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 چکیده

. بوده استنحوي در ارتباط تنگاتنگ با ارتباطات اجتماعی  بشري به هاي از دیرباز تاکنون فعالیت

اهمیت زیادي پیدا  ، گري آن و گزارش ها شرکت پذیري اجتماعی مسئولیتهاي گذشته  در سال

با مشکالت ها این مفهوم را به منظور مقابله کشوراز بسیاري  ، هاي گذشته در دهه. کرده است

محیطی مورد توجه قرار  زیست و اجتماعیمربوط به بیکاري، فقر، آلودگی و سایر مشکالت 

هاي  داران خود نیستند، بلکه آنها مسئولیت سهام گوي ها تنها پاسخ شرکت ،در عصر حاضر .اند داده

ري تنها هاي تجا سازمان ،بنابراین .محیطی و مالی را بر عهده دارند سه گانه اجتماعی، زیست

نحو هاي اجتماعی به  فعالیت اجرايراه بلکه از  ،گیرند نفعان خود را در نظر نمی ذي به گویی پاسخ

ذیري پ اساس مسئولیت بر. هاي مختلف خارجی نیز هستند گوي گروه پاسخ ،مطلوب و متنوع

این مقاله  در. هاي خود را به نفع کل جامعه انجام دهند شوند فعالیت متعهد می ها شرکت ،یاجتماع

ها و در نهایت  ها، رویکرد گیري، ابعاد، مدل سعی شده است مروري بر اهمیت، مفهوم، فرآیند شکل

  .پذیري اجتماعی بیان شود هاي مسئولیت دیدگاه

  .ها ذیري اجتماعی، اهمیت، ابعاد، مدلپ مسئولیت :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه . 1

برگیرنده  رکه داي را متجلی ساخته  سازمان، حوزه پذیري اجتماعی استیالي فراگیر مسئولیت

زیست، برابري اجتماعی، رشد پایدار  توسعه پایدار، حفاظت محیط موضوعات متعددي مانند

سازد که  وکار فراهم می وکار است، و زیربناي اساسی براي کسب اقتصادي و اخالقیات در کسب

کار  و ی دیگر، بین اخالقیات کسباز سوی. شود بهبود وضعیت کاري از طریق آن میسر می

تواند  پذیري اجتماعی می مسئولیت. تنگی وجود دارد پذیري اجتماعی سازمان رابطه تنگا  ومسئولیت

ابزري (شده است  تر  مهمقبل  و امروزه، این تأثیر  از گیري داشته باشد کار تأثیرات چشمو بر کسب

رگیرنده موضوعاتی مانند روابط متقابل پذیري اجتماعی درب مسئولیت). 1386ویزدان شناس، 

. ها بر افراد و جوامع است هاي شرکت ویژه تحمیل تأثیر منفی و مضر فعالیت ها، جامعه و به  شرکت

ها، به موضوعی رایج در مباحث سیاسی، اجتماعی و  هاي اجتماعی شرکت در حالی که مسئولیت

. هاي اجرایی آن توافق وجود ندارد وشهنوز در مورد تعریف ر ؛ اما  اقتصادي تبدیل شده است

ها  سازمانموجب آن،  در نظر گرفته شود که به عنوان مفهومی تواند به پذیري اجتماعی می مسئولیت

بلکه با گسترش اختیاري تعهدات  ،انطباق با الزامات قانونی راهنفعان خود نه فقط از  بر منافع ذي

توجه جالب ). 1393باقرپوروالشانی و همکاران، ( خود براي افزایش ارزش به جامعه تأکید دارند

اخالقی، هم محور   عنوان یک قاعده به ، ها پذیري اجتماعی شرکت که توجه به مسئولیت این

سوي  گسترش دامنه نفوذ فناوري و حرکت به چنین هم. صان و هم عموم مردم استمباحث متخص

مکاتب فکري اجتماعی و  ها است؛ شرکتهاي سخت رفتار  جنبه  وکارگرایی که تداعی کننده ساز

همین  به. نداشته است ها و پرورش آن باز اندیشی بر سر وجوه اخالقی رفتار سازمان مدیریتی را از باز

ناپذیر براي قرن حاضر درنظر گرفته  پذیري اجتماعی یکی از ده اصل تربیتی اجتناب دلیل، مسئولیت

و جمعی را در شرایط حاد، پیچیده و بحرانی قرن  هاي شکوفایی فردي این اصول زمینه. شود می

 منجر گرایی و معنویت عنوان تلفیقی ازعلم بیست ویک فراهم آورده و به نوعی بینش اجتماعی به

باتوجه به مالکیت دولتی بسیاري از ). 1386براتلو، (شود که مقصد بشر درقرن جدید است  می

ص نیل به ران، نقش و جایگاه دولت درخصوفرآیند توسعه اقتصادي درایبر هاي مؤثر  شرکت

اجراي  ، حال براي با این .کس پوشیده نیست برهیچ. اهداف اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی

گونه که آدام  همان. هاي پیچیده در دنیاي امروز هیچ راهی جز تقسیم کار وجود ندارد فعالیت

تحقق اهداف  ". کنیدها را تقسیم  نآ ، خواهید کارها قابل انجام شوند اگر می: اسمیت گفته است

پذیري  ها را در قالب مسئولیت توسعه پایدار، نقش با اهمیت شرکت در جهتاجتماعی دولت 

ها موضوع  پذیري اجتماعی شرکت مسئولیت). 1391دریائی وهمکاران، (سازد  اجتماعی مطرح می



 ،المللی هاي بین که سازمان جا تا آن ،بوده است هاي اخیر برانگیز و رو به توجه درسال حساسیت

بنیاد مدیریت . اند این زمینه ارائه کردهمانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا، استانداردهایی را در 

ها،  که بنیادي وابسته به اتحادیه اروپا است، در مدل الگوي تعالی خود براي سازمان 2کیفیت اروپا

گانه خود معرفی کرده  هاي هشت از ارزش عنوان یکی ها را به پذیري اجتماعی شرکت مسئولیت

ها، به این امر اختصاص  گانه خود را براي ارزیابی شرکت  چنین، یکی ازمعیارهاي شش هم. است

توجه مدل . داده و هشت درصد از امتیاز کل ارزیابی یک سازمان را براي این معیار قائل است

EFQM پا و مدل دل مالکوم بالدریج اروها و عدم توجه م پذیري اجتماعی شرکت به مسئولیت

پذیري اجتماعی  هاي جامعه اروپایی نسبت به مسئولیت حاکی از حساسیتدمنیگ ژاپن به این امر؛ 

  ).1392عبداللهی، (ها است  شرکت

  پذیري اجتماعی اهمیت مسئولیت. 2

 موضوع با ،ها گري آن در میان شرکت پذیري اجتماعی و گزارش هاي گذشته مسئولیت در سال

 پذیري اجتماعی در شرایط امروز جهان و اهمیت و ضرورت توجه به مسئولیت. اهمیتی شده است

ي بزرگ که در بازار هاي ها رهبران و مدیران سازمانکند  کار ایجاب می و فضاهاي جدید کسب

میان بخش هاي اجتماعی، اقتصادي و  حال جهانی شدن فعال و مؤثر هستند؛جهانی یا بازار هاي در 

توانند با  ها می این امکان که شرکت. ایجاد کنندنوعی تعادل کار خود  و ت محیطی کسبزیس

که در  با تغییراتی ، وجود آورند پذیري اجتماعی، مزیت رقابتی به روي مسئولیت گذاري بر سرمایه

هاي  الشدت در س وجود آمده است نیز به گذاران نسبت به اجتماع به هاي سرمایه رفتار و نگرش

  ).1395امیرحسینی وقبادي،( ر در حال افزایش استاخی

براي بهبود  کند تجاري را ترغیب می  ، واحدپذیري اجتماعی سمت مسئولیت در واقع گرایش به 

در نتیجه  .، مدیریت ضایعات و غیره تالش کندمحیط زیست، استفاده از انرژي و مواد کمتر

منفی خود بر اجتماع  آثارد را از طریق کاهش مدت خو هاي بلند توانند بازده هاي تجاري می واحد

هاي تجاري  که امروزه این تفکر در میان واحد طوري به کنند؛صورت اختیاري، حداکثر  به

تواند از طریق  ها می مدت آن گیري است که موفقیت بلند حال شکل افزون در صورت روز به

کایت محیطی و پیشرفت زمان با ایجاد اطمینان از ح مدیریت کردن عملیات شرکت، هم

پذیري اجتماعی  اجراي مسئولیت ،بنابراین. هاي اجتماعی شرکت تحقق یابد پذیري مسئولیت

شود و در نهایت به رشد اقتصادي و  می منجر مدت ها در بلند بهبود موفقیت شرکتبه شرکت 
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صالحی و  عرب( گردد منجر میافزایش توان رقابتی شرکت و بهبود عملکرد مالی آن 

  ).1392کاران،هم

کار است که تأثیر  و ها، رویکردي متعالی به کسب پذیري اجتماعی شرکت واقع مسئولیت در 

دهد و هدف اصلی  نظر قرار می مورداجتماعی یک سازمان بر جامعه، چه داخلی و چه خارجی را 

یگر اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان، جهت همکاري با یکد ، ها هم آوردن تمام بخش آن گرد

سویی منافع اقتصادي با محیط زیست و از سوي دیگر، سبب توفیق،  سو موجب هم است تا از یک

براي  پذیري اجتماعی لحاظ منافع و ارزشی که مسئولیت لیکن به. کار شود و رشد و پایداري کسب

هاي  هر سازمان و تمام سازمان. سازد را ضروري می گیري از آن بهرهکند؛  کار ایجاد می و هر کسب

پوشی از این تعهد غفلت از  چشم. زمین و جامعه تعهد دارند  زمین براي خدمت به سیاره  روي کره

کنند و  دنیایی بهتر براي افرادي که امروزه در آن زندگی می ساختن مسئولیت فرد است، براي 

و تأثیر  رشد است به پذیري اجتماعی رو اهمیت مسئولیت. که در آینده زندگی خواهند کرد افرادي

ها اثبات شده است که ناشی از مالحظات اخالقی  آن روي عملکرد کاري، شهرت و اعتبار شرکت

  ). 1387امیري،(هاي محیطی است  و توجه به فرآیند

  پذیري اجتماعی  مفهوم مسئولیت. 3

بین  در حوزه ارتباطات .ها اشاره دارد ن افراد و محیط آننوعی ارتباط بی اغلب به ”پذیري مسئولیت”

پذیري به پاسخگویی داللت دارد؛ پاسخی که چیزي بیش از فرافکنی  ها، مسئولیت افراد و سازمان

دهد، نیز بخشی از پاسخ او را  پذیري، نگرش فرد نسبت به اقداماتی که انجام می در مسئولیت. است

ور از منظ). 1386ابزري ویزدان شناس، (سازد و این پاسخ ممکن است مورد سؤال واقع شود می

هاي سازمان  ها و ارزش ها، پیوستگی و اتحاد میان فعالیت پذیري اجتماعی شرکت مسئولیت

گذاران و  داران، مشتریان، کارکنان، سرمایه نفعان شامل سهام اي است که منافع کلیه ذي گونه به

ره سازمان باید هموا ،عبارت دیگر به .ها و عملکرد سازمان منعکس شود ستعموم جامعه در سیا

خود را جزئی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و براي بهبود رفاه 

هایی که عملکرد اجتماعی  شرکت. اي مستقل از منافع مستقیم شرکت، تالش کند گونه عمومی به

ها باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین  خوب دارند، سطح باالي شفافیت در اطالعات آن

و  حاجیها(گردد  خود باعث کاهش ریسک می ،شود و این گذاران می و سرمایهشرکت 

هایی  عنوان فعالیت پذیري اجتماعی شرکت را به گران، مسئولیتبرخی از پژوهش). 1393سرافراز،

از اهداف مالی هستند،  منظور پیشرفت بعضی از اهداف اجتماعی که فراتر  کنند که به تعریف می

پذیري اجتماعی شرکت را بدین صورت  ه دیگري از نویسندگان مسئولیتگرو. گردد انجام می



ها نسبت به  پذیري اجتماعی شرکت بدین مفهوم است که شرکت مسئولیت«: کنند تعریف می

که از طریق قانون و قرارداد   چیزي از آن داران و فراتر  هاي سازنده، درجامعه غیر از سهام گروه

پذیري اجتماعی  مسئولیت). 1392صالحی و همکاران، عرب(» ند اتحادیه توصیف شده وظیفه دار

آگاهانه و آزادانه هاي خود،  در چارچوب موقعیت و نقش بیانگر احساس و عملی است که افراد

این مفهوم که به . دهند نسبت به امور گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و غیره از خود بروز می

باشد  گران علوم اجتماعی می مورد توجه پژوهش ؛ها اشاره دارد وهتعهد، وظیفه و تعلق افراد و گر

تعاریف متعددي براي مسئولیت پذیري اجتماعی مطرح شده که در  ).1391طالبی و خوشبین،(

  :است شدهارئه  1جدول 

  ها پذیري اجتماعی شرکت تعاریف مسئولیت: 1جدول

  تعریف  نام  سال

  هولم و واتس  2000

عنوان فرایند ایجاد ثروت،  ی بهپذیري اجتماع مسئولیت

مزیت رقابتی شرکت و حداکثر کردن ارزش  ارتقاي

طور  ثروت و منافع ایجاد شده براي جامعه است که به

کار به کیفیت زندگی  و کلی تعهد و توجه کسب

کارکنان، مشتریان، جامعه محلی و کل جامعه را در جهت 

  . توسعه اقتصادي پایدار در نظر دارد

  سیون اروپاکمی  2001

 ،ها پذیري اجتماعی روشی است که شرکت مسئولیت

اد اجتماعی و محیطی خود را براي ایج آثارداوطلبانه 

نفعان بهبود می  ذيداران و هم براي  ارزش، هم براي سهام

  .بخشند

  کارنا  2004

اغلب به طبقات اقتصادي،  ،پذیري اجتماعی مسئولیت

توجه به تعریف اجتماعی و محیطی تقسیم می شود که با 

کار، به عنوان تعهد  و مرکز جهانی توسعه پایدار کسب

کار درتوجه به توسعه اقتصادي پایدار، کار کردن  و کسب

با کارمندان، خانواده، جامعه محلی و به طور کلی جامعه 

  . در جهت بهبود کیفیت زندگی تعریف شده است

جنبش اشاره به ظهور یک  ،پذیري اجتماعی مسئولیت  مک کینلی  2008



  تعریف  نام  سال

و اجتماعی دارد که به دنیال وارد کردن عوامل محیطی 

ها، استراتژي تجاري و  در تصمیمات تجاري شرکت

حسابداري با هدف افزایش عملکرد اجتماعی و محیطی 

اي که براي واحد  به گونه ؛در کنار ابعاد اقتصادي است

  .تجاري، جامعه و محیط سودمند باشد

  تراکر  2009

یک مفهوم در حال تکامل  ،ري اجتماعیپذی مسئولیت

است به عنوان روشی است که شرکت ها دغدغه هاي 

اجتماعی، محیطی و اقتصادي خود را در ارزش ها، 

اي  به گونه ؛فرهنگ ها، تصمیمات، استراتژي و عملیات

است و در نتیجه،  کردهگویی یکپارچه  شفاف براي پاسخ

بهبود جامعه  رویه هاي بهتر براي شرکت، ایجاد رفاه و

  . کنندتدوین 

  اندرو مونتوپا لیپونگا  2013
پذیري اجتماعی به افشاي اطالعات  افشاي مسئولیت

  . مربوط به تعامالت شرکت با جامعه اشاره دارد

  

 پذیري اجتماعی  گیري مسئولیت تاریخچه و فرآیند شکل. 4

گ با ارتباطات اجتماعی وي بوده نحوي در ارتباط تنگاتن هاي بشري به فعالیت ،باز تاکنون از دیر

ناشی از عدم  ،هاي اولیه که بروز بسیاري از اختالفات، میان انسان کردشاید بتوان ابراز . است

نزاع  ان بوده است، اختالفاتی مانند تصرف قلمرو وشناخت و رعایت ارتباط اجتماعی آنان با دیگر

سوي وضع  را به ته رفته بشر حرکت خود رف ،شاید بتوان گفت با تشدید این مسائل .سر شکار بر 

با . نوعان سوق داد زیستی مسالمت آمیز با دیگر هم قوانینی در جهت ایجاد شرایط مناسب براي هم

غم وجود ر بهتر،  تر و پیچیده صورت گسترده هاي اجتماعی، بشر به گیري تمدن و آغاز فعالیت شکل

یابی به غذا و ثروت،  ها و دست کومتکسب قدرت و گسترش حخوي سیري ناپذیر آدمی براي 

افرادي پا به عرصه وجود گذاشته که از جنبه هاي مختلف، خود را به رعایت اصول اخالقی و 

سال پیش،  2500در. دانستند میملزم هاي اجتماعی افراد درقبال دیگران  پذیري  رعایت مسئولیت

گونه بیان  نامه بقراط، این در سوگند کار و نوعی اخالق کسب پذیري اجتماعی یا به اولین مسئولیت



یا منشور حقوق . ”باالترین اصل اخالق آن است که آگاهانه به کسی آسیب نرسانی“: شده است

پذیري هاي اجتماعی یک حکومت در قبال   بشر کوروش بزرگ، مصداق بارز رعایت مسئولیت

عصر فعالیت هاي گسترده  یعنی ،باشد، تا پیش از دوران جدید نوعان می هاي دیگر و هم حکومت

در یک طبقه بندي و ذیل عنوان  ،کار و تولیدي و صنعتی مباحث مرتبط با تعامالت جامعه و کسب

هاي اخالقی  کار، از منظر اصول و ارزش و اخالق کسب ،زمان در آن. کار قرار داشت و اخالق کسب

کار با سایر  و ، اخالق کسبواقع کار، مورد توجه بوده است، در و انسان متعارف، در هدایت کسب

پذیري  تاریخچه مفهوم مسئولیت). 1392امامقلی زاده و همکاران،(نداشته است  تفاوتی انواع اخالق

توسط بوئن مطرح  1950اولین مبانی مفهوم آن در سال . گردد اجتماعی به پنج دهه گذشته برمی

دوره،  توسط نویسندگان مطرح آن طور قابل مالحظه  ادبیات آن به 1960  از آن دردهه  شد و بعد

تعاریف و ابعاد آن توسط  1970  در دهه. دیویس، فریدریک، مک گویر و والتن توسعه یافت

تعاریف اولیه کمتر توسعه داده شد و  1980  در دهه. چون استهی و کارول بسط داده شد افرادي هم

، 1990  سپس در دهه .تهاي جایگزین تمرکز داش و چارچوببیشتر کار محققان بر تحقیقات 

نفعان، تئوري  چون تئوري ذي هم ،هاي جدید ها با تئوري پذیري اجتماعی شرکت مفاهیم مسئولیت

که از جمله افراد مطرح این دوره،  ي بیشتري یافت روندي شرکت، توسعهکار و شه و اخالق کسب

براساس دیدگاه ویسر . این دوره بر ادبیات آن اضافه نگردید بود و تعریف جدیدي در) 1991(وود 

توان تکامل مسئولیت  می "پذیري اجتماعی  هاي مسئولیت ها و گام نسل "درکتاب  ،)2011(

 :پوشانی هستند کار را به پنج عصر اقتصادي تقسیم کرد که داراي هم و هاي کسب واحد

 ؛طمع و عصر حرص -

 دوستی؛ دوستی و بشر  عصر نوع –

 ؛)سوء ارائه (عصر آشوب  – 

 ر مدیریت؛عص – 

 عصر مسئولیت؛ –

ها را به  پذیري اجتماعی شرکت ها نوعاً مراحل متفاوتی از تکامل مسئولیت هریک از این عصر

  ).1393حساس یگانه و برزگر،(گذارد  نمایش می

  ابعاد مسئولیت سازمانی . 5

  :شرح زیر است مسئولیت سازمانی داراي بعدهایی به

  )ER( 3بعد اقتصادي

                                                           
2  Economic Responsibility 



 مورد نظرها و اقدامات،  فعالیت ،آن است که در آن ”بعد اقتصادي “ها لیت سازماننخستین بعد مسئو

ترین  چنین در دنیاي امروز، مهم  لحاظ تاریخی و هم از ). 1388رویایی و مهردوست، (گیرند قرارمی

ها و اقدمات  ها، بعد اقتصادي است که در آن همه کار پذیري اجتماعی سازمان بعد مسئولیت

عبارت دیگر، مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادي کسب  به. گیرد قرار می مورد نظرازمان، اقتصادي س

اند به تو کند، می آورد و حیات خود را تضمین می دست می وقتی سازمان سود الزم را به. سود است

به  بیان دیگر، اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرار  .هاي دیگر بپردازد مسئولیت

چنین بخش دیگر از بعد اقتصادي، تأمین سود مورد نظر براي ذینفعان و دفاع از   هم. گیرند یم

از جنبه هاي گوناگون، بعد اقتصادي زیربناي اصلی . باشد ها در بازار بورس می ارزش سهام آن

  ).1393ابراهیمی وهمکاران، (فعالیت هاي یک سازمان است

 )LR(4بعد قانونی

شوند در  ها ملزم می است و سازمان ”)حقوقی (بعد قانونی “ها،  ازماندومین بعد مسئولیت س

کند و کلیه شهروندان  جامعه، این قوانین را تعیین می. چارچوب قانون و مقررات عمومی عمل کنند

بعد قانونی . عنوان یک ارزش اجتماعی احترام بگذارند ها، موظف هستند به این مقررات به وسازمان

مسئولیت ). 1388رویایی ومهردوست،(گویند  نیز می» التزام اجتماعی « جتماعی را پذیري ا مسئولیت

را شامل  المللی چنین رعایت قوانین و مقررات منطبق با قوانین محلی، کشوري و بین  قانونی هم

وظایف  دادن هاي اقتصادي عالوه بر انجام این منظر، جامعه انتظار دارد بنگاه از. است شود می

هاي اجتماعی خود را نیز مورد  پذیري  خود در چارچوب الزامات و وظایف، مسئولیتاقتصادي 

  ).13 94راه چمنی و کاووسی،(توجه قرار دهند 

 )SR(5بعد اجتماعی

شامل مجموعه وظایف و تعهداتی است که و  است ”بعد اجتماعی“ها،  سومین بعد مسئولیت سازمان

با نگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحدت و سازمان باید در جهت حفظ  و کمک به جامعه 

  ).1388رویایی و مهردوست،(مصالح عمومی کشور، انجام دهد 

 )ER(6بعد اخالقی

چون سایر   رود که هم ها انتظار می از سازمان .است” بعد اخالقی“ها،  چهارمین بعد مسئولیت سازمان

اخالقی را  م احترام بگذارند و شئونهاي مرد ها و اعتقادات و باور ها، هنجار اعضاي جامعه به ارزش

« پذیري اجتماعی را  بعد اخالقی مسئولیت. توجه قرار دهند هاي خود مورد  در کارها و فعالیت

                                                           
3  Legal Responsibility 
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5  Ethical Responsibility 



چنین مسئولیت اخالقی   هم). 1388رویایی و مهردوست، (گویند  نیز می» گویی اجتماعی پاسخ

چون اجتناب از   ی نانوشته همعنوان قوانین جهت برآورده کردن سایر انتظارات اجتماعی به

پذیري اساساً خود ریشه در  این مسئولیت. باشد احترام به حقوق افراد می و هاي اجتماعی آسیب

رعایت عدالت و برابري در بیان تمامی کارکنان . نظر قرار دادن حقوق بشر دارد موردرعایت و 

جدان کاري و مقابله با هاي اخالقی از قبیل صداقت، درستکاري، و سازمان و اشاعه ارزش

راه چمنی و (هاي مسئولیت اخالقی است  از جمله ویژگی ،)هاي چند ملیتی سازمان در(پرستی  نژاد

  ).1394کاووسی،

  پذیري اجتماعی  هاي مسئولیت مدل. 6

 هاي مختلفی مدل نفعان ها درمقابل ذي پذیري اجتماعی شرکت تبیین مسئولیت برايطور کلی  به

که داراي خصوصیات  پذیري اجتماعی هر شرکت با توجه به این ن مسئولیتلیکوجود دارد؛ و

هاي  ها و نحوه عملکرد و استراتژي باشد و این خصوصیات، بر دیدگاه فرد خود می منحصر به

پذیري  سمت نهادینه کردن مسئولیت حرکت به باشند؛ می گذار  تأثیرها  پذیري اجتماعی آن مسئولیت

انداز و  بایست با فرهنگ سازمانی، چشم ها می راهبردي شرکتاجتماعی شرکت در نظام 

پذیري اجتماعی  باشد تا اجراي برنامه هاي مسئولیت همسومدت شرکت  هاي بلند استراتژي

  ).1392امامقلی زاده و همکاران،(داران تلقی نگردد  صورت هزینه بر از سوي کارکنان و سهام به

  : گردند شرح زیر معرفی می اجتماعی به پذیري هاي مسئولیت مدل ،این ترتیب به

 7مدل کارول  .6-1

  :بندي کرده است  صورت زیر طبقه پذیري هاي اجتماعی شرکت را به  کارول مسئولیت

  8مسئولیت اقتصادي 

منظور بقاي خود در بازار و منفعت رسانی به جامعه، سودآوري و بهره وري داشته  سازمان باید به

این معنی است که از طریق تولید با کیفیت خوب و قیمت  اقتصادي بهواقع مسئولیت  در. باشد

  . حاصل گرددمنصفانه براي مصرف کننده، سودآوري را 

  9مسئولیت قانونی

مقررات تعیین شده براي  و کاري مستلزم پیروي از قوانین و دهنده این اصل است که هر کسب نشان

  .صالح همگان است

  10مسئولیت اخالقی

                                                           
6 Carrol Model 

8  Economic Responsibility 

9 Legal Responsibility 
10 Moral Responsibility  



. حترام بگذاردها ا داشته باشد و به آن

شامل پایبندي به اصول اخالقی، انجام 

  

منظور رسیدگی به مسائل و معضالت 

هاي خیریه، برنامه هاي خدمات اجتماعی، 

اقدامات داوطلبانه کارکنان، حمایت از محیط زیست، برنامه هاي اعطاي وام و تالش براي بهبود 

 دوستانه طرفداران هاي بشر

آن سهیم  صورت داوطلبانه است، افراد بیشتري در

هاي حکومتی مؤثر  که کمک

ها  وجود تشریفات اداري و لزوم طی مراحل قانونی سرعت اعطاي آن کمک

  

شرکت را پذیري اجتماعی 

هاي  قلمرو .طور کامل به تصویر بکشد

ناپذیر  هاي جدایی پذیري اجتماعی شرکت در تعامل قرار دارند و یکی از ویژگی

بیان این اساس، مدل دوایر متقاطع 

طور خاص مسئولیت  هاي مختلف با یکدیگر روابط پویا و متقابل دارند و به

11 Humanitarian Responsibility
 11 Crossover model  

داشته باشد و به آن مورد نظرها و هنجارهاي جامعه را  ارزش

شامل پایبندي به اصول اخالقی، انجام است و  ترفرا از چارچوب قوانین مکتوبمسئولیت قانونی 

  .شود هاي درست، عدالت، انصاف و احترام به حقوق مردم می

  11دوستانه مسئولیت بشر

منظور رسیدگی به مسائل و معضالت  هاي داوطلبانه سازمان به شامل فعالیت” وستانهمسئولیت بشر د

هاي خیریه، برنامه هاي خدمات اجتماعی،  ها شامل اقداماتی مانند کمک این فعالیت

اقدامات داوطلبانه کارکنان، حمایت از محیط زیست، برنامه هاي اعطاي وام و تالش براي بهبود 

هاي بشر دیدگاه مسئولیت ،به عقیده کارول. گردد را شامل می 

صورت داوطلبانه است، افراد بیشتري در که به چرا بیشتري نسبت به رفاه عمومی دارد؛

که کمک در حالی شود؛ ثرتري هم اهدا میهاي مؤ هستند و احتماالً کمک

وجود تشریفات اداري و لزوم طی مراحل قانونی سرعت اعطاي آن کمک ،لیلاین د

  ).1393باقرپوروالشانی و همکاران، (بسیار پایین است 

  مدل هرمی کارول.1 شکل

 12مدل دوایر متقاطع

پذیري اجتماعی  هاي مسئولیت تواند طبیعت قلمرو چارچوب مدل هرمی کارول نمی

طور کامل به تصویر بکشد ها را به طور کامل ارائه کند و ارتباط متقابل بین آن

پذیري اجتماعی شرکت در تعامل قرار دارند و یکی از ویژگی

این اساس، مدل دوایر متقاطع  بر. پذیري اجتماعی شرکت همان ارتباط متقابل است

هاي مختلف با یکدیگر روابط پویا و متقابل دارند و به مسئولیت

                                         
bility 

ارزشسازمان باید 

مسئولیت قانونی 

هاي درست، عدالت، انصاف و احترام به حقوق مردم می کاردادن 

مسئولیت بشر

مسئولیت بشر د“

این فعالیت. جامعه است

اقدامات داوطلبانه کارکنان، حمایت از محیط زیست، برنامه هاي اعطاي وام و تالش براي بهبود 

 سطح زندگی

بیشتري نسبت به رفاه عمومی دارد؛

هستند و احتماالً کمک

این د به ؛نیستند

بسیار پایین است 

مدل دوایر متقاطع. 6-2

چارچوب مدل هرمی کارول نمی

طور کامل ارائه کند و ارتباط متقابل بین آن به

پذیري اجتماعی شرکت در تعامل قرار دارند و یکی از ویژگی مسئولیت

پذیري اجتماعی شرکت همان ارتباط متقابل است مسئولیت

مسئولیت کند می

                                                          



پذیري  مسئولیت جهتچنین، اقدامات اقتصادي در 

هاي قانونی،  مسئولیت ،عبارت دیگر

حساس (  کار اهمیت دارند

 

کار، هسته اصلی  و نظر نقش اقتصادي کسب

هاي  چنین شبیه دوایر متقاطع است که به روابط متقابل بین قلمرو

مانند مدل هرمی کارول، ترتیب که 

داراي اهمیت کمتري  ها  اما نسبت به سایر قلمرو

دوستانه بیشترین اهمیت را دارند، اما این مسئولیت نیز باید با 

عضو دایره  در این مدل هر عضو دایره داخلی در عین حال

  ).1393حساس یگانه و برزگر، 

12 Concentrated Range Drives

چنین، اقدامات اقتصادي در  هم .ترین مسئولیت نیست اقتصادي، اساسی

عبارت دیگر به. ندارداهمیت کمتري اجتماعی شرکت نسبت به سایرین 

کار اهمیت دارند و همان اندازه مسئولیت اقتصادي براي کسب دوستانه به و بشر

  ).1393یگانه و برزگر، 

 مدل دوایر متقاطع. 2 شکل

 13مدل دوایر متحدالمرکز

نظر نقش اقتصادي کسب این مدل شبیه مدل هرمی است که در یک

چنین شبیه دوایر متقاطع است که به روابط متقابل بین قلمرو هم. پذیري اجتماعی است

ترتیب که  این  به ؛کند پذیري اجتماعی شرکت توجه می

اما نسبت به سایر قلمرو ؛هاي اقتصادي در مرکز مدل قرار دارند

دوستانه بیشترین اهمیت را دارند، اما این مسئولیت نیز باید با  هاي بشر در مقابل، مسئولیت

در این مدل هر عضو دایره داخلی در عین حال .توجه به قلمرو اقتصادي انجام شود

حساس یگانه و برزگر، ( اما این رابطه برعکس نیست تر بیرونی است؛

                                         
Concentrated Range Drives  

اقتصادي، اساسی

اجتماعی شرکت نسبت به سایرین 

و بشراخالقی 

یگانه و برزگر، 

مدل دوایر متحدالمرکز. 6-3

این مدل شبیه مدل هرمی است که در یک 

پذیري اجتماعی است مسئولیت

پذیري اجتماعی شرکت توجه می مسئولیت

هاي اقتصادي در مرکز مدل قرار دارند مسئولیت

در مقابل، مسئولیت .است

توجه به قلمرو اقتصادي انجام شود

تر بیرونی است؛ گسترده

                                                          



 

این سه رویکرد . صورت عمده در سه رویکرد قابل تمیز است

را  اعیپذیري اجتم ، مفهوم مسئولیت

ط راهنماي اختیاري ها و خطو

پذیري اجتماعی تا حد زیادي 

» تایمز نیویورك « در مجله 

پذیري اجتماعی است که  هرسازمان تجاري، فقط و فقط داراي یک مسئولیت

هایی که به منظور افزایش سود و 

ماعی پذیري اجت از نظر فریدمن، اصول اخالقی و مسئولیت

 .شرکت عبارت است از افزایش سود، رعایت قوانین رقابت آزاد بدون تقلب و فریب دیگران

پذیري  از مسئولیت ”دیدگاه نئوکینزي،

پذیري اجتماعی  ، به جنبه داوطلبانه و اختیاري بودن پیروي از اصول مسئولیت

. نئوکینزي از جهات بسیاري با دیدگاه نئولیبرال تفاوت دارد

این مورد  این نکته است که هواداران دیدگاه نئوکینزي بر 

روي جامعه تأثیر منفی بگذارد و باعث مشکالت 

عنوان چارچوبی  اون و آدامز به

 ،آنان دیدگاهطبق  .کند اقتصادي، سیاسی و اجتماعی تعریف شده است که بشر در آن زندگی می
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  پذیري اجتماعی  هاي مسئولیت

صورت عمده در سه رویکرد قابل تمیز است به ،”پذیري اجتماعی مسئولیت

، مفهوم مسئولیت”دیدگاه نئولیبرال“نظران  صاحب :دیدگاه نئولیبرال

ها و خطو ها، کد اتخاذ مجموعه اي از سیاست : کنند این صورت تعریف می

پذیري اجتماعی تا حد زیادي  ، شیوه نگرش دیدگاه نئولیبرال به مفهوم مسئولیتها  توسط شرکت

در مجله  1970سپتامبر سال  13است که میلتون فریدمن در  نظري

هرسازمان تجاري، فقط و فقط داراي یک مسئولیت« : انجام داده است

هایی که به منظور افزایش سود و  ها در فعالیت کارگیري آن عبارت است از استفاده ازمنابع و به

از نظر فریدمن، اصول اخالقی و مسئولیت» .داران طراحی شده است

شرکت عبارت است از افزایش سود، رعایت قوانین رقابت آزاد بدون تقلب و فریب دیگران

دیدگاه نئوکینزي،“در تعریفی که پیروان  :دیدگاه نئوکینزي

، به جنبه داوطلبانه و اختیاري بودن پیروي از اصول مسئولیتکننداجتماعی ارائه 

نئوکینزي از جهات بسیاري با دیدگاه نئولیبرال تفاوت دارد ؛دیدگاه. شود بیشتري می

این نکته است که هواداران دیدگاه نئوکینزي بر  ترین تفاوت این دو دیدگاه در 

روي جامعه تأثیر منفی بگذارد و باعث مشکالت  تواند بر کنند که رفتار شرکت می

 ). 1390صنوبر و همکاران، ( 

اون و آدامز به وسیله گري سیاسی به اقتصاد : دیدگاه اقتصاد سیاسی

اقتصادي، سیاسی و اجتماعی تعریف شده است که بشر در آن زندگی می

هاي مسئولیت رویکرد. 7

مسئولیت“مفهوم 

  : از عباراتند

دیدگاه نئولیبرال. 7-1

این صورت تعریف می به

توسط شرکت

نظري شبیه اظهار

انجام داده است

عبارت است از استفاده ازمنابع و به

داران طراحی شده است ثروت سهام

شرکت عبارت است از افزایش سود، رعایت قوانین رقابت آزاد بدون تقلب و فریب دیگران

دیدگاه نئوکینزي. 7-2

اجتماعی ارائه 

بیشتري میتوجه 

ترین تفاوت این دو دیدگاه در  مهم

کنند که رفتار شرکت می تأکید می

 شوداجتماعی 

دیدگاه اقتصاد سیاسی. 7-3

اقتصادي، سیاسی و اجتماعی تعریف شده است که بشر در آن زندگی می



) بورژوا(ک  و غیر سنتی اقتصاد سیاسی سنتی کالسی: دسته وسیع به دو ،دیدگاه اقتصاد سیاسی

 :شود تقسیم می

 دیدگاه سنتی کالسیک

  .تولید کاالها وخدمات براي کسب سود است ،مسئولیت اصلی شرکت در جامعه آمریکا -

  .پذیري اجتماعی شرکت، افزایش منافع است مسئولیت -

  .کند ها، نظام بازار آزاد را متوقف می پذیري اجتماعی شرکت مسئولیت -

را بیشینه   داران را دارند و باید منافع آنان گویی به سهام فظ وظیفه مسئولیت پاسخها ح شرکت -

  .کنند

  )بورژوا (دیدگاه غیر سنتی 

هایی  عبارت دیگر، شرکت باید فعالیت به .ها باید چیزي بیشتر از ایجاد منفعت انجام دهند شرکت -

مکاري فعاالنه و مستقیم براي داري از خسارت رساندن و صدمه زدن به جامعه و ه چون خود هم

 .ارتقاي کیفیت زندگی همه افراد جامعه نیز انجام دهد

گذاران، کارکنان،  ها در مقابل سرمایه توان گفت شرکت می ،طور خالصه طبق این دیدگاه به -

مسئول ... هاي آینده، محیط و کنندگان، فروشندگان، شهروندان، صنعت، دولت، نسل مصرف

  ). 1394تمادي جوریابی، خواجوي واع(هستند
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  :شرح زیر است به ،شوند پذیري اجتماعی مطرح می مسئولیت زمینههایی که  دیدگاه

  دیدگاه کالسیک

له اصلی بنگاه ئدر این دیدگاه، مس. با مرحله اول سیر تاریخی منطبق است ،دیدگاه کالسیک

این مکتب  هاي وارده به انتقاد. منافع بلند مدت سازمان باشد و  سود  سازي اقتصادي بایستی حداکثر

هاي  مانند از بین رفتن ارزش ،اخالقی هاي غیر دنبال سود بودن باعث فعالیت این است که تنها به

شود و گروهی  مثل محبت، عدالت، دوستی، سخاوت و سایر جنبه هاي اخالقی افراد می ،انسانی

ها در  ها اجازه هرگونه فعالیت داده شود و هیچ محدودیتی براي آن به سازمان دیگر معتقدند که اگر

نظر گرفته نشود رقابت آزاد، خود باعث از بین بردن خود شده و انحصار را به ارمغان 

  ). 1377الوانی و قاسمی، (آورد می

  

  

  



  پذیري دیدگاه مسئولیت

ساس آن، اهداف اجتماعی در زمینه به میالدي ارائه شده است و بر ا 1970این دیدگاه در دهه 

طور خالصه معتقدند  نظران این نظریه به صاحب. گیرد مورد توجه قرار نمی ،حداکثر رساندن سود

گیرد و  هاي خود را از جامعه می است و سازمان، درونداد وابسته زندگی سازمان، به حیات جامعه

ها، همه  پذیري اجتماعی سازمان مسئولیت ،ابراینبن. کند را به درون جامعه وارد می هاي خود  برونداد

بر . ها باید در حل مشکالت اجتماعی، با جامعه همکاري داشته باشند جانبه و فراگیر است  و آن

یا  ،گذارند که روي سازمان تأثیر می هاي خاصی اساس این دیدگاه، مدیران باید نسبت به گروه

عبارت دیگر، بنگاه  به. کنندباشند، احساس مسئولیت  توانند روي منافع و اهداف سازمان مؤثر می

گذاران خود احساس مسئولیت کند بلکه  داران و سرمایه تنها بایستی نسبت به سهام اقتصادي نه

. کنداحساس مسئولیت  ،هایی که در موفقیت آن سهیم هستند بایستی با همان نسبت به همان گروه

هاي کارگري، کار  هاي دولتی، اتحادیه مشتریان، سازمانصاحبان سهام، : ند ازها عبارت این گروه

  ). 1393حساس یگانه و برزگر، ...(دهندگان و  د اولیه، اعتبارکنان، عرضه کنندگان موا

  دیدگاه عمومی

هاي اقتصادي را  دیدگاه عمومی، بنگاه. دارد تر دامنه گسترده پذیري این دیدگاه از دیدگاه مسئولیت

هاي جامعه تعریف کرده و معتقد است که سازمان  و سایر مؤسسات و نهادعنوان شرکاي دولت  به

ملزم است در جهت حل مسائل و مشکالت جامعه و نیز بهبود کیفیت زندگی عموم افراد در کنار 

آوري، تنها یکی از اهداف بنگاه اقتصادي  در نتیجه سود. سایر مؤسسات عمومی فعالیت کند

با توجه به . زمانآزاد نیست تنها اهداف فردي خود را ترغیب کندسا ،رو از این. گردد محسوب می

کند، اهداف  همان اندازه که اهداف شخصی خود را دنبال می این دیدگاه، سازمان متعهد است به

مشکالت عمومی،  کند طور جدي تالش می بر این اساس، سازمان به. کندگیري  بشر دوستانه را پی

  ).1377الوانی و قاسمی، (ورم را ریشه کن کندو ت مثل فقر، بیکاري، آلودگی
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ي است که این موضوع از ایدئولوژي  ا گونه ها به یري اجتماعی در شرکتپذ نقش برجسته مسئولیت

پذیري اجتماعی براي هر  چنین به لحاظ منافع و ارزشی که مسئولیت هم. به واقعیت تبدیل شده است

پذیري  ولیتاگرچه اجراي مسئ. سازد گیري از آن را ضروري می د، بهرهکن کار ایجاد می و کسب

شهرت شرکت، در نهایت به دلیل بهبود هاي اولیه اي براي شرکت دارد؛  اجتماعی شرکت هزینه

ها در بلند مدت و افزایش تقاضا، موجب افزایش فروش و سئد و به بهبود عملکرد  کاهش هزینه

پذیري اجتماعی به عنوان یک فرایند فعال،  پدیده مسئولیت. دمی شومنجر  شرکت در بلند مدت 



اجراي . می تواند عاملی براي رشد و تعالی جامعه و به دنبال آن سازمان ها و شرکت ها باشد

پذیري اجتماعی منافع و سطح زندگی عموم جامعه را افزایش می دهد و خود شرکت ها  مسئولیت

ها براي ساختن دنیایی بهتر، نیازمند این  تمامی سازمان ،بنابراین .نیز از مزایاي آن بهره مند می شوند

چگونگی انجام  زمینههستند که براي خدمت به جامعه متعهد باشند و در نتیجه بایستی تحقیقاتی در 

براي تحقق این امر  .پذیري اجتماعی صورت گیرد این تعهدات و پیشرفت در رعایت مسئولیت

 .راد سازمان مشارکت داشته باشندضروري است تمام سطوح و اف
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