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تایماز سید مصطفایی
مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت اجتماعی شرکتی ایران
شرکتها بهطور سنتی در همان ابتدا به دنبال کسب سود از طریق برآورده ساختن برخی از خواستهها
و نیازهای بازار هس��تند .اگر در فعالیتهای خود موفق بوده و رش��د نمایند ،معموالً با درخواستهایی

ب��رای کمک به عوامل و موضوعات ارزش��مند اجتماعی مواجه میش��وند .این کمکها ممکن اس��ت
بهصورت مشارکتهای کوچک و کمکهای موردی و یا حتی ایجاد کمپینهای بازاریابی اجرا شوند.

در طول زمان،عموم جامعه از شرکتها انتظار خواهند داشت که بهعنوان موتورهای توسعه اجتماعی و
فرهنگی عمل نمایند و تنها موتورهای کسب سود نباشند .تعداد روزافزونی از مصرفکنندگان درمورد

ش��رکتها با توجه به سطح مش��ارکت آنها در فعالیتهای عمومی و اجتماعی قضاوت خواهند نمود.

برخی ش��رکتها با قرار دادن چالشهای اجتماعی در ش��اخصهای ویژة خود ب��ه نتایج مطلوبتری
میرسند و اینگونه شرکتها هستند که جامعه را متحول میسازند.

بیش��تر شرکتها مس��ائل اجتماعی را از طریق فعالیتهای بشردوستانه موردتوجه قرار میدهند .این
ش��رکتها بخش��ی از درآمد خود را به فعالیته��ای خیریه و معضلهای خ��اص اجتماعی تخصیص
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میدهند .فعالیتهای بشردوس��تانه منحصربه بازارهای جهان غرب نیست و حتی در بازارهای نوظهور

نیز بس��یار متداول است .بررس��یهای مریل لینچ کپگمینی نشان میدهد که میلیونرهای آسیایی 12
درصد از ثروت خود را صرف مس��ائل اجتماعی میکنند؛ درحالیکه این عدد در آمریکای شمالی تنها

 8درصد و در اروپا  5درصد است.

بس��یاری از ش��رکتها و بنگاهه��ای فع��ال در ام��ور بشردوس��تانه ،از یک موضوع خ��اص موردتوجه
مصرفکنندگان یا کارکنان خود حمایت میکنند .شرکت آون بیش از یکصد میلیارد دالر به تحقیقات

در مورد س��رطان س��ینه کمک کرده است .واضح اس��ت که خانمها اولین مشتریان و مصرفکنندگان
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محصوالت آون هس��تند و این شرکت به این جهت به این موضوع میپردازد که موضوع اصلی مرتبط
با خانمها اس��ت .موتورال از ارتقاء تدریس و تحقیق در مدارس و دانش��کدههای مهندسی سود خواهند

برد؛ چرا که مهندس��ین زیادی از آن مدارس اس��تخدام خواهند نمود .بدین ترتیب میتوان مش��اهده

کرد که در س��الهای اخیر فعالیتهای بشردوستانه و بازاریابی حمایتی بسیار متداول شده است .یک
 .2رئیس سازمان داوطلبان هالل اهمر
132

1. Corporate Social Responsibility

نظرس��نجی جهانی توسط ادلمن نش��ان میدهد  85درصد از مصرفکنندگان برندهایی با مسئولیت
اجتماع��ی را ترجی��ح میدهند؛  70درصد حاضر به پرداخت مبلغ بیش��تری برای آن هس��تند و 55

درصد آنرا به خانواده و دوستان خود نیز توصیه میکنند .شرکتها از این واقعیت آگاهند که دیدگاه

کارکنان ،مصرفکنندگان -و بهطور گس��تردهتر ،عموم مردم -نس��بت به شرکتها تنها برپایه کیفیت
محصوالت و محدود به خدمات آنها نیس��ت؛ بلکه برپایه میزان مس��ئولیت اجتماعی آنها نیز خواهد

بود .آنها پیشبینی میکنند که تقاضای مصرفکنندگان و کارکنان برای حمایت از مسائل اجتماعی
بر استراتژی  5ساله آینده آنها تأثیرگذار خواهد بود.

اما این پرسش مطرح است که چرا مسئولیت اجتماعی بنگاهها در سالهای اخیر به دغدغهای جهانی

و رو به افزایش در میان دولتها و مدیران بنگاهها مبدل گش��ته اس��ت .متخصصان بر این باورند که

حرکت به س��مت مسئولیت اجتماعی در سطح جهانی از رش��د جهانی بنگاهها نشأت میگیرد .رشد و

توس��عه بنگاهها در س��طح جهانی عالوهبر کمک به رونق اقتصادی جوام��ع ،افزایش نگرانی عمومی و

ت به نحوة فعالیت بنگاهها را نیز درپی داشته است .درپی افزایش فشارهای عمومی
کاهش اعتماد نسب 
از سوی نهادهای قانونگذاری ،تشکلهای مردمی ،حامیان حقوق بشر و طرفداران حفظ محیطزیست،

بنگاهها ناچار شدهاند تا در مورد دامنۀ فعالیتهای اجتماعی خود تجدیدنظر نمایند .به دنبال افزایش
آگاهی عمومی نسبت به عواقب اجتماعی و زیستمحیطی احتمالی ناشی از فعالیت بنگاهها بر جوامع،

ذینفعان بنگاهها اس��تانداردهای عملکرد جدیدی برای کس��بوکار تدوین نمودهاند .این استانداردها

آنها را ملزم میکند تا فعالیتهای خود را از جنبۀ تحقق و انطباق با ارزشها ،منافع و انتظارات جامعه
و ذینفعان موردبررسی و نظارت قرار دهند.

اگرچه فشارهای اجتماعی و تبلیغاتی آغازگر جنبش مسئولیت اجتماعی در دنیا بود ،اما با گذشت زمان

و با ایجاد درک و شناخت بهتر نسبت به تأثیر متقابل عملکرد بنگاه و جامعه این رویکرد تغییر یافته و

به یکی از خطوط استراتژیک فعالیتها و تصمیمات مدیریتی مبدل گشت .یکی از مهمترین تحوالت
ایجاد شده در اندیشۀ مسئولیت اجتماعی تغییر دیدگاه از اقدامات صرفاً انساندوستانه توسط بنگاهها
به س��مت اقدامات انساندوس��تانه و در عین حال اس��تراتژیک بود .به این معنا که سرمایهگذاریهای

بهبیاندیگ��ر ،بنگاهه��ا باید به انتخاب و انج��ام فعالیتهایی خیرخواهان��ه و اجتماعی اقدام نمایند که
تأثیری متقابل بر عملکرد بنگاه و رش��د جامعه داش��ته و برای هر دو بهطور همزمان منفعت بهبارآورد.

این طرز تفکر باعث ایجاد تحوالتی عظیم در عرصۀ کس��بوکار بنگاهها گردید و باعث ش��د توجه به
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اجتماعی و زیستمحیطی انجامشده توسط بنگاهها باید با بازده اقتصادی برای بنگاه نیز همراه باشند.

مس��ئولیت اجتماع��ی از یک اجبار ،وظیفه یا اقدام خیرخواهانۀ ص��رف ،به منبعی از فرصت ،نوآوری و
مزیّت رقابتی برای بنگاه تبدیل ش��ود .بدین ترتیب مس��ئولیت اجتماعی به رویکردی جداییناپذیر و

پیش روی
جدید برای بروز اندیش��هها و ایدههای نوآورانه در عرصۀ اصالحات و تغییرات س��ازمانی در ِ
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بلندمدت در موفقیت س��ازمان مبدل گش��ته است؛ بهگونهای که مس��ئولیتپذیری اجتماعی میدانی
مدیران و کارکنان قرار داده است.

ازاینرو مسئولیت اجتماعی به معنای سهیم شدن بنگاهها در توسعۀ پایدار و مستمر سازمان و جامعۀ
خود و درنهایت جامعه بینالمللی اس��ت .مس��ئولیت اجتماعی تعاریف متعددی دارد .اما وجه اشتراک

133

تمامی این تعاریف آن اس��ت که چگونه بنگاه مس��ئولیت آثار اقتصادی ،اجتماعی و زیس��تمحیطی

فعالیته��ای خود را بهگونهای برعه��ده میگیرد که زیانهای اجتماعی ،اقتصادی و زیس��تمحیطی

فعالیتهای خود را به حداقل رس��انیده و منافع حاصل برای بنگاه و جامعه را بهطور همزمان حداکثر

نماید .اما آنچه که باید مدنظر داشت ،این حقیقت است که در پرداختن به مقولۀ مسئولیت اجتماعی

بنگاه مقصود گذشت و فداکاری در راستای برآوردن خواستههای دیگران نیست ،بلکه اقدامات مربوط
به مسئولیت اجتماعی باید بهگونهای انتخاب شده و بهعمل درآیند که منافع بلندمدت بنگاه و جامعه

را بهصورت همزمان درپی داشته باشند.

در طول سالهای اخیر مطالعات متعددی در زمینه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و سودآوری انجام
ش��ده اس��ت .در یک تحلیل فراگیر بر روی مجموعهای از بنگاهها این نتیجه بهدس��ت آمده است که

هزینههای مسئولیت اجتماعی در قیاس با سود ،قابل تأمل است .گرچه برقراری ارتباط بین مسئولیت
اجتماع��ی و س��ودآوری بهعلت وجود تعداد زی��اد پارامترهای درگیر در موفقیت بنگاه چندان س��اده

نیست؛ اما مس��ئولیتپذیری اجتماعی از طریق تأثیر بر ذینفعان مختلف سازمان نقشی غیرمستقیم
بوكار با پيشرفت جامعه مرتبط
اما فزاینده در سودآوری بنگاه ایفا میکند .از سوی دیگر ،موفقيت كس 

بوده و رابطه مس��تقيمي ميان اين دو برقرار اس��ت؛ این همان دلیلی اس��ت که ش��ركتهایی مانند

"مايكروس��افت" در بازار آفريقا س��رمايهگذاري ميكند؛ چراكه درصورت جهش از يك س��طح توسعه
به سطحي ديگر ،در اين قاره ،بازار آفريقا به بزرگترين بازار محصوالت این شرکت بدل خواهد شد.

مسئوليت اجتماعي براي بنگاههای فعال در حوزه شهری ،نیز جذاب است ،زيرا منجربه آن میشود که

برنامهها و سياستها جايگزين نقش سنتی قوانین شده و سياستگزاري اجتماعي كارا را پیش رو قرار

دهد .همچنین تدوین سیاستگزاری بهمنظور درگیرشدن بنگاههای اقتصادی در مسائل جامعه توسط
نهادهای عمومی مانند ش��هرداریها ،کمک ش��ایانی به هر دو بخ��ش میکند تا فرصتهای همکاری
با یکدیگر را بهتر بشناس��ند و ارتباطات غیررس��می خود را گس��ترش دهند .ای��ن همکاری میتواند

حوزههای شهری ،معضالت و آسیبهای اجتماعی و توسعة جوامع محلی را دربرگیرد تا در درازمدت

به یک مشارکت راهبردی بینجامد.
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امروزه در سراسر دنیا شهرداریها فعاالنه به ایجاد شرایط و چارچوبهای توانمندساز برای مسئولیت

اجتماعی ش��رکتها پرداختهاند .س��ازمان ملل نیز در برنامه شهری معاهده جهانی سازمان ملل که از
سال  2003آغاز شده شهرداریهای بزرگ دنیا را دعوت کرده تا استاندارد و کیفیت زندگی شهری را
از طریق ترویج مشارکت بخش خصوصی ،جامعه مدنی و دولت ()Public Private Partnership

بهبود بخش��د .این مدل توانمندس��ازی و ظرفیتس��ازی محلی و درگیرکردن ذینفعان غیر سنتی،
بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی را تشویق میکند.
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اما در کشور ما ،این موضوع بهویژه در حوزه شهری ،نسبتاً جدید است .با این همه و با توجه به رویکرد
مدیریت ش��هری و اهتمام آنها به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و توس��عه اجتماعی در س��الهای

اخیر بهنظر میرس��د مدیریت ش��هری میتواند از ظرفیتهای خود در جهت نهادینه کردن ،ترویج و
تش��ویق این موضوع با هم��کاری بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه خود و حمای��ت از دیگر بنگاهها در

اجرای این طرح ،با هدف حل برخی از معضالت اجتماعی شهری گام مؤثر و پیش برندهای بردارد.
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