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بررسی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت  
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا(

»مسئولیت اجتمـاعی شرکتی« مفهومی است که طی دهۀ اخیر 
بازتاب گسترده ای در حوزۀ کسب وکار داشته است و بر مالحظاتی 
اخالقی داللت دارد که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی باید نسبت 
به محیط زیست، جامعه، و انسان مدنظر داشته باشند. براین اساس، 
بنگاه ها به مثابه عضوی از جهان زیست دانسته می شوند که در قبال 

آن تعهداتی دارد. 

اهمیت مسئولیت اجتماعی تاحدزیادی به گسترش شکاف میان نقش های 
اقتصادی و اجتماعی شرکت ها مربوط می شود. پیشتر کسب وکارها صرفًا 
براساس کارکردهای اقتصادی شان شناخته می شدند و دستیابی به حداکثر 
سود هدف اصلی به شمار می آمد، اما بروز انواعی از پیامدهای منفی ناشی 
از این رویکرد در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، و ارزشی 
موجب شد تا رویکردی شکل بگیرد که بنگاه ها را متعهد کند تا فرایندها 
و مأموریت های شان را به نحوی بازطراحی کنند که از بروز پیامدهای منفی 
پیشگیری و یا چنین پیامدهایی جبران شود، و فراتر از آن اقداماتی را 
به منظور انتفاع جامعه مدنظر قرار دهد؛ برای مثال در برخی کشورها، 
شرکت های بزرگ اقتصادی مکلف اند بخشی از سود سالیانۀ خود را در 
راستای اهداف اجتماعی نظیر ایجاد زیرساخت های آموزشی و بهداشتی و 

اقدامات زیست محیطی هزینه کنند.
اقداماتی  به مثابـه  شرکتی  اجتمـاعی  مسئولیت  ابتدایی،  در سطوح 
عام المنفعه و خیریه ای مدنظر بود، اما در سال های اخیر چنین اقداماتی 

پیشگفتار مؤسسه
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به مثابه اقدامی راهبردی به منظور ارتقاء برند سازمانی مدنظر قرار گرفته 
که می تواند ضمن افزایش اعتبار و سرمایۀ اجتماعی شرکت، به افزایش 

فروش محصوالت آن نیز کمک کند.
پاسخگویی، شفافیت، رفتار اخالقی، احترام به منافع ذی نفعان، احترام به 
قانون، احترام به هنجارهای بین المللی، و احترام به حقوق بشر مؤلفه های 

اصلی مسئولیت اجتماعی شرکت هاست.
اجتماعی کشور  بیمۀ  نهاد  بزرگترین  به عنوان  اجتماعی  تأمین  سازمان 
براساس اصل همبستگی اجتماعی، و در راستای ارتقاء عدالت اجتماعی 
پدید آمده است. این سازمان اجتماعی بنا به برخی مقتضیات طی سه 
دهۀ اخیر شرکت های اقتصادی متعددی را تأسیس کرده و یا از سوی 
دولت به این سازمان واگذار شده است. براساس خطوط راهنمای انجمن 
بین المللی تأمین اجتماعی، گسترده شدن بنگاه داری در سازمان های تأمین 
اجتماعی این نگرانی را به همراه دارد که ماهیت و هویت اجتماعی این 
سازمان ها به تدریج دچار دگردیسی شود و بنگاه داری اقتصادی در اولویت 
سیاست گذاری های این سازمان ها قرار گیرد. این گزارش پژوهشی با درک 
این نگرانی تدوین شده و به دنبال بررسی عملکرد شرکت های وابسته به 
سازمان تأمین اجتماعی در زمینۀ مسئولیت اجتماعی شرکتی از دیدگاه 
این  امید است که  این حوزه است.  برخی صاحب نظران و کارشناسان 

گزارش مورد توجه و استفادۀ کارشناسان این حوزه قرار گیرد. 
شایان ذکر است که دیدگاه های ارائه شده در این گزارش لزوماً بیانگر 
نظرات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی نیست و مؤسسه در 
خصوص مصاحبه ها و مطالب درج شده جهت گیری و مسئولیتی ندارد.

دکتر شهرام غفاری
رئیس مؤسسه
پاییز 1396

ـه
سس

 مؤ
ـار

گفت
یش

پ

مسئولیت اجتماعیکلمات کلیدی
شرکت های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
حوزۀ کسب و کار
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مسئولیت اجتماعی شرکتی1 یک مفهوم مربوط به دنیای کسب وکار محسوب 
می شود که با حوزه های اخالق، جامعه و رفاه در ارتباط است. مسئولیت اجتماعی 
اخالق  زیرمجموعه  و  شرکت هاست  اخالقی  مالحظات  جزو  به واقع  شرکتی 
کسب وکار دسته بندی می شود که به موجب آن شرکت ها به غیراز تعهدات مالی و 
اقتصادی که دارند باید در قبال انسان ها و محیط زیست یا به عبارت دیگر، جامعه 

نیز مسئول و متعهد باشند. 

به واقع مسئولیت اجتماعی شرکتی می خواهد بگوید که کسب وکار تافته جدا بافته ای 
از محیطی که در آن به فعالیت می پردازد نیست، بلکه یک عضو ارگانیک آن 
محسوب می شود و باید تمامی ارگان های دیگر اعم از جامعه، فرهنگ، محیط زیست، 
قوانین و مقررات و غیره را در محاسبات خود دخیل کند. به طورکلی ذیل مسئولیت 
اجتماعي شرکتی تصمیم گیران متعهد می شوند اقداماتی انجام بدهند که اضافه 
بر تأمین سود شرکت، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم آورد؛ بنابراین 
مسئولیت اجتماعي، یک تعهد است که مؤسسات باید در قبال آن پاسخگو باشند. 
ثانیاً، مؤسسات مسئول هستند که از اقداماتی از قبیل آلوده کردن محیط زیست، 
اعمال تبعیض در امور استخدامي، بي توجهي به تأمین نیازهاي خود و تولید کردن 
محصوالت زیان آور که به سالمت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند و همچنین 
سازمان ها باید با اختصاص منابع مالي و با اقداماتي از قبیل: کمک به فرهنگ 
کشور و مؤسسات فرهنگي و بهبود کیفیت زندگي، در بهبود رفاه اجتماعي بکوشند. 
درنهایت، مقصود از مسئولیت اجتماعي این است که چون سازمان ها تأثیر عمده اي 
بر اجتماع دارند، الجرم چگونگي فعالیت آنها باید طوری باشد که در اثر آن ضرری 
به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، سازمان های مربوطه ملزم به جبران آن 
باشند. به عبارت ساده تر، سازمان ها باید به عنوان جزئي مرتبط با نظام بزرگ تر که 

در آن قرار دارند، عمل کنند )خلیلي عراقي، 1384(.

مسئولیت اجتماعی از زمانی اهمیت پیدا کرد که شکاف گسترده ای میان نقش های 
اقتصادی و اجتماعی شرکت ها پدیدار شد. تا پیش از آن کسب وکارها تنها با کارکرد 

1- Corporate Social Responsibility

مقدمه و بیان مسئله
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اقتصادی خود شناخته می شدند، تنها به سود حداکثری توجه می کردند، صرف هزینه 
بدون بازگشت مالی برای آن ها قابل تصور نبود و خالصه مسئولیت اجتماعی جزو 
وظایف آن ها به شمار نمی رفت؛ اما فعالیت های صرفاً اقتصادی شرکت ها به نوبه خود 
روی جامعه اثرات گوناگون دارد. این آثار همان طور که گفته شد طیف وسیعی از عوامل 
محیطی مثل محیط زیست، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و آداب ورسوم، ارزش ها، خانواده و ... 
را دربر می گیرد. پس فعالیت های اقتصادی شرکت ها تنها پیامدهای اقتصادی ندارد و 
آن ها در قبال انواع پیامدهای غیراقتصادی نیز مسئول هستند و بایستی خسارات وارد بر 
محیط را به نحوی جبران کنند. همین جا نقطه شروع مسئولیت اجتماعی شرکتی است.

اگر کسب وکارها به مسئولیت اجتماعی خود در قبال جامعه متعهد باشند، نه تنها 
جامعه از این تعهد انتفاع می برد و بخشی از مسائل اجتماعی و زیست محیطی می تواند 
از این طریق مرتفع شود، بلکه خود شرکت ها از این طریق می توانند شهرت و اعتبار 
خود را در میان مشتریانشان مدیریت کنند. پژوهش ها نشان می دهد شرکت هایی 
که بیشتر به تعهدات اخالقی خود پایبند بوده اند، تصویر برند بهتر و وفاداری مشتری 
بیشتری داشته اند )دولت آبادی رضایی، جوشیار نجف آبادی، خزایی پور و وریج کاظمی 

1392، حسینی، رضایی و حسین آبادی1392، عباسی، زندی لک و خلیفه 1394(.

مسئولیت اجتماعی می تواند در چند سطح مختلف در سازمان پیاده شود. ساده ترین 
سطح عملکرد مسئولیت اجتماعی فعالیت های خیریه است که یک سازمان می تواند 
جدا از فعالیت اقتصادی خود به آن بپردازد. این فعالیت ها لزوماً ارتباط خاصی 
با حوزه تخصصی آن سازمان ندارند. در باالترین سطح، فعالیت های مسئولیت 
اجتماعی می تواند در راهبردهای اقتصادی یک شرکت تنیده باشد؛ به طوری که 
اقتصادی شرکت  با فعالیت های  یا تضادی  تناقض  عملکرد مسئولیت اجتماعی 
نداشته باشد و در راستای فعالیت های اقتصادی شرکت اتفاق بیفتد. مسئولیت 
صرفاً به ارائه کاال و خدمات محدود نمی شود؛ بلکه به نحوۀ استفاده از منابع مربوط 
می شود )زادک و اوان، 1997(.  مسئولیت شامل رفتار اجتماعی و اخالقی نیز 
دربر  را  اخالقی  و  فنی  اجتماعی،  سازمانی،  پیامدهای  تمامی  طوری که  می شود؛ 

می گیرد )ابزری و یزدان شناس، 1386(.

گرچه دربارۀ مسئولیت اجتماعی و تعریف های 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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26000 بسنده می کنیم که بتواند چارچوبی برای سنجش عملکردهای مسئولیت 
اجتماعی شرکت های وابسته به تأمین اجتماعی برای ما فراهم کند. بنابر تعریف 
ایزو 26000 مسئولیت اجتماعی شرکتی، هفت مؤلفه اصلی جزو استاندارد مسئولیت 

اجتماعی شرکت محسوب می شوند )وب سایت رسمی استاندارد ایزو(1:

پاسخگویی

شفافیت

رفتار اخالقی

احترام به منافع ذی نفعان )ذی نفعان افراد یا گروه هایی هستند 
که از رفتار سازمان تأثیر می پذیرند یا بر آن اثر می گذارند(

احترام به قانون

احترام به هنجارهای بین المللی

احترام به حقوق بشر

سازمان تأمین اجتماعی سازمانی است که بر اساس اصولی چون گسترش عدالت 
به نظر می رسد  اجتماعی پدید آمده است.  افزایش همبستگی  برای  اجتماعی و 
شرکت های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی هم باید در راستای اهداف تأمین اجتماعی 
سازمان یافته باشند. این پژوهش به دنبال آن است که ببیند عملکرد شرکت ها وابسته 
به سازمان تأمین اجتماعی – شستا- در زمینۀ مسئولیت اجتماعی شرکتی چگونه است. 
به این منظور بهتر است ابتدا به کلیاتی دربارۀ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 

پرداخته شود.

 معرفی شستا

هلدینگ  شرکت  شستا2:  به اختصار  یا  اجتماعی،  تأمین  سرمایه گذاری  شرکت 

htm.http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000 -1، تاریخ دسرتسی: آذر 1395

تاریخ  است.   /http://www.ssic.ir آدرس:  به  شستا  رسمی  سایت  وب  از  برگرفته  اطالعات  تمامی   .-2

دسرتسی: بهمن ماه 1395
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سرمایه گذاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی ایران است که در زمینۀ مدیریت 
مبادالت سهام شرکت ها،  و  دارایی  بازرگانی، مدیریت  و  تجارت  سرمایه گذاری، 
فعالیت می کند. شرکت شستا در سال 1365 در قالب یک شرکت سهامی خاص، 
با سرمایه اولیه 2 میلیارد تومان، از دارایی های سازمان تأمین اجتماعی ایران تأسیس 
گردید. در حال حاضر، 10 درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به شستا 
است. شستا یک شرکت سرمایه گذاری مادر )هلدینگ( است که مجموعه ای با بیش 

از 170 شرکت و مؤسسه را اداره می کند.

در حال حاضر هیئت مدیره این شرکت متشکل از پنج عضو است. اعضای هیئت مدیره:

رضا نوروززاده )مدیرعامل و عضو هیئت مدیره(؛

علی عبدالعلی زاده )رئیس هیئت مدیره(؛

مرتضی لطفی )نایب رئیس هیئت مدیره(؛

محمد سعیدی )عضو هیئت مدیره(؛

رضا راعی )عضو هیئت مدیره(؛

غالمعلی عابدی )عضو هیئت مدیره(.

 رشکت های تابعه

شستا دارای تعداد زیادی شرکت و هلدینگ است که هر کدام از این هلدینگ ها 
به نوبۀ خود از شرکت های متعددی تشکیل شده اند. در مجموع نه شرکت یا هلدینگ 

مجزا در وب سایت رسمی شستا به عنوان زیرمجموعه معرفی می شوند:

نفت و گاز و پتروشیمی تأمین؛

سرمایه گذاری دارویی تأمین؛

سرمایه گذاری صبا تأمین؛

سرمایه گذاری سیمان تأمین؛

سرمایه گذاری عمومی تأمین؛
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سرمایه گذاری صدر تأمین؛

سرمایه گذاری عمران و حمل ونقل تأمین؛

سرمایه گذاری انرژی تأمین؛

سرمایه گذاری صنایع نوین تأمین.

جا دارد هر کدام از این شرکت ها )و هلدینگ ها( به طور جداگانه معرفی شوند، فعالیت 
آن ها مشخص شود و به خصوص معلوم شود که آیا عملکرد مسئولیت اجتماعی 
دارند یا خیر. اینکه این شرکت ها عملکرد مسئولیت اجتماعی دارند و اگر دارند این 
عملکردها حول چه فعالیت هایی صورت می گیرد، جزو اهداف این پژوهش است و در 
قسمت یافته ها به آن اشاره می شود. اینجا در بخش معرفی، تنها به آنچه برای معرفی 
در وب سایت این شرکت ها آمده است بسنده می کنیم. درواقع می خواهیم ببینیم آیا 
مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان اهداف و مأموریت سازمانی یا استراتژی کلی این 
شرکت ها در نظر گرفته شده است یا خیر. این امر به ویژه وقتی اهمیت پیدا می کند که 
در بیانیه چشم انداز، مأموریت و راهبردهای شستا به عنوان هلدینگ مادر مسئولیت 

اجتماعی به صراحت ذکر شده است:

 بیانیه چشم انداز و مأموریت )شستا(

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( یک هلدینگ چند رشته ای است که 
با رویکرد سهامداری در صنایع با مقیاس باال، صنایع تولیدکننده کاالها و خدمات 
واسطه ای که کشور در آنها دارای مزیت رقابتی است تمرکز دارد. حفظ و ارتقای 
ارزش ذخایر و سرمایه های بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی برای شستا یک اصل 
است. برای این منظور شستا به طور فعال اقدام به سرمایه گذاری در صنایع هدف و 

دارای بازدهی مطلوب خواهد نمود.

این شرکت هم اینک از سهولت تأمین منابع مالی، سهولت فرصت یابی اقتصادی و 
سهولت دسترسی به منابع انسانی شایسته بهره می برد و می کوشد با ایجاد نظام 
راهبری مؤثر شرکتی و مدیریت علمی، افزایش تأثیرگذاری بر فضاهای کسب وکار، 
تقویت قابلیت مشارکت در طرح های توسعۀ جدید، توسعه سرمایۀ انسانی شایسته، 
دسترسی به اطالعات روزآمد، جاری سازی ایده های نوآورانه و خالق و توسعه 
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فعالیت ها در عرصه بین المللی به این هدف واال دست یابد. شستا با استفاده بهینه 
از قابلیت های بالقوه خود و حفظ جایگاه برتر در مجموعه شرکت های سرمایه گذاری 
چندرشته ای کشور به دنبال فعالیت اقتصادی قانونمند، پاسخگو، مطمئن و پایبند به 
مسئولیت های اجتماعی می باشد. چنین فعالیتی، حقوق صاحبان سهام را حفظ نموده و 

شرایط توسعه پایدار را فراهم می کند.

 راهربدها

گسترش فعالیـت های بین المللی در ابعـاد سرمایـه گـذاری، 
سرمایه پذیری و حضور در بازارهای بین المللی

توسعه حضور در بازار سرمایه؛

تکمیل زنجیره ارزش در صنایع هدف تا دستیابی به مقیاس 
و گستره اقتصادی؛

افزایش بهره وری شرکت های تابعه، استفاده بهینه از ظرفیت های 
موجود و افزایش بازدهی از دارایی ها؛

تقویت نظام راهبری شرکتی با هدف افزایش پاسخگویی و 
شفافیت و ارتقای سطح نظارت و کنترل شرکت های تابعه.

رشکت های زیرمجموعه: نفت و گاز و پرتوشیمی تأمین

این شرکت یک هلدینگ مادر است که تعداد زیادی شرکت تابع دارد. تمامی 
بخش های مربوط به معرفی شرکت، اهداف و مأموریت و ساختار سازمانی و غیره 
در وب سایت رسمی شرکت خالی است؛ اما در صفحه مربوط به این شرکت در 

وب سایت شستا آمده است:

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمي تأمین )تاپیکو(، یک هلدینگ است که 
در حوزه های باالدستي صنعت پتروشیمي با اولویت گروه متانول، الفین و پلي الفین ها، 
در بخش باالدستي صنعت نفت و گاز با اولویت تولید نفت و گاز در میادین مشترک، 
در بخش پایین دستی صنعت نفت با اولویت پاالیشگاه های میعانات گازی، ایجاد 
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پتروپاالیشگاه ها و توسعه خوراک واحدهای پتروشیمي با اولویت طرح های NGL و 
در بخش پایین دستی پتروشیمي با اولویت محصوالت تکمیل کننده زنجیره ارزش، 
تمرکز خواهد کرد. جهت گیری سرمایه گذاری های تاپیکو در صنعت نفت، گاز و 
پتروشیمي دارای ویژگي هایي از قبیل نزدیکي به سواحل و بنادر صادراتي، تمرکز بر 
خوراک گازی، بزرگ مقیاس بودن، بهره مندی از تکنولوژی های برتر تولید و مشارکت 
با شرکت های معتبر داخلي و بین المللی مي باشد، به طوری که بتواند جذابیت باالتری 
در زنجیره ارزش ایجاد نماید. تأمین بیشترین ارزش پایدار برای ذی نفعان برای تاپیکو 
یک اصل است. این شرکت هم اینک از تنوع باالی پرتفوی، وجود پروژه های متنوع و 
توان توسعه پایدار در سودآوری، توان باالی مشارکت در طرح های بزرگ صنعت در 
کشور و سهم مناسب از بازار داخلي و صادراتي در محصوالت صنعت بهره مي برد و 
مي کوشد با توانایي بیشتر جهت مشارکت و تأمین مالي در اجرای طرح های توسعه 
با شرکت های معتبر بین المللي در داخل و خارج از کشور، تخصص و قابلیت بیشتر 
هلدینگ در حوزه های فني صنعت و مدیریت پروژه ها، توانایي بهره مندی از ابزارهای 
جدید و مدرن تأمین مالي و توانایي بیشتر در تحقیق و توسعه راهبردی در صنعت به 
این هدف واال دست یابد. اولویت محوری تاپیکو شامل انجام فعالیت های اقتصادی 
با رعایت اصول قانونمندی، شفافیت عملکرد، پاسخگویي و پایبندی به مسئولیت های 
اجتماعي با هدف تأمین بیشترین ارزش برای ذی نفعان و ایجاد توسعه پایدار مي باشد.

 رشکت های زیرمجموعه: رسمایه گذاری دارویی تأمین

در بخش معرفی وب سایت رسمی این شرکت آمده است: شرکت سرمایه گذاری 
دارویي تأمین )TPICO( در سال 1382 در راستاي مدیریت استراتژیک شرکت های 
دارویي متعلق به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( که سابقۀ برخي از 
آن ها به بیش از نیم قرن می رسد تأسیس گردید. این شرکت با تولید بیش از 70% 
مواد اولیۀ دارویي، %30 محصوالت نهایي و فرآورده های دارویي و توزیع بیش از 
%40 محصوالت این صنعت، به عنوان بزرگ ترین هلدینگ دارویي کشور و یکي از 
بزرگ ترین گروه هاي دارویي منطقۀ خاورمیانه شناخته می شود و با صادرات به بیش 
از 50 کشور در پنج قاره جهان، مقام اول صادرات دارو در ایران را کسب نموده است. 
TPICO هم اکنون مدیریت 30 شرکت دارویي با حدود 8000 نفر نیروي انساني را 

برعهده دارد و با هدف قرار دادن حفظ و ارتقاء جایگاه گروه در بازارهاي داخلي و 
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صادراتي و دستیابي به سودآوري حداکثري، توانسته است فضاي نویني را در مدیریت 
راهبردی، سرمایه گذاری و پورتفوی این صنعت و صنایع وابسته به آن پدید آورد.

چشم انداز: رسالت و افق فعالیت های این شرکت در بزرگ ترین مجموعه سرمایه گذاري 
دارویي کشور دربرگیرنده تحقیق، تولید و توزیع داروها، مواد دارویي، مکمل ها و دیگر 
محصوالت مؤثر بر سالمتي انسان با استفاده از فناوري پیشرفته و مدیریت هوشمند 
براي حفظ تندرستي و شادابي مردم جهان است. در این راستا، ارتقای علمي سرمایه هاي 

انساني و حفظ منافع کلیه ذی نفعان، تکمیل کننده این رسالت است.

ارزش های محوری ما عبارت اند از باور و اعتقاد عمیق به:

ارتقاء  ارزش های  به وسیله  شرکت  بنیان  تقویت  و  تحکیم 
اقتصادي؛

ایجاد هم افزایی؛

ایجاد همکاري مؤثر بین شرکت های مجموعه در جهت منافع 
گروه؛

تحول و توسعه در کلیه ابعاد فعالیت های گروه؛

عملکرد با کیفیت در جهت توسعه پایدار؛

اعتالي کرامت انساني.

استراتژی های کلیدی:

ارتقا زنجیره تأمین دارو با تأکید بر نظام ارتباط با مشتري 
و تأمین کنندگان؛

استقرار نظام مدیریت محصول در زنجیره تأمین، تولید و عرضه 
دارو؛

همکاري با دانشگاه ها، صنایع و مراکز تحقیقاتي دارویي معتبر 
داخلي و خارجي؛
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تولید برخي از داروهاي شناخته شده در بازار و با ارزش افزوده 
باال تحت لیسانس شرکت های معتبر جهاني؛

تولید  در  جهان  معتبر  داروسازي  شرکت های  با  مشارکت 
داروهاي با ارزش افزوده باال؛

خرید و انتقال دانش فني تولید داروهاي با تقاضاي مناسب از 
شرکت های معتبر جهاني؛

ارتقاء  هدف  با  مجموعه  دارویي  پورتفوي  ساختار  اصالح 
ارزش افزوده؛

تولید داروهاي جدید به منظور جایگزیني داروهاي وارداتي؛

ارتقاء فرهنگ مصرف داروهاي تولید داخل؛

بسترسازی جهت برند اختصاصي؛

توسعه تولید داروهاي ویژه.

 رشکت های زیرمجموعه: رسمایه گذاری صبا تأمین

شرکت صبا تأمین یک هلدینگ مالی است که در وب سایت رسمی خود اشاره ای به 
مأموریت، اهداف یا چشم اندازها و استراتژی های اصلی سازمان خود نکرده است؛ اما 

در صفحه معرفی آن در وب سایت شستا می خوانیم:

بیانیه چشم انداز

شرکت صبا تأمین یک هلدینگ مالی است که با ارائه  خدمات در بازارهای مالی 
در سطح ملی و بین المللی، نیازهای مجموعۀ شستا، هلدینگ های تابعۀ آن و دیگر 
سازمان های بزرگ مقیاس را تأمین می نماید. حضور فعال و مؤثر در بازارهای مالی و 
کسب بیشترین بازده ممکن در این بازارها با توجه به ریسک های موجود و اقتضائات 
محیطی و نیز نقش آفرینی به عنوان بازوی مالی شستا در هر شرایط از مهم ترین اهداف 
بنیادی شرکت است. برای این منظور صبا تأمین در پنج سال آتی با رویکرد حضور 
موفق در بازارهای مالی هم راستا با چشم انداز شستا، با هدف ارتقاء جایگاه شرکت 
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در میان پنج هلدینگ برتر خاورمیانه به جذب و مدیریت منابع مالی موردنیاز برای 
برنامه های توسعه شستا مبادرت خواهد ورزید.

این شرکت هم اینک با داشتن منابع مالی مناسب، نیروی انسانی مجرب و توانمند، 
بازوهای اجرایی فعال در بازارهای مالی، ارتباطات گسترده ی برون سازمانی و چابکی 
در تصمیم گیری می کوشد عالوه بر جذب سرمایه گذاری های خارجی، به یک برند 
معتبر و منحصربه فرد در بین هلدینگ های مالی خاورمیانه و نیز مشاور حرفه ای 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.

دارد  اعتقاد  ضمن  در  ولی  است  اقتصادی  بنگاه  یک  اول  درجه  در  تأمین  صبا 
فعالیت های اقتصادی باید همراه با قانونمندی، شفافیت عملکرد، پاسخگویی و پایبندی 
به مسئولیت های اجتماعی باشد و چنین فعالیتی، حقوق صاحبان سهام را حفظ نموده و 

شرایط توسعه پایدار را فراهم می کند.

 رشکت های زیرمجموعه: رسمایه گذاری سیامن تأمین

در وب سایت رسمی این شرکت آمده است:

مأموریت شرکت سیمان فارس و خوزستان، تولید انواع سیمان و محصوالت و 
خدمات جانبي آن با کیفیتي در سطح باالترین استانداردهاي جهاني و عرضه در 
بازارهاي داخل و خارج است. این شرکت خاک را با همت صنعتگران کارآزموده به 
فراورده اي ارزشمند تبدیل کرده، به سراسر دنیا ارسال می کند و از این طریق منزلت 

ملي را تجلي مي بخشد.

این شرکت تنها به فکر رشد و بزرگتر شدن نیستیم، بلکه می خواهد در صنعت هوشمند 
بماند و با کسب دانش و فناوري روز و انجام برنامه های تکاپو جویانه، پیشاهنگ دانش 
صنعت سیمان باشد. ازاین رو بر اعتالي بی قیدوشرط در کلیه ابعاد سازمان پرداخته و بر 
بهسازي و پیشرفت مداوم امور تأکید مي ورزد. به منظور ایجاد ارزش براي سهامداران، 
براي رشد پایدار و تحصیل سود بلندمدت، خود را متعهد مي داند؛ و بر این باور است 

که سودآوري ناشي از عملیات اثربخش شرط اصلي بقا و رشد شرکت است.
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منابع انساني از مهم ترین دارایي هاي شرکت محسوب می شود. قابلیت و هوشمندي 
این سازمان در جنبه های فني و مدیریتي از طریق جذب و حفظ بهترین استعدادها، 

پرورش آنان، ایجاد و توسعه فرهنگ سازماني مطلوب محقق می شود.

آرمان شرکت خدمت به جامعه و تقویت آبادانی کشور است؛ ازاین رو توجه ویژه به 
بهبود محیط زیست و کاهش آلودگي هاي ناشي از فعالیت های تولیدي از مسئولیت هاي 
اجتماعي جدي آن محسوب مي شود. این شرکت باید در این زمینه خوشنام ترین شرکت 

در صنعت باشد.

فرآورده های این شرکت همواره با مرغوب ترین کیفیت و عادالنه ترین قیمت به 
مشتریان عرضه می شود.

 رشکت های زیرمجموعه: رسمایه گذاری عمومی تأمین

در معرفی این شرکت در وب سایت آن آمده است:
به منظور تحقق برنامه های استراتژیک شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعي )سهامي 
عام(، جهت بهینه کردن شرکت های سرمایه پذیر و ارتقاء ارزش سرمایه گذاری ها، 
تابعه، وابسته و فرعي خود متعاقب  همچنین حفظ روند سودآوری شرکت های 
جلسه مورخ 1382/08/24، اقدام به تأسیس شرکت های سرمایه گذاری تخصصي 
)هلدینگ تخصصي( نمود تا زمینه مناسب تری جهت حفظ منابع و وجوه ناشي از حق 
بیمه های پرداختي بیمه شدگان محترم تأمین اجتماعي را فراهم ساخته، سازماندهی 
مناسب تری را جهت بهره وری بیشتر اجرا نماید. در همین راستا، به منظور مدیریت 
شرکت های صنایع غذایي و دامداري، این شرکت در تاریخ 1382/11/27 به صورت 
»سهامي خاص« و با نام »شرکت سرمایه گذاری غذایي تأمین« تأسیس و تحت شماره 
217159 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسید. با توجه 
به مصوبات مندرج در صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخه 1387/03/01 
و گسترش موضوع فعالیت در راستای سیاست خروج، نام شرکت با عنایت به 
ماده 2 اساسنامه از شرکت سرمایه گذاری غذایي تأمین )سهامی خاص( به شرکت 

سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین )سهامی خاص( تغییر یافت.

در مأموریت و چشم انداز و اهداف این سازمان به مسئولیت اجتماعی هیچ اشاره 
مستقیمی نشده است:
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 مأموریت اصلی:

حفظ و نگهداری شرکت های موردتوافق با اسناد باالدستی در 
راستای ایجاد ارزش افزوده؛

بهینه سازی و ساماندهی شرکت ها؛

سرمایه گذاری و توسعه در حیطه های موردتوافق با شستا.

بیانیه چشم انداز شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین:

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین )TGI( یکی از زیرمجموعه های شرکت 
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( است و کلیه صنایعی که دارای هلدینگ 
تخصصی نیستند را شامل می گردد که در آنها تمرکز بر ادارۀ امور سهام و دارائی 
شرکت ها در راستای ایجاد ارزش افزوده، بهینه سازی و ساماندهی در اشکال مختلف 
آن )تبدیل، تهاتر، واگذاری، ادغام و یا تصفیه( و در صورت لزوم، سرمایه گذاری و 
توسعه می باشد. ارزش آفرینی و حفظ و ارتقاء سرمایه ها و ذخایر محوله از شستا یک 
اصل بنیادین است و برای تحقق این منظور TGI ساالنه مطابق با مصوبه شستا سود 

عملیاتی و غیرعملیاتی خود را تنظیم می نماید.

در حال حاضر امکان حضور در زمینه های فعالیتی متنوع، دسترسی به اطالعات 
روزآمد از واحدهای تابعه و اعتبار اجتماعی در به کارگیری منابع و امکانات، مزیت 
رقابتی ویژه ای را برای TGI حاصل کرده است و تالش می گردد تا با توسعه قابلیت ها 
از طریق هوشمندی و چابکی و تقویت توانمندی های داخل سازمان در زمینه های 
مالی، حقوقی و سرمایه گذاری به اهداف خود دست یابد و در این راستا با حفظ حقوق 
صاحبان سهام و توجه ویژه به توسعه پایدار فعالیت های خود را در چارچوب قانون، 

قابل پاسخگو به انحاء مختلف، صیانت از دارایی های سهامداران را تضمین می نماید.

راهبرد شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین:

صیانت و ایجاد ارزش افزوده دارائی های مادی و معنوی و سهام محول شده به هلدینگ ؛

توسعه جذب سرمایه و نقدینگی و افزایش ضریب نقد شوندگی دارائی ها از طریق 
تبدیل، تهاتر، واگذاری، ادغام و تصفیه )عدم تحقق امر واگذاری نباید موجب کاهش 
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ارزش دارائی ها شود(؛

افزایش بهره وری شرکت های تابعه، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و افزایش 
بازدهی از دارایی ها؛

تقویت نظام راهبری با هدف افزایش پاسخگویی و شفافیت و ارتقای سطح نظارت و 
کنترل شرکت های تابعه.

 رشکت های زیرمجموعه: رسمایه گذاری صدر تأمین

معرفی شرکت: شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین در سال 1378، با سرمایه ثبتی 
یک میلیارد ریال، تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( به عنوان 
یکی از هلدینگ های تخصصی در حوزۀ صنایع کاشی و سرامیک در قالب سهامی 
خاص تأسیس شد. در سال 1387 و با توجه به سند چشم انداز شرکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی )شستا(، جهت گیری جدیدی برای هلدینگ صدر تأمین، تعیین و ورود 
به حوزۀ صنعت کانی های فلزی و غیرفلزی در دستور کار این هلدینگ قرار گرفت. 
صنایع معدنی در کنار پتروشیمی جز صنایع استراتژیک کشور محسوب می شود و 
به دلیل مزیت نسبی ایران و میزان ذخایر قابل توجه 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 
قابل مالحظه است. در ادامه مأموریت و چشم انداز این سازمان را می خوانیم. از آن 
مهم تر مأموریت اخالقی سازمان است که به طور جداگانه در وب سایت آن آمده 

است و می تواند بسیار شبیه به مسئولیت اجتماعی تلقی شود.

چشم انداز: دسترسی به 15 درصد بازار ردۀ اول و دوم فوالد، ردۀ اول و دوم مس 
و ردۀ اول طال در طی پنج سال آتی )1393- 1397( از طریق سرمایه گذاری در 
صنایع معدنی و فلزی حداقل به میزان 105،000 میلیارد ریال در طی پنج سال 
)1393-1397( به نحوی که ارزش روز سرمایه گذاری در پایان دوره به 315،0000 

میلیارد ریال برسد.

مأموریت: شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین )سهامی عام( مأموریت خود را ارزش آفرینی 
برای کلیه ذی نفعان و ارتقاء ارزش بلندمدت دارایی سهامداران از طریق اداره شرکت ها 
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در حوزۀ تخصصی صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی؛ و از طریق ایجاد، مالک شدن و اداره 
شرکت های دارای پتانسیل قوی در خلق ارزش در حوزۀ پی جویی، شناسایی، اکتشاف، 
استخراج و فرآوری کانی های فلزی و غیرفلزی و صنایع وابسته و بهره گیری از کلیه 
امکانات و توانمندی های هلدینگ به منظور سرآمد کردن شرکت ها در صنعت مرتبط 
می داند. برای این منظور هلدینگ صدر تأمین در پنج سال )1393-1397( آتی اقدام 

به سرمایه گذاری جدید به میزان 105،0000 میلیارد ریال خواهد نمود.

اهداف

1- دسترسی به 15 درصد بازار رده اول و دوم فوالد، رده اول و دوم مس و رده اول 
طال در طی پنج سال آتی )1393-1397(؛

2-  خروج از سرمایه گذاری های غیر مرتبط؛

3-  بهینه سازی نسبت های اهرمی؛

4-  ارتقاء بهره وری و کارایی؛

5- ارتقاء نظام های کسب وکار هلدینگ.

راهبردهای اصلی شرکت: با عنایت به توسعه فعالیت های شرکت سرمایه گذاری 
صدر تأمین در بخش صنایع معدنی، جهت گیری های اصلی همچون حفظ و ارتقاء، 
توانمندسازی و توسعه ای در ارائه راهبردها در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است 
از آنجایی که مقرر است شرکت به صورت تخصصی در فعالیت های بخش معدن و 
صنایع معدنی حضور داشته باشد، در نظر دارد در طی برنامۀ پنج ساله، زنجیرۀ ارزش 
فعالیت های خویش را در این حوزه تکمیل نماید. بر همین اساس راهبردهای اصلی 

شرکت در چهار رویکرد بازنگری شده زیر ارائه شده است:

-  توسعه سرمایه گذاری در حوزه های جذاب صنعت )در مقیاس مناسب(؛

- ارتقاء و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری )فعلی( با تأکید بر توان خلق ارزش؛

- ارتقاء بازدهی با بهره گیری از توسعه زنجیره ارزش و ابزارهای مالی؛

-  ارتقاء توانمندی ها.

ارزش های محوری: ارزش های حاکم و نافذ بر کلیه فعالیت های شرکت مبتنی بر 
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ارزش های محوری ذیل است که با توجه به ارزش های محوری شستا در نظر گرفته 
شده است.

مسئولیت پذیری و پاسخگویی؛

شفافیت در ارائه اطالعات با حفظ حفاظت و صیانت از آن؛

همکاری، همدلی، مشارکت و هم افزایی؛

تعالی و بهبود مستمر کلیه فعالیت ها؛

صحت، دقت، سرعت در تولید و ارائه اطالعات؛

رضایت ذی نفعان درونی و بیرونی.

منشور اخالقی شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین: این منشور که با استعانت از خداوند 
متعال به منظور اشاعه و اعتالی فرهنگ اسالمی و ارزش های 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 می باشد، اقدام به پیاده سازی 
اصول، مسئولیت های اداری بر مبنای باورها و ارزش های اسالمی و افزایش سطح 

رضایتمندی با توجه به اصول و مفاد زیر می نماید:

1. ارج نهادن به کرامت انسانی و شایسته ساالری؛

2. رعایت انضباط اداری، پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با 
فرهنگ اسالمی و ملی؛

3. یادگیری، خالقیت، نوآوری، گسترش دانش و مهارت ها در جهت بهبود انجام 
مسئولیت های محوله؛

4. تقویت 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 ارباب رجوع با تأکید بر رعایت 

تقوا، عدالت، عزت و اعتدال؛

5. رعایت 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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6. استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلوگیری از اسراف و تبذیر با رعایت 
صرفه جویی خردمندانه و حذف تشریفات؛

7. دقت و کیفیت و سرعت در موضوع تولید و شفافیت و صحت در ارائه اطالعات 
با رعایت اصل رازداری؛

8. تالش جهت ارتقاء و بهبود مستمر تمامی فعالیت های 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 می اندیشد.

 رشکت های زیرمجموعه: رسمایه گذاری عمران و حمل ونقل تأمین

وب سایت این شرکت خارج از دسترس است. در قسمت بیانیه چشم انداز سایت 
شستا آمده است:

بیانیه چشم انداز: شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل ونقل تأمین یک هلدینگ چند 
رشته ای است که به منظور سودآوری، در بخش ساختمان بر روی پروژه های مسکونی 
دارای توجیه مناسب، در بخش عمران انجام فعالیت های پیمانکاری کامل و جامع در 
مقیاس بزرگ و ترجیحاً همراه با ارائه خدمات تأمین مالي )EPCF(در حوزۀ حمل ونقل 
با حضور مقیاس بزرگ حمل ونقل ریلی بار، و بخش فورواردري و مدیریت حمل ونقل 
جاده ای با تأکید بر تأمین خدمات موردنیاز شرکت های هم گروه، تمرکز خواهد داشت.

حفظ، تقویت و ارتقاء ارزش ذخایر، دارائی ها و سرمایه های موجود در بخش ساختمان، 
عمران و حمل ونقل متعلق به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی برای هلدینگ 

عمران حمل ونقل یک اصل مسلم است.

این هلدینگ با برخورداري از مزیت حمایتي سازمان تأمین اجتماعي و شستا در جهت 
بهره گیری از فرصت های اقتصادي با استفاده از دسترسي به بازار بزرگ خدمات و 
محصوالت موردنیاز شرکت های تابعه شستا و دسترسي به سرمایه انساني شایسته 
می کوشد تا با ایجاد نظام راهبري مؤثر شرکتي و مدیریت علمي و تأثیرگذاری در 
فضاهاي کسب وکار، توانایي مشارکت در اجراي طرح های توسعه، فعالیت بین المللی 
و دسترسي به اطالعات روزآمد و جاری سازی ایده های نوآورانه و خالق را تقویت 
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نموده و با قابلیت شناسایی و تعریف پروژه های پربازده و بزرگ مقیاس با استفاده از 
قابلیت تأمین منابع مالی از بازار سرمایه، منابع مازاد شرکت های تابعه، شستا و سازمان 
و همچنین قابلیت بهره گیری از الگوهای مناسب برنامه ریزی و مدیریت خدمات 

حمل ونقل کاالهای عمده در مجموعه تأمین به این هدف واال دست یابد.

هلدینگ عمران و حمل ونقل تأمین یک بنگاه اقتصادي است که فعالیت های خود را 
در راستاي پاسخگویي و شفافیت در عملکرد، شایسته ساالری در جذب نیروي انساني 

و پذیرش مسئولیت اجتماعي هدف گذاری می نماید.

 رشکت های زیرمجموعه: رسمایه گذاری انرژی تأمین

این شرکت ها معرفی در وب سایت ندارند اما در بروشور این شرکت آمده است:

بهبود  آن  دنبال  به  و  کشور  هر  در  اقتصادی  رشد  شدید  وابستگی های  امروزه 
شاخص های اقتصادی با توسعه صنعت برق و استراتژی های تأمین انرژی آن کشور 
بر کسی پوشیده نیست. این واقعیت در کشورهای درحال توسعه، اهمیتی دوچندان 
می یابد و ازاین رو، استراتژی های تأمین انرژی به همراه اقتصادی کردن آن به منظور 
جذب بخش خصوصی، به اولویت اول این کشورها تبدیل شده است. لذا نظر به 
اهمیت این مقوله و ضرورت پرداختن به مسائل بهینه سازی مصرف انرژی در 
گروه شرکت های شستا و همچنین مدیریت دارایی ها واگذارشده به سازمان تأمین 
اجتماعی در حوزه انرژی، شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین )تدکو( در دی ماه 

93 آغاز به کار نمود.

مأموریت: تدکو هلدیگ انرژی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( است 
که در حوزه های آب، برق و خدمات انرژی فعالیت می نماید و مأموریت خود را بهبود 
عملکرد نیروگاه های واگذاری شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی و جذب سرمایه 
جهت توسعه واحدهای کسب وکار جدید در حوزه های ذیل و نهایتاً فروش خدمات 
و هم افزایی درون گروهی قرار داده است. حوزه های فعالیت این هلدینگ اختصاراً به 

شکل زیر تفکیک می شوند: آب، برق، خدمات انرژی.

 رشکت های زیرمجموعه: رسمایه گذاری صنایع نوین تأمین
مأموریت شرکت شمص تأمین عبارت است از سرمایه گذاری در صنایع نوین از 
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طریق تأسیس شرکت ها، خریدوفروش سهام مدیریت و راهبری از طریق مأموریت 
خریدوفروش فناوری، ارتقاء صنایع مستعد توسعه و مشاوره و برنامه ریزی و نظارت 

در برنامه های کالن ملی با رویکرد دانش بنیان.

حوزه کاری شرکت های زیرمجموعه شرکت صنایع نوین تأمین )شمص(

 - شرکت خدمات ارتباطی رایتل: فناوري ارتباطات و اطالعات؛

- شرکت گسترش ارتباطات داتک )گروه(: شبکه و اینترنت باند وسیع؛

-  شرکت فن آوا: شبکه و اینترنت باند وسیع؛

- شرکت پارس الکتریک: الکترونیک، دیتاسنتر و...

با توجه به تعریفی که از مسئولیت اجتماعی شد، در این پژوهش سؤال اصلی ما 
این است که آیا شرکت های ایرانی در قبال جامعه خود و محیطی که در آن به 
فعالیت می پردازند، مسئولیت پذیر هستند یا خیر؛ اما آیا شرکت های ایرانی توانسته اند 
نقش کنشگر اجتماعی به خود بگیرند؟ و اینکه اصوالً توجه به مسئولیت اجتماعی 
شرکتی برای کسب وکارها در ایران یک فعالیت مثبت و مطلوب ارزیابی می شود؟ 
مسئولیت اجتماعی در شرکت های ایرانی در چه سطحی صورت می پذیرد؟ آیا صرفًا 
فعالیت های خیریه ای است که بر سازمان هزینه بار می کند و یا در فعالیت های سازنده 
و سودآور شرکت ها تنیده شده است؟ بر همین اساس اهداف این پژوهش را می توان 

در سه محور زیر خالصه کرد:

- شناسایی برداشت مدیران و صاحب نظران 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 می توان در ایران برای کسب وکارها نقش اجتماعی قائل شد و 
از این طریق تا حدی از آسیب های فعالیت های صرفاً اقتصادی شرکت ها فرو کاست 

و از طرف دیگر جامعه را از بخشی از مشکالت اجتماعی رهایی بخشید.
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مروری بر ادبیات نشان می دهد که عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران 
تا حد نسبتاً قابل قبولی مطالعه شده است )قاسمی، 1374( )مجتهد زاده و طبقیان، 
1390( )منصوری، 1388( )صالحی، صادقی و معین الدین، 1392( )نوائی1393(. 
این پژوهش ها از یک سو بنیان های نظری مسئولیت اجتماعی را شرح داده اند و از 
سوی دیگر به ابعاد مختلف این موضوع در ایران پرداخته اند که می تواند تصویری 
از وضعیت مسئولیت اجتماعی در میان برخی شرکت های ایرانی برای ما ترسیم 
کند. در این قسمت برخی پژوهش های انجام شده در مورد مسئولیت اجتماعی 
شرکتی را مطالعه می کنیم تا با پیشینه تجربی پژوهش در این حوزه بیشتر آشنا 
شویم. همچنین نگاهی به تحقیقات انگلیسی می اندازیم تا از به روزترین روندها در 

زمینه پژوهش مسئولیت اجتماعی شرکتی آگاه شویم.

پژوهش های فارسی

عباسی )1394( معتقد است مصرف کنندگان نسبت به گذشته آگاهی بیشتری 
از مسئولیت اجتماعی شرکت ها پیدا کرده اند و در نتیجه در خصوص فعالیت های 
آن ها حساس تر هستند. با چنین رویکردی پژوهشی با هدف بررسی تأثیر مسئولیت 
اجتماعی شرکت بر ادارک و ترجیح برند توسط مصرف کنندگان در شهر شیراز 
انجام شده است. این پژوهش که به شیوۀ کمی و پیمایش انجام شده است، داده های 
مربوط به نوع ادراک مشتریان از برند و مسئولیت اجتماعی بانک ملت را بررسی 
می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که به طورکلی 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 می شود که مدیران ضمن تأکید بر افزایش 
عواید مالی برای سهامدارن، روابط تجاری منصفانه ای با تأمین کنندگان 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 حسین آبادی )1392( اثر مسئولیت 
اجتماعی بشردوستانه بر وفاداری خریداران صنعتی با میانجی گری شهرت و ارزش 

مروری بر پیشینه تجربی
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ویژه برند را در شرکت های مواد غذایی فعال در شهرک های صنعتی تهران، بررسی 
می نمایند که از طریق نمونه  گیری غیراحتمالی آسان داده ها )مدیران خرید 92 شرکت( 
جمع  آوری شده اند. نتایج نشان می دهند، مسئولیت اجتماعی بشردوستانه شرکت با 
شهرت شرکت و ارزش ویژه برند اثر معنادار دارد، همچنین، شهرت  شرکت بر 
ارزش  ویژه برند و وفاداری اثر معنادار دارد؛ و ارزش ویژه برند به وفاداری اثر معنادار 
دارد. همچنین، با تعیین اثر کل، مسئولیت اجتماعی بیش ترین اثر )0/632( و ارزش 
ویژه برند شرکتی کمترین اثر )0/464( را بر وفاداری دارند. به عبارت دیگر مسئولیت 
اجتماعی بشردوستانه، بیش ترین اثر را بر وفاداری مشتریان داشته است؛ بنابراین طبق 
یافته های این پژوهش مدیران شرکت  ها باید سیاست های خود را حول برندسازی 
ارزش محور سازمان دهند و از آن برای مواجهه با بازار استفاده کنند. از نکات مهمی 
که این پژوهش به آن ها اشاره می کند، نبود مقیاس های بومی برای سنجش مسئولیت 

اجتماعی شرکت ها و غالب بودن نگاه سنتی بین مدیران آن ها است.

از مسئولیت اجتماعی  ویدا مجتهدزاده و فرناز طبقیان )1390( می گویند هدف 
شرکت، دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار از طریق بهبود کیفیت زندگی کارکنان 
شرکت، خانواده های آن ها و کل جامعه است و ازاین رو اجرای مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها را در کاهش فقر و رشد اقتصادی مؤثر می دانند. این تحقیق به بررسی 
مسئولیت اجتماعی شرکت و کاهش فقر و نقش انگیزه در به کارگیری شاخص های 
عملکرد اجتماعی پیشنهادی مرتبط با کاهش فقر می پردازد. در این راستا چندین 
شاخص عملکرد اجتماعی مرتبط با کاهش فقر معرفی شده و مورد بررسی قرار گرفته 
است. نتایج آزمون های این تحقیق نشان می دهد که شرکت ها نسبت به مسئولیت 
اجتماعی تمایل دارند. همچنین تفاوت قابل توجهی در درک افراد به لحاظ جنسیت، 

سن، تحصیالت، طبقه و سابقه شغلی و درآمد وجود نداشت.

این پژوهش ازآن جهت جالب است که به جای رویکرد بازارمحور، یک مسئله 
اجتماعی را مطالعه می کند و به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکتی و کاهش فقر و 
نقش انگیزه در به کارگیری شاخص های عملکرد اجتماعی پیشنهادی مرتبط با کاهش 
فقر می پردازد. فقر از بزرگ ترین مشکالتی است که جوامع با آن دست به گریبان 
هستند که ریشه کن ساختن آن همیشه کار دولت ها یا سازمان های خیریه و مردم نهاد 
اجتماعی شرکتی  رویکرد مسئولیت  پیدایش  با  اما  است؛  نظرگرفته می شده  در 
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بنگاه های اقتصادی نیز می توانند در حل مسائل اجتماعی مثل فقر که مورد توجه این 
پژوهش است، نقش آفرین باشند. پس این تحقیق به بررسی نقش مسئولیت اجتماعی 
شرکتی در کاهش فقر در ایران می پردازد و نتایج آن نشان می دهد که شرکت ها 
به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود مایل به استفاده از شاخص هایی هستند که 
منجر به کاهش فقر می شود. درنهایت این پژوهش پیشنهاد می کند دستورالعمل های 
الزم برای چگونگی مبارزه شرکت ها با فقر باید مشخص شود که بازار بتواند از این  

دستورالعمل ها به عنوان راه حل های عملی استفاده کند.

صنوبر، خلیلی و ثقفیان )1389( تحقیقی درباره رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی با 
عملکرد مالی شرکت ها انجام داده اند. در این پژوهش ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی 
شرکتی شامل شرایط محیط کار، محیط زیست، رفتار کسب وکار، جامعه و اجتماع 
محلی و راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکت های صنعت مواد و محصوالت دارویی 

بررسی می شود.

این پژوهش که به روش پیمایش انجام شده است؛ شرکت های فعال در استان های 
آذربایجان شرقی و تهران را بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد که میان متغیر 
مسئولیت پذیری اجتماعی و هر یک از ابعاد پنج گانه آن با متغیر عملکرد مالی رابطه ای 
وجود ندارد. درواقع این پژوهش نتوانسته است فرض اصلی خود را اثبات کند؛ اما 
نتیجه ای که از ثابت نشدن این فرض می گیرد، قابل توجه است. فقدان وجود رابطه 
مثبت بین این دو متغیر به معنای نادیده گرفتن مسئولیت اجتماعی نیست؛ بلکه 
یافته های این پژوهش به دلیل استفاده از معیارهای کوتاه مدت نتوانسته اند رابطه را 
نشان بدهند. درعین حال 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 ذی نفعان در نظر می گرفتیم، وضعیت متفاوت 
می بود. درعین حال درست است که رابطه وجود ندارد، ولی هیچ شاهدی هم بر مبنای 
اینکه مسئولیت اجتماعی مخل عملکرد مالی شرکت ها باشد به دست نیامده است. 
این پژوهش نتیجه می گیرد فقدان رابطۀ معنی دار بین اتخاذ اصول مسئولیت پذیری 
اجتماعی و عملکرد مالی در بین شرکت های ایرانی، دالیل گوناگونی می تواند داشته 
باشد. شاید یکی از این دالیل، عدم توانایی شرکت های ایرانی در تبدیل عملکرد 
اجتماعی بهتر به عملکرد مالی بهتر است. اگر این شرکت ها بتوانند سهام داران، 
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مشتریان و به طورکلی ذی نفعان خود را نسبت به عملکرد اجتماعی خودآگاه تر سازند 
و ذهنیت مثبت آنان را تقویت کنند، این ذهنیت مثبت به طورقطع باعث کاهش 

هزینه ها و در نتیجه عملکرد بهتر مالی می شود.

محمود معین الدین، غزل صادقی و مهدی عرب صالحی )1392( رابطه بین مسئولیت 
اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
را بررسی کرده اند. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای در زمینۀ 
مسئولیت اجتماعی آن ها نسبت به مشتریان، کارکنان، محیط زیست و نهادهای 
موجود در جامعه )نهادهای آموزشی، نهادهای فرهنگی، نهادهای ورزشی، سازمان های 
بهداشت، بیمارستان ها، نهادهای خیریه، مراکز توان بخشی و غیره( است، اندازه گیری 
شد. از اطالعات 59 شرکت در طول سال های 1389- 1385 استفاده شد. نتایج 
پژوهش نشان می دهد که عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به 
مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ارتباط دارد. ولی عملکرد مالی با مسئولیت 
این  ندارد.  به کارکنان و محیط زیست رابطه معناداری  اجتماعی شرکت نسبت 
پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های مؤثر مربوط به مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلندمدت الزم 
است را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسئولیت 

اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نمایند.

پژوهش های انگلیسی

آرورا و پورانیک1 )2004( می گویند مسئولیت اجتماعی شرکتی دستورکاری است که 
در تقسیم بندی شمالی-جنوبی توسط شمال هدایت می شود. در این راستا آن ها تالش 
می کنند چارچوبی توسعه محور برای زمینه مند کردن مسئولیت اجتماعی شرکتی به 
کار بندند که با مسائل اجتماعی-اقتصادی کشورهای درحال توسعه نیز همخوانی 
داشته باشد. این پژوهش مشخصاً بر مسئولیت اجتماعی در کشور هندوستان متمرکز 
شده است. در این پژوهش روندهای معاصر مسئولیت اجتماعی در هند بررسی 
می شود. نتایج نشان می دهند گرچه شرکت ها در هند از فرایندهای لیبرالیزاسیون و 
خصوصی سازی نفع برده اند؛ اما انتقال از ذهنیت خیریه به مسئولیت اجتماعی شرکتی 

1-  Arora and Puranik
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اتفاق نیفتاده است و بسیار عقب مانده تر از رشد مالی شرکت ها است.

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی در حال حاضر تفکر اندیشمندان و دست اندرکاران 
را به یک اندازه، درباره رفتار شرکت ها اشغال کرده است. ارانسون )2002( استدالل 
می کند اروپا در شکل دادن مباحث مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتی پیشتاز 
فعالیت های خیریه شرکتی که  پورانیک، 2004: 93(.  و  آرورا  از  نقل  )به  است 
نمودهای ابتدایی مسئولیت اجتماعی شرکتی بودند دیگر پاسخ کافی به مسئولیت 
اجتماعی نیستند. به گفته وارد و فاکس )2002( اصطالح مسئولیت اجتماعی شرکتی 
شامل تأثیرات زیست محیطی، اجتماعی و حقوق بشری شرکت ها می شود )همان(. 
اکنون بسیاری از کشورها و شرکت ها فارغ از سطح توسعه یافتگی و صنعتی بودن به 
مسئولیت اجتماعی شرکتی اهمیت می دهند. برای همین تعریف مسئولیت اجتماعی 
شرکتی هنوز موردبحث است و در مورد آن توافق وجود ندارد. بااین وجود وارد و 
فاکس )2002( می گویند زبان هرچه باشد ایده اصلی آن است که کسب وکارها را 

بخشی از جامعه بدانیم و نه جدا از آن )همان(.

کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا تغییرات نهادی زیادی به ویژه در بخش اقتصاد 
کرده اند )گویال 1996، به نقل از آرورا و پورانیک، 2004: 94(. این تغییرات به میزان 
قابل توجهی متأثر از سیاست های بازار آزاد بوده است که آمریکا و مؤسسات مالی تحمیل 
کرده اند و یا به دلیل افول نظام های کمونیستی اروپای شرقی بوده است. فرایند جهانی شدن 
شود.  منتقل  حمایت  عرصه  به  تولید  عرصه  از  دولت  شده  باعث  توسط شرکت ها 
سیاست های ثبات و انطباق که دولت ها در پیش گرفته اند در جهات زیر حرکت کرده اند:

کـاهش نقش نظـارتی دولت در قیمت ها، مقررات گذاری و 
مدیریت فعالیت های اقتصادی؛

خصوصی سازی اموال دولتی؛

عقالنی سازی نرخ های مالیات های مستقیم و غیرمستقیم؛

کاهش هزینه های مالی، که معموالً شامل کاهش سرمایه گذاری های 
عمومی و اجتماعی و یارانه ها و افزایش هزینه های کاربری برای 

خدمات عمومی می شود؛
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لیبرال شدن تجارت شامل تغییر محدودیت حجم به محدودیت 
ترافیک و مشخصاً کاهش شدید نرخ متوسط حمایت تعرفه ای؛

لیبرال شدن  بازار و  تبادل مبتنی بر  حرکت به سمت نرخ 
انتقال های حساب های جاری؛

لیبرال سازی حساب های سرمایه شامل تسهیل قوانین سرمایه گذاری 
خارجی، اجازه به افراد غیرمقیم برای مالکیت دارایی های مالی، 

تسهیل دسترسی به استقراض خارجی برای شرکت های داخلی.

این سیاست ها عواقبی چون نابرابری درآمدی بین اقشار و مناطق مختلف، کاهش نرخ 
اشتغال زایی و حتی در مواردی که رشد اقتصادی وجود داشته است، کاهش تولید در 
بنگاه های کوچک و متوسط، کاهش کیفیت شرایط کار و شبیه به این ها داشته است.

مفهوم مسئولیت اجتماعی کسب وکارها پدیده جدیدی نیست؛ اما ذیل پدیده بزرگ 
جهانی شدن 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 تفکیک ناپذیر 
رفتار شرکت ها تبدیل شده است. فعالیت های خیریه که قبالً مسئولیت اجتماعی 
شرکتی محسوب می شدند، دیگر پاسخ کافی به نظر نمی رسند. مسئولیت اجتماعی 
ابعاد گسترده ای از اقدامات زیست محیطی، اجتماعی و حقوق بشر شرکت ها را در 
برمی گیرد. 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 کسب وکارها هم بخش از جامعه هستند 

و از آن جدا نیستند.

این مقاله مروری بر پیمایش هایی می کند که در حوزه مسئولیت اجتماعی در هندوستان 
انجام شده اند. یکی از این پیمایش ها که توسط »پارتنرز این چنج« در سال 2004 انجام 
شده است، با یک نمونه 536 نفری از شرکت های هندی نشان می دهد که کار خیر 
مهم ترین انگیزه شرکت ها برای مسئولیت اجتماعی شرکتی است. پس ازآن انگیزه 
تصویرسازی، سپس حمایت از کارمندان و اخالق قرار داشته اند. پیمایش سال 2004 
به نسبت پیمایش های قبلی، در مورد شرکت هایی که سیاست مسئولیت اجتماعی 
را در پیش گرفته اند افزایش بازار گزارش می کند. پیمایش همچنین نشان می دهد 
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معموالً این مدیرعامل شرکت )در صنایع مختلف( است که اقدامات مسئولیت 
اجتماعی را آغاز می کند و در پیش می گیرد، به غیراز بخش دولتی که این قوانین 

دولتی است که به شرکت ها رعایت مسئولیت اجتماعی را الزام می کند.

به  نسبت  کنند،  ایفا  اجتماعی  مسئولیت  در  باید  که شرکت ها  نقشی  از  ادراک 
پیمایش های قبلی افزوده شده است. گزارش پیمایش پیشنهاد می کند که این شاید 
به دلیل فضای کسب وکاری باشد که نسبت به داللت های درگیری کسب وکارها 
در مسئولیت اجتماعی با توجه خاص به زمینه کشور هندوستان آگاه تر است. همه 
این پیمایش ها رابطه مستقیمی میان فعالیت مسئولیت اجتماعی، و سن وگردش مالی 
شرکت نشان می دهند؛ یعنی هرچه شرکت قدیمی تر باشد و گردش مالی آن بیشتر 

باشد، عملکرد مسئولیت اجتماعی بیشتری هم دارد.

موارد زیادی از شرکت های هندی وجود دارند که در مسائل اجتماعی زیادی درگیر 
شده اند، مسائلی چون سالمت، توسعه روستایی، توانمندسازی زنان، هنر، میراث 
تاریخی، فرهنگ و غیره. هرچند با توجه به رشد اقتصادی شرکت ها از یکسو و وضعیت 
فقر و شاخص های توسعه در هند از سوی دیگر، تحلیل این پیمایش ها نشان می دهد 
گرچه خیلی از شرکت ها به فعالیت های مسئولیت اجتماعی می پردازند؛ اما مسئولیت 
اجتماعی در وضعیتی گیج و مبهم به سر می برد. شرکت ها مسئولیت اجتماعی را 
آن طوری که دوست دارند تفسیر می کنند و در نتیجه بیشترین فعالیت های مسئولیت 
اجتماعی که انجام می شود همان کارهای خیریه است. بیشتر شرکت های هندی 
بنیاد و مؤسسه می سازند که به فعالیت های مسئولیت اجتماعی بپردازد که درواقع 
بازوی شرکت ها محسوب می شوند و در نتیجه عملکرد مسئولیت اجتماعی از بدنه 
کسب وکار جدا می ماند و وارد هسته اصلی کسب وکار نمی شود. بیشتر شرکت هایی 
که مسئولیت اجتماعی با هسته اصلی کسب وکار آن ها ارتباط دارد به صوت سنتی 
چنین هستند نه اینکه ناشی از استراتژی کاری آن ها باشد؛ برای همین مسئولیت 
اجتماعی در حد خیریه باقی می ماند و بیشتر سیاست ناشی از خواست مدیرعامل 

است تا اینکه استراتژی شرکت باشد.

کارهای خیریه شرکت ها تنها بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکتی محسوب می شود. 
مسئولیت اجتماعی فراتر از فعالیت خیریه و تعهد سازمان در قبال اجتماع است و 
فعالیت هایی همچون حمایت از محیط زیست، حمایت از حقوق کارکنان، انطباق با 
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قوانین، مبارزه با فساد و غیره را دربر می گیرد؛ بنابراین عملکرد مسئوالنه تنها به 
فعالیت های خیریه محدود نمی شود. کار خیریه در ساده ترین صورت خود جزئی از 
مسئولیت اجتماعی شرکتی است. مسئولیت اجتماعی در کامل ترین 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 می یابد و نیرو و توان شرکت برای حل فعاالنه یک چالش 

اجتماعی به کار گرفته می شود.

بسیاری معتقدند فعالیت های خیریه دیگر مسئولیت اجتماعی شرکتی محسوب 
نمی شوند. پیتر لیسی1 که به این امر معتقد است اشاره می کند که کار خیریه نمی تواند 
و نباید تأثیرات منفی فعالیت های اقتصادی یک شرکت را بپوشاند بلکه شرکت ها باید 
در تمامی مراحل فعالیت خود در قبال جامعه مسئوالنه عمل کنند و در عین مسئوالنه 
رفتار کردن رقابت پذیر نیز باشند. لیسی می گوید گرچه کارهای خیریه ارزش زیادی 
دارند، اما نمی توانند عرضه و تقاضایی که مشکالت اجتماعی ایجاد می کنند را برطرف 

سازند درحالی که استراتژی کسب وکار می تواند )هاگان، 2013(.

کارول و شابانا2 )2009( روی موضوع »بیزنس کیس« برای مسئولیت اجتماعی 
شرکتی کار کرده اند. منظور از بیزنس کیس استدالل یا منطقی است که از اینکه چرا 
جامعه کسب وکارها باید مسئولیت اجتماعی شرکتی را بپذیرند و اجرا کنند، حمایت 
می کند. مسئولیت اجتماعی چه نفعی برای کسب وکارها دارد؟ درواقع بیزنس کیس 
به منفعت مالی و سایر منافع کسب وکارها از دنبال کردن و پیاده کردن مسئولیت 
اجتماعی شرکتی می پردازد. این پژوهش ابتدا کمی درباره تاریخچه مسئولیت اجتماعی 
شرکتی صحبت می کند، سپس ادبیات نظری موافقت یا مخالفت با مسئولیت اجتماعی 

را مفصل بحث می کند و درنهایت مورد بیزنس کیس را بیشتر توضیح می دهد.

در این مقاله توضیح داده می شود که چطور تمرکز نظری در مسئولیت اجتماعی 
شرکتی از اخالق به عملکرد تغییر کرده است. درعین حال سطح تحلیل از سطح کالن 
اجتماعی به سطح سازمانی تغییر کرده است که در این سطح می توان 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 
میان  ارتبـاط  که  دارد  وجود  تأکیـد  این  بر  دال  زیادی  شواهـد  شرکت هاست. 
مسئولیت پذیری و سودآوری را ترویج می کند و نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی 
شرکتی منجر به ارزش سهام بلندمدت می شود. این پژوهش گزارش می کند که بر 
اساس پیمایشی در سال 2002 مدیرعامل های %79 شرکت ها اعالم کرده اند که 
مسئولیت اجتماعی شرکتی برای شرکت آن ها ضروری و حیاتی است. این نشان 
می دهد مسئولیت اجتماعی شرکتی دارد به هسته  اصلی کسب وکار نفوذ می کند و 

بخشی از استراتژی سازمانی شرکت ها می شود.

استدالل هایی که بیزنس کیس مطرح می کند می تواند 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 موقعیت های برنده برنده برای جامعه و شرکت.

استدالل بیزنس کیس می گوید شرکت هایی که اقدامات مسئولیت اجتماعی انجام 
می دهند در بازار عواقب مثبت اقتصادی و مالی می بینند. رویکرد محدود بیزنس 
کیس به دنبال ارتباط مستقیم مسئولیت اجتماعی شرکتی با سود مالی است و بر 
کاهش هزینه درجا تأکید می کند؛ اما رویکرد گسترده به غیراز ارتباط مستقیم از 
پیامدهای غیرمستقیم هم یاد می کند و مزیتی که نسبت به رویکرد محدود دارد این 
است که اجازه استفاده از فرصت ها را هم فراهم می کند. این دیدگاه به شرکت اجازه 

می دهد موقعیت برنده برنده ایجاد کند و مزیت رقابتی خود را افزایش دهد.

دانشگاهیان و متخصصان روزبه روز بیشتر از بیزنس کیس حمایت می کنند. 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 می کند. متغیرهای واسط و اتفاقات 
محیطی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی روی عملکرد مالی شرکت را تحت تأثیر قرار 
می دهند. در نتیجه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی همیشه هم مطلوب نیست. بلکه 
شرکت ها باید شرایط فعالیت های مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتی را بفهمند و به 
دنبال فعالیت هایی باشند که هماهنگی بین اهداف مالی و اهداف اجتماعی را در خود 
داشته باشند. شرکت تنها هنگامی می تواند فعالیت مسئولیت اجتماعی داشته باشد که 
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ذی نفعانش از این فعالیت ها حمایت کنند.

که  داده اند  نشان  زیادی  پژوهش های  گرچه  می گویند   )2006( باتچاریا1  و  لو 
مسئولیت اجتماعی شرکتی روی پاسخ ادراک شده مشتری اثر می گذارد؛ اما معلوم 
نیست که آیا روی ارزش بازار شرکت هم اثر می گذارد یا خیر. این مطالعه مدل 
مفهومی را می آزماید که پیش بینی می کند 1. رضایت مشتری تا حدی واسطه رابطه 
بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و ارزش بازار شرکت است 2. توانایی های شرکت 
)خالقیت و کیفیت محصول( هزینه مسئولیت اجتماعی شرکتی را تعدیل می کند 3. 
رضایت مشتری واسطه این روابط تعدیل شده است. شرکت های با توان خالقیت 
پایین، مسئولیت اجتماعی شرکتی رضایت مشتری را درواقع کاهش می دهد و این 

امرز ارزش بازار شرکت را پایین می آورد.

در محیط رقابتی بازار امروز، مسئولیت اجتماعی شرکتی برای بسیاری شرکت ها 
اهمیت استراتژیک دارد. %90 شرکت های فورچون 500 اقدامات مسئولیت اجتماعی 
انجام می دهند )کوتلر و لی 2004، لیختناستین، درامرایت و بریجت22004(. طبق 
گزارشی در بیزنس ویک )برنر 2005،372( شرکت های بزرگ سرمایه گذاری های 
عظیمی در مسئولیت اجتماعی شرکتی می کنند. با اختصاص هزینه های هنگفت به 
مسئولیت اجتماعی شرکتی شرکت ها درواقع نشان می دهند 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 شرکت ها 
دستاورد مالی دارند و برای برخی دیگر نه؟ در پاسخ به این سؤال یافته های این 
پژوهش نشان می دهد 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 
می گذارد و 2. سودآوری مسئولیت اجتماعی شرکتی می تواند بسته به توانایی های 
شرکت مثبت یا منفی باشد. رضایت مشتری نقش مهمی در رابطه میان مسئولیت 
اجتماعی شرکتی و ارزش بازار بازی می کند 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 توانایی های شرکت در زمینه کیفیت کاال و خدمات مهم است؛ بنابراین 
یافته ها، مدیران باید مزیت رقابتی کسب کنند و از قبل سود مالی خود به اقدامات 
مسئولیت اجتماعی دست بزنند. به بیان دقیق تر این مطالعه محاسبه کرده است که 
یک شرکت متوسط با ارزش بازار حدوداً 48 میلیارد دالر یک واحد افزایش در 
اقدامات مسئولیت اجتماعی می تواند 17 میلیون دالر سودآوری بیشتر تولید کند 
که رقم قابل توجهی است. فی الواقع شرکت ها باید بدانند مسئولیت اجتماعی شرکتی 
به لحاظ روابط عمومی یک اقدام قوی است چون ذی نفعان از کارمندان تا مشتریان 
دغدغه های اجتماعی زیادی دارند. پس تنها انجام کار خیر در این میان مهم نیست، 
بلکه برقراری روابط درست میان سرمایه گذاری، ذی نفعان، 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 باچاریا1 )2001( می گویند مطالعات زیادی روی ارتباط میان تأثیر مسئولیت 
اجتماعی شرکتی و رفتار خرید مشتری انجام شده است و پژوهش آن ها روی اینکه 
مسئولیت اجتماعی شرکتی چه وقت، چطور، و برای چه کسی مهم است تمرکز می کند. 
یافته ها نشان می دهند 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 می گذارند. نتایج همچنین نشان دهندۀ عامل مهم 
دیگر ادراک مشتری از همخوانی و هماهنگی میان شخصیت خودشان و شرکت در 
عکس العمل 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 می کننـد با تمرکز بر واسطـه های کلیـدی و 
مکانیسم های پیشینی بفهمند کی، چطور، و چرا مشتریان به مسئولیت اجتماعی شرکتی 
عکس العمل نشان می دهند. در این مطالعه آن ها بررسی می کنند چطور و چرا مسائلی 
که عملکرد مسئولیت اجتماعی یک شرکت را تعریف می کنند )مثل حوزه مسئولیت 
اجتماعی شرکتی( با موضع شخصی مشتریان نسبت به آن مسئله و باور عمومی شان 
درباره بده بستانی که شرکت ها برای حمایت از اقدامات مسئولیت اجتماعی می کنند 

1- Sen and Bhattacharya
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ارتباط دارد و روی ارزیابی مشتریان از شرکت و محصول آن اثر می گذارد. یافته های 
این پژوهش، هم عوامل مختص شرکت و هم عوامل فردی را به مثابه واسطه های 
کلیدی واکنش مشتریان به اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی در نظر می گیرد و 
نقش واسطه ادراک مشتریان از همخوانی میان شخصیت خودشان و شرکت را هم 
برجسته می سازد. این مطالعه نشان می دهد برخالف باور معمول اقدامات مسئولیت 

اجتماعی می تواند ذیل برخی شرایط قصد خرید مستری را کاهش دهد.

در میان شواهد نقلی که می گوید مشتریان به مسئولیت اجتماعی شرکتی لزوماً واکنش 
خوبی نشان می دهند، در این پژوهش سعی می شود جنبه های مختلف رفتار مشتری به 
مسئولیت اجتماعی بررسی شود. بررسی های این مطالعه نشان می دهد پاسخ مشتریان 
به برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکتی پیچیده است، این پیچیدگی به خصوص در 
مورد احتمال خرید محصول نشان می دهد چرا مجموع مدل های سطح سازمانی رابطه 

مبهمی بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی ارائه می دهند.

پژوهش هایی ازاین دست بر پایه پژوهش های عموماً قدیمی تر مربوط به مسئولیت 
اجتماعی شرکتی بنا شده اند. جستجو در ادبیات انگلیسی موجود درباره مسئولیت 
اجتماعی نشان می دهد که قبالً تمرکز بر یافتن رابطه میان عملکرد مالی شرکت 
و اقدامات مسئولیت اجتماعی آن بوده است. این امر ازآن جهت اهمیت دارد که 
شرکت ها مطمئن شوند مسئولیت اجتماعی تنها هزینه بر نیست. دوره ای مسئولیت 
اجتماعی شرکتی به دلیل مدیریت شهرت و اعتبار و بخش روابط عمومی مهم به 
نظر می رسید، اما پس ازآن مطالعات نشان دادند که حتی عملکرد مالی شرکت را 
نیز افزایش می دهد. این یافته با امواج مختلف مسئولیت اجتماعی و حرکت آن از 
اقدامات خیریه با سمت اقدامات تنیده در استراتژی سازمانی شرکت ها کم وبیش 
هم آوا است. مثاًل پژوهش وداک و گریوز در سال 1997 را در ادامه می بینیم که روی 
عملکرد مالی شرکت تمرکز داشته است. پژوهش های دیگر و جدیدتری که دیدیم 
کم وبیش این رابطه مثبت را پیش فرض می گیرند و از آن درمی گذرند تا ابعاد دیگر 

مسئولیت اجتماعی را بررسی کنند.

وداک و گریوز1 )1997( در مطالعه خود نشان داده اند که یکی از درگیری های 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 سال های اخیر به طور مستقیم از 
سمت مسائل اجتماعی می آید که با فشارهای عدیده که به صورت سنتی در مدیریت 
استراتژیک بحث می شود فرق دارد. آن ها در پژوهش خود رابطه میان عملکردهای 
مالی و اجتماعی شرکت را مطالعه می کنند و درمی یابند که رابطه مثبتی میان این دو 
وجود دارد. در نتیجه گیری خود می نویسند: »مدیران و اندیشمندان باید فهم خود از 
مسئولیت اجتماعی را گسترده تر کنند که فعالیت های در حال انجام شرکت ها برای 
ذی نفعان را دربر بگیرد... مسئولیت اجتماعی شرکتی تنها شامل اقدامات علی حده 
نمی شود بلکه منش انجام کسب وکار است... اگر عملکرد قوی ادامه یابد، مدیران 

استراتژیک باید بیشتر روی دغدغه های تمام ذی نفعان تمرکز کنند«.

به نظر می رسد همان طور که این مقاله نتیجه می گیرد مسئولیت اجتماعی شرکتی تا 
حد زیادی توانسته است تبدیل به راهی برای کسب وکار بدل شود. برای همین هم 
پژوهش دیگر معطوف به خود مسئولیت اجتماعی شرکتی نیست بلکه معطوف به 

چگونگی آن و جنبه های مختلف آن است.

تیلت1 )2016( می گوید عالقه زیادی به مسئولیت اجتمـاعی شرکتی و مطالعه آن 
پدید آمده است اما به ویژه در مورد کشورهای درحال توسعه بسیاری از این مطالعات 
زمینه و بستری که مسئولیت اجتماعی در آن اتفاق می افتد را ندیده می گیرند. 
عوامل زمینه ای و مطالعه مسئولیت اجتماعی، انجام آن و گزارش دهی آن بسیار مهم 
هستند؛ به ویژه با توجه به اینکه همه این ها معموالً برخاسته از نظریات غربی هستند و 
کشورهای درحال توسعه از نظریه ها و فرضیات تولید شده در غرب استفاده می کنند. 
کشورهای درحال توسعه گرچه به دلیل رشد اقتصادی که اکثر آن ها در سال های 
اخیر تجربه کرده اند بیشتر بازار محور می شوند اما زمینه اجتماعی و سیاسی کاماًل 
متفاوت، دولت های کامالً متفاوت، نظام های حقوقی متفاوت و فرهنگ های متفاوتی 
دارند که تأثیرات مهمی روی نظریه ها مثالً نظریه ذی نفعان، نظریه مشروعیت و 

نظریه پاسخ دهی دارند که معموالً در تبیین پدیده گزارش دهی استفاده می شوند.

مثاًل در کشورهای دولت سرمایه داری مثل چین تأثیر مهم ایدئولوژی سیاسی است؛ 

1- Tilt



37

در نتیجه مثاًل در مورد چین ماهیت و تأثیر ایدئولوژی و هژمونی در گزارش دهی 
دست کم گرفته شده است. در خاورمیانه کشورهایی مثل عربستان سعودی هیچ 
رسانه آزادی ندارند، خاندان سلطنتی حکومت می کند، اقتصاد نفتی بر بازار حاکم است 
و دین تأثیرات بالقوه ای دارد. این تفاوت های فرهنگی اجتماعی یعنی جوامع درک های 
متفاوتی از مفاهیمی چون پایداری و مسئولیت اجتماعی شکل می دهند. یا مثالً کشوری 
مثل سریالنکا با جنگ داخلی رو به رو بوده است. این مقاله مسائل زمینه ای کشورهای 
درحال توسعه که می تواند در مطالعه مسئولیت اجتماعی شرکتی دخیل باشد را با 
تمرکز بر گزارش دهی بررسی می کند. این مطالعه به ویژه می تواند در تحلیل یافته ها 

کمک کننده باشد.

درواقع این پژوهش می خواهد بگوید با توجه به بدنه روبه رشد مطالعه مسئولیت 
اجتماعی شرکتی در کشورهای درحال توسعه باید اهمیت ویژه ای به مسائل زمینه ای 
دخیل در این پدیده مبذول کرد. محیط های مختلف فرهنگی، اجتماعی اقتصادی روی 
توسعه و گزارش دهی مسئولیت اجتماعی شرکتی و تأثیری که این فعالیت ها روی 
جامعه دارند تأثیر می گذارند. این مطالعه درنهایت توجه به حوزه های زیر را حائز 

اهمیت می داند:

در نظر گرفتن رژیم های ایدئولوژیک و هژمونیک و دیدگاه آن ها نسبت به مسئولیت 
اجتماعی شرکتی ممکن است با توجه به رویکردی که رژیم های تمامیت خواه داشته 
باشند، تأثیر مثبت یا منفی روی مسئولیت اجتماعی بگذارند؛ مثالً در چین قابلیت 
حزب کمونیست برای اینکه محافظت از محیط زیست را افزایش بدهد یا شرایط 
اجتماعی را بهبود بخشد، بسیار زیاد است و تأثیر زیادی هم روی رفتار شرکت ها 
گذاشته است. در اینجا باید نقش دولت را فراتر از همان نقش عادی  که در مقررات 

حفظ محیط زیست دارند دید.

متغیرهای فرهنگی اجتماعی در کشورهای مختلف باید بیشتر ارزیابی شوند و آن ها 
را فراتر از تنها ارزش های 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 کاماًل فهمید. متغیرهای زیادی همچون زبان، سکوالریسم، آزادی 
مطبوعات، دسترسی به اطالعات، هماهنگی ارزش ها و نگرش ها 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 می کند و با کشورهای غربی هم فرق می کند. برای ترویج و 
بهبود مسئولیت اجتماعی شرکتی باید نسبت به شرایط اقتصادی و داللت های آن در 

کشورهای مختلف آسیایی اشراف داشت.

جمع بندی

می توان گفت با توجه به مطالعات فارسی، همچنان عملکرد مسئولیت اجتماعی 
شرکتی در ایران در سطح ارزش برند، وفاداری مشتری، و بایسته های اخالقی که 
شرکت ها باید به آن ها پایبندی داشته باشند باقی مانده است. این در حالی است 
که ادبیات انگلیسی حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی گرچه این مفاهیم و روابط را 
پوشش می دهد و نشان دهنده اهمیت آن ها است، از این سطح گذر کرده و پیش تر 

رفته است.

بر این اساس می توان رویکردهای مسئولیت اجتماعی شرکتی را چنین دسته بندی کرد:

1. رویکرد خیریه محور: رویکرد ابتدایی به مسئولیت اجتماعی شرکتی که بر مبنای 
فعالیت خیریه است. این فعالیت ها جدا از فعالیت اصلی سازمان هستند و بیشتر 

هزینه ای است که شرکت برای ادامه فعالیت تقبل می کند

2. رویکرد منفعت محور: فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی به جای آنکه 
هزینه زا باشند طوری طراحی می شوند که برای شرکت خلق ارزش اقتصادی کنند و 

سودآوری داشته باشند.

3. رویکرد مسئولیت محور: رویکردی است که در آن شرکت ارتباط همه جانبه ای با 
اجتماع برقرار می کند و طوری مسئوالنه عمل می کند که درنهایت فعالیت اقتصادی  

منجر به زیان به محیط یا جامعه نشود.

با توجه به رویکردهای دوم و سوم در برخی شرکت ها، مسئولیت اجتماعی، چنان 
در عملکرد شرکتی تنیده شده که حتی عملکرد مالی شرکت ها را به آن وابسته 
است. گاهی عملکرد شرکت ها حتی از مسئولیت اجتماعی فراتر رفته و به نوآوری 
رسیده است؛ به طوری که چالش های اجتماعی بدل به فرصتی برای نوآوری و رشد و 
خلق ارزش می شود. در قلب این مفهوم همان تمایز میان فعالیت خیریه و مسئولیت 
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اجتماعی شرکتی وجود دارد. فعالیت های صرفاً خیریه شاید وظایف سازمان های 
خیریه هم باشد و ازاین جهت این تمایز میان بنگاه های اقتصادی و غیرانتفاعی است.

فارغ از موضعی که هر فرد اتخاذ می کند باید به این توجه داشته باشیم که خطوط و 
مرزهای میان بخش های مختلف در حال کمرنگ شدن است. دیگر شرکت ها تنها 
با تولید کاال و خدمات و ایجاد فرصت اقتصادی نمی توانند ادامه بدهند و مؤسسات 
خیریه هم نمی توانند با صرف هزینه اندک به مشکالت اجتماعی و زیست محیطی 
بپردازند. شرکت هایی که دست به فعالیت های اجتماعی می زنند گویی برای پاسخ گویی 
به این شکاف پدید آمده اند. در این رویکرد مسئولیت اجتماعی بدل به هسته اصلی 

مدل کسب وکار خواهد شد.

مسئولیت اجتمـاعی درعین حال مورد نقد نیز واقـع شده است. مطالعه انتقـادی 
ازاین جهت اهمیت دارد که بسیاری از سیاست گذاران کسب وکار را راهی برای 
توسعه تلقی می کنند. 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 کسب وکارها مسئولیت اجتماعی را به مثابه پلی می بینند 
که حوزه های کسب وکار و توسعه را به هم پیوند می زند. اقتصادهای درحال توسعه 
با اقتصادهای توسعه یافته با هم فرق دارند و باید توجه خاصی به آنها بشود. فقر و 
مسائل اجتماعی جنبه های زمینه مندی دارند که در توسعه باید به آنها توجه شود. در 
همین راستا مطالعه انتقادی مسئولیت اجتماعی شرکتی می تواند جنبه هایی را روشن 

کند که نیازمند توجه ویژه است.

مهم ترین مسئله این است که شرکت ها در مسیر توسعه جامعه و محیط زیست را 
استثمار می کنند. مسئولیت اجتماعی به عنوان راهی برای تعدیل این اثر بوده است. 
به طوری که هم شرکت ها و هم جامعه از کسب وکار سود ببرند. به ویژه برای از 
میان بردن فقط مسئولیت اجتماعی شرکتی برای کشورهای درحال توسعه و توسعه 
یافته مفید فایده است و حقوق بشر، برابری و رشد اقتصادی را ترویج می کند. 
بااین وجود همچنان برخی کسب وکارها نسبت به مسئولیت اجتماعی مقاومت دارند و 
سیاستمداران و اصحاب دانشگاه آن را مانعی برای تجارت تلقی می کنند و مدافعان 
جامعه مدنی نیز فایده مندی آن را به چالش می کشند. بلوفیلد و فرایناس1 )2005( 

1- Blowfield and Frynas
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انتقادات مسئولیت اجتماعی شرکتی را ذیل دو گروه دسته بندی می کنند: دسته اول 
گروهی که مسئولیت اجتماعی شرکتی را مکتب سرمایه داری ضعیف می خوانند؛ و 

دسته دوم گروهی که آن را مکتب توسعه ضعیف می خوانند.

مسئولیت اجتماعی به عنوان سرمایه داری ضعیف با نظریه مدیریت سنتی پیوند دارد 
که عبارت مشهور فریدمن را بازتاب می دهد: تنها یک مسئولیت اجتماعی برای 
کسب وکار وجود دارد: استفاده از منابع و اشتغال به فعالیت هایی که سود شرکت 
را افزایش می دهد. بر اساس این نگاه مسئولیت اجتماعی شرکتی از اساس اشتباه 
است و با دنبال کردن اهداف اجتماعی شرکت درنهایت با کاهش سود به ضرر 
سرمایه گذاران عمل خواهد کرد. عالوه بر این شرکت ها مهارت و تخصص الزم در 
پرداختن به مسائل اجتماعی را ندارند. بااین وجود متخصصان کسب وکارها تالش 
کرده اند میان سودآوری و مسئولیت اجتماعی شرکتی رابطه برقرار کنند و معتقدند 
در بلندمدت مسئولیت اجتماعی منجر به سودآوری خواهد شد. مارگولیس و ولش1 
در سال های 1972 تا 2002 حداقل 127 مطالعه منتشر کردند که بیشتر آنها نشان 
می داد رابطه مثبتی میان دو متغیر مسئولیت اجتماعی شرکتی و سودآوری وجود دارد.

نقد دسته دوم به جامعه مدنی بازمی گردد که استدالل می کند شرکت ها باید در 
قبال رفتار خود مسئوالنه عمل کنند؛ اما عملکرد مسئولیت اجتماعی کنونی برای 
اهداف اجتماعی ناکافی است. بر اساس این نگاه برنامه ریزی و اجرای برنامه های 
اجتماعی توسط شرکت ها شکست خورده است. بااین وجود به نظر می رسد 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 برنامه های اجتماعی شرکت ها نظارت کند. آنها 
می گویند در غیاب دولت و نبود نظارت عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها فاقد 
دقت و وحدت در میان شرکت ها و صنعت ها خواهد بود و عدم انطباق نیز تبعاتی در 
بر نخواهد داشت. بااین وجود باید توجه داشته باشیم که در این نگاه گرچه مسئولیت 
اجتماعی شرکتی مورد نقد واقع می شود اما قابلیت اصالح دارد و به ویژه از طریق 

همکاری میان دولت و شرکت ها می تواند 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 پدیده های اجتماعی دیگر، مسئولیت اجتماعی هم 
زمینه مند است و با توجه به بستر اجتماعی و فرهنگی در نقاط مختلف دنیا متنوع است. 
در بخش ادبیات نظری برگرفته از استاندارد ایزو 26000 و همچنین برخی مطالعات 
مرور شده می بینیم که به همین دلیل نمی توان به دنبال قالب از پیش تعیین شده ای برای 

عملکرد شرکت ها در این زمینه بود.
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جامعه شناسان کالسیک همچون دورکیم، وبر و زیمل در تصویری که از جامعه 
مدرن ارائه می کنند، از فردگرایی فزاینده جوامع ابراز نگرانی کرده اند. در 
این معنا در جامعه جدید انسان تنها به مسائل خویش می اندیشد و تعهدات 
اجتماعی خود را از یاد برده است. همان طور که فردگرایی چالش امروزی سر 
راه تعهد، مشارکت جمعی، احساس تعلق و مسئولیت پذیری اجتماعی است، 
رویکرد سودمحور در بنگاه های اقتصادی نیز چالشی سر راه مسئولیت پذیری 

شرکت هاست.

بنگاه های اقتصادی از زمان میلتون فریدمن که تنها مسئولیت پذیری آن ها در کسب 
سود بیشتر تعریف می کرد، راه بسیاری را طی کرده اند و تجربه بین المللی نشان 
داده است که اگر آن ها به مسئولیت اجتماعی و محیطی خود در قبال جامعه ای که 
در آن مشغول به فعالیت اقتصادی هستند عمل کنند، می توانند در حل بسیاری 
از نامالیمات اجتماعی و زیست محیطی مثمر ثمر باشند و درعین حال با رویکرد 
استراتژیک به مسئولیت اجتماعی شرکتی در عملکرد مالی خود نیز بیشتر منتفع 
شوند. گویی شرکت ها دریافته اند که بدون توجه درخور، به محیط اجتماعی و 

زیستی در بلندمدت سودآوری نیز دچار مخاطره خواهد شد.

مسئولیت پذیری اجتماعی یعنی افراد خارج از نیازهای فردی و اهداف شخصی خود 
به جامعه نیز خدمت کنند. ما در خأل زندگی و فعالیت نمی کنیم و جامعه انواع راه های 
بالندگی را در اختیار ما قرار می دهد، در چنین معادله ای به نظر می رسد انسان نیز 
تعهداتی در مقابل بر عهده دارد. شرکت ها نیز به همین منوال از امکانات جامعه، منابع 
انسانی و محیط زیست استفاده می کنند؛ در نتیجه عقالنی و اخالقی به نظر می رسد 
اگر انتظار داشته باشیم نسبت به آن بی تفاوت نبوده و مسئولیت پذیری و پاسخگویی 
داشته باشد. در سال های گذشته با توجه به اهمیتی که مسئولیت اجتماعی شرکتی 
برای جوامع، دولت ها و بنگاه های اقتصادی پیدا کرده است، متفکران مختلف از مناظر 

مختلفی این پدیده را مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند.

مطالعه ای از سال 1945 به مدت 60 سال به بررسی تاریخچه مسئولیت اجتماعی 
شرکتی پرداخته است. این مطالعه می گوید ایده و عملکرد مسئولیت اجتماعی 

پیشینه نظری
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شرکتی حتی به پیش از این زمان بازمی گردد. کمک های مالی شرکت ها و مشارکت 
آنها در مسائل اجتماعی به ویژه شرکت های بزرگ در نیمه اول قرن بیستم دیده 
می شد و ریشه های آن حتی می تواند به قرن نوزدهم بازگردد. اولین شرکت ها هم 
اهداف اجتماعی را در کنار اهداف اقتصادی در نظر داشتند )مرکز فرهنگ کسب وکار 

اخالقی1 2010(.

بااین وجود بسیاری تعریف مسئولیت اجتماعی را از فریدمن آغاز می کنند و سپس 
بالندگی آن را در نسبت با تعریف فریدمن نشان می دهند. فریدمن مسئولیت 
اجتماعی شرکتی را تنها در بیشینه کردن سود خالصه می کند )نیویورک تایمز، 
1970(2. فریدمن مزیت نظام آزاد کسب وکار را به غیراز افزایش سود، مهیا کردن 
بنیان آزادی سیاسی می داند. در این تعریف توجه روی مشارکت اقتصادی شرکت 
در جامعه متمرکز بوده است و البته بدیهی است که چرا وجه اقتصادی در مورد 
کسب وکارها 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 می کنند )مرکز فرهنگ کسب وکار 
اخالقی، 2010(. درواقع مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی راه دورودرازی را طی 

کرده است تا به مرحله کنونی برسد.

مسئولیت اجتماعی شرکتی را می توان هم راستا با مفهوم اخالق کسب وکار بررسی کرد 
که حدود سال های 1970 شروع به شکل گیری کرد. می توان از چهار سطح مسئولیت 
اجتماعی نام برد: اقتصادی، قانونی، اخالقی و اختیاری که رعایت این سطوح مسئولیت 
اجتماعی می تواند به شرکت ها در حفظ تصویر مطلوب و مدیریت شهرت و اعتبار 
کمک کند )کارول3، 1999(. نیازی به تأکید بر اهمیت شهرت مطلوب یک بنگاه 

اقتصادی در میان ذی نفعانش نیست.

درواقع این سطوح مختلف از تعریف فریدمن که تأکید روی اقتصاد است در می گذرد 
و پس از اقتصاد به رویکرد حداقلی یعنی تنها پیروی از الزامات قانونی می رسد. 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 می گذرد 
و به مسئولیت اخالقی شرکت در قبال جامعه و انجام کارهای خیریه می رسد. درواقع 
مسئولیت اجتماعی شرکتی از انطباق با قانون فراتر می رود و درگیر عملکردهایی 
می شود که خیر اجتماعی را فراتر از مرزهای سودآوری شرکت افزایش می دهد. 
وقتی از تطابق با الزامات قانونی صحبت می کنیم، باید بدانیم ظرایف زیادی در این 
زمینه وجود دارد؛ مثاًل شاید شرکت ها بسیاری از استانداردهای قانونی را رعایت کنند؛ 
اما وقتی پای استخدام جمعیت های حاشیه ای مثل معلوالن وسط باشد، شاید خیلی 
به الزامات قانونی توجهی نداشته باشند؛ به خصوص چون معموالً قانون هم در این 

زمینه ها خیلی سخت گیرانه عمل نمی کند.

استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی شرکت ها را تشویق می کند که فقط به فکر 
پیامدهای مثبت برای سازمان خود نباشند و روی محیطی که در آن به فعالیت 
می پردازند نیز تأثیرات مثبت داشته باشند. این محیط شامل ذی نفعان، مشتریان، 
کارکنان، سرمایه گذاران، اجتماع محلی، رقبا و دیگران هم می شود. مسئولیت اجتماعی 
شرکتی معموالً اگر به درستی اجرا شود، تأثیر خنثی یا حتی مثبتی روی عملکرد مالی 
تأثیرات مسئولیت اجتماعی شرکتی روی  با  خواهد داشت )پژوهش های مرتبط 
عملکرد مالی در بخش پیشینه تجربی به تفصیل بحث شده است(. در جاهایی که 
عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی جا افتاده است، سرمایه گذاران هر روز بیشتر از 

دیروز از شرکت ها مسئولیت اجتماعی را طلب می کنند.

بنابراین مسئولیت اجتماعی شرکتی به مأموریت سازمان ها کمک کند و همچنین 
می تواند به عنوان راهنمای عملکرد اخالقی شرکت ها در مقابل مشتریانش باشد. 
استاندارد ایزو بیست وشش هزار که در این مطالعه مبنای سنجش عملکرد مسئولیت 
اجتماعی شرکت های شستا قرار گرفته است، درواقع استاندارد بین المللی مسئولیت 
اجتماعی شرکتی است. در اینجا معیارهای برشمرده شده در استاندارد ایزو 26000 
را تعریف می  کنیم و سپس ذیل هرکدام عملکردهای مسئولیت اجتماعی را با توجه به 

بستر ایران بررسی می کنیم.
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ایزو 26000: استاندارد مسئولیت اجتامعی رشکتی1

کسب وکارها و سازمان ها در خأل عمل نمی کنند. رابطۀ آن ها با جامعه و محیط زیستی 
که در آن کار می کنند عامل مهمی در توانایی آن ها برای ادامه کار است. این عامل 
همچنین به طور فزاینده ای به عنوان عامل ارزیابی عملکرد کلی آن ها مورد استفاده 
قرار می گیرد. ایزو 26000 راهنمایی برای اینکه کسب وکارها و سازمان هایی چگونه 
می توانند به لحاظ اجتماعی مسئوالنه عمل کنند فراهم می کند. این یعنی عمل 

به صورت اخالقی و شفاف که به سالمت و رفاه جامعه کمک می کند.

ایزو 26000 بیش از آنکه الزام باشد، راهنما است، در نتیجه مشابه دیگر انواع ایزو 
نمی توان برای آن استاندارد صادر کرد. در عوض کمک می کند بفهمیم مسئولیت 
اجتماعی چیست، به کسب وکارها و سازمان ها کمک می کند اصول را به اقدامات 
مؤثر تبدیل کنند و بهترین الگوهای تجربی مربوط به مسئولیت اجتماعی رت در 
دنیا به اشتراک می گذارد. همۀ سازمان ها را فارغ از نوع کار، اندازه یا محل آن ها 
هدف قرار می دهد. این استاندارد در سال 2010 پس از پنج سال بحث و گفتگو و 
چانه زنی میان بسیاری از ذی نفعان در دنیا آغاز شده است. نمایندگانی از دولت ها، 
سازمان های مردم نهاد، صنعت، گروه های مشتریان و سازمان های کار در دنیا در ایجاد 

این استاندارد دخیل بوده اند که گویای توافق بین المللی است.

ایزو 26000 فارغ از اندازه و مکان شرکت، راهنمایی برای موارد زیر است:

- مفاهیم، واژه ها و تعاریف مربوط به مسئولیت اجتماعی؛

- زمینه، روندها و ویژگی های مسئولیت اجتماعی شرکتی؛

- اصول و عملکردهای مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتی؛

- موضوعات و مسائل اصلی مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتی؛

- یکپارچه سازی و اجرا و ترویج رفتار مسئوالنه در سازمان؛

- شناسایی و درگیر شدن با ذی نفعان؛

1- محتوای این بخش شامل تعاریف و معیارها به صورت کامل از وب سایت رسمی استاندارد ایزو 26000 و 

فایل منترش شده روی وب سایت آمده است.
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- به اشتراک گذاری تعهدات، عملکردها، و دیگر اطالعات مربوط به مسئولیت 
اجتماعی شرکتی.

- ایزو 26000 قصد دارد به سازمان ها کمک کند در جهت توسعه پایدار حرکت کنند، 
از محدودیت قانونی فراتر بروند و بفهمند که مطابقت با قانون جزو حداقل های الزامی 
مسئولیت اجتماعی و اخالقی هر سازمانی است. این استاندارد به دنبال بیشینه کردن 

فهم سازمان ها از مسئولیت اجتماعی شرکتی است.

- در پیاده سازی اصول راهنمای ایزو 26000 سازمان ها باید تنوع فرهنگی، اجتماعی، 
محیطی، قانونی، سیاسی و سازمانی را در نظر بگیرند و متوجه تفاوت در شرایط 

اقتصادی باشند.

- همچنین باید توجه داشت که اصول ایزو 26000 تنها راهنما هستند و الزام قانونی ندارند.

- عملکرد سازمان ها در ارتباط با جامعه ای که در آن به فعالیت می پردازند و تأثیری 
که روی محیط زیست دارند، بدل به بخش مهمی از ارزیابی عملکرد کلی آن ها و 
توان آن ها برای ادامه کار شده است که گویای اهمیت روزافزون نیاز به اکوسیستم 
سالم، برابری اجتماعی و حاکمیت شرکتی مطلوب برای فعالیت شرکت هاست. در 
بلندمدت فعالیت همه سازمان ها به سالمت اکوسیستم جهانی بستگی دارد. عالوه 
بر این سازمان ها زیر ذره بین ذی نفعانشان قرار دارند. ادراک و واقعیت عملکرد یک 

سازمان در مورد مسئولیت اجتماعی می تواند روی موارد زیر اثر بگذارد:

مزیت رقابتی؛

شهرت و اعتبار؛

توانایی سازمان برای جذب و حفظ کارکنان و اعضا، مشتریان 
و استفاده کنندگان؛

حفظ روحیه، تعهد و مولد بودن کارکنان؛

نظر سرمایه داران، مالکان، حامیان و جامعه مالی؛

رابطـه با دیگـر شرکت ها، دولت ها، رسانـه، تأمین کننـدگان، 
هم قطاران، مشتریان و جامعه ای که در آن فعالیت می کند.
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اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی که استاندارد ایزو26000 به آن اشاره می کند، 
شامل موارد زیر می شود:

پاسخ گویی؛

شفافیت؛

رفتار اخالقی؛

احترام به منافع ذی نفعان؛

احترام به قانون؛

احترام به هنجارهای بین المللی؛

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 سازمان ها تنها باید اصول هفت گانه زیر را محترم بشمارند. 
سازمان ها باید این اصول را با توجه به بستر و زمینۀ هر موقعیت، حتی موقعیت های 
چالش برانگیز در پیش بگیرند. در پیاده سازی این استاندارد بین المللی باید تنوع اجتماعی، 
فرهنگی و سازمانی و سیاسی و زیست محیطی و قانونی و اقتصادی مدنظر قرار داده شود.

 1. پاسخ گویی

اصل: سازمان باید نسبت به تأثیرش روی اجتماع، اقتصاد و محیط زیست پاسخگو باشد.

طبق این اصل سازمان باید بررسی دقیق را بپذیرد و پاسخ به این بررسی را وظیفۀ خود 
بداند. بر اساس اصل پاسخ گویی، مدیریت باید به کنترل کنندگان سازمان پاسخگو 
باشد و سازمان باید به مقامات قانونی برای قوانین و مقررات پاسخ دهد. پاسخ گویی 
برای تأثیر کلی تصمیمات و فعالیت ها روی جامعه و محیط زیست هم باید به آن هایی 
که رویشان اثر می گذارد پاسخگو باشد و همین طور جامعه به طورکلی. پاسخگو بودن 
تأثیر مثبتی روی سازمان و جامعه می گذارد. درجه پاسخگویی ممکن است فرق کند؛ 
اما همیشه باید مطابق با قانون باشد. سازمان هایی قدرت بیشتری دارند باید بیشتر 
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مواظب تصمیمات خود باشند. پاسخ گویی 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 فعالیت ها بر جامعه، محیط زیست، و اقتصاد، به خصوص پیامدهای 
منفی مهم؛

- اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تکرار تأثیرات منفی و یا تأثیرات منفی 
غیرعمدی یا پیش بینی نشده.

 2. شفافیت

اصل: سازمان باید در تصمیمات و فعالیت هایی که روی جامعه و محیط زیست اثر 
می گذارند شفاف باشد.

سازمان باید به شکلی صریح، دقیق و کامل، سیاست ها، تصمیمات و فعالیت هایی که 
مسئول آن هاست را به اندازه ای که منطقی و کافی باشد افشا کند. این اطالعات باید 
موجود و قابل دسترسی باشد و برای کسانی که از آن اثر می پذیرند قابل فهم باشد. 
اطالعات باید به موقع در اختیار گذاشته شوند، حقیقی باشند و به شیوه ای صریح ارائه 
شوند که ذی نفعان 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 نقض کننده 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 فعالیت های سازمان؛

شیوه های تصمیم گیـری، اجرا و بازبیـنی شامل تعـریف نقش ها، 
مسئولیت ها، پاسخگویی و صاحب منصبان کارکردهای مختلف سازمان؛

استانداردها و معیارهایی که سازمان بر اساس آن ها فعالیت های 
خودش را پایش می کند 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؛

بر  اقدامات  و  تصمیمات  محتمل  و  شناخته شده  تأثیرات 
ذی نفعان، جامعه، اقتصاد و محیط زیست؛

ذی نفعان آن و معیارها و فرایندهای شناسایی، انتخاب و درگیر 
کردن آن ها.

 3. رفتار اخالقی

اصل: سازمان باید اخالقی رفتار کند.

رفتار یک سازمان باید بر اساس ارزش های صداقت، برابری و درستی باشد. این 
ارزش ها نمایانگر به فکر مردم، حیوانات و محیط زیست بودن است و تعهد برای 

پرداختن به تأثیر فعالیت ها و تصمیمات سازمان روی منافع ذی نفعان.

سازمان باید با رعایت موارد زیر، فعاالنه رفتار اخالقی را ترویج کند:

شناسایی و بیان ارزش ها و اصول اصلی؛

توسعه و استفاده از ساختارهای حاکمیتی که به ترویج رفتار اخالقی 
در سازمان، تصمیم گیری و تعامل با دیگران کمک می کند؛

تشویق و ترویج ارزیابی استانداردهای رفتار اخالقی؛

تعریف و به اشتراک گذاری استانداردهای رفتار اخالقی مورد 
انتظار از ساختار حاکمیتی، کارکنان، تأمین کنندگان، پیمان کاران 
و مالکان و مدیران؛ به ویژه آن هایی که این فرصت را دارند که با 
حفظ فرهنگ محلی روی ارزش ها، 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 می انجامد؛
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برپایی و حفظ مکانیسم های نظارتی برای حمایت و اجرای رفتار 
اخالقی؛

رفتار  گزارش دهی  تسهیل  مکانیسم های  حفظ  و  برپایی 
غیراخالقی بدون ترس؛

شناخت و پرداختن به موقعیت هایی که قوانین محلی و مقررات 
وجود ندارند و یا در تعارض با رفتار اخالقی هستند؛

شناخته شده  استانداردهای  به کارگیری  و  درپیش گرفتن 
بین المللی اخالقی هنگام پژوهش روی موارد انسانی؛

احترام به حقوق حیوانات و فراهم کردن محل مناسب برای 
نگهداری، تولیدمثل و هرگونه بهره برداری از آن ها.

 4. احرتام به منافع ذی نفعان

اصل: سازمان باید منافع ذی نفعانش را در نظر بگیرد و به آن احترام بگذارد.
گرچه هدف سازمان محدود به مالکان، اعضا، مشتریان یا اجزای تشکیل دهند ه اش 
است؛ اما افراد یا گروه های دیگری هم هستند که حقوق یا منافع مشخصی دارند که باید 
در نظر گرفته شود. این افراد و گروه ها در مجموع ذی نفعان سازمان را تشکیل می دهند.

سازمان باید:
ذی نفعان خود را بشناسد؛

شناخت و احترام به منافع و حقوق قانونی ذی نفعان و پاسخ به 
نگرانی هایی که ابراز می کنند؛

بزرگ تر  انتظارات  با  ذی نفعان  منافع  رابطه  گرفتن  نظر  در 
جامعه و توسعه پایدار و همین طور در نظر گرفتن ماهیت رابطه 

ذی نفعان با سازمان؛
در نظر گرفتن نگاه ذی نفعانی که منافع آن ها ممکن است متأثر 
از تصمیمات و اقدامات سازمان باشد، حتی اگر نقش رسمی در 

حاکمیت سازمان ندارند و از منافع خود بی خبرند.
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 5. احرتام به قانون

اصل: سازمان باید بپذیرد که احترام به قانون الزامی است.

حکم قانون یعنی برتری قانون و مخصوصاً 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 به صورت آشکار نوشته شده اند و در دسترس عموم 
قرار دارند و عادالنه اجرا می شوند. 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 می شود تالش کند و به افرادی که در 

آن سازمان مسئول رعایت این قوانین و مقررات هستند اطالع رسانی کند.

سازمان باید:

با الزامات قانونی مطابقت داشته باشد، حتی اگر آن قوانیـن 
به درستی اجرا نمی شوند؛

تضمین کند که روابط و اقداماتش با چارچوب قانونی قابل اجرا 
مطابقت دارد؛

خود را نسبت به همه ملزومات قانونی آگاه نگه دارد؛

به صورت دوره ای مطابقت خود با قانون را مورد بازبینی قرار بدهد.

 6. احرتام به هنجارهای رفتاری بین املللی

اصل: سازمان باید در عین احترام به قوانین، هنجارهای رفتاری بین المللی را رعایت کند.

در مواقعی که قانون امنیت اجتماعی و زیست محیطی کافی فراهم 
نمی کند، سازمان باید حداقل استانداردهای بین المللی در آن 

زمینه را رعایت کند؛

در کشورهایی که قانون با هنجارهای بین المللی تعارض دارد 
سازمان باید تا جای ممکن به هنجارهای بین المللی احترام بگذارد؛
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مواقعی که قانون با هنجارهای بین المللی در تعارض باشد و عدم 
رعایت این هنجارها پیامدهای قابل توجهی داشته باشد، سازمان 
باید تا حد امکان و مناسب ماهیت روابط و اقداماتش را در 

مورد آن قوانین بازبینی کند؛

سازمان باید فرصت ها و راه های مشروع را برای اثرگذاری بر 
سازمان ها و صاحب منصبان مربوط به آن قوانین را بیابد و در 

حل این تعارضات بکوشد؛

سازمان باید از همدستی در فعالیت های سازمان دیگری که با 
هنجارهای بین المللی در تعارض است بپرهیزد.

 7. احرتام 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 آن ها را ترویج کند؛

عام بودگی این حقوق را به رسمیت بشناسد؛ یعنی این حقوق در 
همه کشورها و فرهنگ ها و موقعیت ها الزم االجرا هستند؛

در مواقعی کـه حقوق بشر رعایت نمی شـود، 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 نمی آورد، 
باید به اصل احترام به هنجارهای بین المللی وفادار بود؛

اصول هفت گانه ای که در اینجا به آن ها اشاره شد، استاندارد ایزو 26000 را در 
مسئولیت اجتماعی تشکیل می دهند. استاندارد ایزو 26000 درواقع می خواهد به 
سازمان ها در پرداختن به مسئولیت اجتماعی شرکتی کمک کند. این اصول هفت گانه 
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که توسط خود ایزو منتشر شده و در اختیار سازمان ها قرار گرفته  است؛ در اینجا مبنای 
سنجش عملکرد مسئوالنه و اخالقی شرکت های تابع شستا قرار می گیرد. با تمرکز بر 
این هفت اصل اخالقی می خواهیم ببینیم با توجه به عملکرد شرکت های شستا تا چه 
حد می توان عملکرد این شرکت ها را مسئوالنه دانست. این استاندارد درواقع به مثابه 
راهنمایی برای سنجش عملکرد مسئوالنه شرکت های شستا قرار می گیرد و کمک 
می کند بفهمیم در فضای کسب وکاری که در ایران حکم فرماست به کدام جنبه بیشتر 

پرداخته می شود و اولویت ها کدام است.

در پرداختن به مسئله مسئولیت اجتماعی شرکتی شرکت های شستا باید مدنظر داشته 
باشیم که سرمایه گذاری مسئوالنه، ادبیات روبه رشدی در تمام دنیا دارد و این امر 
به ویژه در مورد صندوق های تأمین اجتماعی به عنوان بازیگران عمدۀ سرمایه گذاری 

اهمیت پیدا می کند.

صندوق های بیمه و بازنشستگی اغلب بازیگران مهم و بزرگ در حوزۀ سرمایه گذاری 
محسوب می شوند و در دنیای امروز توسط ذی نفعانی مثل شهروندان یا گروه های فعال 
اجتماعی برای در پیش گرفتن سیاست های سرمایه گذاری که رفتار مسئوالنه شرکتی 
را تشویق می کند، به حقوق کارکنان احترام می گذارد، دغدغه های زیست محیطی دارد 
و از نقض حقوق بشر می پرهیزد، تحت فشار قرار دارند. صندوق بازنشستگی دولتی 
نروژ1 یکی از نمونه های عالی مؤید این سیاست هاست که از سرمایه گذاری هایی که 
ممکن است اقدامات غیراخالقی مثل نقض حقوق بشر، فساد یا صدمه به محیط زیست 

داشته باشند می پرهیزد2.

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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این پژوهش در پی آن است که به صورت مقطعی و توصیفی میدان عملکرد مسئولیت 
اجتماعی را در میان شرکت های شستا مطالعه کند. با نه نفر از مدیران شرکت های 
شستا و مطلعین کلیدی مصاحبه های عمیق انجام گرفت. مشارکت کنندگان که در 
سطوح مدیریتی شرکت های 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 مشارکت کنندگان در قالب یک پرسشنامه نیمه ساختارمند 

تعیین شده بود که در زیر مشاهده می شود:

با سالم

این سؤاالت مربوط به پژوهش »بررسی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت های ایرانی: 
مطالعه موردی شرکت های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا(« است که برای »مؤسسه عالی 

پژوهش تأمین اجتماعی« انجام می شود. لطفاً به تمام سؤاالت دقیق پاسخ بدهید.

با تشکر

1. پست سازمانی خود را ذکر کنید: سابقه کار در تأمین اجتماعی: سطح تحصیالت و 
رشته؟

2. مسئولیت اجتماعی شرکتی از نظر شما چه تعریفی دارد؟

3. معیارهای مسئولیت اجتماعی شرکتی به نظر شما چیست اند؟ به ترتیب اولویت نام 
ببرید:

4. آیا در شرکت های زیرمجموعه شستا عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی وجود دارد؟ 
اگر بله لطفاً یک یا تعداد بیشتری مثال از عملکردهای مسئولیت اجتماعی شرکت های 

زیرمجموعه شستا بزنید؟

5. در شرکت های شستا اولویت با کدام معیارهای مسئولیت اجتماعی شرکتی است؟

روش پژوهش
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6. به نظر شما آیا شرکت های شستا باید معیارهای مسئولیت اجتماعی شرکتی را رعایت 
کنند؟ چرا؟

7. چه چالش هایی بر سر راه مسئولیت اجتماعی شرکت های شستا وجود دارد؟

8. چه پیشنهادهایی برای بهتر شدن عملکردهای مسئولیت اجتماعی شرکت های شستا 
دارید؟

برای  اجتماعی  مسئولیت  راستای  در  قانونی  و  حقوقی  ظرفیت های  چه  مشخصاً   .9
شرکت های شستا وجود دارد؟

 جدول 1. پرسشنامه مورد استفاده

البته باید توجه داشت که هر مصاحبه منحصربه فرد بود و بیشتر گفت وگو و پاسخ های 
مشارکت کنندگان بحث را راهبری می کرد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه 
داشت؛ یعنی جایی که محقق احساس می کرد اطالعات جدیدی از میدان استخراج 
نمی شود و می توان با استفاده از داده های به دست آمده توصیف خوبی از عملکرد مسئولیت 
اجتماعی شرکت های شستا به دست آورد. داده های به دست آمده درنهایت کدگذاری 
شدند و کدها در قالب دسته های بزرگ تر به هم ارتباطات داده شدند. در بخش یافته ها 
این دسته بندی ها گزارش می شود. برای کدگذاری و تحلیل یافته ها، از روش تحلیل 
مضمون استفاده شده است. یکي از فنون تحلیلي مناسب در تحقیقات کیفي، تحلیل 
مضمون است که به طور گسترده اي استفاده مي شود. از تحلیل مضمون مي توان به خوبی 
براي شناخت الگوهاي موجود در داده هاي کیفي استفاده کرد. تحلیل قالب مضامین 
و تحلیل شبکه مضامین نیز از ابزارهایي هستند که معموالً در تحلیل مضمون به کار 
می روند. قالب مضامین، فهرستي از مضامین را به صورت سلسله مراتبي نشان می دهد. 

شبکه مضامین نیز ارتباط میان مضامین را در نگاره هایي شبیه تارنما نشان مي دهد.

تحلیل مضمون روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های 
کیفی است. این روش فرایندی برای تحلیل داده های متنی همچون مصاحبه است و 
داده های پراکنده را به داده های غنی و تفصیلی تبدیل می کند. تحلیل مضمون با اهداف 

زیر انجام می شود:
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- دیدن متن؛

- برداشت و درک مناسب از اطالعات؛

- تحلیل اطالعات کیفی؛

- مشاهده نظام مند شخص، تعامل، گروه، موقعیت، سازمان یا فرهنگ )بویاتزیس1، 1998(.

تحلیل مضمون برخالف سایر روش های کیفی به چارچوب نظری وابسته نیست و از آن 
می توان در چارچوب های نظری متفاوت و برای امور مختلف استفاده کرد )جعفری و 
دیگران 1390(. مضمون یا تم مبین اطالعات مهمی درباره داده ها و سؤاالت تحقیق است و 
تا حدی معنی و مفهوم الگوی موجود در داده ها را نشان می دهد )براون و کالرک2، 2006(. 
مضمون الگویی است که در داده ها یافت می شود و حداقل به توصیف و سازماندهی 
مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبه هایی از پدیده می پردازد. به طورکلی مضمون ویژگی 
تکراری و متمایزی در متن است که به نظر پژوهشگر نشان دهنده درک و تجربه خاصی 
در رابطه با سؤاالت تحقیق است )جعفری و دیگران، 1390(. مضامین یافت شده در این 
پژوهش در قسمت یافته ها مشروح توضیح داده می شود. در این قسمت تنها با توجه به 

کدگذاری متن پیاده شده مصاحبه ها مضامین را بر اساس کدها توضیح می دهیم.

کدمضمونردیف

تعریف مدیران و صاحب نظران از 1
مسئولیت اجتماعی شرکتی

تعریف مسئولیت اجتماعی

برداشت کلی از مسئولیت اجتماعی

معیارهای مسئولیت اجتماعی

توضیح معیارها

شیوۀ مدیریت و اجرای مسئولیت 2
اجتماعی شرکتی

عالقه مدیر

آگاهی مدیر

مبتنی بر استراتژی/مبتنی بر عالقه

خالقیت

1- Boyatzis
2-  Braun & Clarke

 جدول 2. جدول کدهای مستخرج از داده ها
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کدمضمونردیف

معیارهای ایزو 326000

اشاره به معیارها

آگاهی از معیارها

آشنایی با ایزو 26000

مثال از مسئولیت اجتماعیخالقیت و نمونه عملکردهای موفق4

مدیریت شهرت و اعتبار5
آگاهی از تأثیر مسئولیت اجتماعی

تبلیغات

فرصت ها و چالش های6

فرصت ها

چالش ها

راهکارها

پیشنهاد سیاستی
 جدول 2. جدول کدهای مستخرج از داده ها

با استفاده از این کدها تالش شده است که در قسمت یافته ها داده ها دسته بندی و 
گزارش شوند.

مدت مصاحبهسمت مصاحبه شوندهنام و نام خانوادگیردیف

60 دقیقهمدیرعامل مس سرچشمه )بازنشسته(مهندس شیری1

45 دقیقهمعاون شستاآقای کرامتی2

مدیر گروه اقتصاد و سرمایه گذاری مؤسسه آقای یزدانی3
45 دقیقهعالی پژوهش تأمین اجتماعی

مدیر برنامه ریزی استراتژیک شرکت دکتر یکتادوست4
30 دقیقهدارویی تأمین

30 دقیقهمدیر منابع انسانی شرکت دارویی تأمینآقای رشیدی5

مدیر برنامه ریزی شرکت معدنی امالح آقای آیت الهی6
45 دقیقهایران

45 دقیقهمدیر منابع انسانی اکسیرآقای حاتمی7

عضو هیئت مدیره و معاون توسعه شرکت آقای متحدی8
60 دقیقهمس شهید باهنر

20 دقیقهمدیر میانی شستاآقای راعی9

 جدول 3. جدول مشخصات مصاحبه شوندگان
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شرکت هاي بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را 
جزئی از استراتژي شرکتی خود می بینند. در کشورهای درحال توسعه، مسئولیت 
مدنی، سازمان هاي  جامعه  از سوي حکومت ها، شرکت ها،  اجتماعی شرکتی 
دنبال  اجتماعی  مسائل  برای  راه حلی  به عنوان  دنیا  علمی  مراکز  و  بین المللی 
مفهوم در فضاي کسب وکار  این  هنوز  نظر می رسد  به  بااین وجود  می گردد. 
ایران جایگاه شایسته اي پیدا نکرده است. طرح و توسعه این مفهوم در شرایط 
فعلی اقتصاد ایران می تواند راهگشای بسیاري از مشکالت اقتصادي و اجتماعی 
باشد. در این قسمت سعی شده است که به صورت اجمالی وضعیت تحقق میزان 

مسئولیت اجتماعی شرکت هاي شستا و چگونگی توسعه و بسط آن بیان گردد.

یافته های پژوهش در هفت دسته اصلی شامل تعریف مدیران از مسئولیت اجتماعی، 
شیوه مدیریت و اجرای مسئولیت اجتماعی، معیارهای ایزو 26000، خالقیت و 
نمونه های عملکرد موفق، مسئولیت اجتماعی و مدیریت شهرت و اعتبار، چالش ها 
و فرصت ها تقسیم بندی شده است. هر کدام از این مضامین می تواند به صورت زیر 

مورد تحلیل واقع شود.

 1- نبود تعریف مشخص

مدیرانی که با آن ها مصاحبه شده است همگی با مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی 
به نحوی آشنایی داشتند؛ اما این تعاریف لزوماً شبیه به هم یا شبیه به تعریف ایزو 
26000 نبود. مسئولیت اجتماعی شرکتی مانند بسیاری از مفاهیم دیگر تعاریف 
بسیاری دارد و نمی توان گفت تعریف مدیران شرکت های شستا درست یا غلط 
بوده است. هدف از طرح این پرسش تنها آشنایی با ابعاد ذهنی مدیران شرکت های 

شستا با مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی بوده است.

درحالی که مصاحبه شونده اول در پاسخ به این سؤال گفت »مسئولیت اجتماعی 
تعریف(،  کردن  مطـرح  )بدون  دارد«  مشخصی  آکادمیـک  تعریف  شرکتـی 
مصاحبه شونده بعدی مسئولیت اجتمـاعی را »ایجاد ثروت مستمر و بازگشت 
سرمایه، بازار برای محصوالت جدید و توسعه مداوم شرکت های چابک، وظیفه 

یافته های پژوهش
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اصلی هلدینگ های شستا است« تعریف کرد. تعریف دوم هدف اصلی شرکت 
را همان تولید سود اقتصادی در نظر می گیرد و نسبت به جامعه و محیط اطراف 
بی تفاوت است. این همان رویکردی است که باال بردن بهره وری را توجیه کننده 
اقدامات مختلف کسب وکارها برای کسب سود بیشتر می داند. درحالی که در پارادایم 
مسئولیت اجتماعی شرکتی رفتار اخالقی حتی اگر سود حداکثری در پی نداشته باشد 
هم ارجحیت دارد. تعریف مشارکت کننده شماره سه هم چنین 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 کسب وکار و جامعه را در تعریف خود وارد کنند. 
این نکته مهمی است که شاید بتوان آن را محور اصلی مسئولیت اجتماعی دانست: 
»شرکت ها باالخره از اجتماع به نحوی استفاده می کنند، درست است که بازخورد 
سودشان و کارشان به اجتماع برمی گردد ولی خودشان هم تبعاً به دالیل مختلف در 

کارهای اجتماعی مشارکت می کنند.« )مصاحبه شماره 8(

در تعریف دیگری می بینیم که توجه به اعضای جامعه به اندازه مالیات پراهمیت 
دانسته می شود: »یعنی باالخره چون شرکت در جامعه کار می کند همین طور که 

مالیات می دهد باید به افراد دیگر هم حواسش باشد.« )مصاحبه شماره 7(

یکی دیگر از وجوه تعریف مسئولیت اجتماعی هم راستا قرار دادن کسب سود مادی و 
توجه به جامعه است: »علی رغم تولید و مأموریتی که برای درآمدزایی و ثروت افزایی 
داریم، در کنارش نباید از ناحیه ای که در آن کار می کنیم غفلت کنیم، افرادی که در 

آن ناحیه هستند، ذی نفعان، نباید مغفول واقع شوند.« )مصاحبه شونده شماره 5(

با توجه به تعاریف باال به نظر می رسد مدیران تعریف دقیقی از مسئولیت اجتماعی 
شرکتی ندارند و به خصوص به ابعاد مسئولیت اجتماعی اشاره نمی کنند. این یعنی 
به صورت عمل گرایانه در عملکرد مدیریتی آن ها تنیده نشده است. بااین وجود در 
حین صحبت بعضاً به ابعادی چون انطباق با قانون )به ویژه در زمینه محیط زیست(، 
شفافیت، فعالیت های خیریه و غیره اشاره می کردند که نشان می داد در سطح مدیریتی 
در شرکت های شستا مدیران اغلب با مسئولیت اجتماعی آشنایی کلی دارند و حتی 
برای انجام این دست از فعالیت ها تالش می کنند و آن را امر مثبتی محسوب می کنند، 
هرچند تقریباً همه آن ها بر این باور بودند که این مفهوم در ایران بسیار جدید است 
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و هنوز آن طور که باید جا نیفتاده است.

 2- شیوۀ مدیریت و اجرای مسئولیت اجتامعی رشکتی

معموالً مدیران برنامۀ خاصی برای اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی ندارند. اگر 
فعالیتی ذیل مسئولیت اجتماعی اتفاق بیفتد، بیشتر تالش ها و خالقیت های فردی یکی 
از اعضای سازمان است. همچنین بودجۀ جداگانه ای برای این قسم از فعالیت ها در 

نظر گرفته نمی شود و وابسته به خالقیت و نظر شخصی مدیران است.

از همین رو می توان گفت برخالف ادبیات پیشرو دنیا دربارۀ مسئولیت اجتماعی 
شرکتی، در ایران و در شستا این عملکردها در مدیریت استراتژیک سازمان تنیده 
نشده اند؛ جزو اهداف سازمان تعریف نشده اند و به همین دلیل پرداختن به آن ها 
انحراف از معیار محسوب می شود. انحراف از معیاری که تنها هزینه به بار می آورد. 
درحالی که در ادبیات جهان مسئولیت اجتماعی اگر درست به کار گرفته شود نه تنها 
هزینه ای دربر ندارد؛ بلکه منجر به بهبود شاخص های عملکرد مالی نیز می شود. در این 
بخش مشخص شد که عموماً در شرکت های شستا عملکردهای مسئولیت اجتماعی 
شرکتی بودجه و یا گزارش دهی خاص و مشخصی ندارند. دو تن از مصاحبه شوندگان 
گفتند که فعالیت هایی ازاین دست در گزارش های معمول هیئت مدیره به اعضای 

هیئت مدیره گزارش می شود.

پس می توان نتیجه گرفت که یک سبک مدیریتی یکپارچه و استراتژیک که مسئولیت 
اجتماعی شرکتی را در خود تلفیق کند، در شرکت های موردمطالعه یافت نشده است. 
البته باید توجه داشته باشیم که این امر در فضای کسب وکار ایران بسیار معمول است. 
بسیاری از مدیران خود به این امر به عنوان یک معضل اشاره می کنند؛ که البته از سوی 
جامعه نیز معضل محسوب می شود؛ یعنی مسئولیت اجتماعی در جوامع دیگر بدل 
به خواسته های ذی نفعان شده است؛ اما چون در ایران چنین اتفاقی رخ نداده است 

شرکت ها کمتر تن به چنین هزینه ها و فعالیت هایی می دهند.

 3- معیارهای ایزو 26000

مسئولیت  معیارهای  به عنوان  ایزو26000  استاندارد  در  که  معیارهایی  از  برخی 
اجتماعی شرکتی برشمرده شده است؛ به صورت خودکار در شرکت های شستا پیاده 
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می شود. درواقع این شرکت ها دارای این مزیت رقابتی هستند که باید به تمامی قوانین 
کار و تأمین اجتماعی سرسپردگی کامل داشته باشند؛ بنابراین برخی از استانداردهای 
را به خوبی رعایت می کنند، اتفاقی که ممکن است در سایر بخش های اشتغال و صنعت 
و خدمات نیفتد. یکی از این استانداردها قوانین سازمان بین المللی کار است. ایران 
با پیوستن به قوانین سازمان جهانی کار، درواقع کار کودک و تبعیض جنسیتی را 
باید به صورت پیش فرض از میان ببرد. همگی مصاحبه شوندگان بر این باورند که 
این معیارها در شرکت های تابعه تأمین اجتماعی به خوبی رعایت می شوند. یکی از 
مصاحبه شوندگان حتی به عدالت جنسیتی در جذب نیرو نیز اشاره کرد )مصاحبۀ 6(.

از دیگر معیارهای ایزو 26000 انطباق با قانون است. زیر پا گذاشتن قانون ممکن است 
در سایر شرکت ها دیده شود؛ اما شرکت های شستا زیر ذره بین تأمین اجتماعی قرار 
دارند و ازاین جهت مدیران اظهار می دارند که انطباق با قانون برای آن ها اساسی است. 
ازسوی دیگر بیشتر هلدینگ های تابع تأمین اجتماعی جزو شرکت های بورسی هستند 
و شرکت های بورسی برای پیوستن به بورس باید یک سری الزامات قانونی را رعایت 
و گزارش کنند. پاسخگویان رعایت این الزامات را جزو بدیهیات شرکت های شستا 
محسوب می کردند: »محیط زیست جزو اولویت های ماست، حتی کمیته محیط زیست 
وجود دارد، چون به لحاظ قانونی مجبوریم قوانین حفاظت از محیط زیست را رعایت 

کنیم.« )مصاحبه 3(

رعایت حقوق کارکنان، یکی از ابعاد اساسی مسئولیت اجتماعی شرکتی است که در 
شرکت های تأمین اجتماعی مطابق قانونی کار رعایت می شود: »تأمین اجتماعی خودش به 
قوانین کار پایبند است، بعید است ما خود تخلف از قوانین کار داشته باشیم.« )مصاحبه 2(

گزارش دهی منظم و شفافیت مالی یکی از الزامات بورس است که شرکت های تأمین 
اجتماعی به آن سرسپردگی دارند. گزارشات به صورت منظم تهیه و منتشر می شوند: 
»شفافیت و پاسخگویی در برنامۀ راهبردی تأمین اجتماعی هم هست، شرکت های ما 

چون بورسی هستند باید گزارش های شفاف ارائه کنند.« )مصاحبه 4(

سازمان تأمین اجتماعی خود سازمانی است که برای حفظ حقوق کارگران در همه 
جای ایران تالش می کند و درنتیجه کارگران شرکت های خودش جزو ذی نفعان 
اصلی این سازمان محسوب می شوند که حقوق و منافع آن ها باید به اخالقی ترین 
وجهه رعایت شود. از معیارهای دیگر ایزو 26000 که پاسخگویان به آن اشاره 
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می کنند شفافیت است. همان طور که پیش تر هم توضیح داده شد به دلیل بورسی 
بودن این شرکت ها شفافیت برای آن ها امری ناگزیر محسوب می شود. گزارش های 
مالی این شرکت ها به صورت منظم در دسترس افراد قرار می گیرد. سایر موارد نیز به 

گفته مصاحبه شوندگان به سرعت پاسخ داده می شود:

»باید روی سـایت کدال بورس گزارش هایمان را بگذاریم، به خصوص شرکت های 
سیمان و پتروشیمی« )مصاحبه 2(

توجه به محیط زیست به عنوان یکی از معیارهای مسئولیت اجتماعی که ایزو 26000 
به آن می پردازد، اهمیت محوری در شرکت های شستا دارد. این شرکت ها معموالً 
در صنایعی کار می کنند که بار آلودگی زیادی به طبیعت تحمیل می کند و عدم توجه 
به محیط زیست می تواند اثرات زیان بار و برگشت ناپذیری برای کشور داشته باشد. 
صنایع دارویی، سیمان و پتروشیمی و معادن و غیره همگی به شدت روی محیط زیست 
اثر می گذارند. با توجه به استانداردهای قانونی که وجود دارد و اصول انطباق با قانون 
و شفافیت که پیش تر گفته شد، کارشناسان این حوزه معتقدند شرکت های شستا در 

چارچوب های قانونی مربوط به محیط زیست عمل می کنند.

البته با توجه به تأثیرات شدید برخی صنایع روی محیط زیست شاید تنها عمل به 
چارچوب های قانونی کافی نباشد و همچنان این صنایع به طور عمومی برای محیط 
خطرناک باشند. شرکت دارویی تأمین اذعان می دارد که گرچه محیط زیست یکی 
از دغدغه های اصلی سازمان بوده است و تالش برای آلوده نکردن جزو فعالیت های 
شرکت بوده است؛ اما تالشی فراتر از قانون صورت نگرفته و عموماً محیط زیست 

گرچه اهمیت داشته، اما جزو اولویت ها نبوده است.

»ما در این فعالیت ها ضعیف هستیم و با اروپا فاصله زیادی داریم، محیط زیست جزو 
برنامه ها هست ولی جزو اولویت ها نیست، بیشتر اولویت ها اقتصادی است.« )مصاحبه 3(

نکته بسیار مهمی که باید ذیل عنوان استاندارد ایزو 26000 مطرح شود، آشنایی 
مدیران با این استاندارد است. بدون استثنا هیچ کدام از مدیران مورد مصاحبه از این 
استاندارد اطالعی نداشتند. مدیران شرکت های 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 درعین حال با استاندارد 
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مسئولیت اجتماعی نیز آشنایی نداشتند. این امر نشان می دهد که به لحاظ آموزشی 
و ترویجی در امر مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت های شستا خأل وجود دارد.

 4. خالقیت و منونه عملکردهای موفق

در این قسمت به مواردی از مثال های مسئولیت اجتماعی شرکتی اشاره می کنیم 
که مصاحبه شوندگان در خالل صحبت های خود به آن ها پرداختند. قطعاً نمونه های 
بی شماری از فعالیت های مشابه در تمام شرکت ها وجود دارد و این تنها بخش اندکی 

از فعالیت های ارزشمند مدیران در این زمینه است:

 رشکت دارویی تأمین

- این هلدینگ در محل ستاد شرکت، یک سالن ورزشی برای کارمندان تدارک 
دیده است. این گونه عملکردها در عین خالقانه بودن جزو مسئولیت اجتماعی شرکت 
و منفعت رسانی به کارکنان که جزو ذی نفعان هستند محسوب می شود. این سالن 

ساعت های جداگانه برای خانم ها و آقایان دارد.

- این هلدینگ همچنین از ساعت 9 شب برای کارکنانی که تا دیروقت سرکار هستند 
آژانس می گیرد، برای کارکنان خانم این خدمات را از 8 شب انجام می دهد. چنین 

خدماتی با توجه به بستر اجتماعی ایران در جهت حفظ منافع کارکنان است.

 رشکت دارویی اکسیر

- این شرکت که به لحاظ مکانی کنار بهزیستی واقع شده است، برای این کودکان 
داروهای تقویتی تأمین می کند. این دارو ها رایگان بوده و یا با هزینۀ بسیار کمتری در 
اختیار کودکان قرار می گیرند. چنین نمونه ای نشان می دهد لزوماً نباید هزینۀ اضافه 
زیادی به شرکت تحمیل کرد تا عملکرد مسئولیت اجتماعی بهبود یابد؛ گاهی می توان 
با استفاده از خدماتی که شرکت خودش ارائه می کند به صورت کم هزینه تر یا رایگان 
به نیازمندان به این خدمات کمک هایی 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 آن ها نوشته شده بود 

و با تعویض نام شرکت بالاستفاده باقی مانده بود را به بهزیستی بخشید.

- بازدید از محل کارخانه برای کودکان بهزیستی.
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- توزیع کیسه در روز طبیعت با شعار محیط زیستی.

- کمک و حضور در همایش های سازمان محیط زیست.

 رشکت مس شهید باهرن

- با دانشگاه های شهید باهنر کرمان و دانشگاه شیراز تفاهم نامه امضا کرده اند و از طرق 
گوناگون دانشجویان رشته های مربوط را مورد حمایت قرار می دهند

- با استانداری ارتباط برقرار کرده و معّین یکی از شهرهای منطقه شده اند. )معین اقتصادی 
در مسیر توسعه به شهرها کمک می کنند و این کار با همکاری با استانداری میسر است(.

- به فعالیت های محیط زیستی استان ورود کرده و کمک های مختلفی را ارائه می دهند.

- مارهایی که در محیط کار یافت می شوند، کشته نمی شوند بلکه گرفته می شوند و 
در محل دیگری رها می شوند.

 رشکت امالح معدنی ایران

- بوته کاری و درخت کاری در اراک )محل کارخانه(.

- قرارداد مطالعاتی با دانشگاه صنعتی اراک برای استخراج ماده معدنی با رعایت 
اصول زیست محیطی.

- شرکت در نمایشگاه های محیط زیست.

- سیستم تصفیه فاضالب به منظور استفاده برای فضای سبز و خط تولید.

- کمک به مسجد روستا برای تهیه میلگرد.

- انجام فعالیت های مربوط به پذیرش مراجعین در برنامه روز درنای خاکستری، 
همکاری با سازمان محیط زیست برای برگزاری برنامه و نمایشگاه عکس مربوط به آن.

- کمک مالی به مؤسسه خیریه معلولین برای ساختمان سازی در روستای ابراهیم آباد.

 5. مسئولیت اجتامعی و مدیریت شهرت و اعتبار

مدیریت شهرت و اعتبار ادبیات مفصلی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی دارد. 
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امروزه شرکت ها به طور روز افزونی تحت هجمه های شدید از سوی ذی نفعان قرار 
دارند. مدیریت شهرت و اعتبار در امر برندسازی به شرکت ها کمک می کند که 
اهمیت آن بر مدیران کسب وکارها پوشیده نیست. تحقیقات نشان می دهد تأثیر 
ادراک مثبت مشتریان از مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر شهرت برند، ارزش ویژه 
برند و قابلیت اعتماد به برند، مثبت است )راه چمنی و احدی آزاد، 1394(. مسئولیت 
اجتماعی بر روی عملکرد برند تأثیر مثبت و معنی داری دارد )بهروزی، مشکانی 
و رحمتی 1392(. مسئولیت اجتماعی بنگاه ها عبارت است از »مجموعه وظایف و 
تعهداتی که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت و همچنین کمک به جامعه ای انجام 
دهد که در آن فعالیت می کند.« بر این اساس، سرمایه گذاری در حوزه مسئولیت 
اجتماعی بنگاه یک عمل هزینه بر، محدودیت ساز یا کاِر خوب نیست، بلکه به  آن 
به عنوان یک اقدام مدیریتی در حوزه ایجاد مزیت رقابتی نگریسته می شود. کاربرد 
مؤثر مسئولیت اجتماعی بنگاه توسط مدیر بازاریابی یا مدیر برند می تواند منجر به 

شناخت شرکت از رقبایش و در پی آن کسب مزیت رقابتی شود.

سؤالی که دراین جا مطرح می شود این است که با توجه به مزیت رقابتی و پتانسیل باالیی 
که مسئولیت اجتماعی شرکتی می تواند در زمینه مدیریت شهر و اعتبار ایجاد کند، آیا 
شرکت های شستا از این مزیت استفاده می کنند یا خیر؟ تا جایی که از پاسخ های مدیران 
برمی آید شرکت های شستا چنین کاری نمی کنند؛ یعنی در مدیریت شهرت و اعتبار و 
تبلیغات و روابط عمومی این شرکت ها، مسئولیت اجتماعی شرکتی راهی ندارد. تمام 
پاسخ گویان معتقدند که مسئولیت اجتماعی هنوز در ایران نهادینه نشده و در مدیریت 
شهرت و اعتبار و برندسازی از مسئولیت اجتماعی به عنوان یک راهبرد استفاده نمی شود.

»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 پتاسیل های 
مسئولیت اجتماعی شرکتی استفاده نمی کند و از سوی دیگر ذی نفعان نیز چنین 
انتظاری از شرکت ندارند. عملکردهای مسئولیت اجتماعی شرکتی تا حد زیادی 
وابسته به انتظارات ذی نفعان نیز هست و ازاین روست که باید در فضای کسب وکار 

ایران به تقویت جامعه مدنی نیز پرداخته شود.



66

 6. چالش ها

در اینجا تنها به ذکر چالش هایی که مدیران بر سر راه مسئولیت اجتماعی برشمردند 
اشاره می کنیم:

- نبود آگاهی هم در سطح سازمان و هم در سطح ذی نفعان.

- نبود اراده سازمانی مشخص؛ در سطوح رده باالی مدیریتی، بسیاری از مدیران 
خودشان را عالقه مند به چنین برنامه هایی می دانستند؛ اما معتقد بودند اراده الزم برای 

چنین کارهایی وجود ندارد.

- فضای کسب وکار ایران همچنان برای مسئولیت اجتماعی شرکتی ارزش و جایگاهی 
را که باید قائل نمی شود و این مفهوم بسیار جدید است.

- نبود بودجه و برنامۀ مشخص برای فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی.

- اولویت منافع کوتاه مدت در برابر منافع بلندمدت و اولویت سود اقتصادی کوتاه مدت 
نسبت به سود اجتماعی و بازده بلندمدت.

- نبود سیاست گذاری و قوانین الزام آور در این حوزه.

 7. فرصت ها

شرکت های شستا به دلیل آن که زیرمجموعه تأمین اجتماعی محسوب می شوند، از 
فرصت  های خوبی برای عمل به معیارهای مسئولیت اجتماعی برخوردارند. برخی 

نظرات مدیران را در اینجا می آوریم:

- توجه به مستمری بگیران سازمان به عنوان ذی نفعانی که باید در اولویت برنامه های 
مسئولیت اجتماعی شستا قرار بگیرند.

- برخورداری از منابع مالی تأمین اجتماعی.

- سابقه سازمانی تأمین اجتماعی به عنوان سازمانی که به قانون کار پایبند است، از 
حقوق کارگران طرفداری می کند و انطباق با قانون یکی از اولویت آن به شمار می رود.

- در حمایت از محیط زیست تالش می کند، تمامی قوانین مربوطه را رعایت کند و از 
این هم پیش تر رفته و در جهت ارتقای محیط زیست بکوشد.
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- بزرگی و گستردگی فعالیت های شرکت ها شستا به غیر مزیت مالی، مزیت 
فعالیت در سطح گسترده و تمامی کشور را فراهم می آورد.

- به دلیل وجود سازمان باالدستی چون تأمین اجتماعی می توان برنامه وبودجه 
مشخص از باال برای شرکت ها در نظر گرفت و همین طور الزاماتی را به شرکت ها 

تحمیل کرد تا فعالیت های مسئولیت اجتماعی در اقدامات خود بگنجانند.

عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی توسط شرکت های شستا می تواند تأثیرات 
شگرفی در پی داشته باشد. مدیران امروزه باید عالوه بر مهارت های تخصصی 
نسبت به مسائل اجتماعی نیز پاسخگو و حساس باشند. اگر افراد و شرکت ها 
به عنوان عوامل کنشگر خرد در سطح جامعه مسئولیت پذیری بیشتری به عهده 
بگیرند؛ هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت می توانند موجبات تحول جامعه را 

فراهم آورند.

این پژوهش که به صورت متمرکز مدیران شرکت های شستا را بررسی کرده است، 
به دنبال آن است تا بفهمد عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت های شستا چگونه 
بوده است و از آن مهم تر مدیران این شرکت ها چه رویکردی نسبت به مسئولیت 
اجتماعی داشته اند. اینکه مدیران شرکت ها مسئولیت اجتماعی را جزو وظایف اصلی 
یک سازمان بدانند و نسبت به جامعه ای که شرکت در آن دست به فعالیت 
می زند، احساس تعهد اخالق داشته باشند، باعث می شود مسئولیت اجتماعی در 
سازوکارهای شرکت تنیده شود و بدل به استراتژی سازمانی آن شرکت شود. 
اگر مسئولیت اجتماعی به استراتژی سازمانی بدل شود، نه تنها زمینه رفع مسائل 
و آسیب های اجتماعی را فراهم می آورد؛ بلکه با نگاه به تجربیات موفق ممکن 
است سود مالی نیز در پی داشته باشد. این درحالی است که بیشتر مدیران ایرانی 
مسئولیت اجتماعی را تنها هزینه تلقی می کنند. این رویکردی سنتی است که در 
تعامل بیشتر شرکت و ذی نفعان باید اصالح بشود و با رویکردهای جدیدتر فضای 
کسب وکار ایران متحول شود. این امر به ویژه در مورد مدیریت شهرت و اعتبار 
صدق می کند. بسیاری از شرکت های خارجی از طریق مسئولیت اجتماعی شرکتی با 

 بحث و نتیجه گیری
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استفاده از تبلیغات شهرت و اعتبار خود را مدیریت می کنند و برای خود وفاداری برند 
ایجاد می کنند؛ اما چنین چیزی را نمی توان در عملکرد شرکت های مورد بررسی دید. 
فعالیت های مسئولیت اجتماعی اگر هم اتفاق بیفتند، به منظور تبلیغ از آن ها استفاده 
نمی شود و بیشتر بی سروصدا و در قالب ابتکار عمل شخصی مدیران اتفاق می افتند؛ 
درحالی که با داشتن برد بیشتر می تواند هم در میان ذی نفعان آگاهی بخشی کند و هم 

به نفع شرکت باشد.

کسب وکارها به طور فزاینده ای استانداردهای مسئولیت اجتماعی شرکتی را پیاده 
اختیاری خصوصی محسوب  سنتی  به طور  اجتماعی شرکتی  مسئولیت  می کنند. 
می شد؛ اما امروزه بیشتر و بیشتر قانونی می شود و سیاست های دولت در زمینۀ 
تنظیم کسب وکارها به سمت مسئولیت اجتماعی شرکتی حرکت می کند و عناصر غیر 
اختیاری را در آن وارد می کند. بااین وجود همچنان تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی 
قابل بحث است و به ویژه در مورد تعهد شرکت ها همچنان جای کار بسیار  هست 
)سازمان بین المللی کار1، 2016(. در این مطالعه برخی از مدیران اذعان می کنند که 
کارهای اضافه بر قانون هم صورت گرفته است؛ اما درنهایت این سرسپردگی به 
مالحظات قانونی است که به ویژه در فعالیت های زیست محیطی، تعیین کننده بوده 

است.

همان طور که بیان شد تعریف مدیران از مسئولیت اجتماعی شرکتی بعضاً کاستی هایی 
همچون عدم انطباق با تعاریف معمول آکادمیک دارد و با استاندارد ایزو 26000 
نیز آشنایی ندارند. به رغم این، عملکردهای خالقانه ای در شرکت ها مشاهده شده 
است که می تواند جزو عملکردهای مسئولیت اجتماعی موفق محسوب شود. همچنین 
شرکت های شستا به واسطه وابستگی به سازمان تأمین اجتماعی چندین فاکتور ایزو 
26000 را به نحو قابل قبولی پیاده سازی و اجرا می کنند. این فاکتورها شامل انطباق 
با قانون، حفظ حقوق کارکنان به مثابه ذی نفعان ذیل قانون کار، شفافیت و اهمیت به 
محیط زیست هستند. بااین وجود از سازمان تأمین اجتماعی انتظار می رود 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 42 میلیون نفر تحت پوشش سازمان 
تأمین اجتماعی قرار دارند و از این تعداد حدود پنج میلیون و 200 هزار نفر هم 
مستمری بگیران این سازمان هستند. سازمان تأمین اجتماعی عالوه بر پرداخت 
مستمری، هزینه های درمانی افراد تحت پوشش خود را پرداخت می کند و در طول 
سال به این افراد بُن کاال و هزینه مسکن و خواروبار پرداخت می کند. در سال 95 
هرماه 5500 میلیارد تومان صرف هزینه ها و مصارف سازمان تأمین اجتماعی و 
افراد تحت پوشش آن بوده است. این سازمان وابستگی به دولت ندارد و بر اساس 
درآمدهای خود اداره می شود. بخشی از این درآمدها توسط شرکت های شستا تأمین 
می شود. در کشور ما تأمین امنیت اجتماعی یکی از مهم ترین وظایف سازمان تأمین 
اجتماعی است و مهم ترین نقش را در این بخش، کارفرماها برعهده  دارند. در این میان 
شستا خود بدل به کارفرما برای بخش نه چندان کوچکی از جامعه کارگری می شود 
و در نتیجه باید وظایف اجتماعی خود را به طور کامل انجام دهد؛ و درعین حال 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 خانواده های 

وابسته به این سازمان می شود.

از سوی دیگر مسئولیت اجتماعی شرکتی کاماًل در انطباق با اهداف سازمانی تأمین 
اجتماعی قرار دارد؛ یعنی اگر تأمین امنیت ذی نفعان را یکی از مهم ترین اهداف تأمین 
اجتماعی بدانیم، باید شرکت های شستا در این راستا پیشرو بوده و با عملکرد قانونی و 
اخالقی به کسب وکار بپردازند. طبق گفتۀ صحیح یکی از پاسخگویان با توجه به اهداف 
تأمین اجتماعی اگر به واسطه فعالیت های اقتصادی شرکت های شستا امنیت جامعه 

محلی به خطر بیفتد نقض غرض است.

گرچه میزان مسئولیت اجتماعی شرکتی از پیش تعیین شده نیست؛ اما به واسطه 
گستردگی کاری شرکت های شستا از این نه هلدینگ که بیش از 140 شرکت تابع 
دارند؛ انتظار می رود تا حد مطلوبی عملکردهای مسئولیت اجتماعی را در فعالیت های 
خود بگنجانند. این امر وقتی خود را بیشتر می نمایاند که در تمامی وب سایت های این 
نه هلدینگ گرچه از مأموریت  سازمانی و ارزش ها و چشم اندازها صحبت شده است؛ 
اما مسئولیت اجتماعی شرکتی جایی ندارد. این بدان معناست که مسئولیت اجتماعی 
شرکتی نتوانسته است بخشی از نظام استراتژیک این شرکت ها را تشکیل بدهد. 
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بااین وجود می بینیم 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 به عنوان یک عملکرد واقعی در هلدینگ ها و شرکت های زیرمجموعه آن ها 
نهادینه کند. از سوی دیگر نه تنها در ادبیات جهانی می خوانیم که اصوالً سرمایه گذاری 
صندوق های تأمین اجتماعی الزاماً باید عملکرد اخالقی داشته باشند، بلکه در سند 
راهبری تأمین اجتماعی و جزو ارزش های این سازمان هم می بینیم که به اخالق 
به عنوان یک هدف و عنصر محوری اشاره شده است. این امر وقتی بیش تر متناقض 
بر  مبنی  بودجه هایی  می دهد  نشان  که  می شویم  روبه رو  اخباری  با  که  می نماید 
مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت های شستا جابه جا می شوند؛ اما هیچ کدام از 
مدیران سطح باالی هیچ کدام از هلدینگ ها به بودجۀ مشخصی در راستای مسئولیت 

اجتماعی شرکتی اشاره نمی کنند1.

این مناقشات با داده های به دست آمده از میدان همخوانی دارند. به طوری که اکثر 
مدیران از مثبت بودن مسئولیت اجتماعی شرکتی صحبت می کنند و عالقه مند 
هستند این عملکردها را در کار شرکت پیاده کنند اما در عمل با استراتژی سازمانی 
آن ها تنیدگی ندارد و در حد عالقه شخصی باقی می ماند. بخشی از این، مربوط به 
فضای کسب وکار ایران است، بخش دیگری را می توان به جدید بودن مسئولیت 
اجتماعی در فضای کسب وکار ایران نسبت داد، بخش دیگری را هم می توان مرتبط 
با نبود آگاهی در میان ذی نفعان دانست. ذی نفعان در غرب به صورت فعاالنه از 
کسب وکارها مطالباتی را جهت مسئولیت اجتماعی شرکتی مطالبه می کنند و در نتیجه 
شرکت ناگزیر از پیاده سازی الزامات آن هستند. اتفاقی که در ایران هنوز راه درازی 
تا رسیدن به آن وجود دارد؛ اما می توان در نظر گرفت که لزوماً نباید مدل پیشرفت 
فضای کسب وکار در ایران شبیه به غرب باشد؛ به ویژه با توجه به اینکه زمینۀ اجتماعی 
و فرهنگی متفاوتی هم در اینجا حاکم است. به همین دلیل منطقی می نماید اگر انتظار 

1- مورد تخلف 800 میلیون تومانی که به اسم مسئولیت اجتماعی رشکتی در یکی از رشکت های شستا صورت 

تاریخ دسرتسی: فروردین 1396 )سید تقی   )/284578/http://www.mizanonline.ir/fa/news( .گرفت

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 800 میلیون تومان بابت مسئولیت اجتماعی و کمک به 

کودکان کار به یک NGO پرداخت 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، شرکت ها خودشان در این راه پیش قدم شوند. این راه مخصوصاً برای 
شرکت های بزرگ شستا که زیرمجموعه یک سازمان مادر هستند، راحت تر می نماید 

چون می توان از امکانات و الزامات سازمان مادر نیز انتفاع برد.

در شرکت های شستا نبود بودجۀ اختصاصی و گزارش دهی و تنیده نبودن برنامه ها 
در استراتژی سازمانی نشان از عملکرد ضعیفی در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی 
دارد. بااین وجود می توان نمونه های بسیار موفق از موارد خالقانه مسئولیت اجتماعی 
شرکتی را مشاهده کرد. باید گفته شود که گرچه این موارد اصاًل کم نیستند؛ اما 
وابسته به خالقیت فردی و ابتکار عمل شخص مدیر یا انجام دهنده آن هستند؛ یعنی 
این فعالیت ها به لحاظ سازمانی اهمیت ندارند و اهمیت آن ها فردی است؛ به طوری که 
در نبود فرد عالقه مند احتمال دارد انجام آن ها متوقف شود. البته باید در نظر داشته 
باشیم که آنچه در این شرکت ها شایسته تقدیر است توجه به الزامات قانونی، حقوق 

کار و در نظر گرفتن محیط زیست در فعالیت هاست.

درنهایت باید اشاره کرد که مسئولیت اجتماعی از توانایی اجتماعی و توان کنشگری 
ناشی می شود. هر سازمانی به طورکلی به خاطر تأثیر زیادی که روی مسائل مختلف 
جامعه ازجمله بیکاری، وضعیت محیط، کیفیت زندگی و ... دارد، در رفاه جامعه سهیم 
است؛ بنابراین چون سازمان ها توان شکل دادن به وضعیت جامعه را دارند، جامعه 
باید آن ها را در نوع و شیوه تأثیرگذاری شان روی وضعیت جامعه مسئول بدانند. با 
توجه به فرصت ها و پتانسیل هایی که مدیران برای این شرکت ها برشمردند، می توان 
انتظار داشت با سیاست گذاری بهتر و بیشتر در زمینۀ مسئولیت اجتماعی شرکتی این 
شرکت ها بتوانند نقش فعال تر و درخور جایگاه و شأنیت تأمین اجتماعی در جامعۀ 
ما بازی کنند؛ بنابراین موارد زیر به عنوان راهکارهای عملی که می تواند مسئولیت 

اجتماعی شرکت های شستا را ارتقاء ببخشد پیشنهاد می شود:

- آموزش مسئولیت اجتماعی به مدیران به ویژه در سطوح باالی مدیریتی؛ این آموزش 
باید چند بخش اساسی داشته باشد؛ آشنایی با تعاریف و معیارهای مسئولیت اجتماعی، 
گزارش دهی  بین المللی  شیوه های  و  اجتماعی  مسئولیت  استانداردهای  با  آشنایی 
مسئولیت اجتماعی شرکتی، آشنایی با بهترین نمونه های مسئولیت اجتماعی در دنیا، 
آشنایی با سرمایه گذاری مسئوالنه شرکت های بیمه، آشنایی با عملکرد مسئولیت 

اجتماعی در کشورهای درحال توسعه
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  -سیاست گذاری جامع توسط سازمان تأمین اجتماعی برای شرکت های زیرمجموعه؛ 
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان چتری فراگیر که می تواند عملکرد یکسانی را در 
تمام شرکت های زیرمجموعه پیاده کند باید همان طور که قوانین کار را به صورت 
حداکثری و با بهترین شرایط پیاده سازی می کند، مسئولیت اجتماعی شرکتی را نیز در 

دستور کار خود قرار بدهد. در همین راستا می توان اقدامات زیر را انجام داد:

- در نظر گرفتن بودجه برای فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی، مثالً هر شرکت 
باید درصد خاصی از سود ساالنه خود را صرف اجتماع محل فعالیت خود کند؛

- ملزم ساختن شرکت ها به گزارش دهی ساالنه فعالیت های مسئولیت اجتماعی 
شرکتی؛

- انتخاب شرکت برتر از نظر مسئولیت اجتماعی شرکتی؛

- پیاده سازی استاندارد ایزو 26000؛

- گنجاندن مسئولیت اجتماعی شرکتی در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها.

- در نظر گرفتن اصل تنوع؛ بیشتر فعالیت های شرکت ها روی محیط زیست متمرکز 
شده است، درحالی که اگر فعالیت ها دامنۀ وسیع تری پیدا کنند و متنوع تر بشوند 
گروه های مختلف اجتماعی می توانند بهره مند شوند. شستا می تواند از این قابلیت خود 
برای برجسته کردن مسائل اجتماعی گروه های خاص و حاشیه ای استفاده کند. همچنین 

مستمری بگیران خود سازمان زمینۀ مناسبی برای انواع فعالیت ها را فراهم می کنند.
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