازمان هایمشیخط و سیاست
 های( یافته1396دار و همکاران )اند. در تحقیق گلشدهشناسایی

 و رگ تسهیل عوامل ای،زمینه عوامل گانه،پنج ابعاد بر مشتمل تحقیق
 انذینفع سازی درگیر عمومی، مسئله با مواجهه و شناسایی بازدارنده،

 و مطلوب هایمشیخط وضع و عمومی گذاری مشیخط در
 مسئله درک و شناخت نظیر، ای گانه ویکبیست هایمؤلفه

 ،نفعانذی شناسایی عمومی، مسئله پیامدهای و آثار شناسایی عمومی،
 نفعان،ذی بندیاولویت و اهمیت سطح تعیین نفعان،ذی وتحلیلتجزیه

 و نفعانذی رضایتمندی نفعان،ذی سازی درگیر استراتژی انتخاب
 به( CIPP) الگوی قالب در که است مشی،خط اجرای سهولت
 شد. کشیده تصویر
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