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 سرآغاز 
 آغـاز   1920 در دهـۀ     1پذیري اجتماعی شـرکتی     مفهوم مسئولیت 

عنوان یک موضوع جدي و مهم در میان رهبران      ورود آن به  . شد
، بـا شکـست مواجـه شـد و در سـال             1950 ۀ تا دهـ   2وکار  کسب
برخـی  ). 1(وکار بیان شد    اي با عنوان تعهد کسب      ، در مقاله  1951

ت به حداکثر رساندن منـافع و       وکار جه   این مفهوم را تعهد کسب    

). 2(انـد   هـاي اجتمـاعی، بیـان کـرده         رسـاندن هزینـه    به حـداقل  
 و اخالقـی    3پذیري اجتماعی شرکتی به رفتار مسئوالنه       مسئولیت

شـود    و افراد درون و بیرون از شرکت مربـوط مـی          با برخورداران   
وکـار بـراي    تـوان آن را تعهـد مـداوم کـسب      همچنین، مـی  ). 3(

شدن در توسـعۀ     وکار و سهیم     کسب 4ابق با اخالق  رفتارکردن مط 

  )مقالۀ پژوهشی(
  

  وکار در بخش کشاورزي پذیري اجتماعی شرکتی و اخالق کسب مسئولیت
  

  *2فهام الهامدکتر  ،1ياکبر یمرتضدکتر 

 رانیا تهران، تهران، دانشگاه ،ینیکارآفر دانشکدهاورانه، گروه کارآفرینی فنّ. 1

  رانیا تهران، دانشگاه ،يکشاورز توسعه و اقتصاد دانشکدهگروه ترویج و آموزش کشاورزي، . 2

  )11/7/94:، تاریخ پدیرش6/4/94: تاریخ دریافت(

  چکیده

ذیري اجتماعی شرکتی و اخالق پ ، توجه به مسئولیتاستزیستی  وکار داراي اثرات اجتماعی، اقتصادي و محیط  کسبدلیل اینکه به :زمینه
وکار در پنج استان  پذیري اجتماعی شرکتی و اخالق کسب اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی مسئولیت براین .ضروري استکار  و کسب

  .  بخش کشاورزي اجرا شدهاي کشور در میان بنگاه
  

هاي پنج استان کشور شامل  امعه آماري مدیران بنگاهج.  همبستگی است- پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردي و از نوع توصیفی:روش
ها  داده. گیري تصادفی ساده انتخاب شدند  نفر به روش نمونه150کرمانشاه، فارس، زنجان، مرکزي، کهگیلویه و بویراحمد بود که از میان آنها 

 مستقل و آزمون کروسکال والیس استفاده tن توسط پرسشنامه گردآوري شدند و براي تجزیه تحلیل آنها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمو
  .  شد

  

همچنین، . بودند) 33/4(تر از میانگین  پذیري اجتماعی شرکتی پایین ها داراي مسئولیت  درصد از بنگاه4/65 نتایج نشان داد که :ها یافته
پذیري اجتماعی  ۀ مثبت و معناداري میان مسئولیترابط. بود) 32/4(ها باالتر از میانگین   درصد از بنگاه52وکار در میان  وضعیت اخالق کسب
همچنین، نتایج بیانگر وجود تفاوت معنادار . توکار با سن مدیر، تعداد کارکنان و سابقۀ فعالیت مدیر در بنگاه وجود داش شرکتی و اخالق کسب

  . لی مدیر، محل استقرار و نوع بنگاه بود رشته تحصیوپذیري اجتماعی شرکتی از نظر جنسیت  وکار و مسئولیت میان میانگین اخالق کسب
  

پذیري نسبت به برخورداران اجتماعی و  هاي اجرایی در خصوص مسئولیت پذیري اجتماعی شرکتی، برنامه در زمینه مسئولیت :گیري نتیجه
کار،  و نشور اخالق کسبهمچنین، در تدوین م. زیست در اولویت تدوین قرار دارد هاي مردم نهاد و محیط غیراجتماعی از قبیل سازمان

  . هنجارهاي مربوط به قیمت و توزیع و همچنین، هنجارهاي مربوط به تعهد و افشاء اطالعات محصول نیاز به توجه جدي دارد
  

  وکار، بنگاه اقتصادي پذیري اجتماعی شرکتی، هنجارهاي اخالقی، اخالق کسب مسئولیت :کلیدواژگان
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 ٢

که سبب بهبـود کیفیـت زنـدگی         طوري  اقتصادي تعریف کرد، به   
اش و همچنین جامعـۀ محلـی و اجتمـاع در     نیروي کار و خانواده   
کنـد    پذیري اجتماعی بیان مـی      مسئولیت ).4(مقیاس بزرگتر شود  

ل هاي مسئو   وکار نیست و سازمان     که تنها سودآوري هدف کسب    
ترنـد و بـه    در برابر جامعه، در عملکرد تجـاري خـود نیـز موفـق            

اهدافی چون فـروش محـصوالت، اعتمادسـازي و کـسب برنـد             
  ).5(رسند می

پـذیري اجتمـاعی شـرکتی از نظـر مفهـومی، موضـوع           مسئولیت
وکار همیشه اثرات اجتماعی، اقتصادي و  باشد؛ کسب جدیدي نمی 

کننـدگان و     لـت، مـصرف   ، دو برخـورداران زیستی دارد و با       محیط
مـسئولیت اجتمـاعی شـرکتی فراتـر از         ). 6(مالکان مرتبط اسـت   

توانـد مطـرح      الزامات اقتصادي و قانونی است و در چهار بعد می         
ــی و      ــانونی، اخالق ــصادي، ق ــسئولیت اقت ــامل م ــه ش ــود ک ش

مرکز تـرویج و مـسئولیت اجتمـاعی        ). 7 و   2( است   5بشردوستانه
ــنج بعــد مــسئولیت اجتمــا  ــران را شــرکتی، پ عی شــرکتی در ای

مـسئولیت اجتمـاعی در جامعـه و        : نمایـد  گونه معرفـی مـی     بدین
زیست، مـسئولیت اجتمـاعی      کشور، مسئولیت اجتماعی در محیط    

در محیط بازار و صنعت، مـسئولیت اجتمـاعی در محـیط کـار و               
هـاي درون سـازمانی    مسئولیت اجتماعی در رهبري و توانمنـدي      

وجـود    تخاذ هرگونه تصمیمی، موجب بـه     با وجود این ابعاد، ا    ). 8(
شود؛ بـدین معنـا کـه     آمدن مسئولیت اجتماعی براي سازمان می 

اي بر نظام اجتماعی دارند، چگـونگی         ها تأثیر عمده    چون سازمان 
اي باشد که در آن زیانی بـه جامعـه      گونه  ها نیز باید به     فعالیت آن 

گذارند، بر  زیست احترام ب    نرسد، از قوانین اطاعت کنند، به محیط      
تأثیر فعالیت خود بر جامعۀ محلی، صنعت، سهامداران و در کـل            

  ). 9(به مردم بیندیشند
پذیري اجتماعی شرکتی، یک برنامه کاري مهم اسـت،           مسئولیت

خواهند در صورت امکان محصوالت       کنندگان می   چرا که مصرف  
فروشـندگان  . شرکتی را خریداري کنند که به آن اطمینان دارنـد         

هایی شکل دهنـد کـه        خواهند همکاري خود را با شرکت      هم می 
خواهنـد    کارمندان هم می  . ها اعتماد داشته باشند     توانند به آن    می

هایی کار کنند که قابـل احتـرام باشـند و نهادهـاي        براي شرکت 
هایی دارنـد کـه در    غیرانتفاعی هم تمایل به کار کردن با شرکت      

هـاي   هـایی در حـوزه   لهاي منطقی و ابتکار عم    حل  پی یافتن راه  

هــاي  در دنیــاي امــروز شــرکت). 10(مــسایل مــشترك باشــند 
هایی با هدف کسب سود تنزل       توان در حد بنگاه     اقتصادي را نمی  

ها را به مثابه نهادهاي اجتماعی تلقی کرد که ادامـه           داد، باید آن  
پذیر است که کاالها و خدماتـشان         ها تنها زمانی توجیه     حیات آن 

هـاي    اجراي فعالیـت   ).11(اف اجتماعی کمک کند     به تأمین اهد  
هـا، منـافعی از قبیـل         پذیري اجتماعی شرکتی در بنگاه    مسئولیت

وري بیـشتر و کیفیـت بـاالتر،      هاي عملیاتی، بهـره     کاهش هزینه 
افزایش ایمنی محصول و برتري نام و نشان شرکت را به همراه            

  ). 12(خواهد داشت 
ن آن را یکی از گرایـشات       توا  وکار، می   در خصوص اخالق کسب   

وکار   التزام به اخالق در کسب    . سنتی مهم علوم اقتصادي دانست    
اي اجتمـاعی و   آورد کـه خـود سـرمایه        نوعی اعتماد به وجود می    

هاي مربوطه را تـضمین       ارزشمند است و موفقیت بلندمدت بنگاه     
از سوي دیگر، بسیاري از نامالیمات مربوط به کـارکرد    . نماید  می

ها به عدم التزام اخالقی کارگزاران اقتصادي بر           و بنگاه  ها  شرکت
وکار به دنبال پاسخ بـه ایـن سـوال کلـی       اخالق کسب . گردد  می

وکـار، عـالوه بـر رعایـت          است که آیـا عملیـات بـازار و کـسب          
مالحظات قانونی، از لحاظ اخالقی نیز مورد قبول هست یا خیر؟           

الزامات اخالقـی،   وکار، همه     شایان ذکر است که در کسب     ). 13(
مبتنی بر قانون، مقررات یا دستورالعمل نیـستند، بلکـه صـاحبان            

اي از اصـول   کنند که اگر پـاره  وکار به مرور زمان درك می   کسب
را رعایت نکنند شانسی براي نفوذ به بازار یا حتی ادامـۀ فعالیـت     

 ). 7(ندارند 

وکار شرطی الزم بـراي موفقیـت         در دنیاي معاصر، اخالق کسب    
توانـد    وکار مـی    گسترش اخالق کسب  . شود  در تجارت قلمداد می   

هاي تولیـدي و   با ایجاد روحیۀ اعتماد متقابل میان صاحبان بنگاه    
وکار بینجامـد     مشتریان، به موفقیت هر چه بیشتر صاحبان کسب       

وکار در جوامعی مانند ایران که        عدم توجه به اخالق کسب    ). 14(
ه و بـا کـشورهاي پیـشرفته    هاي اخالقی غنـی بـود    داراي ارزش 

توانـد معـضالت بزرگـی بـراي       فاصله قابل تـوجهی دارنـد، مـی       
هـا بـه وجـود آورد و مـشروعیت و اقـدامات آن را مـورد                شرکت

پرسش قرار داده و در نتیجه سـود و موقعیـت شـرکت را تحـت                
  ). 15(تأثیر قرار دهد 
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هــاي اخیــر، درك  در ســالنکتــۀ حــائز اهمیــت آن اســت کــه 
وکارهـاي بخــش   در کـسب برخـورداران   و سـایر  کننـده  مـصرف 

نارضـایتی  ). 16(کشاورزي به طور جدي در حال افزایش اسـت           
وجـود     به با صنعتی شدن تولید محصوالت کشاورزي     که  عمومی  

در هـسته   وکارهـاي کـشاورزي و صـنایع غـذایی را             آمده، کسب 
در چنین شرایطی، پیروي    . )17 ( اجتماعی قرار داده است    مباحث

عنـوان   ها و انتظارات اجتمـاعی، بـه    ه از هنجارها، ارزش   یک بنگا 
بقاي شرکت را در دراز مـدت تـضمین         آید که     شمار می   منبعی به 

پــذیري اجتمـاعی شــرکتی و اخــالق   مــسئولیت ).18 (کنــد مـی 
توانند ابزارهـاي مناسـبی بـراي ایجـاد درسـتی و              وکار می   کسب

ز فعالیـت   عبارت دیگـر، مجـو      وکار و یا به     حقانیت اقدامات کسب  
از سوي دیگر، با توجه به موضوعات مـرتبط    ). 19(باشند    شرکت  

ــذایی و چــالش   ــت غ ــا امنی ــه همان ــدار ک ــعه پای ــا توس ــاي  ب ه
هـاي    گیرد، این دو مهم براي بنگاه       زیستی را نیز در بر می       محیط

بخـش کـشاورزي بـه    . بخش کشاورزي بسیار ضـروري هـستند   
معه دارد، به شدت با     زیست و جا    دلیل اثري که بر اقتصاد، محیط     

وکـار گـره      پذیري اجتمـاعی شـرکتی و اخـالق کـسب           مسئولیت
  .خورده است

پذیري اجتماعی شرکتی و اخالق  مطالعاتی در خصوص مسئولیت   
هـاي اقتـصادي در داخـل و خـارج از کـشور          وکار در بنگاه    کسب

صورت گرفته است که با توجه به اهداف تحقیـق بـه برخـی از               
برخی مطالعات دریافتنـد تعـداد کارکنـان        . ودش  ها پرداخته می    آن

پذیري شـرکتی تاثیرگـذار اسـت     هاي مسئولیت  شرکت بر فعالیت  
اي نشان داد که تفاوت قابل توجهی در          نتایج مطالعه ). 21 و   20(

پذیري اجتماعی به لحاظ جنسیت،       درك افراد نسبت به مسئولیت    
اي  مطالعـه ). 22(سن، تحصیالت و رشته تحصیلی وجود نداشت      

پذیري اجتماعی شرکتی را بـا توجـه بـه تنـوع              مقیاس مسئولیت 
  مـسئولیت : بندي نموده است    برخورداران به چهار مسئولیت طبقه    

ــاعی   ــورداران اجتم ــال برخ ــاعی در قب ــاعی6اجتم ، 7 و غیراجتم
مسئولیت اجتماعی در قبال کارکنان، مسئولیت اجتماعی در قبال         

  همچنـین، ). 23(دولـت   مشتریان و مسئولیت اجتماعی در قبـال        
اي بیانگر آن بود که تفاوت قابل توجهی در درك مدیران             مطالعه
هاي مسئولیت اجتماعی شـرکت بـه لحـاظ           ها از شاخص    شرکت

اي،  بـر اسـاس مطالعـه    ).24(جنسیت، سن و درآمـد وجـود دارد   

وکار در ایران شامل هنجارهاي       گیري اخالق کسب    مقیاس اندازه 
، هنجارهـاي   9هـاي اطالعـات و قـرارداد      ، هنجار 8قیمت و توزیع  

، و هنجارهـاي    11، هنجارهاي تعهد و افشاء    10محصول و تبلیغات  
 بر اساس تحقیقـات،   ). 25(باشد     می 13 و کمال  12صداقت عمومی 

گرایش زنان براي رفتارهاي اخالقی بیشتر از مردان بوده اسـت           
)26.(  

: ســواالت تحقیــق عبارتنــد ازبــر اســاس مطالــب ذکــر شــده،  
وکـار در میـان       پذیري اجتماعی شرکتی و اخالق کسب       لیتمسئو
هــاي بخــش کــشاورزي، در چــه وضــعیتی اســت؟ چــه   بنگــاه
هــاي شــرکتی بــر  هــاي فــردي مــدیران و چــه ویژگــی ویژگــی
وکـار تاثیرگـذار      پذیري اجتماعی بنگاه و اخالق کـسب        مسئولیت

  است؟ 
   

  روش 
رت و  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردي، از نظر میزان نظـا          
هـا از  درجه کنترل متغیرها، میدانی، از نظر نحـوة گـردآوري داده   

نوع پیمایشی و از نظر بررسی روابط بین متغیرها، یـک تحقیـق             
هـاي کوچـک و     پژوهش در بنگـاه   . شود  همبستگی محسوب می  

کـه داراي مجـوز     )  نفـر پرسـنل    50تا  (متوسط بخش کشاورزي    
تماعی استان بودنـد، بـر      فعالیت از ادارة کل تعاون، کار و رفاه اج        

اساس نظر کارفرما در پنج استان کشور شامل کرمانشاه، فـارس،     
زنجان، مرکزي، کهگیلویه و بویراحمـد انجـام شـد کـه جامعـه              

گیـري  با استفاده از روش نمونـه . آماري پژوهش را تشکیل دادند 
هـا     پرسـشنامه توسـط مـدیران بنگـاه        150تصادفی ساده، تعداد    

شناختی گروه نمونه به شرح زیر        هاي جمعیت  ویژگی. تکمیل شد 
  :است

انـد    ۀ مورد بررسـی را مـردان تـشکیل داده         بیش از نیمی از نمون    
کمتـرین  .  سـال بـود    37میـانگین سـنی نمونـه،       ).  درصد 3/51(

میزان .  مهندسی، اختصاص داشت-فراوانی به مدیران رشته فنی
حـدود  .  درصد از افراد کارشناسی و بـاالتر بـود         6/78تحصیالت  

 سـال   10از افـراد، سـابقۀ فعـالیتی بـاالي          )  نفـر  42( درصد   28
 42 بنگـاه مـورد بررسـی تعـاونی و           79بر اساس نتایج،    . داشتند

بر اساس نتـایج،  . بنگاه سهامی عام و مابقی سهامی خاص بودند      
همچنـین،  . ها در مناطق روستایی واقع بودنـد       درصد بنگاه  8/78

  . نفر کارکن داشتند10ها زیر   درصد از بنگاه90حدود 
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بــراي . جهــت گــردآوري اطالعــات از پرســشنامه اســتفاده شــد
پـذیري اجتمـاعی شـرکتی، از برخـی           سنجش متغیـر مـسئولیت    

مطالعات الهام گرفته و چهار شاخص کارکنان، مشتریان، دولت و     
). 23(برخورداران اجتماعی و غیراجتمـاعی در نظـر گرفتـه شـد             

 در ادبیـات نظـري تحقیـق        هـا از مطالعـات بررسـی شـده          گویه
هـاي تـشکیل دهنـدة هـر          میانگین امتیاز گویـه   . استخراج شدند 

ها، امتیاز متغیـر      شاخص، امتیاز شاخص و میانگین امتیاز شاخص      
همچنـین، در  . پذیري اجتماعی شـرکتی را تـشکیل داد      مسئولیت

گیري از برخی مطالعـات،      وکار با بهره    این پژوهش، اخالق کسب   
ارهاي قیمت و توزیع، هنجارهاي اطالعات و با پنج شاخص هنج 

قرارداد، هنجارهاي محصول و تبلیغات، هنجارهاي تعهد و افشا،         
هـر  ). 25(و هنجارهاي صداقت عمومی و کمال، سـنجیده شـد           

هایی در قالب طیف لیکرت سـنجیده         شاخص، با استفاده از گویه    
مـاعی  پذیري اجت   امتیاز این متغیر نیز همانند متغیر مسئولیت      . شد

با نظرخـواهی از صـاحبنظران در زمینـه       . شرکتی محاسبه گردید  
وکـار، اعتبـار    پذیري اجتماعی شرکتی و اخـالق کـسب      مسئولیت

براي تعیـین پایـایی پرسـشنامه از     . محتوایی پرسشنامه تأیید شد   
. روش آلفاي کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدي بهـره گرفتـه شـد            

مـورد بررسـی، بـاالي      هاي    ضریب آلفاي کرونباخ براي شاخص    
همچنـین،  .  بود که بیانگر پایایی مناسـب پرسـشنامه اسـت          7/0

هاي به دست آمده در تحلیل عـاملی تأییـدي بـا              مقادیر شاخص 
افـــزار لیـــزرل نـــشان داد کـــه متغیرهـــاي  اســـتفاده از نـــرم

وکـار از دقـت     پذیري اجتماعی شرکتی و اخالق کـسب        مسئولیت
  . ودندگیري برخوردار ب الزم براي اندازه

هـاي   هـا از آمـاره   در این پژوهش، جهـت تجزیـه و تحلیـل داده      
توصیفی شامل درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و ضـریب          
تغییرات و براي آمار استنباطی از ضـریب همبـستگی پیرسـون،            

افـزار    مستقل و آزمون کروسکال والیس با اسـتفاده نـرم      tآزمون  
SPSS  افـزار  تأییـدي نیـز از نـرم      جهت تحلیل عاملی    .  اقدام شد

  .لیزرل بهره گرفته شد
  

  ها  یافته
ــدول     ــله در ج ــایج حاص ــه نت ــه ب ــا توج ــاد  )1(ب ــان ابع ، از می

هاي مورد بررسی، بعد     پذیري اجتماعی شرکتی در بنگاه      مسئولیت

دولــت در اولویــت اول، مــشتریان در اولویــت دوم، کارکنــان در 
یراجتمــاعی در اولویــت ســوم و بعــد برخــورداران اجتمــاعی و غ

  . اولویت آخر قرار گرفته است
  

پذیري  بندي ابعاد متغیر مسئولیتاولویت: 1جدول 
  اجتماعی شرکتی

انحراف   میانگین  ابعاد
  معیار

ضریب 
  تغییرات

  150/0  68/0  52/4  دولت
  152/0  61/0  01/4  مشتریان
  182/0  72/0  96/3  کارکنان

اجتماعی و برخورداران 
  210/0  82/0  91/3  غیراجتماعی

  
هـا داراي      درصـد از بنگـاه     4/65،  )2(با توجه بـه نتـایج جـدول         

 از  33/4(تـر از میـانگین        پذیري اجتماعی شرکتی پایین     مسئولیت
  . بودند) 5

 
ها بر حسب میزان توزیع فراوانی بنگاه: 2جدول 

  پذیري اجتماعی شرکتی مسئولیت
میزان مسئولیت اجتماعی 

درصد   درصد  فراوانی  شرکتی
  تجمعی

  7/26  7/26  40  )65/2 - 76/3(پایین 
  3/65  7/38  58  )76/3 -33/4(به نسبت پایین
  7/96  3/31  47  )33/4 -90/4(به نسبت باال

  100  3/3  5  )90/4 - 5(باال 
    100  150  جمع

  
 ابعـاد اخـالق      ، اولویـت  )3(با توجه به نتـایج حاصـله در جـدول           

ات، وکار به ترتیـب شـامل هنجارهـاي محـصول و تبلیغـ              کسب
، هنجارهــاي 14 هــاي تجــاريهنجارهــاي اطالعــات و قــرارداد

ــع، و      ــت و توزی ــاي قیم ــال، هنجاره ــومی و کم ــداقت عم ص
  . باشد هنجارهاي تعهد و افشاء می

  
بندي ابعاد متغیر اخالق   اولویت:3جدول 

  وکار کسب
انحراف   میانگین  ابعاد

  معیار
ضریب 
  تغییرات

  140/0  56/0  01/4  هنجارهاي قیمت و توزیع
هنجارهاي اطالعات و 

  134/0  59/0  39/4  قرارداد
هنجارهاي محصول و 

  130/0  58/0  47/4  تبلیغات
  161/0  69/0  27/4  هنجارهاي تعهد و افشاء

هنجارهاي صداقت عمومی 
  138/0  62/0  48/4 و کمال
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 52( نفر 78وکار  ، میزان اخالق کسب)4(با توجه به نتایج جدول      

  .بود) 5 از 32/4(تر از میانگین از پاسخگویان، باال) درصد

  

توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اخالق : 4جدول 
  وکار کسب

میزان اخالق 
  وکار کسب

درصد   درصد  فراوانی
  تجمعی

  3/13  3/13  20  )0 -80/3(پایین
  48  7/34  52  )80/3 -32/4(به نسبت پایین
  90  42  63  )32/4 - 84/4(به نسبت باال

  100  10  15  )84/4-5(باال 
    100  150  جمع

  
پـذیري    ، هـر دو متغیـر مـسئولیت       )5(با توجه بـه نتـایج جـدول         

وکار با متغیرهاي تـصادفی اول        اجتماعی شرکتی و اخالق کسب    
  .  رابطۀ مثبت و معناداري را داشتند

  
  جدول تحلیل همبستگی متغیرهاي پژوهش: 5جدول 

متغیرهاي تصادفی  متغیرهاي تصادفی دوم
اخالق   اول

  وکار کسب
پذیري  مسئولیت

  اجتماعی شرکتی
  254/0**  198/0*  سن مدیر

  187/0*  199/0*  تعداد کارکنان 
فعالیت مـدیر در    سابقۀ  
  بنگاه

**250/0  **305/0  

   خطا05/0 و 01/0معناداري در سطح : *و **
  
  

ــدول   ــل از ج ــایج حاص ــه )6(نت ــت ک ــاکی از آن اس ــین : ، ح ب
وکار مدیران از     کسبپذیري اجتماعی شرکتی و اخالق        مسئولیت

میـانگین اخـالق    . نظر جنسیت تفاوت معنـاداري وجـود داشـت        
پذیري اجتمـاعی شـرکتی در میـان زنـان            وکار و مسئولیت    کسب

پـذیري اجتمـاعی      بین مسئولیت . مدیر بیشتر از مردان بوده است     
وکار مدیران از نظر رشتۀ تحصیلی تفاوت  شرکتی و اخالق کسب
هـاي    ر دو تحلیـل، میـانگین رشـته       در ه . معناداري وجود داشت  

بـین میـانگین    . هاي کشاورزي بـود     غیرکشاورزي باالتر از رشته   
پـذیري اجتمـاعی شـرکتی         وکار و مـسئولیت     میزان اخالق کسب  

ها در شهر واقـع شـده اسـت نـسبت بـه               مدیرانی که شرکت آن   
هـا در روسـتا واقـع شـده اسـت، تفـاوت               مدیرانی که شرکت آن   
وکـار    بین میانگین میـزان اخـالق کـسب      .معناداري وجود داشت  

بوده، نسبت بـه    ) عام و خاص  (ها سهامی     مدیرانی که شرکت آن   
ها تعاونی بود، تفاوت معناداري در سـطح          مدیرانی که شرکت آن   

پـذیري    این نتیجه براي مـسئولیت    . یک درصد خطا وجود داشت    
در هـر دو تحلیـل، میـانگین      . اجتماعی شرکتی نیز صادق اسـت     

  .هاي سهامی بوده است  تعاونی بیشتر از شرکتهاي شرکت
  

  بحث

پذیري اجتمـاعی شـرکتی       بندي مسئولیت   نتایج حاصل از اولویت   
ها اولویـت اول را بـه دولـت و آخـرین              بیانگر آن است که بنگاه    

اولویت را بـه برخـورداران اجتمـاعی و غیراجتمـاعی اختـصاص             
 مورد بررسـی   هاي  این نتیجه حاکی از آن است که بنگاه       . اند  داده

دانند و سپس به ترتیب      اولین مسئولیت خود را در قبال دولت می       
الزم . مشتریان، کارکنان و برخورداران اجتمـاعی و غیراجتمـاعی       

بـراي  . شـمار آورنـد   ها برخورداران دیگر را هم بـه  است که بنگاه 
یک بنگاه، برقراري تعادل میان عالیق برخورداران مختلف مهم         

، احــساس مــسئولیت مــدیران نــسبت بــه همچنــین. باشــد مــی
زیـست و نــسل آینـده، نــسبت بـه ســایر مـوارد جایگــاه      محـیط 
  . تري را به خود اختصاص داده است پایین

بر اساس نتایج، محل اسـتقرار بنگـاه، بـر رفتارهـاي اخالقـی و               
هایی   پذیري اجتماعی بنگاه تاثیرگذار بوده است و بنگاه         مسئولیت

اند تفاوت معناداري از نظر توجـه         هکه در محیط شهري واقع شد     
پـذیري اجتمـاعی شـرکتی بـا          وکار و مـسئولیت     به اخالق کسب  

با وجـود ایـن کـه در    . هاي مستقر در محیط روستایی دارند   بنگاه
محیط روسـتایی، بـه دلیـل ارتباطـات غیررسـمی مـشتریان بـا               

شود، بـا ایـن       سرعت منتشر می    یکدیگر، رفتارهاي غیراخالقی به   
هاي مستقر در محیط شهري،        دلیل توجه بیشتر بنگاه    وجود شاید 

تنوع و تعداد بیشتر مشتریان و کارکنان بنگاه و رقابـت بـا سـایر           
دانند بـه دلیـل وجـود رقبـاي بیـشتر در              ها می   آن. ها باشد   بنگاه

تواند سبب کاهش مشتري و      محیط شهري، رفتار غیراخالقی می    
دتر سبب حـذف از     در نتیجه کاهش سودآوري و یا در موارد شدی        

  . بازار گردد
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وکـار و     هـا اخـالق کـسب       نتایج بیانگر آن است که براي تعاونی      
پذیري اجتماعی شرکتی اهمیـت بیـشتري نـسبت بـه             مسئولیت
 درصـد  78با توجه به ایـن کـه حـدود       . هاي سهامی دارد    شرکت
ها در محیط روستا مـستقر هـستند، تعـاونی در آن محـدوه       بنگاه

به خاطر این ویژگـی و قابـل رویـت بـودن       شناخته شده است و     
ــر ســهامداران و    ــه اکث ــل آن ک ــه دلی ــین ب ــداماتش و همچن اق

 بـازار هـستند،     ها از ساکنان دایمی محـدودة       کنندگان آن  مصرف
 . توانند اتهامات غیراخالقی خود را پنهان کنند ها نمی تعاونی

ق رابطه مثبت و معنادار میان سن مدیر و فعالیت در بنگاه با اخال    
پذیري اجتماعی شرکتی در ایـن پـژوهش          وکار و مسئولیت    کسب

به تایید رسیده است که با نتایج برخـی مطالعـات مطابقـت دارد              
وکار خود در ابتـدا شـاید      تر در کسب    به عبارتی، افراد جوان   ). 24(

وکـار را توجـه بـه بعـد           تنها عامل مهم پایـداري و رشـد کـسب         
ۀ فعالیت   با سنین باالتر و سابق     در حالی که افراد   . اقتصادي بدانند 
 اجتمـاعی رابطـۀ   اند که رعایت اخالق و مسئولیت    بیشتر، دریافته 

  . تنگاتنگی با عملکرد بنگاه و پایداري آن دارد
پـذیري اجتمـاعی      ة شـرکت بـر مـسئولیت      بر اساس نتایج، انـداز    

هاي برخـی مطالعـات       این نتیجه با یافته   . شرکتی تاثیرگذار است  
تواند ناشی از توجه به بعـد         این امر می  ). 21 و   20(مطابقت دارد   

هـاي کـوچکتر    هاي بزرگتر نسبت به شـرکت       کارکنان در شرکت  
نتایج آشکار نمود که گرایش     . جهت دستیابی به سود بیشتر باشد     

وکـار در     پذیري اجتماعی و اخالق کسب      مدیران زن به مسئولیت   
ایـن نتیجـه    . باشـد   هاي مورد بررسی بیشتر از مـردان مـی          بنگاه

همچنین، مـدیرانی کـه     ). 26(باشد    مطابق با برخی مطالعات می    
ها کشاورزي بـود، نـسبت بـه مـدیران داراي             رشتۀ تحصیلی آن  

پـذیري    تحصیالت غیرکشاورزي، توجـه کمتـري بـه مـسئولیت         
این نتیجه مطـابق    . وکار داشتند   اجتماعی شرکتی و اخالق کسب    

تواند به     دلیل این امر می    ).22(باشد    با نتایج برخی مطالعات نمی    
هاي کشاورزي    عدم تلفیق این مباحث در محتواي آموزشی رشته       

هـاي   راستاست که در دیدگاه   این نتیجه با این گفته هم     . باز گردد 
ــشاورزي و رعایــت معیارهــاي آن در   ــاره اخــالق ک جــاري درب

). 27(هاي گوناگون کشاورزي، عقب افتادگی وجـود دارد           فعالیت
  :گردد یج، پیشنهادهاي زیر ارایه میبر اساس نتا

هـاي    پـذیري اجتمـاعی بـا اسـتفاده از سیاسـت            ترویج مسئولیت 
در . ، متقاعدسـازي و انگیزشـی     15تشویقی، تنبیهی، توانمندسازي  

اجتماعی ها، بر ترویج مسئولیت در قبال برخورداران          این سیاست 
در ایـن خـصوص   . و غیراجتماعی تمرکز بیشتري صـورت گیـرد       

 به تخفیفات مالیاتی، تامین مالی ارزانتر، متعـادل کـردن      توان  می
همچنـین،  . قوانین دولت بین منافع شرکت و جامعه اشاره نمـود         

هاي ترویجـی مربوطـه از        شود اقدام   بر اساس نتایج، پیشنهاد می    
هـاي    هاي مستقر در روستا و شرکت       هاي سهامی، شرکت    شرکت

 . کوچک صورت گیرد

بـا  . زیـستی   ز رفتار مسئوالنه محیط   هایی جهت برو    توسعه مشوق 
توجه به وضعیت تخریب و آلودگی خـاك و کمبـود منـابع آبـی،        

بـسیار مهـم در هـر بنگـاه         مولفـه   زیـست در واقـع یـک          محیط
بنـابراین، الزم اسـت     . آید  شمار می   اقتصادي بخش کشاورزي به   

هـاي تولیـدي    زیستی در بنگاه رفتارهاي درست و نادرست محیط   
ــشاورزي و   ــش ک ــشوقبخ ــشان    م ــت ن ــل دریاف ــایی از قبی ه

 . ها تعریف گردد زیست، براي آن محیط

. هـا   برخـورداران و مـدیریت آن     توجه به افزایش رضـایت همـۀ        
پذیري اجتماعی شرکتی را بـه        توان در این پیشنهاد مسئولیت      می

 .عنوان ابزاري براي مدیریت برخورداران مورد توجه قرار داد

وکـار    ي اجتماعی و اخالق کسب    پذیر  تلفیق موضوعات مسئولیت  
هاي کشاورزي تا مـدیران آینـده بـا           در محتواي تخصصی رشته   

 . این مباحث آشنایی داشته باشند

ــرویج نقــش مــسئولیت ــذیري اجتمــاعی شــرکتی و اخــالق   ت پ
وکار در سودآوري و افزایش عملکرد بنگاه، بـراي مـدیران             کسب

 یـا   هـا و    هاي بخـش کـشاورزي از طریـق همـایش           جوان بنگاه 
هاي ساالنه به منظور کسب آگاهی و انگیـزه الزم بـراي            نشست

 .رعایت و انجام این دو مهم

پـذیري اجتمـاعی      اندازي مرکز مـشاوره و آمـوزش مـسئولیت          راه
 هاي اقتصادي بخش کشاورزي  شرکتی بنگاه

توانند به موضوعات تدوین      شایان ذکر است که محققان آتی می      
هـاي اقتـصادي بخـش        الیـت منشور اخالق کـسب و کـار در فع        

پـذیري اجتمـاعی    کشاورزي و عوامل موثر بر اقدامات مـسئولیت       
  . هاي بخش کشاورزي بپردازند بنگاه

نبـودن   فعـال   تـوان بـه       هاي پژوهش مـی     در خصوص محدودیت  
هاي مورد بررسی، فقـدان آمـار تعـداد        ها در استان    برخی از بنگاه  
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 همکـاري برخـی     هاي فعال در هر استان و همچنین، عدم         بنگاه
هاي فعال با پژوهشگران براي تکمیل پرسشنامه بـه دلیـل           بنگاه

  . موضوع تحقیق، اشاره نمود
  
  گیري نتیجه
هـاي بخـش کـشاورزي بـا          هاي اقتصادي از جملـه بنگـاه        بنگاه

بـا در نظـر گـرفتن تنـوع     . باشـند  برخورداران متنوعی روبرو مـی   
ن اجتمـاعی و  برخورداران و نتایج پژوهش، توجـه بـه برخـوردارا      

زیـست در     هاي مردم نهاد و محـیط       غیراجتماعی از قبیل سازمان   
پـذیري اجتمـاعی شـرکتی ضـروري      هاي مسئولیت  تدوین برنامه 

هاي اجرایی جهت انجام مسئولیت بـا   به عبارتی، برنامه .باشد می
همچنـین، در   . این نوع از برخورداران در اولویـت تـدوین اسـت          

کـار، هنجارهـاي مربـوط بـه          و  سبزمینه تدوین منشور اخالق ک    
قیمت و توزیع و همچنین، هنجارهاي مربوط به تعهـد و افـشاء              

  . اطالعات محصول نیاز به توجه جدي دارد
  

  هاي اخالقیمالحظه
تـوان بـه رعایـت       هاي اخالقی در این پـژوهش مـی        از مالحظه 

ها، معرفی سازمان حـامی پـژوهش و اسـتفاده از            حقوق آزمودنی 
  . اشاره نمودمنابع معتبر 

  
  

  سپاسگزاري
، با 92026962ه شماره  بپژوهشیاین مقاله ماحصل طرح 

 .باشد حمایت مالی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور می
  

  نامه واژه

1. Corporate Social Responsibility  
  پذیري اجتماعی شرکتیمسئولیت

2. Business   وکار کسب  
3. Responsible Behavior   سئوالنهرفتار م  
4. Ethics      اخالق  
5. Humanitarian        بشردوستانه  
6. Social Stakeholders    برخورداران اجتماعی  
7. Nonsocial Stakeholders  برخورداران غیراجتماعی  
8. Price and Distribution Norms          

  هنجارهاي قیمت و توزیع
9. Information and Contract Norms   

  هنجارهاي اطالعات و قرارداد
10. Product and Promotion Norms             

  هنجارهاي محصول و تبلیغات
11. Obligation and Disclosure Norms       

  هنجارهاي تعهد و افشاء
12. General Honesty      صداقت عمومی  
13. Integrity     کمال  
14. Business Contracts          راردادهاي تجاريق  
15.Empowerment        توانمندسازي  

  وکار از نظر برخی متغیرهاي پژوهش پذیري اجتماعی شرکتی و اخالق کسب مقایسه میانگین مسئولیت: 6جدول 
 

 tمقدار   میانگین   ها گروه  هبنديمتغیر گرو  متغیر وابسته

  92/3  مرد  جنسیت  29/4  زن
**55/6-  

  25/4  غیرکشاورزي  رشتۀ تحصیلی  97/3  کشاورزي
**29/3  

  03/4  روستا  محل استقرار بنگاه  35/4  شهر
**03/3  

  85/3  )عام و خاص(سهامی 

  پذیري اجتماعی شرکتی مسئولیت

  31/4  تعاونی  نوع بنگاه
**98/5  

  08/4  مرد  جنسیت  58/4  زن
**53/4-  

  50/4  غیرکشاورزي  رشتۀ تحصیلی  18/4  کشاورزي
**90/3  

  28/4  روستا  محل استقرار بنگاه  49/4  شهر
*52/2  

  97/3  )عام و خاص(سهامی 

  وکار اخالق کسب

  62/4  تعاونی  نوع بنگاه
**73/9  

  خطا05/0 و 01/0معناداري در سطح : *و **
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