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 معدنی  شرکتهای  در بومی  الگوی ارائه: اجتماعی مسئولیت و اخالق
 

 2یدکترمحمد جالل کمال،  *2دکتر سنجر سالجقه ،1یمسعود میمر

 . رانیواحد کرمان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یدولت  ت یریمد یتخصص یدکتر یدانشجو .1
 . رانی،واحد کرمان ، ا ی، دانشگاه آزاد اسالم یدولت  ت یریمد گروه .2

 ( 1400/ 6/3، تاریخ پذیرش: 1400/ 5/1یافت :خ درتاری)

 

 

 غازسرآ 

 ظهرور بره جامعره، در هاشررت  اثررا  به توجه  اخیر،  یدهه  سه  دو  در
 ولی ئمسر نرام بره ترار و تسر  هایپژوهش مهم در  و  نوظهور  مفهوم
 بره هاشررت  اجتمراعی ولی ئمسراس .  انجامیده هاشرت  1  یاجتماع

 الزامرا  فراسروی ینردهیپا یتوسعه ایرب  شرت   یداوطلبانه  مشارت 
و  هاشررت  میرا  شراا   تراهش برای روش یک و دارد اشاره  قانونی

 برا اضرافی اطالعرا  افشرا  و گزارشررری قال  در 2 نفعا یذ  انتظارا 
 در  مختلفری  یهراواتنش  ،هاشررت .  رودیمرشمار    به  پایندگی  رویارد
 برخری تره یاهگونر بره دارنرد تقاضراهای جدیرد بره  پاسخرویی  جه 
 اجتماعی  ولی ئگرفتن مس  نظر  در  و  داده  تغییر  را  خود  فرهنگ  هاشرت 
. انردرفتهیپذ  تجاریشا   یها یفعال  اصلی  یهسته  عنوا   به  را  هاشرت 
 پدیرده بره نرررش نروع بهتررین اجتماع  شهروندا   یمثابه   به  هاشرت 
 اجتماعی  ولی ئمس  پدیده  حدّ  چه  تا  ته  این  اما.  س ا  ولی  اجتماعیئمس

  و مدنی نهادهای دول ، چو  جامعه بازیررا  سایر یلهیوسبه   هاشرت 
 
 
 

 

 
 برا  مستقیم  وابستری  و  رابطه  ابدییم   و اشاعه  شودیم   پذیرفته  هااین  جز

 (.1) دارد فرهنررری تشررورها و اجتمرراعی اقتصررادی، یتوسررعه سررط 
 روی تره هاییشررت  از محصروت  خریرد  بره  نسب   تنندگا مصر  

. دهندیم  نشا  ترجی  تنندیم  گذاریسرمایه شرتتی  اجتماعی  لی ئومس
 افزایش  به  منجر  اجتماعی  مسئولی   هایفعالی   گف   توا یم   رو  این  از

 فعالیتهرای  بره  سرازما   یرک  اگرر  . همچنینگرددیم   3  یمشتر  رضای 
CSR  ابردییم  دسر  5شرهر     و  4برند    تصویر  از  مصداقی  ؛ بهبپردازد .
 خاطر به را سازما  تا تندیم  تمک به مردم  CSR  تهایفعالی  در  شهر 
 روزنامره  اخبرار  هماننرد  ها،سرازما   این  دیررا   به  تمک  پیام  و  بیاورند
 هاشرت  (. بنابراین1)شد خواهد  نظر  شهر تبادل  سط   در  و  یافته  انتشار
انجرام   بره  شرتتشرا ،  شرهر   و  6  یاجتمراع  رفراه  افرزایش  منظرور  به

 تره بود این بر تصور (. زمانی2) پردازندیم  اعیتماج مسئولی   فعالیتهای
 زایشرراف با اما ؛اندمسئول تارتنا  و سهامدارا  برابر در صرفاً مؤسسا 

 
 
 

 چکیده

 و داده تغییر را خود نگفره شرتتها برخی ته  یاگونه  به  دارند  تقاضاهای جدید  به  پاسخرویی  جه   در  مختلفی  یهاواتنش  ،هاشرت زمینه:  
 الرروی هد  از تحقیر  حاضرر ارا ره. اندرفتهیپذ تجاریشا  یها یفعال  اصلی  یهسته  عنوا   به  را  شرتتها  اجتماعی  گرفتن مسؤولی   نظر  در

 سیرجا  بود. گهر گل صنعتی -معدنی شرت  در اخالق و مسئولی  پذیری اجتماعیبومی 
و مردیرا   خبرگرا  آگراه بره موضروعجامعه آماری تحقی     اس .و طرح پژوهش همبستری    پیمایشی-پژوهش حاضر توصیفی  روش  روش:
حجرم نمونره و  جه  شناسایی خبرگا  از روش نمونه گیری گلوله برفی اسرتفاده شرده اسر .  باشدیممعدنی و صنعتی گل گهر    یهاشرت 

روش حداقل مربعا  جز ری برا اسرتفاده از عادت  ساختاری و م. جه  تجزیه و تحلیل اطالعا  از نفر تعیین شده اس  44خبرگا  در مجموع 
 اس استفاده شد. آلنرم افزار پی 

 .اسر  دهنده اثر مثب  و معنادار عوامل مرتبط با مسئولی  اجتماعی برر مسرئولی  اجتمراعیسازی معادت  ساختاری نشا نتایج مدل  یافته:
مسئولی  اجتماعی در وضعی  تحقی   یهاافتهی. براساس اثر منفی و معنادار دارد ماعیمسئولی  اجتبر  اجتماعیموانع مسئولی  براساس نتایج  

 در سط  مطلوب )باتتر از حد متوسط مورد سنجش( قرار گرفته اس .جامعه مورد مطالعه 
از قبیرل شررتتها  سرازمانها ونسرب  بره  اخرالقاجرایی در خصرو   یهابرنامهپذیری اجتماعی شرتتی،    در زمینه مسئولی نتیجه گیری:  

 .در اولوی  قرار دارد شرتتهای معدنی و صنعتی
 
 .معدنی یهاشرت اخالق، مسئولی  اجتماعی؛ : واژگانلیدک
 

 Salajeghe_187@yahoo.comنویسندۀ مسئول: نشانی الاترونیای:  
 

mailto:Salajeghe_187@yahoo.com
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 المللرری،بین یهررارقاب  یررافتن اهمیرر  و منررابع محرردودی  جمعیرر ، 
 پذیریمسرئولی   گرف  ته  شال  مدیری   زمینه  در  جدیدی  رویاردهای
 مفهروم اسراس برشمرد. برر تحوت  این نتایج وزج توا یم  را  اجتماعی
 اشرخا  ماننرد نیز هاسازما  ته جایی آ  از  اجتماعی،  پذیریمسئولی 
 جامعره  اعضرای  سایر  مانند  و  روندیم   شمار  اجتماع به  از  عضوی  حقیقی
عرالوه  تره اس  ضروری دارند، مسئولی  خود  پیرامو   محیط  به  نسب 

 زندگی  استانداردهای  ارتقای  خود،  اعیاجتم  و  اقتصادی  عملارد  بهبود  بر
 مبنرای نخسرتیند. قررار دهنر خود دستورتار  در  را  جامعه  افراد  اجتماعی
 .ترررد مطرررح 1950 سررال در هاشرررت  اجتمرراعی ولی ئمسرر مفهررومی
 سرازما  یک تمایل از اس  عبار  اجتماعی  مسئولی   اصلی  خصوصی 

 و هررای الفع پیامرردهای یبررارهدر پاسررخرویی پذیری ومسررئولی  در
 چیرز، هرر از قبرل مسرئولی  اجتمراعی. محریط و  جامعه  بر  تصمیماتش
 هاسرازما آ ،   اساس  بر  ته  تندیم   مطرح  را  اخالقی  حاتمی   چارچوب

 انجرام  از  و  بهترتررده  را  جامعه  شرایط  ته  تنندیم   اقدام  هاییفعالی   به
. دتننیم  پرهیز ،شودیم  جامعه وضعی   شد   بدتر  باعث  هایی تهفعالی 
 جنربش یرک ظهور به هاشرت  مسئولی  اجتماعی یواژه  تلی،  به طور
 در و اجتمراعی  محیطری  عوامرل  تررد   وارد  بره دنبرال  تره  دارد  اشاره

 هرد   برا حسابداری و 8 یتجار استراتژی ،هاشرت   7  یتجار  تصمیما 
بره   اسر   اقتصرادی  ابعراد  درتنرار  محیطی  و  اجتماعی  افزایش عملارد

و  باشرد سرودمند و مفیرد محیط و تجاری، جامعه حدوا برای  ته  یاگونه
 هااجتماعی شررت  مسئولی   مفهوم  اگرچه.  شود  9داریپامنجر به توسعه  

 تعریر   یرک  هنروز  اسر ،  شده  بحث  عمل  و  تئوری  در  وسیعی  به طور
 علیررمم،.  اسر   نشرده  ارا ره  آ   بررای  عرام  یشرده  مفهومی پذیرفتره

 مسرئولی  ها،شررت  اعیاجتمر مسرئولی  از  نسبتاً، قروی  یهاپژوهش
 مسرتمر تاامل حال در یدهیچیپو  وسیع مفهوم یک هاشرت   اجتماعی
 و و دامنره ردیرگیم  برر در را  متنروّعی  یهادهیرا  و  هرانررش  تره  اس 

 جرامع و قروی تعریر  فقردا  بره دلیرل عمرل در آ   مفهومی  مرزهای
 هرفتپذی تعری  هیچ  تاتنو ،  و  اس   مناقشه  و  بحث  بسیار مورد  عملیاتی
 ارا ره یا ندارد وجود  هاشرت   اجتماعیمسئولی     از  واحد  عمومی  یشده
(. با توجه به مطالعاتی ته توسط محققین مختلر  انجرام 3)  اس   نشده

شده اس  و با توجه به تحقی  حاضر بره دنبرال ابعرادی تره در زمینره 
تر وجود داشته باشرد ولی  اجتماعی به صورتی جها  شمولتحقی  مسئ

تره  میاپرداخترهمیر  تحقیر  خرود  ه الرویی در چهرارچوب و اهبه ارا
. ته ابعاد مورد نظر متغیر مسئولی  اجتماعی باشدیم برگرفته از سه مدل 

و  12 یاخالقر، 11 یاقتصراد، 10 یطریمحشامل: بعرد اجتمراعی، زیسر  
 .(4) باشدیم  13شرت  حاتمی  

 تولید لحاظ   به  مادر  صنع   یک  عنوا   به  معد   وجود  ته  اس   واض   پر
 اسر ،  ضروری  امر  یک  روزمره  زندگی  برای  معدنی  مواد  سایر  و  هایتان
 از میرمسرتقیم یرا و مسرتقیم بطور زندگی لوازم و اسباب  از  بسیاری  زیرا
 ارتباط   در  تولید  این  حاضر  حال  در.  شوندیم   نیتأم   معدنی  مواد  و  هایتان
 خود تار ادامه ایرب  ته  شده  چالش  دچار  آ   یهامؤلفه  و  پایدار  توسعه  با

 مطررح یهراچالش بره پاسخرویی و پایدار توسعه قوانین  رعای   نیازمند
 جامعره سروی  از  زمینره  ایرن  در  خروبی  بسریار  اقداما   البته.  اس   شده

 بره تروا یم  جملره  آ   از  تره  اسر   گرفته  انجام  تاریمعد   المللیبین
 در  (MMSD)  داریرپا  توسرعه  و  معدنی  مواد  تاری،معد   پروژه  تشایل
 آ   برا  معدنااری  صنع   ته  ییهاچالش  جمله  از.  ترد  اشاره  2002  سال

 در تره تررد اشاره استخراج یا و فرآوری بخش به توا یم   اس   مواجهه
 زیسر ( محریط و  اجتمراع  )اقتصاد،  پایدار  توسعه  اصلی  مؤلفه  سه  مقابل

 برا استخراج بخش در مثال بطور. دارد را منفی و مثب   امتیازا   یاسری
 منررابع نررابودی همرره از مهمتررر و زیسرر محیط هررا،زمین  ریررتخ

 عنروا  بره دیرر سم  در اما اس ،  رو  روبه  ییهاچالش  با  تجدیدنشدنی
 ایجراد برر اجتمراعی لحراظ  از و اسر  فراوانی  اهمی   حا ز  مادر  صنع 
 بخرش در  همچنرین.  دارد  بسرزایی  نقرش  15  هیسررما  تولید  و  14اشتغال  
 یهاتارخانره  تغلری   فرآینرد  از  حاصرل  سمی  یهاپساب  بحث  فرآوری،
 را بسریاری یهراینرران هراآ  محیطری  زیس   مخرب  اثرا   و  فرآوری
 پاک، معد  یک داشتن برای ته ترد بررسی باید  حال.  اس   ترده  ایجاد
 (.5ترد )  ریزیبرنامه آ  برای بتوا  تا  موثراند عواملی چه پایدار و سبز
مواد اولیه و نیازهای جامعه،   نیم تأتاری به عل  نقش مهم آ  در  معد 

به صرور  گسرترده در تشرورهای مختلر  جهرا  مرورد توجره اسر  
استخراج مواد معدنی در قر  اخیر منجر بره رشرد اقتصرادی و صرنعتی 
تشورهایی نظیر استرالیا، تانادا، شیلی، آفریقای جنروبی و آمریارا شرده 

نی از سروی عردم  یهاپروژهاس . با این حال در دو دهه گذشته پذیرش 
متعرددی همرراه   یهراچالشبا  جوامع نزدیک به معاد  تاهش یافته و  

 دارند تمایل  معد   یهاشرت   اجتماعی  مسئولی   یهابرنامهشده اس .  
تننرد،  تمرترز اقتصراد در آ  ترأثیر عنروا  بره  جامعه  ابتاارا   روی  ته

 را احسراس بیشرترین محلی سط  در محیطی زیس  و  اجتماعی  شرایط
 و  گراز  نفر ،  یهابخش  در  CSR  ابتاارا   اثربخشی  حال،  این  با  .ددار

 ایرن برا .ردیرگیم  قررار سؤال مورد  یاندهیفزا  طور  دارد و به  تأثیر  معد 
 یها یمسئولمعضال     به  جهانی  معد   صنع   اخیر  هایسال  در  حال،

 متعددی پرداخته اس . عوامل محیطی؛ زیس   یها یمسئول  و  اجتماعی
 پایرداری دربراره بحرث در اسرتخراج صرنع  اندداشرته نقش امر این  در

 (.6اس  ) مهم محیطی زیس  و اجتماعی
صاحبنظرا  این نظریه به طور خالصه معتقدند زندگی سازما  وابسته به 

و   ردیرگیم حیا  جامعه اس  و سازما ، دروندادهای خرود را از جامعره  
 یها یمسرئولاین، . بنابرتندیم بروندادهای خود را به درو  جامعه وارد 

، همره جانبره و فراگیرر اسر  و آنهرا بایرد در حرل هاسازما اجتماعی  
(. برر 10 و 9، 8، 7مشاال  اجتماعی، با جامعه همااری داشته باشرند )

خاصری تره روی  یهراگروهاساس این دیدگاه، مدیرا  باید نسرب  بره 
 مرؤثرا  روی منافع و اهردا  سرازم   توانندیم یا    گذارندیم   ریتأث   سازما
مسئولی  نمایند. به عبار  دیرر، یک بنراه اقتصادی نه   احساس  باشند،

تنها بایسرتی نسرب  بره سرهامدارانش و سررمایه دارا  خرود احسراس 
تره در   ییهراگروهمسئولی  تند، بلاه بایستی با هما  نسب  به هما   

عبارتند  هاگروهم هستند، احساس مسئولی  نمایند. این  موفقی  آ  سهی
ترارگری،   یهاهیاتحاددولتی،    یهاسازما ام، مشتریا ،  : صاحبا  سه از

ر  تارتنا ، عرضه تنندگا  مواد اولیه، اعتبارتنندگا  و میرره. بره عبرا
پذیری، نهادهای اقتصادی نه تنها تزم دیرر، بر اساس دیدگاه مسئولی 
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ه  حف  سرمایه و افزایش سود خود تالش نمایند، بلاره اس  ته در ج
ها سهیم هسرتند، احسراس ته در تالش آ  ییهاگروهتی نسب  به بایس

(. تئوری ذینفعا  یک رویارد هنجراری 12و  11مسئولی  داشته باشند )
( اس  و بر ایرن مفهروم تاتیرد 1984،  بر مبنای نررش اخالقی )فریمن

میر از سرهامارا  و فراترر از  ییهاگروهرا در جامعه به   هاشرت دارد ته  
و برر اسراس ایرن سط قوانین و قراردادها اس ، تعهد دارنرد  آنچه ته تو

ایجراد ارزش بررای   هاشررت رویارد، هد  اصلی مسئولی  اجتمراعی  
اس . این تئوری به تسر  ذینفعا  بدو  تفایک تس  و تار از اخالق 

اصرلی آ   یهادمدمرهو  شرودیم و تار با در نظر گرفتن اخالق مربوط  
 یهایریگنفعا  و گنجاند  آ  در تصمیم چرونری پرداختن به منافع ذی

 (.8) هاس شرت 
 براختری  جنروب  مترری  تیلرو  53  در  شرت  معدنی و صنعتی گل گهرر

 55 ترا دقیقره 15 و درجره 55  جغرافیایی  یهاطول  محدوده  در  سیرجا 
 تا دقیقه 3 و درجه 29 جغرافیایی یهاعرض  و  خاوری  دقیقه  24  و  درجه
 طری   از  معد   به  دسترسی  .اس   شده  عواق  شمالی  دقیقه  7  و  درجه  29
 شریراز  -نیریرز  -جاده سیرجا   50  تیلومتر  از  ته  معد   اختصاصی  جاده

 در  گلرهرر  سرنگ آهرن  معرد   اس  محردوده  ممان  ،شودیم   منشع 
 گسرل واقرع در. دارد قررار سریرجا   -پهنه سنندج  خاوری  جنوب  بخش

-سرنندج خاوری جنوب ساختاری پهنه مرز یک عنوا  به  باف   -دهشیر
 سیرجا  -پهنه سنندج. تندیم  جدا آ  باختری شمال  پهنه  از  را  سیرجا 

 خراوری )از جنروب -براختری شرمال روند با  دگرگونی  نوار  یک  گونه  به
 جنروب در اسرفندقه و سریرجا   ترا  براختری  شرمال  در  سنندج  و  ارومیه
 براختری جنروب حاشریه روی برر زاگرس  پهنه  موازا   ایرا ( به  خاوری
 پهنره  سراختار  و  گذاریرسروب  رژیرم.  گرفته اسر   شال  زیمرت  ایرا 
 یهایوسرتریناپ  تمرام  اسر  و  مرترزی  ایررا   مشابه  سیرجا   -سنندج
 در شرمال ایررا ، و مرتزی ایرا  در موجود ترشیری و  مزوزوییک  اصلی
 .ندارنرد وجرود زاگرس در هاآ  از برخی ته اندشده  شناخته  نیز  پهنه  این

 برا  آ   روندهای  تشابه  در  مرتزی  ایرا   از   سیرجا  -سنندج  پهنه  تفاو 
 تمتررر توسررعه و ترشرریری ولاانیسررم نبررود سرراختمانی زاگرررس، رونررد

 (.13) شودیم  خالصه  ترشیری سازندهای
 یها یمسئولر واقع در ایرا  تمتر به نقش معد  و رویاردهای آ  در د

 الرروی  هد  تحقی  حاضرر ارا رهتوجه شده اس ،    هاشرت اجتماعی  
سریرجا    گهرر  گل  صنعتی  -معدنی  شرت   در  ی  اجتماعیمسئولبومی  

مبرانی تدام اس ، ته براساس بررسی نظرا  خبرگا  و مدیرا  و مرور  
 .صور  بندی شد 1نظری مدل مفهومی تحقی  به صور  نراره 

 

 
 : مدل مفهومی تحقیق 1نگاره 

 

 روش
 اس .و طرح پژوهش همبستری  پیمایشیروش پژوهش حاضر توصیفی 

معدنی و صنعتی گل  یهاشرت مدیرا  خبرگا  و معه آماری تحقی   اج
خبرگا  متشال از خبرگا  تجربری و علمری و در هرر دو .  باشدیم گهر  

باشد. منظرور از می معد بخش شامل مدیرانی از هر دو بخش صنع  و 
خبرگا  تجربی، مدیرانی اس  ته دارای بیش از ده سرال سرابقه مفیرد 

ار گرفتره با توجه به آخرین آم باشند. اصلی سازما  میمدیریتی در ارتا  
صنعتی و معدنی گل گهرر  یهاشرت تعداد مدیرا    1398شده در سال  

ته به عنوا  جامعه آماری تحقی  در نظرر گرفتره شرده   باشدیم   نفر  52
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تعیین حجم نمونه از قبل مشخص نبوده و هنرام رسید  به اشباع اس .  
و  ص شرده اسر . حجرم نمونره خبرگرا اطالعاتی، حجم نمونه مشرخ

در ایرن پرژوهش جهر   نفر تعیرین شرده اسر . 44در مجموع   مدیرا 
شناسایی خبرگا  از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شرده اسر ، 
بنابراین تعیین حجم نمونه از قبل مشخص نبوده و هنررام رسرید  بره 

خبرگرا  نمونره  حجم اشباع اطالعاتی، حجم نمونه مشخص شده اس .
دارای   همررییرین شرده اسر  تره  نفر تع  44این پژوهش، در مجموع  

آمراری طیر   یهانمونرهاز بین    اند.، بودهفوق لیسانسمدرک تحصیلی  
( را 9/80درصد دارای جنسی  ز  و میزا  )  1/19مدیرا  تحقی  میرا   

آمرراری تحقیرر  از لحرراظ  یهانمونرره. اتثررر دادنرردیم مررردا  تشررایل 
تر ( بودنررد. همچنررین بیشرر1/50)مرردرک لیسررانس تحصرریال  دارای 

( 1/60سرال ) 40ترا  31تنندگا  در تحقیر  حاضرر دارای سرن شرت 
 بودند.

موجرود و   یهاپرسشرنامهابزار این پژوهش پرسشنامه بود ته براسراس  
مقرادیر پایرایی مقدماتی با خبرگا  و مدیرا  طراحی شرد.    یهامصاحبه

شد و نتایج حاصل برای هر یک   ها محاسبهمرت  هر یک از پرسشنامه
صور  حاصل گردید: عوامرل مررتبط برا مسرئولی  ها بدینپرسشنامهاز  

( و 781/0(، موانررع مرررتبط بررا مسررئولی  اجتمرراعی )779/0اجتمرراعی )
(. همچنین مقادیر روایی محتوا برای هر یک 925/0مسئولی  اجتماعی )

مرتبط با مسئولی  شده اس : عوامل ها بدین ترتی  محاسبهاز پرسشنامه

( و 880/0، موانررع مرررتبط بررا مسررئولی  اجتمرراعی )(80/0اجتمرراعی )
شده تأیید دیرری برر (. هر دو مقدار محاسبه934/0مسئولی  اجتماعی )

 ها و ابعاد مورداستفاده هستند.اعتبار پرسشنامه

عوامل مرتبط با مسرئولی  اجتمراعی، موانرع مررتبط برا   یهاپرسشنامه
 نمونه آمراری تحقیر در اختیار عی و مسئولی  اجتماعی مسئولی  اجتما

اطمینا  داده شد ته اطالعاتشا  محرمانه خواهرد    رار گرف  و به آناق
. همچنین تأتید شرد شودیم وری آ   تار پژوهشی جمعه ماند و صرفاً ج

 پاسخ دهند.  سؤات صادقانه به ته 
ری اسرتفاده یابی معادت  سراختالاز روش مد  ضمفرو  لبرای آزمو  مد

 تحلیل شدند. PLS ارزاف و نرم SPSS ارزاف نرم طاطالعا  توس .شد
 

 یافته ها
های حاصل از این پژوهش در دو بخش ارا ه شده اس . در بخرش یافته

های توصیفی متغیرها مورد بررسی قرار گرفته اس . در بخش اول، یافته
های   فرضریههرا و آزمرودادههای استنباطی حاصل از تحلیل دوم یافته

از   مسرئولی  اجتمراعی  متغیر عوامل مرتبط برا  وهش ارا ه شده اس .پژ
شده برای این میانرین مشاهده شده اس .ای تشایلگزینه 5سؤال    100

( و بیشرترین 78/2(، تمترین )11/0(، انحرا  معیار )04/3متغیر برابر با )
 .( مشاهده شده اس 21/3)

 یرهای تحقیق های توصیفی متغآماره : 1جدول 
 بیشترین  کمترین  انحراف معیار  میانگین  تعداد متغیر

04/3 44 عوامل مرتبط با مسئولی  اجتماعی   11/0  78/2  21/3  

65/2 44 موانع مسئولی  اجتماعی   73/0  80/1  20/4  

84/3 44 متغیر مسئولی  اجتماعی   52/0  60/2  92/4  

 

 ( هاگیری )پرسشنامهپایایی ابزارهای اندازه : 2جدول
 (AVE)میانگین واریانس استخراج  (CR)پایایی ترکیبی  آلفای کرونباخ  متغیر

 0/ 634 0/ 896 0/ 854 ی اجتماع  ی عوامل مرتبط با مسئول

 0/ 756 0/ 939 0/ 919 توجهی به رفاه عمومی بی

 0/ 785 0/ 948 0/ 931 های صوتی و آب و هوایی آلودگی توجه نارد  به جلوگیری از 

 0/ 826 0/ 960 0/ 947 عه الی در جه  رفاه جامعدم توجه به منابع م

 0/ 784 0/ 948 0/ 931 توجه مدیرا  به نفع شخصی خود 

 0/ 680 0/ 946 0/ 864 عدم توجه به توانمند ترد  تارتنا  

 0/ 436 0/ 694 0/ 586 مسئولی  اجتماعی 

 0/ 474 0/ 817 0/ 723 محیطی زیس  مسئولی  

 0/ 475 0/ 810 0/ 701 مسئولی  اقتصادی 

 0/ 483 0/ 810 0/ 698 اخالقی مسئولی  

 0/ 474 0/ 733 0/ 581 حاتمی  شرتتی 

 4/0 >6/0 >6/0 قبول مقدار قابل 
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 ها( گیری )پرسشنامهروایی واگرای ابزارهای اندازه : 3جدول 
 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

           80/0 ی اجتماع   ی عوامل مرتبط با مسئول.1

          87/0 13/0 توجهی به رفاه عمومی بی .2

         89/0 67/0 05/0 های صوتی و آب و هوایی توجه نارد  به جلوگیری از آلودگی .3

        91/0 57/0 21/0 08/0 عدم توجه به منابع مالی در جه  رفاه جامعه .4

       89/0 49/0 38/0 29/0 16/0 توجه مدیرا  به نفع شخصی خود.5

      82/0 72/0 70/0 45/0 55/0 15/0 تارتنا  توجه به توانمند ترد   عدم .6

     66/0 29/0 18/0 27/0 05/0 08/0 32/0 مسئولی  اجتماعی .7

    69/0 47/0 54/0 17/0 21/0 47/0 27/0 12/0 محیطی مسئولی  زیس  . 8

   69/0 56/0 42/0 72/0 17/0 18/0 11/0 60/0 47/0 مسئولی  اقتصادی . 9

  69/0 51/0 44/0 56/0 24/0 52/0 48/0 16/0 33/0 35/0 مسئولی  اخالقی .  10

 66/0 44/0 58/0 19/0 17/0 20/0 28/0 24/0 45/0 11/0 46/0 حاتمی  شرتتی . 11

 

توا  نتیجه گرف  ته متغیر عوامل مرتبط با می  1براساس جدول شماره  
 بخش قررار گرفتره اسر .مسئولی  اجتماعی در سط  بیش از رضرای 

شرده ای تشایلگزینره 5سرؤال  25از   اجتمراعی مسرئولیموانع  متغیر  
(، انحررا  65/2شده برای این متغیرر برابرر برا )اس . میانرین مشاهده

 ( مشراهده شرده اسر .20/4بیشترین )( و 80/1(، تمترین )73/0معیار )
عبراس بازرگرا  و گرذاری  از مقیراس نمره برای تفسیر بهترر میرانرین

توا  ( می65/2با توجه به میانرین تجربی ).  دگرد« استفاده میهماارا 
تر از نتیجه گرف  ته متغیر موانع مسرئولی  اجتمراعی در سرط  پرایین

سراخ  متغیرر مسرئولی    هنحو  میانرین مورد سنجش قرار گرفته اس .
شررده اسرر . میررانرین ای تشایلگزینرره 5سررؤال  25اجتمرراعی از 

(، 52/0، انحررا  معیرار )(84/3شده برای این متغیرر برابرر برا )مشاهده
برا توجره بره  ( مشراهده شرده اسر .92/4( و بیشترین )60/2تمترین )
«، عبراس بازرگرا  و همارارا تجربی و برر اسراس مقیراس    میانرین

توا  نتیجه گرف  متغیر مسرئولی  اجتمراعی در سرط  خروب قررار می
 گرفته اس .

اختاری بره سرازی معرادت  سردر این بخش با استفاده از رویارد مردل
رابطره مسرئولی  ته بررسی الروی پیشنهادی پژوهش و سؤال پژوهش 

پرداخته شده اس  ته نترایج آ  در ادامره آمرده   اجتماعی تارتنا  اس 
های معادت  فرضپیشالروی پیشنهادی پژوهش بررسی  قبل از    اس .

طور تامل مورد بررسی قرار گرفته اس  ته به صور  زیرر ساختاری به  
 اس :

  CRوهای آلفای ترونباخ گیری از شاخصهای اندازهای برازش مدلرب
قبول بررای ضررای  آلفرای شود. مقدار قابل)پایایی ترتیبی( استفاده می

نترایج تعیرین شرده اسر .   6/0داقل برابر با  ترونباخ و پایایی ترتیبی ح
ترتیبری   پایرایی  و  آلفرای ترونبراخآورده شده اس .    2  پایایی در جدول

پایرایی مناسر   دهندهنشرا بیشتر اسر  تره  6/0ز رهای تحقی  امتغی
 . اس های تحقی  متغیر

روایرری همررررا برره بررسرری میررزا  همبسررتری هررر سررازه بررا سررؤات  
بررای بررسری روایری همرررای ابزارهرای پرردازد.  ها( خود می)شاخص
شده استفاده  (AVE)گیری، از شاخص میانرین واریانس استخراج اندازه

تررافی  AVEبرره بررات را برررای  4/0مقرردار  پژوهشررررا   .شررده اسرر
قبول بررای شراخص میرانرین واریرانس همچنین مقدار قابل  اند.دانسته

 .تعیین شده اس  4/0داقل برابر با ح (AVE)استخراج شده 
های های یک سازه با شاخصدر روایی واگرا، میزا  تفاو  بین شاخص

دهند ، نشا  می3جدول  مقادیر  .  دشوهای دیرر در الرو مقایسه میسازه
ضررای  همبسرتری آ  سرازه برا هرر سرازه از  AVEته جذر ضررای  

قبول دهنده قابرلهای دیرر بیشتر شده اس  ته این مطلر  نشرا سازه
 .ها اس بود  روایی واگرای سازه
هرای معرادت  سراختاری، بره بررسری فرضبا توجه به برقرراری پیش

 نمرایش 1نمودار  در آ  نتایج شده اس  تههای مذتور پرداخته سؤال

برای ارزیابی برازش تلی الروی پیشنهادی، از شراخص  اس . شده داده
( استفاده شده اس  ته بررای محاسربه آ  از دو GOFنیاویی برازش )

( اسررتفاده 2Rو ضررری  تعیررین ) Communalityشرراخص میررانرین 
ه به عنوا  مقرادیر ت  36/0و    25/0،  01/0با توجه به سه مقدار    شود.می

معرفی شده اس  و حصرول مقردار  GOFقوی برای ضعی ، متوسط و 
 .نشا  از برازش بسیار قوی مدل اس  GOFبرای   671/0
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 ضرایب مسیر الگوی فرضیه اصلی پژوهش : 2نگاره 

 

 پژوهش  مدلنتیجه آزمون    :4جدول 

 نوع رابطه نتیجه t آماره ضریب مسیر سؤال
 افزایشی تأیید 800/17** 737/0 مسئولی  اجتماعی   ←ولی  اجتماعی  عوامل مرتبط با مسئ

 تاهشی تأیید 153/2** -208/0 مسئولی  اجتماعی ←موانع مسئولی  اجتماعی 
 05/0دار در سط   معنی **

های پژوهش از نسب  بحرانری اسرتفاده داری فرضیهبرای بررسی معنی
باشد  -96/1یا تمتر از  96/1شده اس . چنانچه نسب  بحرانی، بیشتر از 

 -64/1یرا تمترر از  64/1درصد( و بیشتر از   5)در سط  خطای تمتر از  
درصد(، فرضیه تأیید و رابطه معنرادار   10باشد )در سط  خطای تمتر از  

 شود.بین دو متغیر حاصل می
عوامل مرتبط با مسرئولی  دار بین  دهنده رابطه معناشده نشا تایج ارا هن

اس . با توجه بره   مسئولی  اجتماعی( و  =p،737/0β<05/0)  اجتماعی
مثب  بود  ضری  مسیر، این رابطه از نروع افزایشری )مسرتقیم( اسر . 

عوامل مررتبط برا مسرئولی  بدین معنا ته با افزایش و بهبود در اجرای  
شرود. همچنرین فرراهم می مسئولی  اجتمراعی، زمینه افزایش یاجتماع

موانرع مسرئولی  دار برین  جود رابطره معنرادهنده وشده نشا نتایج ارا ه

اسرر   مسررئولی  اجتمرراعی( بررا =p،2080-0β<05/0) اجتمرراعی

(05/0>p-.)مقدار 

 بررسی وضعی  مسئولی  اجتماعی در جامعه مورد مطالعه

0H:   مسئولی  اجتماعی در جامعه مورد مطالعره در وضرع مطلروب قررار

 (.≥3µندارد )

1Hمطالعره در وضرع مطلروب قررار  : مسئولی  اجتماعی در جامعه مورد

 (.µ>3)دارد 

مقردار -pبا توجه بره ایناره شود، مشاهده می 5 ته در جدول  طورهما 
ض صرفر ( اس ، لذا فرر05/0داری )( تمتر از سط  معنی001/0آزمو  )
تروا  گفر  آمده، میدس شود. به عبارتی، با توجه به میانرین بهرد می

در سط  مطلروب معه مورد مطالعه مسئولی  اجتماعی در جاته وضعی   
 )باتتر از حد متوسط مورد سنجش( قرار گرفته اس .

 

 جامعه مورد مطالعهمسئولیت اجتماعی در  وضعیت :5جدول 
 00/3میانگین نظری =  انحراف معیار  میانگین 

 مقدار -t pآماره 

84/3 52/0 75/10 001/0 

 

 بحث
ی  پرذیری ق و مسرئولبرومی اخرال  الرروی  هد  از تحقی  حاضر ارا ه

سریرجا  برود. نترایج   گهرر  گرل  صرنعتی  -معردنی  شرت   در  اجتماعی
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دهنده اثرر مثبر  و معنرادار عوامرل سازی معادت  ساختاری نشا مدل
بر اساس مقدار اس .    مسئولی  اجتماعی بر مسئولی  اجتماعیمرتبط با  

توسرط   مسرئولی  اجتمراعیدرصد از تغییررا     45(،  2Rضری  تعیین )
 شود.تبیین میمرتبط با مسئولی  اجتماعی مل عوا

سرازمانی، نروآوری طب  نترایج حاصرل برین عملاررد اجتمراعی، هوی 
مشارتتی، تیفی  محیط شهری، رفتارهای پرخطر، توسعه پایدار، تمرترز 
مالای ، سالم  سازمانی، هنجارهای اخالقی و دینی، ارزش درک شده، 

برا مسرئولی  اجتمراعی  اخالق رهبری، ارزش شرت  و حمایر  دولر 
های با مسرئولی  اجتمراعی از میا  تمامی مؤلفه رابطه وجود دارد. رابطه

تروا  گفر  نوع افزایشی )مستقیم( اس . با توجه به ضررای  مسریر می
و مسئولی  اجتماعی بیشتر  هنجارهای اخالقی و دینیشد  رابطه میا  

دهد میا  شا  میچنین نتایج نهای تح  بررسی اس . هماز سایر مؤلفه
تننده، تیفیر  قه، واترنش مصرر  شهر  شرت ، صنع  خدما  متفر

مدیره با مسرئولی  سود، عملارد مالی، عملارد شرت  و استقالل هیئ 
 اجتماعی رابطه آماری معنادار وجود ندارد.

 (21-18 و 16برخری پژوهشرررا  )نتایج حاصل از این یافته برا نترایج 
ها تأثیر سازما  گف توا  ین یافته میو توجیه ادر تبیین   همخوانی دارد.

هرا بایرد های آ ای بر سیستم اجتماعی دارند، لذا چرونری فعالی عمده
هرا ته فعالیر  آ ای باشد ته زیانی به جامعه نرسد و درصرورتیگونهبه

های مربروط ملرزم بره جبررا  آ  موج  آسی  به جامعه شرد، سرازما 
دیرر، عبار اعی میروینررد. بررهوم را مسررئولی  اجتمررباشررند؛ ایررن مفهرر

اصطالح تافتره ها نباید خود را مستقل از محیط بیرونی خود و بهسازما 
جدا بافته بدانند، بلاه باید خود را جز ی از یرک ترل )محریط بیرونری و 

هرای ها باید در راسرتای آرما های آ اجتماع( بدانند و اهدا  و فعالی 
پذیری بر اساس مفهوم مسرئولی ه و آسایش جامعه باشد. اجتماعی و رفا

ها نیز مانند اشرخا  حقیقری عضروی از ته سازما اجتماعی، ازآنجایی
روند و مانند سرایر اعضرای جامعره در برابرر محریط اجتماع به شمار می

پیرامو  خود مسئولی  دارند، ضروری اس  ته عالوه بر بهبود عملاررد 
، ارتقای استانداردهای زندگی اجتمراعی افرراد اقتصادی و اجتماعی خود

منظور ها باید برهجامعه را در دستور تار خود قرار دهند. همچنین سازما 
پاسررخرویی اجتمرراعی در مقابررل ذینفعررا  و سررایر افررراد جامعرره، برره 

زیس ، امور اجتماعی و بشردوستی های جامعه در خصو  محیطدمدمه
انی خررا  خررود، برره ترردوین سررازم اهمیرر  دهررد و بسررته برره فرهنگ

پذیری اجتماعی مبادر  ورزنرد های سازمانی مربوط به مسئولی سیاس 
پذیری اجتمراعی های مسئولی شد  با فعالی سازمانی بهچراته فرهنگ

ها )تارتنرا ، ها و اقداما  افراد در سرازما مرتبط اس . درواقع، اندیشه
گیرند و افرراد انی قرار میسازم مدیره و مدیرا ( تح  تأثیر فرهنگهیئ 
توانند طب  استانداردها و معیارهای مختلر  برر اسراس فراینردهای می

عرصه  توا  استدتل نمودمیبنابراین   .ها عمل تننداجتماعی در سازما 
های درگیرر در تره سرازما چنا عمده حضرور مسرئولی  اجتمراعی، آ 

ایرن عرصره شرمار   دروتار اس ؛ امرا  گویند، دنیای تس اجرای آ  می
های سازمانی گوناگو  حضور دارند. ها و شالها، صنع بسیاری از سنخ

ها، گویرای آ  اسر  تره توا  گف  زبا  مسئولی  اجتماعی سازما می

های بررزرک ترره مسرئولی  اجتمرراعی، مفهررومی اسرر  ترره در سررازما 
را  هراشده، آ طورمعمول به سهامدارا  تعل  دارند و مدیرانی استخدامبه

ترین مسرا ل در رو یاری از برجسرتهرود. ازایرنتنند به تار میاداره می
های برزرک، مربروط بره زمینه مسئولی  اجتمراعی، در محریط سرازما 

ها اس ؛ مدیرا  ها جدا از نظار  بر آ هایی اس  ته مالای  آ سازما 
ایرد ب  ها را به سود چه تسی اداره تنند؟ آیرا تنهراها، باید آ این شرت 

منافع مالاا  را در نظر بریرنرد، یرا ایناره منرافع جامعره ترال  را نیرز 
هایی گوناگو ، ازجمله مشتریا ، تارتنرا  موردتوجه قرار دهند؛ ته گروه

تروا  گفر  دارند. همچنرین مییا جوامع محلی نمایندگی آ  را به عهده
معررض ر رو بیشرتر دترنرد، ازایرنمرات  نمایا های بزرک بهته سازما 

روی هرم رفتره، گیرند؛ پستر قرار میهای توچکانتقاد مردم و سازما 
وبریش صور  رهیرافتی تمهای بزرک مسئولی  اجتماعی، بهدر سازما 

های مسئولی  اجتمراعی، مشیآید. خطرسمی و ساختارمند از تار در می
ا هتنندگا  نیازمنردیهای رفترار تارتنرا  یرا عرضرهنامهصور  آیینبه

ها و مدیرانی مسرئولی  اجتمراعی را طورمعمول تمیتهشود. بهتدوین می
های بزرک، متعهد هستند تره گیرند و در بسیاری از سازما به عهده می

های سراتنه مسرتند تننرد. در چنرین صور  گزارشنتایج تارشا  را به
ها احساس مسئولی  خود را، درباره میزا  درسرتی هایی، سازما گزارش

 دهند.ن منافع و انتظارا  جامعه نشا  میمیتأ
اثر مستقیم مسئولی  اجتماعی شررت  برر ارزش   براساس نتایج تحقی 

ویژه برند، شهر  شرت  و عملارد برند مورد تا یرد قررار گرفر . ترأثیر 
شهر  شرت  بر ارزش ویژه برنرد، و عملاررد برنرد و همچنرین ارزش 

اثررا  میرمسرتقیم مسرئولی    د.ویژه برند بر عملارد برند نیز تا یرد شر
اجتماعی شرت  از طری  ارزش ویژه برند، و شهر  شرت  بر عملاررد 

 گف توا  در تبیین و توجیه این یافته می  .برند نیز مورد تا ید قرار گرف 
وتار دارای یرک بعرد اجتمراعی اسر . مسرئولی  هر وجهری از تسر 
یعنرری ار، وتهای براز و شررفا  تسر یعنری رویرره هااجتمراعی شرررت 

های اخالقی و احترام به تارتنا ، جامعره هایی ته مبتنی بر ارزشروش
باشد. مسرئولی  اجتمراعی فراترر رفرتن از چرارچوب زیس  میو محیط

سر  تره سرازما  در آ  فعالیر  دارد. برر ایرن حداقل الزاما  قانونی ا
شا  ته تس  سود، پرداخر  مالیرا ، تاریخی ها از نقشاساس، شرت 

رونرد و در تحقر  خدام تارتنا  و تبعی  از قوانین اسر  فراترر میاست
تر نقش بسرزایی خواهنرد داشر . در واقرع های اجتماعی گستردههد  

وتار اسر  تره ی به تسر ها رویاردی متعالمسئولی  اجتماعی شرت 
تأثیر اجتماعی یک سازما  بر جامعه چه داخلی و چه خرارجی را مردنظر 

هرا اعرم از صلی آ  گرد هرم آورد  تمرامی بخشدهد و هد  اقرار می
دولتی، خصوصی و داوطلبا  جهر  هماراری برا یاردیرر اسر  ترا از 

زیس  و از سوی دیرر سو موج  همسویی منافع اقتصادی با محیطیک
وتار گرردد. بایرد گفر  مسرئولی  سب  توفی ، رشد و پایرداری تسر 

ودآورتری بیشتر های بزرک و سوتارها مختص به تس اجتماعی شرت 
ها را در ها و سرازما ها نیسر  بلاره رفترار سرازمانی تمرام شررت آ 

های برزرک نسرب  بره اصرول گیرد. در این راستا هر چره شررت برمی
های تر شروند، شررت تر و آگراهود حسراسمحیطی خراخالقی و زیس 



 معدنی  شرکتهای   در بومی  الگوی  ارائه : اجتماعی  مسئولیت و اخالق  : و همکاران سنجر سالجقه   دکتر

 

 169 

ف
ص

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خال

ه ا
ام

لن
ل 

سا
هم

فد
ه

ه 
مار

 ش
،

1، 
14

01
 
 

 
ه 

قال
م

شی
وه

پژ
  
 

 

ها مصرتر خواهند شد تره از ایرن تر نیز در مراوده و تبعی  از آ توچک
ری  موجبا  جل  اعتمراد مشرتریا  و جامعره را فرراهم سرازند و در ط

صرور  ها بهتوا  چنین عنوا  نمود ته بقا  و پایداری شرت نهای  می
در ای اجتمراعی قرارگرفتره اسر .  هروزافزونی در گرو رعای  مسئولی 

نتایج نشا  داد ته مسئولی  اجتماعی بر عملارد مرالی ترأثیر مطالعاتی  
داری دارد و مزی  رقابتی، شهر  و رضرای  مشرتری برر نیمثب  و مع

-17) تندتأثیر مسئولی  اجتماعی بر عملارد مالی نقش میانجی ایفا می
مسئولی  اجتمراعی برات،  ها باته شرت   پژوهشررانی نشا  دادند.  (19

ها تمتررر در معرررض گذاری تارآمرردتری دارنررد زیرررا شرررت سرررمایه
یی با ارزش فعلی خالص منفی و تمتر مسرتعد هاگذاری در پروژهسرمایه
باشرند، همچنرین های ارزش فعلی خالص مثب  میپوشی از پروژهچشم
بیشرتری   اخترراع  ها با عملارد مسئولی  اجتماعی باتتر، از ثبشرت 
بین تیفی  سود و مسئولی  اجتماعی شررت  رابطره مند هستند و  بهره

 .(21و  20)منفی و معناداری وجود دارد 
دهنرده اثرر منفری و سازی معادت  ساختاری نشا همچنین نتایج مدل

برر اسراس اس .  مسئولی  اجتماعیبر  موانع مسئولی  اجتماعیمعنادار  
توسط   مسئولی  اجتماعیدرصد از تغییرا     4(،  2Rمقدار ضری  تعیین )

نترایج حاصرل برین   طبر   شرود.تبیرین میموانع مسرئولی  اجتمراعی  
 ،عدم توجه به منابع مالی در جه  رفاه جامعه ه عمومی،توجهی به رفابی

 توجه مدیرا  به نفع شخصی خود و عدم توجه به توانمند ترد  تارتنا 
ها از نروع تاهشری دارد. ایرن رابطرهبا مسئولی  اجتماعی رابطه وجرود  

شرد  توا  گف  میبه ضرای  مسیر چنین با توجه )معاوس( اس . هم
و مسرئولی  اجتمراعی    به نفرع شخصری خرودتوجه مدیرارابطه میا   

چنرین نترایج نشرا  های تحر  بررسری اسر . همبیشتر از سایر مؤلفه
تی و آب و هرای صروتوجه نارد  به جلروگیری از آلودگیدهد میا   می

 هوایی با مسئولی  اجتماعی رابطه آماری معنادار وجود ندارد.
-22 و 13، 8، 4ا  )برخری پژوهشررر نتایج حاصل از این یافته با نتایج

در شرت  معدنی و صنعتی گل گهر بین موانع  همخوانی دارد.  (29و    27
مسئولی  اجتماعی بر مسئولی  اجتماعی رابطه منفری و معنرادار وجرود 

ها تنها به ظرفی  بسیاری از شرت   توا  استدتل نمودمیدارد بنابراین  
مسررئولی  های ریزی و اثرگررذاری سیاسرر داخلرری خررود برررای برنامرره

بلاه مشاورا  مسئولی  اجتمراعی   تنند،اجتماعی شرتتی خود اتتفا نمی
پذیری ها در تفار استراتژیک درباره مسئولی گیرند تا به آ را به تار می

های اجتمراعی، هردای  تحلیرل ذینفعرا  و توسرعه و مردیری  سیسرتم
طور اختصاصری در گزارش دهی تمک تنند. بعضی از این مشراورا  بره

های سرازما  اره معمروتًتنند. بااینوزه مسئولی  اجتماعی فعالی  میح
هررای تننررد، بعضرری از انجمننسرربتاً توچررک از مشرراورا  اسررتفاده می

وتارها هرم خردما  مشراورهای ارا ره پذیری اجتماعی تسر مسئولی 
 های بزرک صنعتی مشاوره مدیری  و مشاورهدهند. همچنین، شرت می

 عنوا  یای از مجموعه خردما  خرود پیشرنهادبه  مسئولی  اجتماعی را
هررای چنررد طرفرره برررای دهنررد. عررالوه بررر ایررن، رشررد همااریمی

دهی اشرتراتی مسرئولی  پذیری اجتماعی باعث شده سرازما مسئولی 
وتار، هررای تسرر ها، مراتررز دولترری، انجمناجتمرراعی بررین شرررت 

یابرد. افرزایش  های جامعه محلری رواجنهاد، و سازما های مردمسازما 
سازمانی، نیاز بررای پرسرنل اجتماعی درو استفاده از تارتنا  مسئولی   

دهد. هر چقردر اهمیر  مسرئولی  دیده در این حوزه را نشا  میآموزش
ها تجربرره و شایسرتری مرردیرا  اجتمراعی بیشررتر شرود، برررای شررت 

  یابد و موانع اجرای مسئولیشا  اهمی  بیشتری میمسئولی  اجتماعی
 شود.طور مناس  از میا  برداشته میاجتماعی به

هایی های مشابه این حروزه دارای محردودی این پژوهش مانند پژوهش
این پرژوهش عبارتنرد از:  یها یمحدود نیترمهماس  ته ته برخی از 

یای از مشاال  مهم فرا روی پژوهشررر جلر  هماراری و اعتمراد و 
ی گل گهر برود. همچنرین ابرزار اطمینا  مدیرا  شرت  معدنی و صنعت

ها باار رفته پرسشنامه بود و افراد ممان اس  به دتیل مختل  واقعی 
ود بهتر برود را در مورد خود و سازما  منعاس نانند، برای رفع این تمب

از مصاحبه و مشاهده یا سایر موارد در صور  اماا  استفاده شود ته به 
 اانا  این امر میسر نشد.های زمانی، منابع و ام دلیل محدودی 

ها و نتایجی ته از پژوهش حاصل شد پیشرنهاد باتوجه به این محدودی 
لر  های مختابتدا شناخ  ترافی از جنبره  هاته مدیرا  سازما   شودیم 

پذیری اجتماعی شرتتی و وظایفی ته در مقابل ذینفعرا  حوزه مسئولی 
تننردگا ، جامعره و ینسازما  اعم از تارتنا ، سهامدارا ، مشتریا ، تأم 

گذاری، محیط طبیعی شناخ  تافی دارند، تس  ترده و نهایتاً با سرمایه
ک عضو عنوا  یها نقش خود را بههای تاربردی و اجرای آ ارا ه برنامه
تننرد، ایفرا تننرد. همچنرین پیشرنهاد ای ته در آ  فعالی  میاز جامعه

در زمینرره  رسررانی مناسرر  جهرر  معرفرری اقررداما اطالع شررودیم 
پذیری اجتماعی شرت  به مشتریا  از طری  رادیو، تلویزیرو ، مسئولی 

 .اینترن ، مجال ، برچس  محصول و جشنواره و میره صور  بریرد

 

 گیرینتیجه
نتیجه گرفر  تره جهر  افرزایش  توا یم تحقی    یهاافتهیبا توجه به  

ی، نوآوری سازمانعملارد اجتماعی، هوی مسئولی  اجتماعی باید عوامل 
مشارتتی، تیفی  محیط شهری، رفتارهای پرخطر، توسعه پایدار، تمرترز 
مالای ، سالم  سازمانی، هنجارهای اخالقی و دینی، ارزش درک شده، 

در نظرر گرفتره شرود.   ری، ارزش شررت  و حمایر  دولر اخالق رهب
سیرجا  برای نهادینه سازی اخرالق و   گهر  گل  صنعتی  -معدنی  شرت 

ماعی محتاج ترویج مستمر و اثربخش اخرالق و مسرئولی  مسئولی  اجت
اجتماعی برای همه ارتا  سازما  اس . همچنین در ایرن امرر مروانعی 

توجه نارد  به جلوگیری ،  توجهی به رفاه عمومیبیوجود دار ته شامل  
به منابع مالی در جهر   عدم توجه، های صوتی و آب و هواییاز آلودگی
عدم توجره بره توانمنرد و    به نفع شخصی خودتوجه مدیرا،  رفاه جامعه

های ضمن خدم  ارتقرای ، ته بایستی با آموزششودیم   ترد  تارتنا 
آگاهی مدیرا  نسب  به پیامدهای اخالق و مسئولی  اجتماعی تراهش 

ولی  مسرئاخالقری و  هرای حاصرل از داشرتن دیردگاه  ارزشپیدا تنند.  
بهتررر، افررزایش  توانررد شررامل شررهر اجتمرراعی در یررک سررازما  می

نفس مشتری، رهبری، صنع  بهترر و تارتنرا  ممترازتر باشرد. اعتمادبه
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همچنین، بر اساس مسئولی  اجتماعی سازمانی، مدیرا  یعنری تسرانی 
تننرد، بایرد مطمرئن باشرند ته تصمیماتشا  رفتار سازما  را هدای  می

ا  ها در تل سازما  تعمیم یابد. بنرابراین، تصرمیمچارچوب اخالقی آ 
اجتماعی آنا  را مدنظر قرار ای باشد ته مسئولی  گونهمدیرا  بایستی به

 .دهد
 

                 خالقیا  یالحظههام
 :شددر تحقی  حاضر تمام مالحظا  اخالقی در نظر گرفته 

 تردابیرو اتخراذ    واحدهای مورد پرژوهشاصل رازداری و حف  اسرار  .  1
ط پژوهشررر رعایر  شرد، آ  توسر  مناس  بررای جلروگیری از انتشرار

 نبود؛ هاپرسشنامههمچنین نیازی به ذتر نام در 

رضای  تامل اخذ آگاهانه و آزادانه . از واحدهای مورد پژوهش بصور  2
 بود؛ این رضای  به شال تتبی ،شد

ر و تامرل منتشر صادقانه، دقیر اعم از منفی و مثب ؛   نتایج پژوهش.  3
 شد.
 

 هنام واژه
  Social responsibility .1 اجتماعی  مسؤولی  

  Beneficiaries .2 ذینفعا  

  Customer satisfaction .3 مشتری   رضای 

  Brand image .4 تصویر برند

  Reputation .5 شهر 

  Social Welfare .6 رفاه اجتماعی 

  Business decisions .7 تجاری  تصمیما  

  Business strategy .8 تجاری  ستراتژی ا

  Sustainable Development .9 ر پایدا توسعه

  Environmental .10 زیس  محیطی 

  Economic responsibility .11 مسئولی  اقتصادی 

  Moral responsibility .12 مسئولی  اخالقی 

  Corporate Governance .13 حاتمی  شرت  

  Job creation .14 ایجاد اشتغال 

  Capital production .15 سرمایه  تولید
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