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 چکیده
ه با است ک رانیو اقدامات پژوهشگران و مد قاتيغالب در تحق شدن به رویکردي لیمسئوليت اجتماعی در حال تبد

گذار رياثعوامل ت ییصدد شناسا . پژوهش حاضر درگيردمیهدف همسویی منافع با محيط زیست و توسعه پایدار مد نظر قرار 
 ميسفارس و تر جيخل يفلز و یمعدن عیصنا ياقتصاد ژهیو قهبزرگ فعال در منط يهاشرکتدر  یاجتماع تيبر مسئول

بر اساس روش  تيپژوهش از لحاظ هدف کاربردي و از نظر ماه نیاست. ا رانیبر اساس نظر مد یباورکردن يوهایسنار
د هدفمن وشبه ر بودند که یاجتماع تينفر از خبرگان آگاه به مسئول 1۴ قيتحق نیکنندگان در ااست. مشارکت يونگاریسنار

استفاده  مککيم ليتحل و يساختار لياز روش تحل یاجتماع تيموثر بر مسئول يديعوامل کل نييتع يانتخاب شدند. برا
 يديعامل کل که پنج دهدمیپژوهش نشان  نیا يهایافته. دیگرد ميترس زاردیو ویرو با استفاده از سنار شيپ يوهایشد و سنار

 یاجتماع تيعامل مؤثر بر مسئول ۵ يبرا تيوضع 1۵ بيحاصل از ترک جیهستند. نتا تاثيرگذار هاشرکت یاجتماع تيبر مسئول
 يبا سازگار ویسنار ۹3باال و  يبا سازگار ویسنار ۵رو است، نشان داد که  شيپ ندهیآ يممکن برا يهاشرکت که شامل حالت

 ،«نانهيبخوش» يوهایدر سه گروه سنار ت،يبمطلو براساس تشابه و درجه يقو يوهایدر نظر گرفت. سنار توانیرا م فيضع
 شترينامطلوب، ب يهاتيوضع يتاثيرگذارکه شدت  دهدینشان م قيتحق نیا يهاافتهیقرار گرفتند.  «نانهيبدب»و  «نينابيب»

 يبرا الزم ینظر قرار دهند تا آمادگ مد شترينامطلوب را ب وهایسنار دیبا هاشرکت نیمطلوب است. بنابرا يهاتياز وضع
 فراهم گردد.  هاتيمواجهه با آن وضع

 
 .فارس جیخل یو فلز یمعدن عیصناسناریو، ، محرک،  مسئولیت اجتماعی شرکت: هاهژکلید وا
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 مقدمه .1

چند  یط کهي طوره بمهم شده است.  ياندهیبه طور فزا زين 1یاجتماع تي، مفهوم مسئولداریپا توسعهروند  با
شدن،  ی. جهاناست نموده کسب را يادیز تيمحبوبمدرن  يهاشرکتدر  یاجتماع تيدهه گذشته، اصطالح مسئول

 نیا يرا در خط مقدم استراتژ یاجتماع تيمسئول مقوله، یو مشکالت اجتماع یطيمحستیز تيحساس شیافزا
در سه رکن  یاجتماع تياز نقش خود در رابطه با مسئول یخوبه ب هاشرکت امروزه. ]1۴[ قرار داده است هاشرکت
 ردپذیري و پاسخگو بودن مسئوليت جامعه، به هاشرکت توجهدارند.  یآگاه محيطیزیستو  یاجتماع ،ياقتصاد

هاي اختي زیرسهاي آموزشی، بهداشتی، توسعهتوجه به زیرساخت نيهمچنهایشان و قبال تأثيرات منفی فعاليت
ختلف، فراهم مناطق مي طبقاتی و نابرابري سطوح زندگی بين ساختن فقر و از بين بردن فاصله کنضعيف، ریشه

موجب ایجاد و حفظ تصویري مثبت از  ،آوردن بستر اجتماعی، تفریحی و فرهنگی مطلوب و مواردي از این قبيل
 . ]14[سازمان در اذهان جامعه و پيشرفت و ماندگاري آن خواهد شد 

 5۵[ ندکیم جادیا هاشرکت يبرا بازار در زیتما و توسعه و ،ينوآور يبرا یفرصتهمچنين  یاجتماع تيمسئول
 ارتباطند، رد یاجتماع تيمسئولاقدامات  ريدرگ يهاشرکتکه با  یانی، مشتریاجتماع تیهو نظریهبر اساس . ]5۸و 

در سازمان  کیاستراتژ کردیرو کیبه عنوان  تواندیم یاجتماع تيمسئول، نیدارند. بنابرا يشتريب تیرضا احساس
 و توجه بزرگ، يهاشرکت ژهیبو هاشرکت ر،ياخ يسالها در رو نیا از .]13[استفاده شود  یرقابت تیمز جادیا يبرا

، UN یجهان مانيپ در کشور 1۹۴ از شرکت 33۴۴ از شيب تیعضو و اندداشته يداریپا بحث بر يديکل تمرکز
 ،هستند جوامع و طيمح بر یمنف اثرات از ياريبس مسئول آنها که اندافتهیدر هاشرکت نیا. ادعاست نیا بر يشاهد

 و یطيمح ،ياقتصاد يهاجنبه نيب يهایوابستگ و روابط متوجه آنها رهبران و هاشرکت ياندهیفزا طوره ب و
 . ]۹۹[ اندشده آنها مدت بلند و مدت کوتاه اثرات نيهمچن و شرکت يتهايفعال یاجتماع

لحاظ که، ورود  بدین. گرددمی آشکار بيشتر صنایع، با رابطه در هاسازمان براي اجتماعی مسئوليت اهميت
 یکی که کند،میميزبان ایجاد  يمنطقههایی را در ساختار ویژه صنایع مدرن به جوامع محلی، دگرگونیصنعت، به

 يعهتوس به منجر صنعتی يتوسعه این موارد، اکثر در که باشد، منطقه صنعتی يتوسعه تواندمی آن نتایج از
 مالی يهازیان بروز و صنعتی و ايتوسعه هايپروژه پيشبرد در اخالل موجبات نتيجه، در و نشده منطقه اجتماعی

و  هاي صنعتیمحيطی پروژه هاي اجتماعی و زیسترو ارزیابیاین از. است ساخته فراهم نيز را فراوان مالی غير و
 . ]۹۹[ها، از اهميت باالیی برخوردار است توجه به اثرات مثبت و منفی این پروژه

يرنابراببودن  قيآب و هوا و عم راتييتغ ،محيطیزیستو  یاجتماع مختلف سطوح در توجه قابل يهاچالش
عاالنه در جامعه ف رييعامل تغ ،هاشرکتکنندگان خواستار آن باشند که شد تا جوامع و مصرف باعث ،ياقتصاد يها

 هاتشرکاز این رو نياز هست که و  که جوامع با آنها رو به رو هستند مشارکت کنند یدر راه حل مشکالت اجتماع
خود  اتيم حو تداو تيموفق هاشرکت بيترت نیبددر پی درک بهتر از عوامل اثرگذار بر مسئوليت اجتماعی باشند. 

نه  یاجتماع تينگر مسئولندهیآ کرديیصورت با رو نیدر ا .ننديبیم یاجتماع طيدر برابر مح تيرا در گرو مسئول
ها این چالش بروز. شودیم یتلق یاجتماع و یانسان گذاريهیسرما ینخواهد شد بلکه نوع یتلق برنهیهز یاستيتنها س

هاي محيط در کهکند تاکيد می يزیربرنامه يهاکيتکن يريبکارگ لزوم، بر هاشرکت یاجتماع تيمسئول رامونيپ
 . باشندداشته  کارایی پيچيده و با عدم قطعيت باال

 يهاروش ها،چالش و ینيبشيپ قابل ريغ راتييتغ به مؤثر پاسخ و مواجهه يبرا ییتوانا بهبود منظور به 
 فيبه توص وهای. سنار]54[ باشدیها مآن نیتراز مهم یکی سناریونگاريو  رديگیمورد استفاده قرار م یمختلف
دارد.  ديتأک دهنیتحوالت آ کنندهتیو عوامل هدا ندهیآ یبر عناصر اصل شتريو ب پردازدیم ندهیآ یاحتمال يهاتيوضع

                                                      
1.  Social responsibility 



 01  حمدی کهن علی و همکاران/ رضا ا یاجتماع تیمسئول یپژوهشندهیآ یونگاریسنار

رخ  ندهیکه ممکن است در آ یگوناگون يهاتيروندها و وضع نيو تمرکز بر تعامالت ب ییبا شناسا ،يونگاریسنار
 ییتوانا ب،يترت نیبد. سازدیم را ندهیآ از مختلف يهامدل و ]۹[ پردازدیم طياز مح یکل ریتصو کی ۀدهد، به ارائ

 يونگاری. سنار]۹۰[ بخشدیم بهبود را نامطمئن و دهيچيپ طیشرا در ندهیآ يزیربرنامه و تيقطععدم با مواجهه
عدم  يهاتيرصد کردن وضع ییتوانا نيو همچن يريگميتصم يدرک افراد برا تيفيو بهبود ک رييتغ يبرا يابزار
 . باشدیم نانياطم

شان  شينه تحقيق ن سی پي سترده قاتيوجود تحق باکه  دهدمیبرر در  ویسنار يزیربرنامه نهيکه در زم ياگ
 یماعاجت تيدر حوزه مسئول ویسنار يزیربرنامهکارگيري هباز  یمختلف انجام شده است، شواهد کم يهاحوزه

صادي معدنی و فلزي  با توجه به عالوه بر این .وجود دارد هاشرکت صنایع بزرگ در منطقه ویژه اقت ستقرار  ا
صرف منابع و پيامدهاي  ستخليج فارس و ظرفيت توليد، م ستفاده از رویکردهايهاشرکتاین  محيطیزی  ، ا

سئول آینده نگر در زمينه ستا پژوهشضروري به نظر می، هاشرکت یاجتماع تيم سد. در این را ضر ر  بتداا ، حا
سئول عوامل مؤثر بر سا هاشرکت یاجتماع تيم شنا سپس  نموده ییرا  شیآینده کردیرو باو  اریوهاي سن ،پژوه

  نماید.مین را تعيي فارس جيخل يو فلز یمعدن عیصنا ياقتصاد يژهیمنطقه وپيش روي مسئوليت اجتماعی در 

 
 پژوهش نهیشیپ و ینظر یمبان .2

 14۹۴در سال  ،هاروارد دانشگاه استاد دو، 1نزيم و برل توسط بار نياول یشرکت یاجتماع يریپذتيمسئول مفهوم
بار در کتاب  نياول یصورت رسمه واژه ب نیمطرح شد. اما ا «5یخصوص ییشرکت مدرن و دارا»با عنوان  یدر کتاب

 شروع با این وجود،[. 15]کار برده شد ه ب «کاروکسب کی یاجتماع تيمسئول» موضوعبا  14۵۹در سال  ۹بوئن
 فناورانه يهاشرفتيپ شروع. گرددیبر م 14۰۴به اواخر  یطيدر مورد مسائل مح هاشرکت یعموم يهاینگران عمده

 . [۹۹]شد  یاجتماع يریپذتيتوجه به مسئول ندهیفزا يمنجر به تقاضا یعيمنابع طب عیو متعاقب آن کاهش سر
با  مفهوم نی. ادشویمرا در خصوص نقش سازمان در جامعه مطرح  یمتفاوت يهادگاهید یاجتماع تيمسئولدر 

اخالق کسب  ،۰یشرکت ي، شهروند۵شرکت یاجتماع يریپذتي، مسئول۹شرکت يریپذتيمسئولمانند  يگرید نیعناو
در  زين 11و پایداري شرکتی 1۴کار و جامعهوکسب ،4یشرکت یطيمح تیریمد ،۸نفعانيروابط ذ تیری، مد3و کار

به طور گسترده مورد استفاده قرار  یاجتماع تيوجود آن که مسئول با. ]1۸[ است شده مطرحمطالعات مختلف 
 وجود ندارد.  يابعاد و ساختار آن توافق نظر ف،یاما در خصوص تعر ،گيردمی

يري، گهاي اجتماعی، محيطی و اقتصادي را در ارزشها، فرهنگ، تصميمدغدغه هاشرکتمسئوليت اجتماعی، در 
ه به رفاه هاي بهتري را ایجاد کنند کتا بتوانند رویه کنندو مسئوالنه ادغام می شفافطور ه استراتژي و عملياتشان ب

هایی عناي آن حوزهامروزه این مفهوم در سطح وسيعی پذیرفته شده است و م . ]۹۵[و بهبود جامعه کمک کند 
هاي چون ایمنی، محصول، صداقت در تبليغات، حقوق کارکنان، پایداري محيط زیست، رفتار اخالقی و مسئوليت

نفعان وسيعی از کارکنان، مشتریان، جوامع، محيط زیست، رقبا، شرکاي تجاري، گيرد و ذيجهانی را در بر می
پذیري ( مسئوليت5۴۴4) 15. باتاچاریا و همکاران]۹۴[ شودمیها را شامل داران و دولتگذاران، سهامسرمایه
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هاي تجاري داوطلبانه از محل منابع ها و کمکاجتماعی شرکت را تعهد به بهبود سالمت جامعه از راه فعاليت
 داند که به منظور پيشرفتهایی میپذیري اجتماعی، را مجموعه فعاليت( مسئوليت5۴11) 1داند. هارجوتوشرکت می

 . [۹۴]گيرد که فراتر از اهداف مالی هستند بعضی از اهداف اجتماعی انجام می
با رویکرد  نظریهگيرند که هر در نظر می بسياري از محققين مقوله مسئوليت اجتماعی را حوزه توسعه نيافته

مبتنی  هنظریسازمان صنعتی،  نظریهذینفعان،  نظریه رایج در این زمينه شامل نظریهنگرد. چهار خاصی به آن می
ها ریهنظپذیري اجتماعی را از نظر و عوامل مؤثر بر مسئوليت هامحرکباشد. محققان نهادي می نظریهبر منابع و 

 . [۹۴] اندو رویکردهاي مختلف بررسی کرده
 قیاز طر يبه اهداف اقتصاد یابيدستي اجتماعی را ابزاري استراتژیک برا نفعان، مسئوليترویکرد مدیریت ذي

 از که یموانع اکثر ،نظریه نی. براساس اددانیو بازار م یرقابت تیمز يبرا ییهايو استراتژ یاجتماع يتهايفعال
. است نفعانیذ ارزش يحداکثرساز و تيمالک حقوق کند،یم يريجلوگ هاشرکت در یاجتماع يریپذتيمسئول توسعه
 ستين یخال هپوست کی فقط و است شده ليتشک نفعانیذ مجموعه از شرکت کی که کندیم فرض نفعانیذ نظریه

 هب و سازمان از رونيب عوامل معلول شرکت عملکرد ،یصنعت سازمان کردیرو در.]۹[باشد دارانسهام به متعلق که
 اگر چه در نظریات .و فقط ابزاري براي حداکثرسازي ارزش در نظر گرفته شده است بوده و ساختار صنعت ژهیو

عدها ب جهت استفاده از مزیت رقابتی بود، اخالقيات جایگاهی نداشت و ارتباط با مسئوليت اجتماعی پورتراوليه 
 [.۹۴] استراتژي کسب و کار و عملکرد شرکت موثر دانسته است مسئوليت اجتماعی را در تعامل با

وند. شعنصر کليدي موفقيت مؤسسات محسوب می هاشرکترویکرد مبتنی بر منابع شرکت، منابع و امکانات  در
این رویکرد مدعی است که منبع اصلی مزیت رقابتی پایدار در گرو توسعه و استفاده از منابع و امکانات ارزشمند 

 . ]5[به عنوان منبعی از منابع مزیت رقابتی باشد  تواندشرکت است و منابع اخالقی و اجتماعی می

کنند که چارچوبهاي نهادي ملی پيشنهاد می 5اجتماعی، ماتن و مون نهادي در مسئوليتدر ارتباط با نظریه 
جتماعی تأثير پذیري اهاي سياسی، مالی، اقتصادي و فرهنگی بر رفتارهاي مسئوليتشامل ترکيبات خاص سيستم

که ارد گذاثر میزانی کند که شرایط اقتصادي بر مينهادي، کامپل ادعا می نظریهگذارند. همچنين در چارچوب می
تواند با طيفی از عوامل نهادي محدود یا تقویت ، اما این ارتباط میخگو هستندهاي اجتماعی پاسبا روش هاشرکت

  .]۹[ شود
وليت هاي مختلف مسئدر فعاليت تاثيرگذارموفق مسئوليت اجتماعی به بررسی و شناخت عوامل  سازيپياده

در  یتماعاج يریپذتياقدامات مسئولموفق  يريکارگه بموثري در  عوامل که نقشاین  به اجتماعی بستگی دارد.
می تواند شامل روندها، حوادث یا  هامحرک .شودمیهاي مسئوليت اجتماعی گفته ، محرککنندمیایفا  سازمان

مختلف به بررسی هاي . محققان از دیدگاه]15[ گذاردپارامترهایی باشد که بر آینده مسئوليت اجتماعی تاثير می
در  یاجتماع تيمسئول يهامحرک یبه بررس ]51[ ميگنان و رالستون.اندي مسئوليت اجتماعی پرداختههامحرک
-نفعمحور و ذي محور، عملکردي مسئوليت اجتماعی را در سه رویکرد ارزشهامحرک. آنها اندپرداخته هاسازمان

رویکرد خودانگيخته است و به فشارهاي بيرونی بستگی دارد. محور، یک رویکرد ارزش .بندي کردندمحور طبقه
، عمدتا نفع محوررویکرد عملکرد محور به مزیتهاي اقتصادي شرکت در سودهاي مستقيم مرتبط است. رویکرد ذي

 نفعان شرکت بستگی دارد. به ذي
ي هامحرکي درونی، هامحرکاجتماعی را بررسی و در قالب پذیري ي مسئوليتهامحرک ]1۹[هایگ و جونز 

اهميت دولت را محرک اصلی  ]5۹[ بندي نمودند. موني تنظيمی دستههامحرک و ي بيرونیهامحرکرقابتی، 
ي اصلی آن هستند، زیرا توضيح دهنده هامحرککند که مشتریان ادعا می ]۹1[کند و اسميت آن معرفی می

                                                      
1. Harjoto  

2.  Matten & Moon 
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دانند: چهار محرک اصلی را شامل این موارد می ]۰[گز تاثيرات اخالقی بر رفتار مشتریان هستند. کارتر و جنيني
 هاي سازمانی، ابتکارات کارکنان، فشارهایی از سوي مشتریان بيرونی. گرا، سياستفرهنگ سازمانی مردم

است: شهرت، روابط  ریشامل موارد ز یاجتماع يریپذتيمسئول رشیپذ لیدال ]5۴[ انگيو چ ینظر ل از
 سک،یکسب و کار، محافظت ر اتياخالق ان،یفشار مشتر ،یفشار عموم نفعان،يذ لیمقررات، تما ميتنظ ،یاجتماع
 ک،یاتژاستر تیمز ،یاجتماع يهانقش ،یاجتماع -یاسيدر بازار، استخدام، روابط س یابیتيبازار، موقع ياستراتژ

 . یاجتماع تيمنابع و مشروع يبرا طيصنعت، مح ،یاجتماع يهانقش ،یدولت ريغ يهاسازمان ن،يتأم رهيزنج ییکارا
پذیري اجتماعی را ي مسئوليتهامحرک  ]4[و سيليبرتی و همکاران  ]1۰[برخی از محققان مانند هسوئه 

هاي قانونی، وفاداري مشتریان، هزینه کاهش یافته، ریسک کاهش سازي، شهرت، تصویبعواملی مانند جهانی
 یافته و شناخت برند معرفی نمودند. 

پذیري منابع )مالی، انسانی، و زمانی( در ارتباط با توسعه مسئوليت اجتماعی اشاره محققين به دسترس بعضی
اص توانند منابع محدودي را به مسئوليت اجتماعی اختصتنها می هاشرکتمبتنی بر منابع،  نظریه. بر اساس کنندمی

دهند، بنابراین ي بزرگتر منابع بيشتري را به توسعه مسئوليت اجتماعی اختصاص میهاشرکتدهند. بر این اساس 
اساس رویکرد مدیریت  بر ]5۵[کمبل  . مطالعه]5۹[ست ااندازه شرکت یک عامل کليدي در مسئوليت اجتماعی 

ؤسسه، مالی منفعان، رویکرد مبتنی بر منابع و رویکرد سازمان صنعتی نشان داد که عواملی مانند عملکرد ذي
سالمت محيط اقتصادي، رقابت، بيانيه مقررات قوي و مورد حمایت، سيستم و صنعت با سازماندهی مناسب، ميزان 

نفعان بر و ميزان ارتباط شرکت با ذي دهاهاي مردم نسازمانمستقل مثل  ي خصوصی وهاسازماننظارت 
 پذیري اجتماعی شرکت مؤثر است.مسئوليت

 و نفعانيذ تیریمد کردیرو دو اساس بر را یاجتماع يریپذتيمسئول بر مؤثر يهامحرک] ۹۴[ سونگ و زو
 تيضعو شرکت، محصول نوع ت،يمالک نوع سازمان، اندازه مانند یعوامل و کردند یبررس منابع بر یمبتن کردیرو
 . دارد قرار آن در شرکت تيفعال کهنمودند  یمعرف را يامنطقه یاجتماع و ياقتصاد ،یشتيمع

پذیري اجتماعی در آسيا انجام داد. این ي اصلی مسئوليتهامحرکتحقيقی جهت شناسایی  ]۸[چميلکی
ي هاازمانسو  هاشرکتهاي این مفهوم در هاي گفتگو در ارتباط با جنبهتحقيق، از روش کيفی براي تحليل اتاق

ها را بررسی سایت اینترنت وگزارش 5۹نویسنده انجام شده است و  5۴15واقع در آسيا استفاده کرد. تحقيق در سال 
ين زمينه وضع قوان هاي دولت درتي نهادي )فعاليهامحرکي کليدي است: هامحرککرد. نتایج تحقيق شامل این 

پذیري اجتماعی(، کسب و کار، مجموعه شبه دولتی )تبادالت ارزي نقش مهمی در رشد براي ابتکارات مسئوليت
، پاسخگویی ها و مشوق گزارش دهی پایداري دارد(، استخدام و نگهداشت، شفافيت وشفاف سازي کسب و کار

 هاي زنجيره تأمين، تعهدات محيطی و تغييرات اقليمی. هاي اجتماعی، دغدغهرسانه
پذیري اجتماعی را در شش دسته شامل ي مسئوليتهامحرکمطالعه خود  در ]15[گویندان، کنان و شانکار 

ي داوطلبانه و هامحرکي مالی، هامحرکي محيطی، هامحرکي زنجيره تأمين، هامحرک، ي اجتماعیهامحرک
را در یک واحد صنعتی در هند بررسی و با تکنيک دیمتل  هامحرکبندي نمودند و این ي الزام آور طبقههامحرک

 کشورهاي توسعه یافتهپذیري اجتماعی در هاي مسئوليتبيان نمودند که تالش ]۹4[دهی نمودند. ژو و ژانگوزن
 را در سه قالب هامحرکاند. این محققين بوده تاثيرگذاروري و موفقيت رقابتی در بهبود عملکرد مانند بهره

ي اجتماعی( و هارسانهي هنجاري )توجه به جامعه و هامحرکي اجباري )قوانين و الزامات دولت(، هامحرک
 نعت( بررسی نمودند.ي تقليدي )تقليد از رقباي موفق در صهامحرک

پذیري اجتماعی در حوزه تحقيق مرتبط با مسئوليت ۰4مند از بر اساس یک مرور نظام ]۹۸[ ژانگ و همکاران
)فشار سياست، فشار بازار، و توسعه  هامحرکرا در قالب  عواملاثرگذار بر آنرا شناسایی نمودند. آنها عوامل ساخت، 

)مزایاي مالی، برندسازي، شهرت و تصویر شرکت، ساخت ارتباط، فرهنگ  هاي کليدينوآوري و فناوري(، انگيزه
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سئوليت م هايویژگیها )سياست دولت، مؤسسه ساخت، کار(، و محدودیتوگيري استراتژیک کسبسازمانی و جهت
ي هامحرک] 5[بندي نمودند. آگودلو و همکاران صنعت ساخت( دسته نفعان، و، دیدگاه ذياجتماعی شرکت

رونی ي دهامحرکبندي نمودند. ي درونی، ارتباطی و بيرونی دستههامحرکپذیري اجتماعی را در قالب مسئوليت
سوددهی، تعهدات محيطی و تغييرات اقليمی،  شامل استراتژي کسب و کار، فرهنگ سازمان، کاهش هزینه و

 سازي، گواهی اجتماعی براي فعاليتدهی و افشاي ارتباطی شامل برند و شهرت، گزارشهامحرکمدیریت ریسک. 
 هاي قانونی و مقرراتی، تعهدات اجتماعی و رضایت ذینفعانپذیري، چارچوبي بيرونی شامل رقابتهامحرک و

 بودند.
نفعان، رویکرد عوامل مؤثر بر مسئوليت اجتماعی را در قالب سه رویکرد مدیریت ذي ]۹۴[صنوبر و حيدریان 

متغيرهاي  شامل نفعانذيبع شرکت بررسی نمودند. عوامل مربوط به رویکرد مدیریت سازمان صنعتی و رویکرد منا
اي ه، دولت و کنترلهاي مردم نهادسازمانباال بودن سطح نظارت خصوصی و مستقل فعال در امور اجتماعی مانند 

کنندگان و عرضههاي اجتماعی، انتظارات ها و گروههاي مؤسسات، فشار رسانهموجود براي نظارت بر فعاليت
هاي تجاري و کارگري فعال در جامعه، توجه به حقوق سایر همکاران محلی فعال در جامعه، عضویت در اتحادیه

 جامعه است. نفعان ذيذینفعان و باال بودن ميزان اهميت 
طرح  با استفاده از هاشرکتپژوهشی کيفی به منظور تبيين مسئوليت اجتماعی در ] 53[نوروزي و همکاران 

 هاشرکتنفر از متوليان و مجریان مسئوليت اجتماعی  ۹۴مند نظریه داده بنياد انجام دادند. در این طرح با نظام
ایی هاي از مضامين طی فرآیند کدگذاري باز گردآوري و از ميان آنها مقولهمصاحبه باز صورت پذیرفت و مجموعه

ها تحت عناوین شرایط علی، پدیده محوري، راهبردهاي کنش و کنش ن مقولهاستخراج گردید. سپس پيوند ميان ای
ش بر تعيين گردید. در این پژوه هاشرکتگر و پيامدهاي رعایت مسئوليت اجتماعی متقابل، بستر، شرایط مداخله

تی به یطلبی اقتصادي، الزامات قانونی، اثرگذاري سياسی، شخصيت مدیرکنندگان، منفعتاساس دیدگاه مشارکت
هاي مناسب عنوان شرایط علی، انجام امور مذهبی، انجام امور فرهنگی، انجام امور اجتماعی، اجراي خط مشی

ر رفتار به عنوان بستفناورانه دولتی به عنوان راهبردهاي رفتار مسئوليت اجتماعی، آموزش، مقررات دولتی، و عوامل 
عوامل  اجتماعی و -سياسی، عوامل فرهنگی -، عوامل اقتصاديايمسئوليت اجتماعی، عوامل بازار، فضاسازي رسانه

گر و پایداري اعتباري، پایداري شرکتی، پایداري محيطی و پایداري نفوذ سياسی المللی به عنوان شرایط مداخلهبين
 شناسایی گردید هاشرکت به عنوان پيامدهاي رفتار مسئوليت اجتماعی در

 هارکتشدر پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر و تبيين ایفاي مسئوليت اجتماعی ] 5۹[ موسوي، رضایی و ویسی
و تأثير آن بر خصوصيات کيفی اطالعات حسابداري پرداختند. بر اساس نظریه کارول، ابعاد اقتصادي، قانونی، 

ب هر هاي مناساخالقی، محيطی و اجتماعی در نظر گرفته شدند و سپس با روش تحليل عاملی تأیيدي، شاخص
بعد )شامل اهرم، اجتناب مالياتی، کيفيت افشاء، نسبت سهم شناور آزاد، حق بيمه سهم کارفرما، معامله با اشخاص 

 و... ( مشخص گردید. محيطیزیستوابسته، ثبات مدیر عامل، نرخ تبادل کارکنان، افشاي اطالعات 
مسئوليت  يهامحرک مختلف به بررسیمتعددي از زوایاي  قاتيکه تحق دهدمینشان  قيتحق نهيشيپ یبررس

يت پيش روي مسئول تجزیه و تحليل آینده به منظور هامحرک درک يبر رو هاتمرکز آناما ، اجتماعی پرداخته است
رویکردهاي آینده پژوهانه در زمينه مسئوليت اجتماعی نيز  عالوه بر این در زمينه استفاده از .اجتماعی نبوده است

 است.پژوهشی صورت نگرفته 

 
 پژوهششناسی  روش .3

و  یليتحل ،پژوهشیآینده علم دیهاي جدبر اساس روش تيپژوهش بر اساس هدف کاربردي و از نظر ماه نیا
نفر  1۴ پژوهش نیکنندگان در امشارکت. انجام شده است یفيو ک یهاي کماست که با استفاده از مدل یاکتشاف
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ورت که به ص بودند فارس جيخلصنایع معدنی و فلزي  ياقتصاد يژهیمنطقه وي مستقر در هاشرکت رانیمداز 
 یق خدمت، سوابموضوعمرتبط، آگاه بودن به  یافراد براساس سمت سازمان نیا تخابان اريهدفمند انتخاب شدند. مع

 ها بود. آن التيو تحص
 خبرگان نظرو  ياکتابخانه مطالعات از ،یاجتماع تيبر مسئول تاثيرگذار عوامل یشناسائ يبرامرحله اول  در

ر عوامل موثر ب ،یاجتماع تيمسئول يهامحرک يهادواژهيکل ،بررسی پيشينه تحقيقدر  استفاده شده است.
 گاهیپا در یاجتماع تيمسئول يسناریوهاو  یاجتماع تيمسئول پژوهیآینده ،یشرکت یاجتماع يریپذتيمسئول

 چکيده سپس .گردید یبررس 5۴5۴ تا 5۴۴5 یدر بازه زمان ۹ اسکالر گوگل و 5امرالد ،1رکتیدا نسیسا یاطالعات
 براي بخش نیدر ا .انتخاب گردید نهاییمقاالت  مورد بررسی قرار گرفت وهاي مرتبط با هدف پژوهش مقاله

 شد. فادهها استاستخراج داده ي وآورجمع يمحتوا برا ليتحل کردیرو از شناسایی عوامل موثر بر مسئوليت اجتماعی
، قرار داده بودند هاشرکتدر پژوهش که مدیران  کنندگانمشارکتسپس عوامل استخراج شده از پيشينه، در اختيار 

د و عوامل نهایی موثر بر مسئوليت اجتماعی به یاصالح گرد ایعوامل حذف، ادغام و  یبرخ آنهابر اساس نظر شد و 
 دست آمد.

مرحله بعد بر اساس روابط بين متغيرها، عوامل کليدي موثر بر مسئوليت اجتماعی بر اساس روش تحليل  در
عامل موثر بر مسئوليت اجتماعی که در مرحله قبل  ۹5ميک مک تعيين گردید. بدین منظور  افزارنرمساختاري و 

 هايستون و سطر در، بودت آمده بودند، بدس هاشرکتکه مدیران  کنندگانمشارکتبا بررسی پيشينه و نظر 
عامل دیگر پرداختند.  بر عامل هر تاثير به ارزیابی کنندگانمشارکت ( قرار داده شد و سپس۹5×۹5) ابعاد با ماتریسی

 ،= تاثير کم1 ،)صفر=بی تاثير ۹ي هر عامل در سطر بر عامل در ستون بر اساس طيف صفر تا تاثيرگذارميزان 
نهایتا بر اساس نتایج بدست آمده از روش تحليل ساختاري،  گذاري شد.=تاثير زیاد( ارزش۹=تاثير متوسط و 5

فته شد. این کار گره پذیري اجتماعی بهاي احتمالی پيش رو در آینده مسئوليتاي براي تعيين وضعيتپرسشنامه
با  ،گرید يهاتيرا بر وضع هاتياز وضع کی هر ريدهندگان تأثاست که پاسخ یسیدر قالب ماترپرسشنامه نيز 

متوسط  ري+(، تأث۹) کنندهتیتقو دیشد ريپرسشنامه، تأث نی. در اکنندی+ مشخص م۹تا  -۹گذاشتن اعداد 
متوسط محدودکننده  ري(، تأث-1کم محدودکننده ) ري(، تأث۴) ري+(، عدم تأث1) کنندهتیکم تقو ري+(، تأث5) کنندهتیتقو

رفته قرارگ ليو تحل هیمورد تجز زاردیو ویافزار سنارها با استفاده از نرم( است. داده-۹محدودکننده ) دیشد ري(، تأث-5)
 .دیگرد ییسازگار شناسا يوهایآن در قالب سنار یو خروج
 
 هاافتهیها و تحلیل داده .4

رکت مسئوليت اجتماعی ش ي کليدي موثر برهامحرکتاثير متقابل ممکن بر اساس  يهاندهیآ قيتحق نیدر ا
 :باشدیم ریبه صورت ز ویسنار نیمراحل تدواند و آمدهدست ه ب

 هاشرکتموثر بر مسئولیت اجتماعی  عوامل ییاول: شناسا مرحله

شناسایی پذیري اجتماعی مسئوليتي هامحرکو  تاثيرگذارعامل  ۵۴با بررسی پيشينه تحقيق  این مرحلهدر 
ا یادغام و  ،حذفعوامل  برخی ،بر اساس نظر خبرگان جامعه پژوهش و هايویژگیبا توجه به شرایط و گردید و 

 .انتخاب شدند (1)جدول  بر مسئوليت اجتماعی تاثيرگذارعامل  ۹5در نهایت و  داصالح گردی
 

                                                      
1.  Springer 

2.  Emeraldinsight 

3.  Google Scholar 
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 پذیري اجتماعی. عوامل مؤثر بر مسئوليت1جدول 

عوامل موثر بر مسئولیت پذیری 

 اجتماعی
 منبع

عوامل موثر بر مسئولیت پذیری 

 اجتماعی
 منبع

 ]5[ یمياقل راتييو تغ یطيتعهدات مح ]1[و  ]11[ ، ]5۴[ کارورعایت اخالق در کسب

 و پذیرش کارکنان یتيشخص هايویژگی
 مسئوليت اجتماعی

 ]3[و  ]۹۴[ یصنعت نيمدون و اثرگذار بودن قوان ]۰[و  ]۹۴[

ز و حمایت ا تیریمد یتيشخص هايویژگی
 مسئوليت اجتماعی

 ]53[ استانداردهاي صنعتی ]53[و  ]۹۴[

 یک شرکتاستراتژ يريگجهت
 ]۹۸[و  ]5[

 
 ]5[ یتعهدات اجتماع

 يهاارائه گزارش يبرا یسازمان يندهایفرا
 انهيعملکرد سال

 ]۵[ يو اقتصاد یعملکرد مال ]۹۴[

از مسئوليت  شرکت یو منفعت ادراک نهیهز
 اجتماعی

 ]۹۸[ تصویر سازمان ]۹۴[

 يو تکنولوژ ينوآور ]5[و  ]۹۹[ يو افشا ساز یدهگزارش
 ]53[و  ]۹۸[

 

 ]5۴[ مزیت استراتژیک براي شرکت ]۹۸[و  ]5[ فرهنگ شرکت

 ]۹۹[ تعامل صنعت و جامعه ]11[ رعایت حقوق انسانی

 ]۹4[و  ]۹۴ [ یاجتماع يهاها و گروهرسانه ]5[ نفعانرضایت ذي

 نظر خبرگان هاي دولتیحمایت ]۹۴[ جامعه نفعانذيميزان اهميت 

 نظر خبرگان هاتحریم ]۵[ ياقتصاد طيسالمت مح

 دولت و کنترل هاي آن
و  ]۹4[ ، ]۹۴[،]5۹[

]۹۸[ 
 ]5[ هاتيبه منابع و ظرف یدسترس

 ]5۰[ بهبود کيفيت ]3[و ،(]۵[، ]5 [ در صنعت رقابت زانيم

 ]۹۴[و  ]5[(،]۹۴[ اندازه صنعت نظر خبرگان ایمنی و بهداشت کار

 ]۹4[ تقاضاي جامعه
ه آموزش و دانش کافی در مورد ب

ط پذیري اجتماعی توسکارگيري مسئوليت
 کارکنان

]۹۴[ 

 
 تعیین عوامل کلیدی موثر بر مسئولیت اجتماعی : ومد مرحله

عامل  ۹5 ابتدادر این مرحله، است.  ویبر سنار یمبتن يزیرمراحل در برنامه نیاز مهمتر ،يديشناخت عوامل کل
بر  يرگذارتاث يديعوامل کلتا  قرار گرفتند ليو تحل هیمک مورد تجز کيبا نرم افزاز م، در مرحله قبل تاثيرگذار

اثرات متقاطع نشان داد که درجه  ليروش تحل جیود و نتاب ۹5×  ۹5سی. ابعاد ماترندوش نييتع یاجتماع تيمسئول
موارد بر  درصد 3۴ از شياز آن است که عوامل انتخاب شده در ب یدرصد است که حاک 3۴ سیماتر یشدگ پر
و  تياز مطلوب يادادهو با دو بار چرخش  يبر اساس شاخص آمار سیماتر گریاند. از طرف دگذاشته ريتأث گریکدی

 آنهاست. يهاپاسخو  شنامهپرس يباال یدرصد برخوردار است که نشان دهنده روائ 1۴۴ یشدگ نهيبه
 نيافزار همچننرم نیاست. ا افزارنرم نیا يهایخروج نیاز مهمتر یکی ،(1)شکل  مياثرات مستق نقشه

ثرات افزار، جمع انرم نیا دارد. مياثرات مستق يهانقشه يرو رهاياز متغ کیهر  تيموقع نييتع يبرا یتمیالگور
 يبصر يهاکرده و با نقشه یابیمکان ،يریرپذيو تاث يتاثيرگذاردو محور  يرا رو یو ستون يحاصل از جمع سطر

  اهد بود.خو یابیقابل مکان یچهاربخش يو در نمودار يدوبعد يدر فضا رهاياز متغ کیهر  نی. بنابرادینمایئه ماار
باال  يتاثيرپذیري و تاثيرگذار، متغيرهاي دو وجهی یا ریسک قرار دارند. این متغيرها داراي نمودار اول ناحيهدر 

 ا شاملتوانند بر پویایی و تغيير سيستم تاثير بگذارند. این متغيرهکاري و کنترل هستند و میهستند که قابل دست
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 هدر مورد ب یآموزش و دانش کاف، فرهنگ شرکت ،انهيعملکرد سال يهاگزارشارائه  يبرا یسازمان يندهایفرا
گذار مدون و اثر، آن يهاکنترلدولت و ی، دولت يهاتیحما، توسط کارکنان یاجتماع يریپذتيمسئول يريکارگ

 يافشاساز و یدهگزارششرکت و  يبرا کیاستراتژ تیمز ،یتعهدات اجتماع ،فناوريو  ينوآور ،یصنعت نيبودن قوان
 .است

 و باال يتاثيرگذارداراي قرار دارند که  تاثيرگذارهاي ورودي یا پيشراننمودار، متغيرهاي  در ناحيه دوم این
صنعتی در  استانداردهايشامل  شوند وبه عنوان متغير کليدي محسوب می این متغيرها .هستندپایين ي تاثيرپذیر

ی، تماعاج يهاگروهها و رسانهی، اجتماع تيشرکت به مسئول کیاستراتژ گيريجهت، زمينه مسئوليت اجتماعی
 هستند. در کسب و کار اخالقو  هاتحریم

باال  ياثيرپذیرتو  پایين يتاثيرگذار يدارا رهايمتغ نیقرار دارند. ا یا نتيجه تاثيرپذیر يرهاي، متغسوم هيدر ناح
ي، تصاداق طيسالمت مح، نفعانیذ تیرضا ی،اجتماع تيشرکت از مسئول یو منفعت ادراک نهیهزشامل  وهستند 

و  یرد مالعملکی، مياقل راتييو تغ یطيمح تعهدات، جامعه يتقاضا، و بهداشت کار یمنیا، رقابت در صنعت زانيم
 . وندشیم تيفيک بهبودو  هاتيبه منابع و ظرف یدسترس، تعامل صنعت و جامعه، سازمان ریتصو ي،اقتصاد

اهميت  ي کمی دارند و از کمترینتاثيرپذیري و تاثيرگذارنهایتا در ناحيه چهارم متغيرهاي مستقل قرار دارند که 
 تیریمد یتيشخص هايویژگیی، اجتماع تيمسئول رشیکارکنان و پذ یتيشخص هايویژگیند که شامل ربرخوردا

 د.شونمی یحقوق انسان تیرعا اندازه صنعت و، جامعه نفعانیذ تياهم زانيمی، اجتماع تياز مسئول تیو حما

 

 
 . نقشه اثرات مستقيم1شکل 

 
دهد می نشان را متغيرها بين و ارتباطات روابط که است نمودارها به مربوط افزارنرم هايیخروج یکی دیگر از

 در متمرکز صورت به را قوي بسيار و روابط قوي نسبتا روابط متوسط، روابط ضعيف، روابط ضعيف، بسيار روابط که

خطوط آبی به معناي ارتباطات قوي و خطوط قرمز به معناي ارتباطات بسيار قوي بين  .دهدمی نشان شکل یک
که در گروه متغيرهاي مستقل قرار گرفته  (Var24متغير روابط حقوق انسانی ) به عنوان نمونه متغيرها می باشد.

ه سطح ارتباطات کند و نتوانسته ب ردر این نقشه به خوبی مشهود است که نتوانسته با دیگر متغيرها ارتباط برقرا است
( Var25) یاجتماع تيشرکت به مسئول کیاستراتژ يريگجهتعواملی مانند بسيار قوي وارد شود. در طرف دیگر 

داراي بيشترین خطوط آبی و قرمز هستند که به معناي ارتباط گسترده این متغيرها با دیگر متغيرهاست و بيشتر 
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بين  مستقيم روابط نموداري آنهاست. تاثيرگذارکه به معنی اهميت  شودمیخطوط ارتباطی از سمت آنها فرستاده 
 آورده شده است. 5متغيرها در شکل 

 

 
 . نمودار اثر مستقيم5شکل 

 
  هاشرکتتدوین سناریوهای مسئولیت اجتماعی : سوم مرحله

استانداردهاي صنعتی در زمينه  که شامل عامل کليدي موثر بر مسئوليت اجتماعی شرکت ۵در این مرحله، 
اخالق  ،یاجتماع يهاگروهو  هارسانهی، اجتماع تيشرکت به مسئول کیاستراتژ گيريجهت ، مسئوليت اجتماعی

 مالیهاي احتوضعيت و ندبه عنوان ورودي تدوین سناریو قرار گرفت ،در مرحله قبل که هاتحریمو  در کسب و کار
ی از شرایط و بر اساس طيفمتناسب با ميزان پيچيدگی  امل کليديوعیک از  هرپيش روي مسئوليت اجتماعی براي 

 مشخص گردید. 5 به شرح جدول وضعيت احتمالیپانزده تعيين گردید.  مطلوب تا نامطلوب
باشد، انتظار عامل کليدي می ۵وضعيت براي  1۵با توجه به این که هدف تهيه سناریوهاي ممکن از ترکيب 

سناریوي ترکيبی از بين آنها استخراج شود که شامل همه حاالت ممکن براي آینده پيش روي  5۹۹رود که که می
افزار سياست گذاري و برنامه ریزي براي همه آنها وجود ندارد. نرم باشد که امکانمسئوليت اجتماعی شرکت می

دهد نتایج نشان می آورد.سناریو ویزارد با محاسبات پيچيده امکان استخراج سناریوهاي قوي و ضعيف را فراهم می
قوي را با توجه سناریوهاي  ۹سناریو با احتمال وقوع باال در این زمينه وجود دارد. جدول  ۵سناریو ضعيف و  ۹3که 

 دهد.به وضعيت احتمالی آنها نشان می

 
 پذیري اجتماعیهاي احتمالی پيشروي عوامل کليدي مسئوليت. وضعيت5جدول 

 عامل حالت وضعیت

ي صنعتی در زمينه استانداردها خوش بينانه هاتشرکدر کليه  وليت اجتماعیئي صنعتی در زمينه مساستانداردهابه روز نمودن 
 محتمل هاشرکتدر کليه  وليت اجتماعیئي صنعتی در زمينه مساستانداردهادریافت  اجتماعیوليت ئمس
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 عامل حالت وضعیت
 بدبينانه وليت اجتماعیئي صنعتی در زمينه مساستانداردهاعدم دریافت 

 خوش بينانه سنجش انتطارات ذینفعان و پاسخگو بودن
استراتژیک شرکت  گيريجهت

 به مسئوليت اجتماعی
 محتمل ذینفعان و اجراي برخی برنامه هاي مسئوليت اجتماعیارتباط با 

 بدبينانه قوانين و مقررات الزامی رعایت

 در زمينه مسئوليت اجتماعی توسط هاشرکتاقدامات  سازي و انتشار مداومشفاف
 ي اجتماعیهاگروهي مختلف و هارسانه

 خوش بينانه

 ي اجتماعیهاگروهو  هارسانه
 محتمل ي محدودهارسانهدهی به صورت محدود و در ی گزارشفعل تيادامه وضع

 بدبينانه یاجتماع تيبه مسئول یاجتماع يهاگروهو  هارسانه یتفاوتیب

 خوش بينانه هاتحریمبرداشته شدن 

 محتمل هاتحریمرفع تدریجی  هاتحریم

 بدبينانه ي بيشترهاتحریموضع 

 خوش بينانه کارپایبندي کامل به اخالق کسب و 

 محتمل پایبندي نسبی به اخالق کسب و کار کارواخالق در کسب

 بدبينانه عدم پایبندي به اخالق کسب و کار

 
و مثبت  یاساس روابط منف گوناگون ندارد و تنها بر يهافياز ط وهایسنار انتخاب بر يديتأک چيه افزارنرم نیا

به  اقدام ،(اثرات متقاطع سیماتر)شده است  يگذارارزش خبرگانکه توسط ي(ریرپذيتأث ای يتاثيرگذار) عوامل نيب
باشند.  نامطلوب کامالً ایکامالً مطلوب  توانندی شده م استخراج يوهایسنار نیبنابرا د،ینمایم ویاستخراج سنار

 رير روش تاثد .شوندیم یطراح زاردیو ویسنار افزارنرم لگريتحل تمیمذکور براساس منطق و الگور يوهایدرواقع سنار
 یابیارز عو احتمال وقو يسازگار يهاو بر اساس شاخص زاردیو ویسنار افزارنرمتوسط  وهایسنار یمتقابل اعتبارسنج

ده ش یبررس افزارنرمتوسط  يقو يوهایو احتمال وقوع سنار يکه سازگار نیعالوه بر ا قيتحق نی. در اشودمی
 کردند. ديآنها را تائ ،انسجام و نمعقول بود يارهايبر اساس مع زيخبرگان ن، است

 ها بهنآقرابت سناریوها و ميزان مطلوبيت بر اساس  زارد،یو ویافزار سنارشده از نرماستخراج يقو يویسنارپنج 
 نید. اهستن یمشابه باًیهاي تقرویژگی ياست که دارا وی؛ که هر گروه شامل چند سنارشدند ميگروه تقسسه 
 است: لیبه شرح ذ يبندگروه

 1 يویشامل سنار بينانهخوش يوهایسنار -
 ۹ و 5 يوهایشامل سنار بينابين يوهایسنار -
 ۵و  ۹ يوهایشامل سنار بدبينانه يوهایسنار -

 نانهیبخوش ضعیتو - مطلوب ی گروه اول: شرایطویسنار
يشترین این سناریو داراي ب. شودمیدرنظر گرفته  ویسنار نیترنانهيببه عنوان خوش ت،ياز نظر مطلوب 1 ویسنار

کاماًل  وقرار دارد بينابين  در حالت دو عامل تحریم و اخالق کسب و کار نیا نکهیبا ا. باشندیموضعيت مطلوب 
 حالت نامطلوب وجود ندارد و ویسناردر این  شود.محسوب می یوسنار نیترياما در مجموع جزو قو ستند،يمطلوب ن

 . دهدیمدرصد حالت بينابين را نشان  ۹۴درصد ميزان حالت مطلوب و  ۰۴ها، از نظر فراوانی وضعيت
 وضعیت بینابین -های گروه دوم: ادامه وضعیت فعلیویسنار

و بينابين  مطلوبهاي حالت، تفاوت در ميزان زکنندهیمتماو عامل  وجود دارد ۹و  5 ویسناردر این گروه دو 
گروه  نیر اد. قرار دارند بينابين تيکه اکثر عوامل در وضع دهدیرا نشان م یتيوضع است. این گروه از نظر فراوانی

. به طور کلی در این گروه روند تغييرات، باشندیمدرصد نامطلوب  ۹۴درصد مطلوب و  1۴درصد حالت بينابين،  ۰۴
ي هاتيوضعویژگی مشترک این گروه از سناریوها در  .باشدیمموجود  بسيار کند و آرام و تالش در جهت حفظ وضع
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ست و در ا به اخالق کسب و کار ینسب يبندیپا ی واجتماع تيمسئول يهابرنامه یبرخ يو اجرا نفعانیارتباط با ذ
 . در هر دو سناریو وضعيت نامطلوبی وجود دارد. باشندیممتفاوت  هاتيوضعسایر 

 نانهیبوضعیت بد – : شرایط بحرانیی گروه سوم وهایسنار

این گروه از سناریوها وضعيت حالت است.  نیبدتر دهندهنشان ت،يتوجه به درجه مطلوببا  ۵و  ۹ي وهایسنار
است.  ي بينابين و نامطلوبهاتيوضع، تفاوت در ميزان زکنندهیمتما. در این گروه وضعيت دهندیمبحران را نشان 

بينابين  هاحالتدرصد ميزان  5۴. به طوري که باشندیماین گروه از نظر فراوانی داراي بيشترین وضعيت نامطلوب 
 افتیعبارت است از: عدم در وهایسناراین گروه از وجوه مشترک . باشدیمنامطلوب  هاحالتدرصد  ۸۴و 

که  یتيوضع نیبدتر وها،یسنار نیا. شتريب يهامیوضع تحری و مقررات الزامو  نيقوان تیرعا، هاي صنعتیاستاندارد
 . دهندنشان میرا  افتديب اتفاق تواندیم پذیري اجتماعیمسئوليت يبرا

 
 سناریو ویزارد افزارنرم. سناریوهاي بدست آمده از ۹جدول 

شماره 

 سناریو

ی استانداردها

 صنعتی

 گیریجهت

 کیاستراتژ
 هاتحریم ی اجتماعیهاگروهو  هارسانه

اخالق در 

 کسب و کار

1 
به روز نمودن 

 ي صنعتیاستانداردها

 نفعانیسنجش انتطارات ذ
 و پاسخگو بودن

اقدامات  و انتشار مداوم يشفاف ساز
 یاجتماع تيمسئول نهيدر زم هاشرکت
 يهاگروهمختلف و  يهارسانه توسط

 یاجتماع

 یجیرفع تدر
 هاتحریم

 ینسب يبندیپا
به اخالق 
 کسب و کار

2 
ي استانداردها افتیدر

 هاشرکتصنعتی در 

 يو اجرا نفعانیارتباط با ذ
 يبرنامه ها یبرخ

 یاجتماع تيمسئول

اقدامات  و انتشار مداوم يشفاف ساز
 یاجتماع تيمسئول نهيدر زم هاشرکت
 يهاگروهمختلف و  يهارسانه توسط

 یاجتماع

 یجیرفع تدر
 هاتحریم

 ینسب يبندیپا
به اخالق 
 کسب و کار

3 
ي استانداردها نداشتن

 صنعتی

 يو اجرا نفعانیارتباط با ذ
 يبرنامه ها یبرخ

 یاجتماع تيمسئول

به  یگزارش ده یفعل تيادامه وضع
 محدود يهارسانهصورت محدود و در 

وضع 
 يهاتحریم

 شتريب

 ینسب يبندیپا
به اخالق 
 کسب و کار

4 
 افتیدر نداشتن
 ي صنعتیاستانداردها

و مقررات  نيقوان تیرعا
 یالزام

به  یدهگزارش یفعل تيادامه وضع
 محدود يهارسانهصورت محدود و در 

وضع 
 يهاتحریم

 شتريب

 ینسب يبندیپا
به اخالق 
 کسب و کار

5 
 افتیعدم در
 ي صنعتیاستانداردها

و مقررات  نيقوان تیرعا
 یالزام

 یاجتماع يهاگروهو  هارسانه یتفاوت یب
 یاجتماع تيبه مسئول

وضع 
 يهاتحریم

 شتريب

ه ب يبندیعدم پا
اخالق کسب و 

 کار

 
 گیری و پیشنهادهانتیجه  .5

قه بزرگ فعال در منط يهاشرکتدر  یاجتماع تيبر مسئول تاثيرگذارعوامل  ییصدد شناسا پژوهش حاضر در
 یاجتماع تيمسئول نهيآنها در زم يرو شيپ يوهایسنار نیفارس و تدو جيخل يو فلز یمعدن عیصنا ياقتصاد يژهیو

بر مسئوليت اجتماعی  تاثيرگذارعامل  ۹5. در این راستا ابتدا با استفاده از بررسی پيشينه و نظر خبرگان، است
ي هااستاندارد عواملميک مک،  افزارنرمشناسایی شد و سپس با استفاده از روش تحليل ساختاري و  هاشرکت

 يهاگروهو  اهرسانه ،یاجتماع تيشرکت به مسئول کیاستراتژ گيريجهت ،اجتماعیصنعتی در زمينه مسئوليت 
. ين شدندتعيبر مسئوليت اجتماعی  تاثيرگذاربه عنوان عوامل کليدي  هاتحریماخالق در کسب و کار و  ،یاجتماع

و ویزارد سناری افزارنرمبا استفاده از  يديعوامل کل نیاز ا کیهر  یاحتمال يهاتيممکن بر اساس وضع يوهایسنار
ر در نظبراي آینده مسئوليت اجتماعی  توانیباال را م يبا سازگار ویسنار ۵که نشان داد که  جینتا .دیگرد نييتع
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و  «نينابيب» ،«نانهيبخوش» يوهایدر سه گروه سنار، تيبمطلو اساس تشابه و درجه بر يقو يوهایسنارو  گرفت
 قرار گرفتند. «نانهيبدب»

دام بر هستند و هر کمسئوليت اجتماعی هاي مختلف وضعيتدهنده  سناریوهاي تدوین شده نشاندسته از سه 
رند. گيمی، راهکارهاي متفاوتی براي مواجه با آن شرایط را در نظر هامحرکهاي مربوط به وضعيتاساس ترکيب 

. تالش مدیران در این وضعيت بر حفظ وضعيت قرار دارندبيشتر عوامل در وضعيت مطلوب  نانهيبخوشدر حالت 
 یمثبت و شهرت سازمان شده، منبع ریتصو شیموجب افزا ات،ياخالق تیکه رعااین توجه به با است. این عوامل 

ده در ش نييتب یاخالق يها و کدهاکردن ارزش نهیجهت نهاد دیبا هاسازمان ،دآییمبه شمار  یرقابت تیمز يبرا
 .]55[را از خود نشان دهند  يشتريب يبندیتالش و پا ،یسازمان يمنشورها

ط توس یاجتماع تيمسئول نهيدر زم هاشرکتاقدامات  و انتشار مداوم يسازشفافدر حالت بينابين عامل 
وضعيت مطلوب قرار دارد و بقيه عوامل در وضعيت یک سناریو در در ی اجتماع يهاگروهمختلف و  يهارسانه

و از  ابينبين بههاي نامطلوب از وضعيت تالش براي ارتقاء عوامل وهایسناراین در بينابين و نامطلوب قرار دارند. 
 ،ي صنعتیاستانداردهاروز نمودن در راستاي به که  شودمیحالت مطلوب است. بنابراین تالش  وضعيت بينابين به

 تيمسئول نهيدر زم هاشرکتاقدامات  و انتشار مداوم يسازشفاف، و پاسخگو بودن نفعانینتطارات ذسنجش ا
 .تالش کنند کاروبه اخالق کسب ینسب يبندیپای و اجتماع يهاگروهمختلف و  يهارسانه توسط یاجتماع

النه در سا يهادر گزارش یاجتماع تيمسئول يافشا يبرا یمشخص يمقررات و استانداردها با توجه به این که
هاي اجتماعی در ، بسترسازي الزم براي افشاي شاخصوجود ندارد کپارچهی ایطور جداگانه ه ب هاشرکتسطح 
، سهامداران نهادي و مسئولين ذیربط براي آموزش و هاشرکتبا حمایت و مساعدت مدیریت ارشد  هاشرکت
عالوه بر . ]1۵[ واند به ارتقاء وضعيت این عامل منجر شودتمی هاشرکتسازي عملکرد اجتماعی پایدار فرهنگ

اقداماتی  ندر آقرار دارند که  راه انهيم در ،یاجتماع تيشرکت به مسئول کیاستراتژ گيريجهتاز نظر  هاشرکتاین، 
اجرا  بهز ني یاجتماع تيمسئول يهابرنامه یبرخ در حال انجام است و نفعانیگفتگو و ارتباط فعال با ذاز قبيل 

 شده گيريانتظارات دینفعان، متوازن و اندازه که الزم استبه سمت سازمان پيشرو  براي ادامه حرکت درآمده است.
ره ها و مدیریت روزممسئوليت اجتماعی در بطن استراتژي، خط مشی در این مسير، .نمودو براي تحقق آنها اقدام 

در زمينه مسئوليت کارآمد  رانیمد هايچالش نیترهاز عمد یکی خواهد گرفت.سازمان در جهت تعالی پایدار جاي 
 تیو تعهد و رعا تيمسئول حس شاغل در سازمان است تا آنها با یانسان روييبستر مناسب براي ن جادیااجتماعی، 

 هايستميس مناسبی ساختاري، سازوکار طراح سازوکارهايکارگيري ه که با ببپردازند  تيبه فعال یاصول اخالق
توان به نهادینه سازي اخالق در می یو سازوکارهاي نظارت یو فرهنگ یسازوکارهاي ارزش ،یمنابع انسان تیریمد

 .]1۹[سازمان پرداخت 
حالت ممکن  نیرتنانهيبدبدر حالت بدبينانه همه عوامل در وضعيت بينابين یا نامطلوب قرار دارند. این سناریوها  

بقيه عوامل در حالت ، عاملدر مجموع به جز یک که تمام عوامل در بدترین حالت خود قرار دارند.  دندهیمرا نشان 
تا در مسير  هاي بينابين استوضعيت بهبر بهبود وضعيت نامطلوب  در این سناریوها تالش اصلیبحرانی قرار دارند. 

 .هاي مطلوب حرکت کردثبات نسبی قرار گيرد و سپس بتوان به سمت وضعيت

 محيطیزیستو  یاجتماع يهاتيفعالي اجتماعی نقش مهمی در آگاه سازي جامعه و افشاي هاگروهو  هارسانه
 سازند. برايمیشرکت، آگاه  محيطیزیستو  یرا از اثرات اجتماع نفعانیاز ذ یعيوس فيط که دارند هاشرکت

 از حالت بی تفاوتی هارسانهي اجتماعی و هاگروهبه مسئوليت اجتماعی الزم است که  هاشرکتپاسخگو کردن 
و  نينتا تمام قوا کنندمیکه تالش  ییهاسازمان و افشاسازي نمایند.منتشر کرده اطالعات مربوطه را  خارج شده و

 ريمس نیقرار دارند، آنها در ادامه ا یاجتماع تيمسئول ريمس يکنند در ابتدا تیرا رعا هستند یرا که الزام یمقررات
ر این آنها عالوه ببه اجرا درآورند.  را یاجتماع تيمسئول يهابرنامه یبرخ نفعان،یبا گفتگو و ارتباط فعال با ذ دیبا
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باید بتوانند با آماده کردن بستر سازمان، در جهت دریافت استاندارهاي مربوط به مسئوليت اجتماعی و نهادینه کردن 
 .اخالق کسب و کار در سازمان گام بردارند

مطلوب  يهاتياز وضع شترينامطلوب، ب يهاتيوضع يتاثيرگذارکه شدت  دهدینشان م ي این تحقيقهاافتهی
 یتا آمادگ رندينظر قرار گ مد شترينامطلوب ب وهایالزم است که سنار مسئوليت اجتماعی شرکت يبرا نیاست. بنابرا

 دايمطلوب دست پ يهاتيمناسب، بتوان به وضع يزیرفراهم گردد و با برنامه هاتيمواجهه با آن وضع يالزم برا
ود، بر مسئوليت اجتماعی تاکيد اصلی بر پيشينه تحقيق ب تاثيرگذاري هامحرکبراي شناسایی  در این پژوهش، کرد.

ري را به تتر و واقعیتواند نتایج مطلوبمیهاي مشارکتی یا روش هایی مانند مصاحبهروش استفاده ازدر حالی که 
در فرایند  یکارگاهروش مشارکتی و  امکان استفاده از به دليل شرایط خاص کرونا، . عالوه بر اینداشته باشددنبال 

ر روش هاي دیگر تدوین سناریو نظيهاي آینده از روشکه در پژوهش شودمیپيشنهاد  نشد. ميسرنيز  تدوین سناریو
 . ننداستفاده ک ویسنار نیتدو يبرانيز  یکارگاه يهاروشگردد و از  استفاده منطق شهودي و تحليل مورفولوژي
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