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چکیده
در حال حاضر ،نقش واحدهاي تجاري تغییرات زیادي کرده است و انتظار ميرود که این واحدها فقط به
فکر افزایش سودآوري نباشند و در قبال کارهاي خود ،به اجتماع پاسخگو نیز باشند .دلیل این امر ،آن است که
واحد تجاري نميتواند بدون اجتماع ،فعالیت داشته باشد و اجتماع نیز به واحد تجاري نیاز دارد .از اینرو،
رابطهاي دوطرفه بین این دو ،شکل گرفته است .به همین منظور ،مسئولیتپذیري اجتماعي شرکتها ،هم براي
آنها و هم براي اجتماع سودمند است .شکل اولیه مفهوم مسئولیتپذیري اجتماعي ،داراي جنبههاي قوي مذهبي،
پدرساالري و نوعدوستي است ،اما مفهوم نوین مسئولیتپذیري اجتماعي شرکتها ،بهصورت مستقیم روي
کارهاي روزمره تجاري و تأثیر آنها بر طیف وسیع ذینفعان ،متمرکز شده است .در دهه  ،1950تنها تعهد به
جامعه مطرح بود؛ به مرور در قرن  ،21دغدغههاي زیستمحیطي و اجتماعي ،اقدامات داوطلبانه ،رفتار اخالقي،
توسعه اقتصادي ،بهبود کیفیت زندگي شهروندان ،حقوق بشر ،حقوق کار ،حفاظت از محیطزیست ،مبارزه با
فساد ،تشویق ایجاد شفافیت و پاسخگویي مناسب ،حائز اهمیت شده است .در مقاله حاضر ،پس از مرور مفاهیم،
ابعاد ،نظریهها و پانزده مدل مسئولیتپذیري اجتماعي ،ميتوان بیان نمود که بعد از گذشت بیش از  50سال از
این مفهوم ،همچنان ارائه تعریفي واحد براي آن ،کار دشواري است ،اما نکته حائز اهمیت آن است که بیشتر
تعاریف ،شرکتها را در برابر جامعه مسئول ميدانند .از اینرو ،براي پاسخگویي در برابر جامعه ،نیاز است
مباحث نظري مسئولیتپذیري اجتماعي ،بهصورت دقیق در عمل هم اجرا شوند.
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مقدمه
امروزه ،سازمانها در زمینههاي گوناگون زیر فشار شدید براي جلب اعتماد عمومي و حفظ
رقابت در بازارهاي جهاني قرار دارند .رسوایيهاي مالي شرکتهایي چون انرون و ورلدکام،
همچنین ،رسوایيهاي اخالقي شرکت نفت بریتانیا به علت سرازیر شدن نفت به آبهاي اقیانوس
آتالنتیک و چالشهاي زیستمحیطي ،موجب خدشهدار شدن وجهه عمومي سازمانها و
افزایش توقع پاسخگویي به عموم ،شفافیت و درستکاري شده است (احمدي و همکاران،
 .)1395جامعه امروزي به لحاظ شرایط خاص خود بیش از هر زمان دیگري ،مصرفگرا است؛
از اینرو ،سازمانها باید مسئولیتپذیري ،پاسخگویي و احترام به حقوق اعضاي جامعه را در
قالب برنامههاي گسترده و راهبردي خود ،مورد توجه قرار دهند .آنها در ازاي بهرهمندي از
زیرساختها و سرمایههاي اجتماعي ،زیستي و علمي محیط پیرامون ،باید در برنامههاي خود،
مسئولیتپذیري اجتماعي سازماني و رعایت حقوق مصرفکنندگان را بهصورت شایسته لحاظ
کنند (شیخ و بیسزي .)2011 ،شرکتهایي که وظایف اجتماعي خود را انجام ميدهند و آثار
مسئولیتپذیري اجتماعي و محیطي خود را ميپذیرند ،منافع ویژهاي بدست ميآورند که آنها
را نميتوان در قالب مبالغ کمّي ارائه کرد .از جمله ميتوان به استخدام و ابقاي بهتر کارکنان ،
بهبود تصمیمگیريهاي درونسازماني و صرفهجویي هزینهها ،بهبود وجهه شرکت و روابط آن
با سهامداران و بهبود بازده مالي اشاره کرد .در واقع ،مشخص شده است که بین ارزش شرکت
و اخالق تجاري ،مسئولیتپذیري اجتماعي شرکتها و کارایي مالي رابطه مثبتي وجود دارد.
این امر نشان ميدهد که سرمایهگذاران همانگونه که به ارزشهاي شخصي خود وفادار هستند ،
تمایل دارند تا در مکانهایي سرمایهگذاري کنند که آنها مسئولیتپذیري اجتماعي خود را افشا
کرده باشند (خواجوي و اعتماديجوریابي.)1394 ،
در سالهاي گذشته ،موضوع مسئولیتپذیري اجتماعي به حدي با اهمیت شده است که
سازمانهاي بینالمللي مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا ،استانداردهایي را در این زمینه ارائه
کردهاند و بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ،در مدل الگوي تعالي خود براي سازمانها،
مسئولیتپذیري اجتماعي شرکتها را به عنوان یکي از ارزشهاي هشتگانه خود معرفي کرده
است (سپاسي و راهداري .)1392 ،اتحادیه اروپا ،سال  2005را به عنوان سال مسئولیتپذیري
اجتماعي شرکتها در کشورهاي اتحادیه اروپا نامگذاري کرد (برزگر .)1392 ،پس از آن نیز
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اعضاي اتحادیه ،گامهاي بلندي در تأکید بر این موضوع و ترویج آن برداشتهاند .براي نمونه،
دولت فرانسه ،شرکتها را به درج پيآیند اجتماعي و زیستمحیطي فعالیتهاي خود در برنامه
ساالنه ملزم کرده است .دولتمردان کشور هلند نیز با حمایت از طرحهاي مالي براي شرکتهاي
بزرگ ،به دنبال ایجاد تطابق الزم با مقررات سازمان توسعه صنعتي ملل در آنها هستند .دولت
دانمارک ،نیز مرکز مطالعاتي را پایهگذاري کرد تا روي موضوع مسئولیتپذیري متمرکز شود
(شافعي و احمدي .)1393 ،از اینرو ،با توجه به اهمیت بسیار زیاد مسئولیتپذیري اجتماعي ،در
مطالعه حاضر ،تالش ميشود تا براي درک هر چه بهتر مفهوم مسئولیتپذیري اجتماعي ،مروري
جامع بر این مفهوم و مدلهاي آن صورت گیرد.
مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی
در رابطه با مسئولیت پذیري اجتماعي شرکتها ،تاکنون تعاریف مختلفي ارائه شده است .به
نظر ميرسد که تعیین مفهوم مسئولیت پذیري اجتماعي شرکتي در ادبیات پیشین و قضاوت در
مورد مفاهیمي دشوار باشند که جزئي از مسئولیتپذیري اجتماعي هستند یا مواردي که جزئي
از مفهوم مسئولیتپذیري اجتماعي نیستند (ویجینات .)2011 ،صرفنظر از اینکه ارائه تعاریف
مختلف در این زمینه ،باعث ظاهر شدن ابعاد بیشتري از مسئولیتپذیري اجتماعي شرکتي شده
است؛ پیچیدگي این مفهوم نیز به انتزاعي بودن مفهوم بر ميگردد .از سوي دیگر ،گستردگي
تعاریف ميتواند نشاندهنده تکامل تدریجي این مفهوم از دیدگاههاي عملیاتي تا دیدگاههاي
راهبردي در سطح جهاني باشد .براساس نظر سییا ( ،)2001تعاریف ،دیدگاهها و مفاهیم ارائه
شده از ابتدا تاکنون را ميتوان به دو دسته تقسیم کرد .دسته نخست ،تعاریفي هستند که سازمانها
و انتظارات جامعه را به هم مرتبط ميسازند .بهعبارتي مسئولیت پذیري اجتماعي را بهعنوان
ابزاري براي تحقق اهداف اجتماعي شرکتها تعریف ميکنند .دسته دوم شامل دیدگاهها ،
تعاریف بهطور کامل مادي و اقتصادي افرادي چون فریدمن ( )1962است که تنها هدف غایي
سازمانها را کسب سود ميداند و نگراني در مورد مسئولیتپذیري اجتماعي را شایسته
ادارهکنندگان کسبوکار نميداند (قدرتي .)1389 ،دیویس ( ،)1960مسئولیتپذیري اجتماعي
را بهعنوان آن نوع تصمیمات و اقدامات سازمانها توصیف کرد که به دالیلي فراسوي منافع
مستقیم اقتصادي یا فني اتخاذ ميشوند (دیویس .)1960 ،باتاچاریا و همکاران ( )2009بیان
نمودند که مسئولیتپذیري اجتماعي شرکت ،تعهد به بهبود سالمت جامعه از راه فعالیتها و
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کمکهاي تجاري داوطلبانه از محل منابع شرکت است (باتاچاریا و همکاران .)2009 ،جانسون
و همکاران ( )2010معتقدند مسئولیتپذیري اجتماعي به معناي آن است که شرکتها نسبت به
گروههاي سازنده در جامعه غیر از سهامداران و فراتر از آن چیزي وظیفه دارند که بهوسیله قانون
و قرارداد اتحادیه توصیف شده است (جانسون و همکاران .)2010 ،به عقیده هارجوتو ()2011
مسئولیتپذیري اجتماعي ،مجموعه فعالیتهایي است که بهمنظور پیشرفت بعضي از اهداف
اجتماعي انجام ميگیرد که فراتر از اهداف مالي هستند (هارجوتو.)2011 ،
ابعاد مسئولیتپذیری شرکتها
مسئولیت سازمانها را ميتوان به چهار بُعد مسئولیت اقتصادي ،مسئولیت قانوني ،مسئولیت
اجتماعي و مسئولیت اخالقي تفکیک کرد.
نخستین بُعدِ مسئولیت سازمانها ،بُعد اقتصادي است که در آن فعالیتها و اقدامات اقتصادي
مدنظر قرار ميگیرد و مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادي کسب سود است .دومین بُعدِ مسئولیت
سازمانها ،بُعد قانوني است که براساس آن سازمانها ،ملزم ميشوند در چارچوب قانون و
مقررات عمومي عمل کنند .جامعه این قوانین را تعیین ميکند و تمام شهروندان و سازمانها،
موظف هستند به این مقررات بهعنوان ارزش اجتماعي احترام بگذارند .بُعد قانوني مسئولیت
اجتماعي را التزام اجتماعي ميگویند .سومین بُعد مسئولیت سازمانها ،بُعد اجتماعي است و
مجموعه وظایف و تعهداتي را در بر ميگیرد که سازمان باید براي حفظ و کمک به جامعه با
نگرش همهجانبه رعایت حفظ وحدت و مصالح عمومي کشور انجام دهد .چهارمین بُعدِ
مسئولیت سازمانها ،بُعدِ اخالقي است .در این مورد ،از سازمانها انتظار ميرود چون سایر
اعضاي جامعه به ارزشها ،هنجارها و اعتقادات و باورهاي مردم احترام گذاشته و شئونات
اخالقي را در کارها و فعالیتهاي خود مورد توجه قرار دهند .بُعد اخالقي مسئولیت اجتماعي
را پاسخگویي اجتماعي مينامند (آقایي و کاظمپور.)1395 ،
نظریههای مسئولیتپذیری اجتماعی
کاریگا و مِلِه ( ،)2004نظریههاي مسئولیتپذیري اجتماعي را به چهار گروه تقسیم کردند:
الف) نظریههاي ابزاري :فرض بر این است که شرکت ،ابزاري براي ایجاد ثروت بوده و
این تنها مسئولیت اجتماعي شرکت است .این گروه از نظریهها ،نظریههاي ابزاري نامیده
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ميشوند ،زیرا آنها مسئولیتپذیري اجتماعي شرکتها را ابزاري راهبردي براي رسیدن به
هدفهاي اقتصادي و ایجاد ثروت تلقي ميکنند (باقرپور و همکاران .)1393 ،دیدگاه معروف
فریدمن در این زمینه بیان ميکند که تنها مسئولیت شرکت نسبت به جامعه ،بیشینه کردن سود
سهامداران در چارچوب قانوني و رسوم اخالقي کشور است (فریدمن.)1970 ،
ب) نظریههاي سیاسي :شامل نظریههایي است که واحد تجاري باید به تقاضاي اجتماعي
مبتني بر نظریههاي سیاسي عمل کند .این گروه از نظریهپردازان بر این نکته تأکید دارند که
تقاضاي اجتماعي از واحد تجاري براي بقا و تداوم فعالیت و رشد آن و حتي براي موجودیت
خود آن ضروري است .در اصل ،این گروه از نظریهها روي تعامل و ارتباط بین واحدهاي
کسبوکار و جامعه تأکید دارند و دغدغه اصلي آن قدرت و جایگاه شرکت و مسئولیت
ذاتي در قبال جامعه است .اگر چه رویکردهاي مختلفي در این حوزه وجود دارد ،اما دو رویکرد
برجسته آن ،شرکت قانونمدار و شهروند شرکتي است .شرکت قانونمدار بیان ميکند که
مسئولیتهاي اجتماعي شرکتها ،ناشي از میزان قدرت اجتماعي آنها است .شهروند شرکتي
نیز ،شرکت را بهعنوان شهروندي در نظر ميگیرد که ارتباطات و مشارکتهاي خاصي در
اجتماع دارد (کاریگا و مله.)2004 ،
ج) نظریههاي یکپارچه :این نظریهها به چگونگي یکپارچه کردن نیازهاي اجتماعي به وسیله
کسبوکار ميپردازند و ادعا دارند که کسبوکار براي پیدایش ،دوام و رشد خود به جامعه
وابسته است .نیازهاي اجتماعي عموماً بهعنوان عامل شکلگیري تعامل جامعه با کسبوکار و
مشروعیتبخشي به آن در نظر گرفته ميشود .در نتیجه ،مدیریت شرکت باید نیازهاي اجتماعي
را در نظر گیرد و آنها را بهگونهاي با هم یکپارچه کند (پرستون و پست.)1975 ،
د) نظریههاي اخالقي :این گروه از نظریهها به مسئولیتهاي اجتماعي از منظر اخالقي توجه
کرده است .بر این اساس شرکتها باید مسئولیت اجتماعي را بهعنوان تعهد اخالقي بپذیرند.
این نظریهها ،مبتني بر اصول و کارهاي درست براي دستیابي به جامعه خوب است (شاهحسیني
و عربلویيمقدم .)1395 ،نظریههاي اخالقي شامل نظریه هنجاري ذینفعان ،حقوق جهاني ،توسعه
پایدار و رویکرد نفع عمومي است.
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مدلهای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها
 .1مدل دیویس
دیویس ( ،)1975مسئولیت اجتماعي را نوعي احساس تعهد بهوسیله مدیران سازمانهاي
تجاري بخش خصوصي ميداند و بر این باور است که آنها بهگونهاي تصمیمگیري ميکنند
که در کنار کسب سود براي مؤسسه ،سطح رفاه جامعه نیز بهبود یابد .او این مفهوم را مانند توجه
سازمانها به مسائلي فراتر از نیازمنديهاي محدود اقتصادي ،فني و حقوقي خویش و پاسخگویي
به این نیازمنديها ،توصیف کرد .مدل م سئولیت اجتماعي دیویس شامل پنج پیش فرض است:
پیش فرض اول :سازمان بهطور کلي به خاطر تأثیر زیاد روي مسائل مختلف جامعه از جمله
بیکاري ،وضعیت محیط و کیفیت زندگي ،در رفاه جامعه سهیم است .به عبارت دیگر ،در این
پیش فرض ،دلیل آن را توضیح ميدهد که سازمان یا مؤسسه باید مسئولیت اجتماعي فعالیتهاي
خود را به عهده بگیرد و از سازمانها انتظار نميرود که بیش از توان خود اقدامي کنند ،بلکه به
همان اندازه که نظام حقوقي جامعه از هر یک از شهروندان انتظار دارد از سازمانها نیز در حد
توان خود انتظار ميرود.
پیش فرض دوم :سازمان باید به عنوان سیستم باز دو طرفه عمل کند .آزادانه وروديهاي خود
را از جامعه دریافت و آزادانه نتیجه کار خود را به جامعه عرضه کنند .این پیشفرض ،نحوه انجام
مسئولیت اجتماعي را توضیح ميدهد .دیویس معتقد است که باید ارتباطات باز و محترمانهاي
بین سازمان و جامعه برقرار باشد .به عبارت دیگر سازمان باید مشتاقانه به نظرات شهروندان و
نمایندگان آنها توجه و داوطلبانه گزارشهاي منظمي از اقدامات خود در خصوص تعهدات
اجتماعي را ارائه کند.
پیش فرض سوم :فایده اجتماعي هر کار ،کاال یا خدمتي باید در کل محاسبه و به منظور
تصمیمگیري در مورد اینکه آیا این کار انجام شود یا خیر؟ مورد توجه قرار گیرد .تأکید این
پیش فرض روي این مفهوم بنیادي است که امکانات فني و سودآوري اقتصادي تنها عواملي
نیستند که ميتوانند روي تصمیمگیريهاي سازمان تأثیر داشته باشند .سازمان باید قبل از آنکه
کاري را متعهد شود؛ نتایج و عواقب کوتاهمدت و بلندمدت اجتماعي آن را در نظر بگیرد.
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پیش فرض چهارم :هزینههاي اجتماعي مربوط به هر کار ،کاال یا خدمتي باید به مصرف کننده
منتقل شود .پیش فرض چهارم ،بیانگر این است که نميتوان از سازمان ،انتظار داشت که هر
فعالیتي را تأمین کند که هم زیان اقتصادي و هم نفع اجتماعي در بردارد .هزینههاي پیشگفته،
باید به وسیله بهاي اضافهتر کاال یا خدمات مورد بحث ،به مصرف کننده منتقل شوند.
پیش فرض پنجم :مؤسسات بازرگاني ،مثل هر شهروندي ،این مسئولیت را دارند که در
خصوص حل مشکالت اجتماعي مشارکت داشته باشند که خارج از محدوده کاريشان است.
پیش فرض آخر ،این نکته را بیان ميدارد که اگر سازمان یا مؤسسهاي از تخصصي برخوردار
است که ميتواند مشکل اجتماعي را بهصورت مستقیم به آن مربوط نیست ،حل کند ،باید براي
کمک به جامعه براي حل آن مشکل ،خود را مسئول بداند (دیویس و بلومستروم.)1975 ،
 .٢مدل کارول
براساس این مدل مسئولیتپذیري اجتماعي شرکت از چهار قسمت اقتصادي (بهدست
آوردن سود) ،قانوني (مطابقت با قوانین) ،اخالقي و بشردوستانه تشکیل شده است .در این مدل،
مسئولیتهاي اقتصادي (سودآوري) ،از مهمترین مسئولیتهاي سازمان است .مسئولیتهاي
قانوني اشاره به این دارد که سازمان باید در چارچوب قوانین و مقررات ،فعالیت اقتصادي
خود را انجام دهد .سومین مسئولیت شرکتها ،مسئولیت اخالقي است که براساس آن از
شرکتها انتظار ميرود که ارزشها و هنجارهاي جامعه را مدنظر داشته باشند و به آنها احترام
بگذارند .در نهایت ،مسئولیتهاي بشردوستانه اشاره به فعالیتهاي داوطلبانه شرکت دارند .بر
اساس نظر کارول ،استفاده از این هرم ،مدل مفهومي مسئولیتپذیري اجتماعي شرکت را به
تصویر ميکشد و این مدل تمام حوزههاي مسئولیتپذیري اجتماعي شرکت را بهطور متمایز
و در این حال با یکدیگر نشان ميدهد .مؤلفههاي این مدل از نظر سلسله مراتبي اهمیت
کاهشي دارند .بر این اساس ،مسئولیت قانوني به عنوان پایه و اساس محسوب ميشود و همه
مسئولیتهاي دیگر داللت بر مسئولیت اقتصادي دارند و از شرکتها انتظار ميرود که در
چارچوب قانون عمل نمایند ،بنابراین مسئولیت قانوني به عنوان الیه بعدي هرم است .در رأس
این هرم مسئولیت بشر دوستانه قرار دارد که اختیاري است و کمترین اهمیت را در هرم دارد
(حساسیگانه و برزگر .)1393 ،شکل شماره  ،1هرم مسئولیتپذیري کارول را نشان ميدهد.
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بشردوستانه

اخالقی
قانونی
اقتصادی
شکل ( :)1هرم مسئولیتپذیری کارول

 .3مدل سه مرحلهای عملکرد اجتماعی سازمان
در سال  ،1986وارتیک و کوکران ،مدل اجتماعي سازمان را بسط دادند .به عقیده آنها
عملکرد اجتماعي سازمان از مسئولیتپذیري اجتماعي ،پاسخگویي اجتماعي و مدیریت مسائل
عمومي است که این مراحل در نگاره شماره  1نشان داده شده است.
نگاره ( :)1مدل سه مرحلهای عملکرد اجتماعی سازمان
سه مرحله عملکرد اجتماعي سازمان
 )1دیدگاه اقتصادي
 )1مسئولیتپذیري

 )2دیدگاه قانوني

اجتماعي سازمان

 )3دیدگاه اخالقي
 )4دیدگاه بشردوستانه
 )1راهبرد انفعالي

 )2پاسخگویي اجتماعي

 )2راهبرد تدافعي

سازمان

 )3راهبرد تطابقي
 )4راهبرد پیشگیرانه

 )3مدیریت مسائل

 )1تشخیص مسائل

عمومي

 )2تحلیل مسائل

گرایش
گرایشهاي فلسفي:
 تدوین قرارداد اجتماعي سازمانها سازمان بهعنوان یک عامل اخالقيگرایشهاي نهادي:
 ظرفیتسازي پاسخ به تغییر شرایطاجتماعي
 توسعه پاسخدهي رویکردهايمدیریتي
گرایشهاي سازماني:
 تعیین خطمشي اجتماعي سازمان -کمینهسازي غافگیر شدن سازمانها
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براساس نگاره شماره  2در مرحله نخست ،مسئولیتپذیري اجتماعي سازمان شامل دیدگاههاي
اقتصادي ،قانوني ،اخالقي و صالحدید یا بشردوستانه است که منجر به شکلگیري گرایشهاي
فلسفي شامل تدوین قرارداد اجتماعي سازمانها و سازمان بهعنوان یک عامل اخالقي ميشود.
در مرحله دوم ،پاسخگویي اجتماعي سازمان مطرح ميشود که شامل راهبردهاي انفعالي،
تدافعي ،تطابقي و پیشگیرانه است .در نتیجه ،گرایشهاي نهادي مانند ظرفیتسازي پاسخ به تغییر
شرایط اجتماعي و توسعه پاسخدهي رویکردهاي مدیریتي را مورد بحث قرار ميدهند .در مرحله
سوم ،مدیریت مسائل عمومي شامل تشخیص مسائل و سپس تجزیهوتحلیل آنها ،مطرح و منجر
به ایجاد گرایشهاي سازماني شامل تعیین خطمشي اجتماعي سازمان و کمینهسازي غافلگیرشدن
سازمانها ميشود .براساس مدل وارتیک و کوکران ،در وهله نخست ،ماهیت و فلسفه وجودي
و ضرورت مسئولیتپذیري اجتماعي براساس ابعاد مختلف آن در دیدگاه سازمانها ،مطرح
ميشود .در واقع ،رسیدن به مراحل بعد و توجه عملي و اقدام در راستاي مسئولیتپذیري
اجتماعي ،زماني براي سازمان ممکن و نتیجهبخش خواهد بود که در ابتدا ،بهعنوان وظیفهاي
اجتماعي در دیدگاه و نگرش سازمان مورد قبول واقع شده باشد .سازمان براساس نگرش در
مورد مسئولیتپذیري اجتماعي ،راهبردي متناسب با نگرش خود را براي پاسخگویي اجتماعي
انتخاب ميکند و پس از آن به مدیریت مسائل عمومي ميپردازد (احمديکهنعلي و همکاران،
.)1394
 .4مدل وود
در سال  ،1991وود مدل عملکرد اجتماعي شرکت را فراسوي شناسایي انواع مختلف
مسئولیت پذیري براي بررسي ابعاد مرتبط با اصول انگیزشي رفتار مسئوالنه (شامل اصول نهادي،
سازماني و شخصي) ،فرایند مسئولیتپذیري (شامل ارزیابي محیطي ،ارزیابي ذينفعان و ابعاد
مدیریت) و نتایج عملکرد آن (شامل اثرات اجتماعي ،برنامههاي اجتماعي و رویههاي اجتماعي)
پاالیش اساسي کرد .او عملکرد اجتماعي شرکت را به عنوان محصول رعایت اصول اساسي
مسئولیتپذیري اجتماعي معرفي کرد .این مدل پیشرفت بسیاري در پژوهشهاي
مسئولیتپذیري اجتماعي به دنبال داشت .مسئولیتپذیري ،بر اساس مدل وود یک بعد عملي را
تشکیل ميدهد که به اجزاي دستوري و انگیزشي مکمل براي مسئولیتپذیري اجتماعي نیاز
دارد .پیامدهاي رفتار شرکت ،منافع مستقیم و واضح در ارزیابي مسئولیتپذیري اجتماعي
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شرکت است .براساس مدل وود ،پیامدها به سه نوع تقسیم ميشوند :اثرات اجتماعي ،رفتار
شرکت و برنامهها و رویههاي تدوین شده توسط شرکت براي ابعاد اجتماعي و منافع ذینفعان که
شرکتها براي اجراي مسئولیتپذیري بهکار ميبرند .این که آیا رفتار شرکت اثرات مثبت و
منفي دارد باید به طور عیني ارزیابي شود (وود.)1991 ،
 .5مدل دوایر متقاطع
چارچوب مدل هرمي کارول نميتواند طبیعت قلمروهاي مسئولیتپذیري اجتماعي شرکت
و ارتباط متقابل بین آنها را بهطور کامل ارائه کند .قلمروهاي مسئولیتپذیري اجتماعي شرکت
در تعامل با هم قرار دارند .این امر ،از ویژگيهاي جدائيناپذیر مسئولیتپذیري اجتماعي
شرکت است .بر این اساس ،مدل دوایر متقاطع بیان ميکند که مسئولیتهاي مختلف با یکدیگر
روابط پویا و متقابل دارند و بهطور خاص مسئولیت اقتصادي ،اساسيترین مسئولیت نیست.
همچنین ،اقدامات اقتصادي در راستاي مسئولیتپذیري اجتماعي شرکت ،اهمیت کمتري
نسبت به سایرین ندارد .به عبارت دیگر ،مسئولیتهاي قانوني ،اخالقي و بشر دوستانه به همان
اندازه مسئولیت اقتصادي براي کسبوکار اهمیت دارد (جوا.)2008 ،
بشردوستانه

اخالقی

قانونی
اقتصادی

شکل ( :)۲مدل دوایر متقاطع

 .6مدل دوایر متحدالمرکز
این مدل شبیه مدل هرمي است که در یک نظر ،نقش اقتصادي کسبوکار ،هسته اصلي
مسئولیتپذیري اجتماعي است .همچنین ،شبیه مدل دوایر متقاطع است که به روابط متقابل
بین قلمروهاي مسئولیتپذیري اجتماعي شرکت توجه ميکند .به این ترتیب که مانند مدل
هرمي کارول ،مسئولیتهاي اقتصادي در مرکز مدل قرار دارند ،امّا نسبت به سایر قلمروها از
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اهمیت بیشتري برخوردار نیست .در مقابل مسئولیتهاي بشر دوستانه بیشترین اهمیت را
دارند؛ این مسئولیت نیز باید با توجه به قلمرو اقتصادي انجام شود .در این مدل ،هر عضو
دایره داخلي ،عضو دایره گستردهتر بیروني است ،امّا این رابطه برعکس نیست (جوا.)2008 ،
اقتصادی

قانونی
اخالقی
بشردوستانه

شکل ( :)3مدل دوایر متحدالمرکز

 .7مدل النتوس
النتوس ( )2001بیان نمود که سه نوع منحصر به فرد از مشروعیت مسئولیتپذیري اجتماعي
شرکتي براساس طبیعت (الزم در برابر اختیاري) و هدف (مفید براي ذينفعان ،شرکت ،یا هر
دو) وجود دارد که کسبوکار ميتواند به آن بپردازد و براي تصمیم گیري در مورد عوامل و
مشروعیت مسئولیتپذیري اجتماعي نیاز است تا بین آنها تمایز قائل شد .این سه نوع اخالقي،
نوعدوستانه و راهبردي است.
مسئولیتپذیري اجتماعي شرکتي اخالقي :حتي اگر شرکت از این نوع مسئولیتپذیري
سودي نبرد ،باز هم این مسئولیت ،الزامي و فراتر از عمل به تعهدات اقتصادي و حقوقي شرکت
و براي جلوگیري از آسیبهاي اجتماعي ضروري است .شرکتها باید از نظر اخالقي بهصورت
مسئوالنه رفتار و با اینکار آسیبهاي وارده را کمینه کنند.
براي نمونه اگر شرکتي به دلیل کاهش و توقف فروش یا تغییر منبع مواد خام خود تصمیم
بگیرد که مکان کارخانه خود را تغییر دهد باید به این موضوع فکر کند که این تغییر مکان
بهصورت موقت ميتواند مشکالتي را براي برخي از کارکنان بهوجود آورد .در این حالت یکي
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از مسئولیتهاي اخالقي شرکت براي کاهش آسیبهاي احتمالي ،اطالعرساني زودهنگام و
بهموقع یا در نظر گرفتن حق سنوات براي کارکنان است.
مسئولیتپذیري اجتماعي شرکتي نوعدوستانه :این نوع مسئولیت ،اختیاري است و شامل
فعالیتهاي نوعدوستانه و فراتر از بحث اخالقیات است .در اجراي این مسئولیت شرکتها به
کسب سود فکر نميکنند .به عقیده سیمون و همکاران ( ،)1983اصیلترین نوع مسئولیتپذیري
اجتماعي توسط شرکتها ،زماني است که ادعاي مسئولیت نوعدوستانه خود را برآورده سازند.
مسئولیتپذیري اجتماعي شرکتي راهبردي :در این سطح ،مسئله برد-برد و رابطه دو طرفه،
مطرح ميشود .به این معني که شرکت به گونه اي مسئولیت اجتماعي را انجام ميدهد که هم
منافع شرکت و هم منافع ذينفعان (شامل افزایش سودآوري شرکت بهدلیل اتخاذ سیاستهاي
مثبت و نیکوکارانه) تأمین شود .در اصل ،در سطح سوم ،شرکت متعهد ميشود تا فعالیتهاي
خدمات اجتماعي معیني را انجام دهد که در راستاي اهداف راهبردي کسبوکار است.
النتوس ( )2001اعتقاد دارد که بسیاري از سردرگميها و اختالفات در مسئولیتپذیري
اجتماعي شرکتي ،ناشي از عدم موفقیت در تشخیص اشکال اخالقي ،نوعدوستانه و راهبردي
است .النتوس با فریدمن هم نظر است که مسئولیتپذیري نوعدوستانه را نقش اصلي کسب و
کار نميداند .او بیان ميکند که مسئولیت پذیري اجتماعي شرکتي اخالقي براساس مفاهیم
وظایف و مسئولیتهاي اخالقي ،براي کسب و کار الزامي و مسئولیت پذیري اجتماعي شرکتي
راهبردي براي شرکت مفید است و شرکت باید براي تحقق این دو مسئولیتپذیري تالش
بیشتري کند (النتوس.)2001 ،
 .8مدل برین
مدل برین ،مدل دیگري است که با وجود شایستگيهاي که دارد کمتر مورد توجه قرار
گرفته است .در این مدل ،چهارچوب مفهومي براي ارزیابي تأثیر عملکردهاي تجاري شرکت
روي ذینفعان با تجزیه و تحلیل یا ایجاد شایستگيهاي موردنظر جامعه ارائه ميشود و ميتوانند
هم به جامعه سود برسانند و هم سودآوري شرکت را افزایش دهند .شرکتها ،بهوسیله
یکپارچهسازي شایستگيهاي موردنظر جامعه با فعالیتهاي خود ،ميتوانند محصوالت و
خدمات جدید یا توسعهیافته ،فرایندهاي تولید کاراتر ،شهرت قوي و هویت براي نام تجاري
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خود ایجاد کنند (ملو و دیگران .)2012 ،در واقع ،مسئولیتپذیري اجتماعي ،مفهومي در
راستاي تعریف تعهد ذکر شده در مطالب پیشگفته است که به نوعي بر عهده سازمانها است.
ميتوان گفت مسئولیتپذیري اجتماعي در تعریف عام ،روشي است که بنگاهها بهوسیله آن
رویکردهاي اقتصادي ،اجتماعي و زیستمحیطي را با ارزشها ،فرهنگ ،راهبردها ،ساختار
تصمیمگیري و شیوههاي عملیاتي خود به شکلي شفاف و قابل حسابرسي یکپارچه ميکنند و
در نتیجه فرآیندها و رویههاي بهتري را در درون سازمان خود جاري ميسازند و به این ترتیب،
ثروت ميآفرینند و وضعیت جامعه را بهبود ميبخشند (کبیري و محمدزادهسالطه.)1394 ،
 .9مدل مولکولی
این مدل بر پایه پذیرش نقش راهبردي مسئولیتپذیري اجتماعي سازماني استوار است و بر
این نکته تأکید دارد که مسئولیتپذیري اجتماعي براي سازمان نه تنها تهدید نیست ،بلکه فرصتي
ارزشمند است .این مدل براساس هفت فعالیت مهم تدوین شده است که به آن هسته ميگویند.
هسته اول ،ترمیم :این فعالیت شامل ترمیم آسیبها و زیانهاي ناشي از اقدامات نادرست
سازماني بر سرمایههاي زیستمحیطي ،اجتماعي و اقتصادي محیط پیرامون است که ميتواند
فرصتهاي راهبردي زیادي را براي سازمان به همراه آورد.
هسته دوم ،پیشگیري :این هسته جامعه پیراموني را از آسیب و زیان ناشي از فعالیتهاي سازمان
محافظت ميکند .براي نمونه ،استفاده کمتر از منابع تجدیدناپذیر و کاهش فعالیتهاي آلوده
کننده.
هسته سوم ،گسترش :این فعالیت ،شامل شناسایي اقداماتي است که توان سرمایههاي اقتصادي ،
اجتماعي و زیستمحیطي را افزایش داده و خلق و بسط موقعیتهاي جدید در سازمان تمرکز
دارد.
هسته چهارم ،یکپارچگي :این فرایند شامل توانایي مواجهه ،ترکیب و ایجاد همگرایي بین
دیدگاهها ،ایدئولوژيهاي مختلف ،متکثر و حتي متعارض است.
هسته پنجم ،احیا :این برنامه شامل مجموعه اقدامات و وظایفي است که با هدف تجدید و
احیاي فلسفه وجودي سازمان به معرفي مفاهیم ،اصول و ارتباطات جدید سازماني ميپردازد که
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به خلق هویتي نو از سازمان با ارزشهاي جدید ميانجامد .ارزشهایي مانند نوعدوستي،
دوستداري محیطزیست و توسعه جامعه محلي از این جملهاند.
هسته ششم ،خوشهبندي :این فعالیت ،مجموعه اقداماتي براي خلق قابلیتهاي همکاري
مطلوب سازماني است؛ بهطوريکه شبکه همکاري هم در زنجیره ارزش عمودي (بین
تأمینکنندگان-مشتریان) و هم در زنجیره ارزش افقي (بین سازمانهایي که محصوالت یا
خدماتي مشابه یا مکمل با سازمان ارائه ميدهند) بهوجود آید .این فعالیت ميتواند فرصتهاي
بسیاري ناشي از منابع و امکانات مشترک و ارتباطات خوشهاي خلق کند.
هسته هفتم ،ارزشگذاري :این فعالیت ارزشگذاري را فراتر از حوزه مالي و پولي ارزیابي
ميکند .شاید سودآوري مهم باشد اما حوزههاي مهم دیگري هم در سازمان وجود دارند که
نیازمند توجه و ارزشدهي اند مثل پایداري سودآوري که اهمیت آن در گرو ممانعت از بروز
نقصان در پایداري سازماني است (شافعي و احمدي.)1392 ،
 .10مدل پهلو به پهلو
این مدل ،اصول محرک رفتار مسئوالنه ،فرایندهاي پاسخگویي و نتایج عملکرد اجتماعي را
بررسي ميکند .براساس این مدل ،رویکرد مسئولیتپذیري مطلوب آن است که به سه بعد توجه
کند .این سه بعد شامل :اصول مسئولیت پذیري اجتماعي شرکت ،فرایند پاسخگویي اجتماعي و
نتایج رفتار شرکت است.
طبق مدل پهلو به پهلو ،شرکت باید به اصول مسئولیتپذیري اجتماعي در سه سطح مؤسسهاي،
سازماني و فردي توجه کند که توجه به این ابعاد سه نوع نتیجه را در بر خواهد داشت .براي
نمونه ،رعایت اصول مسئولیتپذیري اجتماعي شرکت در سطح مؤسسهاي ،از سوي محیط
شرکت ارزیابي خواهد شد و نتیجه ارزیابي ،تأثیرگذاري بر جامعه اطراف شرکت خواهد بود و
این اثرات ميتواند منفي یا مثبت باشند (ما.)2012 ،
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نتایج رفتار شرکت

فرایند پاسخگویی اجتماعی

 .1تأثیرات اجتماعی

 .1محیطی :ارزیابی

 .2برنامه اجتماعی

 .2ذینفعان :مدیریت

 .3خط مشیهای اجتماعی

 .3مدیریت مشکالت

اصول مسئولیت اجتماعی
شرکت

 .1مؤسسه ای :مشروعیت
 .2سازمانی :مسئولیت عمومی
 .3فردی :موضع مدیریتی

شکل  :4مدل پهلو به پهلو مسئولیتپذیری اجتماعی

 .11مدل مقیاس رنگین کمان
این مدل به مثابه رویکرد راهبردي براي ارزیابي ارزشهاي چند بعدي؛ و نوعي نظام
گزارشدهي در هفت محور مهم؛ حیاتي و کلیدي سازمان است .رنگهاي مدل رنگین کمان
به قرار زیر است:
رنگ قرمز ،حوزه اقتصادي :این بعد که اولین جنبه هر سازمان و نشاندهنده سالمت آن نیز
هست؛ مسائلي مثل سود و منفعت ،حقوق و مزایا ،هزینهها و مصارف را شامل ميشود.
رنگ نارنجي ،سرمایه ارتباطي :این بعد ،دومین جنبه از مدل و بیانگر ترکیب همه روابط واقعي
و بالقوه سازمان است که ميتواند شبکه ارتباطي با مشتریان یا شهروندان ،تأمینکنندگان دیگر
ذينفعان را شامل شود.
رنگ زرد ،فرهنگ سازماني :این بعد ،سومین جنبه از مدل و بیانگر مجموعهاي تعریف شده
از مفروضات و اصول مشترک در سازمان است .فرهنگ سازماني قابلیت هدایت ،حمایت و
ایجاد انگیزش در سازمان را دارد .در این بعد میزان سازگاري و انطباق تصمیمات راهبردي،
رفتار مدیریت و روابط داخلي -خارجي در سازمان با فرهنگ ،تعهدات اخالقي و شفافیت مورد
توجه است.
رنگ سبز ،کیفیت زیستمحیطي و اجتماعي :این بعد ،چهارمین جنبه از مدل و بیانگر اقداماتي
است که بهوسیله آن سازمان به مؤلفههایي مثل رفاه جامعه محلي ،ارتباط بهتر با محیطزیست ،
بررسي آثار زیستمحیطي و خلق سرمایه اجتماعي ميپردازد.
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رنگ آبي ،سرمایه انساني و اجتماعات کاري :پنجمین جنبه از مدل و بیانگر هماهنگسازي
و تقویت سرمایههاي انساني و جوامع کاري است ،بهطوريکه کیفیت تیمسازي و گروههاي
کاري را نشان ميدهد .این امر نه تنها بر کارایي فرایندها ،بلکه بر محتواي فرایندها هم مؤثر
است.
رنگ نیلي ،سرمایه فکري :ششمین جنبه از مدل و بیانگر میزان توجه ،توسعه و بهبود فرایندهاي
تربیتي ،آموزشي و نوآوري است .این بعد ،رابطه زیادي با میزان بهرهمندي از استعدادهاي
سازماني دارد .همچنین ،در برگیرنده خلق و تسهیم دانش ،شبکههاي ارتباطي کاري همراه با
آزادي عمل ،آموزش و یادگیري است.
رنگ بنفش ،ارتباطات :این بعد ،هفتمین جنبه از مدل و بیانگر سطح و کیفیت ارتباطات داخلي
و خارجي سازمان است و اشاره به نوع ،میزان و فراواني گفتمانهاي داخلي ،ارتباطات خارجي
و مشارکت کارکنان و دیگر ذینفعان در تداوم حیات سازماني دارد (شافعي و احمدي.)1393 ،
 .1٢مدل ستارهای
این مدل ،دیدگاه نظري مفید دیگري را ارئه ميکند و ميتواند به روشن ساختن ویژگيهاي
شرکتها در ارتباط با مسئولیتپذیري اجتماعي کمک کند .این چارچوب به درک مجدد
ماهیت بنگاه ،تشویق براي در نظر گرفتن ذینفعان خارجي جدید (به غیر از سهامدارن سنتي،
مشتریان ،کارکنان و تأمینکنندگان) و مشروعیتبخشي به شکلهاي جدید درک مدیریتي
کمک ميکند .براساس این مدل ،مدیریت باید همزمان به شش گروه از ذينفعان توجه کند.
این گروههاي شامل سهامداران ،جامعه ،محیط شرکت ،کارمندان ،تأمینکنندگان و مشتریان
هستند (ما.)2012 ،
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سهامداران
مشتریان

جامعه
شرکت

تأمین

محیط

کنندگان
کارمندان

شکل ( :)5مدل ستارهای مسئولیتپذیری اجتماعی (ما)۲01۲ ،

 .13مدل هماهنگی
در مدل هماهنگي ،دو بُعد مرتبط براي تجزیهوتحلیل مسئولیتپذیري اجتماعي یعني بُعد
انگیزش (راهبردي در برابر نوعدوستانه) و کانون مسئولیت (شرکتي در برابر فردي) وجود دارد.
بُعد انگیزش راهبردي ،به دنبال تطبیق دادن منافع شرکت و منافع مدیریت شرکت با منافع جامعه
است ،در حاليکه بُعد انگیزش نوعدوستانه ،انساني یا بشردوستانه است و شامل انجام اقدامات
داوطلبانه صرفنظر از کسب منافع مالي یا غیرمالي توسط شرکت است .بُعد کانون شرکتي
مسئولیت ،مسئولیت را مربوط به اقدامات اجتماعي ميداند و مسئولیت پذیري اجتماعي را به کل
اعضاي شرکت محول ميکند .در حالي که بُعد کانون فردي مسئولیت توجه خود را به نقش
مدیران فردي به عنوان قهرمانان مسئولیتپذیري اجتماعي معطوف و نظارت و نفوذ را به دنبال
مداخالت اجتماعي خاص اعمال ميکند .براساس این بُعد ،مدیران شرکت مسئول انجام اقدامات
اجتماعي و مسئولیتپذیري اجتماعي هستند نه کل اعضاي شرکت (گالبریت.)2009 ،
 .14مدل مشتری محور کالیدون
در سال  ،2011کالیدون ،مدل جدیدي از مسئولیتپذیري اجتماعي شرکتي را مطرح نمود و
آن را مسئولیتپذیري مشتريمحور نامید .براساس این مدل براي اینکه اهداف سودآوري تحقق
یابد ،باید به تقاضاي مصرفکنندگان در زمینه مسئولیتپذیري اجتماعي پاسخ داده شود .در
اینصورت ،شرکت ضمن سودآوري ،در رفتارهاي مسئوالنه اجتماعي و زیستمحیطي
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مشارکت ميکند ،به دلیل تعهد به مسئولیتپذیري اجتماعي ،به شهرت و اعتبار باالیي در فضاي
عمومي دست ميیابد و محدوده مشتریان خود را گسترش ميدهد که به معناي افزایش تعداد
متقاضیان مسئولیتپذیري اجتماعي است و بنابراین ،پایبندي بیشتري به مسئولیتپذیري اجتماعي
پیدا ميکند .این امر به جذب مشتریان بیشتر و در پي آن ،سودآوري افزونتر ميانجامد و این
چرخه بهصورت پیوسته ادامه ميیابد (کالیدون .)2011 ،شکل شماره  6این مدل را نشان
ميدهد.

افزایش تقاضای
مشتریان در زمینه
مسئولیت اجتماعی

افزایش تعداد مشتریان
به دلیل اتخاذ مسئولیت
اجتماعی

افزایش تعداد مشتریان

شهرت بیشتر در نتیجه
مسئولیت اجتماعی

شکل ( :)6مدل مسئولیت مشتري محور (کالیدون)2011 ،

 .15مدل دی .ان .ای مسئولیتپذیری اجتماعی و پایداری شرکتی ٢/0
ویسر ( ،)2014مدل جدیدي را براي مسئولیتپذیري و پایداري شرکتي ( 2/0که آن را
مسئولیت اجتماعي رادیکال ،سیستمي یا کلگرا نیز مينامد) پیشنهاد داده است .این مدل با
مدلهاي قبلي تفاوت چنداني ندارد ،اما دانش موجود در زمینه مسئولیتپذیري اجتماعي را
یکپارچه ميکند.
این مدل داراي چهار ستون مسئولیت و نشاندهنده چهار ستون نیتروژني دي .ان .اي (آدنین ،
سیتوزین ،گوانین و تیمین) است .براساس این مدل ،چهارستون مسئولیت ،خلق ارزش ،حاکمیت
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خوب ،مشارکت اجتماعي و درستکاري زیستمحیطي هستند .هر یک از این پایهها ،داراي
هدف اولیه و هر هدف به نوبه خود داراي شاخصهایي کلیدي است (شاهحسیني و
عربلویيمقدم .)1395 ،اهداف و شاخصهاي کلیدي در نگاره شماره  2نشان داده شده است.
نگاره ( :)۲مدل دی .ان .ای مسئولیت و پایداری شرکتی ۲/0
کد دن .ان .اي

اهداف راهبردي

خلق ارزش

توسعه اقتصادي

حاکمیت خوب

اثربخشي نهادي

شاخصهاي کلیدي
سرمایهگذاري (سرمایه مالي ،تولیدي ،اجتماعي،
انساني و طبیعي)
محصوالت فایدهمند (محصوالت و خدمات پایدار و
مسئوالنه)
کسبوکار فراگیر (توزیع ثروت ،بازارهاي مربوط به
قاعده هرم)
رهبري (تعهد راهبردي به مسئولیت و پایداري)
شفافیت (گزارش در زمینه پایداري و مسئولیت،
پرداختهاي حکومتي)
اقدامات اخالقي (جلوگیري از فساد و احترام به
ارزشها در کسبوکار)
نوعدوستي (کمک به امور خیریه ،تأمین خدمات و
محصوالت عمومي)

مشارکت اجتماعي

جهتگیري به سمت
ذینفعان

اقدامات منصفانه کاري (شرایط کار ،حقوق کارکنان،
سالمت و ایمني)
درستکاري در زنجیره تأمین (توانمندسازي
کسبوکارهاي کوچک و متوسط ،استانداردهاي
کاري و زیستمحیطي)
حفاظت از محیطزیست (حفاظت از تنوع زیستي و

دستکاري
زیستمحیطي

احیاي زیستبوم)
زیستبومهاي پایدار

منابع تجدیدپذیر (رسیدگي به تغییرات آبوهوایي،
مواد و انرژيهاي تجدیدپذیر)
عدم تولید پسماندها (حذف پسماندها)
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هدف از خلق ارزش ،توسعه اقتصادي است و تنها به معناي خلق سودآوري نیست .منظور از
توسعه اقتصادي به معناي مشارکت در تولید ثروت براي سهامدارن و مدیران اجرایي و همینطور
ارتقاي کالن اقتصادي است و شامل سرمایهگذاري در زیرساختها ،اشتغالزایي ،توسعه
مهارتها و ...ميشود .حاکمیت خوب ،حوزه دیگري است که هر چند جدید نیست ،اما توجه
مناسبي به آن نشده و در چرخههاي مسئولیت اجتماعي مدنظر قرار نگرفته است .اثربخشي نهادي،
هدفي است که به اندازه آرمانهاي زیستمحیطي و اجتماعي بااهمیت و متعالي است ،چون در
صورت عدم موفقیت نهادها ،یا عدم شفافیت و عدم انصاف آنها ،تمام چیزهاي دیگري که
مسئولیت اجتماعي در پي دستیابي به آنهاست ،از بین خواهد رفت .مشارکت اجتماعي ،حوزهاي
است که بهصورت سنتي مورد توجه قرار گرفته است .همین امر موجب شده تا نوعدوستي،
موقعیت مناسبي در مسئولیت اجتماعي شرکتي داشته باشد .در نهایت ،درستکاري زیستمحیطي
از کاهش خسارتها فراتر رفته و حفظ و ارتقاي پایداري زیستمحیطي را به عنوان هدف مورد
توجه قرار ميدهد (ویسر.)2014 ،
نتیجهگیری
امروزه موضوع مسئولیت پذیري اجتماعي شرکتها به یکي از رایجترین موضوعات
دانشگاهي و دنیاي کسبوکار تبدیل شده است و بسیاري از مدیران ،به اختیار و یا به الزام ،در
تصمیمگیريهاي خود به آن توجه ميکنند .مسئولیتپذیري اجتماعي روشي موثر براي حفظ
ارتباطات میان واحد تجاري و ذينفعان است و اجراي مسئولیتپذیري اجتماعي ميتواند مزایاي
پنهان و آشکار زیادي را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم براي جامعه و واحد تجاري بههمراه
داشته باشد .توجه به این مفهوم ،بخش مهمي از راهکارهاي شرکت در قسمتهایي است که
ناسازگاري بین منافع شرکت و اهداف اجتماعي یا ناسازگاري در رعایت انصاف وجود دارد.
پیادهسازي مسئولیت پذیري اجتماعي شرکت ميتواند آگاهي اجرائي از این ناسازگاري را
بوجود آورد و ميتواند حس مسئولیتپذیري و پاسخگویي در واحدهاي تجاري را بهبود بخشد.
در کل ميتوان بیان نمود که اجراي مسئولیت پذیري اجتماعي واحدهاي تجاري ،باعث افزایش
منافع جامعه مي شود و نتیجه این امر آن است که خود شرکت هم از مزایاي آن بهرهمند خواهد
شد .از اینرو ،براي آنکه دید جامعي از مسئولیتپذیري اجتماعي ارائه شود ،ابتدا تعاریفي از
آن بیان شد و مشخص گردید که براي مسئولیت پذیري اجتماعي تفاسیر متفاوتي وجود دارد ،
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 شرکتها را در برابر جامعه براي تصمیمگیري و فعالیتهاي آنها مسئول،اما تقریباً تمام آنها
 سپس نظریهها و ابعاد آن مورد بررسي قرار گرفت و پانزده مدل آن بهصورت کامل.ميدانند
 ذکر این نکته ضروري است که با وجود توجهات گستردهاي که در دهههاي اخیر.تشریح شدند
 دیدگاههاي نهچندان،به مفهوم مسئولیت پذیري اجتماعي شرکتي شده است؛ با این حال
خوشبینانهاي نیز ميتوان در زمینه مسئولیتپذیري اجتماعي مطرح نمود و به نظر ميرسد که با
 ادامه، افزایش نابرابريها و فساد گسترده، تشدید فقر،وجود استفاده بيرویه از زیستبومها
حیات مفهوم مسئولیت پذیري اجتماعي به شکل فعلي با ابهام روبهرو است و بهتر است بهجاي
 مفهوم مسئولیتپذیري اجتماعي در راستاي پاسخگویي مناسبتر،توجه صرف به مباحث نظري
. اجرا و افشا شود،و توجه بیشتر به اجتماع بهصورت عملي در شرکتها
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Abstract
Nowadays, the role of company has changed a lot and it is expected that
these units should not be only thinking about increasing profit-making and
they should be responsible about their works to the society. The reason is
that the company cannot operate without society and the society also needs
the company. Therefore, a mutual relationship has been formed between
these two. Therefore, corporate social responsibility is profitable for both
themselves and the society. Primary form of social responsibility had
strong religious, patriarchy, and philanthropic aspects, but the new concept
of corporate social responsibility is directly focused on daily commercial
works and their effects on the vast spectrum of the beneficiary. In the
1950s, only commitment to the society was introduced but gradually in the
21st century, environmental and social concerns, voluntary works, ethical
behavior, economic development, development of citizens’ life, human
right, work right, protecting the environment, cleanup, encouraging
development of transparency and appropriate responsibility have become
important. By reviewing the concepts, dimensions, theories, and fifteen
models of social responsibility, it can be claimed that after passage of fifty
years of this concept, introducing a single definition for it, is still a difficult
work. Yet, the important point is that almost all of the definitions consider
the corporate responsible before the society. Therefore, to be responsible
before the society, it is needed to carefully apply the theoretical subjects of
social responsibility in practice too.
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Theories.
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