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  چکیده

 ها آنرو،  ازاین. ها را نیز نهادي اجتماعی در نظر گرفت توان آن شوند؛ در اصل می که بنگاه اقتصادي محسوب می ها با آن  شرکت

عنوان  پذیري اجتماعی به هاي گذشته، مسئولیت ل، در سالبه همین دلی. هاي خود توجه کنند باید به پیامدهاي اجتماعی فعالیت

ها اهمیت و مقبولیت زیادي پیدا کرده است و یکی از موارد مهم در مسئله  براي قدرت، تأثیر و تخلفات شرکت مهارکنندهعنصر 

ود و نیاز به حفظ و نفعان از حقوق خ ذي تر بیشعالوه بر این، ادراك هر چه . رود خودکنترلی و نظارت درونی به شمار می

، براي درك هر رو نیازا. پذیري اجتماعی را تقویت کرده است هاي آتی نیز ضرورت مسئولیت زیست براي نسل نگهداري از محیط

سپس، پژوهشی از . هاي مختلف بیان شدند ها، ابتدا کلیات، مفاهیم اولیه و نظریه پذیري اجتماعی شرکت چه بهتر مفهوم مسئولیت

پذیري اجتماعی در کشورهاي مختلف جهان و در نهایت، توجه به این مفهوم در بورس و  در حوزه مسئولیت) 2004(ولفورد 

  .بازارهاي برخی از کشورهاي جهان مانند ژاپن، استرالیا و عمان بررسی شد

  .ها، کشورهاي مختلف ها، مزایا، هزینه پذیري اجتماعی، نظریه مسئولیت: کلیدي گانواژ
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  مقدمه. 1

فرد،  که) باید باشد آنچه(شده اجتماعی  هاي پذیرفته پذیري اجتماعی عبارت است از رفتارها و تصمیمات مبتنی بر ارزش سئولیتم

پذیري  مطابق با این تعریف، مسئولیت. در این تعریف، عناصر مختلفی وجود دارد. کند عمل می ها آنگروه یا جامعه بر مبناي 

زیست،  ها مسئول هستند که از آلوده کردن محیط شرکت. گو باشند ها باید در قبال آن پاسخ تتعهد است که شرک نوعیاجتماعی 

به سالمت جامعه  که آنآور و مانند  توجهی به تأمین نیازهاي کارکنان، تولید محصوالت زیان اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی

ص منابع مالی، در  بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول بیشینه جامعه، بکوشند ها باید با اختصا زند، بپرهیزند و سرانجام سازمان لطمه می

پذیري اجتماعی تعریف واحدي وجود  به این نکته نیز باید اشاره شود که در مورد مسئولیت). 1393طاهري گودرزي و همکاران، (

مدیریت به اعمال حمایت و بهبود هم رفاه پذیري اجتماعی شرکت، تعهد  مسئولیت) 1975( 2به عقیده دیویسبراي نمونه، . ندارد

 اجتماعی پذیري مسئولیتکه دند کربیان ) 2009(و همکاران  3همچنین، باتاچاریا. ها استجامعه در کل و هم منافع سازمان

وانگ و . است شرکت محل منابع از داوطلبانه هاي تجاري کمک ها و فعالیت راه جامعه از سالمت بهبود به تعهد شرکت،

 تر از نقشی گسترده جامعه ها در کند که سازمان می اجتماعی شرکت فرض پذیري مسئولیتمطرح کردند که ) 2009( 4لینجاس

 آنچه و شرکت منافع از فراتر برخی کاالهاي اجتماعی را که شوند تعریف اقداماتی عنوان بهتوانند  می دارند و برآوردن تقاضا

  .مایندن می ارائه است، شده الزامی قانون توسط

ترین  ها به یکی از رایج ها و سازمان اجتماعی شرکت پذیري امروزه موضوع مسئولیتاما، جدا از مباحث نظري و تعاریف مختلف، 

هاي خود به  گیري موضوعات محافل علمی و دنیاي تجارت تبدیل شده است و بسیاري از مدیران، به اختیار و یا به الزام، در تصمیم

هاي تجاري و خدماتی گوناگون، از سوي سیاستگذاران  هاي فعال در زمینه ، شرکتجهتدر این ). 2010، 5یوج(کنند  آن توجه می

به همین . ریزي و اجرا کنند گویانه خود را در رابطه با مسائل اجتماعی، طرح هاي پاسخ شوند تا برنامه مردان مجاب می و دولت

روز حجم ارائه اطالعات و  ، در سطح کشورها روزبهرو نیازا. شود ها اعطا می کتهاي معتبري نیز به شر نامه منظور، جوایز و گواهی

ها، افزایش یافته  پذیري اجتماعی سازمان هاي دولتی و غیردولتی در اهمیت مسئولیت از طرف سازمان شده يبند دستههاي  گزارش

المللی مانند  هاي بین شده است که سازمان تیاهم باپذیري اجتماعی به حدي  موضوع مسئولیت). 1392شافعی و احمدي، (است 

بنیاد مدیریت کیفیت اروپا در مدل الگوي تعالی خود  اند و دهکرسازمان ملل و اتحادیه اروپا، استانداردهایی را در این زمینه ارائه 

سپاسی و (کرده است  گانه خود معرفی هاي هشت عنوان یکی از ارزش ها را به اجتماعی شرکت پذیري ها، مسئولیت براي سازمان

گذاري  نام  ها در کشورهاي اتحادیه اروپا اجتماعی شرکتپذیري  سال مسئولیت  بهرا  2005اروپا سال  اتحادیه و) 1392راهداري، 

ها در فرایند خودکنترلی نقش بسیار  پذیري اجتماعی شرکت ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که مسئولیت). 1392برزگر، (د کر

شود تا مفهوم  ، در مطالعه حاضر تالش میرو نیازا. تواند نظارت درونی را در سازمان گسترش دهد کند و می یفا میمهمی ا

  . ی قرار گیردبررس موردپذیري اجتماعی و توجه به آن در کشورهاي مختلف جهان  مسئولیت

  

  پذیري اجتماعی تاریخچه مسئولیت. 2

ضعیف جامعه را براي حکومتش  قشرهاياز کودکان، زنان و  محافظتحمایت و  سال قبل از میالد، حمورابی منشور 1760در 

، یعنی بعد ازآن پسها سال. هاي آن کشور ارائه شد از جنگل محافظتبعدها در زمان لویی پادشاه فرانسه، قوانینی براي . صادر کرد

ها در قبال آموزش، مسکن و بهداشت خود و زمانمیالدي کارگران نیز پیگیر مسئولیت سا 19در قرن  اخص بلاز انقالب صنعتی و 
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قیدي در قبال نقش اجتماعی خود ها به بیها و سازمانبا پایان دوران اقتصاد کالسیک، نتیجه تمایل شرکت. آنان شدند  خانوادهاي

ها حوزه ندان در همههاي به نام دولت رفاه  با ادعاي خدمتگزاري به شهرو شان در کسب رضایت جامعه، پیدایش دولتو ناتوانی

اي براي تبیین رفاه اجتماعی و ها مطرح کرد که مقدمهمفهوم ممیزي اجتماعی را براي سازمان 6تئودور کرس 1930در دهه . بود

  ). 1379الوانی، (ها شد اجتماعی سازمان دهی توسعه مفهوم گزارش

: ها مرتبط سازد، اساس این باور در یک جمله خالصه شد کتپذیري اجتماعی تالش کرد تا جامعه را با شرمسئولیت 1960در سال 

اقتصاد با تولید و توزیع  يباال بردن رفاه از طریق ارتقا گرید عبارت به. »رفاه اجتماعی سويي سودمند منابع در ریکارگ به«

هاي  و توانست در تمام بخشپذیري اجتماعی با عنوان انطباق با صنایع شناخته شد مسئولیت 1970در سال .  محصوالت در جامعه

موضوعی براي مباحث  عنوان بهی، تیچندملهاي  پذیري شرکتمسئولیت که یزمان). 2014، 7دپیکا و راما(اقتصادي وارد شود 

 اي از سازمان ملل براي مطالعهبلند پایه هیأتها نسبت به موضوعات ارائه شده در باال افزایش یافت، اجتماعی مطرح شد و انتقاد

هاي لمللی شکل گرفت، که بعدها باعث تأسیس و استقرار مرکز شرکت ا ی در توسعه و روابط بینتیچندملهاي ش شرکتنق

پایدار در  اجالس سران زمین، با موضوع توسعه 1992در سال . ها شدفراملیتی سازمان ملل و کار روي رفتار این شرکت

این اعالمیه . شد منجر به صدور اعالمیه ریو توسط سران ریو تینها درشد و برگزار ) ي سازمان مللسو از(ریودوژانیروي مکزیک 

ی بانک طیمح ستیزیک چارچوب معاهداتی درباره تغییرات اقلیم، یک چارچوب معاهداتی درباره تنوع زیستی، تأسیس صندوق 

عامل ) افتهی توسعههاي کشور ژهیو به(ها حکومت اگرچه. برنامه براي اجرا بود 21ی جهانی و طیمح ستیزجهانی، تجهیز امکانات 

توانند ها میاما این برنامه تأکید کرد که تمامی بخش ؛هاي اقتصادي هستندمحیطی فعالیت سازي تأثیرات زیست کاهش فقر و کمینه

تجاري  معهپایدار، جا هاي غیر پایدارانه مشارکت کنند و از طریق تشکیل شوراي تجارت براي توسعهدر از بین بردن فعالیت

) 2011( 9رحمان). 2004، 8ایزو(ی، اقتصادي، اجتماعی شد طیمح ستیزگو درباره موضوعات و پذیراي مسئولیتش از طریق گفت

هاي پیشین ابعاد مورد تأکید در هر دهه را استخراج نمود  پذیري اجتماعی در دهه ضمن ارزیابی و تحلیل تاریخی مفهوم مسئولیت

  .شده است نشان داده 1که در جدول 

  

  هاي مختلف پذیري اجتماعی در دهه ابعاد مورد تأکید مسئولیت .1جدول 

  ابعاد  دهه

  تعهد به جامعه  1950

  رابطه بین شرکت و جامعه  1960

1970  
پردازد، ارتقاي کیفیت  اي که به منافع جامعه توجه دارد و به حل مسائل محلی می سالمت شهروندان، فلسفه

  ي، مسئولیت قانونی، مسئولیت اخالقی و مسئولیت داوطلبانهزندگی، مسئولیت اقتصاد

1980  
هاي  هاي داوطلبانه، سودآوري اقتصادي، رعایت قوانین، حمایت اخالقی و اجتماعی، مسئولیت فعالیت

  دوستانه هاي داوطلبانه یا نوع هاي قانونی، مسئولیت اخالقی، مسئولیت اقتصادي، مسئولیت

 .محیطی، افراد، کره خاکی، سود هد به جامعه، نظارت زیستنفعان، تع مشارکت ذي  1990

  2000بعد از 

هاي داوطلبانه، رفتار اخالقی، توسعه اقتصادي،  محیطی، فعالیت سازي مالحظات اجتماعی و زیست یکپارچه

زیست، مبارزه با فساد، شفافیت و  از محیط محافظتبهبود کیفیت زندگی شهروندان، حقوق بشر، 

  گویی پاسخ
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بیان نمود که ) 2014( 10پذیري اجتماعی نگارش شده است ویسر مسئولیت نهیزم دردر یکی از جدیدترین مقاالتی که 

  :صورت زیر خواهد بود داراي وضعیتی به 2020پذیري اجتماعی در سال  مسئولیت

خواهانه، ترویجی و تدافعی، خیر(پذیري اجتماعی  المللی بزرگ، چهار مرحله اول مسئولیت هاي بین بسیاري از شرکت .1

 .گرایی مسئولیت و پایداري شرکتی را خواهند گرفت را طی خواهند کرد و به نوعی دنبال تحول) راهبردي

. ولی کم در نظر گرفته خواهند شد ؛وکارها، الزم است ها، استانداردها و رهنمودهاي کسب اتکا به دستورالعمل .2

محیطی مورد  یندها براي رسیدگی به مسائل اجتماعی و زیستمیزان نوآوري در محصوالت و فرآ اساس برها  شرکت

 .قضاوت قرار خواهند گرفت

هاي  ها با توجه به انگیزه شرکت چراکه ؛ی خواهند شدبررس رییتغعنوان عامل  به تر کم، محور اخالقکنندگان  مصرف .3

نشان خواهند داد و امکان ي تر بیشهاي حکومتی، به اصالح محصوالت خود تمایل  ها و مشوق مشی دریافتی از خط

 .خرید بدون دغدغه را فراهم خواهند کرد

این رویکردها از راه ارائه . پذیري اجتماعی قرار خواهند گرفت هاي میان بخشی در مرکز رویکردهاي مسئولیت شراکت .4

 .به شرکا تعریف خواهند شد) عالوه بر منابع مالی(وکار  هاي اصلی کسب ها و شایستگی مهارت

، حال نیدرع ؛یی که به دنبال اقدامات مسئوالنه هستند، با بهترین اصول عملکرد جهانی، همگام خواهند شدها شرکت .5

 .هاي محلی حساسیت نشان خواهند داد نسبت به مسائل و اولویت

 از بین برده و کامالًرا   پسماندهاخواهند بود و ملزم هاي پیشرفته به مدیریت کامل چرخه عمر محصوالت خود  شرکت .6

 . به تولید بدون کربن و آلودگی آب روي خواهند آورد

ها و قواعدي که مورد  شکلی از اقدامات که مورد پذیرش عمومی هستند مورد توافق قرار خواهند گرفت و اصول، روش .7

همچنین، . وکارهاي پایدار مورد استفاده قرار خواهند گرفت گیري و معرفی کسب اندازه منظور به ،اجماع هستند

 .پذیري اجتماعی شرکتی پدید خواهند آمد معتبر در زمینه امتیازدهی به مسئولیت مؤسساتاي از  عهمجمو

پذیري اجتماعی براي  ، مسئولیتحال نیباا. هاي اجباري تبدیل خواهند شدبسیاري از اقدامات مسئوالنه فعلی به فعالیت .8

و  نوعاي از  حوزه صورت به(ی داوطلبانه باقی خواهد ماند باشند، اقدام فشار تحتهایی که داراي تمایل و توانایی یا واحد

 ).تمایز

هاي مشارکتی  پلتفرم. ها که در دسترس عموم هستند ظهور خواهد یافت اي از داده ها به شکل مجموعه شفافیت شرکت .9

ن امر یاري هاي امتیازدهی به محصوالت به تحقق ای لیکس و نیز اپلیکیشن و تارنماهاي افشاگر مانند ویکی 0/2وب 

 .خواهند رساند

ي حضور خواهد یافت و هیچ بخشی تر بیشها و کارشناسان تخصصی  پذیري اجتماعی شرکتی در میان بخش مسئولیت .10

  ).2014ویسر، (وکار از حوزه آن بیرون نخواهد ماند  از کسب

  ها براي جامعه پذیري اجتماعی شرکت هاي مسئولیت منافع و هزینه. 3

پذیري  هایی در پی دارد و به عقیده گروهی از نویسندگان، موفقیت مسئولیت اعی، براي جامعه نیز هزینهپذیري اجتم مسئولیت

هاي مربوط به  نخست، در صورت موفقیت تالش. آورد وجود بهتواند خساراتی را براي ذینفعان مختلف  اجتماعی می

اقدامات مسئوالنه، در اصل، نوعی از . واهند رفت، از بین خوکارها کسبپذیري اجتماعی، مقررات حکومتی براي  مسئولیت

تر است و شرکت  زیرا ارزان ؛دهند ها، خودتنظیمی را به مقررات حکومتی ترجیح می شرکت. خودتنظیمی براي صنعت هستند
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 ؛فته شونددر نظر گر میخودتنظپذیري اجتماعی،  اقدامات مسئولیت که یدرصورتهمچنین، . تواند نحوه اجراي آن را کنترل کند می

ممکن است برخی از  جهیدرنت. ها در عمل کردن یا نکردن به این اقدامات پیشنهادي، آزاد خواهند بود ولی رسمیت نیابند، شرکت

کومبس و (آورند  وجود بهها، این قواعد را نادیده بگیرند و با عمل کردن به نفع خود، پیامدهاي منفی را براي جامعه  شرکت

  ). 2012، 11هاالدي

این اقدامات منافعی نیز براي جامعه  ؛ها به جامعه تحمیل کنند هاي اجتماعی شرکت هایی که ممکن است مسئولیت وجود هزینه با

مانند آلودگی، مصرف منابع (ها  هاي شرکت تواند باعث جلوگیري از تحمیل هزینه پذیري اجتماعی می براي نمونه، مسئولیت. دارد

 ؛کشی کنند بهره) اجتماعی(ها از منابع مشترك  ممکن است شرکت هرچند. بر جامعه شود) نشین یهکشی از افراد حاش طبیعی و بهره

توانند با اعمال فشار  ذینفعان می. گو باشند ها، پاسخ ها در برابر این هزینه شود که شرکت اجتماعی سبب می  پذیرانه اقدامات مسئولیت

زیست و مشارکت در اقداماتی که به حقوق بشر  هاي دوستدار محیط ي در فناوريگذار را به بازیافت، سرمایه ها آنها،  روي شرکت

که پی بردن به مالحظات  پذیري اجتماعی براي جامعه دارد، این از منافع دیگري که مسئولیت. گذارند، وادار کنند احترام می

ي مالحظات اجتماعی مشترك ریگیپ. شود هاي مختلف با یکدیگر منتهی ها و گروه تواند به همکاري شرکت اجتماعی مشترك می

تواند  هاي دیگر می با شرکت مشارکت. هاي مشترکی دارند را متحد کند هاي غیردولتی که دغدغه ها و نیز سازمان توان شرکت می

ا تقویت ها ر منافع حاصل از این همکاري جهیدرنتساز تجمیع منابعی مانند تخصص، سرمایه مالی و سرمایه اجتماعی شود و  زمینه

  ).1395مقدم،  حسینی و عربلوي شاه(کند 

  

  پذیري اجتماعی در کشورهاي مختلف جهان مسئولیت. 4

پذیري اجتماعی و سنجش میزان توسعه آن در  هاي مربوط به مسئولیت بندي فعالیت در پژوهش خود به اولویت) 2004( 12ولفورد

پذیري اجتماعی را در چهار گروه کلی  مسئولیت اجزامطالعه وي در این . شرکت اروپایی و آسیایی و آمریکایی پرداخت 15

پذیري اجتماعی در  اجزاء مسئولیت). 2004ولفورد، (بندي کرد  طبقه) 16و خارجی 15هاي داخلی ، جنبه14گویی ، پاسخ13شهروندي(

  .نشان داده شده است 2جدول شماره 

  پذیري اجتماعی مسئولیت ياجزا .2جدول 

  شهروندي

از توسعه پایدار حمایت مستقیم . 1

 و ارائه نوآوري

منظور  هاي آموزشی به برنامه. 2

 ارتقاي شهروندي اجتماعی

هاي خارجی  داشتن برنامه. 3

براي ارتقاي توسعه پایدار و 

  موضوعات اجتماعی

  گویی پاسخ

دهی اجتماعی  تعهد به گزارش. 1

 و توسعه پایدار 

هاي  ها و سیاست داشتن رویه. 2

نفعان  از ذيمناسب براي استفاده 

  در سطح کالن

  هاي داخلی جنبه

هاي مناسب در  تدوین سیاست. 1

 مسیر رفع تبعیض شغلی

براي  هایی  تدوین دستورالعمل. 2

کارگیري  رعایت تساوي و به

  ها برنامه

هایی براي  تدوین دستورالعمل. 3

برخورداري از ساعات کار 

متعادل و ساختار پرداخت 

  منصفانه

  هاي خارجی جنبه

هایی در زمینه تعهد  سیاست. 1

کنندگان به استانداردهاي  عرضه

  کاري

هایی در زمینه  سیاست. 2

کارگیري کودکان  محدودیت به

  کنندگان توسط عرضه

ها به رعایت  تعهد شرکت. 3

  .حقوق بشر

بررسی میزان تعهد . 4

                                                           
11.Coombs & Holladay 
12

. Welford 
13. Citizenship 
14. Accountability 
15. Internal aspect 
16. External aspect 



و  توسعه کارکنان صف. 4

  آموزش ضمن خدمت 

حقوق آزادي بیان و فراهم . 5

آوردن امکان رسیدگی به 

  شکایات

حمایت صاحبان شرکت از . 6

  .حقوق بشر

  

  

  

کنندگان به داشتن محیط  عرضه

  کاري سالم

هاي  ها و رویه تدوین سیاست. 5

گویی به شکایات  مربوط به پاسخ

  نفعان ذي

هاي مربوط به تجارت  سیاست. 6

  پاك و منصفانه

وضع قوانین در زمینه حفاظت . 7

  زیست از محیط

  قیمنشور اخال. 8

  1392شافعی و احمدي، : منبع 

:  عبارت است از ،به تفکیک کشورها 1هاي مورد بررسی به عناصر اشاره شده در جدول شماره  میزان تعهد شرکت

 53درصد؛ کانادا  60درصد؛  سنگاپور  66امریکا  متحده االتیادرصد؛   66درصد؛ نروژ  70درصد؛ آلمان  73انگلستان 

 23درصد؛  تایلند  27درصد؛ کره جنوبی  27درصد؛  مکزیک 33درصد؛ اسپانیا  53پن درصد؛ ژا 53درصد؛  چین 

  . درصد 23درصد و مالزي 

پذیري اجتماعی را تأیید  به مسئولیت ها آنیافتگی کشورها و تعهد  نتایج این پژوهش وجود رابطه مستقیم بین میزان توسعه

هاي آسیایی آموزش ضمن خدمت و استانداردهاي  در شرکت دهد که نشان می) 2004(نتایج پژوهش ولفورد . کند می

هاي این سه قاره به ترتیب در  عالوه، درصد حمایت از حقوق بشر در شرکت به. قرار گرفته است موردتوجه تر کمکاري 

درصد بوده است  29هاي آسیایی  درصد و شرکت 34هاي آمریکاي شمالی  درصد، شرکت 46هاي اروپایی  بین شرکت

  ). 2004رد، ولفو(

  ها و بازارهاي سرمایه ها در بورس پذیري اجتماعی شرکت مسئولیت يگزارشگري و افشا. 5

براي گزارش ابعاد اجتماعی و محیطی  شده رفتهیپذهاي  به شرکت گذاران هیسرماگذاران و  هاي اوراق بهادار، قانون در بورس 

استانبول، توجه خاص به سنجش و گزارشگري موارد اجتماعی و  ملهازجهایی  هاي اخیر در بورس در سال. کنند اعمال فشار می

هایی را براي افزایش شفافیت ابعاد  زمین، برنامه 2012همچنین، سازمان ملل متحد در نشست سال . محیطی شروع شده است

هاي  از گزارش در یکی (GRI)  17سازمان گزارشگري جهانی. هاي بورس اعالم نمود محیطی، اجتماعی و حاکمیت براي شرکت

بورس در دنیا وجود  100هاي بورس پرداخته است و اشاره دارد که بیش از  خود، به چرایی اهمیت گزارشگري پاینده در شرکت

دالیل بسیاري براي توجه به . به دنبال توجه با استانداردهاي پایندگی و پیروي از مقررات مرتبط با آن هستند ها آن تر بیشدارد و 

ها در حال افزایش  ، تقاضا براي ارائه گزارش پایندگی در مرحله پذیرش شرکترو نیازا. رشگري وجود دارداین نوع گزا

در فرانسه قانونی تصویب شده  جمله از). 1392برزگر، (استانداردهاي آن هستند  توسعه  حال درروزافزون است و چندین بورس، 

محیطی و اجتماعی نیز  که در آن عالوه بر عملکرد مالی، عملکرد زیستده ملزم کرها را به ارائه گزارشی ساالنه  است که شرکت

هاي  ي پایندگی یک بخش مهم از گزارشگري شرکتها برگهدر برزیل ). 1393طاهري گودرزي و همکاران، (باید تهیه شود 

 درهمچنین، در بورس هلند، . ندا توسعه داده ها آن براي گزارشگري پاینده راGRI رود و چارچوب مبتنی بر  بورسی به شمار می

                                                           
17. Global Reporting Initiative  



هاي بورسی به گزارشگري  در بورس سنگاپور ترغیب شرکت. ها است گرفتن ابعاد پایندگی یک عامل مهم در پذیرش شرکت نظر

  . ها منتشر نمود رهنمودي را براي استفاده شرکت 2010این کشور در سال . عملکرد پاینده مورد توجه خاص است

خالصه نشان  طور بهها در این خصوص را  گذار و بورس مات چند سال اخیر نهادهاي دولتی قانونالزامات و اقدا 2جدول 

  .دهد می

  پذیري اجتماعی یا پایندگی هاي مختلف در زمینه مسئولیت اقدامات انجام شده در بورس  .2جدول 

  اقدامات بورس  کشور

  برزیل

در . خص پایداري شرکتی را منتشر کردبراي اولین شا 2005، در سال )بوسپا(بازار بورس برزیل 

هاي بورس اعالم  دهی پایدار را براي شرکت هاي گزارش این بازار بورس، توصیه 2012سال 

  .کرد

  چین

هاي  بازار بورس شانگهاي به همراه شرکت شاخص امنیت چین، شاخص 2009در سال 

هاي شاخص  مجموعه 2010در سال . پذیري اجتماعی بورس شانگهاي را به راه انداختند مسئولیت

هاي جدیدي  بورس شانگهاي شاخص 2012سنگ منتشر شد و در سال  پایداري شرکتی هنگ

درصد سود خود را از  25این شاخص سهامی را که بیش از . معرفی نمود ستیز طیمحبراي حفظ 

  .کند آورند را غربال می دست می ي پاك یا مدیریت آلودگی بهفنّاورمدیریت منابع انسانی، 

  کنگ هنگ

موجود نسبت به  هاي دیدگاه یک مقاله رایزنی را منتشر کرد تاکنک  بورس هنگ 2011در سال 

این بورس  2012در سال . محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را بسنجد دهی زیست راهنماي گزارش

ی هاي بورس مدیره شرکت هایی را مبنی بر به اجرا گذاشتن الزاماتی براي تنوع در هیأت برنامه

ها باید با این الزامات مطابقت داشته باشند و اگر هم ندارند باید دالیل خود را  شرکت. اعالم کرد

  .بیان کنند

  هندوستان

محیطی،  هاي زیست هاي بورسی را ملزم کرد درباره فعالیت بورس هند شرکت 2011از سال 

لیدي اعالم شده در این گزارش باید براساس اصول ک. اجتماعی و حاکمیتی خود گزارش بدهند

محیطی و  در امور اجتماعی، زیست وکار کسبهاي  دستورالعمل ملی اختیاري مسئولیت«

  .باشد» اقتصادي

این بورس شاخصی  2012در ادامه سال . بورس بمبئی شاخص سبز را معرفی کرد 2012در سال 

زمان بورس هاي بورسی سا این شاخص عملکرد شرکت. دکرگیري کرین معرفی  را براي اندازه

  .سنجداي می بمبئی را نسبت به کاهش تولیدات گازهاي گلخانه

  سنگاپور

در . دهی پایداري را منتشر کرد العمل اختیاري براي گزارش بورس سنگاپور دستور 2011در سال 

کند تا با  هاي بورسی کمک می اي را اعالم کرد  که به شرکت این بورس برنامه 2012سال 

این  جهیدرنت. محیطی خود را ارزیابی کنند محیطی موجود، تأثیر زیست هاي زیست استفاده از داده

  .شود وابستگی کشور به منابع طبیعی مشخص می زانیمبرنامه 

  تایوان

پذیري اجتماعی شرکتی را بورس تایوان اصول عملکرد نمونه در زمینه مسئولیت 2012در سال 

تایوان براي توسعه پایدار و مؤسسه  وکار کسباین اصول ابتدا توسط کنسول . منتشر کرد

بورس تایوان شاخصی را در زمینه  2012در سال . مسئولیت اجتماعی تایوان منتشر شد

  .ي اجتماعی و راهبري شرکتی معرفی کردریپذ تیمسئول

  ژاپن

این کد، به مسائل  2.3در اصل . کد راهبري شرکتی بورس توکیو منتشر شد 2015در اول ژوئن 

در این اصل بیان . محیطی و مسائل اجتماعی توجه شده است هاي زیست فعالیت ازجملهي پایدار

محیطی و اجتماعی یکی از موارد مهم در مدیریت  هاي زیست شود که شناخت مناسب فعالیت می



هاي اخیر،  ریسک است و با توجه به با اهمیت شدن موضوع پایداري و مسائل اجتماعی در سال

را به نحو احسن  ها آندر این مسائل مشارکت کنند و   هاي ژاپنی باید فعاالنه مدیره شرکت هیات

  .کنندافشا 

  

  گیري نتیجه. 6

گویی به تغییرات سریع جهانی  ها و افزایش توانایی پاسخ ي، توان رقابت با سایر شرکتور بهرهاند که براي افزایش  ها دریافته شرکت

ها و زمان را از میان برداشته  آوري، فاصله رنگ کرده و فن زهاي جغرافیایی ملی را کم، مرشدن یجهان. باید مسئوالنه عمل کنند

ها در تالش هستند تا سودآوري و حسن شهرت خود را افزایش و ریسک را کاهش  با این حجم از تغییرات محیطی، شرکت. است

 بهگذاران و مشتریان وفادار  ار ماهر، سرمایه، رقابت تنگاتنگی را براي جذب و نگهداشت نیروي کشدن یجهانهمچنین، . دهند

، رو نیازا. است وکار کسبپایداري  درگروگویی شرکت به نیازهاي کارکنان، بازار و مشتریان  داشته است و چگونگی پاسخ همراه

هاي مثبتی را به  المتع کار نیاي پایدار داشته باشند و با وکار کسبهاي خود،  مسئوالنه فعالیت جرايها مایل هستند تا با ا شرکت

پذیري اجتماعی و توجه به این مفهوم در کشورهاي مختلف  بنابراین، هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم مسئولیت. بازار مخابره کنند

ها مطرح  پذیري اجتماعی شرکت هاي مسئولیت پذیري، منافع و هزینه ابتدا کلیاتی از مفهوم مسئولیت ،به همین منظور.  جهان است

هاي  بندي فعالیت در پژوهش خود به اولویت) 2004(ولفورد . مورد بررسی قرار گرفت)   2004(سپس پژوهش ولفورد  شد و

وي چهار . شرکت اروپایی و آسیایی و آمریکایی پرداخت 15پذیري اجتماعی و سنجش میزان توسعه آن در  مربوط به مسئولیت

پذیري  خلی و خارجی را به همراه چندین زیرشاخه براي اجراي مسئولیتهاي دا گویی، جنبه شاخه اصلی شامل شهروندي، پاسخ

 73ین میزان تعهد به این اجزا مربوط به کشور انگلستان با تر بیشدهند که  نتایج پژوهش وي نشان می. اجتماعی در نظر گرفت

  . درصد است 23و مالزي با  لندیتاین میزان تعهد مربوط به کشورهاي تر کمدرصد و 

ها و بازارهاي سرمایه هشت کشور   پذیري اجتماعی، این موضوع در بورس براي ارائه درکی مناسب از مفهوم مسئولیتسپس، 

براي نمونه در کشور ژاپن در جدیدترین اصالحات اصول راهبري . اي به این مفهوم دارند توجه ویژه ها آنبررسی شد که تمامی 

محیطی و اجتماعی یکی از موارد مهم در مدیریت  هاي زیست مناسب فعالیتبیان شده است که شناخت  2015شرکتی در سال 

هاي ژاپنی باید  مدیره شرکت هاي اخیر، هیات ریسک است و با توجه به با اهمیت شدن موضوع پایداري و مسائل اجتماعی در سال

  . را به نحو احسن افشا نمایند ها آناي در این مسائل مشارکت کنند و  صورت فعاالنه به
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