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مســئولیت اجتماعــی عبــارت اســت از تمایــل یــک شــرکت یــا بنــگاه اقتصــادی بــه مــد نظــر قــرار دادن مالحظــات اخالقــی،
اجتماعــی و زیس ـتمحیطی در تصمیمگیریهــا و پاســخگویی نســبت بــه تأثیــر فعالیتهــا و تصمیمــات خــود بــر جامعــه و
محیــط زیســت .از زمــان انقــاب صنعتــی ،بــه دلیــل غلبــۀ فنــاوری و تســلط بیحــد و حصــر انســان بــر طبیعــت و جامعــه،
ایــن مالحظــات بــرای مــدت بیــش از دو قــرن مغفــول مانــد .پــس از آنکه آثــار وخیــم مداخــات گســترده در طبیعــت و جامعه
بــه مرزهــای بحرانــی رســید و خطــرات زیسـتمحیطی و انســانی بــه طــور جــدی بشــر را تهدیــد کــرد ،ایــن مالحظــات بــار
دیگــر بــا عناویــن توســعۀ فرهنگــی ،توســعۀ اجتماعــی ،توســعۀ پایــدار و نهایتـ ًا «مســئولیت اجتماعــی بنگاههــای اقتصــادی»
اهمیــت یافــت .در اســتداللی دیگــر گفتــه شــده از آنجــا کــه نظــام ســرمایهداری یــک نظــام ســلطه اســت ،در آن جایــی بــرای
احســاس مســئولیت نســبت بــه جامعــه و محیــط زیســت وجــود نــدارد و ایــن نظــام ســعی دارد ،بــرای بــه حداکثــر رســاندن
ســود خــود ،بــر محیــط زیســت ،جامعــۀ محلــی ،و کارکنــان و ذینفعــان ســلطه یابــد و نهایــت بهرهکشــی را از آنهــا داشــته
باشــد .اســتثمار کــودکان و زنــان بــا دســتمزدهای پاییـن و شــرایط کار نامســاعد و تبعیضآمیــز و نیــز سوءاســتفادۀ جنســی از
زنــان در محــل کار از جملــۀ اقدامــات چنیــن نظامــی اســت کــه از آغــاز شــکلگیری آن جریــان داشــته اســت .ایــن ســنت
نادرســت امــروز همهجایــی شــده و نمونههــای چنیــن تبعیــض و اســتثماری را میتــوان در عملکــرد بســیاری از شــرکتها
دیــد .از نظــر مارکــس نیــز جوامــع امــروزی جوامعــی ســرمایهداریاند .نیــروی محــرک دگرگونــی اجتماعــی در دوران کنونــی،
فشــار در جهــت دگرگونــی دائــم اقتصــادی اســت کــه جــزء جداییناپذیــر تولیــد ســرمایهداری اســت (گیدنــز .)761 :1373
ایــن ویژگــی جامعــۀ معاصــر زمینهســاز اســتثمار و تهدیــد محیــط زیســت و اکثریــت مــردم از ســوی اقلیــت حاکــم و ثروتمنــد
و موجــب تعلیــق مالحظــات اخالقــی ،اجتماعــی و زیسـتمحیطی و تقویــت نظــام ســلطه شــده اســت .مســئولیت اجتماعــی
شــرکتها واکنــش در برابــر تهدیدهــای مزبــور و عمــل بــه مالحظــات اخالقــی و انســانی اســت .در ایــن رونــد ،تعدیــل
نگرشهــای جنســیتی مســلط اجتنابناپذیــر مینمایــد.
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