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مسئولیت اجتماعی را اجرا کرده ایم

مسئولیت اجتماعی فردی 
زمینه ساز مسئولیت اجتماعی گروهی

مسئولیت اجتماعی
اعتبار شرکت هاست

   نسخه الکترونیکی مجله دانستنی اقتصاد

»از گهواره تا گهواره« 
با مدیریت سبز

مسئولیت اجتماعی
فراتر  از ارزش های اقتصادی شرکتی 
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جمشیدی:»مســئولیت  ســیدرضا 
اجتماعی« در حال حاضر یــک رویکرد همه 
جانبه اســت که به واســطه آن نفع اشتراکی 
ایجاد شــود. »مســئولیت اجتماعی« دیگر 
فقط یــک موضــوع اجتماعی نیســت، بلکه 
موضوعــی آکادمیــک اســت و از ســوی 
شــرکت ها و بنگاه هــا برای آن بــه صورت 

تکنیکی و علمی برنامه ریزی می شود. 
»مســئولیت اجتماعی« در عصر حاضر بدین 
معناســت که بنگاه های صنعتــی و خدماتی 
باید از نگاه شهروندی خوب باشــند. آنها باید 
تالش کنند تا نشــان دهند وظیفه شهروندی 
خود را بــه خوبی انجام می دهنــد و با تاکید بر 
تعهدات زیســت محیطی و اجتماعی، نیازهای 
زمان حال را بدون تعارض تامین کرده و با اتکا 
به توانایی نســل های آینده، در تامین نیازهای 

آیندگان نیز برنامه های مدون دارند.
در دهه گذشته، روابط شرکت ها و سازمان ها 
با جامعه و طبیعــت، تغییرات زیــادی کرده 
اســت و جهانی ســازی و دهکــده جهانی، 
بازنگــری مقــررات بیــن جامعه و بــازار، 
مطالبات شــهروندی و برخــی عوامل دیگر، 
شرکت های تجاری را به ســمتی سوق داده 

اســت که در تولیــد و تامیــن محصوالت و 
کاالهــای خــود، دو مقوله زیســت محیطی 
و توســعه پایــدار را جزء اصــول کار در نظر 

بگیرند. 
از ســوی دیگــر رابطــه کمــک از ســوی 
شــرکت ها و بنگاه ها به جامعــه، جای خود 
را بــه مطالبــه عمومــی جامعــه داده و این 
انتظار را از شــرکت های تجاری پدید آورده 
اســت که در تامین کاالهای خــود، حتما در 
توســعه اجتماعــی و توجه به منابــع محیط 
زیستی مشــارکت داشــته باشــند. با توجه 
به اینکــه برندینــگ و موفقیــت در تجارت 
بنگاه ها در حــال حاضر منوط به مشــارکت 
آنها را در حل مشــکالت زیســت محیطی و 
اجتماعی اســت، روز به روز توجه شرکت ها 
و بنگاه های تجاری و اقتصــادی به موضوع 
»مســئولیت اجتماعی« بیشتر شــده و این 
ســازمان ها برنامه هایی مانند متعهد شــدن 
به اســتانداردها، ســرمایه گذاری  در توسعه 
اجتماعی، بهبــود مســتمر فعالیت ها، باالتر 
بردن رضایــت ذی نفعان و انتشــار دوره ای 
گزارش هــای عملکــرد اجتماعــی و محیط 
زیســتی را در اولویــت کارهای خــود قرار 

داده اند. 
»ویلیامــز« معتقد اســت که »مســئولیت 
اجتماعی شــرکتی«، اقدامی الزام آور نیست 
بلکه فراتر از ســود و منافع شــرکت است و 
»خیر اجتماعی« را بــاال می برد. به توجه این 
تعریف، بنگاه های اقتصــادی باید این نکته 
را در نظر بگیرند که »مســئولیت اجتماعی« 
عالوه بر تامین منافع سهامداران، باید منافع 

ذی نفعان و حتی جامعه را نیز تامین کند. 
نکته  حائز اهمیت این اســت که »مسئولیت 
اجتماعــی ســبز« بــا توجه به 
اینکه اکنــون زمین در موقعیت 
خطرناکی قــرار دارد، بســیار 
الــزام آور به نظر می رســد. در 

این میان برخــی صنایع ماننــد صنایع نفت، 
فوالد و خودروسازی باید نســبت به این نوع 
»مســئولیت اجتماعــی« گرایش بیشــتری 
نشــان دهند. چراکه هــر قدر صنایع شــما 
آلوده کننده تر باشــد، باید ســهم شــما برای 
مشارکت در حل مشــکالت زیست محیطی 

باالتر رود. 
بر اســاس گــزارش نشــریه »فورچون«، 
»بریتیــش پترولیوم« و »رویال داچ شــل« 
دو شــرکت بزرگ نفتی و پتروشــیمی دنیا، 
عنوان نخست »مسئولیت پذیری اجتماعی و 
زیست محیطی« را در جهان کسب کرده اند. 
»شــرکت نفتی بریتیش پترولیــوم« از نظر 
میزان مســئولیت پذیری مســائل اجتماعی 
و محیــط زیســتی در میــان شــرکت های 
اقتصــادی جهــان در رتبه اول قــرار گرفته 
اســت. پس از »بریتیش پترولیوم« به ترتیب 
»شــرکت نفتی رویال داچ شــل«، »شرکت 
خدماتــی دافون«، »بانک اچ اس بی ســی«، 
»کارفور«، »شــرکت اتومبیل سازی فورد«، 
»شــرکت الکترونیکی توکیو«، »الکترونیک 
فرانسه«، »شــرکت اتومبیل ســازی پژو« و 

»شرکت نفتی شورن« قرار دارند.
این موضــوع نشــان از ضرب المثل »هر که 
بامش بیش برفــش بیشــتر« را دارد. بر این 
اســاس شــرکت های آالینده محیط زیستی 
ایران نیز باید با تبعیت از این مهم، به نســبت 
میزان آالیندگی و خســارتی کــه به محیط 
زیســت وارد می کنند، سهم مشــارکتی خود 
را پرداخت کننــد. ایــن کار از دو منظر برای 
شرکت ها و بنگاه ها ســودمند است: نخست 
اینکه برند خود را از نظر جامعه خوشنام کرده 
و به شناخت برند خود به عنوان حامی محیط 
زیســت کمک می کننــد. دوم اینکه پیش از 
مطالبه گری جامعــه، به صــورت داوطلبانه 
در حل مشــکالت محیط زیســتی مشارکت 

می نمایند. 

مسئولیت اجتماعی سبز و جامعه مطالبه گر 

سرمقاله
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از نظــر اجتماعی مســئول بــودن یعنــی آدمها و 
سازمان ها می بایست با اخالق و با حساسیت نسبت 
به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کنند. 
تالش برای برقراری مســئولیت اجتماعی، به افراد، 
ســازمان ها و دولت کمک می کند تاثیری مثبت بر 

پیشرفت، کار و جامعه داشته باشند.
از نظــر اجتماعی مســئول بــودن یعنــی آدمها و 
سازمان ها می بایست با اخالق و با حساسیت نسبت 
به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کنند. 
تالش برای برقراری مســئولیت اجتماعی، به افراد، 
ســازمان ها و دولت کمک می کند تاثیری مثبت بر 

پیشرفت، کار و جامعه داشته باشند.

مسئولیت اجتماعی فردی برای دستیابی 
به مسئولیت اجتماعی گروهی

مسئولیت اجتماعی فردی درمقایســه با مسئولیت 
اجتماعی گروهی مفهومی جدید اســت اما قدمتی 
برابر با قانون طالیی “بــا دیگران طوری رفتار کنید 
که دوست دارید با شــما رفتار شود،” دارد. مسئولیت 
اجتماعی فردی با ایجاد یک موضع فعال نســبت به 
تاثیرگذاری مثبت بر دیگران و محیط بیرون از دایره 
خود بسط می یابد. مسئولیت اجتماعی فردی اساس 
مسئولیت اجتماعی گروهی اســت زیرا یک اجتماع 
از افراد  تشــکیل شــده اســت و درنتیجه فرهنگ 
مسئولیت اجتماعی را مشــخص می کند. این رابطه 
آمیخته بین مسئولیت اجتماعی گروهی و مسئولیت 
اجتماعــی فردی اســت. افــراد از نظــر اجتماعی 

مسئولیت پذیرتر شده و در واکنش به این اجتماع ها 
باید برای برآوردن نیازهای افراد مســئولیت پذیری 

اجتماعی بیشتری پیدا کنند.
ســازمان بین المللــی اســتاندارد )ISO( عنــوان 
می کند: »در پــی افزایش جهانی شــدن، ما نه تنها 
نســبت به آنچه می خریم هوشــیارتر شده ایم، بلکه 
نســبت به نحوه تولید محصــوالت و خدماتی که 
دریافت می کنیم نیز آگاهی بیشــتری پیدا کرده ایم. 
محصوالتی کــه از نظر محیطی مضر هســتند، کار 
کودکان، محیط های خطرناک کاری و سایر شرایط 
غیرانسانی نمونه هایی از مسائل و مشکالتی هستند 
که مطرح می شــوند. همه سازمان ها و شرکت ها که 
به دنبال ســود و اعتبار طوالنی مدت هستند کم کم 
متوجه می شــوند که بایــد مطابق بــا هنجارهای 

درست عمل کنند.«
افرادیکه مســئولیت اجتماعی دارند از شــرکت ها 
و ســازمان ها تقاضا دارنــد که مســئولیت پذیری 

اجتماعی بیشتری پیدا کنند.
مسئولیت اجتماعی فردی را اینطور تعریف می شود:

»مسئولیت اجتماعی فردی شــامل شرکت هر فرد 
در اجتماعی که در آن زندگی می کند می باشــد که 
می توان آن را بــه عالقه منــدی از اتفاقاتی که در 
جامعه می افتد و شــرکت فعال بــرای حل برخی از 

مشکالت محلی تعریف کرد. 
هر جامعه زندگــی خود را دارد که همیشــه در حال 
تغییر اســت و هر کدام از مــا می توانیــم به طرق 
مختلف در این تغییر شــرکت داشــته باشیم، مثاًل 

با شــرکت در تمیز کردن خیابانی که در آن زندگی 
می کنیم، با شرکت در برگزاری مراسم ها. مسئولیت 
اجتماعی فردی را می توان بــا کارهای خیریه برای 
مشــکالت و مســائل مهم اجتماعــی، فرهنگی و 
محیطی تعریــف کرد. بخشــش و کار خیر راه های 
مختلفی دارد، مثل بخشــیدن کاالهای مختلف یا از 

طریق واریزهای نقدی.«
برای مســئول بودن از نظر اجتماعی نــه تنها الزم 
است در فعالیت های اجتماعی مثل بازیافت زباله ها 
شرکت داشته باشــیم، بلکه باید آن را به شکل یک 

سبک زندگی درآوریم.
فقط با وارد کــردن مســئولیت پذیری اجتماعی به 
ارزش ها و سیستم اعتقادی شخصی خود می توانیم 

واقعًا از نظر اجتماعی مسئول باشیم.
برای اینکه از نظر اجتماعی مســئول و فعال باشید 
می توانید کم کم شروع کنید. ماهی یکبار از مهارت، 
توانایی هــا و عالیقتــان در راه کمک بــه اجتماع 

استفاده کنید. 
دقت کنید که همــه مســئولیت های اجتماعی چه 
فردی و چه شــرکتی کاماًل داوطلبانه است و بر این 
ایده اســتوار اســت که به جای منفعل بودن نسبت 
به مشــکالت اجتماعی، اقدامی فعال به آن داشته 

باشیم. 
مســئولیت اجتماعی یعنی رفتارهای مضر، مخرب 
و غیرمسئوالنه که ممکن اســت به جامعه، افرادی 
که در آن زندگی می کنند و محیــط آن ضرر بزند را 

از بین ببریم.

مسئولیت اجتماعی فردی 
زمینه  ساز مسئولیت اجتماعی گروهی
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حسابرسی اجتماعی 
حسابرسی اجتماعی به وســیله خود واحد تجاری ایجاد شده و سازمان به طور 
مستقیم با آن درگیر است. به این ترتیب که یک شــخص یا یک نهاد مستقل 
خارجی صحت، درســتی و عینیت حسابرســی اجتماعی را رسیدگی می کند. 
فرایند حسابرســی باید به طور متناوب و در یک زمان مشــخص توسط یک 

شخص مستقل انجام شود.
با عنایت به آنچه بیان شد بطور کلی می توان گفت که سیر تاریخی و استنباط 

عمومی از مسئولیت اجتماعی بنگاه ها طی سه مرحله پیشرفت کرده است:

مدیریت مبتنی بر کسب حداکثر سود
مدیریت مبتنی بر اعتماد
مدیریت کیفیت زندگی

مطابق با مراحل تاریخی فوق، ســه نوع فلســفه وجود دارد کــه روی رفتار 
مدیران تاثیر می گذارد:

۱- دیدگاه کالســیک: مســاله اصلی بنگاه باید » حداکثر سازی سود و 
منافع بلند مدت « باشد.

۲- دیدگاه مســئولیت پذیری: مدیران باید نسبت به گروه های خاصی 
که روی ســازمان تاثیر می گذارند یا می توانند روی منافع و اهداف ســازمان 

موثر باشند، احساس مسئولیت کند.

۳ - دیدگاه عمومی: این دیدگاه دامنه ای گســترده تر از دیدگاه مسئولیت 
پذیری دارد. دیدگاه عمومی، بنگاه های اقتصادی را به عنوان شــرکای دولت 

فرهــاد اســماعیلی: حسابرســی اجتماعــی یــک ارزیابــی از اثــرات اهــداف غیــر مالــی یــک ســازمان را نشــان می دهــد 
کــه بــه طــور سیســتمی و قانونــی منعکــس کننــده عملکــرد ســازمان و دیــدگاه ذی نفعــان آن ســازمان اســت.

ــخاصی  ــا اش ــا ی ــد از گروه ه ــان عبارتن ــد. ذی نفع ــان می کن ــان را بی ــا ذی نفع ــط ب ــات مرتب ــی الزام ــی اجتماع حسابرس
ــد.  ــا منافعــی در واحــد تجــاری ســرمایه گذاری کرده ان ــوده ی ــا غیرمســتقیم در ســازمان ب کــه دارای منافــع مســتقیم ی
ــان،  ــب، موسس ــای داوطل ــتریان، گروه ه ــران، مش ــارکت، کارگ ــدگان اوراق مش ــهامداران، دارن ــامل س ــا ش ــن گروه ه ای

پیمانــکاران، تهیــه کننــدگان مــواد اولیــه، مقامــات محلــی و ... هســتند.

سیر تاریخی حسابرسی اجتماعی 
در  مسئولیت اجتماعی
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و سایر موسسات و نهادهای جامعه ) مثل آموزش و پرورش و ...( تعریف کرده 
و معتقد است که سازمان ملزم است تا در جهت حل مسائل و مشکالت جامعه 
و نیز بهبود کیفیت زندگی عموم افراد در کنار ســایر موسسات عمومی فعالیت 

کند. 
درنتیجه ســودآوری، تنها یکی از هدف های بنگاه های اقتصادی محســوب 
می گردد. از این رو ســازمان آزاد نیســت که هدف های فردی خود را ترغیب 

کند.
از دیدگاه عمومی، ســازمان متعهد می گردد به همان انــدازه که هدف های 
شخصی خود را دنبال می کند، هدف های بشردوســتانه را نیز پیگیری کرده و 
به طور جدی تالش می کند که مشکالت عمومی مثل فقر، بیکاری، آلودگی، 

تورم و ... را ریشه کن کند.
طرفداران این فلســفه معتقدند چون جامعه اجازه فعالیت و اســتفاده از منابع 
کمیاب را به ســازمان اعطا کرده و محیط مناسب برای کسب سود را برای آن 
به وجود آورده اســت، ســازمان باید خود را مدیون به جامعه دانسته و همواره 

خود را خدمتگزار آن بداند.
با این اوصاف و با گذشت بیش از ۶۰ ســال از پیدایش و ورود مفهوم مسئولیت 
اجتماعی شــرکت ها بــه ادبیات مدیریتی شــرکت ها، هنوز ایــن مفهوم در 
مدیریت شرکت ها و سازمان ها و فضای کسب و کار کشورمان به خوبی وارد 

نشده و دارای جایگاه شایسته ای نیست.
هر چند که در چند سال اخیر به صورت گذرا و محدود در بعضی محافل کسب 
و کار و ســازمانی اقداماتی در این زمینه صورت پذیرفته است ولی تاکنون این 
مفهوم به صورت مشــخص و هدفمند در فضای کلی و گســترده کسب و کار 
کشــورمان که شــامل تمامی اصناف، صنعت و کســب و کارها بوده و دارای 
پروسه اجرایی مشــخص به همراه رویکردهای هدفمند ترویجی و انگیزشی 

باشد پیاده سازی نشده و به کار گرفته نشده است.

مفهوم مدل ها
از نقطه نظر تاریخی مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت در اواسط قرن بیستم، 
توسط متفکران و متخصصان مدیریت کســب و کار مطرح گردید و به تدریج 
در بسیاری از محافل علمی، سیاسی و اقتصادی کشورهای پیشرفته و در حال 

توسعه، به دغدغه مهمی در مدیریت، بازاریابی و سرمایه گذاری، تبدیل شد.
شــاید بتوان گفت ظهور این مفهوم، عمدتًا در پاسخ به تحوالت و چالش هایی 

از قبیل جهانی سازی بوده است.
امــروزه مســئولیت اجتماعی بنگاه هــا نه تنها بخــش مهمــی از ادبیات و 
فرهنگ مدیریت را به خود اختصاص داده اســت، بلکه بحث های آکادمیک، 
مجامع حرفــه ای، ســازمان های غیردولتــی، مصرف کننــدگان، کارکنان، 

تامین کنندگان، سهامداران و سرمایه گذاران را شامل شده است.
بنگاه های اقتصادی در قبال کلیه ذی نفعان شــامل: مشتریان، کارمندان، خود 
سازمان، مصرف کنندگان، محیط زیســت، جامعه محلی، همسایه ها، دانشگاه 
و اقتصاد آن ملت، مســئول هســتند. بنابراین یک رابطه برنده -   برنده و خلق 
ارزش مشــترک هم برای جامعه و هم برای بنگاه، زیربنای مفهومی موضوع 

مسئولیت اجتماعی شرکت است.
از سوی دیگر »مســئولیت اجتماعی شرکت« بر مســئولیت و پاسخ گویی به 
عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع تاکید دارد و ناظر بر چگونگی 

کسب وکار مسئوالنه همراه با تولید ثروت است. 
در واقع چون سازمانها و شــرکت ها تأثیر عمدهای بر سیستم اجتماعی دارند، 
بنابراین فعالیت آنها باید به گونه ای باشــد که اثــرات مثبت حاصل از آن را به 
حداکثر ممکن برســاند و اثرات منفی را به حداقل کاهش دهد و به عنوان یکی 
از تأثیرگذارترین اعضا جامعه، نگران نیازها و خواســته های درازمدت جامعه 

باشد و در جهت رفع معضالت آنها بکوشد.
بدین ترتیب، مســئولیت اجتماعی تدابیر و رفتارهای تجــاری در حوزههای 
کارگری، مصرف کننده ها، حمایت های زیســت محیطی، حقوق بشر، ضوابط 
رفتاری اخالقی و اطاعت پذیری، فعالیت های اجتماعی و خیرخواهی شرکتی 

را شامل می شود.
 در واقع، توســعه و اجرای تدابیر و راهبردهــای این حوزه هــا، ابعاد کلیدی 

مسئولیت اجتماعی شــرکت را تشکیل می دهد. مفهوم مســئولیت اجتماعی 
شرکت ها، این اجزاء را به هم اتصال می دهد و فعالیت ها را حول یک چارچوب 

خاص سامان می بخشد.
از نقطه نظر مفهومی، امروزه تعریف مســئولیت پذیری دچار تغییرات بزرگی 
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شده است. در گذشــته بنگاه های اقتصادی تنها مسئول درآمدسازی بودند 
و تولید محصول یا ارائه خدمت، محور اصلی فعالیت آنها را تشــکیل می داد. 
اما از چند دهه قبل نگاه به مســئولیت های ســازمانی تغییر کرده و توجه به 

مشتریان در کانون توجه بنگاه ها قرار دارد. 
از آنجا که عرضه نســبت به تقاضــا روندی افزایش یافتــه، تأمین رضایت 
مشــتریان و مصرف کنندگان اهمیت بسیاری پیدا کرده  است. شرایط امروز 
جهان و فضاهای جدید کســب و کار ایجاب می کند تــا رهبران و مدیران 
سازمانها و شــرکت های بزرگ که در بازارهای جهانی یا بازارهای درحال 
جهانی شدن فعال و مؤثر هســتند، نوعی تعادل میان بخش های اجتماعی، 
اقتصادی و زیســت محیطی کســب و کار خــود ایجاد کنند و مســئولیت 

اجتماعی خود را جدی بگیرند.
از سوی دیگر مســئولیت پذیری اجتماعی شــرکت ها، مفهومی انعطافپذیر 
است. در عین حال که یک شــیوه و روش در نظر گرفته می شود، یک هدف 

نیز هست. 
مسئولیت اجتماعی بخش سازنده راهبرد یک ســازمان است؛ شیوه ای که 
ســازمان در عرضه تولیدات و یا خدمات به بازار اتخاذ می کند )بُعد شیوه ای 

مسئولیت پذیری(. 
از جهت دیگر، مســئولیت پذیری اجتماعی در جهت برقراری مشــروعیت 
اقدامات یک سازمان در جامعه، از طریق توجه اولیه به نیازها و دغدغه های 

ذی نفعان تالش می کند )بُعد هدف مندی مسئولیت پذیری(.
نکته مهم آن اســت که موفقیت مســئولیتپذیری اجتماعی در یک سازمان 
نشانگر این اســت که تا چه حد آن سازمان توانسته اســت در حین اجرای 
ماموریت ســازمانی خــود، نیازهای ذی نفعــان را نیز جهت یابــی کرده و 

پاسخگو باشد. 
مســئولیت پذیری بــه معنــای ارزش قائــل شــدن بــرای ارتباطــات 
به هم وابسته ای است که بین ســازمان، گروه های ذی نفع، نظام اقتصادی 

و جوامع مرتبط وجود دارد.
مسئولیت پذیری اجتماعی وســیله ای اســت برای بحث تعهداتی که یک 
سازمان باید نسبت به جامعه خود داشته باشد؛ شیوهای است برای پیشنهاد 
ایده های سیاســتگذاری در مورد عمل به تعهدات ذکر شــده و نیز ابزاری 

اســت که به کمک آن می توان منافع دوجانبه سازمان و جامعه را در عمل به 
تعهدات، معین کرد.

به طور خالصه، مســئولیت پذیری اجتماعی بر ارتباطات یک ســازمان با 
ذی نفعانش تأکید می  کند.

نکته دیگر آنکه مســئولیت اجتماعی ســازمان، فراتر رفتــن از چارچوب 
حداقل الزامات قانونی است که سازمان در آن قرار دارد. در واقع، مسئولیت 
اجتماعی ســازمان ها رویکردی متعالی به کسب وکار است که هدف اصلی 
آن جمــع آوری کلیه بخش ها اعــم از دولتی، خصوصــی و داوطلبان برای 

همکاری با یکدیگر است.
از سوی دیگر، مســئولیت اجتماعی ســازمان ها تنها مختص سازمان های 
بزرگ و سودآور نیست، بلکه رفتار سازمانی تمامی سازمان ها و شرکت ها را 

نیز در بر می گیرد. 
هرچه سازمان های بزرگ نســبت به اصول اخالقی و زیست محیطی خود 
حساس تر شوند، سازمان های کوچک نیز در مراوده و پیروی از آنها مصرتر 
خواهند شــد و به این ترتیب، موجبات جلب اعتماد مشــتریان و شهروندان 

هم فراهم می شود.

مدل های مفهومی مهم
اندیشمندان و صاحب نظران متعددی برای ساماندهی این مفهوم گسترده 
و با ابعاد متنوع و بی شــمار، تالش کرده اند  مدل های مفهومی مناســبی را 

ارائه کنند. 
با بررسی ادبیات در زمینه مســئولیت اجتماعی شرکت، می توان مدل های 
زیر را به عنوان مدلهای اصلی توضیح دهنده مســئولیت اجتماعی شــرکت 

بیان کرد: 

مدل دایره های متحدالمرکز
S. Prakash Sethi مدل

Carroll مدل سه بُعدی
)Business in Society( مدل کسب و کار در جامعه

Hallmark مدل
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مدل های طراحی شده بر اساس ارکان توسعه پایدار
۳P مدل

ELMIN مدل شرکت
Hart مدل

مدل های یکپارچه با سایر مدل های مدیریتی
مدل یکپارچه با مدیریت برند )ساختار مدیریتی(

مدل یکپارچه با مدیریت ذی نفعان
استانداردهای حوزه مسئولیت های اجتماعی سازمان نیز عبارتند از: 

OECD خطوط راهنمای
GRI خطوط راهنمای

استاندارد ایزو 26000

تشریح مدل کارول
در میان مدل های فــوق، مدل چهار بعــدی مســئولیت اجتماعی کارول 
)Carrol CSR Model( مفهوم CSR را به گونه ای بســیار گســترده تعریف 
کرده اســت. طبق این مدل که در شکل نشان داده شــده است، مسئولیت 
اجتماعی شرکت از ۴ قســمت؛ اقتصادی )بدست آوردن سود(، قانونی 
)مطابقت بــا قوانین(، اخالقــی )رعایت هنجارهــا و ارزش های 

اجتماعی( اخالق و بشردوستانه )شهروند خوب( تشکیل شده است.
براساس نظر کارول، استفاده از این هرم، مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی 
شرکت را به تصویر می کشد و این مدل تمام حوزه های مسئولیت اجتماعی 

شرکت را به طور متمایز و در این حال با هم دیگر نشان می دهد. 
مولفه های مدل مسئولیت اجتماعی از لحاظ سلسله مراتبی اهمیت کاهشی 
دارند. بر این اساس که مسئولیت اقتصادی به عنوان پایه و اساس محسوب 

می شود و همه مسئولیت های دیگر داللت بر مسئولیت اقتصادی دارند. 
از شــرکت ها انتظار می رود کــه در چارچوب قانون عمــل نمایند، بنابراین 

مسئولیت قانونی به عنوان الیه بعدی هرم است.  
در ادامه مســئولیت اخالقی مطرح می شــود و کارول دربــاره رأس هرم 
مسئولیت بشردوســتانه قرار دارد که اختیاری است  و اهمیت کمتری نسبت 

به سایر مسئولیت های ذکر شــده در هرم دارد. در واقع هر چه به رأس هرم 
نزدیک می شویم از اهمیت این مولفه ها کاسته می شود.

این مــدل از بعد مســئولیت اقتصــادی می گوید: »در زمان های گذشــته 
ســازمان های کســب و کار به صورت نهادهای اقتصادی طراحی شده به 
منظور فراهم کردن کاالها و خدمات برای اعضــای جامعه پدید می آمدند. 

انگیزه ی سود به عنوان انگیزه مقدم کارآفرینی پدید آمد. 
پیش از این که ســازمان هایی دیگر پدید آیند، ســازمان های کسب و کار 
بنیانی ترین واحدهای اقتصادی بودند. نقش اصلی آن ها در چنین جایگاهی 
تولید کاال هــا و خدماتی که مصــرف کنندگان بــه آنها نیازمنــد بودند و 

خواهانشان بودند و دستیابی به سود قابل قبول در جریان این فرآیند بود. 
در نقطه ای از زمان انگیزه ســود به مفهوم دستیابی به ســود بیشینه تغییر 

شکل یافت و این ارزش، از آن پس ارزشی ماندگار بوده است. 
همه  مسئولیت های دیگر کسب و کار ی بنا شده بر پایه مسئولیت اقتصادی  

7
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ســازمان ها بــه حســاب می آیند، چــون بــدون آن دیگر مســئولیت ها 
نظرگاه هایی قابل بحث از کار در می آیند.«

از بعد مســئولیت حقوقی وی بیان می کند: »جامعه عمل کردن کسب و کار 
را تنها بر پایه انگیزه سود مجاز نمی شــمارد، بلکه همزمان از آن انتظار دارد 
که در انطباق با قوانین و مقررات وضع شــده دولت های فــدرال، ایالتی و 

محلی عمل کند.
این انتظار وجود دارد که ســازمان ها، در اجرای جزئــی از پیمان اجتماعی 
موجود میان کســب و کار و جامعــه، ماموریت های اقتصادی شــان را در 

چارچوب قانون به انجام رسانند.
مســئولیت های حقوقی منظــری از اخالقیات مدون را نشــان می دهد که 
مفاهیم بنیانی عملیات منصفانه را از آن چنان که قانونگذاران مقرر کرده اند 
دربر دارد. این مســئولیت ها به عنوان الیه بعدی هرم نمایش داده می شوند 
که مرحله تاریخی پیدایش مســئولیت ها را ترســیم می کند؛ اما به درستی، 
همزیست با مسئولیت های اقتصادی، به عنوان قواعد بنیانی نظام بازار آزاد 

نگریسته می شوند.«
از بعد مســئولیت اخالقی نیز کارول بیان می کند: »مسئولیت های اخالقی 
آن دســته از فعالیت ها و روش ها را شــامل می شــود که اعضای جامعه از 
ســازمان ها انتظار دارند انجام دهند یا از انجام آنها پرهیز کنند؛ حتی اگر به 

صورت قانونی مدون نشده باشد. 
مســئولیت اخالقی معیارها، هنجارها یا انتظاراتی را در بر می گیرد که توجه 
به آنچه را که مصــرف کنندگان، کارکنان، ســهامداران و جامعه منصفانه، 
عادالنه یا منطبق بــر رعایت حقوق معنــوی ذی نفعان و حمایــت از آنها 
می نگرند منعکس می کند. به تعبیــری، تغییر در اخالقیات یا ارزش ها مقدم 
بر وضع قوانین اســت، زیرا خود آن، نیروی محرک وضع قوانین و مقررات 
است. به عنوان مثال، جنبش های زیســت محیطی و حقوق مدنی و مصرف 
کنندگان ایجاد دگرگونی هــای بنیانی در ارزش هــای اجتماعی را بازتاب 

می دادند و از این رو می توان آن ها را همچون پیشگامانی اخالقی به حساب 
آورد که رهنمون و راهبر به قانونگذاری آتی بوده اند.

در حقیقت،  مســئولیت های اخالقــی را می توان دربردارنــده ارزش ها و 
هنجارهایی نوپدید دانســت که جامعه انتظار تامین آن را به همت کسب و 
کار دارد، حتی اگر چنین ارزش ها و هنجارهایــی معیارهای عملکردی برتر 

از آن چه را که قانون هم اکنون مقرر می دارد نشان دهد.
جنبش های اخالقی کسب و کار در دهه گذشــته مسئولیت اخالقی را مانند 
 یکی از مؤلفه های مهم CSR به قوت تثبیت کرده اســت. مسئولیت اخالقی 
چون  الیه فراتر هرم CSR نشان داده می شــود؛ اما همواره باید این نکته را 
دریابیم که در تعامل پویا با مؤلفه مســئولیت حقوقی اســت، یعنی این که، 
همواره این مقوله را به سوی گسترش و توسیع می راند و همزمان انتظاراتی 
افزون تر را برای کار در ســطوحی فراتر از آن چه قانون مقرر داشته است در 

پیش روی دست اندرکاران کسب و کار می گذارد.
از بعد مسئولیت های انساندوستانه او باور دارد: »انساندوستی کنش هایی از 
سازمان را در برمی گیرد که در واکنش به انتظارات جامعه از دست اندرکاران 
کسب و کار که شهروندان شرکتی خوب باشــند انجام می گیرد. این مفهوم 
شــامل درگیرشــدن در کارها و برنامه های معطوف به رفــاه یا نیک ورزی 
انسان هاست. نمونه های کنش انساندوســتانه تخصیص منابع مالی یا زمان 
کار اجرایی کســب و کار، از جمله کمک بــه هنر، آموزش یــا جامعه را در 
برمی گیرد. صفت متمایزکننده مســئولیت های انساندوستانه و اخالقی این 
اســت که در اولی انتظارات جامعه جنبه اخالقی و معنــوی ندارند. جوامع 
مایلند که ســازمان ها پول، تسهیالت و وقت کارکنانشــان را به برنامه ها و 
هدف های انسان دوستانه تخصیص دهند؛ اما اگر سازمان ها این اقدام را در 
سطح مطلوب انجام ندهند، این کار ســازمان را غیراخالقی نمی شمارند. از 
این رو، انسان دوســتی با خردورزی یا کار داوطلبانه سازمان ها همراه است، 

حتی اگر جامعه همواره انتظار اعمال آنها را داشته باشد.«

8
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9

مسئولیت اجتماعی شرکتی 
وظیفه ای دو سویه

ــی اســت  مســئولیت اجتماعــی شــرکتی مجموعــه وظایــف و تعهدات
کــه شــرکت بایــد بــرای حفــظ، مراقبــت و کمــک بــه جامعــه ای کــه 

ــد. ــد، انجــام ده ــت می کن در آن فعالی
ــرکت  ــئولیت ش ــا مس ــد ب ــرکت ها در پیون ــی ش ــئولیت اجتماع مس
ــرکت در آن  ــه ش ــت ک ــی اس ــان ها، و محیط ــه، انس ــر جامع در براب
فعالیــت می کنــد و ایــن مســئولیت از جســتارهای اقتصــادی و مالــی 

ــر مــی رود.  فرات
مســئولیت اجتماعــی شــرکت در تعریفــی روشــن تر ایــن گونــه 
ــی  ــرکت فعالیت های ــی ش ــئولیت اجتماع ــت: »مس ــف شده اس تعری
ــر  ــوده و فرات ــی ب ــت اجتماع ــود و منفع ــده س ــش برن ــه پی اســت ک
از منافــع ســازمان و آن چیــزی اســت کــه قانــون بایســته مــی دارد«.

ــال  ــردن« در قب ــل ک ــئوالنه عم ــرای »مس ــازمان ها ب ــه از س مطالب
ــذاری  ــزون اثرگ ــترش روزاف ــا گس ــه ب ــت ک ــی اس ــه، موضوع جامع
آن هــا بــر محورهــای تشــکیل دهنــده توســعه پایــدار یعنــی 
»اقتصــاد«، »جامعــه« و »محیطزیســت«، در دهه هــای پایانــی قــرن 
ــی  ــه مفهوم ــن شده اســت ک ــه ای ــه و منجــر ب بیســتم شــدت گرفت
بــه نــام مســئولیت اجتماعــی ســازمانها یــا CSR در دنیــای مدیریــت 

ــد. ــدا کن ظهــور پی

ــل  ــازمان ها در مقاب ــه س ــی اینک ــاده، یعن ــف س ــک تعری CSR در ی
جامعــه ای کــه در آن فعالیــت مــی کننــد مســئول هســتند؛ چــرا کــه 

از منابــع انســانی، طبیعــی و اقتصــادی آن اســتفاده مــی کننــد.
ــازمان ها  ــب و کار، س ــت و کس ــه مدیری ــنتی ب ــگاه س ــالف ن ــر خ ب
ــد  ــل ســهامداران شــان مســئول نیســتند و نبای ــط در مقاب دیگــر فق
فقــط بــه افزایــش ســود کوتــاه مــدت ســهامداران خــود بیاندیشــند. 
بدیــن ترتیــب انتظــار مــی رود ســازمان ها کــه در ارتبــاط بــا 
ذینفعــان دیگــری نیــز هســتند، خواســته های مشــروع آن هــا را هــم 

ــد. ــرار دهن مــورد لحــاظ ق
ــد  ــرای تولی ــه ب ــرکت هایی ک ــه ش ــب و کاری و از جمل ــر کس در ه
ثــروت و کســب و کار ایجــاد شــده اند بایــد صــد در صــد مســئولیت 
تمــام کارهــای خــود کــه جنبــه اجتماعــی دارنــد را بــه عهــده بگیرند. 
ــده صاحــب آن و  ــر عه ــی ب ــن مســئولیت در کســب و کار معمول ای
ــر عامــل آن شــرکت  ــره و مدی ــر عهــده هیئــت مدی در شــرکت ها ب
اســت. همچنیــن مســئولیت اجتماعــی یــا تعهــدات اجتماعــی شــرکت 
را بــه چهــار جنبــه ی مســئولیت اجتماعــی زیســت محیطــی، ســرمایه 
انســانی ، خیرخواهانــه و اخالقــی تقســیم کــرده انــد کــه مهــم تریــن 

آن هــا مســئولیت اجتماعــی زیســت محیطــی[ اســت.
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فرهاد اســماعیلی: مســئولیت اجتماعی از جمله فعالیت هایی است 
که ریشــه  در فرهنگ و ســنت و مذهب ما دارد و می تــوان نمونه آن را 
با صورت کمک های مردمی در مناســبت های خاص ماننــد عید نوروز، 
بازگشــایی مدارس، ماه های رمضان و محرم مشــاهده کــرد. این نوع 
مســئولیت اجتماعی فردی، در حال حاضر نیز وجود دارد. این مسئولیت 
فردی می تواند در قالب مســئولیت پذیری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی 
شــرکتی در آینده نیز نمــود پیدا کند. نمونــه این افراد که از مســئولیت 
اجتماعی فردی به مســئولیت پذیری شرکتی رســیده اند، رضا رضایی، 

بنیانگذار گروه صنعتی آذین خودرو است.

مسئولیت اجتماعی را از خانواده به ارث برده ام
رضایی که اکنون رئیس هیات مدیره هلدینگ آذین خودرو با ۱7 شــرکت 
زیرمجموعه و رهبر کارآفرینی است، اعتقاد دارد که مسئولیت اجتماعی را از 

دوران کودکی و از پدر و مادر خود که کشاورز بودند، به ارث برده است.
وی در این باره می گوید: من در یک خانواده کشــاورز در شــهریار تهران 
بزرگ شده ام و مســئولیت اجتماعی را از پدر و مادرم با آن نگاه سنتی خود 

آموخته ام. پدر من در ماه رمضان و محرم با چای از افرادی که به هیات می 
آمدند پذیرایی می کرد. در آن زمان ماشــین نبود و اگــر می دید خانواده ای 

مریض دارد قاطر خود را در اختیار آنها قرار می داد تا به شهر بروند. 
این کارآفرین ادامه مــی دهد: مادرم هم از خانواده هــای متمول تهرانی 
برای خانواده های بی بضاعت فامیــل پول جمع می کرد. من در یک چنین 
خانواده های بزرگ شــدم و در مــرام و روش زندگی مــن این کمک به 

صورت یک الزام در آمد.

مسئولیت اجتماعی باید قانون شود
این فعال اقتصادی با اشــاره بــه اینکه مســئولیت اجتماعی)CSR( در 
کشــورهای صنعتی و پیشــرفته برای کاهش مشــکالت و آسیب های 
اجتماعی که به تخریب فرهنگی جامعه می انجامد، استفاده می شود، بیان 
می کند: در این کشــورها، قبل از اینکه بنگاه تولیدی بخواهد فعالیت خود 
را آغاز کند، باید در بخش محیط زیســت برنامه مدون و ســرمایه گذاری 
خود را ارائه کند تا توسط کارشناسان خبره این بخش بررسی و تایید شود.

وی به ایران اشــاره کرده و می افزاید: بخش مســئولیت اجتماعی که چند 

ما پیش از  اروپائیان 
مسئولیت اجتماعی را اجرا کرده ایم
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سالی است در ایران مطرح شــده اســت باید این موضوع که اکنون بیشتر به 
صورت خودجوش است به قانون تبدیل شــود. چراکه هدف اصلی مسئولیت 
اجتماعی، کاهش مواردی مانند موادمخدر، فقر، بزهکاری که منجر به آسیب 
جامعه و پر شدن زندان ها می شــود، اســت که منجر به کاهش آسیب های 

اجتماعی و به تبع آن رعایت حقوق مدنی و سالمت جامعه می شود. 
رضایی همچنین می گوید: برای قانون شــدن باید بخشی از درآمد حاصل از 
سود شــرکت ها اعم از تولیدی و خدماتی، به صورت سازمان یافته، با اهداف 
مشــخص و به کمک کارشناســانی که جامعه را به صــورت فیزیکی رصد 
می کنند، بــرای کاهش آســیب های اجتماعی و فرهنگســازی درباره آن 

هزینه شود. 
به گفته موســس هلدینگ آذین خودرو، باید این فرهنگســازی از خانواده، 
مدارس و مراکز فرهنگی آغاز شــود که متاســفانه این خال در حال حاضر 

وجود دارد.
وی دوباره با اشاره به ســابقه کشورهای پیشــرفته دنیا در حوزه مسئولیت 
اجتماعی، اضافه می کند: در حال حاضر پناهندگان در کشــورهای پیشرفته 
از حداقل های زندگی برخوردار هســتند. این کار همان ســهم مســئولیت 
اجتماعی شرکت هاســت که به وســیله موسســات خاص که این پول ها را 

دریافت می کنند، انجام می شود. 
رضای ادامه می دهد: ایــن نگرش برای کاهش فقر در جامعه اســت. حتی 
برخی از این موسسات خیریه، پا را فراتر گذاشــته و به افراد فقیر کشورهای 
دیگر مانند کشــورهای آفریقایی کمــک می کنند. این کار نیــز با اهداف 

مشخص و سازمان یافته در خارج مرزها انجام می شود. 
ایــن کارآفرین موفــق همچنین اظهار می کنــد: این فعالیت ها، نشــان از 
سیستمی بودن و گســتردگی فعالیت های اجتماعی در این کشورها دارد اما 

در کشور ما اینگونه نیست و باید سریعتر به این سمت حرکت کنیم.

مسئولیت اجتماعی فقط کمک مالی نیست

رضایــی در ادامه به رویکــرد مســئولیت اجتماعی در جامعه اشــاره کرده 
و می گوید: مســئولیت اجتماعی تنها این نیســت که متمول و پولدار باشی 
و کمک مالی کنی، برخی مواقع مشــکالت با تزریق پول حل نمی شــود. 
به عنوان مثال مســئولیت اجتماعــی تنها فعالیــت خیرخواهانه و پرداخت 
هزینه برای مدرسه سازی نیست؛ اگر شــما بتوانید روحیه نیرویی که به کار 

گرفته اید را باال ببرید، نوعی مسئولیت اجتماعی است.

مسئولیت اجتماعی در فرهنگ ایرانی تاریخی است
موسس شرکت آذین خودرو با اشاره به ســابقه مسئولیت اجتماعی در ایران 
می افزاید: وقف و خیر بودن در فرهنــگ ایرانی از دیرباز در فرهنگ ما وجود 
داشته است و به امروز و دیروز مربوط نمی شــود. در فرهنگ شیعه هم یکی 
از الزامات این است که کمک نکردن به همســایه را در صورت تمکن مالی 

مذمت می کند.  
وی اضافه می کند: این موضوعات که بیان شد، مشخص می کند که قبل از 
اینکه اروپا و آمریکا CSR را اجرایی کنند مــا آنرا اجرایی کرده ایم اما چون 
پراکنده بوده و پیوستگی نداشت، آثار آن بســیار کمرنگ است. برای نمونه 

هم می توان از وقف مردم به آستانه قدس رضوی و سازمان اوقاف نام برد.

مسئولیت اجتماعی در ایران هدفمند نیست
رضایی با اشــاره به پیشنهاد قانون شــدن مســئولیت اجتماعی به دولت، 
می گوید: چند ســال پیش، همایشــی با حضور آقای ربیعی، وزیر کار وقت 
و خانم ابتکار، رئیس ســازمان محیط زیســت وقت در هتل هما با موضوع 
مســئولیت اجتماعی برگزار شــد که در آن حدود 9۰ درصــد کارخانه ها و 

سازمان های بزرگ حضور داشتند. 
وی می افزاید: در آن همایش چند دقیقه ای صحبت کرد و گفتم که کار خیر 
در کشــور ما موردی بوده و هدفمند نیســت. برای هدفمند کردن آن نیاز به 
قانون داریم و شــما در بدنه دولت باید اقدام جامعه شناســانه، بررسی های 
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موضوعی و محیطی انجام دهید و آســیب ها رو شناسایی کرده و برای آنها 
برنامه ریزی کنید. 

این کارآفرین ادامه می دهد: متاســفانه اکنون در جامعه ما خانواده آسیب 
پذیر زیاد هستند که در وضعیت بسیار ناهنجار زندگی می کنند و اگر کنترل 
نشوند به یک ناهنجاری اجتماعی تبدیل می شوند. اگر مسئولیت اجتماعی 
را ســاختارمند کنیم و به صورت طرح یا الیحه در مجلس تصویب و تبدیل 

به قانون شود، این مشکالت به راحتی قابل حل است.
او اضافه کرد: از سوی دیگر باید فرهنگسازی درباره مسئولیت اجتماعی از 
زمان تولد در خانواده آغاز شده و در مدارس هم به ان توجه ویژه شود. حتی 
می تواند مســئولیت اجتماعی جزء فروع دین در نظر گرفته شود. همه ما از 
من خیر گرفته تا رسانه ها، صدا و ســیما باید فرهنگ مسئولیت اجتماعی را 

اشاعه کنند. 

فعالیت خیرانه کمرنگ شده است
رضایی با انتقاد از اینکه موضوع مســئولیت اجتماعی کمرنگ شــده، می 
گوید: حتی خیرین ما نیز نسبت به گذشــته فعالیت کمتری انجام می دهند. 
با توجه به فاصله ای که بین مردم و ارگان های تصمیم گیرنده افتاده است، 

مسئولیت های اجتماعی در امور خیریه هم کاهش پیدا کرده است.
او به خیریه ابوتراب اشــاره کرده و می افزاید: این خیریه یک مدرسه ای در 
باقرآباد تهران دارد که ۲۰۰ دانش آموز وارد آن می شــوند؛ ۱۰۰ دانش آموز 
از طریق آزمون و ۱۰۰ دانش آموز دیگــر از فرزندان خانواده هایی که در آن 

منطقه هستند انتخاب می شوند.
موســس آذین خودرو اضافه می کند: در این دوره، هشت دانش آموز که از 
آن منطقه بودند در دانشگاه قبول شدند. در مراســمی که برای آنها گرفته 
شده بود من شرکت داشتم. خانم بوشهری که نماینده خیریه در آن مدرسه 
است، جعبه ای آورد که انواع سالح های ســرد در آن بود و متوجه شدم که 
این جعبه در گذشــته به یکی از آن هشــت نفر که در دانشــگاه قبول شده 

بودند، تعلق داشته است. 

آثار مسئولیت اجتماعی دیده نمی شود
وی با اشــاره به اینکه مســئولیت اجتماعی مال خودمان اســت، بیان می 
کند: متاســفانه ما هدف نداریم و رابطه های پایداری در مسئولیت اجتماعی 

تعریف نمی کنیم در نتیجه خیری که مدرســه می ســازد نمــی تواند آثار 
فعالیت خود را ببیند و این موضوع برمی گردد به اینکه زنجیره در مسئولیت 
اجتماعی کامل نیســت و مدل های پیوندی تعریف نشده؛ در نتیجه آثار آن 

در جامعه مشاهده نمی شود. 
وی در انتهــا از هموطنان به ویژه کســانی که به دلیــل فعالیت اقتصادی 
خود مکنت مالی دارنــد، می خواهد تا روش های ســنتی کمک به دیگران 
را کمرنگ نکننــد و در ادامه می گوید: همکاری مجدانــه برای ایجاد یک 
ارگان و سازمان مســئولیت پذیر اجتماعی با اهداف خاص را داشته باشیم و 
با دگراندیشی که به شناســایی، کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

منجر می شود، جامعه ای پیشرو داشته باشیم.                          
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تحقــق اراده نظــام جمهــوری اســالمی ایــران در دســتیابی بــه اهــداف اســناد باالدســتی همچــون افــق چشــم انــداز، نیازمنــد الزامــات و مقدمــات 
خاصــی اســت. یکــی از ایــن مــوارد توجــه بــه موضــوع مســوولیت پذیــری اجتماعــی اســت.

در سراســر دنیــا دولــت هــا فعاالنــه بــه ایجــاد شــرایط و چارچوب هــای توانمندســاز بــرای مســوولیت پذیــری بنگاه هــای اقتصــادی پرداخته انــد. 
ــذب  ــی، ج ــری مل ــت پذی ــش رقاب ــه، افزای ــه جانب ــدار و هم ــعه پای ــت توس ــی آن در تقوی ــل توانای ــه دلی ــی ب ــوولیت اجتماع ــه مس ــا ب دولت ه

ــد. ــژه دارن ــه وی ــط کســب و کار توج ــود محی ــی و بهب ــرمایه گذاری خارج س
ــون  ــان همچ ــایر ذینفع ــال س ــود را در قب ــی، خ ــداف انتفاع ــری اه ــن پیگی ــادی ضم ــای اقتص ــت بنگاه ه ــته اس ــب و کار، شایس ــه کس در عرص

ــد.  ــع خــود شــریک کنن ــه را در ســود و مناف ــارت دیگــر، آحــاد جامع ــه عب ــد. ب ــره متعهــد بدانن ــدگان و غی ــان، مصــرف کنن کارکن
ــخ  ــه در طــول تاری ــای خیری ــرض الحســنه و کمک ه ــای ق ــف، وام ه ــی و ســنت حســنه وق ــگ دین ــت فرهن ــه حاکمی ــه ب ــا توج ــبختانه ب خوش
ــد. ــوده ان ــال جامعــه ب ــال انجــام تعهــدات و مســوولیت هــای خویــش در قب ــه دنب ــان مکنــت ب ــان و صاحب ــوم، بازرگان ــن مــرز و ب اجتماعــی ای

ــر از ارایــه کاال و  ــه جامعــه و عامــه مــردم فرات موضــوع قابــل توجــه در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه مســوولیت بنگاه هــای اقتصــادی نســبت ب
خدمــات اســت. آن هــا بایــد ایــن مســوولیت را حــس کننــد کــه مشــکالت جامعــه بخشــی از مشــکالت آنــان بــه شــمار مــی رود و نســبت بــه حــل 

و فصــل آنهــا همــت گمارنــد و بخشــی از امکانــات مالــی و انســانی خــود را در ایــن راه بــه کار گیرنــد.
شــرکت ها، اگــر بــه اهــداف اجتماعــی خــود توجــه نکننــد، آلودگــی محیــط، فقــر و بیمــاری، تبعیــض و نابســامانی محیط شــان را فــرا گرفتــه و 

اگــر بــا اندکــی دور اندیشــی بــه قضیــه ننگرنــد، ایــن مشــکالت در پایــان گریبــان خودشــان را نیــز مــی گیــرد. 
بــروز و ظهــور مفاهیــم ســرآمدی و مدل هــای پشــتیبان ایــن مفهــوم در ایــران بیــش از پیــش توجــه فعــاالن اقتصــادی را بــه مفاهیمــی چــون 
ــان را لحــاظ  ــن ذی نفع ــع ای ــا و فعالیت هــای خــود مناف ــا در برنامه ه ــرد ت ــب ک ــه جل ــدگان و جامع ــان، مصــرف کنن ــال کارکن مســوولیت در قب
ــه مفهــوم مســوولیت پذیــری اجتماعــی قــرار دارد و الزم  ــران در ابتــدای مســیر توجــه ب کننــد. بررســی ها نشــان می دهنــد کــه کســب و کار ای
اســت کــه اقدامــات و برنامــه هــای مناســبی جهــت افزایــش آگاهــی در مــورد ضــرورت توجــه بــه مســوولیت اجتماعــی در بیــن فعــاالن اقتصــادی 
دولتــی و خصوصــی در ایــران بــه اجــرا در آیــد. در همیــن راســتا مرکــز رتبــه بنــدی اتــاق بازرگانــی صنایــع معــادن و کشــاورزی ایــران، در مــدل 
رتبــه بنــدی خــود ۶ امتیــاز از ۱۰۰ امتیــاز را بــه ایــن حــوزه و فعالیــت هــای فعــاالن اقتصــادی در حــوزه مســوولیت پذیــری اجتماعــی تخصیــص 

داده اســت.

فعاالن اقتصادی  
و  نقــش محوری 

مســئولیت پذیری اجتماعی
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ــئولیت  ــوم مس ــا مفه ــده ت ــث ش ــزی باع ــه چی چ
ــوزه  ــم ح ــم مه ــی از مفاهی ــه یک ــل ب ــی تبدی اجتماع

شــود؟ ســازمان ها  مســئولیت های  و  مدیریــت 

دربــاره ایــن پرســش ابتــدا بایــد یــک نکتــه را مــورد توجــه قــرار 
ــازمان ها، دارای  ــرای س ــی ب ــئولیت اجتماع ــت مس ــم. اهمی دهی
ــی  ــاغل حت ــا و مش ــی حرفه ه ــت. تبارشناس ــی اس ــابقه تاریخ س
ــه  ــواره ب ــع هم ــه جوام ــد ک ــان می ده ــا نش ــود م ــور خ در کش

ــور توجــه داشــته اند،  ــی در اداره  ام ــی و اخالق مســئولیت های دین
ــخ کشــورمان  ــوب تاری ــون مکت ــد در مت ــن موضــوع را می توانی ای
و فرهنــگ رفتــاری حکمــا و حتــی تجــار ایرانــی جســتجو کنیــد. 
مفهــوم مســئولیت اجتماعــی ســال های چنــدان دوری نیســت کــه 
ــای  ــا و بنگاه ه ــازمان ها، نهاده ــف س ــی از وظای ــوان بخش به عن
ــازمانی و  ــات س ــان و ادبی ــی وارد گفتم ــه حاکمیت ــاری و البت تج
ــزوده  ــه ای آن اف ــی و حرف ــت اخالق ــر اهمی ــده و ب ــی ش مدیریت

شــده اســت.

مسئولیت اجتماعی 
فراتر از ارزش های اقتصادی شرکتی
چنــد ســالی اســت کــه مفهــوم مســئولیت اجتماعــی بیــش از پیــش در جامعــه مطــرح شــده و تبدیــل بــه یکــی از 
کلیدواژه هــای پرکاربــرد حــوزه مدیریــت در کشــور شــده اســت. برداشــت های متفــاوت از ایــن مفهــوم باعــث شــده 
تــا ســازمان ها هــر یــک از ظــن خــود یــار آن شــوند. ایرناپــالس دربــاره مســئولیت اجتماعــی شــرکتی و ســازمانی 
ــو  ــه گفت وگ ــرژی ب ــا ســید شــمس الدین موســوی چاشــمی، تحلیلگــر مســائل اقتصــاد ان ــی آن ب و مســائل پیرامون
نشســته اســت. چاشــمی فارغ التحصیــل رشــته مدیریــت اســتراتژیک در مقطــع دکتــرا و مدیرعامــل شــرکت پاینــدان 

ــد: ــو را می خوانی ــن گفت وگ ــروح ای ــه مش ــت. در ادام اس
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مفهــوم مســئولیت اجتماعــی در کوتاه تریــن تعریــف ممکــن 
ــه  ــد از جمل ــی دارن ــوزه اجتماع ــرکت ها در ح ــه ش ــی ک ــه نقش ب
در حیــات گروه هــای مختلــف اجتماعــی و زیســت بومی کــه 
ــئولیت  ــن مس ــود. ای ــوط می ش ــت، مرب ــال اس ــازمان در آن فع س
از مالحظــات اقتصــادی فراتــر مــی رود و عمومــًا بــه ارزش هــای 

ــت.  ــته اس ــازمان ها وابس ــی س ــی و اجتماع اخالق
ــت  ــی اس ــر فعالیت های ــی ب ــوم مبتن ــن مفه ــر ای ــف دقیق ت تعری
کــه فراتــر از منافــع ســازمان و قوانیــن مؤثــر آن، پیشــبرد منافــع 
ــی و  ــه ایجاب ــم جنب ــوم ه ــن مفه ــد. ای ــزام می کن ــی را ال اجتماع
هــم جنبــه ســلبی دارد. جنبــه بایــدی آن معطــوف بــه الزام هــای 
عملیاتــی و فعالیت هایــی اســت کــه ســازمان بــرای حفــظ، ارتقــا 
و ســالمت جامعــه انجــام می دهــد؛ در واقــع کارهایــی کــه 

ســازمان بایــد انجــام دهــد. 
جنبــه ســلبی آن بــه محدودیت هــای عملکــرد ســازمانی در 
ــات  ــه حی ــه ب ــت ک ــوط اس ــی مرب ــا و فعالیت های ــام پروژه ه انج
ــه  ــی ک ــی کارهای ــد؛ یعن ــیب می زن ــت بوم آس ــی و زیس اجتماع
ــردم  ــرض ک ــه ع ــی ک ــد. نکته های ــام ده ــد انج ــازمان نبای س
ــه  ــی ک ــیت و توجه ــروزه حساس ــا ام ــده ت ــث ش ــوع باع در مجم
ســازمان بــه آثــار عملکــردش بــر جامعــه و محیــط زیســت دارد، 

ــود. ــوف ش معط

از نظــر شــما مزیــت توجــه بــه مســئولیت اجتماعــی 
ــه ســازمان  ــرای ســازمان ها همــان اعتباربخشــی ب ب

اســت؟

ــای توجــه  ــه مزای ــن، هم ــا ای ــن اســت، ام ــا همی بخشــی از مزای
اجتماعــی  مســئولیت   نیســت.  اجتماعــی  مســئولیت های  بــه 

ســازمان ها خــارج از مختصــات اقتصــاد و ســودآوری تعریــف 
و  زیســت بوم  حفــظ  کــه  اســت  آن  مهــم  نکتــه  می شــود. 
ــی  ــیار مهم ــت بس ــدت، مزی ــازمان در بلندم ــرد س ــهیل عملک تس
ــت. ــی اس ــئولیت های اجتماع ــه مس ــه ب ــتلزم توج ــه مس ــت ک اس
ــدار  ــری پای ــت حداکث ــب رضای ــذب و جل ــی ج ــن، توانای همچنی
ــبت  ــت نس ــانه ها و حاکمی ــه، رس ــدگاه جامع ــود دی ــان، بهب ذینفع
ــه  ــه ب ــه توج ــت ک ــتاوردهایی اس ــن دس ــرکت از مهم تری ــه ش ب

ــذارد. ــازمان بگ ــش روی س ــد پی ــی می توان ــئولیت اجتماع مس

برخــی معتقدنــد کــه مســئولیت های اجتماعــی، نقطــه 
اتصــال ســازمان بــا بدنــه جامعــه اســت و بــه طــور 
ــش  ــف چال ــع مختل ــت در جوام ــن اس ــی ممک طبیع
ــه  ــد؟ چ ــری داری ــن نظ ــما چنی ــد. ش ــز باش برانگی
ــن  ــت ای ــد و عل ــت روی ده ــن اس ــی ممک چالش های
ــد؟ ــد باش ــزی می توان ــه چی ــی چ ــای احتمال چالش ه

ــاره  ــی را درب ــد جزئیات ــدا بای ــش ابت ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
پیوندهــای میــان ســازمان و زیســت بومی کــه در آن فعــال اســت، 
مــرور کنیــم. اصــل آن اســت کــه مفهــوم مســئولیت اجتماعــی بــا 
ــد  ــه ای می توان ــر جامع ــاری ه ــت هنج ــگ و باف ــه فرهن ــه ب توج
ــی آن،  ــول کل ــد و اص ــه قواع ــن هم ــا ای ــا ب ــد، ام ــاوت باش متف
اســتانداردهای بین المللــی و عمومــی را شــکل داده اســت. بــرای 
ــه  ــای داوطلبان ــتاندارد و راهنم ــک اس ــزو ۲۶۰۰۰« ی ــال »ای مث
در شــرکت ها  اجتماعــی  تبییــن مســئولیت  و  تعریــف  بــرای 
ــه و  ــه جانب ــتفاده از رویکــردی هم ــا اس ــتاندارد ب ــن اس اســت. ای
ــی،  ــی از 9۰ کشــور و ۴۰ ســازمان بین الملل ــا کمــک متخصصان ب
ــه موضوعــات  ــرای ســازمان ها ب ــا هــدف ایجــاد تأثیــر مثبــت ب ب

15



پاییز  98

ــط ســازمانی، رویه هــای  ــه حاکمیــت ســازمانی، محی ــی از جمل اصل
ــا  ــارکت ب ــتریان، مش ــا مش ــط ب ــائل مرتب ــه، مس ــی منصفان عملیات
ــر  ــوق بش ــان و حق ــای کاری کارکن ــعه آن، رویه ه ــه و توس جامع

ــه اســت. پرداخت
ــفافیت،  ــه ش ــه اصــول هفت گان ــتاندارد برپای ــن اس ــی ای ــب اصل قال
ــرام  ــه منافــع ذینفعــان، احت ــرام ب ــار اخالقــی، احت پاســخگویی، رفت
بــه حاکمیــت قانــون، احتــرام بــه هنجارهــای بین المللــی و احتــرام 
ــه  ــور ک ــا همان ط ــت. ام ــده اس ــزی ش ــر پایه ری ــوق بش ــه حق ب
ــی  ــی متفاوت ــات فرهنگ ــف، حی ــع مختل ــورها و جوام ــم کش گفت
ــرکت ها در  ــتاندارد ش ــن رو اس ــد؛ از ای ــر دارن ــه یکدیگ ــبت ب نس
مقیــاس ملــی، محلــی و حتــی ســازمانی متفــاوت از دیگــران اســت.
ــر  ــی ه ــئولیت های اجتماع ــه مس ــوط ب ــتانداردهای مرب ــن اس تدوی
ســازمان مســتقل، در کنــار توجــه بــه اســتانداردهای جهانــی، 
ــای  ــن رویکرده ــی و همچنی ــای بوم ــا و ارزش ه ــر الگوه ــی ب مبتن

ارزشــی خــود ســازمان ها انجام پذیــر اســت.

در مجموعه هــای حاکمیتــی و دولتــی کــه ارتبــاط 
ــا بدنــه جامعــه دارد،  مســئولیت اجتماعــی  تنگاتنگــی ب
ــود؟ ــن می ش ــی تبیی ــه الگوی ــاس چ ــر اس ــه و ب چگون

ــه ســمت مســئولیت اجتماعــی و اجرایــی کــردن  هنــگام حرکــت ب
ــارکتش در  ــازی مش ــازمان، حداکثرس ــک س ــر ی ــدف فراگی آن، ه
ــار  ــد هرچــه بیشــتر رفت ــن رو بای ــدار مــی باشــد و از ای توســعه پای
ــاری  ــای رفت ــا و هنجاره ــتاندارها، راهنماه ــه اس ــر پای ــود را ب خ

ــد. ــق کن ــتاندارد منطب ــن اس ــده در ای ــنهاد ش پیش
اگرچــه ایــن اســتاندارد راهنمایی هایــی در رابطــه بــا اصــول 
اساســی مســئولیت اجتماعــی ارایــه می کنــد، ولــی نمی توانــد 

وظیفــه دولــت را در اقــدام بــرای تأمیــن منافــع عمومــی، جایگزیــن 
ــن  ــد. همچنی ــر ده ــه هرنحــوی آن را تغیی ــا ب ــد ی ــض نمای و تفوی
ــق  ــا از طری ــه تنه ــت ک ــی نیس ــه چالش های ــخ ب ــدف آن، پاس ه

ــتند.  ــع هس ــل رف ــی قاب ــای حکومت نهاده
ــب  ــی مناس ــت دارای قدرت ــه دول ــل اینک ــه دلی ــی ب ــور کل به ط
ــاوت از  ــه ای متف ــت، به گون ــن اس ــرای قوانی ــع و اج ــرای وض ب
ــت  ــه دول ــال وظیف ــرای مث ــد. ب ــل می کن ــا عم ــازمان ه ــر س دیگ
ــوص  ــازمان ها در خص ــئولیت س ــا مس ــر ب ــوق بش ــه حق ــبت ب نس
ــاره  ــی اش ــتاندارد بین الملل ــن اس ــه در ای ــه ک ــر آن گون ــوق بش حق
ــه  ــرام ب ــاره اصــل احت ــن موضــوع درب ــاوت اســت و ای ــده، متف ش
هنجارهــای بین المللــی در تمامــی ســطوح نیــز قابــل تعمیــم 

ــت.  اس
ــروری و  ــت، ض ــح دول ــرد صحی ــه عملک ــدار ب ــعه پای ــاز توس نی
از  اجتناب ناپذیــر اســت و نقــش دولــت در حصــول اطمینــان 
اجــرای اثربخــش قوانیــن نقشــی حیاتــی اســت تــا از ایــن طریــق 

ــرد. ــکل گی ــون ش ــه قان ــدی ب ــت و پایبن ــگ رعای فرهن
ــاری کشــور  ــن ج ــه قوانی ــکا ب ــا ات ــی ب ــای حکومت ــت و نهاده دول
و همچنیــن اصــول، فرهنــگ و موازیــن اســالمی و ملــی بــه 
روش هــای گوناگــون ماننــد بــه رســمیت شــناختن و ترویــج 
در  شــرکت ها  تمامــی  بــه  می تواننــد  اجتماعــی،  مســئولیت 
پیشــرفت عملکــرد مســئوالنه کمــک کننــد. امــا ترویــج و ارتقــای 
ــف  ــح وظای ــن انجــام صحی ــد جایگزی مســئولیت اجتماعــی نمی توان

ــد. ــئولیت آن باش ــام مس ــت و انج دول
مفاهیــم مســئولیت اجتماعــی و کســب وکار مســئوالنه، قابلیــت 
اســتقرار در بنگاه هــای اقتصــادی بــا هــدف ایجــاد بالندگــی 
ــت  ــداری و مدیری ــر پای ــی ب ــدگاه مبتن ــاد دی ــب وکارها و ایج کس
ارشــد  مدیــران  اســتراتژیک  تفکــر  در  اخالق گــرا  و  انســانی 
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مجموعه هــای اقتصــادی را دارا اســت، امــا جــای تاســف دارد کــه 
بخش هایــی از ایــن اســتاندارد از جملــه برخــی محتواهــای موجــود 
در »اصــل حقــوق بشــر« و »اصــل هنجارهــای بین المللــی رفتــار« 
در انطبــاق بــا دیدگاه هــا و اصــول فرهنگــی و ارزشــی نظــام 

ــت. ــران نیس ــالمی ای ــوری اس ــدس جمه مق
ــری  ــه کارگی ــتاندارد، ب ــن اس ــردی ای ــت کارب ــه ماهی ــه ب ــا توج ب
ــی  ــای ارزش ــا چارچوب ه ــاق ب ــده و در انطب ــازی ش ــدل بومی س م
جامعــه اســالمی و ایرانــی در تمامــی بنگاه هــای اقتصــادی تاکنــون 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. هرچنــد نیــاز بــه ساختارمندســازی 

ــا احســاس می شــود.  ــز در برخــی بخــش ه آن نی

به عنــوان  را  گاز  و  نفــت  صنعــت  می تــوان  آیــا 
پیشــرو در زمینــه تعهــد بــه مســئولیت اجتماعــی 
کشــور معرفــی کــرد؟ ایــن صنعــت بــا چــه رویکــردی 
بــه  را  عملی تــری  و  جدی تــر  اقدامــات  می توانــد 

ــاند؟ ــام رس انج

ــل تأمــل در  ــران دارای یــک پیشــینه قاب صنعــت نفــت و گاز در ای
ایــن زمینــه اســت. از آنجایــی کــه توســعه و پایه ریــزی جغرافیایــی 
ایــن صنعــت در ابتــدای امــر در مناطــق محرومــی صــورت گرفتــه 
ــت،  ــروم اس ــق مح ــن مناط ــز در همی ــون نی ــفانه هم اکن و متأس
بایــد اشــاره کــرد بــا وجــود  پیشــتازی نســبی تعهــد بــه مســئولیت 
اجتماعــی ایــن صنعــت در کشــور، اثــرات ملمــوس توســعه همزمــان 

ــود. ــاهده نمی ش ــدان مش ــی چن ــع پیرامون ــدار آن و جوام و پای
ــور  ــوان مح ــد به عن ــث تولی ــر بح ــالوه ب ــر ع ــارت دیگ ــه عب ب
ــی،  ــع بوم ــه جوام ــانی ب ــت، خدمات رس ــر صنع ــرای ه ــی ب اصل
ــتغال زایی  ــوزش و بهداشــت، اش ــعه آم ــط زیســت، توس ــظ محی حف

ــدم اول  ــرد.  ق ــرار گی ــدی ق ــه ج ــورد توج ــد م ــر بای ــوارد دیگ و م
ــن  ــارکت کنندگان در ای ــه مش ــرش کلی ــر نگ ــتا تغیی ــن راس در ای
ــت،  ــه وزارت نف ــته ب ــی وابس ــای کارفرمای ــامل بخش ه ــت ش صنع
پیمانــکاران، تأمین کننــدگان و مشــاوران نســبت بــه مســئولیت 
ــای  ــه فعالیت ه ــاماندهی کلی ــد س ــی و در گام بع ــری اجتماع پذی
صــورت پذیرفتــه در قالــب الــزام بــه ارایــه گــزارش ســالیانه توســعه 
ــت. ــی( اس ــئولیت اجتماع ــال مس ــازمان در قب ــرد س ــدار )عملک پای

بدیهــی اســت ارائــه گزارش هایــی از ایــن دســت به تنهایــی 
ــد  ــعه برن ــادی آن در توس ــد اقتص ــن فوای ــر گرفت ــدون در نظ و ب
شــرکت ها، ارتقــای امتیــاز فنــی آنهــا در مناقصــات و اعطــای 
ــی  ــئولیت پذیری اجتماع ــگ مس ــعه فرهن ــت توس ــا جه گواهینامه ه

کاری بی ثمــر اســت. 
ــه ذکــر اســت کــه مفهــوم مســئولیت اجتماعــی، در معنــای  الزم ب
عــام، در کشــورهای پیشــرفته در مقطــع پاییــن و شــروع تحصیــل 
آمــوزش داده شــده و نهادینــه می شــود. از ایــن رو بــه نظــر 
می رســد عــدم تحقــق دســتاوردهای کلیــدی در ایــن زمینــه، 
ــال  ــد س ــه در چن ــورت پذیرفت ــه ص ــای مجدان ــم تالش ه علی رغ
اخیــر، بی ارتبــاط بــا ایــن موضــوع نباشــد و از ایــن منظــر نیــاز بــه 

کار و توجــه بنیادیــن احســاس می شــود. 
ــا »پاســخ  ــدار و کســب رضایــت کلیــه ذینفعــان تنهــا ب توســعه پای
ــه ای و  ــالق حرف ــت اخ ــان« و »رعای ــه ذینفع ــفاف ب ــی ش گوی
ــعه  ــذار در توس ــور اثرگ ــد. حض ــد ش ــق خواه ــول HSE« محق اص
ــش ســهم شــرکت از  ــار افزای ــه در کن ــه جامع ــه جانب ــدار و هم پای
ــود  ــان، بهب ــت کارفرمای ــطح رضای ــش س ــط، افزای ــای مرتب بازاره
ــتمی و  ــدگاه سیس ــر دی ــق ب ــام کار منطب ــای انج ــتمر فرآینده مس
ــق  ــرای تحق ــد ب ــی توان ــه م ــت ک ــی اس ــرا، از برنامه های فرآیندگ

ــد. ــر باش ــرکت ها مؤث ــتراتژیک ش ــداف اس اه
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موسسه پایان کارتن خوابی پارســیان از جمله موسسات خیریه ای است 
که عمری حدود پنج سال دارد اما به دلیل فعالیت خود، توانسته بخشی از 

آسیب های اجتماعی مرتبط با کارتن خواب ها را حمایت دهد.
این موسســه فعالیت هایی در حمایــت از کودکان شــیرخوار، مادران و 
کودکان تا پنج ســال و کودکان در معرض کارتن خوابی دانش آموز دارد. 
در کنار این موضوعات، پخت و پخش غذا بــرای کارتن خواب ها از جمله  

فعالیت های همیشگی این موسسه است.
علی حیدری، مدیر موسســه پایان کارتن خوابی در گفت و گو با خبرنگار 
دانســتنی آنالین دربــاره ایده فعالیت این موسســه می گویــد: یکی از 
شــب های قدر که غذای نذر داشــتیم، به همراه خواناده به سمت شوش 
رفتیم و غذاها را در آنجا پخش کردیم. وقتی که غذا را داشتیم پخش می 
کردیم تعداد زیادی از این کارتن خواب ها دور ماشــین جمع شده بودند و 

این صحنه مرا تکان داد.
وی ادامه می دهد: این صحنه ها باعث شــد که ما دیگــر آنها را فراموش 
نکنیم البته حق هم نداشــتیم که این کار را بکنیم. بر همین اساس شروع 

به توزیع غذا بین کارتن خواب ها کردیم.

حمایت از کودکان زیر یکسال
حیدری با برنامه های موسســه پایان کارتن خوابی پارسیان اشاره کرده و 
و می افزاید: موسســه برای خانواده هایی که کودکان زیر یک سال دارند 
و مادر امکان شــیر دادن به او را ندارد، به صورت هفتگی شیر خشک تهیه 
کرده و و در اختیار مادر قرار می دهند. همچنیــن خانواده هایی که نیاز به 

لباس داشته باشند، لباس در اختیارش قرار داده می شود.
وی همچنین ادامه می دهــد: هفته ای یک بار هم در آشــپزخانه ای که 
موسســه در مولوی دارد، با کمک همیاران، غذا تهیه می کنیم و در سطح 

شهر بین کارتن خواب ها قسمت می کنیم.
مدیر موسســه پایان کارتن خوابی گفت: ما خانه لباس داریم و لباس های 
دســت دوم که جمع آوری می شود را در آنجا شست و شــو کرده و بسته 

بندی می کنیم.

امکان اسکان مادر و فرزند
حیدری به یکی از مهمترین فعالیت های موسســه اشاره کرده و می گوید: 
در حال حاضر ما اگر مادر و کودکی تا ۵ ساله نیاز به سکونت داشته باشند، 

موسسه پایان کارتن خوابی
حمایتی برای تمام سنین 
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فضای بــرای زندگی و حتــی کار در اختیار آنها قرار مــی دهیم. حتی به 
بهزیستس و شــهرداری و نیروی انتظامی هم اعالم کرده ایم که موسسه 
ما این امکان را دارد که محل ســکونت برای مادران با کودکان تا ۵ سال 

تهیه کنند.
وی همچنین ادامه داد: اگــر کارتن خوابی واقعا بخواهــد ترک کند و از 
کارتن خوابی خارج شود، ما حاضر هستیم که در هماهنگی با کمپ هایی 
که وجود دارند، هزینه های تــرک او را بدهیم و او را بــه آغوش خانواده 
بازگرداینم. اما باید مطمئن شــویم که حتما قصد تــرک رند دارند که این 

هم با توجه به کار کارشناسی که انجام می دهیم مشخص می شود.

فعالیت در حوزه آسیب نیاز به همکاری دولت دارد
این فعال حوزه آسیب های اجتماعی با اشاره به اینکه هیچ نهاد و سازمانی 
به تنهایی قادر نیست که در حوزه آســیب های اجتماعی موفق باشد، می 
افزاید: فعالیت در حوزه آسیب های اجتماعی به دلیل وسعت و گستردگی، 
نیاز به همکاری همــه جانبه دارد. دولت هم در این میان باید ســهم خود 
را بپردازد. منظور از ســهم حتما کمک مالی نیست بلکه در بسیاری موارد 

سنگ اندازی های دولت کار را برای ما مشکل می کند.
وی اضافه می کند: حــوزه کارتن خوابی حوزه ای نیســت کــه بتوانیم 
یک شــبه جهش کنیم، بلکه ما پله پلــه به این مهم دســت پیدا کردیم. 
در حال حاضر بیشــترین فعالیت ما روی کودکانی اســت که در معرض 
کارتن خوابی قرار دارند. در بخش بعــدی از زنان حمایت می کنیم چراکه 
معتقدیم اگر مادر در خانه حامی داشــته باشــد می تواند بنیان خانواده را 

حفظ کند.
حیدری با اشــاره به اینکه تاکنون از هیچ نهاد دولتی و خصوصی کمکی 
دریافت نکرده ایم، می گوید: در این پنج ســال فعالیت تنها یک گلدان از 
آقای قالیباف شــهردار وقت دریافت کردیم که آن را هم به یک خانواده 

اهدا کردیم.
وی ادامه می دهد: در حال حاضر شرایط بســیار سخت شده است و ما به 
سختی می توانیم نفس بکشیم و با توجه به فشــار روزافزون اقتصادی و 
شرایط زندگی کنونی، شاید مجبور شویم فعالیت خود را تعطیل کنیم. هر 
چند اکنون از بهزیســتی و حتی حرم امام)ره( به ما مواردی را معرفی می 

کنند تا مادر و کودک هستند.

در حال حاضر موسســه پایان کارتن خوابی نیاز به حمایت مردمی در تمامی سطوح دارد و راه های ارتباطی با این 
موسسه به قرار زیر است:

آدرس دفتر : آزادی ، خیابان هاشمی، نرسیده به خیابان خوش پالک ۲۰۸ - موبایل : ۰۹۱۲۱۰۵۹۰۶۲

https://telegram.me/payanekartonkhabi :کانال تلگرام

https://instagram.com/payane_kartonkhabi :اینستاگرام

شماره کارت موسسه : ۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۰۲۲۹۰۰

شماره حساب موسسه: ۳۲۷۸۱۰۰۳۲۰۰۳۲۰۰۱

IR740570032781032003200101  :شماره شبا

https://idpay.ir/payanekartonkhabi  :پرداخت از طریق سایت
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ــرکت ها  ــی ش ــه مال ــه ترازنام ــدی ب ــک بع ــردن ت ــگاه ک دوران ن
ــت شــرکت ها  ــی را مــالک موفقی ــص و نهای ــط ســود خال ــه فق ک
مســئولیت  دلیــل،  همیــن  بــه  اســت.  گذشــته  می دانســتند، 
ــی شــرکت ها،  ــه مال ــه کســب و کار و ترازنام ــه مقول ــی، ب اجتماع

ــدی دارد. ــه بع ــی س ــنتی، نگاه ــگاه س ــای ن ــه ج ب
ــود،  ــرکت ها، س ــنجی ش ــار س ــرای اعتب ــی ب ــئولیت اجتماع مس
مالــی  ترازنامــه  در  همزمــان  را  زیســت  محیــط  و  جامعــه 
ــی  ــا، بررس ــادی بنگاه ه ــای اقتص ــه رفتاره ــرکت ها و مجموع ش

می کنــد. لحــاظ  و 

اجتماعی شرکت ها مفهوم مسئولیت 
مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها بــه ایــن معناســت کــه موسســات 
ــام  ــق انج ــتقیم از طری ــا غیرمس ــتقیم ی ــور مس ــد به ط ــد بتوانن بای
ــه بهبــود رفــاه اجتماعــی کمــک کننــد. ایــن  فعالیت هــای خــود ب
ــا  ــاور ناشــی می شــود کــه یــک کســب  و کار ب دیــدگاه از ایــن ب
محیــط اطرافــش بســیار درهــم تنیــده و موفقیــت آن وابســته بــه 

ســالمت جامعــه اســت.
ــی  ــئولیت اجتماع ــار مس ــن ب ــرای اولی ــال ۱9۵۳ ب ــن در س بوئ
ــرد:  ــف ک ــن تعری ــوان چنی ــن عن ــا همی ــش ب ــرکتی را در کتاب ش
ــازمان  ــی س ــد اجتماع ــت از »تعه ــی عبارتس ــئولیت اجتماع »مس
ــا  ــه ب ــی ک ــات و عملیات ــی ها، تصمیم ــط مش ــروی از خ ــرای پی ب

ــد.« ــوب باش ــه مطل ــداف جامع ــا و اه ــه ارزش ه ــه ب توج
مســئولیت  می کننــد  بیــان  دیگــر  صاحب نظــران  حالیکــه  در 
اجتماعــی عبــارت اســت از تــالش اجتماعــی شــرکت بــرای 
ــد،  ــه عرضــه می کن ــه جامع ــه ب ــی ک ــا و محصوالت ــای کااله ارتق
و ایــن نــوع فعالیــت کــه بــر پایــه فعالیــت دواطلبانــه شــرکت هــا 

ــدارد. ــرکت ن ــرای ش ــی ب ــود مالی چندان ــتوار است،س اس
اجتماعــی  مســئولیت  از  جامعــی  تعریــف  نیــز   )۱99۱( کارول 
ــی  ــئولیت اجتماع ــرای مس ــد ب ــه ۴  بع ــد ک ــان می کن دارد، او بی
ــد  ــی، بع ــد قانون ــادی، بع ــد اقتص ــل تصــور اســت: بع قاب

ــتانه. ــی و بشردوس اخالق
بعــد اقتصــادی بیــان کننــده مســئولیت اقتصــادی شــرکت نســبت 

مسئولیت اجتماعی
 اعتبار شرکت هاست
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ــرکت  ــد ش ــا تعه ــط ب ــی مرتب ــد قانون ــت، بع ــش اس ــه ذینفعان ب
ــه وســیله  ــه پیــروی از قوانیــن و مقــررات وضــع شــده ب نســبت ب

قانون گــذاران اســت. 
ــد  ــرکت می بای ــه ش ــت ک ــده آن اس ــان کنن ــز بی ــی نی ــد اخالق بع
ــات و  ــن تصمیم ــر ای ــالوه ب ــد و ع ــار کن ــه رفت ــه و منصفان عادالن
ــی اش باشــد. ــدات قانون ــه تعه ــه ب ــا توج ــد ب ــز بای عملکــرد آن نی

ــتانه آن اســت  ــد انسان دوس ــد، بع ــار بع ــن چه ــطح ای ــن س باالتری
ــد  ــا بتوان ــد ت ــی می دان ــرای فعالیت های ــئول ب ــرکت را مس ــه ش ک
ــود را در  ــت خ ــن نی ــد و حس ــا ده ــانها را ارتق ــاه انس ــطح رف س
ــم  ــد نظ ــن ۴ بع ــان کارول )۱99۱( ای ــه بی ــد. ب ــت کن ــه ثاب جامع
سلســله مراتبــی دارنــد، چنانکــه بعــد اقتصــادی پایین تریــن و بعــد 

ــت. ــد آن اس ــن بع ــتانه باالتری بشردوس

از آنجــا کــه هــدف اولیــه شــرکت ها افزایــش ســود اســت و تأمیــن 
ــس« و »سادورســکیی«  ــه نیســت، »هنریکوی ــک جامع ــای ی نیازه
شــرکت ها  اجتماعــی  مســئولیت  کــه  می کننــد  بیــان   )۱999(
متمرکــز بــر تأمیــن انتظــارات ذینفعــان بــه جــای کل جامعــه اســت.

آنهــا ذینفعــان جامعــه را بــه ۴ دســته تقســیم می کننــد کــه 
شــامل ذینفعــان ســازمانی )مشــتریان، کارمنــدان، ســهامداران 
ــل(،  ــک مح ــاکنان ی ــی )س ــان اجتماع ــدگان(، ذینفع و تأمین کنن

ذینفعــان قانونــی و ذینفعــان رســانه ای هســتند.  
آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه مســئولیت اجتماعی بــر روی ایــن 
ــان،  ــن ذینفع ــان ای ــت و از می ــر اس ــیار مؤث ــع بس ــای ذینف گروه ه
کارکنــان مهمتریــن گروه انــد کــه  بایــد بررســی شــود کــه چگونــه 
تأثیــر  مســئولیت اجتماعی  فعالیت هــای  بــر  می تواننــد  آن هــا 
ــرکت ها در  ــی ش ــئولیت اجتماع ــوم مس ــن مفه ــد.  همچنی بگذارن

ــرکت ها  ــوزه اداره ش ــلط ح ــب و مس ــم غال ــه پارادای ــر ب ــه اخی ده
تبدیــل شــده اســت و شــرکت های بــزرگ و معتبــر جهانــی، 
ــی از  ــط اجتماعــی را جزئ ــر شــهروندان و محی پاســخگویی در براب

ــد. ــود می بینن ــرکتی خ ــتراتژی ش اس
ایــن مفهــوم موضوعــی اســت که هــم اکنون در کشــورهای توســعه 
ــه شــدت از ســوی تمامــی  ــاز ب ــا اقتصــاد ب ــه و کشــورهایی ب یافت
ــازمان های  ــی، س ــه مدن ــرکت ها، جامع ــا، ش ــران حکومت ه بازیگ

ــود. ــال می ش ــی دنب ــز علم ــی و مراک بین الملل

اجتماعــی  مســئولیت  بــه  حکومت هــا  حکومت هــا:   *
ــت در  ــئولیت ها و حرک ــف و مس ــیم وظای ــر تقس ــرکت ها از منظ ش

جهــت توســعه پایــدار در جامعــه مدنــی نــگاه می کننــد؛

نوعــی  را  شــرکتی  اجتماعــی  مســئولیت  شــرکت ها،   *
اســتراتژی تجــاری می بیننــد کــه باعــث می شــود در فضایــی 
ــزوده شــود و سهم شــان در  ــر اعتبارشــان اف ــی، ب ــه شــدت رقابت ب

ــرد؛ ــی گی ــازار فزون ب

ایــن  غیر دولتــی:  و ســازمان های  مدنــی  جامعــه   *
بخــش از جامعــه بــه ایــن دلیــل از شــرکت های مســئولیت 
اجتماعــی می خواهنــد کــه بــه رســوایی های مالــی و فجایــع 

حاصــل از عملکــرد شــرکت ها آگاهــی و اشــراف دارنــد؛

اینکــه  بــه  توجــه  بــا  بین المللــی:  ســازمان های   *
از  بیشــتر  بســیار  امــروز  دنیــای  در  شــرکت ها  تأثیرگــذاری 
حکومــت هــا اســت، حــل چالش هــای جهانــی را بــدون مشــارکت 
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از  بســیاری  داننــد، همچنیــن  مــی  ممکــن  غیــر  شــرکت ها 
ــتند؛ ــز هس ــا نی ــرکت ه ــران ش ــی مدی ــه نوع ــتمداران ب سیاس

ــه  ــی ب ــز علم ــن مراک ــگاهیان: ای ــی و دانش ــز علم * مراک
شــرکت ها  نقــش  زاویــه  از  شــرکت ها  اجتماعــی  مســئولیت 
ــف،  ــل وظای ــی، تداخ ــعه دموکراس ــور، توس ــک کش ــعه ی در توس
مســئولیت های یــک شــرکت بــا حکومــت و هم پوشــانی های 

آن می نگرنــد.  از  حاصــل 
ــه همیــن دلیــل اســت کــه امــروزه در جهــان رقابــت، موضــوع  ب
ــوزه  ــب در ح ــی غال ــه پارادایم ــرکت ها ب ــی ش ــئولیت اجتماع مس

ــت.  ــده اس ــل ش ــرکت ها تبدی اداره ش
در یــک جامعــه مدنــی، گــروه ذینفعــان شــامل کل جامعــه 

. ند می شــو
ــد.  ــر می گیرن ــی را در ب ــی و جهان ــی، مل ــع محل ــان، جوام  ذینفع
محلــی،  ســطح  در  شــرکتی  اجتماعــی  مســئولیت  پیام هــای 
ــت  ــی اس ــرایط مکان ــود ش ــتای بهب ــی در راس ــامل فعالیت های ش

کــه کارکنــان در آن زندگــی و کار می کننــد.
شــرکت ها در ســطح ملــی از عباراتــی اســتفاده می کننــد تــا 
ــع  ــاء مناف ــی در جهــت ارتق تالش هایشــان را در زمان هــای بحران

ــد.   ــف کنن ــه خصوصــی توصی ــی کشــورهای ب مل
در ســطح جهانــی، شــرکت ها نگرانی هــای خــود را پیرامــون 
زندگــی شــهروندان مطــرح می کننــد و تــالش می کننــد تــا 
ــه  ــا اســتفاده از منابعــی کــه از طریــق فــروش محصوالتشــان ب ب
ــد. ــاء دهن ــهروندان را ارتق ــی ش ــت زندگ ــد، کیفی ــت می آورن دس

ابعاد و گســتره مسئولیت اجتماعی شرکتی
ــای درون  ــرکت در فراینده ــی ش ــئولیت اجتماع - مس

ــازمانی س
ــی ها و  ــط مش ــداز، خ ــم ان ــت و چش ــامل ماموری ــش ش ــن بخ ای

آیین نامه هاســت. و  مقــررات  اخالقــی،  کدهــای  رویه هــا، 

- مسئولیت اجتماعی شرکت در اقتصاد و صنعت
ــن،  ــره تامی ــکاران زنجی ــدگان و پیمان ــن بخــش شــامل تامین کنن ای
حقــوق مشــتریان و مصرف کننــدگان، ســرمایه گذاری  اجتماعــی 
مســئوالنه، مســئولیت در قبــال محصــول، مدیریــت خرید مســئوالنه، 

ــئولیت پذیری اســت. ــردن مس ــی ک الب

- مسئولیت اجتماعی شرکت در محیط کار
ایــن بخــش شــامل ایمنــی و ســالمتی کارکنــان، آمــوزش و 
توانمندســازی کارکنــان، حقــوق بشــر، کار شایســته، تبعیــض اســت.

- مسئولیت اجتماعی شرکت در محیط زیست
ــت  ــی، مدیری ــش آلودگ ــدار، کاه ــعه پای ــامل توس ــش ش ــن بخ ای
ــبز اســت. ــد س ــت خری ــرژی، مدیری ــی در ان ــه جوی ــات، صرف ضایع

- مسئولیت اجتماعی شرکت در جامعه و کشور
ایــن بخش شــامل جامعــه محلی، دانشــگاهی، مشــارکت بــا نهادهای 
فعالیت هــای  از  حمایــت  غیردولتــی،  ســازمان های  و  اجتماعــی 

داوطلبانــه کارکنــان، کمــک هــای خیریــه و اسپانســرینگ اســت.
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دانشــگاه برای افراد جوان و حرفه ای ها، آموزش هایی تدارک می بیند و بر 
اخالق، ارزش ها و خوانش آنها از جهان و شــیوه رفتار آنها تأثیر می گذارد. 
همچنین دانشــگاه بر نظام اخالقی تأثیر دارد و آگاهانه یا ناآگاهانه، اصول 

اخالق حرفه ای و نقش های اجتماعی فردی را نشان می دهد.
دانشــگاه برای افراد جوان و حرفه ای ها، آموزش هایی تدارک می بیند و بر 
اخالق ، ارزش ها و خوانش آنها از جهان و شــیوه رفتار آنها تأثیر می گذارد. 
همچنین دانشــگاه بر نظام اخالقی تأثیر دارد و آگاهانه یا ناآگاهانه، اصول 

اخالق حرفه ای و نقش های اجتماعی فردی را نشان می دهد.
دانشــگاه های مســئول از خود می پرســند که چه نوع از افراد حرفه ای و 
شهروندانی را شــکل می دهند؟ همچنین، درباره نظام مناسب آموزشی که 
دانشجویانی مسئول از نظر اجتماعی را پرورش دهد، تأمل می کنند. آنها از 
خود می پرســند، ما چه نوع از مردمان و افراد حرفه ای را آموزش می دهیم؟ 
چگونه نظام آموزشــــی خود را ساختاربندی می کنیم تا شهروندانی بسازد 
که برای پایداری بشر اهمیت قائل شوند؟ آیا فارغ التحصیالن قادر و مایل 
خواهند بود که وضعیت بی ثبات و نامناسب در حال گذار توسعه جهانی را در 

مسیر دیگری قرار دهند یا فقط میخواهند شغلی پیدا کنند؟

تأثیرات شناختی: دانشــگاه ها تولید و ترویج دانش را پیــش می برند 
و بر تعاریف مواردی که عمدتا نام حقیقت، علم، عقالنیت، مشــــروعیت، 
سودرســانی، آموزش و ماننــد اینها می شناســیم، اثــر می گذارند. آنها 
چارچوببندی و مستقل سازی دانش را به واســطه محدودکردن گستره و 
حوزه هر رشــته یا تخصص، ترغیب می کنند. آنها با کنتــرل اجتماعی و 
تخصیص دانش، رابطه میان علم و تکنولوژی و جامعه را تحکیم و انسجام 
می بخشند. دانشــگاه های مسئول، درباره نوع دانشــی که تولید می کنند، 
ارتباط اجتماعیشان و فواید آن از خود ســؤال می کنند، ما چه دانشی را به 
چه دلیل و برای چه کســی تولید می کنیم؟ ما چه نوع علمی را می پروانیم؟ 
شایسته است چه دانشــی را تولید کنیم و چگونه یک علم آزاد یا علمی که 

صرفا میتوانیم آن را برای رســیدن به کاستی های شناختی که مانع توسعه 
پایدار میشوند، انتشار دهیم؟

تأثیرات اجتماعی: دانشــگاه یک مرجع اجتماعیست که ممکن است 
موجب رشد شود؛ سرمایه اجتماعی شود؛ دانشــــجویان را برای واقعیات 

دنیای خارج آماده سازد؛ دسترسی به دانش را مهیا کند و مانند اینها.
در مقابل، دانشــگاه ممکن اســت در را از داخل ببندد و در انتقال دانش 
بدون ارتباط با چارچوب کاری خود، همانند یک ســلول دانشگاهی عمل 
کند. ممکن است بخواهد پیرو آنچه در ســطح بین المللی انجام می شود 
باشد، یا نســبت به اطراف  مرتبط و متصل باشــد و درصدد حل خود بی 
توجه باشد یا ممکن اســت به طور مســتمر به اطراف خود عمیقا مسائل 

ویژه خود برآید.
دانشگاه مســئول از خود درباره چگونگی کمک به توسعه اجتماعی و حل 
مسائل اساسی آن سؤال می کند؛ چه نقشی می تواند در توسعه جامعه داشته 
باشد، چرا و با چه کسی؟ دانشگاه چگونه می تواند با ارائه تخصص های ویژه 
و کارهای ویژه خود، در پیشــرفت اجتماعی نقش داشــته باشد و آموزش و 
دانش را برای مسئولیت اجتماعی محلی ترویج دهد؟ برای کسب مسئولیت 

اجتماعی محلی باید با چه کسی در ارتباط باشد؟
به تعبیــر واالیــس )Vallaeyse ۲۰۱۹( چهــار تأثیر ذکر شــده در فوق 
دانشــگاه ها را قادر می ســازد، به تعریــف حوزه های چهارگانه زیســت 
محیطی، آموزشــی، شــناختی، حمایتــی بپردازند که دانشــگاه از نظر 

اجتماعی، مسئولیت مدیریت آنها را بر عهده دارد:

1 .محیط دانشگاهی مسئول به لحاظ اجتماعی و زیست محیطی
۲ .آموزش معتبر و مسئوالنه متخصصان و شهروندان

۳ .مدیریت اجتماعی دانش
۴ .حمایت یکپارچه دانشگاه از توسعه پایدار

مسئولیت اجتماعی 
و تاثیر اخالقی دانشگاه ها 
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شــایان ســهیلی: ISO)موسســه بیــن المللی 
استاندارد(، طراح و سازنده عمده استاندارد های 
به  ۱9۴7 شروع  در سال  در جهان،  المللی  بین 
کشور  از  ملی  استاندارد  گروه   ۱۵7 کــرد.  کار 
های کوچک و بزرگ، صنعتی و در حال توسعه، 

در همه نقاط جهان در آن عضویت دارند.
تولید میکند که  را  اختیاری  استانداردهای  ایزو 
به همه نوع عملیات و فعالیت تجاری، ارزش و 

میبخشد.  اعتبار 
در  را  ومهمی  مثبت  نقش  ایزو  استانداردهای 
مهم  ویژگیهای  آنها  کنند.  می  ایفا  ما  دنیای 
نظری کیفیت، اکولوژی، ایمنی، اقتصاد، ضریب 
و  راندمان  پذیری،  کاربرد  سازگاری،  اطمینان، 

می کنند. راتضمین  )سودمندی(  کارایی 
را  اطالعات  کرده،  تسهیل  را  تجارت  آنها 
و  پیشرفت هــای   فناوری  در  و  داده  گسترش 
فعالیت هــای مدیریتی مناسب، سهیم هســتند. 
ایزو همچنین مصرف کنندگان و  استانداردهای 
مشتریان را حمایت و تامین کرده و بسیاری از 

جنبه های زندگی ما ار ساده تر می سازند. ایزو 
فقط استاندارد های مورد نیاز برای بازار را تولید 

می کند. 
های  بخش  از  کارشناسانی  توسط  کار  این 
صنعتی، فنی و تجاری نیازمند استاندارد، صورت 
می گیرد که در آینــده از آنها استفاده می کننــد. 
از  که  دیگری  گروه هــای  با  کارشناسان  این 
نظیر  برخوردارند،  مربوطه  دانش  و  اطالعات 
سازمان های  سازمان هــای  دولتی،  نمایندگان 
البرتوارهای  مصرف کنندگان،  از  حمایت 

دارند. همکاری  آزمایشگاهی  و  دانشگاهی 
عنوان  بــا  شده  اعالم  ایزوی  استانداردهای 
در  بین المللی  وفاق  بین المللی،  استانداردهای 
را  نظر  مورد  فناوری  در  صنعت  وضعیت  زمینه 

می دهند. نشان 
و  سهامداران  و  دنیا  نقطه  هر  در  سازمان هــا 
در  ای  فزاینده  شناخت  و  آگاهی  آنها،  ذینفعان 
مورد نیاز به –و مزایای– رفتار مسئول از لحاظ 

کرده اند.  پیدا  اجتماعی، 

هدف مسئولیت اجتماعی، کمک به توسعه پایدار 
اســت. ایزو ۲۶۰۰۰، راهکاری را در زمینه اصول 
اساسی مسئولیت اجتماعی، مسائل و موضوعات 
اصلی مرتبط با مسئولیت اجتماعی و روش های 
ادغام و تلفیق و تبدیل رفتار مسئولیت اجتماعی 
فرآیندهای  و  اقدامات  سیستم ها،  راهکارها،  به 

ــد. سازمانی فعلی، را ارائه می کن
در جهت  به سازمانها  برای کمک  ایزو ۲۶۰۰۰ 

است. طراحی شده  پایدار،  توسعه  سازی  پیاده 

مرجــع تشــخیص مفید و مناسب بودن 
ایزو 26000

در  سازمان هــا  انواع  همه  با   ،۲۶۰۰۰ ایزو 
غیرانتفاعی،  و  دولتی  خصوصی،  بخش های 
در  که  این  از  اعم  و  کوچک  و  بزرگ  از  اعم 
کشورهــای  پیشرفته یا در حال توسعه فعالیت 
می کنند، همخوانی داشته و متناسب با همه آنها 

است.  شده  طراحی 
اداره  برای  که  آنچه  تشخیص  و  شناسایی 

ایزو ۲۶۰۰۰ 
تحقق مطالبه شهروندی 
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)از طریق مسائل  سازمان، مهم و مناسب است 
با  گو  و  گفت  و  سازمان  خود  مالحظات  و 
سازمان  هر  مسئولیت های  جمله  از  سهامداران( 

می شــود.  محسوب 
ایزو ۲۶۰۰۰، برای کسانی که مسئولیت اجتماعی 
کار  تجربه  که  افرادی  نیز  و  بررسی می کنند  را 
و  نوآموزان  دارد.  بیشتری  کارایی  دارند،  آن را  با 
مبتدیان ممکن است آنرا برای خواندن، مناسب 
تشخیص دهند و از ابتدا تا انتها از آن به عنوان 
بگیرند،  بهره  اجتماعی،  مسئولیت  در  گام  اولین 
تجربه  با  کننده(  )مصرف  مشتری  که  حالی  در 
ممکن است از آن برای اصالح و ارتقای اقدامات 
در  اجتماعی  مسئولیت  بیشتر  تلفیق  و  ادغام  و 

ــد.  سازمان استفاده کن

اعتبار ایزو 26000
مدیریت  سیستم  استاندارد  یک   ،۲۶۰۰۰ ایزو 
نیســت و برای اهداف و مقاصد تایید )گواهی( 
است.  نشده  طراحی  دادی،  قرار  یا  تنظیمی  یا 
 ،  ۲۶۰۰۰ ایزو  به  تأییدیه  هرگونه  اعطای 
قصد  و  هدف  از  غلطی  و  نادرست  تصویر  ارائه 

اســت. بین المللی  استاندارد 

مبدع ایزو 26000 کیست؟ 
مسئولیت  کاری  گروه  توسط   ،۲۶۰۰۰ ایزو 
با  کار  این  شد.  تولید   ISO/TMB اجتماعی 
بر  مشتمل  سهامداری  چند  روش  از  استفاده 
کارشناسانی از بیش از 9۰ کشور و ۴۰ سازمان 

جنبه های  در  دخیل  منطقه ای  و  بین المللی 
مختلف مسئولیت اجتماعی، صورت گرفته است. 
این کارشناسان، شش جنبه مختلف از مسئولیت 
از:  عبارتنــد  کــه  می کنند  مطرح  را  اجتماعی 
صنعت،  دولت،  )مصرف کنندگان(،  مشــتریان 
کار، سازمان هــای غیردولتی )NGO’s(، خدمات، 

تحقیقات. و  پشتیبانی 
میان  تعادل  برای  ویژه ای  قانون  همچنیــن، 
نیز  و  توسعه  در حال  و  یافته  توسعه  کشورهای 
تعادل و توازن کلی در گروه هــای برنامه ریزی، 

ــد. وضع ش

ــمول ایزو 26000  ــه مش ــی ک چیزهای
می شــود

است.  اصلی  )ماده(  بند   7 شامل   ۲۶۰۰۰ ایزو 
مواد  این  از  هریک  از  خالصه ای  زیر  موارد 

هســتند: )بندها( 

استاندارد  این  حیطه  و  محتوا  بند،  این  حیطه: 
بین المللی را بیان می کند و محدودیتها و استثناء 

های ویژه ای را مشخص می کند.

بند،  این  عبارات مخفف:  و  تعاریف  عبارات، 
درک  و  شناخت  در  که  اصلی  عبارات  تعریف 
استاندارد  این  از  استفاده  و  اجتماعی  مسئولیت 
بین المللی حائز اهمیت هستند، مشخص و ارائه 

ــد. می کن
درک و شناخت مسئولیت اجتماعی: این بند، 

عوامل و شرایط مهمی که در توسعه مسئولیت 
اجتماعی تأثیر داشته و ماهیت و عملکرد آن را 
تحت تأثیر قرار می دهند را بیان می کند. این بند 
همچنین مفهوم مسئولیت اجتماعی، اینکه به چه 
معناست و طرز استفاده از آن در سازمان را بیان 
می کند. این بند شامل راهکار به سازمان هــای  
استاندارد  این  از  استفاده  در  متوسط  و  کوچک 

بین المللی اســت.

اصول  بند  این  اجتماعی:  مسئولیت  اصول 
کلی مسئولیت اجتماعی را بیان کرده و توضیح 

می دهد.

تعهد  جذب  و  اجتماعی  مسئولیت  شناخت 
مسئولیت  روال  دو  بند  این  سهامداران: 
از  برداشت سازمان  بررسی می کند.  را  اجتماعی 
مسئولیت اجتماعی خود و شناسایی و جلب توجه 

سهامداران. 
سازمان،  میان  رابطه  در  را  راهکاری  بند  این 
که  کند  می  مطرح  جامعه  و  سهامداران 
اجتماعی  مسئولیت  اصلی  مسائل  و  موضوعات 
و حوزه ی نفوذ یک سازمان را مشخص می کند.

ارائه راهکاری در زمینه مسئولیت اجتماعی: 
با  این بند، مسائل و موضوعات اصلی و مرتبط 

مسئولیت اجتماعی را توضیح می دهد. 
به حوزه  مربوط  اطالعات  اصلی،  هر موضوع  برای 
قلمروی آن، رابطه آن با مسئولیت اجتماعی، اصول و
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مربوطه  امور  و  انتظارات  و  مربوطه  مالحظات 
لحاظ می شــوند.

راهکار مربوط به ادغام مسئولیت اجتماعیدر 
کل یک سازمان: این بند، راهکاری را در مورد 
سازمان،  یک  در  اجتماعی  مسئولیت  از  استفاده 

ارائه می دهد.
این بند در بردارنده ی راهکار مربوط به شناخت 
مسئولیت اجتماعی یک سازمان، ادغام مسئولیت 
در  ارتباط  سازمان،  سر  تا  سر  در  اجتماعی 
زمینه ی مسئولیت اجتماعی، افزایش اعتبار یک 
سازمان در رابطه با مسئولیت اجتماعی، بررسی 
ــا و ارتقای کارایی، عملکرد و ارزیابی  پیشرفت ه
نوآوری ها و ابتکارات اختیاری در زمینه مسئولیت 

ــت. اجتماعی اس

مسئولیت اجتماعی چیست ؟
ایزو ۲۶۰۰۰ مسئولیت اجتماعی را به ایــن شرح 
اثر  برای  سازمان  یک  مسئولیت  می کند:  بیان 
بخشی تصمیمات و فعالیت هــای خود بر جامعه و 
محیط، از طریق رفتار شفاف و اخالقی که شامل 
انتظارات و  موارد زیر اســت: مدنظر قرار دادن 

با  مطابقت  و  همخوانی  سهامداران،  توقعات 
و  بین المللی  رفتار  هنجارهای  و  اجرایی  قانون 
تعمیم آن در سراسر سازمان و به کار بستن در 

آن. روابط  تمامی 

تاثیرپذیــری یک سازمان از مسئولیت 
اجتماعی

کارایی  و  عملکرد  واقعیت  و  شناخت  و  درک 
مسئولیت اجتماعی یک سازمان، سایر مسائل را 

دهد.  قرار  تأثیر  تحت  می تواند 

مزیت رقابت
شهرت و اعتبار آن

اعضا،  یا  کارگران  حفظ  و  جذب  در  آن  توانایی 
کاربران یا  کنندگان  مصرف  مشتریان، 

حفظ روحیه، طرز تفکر، تعهد و بهره وری 
کارمندان

نگرش سرمایه گذاران، اهدا کنندگان، اسپانسرها 
و جامعه مالی و رابطه آن با شرکت هــا، دولت هــا، 
و  مشتریان  همکاران،  تولیدکنندگان،  رسانه ها، 

جامعه ای که در آن فعالیت می کند.

برای  اجتماعی  مسئولیت  منافع  و  مزایا 
سازمان یک 

مسئولیت اجتماعی، مزایای زیــادی را برای یک 
سازمان در پی دارد. این مزایا و منافع عبارتند از :
آگاهانه تر  گیری  تصمیم  به  ترغیب   -
و  انتظارات  از  بهتر  شناخت  اساس  بر 
با  مرتبط  فرصت هــای  جامعه،  توقعات 
بهتر خطرات  )مدیریت  اجتماعی  مسئولیت 
و تهدیدهای قانونی( و تهدیدها و خطرات 

اجتماعی. مسئولیت  عدم  با  مرتبط 
)تهدید(  بحران  مدیریت  اقدامات  بهبود   -

سازمان.
- افزایش شهرت سازمان و افزایش اعتماد 

عمومی.
- افزایش رقابت سازمان با رقبای خود که 
شامل دسترسی به وضعیت مالی و شریک 

ممتاز اســت. 
با  سازمان  رابطه  ارتقای  و  بهبود   -
ابتکار  برای  آن  ظرفیت  و  خود  سهامداران 
و  دیدگاه هــا  ارائه  طریق  از  نوآوری،  و 
نگرش های جدید و تماس با طیف متنوعی 

سهامداران. از 

26
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»از گهواره تا گهواره« با مدیریت سبز
در گفت و گوی اختصاصی با رئیس انجمن سبز ایران مطرح شد؛
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ــبز  ــت س ــن مدیری ــریفی: »انجم ــرا ش زه
ایــران« بیــش از ۱۵ ســال اســت کــه بــا 
اقتصــادی  بنگاه هــای  بــه  کمــک  هــدف 
ــا  ــود ب ــای خ ــردن فعالیت ه ــو ک ــرای همس ب
زیســت محیطی  و  اجتماعــی  فعالیت هــای 

ــت.  ــه اس ــکل گرفت ش
ــرای آشــنایی  ــن« ب ــگار »دانســتنی آنالی خبرن
ــا  ــرد آن ب ــداف و عملک ــن و اه ــن انجم ــا ای ب
ــره  محمــد حســن امامــی، رییــس هیئــت مدی
»انجمــن مدیریــت ســبز ایــران« گفتگویــی را 

انجــام داده اســت. 
ــوم  ــریح مفه ــا تش ــی ب ــو امام ــن گفتگ در ای
ــردن  ــی ک ــت ســبز«، چگونگــی اجرای »مدیری
بنگاه هــای  و  شــهروندان  ســوی  از  آن 

می دهــد. توضیــح  را  اقتصــادی 

ســبز  مدیریــت  »انجمــن  هــدف 
ــت ــاد اس ــت از اقتص ــران« حفاظ ای
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــن امام ــد حس محم
»انجمــن مدیریــت ســبز ایــران« یــک انجمــن 
حفاضــت از محیــط زیســت نیســت بلکــه 
ــه  ــاد جامع ــت از اقتص ــرای حفاظ ــی ب انجمن
ــه،  ــاد جامع ــروزه اقتص ــح داد: ام ــت، توضی اس
بــازار،  شــیوه های  و  اقتصــادی  مناســبات 
تحت الشــعاع  را  او  زندگــی  و ســبک  بشــر 
ــی  ــی اجتماع ــر زندگ ــم ب ــد و ه ــرار می ده ق
بشــر  زیســت محیطی  زندگــی  بــر  هــم  و 
تاثیــر می گــذارد. »انجمــن مدیریــت ســبز  
ایــران« تــالش دارد تــا بــه ســازمان ها بــرای 
ــا  ــود ب ــادی خ ــی اقتص ــردن زندگ ــو ک هم س

مســئولیت های اجتماعــی کمــک کنــد. 

ــم  ــای بره ــه معن ــبز« ب ــت س »مدیری
ــت ــادی اس ــه اقتص زدن چرخ

امامــی در ادامــه در تعریــف عبــارت »مدیریــت 
ســبز« بیــان کــرد: تولیــد محصــوالت صنعتــی 
ــع  ــن مناب ــت و ای ــی اس ــع طبیع ــد مناب نیازمن
خــود  میــزان  حداقــل  بــه  یــا  طبیعــی 
ــده اند. و  ــوده ش ــدت آل ــه ش ــا ب ــیده اند ی رس
همیــن یعنــی ارزش منابــع طبیعــی بــه شــدت 
بــاال رفتــه و اقتصــاد را تحــت تاثیــر قــرار داده 
ــم  ــر کرده ای ــه گی ــک چرخ ــا در ی ــت. م اس
ــان  ــم اقتصادم ــرف می خواهی ــک ط ــه از ی ک
را رشــد دهیــم و مصــرف را بــاال ببریــم و 
ــی  ــرف، آلودگ ــردن مص ــاال ب ــا ب ــی ب از طرف
ــق  ــن طری ــه ای ــاد ب ــم و اقتص ــاد می کنی ایج
ــر  ــدرن ب ــش م ــد. در دان ــدا می کن ــود پی رک
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ــد. ــبز« می گوین ــت س ــه را »مدیری ــن چرخ ــم زدن ای ه

مفهوم »اقتصاد حلقه ای« در »مدیریت سبز«
رییــس هیئــت مدیــره »انجمــن مدیریــت ســبز ایــران« گفــت: 
ــتان«  ــا گورس ــواره ت ــکل »از گه ــه ش ــون ب ــته تاکن ــاد از گذش اقتص
ــی  ــر روی آن عملیات ــرده ب ــت ک ــع را دریاف ــوده اســت. انســان مناب ب
انجــام داده و ارزش افــزوده ایجــاد نمــوده اســت. امــا آن منابــع ارزش 

ــده اند.  ــه ش ــه زبال ــل ب ــت داده و  تبدی ــود را از دس خ
او ادامــه داد: براســاس اقتصــاد مــدرن امــروز کــه بــا مفهــم »مدیریــت 
ــا گهــواره« زندگــی  ــد »از گهــواره ت ــا بای ســبز« شــناخته می شــود م
ــک  ــی ی ــزی حت ــچ چی ــت هی ــه در طبیع ــور ک ــی همانط ــم. یعن کنی
ــه  ــه نیســت، بلکــه همــه ب ــا یــک مــوش مــرده زبال ــرگ درخــت ی ب
ــاد  ــد، در اقتص ــت می کنن ــد و در آن حرک ــق دارن ــه ای تعل ــک چرخ ی
ــه در  ــوم ک ــن مفه ــود. ای ــوب نمی ش ــه محس ــز زبال ــچ چی ــز هی نی
ــل  ــده می شــود در اقتصــاد تبدی ــی« نامی ــه زندگ زیست شناســی »حلق

ــه ای«.  ــه »اقتصــاد حلق شــده اســت ب
ایــن کارشــناس همچنیــن گفــت: »اقتصــاد حلقــه ای« یــا بــه عبارتــی 
کــه  بنیان هایــی  بــه  شــده اند  تبدیــل   Green Economy
می خواهنــد زندان هایــی را کــه توصیــف شــد، بشــکند. زندان هــا 
ــد  ــدا بای ــم بع ــق کردی ــه را خل ــر آنچ ــا ه ــه م ــود ک ــن ب ــر از ای متاث
ــم.  ــود دور نمایی ــگاه خ ــدوده ن ــا از مح ــم و ی ــن کنی ــی دف در جای
ــر  ــا پســاب و پســماند و ب ــه شــیرابه ی ــل می شــود ب ــا همــان تبدی ام

ــر  ــان س ــاره از خانه هایم ــی و دوب ــفره های زیرزمین ــه س ــردد ب می گ
ــی آورد.  درم

وی افــزود: درواقــع آن گورســتان ها واقعــی نبودنــد و نتیجــه آن 
ــان  ــد! هم ــت می ده ــوی نف ــه ب ــت ک ــی اس ــا و غذاهای خوراکی ه
ــه  ــد ب شــیرابه ای کــه از زباله هــای انباشــته مــا در ورامیــن راه می افت
ــه  ــار و گوج ــان خی ــرده و االن در هم ــوذ ک ــی نف ــفره های زیرزمین س
ــفره هایمان  ــر س ــوند برس ــت می ش ــه کش ــه در آن منطق ــج ک و هوی

می آینــد. 

بر اســاس مفهوم »مدیریت سبز« ما زباله نداریم
ــده در  ــه ش ــه متوج ــت ک ــال اس ــدود ۱۰-۱۲ س ــر ح ــزود: بش وی اف
واقــع اصــال گورســتانی وجــود نــدارد. و االن می خواهــد همــان 
ــه ایــن مفهــوم کــه یعنــی مــا  ــد. ب ــدل کن ــه گهــواره ب گوســتان را ب
ــود  ــوی در اقتصــاد وج ــن مفهم ــم و اصــال چنی ــه ای نداری اصــال زبال
ــود  ــم، خ ــی می کردی ــه تلق ــه زبال ــزی ک ــه آن چی ــه هم ــدارد. بلک ن

ــتند. ــع هس منب
ــه  ــف«، ادام ــالی کثی ــه »ط ــه ب ــبیه زبال ــه  تش ــاره ب ــا اش ــی ب امام
ــد  ــم  بای ــت می گیری ــا از طبیع ــه م ــبز هرآنچــه را ک ــر س داد: در تفک
دوبــاره بــه همــان طبیعــت برگردانیــم. در ایــن رویکــرد فقــط 
ــرای  ــر اســت. ب ــم ماث ــده ه ــه مصرف کنن ــدارد بلک ــش ن ــر نق صنعتگ
ــاخته و در  ــر س ــک صنعتگ ــه ی ــی ک ــتفاده از موبایل ــوه اس ــال نح مث
ــان  ــن جری ــی از ای ــز بخش ــت نی ــرار داده اس ــده ق ــار مصرف کنن اختی

اســت.

»مدیریت ســبز« مناسبات اقتصادی را بهم می ریزد
طبــق نوضیحــات امامــی »مســئولیت اجتماعــی« در جامعــه کــه 
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ــوان  ــا عن ــع ب ــوزه صنای ــم در ح ــی گویی ــهروند مداری م ــه آن ش ب
ــی شــود و هــر  »مســئولیت اجتماعــی شــرکتی« )CSR( شــناخته م

ــتند. ــم هس ــدازه مه ــک ان ــه ی ــم ب ــن مفاهی دو ای
ــن  ــد ای ــر می خواه ــرد: بش ــان ک ــوم بی ــن دو مفه ــریح ای او در تش
رونــد توســعه و رفــاه خــود را حفــظ کنــد. ایــن رفــاه دارای عقبــه ای 
بــا ۵هــزار ســال تمــدن اســت و انســان نمی خواهــد بــه عقــب و بــه 
ــد  ــواره نیازمن ــفی هم ــد فلس ــر از بُع ــردد. بش ــینی برگ ــی غارنش زندگ

ــروت اســت. ث
ــد و بنویســد،  ــاب بخوان ــد کت امامــی گفــت: اگــر انســان االن می توان
بــه ســینما بــرود و ذهــن خــود را شــکوفا کنــد بــه ایــن دلیــل اســت 
کــه اســتحمام، غــذا پختــن و غیــره بــرای او فقــط چنــد دقیقــه طــول 
ــکار  ــه ش ــروز ب ــتگان یک ــد گذش ــود مانن ــرار ب ــر ق ــا اگ ــد. ام می کش
ــتن  ــرای نوش ــی ب ــورد فرصت ــود را بخ ــکار خ ــد روز ش ــرود و  چن ب

ــت. ــود نمی یاف ــتعدادهای خ ــردن اس ــکوفا ک ــاب و ش کت
وی اظهــار کــرد: نقاشــی کــردن و گالــری زدن، موســیقی ســاختن و 
ــا  آواز خوانــدن کــه از ویژگی هــای امــروزه انســانی و وجــه تمــاز او ب
حیــوان اســت، وابســته بــه ثروتمنــد و رفــاه اســت. الزمــه صیانــت از 
ایــن رفــاه برهــم ریختــن مناســبات اقتصــادی اســت و ایــن مناســبات 

ــزد. ــم می ری را Green Economy به
امامــی در ادامــه تاکیــد کــرد: ایــن مفهــوم می گویــد بــه هیــچ وجــه 
ــز حتــی یــک سوســک مــرده  ــد. هیــچ چی ــه نبینی ــع خــود را زبال مناب
یــا یــک درخــت پوســیده زبالــه نیســت؛ بلکــه هــر چیــزی بــرای یــک 
ــیده ای  ــتیک های پوس ــد الس ــت. مانن ــمند اس ــری ارزش ــود دیگ موج
ــود  ــل می ش ــی تبدی ــت ول ــی ارزش اس ــدار ب ــک کامیون ــرای ی ــه ب ک

ــان.  ــار اتوب ــاارزش کن ــای ب ــه گاردالین ه ب

مدلســازی در »مدیریت سبز« با مشارکت شهروندان 
ــرای عملــی  ــر مدلســازی از ایــن مفهــوم فلســفی ب ــا اشــاره ب امامــی ب
ــه  ــی ک ــر« صنعت ــه عم ــوزه »چرخ ــن ح ــح داد: در ای ــردن آن توضی ک
محصــول محــور اســت تعریــف و تحلیــل می شــود و بــرای آن 
پــروژه ای را بــرای بازگشــت بــه طبیعــت تعریــف می کنــد. بــرای کامــل 
ــد.  شــدن ایــن حلقــه یکــی بنگاه هــا و دیگــری شــهروندان نقــش دارن
ــرل مصــرف  ــه و کنت ــل زبال ــا تحوی ــن موضــوع در شــهروندمداری ب ای
ــایی  ــوا، شناس ــای ه ــت از آب، فیلتره ــتفاده درس ــت در اس و در صنع
ــود نمــود  ــواع پیامدهــای زیســت محیطــی و تعریــف پروژه هــای بهب ان
ــه  ــا مصــرف بهین ــا ب ــه کم شــدن هزینه ه ــد و منجــر می شــود ب می یاب
منابــع و کاهــش آلودگــی. بــه ایــن طریــق ایــن حلقــه اولیــه می شــکند؛ 

ــع نیســت.  ــه معنــای کاهــش مناب و ایــن یعنــی، تولیــد بیشــتر ب
امامــی در ادامــه بــا دیــگاه مذهبــی ایــن بحــث را مورد بررســی قــرار داد 
و گفــت: یعنــی مــا در کنــار آنچــه کــه خداونــد بــه شــکل یــک حلقــه 
خلــق کــرده اســت، حلقــه دیگــری ایجــاد می کنیــم. آنگونــه کــه بــرای 
مثــال بــا نــگاه کــردن بــه مگــس ســاختن هواپیمــا بــه ذهنمــان رســید، 
در یــک نــگاه جنــرال یــا Holistic ســاختن حلقــه ای دیگــر در طبیعت 

را می آموزیــم. 
 Citizen او ادامــه داد: مــا در انجمــن می خواهیــم از یــک طــرف
ــم.  ــعه دهی ــر Social Response را توس ــرف دیگ Shape و از ط
در Citizen Shape کاری کــه می کنیــم ایجــاد آگاهــی و حساســیت 
اســت. بایــد ایــن آگاهــی را ایجــاد کنیــم کــه شــهروند هــم نقــش دارد 
و در همیــن راســتا در فرهنگســراهای مختلــف کشــور همایــش برگــزار 
می کنیــم، کتــاب بــه چــاپ می رســانیم، در در مــدارس یــا حتــی خــود 

ــم.  ــزار می کنی ــی برگ ــای آموزش ــادی کالس ه ــای اقتص بنگاه ه
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ــل شــده اســت  ــب و مســلط حــوزه اداره شــرکت ها تبدی ــم غال ــه پارادای ــر ب مفهــوم مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها در دهــه اخی
ــود  ــرکتی خ ــتراتژی ش ــی از اس ــی را جزی ــط بیرون ــه و محی ــر جامع ــئولیت در براب ــی مس ــر جهان ــزرگ و معتب ــرکت های ب و ش
ــا تمرکــز  ــاز ب ــا اقتصــاد ب ــه و کشــورهای ب ــون در کشــورهای توســعه یافت ــن مفهــوم، موضوعــی اســت کــه هم اکن ــد. ای می بینن
ــا  ــی دنی ــز علم ــی و مراک ــازمان های بین الملل ــی، س ــه مدن ــازمان ها، جامع ــرکت ها و س ــا، ش ــوی دولت ه ــراوان از س ــد ف و تاکی

دنبــال مــی شــود.
ــه  ــاس نظری ــر اس ــت. ب ــته اس ــعه داش ــل و توس ــه تکام ــدی رو ب ــان رون ــذر زم ــا در گ ــرکت ه ــی ش ــئولیت اجتماع ــوم مس مفه
فردریــک در ســال ۱9۶۰، مســئولیت پذیــری اجتماعــی، بــه اهمیــت اقتصــاد اجتماعــی و منابــع انســانی در جهــت تحقــق اهــداف 

ســازمانی اشــاره دارد. 
در ســال ۱9۶۱ جــورج گویــدر در کتــاب ســازمان پاســخگو مقولــه ذینفعــان ســازمانی و پاســخگویی بــه آن هــا را مطــرح و عنــوان 

کــرد کــه ســازمان هــا در قبــال ذینفعــان خــود مســئول انــد و بایــد بــه آنهــا حســاب پــس دهنــد.
بــر خــالف تئــوری ذینفعــان، در همــان زمــان میلتــون فریدمــن اعتقــادی بــه پاســخگویی بــه همــه ذینفعــان را نداشــت. در ســال 

۱97۱ کمیتــه اقتصــادی آمریــکا، چرخــه ای ســه الیــه ای از عملکــرد اجتماعــی ســازمان هــا ارائــه کــرد؛

- الیــه درونی این چرخه عبارت بــود از وظایف و فعالیت های اقتصادی
- الیــه میانی عبارت بود از وظایف اقتصادی ســازمان اما بــا مراعات ارزش ها و اولویت های اجتماعی

ــط اجتماعــی  ــرای پیشــرفت در محی ــه ســازمان ها ب ــود از مســئولیت های غیرمتشــکلی ک ــارت ب ــز عب ــی نی ــه ســوم و بیرون - الی
بــه عهــده داشــتند.

پــراکاش هــم در آن ســال بــرای اولیــن بــار اصطــالح پاســخ گویــی اجتماعــی ســازمان را مطــرح کــرد. در ســال ۱97۶ آکرمــن 
و بوئــر، اصطــالح پاســخ گویــی اجتماعــی ســازمانی را بســط داده و تــالش مــی کردنــد تــا از طریــق توســعه فرآیندهــای داخلــی 
ــط اجتماعــی پاســخ  ــی در محی ــرات بیرون ــه تغیی ــر و پاســخ گــوی اجتماعــی ب ــا تربیــت ســازمان هــای انعطــاف پذی ــت، ب مدیری

دهنــد. 
ــد. در ســال  ــرای ســازمان هــا مطــرح کردن ــازه ب ــوان یــک معمــای ت ــه عن ــی اجتماعــی ســازمانی را ب ــان مفهــوم پاســخ گوی آن

ــه داد: ــر ارائ ــه شــکل زی ــال مســائل اجتماعــی ســازمان را ب ــدی مســئولیت در قب ــدل ســه بع ۱979 آرچــی کارول م

بعد اول: گزارش گیری اجتماعی
بعد دوم: شناســایی و تشخیص مشــکالت اجتماعی مرتبط با گزارش گیری اجتماعی سامان

32

تابستان 97

ی
ت اجتماع

ش مسئولی
آموز

30



پاییز  98

31

ــه  ــت ک ــازمان اس ــا س ــط ب ــی مرتب ــکالت اجتماع ــه مش ــخ ب ــرای پاس ــازمان ب ــزش س ــخگویی و انگی ــفه پاس ــوم: فلس ــد س بع
ــتانه دارد. ــان دوس ــی انس نگرش

ــرل مســائل و  ــوان کنت ــری اجتماعــی، دارای ت ــن نتیجــه رســید کــه مســئولیت پذی ــه ای ــات خــود ب ــز در مطالع ــر دراکــر نی در ســال ۱9۸۴ پیت
مشــکالت اجتماعــی ســازمان در دســت یابــی بــه فرصــت هــای اقتصــادی، افزایــش حجــم تولیــد و ارتقــای شایســتگی هــای نیــروی انســانی، 

ــه کارکنــان اســت. بهبــود ســالمت شــغلی و پرداخــت هــای مناســب ب
در ســال ۱99۱ کارول هرم مســئولیت های راهبردی شــرکت ها و ســازمان ها را در قالب موارد ذیل بیان نمود:

مســئولیت اقتصادی: آنچه ســازمان باید برای حداکثرسازی سود انجام دهد
مســئولیت حقوقی: آنچه ســازمان مجبور و ملزم است که انجام دهد

مســئولیت اخالقی: آنچه ســازمان بهتر است انجام دهد
مســئولیت فداکارانه و انسان دوســتانه: آنچه سازمان مایل است انجام دهد.

ــال مســائل اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی کســب و  ــری در قب ــرای مســئولیت پذی ــی را ب ــک ســری اصــول جهان در ســال ۱999 ســالیوان ی
ــت  ــای کیفی ــردم و ارتق ــه م ــتر نســبت ب ــیت بیش ــد، حساس ــرده ان ــه پیشــرفت نک ــی ک ــم کارکنان ــوزش و تعلی ــامل: آم ــنهاد داد. ش ــا پیش کاره

ــه. ــان و جامع ــی کارکن زندگ
مالحظــه مــی شــود کــه در دهــه هــای اخیــر، ســازمان هــا و کســب و کارهــا تــالش جــدی ای را بــرای کســب آگاهــی از مســئولیت پذیــری 

اجتماعــی و گــزارش اجتماعــی ذینفعــان و ارتبــاط آن بــا مدیریــت اســتراتژیک ســازمانی خــود آغــاز کــرده انــد.
بایــد در نظــر داشــت کــه هنــوز ایــن موضــوع هــم نوظهــور و تــازه اســت و در خصــوص تبعــات اجــرا یــا عــدم اجــرای خــط مشــی هــای مرتبــط 

بــا آن در مطالعــات گوناگــون بحــث هــای بســیاری جریــان دارد.
یکــی از بحث هــای بســیار جالــب مطــرح شــده در زمینــه فعالیت هــای اجتماعــی در ســال های ۱9۶۰و۱97۰ مفهــوم حسابرســی مســئولیت های 

اجتماعــی شــرکت اســت. 
ــه یــک حسابرســی  ــی ب ــد، پاســخگو باشــند و هماننــد حسابرســی مال ــر اجتمــاع و محیــط می گذارن ــل اثراتــی کــه ب چنانچــه شــرکت ها در مقاب

اجتماعــی ســاالنه تــن دهنــد، بــه نظــر می رســد یــک سیســتم ایــده آل در ارزیابــی مســئولیت های اجتماعــی شــرکت شــکل خواهــد گرفــت.
ــی را  ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــای محیط ــع و محدودیت ه ــا مناف ــازد ت ــادر می س ــاری را ق ــد تج ــه واح ــت ک ــدی اس ــی فراین ــی اجتماع حسابرس
ارزیابــی کــرده و آن را توجیــه نمایــد. ایــن روشــی اســت کــه یــک ســازمان بــرای خلــق ارزش و رســیدن بــه اهدافــی کــه متعهــد شــده اســت 

ــد. ــام می ده انج
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شــرکت ها می تواننــد هــم ســود آور باشــند و هــم بــه تعهــدات اجتماعــی 
خــود اهمیــت دهنــد. در ایــن نوشــتار نگاهــی داریــم بــه باورهای نادرســت 

از مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها و اهمیــت آن در حــل مســائل بــازار.

کسب و کار سودمند همراه با سودمندی جامعه
ــی در کســب  و کار  منظــور از مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها، راهکارهای
ــراه   ــه هم ــرای جامع ــودمند ب ــی س ــات و طرح های ــا اقدام ــه ب ــت ک اس

هســتند.
مســئولیت اجتماعــی هــر کســب  و کار شــیوه های گوناگونــی از تخصیــص 
بخشــی از عوایــد شــرکت بــه امــور خیریــه گرفتــه تــا »ســبز تر« کــردن 
ــط زیســت را  ــه محی ــر ب ــات کســب و کار و در نتیجــه آســیب کمت عملی

ــرد. ــر می گی در ب

ــه  ــرای جامع ــودمند ب ــات س ــی، اقدام ــئولیت اجتماع مس
ــراه هم

ــد  ــه چن ــوان ب ــروز را می ت ــای ام مســئولیت اجتماعــی در کســب  و کاره
دســته گســترده تقســیم کــرد:

اقدامات زیست محیطی
ــئله  ــرکت ها مس ــی ش ــئولیت اجتماع ــای مس ــن بخش ه ــی از مهم تری یک

ــم کار،  ــدازه و حج ــارغ از ان ــا، ف ــب  و کاره ــت. کس ــت اس ــط زیس محی
ــدام  ــه اق ــر گون ــد. ه ــاد می کنن ــتی ایج ــط زیس ــی محی ــداری آلودگ مق
بــرای کاهــش ایــن آلودگــی، هــم بــرای شــرکت و هــم بــرای کل جامعــه 

مفیــد اســت.

اقدامات بشردوستانه
روش دیگــر کســب  و کارهــا در زمینــه مســئولیت اجتماعــی همــکاری بــا 
ــا  ــب  و کاره ــت. کس ــی اس ــی و محل ــطح مل ــه در س ــازمان های خیری س
ــازمان های  ــه کمــک س ــد ب ــه می توان ــد ک ــار دارن ــادی در اختی ــع زی مناب

ــد. ــتان ها بیای ــی در باهمس ــای محل ــه و برنامه ه خیری

رفتار اخالقی با نیروی کار
 شــرکت ها بــا رفتــار منصفانــه و اخالق مدارانــه بــا کارکنــان خــود 
ایــن  می تواننــد مســئولیت اجتماعــی ســازمان را تحقــق بخشــند. 
موضــوع بویــژه دربــاره کســب  و کارهایــی صــدق می کنــد کــه در ســطح 
ــد. ــاوت، فعالیــت می کنن ــا قوانیــن کاِر متف ــی و در کشــورهایی ب بین الملل

کمک های داوطلبانه
ــت  ــان دهنده صداق ــه نش ــا کاِر داوطلبان ــط ب ــای مرتب ــور در رویداده حض
ــِع  ــدون توق ــت ب ــای مثب ــام کاره ــا انج ــرکت ها ب ــت. ش ــرکت اس ش

مسئولیت اجتماعی 
و اقدامات سودمند برای جامعه همراه
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ــات  ــه موضوع ــی خــود را نســبت ب ــد نگران ــد، می توانن ــا درآم ــاداش ی پ
مختلــف نشــان داده و حمایتشــان را از برخــی ســازمان ها مطــرح کننــد.

ــرکت ها  ــر ش ــی ب ــارهای اجتماع ــه فش ــز ب ــی نی ــه، انتقادهای ــا این هم ب
بــرای تعهــدات اجتماعــی وارد می شــود. ایــن انتقادهــا معمــوال بــر ایــن 
ــوارد،  ــه م ــد در هم ــازه نمی ده ــازار اج ــاز و کار ب ــه س ــاس اســت ک اس

کســب و کارهــا بــه چنیــن تعهداتــی پایبنــد بماننــد.
ــه  ــر پای ــر ب ــال های اخی ــرکت ها در س ــی ش ــئولیت اجتماع ــش مس جنب
فعالیــت حاشــیه ای چنــد شــرکت ســخت کوش گســترش یافتــه و بــرای 
ــد  ــا مک دونال ــه ت ــران شــرکت های ســنتی از نایکــی  ) NIKE( گرفت رهب

)McDonald’s(، بــه اولویتــی کامــال مشــهود بــدل شــده اســت.
امــروزه خوانــدن اخبــار مربــوط بــه رفتــار مطلــوب شــرکت ها مســئله ای 
ــی  ــه کار کمپان ــوان ب ــال، می ت ــوان مث ــه عن ــاده اســت. ب ــا افت ــش  پ پی
جی.اس.کــی در اهــدای داروهــای ضــد بیماری هــای ویروســی-ژنتیکی 
بــه کشــورهای آفریقایــی اشــاره کــرد، یــا خریــد انبــوه قهــوه  در طــرح 

ــره ای اســتارباکس. ــب کافه هــای زنجی ــه از جان ــه منصفان مبادل
اگــر چــه عــده ای فکــر می کننــد مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها 
ــن مســئولیت  ــا ای ــه اســت، ام ــا نیکوکاران ــتانه ی ــدام بشردوس ــان اق هم
در تعریــف گســترده تر عبــارت اســت از اقداماتــی اســت کــه شــرکت ها 
ــای  ــن نیازه ــوازن بی ــاد ت ــرای ایج ــررات و ب ــر از مق ــطحی فرات در س

ــد. ــام می دهن ــودآوری انج ــان و س ذینفع
هــر چنــد ریشــه مســئولیت اجتماعــی در شــکل امــروزی  آن را می تــوان 
در جنبــش حسابرســی اجتماعــی در دهــه 7۰۰ میــالدی جســتجو کــرد، 
ــه ایــن موضــوع تازگــی دارد. مســایلی  امــا افزایــش اهمیــت و توجــه ب
مثــل متهــم شــدن نایکــی و شــرکت های دیگــر بــه اســتفاده از 
ــد  ــی بودن ــه کار پرفشــار از اولیــن رخدادهای ــار ب ــروی کار ارزان و اجب نی
ــاد  ــه نه ــزش علی ــل خی ــزرگ در مقاب ــرکت های ب ــش ش ــه واکن ــه ب ک

ــد. ــر ش ــودآور منج ــرکت های س ش
کتــاب مشــهور »بــدون لوگــو« نوشــته نائومــی کالیــن صــدای نســلی 
ــان را در  ــزرگ جه ــای ب ــب  و کاره ــد کس ــس می کردن ــه ح ــت ک اس
ــرار  ــا ق ــت را در تنگن ــط زیس ــان و محی ــد و انس ــود گرفته ان ــگال خ چن

ــد. داده ان

ــورش  ــس از ش ــن نســل پ ــه ای ــد ک ــته ش ــی نوش ــاب در ایام ــن کت  ای
ــش در  ــیج نیروهای ــال ۱999 در بس ــازی در س ــه جهانی س ــیاتل علی س

ــود. ــده ب ــر ش ــق ظاه ــرکت ها موف ــدرت ش ــر ق براب
ــاب  ــگ و لع ــا رن ــرد، ب ــن نب ــینی در ای ــای عقب نش ــه ج ــرکت ها ب ش
ــه ســرمایه داری، چهــره ای دوســتانه بخشــیدند و  مســئولیت اجتماعــی ب
ــد کــه مشــکل  ــن کار از همــان جنبشــی کمــک گرفتن در بخشــی از ای

ــود. ــرده ب ــته ک ــاز برجس ــرکت ها را در آغ ــدرت ش ق
ــا،  ــی آن روزه ــب سیاس ــعار غال ــه ش ــازار آزاد ب ــاد ب ــل اقتص ــا تبدی ب
ســازمان های مردم نهــاد )ســمن ها( کــه اراده چندانــی در دولت هــا 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــد، ب ــرکت ها نمی دیدن ــار ش ــازی رفت ــرای قانونمندس ب
ــن  ــه ای ــد ب ــمن بتوانن ــا دش ــدن ب ــریک ش ــاید در ش ــه ش ــیدند ک رس
ــاز  ــری از س ــا بهره گی ــمن ها ب ــند. س ــتری ببخش ــتاب بیش ــت ش حرک
ــی  ــی فرصت ــدگان در پ ــدرت مصرف کنن ــق ق ــازار از طری ــای ب و کاره

ــد. ــریع تر بودن ــرات س ــاد تغیی ــرای ایج ب
از ایــن رو ســازمان هایی مثــل انجمــن کار منصفانــه در آمریــکا یــا برنامــه 
ــرای بررســی اســتانداردهای  ــا ب ــی در بریتانی پیشــگام داد و ســتد اخالق

اجتماعــی در زنجیره هــای تامیــن کاال و مــواد رشــد پیــدا کردنــد.
ســازمان ملــل متحــد بــا همــکاری کســب  و کارهــا طــرح خــاص جهانــی 
خــود را موســوم بــه »گلوبــال کامپکــت« در زمینــه مســئولیت اجتماعــی 
بــه راه انداخــت کــه 9 اصــل را در زمینــه حقــوق بشــر و محیــط زیســت 
ارائــه می کــرد و بــه عنــوان نقشــه راهــی اخالقــی بــرای آینــده ســتوده 

. شد
ــی در  ــئولیت اجتماع ــت مس ــا رعای ــرمایه گذاری ب ــه س ــود ک ــال ها ب س
ــه  ــز ب ــازار ســهام نی ــت، ب ــود. در نهای ــه شــده ب ــل پذیرفت برخــی محاف

ــت: ــرکت ها پیوس ــی ش ــئولیت اجتماع ــه مس جرگ
نــام شــاخص های  بــا  در ســال ۱999، »داو جونــز« مجموعــه ای 
پایــداری داو جونــز ایجــاد کــرد و اندکــی پــس از آن شــاخص اخالقــی 
ــر  ــگام ب ــای پیش ــن طرح ه ــه ای ــد. هم ــدار ش ــز پدی ــرمایه گذاری نی س
ــم  ــد ه ــد در آن واح ــرکت ها می توانن ــه ش ــد ک ــتوار بودن ــه اس ــن پای ای
ــم  ــد و ه ــات دهن ــا را نج ــم دنی ــتکار – ه ــم درس ــند و ه ــق  باش موف

ــند. ــته باش ــب داش ــودآوری مناس س
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رشــد بی ســابقه مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها شــاید گروهــی را 
نســبت بــه قــدرت ســاز و کارهــای بــازار در ایجــاد تغییــرات اجتماعــی 
ــن  ــی از ای ــازار در حیطه های ــا ب ــد. ام ــن کن ــت محیطی خوش بی و زیس
دســت، بویــژه در بحــث نفــع همگانــی، معمــوال نــاکام می مانــد. 
بنابرایــن بایــد توجــه داشــت کــه شــرکت ها در زمینــه مســئولیت 
ــه  ــتند ک ــه هس ــازار مواج ــی در ب ــان محدودیت های ــا هم ــی  ب اجتماع
ــوده   ــش ب ــن جنب ــکل گیری ای ــه ش ــل اولی ــا عام ــود آن محدویت ه وج

اســت.

مسئولیت اجتماعی، اقدامات سودمند برای جامعه همراه
کارآمدسازی بازار

ــی در  ــرات عین ــد در ایجــاد تغیی ــا قدرتمن ــی واقع ــه ظاهــر عامل ــازار ب ب
ــت. ــوده اس ــرکت ها ب ــار ش رفت

امــروزه بیشــتر شــرکت های بــزرگ در کنــار گزارش هــای مالــی 
ــاره فعالیت هــای اجتماعــی  ســاالنه، داوطلبانــه گزارش هایــی را نیــز درب
و زیســت محیطی خــود منتشــر می کننــد؛ از ســوی دیگــر، مبالــغ 
ــه صندوق هــای ســرمایه گذاری مســئولیت اجتماعــی در هــر  ــزی ب واری

ــل رشــدی تصاعــدی داشــته اســت.  ــه ســال قب ســال نســبت ب
ــا مســئولیت  ــه کــه نام شــان ب بعضــی برندهــا مثــل داد و ســتد منصفان

اجتماعــی پیونــد خــورده رشــد بســیار ســریعی دارنــد. 
مجلــه »اکونومیســت« در نقــدی کــه بــه ُمــد شــدن  ایــن بحــث منتشــر 
کــرد، اســتدالل کــرد کــه تنهــا مســئولیت اجتماعــی هــر شــرکت کســب 
ــن  ــی در بهتری ــئولیت اجتماع ــای مس ــرای برنامه ه ــت و اج ــد اس درآم

حالــت برنامــه ای اســت کــه بــه بیراهــه رفتــه اســت.
شــده  باعــث  کار  و  کســب   در  قــوی  انگیزه هــای  برخــی  وجــود 
ــئولیت  ــیر مس ــت در مس ــا حرک ــتیاق ب ــا اش ــار ی ــه اجب ــرکت ها ب ش
ــل  ــه، شــرکت هایی مث ــرای نمون ــراه شــوند. ب اجتماعــی شــرکت ها هم
نایکــی کــه در دهــه ۱99۰ بــا خطــر تحریــم خریــد محصــوالت رو بــه  
ــد کــه خطــر شــکایات حقوقــی پرســروصدا را  ــا مک دونال ــد، ی رو بوده ان

بــه دلیــل دغدغــه چاقــی مــردم پیــش روی خــود می دیــده اســت، شــاید 
مســئولیت اجتماعــی را راهبــردی بــرای ارائــه چهــره ای دوســتانه تر بــه 

عمــوم مــردم بداننــد.
طرح هــای مســئولیت اجتماعــی گاه پــس از اجــرا تغییراتــی را در 
دارد.  پــی  در  شــرکت ها  برخــی  درون  در  اساســی  عملکردهــای 
ــود  ــی در بهب ــرو جهان ــرکت های پیش ــی را از ش ــیاری نایک ــروزه بس ام
توســعه  حــال  در  کشــورهای  کارخانه هــای  در  کار  اســتانداردهای 
می داننــد. ایــن شــرکت در حــال حاضــر از نظــر شــفافیت نیــز شــرکتی 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــرو ب پیش
نایکــی در برابــر اتهــام اســتفاده از نیــروی کار ارزان و شــرایط کار 
پرفشــار، تصمیــم گرفــت بــا منتقــدان رو در رو شــود و در همــان ســال 
ــرکت  ــای ش ــل کارخانه ه ــت کام ــرکت فهرس ــی ش ــگاه اینترنت در پای
ــرد.  ــا را منتشــر ک ــای حسابرســی اجتماعــی آن ه ــراه گزارش ه ــه هم ب

ــرده اســت. ــن کاری ک ــه چنی ــا شــرکتی نیســت ک نایکــی تنه
ــرای  ــود را ب ــاص خ ــای خ ــز راهبرده ــر نی ــای دیگ ــیاری از برنده بس
ــت  ــزان موفقی ــد و می ــی کرده ان ــد طراح ــگران منتق ــا کنش ــی ب رویاروی

ــوده اســت. ــاوت ب ــا دیگــری متف ــا ب ــن راهبرده ــک از ای ــر ی ه
امــا بــه طــور منطقــی نمی تــوان گفــت ایــن نــوع تغییــرات بــه 
ــود و  ــر می  ش ــرمایه داری منج ــی س ــکل فعل ــن در ش ــی بنیادی دگرگون
بعیــد اســت چنیــن تغییراتــی در آینــده نزدیــک نیــز بــه وقــوع بپیونــدد.

کاستی های بازار
یکــی از مشــکالت در بحــث مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها آن اســت 
کــه ایــن مفهــوم باعــث ســاده انگاری مباحــث پیچیــده شــده و بــه ایــن 
ــی  ــالمت مال ــن س ــد بی ــت بای ــه در نهای ــت ک ــه اس ــوع بی توج موض

شــرکت و پیامدهــای اخالقــی نوعــی ســازش ایجــاد کــرد.
ــول  ــر اص ــودآوری ب ــک س ــه ای، بی ش ــن مصالح ــکل گیری چنی ــا ش ب

ــود. ــروز می ش ــی پی اخالق
ــرایط  ــی ش ــرکت ها در برخ ــی ش ــئولیت اجتماع ــای مس ــاید راهبرده ش
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ــازار،  ــر کاســتی های ب ــن راهبردهــا در براب ــا ای ــر باشــند، ام خــاص موث
ــع  ــی و ســوء اســتفاده از مناب ــل بیرون ــه نقــص اطالعــات، عوام از جمل

ــیب پذیرند.  ــدیداً آس ــترک، ش مش
مهم تــر از همــه ایــن کــه معمــوال بیــن نفــع شــرکت و نفــع کل جامعــه 

شــکافی بزرگ وجــود دارد. 
دالیــل وجــود ایــن شــکاف را می تــوان در چهــار بــاور نادرســت دربــاره 

مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها جســتجو کــرد.

باور نادرست اول
ــی  ــع اجتماع ــدت نف ــاه م ــی کوت ــازده مال ــار ب ــد در کن ــازار می توان ب

ــد. ــن کن ــز تامی ــدت را نی بلندم
یکــی از فرض هــای اصلــی مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها ایــن اســت 
ــش  ــوان کمابی ــی را می ت ــداف اجتماع ــب  و کار و اه ــج کس ــه نتای ک
ــر  ــه کمت ــود دارد ک ــتداللی وج ــرض، اس ــن ف ــت ای ــرد. پش ــو ک هم س
بــه آن اشــاره می شــود و در فرض هــای بنیادیــن در ســرمایه داری 
بــازار آزاد ریشــه دارد. هــر فــرد بازیگــری منطقــی اســت کــه انگیــزه اش 

حداکثــر کــردن نفــع شــخصی اســت.
ــالم،  ــت س ــط زیس ــات و محی ــا ثب ــه ب ــتن جامع ــروت، داش ــون ث چ
ــت  ــراد در نهای ــراد هســتند، اف ــع شــخصی اف ــتای مناف همگــی در راس
در ســرمایه گذاری، مصــرف و تاســیس شــرکت ها هــم بــر پایــه 
ــد. ــل می کنن ــی عم ــئولیت اجتماع ــه مس ــر پای ــم ب ــودآوری و ه س

ــاند.  ــادل می رس ــه تع ــودش را ب ــت خ ــازار در نهای ــر، ب ــان دیگ ــه بی ب
ــازار ناچیــز اســت. ــا ایــن حــال، شــواهد تجربــی چنیــن رفتــاری در ب ب

ــون  ــی همچ ــرد محرک های ــت ک ــی ثاب ــه راحت ــوان ب ــع، نمی ت در واق
حفــظ منابــع طبیعــی، تامیــن نیــروی کار آموزش دیــده بــرای آینــده، یــا 
ــی،  ــتان های محل ــف در باهمس ــای مختل ــرای گروه  ه ــه ب کار داوطلبان

ــد. ــک می کنن ــرکت  ها کم ــودآوری ش ــه س ــل ب در عم
ــب   ــای کس ــتایی محرک ه ــم  راس ــی از ه ــای موفق ــد نمونه ه ــر چن ه
و کار بــا اهــداف اجتماعــی وجــود دارنــد. یکــی از ایــن نمونه هــا 
آکادمی  هــای شبکه ســازی سیســکو بــا هــدف ایجــاد و رشــد مجموعــه 

نیــروی کار بــرای آینــده اســت، امــا ایــن نمونه هــا تنهــا رویکردهایــی 
ــع عمومــی هســتند. ــده در پیشــبرد نف پراکن

در هــر حــال، کمتــر پیــش می آیــد چنیــن ســرمایه گذاری هایی در 
افــق دو تــا چهــار ســاله بازدهــی داشــته باشــند. ایــن در حالیســت کــه 
ــوال  ــازار ســهام، معم ــل تقاضــای ب ــه دلی ــام ب شــرکت های ســهامی ع

ــاه  مــدت هســتند.  ــه دنبــال بازدهــی در ایــن افــق کوت ب
اعــالم می کنــد  وقــت شــرکتی  همان گونــه کــه می دانیــم هــر 
ــهام  ــت س ــرد، قیم ــد ک ــدا خواه ــش پی ــی کاه ــل آت ــودش در فص س

شــرکت در بــازار پاییــن می آیــد.
در نتیجــه ســرمایه گذاری در زمینه هایــی مثــل محیــط زیســت یــا 
ــل  ــی تبدی ــش تجمالت ــی نمای ــه نوع ــًا ب ــی صرف ــای اجتماع حرکت ه
ــی از  ــرر بخش ــه ض ــوال ب ــد معم ــن رون ــوار ای ــرایط دش ــده و در ش ش

می شــود.  تمــام  ســرمایه گذاران  و  ســهام داران 
ــام  ــی در راه انج ــهام مانع ــازار س ــدت در ب ــای کوتاه م ــی تقاضاه وقت
چنــدان  اجتماعــی  مســئولیت  از  می شــوند،  اجتماعــی  مســئولیت 
ــرکت  ــتگاه ش ــر دس ــهام داران ب ــع س ــی مناف ــی رود. وقت ــاری نم انتظ
ــم  ــن ه ــی از ای ــع عموم ــا نف ــج ب ــتایی نتای ــود، هم راس ــم می ش حاک

می شــود. کم تــر 

باور نادرست دوم
مصرف کننــده اخالق مــدار عامــل تغییــر خواهــد بــود. هــر چنــد کســب  
ــا  ــت، ام ــودمند اس ــازار س ــی از ب ــش کوچک ــدار در بخ و کار اخالق م

ــد.  ــبی می دانن ــه ای نس ــالق را مقول ــدگان، اخ ــتر مصرف کنن بیش
ــدگان  ــه مصرف کنن ــد ک ــان می دهن ــا نش ــتر پیمایش ه ــع، بیش در واق
بیــش از آن کــه بــه اخــالق اهمیــت دهنــد بــه مســائلی مثــل قیمــت، 

طعــم یــا تاریــخ انقضــا توجــه دارنــد. 
قطعــا موفقیــت کمپانــی فروشــگاه های زنجیــره ای »وال-مــارت« مهــر 

تاییــدی بــر ایــن ادعــا اســت.
ــا نشــان می دهــد  ــه مصــرف  اخالق مــدار در بریتانی ــوط ب داده هــای مرب
ــا  ــی ی ــائل اجتماع ــه مس ــدگان ب ــتر مصرف کنن ــد بیش ــر چن ــه ه ک
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مصرف کننــدگان  ۸۳ درصــد  و  می دهنــد  اهمیــت  زیســت محیطی 
معمــوال قصــد رفتــار اخالقــی دارنــد، امــا تنهــا ۱۸ درصــد مــردم گاهــی 
ــر از  ــا در کمت ــدار تنه ــد ســبز” و اخالق م ــد و “خری ــی دارن ــار اخالق رفت

ــت. ــج اس ــدگان رای ــد مصرف کنن ۵ درص
ــبز  ــده س ــای مصرف کنن ــندگان راهنم ــی از نویس ــوور« یک ــل ماک »جوئ
داده هــای مربــوط بــه مصــرف  اخالق مــدار را از اوایــل دهــه ۱99۰۰ بــه 
ــز  ــا وجــود ادعاهــای اغراق آمی ــد: »ب ــن ســو بررســی کــرده و می گوی ای
ــر  ــال ها تغیی ــن س ــی ای ــدار در ط ــدگان اخالق م ــار مصرف کنن در رفت
ــز ایــن موضــوع را  ــر« نی ــده نشــده اســت و داده هــای »روپ ــی دی چندان

ــد.  ــد می کنن تایی
ــه او، »واقعیــت ایــن اســت کــه بیــن آگاهــی زیســت محیطی و  ــه گفت ب

مصــرف ســبز شــکاف بســیار بزرگــی وجــود دارد«.

باور نادرست سوم
ــه  ــن زمین ــه اول در ای ــب رتب ــداری و کس ــر اخالق  م ــر س ــرکت  ها ب ش

ــد کــرد.  ــت خواهن رقاب
اجتماعــی  مســئولیت  دربــاره  نادرســت  باورهــای  از  دیگــر  یکــی 
ــرکت ها  ــن ش ــت بی ــار رقاب ــد فش ــه می گوی ــت ک ــاوری اس ــرکت  ها ب ش
ــد و  ــد ش ــداری خواه ــر اخالق م ــر س ــتر ب ــت بیش ــث رقاب ــل باع در عم
ــرکت  های دارای  ــرای ش ــا ب ــش پاداش  ه ــوان در افزای ــه آن را می ت نمون

ــرد. ــاهده ک ــوب مش ــار مطل رفت
ــاالنه  ــابقه س ــا مس ــب  و کار ی ــالق در کس ــزه اخ ــل جای ــزی مث جوای
ــام »بهتریــن شــرکت  ها بــرای کار« از ایــن  ــا ن »فورچــون« )Furtune( ب

ــتند. دســت هس
ــه طــرح  هــای مســئولیت اجتماعــی معمــوال  دلیــل عالقــه شــرکت  ها ب

امــکان گســترش روابــط عمومــی از ایــن راه اســت.
در بســیاری مــوارد، کســب  و کارهــا می تواننــد فقــط بــا تظاهــر و انجــام 

ــرای مســئولیت  اقداماتــی مثــل امضــای طــرح جهانــی ســازمان ملــل ب
ــرح  ــن ط ــع ای ــود، از مناف ــار خ ــر رفت ــه تغیی ــاز ب ــدون نی ــی، ب اجتماع

بهره منــد شــوند.
ــث  ــودن باع ــن ب ــر بهتری ــر س ــت ب ــرای رقاب ــرکت  ها ب ــب ش گاه ترغی
ــاب  ــه »انتخ ــز ب ــای جوای ــا اعط ــی ی ــاداش  ده ــاب در پ ــود انتخ می ش

ــل شــود.  ــر« تبدی ــد و بدت ــن ب بی
ــزه  ــال ۲۰۰۴ جای ــا در س ــوی آمریکا-بریتانی ــرکت تنباک ــال ش ــرای مث ب
ــی  ــرای گزارش ده ــت را ب ــط زیس ــه محی ــدار برنام ــعه پای ــزارش توس گ

ــل دریافــت کــرد. ــن ســال از ســازمان مل اجتماعــی ســاالنه در ای
ــک  ــرا ی ــه چ ــن اســت ک ــد ای ــش می آی ــه پی ــن حــال، ســوالی ک ــا ای ب
شــرکت تولیــد تنباکــو بــا محصــوالت شــدیداً مضــر، بایــد جایــزه رفتــار 

ــد؟ مســئوالنه اجتماعــی را دریافــت کن
ایــن  در  خــود  دادن  جلــوه  مســئول  بــرای  چنــد شــرکت ها  هــر 
ــردن  ــان ک ــر در پنه ــوی دیگ ــد و از س ــت دارن ــر رقاب ــا یکدیگ ــه ب زمین
ــی،  ــرار مالیات ــا ف ــل البی گــری ی رفتارهــای غیرمســئوالنه اجتماعــی مث

می شــوند.  کارآزموده تــر 
ــص  ــد ناخال ــد تولی ــکا از ۴ درص ــرکت  ها در آمری ــد ش ــر درآم ــات ب مالی
ملــی در ســال ۱9۶۰ بــه ۵/۱ درصــد تولیــد ناخالــص ملــی در ســال ۲۰۰۱ 

رســید.
ــت  ــی دول ــال توانای ــد، عم ــری می پردازن ــات کمت ــرکت ها مالی ــی ش وقت
در ارائــه خدمــات عمومــی مثــل آمــوزش هــم محــدود می شــود. 
ــه  ــدک ب ــی ان ــک مال ــا کم ــه  ی ــل هزین ــا تقب ــرکت  ها ب ــوض ش درع

ــازند. ــود می س ــت از خ ــره ای مثب ــدارس چه م

باور نادرست چهارم
در اقتصــاد جهانــی، کشــورها بــر ســر رســیدن بــه راهکارهــای 

کــرد. خواهنــد  رقابــت  اخالق مــدار 
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ایجــاد محبوبیــت بــا بحــث مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها بــا افزایــش 
ــوده اســت.  ــر اقتصادهــای در حــال توســعه همــراه ب تکیــه شــرکت ها ب
ــا  ــن اقتصاده ــازار در ای ــازی ب ــه آزادس ــر آن اســت ک ــرض ب ــوال ف معم

ــر  ــت محیطی منج ــائل زیس ــر و مس ــوق بش ــتر از حق ــت بیش ــه حمای ب
ــاد  ــق در اقتص ــن طری ــرکوبگر از ای ــای س ــه نظام ه ــرا ک ــود چ می ش
ــه  ــی در اجــرای فعاالن ــی هضــم می شــوند و شــرکت های چندملیت جهان
ــارت  ــد نظ ــن رون ــر ای ــی ب ــئولیت اجتماع ــت های مس ــا و سیاس طرح ه

ــد داشــت. دقیــق خواهن
اســتانداردهای  نمی تواننــد  معمــوال  شــرکت ها  وجــود،  ایــن  بــا 
ــد و  ــت کنن ــعه رعای ــال توس ــاری را در کشــورهای در ح ــه رفت داوطلبان
ــن کشــور مقصــد  ــر اســاس قوانی ــد ب ــد شــرکت بای در عــوض می گوین

ــد. کار کن
ــرای جــذب ســرمایه خارجــی در کشــورهای  ــت ب ــع، فشــار رقاب در واق
در حــال توســعه در عمــل باعــث شــده دولت هــا بــرای جــذب ســرمایه 
ــت محیطی و  ــتانداردهای زیس ــق اس ــت دقی ــر رعای ــی ب ــرار چندان اص
حقــوق بشــر نداشــته باشــند. بــرای مثــال، در ســریالنکا، فشــار رقابــت 
چیــن در صنعــت نســاجی کــه همســایه ایــن کشــور اســت باعــث شــده 
ــی  ــریالنکا در پ ــت س ــا دول ــری ب ــا البی گ ــاک ب ــدگان پوش تولیدکنن

ــن صنعــت  باشــند. افزایــش ســاعات کار در ای
ــت، عوامــل گســترده ای در کشــورهای در حــال توســعه باعــث  در نهای
پاییــن مانــدن نــرخ دســتمزد می شــود و ایــن عوامــل از اختیــار بیشــتر 

ــت.  ــارج اس ــرکت ها خ ش
ــای  ــردم کار در کارخانه ه ــیاری از م ــم بس ــوز ه ــال، هن ــن ح ــا ای ب
ــون  ــد چ ــح می دهن ــی ترجی ــا معلم ــکی ی ــغل پزش ــه ش ــی را ب چندملیت
دســتمزدها باالتــر و ظاهــرا حمایــت از حقــوق کارگــران بیشــتر اســت.

گزینه های جایگزین  برای مسئولیت اجتماعی شرکت  ها
طرفــداران مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها بــرای تدویــن اســتانداردهای 

جدیــد، طرح هــای همــکاری مشــترک و طــرح پــاداش و جایــزه جهــت 
ــل  ــالش قاب ــا کســب  و کار ت ــی ب ــئولیت اجتماع ــودن مس ــتا نم هم راس
توجهــی دارنــد امــا شــاید بتــوان گفــت هنــوز در تغییــر چشــم انداز کلــی 

در ایــن زمینــه موفــق نبوده انــد. معمــوال پیامدهــای ناخواســته رفتــاری 
ــه منجــر می شــود. ــه مشــکالت ثانوی مطلــوب هــم ب

هــدف مک دونالــد از فــروش ســیب مقابلــه بــا مشــکل چاقــی بــود امــا 
ــراه  ــه هم ــیب ب ــد س ــتی را در تولی ــوع زیس ــن تن ــن رفت ــل از بی در عم
داشــت، چــون ایــن شــرکت بــر مانــدگاری و یکســان بــودن ســیب های 
ــر  ــن کاری ب ــد چنی ــش می آی ــر پی ــرار دارد و کمت ــده اص ــداری  ش خری

ــدار تاثیــر مثبــت داشــته باشــد. توســعه پای
بایــد از خــود بپرســیم آیــا بــه جــای حــل مشــکالت اساســی، بیشــتر در 
پــی گســترش راهبردهایــی بوده ایــم کــه رونــد معمــول کســب  و کار را 

ــا خیــر. ــد ی ــه پیــش می برن ب
شــاید راهبردهــای دیگــر -  از تنظیــم مســتقیم رفتــار شــرکت  ها گرفتــه 
ــا راهکارهــای بنیــادی مثــل بازنگــری در نهــاد شــرکت - در رســیدن  ت

بــه نتیجــه مطلــوب موثرتــر باشــند.
ــر  ــاری ب ــی اجب ــررات، قوانین ــن مق ــرای تدوی ــنتی ب ــای س در مدل ه
ــا اطمینــان حاصــل شــود کــه شــرکت ها  شــرکت ها اعمــال می شــوند ت

ــد. ــت می کنن ــان رعای ــی را در رفتارهای ش ــئولیت اجتماع مس
بســیاری  در  و  پیش بینی پذیــری  ایجــاد  مقــررات،  تنظیــم  مزیــت 
ــا واکنــش سرســختانه  ــوآوری اســت. اصالحــات اگرچــه ب ــز ن مــوارد نی
شــرکت ها رو بــه رو می شــود، امــا انجــام ایــن اصالحــات از راه تنظیــم 
ــه  ــق تکی ــالح از طری ــان تر از اص ــال آس ــر ح ــه ه ــررات ب ــتقیم مق مس

ــازار اســت. ــر ب صــرف ب
راهبردهــای مقرراتــی دیگــر در تغییــر رفتــار مصرف کننــده از مســئولیت 

ــد. ــر بوده ان ــرکت  ها موثرت ــی ش اجتماع
بــرای نمونــه، برچســب  گــذاری اجتماعــی یکــی از ابزارهــای بســیار موثر 
بــرای تغییــر رفتــار مصرف کننــدگان در اروپــا بــوده اســت. همــه لــوازم 
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خانگــی بایــد دارای برچســب انــرژی باشــند و در نتیجــه وســایلی کــه 
باالتریــن بازدهــی انــرژی را دارنــد در حــال حاضــر بیــش از ۵۰ درصــد 

ــد.  ــازار را در دســت گرفته ان ب
ــا  ــت ت ــده اس ــث ش ــر باع ــار یکدیگ ــذاری در کن ــش و قانون گ پژوه
اســتانداردهای رتبه بنــدی لــوازم خانگــی نیــز همچنــان در حــال 

ــند. ــرفت باش پیش
فعــاالن و کارشناســان حقوقــی در اروپــا و آمریــکا در نگاهــی عمیق تــر 

ــد. ــی شــرکت ها را بررســی کرده ان ســاختار حقوق
ــه  ــرکت ها توج ــی ش ــه اصل ــی، وظیف ــی غرب ــام حقوق ــروزه در نظ ام
ــوی  ــی از س ــام کنش اجتماع ــه انج ــر چ ــت و اگ ــهام داران اس ــه س ب
ــردن  ــر ک ــرای حداکث ــالش ب ــا ت ــت ام ــوع نیس ــا ممن ــرکت ها لزوم ش
ــل  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــرکت ها اس ــان ش ــج در می ــاری رای ــود رفت س
شــرکت ها عمــال ســود مالــی را بــه ســود اجتماعــی ترجیــح می دهنــد.
اگــر چــه تعــداد اندکــی از نهادهــای اجتماعــی مثــل شــرکت های عضــو 
طــرح داد و ســتد منصفانــه، راهــی متفــاوت را در پیــش گرفته انــد امــا 
ــی در  ــازار راهــی طوالن ــن ب ــا در دســت گرفت ــوز ت ــن شــرکت ها هن ای

پیــش دارنــد. 
ــا درس گرفتــن از موفقیــت ایــن شــرکت ها  ــا ایــن حــال، گروهــی ب ب
ــاختار  ــا س ــزرگ ب ــرکت های ب ــرای ش ــدی را ب ــن جدی ــدل نهادی م

ســهام داری-مالکیتی پیشــنهاد داده انــد.
بــه عنــوان مثــال در ســال ۲۰۰۳ در بریتانیــا، گروهــی متشــکل از ۱۳۰ 
ــام ائتــالف مســئولیت اجتماعــی شــرکت  ها، الیحــه  ای را  ــا ن ســمن ب
تدویــن و بــرای تصویــب بــه پارلمــان پیشــنهاد دادنــد کــه بــر اســاس 
آن مدیــران شــرکت ها در قانــون بریتانیــا چنــد مســئولیت را بــر عهــده 

خواهنــد داشــت:
ــر  ــر ســهام داران خــود و هــم مســئولیت در براب هــم مســئولیت در براب

ــط  ــازمان و محی ــان س ــتان  ها، کارکن ــه باهمس ــان از جمل ــر ذینفع دیگ
زیســت. در ایــن طــرح، شــرکت ها بایــد هــر گونــه تاثیــرات منفــی بــر 
ــن  ــش آن، ای ــرای کاه ــالش ب ــن ت ــی و ضم ــان را بررس ــر ذینفع دیگ

ــد. ــوارد را گــزارش کنن م
ــی  ــث و بررس ــه بح ــوز در مرحل ــول هن ــه اص ــن مجموع ــه ای ــر چ اگ
ــود  ــب ش ــون تصوی ــکل قان ــه ش ــد ب ــت می توان ــا در نهای ــت، ام اس
ــه  ــبت ب ــه نس ــی ک ــرکت  های ــکل گیری ش ــر ش ــد ب ــرآغازی باش و س
ــش  ــتی واکن ــوع زیس ــا تن ــی، ی ــرات اقلیم ــر، تغیی ــل فق ــائلی مث مس

مناســب تری داشــته باشــند. 
ارزش هایــی همچــون برابــری و دموکراســی کــه تکیــه گاه فعالیت  هــای 
اجتماعــی هســتند، بــر ســودآوری محــض اولویــت پیــدا می کننــد و هــر 
چنــد شــرکت بایــد در حــوزه خصوصــی همچنــان ســودآور باشــد، امــا 

ایــن ســودآوری نبایــد بــه ضــرر جامعــه تمــام شــود.
تــا عملــی شــدن ایــن دیدگاه هــا در مقیــاس گســترده هنــوز راه درازی 
در پیــش اســت و بی شــک تــا زمانــی کــه جنبــش مســئولیت اجتماعــی 
شــرکت ها نوعــی بــازی روابــط عمومــی بــرای دولــت و مــردم اســت و 
همــگان را بــا حــس کاذب امنیــت بــه خــواب خرگوشــی فــرو بــرده، در 

ایــن زمینــه بــه جایــی نخواهیــم رســید.
در مســیر تغییــر از طریــق مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها جایــی هــم 
ــد  ــی بتوان ــه تنهای ــازار ب ــد اســت ب ــا بعی ــرای بازارهــا وجــود دارد، ام ب
ــان  ــه ارمغ ــی را ب ــئولیت اجتماع ــداران مس ــر طرف ــورد نظ ــرفت م پیش

ــاورد. بی
ــی دارد  ــر روان ــا تاثی ــرکت ها عمدت ــی ش ــئولیت اجتماع ــت، مس در نهای
ــترده و  ــای گس ــی چالش ه ــل واقع ــه ح ــادر ب ــدت ق ــی در بلندم ول

ــود. ــد ب ــازی نخواه ــی از جهانی س ــزون ناش روزاف
منبع: دبورا دواین/ مجله گاردین
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ابعــاد مســئولیت اجتماعــی مدیــران بــا رویکــرد دلفی 
ــورت  ــی ص ــله مراتب ــل سلس ــرگان و روش تحلی خب
ــداری  ــرگان پای ــر خب ــه نظ ــه ب ــا توج ــه، ب پذیرفت
ــدار  ــعه پای ــار توس ــن معی ــوان برتری ــی به عن اجتماع
و مســئولیت مدیریتــی به عنــوان گزینــه ارجــح، 

انتخاب شــده اســت.
ــر،  ــر حاض ــران در عص ــی مدی ــای اساس از چالش ه

ــت. ــدار اس ــعه پای ــوع توس ــر موض ــده ب ــز عم تمرک
توســعه پایــدار بــا ابعــاد مختلفــی همچــون پایــداری 
ــی و  ــداری سیاس ــی، پای ــداری اجتماع ــادی، پای اقتص
ــرا و  ــی کل گ ــد نگرش ــتی، نیازمن ــداری محیط زیس پای
ــا و  ــا تقــدم برخــی برنامه ه تمــام شــمول اســت، ام
ــعه  ــای توس ــک از محوره ــت گذاری ها در هری سیاس
پایــدار متناســب بــا الزامــات همــان منطقــه و کشــور 

اســت.
ــازمان ها  ــئولیت اجتماعی در س ــرای مس ــی، اج از طرف

و شــرکت ها،  فقــط یــک الــزام اخالقــی و یــا 
ــر  ــه عنص ــود بلک ــی نمی ش ــی تلق ــی اجتماع بازاریاب
رابطــه سیاســت های  بزرگــی در حلقــه مفقــوده 

شرکت هاســت. سیاســت های  و  دولــت 
اولویــت  تعییــن  به منظــور  کــه  تحقیــق  ایــن 
ــئولیت  ــاد مس ــن ابع ــدار و همچنی ــعه پای ــاد توس ابع
اجتماعــی مدیــران بــا رویکرد دلفــی خبــرگان و روش 
تحلیــل سلســله مراتبــی صــورت پذیرفتــه، بــا توجــه 
ــوان  ــی به عن ــداری اجتماع ــرگان پای ــر خب ــه نظ ب
برتریــن معیــار توســعه پایــدار و مســئولیت مدیریتــی 

ــت. ــده اس ــح، انتخاب ش ــه ارج ــوان گزین به عن
ــهری  ــع کالن ش ــوان در جوام ــاس می ت ــن اس ــر ای ب
و صنعتــی بــا اولویــت بخشــیدن بــه پایــداری 
ــط   ــای محی ــت دادن راهبرده ــز دخال ــی و نی اجتماع
ــی در  ــران، بازآفرین ــئولیت های مدی ــتی در مس زیس

ــام داد. ــران انج ــش مدی نق

مسئولیت اجتماعی
از دیدگاه مجلس خبرگان رهبری
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مسئولیت گریزی 
بزرگترین آفت روابط عمومی ها

ــر  ــازی تعبی ــای مج ــه فض ــران از آن ب ــه در ای ــایبر ک ــای س فض
می شــود:  مســئولیت گریزی، بــه معنــای نداشــتن نوعــی از مســئولیت 
و یــا عــدم فهــم مســئولیت نیســت، بلکــه تعارضــی برخــورد کــردن 

ــت. ــی اس ــئولیت های واقع ــا مس ب
مســئولیت گریزی یکــی از آفــات عمــده ای اســت کــه می توانــد 
خطــرات زیــادی را بــرای هــر ســازمان و از جملــه روابــط عمومی هــا 

ایجــاد کنــد.
“دنیــس مــک کوئیــل” محقــق برجســته آمریکایــی، بــا انتشــار کتابــی 
بــه نــام “نظریــه ارتبــاط جمعــی” نظام هــای رســانه ای جهــان را مــورد 
مطالعــه قــرار داده و بــه یــک طبقه بنــدی رســانه ای دســت یافتــه اســت 
کــه رابطــه: رســانه، دولــت، و جامعــه را منعکــس می کنــد. در حقیقــت 
آنچــه کــه در ایــن نظام هــا بــه عنــوان هســته مرکــزی مطــرح شــده 

اســت مفهــوم »قــدرت« و رابطــه آن بــا »رســانه« اســت.
مــک کوائیــل در ایــن زمینــه بــا نگاهــی بــه هنجارهــا و کارکردهــای 
ــرار داده و  ــورد بررســی ق ــان را م ــای ارتباطــی جه ــانه ها، نظام ه رس

آنهــا را بــه شــش دســته تقســیم کــرده اســت:

ــای  ــری، ایتالی ــان هیتل ــرا )آلم ــانه ی اقتدارگ ــام رس 1 - نظ

موســیلینی و …(
2 - نظام رسانه ی آزاد )غرب(

3 - نظام رسانه ی کمونیستی )شوروی سابق(
4 - نظام رسانه ی مسئولیت اجتماعی

5 - نظام رسانه ی توسعه بخش )وحدت گرا(
6 - نظام رسانه ی دمکراتیک )مشارکتی(

بــا نگاهــی بــه شــش نظریــه هنجــاری رســانه ها، می تــوان بــه نوعــی 
ــا  ــی کــه ب ــط عمومــی در جهــان کنون ــورد رواب از تقســیم بندی در م
گســترش امکانــات رســانه ای، خــود بــه رســانه ای فعــال تبدیــل شــده 
ــای  ــط عمومی هــا در جهــان معاصــر همپ اســت، دســت یافــت. رواب
ــم  ــه ه ــده اند ک ــل ش ــال تبدی ــانه فع ــک رس ــه ی ــود ب ــانه ها خ رس
ــا  ــتند. ام ــانه ای هس ــوای رس ــده محت ــم توزیع کنن ــده و ه تولیدکنن
ــاوت  ــی تف ــانه های جمع ــا رس ــانه، ب ــه رس ــه مثاب ــی ب ــط عموم رواب

ــد. ــاداری دارن معن
ــدرت« و رابطــه آن  ــر اســاس مفهــوم مرکــزی »ق ــه ب ــه ک همانگون
ــده اند،  ــد ش ــل متول ــک کوائی ــس م ــه دنی ــش نظری ــانه ها، ش ــا رس ب
ــی از  ــی یک ــه نوع ــه ب ــی« ک ــئولیت اجتماع ــوم »مس ــوان مفه می ت
ــوان  ــه عن ــت، ب ــانه ها اس ــوزه رس ــور در ح ــات مزب ــن نظری مهمتری
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مفهــوم مرکــزی روابــط عمومــی در نظــر گرفــت و نظریــات 
ــه کــرد. ــط عمومی هــا را طراحــی و ارائ هنجــاری و کارکــردی رواب
مــک کوائیــل در نظــام رســانه مســئولیت اجتماعــی معتقــد اســت که 
ــورد آزادی مطبوعــات  ــش در م ــه انجــام وعده های ــادر ب ــازار آزاد ق ب

نیســت و رســانه ها بایــد بیــن ســه اصــل:

الف( آزادی انتخاب فردی
ب (آزادی رسانه ها 

ج ( تعهد رسانه به جامعه، سازگاری بعمل آورند.
روابــط عمومی هــا نیــز در ایــن زمینــه بــا توجــه بــه مفهــوم مرکــزی 
»مســئولیت اجتماعــی« و رابطــه آن بــا »قــدرت ســازمانی« از یکســو 
و »جامعــه- مــردم« از ســوی دیگــر تابعــی از ایــن هنجارهــا بــوده 
ــا و  ــی از کارکرده ــده نوع ــاس منعکس کنن ــن اس ــر همی ــت. ب اس

ــن اســاس تعریــف شــده اند. ــر همی ــی هســتند کــه ب رویکردهای
ــئولیت  ــوزه مس ــوم »آزادی« در ح ــه مفه ــر چ ــه اگ ــن زمین در ای
اجتماعــی رســانه ها مطــرح شــده اســت، امــا ایــن مفهــوم در مقابــل 
قدرت هــا شــکل گرفتــه اســت کــه ایــن قــدرت در حــوزه انتخــاب 

فــردی، رســانه و جامعــه اســت. 
ــط عمومــی  ــوان »مســئولیت« در حــوزه رواب ــه می ت در همیــن زمین

را در ســه محــور ذیــل مطــرح کــرد:

)1( مسئولیت سازمان
)2( مسئولیت روابط عمومی

)3( مسئولیت سازمان و روابط عمومی در برابر جامعه
ایــن ســه رویکــرد مســئولیتی چنانچــه بــا همدیگــر همســو نباشــند، 
اختــالل اساســی در ارتباطــات همــه آنهــا ایجــاد و در نهایــت منجــر 

ــه »ســکته ارتباطــی« می شــود.  ب

رویکردهــای روابــط عمومــی کــه می تــوان آنهــا را »هنجارشناســی 
روابــط عمومــی« در حــوزه مســئولیت دانســت می توانــد در اشــکال 

ذیــل دیــده شــوند:

1- روابــط عمومــی مســئولیت محور: در ایــن رویکــرد، 
مهمتریــن وظیفــه روابــط عمومــی »مســئولیت اجتماعــی« و توجــه 
ــای  ــط عمومی ه ــئولیت داری در رواب ــاد آن اســت. مس ــه ابع ــه هم ب

ــت.  ــان اس ــای آن ــه فعالیت ه ــامل کلی ــئولیت محور، ش مس
ایــن ویژگــی منعکس کننــده مســئولیت محوری ســازمان اســت. 
ــط  ــد، رواب ــا جامعــه مســئول بدان ســازمانی کــه خــود را در رابطــه ب

ــد. ــرار می ده ــت ق ــورد تقوی ــئولیت دار را م ــی مس عموم
ایــن مســئولیت در دو جهــت فعالیــت می کنــد: مســئولیت در رابطــه 

بــا ســازمان و مســئولیت در رابطــه بــا جامعــه و مــردم.
ــورد  ــی را م ــط عموم ــرد رواب ــن رویک ــرد، ضروری تری ــن رویک ای

تاکیــد قــرار می دهــد.

مســئولیت پذیری،  مســئولیت پذیر:  عمومــی  روابــط   -2
اگرچــه داشــتن نوعــی از رویکــرد مســئوالنه اســت، امــا عمدتــا بــر 
ــورد  ــود، م ــن می ش ــئولیت تعیی ــوان مس ــه عن ــه ب ــه ک ــاس آنچ اس

ــود.  ــرای آن می ش ــرار داده و پذی ــه ق توج
ــرای  در اینجــا، اگــر چــه مســئولیت پذیری ویژگــی قابــل توجهــی ب
ــرد  ــک رویک ــوان ی ــه عن ــد ب ــا می توان ــت، ام ــی اس ــط عموم رواب

ــی شــود.  ــه معرف منفعالن
ــی  ــک عمــل پیشــین گرایانه نیســت بلکــه اقدام مســئولیت پذیری ی

ــت.  ــین گرایانه اس پس
ــری  ــکال دیگ ــه اش ــئولیت پذیری را ب ــوم مس ــوان مفه ــه می ت البت
معنــا کــرد ولــی آنچــه کــه از ایــن مفهــوم موردنظــر اســت همیــن 
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معنایــی اســت کــه مطــرح شــده اســت.

ــط عمومــی مســئولیت گریز: مســئولیت گریزی یکــی  3- رواب
از آفــات عمــده ای اســت کــه می توانــد خطــرات زیــادی را بــرای هــر 
ســازمان و از جملــه روابــط عمومی هــا ایجــاد کنــد. مســئولیت گریزی، 
بــه معنــای نداشــتن نوعــی از مســئولیت و یــا عــدم فهــم مســئولیت 
ــی  ــئولیت های واقع ــا مس ــردن ب ــورد ک ــی برخ ــه تعارض ــت، بلک نیس
اســت.  روابــط عمومــی مســئولیت گریز، تــالش می کنــد کــه نوعــی 
ــئولیت  ــف و از مس ــود تعری ــرای خ ــه ای را ب ــئولیت های کلیش از مس
ــار  ــئولیت داری دچ ــم مس ــه توه ــه ب ــازمانی ک ــود.  س ــی دور ش واقع
را در خــود پــرورش  می شــود، روابــط عمومــی مســئولیت گریز 
ــمت  ــه س ــازمان را ب ــز س ــود نی ــی، خ ــط عموم ــن رواب ــد. ای می ده

»مسئولیت نشناســی« ســوق می دهــد.

4- روابــط عمومــی مســئولیت نمــا: روابــط عمومــی 
توجیه کننــده مســئولیت ها و وظایــف، تبیین کننــده مســئولیت ها 
بــه شــکلی کــه ســازمان تمایــل داشــته باشــد، تفســیرکننده 
ــخصی  ــای ش ــاس رویکرده ــر اس ــئولیت ها ب ــن مس ــی تعیی چگونگ
و نــه اجتماعــی و مردمــی، روابــط عمومــی مســئولیت نمایــی اســت.
اگــر چــه تــالش می کنــد رویکــرد مســئوالنه را بــه نمایــش بگــذارد، 
ــوب  ــا در چارچ ــام و ی ــی ع ــب اخالق ــئولیت در قال ــن مس ــا ای ام
اجتماعــی و مردمــی گنجانــده نمی شــود و رویکــردی از نوعــی 
مســئولیت اســت کــه بــر اســاس نــگاه شــخصی و ســازمانی طراحــی 
شــده اســت و می توانــد بــرای مســئولیت واقعــی ســم مهلــک باشــد.

5- روابــط عمومــی مســئولیت جو: روابــط عمومــی در 
ــک  ــود، ی ــرای خ ــاص ب ــام و خ ــئولیت ع ــف مس ــتجوی تعری جس
ــالل  ــی از اخت ــار نوع ــه دچ ــت ک ــئولیت جو اس ــی مس ــط عموم رواب

در تشــخیص وتصمیم گیــری اســت. 
از طرفــی می توانــد در مســیر قــرار گرفتــن در راه مســئولیت 
محــوری باشــد. در ایــن رویکــرد، همفکــری بــا متخصصــان، 
اســتفاده از تجربیــات دیگــران، دقــت در تشــخیص حــوزه مســئولیتی 

خــاص در کنــار اخــالق مســئولیت عــام کــه می توانــد بطــور کلــی 
در مطالعــات مربــوط بــه مســئولیت اجتماعــی دیــده شــود، از اهمیــت 

ــوردار اســت. ــژه ای برخ وی
روابــط عمومی هــا اگرچــه همیشــه تــالش می کننــد کــه بــه 
مســئولیت محوری،  مســئوالنه،  فهــم  نظــر  از  مناســب  شــکل 
ــئولیت های  ــق مس ــئولیت پذیری، و کال تحق ــئولیت خواهی، مس مس
ــا  ــول ی ــل قب ــطح قاب ــود را در س ــازمانی، خ ــوزه س ــی در ح اجتماع
فراتــر از آن در ســطح بســیار خوبــی از ایــن جهــت مطــرح نماینــد، 
ــه تنهــا فهــم  ــده اســت، ن ــه تعیین کنن ــن زمین ــا آنچــه کــه در ای ام
ــه  ــدن جامع مســئولیت داشــتن از منظــر خــود، بلکــه مســئولیت دی
ــدن، در  ــط عمومــی آن اســت. دی ــورد ســازمان و رواب ــردم در م و م
ــط عمومــی  ــد در رواب اینجــا، یــک قــدرت دو ســویه اســت کــه بای
ــه ســمت روابــط عمومــی باشــد. ایــن  ــه ســمت مــردم و مــردم ب ب
مســئولیت، زمانــی دیــده می شــود کــه ایــن دو نــگاه بــا همدیگــر در 

ــد. ــی کنن ــوب تالق نقطــه مطل
آینــده هــر روابــط عمومــی مربــوط بــه ترســیم جایــگاه خــود از نظــر 
»مســئولیت اجتماعــی« اســت. همــه هنجارهــای روابــط عمومی هــا و 
کارکردهــای آنهــا نهایتــا در قالــب مســئولیت تعریــف و دیده می شــود. 
ــن  ــط عمومــی را تضمی ــگاه، فلســفه وجــودی رواب ــب و جای ــن قال ای
می کنــد. قالــب و جایگاهــی کــه بایــد بخوبــی بــا فهــم فلســفه روابــط 

عمومــی و ضــرورت آن در جامعــه همســو و همــگام باشــد.
ناگفتــه نمانــد یکــی از دشــمنان نظام هــای مــردم ســاالر آزادی هــای 
مطلــق هســتند، زیــرا آزادی مطلــق باعــث هــرج و مــرج در جامعــه 
می شــود و مســأله تزاحــم حق هــا بــه وجــود خواهــد آمــد بنابرایــن 
یکــی از پایه هــای وجــودی نظام هــای مــردم ســاالر وجــود نظــارت 
ــق  ــد طب ــا بای ــن نظارت ه ــت ای ــا اس ــح برآزادی ه ــت و صحی درس

قانــون و طــی تشــریفات خاصــی صــورت گیــرد.
بایــد بــه گونــه ای نظــارت کنــد کــه بــه شــفافیت  دولــت 
ــظ  ــا حف ــاند و آزادی ه ــیبی نرس ــازی آس ــای مج ــانی فض اطالع رس
شــود و از طرفــی دیگــر فهــم عمومــی در خطــر نیفتــد بــه همیــن 
خاطــر شــاید مجمــع نظارتــی متشــکل از کارشناســان و نماینــدگان 

ــازد. ــرآورده س ــم را ب ــن مه ــد ای ــی بتوان ــه مدن جامع
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مشارکت جامعه خصوصی 
در پروژه های اجتماعی

پروژه هــای  در  نیکــوکاران  اهــداف  و  فعالیت هــا  مهم تریــن  از   
اجتماعــی، جلــب مشــارکت و درگیــر کــردن افــراد در حــل مشــکالت 
جامعــه اســت. یکــی از ایــن فعالیت هــا می توانــد مشــارکت و 
ــت  ــای کیفی ــکالت و ارتق ــل مش ــی در ح ــه  محل ــازی جامع همراه س

ــا باشــد. ــی  آن ه زندگ
اهمیــت  همــکاری بــا بخــش خصوصــی در رفــع مشــکالت اجتماعــی 
)بخــش  تجــاری  شــرکت های  می شــود.  آشــکارتر  بــه روز  روز 
ــداف  ــق اه ــه تلفی ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــز ب ــی( نی خصوص
ــودمند  ــا، س ــرای آن ه ــتراتژی های کاری  ب ــا اس ــی ب ــود اجتماع بهب
ــود. از طرفــی حضــور و مشــارکت شــرکت های خصوصــی  خواهــد ب
ــال  ــا در قب ــئولیت پذیری آن ه ــانه مس ــی نش ــای اجتماع در فعالیت ه

ــت. ــکالت آن اس ــه و مش جامع
بــه گفتــه »تــام مــوِری« )Tom Murray(، نایــب رئیــس ائتالف هــای 
محیط زیســت  از  دفــاع  صنــدوق  در  عمومــی  و  خصوصــی 
)Environmental Defense Fund(، »شــرکت ها عالقه منــد هســتند 
کــه بــه ریشــه مشــکالت اجتماعــی رســیدگی کننــد بــه جــای اینکــه 

ــد. ــی کار کنن ــرات منف ــط روی اث فق
ــی  ــکالت بزرگ ــا مش ــی ب ــه تنهای ــد ب ــازمانی  نمی توان ــچ  س هی
ــود شــدن  ــدازه، ناب ــرات اقلیمــی، ماهی گیــری بیــش از ان ــد تغیی مانن
ــکاری در ســطح  ــه  هم ــاز ب ــن نی ــا و… مواجــه شــود، بنابرای جنگل ه
وســیع تری دارد. در اصــل انگیــزه تــالش بخــش خصوصــی، بیشــتر 

ــه.« ــای خیری ــا فعالیت ه ــت ت ــود اس ــع خ ــت از مناف حفاظ

»جنــت وب« )Janet Webb(، مدیــر کل یــک شــرکت الــوار در 
ــک  ــه ی ــه ب ــزه خودخواهان ــک انگی ــا ی ــدا ب ــد: »ابت ــا می گوی کالیفرنی
شــبکه محیط زیســتی پیوســتم.« هــدف ایــن شــبکه، ترویــج اســتفاده 
ــانتا  ــای »س ــا و کوه ه ــی و جنگل ه ــع طبیع ــدار از مناب مناســب و پای

کــروز« اســت.
بــرای خانــم »وب«، همــراه شــدن بــا ایــن گــروه بــه منزله مشــارکت 
در تعییــن معنــای »زمیــن داری مســئوالنه« اســت. خانــم وب افــزود: 
ــه  ــود، چراک ــم ب ــا مه ــبکه گفتگوه ــن ش ــور در ای ــا حض ــرای م »ب
اســتفاده مســئوالنه از منابع طبیعــی قســمت مهمــی از سیاســت های 
محیط زیســت محلــی اســت و اگــر مــا در تعییــن ایــن معنــا 
ــه  ــر گرفت ــدی در نظ ــای بع ــان در گفتگوه ــیم، دیدگاه م ــاکت باش س

نمی شــود.«

همه برای یک هدف اجتماعی
ــاد و  ــی و مرم نه ــای خصوص ــن بخش ه ــکاری بی ــه هم ــش ب گرای
ــواالت  ــی، س ــش خصوص ــری بخ ــور و درگی ــت حض ــناخت اهمی ش
ــی   ــه هــدف اصل ــد ک ــی ایجــاد می کن ــن مدن ــرای فعالی ــازه ای را ب ت
آن هــا بســیج کــردن عناصــر اجتماعــی بــرای رســیدگی به مشــکالت 
پیچیــده جامعــه اســت. از جملــه این کــه چگونــه ســازمان های 
مردم نهــاد و یــا ترویج گــران، حمایــت بخــش خصوصــی را در 
ــه می شــود  ــه اهــداف اجتماعی شــان جلــب کننــد؟ چگون دســتیابی ب
ــای  ــوی انگیزه ه ــه س ــه ب ــوی و خیری ــد معن ــث را از روی قواع بح
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ــاخت  ــی س ــبکه ائتالف ــک ش ــود ی ــه می ش ــد؟ چگون ــادی ببرن م
کــه هــم بــه اهــداف مثبــت اجتماعــی برســد و هــم بــرای بخــش 

ــد؟ ــودآور باش ــی س خصوص
ــرات  ــی از تاثی ــا مثال های ــت ت ــده اس ــعی ش ــش، س ــن پژوه در ای
مشــارکت بخــش خصوصــی )شــرکت ها( در فعالیت هــای اجتماعــی 

را  شناســایی و بیــان کنیــم.
خبــر هیجان انگیــز و دل گــرم کننــده اینکــه هــم اکنــون شــبکه های 
خصوصــی و  مدنــی در سراســر دنیــا فعــال هســتند. بــه عنــوان مثــال  
ــی  ــد طراح ــف مانن ــای مختل ــبکه ها در زمینه ه ــن ش ــی از ای بعض
ــه  ــد ک ــام داده ان ــی انج ــدار فعالیت های ــری پای ــیوه های ماهی گی ش

رویکــرد حفــظ آب زیــان را هــم در بــر دارد.
ائتــالف  شــرکت های خصوصــی و ســازمان های مردمــی کــه 
ــه  ــی ک ــوند و گروه های ــا ش ــودی جنگل ه ــع ناب ــد مان ــعی می کنن س

ــدار اســت. ــالم و پای ــی س هدفشــان ایجــاد سیســتم غذای
ــه کار  ــن اســت ک ــا، ای ــه  همکاری ه ــروع این گون ــی ش ــش اصل چال
در زمینــه اجتماعــی بــا اهــداف بخــش خصوصــی متناقــض اســت. 
ــن دو  ــن ای ــد بی ــی بای ــاالن اجتماع ــدگاه، فع ــن دی ــر ای ــرای تغیی ب

ــر برقــرار کننــد. حــوزه  ارتبــاط موث
ــد  ــر می توان ــر و پایدارت در واقــع، بخــش اجتماعــی هنگامــی موفق ت
بــه فعالیت هایــش ادامــه دهــد کــه ایجــاد این گونــه روابــط را جــزو 

فعالیت هــای اصلــی و مهــم ســازمانی  خــود قــرار دهــد.
ــی  ــئولیت پذیری اجتماع ــج مس ــرای تروی ــد ب ــی بای ــاالن اجتماع فع
ــان  ــرای آن ــای مشــخصی  را ب ــد  و برنامه ه ــالش کنن شــرکت ها ت
ــد کــه او هــم  ــا  صاحــب یــک شــرکت هــم  بدان طراحــی کننــد ت
ــروژه  ــک پ ــی در ی ــا همراه ــه ب ــی  دارد و چگون ــئولیت اجتماع مس
ــه جــا آورد. ضمــن این کــه  ــد ایــن مســئولیت را ب اجتماعــی می توان

ایــن فعالیــت همچنــان برایــش ســودآور باشــد.
از  یکــی   )Sundaa Bridgett-Jones( بریجت-جونــز«  »ســوندا 
نایب مدیــران ســازمان »راکفلــر« )Rockefeller Foundation( اهمیــت 
ــا  ــه »ارزش« واضــح را در جلــب  همــکاری بخــش خصوصــی ب ارائ

ــد: ــریح می کن ــود تش ــات خ ــی از تجربی تعریف
ــا  ــم ام ــره می کردی ــروه مذاک ــک گ ــا ی ــال ب ــک س ــا ی ــا تقریب »م
ــا خودمــان را روشــن  ــرای آن هــا »ارزش«  همــکاری ب نتوانســتیم ب
کنیــم. از ایــن ناکامــی یــاد گرفتیــم کــه وقتــی بــا بخــش خصوصــی 
می خواهیــم شــریک شــویم، بایــد بــه طــور واضــح توصیــف کنیــم 

کــه چــرا ایــن  همــکاری بــرای هــر دو طــرف ســودمند اســت.«
مشارکت جامعه خصوصی در پروژه های اجتماعی

عکس عکس 
جــدول توصیــف و شفاف ســازی فراینــد بــرای جلــب و ایجــاد 

ــکاری  هم

شیوه های بهبود فرآیند همکاری
ــد  آگاهــی از آن چــه می خواهیــم انجــام دهیــم و شفاف ســازی فراین
بــرای جلــب و ایجــاد  همــکاری خیلــی مهــم اســت. در ایــن فرآینــد 

نــکات زیــر را مــد نظــر قــرار بدهیــد:

1- ارزش ها و منافع  همکاری 
ــی  ــی و مردم ــرکت های خصوص ــن ش ــکاری بی ــی  هم ــدف اصل ه
مبادلــه »ارزش هایــی« اســت کــه ایــن  همــکاری را بــرای دو طــرف 

ــد. ــودمند می کن س
فعاالیــن اجتماعــی بایــد نشــان دهنــد کــه نــه تنهــا بخــش خصوصی 
می توانــد از ایــن  همــکاری مســتقیمًا بــه نفــع کار اصلــی خــود بهــره 
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ــز  ــود نی ــی خ ــای فرع ــه نیاز ه ــور غیر مســتقیم ب ــه به ط ــرد، بلک بگی
ــد. ــیدگی می کن رس

ــت از  ــرای حفاظ ــروه ب ــک گ ــن ی ــکاری بی ــال، هم ــوان مث ــه عن ب
منابــع طبیعــی یــک منطقــه چــه ربــط و ســودی بــرای منافــع یــک 
شــرکت خصوصــی دارد؟ یــا چــرا دسترســی بــه مدرســه های خــوب 
بــرای کــودکان محــروم بــه رشــد اقتصــاد محلــی کمــک می کنــد؟
مشــارکت موثــر بخــش خصوصــی می توانــد دســتیابی بــه برخــی از 
اهــداف اجتماعــی را ســرعت بخشــد، اهدافــی کــه در نقطــه کانونــی 

و اصلــی ایــن بخــش نقــش دارنــد.
ــرد  ــب ک ــه  همــکاری بخــش خصوصــی را می شــود جل شــیوه ای ک
تــا حــد زیــادی بســتگی بــه ارائــه منافــع  همــکاری دارد. پــس مهــم 
ــن باشــید کــه پیشــنهاد  همــکاری ســمن  ــل مطمئ اســت کــه از قب

شــما بــرای شــرکت مــورد نظرتــان ارزشــمند اســت.

ــب  ــراد مناس ــات و اف ــرکت ها، موسس ــایی ش 2- شناس
بــرای  همــکاری

شناســایی شــرکای مناســب بــرای   همــکاری از مهم تریــن و 
شناســایی  فراینــد  این کــه  بــرای  اســت.  قدم هــا  دشــوارترین 
ــته  ــار دس ــه چه ــا را ب ــود، آن ه ــاده تر ش ــرکت ها س ــات و ش موسس

می کنیــم: تقســیم 
شرکت ها/موسســاتی کــه هدف شــان ســودمند بــودن در کوتــاه 
ــد بیشــترین مقــدار ســود  ــدگاه می خواهن ــن دی ــا ای مــدت اســت و ب
را بــرای ســرمایه گذاران خــود بــه دســت آورنــد، کــه ممکــن اســت 

باعــث شــود بــه وجهــه خــود صدمــه بزننــد.
ــی  ــع مال ــد مناب ــات می توانن ــه موسس ــرمایه گذاران این گون ــا س ام

ــد. ــه مشــکالت اجتماعــی کنن ــر صــرف رســیدگی ب خــود را راحت ت
شرکت ها/موسســاتی کــه اســتراتژی های خــود را بــر اســاس عناصــر 
ــن  ــه ممک ــد، ک ــن می کنن ــان تعیی ــا ذی نفع ــان ب ــی و روابط ش برون
ــای  ــده و فرصت ه ــی ش ــس العمل ــی عک ــود خیل ــث ش ــت باع اس

ــد. کاری را از دســت بدهن
جــزء  اجتماعــی  تاثیر گــذاری  کــه  موسســاتی  و  شــرکت ها 
ــد اســت  ــای جدی ــب بازاره ــرای جل ــا ب ــی آن ه ــتراتژی های اصل اس
و همراهــی بــا ســازمان های مردم نهــاد باعــث می شــود وجهــه 
ــب  ــات جل ــی اوق ــت برخ ــن اس ــا ممک ــند، ام ــته باش ــی داش مثبت
ــن  ــه ای ــا هزین ــه ب ــا موسس ــرکت و ی ــرمایه گذاران ش ــت س موافق

ــد. ــخت باش ــان س ــتراتژی برایش اس
ــی،  ــذاری اجتماع ــه تاثیر   گ ــه در زمین ــات ک ــا موسس ــرکت ها و ی ش
ــاس  ــن اس ــر ای ــود را ب ــتراتژی خ ــا اس ــه تنه ــد و ن ــوآوری می کنن ن
پایه ریــزی می کننــد، بلکــه محصــوالت و ســرویس های آن هــا 

ــوند. ــه می ش ــدگاه ارائ ــن دی ــا ای ــم ب ه
ــفید و  ــن س ــه ای ــی ب ــای واقع ــته بندی ها در دنی ــن دس ــه ای ــا اینک ب
ــرای انتخــاب شــرکای مناســب کمــک  ــد ب ســیاهی نیســت، می توان

بزرگــی باشــد.

3- تعیین نقش شرکت ها و موسسات شریک
بعــد از جلــب شــریک بخــش خصوصــی مناســب، بــرای شــرکت در 
یــک فعالیــت و یــا پــروژه اجتماعــی، گام بعــدی تعییــن نقــش ایــن 

ــا موسســات و چهارچــوب  همــکاری شــما اســت. شــرکت ها ی
ــد  ــرف بای ــر ط ــه ه ــی ک ــا و منابع ــل تالش ه ــد حداق ــدا بای از ابت
اعطــا کنــد مشــخص باشــد. بــه عنــوان مثــال فکــر کنیــد کــه چنــد 
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نفــر بایــد بــه جلســه ها بیاینــد و چنــد جلســه در مــاه بــرای پیشــرفت 
کار الزم اســت. در تعییــن کــردن ایــن نقش هــا بــه ایــن فکــر کنیــد 
ــی و انســانی الزم  ــع مال ــت، مناب ــزان وق ــه می ــه شــریک شــما چ ک
ــد  همــکاری خــود را انجــام دهــد.  ــن شــیوه بتوانن ــه بهتری ــا ب دارد ت
حتــی می توانیــد بــه آن هــا کمــک کنیــد کــه از منابــع معنــوی خــود 

ــد. ــتفاده کنن ــه اس ــور خالقان به ط
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای ــاالن اجتماع ــیاری از فع ــزرگ بس ــتباه ب اش
بخــش خصوصــی صرفــا بــه عنــوان اهداگــر نــگاه می کننــد کــه فقــط 
منابــع مالی شــان می توانــد در اجــرای فعالیت هــای ســازمان های 
مردمــی تاثیرگــذار باشــد. در صورتی کــه اگــر پــروژه تعریــف شــده از 
طــرف ســازمان های مــردم نهــاد در حــوزه کاری یــک شــرکت و یــا  
موسســه  باشــد، آن هــا می تواننــد اســتراتژی های مــورد نظــر را جــزء 
عملکــرد روزمــره خــود قــرار دهنــد کــه از  همــکاری مــوازی بیــن دو 

بخــش خصوصــی و اجتماعــی بــه مراتــب موثرتــر خواهــد بــود.

4- ارائه تصویر از موفقیت های آینده این همکاری ها
ارائــه داســتانی کــه نشــان می دهــد مشــکل چیســت؟ هــدف 
ــن  ــراری ای ــی از برق ــای اجتماع ــا پروژه ه ــاد ی ــازمان های مردم نه س
ــه  ــرای دســتیابی ب همراهــی و  همــکاری چیســت؟ و معیارهایشــان ب
ــاد و  ــا در ایج ــن قدم ه ــت؟ از مهم تری ــواردی اس ــه م ــی چ کامیاب

ــد. ــاب می آین ــه حس ــق ب ــکاری موف ــکل گیری  هم ش
مهــم اســت کــه بــه مدیــران و اعضــا شــرکت ها و موسســات 
خصوصــی نشــان دهیــد کــه رســیدن بــه اهــداف در ایــن  همــکاری و 
ائتــالف بــه چــه معنــا اســت؟ و نقــش هــر کــدام از طرفیــن  همــکاری 

ــه ایــن اهــداف چیســت؟ در رســیدن ب
ــن  ــر را تعیی ــورد نظ ــکل م ــاد مش ــما ابع ــت ش ــن روای ــه ای در ارائ
ــه  ــیدن ب ــای رس ــد، چالش ه ــه می کنی ــی ارائ ــد، راه حل های می کنی
ــه  ــه چگون ــد ک ــخص می کنی ــد، مش ــن می کنی ــداف را روش ــن اه ای
ــی  ــه خصوص ــک شرکت/موسس ــد کاری ی ــر رون ــکالت ب ــن مش ای
ممکــن اســت تاثیــرات منفــی داشــته باشــد، یــا ارزش هــای بــازاری 
کــه بــا  همــکاری می توانــد عایدشــان شــود و باالخــره اینکــه 
ــد در جامعــه ایجــاد  ــی را می توان ــن  همــکاری چــه تحوالت نتیجــه ای
ــن  ــان و موتلفی ــرای ذی نفع ــد ب ــب می توان ــت جال ــه روای ــد. ارائ کن
انگیزه ســاز باشــد و در نهایــت منجــر بــه موفقیــت شــبکه تاثیرگــذار 

ــود. ــی ش اجتماع

مثال بومی و ملموس
ــم امــا همیشــه مثال هــای  از مشــارکت شــرکت های خارجــی خواندی
ــش  ــارکت بخ ــر از مش ــه ای دیگ ــتند. نمون ــر هس ــی ملموس ت بوم

ــی: ــای اجتماع ــی در فعالیت ه خصوص
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ــازان   ــه س ــی قطع ــن نقدینگ تامی

ــور ــی کش ــعه خودروی ــن توس متضم

 چندی پیش نایب رئیس کمیســیون اصل 9۰ مجلس شوراي اسالمی 
در بازدیدی که از گروه خودروســازی ایران خودرو داشــت، بیان کرد 
که مجلس آماده هــر گونه همکاری با خودروســازان در رابطه با تامین 
نقدینگی جهاد خودکفایی است. در این میان آنچه مهم به نظر می رسد 
اینکه خودکفایی در تولید قطعات خودرویی به ویژه قطعات »های تک« 
یکی از ضروریات صنعت خودروســازی ماســت اما مهم تر از آن تامین 
نقدینگی در شرکت های خودروسازی اســت تا بتوان قطعه سازان را به 

همکاری مستقیم و ایده پردازانه تشویق کرد. 
اینکه امروز به فکر جهاد خودکفایی در صنعت قطعه سازی افتاده  ایم به 
دلیل تحریم های بین المللی اســت که به ایران و صنعت خودروسازی 
تحمیل شده اســت؛ اما نکته اصلی این اســت که با رفع تحریم ها نباید 
سیاســت خودکفایی در تولید قطعات و محصول تغییــر کند و یکی از 
راه هاي مصون ســازي اقتصاد و صنعــت خودروي کشــور تداوم این 
سیاست است. اگر تامین نقدینگی شــرکت های خودروساز را هدفمند 

اجرا کنیم، در آن صورت می توانیم قطعه ســازان قدرتمند، متخصص و 
نوآور همراه با دانــش فنی را در این بخش جذب و خــودروي با کیفیت 
و قابل عرضــه در بازارهاي بین المللی تولید کنیــم. عالوه بر نقدینگی، 
خودروسازان باید تامین کنندگان و ســازندگان قطعه را از نظر طراحی و 

مهندسی تقویت کنند.
برای روشن تر شدن موضوع نظرات سه کارشــناس خودرویی را درباره 
نقش نقدینگی خودروسازان در تامین ســرمایه و خودکفایی قطعات و 

کیفیت خودروها می خوانید:  

نقدینگی کافی در صنعت خودروسازی وجود ندارد
مازیار بیگلو، دبیر انجمن ســازندگان قطعــات و مجموعه های خودرو 
ایران با اشــاره به اینکه نقدینگی یکی از مهمتریــن ارکان تولید داخل 
و خودکفایی در تولید اســت، گفت: تا زمانی که قطعه ســازان دنبال نقد 
کردن طلب های خود از خودروسازان هستند و خودروسازان نیز با کمبود 
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نقدینگی مواجه بوده و در پی تامین پول برای پرداخت دیون قطعه ســازان 
هستند، انتظار سرمایه گذاری قطعه ساز برای داخلی سازی قطعات منطقی 

نیست.
وی با اشــاره به پیشنهاد قطعه ســازان برای شــرکت های خودروسازی و 
وزارت صمت درباره خودکفایی قطعه ســازی صنعت خودرو گفت: پیشنهاد 
ما این بود که سرمایه سخت افزاری و ثابتی که برای راه اندازی پروژه های 
خودکفایی نیاز است، از محل صندوق توسعه ملی تامین شود، اما این اتفاق 

نیفتاد.
دبیر انجمن ســازندگان قطعات، به مواد اولیه قطعات نیز اشاره کرد و افزود: 
باید در نظر داشــت که تامین مواد اولیه هزینه برتریــن بخش تولید قطعات 
خودرو و دیگر قطعات اســت. از سوی دیگر بســیاری از مواد اولیه در داخل 
تولید نمی شــود. پس باید در کنار تولید قطعات، به فکر تولید مواد اولیه هم 
باشیم تا بتوانیم در هماهنگی با صنایع زیرساختی و مادر، موادی مانند ورق 
های استیل، مواد اولیه الســتیک، پلی آمیدها در میان پالستیک ها را برای 
قطعه ســازان مهیا کنیم. البته راه دیگری هم وجود دارد که ارزبری باالیی 

دارد و آن هم تامین نقدینگی مواد اولیه قطعه سازان برای واردات است. 
وی ادامه داد: باید در نظر داشته باشــیم حتی اگر خط تولید و مونتاژ قطعات 
آماده شــود، در نهایت وقتی مشــکل تامین قطعات وجود دارد، قطعه ساز 

نمی تواند تولید موفق داشته باشد. 
این قطعه ســاز خودرویی در ادامه به پیشــرفت تولید داخلی قطعات پس از 
جهاد خودکفایی قطعات اشــاره کرد و افزود: با توجه به اینکه شرکت  های 
خودروسازی به ویژه دو شــرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا، میز خودکفایی 
قطعات را راه اندازی کردند و تامین نقدینگی از ســوی دولت و خودروسازان 
انجام شد، برخی قطعات اکنون به تولید انبوه رسیده اند و تعدادی دیگر هم تا 

پایان سال به خودکفایی و تولید انبوه می رسد. 
بیگلو همچنین با اشاره به تولید انبوه قطعاتی که داخلی سازی آنها آغاز شده 
است، گفت: بوستر پژو ۲۰۶ از جمله قطعاتی است که از محل واردات تامین 
می شــد در حالی که االن با بیش از ۸۰ درصد داخلی ســازی، در تولید آن 

خودکفا شده ایم. 
وی در ادامه با تاکید برب اینکه مشکل کنونی نقدینگی میزهای تخصصی 
تولید داخل قطعات است، افزود: قطعه سازانی که در میزها شرکت کرده و در 
تولید قطعه ای خودکفا شدند بیشتر از نقدینگی مجموعه خود استفاده کرده 
اند و اکنون برای تامین مخارج روزانه با مشــکل جدی مواجه شده اند و این 
نقدینگی حداقل برای قطعه سازان طرف قرارداد در میزهای تخصصی باید 

از محل صندوق توسعه ملی یا مرجع دیگر تامین شود.
بیگلو با اشــاره به اینکه بزرگترین مشکل، مشــکل نقدینگی است که مانع 
رشد تولید خودروساز و همچنین عدم استفاده از ظرفیت کامل قطعه سازان 
شده است و روز به روز این مشــکل نیز در صنعت خودرو جدی تر می شود، 
ادامه داد: تنها راهکار شــرایط موجود افزایش تولید و باال بردن نرخ تولید در 
شرکت های خودروسازی است که این مســاله نیز نیازمند تامین نقدینگی و 
همچنین تامین قطعات »های تک« است که همچنان امکان تولید و تامین 

ندارد.
وی به خروج بخش زیادی از نقدینگی خودروســازان به دنبال زیان انباشته 
این بخش اشاره کرد و گفت: در چند سال گذشته نقدینگی خودروسازان به 
دست دالالن و سفته بازان در حاشیه بازار خودرو منتقل شده و این افراد پول 

کالنی را به جیب زدند.
دبیر انجمن ســازندگان قطعات و مجموعه های خودرویــی با بیان اینکه با 
تکمیل حجم زیادی از خودروهای ناقص ایران خودرو و سایپا، خودروسازان 
دوباره فعال شدند، تصریح کرد: با جان گرفتن تولید قطعات در ماه های اخیر، 
سایپا و ایران خودرو حجم زیادی از خودروهای ناقص را تکمیل کردند. این 
موضوع سبب شد که قیمت خودرو کنترل شود. اما اگر نقدینگی تامین نشود 
به طور حتم دوباره صنعت خودروسازی دچار مشکل شده و تشنج دوباره به 

بازار باز می گردد. 

نیاز کمک دولت در ساخت قطعات
از ســوی دیگر دبیــر انجمــن تخصصی صنایــع همگــن نیرومحرکه و 
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قطعه سازان کشور معتقد است که کمبود نقدینگی، ضعف درساخت قطعات 
های تک و ناکافــی بودن زیرســاخت ها از جمله بزرگترین موانع ســاخت 

قطعات داخلی است. 
آرش محبی نژاد با اشــاره به اینکه قطعه ســازان با مشکالت مالی زیادی 
روبرو هستند، افزود: وضعیت مالی قطعه سازان بسیار بد است و آنها امکان 

سرمایه گذاری در پروژه های جدید را بدون حمایت و کمک دولت ندارند.
وی با اشاره به اینکه صنعت قطعه ســازی  با مشکل نقدینگی مواجه است، 
ادامه داد: درحال حاضر قطعه ســازان برای تامین سرمایه جاری با مشکل 
جدی مواجه شــده اند و برای اینکه بتوانند چرخ تولیدشــان را بگردانند، 

حداقل باید مطالبات معوقشان را از خودروسازان بگیرند. 
محبی نــژاد با تاکید بــر مطالبات قطعه ســازان از صنعت خــودرو، گفت: 
قطعه سازان درشــرایط امروز امکان ســرمایه گذاری جدید را ندارند و عمال 
ادامه فعالیت فعلی شان هم با چالش روبه رو است. از همین رو، ضروری است 
یک کار اساسی درحوزه خودروســازی و قطعه سازی انجام شود. این کار نیز 

باید با تزریق سرمایه خارج از صنعت خودرو و توسط مسئوالن باشد. 

تامین نقدینگی متضمن توسعه صنعت خودروسازی
محمد رحیمیان، کارشــناس خودرو نیز با اشــاره به اصل تامین نقدینگی 
برای صنعت خودروسازی گفت: صنعت خودروسازی ما به ویژه دو شرکت 
ایران خودرو و سایپا با توجه به اینکه قرار اســت خودکفا باشند، باید توان 

تامین نقدینگی قطعه سازان را داشته باشند. 
وی افزود: اینکه این دو خودروساز برای خودکفایی قطعات، فراخوان زده 
اند، باید سرمایه الزم را تامین کرده باشند. چراکه با توجه به اقتصاد کنونی 
کشور و وضع تولیدکنندگان، قطعه ســازان با کمبود نقدینگی و مواد اولیه 

روبه رو هستند.
این کارشــناس خودرویی ادامه داد: اگر بخواهیم در صنعت خودروسازی 
پیشرفت داشته باشیم، باید قطعات با کیفیت بسازیم و ساخت این قطعات 
با کیفیت نیازمند تامین نقدینگی در حوزه مــواد اولیه و تامین هزینه های 

جاری قطعه سازان است. 
رحیمیان با اشــاره به اینکه قطعه ســازان بــرای خودکفایــی، نیازمند 
سرمایه گذاری اســت، گفت: این سرمایه باید توســط خودروساز یا به طور 
غیرمستقیم توسط دولت تامین شــود. این مهم، نیاز تامین نقدینگی برای 

خودروسازان را ضروری می کند. 
او ادامه داد: در حال حاضــر در میزهای خودکفایی، قطعه ســازی داخلی 
برای خودروهای تولیدی پرتیراژ داخلی است و خودروهایی مانند پژو ۳۰۱  
شامل قطعه ســازی داخلی در این طرح نیست. در نتیجه خودروساز ترجیح 

می دهد که با تامین سرمایه کار کند. 
این کارشــناس خودرویی در ادامه به وضعیت تامین نقدینگی دو شرکت 
بزرگ خودرویی ایران اشاره کرد و افزود: در حال حاضر وضع ایران خودرو 
در بحث پرداخت معوقات و تامین ســرمایه قطعه سازان بهتر است و بیشتر 

قطعه سازان رغبت به همکاری با این شرکت دارند. 
وی همچنیــن گفت: هر چند تا امــروز در صنعت خودرو اقدامات بســیار 
خوبی انجام شــده و فناوری های داخلی به خوبی شکل گرفته است اما اگر 
قطعه ســازی ما دچار مشکل باشــد هم در کیفیت خودرو تاثیر می گذارد و 
هم بازار خودرو را دچار مشــکل می کند که نمونه آن خودروهای ناقصی 

بود که تا چندی پیش در دو خودروسازی بزرگ وجود داشت.
رحیمیان با اشــاره به اینکه خودروســازان به تنهایی از عهده هزینه های 
خودکفایی بر نمی آیند، ادامــه داد: در بحث خودروســازی و قطعه، تیراژ 
بســیار تعیین کننده اســت چراکه هر چه تیــراژ باالتر بــرود رغبت در 

سرمایه گذاری بیشتر می شود. 
این کارشــناس خودرویی همچنین کمک های دولتی بــرای خودکفایی 
در بخــش قطعات خودرو را بســیار مهم ارزیابی کرد و گفــت: اینکه یک 
خودروســاز بخواهد به خودکفایی در تولید با کیفیت باال برســد نیاز به آن 
است که توان دولتی پشت آن باشــد در غیر این صورت نمی تواند از عهده 
هزینه های تولیدی قطعه ســازان برآید که این امر به زیان انباشــته منجر 

می شود.    
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مفهــوم مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها در دهــه اخیــر بــه پارادایــم غالــب 
ــرکت های  ــت و ش ــده اس ــل ش ــرکت ها تبدی ــوزه اداره ش ــلط ح و مس
بــزرگ و معتبــر جهانــی مســئولیت در برابــر جامعــه و محیــط بیرونــی را 

ــد. ــی از اســتراتژی شــرکتی خــود می بینن جزی
ــعه  ــورهای توس ــون در کش ــه هم اکن ــت ک ــی اس ــوم، موضوع ــن مفه ای
یافتــه و کشــورهای بــا اقتصــاد بــاز بــا تمرکــز و تاکیــد فــراوان از ســوی 
ســازمان های  مدنــی،  جامعــه  ســازمان ها،  و  شــرکت ها  دولت هــا، 

ــود. ــی ش ــال م ــا دنب ــی دنی ــز علم ــی و مراک بین الملل
ــه  ــدی رو ب ــان رون ــذر زم ــوم مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها در گ مفه

تکامــل و توســعه داشــته اســت. 
بــر اســاس نظریــه فردریــک در ســال ۱9۶۰، مســئولیت پذیــری 
ــت  ــانی در جه ــع انس ــی و مناب ــاد اجتماع ــت اقتص ــه اهمی ــی، ب اجتماع

ــاره دارد.  ــازمانی اش ــداف س ــق اه تحق
ــه  ــخگو، مقول ــازمان پاس ــاب س ــدر در کت ــورج گوی ــال ۱9۶۱ ج در س
ذینفعــان ســازمانی و پاســخگویی بــه آن هــا را مطــرح و بیــان کــرد کــه 
ســازمان ها در قبــال ذینفعــان خــود مســئول انــد و بایــد بــه آنهــا حســاب 
ــون  ــان میلت ــان زم ــان، در هم ــوری ذینفع ــالف تئ ــر خ ــد. ب ــس دهن پ

ــان را نداشــت. ــه همــه ذینفع ــه پاســخگویی ب ــادی ب فریدمــن اعتق
ــه ای از  ــه الی ــه ای س ــکا، چرخ ــادی آمری ــه اقتص ــال ۱97۱ کمیت در س

ــرد: ــه ک ــا ارائ عملکــرد اجتماعــی ســازمان ه

- الیــه درونــی ایــن چرخــه عبــارت بــود از وظایــف و 
اقتصــادی فعالیت هــای 

- الیــه میانــی عبــارت بــود از وظایــف اقتصــادی ســازمان امــا 

50



پاییز  98

حسابرسی اجتماعی 
گزارش دهی شرکتی در مسئولیت اجتماعی است

ــی ــای اجتماع ــا و اولویت ه ــات ارزش ه ــا مراع ب
- الیــه ســوم و بیرونــی نیــز عبــارت بــود از مســئولیت های 
غیرمتشــکلی کــه ســازمان ها بــرای پیشــرفت در محیــط اجتماعــی 

ــه عهــده داشــتند. ب
پــراکاش هــم در آن ســال بــرای اولیــن بــار اصطــالح پاســخگویی اجتماعی 

ســازمان را مطــرح کرد. 
در ســال ۱97۶ آکرمــن و بوئــر، اصطــالح پاســخگویی اجتماعــی ســازمانی 
را بســط داده و تــالش می کردنــد تــا از طریــق توســعه فرآیندهــای داخلــی 
ــر و پاســخگوی اجتماعــی  ــا تربیــت ســازمان های انعطــاف پذی مدیریــت، ب
ــوم  ــان مفه ــد. آن ــخ دهن ــی پاس ــط اجتماع ــی در محی ــرات بیرون ــه تغیی ب
ــرای  ــازه ب ــای ت ــک معم ــوان ی ــه عن پاســخگویی اجتماعــی ســازمانی را ب

ــد.  ــرح کردن ــازمان ها مط س
در ســال ۱979 آرچــی کارول مــدل ســه بعــدی مســئولیت در قبــال مســائل 

اجتماعــی ســازمان را بــه شــکل زیــر ارائــه داد:

بعد اول: گزارش گیری اجتماعی
بعــد دوم: شناســایی و تشــخیص مشــکالت اجتماعــی مرتبــط بــا 

گــزارش گیــری اجتماعــی ســازمان
بعــد ســوم: فلســفه پاســخگویی و انگیــزش ســازمان بــرای پاســخ 
بــه مشــکالت اجتماعــی مرتبــط بــا ســازمان اســت کــه نگرشــی 

انســان دوســتانه دارد.
در ســال ۱9۸۴ پیتــر دراکــر نیــز در مطالعــات خــود بــه ایــن نتیجــه رســید 
کــه مســئولیت پذیــری اجتماعــی، دارای تــوان کنتــرل مســائل و مشــکالت 
اجتماعــی ســازمان در دســت یابــی بــه فرصــت هــای اقتصــادی، افزایــش 
ــود ســالمت  ــروی انســانی، بهب ــای شایســتگی های نی ــد و ارتق حجــم تولی

ــان اســت. ــه کارکن ــای مناســب ب شــغلی و پرداخت ه
ــا و  ــرکت ه ــردی ش ــای راهب ــئولیت ه ــرم مس ــال ۱99۱ کارول ه در س

ــرد:  ــان ک ــل بی ــوارد ذی ــب م ــا را در قال ــازمان ه س

مســئولیت اقتصــادی: آنچــه ســازمان بایــد بــرای حداکثرســازی ســود 
انجــام دهــد

ــر  ــه ب ــت ک ــزم اس ــور و مل ــازمان مجب ــه س ــی: آنچ ــئولیت حقوق مس
ــد ــام ده ــه انج ــاس جامع اس

مسئولیت اخالقی: آنچه سازمان بهتر است انجام دهد
ــل  ــتانه: آنچــه ســازمان مای ــان دوس ــه و انس ــئولیت فداکاران مس

اســت انجــام دهــد.
بــرای  را  جهانــی  اصــول  ســری  یــک  ســالیوان   ۱999 ســال  در 
مســئولیت پذیری در قبــال مســائل اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی کســب و 
کارهــا پیشــنهاد داد کــه شــامل آمــوزش و تعلیــم کارکنانــی کــه پیشــرفت 
نکرده انــد، حساســیت بیشــتر نســبت بــه مــردم و ارتقــای کیفیــت زندگــی 

ــود. ــه ب ــان و جامع کارکن
مشــاهده می شــود کــه در دهه هــای گذشــته، ســازمان ها و کســب 
از  آگاهــی  کســب  بــرای  جــدی  تــالش  کالن  و  خــرد  کارهــای  و 
ــاط آن  ــان و ارتب ــی ذینفع ــزارش اجتماع ــی و گ ــئولیت پذیری اجتماع مس
ــن  ــوز ای ــا هن ــد. ام ــاز کرده ان ــود آغ ــازمانی خ ــتراتژیک س ــت اس ــا مدیری ب
موضــوع هــم نوظهــور و تــازه اســت و دربــاره تبعــات اجــرا یــا عــدم اجــرای 
ــای  ــده بحث ه ــام ش ــات انج ــا آن در مطالع ــط ب ــی های مرتب ــط مش خ

ــان دارد. ــیاری جری ــون و بس گوناگ
ــای  ــه فعالیت ه ــده در زمین ــرح ش ــب مط ــیار جال ــای بس ــی از بحث ه یک
ــئولیت های  ــی مس ــوم حسابرس ــال های ۱9۶۰و۱97۰ مفه ــی در س اجتماع

اجتماعــی شــرکت اســت. 
ــط  ــاع و محی ــر اجتم ــه ب ــی ک ــل اثرات ــد در مقاب ــرکت ها بای ــه ش چنانچ
می گذارنــد، پاســخگو باشــند و هماننــد حسابرســی مالــی بــه یــک 
ــرای  ــا اج ــد ب ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــن دهن ــاالنه ت ــی س ــی اجتماع حسابرس
ــرکت  ــی ش ــئولیت های اجتماع ــی مس ــده آل در ارزیاب ــتم ای ــک سیس آن ی

شــکل می گیــرد. 
حسابرســی اجتماعــی فراینــدی اســت کــه واحــد تجــاری را قــادر می ســازد 
ــی  ــی را ارزیاب ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــای محیط ــع و محدودیت ه ــا مناف ت
کــرده و آن را توجیــه کننــد. ایــن روشــی اســت کــه یــک ســازمان بــرای 
خلــق ارزش و رســیدن بــه اهدافــی کــه در قبــال جامعــه متعهــد شــده اســت 

ــد. ــام می ده انج
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مطالعــات نشــان مــی دهــد توســعه پایــدار 
موضوعــی دخترانــه اســت و ایــن زنــان هســتند 
ــد.  ــیج می کنن ــر را بس ــان دیگ ــًا زن ــه عمدت ک
بایــد در نظــر داشــت کــه نحــوه آمــوزش 
دختــران و پســران و کلیشــه ها و الگوهایــی 
ــوارد  ــتر م ــد، در بیش ــه دارن ــان در جامع ــه آن ک
ــی  ــه ای، تحصیل ــای حرف ــه گرایش ه ــان را ب آن
ــی ســوق  ــاص زندگ ــای خ ــی بخش ه ــا حت و ی

می دهــد. 
توســعه پایــدار هــم در بیــن زنــان بیشــتر نمــود 
ــه  ــه هم ــورد توج ــد م ــه بای ــن مقول ــا ای دارد ام

باشــد. 
ــده جوامــع بشــری در معــرض خطــر اســت  آین
ــتر از  ــاد بیش ــای اقتص ــن بخش ه ــن بی و در ای

ــوند.   ــر می ش ــوع متاث ــن موض ای
ــادی بیــن  ــا ایــن حــال، در عمــل، تفــاوت زی ب
توســعه  از  مــردان  و  زنــان  درک  چگونگــی 
زیســت  مســائل  و  شناســی  بــوم  پایــدار، 

دارد. وجــود  محیطــی 

نگرانی بیشتر زنان درباره محیط زیست 
و گرمایش زمین

ــه  ــر اســاس نظرســنجی Pew Research، ب ب
ــران  ــردان نگ ــش از م ــان بی ــط، زن ــور متوس ط

مســائل زیســت محیطــی هســتند. 
ــده،  ــاالت متح ــد ای ــورها مانن ــی از کش در بعض
زنــان ۱7 درصــد بیشــتر از مــردان احتمــال دارد 
ــک مشــکل  ــن را ی ــره زمی ــرم شــدن ک ــه گ ک

ــد. جــدی بدانن
ــی  ــورهای اروپای ــالف در کش ــن اخت ــه ای البت
ــی  ــورت عموم ــه ص ــه ب ــت چراک ــر اس کوچکت
ــتند.  ــوع آگاه هس ــن موض ــتری از ای ــراد بیش اف
ــه 9۰  ــان، در حالیک ــه، در آلم ــوان نمون ــه عن ب
ــان گــرم شــدن کــره زمیــن را یــک  درصــد زن
ــردان  ــد م ــد، ۸۴ درص ــدی می دانن ــکل ج مش

ــتند.  ــق هس ــر مواف ــرز فک ــن ط ــا ای ب
در مــورد بســیاری از مســایل زیســت محیطــی، 
زنــان بیشــتر نگرانــی دارنــد؛ بــه عنــوان مثــال 
بــه صــورت دائــم، زباله هــا را تفکیــک کــرده و 

ــی  ــتر صرفه جوی ــرژی و آب بیش ــرف ان  در مص
می کننــد. در اصطــالح عامیانــه، آنــان از مــردان  

ــتند.  ــتدار محیط زیســت هس ــتر دوس بیش
ــت  ــاله محیط زیس ــد مس ــت بگویی ــن اس ممک
بیشــتر بــا خانــه و خانــه داری ارتبــاط دارد 
ــرژی؛  ــرف آب و ان ــه، مص ــک زبال ــد تفکی مانن
ــوع  ــن موض ــودن ای ــط ب ــات غل ــرای اثب ــا ب ام
بهتــر اســت بــه آمارهایــی کــه ارائــه مــی کنیــم 

ــد.  ــی بیاندازی نگاه

تعــداد زنانــی کــه روی توســعه پایــدار 
ــد بیشــتر اســت فعالیــت می کنن

اینکــه زنــان نســبت بــه مــردان تمایل بیشــتری 
ــد، ایــن اســت  بــه موضــوع توســعه پایــدار دارن
کــه تعــداد بیشــتری از زنــان در مقولــه  توســعه 
ــد.  ــت می کنن ــاخه های آن فعالی ــدار و زیرش پای
عــالوه بــر ایــن، براســاس یــک مطالعــه دربــاره 
ــال  ــه در س ــدار ک ــعه پای CSR و مشــاغل توس
ــه  ــبت ب ــان نس ــت، زن ــده اس ــام ش ۲۰۱۸ انج

آیا توسعه پایدار زنانه است؟
ترجمه و تنظیم: فرهاد اسماعیلی
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ــال  ــا انتق ــط ب ــردان بیشــتر در مشــاغل مرتب م
ــا  ــد. تقریب اکولوژیــک و اجتماعــی فعالیــت دارن
ــا مشــغول  ــن زمینه ه ــان در ای ۶۰ درصــد از زن
وقتــی  دیگــر  ســوی  از  هســتند.   کار  بــه 
مــورد  را  دانشــجویان  شــغلی  نگرانی هــای 
بررســی قــرار می دهیــم، دوبــاره می بینیــم 
ــعه  ــه توس ــت را ب ــه بیشــترین اهمی ــانی ک کس
حرفــه ای  انتخاب هــای  در   CSR و  پایــدار 

خــود می دهنــد، زن هســتند. 
براســاس مطالعــه  دانشــگاه برکلــی، بیشــتر 
اجتماعــی،  مســئولیت  دختــر  دانشــجویان 
ــت محیطی  ــای زیس ــدار و نگرانی ه ــعه پای توس
اول  نگرانی هــای  اولویــت  ســه  جــزو  را 
حرفــه ای خــود قــرار می دهنــد، در حالیکــه 
دانشــجویان پســر بــه جــای آن، بیشــتر حقــوق 
ــت اول  ــای پیشــرفت را در ســه اولوی و فرصته

خــود در نظــر می گیرنــد. 
ــورت  ــه ص ــه ب ــه ک ــن مطالع ــاس همی ــر اس ب
ــه  ــرکت هایی ک ــد، ش ــام ش ــی انج ــال علم کام
زنــان در آن پســت های مدیریتــی بیشــتری 
دارنــد، سیاســت های توســعه پایــداری بیشــتری 
ــعه  ــود و توس ــی می ش ــرکت ها عملیات در آن ش
 ایــن برنامه هــا بســیار زیــاد اســت. اصــواًل 
ــن،  ــیاره زمی ــت از س ــت از حمای ــی صحب وقت
تنــوع زیســتی یــا کار بــرای عدالــت اجتماعــی 
بــه  زنــان  می رســد  نظــر  بــه  می شــود، 
ــه  ــردان، نســبت ب ــتر از م ــادی بیش صــورت ع
ــد و در  ــه نشــان می دهن ــا عالق ــن موضوع ه ای

ایــن زمینه هــا بهتــر عمــل می کننــد. 

توسعه پایدار و پایداری زنان
توضیــح ایــن موضــوع کــه چــرا زنــان گرایــش 
مســایل  و  پایــدار  توســعه  بــه  بیشــتری 
ــی  ــت. برخ ــان نیس ــد، آس ــت محیطی دارن زیس
ــی  ــه چــون همدل ــد ک ــاد دارن دانشــمندان اعتق
ــی  ــای ذات ــش از ویژ گی ه ــخاوت و بخش و س
زنــان اســت بــر همیــن اســاس زنــان احتمــاال 
نگــران موضوعــات مــورد عالقــه عمــوم مــردم 
ــتند.  ــدار هس ــعه پای ــا توس ــوژی ی ــد  اکول مانن

ایــن نــوع همدلــی بــا اندکــی تغییــر در ســاختار 
علــم  نظــر  از  کــه  می شــود  قویتــر  مغــز 

روانشناســی می تــوان آنــرا توضیــح داد. 
بــه تازگــی محققــان بــا اضافــه کــردن برخــی 
توضیحــات فرهنگــی موضــوع گرایــش بیشــتر 
زنــان بــه مســئولیت اجتماعــی و توســعه پایــدار 
کــه  می گوینــد  آنــان  داده انــد.  توضیــح  را 
ممکــن اســت توســعه پایــدار بــه انــدازه کافــی 

ــه نباشــد.  مردان
ــدار  ــورد توســعه پای ــزرگ در م ــک بررســی ب ی
و مســئولیت اجتماعــی از بیــش از ۲۰ هــزار 
نفــر، نشــان داد کــه بــه طــور متوســط مــردان 
مســئولیت های  گرفتــن  از  دارنــد  تمایــل 
ــد؛  ــاع می کنن ــا زیســت محیطــی امتن ــط ب مرتب
ــوع  ــن ن ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای ــا ه ــل آنه دلی
ــات  ــد برخــی جزئی مســئولیت ها انســان را دربن

می کنــد.    کلیشــه ها  و 

ــات  ــه نج ــد ک ــه معتقدن ــراد جامع ــی از اف برخ
ــه  ــی ب ــت محیط ــه زیس ــک فاجع ــان از ی جه
نظــر یــک مأموریــت مردانــه نمی توانــد باشــد.  
ــوع  ــن ن ــور ای ــه چط ــردن اینک ــدا ک ــا پی ام
ــع  ــه ای در جوام ــه های خراف ــا و کلیش دیدگاه ه
ظهــور پیــدا کــرده اســت، بســیار دشــوار اســت 
امــا، احتمــاال آمــوزش و تابوهــای فرهنگــی در 

ــه نقــش اساســی داشــته اســت.  ــن معادل ای
ایــن نــگاه مردانــه نبــودُن فعالیــت دربــاره 
ــود  ــی خ ــئولیت اجتماع ــدار  و مس ــعه پای توس
ــود  ــی ش ــث م ــت و باع ــی اس ــکل بزرگ مش
ــه  کــه انتقــال رفتارهــای مســئوالنه مصــرف ب
جامعــه کندتــر صــورت گیــرد و ایــن کنــدی بــه 
ــود.  ــر می ش ــی منج ــت محیط ــداری زیس ناپای
ــه  ــی جامع ــد جهت ده ــاس بای ــن اس ــر همی ب
ــوان   ــه عن ــی ب ــرد اکولوژیک ــمت عملک ــه س ب
یــک برنامــه اســتراتژی باشــد. بنابرایــن زمــان 
آن اســت کــه تعصــب بــدون منطــق و بیجــا را 
ــار گذاشــته و آمــوزش مســئولیت اجتماعــی  کن
را نهادینــه کــرده و آنــرا بــه اشــتراک بگذاریــم 
ــم  ــد بپذیری ــا بای ــکنیم. م ــو را بش ــن تاب و ای
ــوژی یــک موضــوع  ــدار و اکول کــه توســعه پای
ــت  ــت در آن خجال ــه از فعالی ــت ک ــه نیس زنان
بکشــیم. ایــن دقیقــًا برعکــس اســت: پیوســتن 
بــه کارگــروه افــرادی کــه رفتارهــای مســئوالنه 
ــع  ، اکولوژیکــی را در همــه بخــش هــا و صنای
و در زندگــی شــخصی آنهــا انجــام مــی دهنــد ، 
چیــزی اســت کــه بایــد بــه آن افتخــار کنیــم. 
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ــد.  ــال کنن ــی را اعم ــرات مثبت ــا تغیی ــد ت ــازه می ده ــک اج ــزرگ و کوچ ــاغل ب ــه مش ــرکت )CSR( ب ــی ش ــئولیت اجتماع مس
ــام  ــی انج ــای اجتماع ــی در حوزه ه ــت های ــود، فعالی ــی خ ــر خط مش ــالوه ب ــد ع ــم می گیرن ــرکت ها تصمی ــه ش هنگامی ک
دهنــد، عــالوه بــر اینکــه اعتمــاد بــه نفــس و اعتمــاد مصــرف کننــدگان نســبت بــه شــرکت بیشــتر مــی شــود، دو ســویه 
ــا  ــول ی ــی از محص ــد وقت ــاس می کنن ــدگان احس ــد.   مصرف کنن ــی برن ــود م ــادی س ــر اقتص ــز از نظ ــتری نی ــرکت و مش ش
ــد. هرچــه ایــن شــرکت  ــد، وظیفــه خــود را انجــام می دهن ــا مســئولیت اجتماعــی اســتفاده می کنن خدمــات یــک شــرکت ب

ــود. ــتری می ش ــت بیش ــدگان حمای ــرف کنن ــه و مص ــد، از جامع ــته باش ــتری داش ــی بیش ــئولیت اجتماع مس
ــد. اگرچــه  ــه ایجــاد اعتمــاد ، افزایــش آگاهــی و تشــویق تحــوالت اجتماعــی کمــک می کن مســئولیت اجتماعــی شــرکت ب
ده هــا هــزار شــرکت وجــود دارنــد کــه وظیفــه خــود را بــر عهــده دارنــد ، امــا تالش هــای بــزرگ شــرکت هــای جهانــی دارای 
نتایــج گســترده ای اســت کــه مــی توانــد موضوعــات اصلــی جهــان را از گرســنگی و ســالمتی تــا گــرم شــدن کــره زمیــن 
تأثیــر بگــذارد. در ایــن مطلــب نمونــه هایــی از نحــوه عملکــرد برخــی برندهــای  بــزرگ بــا موفقیــت CSR ارائــه مــی شــود.

برندهای اقتصادی موفق
 با  مسئولیت اجتماعی مقبول

مسئولیت اجتماعی شرکت در عمل
مســئولیت اجتماعــی شــرکت بــه اشــکال مختلفــی بــه وجــود می آید. 
حتــی کوچکتریــن شــرکت بــا ایجــاد یــک کمــک مالــی ســاده بــه 
یــک بانــک غذایــی محلــی، تحــوالت اجتماعــی را تحــت تأثیــر قــرار 

ــد از: ــای CSR عبارتن ــن نمونه ه ــی از متداول تری ــد. برخ می ده
کاهش ردپای کربن

بهبود سیاست های کارگری
شرکت در معراج

خیرخواهانه
داوطلبانه در جامعه

سیاست های شرکتی که به نفع محیط زیست است
سرمایه گذاری های آگاهانه اجتماعی و زیست محیطی

هزاره ها می خواهند بیشتر CSR  ببینند
بــرای هــزاره هــا و نســل Z ، شــرکت هــای بــا مســئولیت اجتماعــی 

ــرکت ها  ــد ش ــا معتقدن ــتند. آنه ــوردار هس ــتری برخ ــت بیش از اهمی
ــی  ــد و در پ ــرمایه گذاری کنن ــه، س ــع جامع ــود وض ــرای بهب ــد ب بای
راه حل هایــی باشــند کــه بــه ایــن پیشــرفت ها کمــک کنــد. 
ــان  ــر جه ــت ب ــر مثب ــرای تأثی ــالش ب ــوه ت ــد در نح ــرکت ها بای ش
ــداری  ــکارات طرف ــد ابت ــی توانن ــردم م ــن م ــند، بنابرای ــهیم باش س

ــد. ــد ببینن ــی بینن ــه م ــی را ک اجتماع
نشــان دادن تالش هــا بــرای هدف گــذاری هــزاره مهــم اســت 
چراکــه ایــن تالش هــا انتخــاب هــزاره را بــه عنــوان مصــرف کننــده 
تغییــر می دهــد. کنشــگران اجتماعــی همچنیــن مایــل بــه مشــارکت 
در ابتکاراتــی ماننــد امــکان شــرکت در کار داوطلبانــه یــا کمک هــای 
ــک شــرکت اســت. هرچــه  ــه ی ــی جهــت تالشــهای خیرخواهان مال
ــی  ــه اجتماع ــای آگاهان ــر تالش ه ــرکت ها تأثی ــتر ش ــتر و بیش بیش
ــد  ــاهده می کنن ــده مش ــرف کنن ــر درک مص ــود را ب ــی خ و محیط
ــکار عمــل خــود را در  ــا ابت ــه آنه ــال بیشــتری وجــود دارد ک ، احتم

حــوزه مســئولیت اجتماعــی آغــاز کننــد.
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تغییر روند مسئولیت اجتماعی شرکت
 CSR ــد ــر رون ــر تغیی ــز ب ــه نســل ها نی ــا و هم ــال شــدن هزاره ه فع
ــش  ــکر از جنب ــا تش ــد ب ــی توانی ــما م ــت. ش ــد گذاش ــر خواه تأثی
»من هــم«)metoo( انتظــار داشــته باشــید شــرکت هایی کــه مقابــل 
آزار و اذیــت در محیــط کار و تبعیــض آشــکار موضع گیــری می کننــد، 
موضع گیــری عمومــی و علنــی داشــته باشــند. تنــوع در محیــط کار بــه 
گســترش پذیــرای همــه افــراد اعــم از نژادهــا، جنس هــا، فرهنگ هــا، 
شــرکت ها  می دهــد.  ادامــه  جنســی  گرایش هــای  و  ناتوانی هــا 
همچنیــن صــدای خــود را بــرای مقابلــه برابــر بی عدالتی هــای 
اجتماعــی و تغییــر سیاســت هایی کــه تأثیــر منفــی بــر محیــط 
ــم  ــت از حری ــت های محافظ ــی سیاس ــد. حت ــدا می کنن ــذارد، پی می گ
خصوصــی می توانــد بخشــی از رونــد CSR شــود کــه مشــاهده 
می کنیــم.  هرچنــد نقــض داده هــا، همیشــه بیشــترین تهدیــد در حــوزه 

ــات شــخصی اســت.  اطالع

برندهایی که مسئولیت اجتماعی
را درست انجام می دهند

نوآوری: جانسون و جانسون
ــا  ــت. آنه ــون اس ــون و جانس ــی جانس ــول جهان ــی CSR غ ــه عال نمون
بــرای ســه دهــه بــر کاهــش تأثیــر خــود بــر روی کــره زمیــن متمرکــز 
ــالم  ــن آب س ــا تأمی ــاد ت ــدرت ب ــال ق ــا از اعم ــکارات آنه ــد. ابت ــده ان ش
جوامــع در سراســر جهــان متغیــر اســت. خریــد آن از یــک تأمیــن کننــده 
انــرژی خصوصــی در تگــزاس پانانــدل بــه شــرکت اجــازه داد تــا ضمــن 
ــرق ، آلودگــی  ــرای ب ــر و اقتصــادی ب ــد پذی ــن تجدی ــه یــک جایگزی ارائ
را کاهــش دهــد. ایــن شــرکت همچنــان بــه دنبــال گزینــه هــای انــرژی 
ــاز خــود از  ــرژی مــورد نی ــا هــدف تهیــه ۳۵ درصــد از ان ــر ب ــد پذی تجدی

ــر اســت. ــد پذی ــع تجدی مناب

گوگل

بــه گــوگل نــه تنهــا بــه ابتــکارات ســازگار بــا محیــط زیســت بلکــه بــه 
ــل  ــاد دارد. وی مقاب ــای، اعتم ــوندار پیچ ــح، س ــل صری ــتن مدیرعام داش
مســائل اجتماعــی ماننــد اظهــارات ضــد مســلمان رئیــس جمهــور دونالــد 
ــز داده  ــتن مرک ــل داش ــه دلی ــن ب ــد. همچنی ــتادگی می کن ــپ ایس ترام
داخلــی، ۵۰ درصــد انــرژی کمتــر نســبت بــه دیگــران مصــرف می کنــد 
ــا  ــت. آنه ــت آورده اس ــبی بدس ــور نس ــه ط ــاز CSI را ب ــن امتی و  باالتری
ــد  ــرژی تجدی ــای ان ــروژه ه ــرای پ ــارد دالر ب ــش از ۱ میلی ــن بی همچنی
پذیــر متعهــد شــده انــد و ســایر مشــاغل را قــادر می کننــد تــا از طریــق 
ســرویس هایی ماننــد Gmail، اثــرات زیســت محیطــی خــود را کاهــش 

دهنــد. 

کوکاکوال

ــن  ــون ت ــوال ۳.7 میلی ــل کوکاک ــای تحوی ــترده کامیون ه ــاوگان گس ن
گازهــای گلخانــه ای را بــه جهــان کمــک کــرد. آنهــا تغییــرات عمــده ای 
در  ســرمایه گذاری  جملــه  از  خــود  تأمیــن  زنجیــره  شــیوه های  در 

کامیون هــای جدیــد بــا ســوخت جایگزیــن ایجــاد کرده انــد.
ابتــکارات آنهــا در نظــر گرفتــه شــده تــا ســال ۲۰۲۰ کاهــش ۲۵ درصــدی 

در ردپــای کربــن آنهــا ایجــاد شــود.

شرکت فورد موتور)ناوگان فورد اتومبیل های برقی(

ــار  ــزان انتش ــوخت، می ــان س ــش راندم ــرای افزای ــر دارد ب ــورد در نظ ف
ــود  ــور EcoBoost خ ــتفاده از موت ــا اس ــود را ب ــه ای خ ــای گلخان گازه
ــه  ــیله نقلی ــال ۲۰۲۲ ۴۰ وس ــا س ــد دارد ت ــن قص ــد. همچنی ــش ده کاه
ــارد دالر  ــرمایه گذاری ۱۱ میلی ــا س ــدی( را ب ــی و هیبری ــی )برق الکتریک

ــد. ــی کن معرف
بــه گفتــه فــورد: »همــه مــا در ایــن کار هســتیم و وســایل نقلیــه اصلــی 
ــد  ــال تولی ــا را در ح ــم  و آنه ــود می گیری ــن خ ــای نمادی ــود را، نماده خ

هســتیم.
اگــر می خواهیــم بــا بــرق کار موفــق شــویم، بایــد آن را بــا وســایل نقلیــه 

مشــهور انجــام دهیم.«
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ــه سیســتم بادکنــک  ــر ایــن، نمایندگی هــای آمریکایــی فــورد ب عــالوه ب
ــود را  ــای خ ــا مکان ه ــد ت ــه می کنن ــیدی PV تکی ــتم های خورش و سیس

بــه میــزان قابــل توجهــی از مصــرف بــرق کاهــش دهنــد.

)Spotify و Netflix(نت فلیکس و اسپاتیفی

از منظــر اجتماعــی ، شــرکت هایــی ماننــد Netflix و Spotify مزایایــی 
بــرای حمایــت از کارمنــدان و خانواده هــای خــود ارائــه می دهنــد. 
تازگــی فرزنــددار  بــه  را  والدیــن  نت فلیکــس ۵۲ هفتــه مرخصــی 
ــال اول  ــا س ــان ی ــر زم ــد در ه ــه می توان ــرد ک ــر می گی ــده اند، در نظ ش
زندگــی کــودک یــا زمــان دیگــری کــه متناســب بــا نیازهــای آنهــا باشــد، 

انجــام شــود. 
این میزان در شرکت های فنی دیگر ۱۸ هفته است.

Spotify برنامــه مشــابهی را ارائــه مــی دهــد، اگرچــه مــدت زمــان آن 
ــر  ــن در نظ ــرای والدی ــان ب ــرای زایم ــی ب ــه مرخص ــر و ۲۴ هفت کوتاه ت

گرفتــه شــده اســت. 

Pfizer پفیزر

ــکار  ــه دســت آوردن ابت ــرای ب ــزر از اصطــالح شــهروندی شــرکتی ب پفی
عمــل در زمینــه CSR اســتفاده می کنــد و معتقــد اســت کــه ایــن یــک 
بخــش اساســی در ایــن شــرکت »صرفــًا نحــوه انجــام تجــارت« اســت. 
ایــن شــرکت در سراســر جهــان ابتــکاری بــه خــرج داده و باعــث افزایــش 
ــای  ــن مراقبت ه ــی، همچنی ــر عفون ــای غی ــورد بیماری ه ــی در م آگاه
ــای  ــی مراقبت ه ــه آگاه ــود ک ــی می ش ــان و کودکان ــرای زن ــتی ب بهداش

ــد.   ــه را ندارن اینگون
ــرای  ــت واکســن های Pevenar ۱۳)ب ــوارد کاهــش قیم ــن م ــه ای نمون
پنومونــی، گــوش و عفونــت خــون( بــرای افــراد نیازمنــد ماننــد پناهنــدگان 

و شــرایط اضطــراری جهانــی اســت.

ولز فارگو

ولــز فارگــو هــر ســال تــا ۱.۵ درصــد از درآمــد خــود را بــه فعالیت هــای 
ــد. ــدا می کن ــه اه خیرخواهان

تنهــا در ســال ۲۰۱7 مبلــغ ۲۸۶.۵ میلیــون دالر را بــرای بیــش از ۱۴،۵۰۰ 
پــروژه غیرانتفاعــی از طریــق کمــک هــای بشردوســتانه ماننــد بانک هــای 
مــواد غذایــی و انکوباتورهــا بــرای تســریع در ســرعت بخشــیدن بــه بــازار 

بــرای مبتدیــان افزایــش داده اســت.
ــه  ــرای کار داوطلبان ــال را ب ــر س ــی در ه ــن دو روز مرخص ــا همچنی آنه
فراهــم مــی کننــد و بــه امــور خیریــه مــورد نظــر خــود بــاز مــی گردنــد.

TOMSتامز

ــت  ــر جف ــه ازای ه ــش ب ــت کف ــک جف ــت TOMS اعطــای ی مأموری
کفشــی اســت کــه توســط آنهــا می فروشــند کــه منجــر بــه اهــدای بیــش 

از ۶۰ میلیــون جفــت کفــش بــه کــودکان نیازمنــد شــده اســت. 
همچنیــن بــا بخشــی از ســود حاصــل از فــروش ایــن کفش هــا، معالجــات 
ــد. از  ــام می ده ــرکت انج ــن ش ــا را ای ــای آنه ــه داروه ــکی و هزین پزش
ــن  ــای ای ــر فعالیت ه ــالم از دیگ ــامیدنی س ــن آب آش ــر تأمی ــوی دیگ س

شــرکت اســت. 
ــاد  ــی، ایج ــرکت تام ــی ش ــئولیت اجتماع ــرای مس ــر در اج ــوع دیگ موض

ــعه اســت.  ــال توس ــا در کشــورهای در ح ــم بین ــراد ک ــرای اف شــغل ب
ــردم  ــه م ــه ســتم ب ــر گون ــف ه ــا، مخال ــن فعالیت ه ــه ای ــر هم عــالوه ب
ــی و  ــازمان غیردولت ــد س ــا چن ــر ب ــال حاض ــت و در ح ــان هس در جه
ــر اســاس  ــار ســاختاری ب ــر رفت ــا تغیی ــد ت غیرانتفاعــی همــکاری می کنن
ــان  ــدار را در برخــی کشــورهای جه ــردم م ــت انســانی و اخــالق م حرم

ــد.  ــدا ایجــاد کنن چــون روآن
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بوش

نیمــی از بودجــه تحقیــق و توســعه بــوش بــرای ایجــاد فنــاوری حفاظت از 
محیــط زیســت ســرمایه گذاری شــده اســت.  ایــن شــرکت ســرمایه گذاری 
بــه مبلــغ ۵۰ میلیــون یــورو بــرای حمایــت از فعالیت هــای دانشــگاهی و 
برنامه هــای تحقیقاتــی در بخش هــای محیــط زیســت، انــرژی و تحــرک 
در آلمــان، هنــد، ایــاالت متحــده و چیــن تــا ۲۰۲۱ میــالدی انجــام داده 
ــوش متمرکــز  ــرژی ب ــی ان ــن فعالیت هــا در شــبکه تحقیقات ــه ای کــه البت

می شــود.  

GE

بیــش از یــک دهــه از زمــان راه انــدازی اســتراتژی تجــارت تجدیدپذیــر 
جنــرال الکتریــک Ecomagination مــی گــذرد کــه در آن مأموریــت 
دو برابــر کــردن فنــاوری پــاک و ایجــاد ۲۰ میلیــارد دالر درآمــد حاصــل 
از محصــوالت ســبز تعریــف شــده اســت. در ایــن ۱۰ ســال، ایــن شــرکت 
ــود را  ــو Locomotive 4 Evolution Series Tier خ لوکوموتی
تولیــد کــرده اســت کــه باعــث کاهــش تولیــد گازهــای گلخانــه ای بــه 
میــزان بیــش از 7۰ درصــد و ایجــاد مزرعــه بــادی دیجیتــال شده اســت 
ــد  ــا ۲۰ درص ــادی را ت ــه ب ــک مزرع ــرژی ی ــد ان ــد تولی ــی توان ــه م ک

افزایــش دهــد.

استارباکس

نگاهــی بــه اســتخدام شــرکت اســتارباکس، نشــان می دهــد ایــن شــرکت 
ــاص  ــای خ ــرای گروه ه ــغلی ب ــای ش ــردن فرصت ه ــم ک ــال فراه دنب

جامعــه اســت و متعهــد شــده تــا ۲۰۲۵ میــالدی ۲۵ هــزار معلــول را در 
ایفــای نقــش مســئوالنه اجتماعــی خــود اســتخدام کنــد. از ســوی دیگــر 
ایــن شــرکت در ادامــه اهــداف اســتخدامی مســئوالنه اجتماعــی خــود، تــا 
ســال ۲۰۲۲ میــالدی ۱۰ هــزار پناهنــده جــوان را بــا شــعار »کمــک بــه 
ــارد.  ــه کار می گم ــرای شــغل اولی هــای مهاجــر« ب مشــاغل مناســب ب

شرکت والت دیزنی

دیزنــی متعهــد شــده اســت بــا هــدف بــه صفــر رســاندن انتشــار گازهــای 
ــه  ــرف آب، ب ــر و کاه مص ــه صف ــه ب ــش زبال ــص، کاه ــه ای خال گلخان
مســئولیت اجتماعــی ســبز خــود برســد. ایــن شــرکت همچنیــن قوانیــن 
کاربین المللــی در بحــث ایمنــی و حقــوق کارمنــدان بــه کار می گیرنــد تــا 
کارمنــدان آرامــش داشــته باشــند.  فعالیــت دیگــر ایــن شــرکت آن اســت 
کــه کارمنــدان را بــه انجــام فعالیت هــای داوطلبانــه اجتماعــی می کننــد. 
فعالیــت دیگــر ابتــکار زندگــی ســالم بــرای ارتقــاء عــادات غذایــی ســالم 

در بیــن کارمنــدان اســت. 

لگو

برنامه هــای  بــرای  دالر  میلیــون   ۱۵۰ آینــده  ســال   ۱۵ در  لگــو 
ــات ســرمایه گذاری  ــرات آب و هــوا و کاهــش ضایع زیســت محیطی تغیی
می کنــد. در ایــن برنامــه، لگــو در نظــر دارد تــا ســال ۲۰۲۰ یــک منبــع 
جایگزیــن انــرژی ایجــاد کنــد تــا بتوانــد ۱۰۰ درصــد انــرژی خــود را از 
انــرژی هــای تجدیدپذیــر تامیــن کنــد. بــرای تحقــق ایــن مهــم، شــرکت 
لگــو، تیمــی را بــرای اســتفاده از مــواد پایــدار در انــرژی اســتخدام کــرده و 

ــود دارد. ــای خ ــدی زباله ه ــت 9۰ درص ــرای بازیاف ــه ای ب برنام
ایــن شــرکت ها، فقــط تصویــر کوچکــی از چگونگی اســتفاده از مســئولیت 
ــود  ــه بهب ــرای محافظــت از کــره زمیــن و تعهــد ب اجتماعــی شــرکتی ب
کیفیــت زندگــی بــرای جوامعــی اســت کــه متاثــر از ایــن موضوع هســتند. 
بــرای برندهــا، توجــه بــه مــواردی کــه مشــتریان بــه آن عالقــه دارنــد 
و تأثیــر برندهــا بــر حساســیت های جهانــی ماننــد محیط زیســت 

ــد.  ــذار باش ــتریان تاثیرگ ــاد مش ــد در اعتم می توان
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The Walt Disney Company
 Disney is committed to reducing their carbon footprint with goals for zero net greenhouse gas
 emissions, zero-waste, and a commitment to conserve water. They are actively ensuring that
they set strict international labor policies to protect the safety and rights of their employees.d
 They are also active in the community and encourage employees to do the same. They also
have healthy living initiatives to promote healthy eating habits amongst employees.d

Lego
 Lego will invest150million $ over the next15years with a focus on addressing climate
change and reducing waste.d
 It has reduced their packaging as well as investing in an alternative energy source and  
plans to source100percent renewable energy by2020
 To accomplish this the company will hire a team to support its commitment to using sustainable
 materials and plans to reach a90percent recycling rate. This list is just a small illustration of
 how companies are using corporate social responsibility to protect the planet and make a
commitment to improving the quality of life for the communities they impact every day.d
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GE
 It›s been more than a decade since General Electric launched Ecomagination, its
 renewable business strategy with a mission to double down on clean technology and
 generate20billion$ in revenue from green products. In those ten years, it has manufactured
 4Locomotive, which will reduce emissions by more than70persent its Evolution Series Tier
 and launched the Digital Wind Farm which can boost a wind farm’s energy production
by20percent.d

Starbucks
 With an eye to hiring, Starbucks is looking to diversify their workforce and provide
 opportunities for certain cohorts. By2025it has pledged to hire25,000veterans by2025as
part of their socially responsible efforts.d
 This hiring initiative will also look to hire more younger people with the aim of «helping
 jump-start careers by giving them their first job›. While globally the company has joined
 with the UN Refugee Agency to scale up the company’s support and efforts to reach refugee
candidates to hire10,000refugees by2022
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Wells Fargo
 Wells Fargo donates up to1.5of its revenue
 to charitable causes each year. which has
 286.5million$ in2017alone to more  raised
 than14,500nonprofits through philanthropy
 such as food banks and incubators to hasten
 the speed to market for start-ups. They also
 provide employees two paid days off per year
 to volunteer and give back to the charity of their
choice.d

TOMs One for One initiative
 TOMS mission is to donate a pair of shoes for
 every pair they sell and has resulted in the
 donation of over60million pairs of shoes to
children in need.d

 Profits are used to assist the visually-impaired 
 by providing prescription glasses and medical
 treatments, provide›safe› drinking water
 and build businesses in developing countries
to create jobs. They are also strong anti-
bullying advocates and work with several non-

 governmental organizations and nonprofits to
set examples of ethical behavior.d

Bosch
 Half of Bosch’s research and development budget is invested in creating environmental
 protection technology. By2021the company will have invested50million Euro to support
 universities and research programs that are focused on the environment, energy and
 mobility in Germany, India, the U.S and China through Bosch Energy Research Network,
otherwise known as BERN.d
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Ford Motor Company
 Ford plans to reduce their greenhouse gas
 emissions using their EcoBoost engine to
 increase fuel efficiency. It also plans to introduce
 electrified vehicles (electric and hybrid) by  40
 billion. According 11$ in an investment of ,2022
 to Ford: “We’re all in on this and we’re taking our
 mainstream vehicles, our most iconic vehicles,
 and we’re electrifying them. If we want to be
 successful with electrification, we have to do it
with vehicles that are already popular.”d
 In addition, American Ford dealerships rely on
 wind sail and solar PV systems to power their
locations greatly reducing their use of electricity

Netflix & Spotify 
 From a social perspective, companies such as
 Netflix and Spotify offer benefits to support their
 52weeks  employees and families. Netflix offers
 of paid parental leave, which can be taken at any
 time whether it is the first year of the child›s
 life or another time that suits their needs. This
 compares to18weeks at other tech companies.
 Spotify offers a similar program, although for a
shorter duration of24weeks of paid leave.d

Pfizer
 Pfizer uses the term corporate citizenship to coin their CSR initiatives and believes it is
 a core part of their company and ‹simply how they do business›. Across the globe, the
 company drives initiatives that raise awareness for non-infectious diseases as well as
 providing healthcare for women and children who otherwise would not have the care they
 need. One example of this is the reduction in the price of their Pevenar13vaccines (for
 pneumonia, ear and blood infections) for those in need and in situations such as refugees
and emergency settings.d
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Brands Doing it Right
Innovation: Johnson & Johnson
 An excellent example of CSR is global giant Johnson
 & Johnson. They have focused on reducing their
 impact on the planet for three decades. Their
 initiatives range from leveraging the power of
 the wind to providing safe water to communities
around the world. Its purchase of a privately-
 owned energy supplier in the Texas Panhandle
 allowed the company to reduce pollution while
 providing a renewable, economical alternative
 to electricity. The company continues to seek
 out renewable energy options with the goal to
 procure35percent of their energy needs from
renewable sources.d

Google
 Google is trusted not only for its environmentally
 friendly initiatives but also due to their outspoken
 CEO Sundar Pichai. He stands up against social
 issues including President Donald Trump’s
 anti-Muslim comments. Google also earned RI’s
 highest CSR score much in part due to their data
 center using50percent less energy than others in
 the world. They also have committed over1billion
 $ to renewable energy projects and enable other
 businesses to reduce their environmental impact
through services such as Gmail

Coca-Cola
 million metric tons of greenhouse 3.7 Coca-Cola’s massive fleet of delivery trucks contributed
 gases to the world.  They have made major changes to their supply chain practices including
 %25 investing in new alternatively fueled trucks. Their initiatives are intended to create a
reduction in their carbon footprint by2020
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Volunteering in the community
Corporate policies that benefit the environment
Socially and environmentally conscious investments
Millennials Want to See More Corporate Social Responsibility
 For millennials and Generation Z, socially responsible companies are even more important.
 They believe companies should be invested in improving society and look for solutions that
will assist in those improvements.d
 Companies should share how they are trying to make a positive impact on the world, so the 
 public can see the pro-social initiatives they are making. Showcasing efforts is important
 to target millennials because these efforts will sway the choices millennials make as
consumers.d
 Millennials would also like to take part in initiatives such as being able to participate in
 volunteer work or making donations towards a company’s charitable efforts. As more and
 more companies begin to see the impact their socially and environmentally conscious efforts
 have on a consumer’s perception, the more chance there is that they will begin initiatives
of their own.d

Changing Corporate Social Responsibility Trends
 Activism by millennials and all generations will also influence changing trends in CSR.
 You can expect to see companies taking a public stand against on-the-job harassment
 and discrimination thanks to the #metoo movement. Diversity in the workplace will
 continue to expand embracing people of all races, genders, cultures, disabilities, and sexual
orientations.d
 Companies will also find their own voices to speak out against social injustice and policy
 changes that will negatively impact the environment. Even policies to protect privacy
 can become part of the CSR trends we will see as more and more data breaches threaten
personal information.d
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 BRANDS  DOING  
 CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY

 SUCCESSFULLY CORPORATE

 Corporate Social Responsibility (CSR) allows businesses large and small to enact positive
 change. When companies choose to do what is right not only for their bottom line but also
benefit financially while building trust with consumers.s
 Consumers feel that when they use a product or service of a socially responsible company,
 they are doing their part. The more socially responsible the company, the more supportive
the community and consumers become.i
 Corporate social responsibility helps build trust, raise awareness, and encourage social
 change. Although there are tens of thousands of companies doing their part, large global
 corporations’ efforts have far-reaching results that can impact major world issues from
 hunger and health to global warming. Here are examples of how some major brands are
doing CSR successfully.i

Examples of Corporate Social Responsibility in Action
 Corporate social responsibility comes in many forms. Even the smallest company impacts
 social change by making a simple donation to a local food bank. Some of the most common
examples of CSR include:d
Reducing carbon footprints
Improving labor policies
Participating in fairtrade
Charitable giving
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book introduction

Green Behavior
and Corporate Social Responsibility in Asia 
Farzana Quoquab/UTM International Business School, Kuala Lumpur
Jihad Mohammad/UTM International Business School, Kuala Lumpur

Description
In recent years, the issues of sus-
tainability, green behavior and cor-
porate social responsibility have be-

 come a growing global concern. This
 increased concern for environmental
 welfare has started to affect the way
marketers, managers and policy mak-
ers think and organize their business-

 es. In Western culture, there has been
widespread discussion on green relat-

 ed issues; however, different cultures
 are at an earlier stage in embracing
 this global change. Green Behavior
 and Corporate Social Responsibility in
 Asia seeks to apply this discussion to
 Asian culture, using case studies that
reflect the reaction, response, mana-
gerial problems and success of sev-

 en Asian countries – India, Malaysia,
 Turkey, Brunei, Iran, Pakistan and Sri
 Lanka – in adopting green concepts.
These concepts include: green organ-

 izations; eco-tourism; food loss and
waste; recycling-reuse; waste man-

 agement practice; green space; the
plastic-bag free campaign; care for an-

 imals; and, corporate social responsibility. The cases outlined in this book illustrate
how numerous companies and organizations operating in Asian countries incor-
 porate green marketing and green management related concepts and issues into
 their strategy. It will appeal to researchers and practitioners, working in the fields
 of consumer behavior, human resource management, organizational behavior and
sustainability.d
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book introduction

Corporate Social Responsibility
James Weber/Duquesne University, USA
David M. Wasieleski/Duquesne University, USA

Description
 The Business and Society (BAS) 360
 book series is an annual publication
 targeting cutting-edge developments
 in the broad business and society
field, such as stakeholder manage-
ment, corporate social responsibili-

 ty and citizenship, business ethics,
 sustainability, corporate governance
 and others. Each volume will feature
a comprehensive discussion and re-
view of the current “state” of the re-

 search and theoretical developments
  in a specific business and society area.
 For instance, volume two focuses on
research drawn from work ground-

 ed in “corporate social responsibility”
 and “corporate citizenship.” Scholars
 known in this discipline contribute to
a 360-degree evaluation of the theo-

 ry, including cross-discipline research,
 empirical explorations, cross-cultural
studies, literature critiques, and me-

 ta-analysis projects. As business and
society is an inherently multi-discipli-

 nary scholarly area, the book series will draw from work in areas outside of business
and management, such as psychology, sociology, philosophy, religious studies, eco-
 nomics and other related fields, as well as the natural sciences, education, and other
 professional areas of study.  This book series should appeal to wide range of readers
 - from emerging and senior business school educators researching and teaching in
the business and society field to doctoral and masters level students across the busi-
ness, social sciences and natural sciences seeking to learn about this multi-disci-
 pline and sustained field of management study. Business executives and managers
 could benefit from reading how the business and society field began, the path it has
taken and the new, emerging directions that scholars envision for the field.d
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