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سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا)

پیشگفتار مؤسسه
«مسئولیت اجتمـاعی شرکتی» مفهومی است که طی دهۀ اخیر
بازتاب گستردهای در حوزۀ کسبوکار داشته است و بر مالحظاتی
اخالقی داللت دارد که شرکتها و بنگاههای اقتصادی باید نسبت
به محیطزیست ،جامعه ،و انسان مدنظر داشته باشند .برایناساس،
بنگاهها بهمثابه عضوی از جهانزیست دانسته میشوند که در قبال
آن تعهداتی دارد.
اهمیت مسئولیت اجتماعی تاحدزیادی به گسترش شکاف میان نقشهای
اقتصادی و اجتماعی شرکتها مربوط میشود .پیشتر کسبوکارها صرف ًا
براساس کارکردهای اقتصادیشان شناخته میشدند و دستیابی به حداکثر
سود هدف اصلی بهشمار میآمد ،اما بروز انواعی از پیامدهای منفی ناشی
از این رویکرد در حوزههای فرهنگی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،و ارزشی
موجب شد تا رویکردی شکل بگیرد که بنگاهها را متعهد کند تا فرایندها
و مأموریتهایشان را بهنحوی بازطراحی کنند که از بروز پیامدهای منفی
پیشگیری و یا چنین پیامدهایی جبران شود ،و فراتر از آن اقداماتی را
بهمنظور انتفاع جامعه مدنظر قرار دهد؛ برای مثال در برخی کشورها،
شرکتهای بزرگ اقتصادی مکلفاند بخشی از سود سالیانۀ خود را در
راستای اهداف اجتماعی نظیر ایجاد زیرساختهای آموزشی و بهداشتی و
اقدامات زیستمحیطی هزینه کنند.
در سطوح ابتدایی ،مسئولیت اجتمـاعی شرکتی بهمثابـه اقداماتی
عامالمنفعه و خیریهای مدنظر بود ،اما در سالهای اخیر چنین اقداماتی
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پیشگفتـار مؤسسـه

بهمثابه اقدامی راهبردی بهمنظور ارتقاء برند سازمانی مدنظر قرار گرفته
که میتواند ضمن افزایش اعتبار و سرمایۀ اجتماعی شرکت ،به افزایش
فروش محصوالت آن نیز کمک کند.
پاسخگویی ،شفافیت ،رفتار اخالقی ،احترام به منافع ذینفعان ،احترام به
قانون ،احترام به هنجارهای بینالمللی ،و احترام به حقوق بشر مؤلفههای
اصلی مسئولیت اجتماعی شرکتهاست.
سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان بزرگترین نهاد بیمۀ اجتماعی کشور
براساس اصل همبستگی اجتماعی ،و در راستای ارتقاء عدالت اجتماعی
پدید آمده است .این سازمان اجتماعی بنا به برخی مقتضیات طی سه
دهۀ اخیر شرکتهای اقتصادی متعددی را تأسیس کرده و یا از سوی
دولت به این سازمان واگذار شده است .براساس خطوط راهنمای انجمن
بینالمللی تأمین اجتماعی ،گستردهشدن بنگاهداری در سازمانهای تأمین
اجتماعی این نگرانی را به همراه دارد که ماهیت و هویت اجتماعی این
سازمانها بهتدریج دچار دگردیسی شود و بنگاهداری اقتصادی در اولویت
سیاستگذاریهای این سازمانها قرار گیرد .این گزارش پژوهشی با درک
این نگرانی تدوین شده و به دنبال بررسی عملکرد شرکتهای وابسته به
سازمان تأمین اجتماعی در زمینۀ مسئولیت اجتماعی شرکتی از دیدگاه
برخی صاحبنظران و کارشناسان این حوزه است .امید است که این
گزارش مورد توجه و استفادۀ کارشناسان این حوزه قرار گیرد.
شایان ذکر است که دیدگاههای ارائهشده در این گزارش لزوم ًا بیانگر
نظرات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی نیست و مؤسسه در
خصوص مصاحبهها و مطالب درجشده جهتگیری و مسئولیتی ندارد.
دکتر شهرام غفاری
رئیس مؤسسه
پاییز 1396

کلماتکلیدی
مسئولیت اجتماعی
شرکتهای سرمایهگذاری تأمین اجتماعی
حوزۀ کسب و کار
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مقدمه و بیان مسئله
مسئولیت اجتماعی شرکتی 1یک مفهوم مربوط به دنیای کسبوکار محسوب
میشود که با حوزههای اخالق ،جامعه و رفاه در ارتباط است .مسئولیت اجتماعی
شرکتی بهواقع جزو مالحظات اخالقی شرکتهاست و زیرمجموعه اخالق
کسبوکار دستهبندی میشود که بهموجب آن شرکتها بهغیراز تعهدات مالی و
اقتصادی که دارند باید در قبال انسانها و محیطزیست یا بهعبارتدیگر ،جامعه
نیز مسئول و متعهد باشند.
بهواقع مسئولیت اجتماعی شرکتی میخواهد بگوید که کسبوکار تافته جدا بافتهای
از محیطی که در آن به فعالیت میپردازد نیست ،بلکه یک عضو ارگانیک آن
محسوب میشود و باید تمامی ارگانهای دیگر اعماز جامعه ،فرهنگ ،محیطزیست،
قوانین و مقررات و غیره را در محاسبات خود دخیل کند .بهطورکلی ذیل مسئوليت
اجتماعي شرکتی تصمیمگیران متعهد میشوند اقداماتی انجام بدهند که اضافه
بر تأمین سود شرکت ،موجبات بهبود رفاه جامعه را نيز فراهم آورد؛ بنابراین
مسئوليت اجتماعي ،يک تعهد است که مؤسسات بايد در قبال آن پاسخگو باشند.
ثاني ًا ،مؤسسات مسئول هستند که از اقداماتی از قبیل آلوده کردن محیطزیست،
اعمال تبعيض در امور استخدامي ،بيتوجهي به تأمین نيازهاي خود و توليد کردن
محصوالت زيانآور که به سالمت جامعه لطمه میزنند ،بپرهيزند و همچنین
سازمانها بايد با اختصاص منابع مالي و با اقداماتي از قبيل :کمک به فرهنگ
کشور و مؤسسات فرهنگي و بهبود کيفيت زندگي ،در بهبود رفاه اجتماعي بکوشند.
درنهایت ،مقصود از مسئوليت اجتماعي اين است که چون سازمانها تأثير عمدهاي
بر اجتماع دارند ،الجرم چگونگي فعاليت آنها بايد طوری باشد که در اثر آن ضرری
به جامعه نرسد و در صورت رسيدن زيان ،سازمانهای مربوطه ملزم به جبران آن
باشند .به عبارت سادهتر ،سازمانها بايد بهعنوان جزئي مرتبط با نظام بزرگتر که
در آن قرار دارند ،عمل کنند (خليلي عراقي.)1384 ،
مسئولیت اجتماعی از زمانی اهمیت پیدا کرد که شکاف گستردهای میان نقشهای
اقتصادی و اجتماعی شرکتها پدیدار شد .تا پیش از آن کسبوکارها تنها با کارکرد
1- Corporate Social Responsibility
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اقتصادی خود شناخته میشدند ،تنها به سود حداکثری توجه میکردند ،صرف هزینه
بدون بازگشت مالی برای آنها قابلتصور نبود و خالصه مسئولیت اجتماعی جزو
وظایف آنها به شمار نمیرفت؛ اما فعالیتهای صرف ًا اقتصادی شرکتها بهنوبه خود
روی جامعه اثرات گوناگون دارد .این آثار همانطور که گفته شد طیف وسیعی از عوامل
محیطی مثل محیطزیست ،اقتصاد ،اجتماع ،فرهنگ و آدابورسوم ،ارزشها ،خانواده و ...
را دربر میگیرد .پس فعالیتهای اقتصادی شرکتها تنها پیامدهای اقتصادی ندارد و
آنها در قبال انواع پیامدهای غیراقتصادی نیز مسئول هستند و بایستی خسارات وارد بر
محیط را به نحوی جبران کنند .همینجا نقطه شروع مسئولیت اجتماعی شرکتی است.
اگر کسبوکارها به مسئولیت اجتماعی خود در قبال جامعه متعهد باشند ،نهتنها
جامعه از این تعهد انتفاع میبرد و بخشی از مسائل اجتماعی و زیستمحیطی میتواند
از این طریق مرتفع شود ،بلکه خود شرکتها از این طریق میتوانند شهرت و اعتبار
خود را در میان مشتریانشان مدیریت کنند .پژوهشها نشان میدهد شرکتهایی
که بیشتر به تعهدات اخالقی خود پایبند بودهاند ،تصویر برند بهتر و وفاداری مشتری
بیشتری داشتهاند (دولتآبادی رضایی ،جوشیار نجفآبادی ،خزاییپور و وریجکاظمی
 ،1392حسینی ،رضایی و حسینآبادی ،1392عباسی ،زندیلک و خلیفه .)1394
مسئولیت اجتماعی میتواند در چند سطح مختلف در سازمان پیاده شود .سادهترین
سطح عملکرد مسئولیت اجتماعی فعالیتهای خیریه است که یک سازمان میتواند
جدا از فعالیت اقتصادی خود به آن بپردازد .این فعالیتها لزوم ًا ارتباط خاصی
با حوزه تخصصی آن سازمان ندارند .در باالترین سطح ،فعالیتهای مسئولیت
اجتماعی میتواند در راهبردهای اقتصادی یک شرکت تنیده باشد؛ بهطوریکه
عملکرد مسئولیت اجتماعی تناقض یا تضادی با فعالیتهای اقتصادی شرکت
نداشته باشد و در راستای فعالیتهای اقتصادی شرکت اتفاق بیفتد .مسئولیت
صرف ًا به ارائه کاال و خدمات محدود نمیشود؛ بلکه به نحوۀ استفاده از منابع مربوط
میشود (زادک و اوان .)1997 ،مسئولیت شامل رفتار اجتماعی و اخالقی نیز
میشود؛ طوریکه تمامی پیامدهای سازمانی ،اجتماعی ،فنی و اخالقی را دربر
میگیرد (ابزری و یزدانشناس.)1386 ،
گرچه دربارۀ مسئولیت اجتماعی و تعریفهای آن شرح و بسط بسیاری وجود دارد؛
اما ما در اینجا به تعریف و معیارهای مسئولیت اجتماعی برگرفته از استاندارد ایزو
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 26000بسنده میکنیم که بتواند چارچوبی برای سنجش عملکردهای مسئولیت
اجتماعی شرکتهای وابسته به تأمین اجتماعی برای ما فراهم کند .بنابر تعریف
ایزو  26000مسئولیت اجتماعی شرکتی ،هفت مؤلفه اصلی جزو استاندارد مسئولیت
اجتماعی شرکت محسوب میشوند (وبسایت رسمی استاندارد ایزو):1
پاسخگویی
شفافیت
رفتار اخالقی
احترام به منافع ذینفعان (ذینفعان افراد یا گروههایی هستند
که از رفتار سازمان تأثیر میپذیرند یا بر آن اثر میگذارند)
احترام به قانون
احترام به هنجارهای بینالمللی
احترام به حقوق بشر
سازمان تأمین اجتماعی سازمانی است که بر اساس اصولی چون گسترش عدالت
اجتماعی و برای افزایش همبستگی اجتماعی پدید آمده است .به نظر میرسد
شرکتهای وابسته به سازمان تأمین اجتماعی هم باید در راستای اهداف تأمین اجتماعی
سازمان یافته باشند .این پژوهش به دنبال آن است که ببیند عملکرد شرکتها وابسته
به سازمان تأمین اجتماعی – شستا -در زمینۀ مسئولیت اجتماعی شرکتی چگونه است.
به این منظور بهتر است ابتدا به کلیاتی دربارۀ شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی
پرداخته شود.

معرفی شستا
شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی ،یا بهاختصار شستا :2شرکت هلدینگ
 ،htm.http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000 -1تاریخ دسرتسی :آذر 1395
 .-2تمامی اطالعات برگرفته از وب سایت رسمی شستا به آدرس /http://www.ssic.ir :است .تاریخ
دسرتسی :بهمنماه 1395
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سرمایهگذاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی ایران است که در زمینۀ مدیریت
سرمایهگذاری ،تجارت و بازرگانی ،مدیریت دارایی و مبادالت سهام شرکتها،
فعالیت میکند .شرکت شستا در سال  ۱۳۶۵در قالب یک شرکت سهامی خاص،
با سرمایه اولیه  ۲میلیارد تومان ،از داراییهای سازمان تأمین اجتماعی ایران تأسیس
گردید .در حال حاضر ۱۰ ،درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران ،متعلق به شستا
است .شستا یک شرکت سرمایهگذاری مادر (هلدینگ) است که مجموعهای با بیش
از  ۱۷۰شرکت و مؤسسه را اداره میکند.
در حال حاضر هیئتمدیره این شرکت متشکل از پنج عضو است .اعضای هیئتمدیره:
رضا نوروززاده (مدیرعامل و عضو هیئتمدیره)؛
علی عبدالعلیزاده (رئیس هیئتمدیره)؛
مرتضی لطفی (نایبرئیس هیئتمدیره)؛
محمد سعیدی (عضو هیئتمدیره)؛
رضا راعی (عضو هیئتمدیره)؛
غالمعلی عابدی (عضو هیئتمدیره).

تهای تابعه
رشک 

شستا دارای تعداد زیادی شرکت و هلدینگ است که هر کدام از این هلدینگها
بهنوبۀ خود از شرکتهای متعددی تشکیل شدهاند .در مجموع نه شرکت یا هلدینگ
مجزا در وبسایت رسمی شستا بهعنوان زیرمجموعه معرفی میشوند:
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین؛
سرمایهگذاری دارویی تأمین؛
سرمایهگذاری صبا تأمین؛
سرمایهگذاری سیمان تأمین؛
سرمایهگذاری عمومی تأمین؛
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سرمایهگذاری صدر تأمین؛
سرمایهگذاری عمران و حملونقل تأمین؛
سرمایهگذاری انرژی تأمین؛
سرمایهگذاری صنایع نوین تأمین.
جا دارد هر کدام از این شرکتها (و هلدینگها) بهطور جداگانه معرفی شوند ،فعالیت
آنها مشخص شود و بهخصوص معلوم شود که آیا عملکرد مسئولیت اجتماعی
دارند یا خیر .اینکه این شرکتها عملکرد مسئولیت اجتماعی دارند و اگر دارند این
عملکردها حول چه فعالیتهایی صورت میگیرد ،جزو اهداف این پژوهش است و در
قسمت یافتهها به آن اشاره میشود .اینجا در بخش معرفی ،تنها به آنچه برای معرفی
در وبسایت این شرکتها آمده است بسنده میکنیم .درواقع میخواهیم ببینیم آیا
مسئولیت اجتماعی شرکتی بهعنوان اهداف و مأموریت سازمانی یا استراتژی کلی این
شرکتها در نظر گرفته شده است یا خیر .این امر بهویژه وقتی اهمیت پیدا میکند که
در بیانیه چشمانداز ،مأموریت و راهبردهای شستا بهعنوان هلدینگ مادر مسئولیت
اجتماعی به صراحت ذکر شده است:

بیانیه چشمانداز و مأموریت (شستا)
شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) یک هلدینگ چند رشتهای است که
با رویکرد سهامداری در صنایع با مقیاس باال ،صنایع تولیدکننده کاالها و خدمات
واسطهای که کشور در آنها دارای مزیت رقابتی است تمرکز دارد .حفظ و ارتقای
ارزش ذخایر و سرمایههای بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی برای شستا یک اصل
است .برای این منظور شستا بهطور فعال اقدام به سرمایهگذاری در صنایع هدف و
دارای بازدهی مطلوب خواهد نمود.
این شرکت هماینک از سهولت تأمین منابع مالی ،سهولت فرصتیابی اقتصادی و
سهولت دسترسی به منابع انسانی شایسته بهره میبرد و میکوشد با ایجاد نظام
راهبری مؤثر شرکتی و مدیریت علمی ،افزایش تأثیرگذاری بر فضاهای کسبوکار،
تقویت قابلیت مشارکت در طرحهای توسعۀ جدید ،توسعه سرمایۀ انسانی شایسته،
دسترسی به اطالعات روزآمد ،جاریسازی ایده های نوآورانه و خالق و توسعه
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فعالیتها در عرصه بینالمللی به این هدف واال دست یابد .شستا با استفاده بهینه
از قابلیتهای بالقوه خود و حفظ جایگاه برتر در مجموعه شرکتهای سرمایهگذاری
چندرشتهای کشور به دنبال فعالیت اقتصادی قانونمند ،پاسخگو ،مطمئن و پایبند به
مسئولیتهای اجتماعی میباشد .چنین فعالیتی ،حقوق صاحبان سهام را حفظ نموده و
شرایط توسعه پایدار را فراهم میکند.

راهربدها
گسترش فعالیـتهای بینالمللی در ابعـاد سرمایـهگـذاری،
سرمایهپذیری و حضور در بازارهای بینالمللی
توسعه حضور در بازار سرمایه؛
تکمیل زنجیره ارزش در صنایع هدف تا دستیابی به مقیاس
و گستره اقتصادی؛
افزایش بهرهوری شرکتهای تابعه ،استفاده بهینه از ظرفیتهای
موجود و افزایش بازدهی از داراییها؛
تقویت نظام راهبری شرکتی با هدف افزایش پاسخگویی و
شفافیت و ارتقای سطح نظارت و کنترل شرکتهای تابعه.

رشکتهای زیرمجموعه :نفت و گاز و پرتوشیمی تأمین
این شرکت یک هلدینگ مادر است که تعداد زیادی شرکت تابع دارد .تمامی
بخشهای مربوط به معرفی شرکت ،اهداف و مأموریت و ساختار سازمانی و غیره
در وبسایت رسمی شرکت خالی است؛ اما در صفحه مربوط به این شرکت در
وبسایت شستا آمده است:
شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشيمي تأمین (تاپيكو) ،یک هلدینگ است که
در حوزههای باالدستي صنعت پتروشيمي با اولویت گروه متانول ،الفين و پليالفينها،
در بخش باالدستي صنعت نفت و گاز با اولویت توليد نفت و گاز در ميادین مشترك،
در بخش پاییندستی صنعت نفت با اولویت پاالیشگاههای ميعانات گازی ،ایجاد
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پتروپاالیشگاهها و توسعه خوراك واحدهای پتروشيمي با اولویت طرحهای  NGLو
در بخش پاییندستی پتروشيمي با اولویت محصوالت تکمیلکننده زنجيره ارزش،
تمرکز خواهد کرد .جهتگیری سرمایهگذاریهای تاپيكو در صنعت نفت ،گاز و
پتروشيمي دارای ویژگيهایي از قبيل نزدیكي به سواحل و بنادر صادراتي ،تمرکز بر
خوراك گازی ،بزرگمقیاس بودن ،بهرهمندی از تكنولوژیهای برتر توليد و مشارکت
با شرکتهای معتبر داخلي و بینالمللی ميباشد ،بهطوریکه بتواند جذابيت باالتری
در زنجيره ارزش ایجاد نماید .تأمین بيشترین ارزش پایدار برای ذینفعان برای تاپيكو
یک اصل است .این شرکت هماینک از تنوع باالی پرتفوی ،وجود پروژههای متنوع و
توان توسعهپایدار در سودآوری ،توان باالی مشارکت در طرحهای بزرگ صنعت در
کشور و سهم مناسب از بازار داخلي و صادراتي در محصوالت صنعت بهره ميبرد و
ميکوشد با توانایي بيشتر جهت مشارکت و تأمین مالي در اجرای طرحهای توسعه
با شرکتهای معتبر بينالمللي در داخل و خارج از کشور ،تخصص و قابليت بيشتر
هلدینگ در حوزههای فني صنعت و مدیریت پروژهها ،توانایي بهرهمندی از ابزارهای
جدید و مدرن تأمین مالي و توانایي بيشتر در تحقيق و توسعه راهبردی در صنعت به
این هدف واال دست یابد .اولویت محوری تاپيكو شامل انجام فعاليتهای اقتصادی
با رعایت اصول قانونمندی ،شفافيت عملكرد ،پاسخگویي و پایبندی به مسئوليتهای
اجتماعي با هدف تأمین بيشترین ارزش برای ذینفعان و ایجاد توسعه پایدار ميباشد.

رشکتهای زیرمجموعه :رسمایهگذاری دارویی تأمین
در بخش معرفی وبسایت رسمی این شرکت آمده است :شركت سرمایهگذاری
دارويي تأمین ( )TPICOدر سال  1382در راستاي مديريت استراتژيك شرکتهای
دارويي متعلق به شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) که سابقۀ برخي از
آنها به بيش از نیمقرن میرسد تأسيس گرديد .این شرکت با توليد بيش از 70%
مواد اوليۀ دارويي 30% ،محصوالت نهايي و فرآوردههای دارويي و توزيع بيش از
 40%محصوالت اين صنعت ،بهعنوان بزرگترین هلدينگ دارويي كشور و يكي از
بزرگترین گروههاي دارويي منطقۀ خاورمیانه شناخته میشود و با صادرات به بیش
از  50كشور در پنج قاره جهان ،مقام اول صادرات دارو در ايران را کسب نموده است.
 TPICOهماکنون مديريت  30شركت دارويي با حدود  8000نفر نيروي انساني را
برعهده دارد و با هدف قرار دادن حفظ و ارتقاء جايگاه گروه در بازارهاي داخلي و
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صادراتي و دستيابي به سودآوري حداكثري ،توانسته است فضاي نويني را در مديريت
راهبردی ،سرمایهگذاری و پورتفوی این صنعت و صنایع وابسته به آن پديد آورد.
چشمانداز:رسالتوافقفعالیتهایاینشرکتدربزرگترینمجموعهسرمايهگذاري
دارويي كشور دربرگيرنده تحقيق ،توليد و توزيع داروها،مواد دارويي،مكملها و ديگر
محصوالت مؤثر بر سالمتي انسان با استفاده از فناوري پيشرفته و مديريت هوشمند
براي حفظ تندرستي و شادابي مردم جهان است .در اين راستا ،ارتقای علمي سرمايههاي
انساني و حفظ منافع كليه ذینفعان ،تکمیلکننده اين رسالت است.
ارزشهای محوری ما عبارتاند از باور و اعتقاد عميق به:
تحكيم و تقويت بنيان شركت بهوسیله ارتقاء ارزشهای
اقتصادي؛
ايجاد همافزایی؛
ايجاد همكاري مؤثر بين شرکتهای مجموعه در جهت منافع
گروه؛
تحول و توسعه در کلیه ابعاد فعالیتهای گروه؛
عملكرد با كيفيت در جهت توسعه پايدار؛
اعتالي كرامت انساني.
استراتژیهایکلیدی:
ارتقا زنجيره تأمین دارو با تأکید بر نظام ارتباط با مشتري
و تأمینکنندگان؛
استقرار نظام مديريت محصول در زنجيره تأمین ،توليد و عرضه
دارو؛
همكاري با دانشگاهها ،صنايع و مراكز تحقيقاتي دارويي معتبر
داخلي و خارجي؛
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توليد برخي از داروهاي شناختهشده در بازار و با ارزشافزوده
باال تحت ليسانس شرکتهای معتبر جهاني؛
مشاركت با شرکتهای داروسازي معتبر جهان در توليد
داروهاي با ارزشافزوده باال؛
خريد و انتقال دانش فني توليد داروهاي با تقاضاي مناسب از
شرکتهای معتبر جهاني؛
اصالح ساختار پورتفوي دارويي مجموعه با هدف ارتقاء
ارزشافزوده؛
توليد داروهاي جديد بهمنظور جايگزيني داروهاي وارداتي؛
ارتقاء فرهنگ مصرف داروهاي توليد داخل؛
بسترسازی جهت برند اختصاصي؛
توسعه توليد داروهاي ويژه.

رشکتهای زیرمجموعه :رسمایهگذاری صبا تأمین
شرکت صبا تأمین یک هلدینگ مالی است که در وبسایت رسمی خود اشارهای به
مأموریت ،اهداف یا چشماندازها و استراتژیهای اصلی سازمان خود نکرده است؛ اما
در صفحه معرفی آن در وبسایت شستا میخوانیم:
بیانیهچشمانداز
شرکت صبا تأمین یک هلدینگ مالی است که با ارائ ه خدمات در بازارهای مالی
در سطح ملی و بینالمللی ،نیازهای مجموعۀ شستا ،هلدینگهای تابعۀ آن و دیگر
سازمانهای بزرگمقیاس را تأمین مینماید .حضور فعال و مؤثر در بازارهای مالی و
کسب بیشترین بازده ممکن در این بازارها با توجه به ریسکهای موجود و اقتضائات
محیطی و نیز نقشآفرینی بهعنوان بازوی مالی شستا در هر شرایط از مهمترین اهداف
بنیادی شرکت است .برای این منظور صبا تأمین در پنج سال آتی با رویکرد حضور
موفق در بازارهای مالی همراستا با چشمانداز شستا ،با هدف ارتقاء جایگاه شرکت
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در میان پنج هلدینگ برتر خاورمیانه به جذب و مدیریت منابع مالی موردنیاز برای
برنامههای توسعه شستا مبادرت خواهد ورزید.
این شرکت هماینک با داشتن منابع مالی مناسب ،نیروی انسانی مجرب و توانمند،
بازوهای اجرایی فعال در بازارهای مالی ،ارتباطات گستردهی برونسازمانی و چابکی
در تصمیمگیری میکوشد عالوه بر جذب سرمایهگذاریهای خارجی ،به یک برند
معتبر و منحصربهفرد در بین هلدینگهای مالی خاورمیانه و نیز مشاور حرفهای در
حوزۀ سبدگردانی تبدیل گردد .همچنین با ایجاد یک نظام مدون و مؤثر در زمینۀ
مدیریت منابع انسانی و مدیریت ریسک ،موجبات اصالح و بهبود عملکرد شرکت
را فراهم آورد.
صبا تأمین در درجه اول یک بنگاه اقتصادی است ولی در ضمن اعتقاد دارد
فعالیتهای اقتصادی باید همراه با قانونمندی ،شفافیت عملکرد ،پاسخگویی و پایبندی
به مسئولیتهای اجتماعی باشد و چنین فعالیتی ،حقوق صاحبان سهام را حفظ نموده و
شرایط توسعه پایدار را فراهم میکند.

رشکتهای زیرمجموعه :رسمایهگذاری سیامن تأمین
در وبسایت رسمی این شرکت آمده است:
مأموريت شركت سیمان فارس و خوزستان ،توليد انواع سيمان و محصوالت و
خدمات جانبي آن با كيفيتي در سطح باالترين استانداردهاي جهاني و عرضه در
بازارهاي داخل و خارج است .این شرکت خاك را با همت صنعتگران كارآزموده به
فراوردهاي ارزشمند تبديل كرده ،به سراسر دنيا ارسال میکند و از اين طريق منزلت
ملي را تجلي ميبخشد.
این شرکت تنها به فكر رشد و بزرگتر شدن نيستيم ،بلكه میخواهد در صنعت هوشمند
بماند و با كسب دانش و فناوري روز و انجام برنامههای تكاپو جويانه ،پيشاهنگ دانش
صنعت سيمان باشد .ازاینرو بر اعتالي بیقیدوشرط در كليه ابعاد سازمان پرداخته و بر
بهسازي و پيشرفت مداوم امور تأکید ميورزد .بهمنظور ايجاد ارزش براي سهامداران،
براي رشد پايدار و تحصیل سود بلندمدت ،خود را متعهد ميداند؛ و بر این باور است
که سودآوري ناشي از عمليات اثربخش شرط اصلي بقا و رشد شركت است.
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منابع انساني از مهمترین داراييهاي شرکت محسوب میشود .قابليت و هوشمندي
این سازمان در جنبههای فني و مديريتي از طريق جذب و حفظ بهترين استعدادها،
پرورش آنان ،ايجاد و توسعه فرهنگ سازماني مطلوب محقق میشود.
آرمان شرکت خدمت به جامعه و تقویت آبادانی کشور است؛ ازاینرو توجه ويژه به
بهبود محیطزیست و كاهش آلودگيهاي ناشي از فعالیتهای توليدي از مسئوليتهاي
اجتماعي جدي آن محسوب ميشود .این شرکت بايد در اين زمينه خوشنامترين شركت
در صنعت باشد.
فرآوردههای این شرکت همواره با مرغوبترین كيفيت و عادالنهترین قيمت به
مشتريان عرضه میشود.

رشکتهای زیرمجموعه :رسمایهگذاری عمومی تأمین

در معرفی این شرکت در وبسایت آن آمده است:

بهمنظور تحقق برنامههای استراتژيك شركت سرمایهگذاری تأمین اجتماعي (سهامي
عام) ،جهت بهينه کردن شرکتهای سرمايهپذير و ارتقاء ارزش سرمایهگذاریها،
همچنين حفظ روند سودآوری شرکتهای تابعه ،وابسته و فرعي خود متعاقب
جلسه مورخ  ،1382/08/24اقدام به تأسيس شرکتهای سرمایهگذاری تخصصي
(هلدينگ تخصصي) نمود تا زمينه مناسبتری جهت حفظ منابع و وجوه ناشي از حق
بیمههای پرداختي بیمهشدگان محترم تأمین اجتماعي را فراهم ساخته ،سازماندهی
مناسبتری را جهت بهرهوری بيشتر اجرا نمايد .در همين راستا ،بهمنظور مديريت
شرکتهای صنايع غذايي و دامداري ،این شركت در تاريخ  1382/11/27بهصورت
«سهامي خاص» و با نام «شركت سرمایهگذاری غذايي تأمین» تأسيس و تحت شماره
 217159در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسید .با توجه
به مصوبات مندرج در صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخه 1387/03/01
و گسترش موضوع فعالیت در راستای سیاست خروج ،نام شركت با عنايت به
ماده  2اساسنامه از شركت سرمایهگذاری غذايي تأمین (سهامی خاص) به شرکت
سرمایهگذاری صنایع عمومی تأمین (سهامی خاص) تغییر یافت.
در مأموریت و چشمانداز و اهداف این سازمان به مسئولیت اجتماعی هیچ اشاره
مستقیمی نشده است:
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مأموریت اصلی:
حفظ و نگهداری شرکتهای موردتوافق با اسناد باالدستی در
راستای ایجاد ارزشافزوده؛
بهینهسازی و ساماندهی شرکتها؛
سرمایهگذاری و توسعه در حیطههای موردتوافق با شستا.
بیانیه چشمانداز شرکت سرمایهگذاری صنایع عمومی تأمین:
شرکت سرمایهگذاری صنایع عمومی تأمین ( )TGIیکی از زیرمجموعههای شرکت
سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) است و کلیه صنایعی که دارای هلدینگ
تخصصی نیستند را شامل میگردد که در آنها تمرکز بر ادارۀ امور سهام و دارائی
شرکتها در راستای ایجاد ارزشافزوده ،بهینهسازی و ساماندهی در اشکال مختلف
آن (تبدیل ،تهاتر ،واگذاری ،ادغام و یا تصفیه) و در صورت لزوم ،سرمایهگذاری و
توسعه میباشد .ارزشآفرینی و حفظ و ارتقاء سرمایهها و ذخایر محوله از شستا یک
اصل بنیادین است و برای تحقق این منظور  TGIساالنه مطابق با مصوبه شستا سود
عملیاتی و غیرعملیاتی خود را تنظیم مینماید.
در حال حاضر امکان حضور در زمینههای فعالیتی متنوع ،دسترسی به اطالعات
روزآمد از واحدهای تابعه و اعتبار اجتماعی در بهکارگیری منابع و امکانات ،مزیت
رقابتی ویژهای را برای  TGIحاصل کرده است و تالش میگردد تا با توسعه قابلیتها
از طریق هوشمندی و چابکی و تقویت توانمندیهای داخل سازمان در زمینههای
مالی ،حقوقی و سرمایهگذاری به اهداف خود دست یابد و در این راستا با حفظ حقوق
صاحبان سهام و توجه ویژه به توسعه پایدار فعالیتهای خود را در چارچوب قانون،
قابل پاسخگو بهانحاء مختلف ،صیانت از داراییهای سهامداران را تضمین مینماید.
راهبرد شرکت سرمایهگذاری صنایع عمومی تأمین:
صیانت و ایجاد ارزشافزوده دارائیهای مادی و معنوی و سهام محول شده به هلدینگ ؛
توسعه جذب سرمایه و نقدینگی و افزایش ضریب نقد شوندگی دارائیها از طریق
تبدیل ،تهاتر ،واگذاری ،ادغام و تصفیه (عدم تحقق امر واگذاری نباید موجب کاهش
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ارزش دارائیها شود)؛
افزایش بهرهوری شرکتهای تابعه ،استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و افزایش
بازدهی از داراییها؛
تقویت نظام راهبری با هدف افزایش پاسخگویی و شفافیت و ارتقای سطح نظارت و
کنترل شرکتهای تابعه.

رشکتهای زیرمجموعه :رسمایهگذاری صدر تأمین
معرفی شرکت :شرکت سرمایهگذاری صدر تأمین در سال  ،1378با سرمایه ثبتی
یک میلیارد ريال ،تحت پوشش شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) بهعنوان
یکی از هلدینگهای تخصصی در حوزۀ صنایع کاشی و سرامیک در قالب سهامی
خاص تأسیس شد .در سال  1387و با توجه به سند چشمانداز شرکت سرمایهگذاری
تأمین اجتماعی (شستا) ،جهتگیری جدیدی برای هلدینگ صدر تأمین ،تعیین و ورود
به حوزۀ صنعت کانیهای فلزی و غیرفلزی در دستور کار این هلدینگ قرار گرفت.
صنایع معدنی در کنار پتروشیمی جز صنایع استراتژیک کشور محسوب میشود و
به دلیل مزیت نسبی ایران و میزان ذخایر قابلتوجه کشور ،این صنعت در دستۀ
صنایع برتر و پیشرو در اقتصاد ملی است .معدن و صنایع وابسته به آن حاشیه سود
بسیار مناسبی نسبت به سایر صنایع دارد و تداوم رشد آن همواره در ایران و جهان
قابلمالحظه است .در ادامه مأموریت و چشمانداز این سازمان را میخوانیم .از آن
مهمتر مأموریت اخالقی سازمان است که بهطور جداگانه در وبسایت آن آمده
است و میتواند بسیار شبیه به مسئولیت اجتماعی تلقی شود.
چشمانداز :دسترسی به  15درصد بازار ردۀ اول و دوم فوالد ،ردۀ اول و دوم مس
و ردۀ اول طال در طی پنج سال آتی ( )1397 -1393از طریق سرمایهگذاری در
صنایع معدنی و فلزی حداقل به میزان  105،000میلیارد ریال در طی پنج سال
( )1397-1393بهنحویکه ارزش روز سرمایهگذاری در پایان دوره به 315،0000
میلیارد ریال برسد.
مأموریت:شرکتسرمایهگذاریصدرتأمین(سهامیعام)مأموریتخودراارزشآفرینی
برای کلیه ذینفعان و ارتقاء ارزش بلندمدت دارایی سهامداران از طریق اداره شرکتها
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در حوزۀ تخصصی صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی؛ و از طریق ایجاد ،مالک شدن و اداره
شرکتهای دارای پتانسیل قوی در خلق ارزش در حوزۀ پیجویی ،شناسایی ،اکتشاف،
استخراج و فرآوری کانیهای فلزی و غیرفلزی و صنایع وابسته و بهرهگیری از کلیه
امکانات و توانمندیهای هلدینگ بهمنظور سرآمد کردن شرکتها در صنعت مرتبط
میداند .برای این منظور هلدینگ صدر تأمین در پنج سال ( )1397-1393آتی اقدام
به سرمایهگذاری جدید به میزان  105،0000میلیارد ریال خواهد نمود.
اهداف

 -1دسترسی به  15درصد بازار رده اول و دوم فوالد ،رده اول و دوم مس و رده اول
طال در طی پنج سال آتی ()1397-1393؛
 -2خروج از سرمایهگذاریهای غیر مرتبط؛
 -3بهینهسازی نسبتهای اهرمی؛
 -4ارتقاء بهرهوری و کارایی؛
 -5ارتقاء نظامهای کسبوکار هلدینگ.
راهبردهای اصلی شرکت :با عنایت به توسعه فعالیتهای شرکت سرمایهگذاری
صدر تأمین در بخش صنایع معدنی ،جهتگیریهای اصلی همچون حفظ و ارتقاء،
توانمندسازی و توسعهای در ارائه راهبردها در نظر گرفته شده است .شایانذکر است
از آنجاییکه مقرر است شرکت بهصورت تخصصی در فعالیتهای بخش معدن و
صنایع معدنی حضور داشته باشد ،در نظر دارد در طی برنامۀ پنج ساله ،زنجیرۀ ارزش
فعالیتهای خویش را در این حوزه تکمیل نماید .بر همین اساس راهبردهای اصلی
شرکت در چهار رویکرد بازنگری شده زیر ارائه شده است:
 -توسعه سرمایهگذاری در حوزههای جذاب صنعت (در مقیاس مناسب)؛

 ارتقاء و بهینهسازی سبد سرمایهگذاری (فعلی) با تأکید بر توان خلق ارزش؛ ارتقاء بازدهی با بهرهگیری از توسعه زنجیره ارزش و ابزارهای مالی؛ ارتقاء توانمندیها.ارزشهای محوری :ارزشهای حاکم و نافذ بر کلیه فعالیتهای شرکت مبتنی بر
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ارزشهای محوری ذیل است که با توجه به ارزشهای محوری شستا در نظر گرفته
شده است.
مسئولیتپذیریوپاسخگویی؛
شفافیت در ارائه اطالعات با حفظ حفاظت و صیانت از آن؛
همکاری ،همدلی ،مشارکت و همافزایی؛
تعالی و بهبود مستمر کلیه فعالیتها؛
صحت ،دقت ،سرعت در تولید و ارائه اطالعات؛
رضایت ذینفعان درونی و بیرونی.
منشور اخالقی شرکت سرمایهگذاری صدر تأمین :این منشور که با استعانت از خداوند
متعال بهمنظور اشاعه و اعتالی فرهنگ اسالمی و ارزشهای انسانی و سازمانی در
نظام اداری کشور و نهادینه کردن ابعاد آنها در اندیشه و عمل کارمندان تدوین
گردیده است .در مسیر تعالی و موفقیت پایدار قدم نهاده و برای رسیدن به هدف
غایی خود که همانا تعالی سازمانی از طریق بهبود مستمر میباشد ،اقدام به پیادهسازی
اصول ،مسئولیتهای اداری بر مبنای باورها و ارزشهای اسالمی و افزایش سطح
رضایتمندی با توجه به اصول و مفاد زیر مینماید:
 .1ارج نهادن به کرامت انسانی و شایستهساالری؛
 .2رعایت انضباط اداری ،پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با
فرهنگ اسالمی و ملی؛
 .3یادگیری ،خالقیت ،نوآوری ،گسترش دانش و مهارتها در جهت بهبود انجام
مسئولیتهایمحوله؛
 .4تقویت روحیه کار تیمی و اعتقاد به باورهای فرهنگی و دینی و ملی و پیروی از آن
در گفتار و رفتار و در ارتباط با همکاران ،مشتریان و اربابرجوع با تأکید بر رعایت
تقوا ،عدالت ،عزت و اعتدال؛
 .5رعایت و اجرای قوانین مقررات و ضوابط اداری و پرهیز از هرگونه سوءاستفاده از
موقعیت شغلی و تبعیض در تعامالت کاری و حفظ اطالعات و اسرار سازمان؛
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 .6استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلوگیری از اسراف و تبذیر با رعایت
صرفهجویی خردمندانه و حذف تشریفات؛
 .7دقت و کیفیت و سرعت در موضوع تولید و شفافیت و صحت در ارائه اطالعات
با رعایت اصل رازداری؛
 .8تالش جهت ارتقاء و بهبود مستمر تمامی فعالیتهای شرکت؛
این شرکت با اعتقاد قلبی و عزمی راسخ ضمن مشارکت در مسیر تعالی ،با سازماندهی
مناسب و انتصاب مسئولین ذیربط و حمایت مؤثر از ایشان ،به تقویت فرهنگ تعالی
در سطح سازمان میاندیشد.

رشکتهای زیرمجموعه :رسمایهگذاری عمران و حملونقل تأمین
وبسایت این شرکت خارج از دسترس است .در قسمت بیانیه چشمانداز سایت
شستا آمده است:
بیانیه چشمانداز :شركت سرمایهگذاری عمران و حملونقل تأمین يك هلدينگ چند
رشتهای است كه بهمنظور سودآوری ،در بخش ساختمان بر روی پروژههای مسکونی
دارای توجیه مناسب ،در بخش عمران انجام فعالیتهای پیمانکاری کامل و جامع در
مقیاس بزرگ و ترجیح ًا همراه با ارائه خدمات تأمین مالي ()EPCFدر حوزۀ حملونقل
با حضور مقیاس بزرگ حملونقل ریلی بار ،و بخش فورواردري و مدیریت حملونقل
جادهای با تأکید بر تأمین خدمات موردنیاز شرکتهای همگروه ،تمركز خواهد داشت.
حفظ ،تقویت و ارتقاء ارزش ذخایر ،دارائیها و سرمایههای موجود در بخش ساختمان،
عمران و حملونقل متعلق به شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی برای هلدینگ
عمران حملونقل یک اصل مسلم است.
اين هلدينگ با برخورداري از مزيت حمايتي سازمان تأمین اجتماعي و شستا در جهت
بهرهگیری از فرصتهای اقتصادي با استفاده از دسترسي به بازار بزرگ خدمات و
محصوالت موردنیاز شرکتهای تابعه شستا و دسترسي به سرمايه انساني شايسته
میکوشد تا با ايجاد نظام راهبري مؤثر شركتي و مديريت علمي و تأثیرگذاری در
فضاهاي کسبوکار ،توانايي مشاركت در اجراي طرحهای توسعه ،فعاليت بینالمللی
و دسترسي به اطالعات روزآمد و جاریسازی ایدههای نوآورانه و خالق را تقويت
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نموده و با قابلیت شناسایی و تعریف پروژههای پربازده و بزرگمقیاس با استفاده از
قابلیت تأمین منابع مالی از بازار سرمایه ،منابع مازاد شرکتهای تابعه ،شستا و سازمان
و همچنین قابلیت بهرهگیری از الگوهای مناسب برنامهریزی و مدیریت خدمات
حملونقل کاالهای عمده در مجموعه تأمین به اين هدف واال دست يابد.
هلدينگ عمران و حملونقل تأمین يك بنگاه اقتصادي است كه فعالیتهای خود را
در راستاي پاسخگويي و شفافيت در عملكرد ،شایستهساالری در جذب نيروي انساني
و پذيرش مسئوليت اجتماعي هدفگذاری مینماید.

رشکتهای زیرمجموعه :رسمایهگذاری انرژی تأمین
این شرکتها معرفی در وبسایت ندارند اما در بروشور این شرکت آمده است:
امروزه وابستگیهای شدید رشد اقتصادی در هر کشور و به دنبال آن بهبود
شاخصهای اقتصادی با توسعه صنعت برق و استراتژیهای تأمین انرژی آن کشور
بر کسی پوشیده نیست .این واقعیت در کشورهای درحالتوسعه ،اهمیتی دوچندان
مییابد و ازاینرو ،استراتژیهای تأمین انرژی به همراه اقتصادی کردن آن بهمنظور
جذب بخش خصوصی ،به اولویت اول این کشورها تبدیل شده است .لذا نظر به
اهمیت این مقوله و ضرورت پرداختن به مسائل بهینهسازی مصرف انرژی در
گروه شرکتهای شستا و همچنین مدیریت داراییها واگذارشده به سازمان تأمین
اجتماعی در حوزه انرژی ،شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین (تدکو) در دیماه
 93آغاز به کار نمود.
مأموریت :تدکو هلدیگ انرژی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) است
که در حوزههای آب ،برق و خدمات انرژی فعالیت مینماید و مأموریت خود را بهبود
عملکرد نیروگاههای واگذاری شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی و جذب سرمایه
جهت توسعه واحدهای کسبوکار جدید در حوزههای ذیل و نهایت ًا فروش خدمات
و همافزایی درونگروهی قرار داده است .حوزههای فعالیت این هلدینگ اختصارا ً به
شکل زیر تفکیک میشوند :آب ،برق ،خدمات انرژی.

رشکتهای زیرمجموعه :رسمایهگذاری صنایع نوین تأمین

مأموریت شرکت شمص تأمین عبارت است از سرمایهگذاری در صنایع نوین از
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طریق تأسیس شرکتها ،خریدوفروش سهام مدیریت و راهبری از طریق مأموریت
خریدوفروش فناوری ،ارتقاء صنایع مستعد توسعه و مشاوره و برنامهریزی و نظارت
در برنامههای کالن ملی با رویکرد دانشبنیان.
حوزه کاری شرکتهای زیرمجموعه شرکت صنایع نوین تأمین (شمص)
 شركت خدمات ارتباطی رایتل :فناوري ارتباطات و اطالعات؛ شركت گسترش ارتباطات داتك (گروه) :شبكه و اينترنت باند وسيع؛ شركت فنآوا :شبكه و اينترنت باند وسيع؛ شركت پارس الکتریک :الکترونیک ،دیتاسنتر و...با توجه به تعریفی که از مسئولیت اجتماعی شد ،در این پژوهش سؤال اصلی ما
این است که آیا شرکتهای ایرانی در قبال جامعه خود و محیطی که در آن به
فعالیت میپردازند ،مسئولیتپذیر هستند یا خیر؛ اما آیا شرکتهای ایرانی توانستهاند
نقش کنشگر اجتماعی به خود بگیرند؟ و اینکه اصوالً توجه به مسئولیت اجتماعی
شرکتی برای کسبوکارها در ایران یک فعالیت مثبت و مطلوب ارزیابی میشود؟
مسئولیت اجتماعی در شرکتهای ایرانی در چه سطحی صورت میپذیرد؟ آیا صرف ًا
فعالیتهای خیریهای است که بر سازمان هزینه بار میکند و یا در فعالیتهای سازنده
و سودآور شرکتها تنیده شده است؟ بر همین اساس اهداف این پژوهش را میتوان
در سه محور زیر خالصه کرد:
 شناسایی برداشت مدیران و صاحبنظران از مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ شناسایی عملکردهای مسئولیت اجتماعی شرکتی در شستا؛ شناسایی سطوح عملکرد مسئولیت اجتماعی شستا.تالش ما بر این است که با اتخاذ رویکردی اجتماعی – رفاهی به این سؤاالت پاسخ
بدهیم و بفهمیم که آیا میتوان در ایران برای کسبوکارها نقش اجتماعی قائل شد و
از این طریق تا حدی از آسیبهای فعالیتهای صرف ًا اقتصادی شرکتها فرو کاست
و از طرف دیگر جامعه را از بخشی از مشکالت اجتماعی رهایی بخشید.
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مروری بر پیشینه تجربی

مروری بر ادبیات نشان میدهد که عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران
تا حد نسبت ًا قابل قبولی مطالعه شده است (قاسمی( )1374 ،مجتهد زاده و طبقیان،
( )1390منصوری( )1388 ،صالحی ،صادقی و معینالدین( )1392 ،نوائی.)1393
این پژوهشها از یکسو بنیانهای نظری مسئولیت اجتماعی را شرح دادهاند و از
سوی دیگر به ابعاد مختلف این موضوع در ایران پرداختهاند که میتواند تصویری
از وضعیت مسئولیت اجتماعی در میان برخی شرکتهای ایرانی برای ما ترسیم
کند .در این قسمت برخی پژوهشهای انجام شده در مورد مسئولیت اجتماعی
شرکتی را مطالعه میکنیم تا با پیشینه تجربی پژوهش در این حوزه بیشتر آشنا
شویم .همچنین نگاهی به تحقیقات انگلیسی میاندازیم تا از بهروزترین روندها در
زمینه پژوهش مسئولیت اجتماعی شرکتی آگاه شویم.

شهای فارسی
پژوه 
عباسی ( )1394معتقد است مصرفکنندگان نسبت به گذشته آگاهی بیشتری
از مسئولیت اجتماعی شرکتها پیدا کردهاند و در نتیجه در خصوص فعالیتهای
آنها حساستر هستند .با چنین رویکردی پژوهشی با هدف بررسی تأثیر مسئولیت
اجتماعی شرکت بر ادارک و ترجیح برند توسط مصرفکنندگان در شهر شیراز
انجام شده است .این پژوهش که به شیوۀ کمی و پیمایش انجام شده است ،دادههای
مربوط به نوع ادراک مشتریان از برند و مسئولیت اجتماعی بانک ملت را بررسی
میکند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که بهطورکلی مسئولیت اجتماعی بانک
ملت بر کیفیت ادراک شده ،ارزش برند ،اعتماد به برند و ترجیح برند بانک ملت
اثرگذار است .مبانی نظری و مفهومی این پژوهش متمرکز بر برند و بازاریابی و سود
شرکت است .با توجه به نتایج پیشنهاد میشود که مدیران ضمن تأکید بر افزایش
عواید مالی برای سهامدارن ،روابط تجاری منصفانهای با تأمینکنندگان خود برقرار
کرده و شرایط و محیط کاری مطلوبی برای کارکنان فراهم آورند و همواره بر بهبود
آن در سطح جامعۀ محلی بکوشند.
سید محمود حسینی ،مرتضی رضایی ،وحید حسینآبادی ( )1392اثر مسئولیت
اجتماعی بشردوستانه بر وفاداری خریداران صنعتی با میانجیگری شهرت و ارزش
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ویژه برند را در شرکتهای مواد غذایی فعال در شهرکهای صنعتی تهران ،بررسی
مینمایند که از طریق نمونهگیری غیراحتمالی آسان دادهها (مدیران خرید 92شرکت)
جمعآوری شدهاند .نتایج نشان میدهند ،مسئولیت اجتماعی بشردوستانه شرکت با
شهرت شرکت و ارزش ویژه برند اثر معنادار دارد ،همچنین ،شهرتشرکت بر
ش ویژه برند و وفاداری اثر معنادار دارد؛ و ارزش ویژه برند به وفاداری اثر معنادار
ارز 
دارد .همچنین ،با تعیین اثر کل ،مسئولیت اجتماعی بیشترین اثر ( )0/632و ارزش
ویژه برند شرکتی کمترین اثر ( )0/464را بر وفاداری دارند .بهعبارتدیگر مسئولیت
اجتماعی بشردوستانه ،بیشترین اثر را بر وفاداری مشتریان داشته است؛ بنابراین طبق
یافتههای این پژوهش مدیران شرکتها باید سیاستهای خود را حول برندسازی
ارزشمحور سازمان دهند و از آن برای مواجهه با بازار استفاده کنند .از نکات مهمی
که این پژوهش به آنها اشاره میکند ،نبود مقیاسهای بومی برای سنجش مسئولیت
اجتماعی شرکتها و غالب بودن نگاه سنتی بین مدیران آنها است.
ویدا مجتهدزاده و فرناز طبقیان ( )1390میگویند هدف از مسئولیت اجتماعی
شرکت ،دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار از طریق بهبود کیفیت زندگی کارکنان
شرکت ،خانوادههای آنها و کل جامعه است و ازاینرو اجرای مسئولیت اجتماعی
شرکتها را در کاهش فقر و رشد اقتصادی مؤثر میدانند .این تحقیق به بررسی
مسئولیت اجتماعی شرکت و کاهش فقر و نقش انگیزه در بهکارگیری شاخصهای
عملکرد اجتماعی پیشنهادی مرتبط با کاهش فقر میپردازد .در این راستا چندین
شاخص عملکرد اجتماعی مرتبط با کاهش فقر معرفی شده و مورد بررسی قرار گرفته
است .نتایج آزمونهای این تحقیق نشان میدهد که شرکتها نسبت به مسئولیت
اجتماعی تمایل دارند .همچنین تفاوت قابلتوجهی در درک افراد به لحاظ جنسیت،
سن ،تحصیالت ،طبقه و سابقه شغلی و درآمد وجود نداشت.
این پژوهش ازآنجهت جالب است که به جای رویکرد بازارمحور ،یک مسئله
اجتماعی را مطالعه میکند و به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکتی و کاهش فقر و
نقش انگیزه در بهکارگیری شاخصهای عملکرد اجتماعی پیشنهادی مرتبط با کاهش
فقر میپردازد .فقر از بزرگترین مشکالتی است که جوامع با آن دستبهگریبان
هستند که ریشهکن ساختن آن همیشه کار دولتها یا سازمانهای خیریه و مردمنهاد
در نظرگرفته میشده است؛ اما با پیدایش رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی
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بنگاههای اقتصادی نیز میتوانند در حل مسائل اجتماعی مثل فقر که مورد توجه این
پژوهش است ،نقشآفرین باشند .پس این تحقیق به بررسی نقش مسئولیت اجتماعی
شرکتی در کاهش فقر در ایران میپردازد و نتایج آن نشان میدهد که شرکتها
بهعنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود مایل به استفاده از شاخصهایی هستند که
منجر به کاهش فقر میشود .درنهایت این پژوهش پیشنهاد میکند دستورالعملهای
الزم برای چگونگی مبارزه شرکتها با فقر باید مشخص شود که بازار بتواند از این
دستورالعملها بهعنوان راهحلهای عملی استفاده کند.
صنوبر ،خلیلی و ثقفیان ( )1389تحقیقی درباره رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی با
عملکرد مالی شرکتها انجام دادهاند .در این پژوهش ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی
شرکتی شامل شرایط محیط کار ،محیطزیست ،رفتار کسبوکار ،جامعه و اجتماع
محلی و راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکتهای صنعت مواد و محصوالت دارویی
بررسی میشود.
این پژوهش که به روش پیمایش انجام شده است؛ شرکتهای فعال در استانهای
آذربایجان شرقی و تهران را بررسی میکند .یافتهها نشان میدهد که میان متغیر
مسئولیتپذیری اجتماعی و هر یک از ابعاد پنجگانه آن با متغیر عملکرد مالی رابطهای
وجود ندارد .درواقع این پژوهش نتوانسته است فرض اصلی خود را اثبات کند؛ اما
نتیجهای که از ثابت نشدن این فرض میگیرد ،قابلتوجه است .فقدان وجود رابطه
مثبت بین این دو متغیر به معنای نادیده گرفتن مسئولیت اجتماعی نیست؛ بلکه
یافتههای این پژوهش به دلیل استفاده از معیارهای کوتاهمدت نتوانستهاند رابطه را
نشان بدهند .درعینحال برای نشان دادن این رابطه از نظرات مدیران (باید مدنظر
داشته باشیم که مسئولیت اجتماعی برای مدیران ایرانی جا افتاده نیست) استفاده
شده است ،شاید اگر مالک را نظرات ذینفعان در نظر میگرفتیم ،وضعیت متفاوت
میبود .درعینحال درست است که رابطه وجود ندارد ،ولی هیچ شاهدی هم بر مبنای
اینکه مسئولیت اجتماعی مخل عملکرد مالی شرکتها باشد بهدست نیامده است.
این پژوهش نتیجه میگیرد فقدان رابطۀ معنیدار بین اتخاذ اصول مسئولیتپذیری
اجتماعی و عملکرد مالی در بین شرکتهای ایرانی ،دالیل گوناگونی میتواند داشته
باشد .شاید یکی از این دالیل ،عدم توانایی شرکتهای ایرانی در تبدیل عملکرد
اجتماعی بهتر به عملکرد مالی بهتر است .اگر این شرکتها بتوانند سهامداران،
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مشتریان و بهطورکلی ذینفعان خود را نسبت به عملکرد اجتماعی خودآگاهتر سازند
و ذهنیت مثبت آنان را تقویت کنند ،این ذهنیت مثبت بهطورقطع باعث کاهش
هزینهها و در نتیجه عملکرد بهتر مالی میشود.
محمود معینالدین ،غزل صادقی و مهدی عربصالحی ( )1392رابطه بین مسئولیت
اجتماعی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
را بررسی کردهاند .مسئولیت اجتماعی شرکتها ،از طریق پرسشنامهای در زمینۀ
مسئولیت اجتماعی آنها نسبت به مشتریان ،کارکنان ،محیطزیست و نهادهای
موجود در جامعه (نهادهای آموزشی ،نهادهای فرهنگی ،نهادهای ورزشی ،سازمانهای
بهداشت ،بیمارستانها ،نهادهای خیریه ،مراکز توانبخشی و غیره) است ،اندازهگیری
شد .از اطالعات  59شرکت در طول سالهای  1385 -1389استفاده شد .نتایج
پژوهش نشان میدهد که عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به
مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ارتباط دارد .ولی عملکرد مالی با مسئولیت
اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و محیطزیست رابطه معناداری ندارد .این
پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاستهای مؤثر مربوط به مسئولیت
اجتماعی شرکتها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آنها در بلندمدت الزم
است را توسعه دهند .همچنین بینشی را برای شرکتها در زمینه نقش مسئولیت
اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم مینمایند.

شهای انگلیسی
پژوه 
آرورا و پورانیک )2004( 1میگویند مسئولیت اجتماعی شرکتی دستورکاری است که
در تقسیمبندی شمالی-جنوبی توسط شمال هدایت میشود .در این راستا آنها تالش
میکنند چارچوبی توسعهمحور برای زمینهمند کردن مسئولیت اجتماعی شرکتی به
کار بندند که با مسائل اجتماعی-اقتصادی کشورهای درحالتوسعه نیز همخوانی
داشته باشد .این پژوهش مشخص ًا بر مسئولیت اجتماعی در کشور هندوستان متمرکز
شده است .در این پژوهش روندهای معاصر مسئولیت اجتماعی در هند بررسی
میشود .نتایج نشان میدهند گرچه شرکتها در هند از فرایندهای لیبرالیزاسیون و
خصوصیسازی نفع بردهاند؛ اما انتقال از ذهنیت خیریه به مسئولیت اجتماعی شرکتی
1- Arora and Puranik
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اتفاق نیفتاده است و بسیار عقبماندهتر از رشد مالی شرکتها است.
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی در حال حاضر تفکر اندیشمندان و دستاندرکاران
را به یک اندازه ،درباره رفتار شرکتها اشغال کرده است .ارانسون ( )2002استدالل
میکند اروپا در شکل دادن مباحث مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتی پیشتاز
است (به نقل از آرورا و پورانیک .)93 :2004 ،فعالیتهای خیریه شرکتی که
نمودهای ابتدایی مسئولیت اجتماعی شرکتی بودند دیگر پاسخ کافی به مسئولیت
اجتماعی نیستند .به گفته وارد و فاکس ( )2002اصطالح مسئولیت اجتماعی شرکتی
شامل تأثیرات زیستمحیطی ،اجتماعی و حقوق بشری شرکتها میشود (همان).
اکنون بسیاری از کشورها و شرکتها فارغ از سطح توسعهیافتگی و صنعتی بودن به
مسئولیت اجتماعی شرکتی اهمیت میدهند .برای همین تعریف مسئولیت اجتماعی
شرکتی هنوز موردبحث است و در مورد آن توافق وجود ندارد .بااینوجود وارد و
فاکس ( )2002میگویند زبان هرچه باشد ایده اصلی آن است که کسبوکارها را
بخشی از جامعه بدانیم و نه جدا از آن (همان).
کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا تغییرات نهادی زیادی بهویژه در بخش اقتصاد
کردهاند (گویال  ،1996به نقل از آرورا و پورانیک .)94 :2004 ،این تغییرات به میزان
قابلتوجهی متأثر از سیاستهای بازار آزاد بوده است که آمریکا و مؤسسات مالی تحمیل
کردهاند و یا به دلیل افول نظامهای کمونیستی اروپای شرقی بوده است .فرایند جهانیشدن
توسط شرکتها باعث شده دولت از عرصه تولید به عرصه حمایت منتقل شود.
سیاستهای ثبات و انطباق که دولتها در پیش گرفتهاند در جهات زیر حرکت کردهاند:
کـاهش نقش نظـارتی دولت در قیمتها ،مقرراتگذاری و
مدیریت فعالیتهای اقتصادی؛
خصوصیسازی اموال دولتی؛
عقالنیسازی نرخهای مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم؛
کاهشهزینههایمالی،کهمعموالًشاملکاهشسرمایهگذاریهای
عمومی و اجتماعی و یارانهها و افزایش هزینههای کاربری برای
خدمات عمومی میشود؛
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لیبرال شدن تجارت شامل تغییر محدودیت حجم به محدودیت
ترافیک و مشخص ًا کاهش شدید نرخ متوسط حمایت تعرفهای؛
حرکت به سمت نرخ تبادل مبتنی بر بازار و لیبرال شدن
انتقالهای حسابهای جاری؛
لیبرالسازیحسابهایسرمایهشاملتسهیلقوانینسرمایهگذاری
خارجی ،اجازه به افراد غیرمقیم برای مالکیت داراییهای مالی،
تسهیل دسترسی به استقراض خارجی برای شرکتهای داخلی.
این سیاستها عواقبی چون نابرابری درآمدی بین اقشار و مناطق مختلف ،کاهش نرخ
اشتغالزایی و حتی در مواردی که رشد اقتصادی وجود داشته است ،کاهش تولید در
بنگاههای کوچک و متوسط ،کاهش کیفیت شرایط کار و شبیه به اینها داشته است.
مفهوم مسئولیت اجتماعی کسبوکارها پدیده جدیدی نیست؛ اما ذیل پدیده بزرگ
جهانیشدن مسئولیت اجتماعی شرکتی اهمیت بیشتری یافته و باز هم بزرگتر شده
است ،طوری که االن هم در دنیای آکادمیک و هم بیرون از آن به بخش تفکیکناپذیر
رفتار شرکتها تبدیل شده است .فعالیتهای خیریه که قب ً
ال مسئولیت اجتماعی
شرکتی محسوب میشدند ،دیگر پاسخ کافی به نظر نمیرسند .مسئولیت اجتماعی
ابعاد گستردهای از اقدامات زیستمحیطی ،اجتماعی و حقوق بشر شرکتها را در
برمیگیرد .البته باید در نظر داشت که تعاریف مسئولیت اجتماعی شرکتی متعدد
هستند و درست مثل بسیاری از مفاهیم دیگر موردبحث و مناقشه است .بحث و
مناقشه هرچه باشد منظور نظر آن است که کسبوکارها هم بخش از جامعه هستند
و از آن جدا نیستند.
این مقاله مروری بر پیمایشهایی میکند که در حوزه مسئولیت اجتماعی در هندوستان
انجام شدهاند .یکی از این پیمایشها که توسط «پارتنرز این چنج» در سال  2004انجام
شده است ،با یک نمونه  536نفری از شرکتهای هندی نشان میدهد که کار خیر
مهمترین انگیزه شرکتها برای مسئولیت اجتماعی شرکتی است .پسازآن انگیزه
تصویرسازی ،سپس حمایت از کارمندان و اخالق قرار داشتهاند .پیمایش سال 2004
به نسبت پیمایشهای قبلی ،در مورد شرکتهایی که سیاست مسئولیت اجتماعی
را در پیش گرفتهاند افزایش بازار گزارش میکند .پیمایش همچنین نشان میدهد
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معموالً این مدیرعامل شرکت (در صنایع مختلف) است که اقدامات مسئولیت
اجتماعی را آغاز میکند و در پیش میگیرد ،بهغیراز بخش دولتی که این قوانین
دولتی است که به شرکتها رعایت مسئولیت اجتماعی را الزام میکند.
ادراک از نقشی که شرکتها باید در مسئولیت اجتماعی ایفا کنند ،نسبت به
پیمایشهای قبلی افزوده شده است .گزارش پیمایش پیشنهاد میکند که این شاید
به دلیل فضای کسبوکاری باشد که نسبت به داللتهای درگیری کسبوکارها
در مسئولیت اجتماعی با توجه خاص به زمینه کشور هندوستان آگاهتر است .همه
این پیمایشها رابطه مستقیمی میان فعالیت مسئولیت اجتماعی ،و سن وگردش مالی
شرکت نشان میدهند؛ یعنی هرچه شرکت قدیمیتر باشد و گردش مالی آن بیشتر
باشد ،عملکرد مسئولیت اجتماعی بیشتری هم دارد.
موارد زیادی از شرکتهای هندی وجود دارند که در مسائل اجتماعی زیادی درگیر
شدهاند ،مسائلی چون سالمت ،توسعه روستایی ،توانمندسازی زنان ،هنر ،میراث
تاریخی ،فرهنگ و غیره .هرچند با توجه به رشد اقتصادی شرکتها از یکسو و وضعیت
فقر و شاخصهای توسعه در هند از سوی دیگر ،تحلیل این پیمایشها نشان میدهد
گرچه خیلی از شرکتها به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی میپردازند؛ اما مسئولیت
اجتماعی در وضعیتی گیج و مبهم به سر میبرد .شرکتها مسئولیت اجتماعی را
آنطوری که دوست دارند تفسیر میکنند و در نتیجه بیشترین فعالیتهای مسئولیت
اجتماعی که انجام میشود همان کارهای خیریه است .بیشتر شرکتهای هندی
بنیاد و مؤسسه میسازند که به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی بپردازد که درواقع
بازوی شرکتها محسوب میشوند و در نتیجه عملکرد مسئولیت اجتماعی از بدنه
کسبوکار جدا میماند و وارد هسته اصلی کسبوکار نمیشود .بیشتر شرکتهایی
که مسئولیت اجتماعی با هسته اصلی کسبوکار آنها ارتباط دارد به صوت سنتی
چنین هستند نه اینکه ناشی از استراتژی کاری آنها باشد؛ برای همین مسئولیت
اجتماعی در حد خیریه باقی میماند و بیشتر سیاست ناشی از خواست مدیرعامل
است تا اینکه استراتژی شرکت باشد.
کارهای خیریه شرکتها تنها بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکتی محسوب میشود.
مسئولیت اجتماعی فراتر از فعالیت خیریه و تعهد سازمان در قبال اجتماع است و
فعالیتهایی همچون حمایت از محیطزیست ،حمایت از حقوق کارکنان ،انطباق با
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قوانین ،مبارزه با فساد و غیره را دربر میگیرد؛ بنابراین عملکرد مسئوالنه تنها به
فعالیتهای خیریه محدود نمیشود .کار خیریه در سادهترین صورت خود جزئی از
مسئولیت اجتماعی شرکتی است .مسئولیت اجتماعی در کاملترین صورت خود باید
کارکنان را درگیر کند ،منابع شرکت را صرف کند و با استراتژی تجاری شرکت
نیز مرتبط باشد .درواقع در چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکتی فعالیت اجتماعی با
استراتژی سازمانی پیوند مییابد و نیرو و توان شرکت برای حل فعاالنه یک چالش
اجتماعی به کار گرفته میشود.
بسیاری معتقدند فعالیتهای خیریه دیگر مسئولیت اجتماعی شرکتی محسوب
نمیشوند .پیتر لیسی 1که به این امر معتقد است اشاره میکند که کار خیریه نمیتواند
و نباید تأثیرات منفی فعالیتهای اقتصادی یک شرکت را بپوشاند بلکه شرکتها باید
در تمامی مراحل فعالیت خود در قبال جامعه مسئوالنه عمل کنند و در عین مسئوالنه
رفتار کردن رقابتپذیر نیز باشند .لیسی میگوید گرچه کارهای خیریه ارزش زیادی
دارند ،اما نمیتوانند عرضه و تقاضایی که مشکالت اجتماعی ایجاد میکنند را برطرف
سازند درحالیکه استراتژی کسبوکار میتواند (هاگان.)2013 ،
کارول و شابانا )2009( 2روی موضوع «بیزنس کیس» برای مسئولیت اجتماعی
شرکتی کار کردهاند .منظور از بیزنس کیس استدالل یا منطقی است که از اینکه چرا
جامعه کسبوکارها باید مسئولیت اجتماعی شرکتی را بپذیرند و اجرا کنند ،حمایت
میکند .مسئولیت اجتماعی چه نفعی برای کسبوکارها دارد؟ درواقع بیزنس کیس
به منفعت مالی و سایر منافع کسبوکارها از دنبالکردن و پیادهکردن مسئولیت
اجتماعی شرکتی میپردازد .این پژوهش ابتدا کمی درباره تاریخچه مسئولیت اجتماعی
شرکتی صحبت میکند ،سپس ادبیات نظری موافقت یا مخالفت با مسئولیت اجتماعی
را مفصل بحث میکند و درنهایت مورد بیزنس کیس را بیشتر توضیح میدهد.
در این مقاله توضیح داده میشود که چطور تمرکز نظری در مسئولیت اجتماعی
شرکتی از اخالق به عملکرد تغییر کرده است .درعینحال سطح تحلیل از سطح کالن
اجتماعی به سطح سازمانی تغییر کرده است که در این سطح میتوان عملکرد مالی
شرکت را مدنظر قرار داد.
1- Peter Lacy
2- Carrol and Shabana
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در رویکردهای جدید تأکید بر پیوند مسئولیت اجتماعی شرکتـی با موفقیت مالی
شرکتهاست .شواهـد زیادی دال بر این تأکیـد وجود دارد که ارتبـاط میان
مسئولیتپذیری و سودآوری را ترویج میکند و نشان میدهد که مسئولیت اجتماعی
شرکتی منجر به ارزش سهام بلندمدت میشود .این پژوهش گزارش میکند که بر
اساس پیمایشی در سال  2002مدیرعاملهای  79%شرکتها اعالم کردهاند که
مسئولیت اجتماعی شرکتی برای شرکت آنها ضروری و حیاتی است .این نشان
میدهد مسئولیت اجتماعی شرکتی دارد به هست ه اصلی کسبوکار نفوذ میکند و
بخشی از استراتژی سازمانی شرکتها میشود.
استداللهایی که بیزنس کیس مطرح میکند میتواند در چهار دسته تقسیم شود :پیامد
مثبت مسئولیت اجتماعی شرکتی بر مبنای کاهش هزینه و ریسک ،تأثیر مسئولیت
اجتماعی شرکتی بر مزیت رقابتی ،تأثیر آن روی مشروعیت و شهرت شرکت ،و
درنهایت نقش آن در ایجاد موقعیتهای برنده برنده برای جامعه و شرکت.
استدالل بیزنس کیس میگوید شرکتهایی که اقدامات مسئولیت اجتماعی انجام
میدهند در بازار عواقب مثبت اقتصادی و مالی میبینند .رویکرد محدود بیزنس
کیس به دنبال ارتباط مستقیم مسئولیت اجتماعی شرکتی با سود مالی است و بر
کاهش هزینه درجا تأکید میکند؛ اما رویکرد گسترده بهغیراز ارتباط مستقیم از
پیامدهای غیرمستقیم هم یاد میکند و مزیتی که نسبت به رویکرد محدود دارد این
است که اجازه استفاده از فرصتها را هم فراهم میکند .این دیدگاه به شرکت اجازه
میدهد موقعیت برنده برنده ایجاد کند و مزیت رقابتی خود را افزایش دهد.
دانشگاهیان و متخصصان روزبهروز بیشتر از بیزنس کیس حمایت میکنند .معموالً
استدالل استفاده از بیزنس کیس همان رویکرد محدود و رابطه مستقیم میان مسئولیت
اجتماعی شرکتی و سود مالی است .دیدگاه گسترده اما توجه را به جزییات رابطه
میان مسئولیت اجتماعی شرکتی و سودمالی جلب میکند .متغیرهای واسط و اتفاقات
محیطی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی روی عملکرد مالی شرکت را تحت تأثیر قرار
میدهند .در نتیجه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی همیشه هم مطلوب نیست .بلکه
شرکتها باید شرایط فعالیتهای مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتی را بفهمند و به
دنبال فعالیتهایی باشند که هماهنگی بین اهداف مالی و اهداف اجتماعی را در خود
داشته باشند .شرکت تنها هنگامی میتواند فعالیت مسئولیت اجتماعی داشته باشد که
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ذینفعانش از این فعالیتها حمایت کنند.
لو و باتچاریا )2006( 1میگویند گرچه پژوهشهای زیادی نشان دادهاند که
مسئولیت اجتماعی شرکتی روی پاسخ ادراکشده مشتری اثر میگذارد؛ اما معلوم
نیست که آیا روی ارزش بازار شرکت هم اثر میگذارد یا خیر .این مطالعه مدل
مفهومی را میآزماید که پیشبینی میکند  .1رضایت مشتری تا حدی واسطه رابطه
بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و ارزش بازار شرکت است  .2تواناییهای شرکت
(خالقیت و کیفیت محصول) هزینه مسئولیت اجتماعی شرکتی را تعدیل میکند .3
رضایت مشتری واسطه این روابط تعدیل شده است .شرکتهای با توان خالقیت
پایین ،مسئولیت اجتماعی شرکتی رضایت مشتری را درواقع کاهش میدهد و این
امرز ارزش بازار شرکت را پایین میآورد.
در محیط رقابتی بازار امروز ،مسئولیت اجتماعی شرکتی برای بسیاری شرکتها
اهمیت استراتژیک دارد 90% .شرکتهای فورچون  500اقدامات مسئولیت اجتماعی
انجام میدهند (کوتلر و لی  ،2004لیختناستین ،درامرایت و بریجت .)22004طبق
گزارشی در بیزنس ویک (برنر  )2005،372شرکتهای بزرگ سرمایهگذاریهای
عظیمی در مسئولیت اجتماعی شرکتی میکنند .با اختصاص هزینههای هنگفت به
مسئولیت اجتماعی شرکتی شرکتها درواقع نشان میدهند که مسئولیت اجتماعی
شرکتی فقط انتخاب درست و اخالقی نیست بلکه انتخابی هوشمندانه نیز هست.
سؤال مهم این پژوهش این است که ارتباط میان مسئولیت اجتماعی شرکتی و ارزش
بازار شرکت چیست و چرا اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی برای برخی شرکتها
دستاورد مالی دارند و برای برخی دیگر نه؟ در پاسخ به این سؤال یافتههای این
پژوهش نشان میدهد که باید از دو جنبه به این قضیه نگاه کرد .1 :مسئولیت
اجتماعی شرکتی از طریق تأثیر بر رضایت مشتری روی ارزش بازار شرکت اثر
میگذارد و  .2سودآوری مسئولیت اجتماعی شرکتی میتواند بسته به تواناییهای
شرکت مثبت یا منفی باشد .رضایت مشتری نقش مهمی در رابطه میان مسئولیت
اجتماعی شرکتی و ارزش بازار بازی میکند و ترکیب درست اقدامات مسئولیت
1- Lou and Bhattacharya
2- Kotler and Lee, Lichtenstein, Drumwright and Bridgette
3- Berner
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اجتماعی و تواناییهای شرکت در زمینه کیفیت کاال و خدمات مهم است؛ بنابراین
یافتهها ،مدیران باید مزیت رقابتی کسب کنند و از قبل سود مالی خود به اقدامات
مسئولیت اجتماعی دست بزنند .به بیان دقیقتر این مطالعه محاسبه کرده است که
یک شرکت متوسط با ارزش بازار حدودا ً  48میلیارد دالر یک واحد افزایش در
اقدامات مسئولیت اجتماعی میتواند  17میلیون دالر سودآوری بیشتر تولید کند
که رقم قابلتوجهی است .فیالواقع شرکتها باید بدانند مسئولیت اجتماعی شرکتی
به لحاظ روابط عمومی یک اقدام قوی است چون ذینفعان از کارمندان تا مشتریان
دغدغههای اجتماعی زیادی دارند .پس تنها انجام کار خیر در این میان مهم نیست،
بلکه برقراری روابط درست میان سرمایهگذاری ،ذینفعان ،رضایت مشتری و کیفیت
کاال و بسیاری متغیرهای دیگر باید در نظر گرفته شود تا مسئولیت اجتماعی شرکتی
نقش درست خود را در سودآوری مالی یک شرکت ایفا کند.
سن و باچاریا )2001( 1میگویند مطالعات زیادی روی ارتباط میان تأثیر مسئولیت
اجتماعی شرکتی و رفتار خرید مشتری انجام شده است و پژوهش آنها روی اینکه
مسئولیت اجتماعی شرکتی چه وقت ،چطور ،و برای چه کسی مهم است تمرکز میکند.
یافتهها نشان میدهند عوامل مرتبط با شرکت (مثل کیفیت محصول) و عوامل مرتبط
با افراد (مثل دغدغه شخصی مشتریان ،نگرش نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکتی)
هر دو روی پاسخ مشتریان اثر میگذارند .نتایج همچنین نشاندهندۀ عامل مهم
دیگر ادراک مشتری از همخوانی و هماهنگی میان شخصیت خودشان و شرکت در
عکسالعمل نسبت به اقدامات مسئولیت اجتماعی است .در نتیجه اقدامات مسئولیت
اجتماعی در برخی موارد حتی ممکن است قصد خرید برخی مشتریان را کاهش
بدهد.
در این پژوهش پژوهشگران سعی میکننـد با تمرکز بر واسطـههای کلیـدی و
مکانیسمهای پیشینی بفهمند کی ،چطور ،و چرا مشتریان به مسئولیت اجتماعی شرکتی
عکسالعمل نشان میدهند .در این مطالعه آنها بررسی میکنند چطور و چرا مسائلی
که عملکرد مسئولیت اجتماعی یک شرکت را تعریف میکنند (مثل حوزه مسئولیت
اجتماعی شرکتی) با موضع شخصی مشتریان نسبت به آن مسئله و باور عمومیشان
درباره بده بستانی که شرکتها برای حمایت از اقدامات مسئولیت اجتماعی میکنند
1- Sen and Bhattacharya
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ارتباط دارد و روی ارزیابی مشتریان از شرکت و محصول آن اثر میگذارد .یافتههای
این پژوهش ،هم عوامل مختص شرکت و هم عوامل فردی را بهمثابه واسطههای
کلیدی واکنش مشتریان به اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی در نظر میگیرد و
نقش واسطه ادراک مشتریان از همخوانی میان شخصیت خودشان و شرکت را هم
برجسته میسازد .این مطالعه نشان میدهد برخالف باور معمول اقدامات مسئولیت
اجتماعی میتواند ذیل برخی شرایط قصد خرید مستری را کاهش دهد.
در میان شواهد نقلی که میگوید مشتریان به مسئولیت اجتماعی شرکتی لزوم ًا واکنش
خوبی نشان میدهند ،در این پژوهش سعی میشود جنبههای مختلف رفتار مشتری به
مسئولیت اجتماعی بررسی شود .بررسیهای این مطالعه نشان میدهد پاسخ مشتریان
به برنامههای مسئولیت اجتماعی شرکتی پیچیده است ،این پیچیدگی بهخصوص در
مورد احتمال خرید محصول نشان میدهد چرا مجموع مدلهای سطح سازمانی رابطه
مبهمی بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی ارائه میدهند.
پژوهشهایی ازایندست بر پایه پژوهشهای عموم ًا قدیمیتر مربوط به مسئولیت
اجتماعی شرکتی بنا شدهاند .جستجو در ادبیات انگلیسی موجود درباره مسئولیت
اجتماعی نشان میدهد که قب ً
ال تمرکز بر یافتن رابطه میان عملکرد مالی شرکت
و اقدامات مسئولیت اجتماعی آن بوده است .این امر ازآنجهت اهمیت دارد که
شرکتها مطمئن شوند مسئولیت اجتماعی تنها هزینهبر نیست .دورهای مسئولیت
اجتماعی شرکتی به دلیل مدیریت شهرت و اعتبار و بخش روابط عمومی مهم به
نظر میرسید ،اما پسازآن مطالعات نشان دادند که حتی عملکرد مالی شرکت را
نیز افزایش میدهد .این یافته با امواج مختلف مسئولیت اجتماعی و حرکت آن از
اقدامات خیریه با سمت اقدامات تنیده در استراتژی سازمانی شرکتها کموبیش
همآوا است .مث ً
ال پژوهش وداک و گریوز در سال  1997را در ادامه میبینیم که روی
عملکرد مالی شرکت تمرکز داشته است .پژوهشهای دیگر و جدیدتری که دیدیم
کموبیش این رابطه مثبت را پیشفرض میگیرند و از آن درمیگذرند تا ابعاد دیگر
مسئولیت اجتماعی را بررسی کنند.
وداک و گریوز )1997( 1در مطالعه خود نشان دادهاند که یکی از درگیریهای مهم
1- Waddock and Graves
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مدیران استراتژیک این است که ذیل فشارهای مختلف محیطی چگونه منابع محدود
شرکت را تخصیص دهند .یکی از منابع مهم فشار در سالهای اخیر بهطور مستقیم از
سمت مسائل اجتماعی میآید که با فشارهای عدیده که بهصورت سنتی در مدیریت
استراتژیک بحث میشود فرق دارد .آنها در پژوهش خود رابطه میان عملکردهای
مالی و اجتماعی شرکت را مطالعه میکنند و درمییابند که رابطه مثبتی میان این دو
وجود دارد .در نتیجهگیری خود مینویسند« :مدیران و اندیشمندان باید فهم خود از
مسئولیت اجتماعی را گستردهتر کنند که فعالیتهای در حال انجام شرکتها برای
ذینفعان را دربر بگیرد ...مسئولیت اجتماعی شرکتی تنها شامل اقدامات علیحده
نمیشود بلکه منش انجام کسبوکار است ...اگر عملکرد قوی ادامه یابد ،مدیران
استراتژیک باید بیشتر روی دغدغههای تمام ذینفعان تمرکز کنند».
به نظر میرسد همانطور که این مقاله نتیجه میگیرد مسئولیت اجتماعی شرکتی تا
حد زیادی توانسته است تبدیل به راهی برای کسبوکار بدل شود .برای همین هم
پژوهش دیگر معطوف به خود مسئولیت اجتماعی شرکتی نیست بلکه معطوف به
چگونگی آن و جنبههای مختلف آن است.
تیلت )2016( 1میگوید عالقه زیادی به مسئولیت اجتمـاعی شرکتی و مطالعه آن
پدید آمده است اما بهویژه در مورد کشورهای درحالتوسعه بسیاری از این مطالعات
زمینه و بستری که مسئولیت اجتماعی در آن اتفاق میافتد را ندیده میگیرند.
عوامل زمینهای و مطالعه مسئولیت اجتماعی ،انجام آن و گزارشدهی آن بسیار مهم
هستند؛ بهویژه با توجه به اینکه همه اینها معموالً برخاسته از نظریات غربی هستند و
کشورهای درحالتوسعه از نظریهها و فرضیات تولید شده در غرب استفاده میکنند.
کشورهای درحالتوسعه گرچه به دلیل رشد اقتصادی که اکثر آنها در سالهای
اخیر تجربه کردهاند بیشتر بازار محور میشوند اما زمینه اجتماعی و سیاسی کام ً
ال
متفاوت ،دولتهای کام ً
ال متفاوت ،نظامهای حقوقی متفاوت و فرهنگهای متفاوتی
دارند که تأثیرات مهمی روی نظریهها مث ً
ال نظریه ذینفعان ،نظریه مشروعیت و
نظریه پاسخدهی دارند که معموالً در تبیین پدیده گزارشدهی استفاده میشوند.
مث ً
ال در کشورهای دولت سرمایهداری مثل چین تأثیر مهم ایدئولوژی سیاسی است؛
1- Tilt
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در نتیجه مث ً
ال در مورد چین ماهیت و تأثیر ایدئولوژی و هژمونی در گزارشدهی
دستکم گرفته شده است .در خاورمیانه کشورهایی مثل عربستان سعودی هیچ
رسانه آزادی ندارند ،خاندان سلطنتی حکومت میکند ،اقتصاد نفتی بر بازار حاکم است
و دین تأثیرات بالقوهای دارد .این تفاوتهای فرهنگی اجتماعی یعنی جوامع درکهای
متفاوتی از مفاهیمی چون پایداری و مسئولیت اجتماعی شکل میدهند .یا مث ً
ال کشوری
مثل سریالنکا با جنگ داخلی روبهرو بوده است .این مقاله مسائل زمینهای کشورهای
درحالتوسعه که میتواند در مطالعه مسئولیت اجتماعی شرکتی دخیل باشد را با
تمرکز بر گزارشدهی بررسی میکند .این مطالعه بهویژه میتواند در تحلیل یافتهها
کمککنندهباشد.
درواقع این پژوهش میخواهد بگوید با توجه به بدنه روبهرشد مطالعه مسئولیت
اجتماعی شرکتی در کشورهای درحالتوسعه باید اهمیت ویژهای به مسائل زمینهای
دخیل در این پدیده مبذول کرد .محیطهای مختلف فرهنگی ،اجتماعی اقتصادی روی
توسعه و گزارشدهی مسئولیت اجتماعی شرکتی و تأثیری که این فعالیتها روی
جامعه دارند تأثیر میگذارند .این مطالعه درنهایت توجه به حوزههای زیر را حائز
اهمیت میداند:
در نظر گرفتن رژیمهای ایدئولوژیک و هژمونیک و دیدگاه آنها نسبت به مسئولیت
اجتماعی شرکتی ممکن است با توجه به رویکردی که رژیمهای تمامیتخواه داشته
باشند ،تأثیر مثبت یا منفی روی مسئولیت اجتماعی بگذارند؛ مث ً
ال در چین قابلیت
حزب کمونیست برای اینکه محافظت از محیطزیست را افزایش بدهد یا شرایط
اجتماعی را بهبود بخشد ،بسیار زیاد است و تأثیر زیادی هم روی رفتار شرکتها
ی که در مقررات
گذاشته است .در اینجا باید نقش دولت را فراتر از همان نقش عاد 
حفظ محیطزیست دارند دید.
متغیرهای فرهنگی اجتماعی در کشورهای مختلف باید بیشتر ارزیابی شوند و آنها
را فراتر از تنها ارزشهای دینی در نظر گرفت .مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی در
آسیا ،خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی از غرب متفاوت است و باید این مفهوم را
برای بهبود بیشتر کام ً
ال فهمید .متغیرهای زیادی همچون زبان ،سکوالریسم ،آزادی
مطبوعات ،دسترسی به اطالعات ،هماهنگی ارزشها و نگرشها و وجود هویت ملی
ازجمله متغیرهای مهم و تأثیرگذار هستند .همچنین وضعیت اقتصادی این کشورها
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متنوع است و با هم فرق میکند و با کشورهای غربی هم فرق میکند .برای ترویج و
بهبود مسئولیت اجتماعی شرکتی باید نسبت به شرایط اقتصادی و داللتهای آن در
کشورهای مختلف آسیایی اشراف داشت.

جمعبندی
میتوان گفت با توجه به مطالعات فارسی ،همچنان عملکرد مسئولیت اجتماعی
شرکتی در ایران در سطح ارزش برند ،وفاداری مشتری ،و بایستههای اخالقی که
شرکتها باید به آنها پایبندی داشته باشند باقی مانده است .این در حالی است
که ادبیات انگلیسی حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی گرچه این مفاهیم و روابط را
پوشش میدهد و نشاندهنده اهمیت آنها است ،از این سطح گذر کرده و پیشتر
رفته است.
بر این اساس میتوان رویکردهای مسئولیت اجتماعی شرکتی را چنین دستهبندی کرد:
 .1رویکرد خیریهمحور :رویکرد ابتدایی به مسئولیت اجتماعی شرکتی که بر مبنای
فعالیت خیریه است .این فعالیتها جدا از فعالیت اصلی سازمان هستند و بیشتر
هزینهای است که شرکت برای ادامه فعالیت تقبل میکند
 .2رویکرد منفعت محور :فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتی به جای آنکه
هزینهزا باشند طوری طراحی میشوند که برای شرکت خلق ارزش اقتصادی کنند و
سودآوری داشته باشند.
 .3رویکرد مسئولیتمحور :رویکردی است که در آن شرکت ارتباط همه جانبهای با
اجتماع برقرار میکند و طوری مسئوالنه عمل میکند که درنهایت فعالیت اقتصادی
منجر به زیان به محیط یا جامعه نشود.
با توجه به رویکردهای دوم و سوم در برخی شرکتها ،مسئولیت اجتماعی ،چنان
در عملکرد شرکتی تنیده شده که حتی عملکرد مالی شرکتها را به آن وابسته
است .گاهی عملکرد شرکتها حتی از مسئولیت اجتماعی فراتر رفته و به نوآوری
رسیده است؛ بهطوریکه چالشهای اجتماعی بدل به فرصتی برای نوآوری و رشد و
خلق ارزش میشود .در قلب این مفهوم همان تمایز میان فعالیت خیریه و مسئولیت
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اجتماعی شرکتی وجود دارد .فعالیتهای صرف ًا خیریه شاید وظایف سازمانهای
خیریه هم باشد و ازاینجهت این تمایز میان بنگاههای اقتصادی و غیرانتفاعی است.
فارغ از موضعی که هر فرد اتخاذ میکند باید به این توجه داشته باشیم که خطوط و
مرزهای میان بخشهای مختلف در حال کمرنگ شدن است .دیگر شرکتها تنها
با تولید کاال و خدمات و ایجاد فرصت اقتصادی نمیتوانند ادامه بدهند و مؤسسات
خیریه هم نمیتوانند با صرف هزینه اندک به مشکالت اجتماعی و زیستمحیطی
بپردازند .شرکتهایی که دست به فعالیتهای اجتماعی میزنند گویی برای پاسخگویی
به این شکاف پدید آمدهاند .در این رویکرد مسئولیت اجتماعی بدل به هسته اصلی
مدل کسبوکار خواهد شد.
مسئولیت اجتمـاعی درعینحال مورد نقد نیز واقـع شده است .مطالعه انتقـادی
ازاینجهت اهمیت دارد که بسیاری از سیاستگذاران کسبوکار را راهی برای
توسعه تلقی میکنند .با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی توسعه دیگر تنها ابعاد
اقتصادی نخواهد داشت و مسائل اجتماعی همچون کاهش فقر را نیز در بر خواهد
گرفت .دولت ،جامعه مدنی و کسبوکارها مسئولیت اجتماعی را بهمثابه پلی میبینند
که حوزههای کسبوکار و توسعه را به هم پیوند میزند .اقتصادهای درحالتوسعه
با اقتصادهای توسعه یافته با هم فرق دارند و باید توجه خاصی به آنها بشود .فقر و
مسائل اجتماعی جنبههای زمینهمندی دارند که در توسعه باید به آنها توجه شود .در
همین راستا مطالعه انتقادی مسئولیت اجتماعی شرکتی میتواند جنبههایی را روشن
کند که نیازمند توجه ویژه است.
مهمترین مسئله این است که شرکتها در مسیر توسعه جامعه و محیطزیست را
استثمار میکنند .مسئولیت اجتماعی بهعنوان راهی برای تعدیل این اثر بوده است.
بهطوریکه هم شرکتها و هم جامعه از کسبوکار سود ببرند .بهویژه برای از
میان بردن فقط مسئولیت اجتماعی شرکتی برای کشورهای درحالتوسعه و توسعه
یافته مفید فایده است و حقوق بشر ،برابری و رشد اقتصادی را ترویج میکند.
بااینوجود همچنان برخی کسبوکارها نسبت به مسئولیت اجتماعی مقاومت دارند و
سیاستمداران و اصحاب دانشگاه آن را مانعی برای تجارت تلقی میکنند و مدافعان
جامعه مدنی نیز فایدهمندی آن را به چالش میکشند .بلوفیلد و فرایناس)2005( 1
1- Blowfield and Frynas
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انتقادات مسئولیت اجتماعی شرکتی را ذیل دو گروه دستهبندی میکنند :دسته اول
گروهی که مسئولیت اجتماعی شرکتی را مکتب سرمایهداری ضعیف میخوانند؛ و
دسته دوم گروهی که آن را مکتب توسعه ضعیف میخوانند.
مسئولیت اجتماعی بهعنوان سرمایهداری ضعیف با نظریه مدیریت سنتی پیوند دارد
که عبارت مشهور فریدمن را بازتاب میدهد :تنها یک مسئولیت اجتماعی برای
کسبوکار وجود دارد :استفاده از منابع و اشتغال به فعالیتهایی که سود شرکت
را افزایش میدهد .بر اساس این نگاه مسئولیت اجتماعی شرکتی از اساس اشتباه
است و با دنبال کردن اهداف اجتماعی شرکت درنهایت با کاهش سود به ضرر
سرمایهگذاران عمل خواهد کرد .عالوه بر این شرکتها مهارت و تخصص الزم در
پرداختن به مسائل اجتماعی را ندارند .بااینوجود متخصصان کسبوکارها تالش
کردهاند میان سودآوری و مسئولیت اجتماعی شرکتی رابطه برقرار کنند و معتقدند
1
در بلندمدت مسئولیت اجتماعی منجر به سودآوری خواهد شد .مارگولیس و ولش
در سالهای  1972تا  2002حداقل  127مطالعه منتشر کردند که بیشتر آنها نشان
میداد رابطه مثبتی میان دو متغیر مسئولیت اجتماعی شرکتی و سودآوری وجود دارد.
نقد دسته دوم به جامعه مدنی بازمیگردد که استدالل میکند شرکتها باید در
قبال رفتار خود مسئوالنه عمل کنند؛ اما عملکرد مسئولیت اجتماعی کنونی برای
اهداف اجتماعی ناکافی است .بر اساس این نگاه برنامهریزی و اجرای برنامههای
اجتماعی توسط شرکتها شکست خورده است .بااینوجود به نظر میرسد قضاوت
این دسته بیشتر ناظر به عملکردهای نامناسب مسئولیت اجتماعی شرکتی است و در
قبال عملکرد کلی عادالنه نیست .آنها معتقدند فراهم کردن عدالت اجتماعی وظیفه
دولت است و حداقل دولت باید بر برنامههای اجتماعی شرکتها نظارت کند .آنها
میگویند در غیاب دولت و نبود نظارت عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها فاقد
دقت و وحدت در میان شرکتها و صنعتها خواهد بود و عدم انطباق نیز تبعاتی در
بر نخواهد داشت .بااینوجود باید توجه داشته باشیم که در این نگاه گرچه مسئولیت
اجتماعی شرکتی مورد نقد واقع میشود اما قابلیت اصالح دارد و بهویژه از طریق
همکاری میان دولت و شرکتها میتواند بهبود یابد.
1- Margolis and Walsh
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فارغ از رویکردهای کلی و نقدهای عمومی که به مسئولیت اجتماعی شرکتی شد باید
توجه داشته باشیم که همچون تمامی پدیدههای اجتماعی دیگر ،مسئولیت اجتماعی هم
زمینهمند است و با توجه به بستر اجتماعی و فرهنگی در نقاط مختلف دنیا متنوع است.
در بخش ادبیات نظری برگرفته از استاندارد ایزو  26000و همچنین برخی مطالعات
مرور شده میبینیم که به همین دلیل نمیتوان به دنبال قالب ازپیشتعیینشدهای برای
عملکرد شرکتها در این زمینه بود.
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پیشینه نظری

جامعهشناسان کالسیک همچون دورکیم ،وبر و زیمل در تصویری که از جامعه
مدرن ارائه میکنند ،از فردگرایی فزاینده جوامع ابراز نگرانی کردهاند .در
این معنا در جامعه جدید انسان تنها به مسائل خویش میاندیشد و تعهدات
اجتماعی خود را از یاد برده است .همانطور که فردگرایی چالش امروزی سر
راه تعهد ،مشارکت جمعی ،احساس تعلق و مسئولیتپذیری اجتماعی است،
رویکرد سودمحور در بنگاههای اقتصادی نیز چالشی سر راه مسئولیتپذیری
شرکتهاست.
بنگاههای اقتصادی از زمان میلتون فریدمن که تنها مسئولیتپذیری آنها در کسب
سود بیشتر تعریف میکرد ،راه بسیاری را طی کردهاند و تجربه بینالمللی نشان
داده است که اگر آنها به مسئولیت اجتماعی و محیطی خود در قبال جامعهای که
در آن مشغول به فعالیت اقتصادی هستند عمل کنند ،میتوانند در حل بسیاری
از نامالیمات اجتماعی و زیستمحیطی مثمر ثمر باشند و درعینحال با رویکرد
استراتژیک به مسئولیت اجتماعی شرکتی در عملکرد مالی خود نیز بیشتر منتفع
شوند .گویی شرکتها دریافتهاند که بدون توجه درخور ،به محیط اجتماعی و
زیستی در بلندمدت سودآوری نیز دچار مخاطره خواهد شد.
مسئولیتپذیری اجتماعی یعنی افراد خارج از نیازهای فردی و اهداف شخصی خود
به جامعه نیز خدمت کنند .ما در خأل زندگی و فعالیت نمیکنیم و جامعه انواع راههای
بالندگی را در اختیار ما قرار میدهد ،در چنین معادلهای به نظر میرسد انسان نیز
تعهداتی در مقابل بر عهده دارد .شرکتها نیز به همین منوال از امکانات جامعه ،منابع
انسانی و محیطزیست استفاده میکنند؛ در نتیجه عقالنی و اخالقی به نظر میرسد
اگر انتظار داشته باشیم نسبت به آن بیتفاوت نبوده و مسئولیتپذیری و پاسخگویی
داشته باشد .در سالهای گذشته با توجه به اهمیتی که مسئولیت اجتماعی شرکتی
برای جوامع ،دولتها و بنگاههای اقتصادی پیدا کرده است ،متفکران مختلف از مناظر
مختلفی این پدیده را مورد بررسی و تحلیل قرار دادهاند.
مطالعهای از سال  1945به مدت  60سال به بررسی تاریخچه مسئولیت اجتماعی
شرکتی پرداخته است .این مطالعه میگوید ایده و عملکرد مسئولیت اجتماعی
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شرکتی حتی به پیش از این زمان بازمیگردد .کمکهای مالی شرکتها و مشارکت
آنها در مسائل اجتماعی بهویژه شرکتهای بزرگ در نیمه اول قرن بیستم دیده
میشد و ریشههای آن حتی میتواند به قرن نوزدهم بازگردد .اولین شرکتها هم
اهداف اجتماعی را در کنار اهداف اقتصادی در نظر داشتند (مرکز فرهنگ کسبوکار
اخالقی.)2010 1
بااینوجود بسیاری تعریف مسئولیت اجتماعی را از فریدمن آغاز میکنند و سپس
بالندگی آن را در نسبت با تعریف فریدمن نشان میدهند .فریدمن مسئولیت
اجتماعی شرکتی را تنها در بیشینه کردن سود خالصه میکند (نیویورک تایمز،
 .2)1970فریدمن مزیت نظام آزاد کسبوکار را بهغیراز افزایش سود ،مهیا کردن
بنیان آزادی سیاسی میداند .در این تعریف توجه روی مشارکت اقتصادی شرکت
در جامعه متمرکز بوده است و البته بدیهی است که چرا وجه اقتصادی در مورد
کسبوکارها از اولویت برخوردار است و حتی متفکران و طرفداران مسئولیت
اجتماعی شرکتی نیز به اولویت کارکرد اقتصادی معتقدند؛ اما مسئولیت اجتماعی
شرکت را فراتر از کارکرد اقتصادی تعریف میکنند (مرکز فرهنگ کسبوکار
اخالقی .)2010 ،درواقع مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی راه دورودرازی را طی
کرده است تا به مرحله کنونی برسد.
مسئولیت اجتماعی شرکتی را میتوان همراستا با مفهوم اخالق کسبوکار بررسی کرد
که حدود سالهای  1970شروع به شکلگیری کرد .میتوان از چهار سطح مسئولیت
اجتماعی نام برد :اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و اختیاری که رعایت این سطوح مسئولیت
اجتماعی میتواند به شرکتها در حفظ تصویر مطلوب و مدیریت شهرت و اعتبار
کمک کند (کارول .)1999 ،3نیازی به تأکید بر اهمیت شهرت مطلوب یک بنگاه
اقتصادی در میان ذینفعانش نیست.
درواقع این سطوح مختلف از تعریف فریدمن که تأکید روی اقتصاد است در میگذرد
و پس از اقتصاد به رویکرد حداقلی یعنی تنها پیروی از الزامات قانونی میرسد .در
1- Center for Ethical Business Cultures
2- Milton Friedman, “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”, The
New York Times Magazine, September 13, 1970.
3- Carroll
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سطوح باالتر ،مسئولیت اجتماعی شرکتی از تنها سرسپردگی به قانون هم در میگذرد
و به مسئولیت اخالقی شرکت در قبال جامعه و انجام کارهای خیریه میرسد .درواقع
مسئولیت اجتماعی شرکتی از انطباق با قانون فراتر میرود و درگیر عملکردهایی
میشود که خیر اجتماعی را فراتر از مرزهای سودآوری شرکت افزایش میدهد.
وقتی از تطابق با الزامات قانونی صحبت میکنیم ،باید بدانیم ظرایف زیادی در این
زمینه وجود دارد؛ مث ً
ال شاید شرکتها بسیاری از استانداردهای قانونی را رعایت کنند؛
اما وقتی پای استخدام جمعیتهای حاشیهای مثل معلوالن وسط باشد ،شاید خیلی
به الزامات قانونی توجهی نداشته باشند؛ بهخصوص چون معموالً قانون هم در این
زمینهها خیلی سختگیرانه عمل نمیکند.
استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی شرکتها را تشویق میکند که فقط به فکر
پیامدهای مثبت برای سازمان خود نباشند و روی محیطی که در آن به فعالیت
میپردازند نیز تأثیرات مثبت داشته باشند .این محیط شامل ذینفعان ،مشتریان،
کارکنان ،سرمایهگذاران ،اجتماع محلی ،رقبا و دیگران هم میشود .مسئولیت اجتماعی
شرکتی معموالً اگر بهدرستی اجرا شود ،تأثیر خنثی یا حتی مثبتی روی عملکرد مالی
خواهد داشت (پژوهشهای مرتبط با تأثیرات مسئولیت اجتماعی شرکتی روی
عملکرد مالی در بخش پیشینه تجربی به تفصیل بحث شده است) .در جاهایی که
عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی جا افتاده است ،سرمایهگذاران هر روز بیشتر از
دیروز از شرکتها مسئولیت اجتماعی را طلب میکنند.
بنابراین مسئولیت اجتماعی شرکتی به مأموریت سازمانها کمک کند و همچنین
میتواند بهعنوان راهنمای عملکرد اخالقی شرکتها در مقابل مشتریانش باشد.
استاندارد ایزو بیستوشش هزار که در این مطالعه مبنای سنجش عملکرد مسئولیت
اجتماعی شرکتهای شستا قرار گرفته است ،درواقع استاندارد بینالمللی مسئولیت
اجتماعی شرکتی است .در اینجا معیارهای برشمرده شده در استاندارد ایزو 26000
را تعریف میکنیم و سپس ذیل هرکدام عملکردهای مسئولیت اجتماعی را با توجه به
بستر ایران بررسی میکنیم.
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ایزو  :26000استاندارد مسئولیت اجتامعی رشکتی

1

کسبوکارها و سازمانها در خأل عمل نمیکنند .رابطۀ آنها با جامعه و محیطزیستی
که در آن کار میکنند عامل مهمی در توانایی آنها برای ادامه کار است .این عامل
همچنین بهطور فزایندهای بهعنوان عامل ارزیابی عملکرد کلی آنها مورد استفاده
قرار میگیرد .ایزو  26000راهنمایی برای اینکه کسبوکارها و سازمانهایی چگونه
میتوانند به لحاظ اجتماعی مسئوالنه عمل کنند فراهم میکند .این یعنی عمل
بهصورت اخالقی و شفاف که به سالمت و رفاه جامعه کمک میکند.
ایزو  26000بیش از آنکه الزام باشد ،راهنما است ،در نتیجه مشابه دیگر انواع ایزو
نمیتوان برای آن استاندارد صادر کرد .در عوض کمک میکند بفهمیم مسئولیت
اجتماعی چیست ،به کسبوکارها و سازمانها کمک میکند اصول را به اقدامات
مؤثر تبدیل کنند و بهترین الگوهای تجربی مربوط به مسئولیت اجتماعی رت در
دنیا به اشتراک میگذارد .همۀ سازمانها را فارغ از نوع کار ،اندازه یا محل آنها
هدف قرار میدهد .این استاندارد در سال  2010پس از پنج سال بحث و گفتگو و
چانهزنی میان بسیاری از ذینفعان در دنیا آغاز شده است .نمایندگانی از دولتها،
سازمانهای مردمنهاد ،صنعت ،گروههای مشتریان و سازمانهای کار در دنیا در ایجاد
این استاندارد دخیل بودهاند که گویای توافق بینالمللی است.
ایزو  26000فارغ از اندازه و مکان شرکت ،راهنمایی برای موارد زیر است:
 مفاهیم ،واژهها و تعاریف مربوط به مسئولیت اجتماعی؛ زمینه ،روندها و ویژگیهای مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ اصول و عملکردهای مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ موضوعات و مسائل اصلی مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ یکپارچهسازی و اجرا و ترویج رفتار مسئوالنه در سازمان؛ شناسایی و درگیر شدن با ذینفعان؛ -1محتوای این بخش شامل تعاریف و معیارها به صورت کامل از وب سایت رسمی استاندارد ایزو  26000و
فایل منترش شده روی وب سایت آمده است.
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 به اشتراکگذاری تعهدات ،عملکردها ،و دیگر اطالعات مربوط به مسئولیتاجتماعیشرکتی.
 ایزو  26000قصد دارد به سازمانها کمک کند در جهت توسعه پایدار حرکت کنند،از محدودیت قانونی فراتر بروند و بفهمند که مطابقت با قانون جزو حداقلهای الزامی
مسئولیت اجتماعی و اخالقی هر سازمانی است .این استاندارد به دنبال بیشینهکردن
فهم سازمانها از مسئولیت اجتماعی شرکتی است.
 در پیادهسازی اصول راهنمای ایزو  26000سازمانها باید تنوع فرهنگی ،اجتماعی،محیطی ،قانونی ،سیاسی و سازمانی را در نظر بگیرند و متوجه تفاوت در شرایط
اقتصادیباشند.
 همچنین باید توجه داشت که اصول ایزو  26000تنها راهنما هستند و الزام قانونی ندارند. عملکرد سازمانها در ارتباط با جامعهای که در آن به فعالیت میپردازند و تأثیریکه روی محیطزیست دارند ،بدل به بخش مهمی از ارزیابی عملکرد کلی آنها و
توان آنها برای ادامه کار شده است که گویای اهمیت روزافزون نیاز به اکوسیستم
سالم ،برابری اجتماعی و حاکمیت شرکتی مطلوب برای فعالیت شرکتهاست .در
بلندمدت فعالیت همه سازمانها به سالمت اکوسیستم جهانی بستگی دارد .عالوه
بر این سازمانها زیر ذرهبین ذینفعانشان قرار دارند .ادراک و واقعیت عملکرد یک
سازمان در مورد مسئولیت اجتماعی میتواند روی موارد زیر اثر بگذارد:
مزیت رقابتی؛
شهرت و اعتبار؛
توانایی سازمان برای جذب و حفظ کارکنان و اعضا ،مشتریان
واستفادهکنندگان؛
حفظ روحیه ،تعهد و مولد بودن کارکنان؛
نظر سرمایهداران ،مالکان ،حامیان و جامعه مالی؛
رابطـه با دیگـر شرکتها ،دولتها ،رسانـه ،تأمینکننـدگان،
همقطاران ،مشتریان و جامعهای که در آن فعالیت میکند.
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اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی که استاندارد ایزو 26000به آن اشاره میکند،
شامل موارد زیر میشود:
پاسخگویی؛
شفافیت؛
رفتار اخالقی؛
احترام به منافع ذینفعان؛
احترام به قانون؛
احترام به هنجارهای بینالمللی؛
احترام به حقوق بشر.
در اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی هدف اصلی سازمان بیشینه کردن کمک به
توسعه پایدار است .هرچند در این هدف فهرست مشخصی از اصول مسئولیت اجتماعی
شرکتی وجود ندارد و سازمانها تنها باید اصول هفتگانه زیر را محترم بشمارند.
سازمانها باید این اصول را با توجه به بستر و زمینۀ هر موقعیت ،حتی موقعیتهای
چالشبرانگیز در پیش بگیرند .در پیادهسازی این استاندارد بینالمللی باید تنوع اجتماعی،
فرهنگی و سازمانی و سیاسی و زیستمحیطی و قانونی و اقتصادی مدنظر قرار داده شود.

 .1پاسخگویی
اصل :سازمان باید نسبت به تأثیرش روی اجتماع ،اقتصاد و محیطزیست پاسخگو باشد.
طبق این اصل سازمان باید بررسی دقیق را بپذیرد و پاسخ به این بررسی را وظیفۀ خود
بداند .بر اساس اصل پاسخگویی ،مدیریت باید به کنترلکنندگان سازمان پاسخگو
باشد و سازمان باید به مقامات قانونی برای قوانین و مقررات پاسخ دهد .پاسخگویی
برای تأثیر کلی تصمیمات و فعالیتها روی جامعه و محیطزیست هم باید به آنهایی
که رویشان اثر میگذارد پاسخگو باشد و همینطور جامعه بهطورکلی .پاسخگو بودن
تأثیر مثبتی روی سازمان و جامعه میگذارد .درجه پاسخگویی ممکن است فرق کند؛
اما همیشه باید مطابق با قانون باشد .سازمانهایی قدرت بیشتری دارند باید بیشتر
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مواظب تصمیمات خود باشند .پاسخگویی همچنین به معنی پذیرش اشتباهات و انجام
اقدامات الزم برای جبران و عدم تکرار آن اشتباهات است.
یک سازمان باید نسبت به موارد زیر پاسخگو باشد:
 تأثیر تصمیمات و فعالیتها بر جامعه ،محیطزیست ،و اقتصاد ،بهخصوص پیامدهایمنفی مهم؛
 اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تکرار تأثیرات منفی و یا تأثیرات منفیغیرعمدییاپیشبینینشده.

 .2شفافیت
اصل :سازمان باید در تصمیمات و فعالیتهایی که روی جامعه و محیطزیست اثر
میگذارند شفاف باشد.
سازمان باید به شکلی صریح ،دقیق و کامل ،سیاستها ،تصمیمات و فعالیتهایی که
مسئول آنهاست را بهاندازهای که منطقی و کافی باشد افشا کند .این اطالعات باید
موجود و قابلدسترسی باشد و برای کسانی که از آن اثر میپذیرند قابلفهم باشد.
اطالعات باید بهموقع در اختیار گذاشته شوند ،حقیقی باشند و به شیوهای صریح ارائه
شوند که ذینفعان بتوانند تأثیرات تصمیمات و اقدامات سازمان را ارزیابی کنند .بر اساس
اصل شفافیت الزم نیست سازمان اطالعات اختصاصی خود را به اشتراک بگذارد و یا
اطالعاتی را افشا کند که نقضکننده حریم خصوصی ،قانونی ،مالی یا امنیتی سازمان است.
سازمان باید در موارد زیر شفاف عمل کند:
هدف ،ماهیت و مکان فعالیت؛
هویت عمده سهامداران در فعالیتهای سازمان؛
شیوههای تصمیمگیـری ،اجرا و بازبیـنی شامل تعـریف نقشها،
مسئولیتها،پاسخگوییوصاحبمنصبانکارکردهایمختلفسازمان؛
استانداردها و معیارهایی که سازمان بر اساس آنها فعالیتهای
خودش را پایش میکند برای مسئولیت اجتماعی شرکتی؛
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عملکرد سازمان در ارتباط با اقدامات مسئولیت اجتماعی عمده
و بایسته؛
منابع ،میزان و کاربرد منابع مالی؛
تأثیرات شناختهشده و محتمل تصمیمات و اقدامات بر
ذینفعان ،جامعه ،اقتصاد و محیطزیست؛

 .3رفتار اخالقی

ذینفعان آن و معیارها و فرایندهای شناسایی ،انتخاب و درگیر
کردن آنها.

اصل :سازمان باید اخالقی رفتار کند.
رفتار یک سازمان باید بر اساس ارزشهای صداقت ،برابری و درستی باشد .این
ارزشها نمایانگر به فکر مردم ،حیوانات و محیطزیست بودن است و تعهد برای
پرداختن به تأثیر فعالیتها و تصمیمات سازمان روی منافع ذینفعان.
سازمان باید با رعایت موارد زیر ،فعاالنه رفتار اخالقی را ترویج کند:
شناسایی و بیان ارزشها و اصول اصلی؛
توسعه و استفاده از ساختارهای حاکمیتی که به ترویج رفتار اخالقی
در سازمان ،تصمیمگیری و تعامل با دیگران کمک میکند؛
تشویق و ترویج ارزیابی استانداردهای رفتار اخالقی؛
تعریف و به اشتراکگذاری استانداردهای رفتار اخالقی مورد
انتظار از ساختار حاکمیتی ،کارکنان ،تأمینکنندگان ،پیمانکاران
و مالکان و مدیران؛ بهویژه آنهایی که این فرصت را دارند که با
حفظ فرهنگ محلی روی ارزشها ،فرهنگ ،استراتژی و عملکرد
سازمان و افراد نماینده آن اثر بگذارند؛
جلوگیری یا حل تضاد منافع در سازمان که در غیر این صورت
به رفتار غیراخالقی میانجامد؛
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برپایی و حفظ مکانیسمهای نظارتی برای حمایت و اجرای رفتار
اخالقی؛

برپایی و حفظ مکانیسمهای تسهیل گزارشدهی رفتار
غیراخالقی بدون ترس؛
شناخت و پرداختن به موقعیتهایی که قوانین محلی و مقررات
وجود ندارند و یا در تعارض با رفتار اخالقی هستند؛
درپیشگرفتن و بهکارگیری استانداردهای شناختهشده
بینالمللی اخالقی هنگام پژوهش روی موارد انسانی؛
احترام به حقوق حیوانات و فراهمکردن محل مناسب برای
نگهداری ،تولیدمثل و هرگونه بهرهبرداری از آنها.

 .4احرتام به منافع ذینفعان

اصل :سازمان باید منافع ذینفعانش را در نظر بگیرد و به آن احترام بگذارد.
گرچه هدف سازمان محدود به مالکان ،اعضا ،مشتریان یا اجزای تشکیلدهن دهاش
است؛ اما افراد یا گروههای دیگری هم هستند که حقوق یا منافع مشخصی دارند که باید
در نظر گرفته شود .این افراد و گروهها در مجموع ذینفعان سازمان را تشکیل میدهند.
سازمان باید:
ذینفعان خود را بشناسد؛
شناخت و احترام به منافع و حقوق قانونی ذینفعان و پاسخ به
نگرانیهایی که ابراز میکنند؛
در نظر گرفتن رابطه منافع ذینفعان با انتظارات بزرگتر
جامعه و توسعه پایدار و همینطور در نظر گرفتن ماهیت رابطه
ذینفعان با سازمان؛
در نظر گرفتن نگاه ذینفعانی که منافع آنها ممکن است متأثر
از تصمیمات و اقدامات سازمان باشد ،حتی اگر نقش رسمی در
حاکمیت سازمان ندارند و از منافع خود بیخبرند.
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 .5احرتام به قانون
اصل :سازمان باید بپذیرد که احترام به قانون الزامی است.
حکم قانون یعنی برتری قانون و مخصوص ًا این ایده که هیچ فرد و سازمانی فراتر از
قانون وجود ندارد و دولت نیز باید تابع قانون باشد .حکم قانون با اعمال قدرت اختیاری
در تضاد است .قانون و مقررات بهصورت آشکار نوشته شدهاند و در دسترس عموم
قرار دارند و عادالنه اجرا میشوند .در بستر مسئولیت اجتماعی احترام به قانون یعنی
سازمان با تمام قوانین و مقررات مربوط مطابقت داشته باشد .این یعنی سازمان باید
برای آگاهی نسبت به قوانینی که شامل حالش میشود تالش کند و به افرادی که در
آن سازمان مسئول رعایت این قوانین و مقررات هستند اطالعرسانی کند.
سازمان باید:
با الزامات قانونی مطابقت داشته باشد ،حتی اگر آن قوانیـن
بهدرستی اجرا نمیشوند؛
تضمین کند که روابط و اقداماتش با چارچوب قانونی قابلاجرا
مطابقت دارد؛
خود را نسبت به همه ملزومات قانونی آگاه نگه دارد؛
بهصورت دورهای مطابقت خود با قانون را مورد بازبینی قرار بدهد.

 .6احرتام به هنجارهای رفتاری بیناملللی
اصل :سازمان باید در عین احترام به قوانین ،هنجارهای رفتاری بینالمللی را رعایت کند.
در مواقعی که قانون امنیت اجتماعی و زیستمحیطی کافی فراهم
نمیکند ،سازمان باید حداقل استانداردهای بینالمللی در آن
زمینه را رعایت کند؛
در کشورهایی که قانون با هنجارهای بینالمللی تعارض دارد
سازمان باید تا جای ممکن به هنجارهای بینالمللی احترام بگذارد؛
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مواقعی که قانون با هنجارهای بینالمللی در تعارض باشد و عدم
رعایت این هنجارها پیامدهای قابلتوجهی داشته باشد ،سازمان
باید تا حد امکان و مناسب ماهیت روابط و اقداماتش را در
مورد آن قوانین بازبینی کند؛
سازمان باید فرصتها و راههای مشروع را برای اثرگذاری بر
سازمانها و صاحبمنصبان مربوط به آن قوانین را بیابد و در
حل این تعارضات بکوشد؛
سازمان باید از همدستی در فعالیتهای سازمان دیگری که با
هنجارهای بینالمللی در تعارض است بپرهیزد.

 .7احرتام به حقوق برش
اصل :سازمان باید به حقوق بشر احترام بگذارد و اهمیت و عام بودن آن را درک کند.
سازمان باید:
به حقوقی که در اعالمیه حقوق بشر ذکر شده است احترام
بگذارد و در صورت امکان آنها را ترویج کند؛
عامبودگی این حقوق را به رسمیت بشناسد؛ یعنی این حقوق در
همه کشورها و فرهنگها و موقعیتها الزماالجرا هستند؛
در مواقعی کـه حقوق بشر رعایت نمیشـود ،سازمـان باید
اقداماتی برای رعایت آن انجام بدهد و نباید از این موقعیت
سوءاستفاده کند؛
مواقعی که قانون از حقوق بشر محافظت کافی به عمل نمیآورد،
باید به اصل احترام به هنجارهای بینالمللی وفادار بود؛
اصول هفتگانهای که در اینجا به آنها اشاره شد ،استاندارد ایزو  26000را در
مسئولیت اجتماعی تشکیل میدهند .استاندارد ایزو  26000درواقع میخواهد به
سازمانها در پرداختن به مسئولیت اجتماعی شرکتی کمک کند .این اصول هفتگانه
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که توسط خود ایزو منتشر شده و در اختیار سازمانها قرار گرفت ه است؛ در اینجا مبنای
سنجش عملکرد مسئوالنه و اخالقی شرکتهای تابع شستا قرار میگیرد .با تمرکز بر
این هفت اصل اخالقی میخواهیم ببینیم با توجه به عملکرد شرکتهای شستا تا چه
حد میتوان عملکرد این شرکتها را مسئوالنه دانست .این استاندارد درواقع بهمثابه
راهنمایی برای سنجش عملکرد مسئوالنه شرکتهای شستا قرار میگیرد و کمک
میکند بفهمیم در فضای کسبوکاری که در ایران حکمفرماست به کدام جنبه بیشتر
پرداخته میشود و اولویتها کدام است.
در پرداختن به مسئله مسئولیت اجتماعی شرکتی شرکتهای شستا باید مدنظر داشته
باشیم که سرمایهگذاری مسئوالنه ،ادبیات روبهرشدی در تمام دنیا دارد و این امر
بهویژه در مورد صندوقهای تأمین اجتماعی بهعنوان بازیگران عمدۀ سرمایهگذاری
اهمیت پیدا میکند.
صندوقهای بیمه و بازنشستگی اغلب بازیگران مهم و بزرگ در حوزۀ سرمایهگذاری
محسوب میشوند و در دنیای امروز توسط ذینفعانی مثل شهروندان یا گروههای فعال
اجتماعی برای در پیش گرفتن سیاستهای سرمایهگذاری که رفتار مسئوالنه شرکتی
را تشویق میکند ،به حقوق کارکنان احترام میگذارد ،دغدغههای زیستمحیطی دارد
و از نقض حقوق بشر میپرهیزد ،تحت فشار قرار دارند .صندوق بازنشستگی دولتی
نروژ 1یکی از نمونههای عالی مؤید این سیاستهاست که از سرمایهگذاریهایی که
ممکن است اقدامات غیراخالقی مثل نقض حقوق بشر ،فساد یا صدمه به محیطزیست
داشته باشند میپرهیزد.2

1- Government Pension Fund of Norway
2- “Ethical Guidelines for the Government Pension Fund — Global”. Archived from the
original on 3 September 2007. Retrieved 19 September 2007.
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روش پژوهش
این پژوهش در پی آن است که بهصورت مقطعی و توصیفی میدان عملکرد مسئولیت
اجتماعی را در میان شرکتهای شستا مطالعه کند .با نه نفر از مدیران شرکتهای
شستا و مطلعین کلیدی مصاحبههای عمیق انجام گرفت .مشارکتکنندگان که در
سطوح مدیریتی شرکتهای دارویی تأمین ،امالح معدنی ایران ،مس سرچشمه ،مس
باهنر و خود شستا بودند ،همگی از تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر برخوردار بودند.
سؤاالتی برای پرسیدن از مشارکتکنندگان در قالب یک پرسشنامه نیمهساختارمند
تعیین شده بود که در زیر مشاهده میشود:
با سالم
این سؤاالت مربوط به پژوهش «بررسی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکتهای ایرانی:

مطالعه موردی شرکتهای سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا)» است که برای «مؤسسه عالی
پژوهش تأمین اجتماعی» انجام میشود .لطف ًا به تمام سؤاالت دقیق پاسخ بدهید.
با تشکر

 .1پست سازمانی خود را ذکر کنید :سابقه کار در تأمین اجتماعی :سطح تحصیالت و
رشته؟
 .2مسئولیت اجتماعی شرکتی از نظر شما چه تعریفی دارد؟
 .3معیارهای مسئولیت اجتماعی شرکتی به نظر شما چیستاند؟ به ترتیب اولویت نام
ببرید:
 .4آیا در شرکتهای زیرمجموعه شستا عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی وجود دارد؟
اگر بله لطف ًا یک یا تعداد بیشتری مثال از عملکردهای مسئولیت اجتماعی شرکتهای
زیرمجموعه شستا بزنید؟
 .5در شرکتهای شستا اولویت با کدام معیارهای مسئولیت اجتماعی شرکتی است؟
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 .6به نظر شما آیا شرکتهای شستا باید معیارهای مسئولیت اجتماعی شرکتی را رعایت
کنند؟ چرا؟
 .7چه چالشهایی بر سر راه مسئولیت اجتماعی شرکتهای شستا وجود دارد؟
 .8چه پیشنهادهایی برای بهتر شدن عملکردهای مسئولیت اجتماعی شرکتهای شستا
دارید؟
 .9مشخص ًا چه ظرفیتهای حقوقی و قانونی در راستای مسئولیت اجتماعی برای
شرکتهای شستا وجود دارد؟
جدول  .1پرسشنامه مورد استفاده

البته باید توجه داشت که هر مصاحبه منحصربهفرد بود و بیشتر گفتوگو و پاسخهای
مشارکتکنندگان بحث را راهبری میکرد .مصاحبهها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه
داشت؛ یعنی جایی که محقق احساس میکرد اطالعات جدیدی از میدان استخراج
نمیشود و میتوان با استفاده از دادههای بهدستآمده توصیف خوبی از عملکرد مسئولیت
اجتماعی شرکتهای شستا به دست آورد .دادههای بهدستآمده درنهایت کدگذاری
شدند و کدها در قالب دستههای بزرگتر به هم ارتباطات داده شدند .در بخش یافتهها
این دستهبندیها گزارش میشود .برای کدگذاری و تحلیل یافتهها ،از روش تحلیل
مضمون استفاده شده است .یکي از فنون تحليلي مناسب در تحقيقات کيفي ،تحليل
مضمون است که بهطور گستردهاي استفاده ميشود .از تحليل مضمون ميتوان بهخوبی
براي شناخت الگوهاي موجود در دادههاي کيفي استفاده کرد .تحليل قالب مضامين
و تحليل شبکه مضامين نيز از ابزارهايي هستند که معموالً در تحليل مضمون به کار
میروند .قالب مضامين ،فهرستي از مضامين را بهصورت سلسلهمراتبي نشان میدهد.
شبکه مضامين نيز ارتباط ميان مضامين را در نگارههايي شبيه تارنما نشان ميدهد.
تحلیل مضمون روشی برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای موجود در دادههای
کیفی است .این روش فرایندی برای تحلیل دادههای متنی همچون مصاحبه است و
دادههای پراکنده را به دادههای غنی و تفصیلی تبدیل میکند .تحلیل مضمون با اهداف
زیر انجام میشود:
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 دیدن متن؛ برداشت و درک مناسب از اطالعات؛ تحلیل اطالعات کیفی؛ مشاهده نظاممند شخص ،تعامل ،گروه ،موقعیت ،سازمان یا فرهنگ (بویاتزیس.)1998،1تحلیل مضمون برخالف سایر روشهای کیفی به چارچوب نظری وابسته نیست و از آن
میتوان در چارچوبهای نظری متفاوت و برای امور مختلف استفاده کرد (جعفری و
دیگران  .)1390مضمون یا تم مبین اطالعات مهمی درباره دادهها و سؤاالت تحقیق است و
تا حدی معنی و مفهوم الگوی موجود در دادهها را نشان میدهد (براون و کالرک.)2006 ،2
مضمون الگویی است که در دادهها یافت میشود و حداقل به توصیف و سازماندهی
مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبههایی از پدیده میپردازد .بهطورکلی مضمون ویژگی
تکراری و متمایزی در متن است که به نظر پژوهشگر نشاندهنده درک و تجربه خاصی
در رابطه با سؤاالت تحقیق است (جعفری و دیگران .)1390 ،مضامین یافتشده در این
پژوهش در قسمت یافتهها مشروح توضیح داده میشود .در این قسمت تنها با توجه به
کدگذاری متن پیاده شده مصاحبهها مضامین را بر اساس کدها توضیح میدهیم.
ردیف

مضمون

1

تعریف مدیران و صاحبنظران از
مسئولیت اجتماعی شرکتی

2

شیوۀ مدیریت و اجرای مسئولیت
اجتماعی شرکتی

کد
تعریف مسئولیت اجتماعی
برداشت کلی از مسئولیت اجتماعی
معیارهای مسئولیت اجتماعی
توضیح معیارها
عالقه مدیر
آگاهی مدیر
مبتنی بر استراتژی/مبتنی بر عالقه
خالقیت
جدول  .2جدول کدهای مستخرج از دادهها

1- Boyatzis
2- Braun & Clarke
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کد

ردیف

مضمون

3

معیارهای ایزو 26000

4

خالقیت و نمونه عملکردهای موفق

5

مدیریت شهرت و اعتبار

6

فرصتها و چالشهای

اشاره به معیارها
آگاهی از معیارها
آشنایی با ایزو 26000
مثال از مسئولیت اجتماعی
آگاهی از تأثیر مسئولیت اجتماعی
تبلیغات
فرصتها
چالشها
راهکارها
پیشنهادسیاستی
جدول  .2جدول کدهای مستخرج از دادهها

با استفاده از این کدها تالش شده است که در قسمت یافتهها دادهها دستهبندی و
گزارش شوند.
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت مصاحبهشونده

مدت مصاحبه

1

مهندس شیری

مدیرعامل مس سرچشمه (بازنشسته)

 60دقیقه

2

آقای کرامتی

معاون شستا

 45دقیقه

3

آقای یزدانی

مدیر گروه اقتصاد و سرمایهگذاری مؤسسه
عالی پژوهش تأمین اجتماعی

 45دقیقه

4

دکتر یکتادوست

مدیر برنامهریزی استراتژیک شرکت
دارویی تأمین

 30دقیقه

5

آقای رشیدی

مدیر منابع انسانی شرکت دارویی تأمین

 30دقیقه

6

آقای آیتالهی

مدیر برنامهریزی شرکت معدنی امالح
ایران

 45دقیقه

7

آقای حاتمی

مدیر منابع انسانی اکسیر

 45دقیقه

8

آقای متحدی

عضو هیئتمدیره و معاون توسعه شرکت
مس شهید باهنر

 60دقیقه

9

آقای راعی

مدیر میانی شستا

 20دقیقه

جدول  .3جدول مشخصات مصاحبهشوندگان
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یافت ههای پژوهش

شرکتهاي بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را
جزئی از استراتژي شرکتی خود میبینند .در کشورهای درحالتوسعه ،مسئولیت
اجتماعی شرکتی از سوي حکومتها ،شرکتها ،جامعه مدنی ،سازمانهاي
بینالمللی و مراکز علمی دنیا بهعنوان راهحلی برای مسائل اجتماعی دنبال
میگردد .بااینوجود به نظر میرسد هنوز این مفهوم در فضاي کسبوکار
ایران جایگاه شایستهاي پیدا نکرده است .طرح و توسعه این مفهوم در شرایط
فعلی اقتصاد ایران میتواند راهگشای بسیاري از مشکالت اقتصادي و اجتماعی
باشد .در این قسمت سعی شده است که بهصورت اجمالی وضعیت تحقق میزان
مسئولیت اجتماعی شرکتهاي شستا و چگونگی توسعه و بسط آن بیان گردد.
یافتههای پژوهش در هفت دسته اصلی شامل تعریف مدیران از مسئولیت اجتماعی،
شیوه مدیریت و اجرای مسئولیت اجتماعی ،معیارهای ایزو  ،26000خالقیت و
نمونههای عملکرد موفق ،مسئولیت اجتماعی و مدیریت شهرت و اعتبار ،چالشها
و فرصتها تقسیمبندی شده است .هر کدام از این مضامین میتواند بهصورت زیر
مورد تحلیل واقع شود.

 -1نبود تعریف مشخص
مدیرانی که با آنها مصاحبه شده است همگی با مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی
به نحوی آشنایی داشتند؛ اما این تعاریف لزوم ًا شبیه به هم یا شبیه به تعریف ایزو
 26000نبود .مسئولیت اجتماعی شرکتی مانند بسیاری از مفاهیم دیگر تعاریف
بسیاری دارد و نمیتوان گفت تعریف مدیران شرکتهای شستا درست یا غلط
بوده است .هدف از طرح این پرسش تنها آشنایی با ابعاد ذهنی مدیران شرکتهای
شستا با مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی بوده است.
درحالیکه مصاحبهشونده اول در پاسخ به این سؤال گفت «مسئولیت اجتماعی
شرکتـی تعریف آکادمیـک مشخصی دارد» (بدون مطـرح کردن تعریف)،
مصاحبهشونده بعدی مسئولیت اجتمـاعی را «ایجاد ثروت مستمر و بازگشت
سرمایه ،بازار برای محصوالت جدید و توسعه مداوم شرکتهای چابک ،وظیفه
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اصلی هلدینگهای شستا است» تعریف کرد .تعریف دوم هدف اصلی شرکت
را همان تولید سود اقتصادی در نظر میگیرد و نسبت به جامعه و محیط اطراف
بیتفاوت است .این همان رویکردی است که باال بردن بهرهوری را توجیهکننده
اقدامات مختلف کسبوکارها برای کسب سود بیشتر میداند .درحالیکه در پارادایم
مسئولیت اجتماعی شرکتی رفتار اخالقی حتی اگر سود حداکثری در پی نداشته باشد
هم ارجحیت دارد .تعریف مشارکتکننده شماره سه همچنین رویکردی دارد« :تأمین
خدمات باکیفیت و اثربخش برای جامعه با قیمت مناسب».
این در حالی است که برخی مدیران دیگر تعاریف بهتری ارائه دادند .منظور از بهتر
این است که توانستند رابطه میان کسبوکار و جامعه را در تعریف خود وارد کنند.
این نکته مهمی است که شاید بتوان آن را محور اصلی مسئولیت اجتماعی دانست:
«شرکتها باالخره از اجتماع به نحوی استفاده میکنند ،درست است که بازخورد
سودشان و کارشان به اجتماع برمیگردد ولی خودشان هم تبع ًا به دالیل مختلف در
کارهای اجتماعی مشارکت میکنند( ».مصاحبه شماره )8
در تعریف دیگری میبینیم که توجه به اعضای جامعه بهاندازه مالیات پراهمیت
دانسته میشود« :یعنی باالخره چون شرکت در جامعه کار میکند همینطور که
مالیات میدهد باید به افراد دیگر هم حواسش باشد( ».مصاحبه شماره )7
یکی دیگر از وجوه تعریف مسئولیت اجتماعی همراستا قرار دادن کسب سود مادی و
توجه به جامعه است« :علیرغم تولید و مأموریتی که برای درآمدزایی و ثروتافزایی
داریم ،در کنارش نباید از ناحیهای که در آن کار میکنیم غفلت کنیم ،افرادی که در
آن ناحیه هستند ،ذینفعان ،نباید مغفول واقع شوند( ».مصاحبهشونده شماره )5
با توجه به تعاریف باال به نظر میرسد مدیران تعریف دقیقی از مسئولیت اجتماعی
شرکتی ندارند و بهخصوص به ابعاد مسئولیت اجتماعی اشاره نمیکنند .این یعنی
بهصورت عملگرایانه در عملکرد مدیریتی آنها تنیده نشده است .بااینوجود در
حین صحبت بعض ًا به ابعادی چون انطباق با قانون (بهویژه در زمینه محیطزیست)،
شفافیت ،فعالیتهای خیریه و غیره اشاره میکردند که نشان میداد در سطح مدیریتی
در شرکتهای شستا مدیران اغلب با مسئولیت اجتماعی آشنایی کلی دارند و حتی
برای انجام این دست از فعالیتها تالش میکنند و آن را امر مثبتی محسوب میکنند،
هرچند تقریب ًا همه آنها بر این باور بودند که این مفهوم در ایران بسیار جدید است
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و هنوز آنطور که باید جا نیفتاده است.

 -2شیوۀ مدیریت و اجرای مسئولیت اجتامعی رشکتی
معموالً مدیران برنامۀ خاصی برای اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی ندارند .اگر
فعالیتی ذیل مسئولیت اجتماعی اتفاق بیفتد ،بیشتر تالشها و خالقیتهای فردی یکی
از اعضای سازمان است .همچنین بودجۀ جداگانهای برای این قسم از فعالیتها در
نظر گرفته نمیشود و وابسته به خالقیت و نظر شخصی مدیران است.
از همین رو میتوان گفت برخالف ادبیات پیشرو دنیا دربارۀ مسئولیت اجتماعی
شرکتی ،در ایران و در شستا این عملکردها در مدیریت استراتژیک سازمان تنیده
نشدهاند؛ جزو اهداف سازمان تعریف نشدهاند و به همین دلیل پرداختن به آنها
انحراف از معیار محسوب میشود .انحراف از معیاری که تنها هزینه به بار میآورد.
درحالیکه در ادبیات جهان مسئولیت اجتماعی اگر درست به کار گرفته شود نهتنها
هزینهای دربر ندارد؛ بلکه منجر به بهبود شاخصهای عملکرد مالی نیز میشود .در این
بخش مشخص شد که عموم ًا در شرکتهای شستا عملکردهای مسئولیت اجتماعی
شرکتی بودجه و یا گزارشدهی خاص و مشخصی ندارند .دو تن از مصاحبهشوندگان
گفتند که فعالیتهایی ازایندست در گزارشهای معمول هیئتمدیره به اعضای
هیئتمدیره گزارش میشود.
پس میتوان نتیجه گرفت که یک سبک مدیریتی یکپارچه و استراتژیک که مسئولیت
اجتماعی شرکتی را در خود تلفیق کند ،در شرکتهای موردمطالعه یافت نشده است.
البته باید توجه داشته باشیم که این امر در فضای کسبوکار ایران بسیار معمول است.
بسیاری از مدیران خود به این امر بهعنوان یک معضل اشاره میکنند؛ که البته از سوی
جامعه نیز معضل محسوب میشود؛ یعنی مسئولیت اجتماعی در جوامع دیگر بدل
به خواستههای ذینفعان شده است؛ اما چون در ایران چنین اتفاقی رخ نداده است
شرکتها کمتر تن به چنین هزینهها و فعالیتهایی میدهند.

 -۳معیارهای ایزو 26000
برخی از معیارهایی که در استاندارد ایزو 26000بهعنوان معیارهای مسئولیت
اجتماعی شرکتی برشمرده شده است؛ بهصورت خودکار در شرکتهای شستا پیاده
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میشود .درواقع این شرکتها دارای این مزیت رقابتی هستند که باید بهتمامی قوانین
کار و تأمین اجتماعی سرسپردگی کامل داشته باشند؛ بنابراین برخی از استانداردهای
را بهخوبی رعایت میکنند ،اتفاقی که ممکن است در سایر بخشهای اشتغال و صنعت
و خدمات نیفتد .یکی از این استانداردها قوانین سازمان بینالمللی کار است .ایران
با پیوستن به قوانین سازمان جهانی کار ،درواقع کار کودک و تبعیض جنسیتی را
باید بهصورت پیشفرض از میان ببرد .همگی مصاحبهشوندگان بر این باورند که
این معیارها در شرکتهای تابعه تأمین اجتماعی بهخوبی رعایت میشوند .یکی از
مصاحبهشوندگان حتی به عدالت جنسیتی در جذب نیرو نیز اشاره کرد (مصاحبۀ .)6
از دیگر معیارهای ایزو  26000انطباق با قانون است .زیر پا گذاشتن قانون ممکن است
در سایر شرکتها دیده شود؛ اما شرکتهای شستا زیر ذرهبین تأمین اجتماعی قرار
دارند و ازاینجهت مدیران اظهار میدارند که انطباق با قانون برای آنها اساسی است.
ازسویدیگر بیشتر هلدینگهای تابع تأمین اجتماعی جزو شرکتهای بورسی هستند
و شرکتهای بورسی برای پیوستن به بورس باید یک سری الزامات قانونی را رعایت
و گزارش کنند .پاسخگویان رعایت این الزامات را جزو بدیهیات شرکتهای شستا
محسوب میکردند« :محیطزیست جزو اولویتهای ماست ،حتی کمیته محیطزیست
وجود دارد ،چون بهلحاظ قانونی مجبوریم قوانین حفاظت از محیطزیست را رعایت
کنیم( ».مصاحبه )3
رعایت حقوق کارکنان ،یکی از ابعاد اساسی مسئولیت اجتماعی شرکتی است که در
شرکتهای تأمین اجتماعی مطابق قانونی کار رعایت میشود« :تأمین اجتماعی خودش به
قوانین کار پایبند است ،بعید است ما خود تخلف از قوانین کار داشته باشیم( ».مصاحبه )2
گزارشدهی منظم و شفافیت مالی یکی از الزامات بورس است که شرکتهای تأمین
اجتماعی به آن سرسپردگی دارند .گزارشات بهصورت منظم تهیه و منتشر میشوند:
«شفافیت و پاسخگویی در برنامۀ راهبردی تأمین اجتماعی هم هست ،شرکتهای ما
چون بورسی هستند باید گزارشهای شفاف ارائه کنند( ».مصاحبه )4
سازمان تأمین اجتماعی خود سازمانی است که برای حفظ حقوق کارگران در همه
جای ایران تالش میکند و درنتیجه کارگران شرکتهای خودش جزو ذینفعان
اصلی این سازمان محسوب میشوند که حقوق و منافع آنها باید به اخالقیترین
وجهه رعایت شود .از معیارهای دیگر ایزو  26000که پاسخگویان به آن اشاره
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میکنند شفافیت است .همانطور که پیشتر هم توضیح داده شد به دلیل بورسی
بودن این شرکتها شفافیت برای آنها امری ناگزیر محسوب میشود .گزارشهای
مالی این شرکتها بهصورت منظم در دسترس افراد قرار میگیرد .سایر موارد نیز به
گفته مصاحبهشوندگان بهسرعت پاسخ داده میشود:
«باید روی سـایت کدال بورس گزارشهایمان را بگذاریم ،بهخصوص شرکتهای
سیمان و پتروشیمی» (مصاحبه )2
توجه به محیطزیست بهعنوان یکی از معیارهای مسئولیت اجتماعی که ایزو 26000
به آن میپردازد ،اهمیت محوری در شرکتهای شستا دارد .این شرکتها معموالً
در صنایعی کار میکنند که بار آلودگی زیادی به طبیعت تحمیل میکند و عدمتوجه
به محیطزیست میتواند اثرات زیانبار و برگشتناپذیری برای کشور داشته باشد.
صنایع دارویی ،سیمان و پتروشیمی و معادن و غیره همگی بهشدت روی محیطزیست
اثر میگذارند .با توجه به استانداردهای قانونی که وجود دارد و اصول انطباق با قانون
و شفافیت که پیشتر گفته شد ،کارشناسان این حوزه معتقدند شرکتهای شستا در
چارچوبهای قانونی مربوط به محیطزیست عمل میکنند.
البته با توجه به تأثیرات شدید برخی صنایع روی محیطزیست شاید تنها عمل به
چارچوبهای قانونی کافی نباشد و همچنان این صنایع بهطور عمومی برای محیط
خطرناک باشند .شرکت دارویی تأمین اذعان میدارد که گرچه محیطزیست یکی
از دغدغههای اصلی سازمان بوده است و تالش برای آلوده نکردن جزو فعالیتهای
شرکت بوده است؛ اما تالشی فراتر از قانون صورت نگرفته و عموم ًا محیطزیست
گرچه اهمیت داشته ،اما جزو اولویتها نبوده است.
«ما در این فعالیتها ضعیف هستیم و با اروپا فاصله زیادی داریم ،محیطزیست جزو
برنامهها هست ولی جزو اولویتها نیست ،بیشتر اولویتها اقتصادی است( ».مصاحبه )3
نکته بسیار مهمی که باید ذیل عنوان استاندارد ایزو  26000مطرح شود ،آشنایی
مدیران با این استاندارد است .بدون استثنا هیچکدام از مدیران مورد مصاحبه از این
استاندارد اطالعی نداشتند .مدیران شرکتهای شستا همگی دارای تحصیالت باالی
آکادمیک و سابقه مدیریتی بودند؛ اما به هنگام تعریف نتوانستند یک تعریف دقیق
و دارای شاخص از مسئولیت اجتماعی شرکت ارائه کنند و درعینحال با استاندارد
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مسئولیت اجتماعی نیز آشنایی نداشتند .این امر نشان میدهد که به لحاظ آموزشی
و ترویجی در امر مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکتهای شستا خأل وجود دارد.

 .4خالقیت و منونه عملکردهای موفق

در این قسمت به مواردی از مثالهای مسئولیت اجتماعی شرکتی اشاره میکنیم
که مصاحبهشوندگان در خالل صحبتهای خود به آنها پرداختند .قطع ًا نمونههای
بیشماری از فعالیتهای مشابه در تمام شرکتها وجود دارد و این تنها بخش اندکی
از فعالیتهای ارزشمند مدیران در این زمینه است:

رشکت دارویی تأمین

 این هلدینگ در محل ستاد شرکت ،یک سالن ورزشی برای کارمندان تدارکدیده است .اینگونه عملکردها در عین خالقانهبودن جزو مسئولیت اجتماعی شرکت
و منفعترسانی به کارکنان که جزو ذینفعان هستند محسوب میشود .این سالن
ساعتهای جداگانه برای خانمها و آقایان دارد.
 این هلدینگ همچنین از ساعت  9شب برای کارکنانی که تا دیروقت سرکار هستندآژانس میگیرد ،برای کارکنان خانم این خدمات را از  8شب انجام میدهد .چنین
خدماتی با توجه به بستر اجتماعی ایران در جهت حفظ منافع کارکنان است.

رشکت دارویی اکسیر

 این شرکت که بهلحاظ مکانی کنار بهزیستی واقع شده است ،برای این کودکانداروهای تقویتی تأمین میکند .این داروها رایگان بوده و یا با هزینۀ بسیار کمتری در
اختیار کودکان قرار میگیرند .چنین نمونهای نشان میدهد لزوم ًا نباید هزینۀ اضافه
زیادی به شرکت تحمیل کرد تا عملکرد مسئولیت اجتماعی بهبود یابد؛ گاهی میتوان
با استفاده از خدماتی که شرکت خودش ارائه میکند بهصورت کمهزینهتر یا رایگان
به نیازمندان به این خدمات کمکهایی ارائه کرد که هم جامعه از آن منتفع شود و
هم شرکت متحمل ضرر نشود.
 این شرکت در یکی از اقدامات ،ظروفی که نام قبلی خود روی آنها نوشته شده بودو با تعویض نام شرکت بالاستفاده باقی مانده بود را به بهزیستی بخشید.
 بازدید از محل کارخانه برای کودکان بهزیستی.63

 توزیع کیسه در روز طبیعت با شعار محیطزیستی. -کمک و حضور در همایشهای سازمان محیطزیست.

رشکت مس شهید باهرن
 با دانشگاههای شهید باهنر کرمان و دانشگاه شیراز تفاهمنامه امضا کردهاند و از طرقگوناگون دانشجویان رشتههای مربوط را مورد حمایت قرار میدهند
معین یکی از شهرهای منطقه شدهاند( .معین اقتصادی
 با استانداری ارتباط برقرار کرده و ّدر مسیر توسعه به شهرها کمک میکنند و این کار با همکاری با استانداری میسر است).
 به فعالیتهای محیطزیستی استان ورود کرده و کمکهای مختلفی را ارائه میدهند. مارهایی که در محیط کار یافت میشوند ،کشته نمیشوند بلکه گرفته میشوند ودر محل دیگری رها میشوند.

رشکت امالح معدنی ایران

 بوته کاری و درختکاری در اراک (محل کارخانه). قرارداد مطالعاتی با دانشگاه صنعتی اراک برای استخراج ماده معدنی با رعایتاصول زیستمحیطی.
 شرکت در نمایشگاههای محیطزیست. سیستم تصفیه فاضالب بهمنظور استفاده برای فضای سبز و خط تولید. کمک به مسجد روستا برای تهیه میلگرد. انجام فعالیتهای مربوط به پذیرش مراجعین در برنامه روز درنای خاکستری،همکاری با سازمان محیطزیست برای برگزاری برنامه و نمایشگاه عکس مربوط به آن.
 -کمک مالی به مؤسسه خیریه معلولین برای ساختمانسازی در روستای ابراهیمآباد.

 .5مسئولیت اجتامعی و مدیریت شهرت و اعتبار

مدیریت شهرت و اعتبار ادبیات مفصلی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی دارد.
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امروزه شرکتها بهطور روزافزونی تحت هجمههای شدید از سوی ذینفعان قرار
دارند .مدیریت شهرت و اعتبار در امر برندسازی به شرکتها کمک میکند که
اهمیت آن بر مدیران کسبوکارها پوشیده نیست .تحقیقات نشان میدهد تأثیر
ادراک مثبت مشتریان از مسئولیت اجتماعی شرکتها بر شهرت برند ،ارزش ویژه
برند و قابلیت اعتماد به برند ،مثبت است (راهچمنی و احدیآزاد .)1394 ،مسئولیت
اجتماعی بر روی عملکرد برند تأثیر مثبت و معنیداری دارد (بهروزی ،مشکانی
و رحمتی  .)1392مسئولیت اجتماعی بنگاهها عبارت است از «مجموعه وظایف و
تعهداتی که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت و همچنین کمک به جامعهای انجام
دهد که در آن فعالیت میکند ».بر این اساس ،سرمایهگذاری در حوزه مسئولیت
اجتماعی بنگاه یک عمل هزینهبر ،محدودیتساز یا کا ِر خوب نیست ،بلکه بهآن
بهعنوان یک اقدام مدیریتی در حوزه ایجاد مزیت رقابتی نگریسته میشود .کاربرد
مؤثر مسئولیت اجتماعی بنگاه توسط مدیر بازاریابی یا مدیر برند میتواند منجر به
شناخت شرکت از رقبایش و در پی آن کسب مزیت رقابتی شود.
سؤالی که دراینجا مطرح میشود این است که با توجه به مزیت رقابتی و پتانسیل باالیی
که مسئولیت اجتماعی شرکتی میتواند در زمینه مدیریت شهر و اعتبار ایجاد کند ،آیا
شرکتهای شستا از این مزیت استفاده میکنند یا خیر؟ تا جایی که از پاسخهای مدیران
برمیآید شرکتهای شستا چنین کاری نمیکنند؛ یعنی در مدیریت شهرت و اعتبار و
تبلیغات و روابط عمومی این شرکتها ،مسئولیت اجتماعی شرکتی راهی ندارد .تمام
پاسخگویان معتقدند که مسئولیت اجتماعی هنوز در ایران نهادینه نشده و در مدیریت
شهرت و اعتبار و برندسازی از مسئولیت اجتماعی بهعنوان یک راهبرد استفاده نمیشود.
«هنوز چنین چیزی راه نیفتاده ،مسئولیت اجتماعی در ایران جدید است( ».مصاحبه )5
(پاسخ سایرین مشابه است).
البته باید تأکید کرد که این وجه از ماجرا دوسویه است؛ یعنی شرکت از پتاسیلهای
مسئولیت اجتماعی شرکتی استفاده نمیکند و از سوی دیگر ذینفعان نیز چنین
انتظاری از شرکت ندارند .عملکردهای مسئولیت اجتماعی شرکتی تا حد زیادی
وابسته به انتظارات ذینفعان نیز هست و ازاینروست که باید در فضای کسبوکار
ایران به تقویت جامعه مدنی نیز پرداخته شود.
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شها
 .6چال 
در اینجا تنها به ذکر چالشهایی که مدیران بر سر راه مسئولیت اجتماعی برشمردند
اشاره میکنیم:
 نبود آگاهی هم در سطح سازمان و هم در سطح ذینفعان. نبود اراده سازمانی مشخص؛ در سطوح ردهباالی مدیریتی ،بسیاری از مدیرانخودشان را عالقهمند به چنین برنامههایی میدانستند؛ اما معتقد بودند اراده الزم برای
چنین کارهایی وجود ندارد.
 فضای کسبوکار ایران همچنان برای مسئولیت اجتماعی شرکتی ارزش و جایگاهیرا که باید قائل نمیشود و این مفهوم بسیار جدید است.
 نبود بودجه و برنامۀ مشخص برای فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتی. اولویت منافع کوتاهمدت در برابر منافع بلندمدت و اولویت سود اقتصادی کوتاهمدتنسبت به سود اجتماعی و بازده بلندمدت.
 -نبود سیاستگذاری و قوانین الزامآور در این حوزه.

تها
 .7فرص 
شرکتهای شستا به دلیل آنکه زیرمجموعه تأمین اجتماعی محسوب میشوند ،از
فرصتهای خوبی برای عمل به معیارهای مسئولیت اجتماعی برخوردارند .برخی
نظرات مدیران را در اینجا میآوریم:
 توجه به مستمریبگیران سازمان بهعنوان ذینفعانی که باید در اولویت برنامههایمسئولیت اجتماعی شستا قرار بگیرند.
 برخورداری از منابع مالی تأمین اجتماعی. سابقه سازمانی تأمین اجتماعی بهعنوان سازمانی که به قانون کار پایبند است ،ازحقوق کارگران طرفداری میکند و انطباق با قانون یکی از اولویت آن به شمار میرود.
 در حمایت از محیطزیست تالش میکند ،تمامی قوانین مربوطه را رعایت کند و ازاین هم پیشتر رفته و در جهت ارتقای محیطزیست بکوشد.
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 بزرگی و گستردگی فعالیتهای شرکتها شستا به غیر مزیت مالی ،مزیتفعالیت در سطح گسترده و تمامی کشور را فراهم میآورد.
 به دلیل وجود سازمان باالدستی چون تأمین اجتماعی میتوان برنامهوبودجهمشخص از باال برای شرکتها در نظر گرفت و همینطور الزاماتی را به شرکتها
تحمیل کرد تا فعالیتهای مسئولیت اجتماعی در اقدامات خود بگنجانند.

بحث و نتیجهگیری
عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی توسط شرکتهای شستا میتواند تأثیرات
شگرفی در پی داشته باشد .مدیران امروزه باید عالوه بر مهارتهای تخصصی
نسبت به مسائل اجتماعی نیز پاسخگو و حساس باشند .اگر افراد و شرکتها
بهعنوان عوامل کنشگر خرد در سطح جامعه مسئولیتپذیری بیشتری به عهده
بگیرند؛ هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت میتوانند موجبات تحول جامعه را
فراهم آورند.
این پژوهش که بهصورت متمرکز مدیران شرکتهای شستا را بررسی کرده است،
به دنبال آن است تا بفهمد عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتهای شستا چگونه
بوده است و از آن مهمتر مدیران این شرکتها چه رویکردی نسبت به مسئولیت
اجتماعی داشتهاند .اینکه مدیران شرکتها مسئولیت اجتماعی را جزو وظایف اصلی
یک سازمان بدانند و نسبت به جامعهای که شرکت در آن دست به فعالیت
میزند ،احساس تعهد اخالق داشته باشند ،باعث میشود مسئولیت اجتماعی در
سازوکارهای شرکت تنیده شود و بدل به استراتژی سازمانی آن شرکت شود.
اگر مسئولیت اجتماعی به استراتژی سازمانی بدل شود ،نهتنها زمینه رفع مسائل
و آسیبهای اجتماعی را فراهم میآورد؛ بلکه با نگاه به تجربیات موفق ممکن
است سود مالی نیز در پی داشته باشد .این درحالیاست که بیشتر مدیران ایرانی
مسئولیت اجتماعی را تنها هزینه تلقی میکنند .این رویکردی سنتی است که در
تعامل بیشتر شرکت و ذینفعان باید اصالح بشود و با رویکردهای جدیدتر فضای
کسبوکار ایران متحول شود .این امر بهویژه در مورد مدیریت شهرت و اعتبار
صدق میکند .بسیاری از شرکتهای خارجی از طریق مسئولیت اجتماعی شرکتی با
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استفاده از تبلیغات شهرت و اعتبار خود را مدیریت میکنند و برای خود وفاداری برند
ایجاد میکنند؛ اما چنین چیزی را نمیتوان در عملکرد شرکتهای مورد بررسی دید.
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی اگر هم اتفاق بیفتند ،بهمنظور تبلیغ از آنها استفاده
نمیشود و بیشتر بیسروصدا و در قالب ابتکار عمل شخصی مدیران اتفاق میافتند؛
درحالیکه با داشتن برد بیشتر میتواند هم در میان ذینفعان آگاهیبخشی کند و هم
به نفع شرکت باشد.
کسبوکارها بهطور فزایندهای استانداردهای مسئولیت اجتماعی شرکتی را پیاده
میکنند .مسئولیت اجتماعی شرکتی بهطور سنتی اختیاری خصوصی محسوب
میشد؛ اما امروزه بیشتر و بیشتر قانونی میشود و سیاستهای دولت در زمینۀ
تنظیم کسبوکارها به سمت مسئولیت اجتماعی شرکتی حرکت میکند و عناصر غیر
اختیاری را در آن وارد میکند .بااینوجود همچنان تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی
قابلبحث است و بهویژه در مورد تعهد شرکتها همچنان جای کار بسیارهست
(سازمان بینالمللی کار .)2016 ،1در این مطالعه برخی از مدیران اذعان میکنند که
کارهای اضافه بر قانون هم صورت گرفته است؛ اما درنهایت این سرسپردگی به
مالحظات قانونی است که بهویژه در فعالیتهای زیستمحیطی ،تعیینکننده بوده
است.
همانطور که بیان شد تعریف مدیران از مسئولیت اجتماعی شرکتی بعض ًا کاستیهایی
همچون عدم انطباق با تعاریف معمول آکادمیک دارد و با استاندارد ایزو 26000
نیز آشنایی ندارند .بهرغم این ،عملکردهای خالقانهای در شرکتها مشاهده شده
است که میتواند جزو عملکردهای مسئولیت اجتماعی موفق محسوب شود .همچنین
شرکتهای شستا بهواسطه وابستگی به سازمان تأمین اجتماعی چندین فاکتور ایزو
 26000را به نحو قابل قبولی پیادهسازی و اجرا میکنند .این فاکتورها شامل انطباق
با قانون ،حفظ حقوق کارکنان بهمثابه ذینفعان ذیل قانون کار ،شفافیت و اهمیت به
محیطزیست هستند .بااینوجود از سازمان تأمین اجتماعی انتظار میرود در مورد
مسئولیت اجتماعی شرکتی بیشتر دست به عمل بزند و فراتر از احترام به الزامات
قانونی عمل کند.
1- ILO
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بیش از نیمی از جمعیت کشور ،یعنی حدود  42میلیون نفر تحت پوشش سازمان
تأمین اجتماعی قرار دارند و از این تعداد حدود پنج میلیون و  200هزار نفر هم
مستمریبگیران این سازمان هستند .سازمان تأمین اجتماعی عالوه بر پرداخت
مستمری ،هزینههای درمانی افراد تحت پوشش خود را پرداخت میکند و در طول
سال به این افراد بُن کاال و هزینه مسکن و خواروبار پرداخت میکند .در سال ۹۵
هرماه  ۵۵۰۰میلیارد تومان صرف هزینهها و مصارف سازمان تأمین اجتماعی و
افراد تحت پوشش آن بوده است .این سازمان وابستگی به دولت ندارد و بر اساس
درآمدهای خود اداره میشود .بخشی از این درآمدها توسط شرکتهای شستا تأمین
میشود .در کشور ما تأمین امنیت اجتماعی یکی از مهمترین وظایف سازمان تأمین
اجتماعی است و مهمترین نقش را در این بخش ،کارفرماها برعهده دارند .در این میان
شستا خود بدل به کارفرما برای بخش نهچندان کوچکی از جامعه کارگری میشود
و در نتیجه باید وظایف اجتماعی خود را بهطور کامل انجام دهد؛ و درعینحال باید
آگاهانه بداند که عمل به مسئولیت اجتماعی شرکتی در مقیاس بزرگی که سازمان
تأمین اجتماعی دارد ،منجر به تأثیرگذاری بر رفاه زندگی تعداد زیادی از خانوادههای
وابسته به این سازمان میشود.
از سوی دیگر مسئولیت اجتماعی شرکتی کام ً
ال در انطباق با اهداف سازمانی تأمین
اجتماعی قرار دارد؛ یعنی اگر تأمین امنیت ذینفعان را یکی از مهمترین اهداف تأمین
اجتماعی بدانیم ،باید شرکتهای شستا در این راستا پیشرو بوده و با عملکرد قانونی و
اخالقی به کسبوکار بپردازند .طبق گفتۀ صحیح یکی از پاسخگویان با توجه به اهداف
تأمین اجتماعی اگر بهواسطه فعالیتهای اقتصادی شرکتهای شستا امنیت جامعه
محلی به خطر بیفتد نقض غرض است.
گرچه میزان مسئولیت اجتماعی شرکتی از پیش تعیین شده نیست؛ اما بهواسطه
گستردگی کاری شرکتهای شستا از این نه هلدینگ که بیش از  140شرکت تابع
دارند؛ انتظار میرود تا حد مطلوبی عملکردهای مسئولیت اجتماعی را در فعالیتهای
خود بگنجانند .این امر وقتی خود را بیشتر مینمایاند که در تمامی وبسایتهای این
ت سازمانی و ارزشها و چشماندازها صحبت شده است؛
نه هلدینگ گرچه از مأموری 
اما مسئولیت اجتماعی شرکتی جایی ندارد .این بدان معناست که مسئولیت اجتماعی
شرکتی نتوانسته است بخشی از نظام استراتژیک این شرکتها را تشکیل بدهد.
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بااینوجود میبینیم که بخش ستادی شستا که تابع تأمین اجتماعی است ،مسئولیت
اجتماعی شرکتی را جزوی از اهداف خود قلمداد کرده است؛ اما گویی نتوانسته است
آن را بهعنوان یک عملکرد واقعی در هلدینگها و شرکتهای زیرمجموعه آنها
نهادینه کند .از سوی دیگر نهتنها در ادبیات جهانی میخوانیم که اصوالً سرمایهگذاری
صندوقهای تأمین اجتماعی الزام ًا باید عملکرد اخالقی داشته باشند ،بلکه در سند
راهبری تأمین اجتماعی و جزو ارزشهای این سازمان هم میبینیم که به اخالق
بهعنوان یک هدف و عنصر محوری اشاره شده است .این امر وقتی بیشتر متناقض
مینماید که با اخباری روبهرو میشویم که نشان میدهد بودجههایی مبنی بر
مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکتهای شستا جابهجا میشوند؛ اما هیچکدام از
مدیران سطح باالی هیچکدام از هلدینگها به بودجۀ مشخصی در راستای مسئولیت
اجتماعی شرکتی اشاره نمیکنند.1
این مناقشات با دادههای بهدستآمده از میدان همخوانی دارند .بهطوریکه اکثر
مدیران از مثبت بودن مسئولیت اجتماعی شرکتی صحبت میکنند و عالقهمند
هستند این عملکردها را در کار شرکت پیاده کنند اما در عمل با استراتژی سازمانی
آنها تنیدگی ندارد و در حد عالقه شخصی باقی میماند .بخشی از این ،مربوط به
فضای کسبوکار ایران است ،بخش دیگری را میتوان به جدید بودن مسئولیت
اجتماعی در فضای کسبوکار ایران نسبت داد ،بخش دیگری را هم میتوان مرتبط
با نبود آگاهی در میان ذینفعان دانست .ذینفعان در غرب بهصورت فعاالنه از
کسبوکارها مطالباتی را جهت مسئولیت اجتماعی شرکتی مطالبه میکنند و در نتیجه
شرکت ناگزیر از پیادهسازی الزامات آن هستند .اتفاقی که در ایران هنوز راه درازی
تا رسیدن به آن وجود دارد؛ اما میتوان در نظر گرفت که لزوم ًا نباید مدل پیشرفت
فضای کسبوکار در ایران شبیه به غرب باشد؛ بهویژه با توجه به اینکه زمینۀ اجتماعی
و فرهنگی متفاوتی هم در اینجا حاکم است .به همین دلیل منطقی مینماید اگر انتظار
 -1مورد تخلف  800میلیون تومانی که به اسم مسئولیت اجتماعی رشکتی در یکی از رشکتهای شستا صورت
گرفت )/284578/http://www.mizanonline.ir/fa/news( .تاریخ دسرتسی :فروردین ( 1396سید تقی
نوربخش در همایش مسئولیت اجتماعی و بهبود فضای کسب و کار گفت :در یکی از بنگاه های اقتصادی زیر
مجموعه سازمان تأمین اجتماعی اعالم شده بود که  800میلیون تومان بابت مسئولیت اجتماعی و کمک به
کودکان کار به یک  NGOپرداخت شده است؛ اما زمانی که بررسی کردیم مشخص شد که حتی هیات مدیره
این سازمان مردم نهاد نیز مشخص نیست و اثری از این بنگاه اجتماعی نبود).
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داشته باشیم ،شرکتها خودشان در این راه پیشقدم شوند .این راه مخصوص ًا برای
شرکتهای بزرگ شستا که زیرمجموعه یک سازمان مادر هستند ،راحتتر مینماید
چون میتوان از امکانات و الزامات سازمان مادر نیز انتفاع برد.
در شرکتهای شستا نبود بودجۀ اختصاصی و گزارشدهی و تنیده نبودن برنامهها
در استراتژی سازمانی نشان از عملکرد ضعیفی در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی
دارد .بااینوجود میتوان نمونههای بسیار موفق از موارد خالقانه مسئولیت اجتماعی
شرکتی را مشاهده کرد .باید گفته شود که گرچه این موارد اص ً
ال کم نیستند؛ اما
وابسته به خالقیت فردی و ابتکار عمل شخص مدیر یا انجام دهنده آن هستند؛ یعنی
این فعالیتها بهلحاظ سازمانی اهمیت ندارند و اهمیت آنها فردی است؛ بهطوریکه
در نبود فرد عالقهمند احتمال دارد انجام آنها متوقف شود .البته باید در نظر داشته
باشیم که آنچه در این شرکتها شایسته تقدیر است توجه به الزامات قانونی ،حقوق
کار و در نظر گرفتن محیطزیست در فعالیتهاست.
درنهایت باید اشاره کرد که مسئولیت اجتماعی از توانایی اجتماعی و توان کنشگری
ناشی میشود .هر سازمانی بهطورکلی به خاطر تأثیر زیادی که روی مسائل مختلف
جامعه ازجمله بیکاری ،وضعیت محیط ،کیفیت زندگی و  ...دارد ،در رفاه جامعه سهیم
است؛ بنابراین چون سازمانها توان شکل دادن به وضعیت جامعه را دارند ،جامعه
باید آنها را در نوع و شیوه تأثیرگذاریشان روی وضعیت جامعه مسئول بدانند .با
توجه به فرصتها و پتانسیلهایی که مدیران برای این شرکتها برشمردند ،میتوان
انتظار داشت با سیاستگذاری بهتر و بیشتر در زمینۀ مسئولیت اجتماعی شرکتی این
شرکتها بتوانند نقش فعالتر و درخور جایگاه و شأنیت تأمین اجتماعی در جامعۀ
ما بازی کنند؛ بنابراین موارد زیر بهعنوان راهکارهای عملی که میتواند مسئولیت
اجتماعی شرکتهای شستا را ارتقاء ببخشد پیشنهاد میشود:
 آموزش مسئولیت اجتماعی به مدیران بهویژه در سطوح باالی مدیریتی؛ این آموزشباید چند بخش اساسی داشته باشد؛ آشنایی با تعاریف و معیارهای مسئولیت اجتماعی،
آشنایی با استانداردهای مسئولیت اجتماعی و شیوههای بینالمللی گزارشدهی
مسئولیت اجتماعی شرکتی ،آشنایی با بهترین نمونههای مسئولیت اجتماعی در دنیا،
آشنایی با سرمایهگذاری مسئوالنه شرکتهای بیمه ،آشنایی با عملکرد مسئولیت
اجتماعی در کشورهای درحالتوسعه
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سیاستگذاری جامع توسط سازمان تأمین اجتماعی برای شرکتهای زیرمجموعه؛سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان چتری فراگیر که میتواند عملکرد یکسانی را در
تمام شرکتهای زیرمجموعه پیاده کند باید همانطور که قوانین کار را بهصورت
حداکثری و با بهترین شرایط پیادهسازی میکند ،مسئولیت اجتماعی شرکتی را نیز در
دستور کار خود قرار بدهد .در همین راستا میتوان اقدامات زیر را انجام داد:
 در نظر گرفتن بودجه برای فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتی ،مث ًال هر شرکت
باید درصد خاصی از سود ساالنه خود را صرف اجتماع محل فعالیت خود کند؛
 ملزم ساختن شرکتها به گزارشدهی ساالنه فعالیتهای مسئولیت اجتماعیشرکتی؛
 انتخاب شرکت برتر از نظر مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ پیادهسازی استاندارد ایزو 26000؛ -گنجاندن مسئولیت اجتماعی شرکتی در برنامهریزی استراتژیک شرکتها.

 در نظر گرفتن اصل تنوع؛ بیشتر فعالیتهای شرکتها روی محیطزیست متمرکزشده است ،درحالیکه اگر فعالیتها دامنۀ وسیعتری پیدا کنند و متنوعتر بشوند
گروههای مختلف اجتماعی میتوانند بهرهمند شوند .شستا میتواند از این قابلیت خود
برای برجستهکردن مسائل اجتماعی گروههای خاص و حاشیهای استفاده کند .همچنین
مستمریبگیران خود سازمان زمینۀ مناسبی برای انواع فعالیتها را فراهم میکنند.
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