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Abstract

With the expansion of the effectiveness of organizations and public awareness on 

the axes of suitable development, the demand for organizations to move towards 

social responsibility has intensified in practice. In this regard, organizations 

contribute to their credibility by being aware of the factors involved in corporate 

social responsibility (CSR) and manifesting it in their decisions. In this article, we 

investigated variables affecting policies and actions related to corporate social 

responsibility (CSR) in the context of project-based organizations in the country. For 

this purpose, first, an initial theoretical framework has been developed by reviewing 

scholarly journal articles and interviewing experts. Then, the theoretical framework 

has been validated and finalized by sending questionnaires to several experts and the 

Delphi method. As a result, we identified 11 factors at three institutional, 

organizational, and individual levels. Five factors at the institutional level include 

the country's growth and development rate, government-society relationships, the 

action of formal governmental institutions, the action of formal non-governmental 

institutions, and the action of informal institutions; four factors at the organizational 

level include the organization's governance system, organization profile, 

Organizational planning, and cultural orientation of the organization; and two 

factors at the individual level include the characteristics of the governing body and 

the characteristics of human resources.
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  عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکتی درشناسایی 

  مبتنی بر پروژههاي سازمان

  *مهدیه دهقان نیري
  کاندیداي دوره دکتري مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و 

  .معماري، دانشگاه تربیت مدرس

  محمدحسین صبحیه
  دانشیار دوره دکتري مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماري، 

  .دانشگاه تربیت مدرس

  

  چکیده

مطالبه از و همچنین رشد آگاهی عمومی، داریتوسعه پا يها بر محورها سازمان يگسترش اثرگذاربا

 ی در عملاجتماع يریذپ تیکردن در قبال جامعه و حرکت به سمت مسئول مسئوالنه عمل يها برا سازمان

 یشرکت یاجتماع تیمسئول دخیل در موضوعاز عوامل  یها با آگاه راستا سازمان نیدر ا. شدت گرفته است

شناسایی مقاله  نیدر ا لیدل نیبه هم. کنندیم دخوبه اعتبار  یانیکمک شا ماتشان،یو نمود آن در تصم

 ي مبتنی بر پروژهها سازماندر یشرکت یجتماعا تیو اقدامات مرتبط با مسئول ها استیعوامل مؤثر بر س

انجام متمرکز بر موضوع و  يمقاله مرور 22يمرور چترپس از منظور  نیبد. موردپژوهش قرارگرفته است

و ارسال  یو با متد دلف ستا افتهیتوسعه پژوهش يبا خبرگان چهارچوب نظر افتهیساختار مهینمصاحبه

جمعًا جهیدر نت. شده است ییو نها یاعتبارسنج يچهارچوب نظر ،نچند از متخصصا یتن ينامه برا پرسش

 يعامل روند رشد و توسعه کشور، مناسبات دولت و جامعه، کنش نهادها 5عامل در سه سطح شامل  11

 ستمیعامل س 4،يغیررسمی در سطح نهاد يغیردولتی و کنش نهادها یرسم يکنش نهادها ،یدولت یرسم

 یسازمان در سطح سازمان یگیري فرهنگ ریزي سازمان و جهت سازمان، برنامهسازمان، مشخصات  یتیحاکم

  .شدند ییشناسا يدر سطح فرد یمنابع انسان يهایژگیو و تیبدنه حاکم يهایژگیعامل و 2و 

روش  ،يپروژه، مرور چتر تیریمد ،یاخالق تیمسئول ،یشرکت یاجتماع تیمسئول:کلیدي هاي واژه

  .یدلف

                                                  
  m.nayeri@modares.ac.ir.     نویسنده مسئول *
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مقدمه. 1

ها، کـه در ابتـدا تنهـا بـه موضـوع سـودآوري        ول تغییر مفهوم و هدف ایجاد سازمانسیر تح

شد، منجر به ظهور و گسترش تعاریف جدیدي از سـازمان و هـدف و مسـئولیت     محدود می

تـوان در قالـب چنـدین نـوع مسـئولیت       امروزه مسئولیت هر فرد یا سازمان را می. آن گردید

وانین کیفـري، جزایـی، حقـوقی و مـدنی؛ مسـئولیت      دید نظیر مسئولیت حقـوقی ناشـی از قـ   

ها؛ و مسئولیت اخالقی ناشی از  ها و بخشنامه نامه اي ناشی از شرح وظایف شغلی، آیین حرفه

راستی مسئولیت یک سازمان چیسـت؟ سـودآوري اقتصـادي یـا      اما به. حقوق و منافع طبیعی

  ).Schmitz, 2015: 28(رفاه و منفعت عمومی

در این میان . پذیري اخالقی بسیار متداول بود ستدالل یا سود یا مسئولیتدر قرن گذشته ا

پـذیري اخالقـی بازماندنـد و     وکار با تأکید بر سود از مسـئولیت  هاي کسب بعضی از سازمان

ناچار به سودآوري خـود   هاي اخالقی خویش به بعضی دیگر نیز در جهت پذیرش مسئولیت

  .هاي پایانی قرن بیستم اثر مستقیم گذارد این نگرش در دههاما دو موضوع بر تغییر . نپرداختند

مقایسه سود و زیان . وکار در بحث اخالق ورزي بود هاي کسب نخست تجربه سازمان

. هـا ایفـا کنـد    توجهی در سودآوري آن تواند نقش قابل داد که اخالق می ها نشان می سازمان

بینـی پـذیر نمـودن سـازمان بـراي       پـیش  پذیري اخالقی از طریق ها دریافتند مسئولیت سازمان

نفعان، موجب جلب اعتماد پایدار و عمیق محـیط بـه سـازمان     مشتریان، کارکنان و سایر ذي

وکـار حاصـل    شود و از طریق تقویت ارتباط سازنده محیط با سازمان موفقیت در کسـب  می

  .)55-53: 1398قراملکی، (گردد می

ــف ســازمان ــر اســاس رویکــرد   دوم تعری ــا، ب ــه ســرمایهه ــازار آزاد، ب ــوان  داري و ب عن

ها به سمت  تدریج رو به تغییر نهاد و توجه به) Schmitz, 2015: 29(هایی سودآور موجودیت

ها براي  مطالبه از سازمان. پذیري اخالقی جلب شد حکمرانی شرکتی، پاسخگویی و مسئولیت

هـا بـر محورهـاي     آن کردن در قبال جامعه با گسـترش روزافـزون اثرگـذاري    مسئوالنه عمل

پـذیري   شدت گرفـت و منجـر بـه گنجانـدن موضـوع مسـئولیت       توسعه پایداردهنده تشکیل

  .کتی و بازتعریف این مفهوم گردیداخالقی در مفهوم مسئولیت اجتماعی شر
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هاي بسیاري بـر موضـوع مسـئولیت اجتمـاعی      دهد پژوهش جستجو در ادبیات نشان می

توجهی از آن معطـوف   ، که بخش قابل)Zhang, 2019: 563(شرکتی صورت گرفته است

اما در عمل توجه معنـاداري  . )Turyakira, 2017: 465(هاي با ابعاد بزرگ است به شرکت

هـا و اقـدامات مـرتبط بـا مسـئولیت اجتمـاعی شـرکتی و قابلیـت          وامل مؤثر بـر سیاسـت  به ع

هـا   ها در نشان دادن التزام خود به این موضوع نشـده اسـت و حجـم عمـده پـژوهش      سازمان

معطـوف بــه رابطــه و اثــر مســئولیت اجتمــاعی شــرکتی بــا عملکــرد مــالی و همچنــین ســایر  

و بیـان  ) Luhmann, 2016: 682(هـا  ي شـرکت پذیري اجتماعی بـرا  دستاوردهاي مسئولیت

  .ها به این موضوع بوده است اهمیت رو کردن سازمان

پـذیري   کـه بپرسـیم آیـا بایـد سـازمان مسـئولیت       جـاي ایـن   زمان آن رسیده است که به

پـذیري حرکـت    اجتماعی داشته باشد؟ بپرسیم چگونه سازمان بایستی به سمت این مسئولیت

بر این موضـوع اثرگـذار اسـت؟ بـه     ) Zhang, 2019: 563(یرهاییکند؟ یا چه عوامل و متغ

ــمیم   ــر تص ــؤثر ب ــاي م ــارتی فاکتوره ــمت     عب ــه س ــازمان ب ــت س ــوص حرک ــري در خص گی

با توجه به مسئله فوق در ) Velte, 2017: 1017(؟ اند پذیري اجتماعی در عمل کدم مسئولیت

  : شده است امه بدان پرداختهباشد که در اد هاي پژوهش شامل موارد زیر می این مقاله پرسش

مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان پـروژه محـور بـه چـه معناسـت و شـامل چـه        . 1

ابعادي است؟

ها و اقدامات مرتبط با مسئولیت اجتماعی شـرکتی در   گذاري چه عواملی بر سیاست. 2

  گذارد؟ سازمان پروژه محور اثر می

  

  مبانی نظري پژوهش. 2

  عی شرکتیابعاد مسئولیت اجتما

شده است و تعریف جامع و یکسانی  هاي متعددي از مسئولیت اجتماعی شرکتی بیان تعریف

رسد عمده این تنوع ناشی از سیر  به نظر می. )Liu, 2017: 93(درباره آن وجود ندارد 

در یک تعریف که از چندین تعریف مختلف مسئولیت . باشد تحول تاریخی این مفهوم می
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ها براي بهبود کلیه  اجتماعی شرکتی استنتاج شده است، این مفهوم تالشی از سوي سازمان

که به ترتیب اهمیت  شده است هاي خویش با نظر به پنج محدوده مهم در نظر گرفته فعالیت

 ,Luhmann(باشد زیستی می نفعان، اجتماعی، اقتصادي، بشردوستانه و محیط شامل ذي

2016: 677(.  

توان گفت مسئولیت اجتماعی شرکتی به معناي مسئولیت  در تعریفی دیگر می

نفعان خویش در حیطه امور اقتصادي، قانونی، اخالقی و  ها در مقابل ذي ها و شرکت سازمان

نفعان  نفعان داخلی و بیشتر از سوي ذي سانی است و لذا خواستگاه آن کمتر از سوي ذيان

ها با انتظار مشروعیت اجتماعی  خارجی شامل جوامعی با انتظارات عمومی و دولت

رسد در این مفهوم و ابعاد آن بسته به کشورهاي مختلف  که به نظر می باشد، ضمن این می

ین تعریف مسئولیت اقتصادي به معناي سودآوري و تأمین در ا. هایی وجود دارد تفاوت

نیازهاي مصرفی، مسئولیت قانونی به معناي عملکرد در چهارچوب قوانین و مقررات، 

منظور بهبود اخالق و رفتار در  مسئولیت اخالقی به معناي التزام سازمان به قوانین اخالقی به

نفعان معیار  داوطلبانه، که از منظر ذي جامعه و مسئولیت انسانی به معناي انجام اقدامات

  .)Stefano, 2017: 551(باشد شهروندي خوب بودن است، می

میالدي گفتمان محدودي درباره مسئولیت اجتماعی شرکتی به وجود  1950در دهه 

که متمرکز بر ارتباط آن با منافع خود سازمان بود، اما با ظهور ) Carroll, 2010: 86(آمد

کنندگان در  ماعی نظیر حقوق شهروندي، حقوق زنان و حقوق مصرفهاي اجت جنبش

 :Carroll, 2010(تري پیدا کرد میالدي، این موضوع ابعاد گسترده 1960آمریکا در دهه 

میالدي تعریف و کانسپت کامًال جدیدي به خود گرفت 1980تدریج تا دهه  و به )87

)Carroll, 2010: 88 (ي، قانونی، اخالقی، اجتماعی، انسانی و بحث انواع مسئولیت اقتصاد

پذیري اجتماعی  و اهمیت مسئولیت) Carroll, 2010: 89(و بشردوستانه در آن مطرح شد

با انگیزه کسب حسن شهرت و مشروعیت بین عموم، که در نهایت منجر به ایجاد مزیتی 

  .ها مطرح گردید گردد، براي سازمان رقابتی می
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ین مفهوم از این همه فراتر رفت و از حدود ابتداي سال در ادامه ابعاد و گستردگی ا

میالدي بحث مسئولیت اجتماعی شرکتی، نه به لحاظ ایجاد مزیت رقابتی، بلکه فراتر  2000

از آن به لحاظ اهمیت راهبردي در خلق ارزش براي سازمان، وارد مباحث استراتژیک 

المللی  سطوح ملی در سطوح بینو فراتر از ) Latapi Agudelo, 2019: 3(سازمانی گردید

که  ضمن این. )Eteokleous, 2016: 580(ها قرار گرفت موردتوجه خاص سازمان

هاي بزرگ خارج  تدریج نظر به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی از انحصار سازمان به

هاي با مقیاس متوسط  تدریج به اهمیت و دستاوردها و پیامدهاي آن در سازمان گردید و به

. )Vázquez₋Carrasco, 2012: 3205; Vo, 2011: 89(وچک نیز پرداخته شدو ک

پذیري  توان در قالب چهار دسته نظریه مسئولیت مجموعه این تحوالت مفهومی را می

  : اجتماعی شامل موارد زیر بیان نمود

ها سازمان ابزاري براي سودآوري است و تنها  بر اساس این نظریه: هاي ابزاري نظریه

یت آن نسبت به جامعه به حداکثر رساندن سود سهامداران شرکت در چهارچوب مسئول

  .)Faller, 2016: 20(قانون و همچنین اصول اخالقی جامعه است

دار بـودن فعالیـت و رشـد     ها آنچه منجر به ادامـه  بر اساس این نظریه: هاي سیاسی نظریه

یگاه سـازمان در گـروي پـذیرش    لذا حفظ جا. ها با جامعه است شود تعامل آن ها می سازمان

مسئولیت ذاتی آن در قبـال جامعـه و مسـئولیت اجتمـاعی ناشـی از میـزان قـدرت اجتمـاعی         

  .)Lee, 2008: 58(سازمان است

گیري، رشد  که سازمان براي شکل ها ازآنجایی بر اساس این نظریه: هاي یکپارچه نظریه

سـت سـازمان ایـن نیازهـا را در نظـر      و پایداري خود وابسته به نیازهاي جامعـه اسـت، الزم ا  

  .)Lee, 2008: 59(بگیرد

پـذیري اجتمـاعی را    هـا سـازمان بایـد مسـئولیت     بر اساس این نظریه: هاي اخالقی نظریه

عنوان یک تعهد اخالقی بپـذیرد، لـذا سـازمان بـا انجـام اعمـال شایسـته و رعایـت اصـول           به

. )Lee, 2008: 60(کنـد اي خـوب همراهـی و کمـک مـی     مطلـوب، در رسـیدن بـه جامعـه    

  .ها هستند هاي هنجاري ذینفعان و توسعه پایدار ازجمله این دسته نظریه نظریه
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ــایع     ــوق ش ــیحات ف ــه توض ــه ب ــا توج ــرکتی    ب ــاعی ش ــئولیت اجتم ــف مس ــرین تعری   ت

)Kakabadse, 2005: 281; Stefano, 2017: 551(باشد شامل چهار بعد اصلی زیر می :  

اولین بعد مسئولیت اجتمـاعی سـازمان بعـد اقتصـادي و ازجملـه شـامل ایـن        : اقتصادي

شده است،  بینی وکار پیش هاي مناسب پاسخ به شکایات مشتریان در کسب رویه: نمودهاست

یابـد، رضـایت مشـتري نشـانگر      صـورت مـداوم بهبـود مـی     کیفیت محصوالت و خدمات به

شـود،   هـاي عملکـردي تـالش مـی     وکار است، همواره بـراي کـاهش هزینـه    کرد کسبعمل

هـاي بلندمـدتی بـراي     وري کارکنان از نزدیک تحـت نظـر اسـت، مـدیریت اسـتراتژي      بهره

  .وکار بنیان نهاده است کسب

دومین بعد مسـئولیت اجتمـاعی سـازمان بعـد قـانونی اسـت کـه بـر اسـاس آن          : قانونی

ارچوب قانون و مقررات عمومی عمل کند، مقرراتـی کـه جامعـه    سازمان ملزم است در چه

عنـوان ارزش   هـا موظـف بـه احتـرام بـه آن بـه       تعیین کرده است و تمام شهروندان و سازمان

مـدیران از قـوانین محیطـی مـرتبط     : این بعد ازجمله شامل این نمودهاسـت . اجتماعی هستند

ي قـانونی مطابقـت دارنـد، الزامـات     آگاه هستند، کلیه محصوالت و خدمات با اسـتانداردها 

کنند همواره مطابق بـا   گیرند، مدیران سازمان سعی می قراردادي همواره مورد توجه قرار می

کنـد، بـراي    قانون عمل کنند، شرکت از تمام قوانین استخدام و مزایاي کارکنان پیروي مـی 

شـده اسـت،   ریزي طرح هایی برنامه... تنوع بخشیدن به نیروي کار ازنظر سن، جنس، نژاد و 

هاي داخلی سازمان از ایجاد تبعیض در جریمه و ارتقاي کارکنان ممانعت بـه عمـل    سیاست

  .آورد می

سـومین بعـد مسـئولیت اجتمـاعی سـازمان بعـد اجتمـاعی اسـت و مجموعـه          : اجتماعی

جانبـه   گیرد که سازمان باید براي حفظ و کمک به جامعه با نگرش همه تعهداتی را در برمی

: این بعد ازجمله شامل این نمودهاسـت . عایت وحدت و مصالح عمومی کشور انجام دهدر

شــده اســت، اعضــاي ســازمان از  بینــی وکــار پــیش یــک کــد اســتاندارد رفتــاري در کســب 

هاي سـازمان   کنند، مدیران ارشد اثرات منفی بالقوه فعالیت اي پیروي می استانداردهاي حرفه

شـود،   اعتمـاد شـناخته مـی    عنوان یـک سـازمان قابـل    کت بهبر جامعه را تحت نظر دارند، شر
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ناپـذیر فراینـد ارزیـابی     وکـار بخـش جـدایی    انصاف در مقابـل همکـاران و شـرکاي کسـب    

استخدام است، براي امکان گزارش دهی هرگونه مشکل و آزار کارکنـان ماننـد سـرقت یـا     

وظفنـد اطالعـات   شـده اسـت، کارکنـان م   بینـی  رویه محرمانه مناسب پـیش  آزار جنسی یک

  .جامع و دقیق در اختیار مشتریان قرار دهند

در ایـن زمینـه از   . چهارمین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان بعد اخالقی اسـت : اخالقی

هـا، هنجارهـا و باورهـا احتـرام      رود همچون سایر اعضاي جامعه بـه ارزش  سازمان انتظار می

ایـن بعـد ازجملـه شـامل ایـن      . کنـد هـایش لحـاظ    گذارده و شئونات اخالقـی را در فعالیـت  

حقوق پیشنهادي سازمان از میـانگین حقـوق در صـنعت مربوطـه بیشـتر اسـت،       : نمودهاست

کنـد،   وکار از کارکنانی که به دنبال ارتقاي تحصیلی و آموزشی هسـتند حمایـت مـی    کسب

 هاي منعطف کند، سیاست هاي مدنی تشویق می وکار کارکنان را به پیوستن به سازمان کسب

وکـار   رساند، کسب شرکتی به کارکنان در هماهنگ کردن کار و زندگی شخصی یاري می

هـایی   ها دارد، براي کاهش ضایعات مـواد و مصـرف انـرژي برنامـه     همکاري کافی با خیریه

هـا موردحمایـت و    وکارهـاي محلـی و آموزشـگاه    شده است، مشارکت با کسب ریزي طرح

  .شود رهنگی محلی پشتیبانی میهاي ورزشی و ف تشویق است، از فعالیت

  

  عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکتی

ها و اقدامات  گونه که در مقدمه ذکر شد بررسی تأثیر عوامل مختلف بر سیاست همان

مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی یا به عبارتی فاکتورهاي اقتضایی مرتبط، که بر طراحی 

  اثر دارند، موضوع مهمی است که، در مقایسه هاي مسئولیت اجتماعی شرکتی  استراتژي

  پذیري اجتماعی و  هاي بسیار صورت گرفته بر دستاوردهاي مسئولیت با پژوهش

شده است ها، کمتر بدان پرداخته عنوان عاملی انگیزشی براي شرکت ها به بررسی آن

)Luhmann, 2016: 682(.  

تر، ضمن دربرداشتن  ي قدیمیها ویژه در شرکت هرچند اقدامات مسئولیت اجتماعی به

تواند فرایندهاي مدیریتی را مختل و دچار نوعی عدم تمرکز سازد، لکن باعث  هزینه، می
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ها، خطرات  اي در قبال ریسک وکار، خلق ارزش و ایجاد پوشش بیمه گسترش منابع کسب

 ,Faller, 2016: 20; Latapi Agudelo(شود هاي احتمالی به اعتبار شرکت می و آسیب

هاي  لزوم این بررسی با نگاهی به افزایش چشمگیر در تعداد و اهمیت شاخص. )25 :2019

مثال شاخص جهانی پایداري  عنوان هاي اخیر، به مختلف مرتبط با موضوع پایداري در سال

شود  تر می ها مورد توجه است، ملموس داوجونز که بحث مسئولیت اجتماعی شرکتی در آن

گذاري در بخش مسئولیت اجتماعی و  بزرگ بیشتري با سرمایه هاي مرورزمان شرکت و به

هاي باالتر  هاي اطالعاتی و ارزیابی خاص این بخش، به دنبال کسب رتبه اندازي سیستم راه

  .هاي پایداري هستند در شاخص

شود این است که چه عواملی در ایجاد این حرکت مؤثر هستند؟  پرسشی که مطرح می

توان  از یک منظر می). 1شکل (شده است  لفی از این عوامل ارائههاي کلی مخت بندي دسته

منظور . این عوامل را در قالب دو دسته عوامل اجباري و عوامل اختیاري موردبحث قرار داد

پذیري  شود سازمان خود مشتاقانه مسئولیت از عوامل اختیاري آن مواردي است که منجر می

هاي فردي و  د مواردي نظیر همسوسازي ارزشتوان اجتماعی را بپذیرد و ازجمله می

اجتماعی با مسئولیت اجتماعی شرکتی یا حس رضایت و تأمین روحی و روانی ناشی از 

توان این  از منظري دیگر می. )Aguinis, 2012: 947(پذیري اجتماعی باشد مسئولیت

Vázquez(عوامل را درون دو دسته عوامل خارجی و عوامل داخلی در نظر گرفت  and 

Carrasco, 2012: 3214 ( مانند تفکیک عامل ساختار حکمرانی شرکت به حکمرانی

  .خارجی شرکت و حکمرانی داخلی شرکت

در این پژوهش مرور ادبیات ما را به سمت سه مقوله عمده در زمینه عوامل مؤثر بر 

ه ها و اقدامات مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی رهنمون ساخت که شامل دست سیاست

اول عوامل مؤثر در سطح نهادي، دسته دوم عوامل مؤثر در سطح سازمانی و دسته سوم 

تواند ضمن ارائه طرح  رسد می باشد و به نظر می می) و گروهی(عوامل مؤثر در سطح فردي 

تري از میزان در اختیار بودن بسیاري از  تري از مجموعه این عوامل، دید روشن جامع
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  سطح نهادي

  سطح سازمانی

سطح فردي

کنش سطوح بر  رسد، و امکان برهم کنترل می ل اجباري و غیرقابلمتغیرها، که در نگاه او

  ).2شکل (یکدیگر فراهم سازد 

  

    

  

  

بندي از عوامل مؤثر بر  انواع دسته -1شکل 

مسئولیت اجتماعی شرکت

سه سطح عوامل مؤثر بر مسئولیت  -2شکل 

  اجتماعی شرکت

  

معمـوالً در اولـین نظـر    ها در قبال موضوع مسئولیت اجتمـاعی   تفاوت عملکرد شرکت

هـاي صـورت    باشد و به همین دلیل حجـم پـژوهش   ها می متوجه فشارهاي نهادي وارد بر آن

گرفته بر عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکتی در سطح نهـادي بیشـتر از سـایر سـطوح     

طبـق تعریـف   . باشد و در سطوح سازمانی و فردي کمتر به این مقولـه توجـه شـده اسـت     می

)Scott, هـا و محـیط نهـادي،     از پژوهشگران مطرح در زمینه رابطه بـین سـازمان  ) 56 :2014

شـناختی هسـتند کـه همـراه بـا       -هـاي تنظیمـی، هنجـاري و فرهنگـی      نهادها مجموعه المـان 

تمـام  . کننـد  ها و منـابع مـرتبط، ثبـات و معنـا را بـراي زنـدگی اجتمـاعی فـراهم مـی          فعالیت

انـد،   عوامل مؤثر بـر مسـئولیت اجتمـاعی شـرکتی پرداختـه     هایی که در سطح نهادي به  مقاله

) Scott, 2014: 59(کـه در کتـاب  ) هـا  المان(الاقل به یکی از این سه ستون زیربناي نهادها 

تحـت عنـوان   ) North, 1993: 11(هایی که  اند، المان شده است، اشاره کرده بدان پرداخته

  .تنهادهاي رسمی و غیررسمی بدان اشاره نموده اس

  اجباري

اختیاري

  خارجی

داخلی
  نهادي

  ازمانیس

فردي
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ها براي رسیدن به حدي از انطباق بـا ایـن سـه سـتون زیربنـاي       در سطح نهادي شرکت

. دهنـد  نهادها، با تعدیل رفتارها و ساختارهاي سازمانی خود بـه فشـارهاي نهـادي پاسـخ مـی     

ها به مسئولیت اجتمـاعی شـرکتی پاسـخی بـه فشـارهاي نهـادي اسـت         بنابراین تعهد شرکت

)Faller, 2016: 20( .ی کـــه عناصـــر متعـــدد قـــانونی، اقتصـــادي، فرهنگـــی  فشـــارهای

)Eteokleous, 2016: 584 (هاي مالکیتی و حکمرانی و سیستم)Ali, 2017: 275, 288(  را

المللـی و بـین کشـوري     شود در سطح نهادي در زمینه عوامـل بـین   یادآور می. گیرد در برمی

  .که جاي پژوهش دارد) Velte, 2020: 1(پژوهش چندانی نشده است

هاي صورت گرفته در سطح سـازمانی کمتـر از سـطح     گونه که ذکر شد پژوهش همان

نهادي است و عمده توجهی نیز که به عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شـرکتی در سـطح   

سازمانی گردیده است ناشی از تجربه اثر هرچند اندك آن در موفقیت مـالی سـازمان بـوده    

نشــان داد رو کــردن ) Aguinis, 2012: 951(ایــن در حــالی اســت کــه پــژوهش . اســت

ها به مسئولیت اجتماعی شرکتی ناشی از فشارهاي نهادي و بدون توجه به اثر عوامل  سازمان

در سطوح سازمانی و فردي باعث انجام اقدامات منفک و جدا از هم مسئولیت اجتماعی در 

لی شـرکت و هسـته   هـاي اصـ   هایی که هیچ ارتباطی به فعالیت شود، یعنی فعالیت شرکت می

  .آن ندارد

کـه   مراتـب کمتـر از دو سـطح قبلـی اسـت، درحـالی       ها بـه  در سطح فردي نیز پژوهش

هـا را از   بایستی توجه داشت تمایز بـین ایـن سـطوح از عوامـل نبایـد ارتبـاط موثـق میـان آن        

بنـدي مجموعـه عوامـل     در ادامـه جمـع  . دیدگان دور سازد و این تمایز بیشتر مفهومی اسـت 

  .شده است بر مسئولیت اجتماعی شرکتی در سه سطح تشریح شده فوق، بیانمؤثر 

ــادي  ــطح نه ــعه : س ــزان توس ــوآوري      می ــاوري و ن ــعه فن ــه توس ــور ازجمل ــافتگی کش ی

)Luhmann, 2016: 679(زیسـت عنصـر اثرگـذاري     هایی مانند حفظ محیط ویژه در جنبه به

وساز به پـژوهش   وکار ساخت عنوان نمونه یک سازمان با کسب در چنین فضایی به. باشد می

هـاي جدیـد و    و توسعه براي طراحی ساختمان بـا مصـرف بهینـه انـرژي و اسـتفاده از روش     

اهداي جوایز از عناصر بسیار مورد . )Zhang, 2019: 570(یابد  هاي سبز گرایش می فناوري
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توسـعه هـم    توجه و مؤثر در کشورهاي توسعه یافته است که در کـه در کشـورهاي درحـال   

، امکـان رقابـت   )Ali, 2017: 288(مغفول مانده است و هم اثرگذاري کمتري داشته اسـت  

یافتگی و از عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتمـاعی شـرکتی    هاي توسعه در صنعت نیز از شاخصه

  .)Luhmann, 2016: 678; Latapi Agudelo, 2019: 35(ذکرشده است 

برخالف ساختار حکمرانی . در سطح نهادي ساختار حکمرانی عمومی نیز اهمیت دارد

هاي بسیار بر آن بحث شده است و در ادامه در سطح سازمانی آمده  شرکت که در پژوهش

این سطح در زمینه ساختار حکمرانی عمومی و اثرگذاري آن کمتر سخن به میـان  است، در 

هاي غیردولتـی و جایگـاه رو بـه رشـد و      در عوض با اشاره به تغییر نقش سازمان. رفته است

، بیشـتر در خصـوص ایـن    )Nijhof, 2008: 153(کننـده آنـان در حکمرانـی عمـومی      تعیـین 

ها حتی در فراتر از حکمرانـی عمـومی در مباحـث حکمرانـی جهـانی       ها و نقش آن سازمان

)Voegtlin, 2016: 188(       صـورت گرفتـه   بحث شده است که بـا توجـه بـه بسـتر مطالعـات

کـه ایـن    ضـمن ایـن  . رسـد  این موضوع منطقی به نظر مـی ) اغلب در کشورهاي توسعه یافته(

  .عامل با سایر عوامل ذکرشده در این سطح همپوشانی دارد

هـاي   مشـی  مجموعه عوامل ناشی از فشارهاي نهادي رسمی دولتی ازجمله شـامل خـط  

، قـوانین و  )Velte, 2017: 1022(، رژیـم حقـوقی کشـور    )Zhang, 2019: 8(حکـومتی  

و ضمانت اجراي آنها، تصـمیمات قضـایی    )Vázquez₋Carrasco, 2012: 3213(مقررات 

)Faller, 2016: 20(  هـاي صـالحیت    نامـه  ، اسـتانداردها و گـواهی)Eteokleous, 2016: 

هاي فعلی و احتمالی آتی و انتظارات حکومت از عموم مردم ازجملـه عوامـل    ، تحریم)594

گیري  هاي مبتنی بر قانون مدنی جهت هاي حقوقی مدون یا رژیم در رژیم. باشند اثرگذار می

هـاي حقـوقی مشـترك     نفعـان و در مقابـل در رژیـم    عمومی به سمت حمایـت از عمـوم ذي  

طبـق  . )Velte, 2020: 4(باشـد   ز سـهامداران مـی  گیـري عمـومی بـه سـمت حمایـت ا      جهت

هاي حقوقی متمرکز بر سهامداران رفتارهـاي فرصـت    در رژیم)Velte, 2020: 11(پژوهش 

  .کند طلبانه بیشتر بروز می
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کند ماهیـت قهـري نهادهـاي رسـمی دولتـی       بیان می )Aguinis, 2012: 940(پژوهش 

صـورت نمـادین و نـه     ها به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی به منجر به رو آوردن سازمان

کنـد،   امـات قـوانین و مقـررات بسـنده مـی     گردد، چنین سازمانی به حداقل الز حقیقی آن می

  .نفعان دست یابد شود به حسن شهرت و وفاداري نسبی ذي هرچند موفق می

(Latapi Agudelo, 2019: 36; Vázquez₋Carrasco, 2012: 3214; Nijhof, 

هـایی هسـتند کـه بـر اثـر فشـارهاي وارد از ســوي نهادهـاي رسمــی           پژوهش )163 :2008

هـاي   سـازمان مشـارکت بـا    )Nijhof, 2008: 165(پـژوهش  . انـد  غیردولتـی تأکیــد نمـوده   

ــکافانه        ــد موش ــرض دی ــازمان را در مع ــرد س ــه عملک ــومی را، ک ــهري و عم ــی ش غیردولت

دهد، اثرگذارترین عامل بر مسئولیت اجتماعی شرکتی عنوان  هاي غیردولتی قرار می سازمان

دارد این مشارکت به سازمان امکـان ایجـاد    بیان می )Turyakira, 2017: 466(. کرده است

دهـد و بـه ارتقـاي وفـاداري مشـتریان       تصویري بهتر از خویش در مقابل دیدگان جامعه مـی 

  .کند کمک می

 ;Luhmann, 2016: 682; Eteokleous, 2016: 594(صـنعت مـرتبط بـه سـازمان     

Ortiz₋Avram, 2018: 260(   ــنعت ــاد صــ ــازار )Ali, 2017: 275(و ابعــ ، بــ

)Vázquez₋Carrasco, 2012: 3206(    و سـهم سـازمان از آن)Vo, 2011: 92(   از دیگـر

  .موارد هستند

ها اثرگذاري عناصر مختلفی از مجموعه فشارهاي نهادي غیررسـمی مـورد    در پژوهش

 ;Turyakira, 2017: 465(نفعان  هاي ذي ازجمله به اثرگذاري دسته. تأکید قرار گرفته است

Velte, 2017: 1018(عنــوان عامــل کلیــدي  نظیــر مشــتریان بــه)Zhang, 2019: 572( ،

کـه دربـاره مسـئولیت    )Faller, 2016: 24; Velte, 2020: 11(گذاران بالقوه نهادي  سرمایه

پـذیري   کنند و سازمان با رتبه مسئولیت اجتماعی درخواست اطالعات بیشتري از سازمان می

ــراي آن  ــر ب ــاعی کمت ــرمایه  اجتم ــا س ــت   ه ــر اس ــذاري پرخط ، )Velte, 2017: 1030(گ

ــدگان  مصــرف ــانه   ، گــروه)Zhang, 2019: 570(کنن ــه رس ــال مســتقل، جامع اي  هــاي فع

)Eteokleous, 2016: 595(    و میـزان مشـروعیت)Velte, 2020: 11(  آزادي و شـفافیت ،
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، جامعـه محلـی، محـیط اجتمـاعی و     )Velte, 2017: 1029; Ali, 2017: 275(اي  رسـانه 

و هـر نهـاد مـرتبط داراي مشـروعیت و قـدرت       )Aguinis, 2012: 952(فرهنگی هر کشور 

)Schmitz, 2015: 36( شده است اشاره.  

آن و ساختار مالکیت  )Faller, 2016: 20(شکل قانونی سازمان : سطح سازمانی

)Velte, 2017: 1030( بر احتمال و شدت اثرگذاري سهامداران و شرکا بر مسئولیت ،

در سطح . )Schmitz, 2015: 33; Zhang, 2019: 577(اجتماعی شرکتی مؤثر است 

 ,Schmitz)سازمانی ساختار حکمرانی سازمان ازجمله موارد بسیار مورد توجه بوده است 

2015: 33; Velte, 2017: 1060; Ali, 2017: 273; Velte, 2020: 18; Abdulkadir, 

2020: 818(.  

میالدي  2008اندازه و ترکیب هیأت مدیره و تنوع آن، که پس از بحران مالی سال 

هاي حوزه مسئولیت اجتماعی  ژوهشعنوان یک متغیر اصلی حاکمیت شرکتی در پ به

 ,Eteokleous(، شامل ترکیب جمعیتی آن )Velte, 2020: 818(شود  شرکتی بسیار مهم می

هاي مختلف، تنوع جنسیتی، ترکیب مدیران  و میزان استفاده از افراد با ملیت)592 :2016

و میزان استقالل هیأت مدیره، که از  )Aguinis, 2012: 941(خارج از مجموعه سهامداران 

هاي هیأت  شود، طول دوره تصدي مدیرعامل، کمیته الزامات اثربخشی آن محسوب می

 ,Velte(د هیأت مدیره اثر دارد، مدیره و مشخصات کمیته حسابرسی شرکت، که بر عملکر

، شیوه پرداخت به هیأت مدیره و ساختار سازمانی رسمی یا غیررسمی )1030 :2017

  .ازجمله این مجموعه عواملند )Vázquez₋Carrasco, 2012: 3215(سازمان 

کارگیري تعداد بیشتري از بانوان در  کند به بیان می )Aguinis, 2012: 943(پژوهش 

. ها را به پذیرش مسئولیت اجتماعی خویش بیشتر سوق داده است سازمان، شرکت

، میزان هایی نظیر ابعاد و اندازه سازمان، قابلیت سودآوري آن مشخصات سازمان و ویژگی

هم از عوامل اثرگذار در این سطح )Ali, 2017: 289(قدرت و نفوذ سازمان و سن سازمان 

هاي با اندازه متوسط و کوچک بیشتر تمایل دارند که تنها  رسد شرکت به نظر می. باشد می

به دالیل اخالقی، براي داشتن حسی بهتر، رضایت از خویش و به این دلیل که کار درست 
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 ,Luhmann, 2016: 682; Ali(را باید انجام داد، مسئولیت اجتماعی خویش را بپذیرند 

2017: 275; Velte, 2020: 4(.  

 ,Eteokleous(پتانسیل سازمان براي به استراتژي درآوردن مسئولیت اجتماعی شرکتی 

ریزي استراتژیک رسمی  در این راستا برنامه. باشد نیز از عوامل مؤثر بر آن می)596 :2016

کند  به مدیریت در تعیین مسیر استراتژیک صحیح و متناسب با کل سازمان کمک می

)Latapi Agudelo, 2019: 20( .گیري فرهنگی سازمان  جهت)Eteokleous, 2016: 

زیرا این دو . نیز از دو منظر جهت و شدت بر مسئولیت اجتماعی شرکتی مؤثر است)596

هاي خود و بقیه مردم  اي که اعضاي سازمان در ارتباط با حقوق و مسئولیت منظر بر شیوه

در این زمینه میزان درونی و نهادینه . )Aguinis, 2012: 956(گذارد  کنند، اثر می عمل می

گذاري شرکت یا همان  د غالب در بدنه سیاستگیري در سازمان و عقای شدن این جهت

  .هاي سازمانی نیز حائز اهمیت است ایدئولوژي

عنوان عوامل اثرگذار بر  هاي فردي مالکان سازمان که به ویژگی: سطح فردي

اند از کاراکتر و  شده است ازجمله عبارت مسئولیت اجتماعی شرکتی در ادبیات بدان اشاره

 ;Vázquez₋Carrasco, 2012: 3214(لکان هاي اخالقی و اصول ما ارزش

Ortiz₋Avram, 2018: 259( هاي متوسط و کوچک  ویژه در شرکت به)Turyakira, 

، نوع رابطه مالکان اصلی با سهامداران، میزان آگاهی مالکان از تبعات و )3 :2017

ناپذیري و کالً مجموعه عوامل داخلی و خارجی مرتبط با موضوع  هاي مسئولیت هزینه

)Ortiz₋Avram, 2018: 259( . طبق پژوهش)Vo, 2011: 91(  اثرگذارترین عامل حتی

ی بر سازمان دارند نفعان خود مالکان هستند که کنترل کامل در مقایسه با محیط نهادي و ذي

ها اغلب تبدیل به اقدامات واقعی شده و بر فرهنگ کل سازمان  ها و باورهاي آن و ارزش

  .گذارد هم اثر می

. هاي فردي مدیران سازمان عامل اثرگذار دیگري در سطح فردي است ویژگی

ی روحیه رقابت: اند از شده است عبارت ها که در ادبیات بدان اشاره ازجمله این ویژگی

، آگاهی مدیر از تبعات )Vázquez₋Carrasco, 2012: 3214(اجتماعی و اقتصادي مدیر 
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 :Eteokleous, 2016(هاي مدیر  ، گرایش)Ortiz₋Avram, 2018: 259(ناپذیري  مسئولیت

، )Turyakira, 2017: 464(هاي وي  و ارزش)Velte, 2019: 1301(ها  ، اولویت)603

نفعان براي مدیر و حس بشردوستی و  هاي ذي هاي معنوي، قدر و اهمیت ارزش انگیزه

هاي  هاي مدیر با ارزش ، همسویی ارزش)Luhmann, 2016: 684(دوستی وي  نوع

 ,Vázquez₋Carrasco(و ظرفیت و تجربه مدیریت وي )Aguinis, 2012: 948)سازمانی 

2012: 3215(.  

عنوان عوامل اثرگذار بر  هاي فردي منابع انسانی و کارکنان سازمان هم به ویژگی

ها ازجمله  این ویژگی. مسئولیت اجتماعی شرکتی در ادبیات مورداشاره بوده است

 ;Aguinis, 2012: 952(هاي سازمانی  هاي فردي با ارزش همسویی ارزش: اند از عبارت

Voegtlin, 2016: 192( ،نیاز به بروز اشکال شخصی از قدرت و هویت، خودمختاري ،

زیست، حساسیت نسبت به پیوندهاي  هاي شخصی افراد براي اجتماع و محیط دغدغه

اجتماعی و خویش را عضوي از جامعه دانستن، تمایل به انجام کارهاي خیر، شایستگی، 

، )Gond, 2017: 229(نیازهاي روحی و روانی مانند حس احترام و ارزش به خویش 

هاي عملی موضوع نظیر خطوط راهنماي مسئولیت اجتماعی  آموزش و آگاهی از جنبه

هاي  شارز )Aguinis, 2012: 947(به عقیده . شرکتی و فشار رقابت داخلی در سطح فردي

شخصی چه آگاهانه و چه ناآگاهانه بخشی از فرایند تصمیم سازي افراد است و لذا درك 

  .ها بر مسئولیت اجتماعی شرکتی مهم است اثر آن

  

شناسی روش. 3

رویکرد انجـام پـژوهش رویکـردي کیفـی و شـامل مـرور ادبیـات، مصـاحبه بـا خبرگـان و           

  : احل آن در ادامه تشریح شده استباشد که مر می) 3شکل (اعتبارسنجی با متد دلفی 
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    توسعه چهارچوب نظري    هدف
اعتبارسنجی چهارچوب 

  نظري

          

روش 

  پژوهشی
  

مرور چتري و سیستماتیک 

  ادبیات
  

  متد دلفی
    

    مصاحبه نیمه ساختاریافته

        

    نتیجه

چهارچوب نظري اولیه 

  : شامل

سه سطح نهادي، سازمانی، 

  فردي

  ؤثرعامل م 13

  

چهارچوب نظري نهایی 

  : شامل

سه سطح نهادي، سازمانی، 

  فردي

  عامل مؤثر 11

  شناسی پژوهش روش -3شکل 

  

  روش مرور ادبیات

هاي مرور ادبیات صورت گرفته در این موضوع، کـه در   توجه پژوهش با توجه به تعداد قابل

بـر پایـه مطالعـه و    شده است، بخش مرور ادبیات این پـژوهش   ادامه به جزئیات آن پرداخته

هـاي   هـاي منتشرشـده در ژورنـال    هاي مروري صورت گرفته بر مقالـه  مرور محتواي پژوهش

هـا و   گوناگون در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی در زمینه خاص عوامل مؤثر بر سیاسـت 

  .باشد اند، می شدهاقدامات مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی، که به زبان انگلیسی نوشته

هــاي مــروري صــورت گرفتــه در یــک موضــوع تحــت عنــاوین  مــرور پــژوهشروش 

اي از مرورهـاي سیسـتماتیک و غیـره در     مختلفی مانند مرور چتري، مرور مرورهـا، خالصـه  



  

  

  

1401زمستان  |53شماره |دهمچهارسال  |ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  104

در ایـن مقالـه از عنـوان مـرور چتـري      . )Aromataris, 2015: 133(شده اسـت  ادبیات ذکر

هاي مروري در یک موضوع زیـاد باشـد، انجـام مـرور      وقتی تعداد پژوهش. ودش استفاده می

هـدف اصـلی از   . سـازد  چتري پژوهشگر را از انجام کار پژوهشی مروري تکراري فارغ مـی 

کـه   نحـوي  شده است، به هاي مقاالت مروري انجام مرور چتري خالصه نمودن مجموعه یافته

 ,Torres(موضوع مـوردنظر بـه دسـت بیایـد    نمایی جامع از مجموعه اطالعات موجود در 

2018: 805(.  

 ,Torres(مرور چتري نیز باید سیستماتیک باشد و متدولوژي مرور شفاف بیان گـردد 

شده معتبر باشد و فرایند بررسی ادبیات روشمند و قابـل تکـرار    تا شواهد ارائه)805 :2018

,Moher1(اي مشابه متـد پریزمـا   با پیروي از شیوه. )Tranfield, 2003: 208(گردد  2009: 

  : مراحل زیر طی گردید)264

اي براي جستجو در ادبیات، تعیین  هاي داده شناسایی شامل انتخاب پایگاه: شناسایی

هاي کلیدي، و در نهایت جستجو بر اساس  معیارهاي جستجو شامل زبان و نوع منبع و کلمه

منتخب  اي هاي داده در این مقاله پایگاه. باشد اي منتخب می هاي داده این معیارها در پایگاه

آوساینس  براي مرور چتري سه پایگاه داده آنالین گوگل اسکوالر، اسکوپوس و وب

هاي داده میان  ترین پایگاه آوساینس هر دو از متداول گوگل اسکوالر و وب. باشند می

اسکوپوس که در سال . )Xiao, 2019: 93(باشند  هاي گوناگون می پژوهشگران در حوزه

داده  هاي علمی را در خود جاي اندازي شد نیز بخش بزرگی از مقاله توسط السویر راه 2004

,Falagas(است  2008: 338; Vieira, 2009: 593(.  

هاي  هاي علمی و پژوهشی، که در پایگاه شده در ژورنال که مقاالت چاپ ازآنجایی

اند  هایی باکیفیت باال و معتبرترین منابع مرور ادبیات شوند، پژوهش اي معتبر منتشر می داده

)Xiao, 2019: 94; Rowley, 2004: 32( در این مقاله این مقاالت در مرور ادبیات لحاظ ،

  .گردیدند

                                                  
1. PRISMA
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هایی است که مسئولیت اجتماعی شرکتی موضوع  که هدف یافتن مقاله با توجه به این

اصلی مقاله و نه موضوع جنبی آن است و از طرفی جهت اطمینان از شمول کلیه منابع 

عنوان مقاالت در سه پایگاه  در"corporate social responsibility"مرتبط با موضوع، 

رکورد در  86،900در نتیجه این جستجو حدود . اي فوق مورد جستجو قرار گرفت داده

آوساینس یافت  رکورد در وب 4،801رکورد در اسکوپوس و  7،950گوگل اسکوالر، 

هاي کلیدي  هاي مروري، کلمه با توجه به تعداد رکوردها و احتمال وجود پژوهش. شد

"corporate social responsibility"  و"review" زمان در عنوان مقاالت مورد  طور هم به

اصلی انگلیسی و از نوع  بنابراین جستجو در ادبیات در منابع با زبان. جستجو قرار گرفت

انجام شد و در نتیجه  1399ماه  دي 20هاي ژورنالی از تاریخ انتشار آنالین هر پایگاه تا  مقاله

رکورد در  63رکورد در اسکوپوس و  94گوگل اسکوالر،  رکورد در 242آن 

  .آوساینس یافت شد وب

رکورد از طریق افزونه مندلی وارد این  399نتایج جستجو در سه پایگاه شامل جمعاً 

ها  منبع تکراري بین پایگاه 176افزار مدیریت منابع گردید و با شناسایی مقاالت تکراري  نرم

با کنترل رکوردهاي . کاهش یافت 223مع رکوردها به از نتایج جستجو حذف شد و ج

افزار مندلی موارد خارج از شمول معیارهاي جستجو شامل منابعی غیر از  مانده در نرم باقی

هاي غیر  و مقاله) رکورد 85(هاي ژورنالی مانند صفحات اینترنتی، گزارش و غیره  مقاله

  .اله باقی ماندمق 129شناسایی و حذف گردید و ) مقاله 9(انگلیسی 

غربالگري شامل مرور سریع عنوان و چکیده براي یافتن : غربالگري و اعتبارسنجی

شده و  هاي غربال هاي مرتبط با موضوع و اعتبارسنجی شامل مرور محتواي مقاله مقاله

  .باشد تر میزان ارتباط محتواي مقاله با موضوع می ارزیابی دقیق

 61افزار مندلی و حذف  چکیده مقاالت در نرم این دو مرحله به شکل مرور عنوان و

افزار سیتاوي، که  هاي باقیمانده در نرم مقاله در دور اول و مرور سریع محتواي کل مقاله

مقاله در دور دوم صورت گرفت و کلیه  46افزار مرور ادبیات کاملی است، و حذف  نرم

سازي آن در  ی با آثار پیادهمقاالت نامرتبط، که ازجمله به رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت
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هاي مختلفی مانند  ها ازجمله بر عملکرد شرکت، وضعیت مالی آن در حیطه شرکت

نبایستی ازنظر دور . سالمت، انرژي و غیره پرداخته بودند یا مروري نبودند، حذف شد

گیري در خصوص شمول یا عدم شمول مقاالت در  داشت که درهرحال بررسی و تصمیم

در نهایت . )Tranfield, 2003: 215(طرفانه بوده باشد  تواند کامًال بی نمیمراحل مختلف 

  .انتخاب گردید 1مقاله به شرح جدول  22

  

  ها، پایگاه داده و دفعات ارجاع مقاالت فهرست مقاالت مرور ادبیات، تم موضوعی آن -1جدول 

Times cited    Database  Theme
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0    0        (Abdulkadir, 2020)  1  

3191  1326  1384        (Aguinis, 2012)  2  
341  156  176        (Ali, 2017)  3  
76  28  35        (Eteokleous, 2016)  4  

63    24        (Faller, 2016)  5  

217  97          (Glavas, 2016)  6  

260  143  145        (Gond, 2017)  7  
17  9  12        (Latapi Agudelo, 2019)  8  

0            (Liu, 2017)  9  

55  27  28        (Luhmann, 2016)  10  
128  41  47        (Nijhof, 2008)  11  
50  26  25        (Ortiz-Avram, 2018)  12  

8            (Turyakira, 2017)  13  

84  29  30        (Schmitz, 2015)  14  
58  29  28        (Stefano, 2017)  15  
169  51  61        (Vázquez-Carrasco, 2012)  16  

0  0          (Velte, 2020)  17  

8    5        (Velte, 2019)  18  

52    24        (Velte, 2017)  19  

58    20        (Vo, 2011)  20  

232  86  93        (Voegtlin, 2016)  21  
46  23  27        (Zhang, 2019)  22  
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 22کامل محتواي مقاالت نهایی است که بر مرحله شمول شامل مرور دقیق و : شمول

محتواي مقاالت با توجه به سه سطح عوامل یعنی سطوح نهادي، . مقاله منتخب انجام شد

  .افزار سیتاوي قرار گرفت برداري در نرم سازمانی و فردي موردمطالعه و فیش

  

  روش پژوهش و اعتبارسنجی

سازي و توسعه  ت تدقیق و متناسبپس از توسعه مبانی نظري اولیه با مرور ادبیات، جه

هاي پروژه محور ایرانی، از شیوه مصاحبه  چهارچوب نظري پژوهش در بستر شرکت

هاي پژوهشی  مصاحبه. پژوهشی نیمه ساختاریافته با خبرگان این موضوع استفاده گردید

دهد آنچه در  داراي مفروضاتی ضمنی درباره موقعیت است که به پژوهشگر امکان می

  .شده است را با بینش خبرگان مقایسه و آن را متناسب و تکمیل کند توصیف ادبیات

که موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی یک موضوع چندبعدي و  ازآنجایی

باشد، براي اعتبارسنجی چهارچوب نظري توسعه  دربرگیرنده مجموعه متنوعی از عوامل می

صورت که با تهیه  بدین. فاده گردیدیافته حاصل از مرور ادبیات و مصاحبه، از متد دلفی است

نامه دور دوم پس از اعمال  نامه پژوهشی در دو دور، که پرسش و توزیع پرسش

شده است، امکان ایجاد بحث و اجماع گروهی بین  بازخوردهاي حاصل از دور اول تهیه

اي کارا  ، شیوه)Landeta, 2006: 468(تعدادي خبره در موضوع پژوهش فراهم گردید 

  .جهت استفاده ازنظر خبرگان

آمده از مرور ادبیات و مصاحبه با  دست به چهارچوب نظري بهبدین منظور با توجه 

شود،  دهندگان تکمیل می توسط خود پاسخنامه پژوهشی، که  خبرگان، در دور اول، پرسش

ها و اقدامات  عدد عامل مؤثر بر سیاست 13شامل پرسش در خصوص سه سطح عوامل و 

 5تا  1دهی از  ین محدوده پاسخها، با تعی مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی و شرح عامل

به  5یک به معنی کامًال مخالف با اثر عامل و پاسخ پاسخ . براي هر پرسش تهیه گردید

هاي دور اول چهارچوب  محض دریافت پاسخ به. باشد معنی کامًال موافق با اثر عامل می
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نامه  شنظري با توجه به بازخوردهاي دریافتی موردبررسی و تجدیدنظر قرار گرفت و پرس

دور دوم منطبق با این چهارچوب مجدد ارسال گردید تا در صورت تمایل نسبت به تغییر 

ها در دور دوم، پژوهش از  با توجه به تغییر نامحسوس پاسخ. هاي قبلی خود اقدام کنند پاسخ

  .نیاز گردید دور اضافی توزیع بی

  

  ها یافته. 4

 13ها، چهارچوب نظري اولیه شامل  دادهها و تحلیل  پس از مرور ادبیات و انجام مصاحبه

  ).4شکل (بندي گردید  عامل مؤثر در سه سطح صورت
  

  
  چهارچوب نظري اولیه -4شکل 

روند رشد و توسعه 

ساختار حکمرانی 

فشارهاي نهادي رسمی 

فشارهاي نهادي رسمی 

فشارهاي نهادي 

سطح نهادي

ساختار مالکیت 

ساختار حکمرانی 

مشخصات 

رسمی  ریزيبرنامه

فرهنگی  گیري جهت

سطح سازمانی

 هاي ویژگی

 هاي ویژگی

منابع  هاي ویژگی

سطح فردي
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با توجه به این چهارچوب و براي دستیابی به اجماع بر شرح و ارتباط این عوامل از 

نظر متخصصان این بود که  و اتفاق مالك اجماع. پژوهش به روش دلفی استفاده گردید

فرض . ها در خصوص شرح و ارتباط عامل کامًال مخالف یا مخالف نباشند یک از آن هیچ

نظر  پژوهش بر این بود که چنانچه در موردي چنین وضعی وجود داشت، در آن مورد اتفاق

عامل شده متخصص، عنوان و شرح  بنابراین بایستی بر اساس نکات اعالم. وجود ندارد

  .موردبازنگري و پرسش مجدد قرار گیرد

موردتوافق حاصل نگردید که شامل  13مورد از  8ها بر  نامه در دور اول تکمیل پرسش

مورد عدم توافق، بیشتر  3، »ساختار حکمرانی عمومی«مورد عدم توافق بر عنوان و شرح  1

و » ی غیردولتیفشارهاي نهادي رسم«، »فشارهاي نهادي رسمی دولتی«بر عنوان شامل 

ساختار مالکیت «توجه دو عامل  مورد همپوشانی قابل 4و » فشارهاي نهادي غیررسمی«

و » هاي مالکان ویژگی«و همچنین دو عامل » ساختار حکمرانی سازمان«و » سازمان

با بازنگري و تکمیل عنوان و شرح این عوامل، چهارچوب نظري . بود» هاي مدیران ویژگی«

قرار گرفت و در نتیجه آن توافق بر همه عوامل حاصل شد که در ادامه  مجدداً مورد پرسش

  .آمده است 4تا  2هاي  در جدول
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  )سطح نهادي(شرح عوامل چهارچوب نظري نهایی  -2جدول 

  شرح  عامل

1 .
شور

روند رشد و توسعه ک
  

ماعی و هاي اقتصادي، اجت گیري صعودي یا نزولی رشد و توسعه کشور، که شامل تمام زمینه جهت

. زند پذیري اجتماعی را رقم می ها در مسیر مسئولیت شود، مسیر کلی حرکت سازمان زیستی می محیط

روند رشد و توسعه کشور عالوه بر رشد اقتصادي، که اغلب متمرکز بر موضوعاتی چون رقابت و 

شود،  هایی نظیر افزایش تولید ناخالص داخلی سنجیده می تخصیص منابع است و با شاخص

هاي توسعه و بهبود کلی کیفیت در جامعه  مچنین بسیار وابسته به وضعیت رشد در سایر شاخصه

کیفیت هم لزومًا اقتصادي نیست و معنایی فراتر از مصرف، که حوزه مورد توجه اقتصاد . است

کیفیت مفهومی پیچیده و ازجمله شامل برخورداري از احساس ارزش و احترام در قالب . است، دارد

مدت و بلندمدت  هاي کوتاه معه، احساس شنیده شدن و دیده شدن، امکان دنبال کردن برنامهیک جا

البته که رشد . باشد ها، امکان کارآفرینی و غیره می و رؤیاها، امکان تحصیل و آموختن مهارت

م و ها را تسهیل نماید، اما متضمن دستیابی تما تواند دستیابی به بسیاري از این خواسته اقتصادي می

پذیري  وقتی چنین کیفیتی در اولویت نباشد، انتظار مسئولیت. ها نیست ویژه پایدار به آن کمال و به

.دور از ذهن است

2 .
جامعه

ت و 
ت دول

سبا
منا

  

اگر کل نظام اجتماعی را شامل دو بخش دولتی و غیردولتی و بخش غیردولتی را مشتمل بر 

هاي اجتماعی و نوع  ، مناسبات دولت و گروههاي بخش خصوصی و جامعه مدنی بدانیم سازمان

صورت  وقتی دولت به. پذیري اجتماعی مؤثر است ارتباط این دو در برقراري گفتمان و مسئولیت

کنندگان فعال جامعه  عنوان قسمتی از اداره ها به شناسد و با آن ها را به رسمیت می عملی سازمان

ا رویکردهاي مسئولیت اجتماعی توانمند و در آن ها براي آشنایی ب کند، این سازمان برخورد می

زمانی دولت قادر است در عمل . دهند شوند و فعالیت بیشتري در زمینه تحقق آن انجام می دخیل می

خوبی انجام دهند  هاي اجتماعی بخواهد وظایف خویش در زمینه مسئولیت اجتماعی را به از گروه

ها برقرار  طرفه با این گروه اي یک اگر دولت رابطه. دکه خود براي عمل به وظایفش تالش کرده باش

گیري، که باید مدیریت شوند، بداند، هم  کند و آنان را فاقد قدرت تشخیص و ناتوان در تصمیم

پذیر نخواهند بود، زیرا معتقدند  ها مسئولیت داند و هم این گروه ها نمی خود مسئولیتی متوجه آن

  .یدها عمل نما جاي آن دولت باید به

3 .
ي

ش نهادها
کن

  

ی
ی دولت

سم
ر

  

عنوان نهادهاي رسمی دولتی با ایجاد  ها به ها و ضمانت اجراي آن نامه قوانین، مقررات و آیین

ها در موضوع مسئولیت اجتماعی  گذاري و استراتژي سازمان چهارچوبی براي تصمیمات، بر سیاست

زیست،  کالن دولت در زمینه محیط شایسته است این قوانین برخاسته از استراتژي. اثرگذار است

در چنین شرایطی سازمانی که . اي باشد دوراز نگاه جزیره حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی و به

  .ریزي است هاي خویش آگاه و قادر به برنامه پذیر باشد، از دامنه انتخاب خواهد مسئولیت می
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  شرح  عامل

4 .
ي

ش نهادها
کن

ی  
ی غیردولت

سم
ر

توان گفت به دلیل جایگاه  ها، که می ادهاي رسمی غیردولتی مانند شهرداريها با نه مشارکت سازمان  

هایی بودند که به موضوع مسئولیت اجتماعی توجه خاص  و عملکرد خاص خود از اولین مجموعه

اي از تجربه کنش این نوع نهادهاي رسمی غیردولتی در  هاي مشترك، نمونه نشان دادند، در پروژه

  .هاست اجتماعی سازمانپذیري  موضوع مسئولیت

5 .
ي

ش نهادها
کن

  

ی
غیررسم

  

ها هستند، اما در موضوع  گیري و عملکرد سازمان اگرچه عمدتًا نهادهاي رسمی سنگ بناي شکل

این کنش تا . مسئولیت اجتماعی که امري جمعی است، کنش نهادهاي غیررسمی انکارناپذیر است

هاي رسمی با قواعد این نهادها متناسب نباشد، هم تواند اثرگذار باشد که اگر قواعد نهاد بدانجا می

در فقدان کنش . تواند منجر به نتایج زیانباري شود پذیري است و هم می مانعی براي مسئولیت

ها  هاي پراکنده و غیر پایدار سازمان نهادهاي غیررسمی، کنش نهادهاي رسمی منجر به فعالیت

  .گردد می

  

  )سطح سازمانی(نهایی شرح عوامل چهارچوب نظري  -3جدول 

  شرح  عامل

6 .
ی سازمان

حاکمیت
ستم 

سی
  

اي است که تعادل بین حقوق صاحبان سهام  سازمانی حاکمیت شرکتی سازوکارهاي کنترلی درون و برون

هاي  دهنده ریسک هایی کاهش چنین مکانیزم. کند و نیازها و اختیارات هیأت مدیره را برقرار می

بخش نوآوري، حمایتگر حقوق و مشوق توسعه پایدار  وري، انگیزه هرهکننده ب گذاري، تقویت سرمایه

حاکمیت شرکتی، مسئولیت . باشد لذا مسئولیت اجتماعی بخش جدانشدنی حاکمیت شرکتی می. است

  .زیست اجزاي پیکري واحدند و مفاهمه بر اصول و مفاهیم این اجزا ضروري است اجتماعی و محیط

7 .
سازمان

ت 
صا

خ
ش

م
  

توانند در مجموعه  مان، عمر آن، قابلیت سودآوري، میزان نفوذ و قدرت سازمان همگی میاندازه ساز

البته این عامل وقتی با . پذیري اجتماعی آن اثرگذار است، بگنجند مشخصات سازمان، که بر مسئولیت

ل در عنوان نمونه اختال به. دهد شود، اثر خویش را بیشتر نشان می زمان می عواملی از سطح باالتر هم

المللی، بیش از  هاي بین روند رشد و توسعه کشور ناشی از عوامل عمدتًا سیاسی با تبعاتی نظیر تحریم

هاي کوچک مشکالتی مانند نقدینگی و عدم تأمین سرمایه در گردش  هاي بزرگ براي سازمان سازمان

  .باشند می سختی قادر به پرداخت دستمزد کارکنان خویش که حتی به طوري کند، به ایجاد می
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  شرح  عامل

8 .
برنامه
 

ي سازمان
ریز

  

پتانسیل سازمان براي به استراتژي درآوردن مسئولیت اجتماعی شرکتی و میزان همسویی مسئولیت 

. باشد هاي سازمان از عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکتی می اجتماعی شرکتی با مأموریت و ارزش

براي پیشرفت سازمان در تمام جهات است، به  ریزي استراتژیک رسمی رویکردي روشن و منظم برنامه

کند و با یکپارچه ساختن  مدیریت در تعیین مسیر استراتژیک صحیح و متناسب با کل سازمان کمک می

نفعان در  هاي ذي هاي گوناگون سازمان دانش الزم براي دریافت خواسته هاي مختلف بخش فعالیت

ها و اقدامات  شرط سیاست ریزي پیش این برنامه. ازدس راستاي مسئولیت اجتماعی شرکتی را فراهم می

  .مسئولیت اجتماعی شرکتی در هر دو محیط داخلی و خارجی سازمان است

9 .
ت

جه
 

ي 
گیر

ی سازمان
فرهنگ

  

محتواي فرهنگ سازمان . که از اقتصاد نشأت بگیرد، برخاسته از فرهنگ است پذیري بیش از آن مسئولیت

هاي تفکر و عمق و میزان درونی شدن این محتوا در سازمان  و شیوه ها هاي رفتاري، ارزش شامل عرف

  .هاي خود و بقیه جامعه اثر مستقیم دارد بر شیوه عمل آن در ارتباط با حقوق و مسئولیت

  

  )سطح فردي(شرح عوامل چهارچوب نظري نهایی  -4جدول 

  شرح  عامل

10
 .

ی
ویژگ

 
ي

ها
  

ت
حاکمی

بدنه 
لکان و مدیران و سطح درك و مفاهمه مالکان و مدیران بر اصول اصول اخالقی حاکم بر رفتار ما  

ظاهر خصوصی شده، اما تحت  هاي به در سازمان. مسئولیت اجتماعی در پذیرش آن اثر دارد

هاي  حاکمیت مدیرانی با تفکرات بخشی از دولت، مبتنی بر تمرکز بر حفظ جایگاه، اثر ویژگی

  .تر است مدیران محسوس

11
 .

ی
ویژگ

 
ي م

ها
ی

سان
نابع ان

  

در یک محیط اجتماعی مانند سازمان مسئولیت اجتماعی به این معناست که افراد صرفاً نباید از 

. که مسئولیتی در قبال آن ندارند مند شوند درحالی مزایاي عضویت در یک گروه اجتماعی بهره

ها و  رزشمندي متناسب از مزایا و همسویی ا بنابراین وجود احساس تعلق، احساس امکان بهره

سازي افراد است، با  صورت ناخودآگاه بخشی از فرایندهاي تصمیم هاي فردي، که به دغدغه

  .پذیري در منابع انسانی سازمان مؤثر است گیري روحیه مسئولیت هاي سازمانی، در شکل ارزش

  

  گیري نتیجه. 5

ت مرتبط با ها و اقداما ترین عوامل مؤثر بر سیاست در این مقاله باهدف آگاهی از مهم

هاي پروژه محور کشور، با توجه به حجم و قدمت  مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان

بیشتر موضوع مسئولیت اجتماعی در ادبیات انگلیسی در مقایسه با ادبیات فارسی، ابتدا با 
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مرور چتري ادبیات انگلیسی مبانی نظري اولیه موضوع موردمطالعه قرار گرفت و سپس با 

هاي پروژه محور از طریق  و اجماع تعدادي از متخصصان فعال در سازمان دریافت نظر

هاي پروژه محور کشور  نامه، چهارچوب نظري نهایی در بستر سازمان مصاحبه و پرسش

  .حاصل شد

. عامل در سه سطح نهادي، سازمانی و فردي تشریح گردیدند 11در این چهارچوب 

ها نیست  میان این سه سطح نافی رابطه موثق میان آنالبته نبایستی ازنظر دور داشت که تمایز 

ها وجود دارد و  و ارتباط تنگاتنگی میان محیط نهادي و ترتیبات نهادي ازجمله سازمان

  .گرفته از مجموعه افراد هستند؛ بنابراین این تمایز بیشتر مفهومی است شکل ها هم  سازمان

کشور، مناسبات دولت و  عامل روند رشد و توسعه 5در این سطح : سطح نهادي

جامعه، کنش نهادهاي رسمی دولتی، کنش نهادهاي رسمی غیردولتی و کنش نهادهاي 

دهد در ارزیابی میزان  نظر به مجموع این عوامل نشان می. غیررسمی شناسایی گردید

هاي  توان تنها به شاخص پذیري و بالطبع آن رفاه و توسعه اجتماعی، دیگر نمی مسئولیت

ص ملی اکتفا نمود، زیرا بدون تغییرات نهادي کارآمد قرارگیري در مسیر رشد و رشد ناخال

رسد و آغاز این تغییرات بایستی برقراري ارتباطی دوسویه میان دو  توسعه ممکن به نظر نمی

  .بخش دولتی و غیردولتی باشد

دهد  پذیري اجتماعی شرکتی نشان می تجربه چندساله در کشور در موضوع مسئولیت 

تواند بخش  نامه و بخشنامه نمی ش دولتی تنها با ابزارهایی مانند دستورالعمل، شیوهبخ

شده قرار دهد؛ و در عوض بایستی به دنبال فراهم کردن شرایط  غیردولتی را در عمل انجام

کم تا حدي بلندمدت توسط بخش  هاي دست ریزي مساعد جهت امکان انجام برنامه

مدت و  هاي میان ها ضمن امکان تدوین استراتژي سازمان غیردولتی باشد؛ در چنین فضایی

که فقط به منافع خویش بیندیشند، قادرند با یکدیگر کار سازنده کنند  جاي آن بلندمدت، به

  .پذیري اجتماعی خویش را بازیابند ها در عمل، روحیه مسئولیت و با مشاهده پیشرفت پروژه

رد و جمعی است و براي دستیابی و در واقع مسئولیت اجتماعی یک موضوع غیر منف

در این راستا . تداوم آن فعالیت و کنش تمام نهادها اعم از رسمی و غیررسمی الزامی است
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دولت نبایستی راه مشارکت و فعالیت جامعه را ببندد و برعکس با ابزارهایی مانند احزاب، 

د و عملکرد نهادهاي مدنی، صنوف و غیره امکان رشد و مشارکت جمعی را فراهم ساز

  .خویش را نیز در معرض نظر و نقد قرار دهد

عامل سیستم حاکمیتی سازمان، مشخصات  4در سطح سازمانی : سطح سازمانی

نظر به مجموع . گیري فرهنگی سازمان شناسایی گردید ریزي سازمان و جهت سازمان، برنامه

ري بیش از دسترسی پذی ها در بحث مسئولیت دهد مشکل بیشتر سازمان این عوامل نشان می

سو  ، از یک)مانند دسترسی به فناوري و سرمایه انسانی(به منابع اعم از منابع مالی و غیرمالی 

عدم آگاهی و همچنین توافق بر اصول، مفاهیم و مبانی حاکمیت شرکتی در بدنه سازمان، 

ممکن  ها در استفاده از منابع به بهترین شکل ریزي سازمان و از سوي دیگر عدم برنامه

  .باشد می

نفعان یک سازمان در  مباحث ریسک، شفافیت، اختیار و مسئولیت و تعریف ذي

هاي گوناگون مسئولیت  ها ازجمله مسائل مهمی است که بر حوزه مدیره شرکت هیأت

عالوه  به. اجتماعی اثرگذار است و بایستی در حوزه حاکمیت شرکتی موردتفاهم قرار گیرد

خصیص نادرست منابع، که در سطح کالن نیز از عوامل مهم ها مشکل ت بیشتر سازمان

که فقط با تخصیص مجدد منابع  درحالی. باشد، را دارند کاهش رشد اقتصادي کشور می

توانند به ایفاي  تر، بدون افزایش منابع نیز می موجود در راستاي مصارف مناسب

ائز اهمیت است و در سطح سازمانی بحث فرهنگ نیز ح. هاي خویش بپردازند مسئولیت

توان موضوع الگوسازي در  هرحال نمی هرچند فرهنگ خود جزوي از نهادهاست، اما به

  .زمینه مسئولیت اجتماعی در خود سازمان را نیز نادیده گرفت

هاي منابع  هاي بدنه حاکمیت و ویژگی عامل ویژگی 2در سطح فردي : سطح فردي

نوعی به  مل حاکی از آن است که هر دو بهنگاهی به شرح این عوا. انسانی شناسایی شدند

پذیري سازوکار  جامعه. پذیري اشاره دارند یکی شدن جمعیت با هم و به مفهوم جامعه

درآمد آن عوامل  اصلی هر جامعه براي بردن خویش به درون افراد جامعه است و پیش

ر و غیره متعددي از سیاست و فضاي عمومی غالب تا نظام آموزشی، جایگاه ادبیات و هن
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پذیري در قبال مشکالت  است که قادر است حس تعلق به جامعه و در نتیجه مسئولیت

  .جامعه و همنوعان را در افراد تقویت نماید

توان نتیجه گرفت برخالف دیدگاه عام غالب که تنها عوامل اقتصادي  درمجموع می

ه عوامل متعددي داند، مجموع ها دخیل می پذیري اجتماعی شرکت را در موضوع مسئولیت

هاي  در این زمینه اثرگذارند و لذا حتی در زمان فقدان رشد اقتصادي، که کشور ما در سال

اخیر بسیار با آن مواجه بوده است، چنانچه هدف نهایی بهبود کیفیت زندگی مردم باشد، 

. پذیري وجود دارد هاي توسعه و حرکت به سمت مسئولیت هایی براي بهبود شاخص راه

سازان و  تواند راهنماي مناسبی براي اقدام مقابل دیدگان تصمیم از این عوامل میآگاهی 

ریزي و اقدام تدریجی، زمینه را براي  ها قرار دهد تا با برنامه گیران سازمان تصمیم

هاي مسئولیت اجتماعی در شرکت فراهم سازند، انرژي سازمانی  سازي کامل سیاست پیاده

  .عنوان یک مزیت رقابتی پیش روند و تا استفاده از آن به را در این راستا بسیج کنند

هاي صورت گرفته در طی طرح پژوهش با  این پژوهش به دلیل انتخاب

بخش مرور پژوهش بر مقاالت داوري و منتشرشده در . هایی مواجه شده است محدودیت

متمرکز  زبان منتشرشده در سه پایگاه داده منتخب هاي علمی و پژوهشی انگلیسی ژورنال

. گردیده است و لذا مطالعات احتمالی مرتبط در سایر منابع مورد مرور قرار نگرفته است

تواند به افزایش کیفیت و دقت علمی  سازد، اما می اگرچه این تمرکز روایی را محدود می

نامه،  هاي مرور ادبیات، مصاحبه و پرسش اثر نویسندگان در تفسیر داده. پژوهش کمک کند

ناپذیر پژوهش کیفی است، نیز محدودیت بعدي این  ان گفت بخش جداییتو که می

  .باشد پژوهش می
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