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  سرآغاز
 آن سـاختن  پی در سازمان که آینده از است تصویري انداز،چشم

 چـرا  کـه  اسـت  پرسش این به سازمان پاسخ مأموریت،. باشد یم
 و انــدازچــشم ۀبیانیــ تــدوین و ترســیم. )1 (دارد وجــود ســازمان
 ریـزي برنامه ارکان از و رهبران مهم فیوظا از مناسب، مأموریت

 در هـا سـازمان  امـروزه . شودمی مدادقل ها سازمان در 1استراتژیک
 تدوین به اقدام) دولتی و خصوصی (مختلف هايبخش و هااندازه

 خــود تیســا وب طریـق  از آن انتــشار و مأموریـت  و انــدازچـشم 
  . نمایند می

 و کـالن  بخـش،  الهـام  شـدت  بـه  هـدفی  را انـداز چشمی  محقق
 توانـایی  اندازچشم گر،یدی  فیتعر در. )2 (کندمی تعریف بلندمدت

 سـاختن  و کـشیدن  تـصویر  به در... و صنعت جامعه، کشور، یک
 یـک  بایـد  رهبر سازمان، به دادن جهت براي. )3 (باشدمی آینده
 تـصویر،  ایـن . باشد داشته سازمان آینده از مطلوب ذهنی تصویر
 کـه  مطلوب است شرایطی اندازچشم. باشدمی سازمان اندازچشم
 چرایی یا سازمان هدف مأموریت،. )4( ندارد وجود حاضر حال در

 را مأموریـت  ۀبیانیـ  نیمحققـ . )5 (کنـد مـی  تشریح را آن فعالیت
 مـشابه  هـاي سـازمان  سایر از را سازمان یک که دانندمی سندي

  محیطی، مسایل اخالقی و مسئولیت اجتماعی حساسیت زیست

  هاي برتر در شرکت
  ∗ نیا، حامد خراسانی طرقی دکتر فریبرز رحیم

 مدیریت، دانشکده علوم اداري و اقتصادي، دانشگاه فردوسی مشهدگروه 

  )23/9/93، تاریخ پذیرش 11/6/93تاریخ دریافت (

  چکیده
 لیـ تحل هـدف  بـا  حاضـر  پژوهش. است اخالقی مسایل وی  طیمح ستیز حساسیت اجتماعی، مسئولیت مؤلفه سه شامل بودن، سبز ویژگی :نهیزم

  .دیگردی طراح بودن، سبز مقوله به ها آن توجه میزانی بررس منظور بهی خارج و ایرانی برتري ها شرکت مأموریت و انداز چشم
  

ـ یا برترهاي    شرکت پژوهشي  آمار جامعه. است گرفته انجاماي    کتابخانه روش از استفاده با وی  فیک کردیرو با پژوهش نیا :روش ی خـارج  وی  ران
 و صـنایع  وزارت توسـط  شده یمعرف برتر شرکت 100. باشند ی می خارج برتر شرکت 100 وی  رانیا برتر شرکت 100شامل مطالعه مورد نمونه. بودند
 2012 سـال  در فورچـون  هینشر توسط شده یمعرف برتر شرکت 100 نیهمچن شدند؛ انتخابی  رانیا برتري  ها شرکت نوانع  به 1391 سال در معادن

هـاي    داده. آمد دست به ها آن مأموریت و انداز چشم بیانیه ها، شرکت تیسا وب به مراجعه با و شدند گرفته نظر دری  خارج برتري  ها شرکت عنوان  به
  .است گرفته قرار لیتحل و هیتجز مورد محتوا لیتحل روش از استفاده با شده آوري جمع

  
 بـودن  سـبز  ویژگی به  کمی توجه خود، انداز چشم بیانیه تدوین دری  بررس موردی  رانیاي  ها شرکت که داد نشان اطالعات لیتحل و هیتجز: اهیافته
 نیتـدو  در زیـ نی  بررسـ  مـورد ی  خـارج  برتري  ها شرکت. اند داده همیتا اجتماعی مسئولیت بعد به فقط نیز خود مأموریت بیانیه تدوین در اند؛ داشته

   .اند نداشته  را  الزم  توجهی اخالق وی طیمح ستیز لیمسا به و اند گرفته نظر در رای اجتماع تیمسئول مقوله فقط خود تیمأمور و انداز چشمي ها هیانیب
  

 پژوهش، نیا در شده مطالعهي  ها شرکت تیمأمور و انداز چشم نیتدو دری  عاجتما تیمسئول مقوله که دهد یم نشان پژوهش جینتا :يگیر  نتیجه
   .است نشدهی کاف توجهی طیمح ستیز وی اخالق لیمسا به و است بودهي شتریب توجه مورد
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  محیطی، مسایل اخالقی و مسئولیت اجتماعی حساسیت زیست

  هاي برتر در شرکت
  ∗ نیا، حامد خراسانی طرقی دکتر فریبرز رحیم

 ریت، دانشکده علوم اداري و اقتصادي، دانشگاه فردوسی مشهدمدیگروه 

  )23/9/93، تاریخ پذیرش 11/6/93تاریخ دریافت (

  چکیده
 لیـ تحل هـدف  بـا  حاضـر  پژوهش. است اخالقی مسایل وی  طیمح ستیز حساسیت اجتماعی، مسئولیت مؤلفه سه شامل بودن، سبز ویژگی :نهیزم

  .دیگردی طراح بودن، سبز مقوله به ها آن توجه میزانی بررس منظور بهی خارج و یرانیا برتري ها شرکت مأموریت و انداز چشم
  

ـ یا برترهاي    شرکت پژوهشي  آمار جامعه. است گرفته انجاماي    کتابخانه روش از استفاده با وی  فیک کردیرو با پژوهش نیا :روش ی خـارج  وی  ران
 و صـنایع  وزارت توسـط  شده یمعرف برتر شرکت 100. باشند ی می خارج برتر شرکت 100 وی  رانیا برتر شرکت 100شامل مطالعه مورد نمونه. بودند
 2012 سـال  در فورچـون  هینشر توسط شده یمعرف برتر شرکت 100 نیهمچن شدند؛ انتخابی  رانیا برتري  ها شرکت عنوان  به 1391 سال در معادن

هـاي    داده. آمد دست به ها آن مأموریت و انداز چشم بیانیه ها، شرکت تیسا وب هب مراجعه با و شدند گرفته نظر دری  خارج برتري  ها شرکت عنوان  به
  .است گرفته قرار لیتحل و هیتجز مورد محتوا لیتحل روش از استفاده با شده آوري جمع

  
 بـودن  سـبز  ویژگی به  کمی جهتو خود، انداز چشم بیانیه تدوین دری  بررس موردی  رانیاي  ها شرکت که داد نشان اطالعات لیتحل و هیتجز: اهیافته
 نیتـدو  در زیـ نی  بررسـ  مـورد ی  خـارج  برتري  ها شرکت. اند داده اهمیت اجتماعی مسئولیت بعد به فقط نیز خود مأموریت بیانیه تدوین در اند؛ داشته

   .اند نداشته  را  الزم  توجهی اخالق وی طیمح ستیز لیمسا به و اند گرفته نظر در رای اجتماع تیمسئول مقوله فقط خود تیمأمور و انداز چشمي ها هیانیب
  

 پژوهش، نیا در شده مطالعهي  ها شرکت تیمأمور و انداز چشم نیتدو دری  اجتماع تیمسئول مقوله که دهد یم نشان پژوهش جینتا :يگیر  نتیجه
   .است نشدهی کاف توجهی طیمح ستیز وی اخالق لیمسا به و است بودهي شتریب توجه مورد
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 هاي برتر محیطی، مسایل اخالقی و مسئولیت اجتماعی در شرکت  زیست حساسیت: نیا، حامد خراسانی طرقی یمدکتر فریبرز رح
  

 ٦٨

 سـندي  مأموریـت  ۀبیانی نیمحقق ازی  یک دید از. نمایدمی متمایز
 چـه  هـست؟  چـرا  چیـست؟  سـازمان  یک کندمی بیان که است
 چنین فوق تعاریف از. )6 (دهدمی خدمت کسی چه به و کند؟می
 و باشـد مـی  گـرا آینده اندازچشم مأموریت، برخالف که آیدمی بر
 سـازمان  انـداز چـشم  و مأموریـت  ۀبیانیـ  بـین  اصـلی  تفاوت این
  . )7 (باشد می

 برقـرار  ارتبـاط  کارکنان دل و ذهن با مناسب سازمانی اندازچشم
. )8 (دهـد مـی  موجودیـت  و دنبـو  مهـم  حـس  هاآن به و کرده
 هـاي  استراتژي ایجاد به داده، جهت سازمان به صحیح انداز چشم

 بـا  و بخـشیده  بهبـود  را 2سازمان فرهنگ کند،می کمک خالقانه
 خــارج رخــوت حالــت از را ســازمان و کارمنــدان چــالش، ایجــاد
 3یسـازمان  تغییر ایجاد براي قوي ابزاري اندازچشم. )9 (نماید می
  . )10 (است
 بـراي  را زیادي مزایاي و منافع نیز مناسب مأموریت یک داشتن
  :کرد اشاره زیر موارد به توانمی که کندمی ایجاد سازمان
 بین مأموریت ۀبیانی داشتن: سازمان به دادن جهت و فلسفه ایجاد
. کنـد می جادیا تناسب بلندمدت و مدتکوتاه هايبرنامه و اهداف

 متوجه سازمان مأموریت خواندن با فمختل 4برخورداران همچنین
 . )13-11 (رود می کجا به و چیست سازمان که شوندمی

 سـازمان  بـه  مأموریـت  ۀبیانیـ : 5کنترلـی  مکانیزم یک ایجاد •
 وارد و کـرده  حرکـت  خـود  اصلی مسیر در تا کندمی کمک
 . )12 و 11 (نشود اي حاشیه وکارهاي کسب

 طریـق  از أموریتم ۀبیانی: سازمان در گیريتصمیم به کمک •
ــه کــردن محــدود ــسریع موجــب ممکــن، هــايگزین  در ت
 . )14 و 12 ،11 (شودمی گیري تصمیم

 ۀبیانیـ : سـازمان  کارکنـان  بـه  دادنانگیـزه  و بخـشیدن  الهام •
 کمـک  کارکنـان  بـه . بخـشد  یمـ  معنـی  کارها به مأموریت

 بهتـر  را خـود  کارهاي و هاتالش فلسفه و هدف تا کند یم
 . ) 13-11 (کنند درك

 به مأموریت ۀبیانی: مختلف برخورداران هايخواسته به توجه •
 سـهامداران،  مشتریان، کارکنان، (سازمان برخورداران میتما
 آنان نیازهاي و داشته توجه )جامعه و دولت کنندگان، نیتأم
 . )12 (گیردمی نظر در را

 کمـک  مـشترك  جهت یک در انسانی هايتالش تمرکز به •
 سـطوح  مدیران و کارکنان همه که ودشمی باعث و کندمی

 بـا  و شـوند  6مشترك يها  ارزش و انتظارات داراي سازمان،
  . )15 (گردد تقویت ها ارزش این زمان گذشت

 هـاي پـژوهش  مناسـب  مأموریت ۀبیانی یک محتواي با رابطه در
 بـراي  را مختلفـی  اجزاي و عناصر محققین و گرفته انجام زیادي
 تحقیقـات  همچنین. )11 (اندداده نهادپیش مأموریت ۀبیانی تدوین
 شده انجام مناسب اندازچشم یک هايویژگی تعیین جهت زیادي
 و انـداز چـشم  ۀبیانی با رابطه در که جدیدي مفاهیم از یکی. است

. اسـت  بـودن  سـبز  ویژگی است، شده مطرح هاسازمان مأموریت
ي هـا  هیـ انیب کیـد أت« عنـوان  بـا  ايمقاله در بار اولین مفهوم نیا

. کرد دایپ توسعه »شدن جهانی و بودن اخالقی: کنونی مأموریت
 مأموریـت  بـودن  سـبز  براي را ویژگی سه مقاله نیا در نیمحقق

 هـاي حـساسیت ) 2 ،7اجتماعی مسئولیت)1: اندکرده بیان سازمان
 نیا حیتشر به ادامه در. )16 (9اخالقی رفتار) 3 و 8محیطیزیست
  . شود  میپرداخته مقوالت

 مقابـل  در صـنعت  و تجـارت  صـاحبان  تعهد اجتماعی، ولیتمسئ
هـاي    فرهنـگ  بـه  احتـرام  ضـمن  ستیبا  می که باشد  می اجتماع
 کـار، ي  رویـ ن مهـارت  د،یـ تول جهتی  شغلهاي    تیموفق مختلف،
 مــسئولیت نظــران صــاحب) 17 (نــدینما جــادیا دولــت و اجتمــاع
 مجموعـه  اجتمـاعی  مسئولیت: کنندمی تعریف چنین را اجتماعی

 و حفـظ  جهـت  در بایـستی  سـازمان  که است تعهداتی و ظایفو
 دهد انجام کندمی فعالیت آن در که ايجامعه به کمک و مراقبت

 و اجتماعی تصور برخورداران، به توجه ،10شرکتی حاکمیت. )18(
 اجتمـاعی  مـسئولیت  مختلـف  هايجنبه ستیز طیمح از حفاظت

 مـشروعیت  ایشافـز  طریق از اجتماعی مسئولیت. )19 (باشندمی
 مزیـت  بهبـود  و سودآوري درآمد، افزایش آن، اقدامات و سازمان
  . )18 (دهدمی قرار تأثیر تحت را سازمانی توفیق ،11رقابتی
 گانههشت اهداف از یکی عنوان  به زیست،محیط پایداري تضمین
 از یکـی  و اسـت  شده شمرده بر متحد ملل سازمان هزاره توسعه
 کیفیت کشورها، در 12پایدار توسعه یابیارز معیارهاي و هاشاخص
 در افتـه ی  توسعه کشورهاي تجربه. )20 (هاستآن محیطیزیست
 رشد محیطی،زیست استانداردهاي که دهدمی نشان گذشته دهه

  . )21 (است داشته همراه به را زیادي اقتصادي
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 13اخالق سازمان موفقیت در پارامترها نیتر مهم از یکی نیهمچن
 اصـول،  باورهـا،  ،هـا   ارزش از میسیـست  عنوان  به یاتاخالق. است
 و نیـک  آن اسـاس  بر که شودمی تعریف نبایدها و بایدها مبانی،
 متمـایز  بـد  از خـوب  عمـل  و شـود می مشخص سازمان بدهاي
 و اسـت  سـازمان  یـک  اخـالق  ،14سازمان اخالق. )22 (گردد می

 یـک  بـه ی  اخالقـ  سـازمان  یک چگونه که است امر نیا نشانگر
 کار اخالق حاکمیت. )23 (دهد  می پاسخی  داخل ای ی خارج ركمح
 تـوان مـی  جمله از که دارد سازمان براي زیادي منافع سازمان بر
 اهمیـت  بـه  توجـه  در اخالقـی  التـزام : کـرد  اشـاره  زیر موارد به

 تعارضات، کاهش و تفاهم جو افزایش و روابط بهبود برخورداران،
 کنترل، از ناشیي  ها نهیهز کاهش چندگانگی، مزایاي از استفاده
  . )18 (کارکنان پذیريمسئولیت و تعهد افزایش

 پیدا زیادي اهمیت اخیر هايسال در سازمانی اجتماعی مسئولیت
ــا هــاســازمان و اســت کــرده ــشار ب ــده ف ــراي ايفزاین ــرك ب  ت
 از. )19 (انـد شده مواجه زنند،می صدمه جامعه به که هایی فعالیت
 منــابع، کمیــابی و محیطــیزیــست هــايبحــران وقــوع طرفــی
 ضـرورت  درك آن نتیجـه  کـه  نمـوده  ایجـاد  زیاديي  ها ینگران
 سـازمانی  هـاي فعالیت در محیطیزیست معیارهاي نمودن لحاظ
 يهـا   ارزش بـه  پایبنـدي  و اخالقیـات  رعایـت . )20 (اسـت  بوده

 کـه  آمـده  در هاییپدیده نیتر مهم از یکی صورت به نیز اخالقی
 به اخالقی اصول امروزه و گیردمی قرار توجه دمور هاسازمان در

ی ررسـم یغ فرهنـگ  و 15رسـمی  هـاي سیاست از بخشی صورت
 . )24 (است آمده در هاسازمان

 حـساسیت  اجتمـاعی،  مـسئولیت  مقولـه  سـه  اهمیـت  به توجه با
 تحلیـل  بـا  پـژوهش  ایـن  در اخالقـی،  مـسایل  و محیطیزیست

ی خـارج  و ایرانی تربر هايشرکت مأموریت و اندازچشم محتواي

  . نماییممی بررسی موارد این به را هاشرکت توجه میزان
  
   روش

ي اکتابخانـه  روش از اسـتفاده  بـا  و یفیک کردیرو با پژوهش نیا
ی رانیا برتري  هاشرکت پژوهشي  آمار جامعه. است گرفته انجام

 برتر شرکت 100شامل مطالعه مورد نمونه که باشند  می یخارج و
 آوريجمـع  بـراي . باشـند   مـی  یخارج برتر شرکت 100 وی  رانیا

 برتـر  شـرکت  100 داخلـی،  برتر هايشرکت به مربوط هايداده
 شـده  معرفی معادن و صنایع وزارت توسط که ایران 1391 سال
 و انـداز چـشم  بـه  دسـتیابی  بـراي  ادامـه  در. شـد  انتخاب بودند،

 یـه بیان 47 و شـد  مراجعـه  هاآن تیسا وب به هاشرکت مأموریت
 100 نیهمچنـ  آمـد؛  بدسـت  مأموریـت  بیانیـه  52 و انـداز چشم
 2012 سـال  در فورچـون  هینـشر  توسط شده یمعرف برتر شرکت

 مراجعه با و شدند گرفته نظر دری خارج برتري ها شرکت عنوان به
 مأموریت هیانیب 39 و انداز چشم بیانیه 31 ها، شرکت تیسا وب به

 بـا  شده آوري  جمعهاي    داده ادامه در. آمد بدست ها آن به مربوط
  . گرفتند قرار لیتحل و هیتجز مورد محتوا لیتحل روش از استفاده

  
  ها افتهی

 مأموریــت و انــدازچــشم بررســی بــه مربــوط نتــایج ،)1 (جــدول
 :دهدمی نشان را ها شرکت

 طریق ازی رانیا برتري  هاشرکت درصد 52 و درصد 47 ترتیب به
 خـود  مأموریـت  و انـداز چـشم  يیـه بیان انتشار به اقدام تیسا وب

 برتـر ي  هـا  شـرکت  از درصـد  39 و درصد 31 نیهمچن. اندنموده
 موضـوع  نیـ ا. اند گنجانده را موارد نیا خود تیسا وب دری  خارج
ـ ي  هـا  شـرکت  کـه  دهد یم نشان  اهتمـام  ،یبررسـ  مـورد ی  داخل

 مطالعه مورد هايشرکت مأموریت و اندازچشم: 1 جدول

  )100(ی جهان برتر هايشرکت  )100(ی رانیا برتري ها شرکت  

  %)31 (31  %)47 (47  اندازچشم هیانیب

  %)39 (39  %)52( 52  مأموریت بیانیه
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  .اند داشته شانتیمأمور و انداز چشم ارائه دري شتریب
  

 هـا شـرکت  اندازچشم ۀبیانی تحلیل از حاصل یجنتا ،)2 (جدول در
  :است مشاهده قابل
ـ یاي  هاشرکت اندازچشم ۀبیانی محتواي تحلیل نتایج  نـشان ی  ران
ـ  از کـه  دهدمی  بـه  درصـد  23 ،یبررسـ  مـورد  شـرکت  47 نیب

 15 و محیطـی زیـست  مـسایل  بـه  درصـد  6 اجتماعی، مسئولیت
 توجـه  بـین  ایـن  در که. اندداشته توجه اخالقی مسایل به درصد

. نمایـد مـی  توجـه  جلـب  محیطـی زیـست  مـسایل  بـه  کمی  لیخ
 بـه  درصـد  39ی  بررسـ  موردی  خارج شرکت 31 نیب از نیهمچن
 دری  اخالقـ  لیمـسا  به ها آن درصد 19 وی  اجتماع تیمسئول بعد
 مالحظـه  کـه  طـور  همـان . انـد  داشته نظر خود انداز چشم نیتدو
 هیانیب در شده یبررسی  جهان برتر شرکت 31 از یک چیه دیکن یم

  . اند نداشتهی نگاهی طیمح ستیز لیمسا به خود انداز چشم
 هـم ی  بررسـ  موردی  خارج وی  رانیا برتري  ها شرکت نیب سهیمقا

 ،یاخالق لیمسا وی  اجتماع تیمسئول بعد دو در که دهد یم نشان
ـ یاي  هـا  شرکتی  طیمح ستیز بعد در وی  خارجي  ها شرکت ی ران

 خـود  انداز چشم هیانیب در را موارد نیا تا ندا داشتهي  شتریب دغدغه
  . دهندي جا

 را هـا شـرکت  مأموریـت  ۀبیانیـ  محتواي تحلیل نتایج ،)3 (جدول
 هیـ انیبي  دارا ایرانـی  برتـر  هـاي شـرکت  از مـی نی. دهدمی نشان
 اجتمـاعی  مـسئولیت  بـه  خود مأموریت ۀبیانی تدوین در تیمأمور

ـ . اند کرده  اشاره شرکت،  مـسایل  بـه  هـا  آن رصـد د 12 عـالوه  هب
. انـد داشـته  توجـه  اخالقی مسایل به درصد 25 و محیطی زیست
 تیـ مأمور هیانیبي  دارای  خارجي  ها شرکت از درصد 62 نیهمچن

ی طیمح ستیز لیمسا به ها آن از درصد 8 ،یاجتماع تیمسئول به
 توجـه  خـود  تیـ مأمور نوشتن دری  اخالق مباحث به درصد 28 و

  . اند کرده
ـ یاي  هـا  شـرکت  هـم  کـه  دهـد  یمـ  اننـش  آمار نیا  هـم  وی  ران

 برخـورداران،  و جامعـه  قبال دری  بررس موردی  خارجي  ها شرکت
 تیمــسئول مقولــه بــهی خاصــ توجــه و دانــسته مــسئول را خــود
 کـه  دارد نیـ ا از نـشان  جینتـا  لیـ تحل نیهمچن. دارند یاجتماع
 اند گرفته قراری بررس مورد پژوهش نیا در کهي برتري ها شرکت

 لیمـسا  بـه  زین خود تیمأمور هیانیب نیتدو در) یخارج وی  داخل(
 زینی  اخالق لیمسا بعد در. اند نداشتهی  چندان توجهی  طیمح ستیز
ي هـا  شـرکت  چهـارم  یک به کینزد که است آن ازی  حاک جینتا

 اندازهاچشم محتواي تحلیل از حاصل نتایج: 3 جدول

  )31(ی جهان برتري ها شرکت  )47(ی رانیا برتري ها شرکت  

  %)39 (12  %)23(11   اجتماعی مسئولیت

  -  %)6 (3  یطیمح ستیز حساسیت

  %)19 (6  %)15 (7  اخالقی مسایل

 
  

  هامأموریت محتواي تحلیل از حاصل نتایج: 3 جدول
  )39(ی جهان برتري ها شرکت  )52(ی نرایا برتري ها شرکت  

  %)62 (24  %)50 (26  اجتماعی مسئولیت

  %)8(3   %)12 (6  یطیمح ستیز حساسیت

  %)28 (11   %)25 (13  اخالقی مسایل
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 تیـ مأمور هیـ انیب نیتـدو  دری  اخالق موضوعات به ،یبررس مورد
  . اند ستهینگر خود

  
  بحث

 مأموریــت و انــدازچــشم تحلیلــی، ورتصــ بــه تحقیــق ایــن در
 سـه  از لیتحل نیا. شد بررسیی  خارج و ایرانی برتر هاي شرکت
) 2 انـدازها؛ چـشم  محتوایی بررسی) 1: است شده تشکیل بخش
 و انـداز چـشم  بـین  مقایـسه ) 3 هـا؛ مأموریـت  محتـوایی  بررسی

 بـر  تحلیـل،  سـه  هر. یخارج و ایرانی برتر هايشرکت مأموریت
 مـسایل  رعایـت  اجتمـاعی،  مـسئولیت  بـه  توجه گیویژ 3 مبناي
  . باشدمی اخالقی مسایل به توجه و محیطیزیست
 و انـداز  چشم هیانیب نیتدو در که است این از حاکی تحقیق نتایج
ي هـا  شـرکت  از شتریب شده یبررسی  خارج هايشرکت ت،یمأمور
ی اخالق لیمسا وی  اجتماع تیمسئول ابعاد بهی  بررس موردی  داخل
 تیوضـع ی  طـ یمح ستیـ ز لیمسا به توجه در اما. اند داشته توجه

 تیـ مأمور و انـداز  چـشم  لیـ تحل. اسـت  بهتـر ی  رانیاي  ها شرکت
 کـه  بـود  نیـ ا ازی حـاک  نیهمچنـ ی  خـارج  وی  داخلي  ها شرکت
 دیـ تاکی  اجتمـاع  تیمـسئول  بـر  شتریـ بی  بررس موردي  ها شرکت
 ازی  کـ ی. یاخالقـ  لیمـسا  وی  طـ یمح ستیـ ز لیمسا تا اند داشته

 لیمـسا  از شتریـ بی  اجتمـاع  تیمـسئول  به ها شرکت نکهیا لیالد
 مربـوط  اتیادب که است نیا دارند توجهی  طیمح ستیز وی  اخالق
 تیمـسئول  بـه ی  خاصـ  توجـه  ،یسـازمان  تیمأمور و انداز چشم به

 ،يادیـ ز پردازان هینظر و نیمحقق و است داشته ها بنگاهی  اجتماع
 تیمأمور هیانیب نیتدو یاصل عناصر ازی یک رای اجتماع تیمسئول

ي هــا بحـث  واقـع  در. انــد کـرده  فیـ تعری ســازمان انـداز  چـشم  و
 بهی  سازمان اهداف نیتدو حوزه در هنوزی  اخالق وی  طیمح ستیز

 قـرار ی  بررسـ  و بحـث  مـورد  و اند نشده مطرحي  ا گسترده شکل
 طور نیهم و ستیز طیمح مقوله به ریاخ توجهات البته. اند نگرفته
ی رسـم ي  ها استیس ازی  یک عنوان  بهی  اخالق لیمسا گرفتن قرار

 نیتدو در ها شرکت نده،یآ در که دهد یم را امر نیا دینو سازمان،
) باشند یم سازمان معرفی  نوع به که (خود انداز چشم و تیمأمور
  . ندینما توجه زین لیمسا نیا به
 وی  رانیا (هاشرکت مأموریت و اندازچشم بین مقایسه در عالوه هب

 اجتمـاعی،  مسئولیت (بودن سبز ویژگی که شد مشاهده) یخارج

 مأموریـت  ۀبیانیـ  در) اخالقـی  مسایل وی  طیمح ستیز حساسیت
. باشـد مـی  هاآن اندازچشم از تر پررنگی  بررس موردي  هاشرکت

 تیـ مأمور و انـداز  چـشم  مقوله دو به تر قیدق نگاه رابطه نیا در
 تیـ رعا و امعـه ج بـه  بـودن  پاسخگو که دهد یم نشانی  سازمان
 تیـ مأمور عناصر و ها یژگیو ازی  یک عنوان  به شتریب سبز، اصول
 یـک  انداز چشم که میباش داشته توجه دیبا. است مطرحی  سازمان
 که لذاست. کشد یم ریتصو به را سازمان آن ندهیآ شتریب سازمان

 رییتغ به توجه بودن،ی  چالش بودن، بخش الهام مانندیی  ها یژگیو
 هیـ انیب کـه  یدرحـال . باشـد  یم مطرح آن مورد در دهنیآ به توجه و

 سـازمان ي  وجود فلسفه و ها تیفعالی  چگونگ ویی  چرا ت،یمأمور
ی خارج برخورداران وی  سازمان طیمح به توجه و دهد یم نشان را

  . باشد یم مطرح سازمان یک تیمأمور عنوان به شتریب سازمان،
 اسـت،  گرفتـه  امانج سابقاً که هاییپژوهش با پژوهش این تفاوت
  :باشدمی شرح بدین
 بیانیــه محتـواي  بررسـی  بـه  نیمحققــ هـا،  پـژوهش  ازی یکـ  در

 ایـن  کـه  کردنـد  مـشاهده  و پرداختنـد  برتر شرکت 50 مأموریت
 مـسایل  و جامعـه  بـه  بیـشتري  توجـه  قبـل  بـه  نسبت هاشرکت
 از هاشرکت درصد 3 اول، مطالعه در که طوري. اندداشته اخالقی

 خـود  مأموریـت  ۀبیانیـ  تـدوین  در اخالقیـات  بـا  مرتبط هايواژه
 هـشت  (دوم مطالعـه  بـراي  رقـم  این که یدرحال اندکرده استفاده
 بـه  توجـه  همچنین. باشدمی درصد 30 ،)اول مطالعه از بعد سال
). 16 (اسـت  کـرده  پیـدا  افـزایش  درصد 30 به درصد 6 از جامعه
 در مـان ز مـرور  بـه  هـا شرکت که داشت انتظار توان یم بنابراین
 سـبز  مقولـه  بـه  بیشتري توجه خود مأموریت و اندازچشم تدوین
 ایـن  در پـژوهش  ایـن  بـا  حاضر مقاله تفاوت. باشند داشته بودن
 شـده  گرفته نظر در نیز محیطیزیست بعد مقاله نیا در که است
 انـداز چشم مأموریت، بر عالوه تحقیق، این در ما همچنین. است

 . کردیم تحلیل و بررسی نیز را هاشرکت

 مـسایل  رعایـت  لحـاظ  از برتـر  شـرکت  12 ،يگرید پژوهش در
. گرفت قرار بررسی مورد اخالقی مسئولیت به توجه و شهروندي

 مأموریت یۀبیان تدوین در را خاصی الگوي نتوانستند پژوهشگران
 هـا شـرکت  ایـن  کـه  دادنـد  نشان ها آن. کنند پیدا هاشرکت این

 ۀبیانی در را اجتماعی مسئولیت به وجهت دارند، که ماهیتی علیرغم
 حجم لحاظ از حاضر تحقیق). 25 (اندنکرده لحاظ خود مأموریت
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 نسبت هاشرکت انداز چشم ۀبیانی گرفتن نظر در همچنین و نمونه
 . باشدمی ترجامع پژوهش به

 ۀبیانیـ  محتـوا  لیـ تحل کـرد یرو بـا  نیمحقق ،يگرید پژوهش در
 لحـاظ  از را ايترکیـه  برتـر  تشـرک  500 مأموریـت  و اندازچشم

ــم ــه توجــه زانی ــیو ســه ب ــسئولی ژگ ــسا ،یاجتمــاع تیم  لیم
 پـژوهش ). 19 (کردنـد  بررسـی ی  اخالق لیمسا وی  طیمح ستیز

 200 (اســت داده قــرار بررســی مــورد را کمتــري نمونــه حاضــر
 و یخـارج  گـروه  دو قالـب  در هـا شـرکت  بررسی با اما). شرکت
  . است داده ئهارا تري تفصیلی هايگزارش ،یداخل

ـ  رابطـه ی  بررس و مطالعه  و انـداز  چـشم  بـودن  سـبز ی  ژگـ یو نیب
 عملکرد لیقب از(ی  سازمان مختلفي  رهایمتغ با سازمان تیمأمور

 مورد تواند یمی آتی  قاتیتحق موضوعات ازی  یک عنوان  به) سازمان
 و تیـ اهم بـود  خواهـد  قـادر ي  ا مطالعـه  نیچنـ . ردیگ قرار توجه

ی اخالقـ  لیمسا ،یاجتماع تیمسئولي  ها مقوله به توجه ضرورت
 روشـن ي  بهتـر  نحـو  به را ها سازمان دری  طیمح ستیز لیمسا و

ــازد ــمقا. س ــتحل و سهی ــوا لی ــشمي محت ــداز چ ــمأمور و ان  تی
 ،یاجتماع لیمسا به توجه ثیح ازی  خصوص وی  دولتي  ها شرکت

ی پژوهـش  موضـوع  توانـد  یمـ  زینی  سازمان اخالق و ستیز طیمح
  . باشدي گرید

 و انـداز  چـشم  هیـ انیب نبـودن  دسـت  در قیـ تحق نیـ ا تیودمحد
 کهي طور به. است بوده مطالعه موردي ها شرکتی تمام تیمأمور
 خـود  تیسا وب در مطالعه، موردي  ها شرکت ازی  توجه قابل تعداد
  . اند نکرده ارائه را خود تیمأمور و انداز چشم

  
  يریگ جهینت
 دری  بررسـ  وردمـ  برتـر ي  هـا  شرکت که داد نشان پژوهش جینتا

. انـد  داشـته ي  شتریب فیتکل احساس ،یاجتماع تیمسئول به توجه
 تیـ رعای  خـارج  وی  رانیاي  ها شرکت ازی  مین از شیب کهي  طور
. انـد  دانسته خود رسالت و تیمأمور ازی  بخش رای  اجتماع لیمسا

 دری  طـ یمح ستیـ ز لیمـسا  وی  اخالقـ  لیمـسا  به کم تیحساس
 از کـه  بـود ي  گـر ید جـه ینت ت،یـ مأمور و انداز چشم هیانیب نیتدو
 دسـت  بـه ی  بررس موردی  رانیا وی  خارج برتري  ها شرکت لیتحل
 بـه  توجـه . باشـد  یمـ  زین اخطاردهندهی  نوع به کهي  ا جهینت. آمد

ي بـرا  درازمـدت  هدف یک عنوان  به دیشای  طیمح ستیز مباحث

 کـه  هـا  شرکت نیا از انتظار اما نباشد مطرحی  انتفاعي  هاشرکت
ي هـا  دغدغـه  کـه  اسـت  نیـ ا دارنـد،  زیـ ن جامعه بري  ادیزتأثیر  

 خـود  تیـ مأمور و رسـالت  ازی  بخـش  عنـوان   به رای  طیمح ستیز
  . ندینما فیتعر
  

  یاخالقهاي  مالحظه
 امانتی اخالق اصل استفاده، مورد منابعی معرف با پژوهش نیا در
 شده شمرده محترم آثار نیمولفي معنو حق و تیرعای علمي  دار

  . است
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