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چکیده
هدف :نسبتدادن سازههای ذهني بومي به مفاهي م وامگرفته از زبانهای خارجي ،موجب ايجاد شکاف ادراكي
ميشود « .ايفای مسئولي ت اجتماعي» ،از جمله مهمتري ن مفاهي م وامگرفتة زبان فارسي از زبانهای خارجي است .هدف
پژوهش حاضر ،نگاشت سازههای اسالمي -ايراني ايفای مسئولي ت اجتماعي با استفاده از تکنيک استخراج استعارۀ
زالتمن (زيمت) است .روش :پزوهش حاضر از منظر هدف ،كاربردی و از منظر صبغه ،كيفي است .جامعة آماری
پژوهش ،افراد در سطح شهر تهران ،روش نمونهگيری از نوع در دسترس و حجم نمونه شامل  15نفر است .يافتهها :
تحلي ل دادهها نشان داد كه مفهوم ايفای مسئولي ت اجتماعي دارای  26سازه است .سازههای حفظ محيط زيست ،رعاي ت
اخالق كار ،احترام به حقوق مصرف كنندگان ،احترام به حقوق شهروندان ،خدمت به جامعه و حماي ت از قشر كارگر،
پرتکرارتري ن سازههای اسالمي -ايراني ايفای مسئولي ت اجتماعياند  .نقشة اجماعي مفهوم ايفای مسئولي ت اجتماعي نيز
شامل  36جفت سازه است كه جفتسازههای ايفای مسئولي ت اجتماعي  -حفظ محيط زيست و ايفای مسئولي ت
اجتماعي  -رعاي ت اخالق كار ،پرتکرارتري ن جفتسازههای اسالمي  -ايراني ايفای مسئولي ت اجتماعياند  .نتيجهگيری :
بر اساس نتايج پژوهش ،حفظ محيط زيست ،مهمتري ن سازۀ اسالمي  -ايراني مرتبط با ايفای مسئولي ت اجتماعي است.
واژگان کلید ی :مسئولي تاجتماعي ،مفهوم ،سازۀ ذهني ،تکنيک زيمت.

 دريافت مقاله 99/08/18 :؛ تصويب نهايی. 99/12/14 :
 .1استاديار پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات اي ران(اي رانداك) .تهران ،ايران(نويسنده مسئول) .نشانی :خيابان انقالب ،پژوهشگاه علوم و
فناوری اطالعات اي ران(اي رانداك) /نماب رEmail: Labafi@.irandoc.ac.ir / 02144737547 :
 .۲دانشجوی دكتری مدي ريت بازرگانی .دانشگاه عالمه طباطبائی(ره).
 .۳دكتری مدي ريت رسانه .دانشگاه تهران.
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الف) مقدمه
ملّتهای كهن به سبب برخورداری از تجارب تاريخي بيشتر ،سازه های ذهني عميقتر و پيچيدهتر ی دارند .در
تجرب ة تاريخي ملّتها ی كهن ،عمق بيشتر سازه های ذهني ،حاصل فرايند طوالنيتر برخورد با خود و غير خود
د ر فرايند شن اخت و بازشناخت تاريخي و پيچيدگي بيشتر سازه ها ی ذهني ،حاصل تغيير و تعارض در تجرب ة
تاريخي

است(پتروف،

 .)164 :2018سازه های ذهني پنهان عميقتر و پيچيدهتر ،فرايند وامگيری تحت اللفظي

واژه از زبان بيگانه را در قالب مصداق آوايي و فرايند وامگيری معنا از زبان بيگانه را در قالب مفهوم انتزاعي
دچار اختالل ميكند .اختالل در فرايند وامگيری واژه از زبان بيگانه ،به سبب نسبت دادن سازه ها ی ذ هن ي
بومي و غير مرتبط در زبان وامگيرنده به واژۀ وارداتي از زبان بيگانه در بين عموم مردم است .اختالل در
فرايند وامگير ی معنا از زبان بيگانه ،به معنای التقاط سازه ها ی ذهني بومي و غير مرتبط در زبان وامگيرنده با
سازه ها ی عرفي يا شاخصها ی وضعي به معنای ذهني زبان بيگانه در بين عموم مردم است .اختالل در فرا ي ند
وامگير ی معنا ی ذهني ،از اختالل در فرايند وامگيری واژۀ لفظي ،ناملموستر و بحرانيتر است .فرايند
وامگير ی معنا ی ذهني ناملموستر است؛ زيرا وامگيری لفظي واژگان از زبانهای بيگانه امکان پيگيری و
ريشهيابي واژه را به دست مي دهد ،اما وامگيری مفهوم انتزاعي چنين

نيست( چنگ،

 .)251 :2018فرايند

وامگير ی معنا ی ذهني بحرانيتر است؛ زيرا مفاهي م انتزاعي به عنوان ابزار انديشه در بستر هر زبان،
جهتگيری فکری و نحوۀ تعامل گويشوران آن زبان را با خود و غير خود شکل مي دهند.
از جمله مهمترين وامگيری های معنايي در بستر زبان فارسي ،مفهوم مسئوليت اجتماعي است .زبان
فارسي به پشتوان ة تجارب تاريخي ملّت ايران و سازه ها ی ذهني عميق و پيچيده ،در عمل ،مستعد التقاط
مفهومي در خصوص مسئوليت اجتماعي است .اين التقاط موجب نسبت دادن سازه ها ی ذهني ايراني و
اسالمي به ي ک مفهوم وامگرفته از فرهنگ و زبان بيگانه در بين عموم مردم است .التقاط مفهوم مسئوليت
اجتماعي ،موجب شکاف ا دراكي بين عام ة مردم با تمركز بر تجريبات تاريخي و تجربيات روزمره و افراد
دانشگاهي با تمركز بر مطالع ة متون علمي به زبانهای خارجي ميشود و شکاف ادراكي ،سازمانهای درگير با
اين مفهوم را دچار سردرگمي ميكند .طبق ديدگاه سيستمي ،تمام تصميمات ي ک سيستم مانند سازمان
عمومي و خصوصي ،در راستا ی تضمين بقا و تعادل با محيط اتخاذ ميشود .تعادل ي ک سازمان در
كوتاهمدت با گرايش به تضمين بقای خود و تعادل ي ک نهاد در درازمدت با گرايش به تضمين بقای
زيستبوم تأمين ميشود .در فرايند شناخت و بازشناخت بين انسان و طبيعت در عصر سرماي هدار ی ،سازمانها
با گرايش به تضمين بقای خود در عمل حداكثر بهرهبردار ی ممکن از منابع طبيعي و انساني در دسترس را به
انجام رساندند .تحت تأثير منطق اقتصادی صرف ،رابط ة سازمانها با زيستبوم حياتي و انساني خود به
وضعيت بحراني رسيد(آگينس و گالواس .)1059 :2019 ،تحت تأثير اين بحران ،آگاهي انسان از وظايف سازمان ها

سميه لبافی وهمکاران 335 

در قبال زيستبوم خود منجربه شکلگيری مفهوم ايفا ی مسئوليت اجتماعي شده است .امروزه آگاهي
انسانها از مفهوم ايفا ی مسئوليت اجتماعي وابستهبه ميزان توسعهيافتگي اقتصاد ی نيست .اين آگاهي موجب
شکلگيری مطالبات انسانها از نهاد ها در هر سطح توسعهيافتگي اقتصادی با توجه به تجربيات تاريخي و
روزمرۀ عام ة مردم ميشود .در حالي كه مطالبات عام ة مردم از ايفای مسئوليت اجتماعي نهاد ها ،بر اساس
تجربيات تاريخي و روزمره تعيين ميشود ،نگاه مديران و جامع ة دانشگاهي متمركز بر متون علمي به زبان های
خارجي است .اين موضوع موجب ايجاد شکاف ادراكي پيرامون مفهوم مسئوليت اجتماعي بين عامه مردم و
مديران و جامع ة دانشگاهي ميشود .اين شکاف ادراكي ،در نارضايتي عام ة مردم از عملکرد مديران و عدم
درک چرايي نارضايتي مردم توسط جامع ة دانشگاهي نمود پيدا خواهدكرد .در اين حالت ،جامع ة
دانشگاهي از درک عام ة مردم و مديران از تعامل سازنده با عام ة مردم ناتوان خواهند بود.
برا ی پر كردن شکاف ادراكي پيرامون مفهوم مسئوليت اجتماعي ،الزم است سازه ها ی ذهني عام ة مردم
از مفهوم ايفای مسئوليت اجتماعي شناسايي شود .بر اين اساس ،هدف پژوهش حاضر ،نگاشت س ازه ها ی
اسالمي  -ايراني ايفا ی مسئوليت اجتماعي با استفاده از تکني ک استخراج استعاره زالتمن (زيمت) است.

ب) مالحظات نظری
واحد تفکر در ذهن انسان را مفهوم مينامند و تمام د انست ة ذهني انسان از مفهومها ساخته شده است .برا ی
توصيف دانستههای انساني ،از دو رويکرد تشخيصي  1و براختي  2استفاده ميشود  .در روي کرد تشخ ي ص ي ،
مفهومها به عنوان ابزار استدالل شناخته ميشوند .در اين رويکرد ،از جورچين مفهومها در قالب ي ک زبان،
فرايند استداللورزی و عمل در مواجهه با دنيا ی واقع شکل ميگيرد .مفهوم در رو ي کرد براختي  ،اصالت
ناشناختها ی است كه آن را بايد از طريق نسبت دادن به مصداق شناخت .مصداق ،هر ش ي خارجي است ك ه
ذهن انسان به صورت يگانه آن را درک ميكند و نا م ميگذارد و مفهوم؛ هر معنا و لفظي است كه انسان به آن
مصداق اطالق ميكند .مثال رايج تبيين تمايز مفهوم و مصداق در رويکرد براختي ،فرايند يا دگير ی اعداد در
كودكان سه تا پنج ساله با كمک انگشتان دست است .انگشتان دست در ابتدا توسط ذهن كودک ب ه عنوان
ي ک شي موضوعيت ندارند .در ذهن كودک ،ي ک خودِ يکپارچه در برابر دنيايي از عوامل كامبخش و
ناكامبخش قرار دارد .هنگامي كه فرد خارجي شروع به اطالق نام مشخصي بر ي ک انگشت خاص م ي كند،
مانند اطالق لفظ  1به انگشت سباب ة دست راست ،كودک از تمايز بين انگشت سباب ة دست راست خود با خو دِ
1. Subjective
2. Objective
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يکپارچه باخبر ميشود .تا اين مرحله از بازشناخت ،هيچگونه يادگيری عدد رخ نداده است؛ ز ي را در ذ هن
كودک لفظ  1تنها معادل ذهني انگشت سباب ة دست راست است و كودک هيچ تصوری ندارد از اينکه لفظ 1
را ميتوان به تمام چيزهای واحد در دنيا اطالق كرد .برای تعمي م عدد  1به تمام چيزها ی واحد در دنيا بايد عدد
 1به شي ديگر ی جز انگشت سباب ة دست راست كودک اطالق شود .اطالق آهنگ ي ن لفظ اعداد ب ه اش ي ا ی
مختلف در وهل ة اول موجب شناسايي پيوند بين اشيای مختلف يا مصداقها ی مختلف با مفهوم واحد ذهني
ميشود و در وهل ة دوم ،ترتيبي از مفاهيم متوالي در ذهن ايجاد ميكند.
دو رويکرد عمده در تبيين رابط ة مفهوم با ذهن انسان وجود دارد .رويکرد اول ،معروف به رويکرد
قدي م يا رويکرد ارسطويي است كه مفهوم در آن ،حاصل شناسايي وجوه اشتراک برداشتهای حس ي است.
در اين رويکرد ،برداشت حس (بينايي ،بويايي ،شنوايي ،چشايي و المسه) يگانه و تنها بودن لفظ  1را به
عنوان ي ک مفهوم شناسايي ميكند .در اين رويکرد ،ذهن انسان آينهای است كه ي ک يا چند مصداق را با
ي ک مفهوم با زتاب مي دهد .در مقابل رويکرد قدي م ،فيلسوف آمريکايي جان ديويي رويکرد جديد يا
رويکرد عملگرايي را تبيين ميكند .در اين رويکرد ،ذهن انسان تن ها ي ک آينه نيست .در تشبي ه ذهن انسان
به آينه كه شي(مصداق) را به در قالب تصوير در آينه(مفهوم) بازنمايي ميكند ،در عمل ذهن انسان مفعول
مطلق است .جان ديويي استدالل ميكند كه ذهن انسان تنها از طريق تركيب مفاهي م در قالب تفکر زا ي ا يي
ندارد ،بلکه از طريق تعامل با مفاهي م ميتواند مفهومها را بازشناسي كند يا به عبارتي؛ معنايي جديد يا
كاربرد ی جديد به مفهوم سابق ببخشد(.استنلي)100 :2017 ،
ي ک مفهوم بر اساس شرايط خاصي در زبان خاصي وجود دارد يا بر اساس كاربرد عملي در شرايط خاص ي
ايجاد ميشود .اين مفهوم در فرايند ورود تحت الفظي يا ورود از طريق ترجم ة مفهومي به زباني جديد دچار تغ يير
موضوعيت ميشود .در حالت ورود تحت الفظي به دليل آنکه لفظ در زبان مقصد ناآشناست ،گو ي شوران زبان
مقصد به جديد بودن مفهوم آگاهي بيشتر دارند و آگاهانه تالش بيشتر ی برای درک مفهوم جديد ميكنند(كنارد و

لهيری .)87 :2020 ،مثال بارز اين حالت ،ورود تحتاللفظي واژۀ «تاكتي ک» به زبان فارسي است .تعامل ذهنيت اير انيان
با اين مفهوم تن ها بر درک مطابق با ذهنيت زبان مبدء اين مفهوم تأثيرگذار نيست ،بلکه ميتواند بر خودشناسي
ايرانيان و درک آنان از كيفيت كار جمعي ايرانيان تأثيرگذار بوده باشد(غياثوند .)217 :1395 ،در حالت ورود مفهوم از
طريق ترجمه ،گويشوران زبان مقصد آگاهي كمتری دارند و به اين دليل ،ب ي شتر از مفاهي م موجود در ذهن
خود(كه در قالب زبان مادری خود تجلي پيدا ميكند) برای معنابخشي به لفظ ترجمه مف هوم خارج ي استفاده
ميكنند .مثال بارز اين حالت ،مفهوم ايفای مسئوليت اجتماعي است(.سيلوا ،نوينس و وايت)290 :2020 ،
پاسخگويي به نياز جامعه ،فلسف ة وجودی سازمانها و نهادهاست .همانطور كه مردم برای رفع ن ي ازهاي شان ب ه
سازمان احتياج دارند ،سازمانها نيز برای بقا به مردم نيازمندند .در واقع؛ سازمانها جزيي از جامع ه اند ك ه از آن تأث ي ر
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ميپذيرند و بر آن تأثير ميگذارند(ايگلسياس و ه مکاران .)157 :2020 ،ميتوان گفت هر تصميم سازمان عالوه بر تأثير آن بر
بخشهای مربوطه ،موجب تأثيرات مستقيم و غير مستقي م در تمامي بخشهای جامعه ميشود .بنابر اي ن ،سازمان ها باي د
اهداف خود را به گونهای شکل دهند كهنتايج آن ،تأثيرات مضرّ برای جامعه در بر نداشته باشد و هم ة افراد جامعه از
اثرات مثبت آن منتفع شوند؛ زيرا وضعيت بهتر جامعه به معنای وضعيت بهتر سازمان خواهد بود .توسعة اقتصاد ی در
جامعه كه نماد آن توسعة بازار سهام است ،موجب ارتقای وضعيت شركتها و ايفای بهتر مسئوليت اجتماعي شركت ها
ميشود(رضايي و گلزاريانفر .)82 :1399 ،هر جامعه دارای شأن ويژه ای است؛ به طور ی كه هم ة افرادی كه در آن زندگي
ميكنند ،بايد رفتار و كردار خود را با ارزشهای حاكم بر آن هماهنگ كنند(دان و دوليتل .)350 :2020 ،اند يش ة برابر ی و
همساني ذاتي و زيستي در ذهن انسانها ،اصل مسئوليت اجتماعي را به وجود مي آورد و بسياری از كارها ی عامالمنفعه
از جمله درمان بيماریهای واگير ،بازرسي داروها و مواد غذايي و حتي مسئوليتپذيری در بر ابر زيستبوم جامعه ،از
همين اصل ريشه گرفته است(هاسني .)103 :2020 ،بر اين اساس ،مديران در بخشهای دولتي و خصوص ي باي د ب ه انجام
فعاليتهايي اقدام كنند كه مورد قبول جامعه و منطبق با ارزشهای آن باشد .ابراهيميپور و همکاران(  )102 :1399ذكر
ميكنند كه مسئوليت اجتماعي به معنای توجه ويژه به موضوعات زيستمحيطي و اجتماعي است .بر اساس يافتههای
پژوهش آنان ،ايفای مسئوليت اجتماعي در بيمارستانهای شهر مشهد شامل ابعاد رهبر ی و فرايند های درون ي ،مح يط
زيست ،بازار و جامعه و كشور است .توجه به نيازهای جامعه ،اخالقگرايي و محيط زيست ،از مقولههايي است ك ه
امروزه از سوی مخاطب سازمانها مورد توجه جدّ ی قرار ميگيرند(طبرسا و همکاران .)84:1390 ،اگرچه ن ي ازهای اخالق ي
مورد توجه جامعه است ،اما دربارۀ كيفيت ادراک آنها تعارض نظر وجود دارد .شايد اول ي ن رفتارها ی مربوط ب ه
مسئوليت اجتماعي سازمانها را بتوان در اوايل قرن هجدهم مشاهده كرد كه سازمانها برای كارمندان و فرزندان آنان
خانه و مدرسه ميساختند(سرفراز و همکاران .)2959 :2020 ،زمين ة اصلي بحث مسئول ي ت اجتماعي اي ن است ك ه انگي زۀ
بيشينهكردن سود و توجه مطلق به منافع سهامداران به منابع عمومي جامعه آسيب مي رساند(اوكازاكي و همکاران.)679 :2020 ،
بر اين اساس ،سازمانها بايد عالوه بر منافع خاص خود ،به منافع عام جامع ه ن ي ز ب ي ندي شند .توجه ص رف بر مسائل
اقتصادی ،نه تنها محيط سازمان را با مشکل مواجه ميكند ،بلکه سازمان را نيز در درازمدت با مشکل از ب ي ن رفتن
سرماية فکر مواجه ميكند .لذا بر مبنای نتايج تجربي ،بايد نگاه ايفای مسئوليت اجتماعي در وهل ة اول به درون سازمان
باشد .مسئوليت اجتماعي به نوعي محدودكننده و ساماندهندۀ انگيزۀ سودآوری و سودسازی سازمانهاست .مسئوليت
اجتماعي نوعي آيندهنگری است كه مديريت سازمانها را ورای سازمان تعر يف م ي كند  .مسئول ي ت اجتماعي ،
سازوكاری برای توسعة روابط سازمان با محيط است .مسئوليت اجتماعي ب ه معنای تالش برا ی حذف اثر سوء
سازمانها بر زندگي اجتماعي است .اين تالش ،حوزه هايي همچون :جلوگيری از آلودگي محيط زيست ،رفع تبعيص،
نفي اقدام غير اخالقي ،آگاهي مصرفكننده و مشاركت اجتماعي را شامل ميشود(.چن ،دونگ و لين)485 :2020 ،
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ج) روش پژوهش
اين پژوهش از منظر هدف ،كاربردی و از منظر صبغه ،كيفي است .پژوهش كيفي با رهيافتي طبيعتگراي ان ه
به دنبال فهم پديده ها ی اجتماعي در بطن و زمينهای خاص است .در پژوهش كيفي همچون مح ي ط واقع ي ،
پژوهشگر برای كنترل پديده ها تالش نميكند .در پژوهش كيفي بايد يافتههايي از بطن جهان واقع ي ؛ ي عن ي
محل ظهور طبيعي كيفيت جمع آوری شود .پژوهشگران كيفي بر عکس محققان كمّي ،به دنبال پيشگويي و
تعمي م يافتهها نيستند؛ بلکه درک كيفيت در ظرف زماني و مکاني ،مطلوب آنهاست.
در اين پژوهش برا ی شناسايي و نگاشت سازههای ايفای مسئوليت اجتماعي ،از تکنيکزيمت استفاده شده است .زيمت،
راهکاری برای بررسي سازههای ذهني است .در زيمت ،واكاوی سازههای ذهني مشترک افراد در بستر زباني خاص با محوريت
تصويرها دنبال ميشود و روش زيمت ،نيازمند انجام مصاحبههای نيمهساختاريافته است .استفاده از زيمت مشروط به پذيرش
پيشفرضهايي است :اول اينکه ،بيشتر ارتباطات انساني از نوع غير كالمياند؛ دوم اينکه ،افکار بر پاية تصاوير شکل ميگيرند؛
سوم اينکه ،استعارهها بخشهای ضروری تفکرند؛ چهارم اينکه ،استعارهها نقش كليدی در استخراج دانش نهفتهدارند؛ پنجم اينکه،
احساس و منطق در فرايند تصميمگيری در هم آميختهاند و اهميت يکساني دارند؛ ششم اينکه ،بيشترين ميزان تفکر ،احساس و
يادگيری ،بدون آگاهي ايجاد ميشود؛ هفتم اينکه ،مدلهای ذهني مختلف ميتوانند با هم در تعامل باشند .زيمت برای فهم و
ادراک تصوير افراد از مفهومها ،از مصاحبههای عميق مبتني بر استعاره استفاده ميكند(.كولتر وزالتمن)35:1995 ،
جامع ة آماری پژوهش شام ل افراد در سطح شهر تهران است .انتخاب افراد در سطح ش هر ت هران ب ه عنوان
جامع ة آماری پژوهش از دو جنبه قابلتوجيه است .اول آنکه ،ساكنان شهر تهران تجربة زندگ ي در مح ي طي با
جريان زبان فارسي را دارند؛ دوم آنکه ،شهر تهران به عنوان پايتخت جمهوری اسالمي اير ان و مهاجرپ ذ ي رتري ن
شهر ايران ،مانند مينياتوری از ايران است .زيمت نيازمند انجام مصاحبههای عميق از تعداد محدودی افرادی است
كه در اغلب موارد اين تعداد كمتر از  15نفر است .از اين رو ،سرشماری حتي در جامع ه های آمار ی كوچک
تناسبي با زيمت ندارد و طرح پژوهش مبتني بر زيمت نيازمند انتخاب و استفاده از نمون هگ ي ری است .روش
نمونهگير ی در پژوهش حاضر ،روش نمونهگير ی غير تصادفي از نوع در دسترس است .انتخاب روش نمونهگيری
در دسترس از نظر مدت زمان طوالني مصاحبهها و نياز به هماهنگيهای پيشاز مصاحب ه در زم يت قابل توج ي ه
است .در طرح نمونهگيری ،دستهای از افراد به عنوان اعضای نمونه انتخاب ميشوند كه در زمين ة ايفای مسئول ي ت
اجتماعي دارای درگيری ذهني بااليي اند .پژوهشگران به منظور شناسايي افراد با درگير ی ذهني باال ،از پرسشنام ة
سنجش درگير ی ذهني(زايکوفسکي )59 :1994 ،استفاده كردند .اعضای نمون ة پژوهش حاضر ،همگ ي از پرسشنام ة
هشت سؤالي كه حداكثر نمرۀ حاصل از آن  56است ،حائز حداقل نمرۀ  44شدند .در جدول  ،1پرسشنامة سنجش
درگيری ذهني همراه با ميانگين نمرۀ اعضای نمونه در هر ي ک از سؤاالت را مشاهده ميكنيد.
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جدول  :1پرسشنامة درگ یری ذهني اعضای نمونه (زایکوفسکي)59 : 1994 ،
کامال موافق

موافق

نسبتا موافق

ممتنع

نسبتا مخالف

مخالف

کامال مخالف

6

5

4

3

2

1

مسائوليت اجتمااعي جايگااه

مسائوليت اجتمااعي جايگااه
مهمااي در ارزيااابي
من از سازمان دارد.

به ايفای مسئوليت اجتمااعي
1

2

3

4

7

5

هستم.
غير مااااارتبط باااا ااا

مسئوليت اجتماعي مرتبط با
1

2

3

4

7

5

ارزياااابي ساااازمان
است.

است.
ارزيااابي ايفا ااای مسا اائوليت

ارزيااابي ايفا ااای مسا اائوليت

اجتماااعي سااازمان

6

عماااال معناااااداری

5

4

3

2

1

است.

اجتماااعي سااازمان
عما اال با اايمعنا ااايي
است.

بررسا ااي ايفا ااای مسا اائوليت

بررسا ااي ايفا ااای مسا اائوليت

اجتماااعي سااازمان

6

5

4

3

2

1

باارزش است.

اجتماااعي سااازمان
بي ارزش است.
صااحبت در ما ااورد ايفا ااای

صااحبت در ما ااورد ايفا ااای
مسئوليت اجتمااعي

ساااازمان حساااااس
هستم.

مساااااائوليت اجتمااااااااعي
ارزياااابي ساااازمان

ماااان از سااااازمان
ندارد.

به ايفای مسئوليت اجتمااعي
سااازمان بيتفاااوت

مهمااي در ارزيااابي

1

2

3

4

7

5

خسته كننده است.

مسئوليت اجتمااعي
باارای ماان جالا اب
است.
بررسا ااي ايفا ااای مسا اائوليت

بررسا ااي ايفا ااای مسا اائوليت
اجتماااااااا اااعي در

6

ارزياااابي ساااازمان

5

4

3

2

1

اجتماااااااا اااعي در
ارزياااابي ساااازمان

مهم است.

مهم نيست.

بررسا ااي ايفا ااای مسا اائوليت

بررسا اي ايفا ااای مسا اائوليت

اجتماااعي سااازمان

7

5

4

ضروری است.
جمع

3

2

1

اجتماااعي سااازمان
ضروری نيست.

52

وضعيت:قبول
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حجم نمونه در زيمت ،باز و بر

اساس اشباع نظر ی تعيي ن ميشود( چاترجي و پاندی:2019 ،

 .)91در ز ي مت،

شناسايي اشباع نظر ی از طريق عدم شناسايي سازۀ ذهني جديد در مصاحبه نسبت به مصاحبههای پيشين
انجام ميشود و برا ی اطمينان از دستيابي به اجماع نظری ،بهتر است فاصل ة سه مصاحبه رعايت شود .بر اين
اساس ،چنانچه پژوهشگر طي سه مصاحب ة متوالي موفق به شناسايي هيچ سازۀ ذهني جديد ی نسبت به
مصاحبههای پيشين نشد ،اشباع نظری حاصل شده و حجم نمونه در آخرين مصاحبه تعيين ميشود  .بررس ي
پژوهشها ی پيشين با زيمت نشان مي دهد كه  15مصاحبه ،تعداد مناسبي برای دستيابيبه اجماع نظر ی است.
بر اساس اصل استقرا ی نظر ی ،با در نظر گرفتن نمونهای ناهمسان بر اساس تعداد سازه ها ی جديد ی ك ه در
هر مصاحبه ثبت ميشود ،ميتوان دستيابي به اشباع نظری و قابليت تعمي م نتايج به جامعه را شناسايي كرد.
در پژوهش ح اضر اشباع نظری در مصاحب ة شماره  11حاصل شد ،اما به سبب رعايت احتياط ،مصاحبه ها تا
مصاحبه شماره  15ادامه پيدا كرد .بر اين اساس ،حجم نمون ة پژوهش شامل  15نفر است .در جدول ،2
مشخصات جمعيتشناختي اعضا ی نمونه را مشاهده ميكنيد.
جدول  :2مشخصات جمع ی ت شناختي اعضای نمونه
ردیف

درگیری ذهني

سن

جنسیت

وضعیت تأهل

سطح تحصیل

سابقه کار

1

54

27

مرد

مجرد

كارشناسي

3

2

48

31

زن

متأهل

ارشد

4

3

56

42

مرد

متأهل

كارشناسي

11

4

49

64

زن

متأهل

دكتری

31

5

53

34

مرد

مجرد

كارشناسي

10

6

47

27

زن

مجرد

ارشد

2

7

54

52

زن

متأهل

كارشناسي

20

8

50

63

مرد

متأهل

دكتری

32

9

52

36

مرد

مجرد

ارشد

8

10

56

28

زن

متأهل

كارشناسي

5

11

50

52

مرد

متأهل

ارشد

27

12

47

39

زن

مجرد

ارشد

5

13

52

26

مرد

مجرد

كارشناسي

3

14

56

38

مرد

مجرد

ارشد

7

15

56

62

مرد

متأهل

كارشناسي

35

مصاحب ة فردی اجرا شده در زيمت به صورت ي ک مکالم ة هدايتشده انجام ميشود كه بينشهای معتبر،
واقعي و مهمتری را نسبت به مصاحبههای ساختاريافت ة سنّتي به دست مي دهد .برا ی اجرای اين روش ،از
تعدادی از افراد خواسته ميشود تا عکسهايي مرتبط با سوژۀ پژوهش را انتخاب كنند كه معرّف احساسات و
افکارشان در رابطه ب ا سوژۀ پژوهش باشد .البته قبل از انتخاب عکسها ،پرسشنام ة درگيری ذهني افراد نسبت
به موضوع پژوهش به آنان داده ميشود و اگر درگيری ذهني آنان نسبت به عنوان پژوهش باال باشد ،از آنان
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خواسته ميشود تا بين  8تا  12عکس را برای انجام مصاحبه انتخاب كنند .به دليل اينکه در زيمت،
مصاحبهشوندگان خودشان عکسهای مرتبط را جمع آور ی ميكنند ،در نتيجه انگيزۀ بيشتری برای اجرای
درست فرايند مصاحبه خواهند داشت .فرايند مصاحب ة زيمت دارا ی ده گام است(كولتر و زالتمن .)3 5 :1995 ،در
جدول  ،3فرايند مصاحب ة زيمت را مشاهده ميكنيد.
جد ول  :3فرای ند مصاحبة زیمت
ردیف

گام

شرح

1

داستان سرايي

هر تصوير به صورت جداگانه انتخاب شده و از مصاحبه شونده در ر ابطه با چرايي و چگونگي

2

تصوير

از مصاحبه شونده پرسيده مي شود چه ت صويری از موضوع مورد پژوهش در ذهن وی بوده

فراموش شده

است كه وی نتوانسته است معادلي برای آن تصوير ذهني پيدا كند.

3

دستهبندی

از مصاحبه شونده درخواست مي شود عکسها را در دستههای معناداری مرتب كرده و برای هر

4

استخراج سازه

5

معرفترين

از مصاحبه شونده خواسته مي شود تصويری با بيشترين ميزان سازگاری با تصوير ذهني و

عکس

احساسي با موضوع مورد مطالعه را انتخاب كند.

6

عکس مخالف

از مصاحبه شونده خواسته مي شود تصوير ذهني مخالف موضوع مورد مطالعه را توصيف و

7

تصوير حسي

8

نقشه ذهني

9

داستان مختصر

10

تصوير

از مصاحبه شونده خواسته مي شود از بريدن و چسباندن تصويرهای منتخب خود ،يک تصوير

خالصه شده

خالصه مبيّن موضوع مورد م طالعه را اي جاد كند.

ارتباط تصوير با احساس و ايده وی با موضوع پژوهش سؤال پرسيده مي شود.

دسته توصيفي در قالب نام مشخصي انتخاب كند.
با استفاده از تکنيک نردباني كه ارتباط علّت و معلولي بين سازه های را اي جاد مي كند روابط
بين سازه ها استخراج مي شود.

تشريح كند.
از مصاحبه شونده خواسته مي شود با توجه به حواس پنج گانه خود (بينايي  ،بويايي  ،شنوايي ،
چشايي و المسه) موضوع مورد مطالعه را تبيين كند .اين مرحله با فرض تشبي ه موضوع مورد
مطالعه به محرک يک حس خاص انجام مي شود.
مصاحبه كننده سازه های استخراج شده از مصاحبه را در اختيار مصاحبه شونده قرار ميدهد و از
وی درخواست تأييد يا در صورت نياز شرح و تعديل جزييات روابط بين سازه ها را مي كند.
از مصاحبه شونده خواسته مي شود داستاني كوتاه درباره موضوع مورد مطالعه طرح كنند .در
اين مرحله محدوديتي در مورد حجم داستان يا راوی داستان وجود ندارد.

برا ی تسهيل تجزي هوتحليل داده ها ،فايل صوتي مصاحبهها به صورت تمام و كمال ضبط شد .پس از انجام
هر مصاحبه ،فايل صوتي آن به منظور استخراج سازه ها بررسي شد .سازه ها موضوعيتهايي برای تشر ي ح ذ هن ي
ي ک پديده يا حالت اند كه به صورت مستقيم قابل مشاهده نيستند .سازه ها در اغلب موارد از تركيب چند مفهوم
در سطح باالتر ی از انتزاع شکل ميگيرند(ورهان و همکاران .)108 :2019 ،در زيمت با استفاده از روش نردبان ي،
سازه ها ی ارائهشده توسط هر مصاحبهشونده استخراج و ثبت ميشوند .روش نردباني بر مبنا ی نظر ي ة وس ي ل ه -
هدف توسعه پيدا كرده است .طبق نظرية وسيله -هدف ،اوالً هر اقدام دارای ي ک هدف است؛ ثان ي اً اقدام ها
دارای توالي اند و ثالثاً هدفها دارای سلسلهمراتب اند .بر اين اساس ،دستيابي به هدف اول ،موجب انگيزش برای
اقدام اول ميشود ،سپس در ادامه ،هدف اول وسيلها ی برای دستيابي به هدف دوم م ي شود  .بر ا ي ن اساس،
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هدفها در طول ي ک زنجيره قرار ميگيرند .در اولين گام روش نردباني ،سه عکس از ميان عکس ها ی منتخب
فرد به طور تصادفي انتخاب و در اختيار مصاحبهشونده قرار داده ميشود .از مصاحبهشونده خواسته م ي شود
ي ک عکس متمايز را از بين سه عکس انتخاب كند .همچنين خو استه ميشود ويژگي های متمايز و مشابه
عکس انتخابشده را در قياس با دو عکس ديگر توصيف كند .اين مرحله ،اقتباسي از روش خزان ة جورج كلي
است .در ادامه از مصاحبهشونده خواسته ميشود تا دليل ارجحيت هر ي ک از ويژگي های عکس انتخابشده را
بيان كند .برای مثال ،توضيح دهد كه ويژگي اول در عکس انتخابشده برای فرد چه اهميتي دارد .در ادامه از
مصاحبهشونده خواسته ميشود تا كيفيت فرد ارجحيت دهندۀ ويژگي ها ی عکس انتخابشده را بيان كند .ا ي ن
روند برا ی تمام تركيبهای سهگانه از عکسهای منتخب مصاحبهشونده ادامه پيد ا ميكند تا تمام سازه های مرتبط
شناسايي شوند(.كومار و همکاران)1740 :2020 ،
در طول اجرای فرايند پژوهش مشخص ميشود كه در هر مصاحب ة جديد چه تعداد سازۀ جد ي د ارائه شده
است .همانند ساير روشهای پديدارشناسي ،منبع اصلي برای اتمام فرايند مصاحبه ،اشباع نظری در ر ابطه با داده های
تحقيق است .پس از آنکه محقق به اشباع نظری در فرايند تحقيق رسيد ،شروع به تحليل داده های گردآور یشده
خواهد كرد .در ادامه ،تمامي سازه ها بايد كدگذاری شوند و همچنين سازه هايي كه از نظر محقق دارای مفهوم و
معنای يکسانياند ،بايد در ي ک دست ه با ي ک عنو ان مشترک قرار بگيرند  .سپس م ي زان تکرار سازه ها در كل
مصاحبهها شمارش ميشود .سازه ها ی به دست آمده برای ورود به نقش ة نهايي بايد از دو فيلتر عبور كنند .ف ي لتر
اول ،ميزان تکرار سازه هاست؛ بهاين معنا كه هر سازه بايد حداقل توسط ي کسوم افراد مصاحبهشون ده ب ي ان شده
باشد تا بتواند وارد نقش ة اجماعي شود .اما هم ة سازه هايي كه معيار تکرار ي ک سو م را داشته باشند ،لزوماً نميتو انند
وارد نقش ة اجماعي شوند .برای ورود به نقش ة اجماعي ،سازه ها بايد از فيلتر دوم؛ يعني رو ابط بين سازه ها ن ي ز عبور
كنند .هر سازه ای كه از فيلتر اول عبو ر كرده است ،برا ی ورود به نقش ة نهايي بايد حداقل ب ه م ي زان ي ک چ هارم
تعداد افراد شركتكننده ،با ساير سازه های واجد شرايط ر ابطه داشته باشد .سازه هايي كه از ا ي ن دو ف ي لتر عبور
كنند ،وارد نقش ة اجماعي شده و فرايند تحليل برای آنها اجرا خواهد شد(.كولتر و زالتمن)35 :1995 ،
روايي به اين معناست كه پژوهشگران تا چه حد مفاهيم ذهني را به درستي در قالب سنج ه ها پ ي اده سازی
كرده اند .روايي در حقيقت؛ سنجش ميزان انطباق داده های عيني با سازه های ذهني است .پيشفرضها ی پژوهش
كيفي ،تفاوت در نحوۀ سنجش روايي در پژوهش كيفي نسبت به تحقيق كمّي را باعث م ي شود  .در پژوهش
كيفي ،همسانسازی سازه های ذهني با داده های عيني مدّ نظر نيست ،بلکه روايت صحيح و تصويرسازی درست از
تجربه و برداشت انسان اجتماعي مدّ نظر است .يکي از روشهای سنجش روايي در پژوهشهای كيفي ،روش كنترل
به وسيل ة جامع ة مطالعه يا نمون ة پژو هش است .در اين روش ،ميزان انطباق داده ها ی عيني با سازه های ذهني افراد ب ه
داوری خود افراد سنجيده ميشود .در زيمت ،اين روش سنجش روايي در مرحل ة هشتم پياده سازی مصاحب ه ها
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اعمال ميشود .در اين مرحله ،داده ها ی جمع آور یشده ،تحليلها ،تفسيرها و نتيج ة پژوهشگران در اختيار
مصاحبهشونده قرار ميگيرد تا اصالت آن را تأييد يا در صورت مغايرت ،نسبت به اصالح آن اقدام كند.
پايايي به اين معناست كه در صورت تکرار سنجش سازه های يکسان در شرايط يکسان ،نتايج به دست آمده
تا چه اندازه يکسان خواهد بود .در روش تحقيق ،فنون متفاوتي برای سنجش پايايي پژوهش طرح م ي شود ك ه
برخي از آنها تناسب بيشتری با پژوهشهای كيفي دارند .اين تفاوت بين تحقيق كمّي و پژوهش كيفي بدان سبب
است كه در پژوهش كيفي ،برخي پيشفرضهای اثباتگرايي همچون تکرارپذيری همبستگي زير سؤال ميرود.
در پژوهش كيفي اين پيشفرض صحيح انگاشته ميشود كه پژوهشگر در زمين ة پژوهش با موضوع ي ت پژوهش
درگير است و فرايند جمعآوری داده های پژوهش امری تعاملي است .بنابر ا ي ن ،پژو هشگر بر نتاي ج پژوهش
تأثيرگذار خواهد بود .در پژوهش حاضر برای افزايش پايايي ،در وهل ة اول از پروتکل ثابتي برای مصاحب ه ها
استفاده ميشود تا رويّ های ثابت در جمعآوری داده ها حفظ شود .در وهل ة دوم نيز داده های جمع آوری شده از
مصاحبه به دقت ثبت و ضبط ميشوند تا حين پيادهسازی ،مشمول تفسير و برداشت دوبارۀ پژوهشگر واقع نشوند.
برا ی سنجش پايايي پژوهش از روش دونيمهسازی استفاده شد .در اين روش ب ه صورت تصادفي نقشههای ذهن ي
اعضای نمونه به دو گروه تقسيم و فرايند ترسيم نقش ة اجماعي مفهوم ايفای مسئوليت اجتماعي برا ی هر گروه
جداگانه انجام شد .نقشههای اجماعي دو گروه با يکديگر دارای بيش از  94درصد مشابهت در سازه ها و ب ي ش از
 87درصد مشابهت در ارتباط بين سازه ها بودند كه نشان از پايايي باالی نقش ة اجماعي نگاشتشده دارد.

د) یافتهها
انجام  15مصاحبه و ترسي م نقشهها ی ذهني انفرادی افراد ،در نهايت موجب شناسايي  132سازۀ متمايز مرتبط
با مفهوم ايفای مسئوليت اجتماعي شد .اين سازه های پس از عمليات تقليل ،به معنای خالصهنويسي محتوا ی
شفاهي ارائهشده توسط مصاحبهشونده و كدگذاری ،به معنای شناسايي سازه های ارائهشده توسط
مصاحبهشونده شناسايي شدند 132 .سازۀ ذهني شناساييشده در مصاحبهها ،توصيفكنندۀ مفهوم ايفای
مسئوليت اجتماعي از ديدگاه اعضای نمونهاند و الزاماً در نقش ة اجماعي نمود پيدا نخواهند كرد .بيشترين
تعداد سازۀ جديد شناساييشده در هر مصاحبه ،مربوط به مصاحب ة شمارۀ ي ک با  26سازۀ جديد و كمتر ي ن
سازۀ جديد شناساييشده در هر مصاحبه ،مربوطبه مصاحب ة شماره  9با تعداد ي ک سازۀ جديد شناسايي شده
است .اشباع نظری در مصاحب ة شمارۀ  11ات فاق افتاد ،اما به سبب احتياط ،مصاحبهها تا مصاحب ة شمار ۀ 15
ادامه پيدا كرد .مص احبهها ی شمارۀ  11تا  15موجب شناسايي هيچ سازۀ جديد ی نشد و تمام سازه های
شناساييشده در اين مصاحبهها ،در مصاحبههای پيشين شناساييشده بود .در جدول  ،4تعداد سازه های
جديد شناساييشده در مصاحبهها را مشاهده ميكنيد.
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جدول  :4تعداد سازه ها ی جدید شناسایي شده در مصاحبه ها
مصاحبه

تعداد سازه جدید

مصاحبه

تعداد سازه جدید

مصاحبه اول

26

مصاحبه نهم

1

مصاحبه دوم

15

مصاحبه دهم

7

مصاحبه سوم

13

مصاحبه يازدهم

0

مصاحبه چهارم

14

مصاحبه دوازدهم

0

مصاحبه پنجم

23

مصاحبه سيزدهم

0

مصاحبه ششم

15

مصاحبه چهاردهم

0

مصاحبه هفتم

9

مصاحبه هشتم

9

0

مصاحبه پانزدهم

گفته شد كه در زيمت ،تمام سازه های شناسايي در مصاحبههای انفرادی به نقش ة اجماعي راه پيدا نم ي كنند .
سازه های شناساييشده در مصاحبههای انفرادی ب ا عبور از دو شاخص ميتو انند در نقش ة اجماعي نشان داده شوند.
شاخص اول ،ميزان تکرار سازه است .سازه های شناساييشده در ي ک سوم مصاحبههای انفراد ی به نقش ة نهايي راه
پيدا ميكنند .از آنجا كه در پژوهش حاضر  15مصاحبه انفرادی انجام شده است ،سازه های با تک رار پنج بار ي ا
بيشتر ،در نقش ة اجتماعي نمود پيدا خواهندكرد 26 .سازه بر اساس شاخص ميزان تکرار ،شرايط الزم را برای نمود
در نقش ة اجماعي دارند .در جدول  26 ،5سازۀ اجماعي و تعداد تکرار آنها در مصاحبهها را مشاهده ميكنيد.
جدول  :5سازه ها ی اجماعي
ردیف

سازه

تکرار

ردیف

سازه

ت کرار

1

حفظ محيط زيست

15

14

استفاده از رسانه های اجتماعي

8

2

رعايت اخالق كار

15

15

مشتریمداری

7

3

احترام به حقوق مصرف كننده

14

16

درک مشکالت طبقات محروم

7

4

احترام به حقوق شهروندی

14

17

اطالعرساني

7

5

خدمت به جامعه

12

18

رفاه جامعه

7

6

حمايت از قشر كارگر

12

19

آرامش رواني

7

7

مقابله با بيکاری

10

20

نوعدوستي

7

8

پاسخگويودن

10

21

مقابله با فقر

7

9

عدالتورزی

10

22

بخشندهبودن

7

10

آسايش

9

23

آگاهي اجتماعي

7

11

رعايت احکام ديني

9

24

احساس خوب

7

12

حمايت از كودک كار

8

25

زندگي سعادتمندان ه

7

13

جلب اعتماد عمومي

8

26

كاهش آاليندگي

7

در نقش ة اجماعي زيمت ،سازه ها بايد با ارتباطات خود با ساير سازه های واجد شرايط نمايش داده شوند.
از اين رو ،برا ی ترسي م نقش ة اجماعي شاخص دومي با عنوان روابط بين سازه ها تعريف ميشود .بر اين
اساس ،سازه هايي با ميز ان تکرار ي ک چهارم مصاحبههای انفرادی با ديگر سا زه ها در نقش ة اجماعي ،همراه با
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رابط ة بين جفتسازه ها يا يال بين دو سازه نمود پيدا خواهندكرد .شاخص دوم منجر به حذف هي چ ي ک از
 26سازۀ شناساييشده توسط شاخص اول نشد .به عبارت ديگر؛ تمام  26سازۀ پرتکرار شناساييشده با
حداقل پنج تکرار در  15مصاحبه ،دارای حداقل چهار تکرار يا بيشتر رابطه با حداقل ي ک سازۀ ديگر
ميباشند .شاخص روابط بين سازه ها از سوی ديگر منجر به شناسايي  36جفت سازه يا يال بين دو سازه شد.
در جدول  ،6جفتسازه ها ی شناساييشده برا ی مفهوم ايفا ی مسئوليت اجتماعي را مشاهده ميكنيد.
جدول  :6جفت سازه های اجماعي
ردیف

جفتسازه

تکرار

ردیف

1

مسئوليت اجتماعي  -مقابله با بيکاری

10

19

15

20

14

21

2
3
4
5
6
7

مسئوليت اجتماعي  -رعايت اخالق
كار
مسئوليت اجتماعي  -احترام به حقوق
شهروندی
مسئوليت اجتماعي  -احترام به حقوق
مصرف كننده
مسئوليت اجتماعي  -خدمت به جامعه
مسئوليت اجتماعي  -حفظ محيط
زيست
مسئوليت اجتماعي  -حمايت از قشر

جفتسازه
حمايت از قشر كارگر  -درک
مشکالت طبقات محروم
حمايت از كودک كار  -نوعدوستي
حمايت از كودک كار  -درک
مشکالت طبقات محروم

تکرار
7
5
5

14

22

بخشنده بودن  -رعايت احکام ديني

6

12

23

عدالتورزی  -رعايت احکام ديني

5

15

24

استفاده از رسانه های اجتماعي -
پاسخگو بودن

6

12

25

اطالعرساني  -پاسخگو بودن

6

8

26

مقابله با فقر  -آسايش

5

7

27

رفاه جامعه  -آسايش

5

10

28

8

29

12

مسئوليت اجتماعي  -اطالع رساني

7

30

مشتریمداری  -جلب اعتماد عمومي

13

مقابله با بيکاری  -مقابله با فقر

5

31

خدمت به جامعه  -احساس خوب

6

14

مقابله با بيکاری  -رفاه جامعه

5

32

كاهش آاليندگي  -احساس خوب

5

8
9
10
11

15
16
17
18

كارگر
مسئوليت اجتماعي  -حمايت از
كودک كار
مسئوليت اجتماعي  -بخشنده بودن
مسئوليت اجتماعي  -عدالتورزی
مسئوليت اجتماعي  -استفادۀ رسانه های
اجتماعي

احترامبه حقوق مصرف كننده -
مشتریمداری
خدمت به جامعه -مشتریمداری
حفظ محيط زيست -كاهش
آاليندگي
حمايت از قشر كارگر  -نوعدوستي

7

33

6

34

7

35

6

36

رعايت اخالق كار  -جلب اعتماد
عمومي
احترامبه حقوق شهروندی  -جلب
اعتماد عمومي

نوعدوستي  -آرامش رواني
درک مشکالت طبقات محروم -
آرامش رواني
رعايت احکام ديني  -زندگي
سعادتمندانه
پاسخگو بودن  -آگاهي اجتماعي

7
7
5

6
5
5
5
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با شناسايي تعداد  26سازه و  36جفتسازه يا يال برای مفهوم ايفا ی مسئوليت اجتماعي ميتوان نسبت به
ترسي م نقش ة اجماعي مفهوم ايفا ی مسئوليت اجتماعي اقدام كرد .در شکل  ،1نقش ة اجماعي مفهوم ايفای
مسئوليت اجتماعي را مشاهده ميكنيد .اين نقشه نشان دهندۀ ذهنيت افراد از مفهوم ايفای مسئوليت اجتماع ي
است.

شکل .1نقشه اجماعي مفهوم مسئول ی ت

هـ) بحث و نتیجهگیری
نتا ي ج پژو هش نشان داد ك ه طبق درک افراد ،حفظ مح ي ط ز ي ست م هم تر ي ن سازۀ ا يفا ی مسئوليت
اجتماعي است .فعال ي تها ی مرتبط با حفظ مح ي ط زي ست از طر ي ق كاهش آالي ندگ ي موجب اي جاد
احساس خوب در افراد م ي شود .ي ک ي از سازه ها ی اي فا ی مسئول ي ت اجتماعي  ،رعايت اخالق كار
است .فعالي ت های مرتبط ب ا رعاي ت اخال ق كار موجب جلب اعتماد عموم ي م ي شود .ي ک ي ديگر از
سازه ها ی ا يفای مسئول يت اجتماع ي ،احترام ب ه حقوق مصرف كننده است .طبق د ي د گ اه ا ف راد،
احترام ب ه حقوق مصرف كننده از طر ي ق مشتر ی مدار ی موجب ا ي جاد جلب اعتماد عموم ي
م ي شود  .نتا يج نشان م ي دهد فعال ي ت های مرتبط با احترام ب ه حقوق ش هروند ی موجب ا ي جاد ج ل ب
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اعتماد عمومي م ي شود .فعال ي تها ی مرتبط با خدمت ب ه جامع ه از ط ر ي ق م ش ت ر ی م د ار ی م و ج ب
ا ي جاد جلب اعتماد عموم ي م ي شود .فعال يت های مرتبط با خدمت ب ه جامعه همچن ي ن موجب ا يجا د
احساس خوب در افراد م ي شود .نتاي ج همچن ين نشان داد ك ه ف عال ي ت ها ی مر تبط با حماي ت از ق ش ر
كارگر از طر يق نوعدوست ي و درک مشکالت طبقات مح ر وم ج ام ع ه م و ج ب ا ي ج اد آ رام ش
روان ي در جامعه م ي شود .همچن ي ن فعال يت های مرتبط با مقابل ه با ب ي کار ی از ط ر ي ق ا ف زا ي ش رف اه
جامع ه و مقابل ه با فقر موجب ا يجاد آسا يش اجتماع ي م ي شود .فعال ي ت های مر ت ب ط ب ا ح م ا ي ت ا ز
كودک كار از طر يق نوعدوست ي و درک مشکالت طبقات محروم جامعه موجب ا ي جاد آرام ش
روان ي در جامعه م ي شود .فعال ي تها ی مرتبط با عدالتورز ی از طر يق رعاي ت احکام د ي ني موجب
ا ي جاد تصور زندگ ي سعادتمندان ه در ب ي ن مردم م ي شود .فعال يت ها ی مرتبط با استفاده از رسان ه های
اجتماعي از طر يق پاسخگو بودن موجب ا ي جاد آگاهي اجتماع ي م ي شود .فعال ي ت ها ی م ر تب ط ب ا
اطالع رسان ي از طر ي ق پاسخگو بودن موجب اي جاد آگاهي اجتماعي م ي شود .فعال ي تها ی مرتبط با
بخشنده بودن از طر ي ق رعا يت احکام د ي ني موجب ا يجاد زندگ ي سعادتمند ان ه م ي شو د  .ب را ی
ارز ي اب ي نتاي ج پژو هش م ي توان آن را در ق ي اس با سا ي ر م ف هو م پ رداز ی ها ی ا ي ف ا ی م س ئ و ل ي ت
اجتماعي مقاي سه كرد .مطابقت ي ا عدم مطابقت نتاي ج پژو هش با سا ير مف هومپردازی ها ،دل ي ل ي بر
درست ي ي ا نادرستي نتاي ج ن ي ست؛ ز ي را در بستر تجرب ي ات فر هنگ ي معاني متفاوت ي ب ه ي ک م ف هو م
موجو د ي ا مف هو م واردشده ب ه زبان نسبت داده م ي شود  .هم چ ن ي ن ب ا ي د د ر ن ظ ر د اشت ب ر خ ي
مف هوم پرداز ی ها با تمركز بر جنب ه های فرازبان ي و ب ي ن فر هنگ ي ب ر ا ی ا ي ج اد و حد ت رو ي ّ ه د ر
سطح ج هان ي صورت م ي گ ي رد ك ه از جمله م ي توان ب ه مف هومپردازی مؤسس ة ا يزو از مف هوم ايفای
مسئول ي ت اجتماعي اشاره ك رد .در جدول  ،8مقاي س ة نتاي ج پژو هش حاضر با مفهومپردا ز ی ها ی
پ ي ش ي ن از اي فا ی مسئول يت اجتماع ي را مشاهده م ي كني د .
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جدول  :8مقایسة مفهوم پردازی ایفای مسئول ی ت اجتماعي
مفهوم پردازی
اقتصادی
شهروندی
سازماني
انساندوستانه
سازگاری

ارائهکننده

سازه ها

فريدمن

حداكثر ساخت ن

()1970

سود(كاپالن)2020،

كارول ()2000

توسعة اجتماعي

-

كمکهای انساندوستانه ( برامر،

حمايت كودک كار  -درک

ميلينگتون و ريتون)2007 ،

طبقات محروم  -مقابله با فقر

اسميت ()1994
باومگارتنر

عدم تضييع حقوق آيندگان

()2014

(كاپالن)2020 ،

سازه های مشابه با پژوهش
-

-

بابياک و
سبز

ترندافيلووا

توسعة سازگار با محيط زيست

-

()2011
حمايت از
حيوانات

لپلت ،فرستل و
هارتمن

حفاظت از گونههای حيواني

-

()2013

مسئوليتپذيری

اتاق بازرگاني

مسئوليتپذيری توليد ،توزيع

جهاني

بينالمللي

و بازيافت (كاپالن)2020 ،

اتاق بازرگاني

محيط كار مناسب برای

آرامش رواني  -حمايت از

ايرلند

كارگران (كاپالن)2020 ،

كارگر

اطالعرساني

اطالعرساني

شفافسازی

-

پاسخگويي

پاسخگو بودن

شفافسازی

اطالعرساني

رفتار اخالقي

رعايت اخالق كار

پاسخگويي

پاسخگو بودن

مؤسسة ايزو

احترام به منافع سهامداران

-

(پرايودا و

احترام و توجه به نفوذ قانون

-

پراديتا)2020،

احترام هنجارهای بينالمللي

محيط كار

عامّالمنفعه

ايزو 26000

گازوال ()2017

رفتار

-

-

احترام قائلشدن برای حقوق

احترامبه حقوق شهروندی -

انسان

احترامبه حقوق مصرفكننده
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مقايس ة سازه های اسالمي  -ايراني ايفای مسئوليت اجتماعي با مفهومپرداز یهای پيشين از ايفای مسئوليت
اجتماعي ،نشان از وجود شکاف ادراكي دارد .از  26سازۀ اسالمي  -ايراني ايفای مسئوليت اجتماع ي  ،تن ها
 10سازه در مفهومپردازی های پيشين از ايفا ی مسئوليت اجتماعي طرح و بررسي شده است .در اين بين،
مفهومپردازی مؤسس ة ايزو از مفهوم ايفای مسئوليت اجتماعي تنها پنج سازه از  26سازۀ اسالمي  -ايراني
ايفای مسئوليت اجتماعي را پوشش مي دهد .مفهومپردازی انسان دوستانه از ايفای مسئوليت اجتماع ي  ،تن ها
سه سازه از  26سازۀ اسالمي  -ايراني ايفای مسئوليت اجتماعي را پوشش مي د هد .نتايج اين پژوهش نمود
روشني از امکان بالقوۀ بروز شکاف ادراكي پيرامون مفهوم ايفا ی مسئوليت اجتماعي به دست م ي د هد  .از
ي ک سو مطالبات عام ة مردم در حوزۀ ايفا ی مسئوليت اجتماعي از سازه ها ی ذهني آنان از مفهوم ايفای
مسئوليت اجتماعي نشأت ميگيرد و از سوی ديگر ،مديران و جامع ة دانشگاهي با رجوع به متون علم ي ا ي ن
حوزه ،قادر به درک مطالبات عام ة مردم در حوزۀ ايفای مسئوليت اجتماعي نخواهند بود.

پی شنهادها و محدودیتها
در حوزۀ عملي ،سازه های نگاشت شده در اين پژوهش ميتوانند به عنوان معيار برنامهريز ی ايفا ی مسئول ي ت
اجتماعي در سازمانها ی خصوصي و دولتي استفاده شوند .در اين حالت ،الية اول سازه ها ی شناساييشده در
نقش ة اجماعي ميتوانند به عنوان اقدامهای عملي برا ی ايفای مسئوليت اجتماعي در نظر گرفته شود .شبک ة
سازه ها ی شناساييشده در اين پژوهش ميتواند معيار ارزيابي اقدام برای ايفای مسئوليت اجتماعي قرار
گيرد .در اين حالت ،الية دوم سازه ها ی شناساييشده در نقش ة اجماعي ميتوانند معيار ارزيابي اقدامهای
سازمانها ی خصوصي و دولتي در جهت ايفای مسئوليت اجتماعي در نظر گرفته شوند .همچنين ،شبک ة
سازه ها ی شناساييشده در اين پژوهش ميتواند به عنوان معيار سي استگذاری ايفای مسئوليت اجتماعي
استفاده شود .در اين حالت ،الية سوم سازه ها ی شناساييشده در نقش ة اجماعي ميتوانند به عنوان شعار ها ی
تبليغاتي ايفای مسئوليت اجتماعي يا چشم انداز ايفای مسئوليت اجتماعي در نظر گرفته شوند .شبک ة
سازه ها ی شناساييشده در اين پژوهش همچنين ميتواند به عنوان معيار ی برا ی سنجش سهم مف هوم ا ي فا ی
مسئوليت اجتماعي از كل محتوا ی انتشاريافته دربارۀ سازمانهای خصوصي و دولتي در رسانهها ی اجتم اعي
بهكار رود .در اين حالت ،محتوا ی انتشاريافته دربارۀ سازمانهای خصوصي و دولتي بر حسب م ي زان تکرار
سازه ها ی شناساييشده در اين پژوهش ،بررسي ميشود تا مشخص شود مفاهي م مرتبط با ايفا ی مسئوليت
اجتماعي چه سهمي در محتوای انتشاريافته دربارۀ سازمانهای خصوصي و دولتي دارند .شبک ة مفهومي
شناساييشده در اين پژوهش ميتواند به عنوان معيار سنجش رضايت افکار عمومي از سازمانها ی خصوصي
و دولتي در موضوع ايفای مسئوليت اجتماعي در نظر گرفته شود .در اين حالت ،پرسشنامهای مبتني بر نقش ة
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اجماعي پژوهش حاضر ،تهي ه و مفهوم ايفا ی مسئوليت اجتماعي با استفاده از سازه ها ی ايفا ی مسئوليت
اجتماعي شناساييشده در پژوهش حاضر سنجيده ميشود.
در حوزۀ نظری ،نتايج پژوهش نشان داد كه وامگيری معنا از زبانها ی خارجي به طور بالقوّه امکان ايجاد
شکاف ادراكي را فراهم ميكند .در پژوهشهای آتي ميتوان سازه های ذهني بومي منسوب به ساير
وامگير ی های معنايي را در بستر زبان فارسي شناسايي كرد .شناسايي تفاوت سازه ها ی ذهني افراد دانشگاهي
با افراد عادی در خصوص وامگيری های معنايي از متون علمي به زبانها ی خارجي و زبانهای محاورۀ
خارجي نيز موضوعي شايست ة بررسي بيشتر است .آسيبشناسي داليل و پيامدهای مراجع ة صرف متخصصان
دانشگاهي و مديران اجرايي به متون علمي به زبان خارجي برا ی درک مط البات و موضوعات جار ی در
زندگي روزمرۀ مردم نيز موضوعي است كه بايد بيشتر مطالعه شود .اهميت مفهوم ايفای مسئوليت اجتماع ي
و ضرورت تبيين درست مطالبات اجتماعي برای مديران بسيار باالست؛ از اين رو ،در پژوهشها ی آتي
ميتوان با استفاده از روشهايي با صبغ ة كيفي ،همچون روش حافظهران ،سازه های ايفای مسئوليت اجتماع ي
را بازشناسايي كرد .قابليت تعمي مپذيری نتايج پژوهش حاضر را نيز ميتوان در پژوهشهای آت ي با پ ي ما ي ش
بررسي كرد .نتايج اين پژوهش موجب شناسايي سازۀ رعايت احکام ديني برا ی ايفای مسئول ي ت اجتماع ي
شد؛ در حالي كه در پژوهشهای پيشين به ارتباط ايفا ی مسئوليت اجتماعي و عقايد ديني مديران يا مطالبات
در حوزۀ ايفا ی مسئوليت اجتماعي و عقايد ديني عموم مردم اشاره ای نشده بود كه اين موضوع نيز بابي
برا ی مطالعات آتي ميگشايد.
محدویت اول پژوهش ،مسئل ة تعمي مپذيری نتايج است .اگرچه ادعا ميشود ك ه استفاده از روشهای
كيفي همچون زيمت ،امکان دسترسي به داده های غنيتر را فراهم ميكند؛ اما در قياس با روش ها ی ك مّ ي ،
برا ی تعمي مپذيری نتايج با محدوديت مواجهاي م.
محدودی ت دوم ،ناشي از زمانبر بودن مصاحب ة زيمت است .زمانبری مصاحب ة زيمت موجب محدود
شدن انتخاب اعضای نمون ة پژوهش ميشود.
محدودی ت سوم ،ناشي از نامأنوسي تکني ک زيمت است .نامأنوسي اعضای نمونه با زيمت به صورت
بالقوّه موجب اختالل در فرايند جمع آوری داده ها ميشود.
محدودی ت چهارم پژوهش  ،انتخاب اعضای نمونه با استفاده از پرسشنام ة درگيری ذهني است.
پرسشنام ة درگيری ذهني برا ی انتخاب افرادی با درگيری ذهني باال در خصوص موضوع پژو هش استفاده
شد .اين افراد در حوزۀ ايفا ی مسئوليت اجتماعي مطالبهگرند .مطالبهگر ی در اين حوزه ،حداقل د ر سطح
ارزيابي های ذهني از سازمانها و حداكثر در سطح اقدام قانوني علي ه سازمان قابل تصور است.
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محدودی ت پنجم ،عدم تسلط پژوهشگران به منابع ديني برا ی تبيين نتايج پژوهش است .بر اين اساس،
نقش پژوهشگران به نگاشت سازه های اسالمي  -ايراني ايفای مسئوليت اجتماعي محدود ميشود .به طور
قطع ،سازه های اسالمي  -ايراني ايفای مسئوليت اجتماعي از اخالق و احکام اسالمي تأثير پذيرفت ه اس ت ك ه
تبيين اين موضوع بر عهدۀ پژوهشگران حوزۀ دين است.
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