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  اسالمي)-(رهيافت ايراني هاي دولتي ايرانمدل سه وجهي مسئوليت اجتماعي سازمان ارائه

  4، محمود البرزي3، غالمرضا معمارزاده،*2، محمد عطايي1منوره سبحاني
 ، قزوين، ايراندانشگاه آزاد اسالمي، گروه مديريت دولتي، واحد قزوين، دانشجوي دكتراي 1

 دار مكاتبات)    (عهده ،ايران قزوين ،دانشگاه آزاد اسالميقزوين،  واحد ،گروه مديريتاستاديار،  2

 تهران، ايران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،علوم و تحقيقاتواحد مديريت،  گروه ،دانشيار 3
  تهران، ايران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،علوم و تحقيقاتواحد مديريت،  دانشيار، گروه 4

  1399 بهمن: پذيرش ، 1399 دي: اصالحيه ،1399 آذر: دريافت تاريخ

   چكيده
هاي دولتي ايران تحت رويكرد اسالمي انجام شده است. تحقيق، بر حسب وجهي مسئوليت اجتماعي براي سازمانرو با هدف طراحي مدل سهپژوهش پيشِ
صورت گيري بههاي دولتي ايران) بوده، نمونهانباشد. جامعه آماري نظام اداري كشور (سازمكاربردي و بر حسب روش تركيبي (آميخته) مي- ايهدف توسعه

افزارهاي ها از نرموتحليل دادهباشد. براي تجزيهآوري اطالعات نيز با استفاده از پرسشنامه ميخبره  و جمع 20گيري از نظرات غيراحتمالي و  بهره
مؤلفه براي مسئوليت اجتماعي سازماني ارائه شده است.  29بعد و 7ي اس.پي.اس.اس و متلب استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از تكنيك دلف

ر هر يك سپس در مرحله دوم تالش شده است با ايجاد تناسب بين سطوح اخالقي سازمان و راهبرد سازمان در قبال مسائل عمومي، به درجه اجراي اثرگذا
هاي مسئوليت ق فازي، نشان از آن داشت كه تأثيرگذاري رويكرد اخالقي و استراتژياز ابعاد مسئوليت اجتماعي دست يابيم. نتايج با استفاده از منط

- باشند. در اين ميان تنها اثرات مورد نظر براجتماعي سازماني از طيف پايين به سمت باال داراي تأثيرگذاري مثبتي بر تمامي ابعاد مسئوليت اجتماعي مي

  باشد.متغير بر روي مسئوليت اجتماعي متفاوت ميها و حاالت مختلف در اين دو بندياساس طيف
  

  ي.هاي دولتي، روش فازسازمان، استراتژي، اسالميرويكرد مسئوليت پذيري اجتماعي سازماني، : هاي اصليواژه

  مقدمه - 1

-به يافته، گسترش اخير هايسال در سازماني كه اجتماعي مسئوليت

 هاسازمان آن بموجتوصيف شده كه به خودتنظيم مكانيسم يك عنوان
 و جامعه به خود، كمك اقدامات براي اخالقي مسئوليت قبول به را

 . بازنگري]34[كندمي تشويق خود هايفعاليت منفي تأثير كاهش

اهميت  و پيرامون هايمحيط غفلت از پرهيز و در عملكردها هاسازمان
 ويژهبه محيط، به بيشتر تأكيد و توجه براي را فضا شهروندان، به بيشتر

. در واقع با توجه به اينكه ]7[ است آورده فراهم اجتماعي سطح در
-به هاآن دارند بايد فعاليت اجتماعي سيستم بر زيادي تأثير هاسازمان

 آسيب، صورت در و نرسانند آسيبي به جامعه هيچ كه باشد نحوي
 هاعبارت ديگر سازمانبه. ]38[در صدد جبران برآيد  مربوطه سازمان

» تافته جدابافته«اصطالح به و خود بيروني محيط از مستقل را خود نبايد
 اجتماع و محيط بيروني يعني كل يك از جزئي را خود بايد بلكه بدانند،

 رفاه و اجتماعي هايآرمان راستاي ها درآن هايفعاليت و اهداف دانسته و

   .]25[ جامعه باشد  آسايش و
دهند، و نقش مه را جهت ميهاي دولتي توجه به منفعت عاسازمان
  اي در تدوين موضوعات قابل بحث پيرامون مسائل عامه مردم برجسته

  

  

. درواقع ]16[كنند هاي جامعه كمك ميكنند و به تثبيت ارزشايفا مي
هاي دولتي بر زندگي و سرنوشت تعداد زيادي از سازماناز آنجا كه 

هاي خصوصي ، نسبت به شركت]10[ ها تأثير جدي دارندانسان
. اين ]37[ در راستاي نيل به منافع عمومي دارند  مسئوليت بيشتري 

كنندگان منابع كمياب جامعه، مأموريت و عنوان مصرفها بهسازمان
و با جامعه در تعاملي پويا قرار دارند؛ در  رسالتشان خدمت به جامعه بوده

ار دارند تا اثر اين رابطه و تعامل است كه افراد و اعضاي جامعه انتظ
ها احساس مسئوليت كند و تنها به فكر منافع سازمان در مقابل آن

خواهند در كانون ها نيز ميسازماني نباشند، از طرف ديگر اين سازمان
شان توجه مردم باشند و نزد مردم، شكل درستي از پوشش سازماني

 اموال امين دولتي مديران و مردم آنِ از دولتي هايسازمانايجاد گردد. 

- به چنانچه پس اندمردم اعتماد پاسداران دولتي مديران .هستند هاآن

نارضايتي  باعث بينديشند، شخصي منفعت به عامه منفعت به توجه جاي
 كاركنان اگر همچنين. شوندمي دولتي نهادهاي به مردم اعتماديبيو 

 و مخدوش عمومي اعتماد دهند، نشان خود از طلبانهمنفعت رفتار دولت،
به  كشور،غالباً در نارضايتي و اين ]14[يافته  كاهش دولت به اعتماد

 و مردم به نظام شدن بدبين موجب شود ومجموعه نظام ارتباط داده مي

  
*mohamatai@gmail.com   
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 مسئوليت . موضوع]23[شود آن نزد افكار عمومي مي كليت تضعيف

و اهميت  آمده ارشمبه نو مفهومي ، هاي دولتيسازمان براي اجتماعي
 دستوركار در ظرفيت تفاسير اين است. با نيز محرز  عموم نزد رعايت آن

 اين و است دارا را مقتضي عمومي مشيخط تدوين قرارگرفتن براي

 آورنده همراهبه توانددارد كه مي مسئله و موضوع ضرورت بر داللت

گر بايد به باشد. از طرف دي دولتي هايسازمان براي مناسبي دستاوردهاي
اين پيش فرض توجه داشت كه طراحي الگوي مسئوليت اجتماعي در هر 

-اي حاكم بر آن صورت كشوري بايد با توجه به شرايط و عوامل زمينه

 پاينده توسعه رويكرد با توسعه حال در كشور عنوان يكبه ايران گيرد. در

 يمهبرنا و انداز چشم كلي سند هايسياست اساسي، قانون اساس بر
نظر به ضروري سازيخصوصي فرآيند و اجتماعي و اقتصادي توسعه ششم
به  آن، از حاصل نتايج و تجربي يمطالعه يك مبناي بر بتوان تا رسدمي

 هاي دولتيسازمان در سازماني اجتماعي مسئوليت يتوسعه و درك

كرد. مسئوليت اجتماعي كه از الگوهاي بسيار موفق در  كمك ايراني
شود، پايدار و همچنين توسعه اجتماعي و فرهنگي محسوب مي توسعه

توجه به  . با]15[در كشور ما به ويژه از ديد حاكميت مغفول مانده است 
هاي دولتي، هدف موارد مذكور و اهميت مسئوليت اجتماعي در سازمان

هاي دولتي اين پژوهش طراحي مدل مسئوليت اجتماعي مناسب سازمان
  اسالمي است.- رهاي ايرانيانتظا با و منطبق

  اهميت آن از ديدگاه اسالممسئوليت اجتماعي و  - 2

دهنده تعهدات سازمان نسبت به جامعه در مسئوليت اجتماعي نشان
هاي سازمان در جامعه بوده و بيشتر جنبه اخالقي زمينه اثرات فعاليت

و  ها و اهدافشان با جامعه و توجه به اهدافبا پيوند بين سازمان ]8[دارد 
اي سربلند و كشوري توان جامعهمصالح جامعه در منشور هر سازماني مي

و  وسيع مفهوم يك سازماني اجتماعي . مسئوليت]6[ سرفراز داشت
 را متنوعي هايايده و هانگرش كه است مستمر تكامل حال در يپيچيده

 فقدان دليلبه عمل در آن مفهومي مرزهاي و و دامنه گيردمي بر در

حال . با اين]30[ است  مناقشه و بحث مورد عملياتي جامع و قوي تعريف
هاي مشتركي وجود دارد؛ مسئوليت در ميان تعاريف ارائه شده ويژگي

اجتماعي يك فعاليت اختياري است، مسئوليت هر سازمان فراتر از 
ها نسبت به تمام ذينفعان هاي اقتصادي و قانوني است، سازمانمسئوليت

شان با جامعه تأثير زيادي بر جامعه داشته واسطه تعاملبه خود مسئولند،
در اين تحقيق مراد از . ]33[ و نسبت به اين اثرات نيز مسئوليت دارند 

مسئوليت اجتماعي سازمان، ايجاد تعادل و توازن ميان ابعاد و مسائل 
چه در حد مختلف درون و بيرون سازمان است و اينكه سازمان تنها به آن

وضع شده اكتفا نكرده و وراي قانون، خود را در برابر جامعه قانون 
بخش ها از تعاليم حياتمسئول بداند. از آنجا كه در جامعه ما سازمان

مند هستند، لذا بايد در كنار منافع سازمان و مصالح جامعه، اسالم بهره
هاي اخالقي و ديني اسالم را نيز سرلوحه كار حركت در چارچوب ارزش

كه هم سازمان به اهداف خود دست يابد و هم طوريار دهند بهخود قر
هاي اسالمي جامعه از اين عمليات آسيب نبيند و هم اصول و ارزش

  رعايت شوند.

هاي پذيري اجتماعي در ديدگاه اسالمي در ارتباط با ارزشمسئوليت
ديني اسالمي، باورها و فرهنگ دينيِ اسالميِ مبتني بر شريعت است كه 

لِ قرآن كريم، احاديث و منافع عموم جامعه در راستاي بهزيستي از د
بشر و زندگي پربار و ثمربخش استخراج شده است. در دين اسالم 

از . ]20[ها همچنين مسئول پاسداشت و حفاظت جامعه هستند سازمان
اي دارد كه تحت هر معناي گستردهمسئوليت اجتماعي ديدگاه اسالم، 

 و نقش بايد فرد هر(تقوا) منتهي شود.  تحقيقشرايطي بايد به ارزش 
هاي شرعي ، مطابق با اصول و ارزشعنوان بنده خدارا به خود مسئوليت
البالغه و احاديث بررسي قرآن، كتب اسالمي همچون نهج. ]32[ ايفا كند

بزرگان دين نشان از اهميت مسئوليت اجتماعي در اسالم دارد. در نظام 
قات در قلمرو كار و مأموريت خود بايد اسالمي همه اقشار و طب

پذير باشند. به تصريح قرآن كريم انسان جانشين خداوند بر مسئوليت
ها و زمين را مسخر وي رو خداوند تمام آسمانروي زمين است و از اين

واسطه اين آزادي و اختيار، انسان نسبت به رفتار خود با . به1كرده است
دارد تا بتواند شايسته جانشيني خداوند  تمام مخلوقات خداوند مسئوليت

آگاه باشيد همه شما در «فرمايند: مي (ص). پيامبر اكرم]18[بر زمين باشد 
خاطر ماهيت تعامالت حال به. با اين]11[» برابر تعهدات خود مسئوليد

رو مسئوليت اجتماعي، برخي از اعضاي جامعه اقتدار بيشتر و از اين
  . ]35[ از ديگران دارند فردي و اجتماعي بيشتري 

هاي مسئوليت اجتماعي تحقيقي ضمن شناسايي ابعاد و مؤلفه كار اين در
 تلفيق دنبالبه وجهياسالمي، در راستاي ارائه مدل سه- با رويكرد ايراني

راهبردهاي مسئوليت اجتماعي  گانه توسعه اخالقي رابينز وسطوح سه
رسد.  تشريح هر نظر ميبه يعبد كامالً هستيم كه 2سازماني جونز و جورج

 يك از وجوه مذكور در ادامه آورده شده است.

  مسئوليت اجتماعي  راهبردهاي - 3

. ه رسيدن به هدف سازماني استكننده شيواستراتژي يا راهبرد تعيين
خوبي اجرا نمود بايد بستر كه بتوان راهبردهاي سازماني را بهبراي اين

 هايسياست . از ديدگاه استراتژيك،]28[ ناسبي در سازمان مهيا شود م
طور خاص و به سازمان كل فعال مشاركت به نياز سازمان يك اجتماعي
 بزنند دست كارهايي به بايد  مديران همه امروزه. ]36[دارد ارشد مديريت

 كه هاييسازمان .باشد آن هايارزش با منطبق و جامعه قبول كه مورد

  .]25[ يق دهند، موفق نخواهند بود تطب مهم اين با را خود توانندنمي
ها بايد دريابند كه بدون سعي در تعادل بخشيدن به ابعاد مديران سازمان

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اعتقادي نخواهند توانست 
. جونز و جورج معتقدندكه ]8[يافته داشته باشند سازماني موفق و توسعه

-ماعي خود از چهار نوع استراتژي ميها براي انجام مسئوليت اجتسازمان

 فعال.توانند استفاده نمايند: كارشكني، تدافعي، انطباقي و پيش

استراتژي كارشكني: در اين سطح، مديران كارشكن روشي براي  - 
اين استراتژي  كنند.  در نتيجهمسئوليت اجتماعي انتخاب نمي
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مشكالت سازمان نه تنها اعتبار خود را از دست خواهد داد، بلكه 
 وجود خواهد آورد.اي براي خود و جامعه بهعديده

استراتژي تدافعي: در اين استراتژي تعهد  مديران در سطح حداقل  - 
-الزامات قانوني است. بدين صورت كه مديران از كاركنان خود مي

خواهند در چارچوب قانون به وظايف خود عمل نموده و مانع 
 آسيب به ديگران شوند.

باقي: در اين سطح است كه نياز به مسئوليت استراتژي انط - 
پذيرند كه اعضاء يابد. مديران در اين سطح مياجتماعي نمود مي

سازمان بايد قانوني و اخالقي عمل نمايند و همواره بين منافع خود 
 و منافع ديگر ذينفعان تعادل و توازن برقرار نمايند.

النه با مسائل فعال: در اين استراتژي مديران فعااستراتژي پيش - 
ها نه تنها بهبود نمايند. در واقع هدف آناجتماعي برخورد مي

و كل جامعه وضعيت سهامداران، بلكه بهبود وضعيت كليه ذينفعان 
 .]29[ است 

هايي را كه با امكانات سازمان مديران سازمان بايد يكي از استراتژي
دارد، انتخاب  هماهنگي بيشتري دارد و مصالح جامعه و سازمان را در بر

محض اينكه سازمان راهبردي كلي براي مواجهه با مسائل نمايند. به
هايي نيز براي انجام هر يك از اين راهبردها انتخاب كند، بايد روش

انتخاب نمايد. به ديگر سخن، اين راهبرد كلي، يك هدف است و سازمان 
به آن  دنبال ابزاري مناسب براي رسيدنبايد پس از انتخاب هدف به

منظور تعيين راهبرد كلي سازمان، هر راهبردي كه در مورد باشد. به
اي عمومي تدوين شود بايد با ديگر راهبردهاي سازمان ادغام و مسئله

تر از گنجاندن مسائل عمومي در تواند مهمهمسو گردد. هيچ چيز نمي
ن ها به اهميت ايبرنامه كلي سازمان باشد. اما هنوز هم اغلب سازمان

  .]8[اند موضوع پي نبرده

   رويكرد اخالقي - 4

تغييرات فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و فناوري در دنياي امروز، افراد و 
تر و به هاي اجتماعي براي كار اخالقيها را به انجام مسئوليتسازمان
هاي دهد. رعايت اخالق و حفظ ارزشتر سوق مياي انسان دوستانهشيوه

هايي در آمده است كه در ترين پديدهاز مهماخالقي به صورت يكي 
  .]21[گيرد ها مورد توجه قرار ميبيشتر سازمان

پذيري سازمان در قبال حقوق همه عناصر اخالق سازماني، مسئوليت 
محيط دروني و بيروني و رعايت حقوق همه صاحبان حق و ذينفعان 

 سازماني يادافر اخالقيات عنوانبه اجتماعي مسئوليت است. در واقع از

 هاينظريه بيشتر از توانرا مي اجتماعيمسئوليت  مفهوم چرا كه شودمي

 رمحوقخالا فعاليته وزمرا. ]17[كرد  استخراج استنباط و اخالق
 محيطي حمايتو  عيتومشر كسب ملاعو مهمتريناز  يكي به هانمازسا

 تمسئولي به نمازسا تعهد يهانهنشاترين جستهبرو از  هشد تبديل
گانه توسعه اخالقي ) سطوح سه2001. رابينز (]22[ست ا دخو جتماعيا

  دهد:را بدين صورت ارائه مي
 

 سطح پيش قراردادي:  .1

ــراي دوري از      - ــا ب ــتورها و هنجاره ــد و دس ــت قواع رعاي
 هاتنبيهات و نكوهش

 شخصي منافع خاطربه هنجارها و قوانين، دستورها رعايت -

 سطح قراردادي .2

 تأييد مورد خاطربه وظايف انجام و ورهاقوانين، دست رعايت -
 ذيربط  افراد و نزديكان نزد بودن

 سطح فراقراردادي: .3

 ديگران حقوق به نهادن ارزش -
 .[4]جامعه  به احترام  -

-پديده عنوانبه و ايجاد اجتماعي نيازهاي براساس هاسازمان كه آنجا از

 و هافعاليت ،نهادها و برجامعه زيادي منفي و مثبت تأثيرات قدرتمند هاي
 و تصميمات اين به نسبت ستيضرور گذارند،مي و گذاشته آن فرايندهاي

 را اخالقي مالحظات و بوده پذيرمسئوليت جامعه بر خود اثرگذار اقدامات

سازد تا تعيين . مسئوليت اجتماعي سازمان را ملزم مي]19[ كنند رعايت
هايي كه كند چه چيزي درست و چه چيزي غلط است و در فعاليت

  .]9[اخالقي هستند درگير شود 
اي براي اخالقيات و فرهنگي منشور مدون يا نانوشته در هر جامعه

ها از تعاليم حيات بخش سازماني وجود دارد و در جامعه ما كه سازمان
ها و اصولي خواهد بود كه منداند، منشور سازماني حاوي آرماناسالم بهره

هاست و بر اساس اين آرمانِ آنرضاي خداي سبحان سرلوحه همه 
متعالي تمام وظايف و تكاليف ديگر سازمان كه مسئوليت اجتماعي نيز 

. توجه قرآن و اسالم به ]6 [هاست شكل و جهت گيرندبخشي از آن
اخالق و تأكيد پيامبران و ائمه بر پايبندي به اصول اخالقي حكايت از 

ا دارد. اخالق الزمه هنقش مهم آن در زندگي فردي و اجتماعي انسان
جامعه سالم است و كاركرد و پيامدهاي مثبت فردي، سازماني واجتماعي 

ارزش هر كاري به اخالقي بودنش است نه «فرمايند: مي (ع)دارد. امام علي
 ». 3شودبه زيادي آن. هيچ عملي با پرواداري كم محسوب نمي

  روش پژوهش  -5

 اجتماعي پذيريمسئوليت براي مدلي تا اين است منظور از اين پژوهش

منظور، در بدين كه ارائه گردد ايران دولتي هايسازمان در سازماني
  هايي براي مسئوليت اجتماعيابعاد و مؤلفه شناسايي مرحله اول به

شود .سپس در مرحله دوم تالش ايران پرداخته مي دولتي هايسازمان
راهبرد سازمان شده است با ايجاد تناسب بين سطوح اخالقي سازمان و 

در قبال مسائل اجتماعي، به درجه اجراي اثرگذار هر يك از ابعاد 
  مسئوليت اجتماعي دست يابيم.

سطح رعايت اخالق توسط سازمان دولتي (از  به توجه با بدين معني كه 
پيش قراردادي تا فرا قرارداي)، و نوع استراتژي سازمان در قبال مسائل 

فعال)، ميزان رعايت هر يك از ابعاد تعيين اجتماعي (از كارشكني تا پيش
 خواهيم ي مسئوليت اجتماعي سازمان در مرحله قبل را تعيينشده

                                                            
  95نهج البالغه، حكمت  - 3
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   .نمود
كاربردي و بر حسب روش توصيفي - ايپژوهش، بر حسب هدف، توسعه

سازي است. براي دستيابي به تركيب هر يك از ابعاد تعيين شده، از مدل
جهت اينكه شود (بهر متلب استفاده ميافزاسيستم استنتاج فازي و نرم

اثرات متقابل استراتژي مسئوليت اجتماعي و رويكرد اخالقي بر هريك از 
ابعاد مسئوليت اجتماعي يكسان نيست). جامعه آماريِ پژوهش نظام 

صورت هاي دولتي ايران) و نمونه آماري بهاداري كشور (سازمان
ي) و متشكل از قضاوت ودار هاي هدفاز روش يبيتركغيراحتمالي (

هاي نخبگان امر (متخصصان حوزوي، دانشگاهي و مديران سازمان
  باشند. نفر مي 20دولتي) بوده كه به تعداد 

ها، از دو پرسشنامه استفاده شده است؛ پرسشنامه داده آوريبراي جمع
و  خبرگان نظر شماره يك با توجه به ادبيات و پيشينه موضوع و براساس

هاي مسئوليت اجتماعي دلفي درصدد شناسايي ابعاد و مؤلفه اجراي فن
منظور هاي متعدد بهاست. پرسشنامه شماره دو نيز به همراه مصاحبه

سازي، بكار گرفته شده تر كردن قوانين فازي مورد استفاده در مدلعيني
 است.

  هازيه و تحليل دادهتج - 6

وليت اجتماعي با هاي مسئدر راستاي هدف اول (شناسايي ابعاد و مؤلفه
اسالمي) تالش شده است بر اساس مباني نظري و با -رويكرد ايراني

 از استناد به قرآن كريم، احاديث و كتب اسالمي و همچنين با استفاده

اداري  نظام باالدستي هايها و سياستراهبردها، برنامه اسناد، انتظارات،
هاي دولتي مانسازمناسب  مدل مسئوليت اجتماعيتدوين ارائه و جهت 
 بهره گيريم كه جنبه كه در خور نظام جمهوري اسالمي است، ايران

شود. بر اين اساس هفت بعد براي  گرجلوه بيشتر مدل بودن بومي
  ).1(جدول  مسئوليت اجتماعي سازماني شناسايي شد

 : ابعاد مورد استفاده در تحقيق)1(جدول 

ف
ردي

  

  ابعاد
 مĤخذمنابع و

 /ايرانيدولتيرويكرد رويكرد اسالمي

1  
،23آيات قرآن: انبياء/  پاسخگويي

  93و  92حجر/
 53البالغه: نامه/نهج

برنامه ششم توسعه،
هاي كلي نظام سياست

 اداري

  اقتصادي  2

،15البالغه: خطبه/نهج
  41، نامه/20نامه/

برنامه ششم توسعه،
نظام  هاي كليسياست

ريت اداري، قانون مدي
كشوري، الگوي خدمات

 اسالمي ايراني پيشرفت

3  
هاي رمتححفظ

 - فرهنگي
  اجتماعي

،27البالغه: خطبه/نهج
  19، نامه/184خطبه/

 توسعه ششم برنامه

رعايت حقوق   4
 عامه

،85آيات قرآن: هود/
 36قيامت/

قانون مديريت خدمات
ايهكشوري، سياست

، 175البالغه: خطبه/نهج
  34، نامه/ 176خطبه/

كلي نظام اداري، الگوي 
اسالمي ايراني پيشرفت، 

انداز بيست افق چشم
  ساله

محيط زيست   5
  محوري

، 19آيات قرآن: حج/
  61هود/

  143البالغه: خطبه/نهج

اليحه الگوي اسالمي 
ايراني پيشرفت، برنامه 
-ششم توسعه، افق چشم

  انداز بيست ساله

6  

پاسداشت 
معنويت و 

هاي ارزش
  اسالمي

  30آن: روم/آيات قر
،  95البالغه:حكمت/نهج

، 193، خطبه/156خطبه/
  53، نامه  31نامه/

 –اليحه الگوي اسالمي 
 ايراني پيشرفت؛ سند

 ساله بيست چشم انداز

  ايران اسالمي جمهوري

7  

انصاف و 
  محوريعدالت

، 135آيات قرآن: نساء/
، 15، شورا/ 90نحل/

  47، يونس/29اعراف/
،  15البالغه: خطبه/نهج
  53، نامه/51مه/نا

سجاديه: باب  صحيفه
  17بيستم/

 –اليحه الگوي اسالمي 
؛ 1392ايراني پيشرفت

-بيست اندازچشم سند

 اسالمي جمهوري ساله

  ايران

  
سپس بر اساس نظر خبرگان و با استفاده از روش دلفي براي هر بعد،  

 هاي بدست آمده در دوهايي تعيين و تأييد گرديد. براساس يافتهمؤلفه
ها از عدد مرحله روش دلفي، مقدار عددي بدست آمده در تمام مؤلفه

هاي مورد نظر هر بعد مورد تأييد قرار پنج  باالتر بوده و بنابراين مؤلفه
در جدول  هاي تأييد شده طي دو مرحله دلفي،ابعاد و مؤلفه  گرفتند.
 قابل مشاهده است. 2شماره 
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 هاي مورد تأييد خبرگان: ابعاد و مؤلفه)2(جدول 

 هاي مسئوليت اجتماعي سازمانيابعاد و مؤلفه
پاسخگويي - 1

 ملحوظ داشتن نظر مراجعان و رسيدگي به شكايات مردمي - 1- 1

 همكاري با نهادهاي نظارتي - 2- 1

 پاسخگويي نسبت به تصميمات اتخاذ شده سازماني - 3- 1

  داريجلوگيري از تخلفات اداري و كنترل فساد ا - 4- 1

اقتصادي - 2

 كمك به توسعه اقتصادي - 1- 2

 يو محل يبوم روهايياستخدام ن - 2- 2

 و ارزان نهيهزارائه خدمات كم - 3- 2

 يو دولت يعدم اسراف اموال عموم - 4- 2

  يسازمان يهانهيهز يسازحداقل - 5- 2

اجتماعي-هاي فرهنگيحفظ حرمت  - 3

 ها و هنجارهاي جامعه در سازمانارزش ترويج - 1- 3

 بشردوستانهي و اجتماع- هاي فرهنگيمشاركت در فعاليت - 2- 3

 حمايت مالي و غيرمالي از تشكالت مردمي - 3- 3

  هاي عام المنفعه و نيكوكارانهارج نهادن به فعاليت - 4- 3

رعايت حقوق عامه  - 4

 رجوعرعايت احترام و تكريم ارباب - 1- 4

 سازي شهروندان جهت كسب خدمات بهينه از سازماناهتمام در آگاه - 2- 4

  هاآن يخصوص حريم رعايت و اطالعات شهروندان و اسرار حفظ - 3- 4

 محوريمحيط زيست - 5

 اقدامات حفاظتي و پيشگيرانه زيست محيطي - 1- 5

 محيطي (استفاده صحيح و مسئوالنه)اقدامات حمايتي زيست - 2- 5

  آينده)محيطي (كمك به آموزش و حفظ منابع براي نسلاي زيستاقدامات توسعه - 3- 5

هاي اسالميپاسداشت معنويت و ارزش - 6

 اخالقي سازمان منشور آموزش و تدوين - 1- 6

 جاد معنويت در سازماناي - 2- 6

 هاي اسالميرعايت شئونات اخالقي و ارزش - 3- 6

 توجه به نمادهاي فرهنگي و اسالمي - 4- 6

 دوستي و ... در سازمانهايي چون تقوا، انسانتقويت و ترويج ارزش - 5- 6
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محوريانصاف و عدالت - 7

 يضهاي برابر براي شهروندان)/رعايت تساوي و نفي هرگونه تبعبرابري و شموليت (ايجاد فرصت - 1- 7

 استقرار شايسته ساالري (در انتخاب كارمندان و مديران دولتي) - 2- 7

 برخورد منصفانه و محترمانه با ارباب رجوع - 3- 7

 هاي عادالنه و منصفانه در سازمانوجود رويه - 4- 7

  هاعدالت و انصاف در انتقاالت، انتصابات و پرداخت - 5- 7
  

در بخش دوم با ايجاد تناسب بين سطوح اخالقي سازمان و راهبرد 
به درجه اجراي اثرگذار هر دنبال بهان در قبال مسائل اجتماعي، سازم

مذكور، در  موارد به توجه يك از ابعاد مسئوليت اجتماعي هستيم. با
 :يافت خواهيم دست زير مفهومي سه وجهي مدل به نهايت

 

  
  : مدل مفهومي تحقيق)1(شكل 

  

مختلف مسئوليت اجتماعي از دو جهت تعيين ميزان تأثيرپذيري ابعاد 
هاي مسئوليت اجتماعي سازمان و رويكردهاي اخالقي از حوزه استراتژي

سيستم استنتاج فازي استفاده شده است. اين سيستم از پنج مرحله 
  تشكيل شده است:

در اين بخش متغيرهاي ورودي و خروجي طراحي اوليه سيستم: 
د ورودي و يك خروجي شوند. مدل اين تحقيق از نوع چنتعريف مي

هاي مسئوليت اجتماعي و است. متغيرهاي ورودي شامل استراتژي
هاي اخالقي است. خروجي سيستم نيز ابعاد مسئوليت اجتماعي رويكرد

 .)2باشد (شكل مي
  

  
  FISسيستم استنتاج فازي : )2(شكل 

  

- اي زباني را فازيروند تبديل متغيرهاي صريح به متغيرهسازي: فازي

سازي گويند. در اين مرحله متغيرهاي كالمي از طريق تعريف توابع 
سازي هم براي متغيرهاي منظور فازيشوند. بهسازي ميعضويت، فازي

ورودي و هم براي متغير خروجي از تابع عضويت مثلثي استفاده گرديد. 
و زياد ها از تابع عضويت مثلثي با سه سطح كم، متوسط براي ورودي

از پنج متغير زباني خيلي زياد، زياد،  بهره گرفته  و براي خروجي
  متوسط، كم و خيلي كم استفاده شده است. 

اي از قواعد قواعد استنتاج فازي مجموعهايجاد پايگاه قوانين فازي: 
دهد. . هر قانون از گاه هستند كه قلب سيستم فازي را تشكيل ميآن- اگر

گاه) تشكيل شده است كه بخش تالي تالي (آندوبخش مقدم (اگر) و 
همواره يك عبارت اسمي ولي بخش مقدم معموالً شامل چندين عبارت 

- منطقي با هم مرتبط مي "و"اسمي (چندين شرط) است كه با رابط 

قاعده مي  9خروجي و همراه با  1ورودي،  2شوند. اين مسئله شامل 
براي ساخت  شد).ر گرفته قاعده در نظ 25باشد (البته در زمان تحليل 

خبره قرار  20قوانين، بخش مقدم آن از طريق پرسشنامه در اختيار 
ها خواسته شد كه با توجه به دانش خود پاسخ دهند. گرفت و از آن

هاي خبرگان تجميع و قوانين فازي تدوين گرديد. پس از آن سپس پاسخ
-ها و مدلقوانين حاصله در موتور استنتاج وارد و از آن براي تحليل داده

ارائه  3عنوان نمونه در شكل برخي از قوانين فازي به سازي استفاده شد.
  شده است. 

  

  
خالقي و استراتژي سازماني در دستيابي قواعد فازي ميان رويكرد ا: )3(شكل 

  FISبه پاسخگويي سازماني به روش 
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در اين پژوهش موتور استنتاج فازي براساس روش ممداني  : 4استنتاج
ايجاد شد. استنتاج مربوط به قسمت نتيجه يا پيامد هر قاعده فازي است. 

ي هايي كه داراي يك خروجي هستند به ازاي هر قاعده فازبراي سيستم
دهنده نماي كلي سيستم نشان  4شكل  شود.يك استنتاج انجام مي

استنتاج فازي بر اساس روش ممداني است. در اين سيستم وروديِ 
- قطعي به وروديِ فازي تبديل و پس از استنتاج، خروجي سيستم كه به

 گردد.صورت فازي است، فازي زدايي مي

  
  ]12[نتاج فازي ممداني ي سيستم است: دياگرام كل)4(شكل 

  

سازي تبديل مجموعه فازي حاصل در : منظور از نافازيسازينافازي
خروجي انبوهش به يك مقدار منفرد و دقيق است. اين مقدار منفرد 

دهد مقداري در دامنه تعريف شده براي متغير خروجي است كه نشان مي
توجه به سيستم استنباط  با توجه به ورودي، چه مقداري براي خروجي با

هاي مختلفي مانند سازي با روشرود. نافازيفازي تعريف شده انتظار مي
بيشينه و ميانگين وزني  –مركز جرم، بيشترين درجه عضويت،  ميانگين

زدايي از روش مركز جرم پذير است. در اين پژوهش جهت  فازيامكان
كند. را محاسبه مياستفاده گرديد. اين روش مركز ناحيه زير منحني 

نمودار استنتاج فازي تركيبي از نمودارهاي ارائه شده در اين بخش است. 
هاي يك فرايند استنتاج فازي را صورت همزمان همه بخشاين نمودار به

تفكيك هر بعد مسئوليت دهد. نمودارهاي مذكور در ادامه، بهنشان مي
  ت.شكل كلي و شماتيك نشان داده شده اساجتماعي به
  پاسخگويي: در صورت ميانه بودن متغيرهاي رويكرد اخالقي  و

استراتژي مسئوليت اجتماعي سازماني، مقدار دستيابي به 
طور كه در تواند در حد مطلوبي باشد. همانپاسخگويي  مي

گردد، در زماني كه استراتژي سازماني از مشاهده مي 5شكل 
نرسيده باشد،  3/0، به مقدار بيشتر از 1الي  0مقدار عددي 

هرچه رويكرد اخالقي در بين نيروي انساني باال باشد حتي به 
توان پاسخگويي نيز افزايش يابد، در عمل نمي 1مقدار عددي 

مطلوبي را در سازمان مشاهده نمود. با افزايش مقدار عددي 
يعني به سمت  5/0استراتژي سازماني به مقدار باالتر از 

توان مشاهده نمود كه فعال مييشهاي انطباقي و پاستراتژي
 0در عمل پاسخگويي از بين  6/0حتي با مقدار رويكرد اخالقي 

قابل مشاهده خواهد بود.  8/0الي  7/0در حدود اعداد  1الي 
دهد كه براي پاسخگويي سازمان، نگرش و اين مهم نشان مي

                                                            
4 Implicarion 

تعهد مديران از درجه اهميت بسيار باالتري نسبت به رويكرد 
-باشد. بهدر بين نيروي انساني سازمان برخوردار مياخالقي 

تواند ها و عزم مديران است كه ميعبارتي اين استراتژي
سازمان را به سمت يك سازمان پاسخگو و داراي مسئوليت 

ذكر است كه اجتماعي مطلوب سوق دهد. البته الزم به
-بهتنهايي مفيد باشند. توانند بههاي سازماني نيز نمياستراتژي

- كه استراتژيتوان مشاهده نمود حتي در زمانيطور نمونه مي

آل خود هستند يعني در وضعيت هاي سازماني در حد ايده
فعال قرار دارند، اگر رويكرد اخالقي در وضعيت انطباقي و پيش

توان پاسخگويي مطلوبي را مشاهده پاييني باشد باز هم نمي
 نمود.

 

 

: نمودار استنتاج فازي اثرات متقابل رويكرد اخالقي و استراتژي )5(شكل 
  مسئوليت اجتماعي سازماني با دستيابي به پاسخگويي

 
 

 گردد مشاهده مي 6طور كه در شكل اقتصادي: همان
گيري متأثر پذيري اقتصادي به طور چشمتأثيرپذيري مسئوليت

عبارتي به باشد.هاي سازماني مياز تغييرات جزئي استراتژي
 4/0گردد كه با تحقق استراتژي سازماني در حدود روشن مي

توان موفقيت خوبي را در دستيابي به به سمت باال مي
حالي است كه پذيري اقتصادي مشاهده نمود. اين درمسئوليت

گردد كه رويكرد اگر در تصوير مربوطه دقت شود مشاهده مي
گيرد يعني در مرحله  اخالقي اگر در باالترين سطوح خود قرار

را نداشته  3/0اما استراتژي سازماني مقدار باالتر از  9/0باالتر از 
پذيري اقتصادي بسيار نامطلوب است. اما در باشد، مسئوليت

گردد كه با استراتژي سازماني در حالت عكس مشاهده مي
تواند مي 4/0و رويكرد اخالقي در حدود همان  4/0حدود 

حاصل نمايد. به  5/0تصادي را تا حدود پذيري اقمسئوليت
ها در اين بخش مؤيد اين گزاره است كه عبارتي ديگر يافته

پذيري اقتصادي بايد بيش از هر چيزي در سطوح مسئوليت
هاي مناسب تعقيب گردد مديران يا همان در تدوين استراتژي

 تا قابل دستيابي باشد. 
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ر استنتاج فازي اثرات متقابل رويكرد اخالقي و استراتژي : نمودا)6(شكل 

 مسئوليت اجتماعي سازماني  با دستيابي به مسئوليت اقتصادي

 اجتماعي: در اين بخش رويكردهاي - هاي فرهنگيحفظ حرمت
هاي اخالقي به مراتب اهميت باالتري نسبت به استراتژي

گونه ين، ا7مسئوليت اجتماعي سازماني دارند. بر اساس شكل 
توانند تأثيرگذاري شود كه رويكردهاي اخالقي مياستنباط مي

 يهاحفظ حرمتقابل توجهي را در ارتباط با دستيابي به 
هاي مسئوليت عنوان يكي از مؤلفهي بهاجتماع - يفرهنگ

ترين موضوعي كه در تبيين اين امر اجتماعي داشته باشند. مهم
 يهاحفظ حرمت توان ارائه نمود آن است كه موضوعمي

ي در مسئوليت اجتماعي بيش از هر چيزي اجتماع - يفرهنگ
باشد ها ميمتأثر از مشاركت فعال نيروي انساني در سازمان

بدين معني كه چنانچه نيروي انساني تالش قابل قبولي در 
هاي ها و هنجارهاي جامعه و فعاليتشراستاي رعايت ارز

توان انتظار داشت شند، نمينيكوكارانه و خيرخواهانه نداشته با
ي در مسئوليت اجتماعي اجتماع -يفرهنگ يهاحفظ حرمتكه 

 در سازمان به شكل مطلوبي محقق گردد. 

 

 

: نمودار استنتاج فازي اثرات متقابل رويكرد اخالقي و استراتژي )7(شكل 
  اجتماعي- فرهنگي هايمسئوليت اجتماعي سازماني  با دستيابي به حفظ حرمت

 طور قابل محيطي بهگيري زيستمحوري: جهتزيستمحيط
توجهي بستگي به گرايش سازمان به اين سمت و سو دارد كه 

هاي مناسب قابل دستيابي اين امر از طريق تدوين استراتژي
-ها بدين موضوع اشاره دارد كه براي تحقق محيطاست. يافته

اي بر روي كيد ويژهها بايد تأمحوري در سازمانزيست
هاي مسئوليت اجتماعي سازماني داشت. بر اساس استراتژي
توان عنوان نمود كه در صورت تحقق استراتژي نتايج مي

توان درصد، مي 54مسئوليت اجتماعي سازماني در حد 

تر مسئوليت اجتماعي را در اين بعد محقق نمود. به طور روشن
را در  فعالشيو پ يباقانطهاي ها استراتژيچنانچه سازمان

-توان انتظار داشت كه محيط زيستسازمان تعقيب نمايند، مي

محوري در سازمان جاري گردد. همچنين نتايج حاصله داللت 
بر آن دارد كه حتي اگر رويكردهاي اخالقي در سطح باال باشند 

هاي صحيح، محيط زيست توان بدون تدوين استراتژينيز نمي
 مان تعقيب نمود.محوري را در يك ساز

 

 
: نمودار استنتاج فازي اثرات متقابل رويكرد اخالقي و استراتژي )8(شكل 

 محوريزيستمسئوليت اجتماعي سازماني  با دستيابي به محيط

 عد بهطور رعايت حقوق عامه: مطابق با نظرات خبرگان، اين ب
ها القي در سازمانگيري متأثر از آن است كه رويكرد اخچشم

توان با تحقق رويكردهاي اخالقي قابل قبول، تعقيب گردد. مي
هاي مسئوليت اجتماعي سازماني حتي در زماني كه استراتژي

درصدي در سازمان محقق شده باشد، حقوق عامه  20در حد 
دهد كه را در سطح قابل قبولي ايجاد نمود. اين امر نشان مي

به طور قابل توجهي متأثر از  امهحقوق ع تيرعاتأثيرپذيري 
وضعيت گرايش عمومي نيروي انساني سازمان به براي رعايت 

دهد ها نشان ميباشد. هر چند همان طور كه يافتهاصل مي
توانند در اين هاي مئوليت اجتماعي سازماني نيز مياستراتژي

زمينه كمك كننده باشند اما در واقع اين رويكردهاي اخالقي 
ايد در سازمان نهادينه گردند تا بتوان انتظار داشت است كه ب

 گردد. حقوق عامه به شكل مطلوبي در سازمان رعايت مي

 

: نمودار استنتاج فازي اثرات متقابل رويكرد اخالقي و استراتژي )9(شكل 
 مسئوليت اجتماعي سازماني  با دستيابي به رعايت حقوق عامه
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 هاي اسالمي: بر اساس نتايج حاصله، نويت و ارزشپاسداشت مع
اين بعد هر چند به طور مستقيم متأثر از رعايت آن توسط 

گردد كه مديران ارشد نيروي انساني است اما زماني محقق مي
عنوان يك ارزش واقعي و مياني به طور جد اين مهم را به

بوط تعقيب نمايند تا بتوان در سازمان شاهد رعايت مسائل مر
ي بود. دستيابي به حد اسالم يهاو ارزش تيپاسداشت معنوبه 

توان ي را مياسالم يو ارزش ها تيپاسداشت معنومتوسطي از 
هاي درصدي نسبت به رعايت آن در استراتژي 50با گرايش 

درصد در زمينه  2/15طور موازي در حدود سازماني و البته به
و  تياسداشت معنوپرويكردهاي اخالقي تعقيب نمود. رعايت 

ي نيازمند است كه در سطوح مديران از طريق اسالم يهاارزش
 يهاو ارزش تيپاسداشت معنوتدوين و اهتمام به رعايت 

ي در استراتژي هاي سازماني، توجه شود. با اين حال اسالم
نكته قابل توجهي كه بايد بدان توجه داشت اينست كه بدون 

مسئوليت اجتماعي سازماني  هايرويكردهاي اخالقي، استراتژي
و  تيپاسداشت معنوآلي از نمي توانند به تنهايي حدود ايده

 ي را در سازمان محقق نمايند.اسالم يهاارزش
 

 
: نمودار استنتاج فازي اثرات متقابل رويكرد اخالقي و استراتژي )10(شكل 

هاي سداشت معنويت و ارزشمسئوليت اجتماعي سازماني  با دستيابي به پا
 اسالمي

 ها داللت بر آن دارد محوري: در اين بخش يافتهانصاف و عدالت
كه هر دو حوزة مورد نظر يعني رويكردهاي اخالقي و 

هاي مسئوليت اجتماعي سازماني از تأثيرگذاري استراتژي
-برخوردار مي يانصاف و عدالت محورمشابهي در اين تحقق 

توانند با اتخاذ حالت متوسطي از ها ميمانباشند. در واقع ساز
هر دو حوزه، وضعيت نسبتاً قابل قبولي را در سازمان ايجاد 

و  يانطباقهاي ها بايد استراتژيعبارتي ديگر سازماننمايند. به
را تعقيب نمايند و در حوزه رويكردهاي اخالقي نيز  فعالشيپ

نموده تا بتوانند دو رويكرد قراردادي و فرا قراردادي را اتخاذ 
 وضعيت قابل قبولي را در اين حوزه مشاهده نمايند.

 

  
: نمودار استنتاج فازي اثرات متقابل رويكرد اخالقي و )11(شكل 

 محورياستراتژي مسئوليت اجتماعي با دستيابي به انصاف و عدالت

  گيرينتيجه - 7
اعي بر اساس رويكرد اين پژوهش درصدد ارائه مدل مسئوليت اجتم

در اولين مرحله، هفت بعد براي مسئوليت باشد. اسالمي مي-ايراني
-اجتماعي سازماني شناسايي شده (پاسخگويي، اقتصادي، حفظ حرمت

اجتماعي، رعايت حقوق عامه، محيط زيست محوري، - هاي فرهنگي
محوري)، سپس بر اساس پاسداشت اخالق و معنويت، انصاف و عدالت

هايي تعيين و گان و با استفاده از روش دلفي براي هر بعد، مؤلفهنظر خبر
  تأييد گرديد. 

نتايج بخش دوم با استفاده از سيستم استنتاج فازي، نشان از آن داشت 
هاي مسئوليت اجتماعي كه تأثيرگذاري رويكرد اخالقي و استراتژي

ر تمامي سازماني از طيف پايين به سمت باال داراي تأثيرگذاري مثبتي ب
- باشند. در اين ميان تنها اثرات مورد نظر برابعاد مسئوليت اجتماعي مي

ها و حاالت مختلف در اين دو ورودي بر روي مسئوليت بندياساس طيف
معني كه هر چه رويكرد اخالقي از سمت باشد. بديناجتماعي متفاوت مي

قراردادي قراردادي به سمت باالتر يعني سطوح قراردادي و فراسطح پيش
پيش رود پيامدهاي مثبتي در ارتباط با وقوع ابعاد مسئوليت اجتماعي 

- هاي سازماني نسبت بهاستراتژيرود. اين مهم در ارتباط با انتظار مي

-سمت باال تأثيرات مثبت خواهند بود. بههمين ترتيب است و از پايين به

ا به سمت  عبارتي ديگر از سمت رويكرد كارشكني و رويكرد تدافعي  ت
  تر خواهند بود.فعال تأثيرات مثبترويكرد انطباقي و رويكرد پيش

هاي بسياري بررسي سوابق و پيشينه تحقيق حاكي از اينست كه پژوهش
پذيري اجتماعي از سوي محققان گوناگون در سراسر درباره مسئوليت

 جهان به رشته تحرير درآمده است. اما شمار اندكي از اين تحقيقات بر
ها و فرهنگ پذيري اجتماعي در بخش دولتي و مبتني بر ارزشمسئوليت

هاي فرهنگي و شرايط خاص دليل تفاوتاند. بهاسالمي تمركز نموده
ارائه يك نسخه واحد مدل مسئوليت اجتماعي حاكم بر هر كشور، 

هايشان كاربرد داشته تواند براي تمام كشورها و سازمانسازماني نمي
گيري از يك مدل بومي، تا حد زيادي خألهاي ميان بهره باشد. در اين

هاي اي متكي بر ارزشعنوان جامعهنمايد. در ايران بهموجود را پر مي
ها در كنار منافعِ سازمان و مصالحِ جامعه، اسالمي ضروريست كه سازمان

هاي اخالقي وديني اسالم را نيز سرلوحه كار حركت در چارچوب ارزش
مدل مسئوليت تدوين جهت ارائه و  ،پژوهش ند. در ايخود قرار دهن
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 تيمسئول باشد،كه در خور نظام جمهوري اسالمي ها سازمان اجتماعي
. در نظر گرفته شده است ياسالم يهابر ارزش ديكأسازمان با تاجتماعي 

در تحقيقات داخلي بيشتر به عوامل اثرگذار بر مسئوليت اجتماعي 
ن بر مسئوليت اجتماعي سازمان در ستاد {سازمان اخالقي و تأثير آ

، طراحي مدل عوامل مؤثر بر مسئوليت ]21[وزارت جهاد كشاورزي 
-، بررسي عوامل مؤثر بر مسئوليت]23[اجتماعي شركت ملي نفت ايران 

}، آثار و نتايج ]20[ها از ديدگاه اسالمي پذيري اجتماعي شركت
ها: بنگاه در وآورين بر اجتماعي مسئوليت مسئوليت اجتماعي {تأثير

 از سازماني اثربخشي بر موثر عوامل ، بررسي]26[منابع  مبتني بر ديدگاه

 تعاوني هايشركت : موردي سازماني، مطالعه اجتماعي مسئوليت منظر

 اجتماعي پذيري مسئوليت بين رابطه ، بررسي]27[تهران  استان

در  شده پذيرفته هايشركت در سهام صاحبان حقوق و هزينه هاشركت
-پذيري اجتماعي و تنوع، تأثير مسئوليت]13[  تهران بهادار اوراق بورس

} و يا به مسئوليت اجتماعي و ]5[ پذيري محصوالت بر عملكرد شركت
 هايشاخص و هامؤلفه يافشاگري آن در حوزه مالي و حسابداري {ارائه

، ]30[ايران   در آن وضعيت موجود و هاشركت مسئوليت اجتماعي بعد
 در آن تحقيقاتي پارادايم و هاشركت اجتماعي مسئوليت نظري مباني

پذيري ، ارزيابي شاخص افشاي مسئوليت]31[ حسابداري  حرفه
ها در ايران، اجتماعي و بررسي ارتباط اين شاخص با عملكرد مالي بانك

توان اذعان پرداخته شده است. در نهايت مي ]24[تحت رويكرد اسالمي 
  شرح است: يِ تحقيق حاضر بدينداشت نوآور

  

هاي دولتي و شرايط بومي هاي سازماندرنظر گرفتن ويژگي-
 هاي مسئوليت اجتماعي كشور، جهت شناسايي ابعاد و مؤلفه

ايجاد تناسب بين سطوح اخالقي سازمان و راهبرد سازمان در -
قبال مسائل اجتماعي، و دستيابي به درجه اجراي اثرگذار هر يك از 

 وجهي نهايي (تلفيقد مسئوليت اجتماعي جهت ارائه مدل سهابعا

راهبردهاي مسئوليت  گانه توسعه اخالقي رابينز وسطوح سه
 ).رسدنظر ميبه بديع كامالً اجتماعي سازماني جونز و جورج كه

هاي دولتي و لزوم با توجه به اهميت مسئوليت اجتماعي در سازمان
لي سازمان و تدوين راهبردهاي گنجاندن مسائل عمومي در برنامه ك

سازماني در راستاي مصالح جامعه، همچنين با توجه به نقشي كه 
اخالقيات در تحقق مديريت مسائل عمومي و مسئوليت اجتماعي ايفا 

كند، پيشنهاد بكارگيري مدل تحقيق حاضر بدين دليل است كه به مي
سازماني،  پذيري اجتماعيِمذكور (مسئوليت گذارسه مقوله مهم و اثر
-صورت توأمان ميهاي مسئوليت اجتماعي)، بهاخالقيات و استراتژي

هاي پردازد. توجه به اخالقيات و ايفاي مسئوليت اجتماعي توسط سازمان
هاي راهبردي سازمان از ضروريات عصر حاضر دولتي، در قالب برنامه

ها، زمينه ها با پيشگامي در اين عرصهاست. چرا كه اين سازمان
مدل ارائه  سازند.هاي غيردولتي را نيز فراهم ميلگوبرداري ديگر بخشا

هاي گردد در پژوهششده منطبق با انتظارات اسالمي است، پيشنهاد مي
آتي به مطالعه تطبيقي مسئوليت اجتماعي با رويكرد مديريت غربي 

 نياز سازمان يك اجتماعي هايسياست از ديدگاه استراتژيك،انجام شود. 
دارد،  ارشد طور خاص مديريتو به سازمان، كل فعال شاركتم به

هايي در زمينه سازوكارهاي جلب مشاركت چنانچه پژوهشگران آتي طرح
تواند در همه جانبه اعضاي سازمان و بخصوص مديران ارائه دهند، مي

 پذيري اجتماعي مثمر ثمر باشد.تحقق و ارتقاء مسئوليت
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