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 ها  مسئوليت اجتماعي شركت

  *فاطمه براتلو

 

 چكيده 

هواي   هاي جدي ناشي از تحوالت  نروري و ربابوت    هاي آغازين سده بيست و يكم درگير چالش ها در سال شركت

هواي اجتموا ي    (. در اين شرايط بر سر مسووالليت 230، 2005اند )ياريف،  سخت بر سر استفاده از منابع كمياب شده

هاي سوالدآوري، بوه شكسوت شوركت      آيا در اين شرايط ربابتي كه ممكن است از دست دادن فرصت آيد؟ آنها چه مي

رسود؟ مقالوه ضاضور، بوا مراجهوه بوه        منجر شالد، به ميان كشيدن مالضالع مسوالليت اجتما ي منطقوي بوه نرور موي    

و فرصوتي بوراي   طالر كلي مالرد بررسي تحليلوي بورار دهود     كالشد اين مالضالع را به جديدترين منابع در دسترس، مي

 دهند فراهم كند.   ها اهميت مي هاي اخالبي سازمان مطالهه و پژوهش بيشتر كساني كه به جنبه

 

 ها، رهبري، اخالق، دراكر.  مسوالليت اجتما ي، شركت ها: كليدواژه

 

 

 مقدمه
اي به روشني در سالگند نامه بقراط, پزشك يالناني،  اولين مسؤوليت يك ضرفه سال پيش،  2500

"باتترين اصل اخالق آن است كه آگاهانه به كسي آسيب نرساني"نه بيان شده است: اينگال
1 . 

ي اصولي   آگاهانه  به كسوي ضورر نوزدن، با وده    "گاليد:  به استناد همين پند است كه مي 2دراكر

:   a ,1385)دراكور  هاي  مالمي است... ي اصلي اصالل اخالق در مسؤوليت اي و  با ده اخالق ضرفه

ي اخالبوي،   ها به  نالان يك با ده است كه تالجه به مفهالم مسوالليت اجتما ي شركت جالب. (149

در تالجيوه اهميوت ايون     امروزه  الامل چنودي هم محالر مباضث متخصصان و هم  مالم مردم است. 

 ؛اند هاي زير بابل تأمل مسوله، نشانه

                                                 
*
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1. "Above All,Not knowingly To Do Harm" 

2. P. Drucker 
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 1گالنه بهد مادي آن رشد بارچ و نتايج ضاصل از تالسهه فناوري و

 ها و گاه تضاد فرهنگو اختالف 

 ي ناشي از اختالف بر سر منافع و دردسرها

تحوت هور   و بوه سوادگي    بسياري از آنها هاي پي درپي اخالبي، ابتصادي و سياسي كه و رسالايي

 (2005شرايطي مهار شدني نيستند.) استيالنس, 

ي هوا  كننوده جنبوه   گسترش دامنه نفالذ ماشينيسم و ضركت به سالي سوازوكارگرايي كوه تودا ي   

ها است، مكاتب فكري اجتما ي و مديريتي را از بازانديشي بر سر وجاله اخالبوي   سخت رفتار شركت

مسوؤوليت اجتموا ي يكوي از ده اصول     ها و پرورش آن بازنداشته است. به همين دليل  رفتار سازمان

فوردي و  هاي شكالفايي  اين اصالل زمينه .2شالد در نرر گرفته ميناپذير براي اين برن  تربيتي اجتناب

فراهم آورده و منجر بوه نوال ي بيونش     بيست و يك جمهي را در شرايط ضاد، پيچيده و بحراني برن

كوه مقصود بشور در بورن جديود اسوت       شوالد   ميگرايي و مهناليت  تلفيقي از  لم به  نالاناجتما ي 

 .( 145-129: 1376القلم،  )سريع

انجوام شود    1999سپتامبر سال  ها كه در در نرر سنجي هزاره درباره مسالوليت اجتما ي شركت

ها از نقش تاريخي خالد كوه هموان كسوب     اند شركت ز هر سه شهروند دو نفر مايل بالدهآمده است, ا

سالد و پرداخت ماليا ، استخدام  كاركنان و تبهيت از تمام بالانين است فراتر روند؛ يهني ميل دارند 

 . (144)تدبير, ايي داشته باشندتر نقش بسز اجتما ي گسترده هاي تحقق هدف ها در  سازمان

ها  رسد. فراتر رفتن شركت براي كمك به اين فراروندگي، تغيير در نقش مديران الزامي به نرر مي

هاي اخالبي و اجتما ي مديران است. بنابراين تزم اسوت كوه    از تالجه به سالد، مستلزم ارتقاي نقش

هواي   تهوادل ميوان بخوش   بوا  هموراه   ،اربه ايجاد نال ي ارزش پايد آنان ضمن آمالزش وظايف سنتي،

تالان مسوالليت اجتموا ي را   از همين زاويه است كه مي. بپردازندمحيطي  و زيست اجتما ي، ابتصادي

 ست. نادمديريتي  نالين هاي نگرشي تازه در پارادايم ،به رغم سابقه كهن
 

 چيست؟  اجتماعي مسؤوليت
ناليسووند:  ؤوليت اجتمووا ي موويدر خصووالم مسووفرهنووگ مووديريت در كتوواب   3سوواورد و فوورن 

به اين مهنا كوه توارير سوالبي بور      اي است بر هده مالسسا  خصالصي،  مسؤوليت اجتما ي ، وظيفه»

 مالماً مشتمل است بر وظوايفي  نگذارند. ميزان اين وظيفه   كنند، زندگي اجتما ي كه در آن كار مي

                                                 
 گيرد.  هاي فلسفي صورت مي . اين رشد اغلب بدون توجه به زيرساخت1

ملتي )آگااهي باه مياياا و معاياب تال اي       المللي )تنوع در تفكر و عمل(، هنر معاشرت ميان . اين ده اصل عبارتند از: نگرش كالن بين2

كيااب و تبااديل )ن ريااه ابااداع(، خوديااابي )ميمتاارين ساارمايه ياان    گرايااي )نياياات علاات امااا تاان بعاادي(، هناار تر   و تنااا آ آرا،(، مساساابه

تربيات باراي تع ال و     -جامعه(، تربيت اخال ي )نيازي فطري(، توسعه فرهنگي )فرهنگ به عناوان دياررت تارين درخات مياوه خل ات      

كان  آلاودگي آن در   شادن و وا  دوستي )به عنوان عااملي باراي انگيايه(، توجاه باه بيداشات و مساي) زيسات )كان  صانعتي           تفكر(، وطن

 ( 1376ال لت،  شناسي(. )سريع مسي)، فكر و روح(، مسئوليت اجتماعي )تربيت براي ين نگرش و وجدان جامعه

3. D. French  and H. Soward  
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هواي غيراخالبوي و    فهاليوت نپورداختن بوه     نشودن در اسوتخدام،   بابول  تبهوي    آلالده نكوردن، چالن 

اي است مبتنوي   وظيفهمسوالليت اجتما ي كننده از كيفيت محصالت . همچنين  كردن مصرف مطلع

  .)فرن  و ساورد،      ( «بر مشاركت مثبت در زندگي افراد جامهه

هواي مالجوالد، متغيرهواي زيور بوراي روشون سواختن مفهوالم          به طالر كلي با مراجهه به ديودگاه 

 ي اهميت دارد: مسوالليت اجتما 

  مسوالليت اجتما ي، نال ي تههد نسبت به جامهه است؛ 

  مسوالليت اجتما ي، يك ابدام بهداشتي براي سالمت زندگي اجتما ي است؛ 

      مسوالليت اجتما ي، به تهالي سالدآفريني شركت از تأكيد به سالد موادي بور انتفواع جامهوه

 كند؛  كمك مي

 ب سالد، به ارتقاي سطح رفاه  مالمي نيوز فورا   ها را در كنار كس مسوالليت اجتما ي، شركت

 خالاند.  مي

توري   شالد يا دامنه آن شمالل وسويع  آيا مسوالليت اجتما ي به يك نالع سازمان خام مربالط مي

 دارد؟ 

بلكه  نيست، هاي ابتصادي انديشمندان مديريت، مسؤوليت اجتما ي تنها مختص سازمان نرر به

اين اساس چهار سطح جامهه يهني ضكالمت )به منزلوه بلوب   گيرد. بر كليه سطالح جامهه را در بر مي

هواي مختلوف    نفوالذ )شوامل اضوزاب و تشوكل     هاي ذي ، گروه هاي كالن( جامهه و مركز سياستگذاري

ها )به طالر ا م به  نالان نهادهاي اجتما ي( و افراد به  نالان  سازمان  اجتما ي وابتصادي( ،  سياسي،

 ( 171و  4: 1379)استالنر، .  هستندز مسؤوليت اجتما ي برخالردار جامهه هريك به  نالبه خالد ا ا ضاي

هاي زندگي جمهي به صالر  يك نرام در نرر گرفته شوالند،   در نگاهي ديگر، اگر هريك از  رصه

هواي اجتموا ي، وضوهيت هريوك از خورده       تالان با تالجه به چهار خرده نرام مكمل در متن نرام مي

  يث مسؤوليت  اجتما ي بررسي كرد.ها و وضهيت كل نرام را از ض نرام

 

و سوووازماني و     اجتموووا ي

 ارتباطي

و  فرهنگوووي و هنجووواري    

 نگرشي

 ابتصادي و مالي   سياسي و مديريتي  

 هاي اصلي جامهه خرده نرام -1شكل 

تالان به چهار بهد ابتصادي، ضقالبي، اخالبي و  ها را مي مسؤوليت  اجتما ي سازمانبر اين اساس 

 ملي تقسيم نمالد.
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 مسؤوليتهاي ملي

 ضقالبي مسؤوليتهاي

 اخالبي مسؤوليتهاي

 مسؤوليتهاي ابتصادي

 ها هاي اصلي شركت مسوالليت -2شكل 

ها و ابوداما    ها، بهد ابتصادي است كه در آن فهاليت مهمترين بهد مسوالوليت اجتما ي سازمان

بان ومالكان ارابه كوات  كسب سالد، ضفظ منافع صاض رابطهدر اين  .گيرد ابتصادي آن مدنرر برار مي

ي جامهوه موالرد تالجوه    هاي مناسب و ايجاد بازار كار براي نيوروي انسوان   وخدما  با كيفيت و بيمت

ها به انجام بانالن و ر ايت مقررا  را شوامل   بهد ضقالبي )بانالني( التزام سازمان ، دومين بهد باشد. مي

ي است كه متوأرر از موالازين و ضوالابط    ها بهد اخالب سالمين بهد مسالوليت اجتما ي سازمان. شالد مي

رود كه همچالن ساير ا ضاء جامهه  ها انترار مي رو از سازمان اخالبي ضاكم بركل جامهه است. از اين

النا  اخالبوي را در كارهوا و   باورهاي مردم اضترام گذاشوته و شوو   هنجارها و ا تقادا  و  ها، به ارزش

هوا، بهود    ، آخرين بهد مسوالوليت اجتما ي سوازمان امسرانج هاي خالد مالرد تالجه برار دهند. فهاليت

وو  4  ،1377)الالاني، هاي مديريت  الي كشالر است.  ها و سياست خالاسته  ملي است كه شامل انترارا ،

83) 
 

 پيشينه مرور 
طرح بحث مسؤوليت اجتما ي به طالر ملمالس به زمان آدام اسميت يهني اواخور بورن هجودهم    

تقاي رفاه  مالمي پرداخت و مهتقد بالد كالشش كارآفرينان ربيب طبهواً  وي به مالضالع ار. گردد برمي

 (. 264 ؛ 1383بيگي،  )نجفدر جهت ضمايت از منافع  مالم خالاهد بالد. 

ها را مشخص  مسؤوليت اجتما ي شركت 2 انجيل ررو  در كتاب  1آندريال كارنگي 1899در سال 

 4واصول بيمالميوت    3اصول خيرخوالاهي  نمالد. ديدگاه كوارنگي برپايوه دو اصول گوذارده شوده بوالد:       

آيود و نوه مسوؤوليت يوك      هاي افراد به ضساب مي  ( . اصل خيرخالاهي يكي از مسؤوليت)سرپرستي 

ها و افوراد   سازمان و اصل بيمالميت يا سرپرستي برپاية متن انجيل برار دارد و به مالجب آن سازمان

هواي بوزرو و    گذاري در سوازمان  با سرمايهرروتمند بايد خالد را بيم و سرپرست افراد فقير بدانند  و 

                                                                                                                                                                                                                                               . به  چند برابر كردن ررو  جامهه بپردازند ،ها سازمان

                                                 
1. A. Carengy  

2. The Gospel of Wealth  

3  . Stewardship principle 

4. charity principle 
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 هاي آمريكايي بوالده و  تا ضد زيادي مالرد ببالل سازمان 1960و   1950ي  نررا  كارنگي دردهه

 ي اصلي در مسألههاي زيادي وجالد دارد. منتهي  نيز درمالرد ر ايت اين اصالل نمالنهدر زمان كنالني 

نيوز  ودم تالجوه بوه      يوا مفهوالم مسوؤوليت اجتموا ي و      دم تالجه به  مق  بار  و ديدگاه كارنگي

اه مسوؤوليت  ايون ديودگ   اي كوه از  ها بالده اسوت بوه گالنوه    هاي فشار براي ا مال آن در شركت اهرم

هواي شخصوي خواليش را بوه      زشتالاند بدان وسويله ار  ، پالششي است كه سازمان يا فرد مياجتما ي

 نمايش بگذارد. 

ح مجودد  يل محيطي منجربه طور  مجمال ه مسا ميالدي 80و 1970اه، دردهه اين ديدگدرمقابل 

، ابتصواددان مشوهالر، از پيشوگاماني اسوت كوه      1ميلتوالن فريودمن   مالضالع مسؤوليت اجتما ي شود. 

ه بانالن بودون هرگالنوه   محدود رساندن سالد در به ضداكثر هاي تجاري را نخستين مسؤوليت سازمان

نهادهاي دولتي  هاي اجتما ي را بايد به افراد و كند و مهتقد است مسأله يدسيسه يا نيرنگي  نالان م

ها نبوالده و درصوالر     چرا كه تهيين نيازهاي نسبي و ميزان آنها، در ضد مديران شركت ،كرد واگذار

كننودگان، سوهامداران، كاركنوان و    است. در اين ضالوت  رضوه    ها تأرير گذار انجام بر درآمد شركت

درآمد خالاهد بوالد كوه غيرمنطقوي    به پرداخت غرامتي سنگين براي جبران اين افت  مشتريان ناچار

 . (159-62 ،1379 ،)استالنر است

يكوي   ،نررا  كارنگي و فريدمن در دو بطب مخالف از يك طيف مسالوليت اجتموا ي بورار دارد  

ابتصادي صرف نگاه دروني به سازمان نمالده و ديگري نگاهي بيروني دارد ... گذشت زمان دو ديدگاه 

اجتما ي را پديد آورده اسوت. ايون    –و ديدگاه اجتما ي را به يكديگر پيالند زده و ديدگاه ابتصادي 

 (3-1377،10ديدگاه به تهامل سازمان و جامهه تالجه دارد. )الالاني ، 
 

 هاي اجتماعي پاسخگويي اجتماعي و مسووليت اجتماعي در برابر پيام 
اگور مفهوالم مسوؤوليت اجتموا ي را بوا مفواهيم تههود         »ناليسود:   ميدر اين باره   2استيفن رابينز

شاليم كه مسوؤوليت اجتموا ي در ميانوه     اجتما ي و پاسخگاليي اجتما ي مقايسه نماييم، متالجه مي

التي پاسخگاليي اجتما ي سازمان ض. (618، 1989 )رابينز،« باشد ر تكامل مشاركت اجتما ي ميسي

يابود. پاسوخگاليي    هايش مهنا و مفهوالم موي   سازمان با پاسخگالييوابهيت اين است كه  ماندگار است.

 نفهان. ساختن نيازها و تالبها  مستمر ذي تالشي است در راه برآورده

انگاري در  سازي تالبها  اجتما ي مي تالاند همان بدر خطرناك باشد كه سهل تساهل در برآورده

اسوت    3شركت انگليسي بادي شاپته يكي از مصاديق اين نك. ارضاي تالبها  سهامداران و مشتريان

كه دركار لالازم آرايشي است و در ضرفه خالد به  نالان نمالنه و سرمشق مسؤوليت پذيري اجتموا ي  

                                                 
1. M. Friedman   

2. S. Robins   

3. Body Shop   
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از همان آغاز كار در ذهون مشوتريان و موردم     ، بنيانگذار شركت 1شناخته شده بالد. خانم آنيتا رادك

هركواري را كوه تزم باشود انجوام      تصاليري ضك كرد كه شركت وي بر اساس طرز فكر روشنفكرانه

هوا   از برباني كوردن جوانالران در آزمايشوگاه    ند،خالاهد داد تا جامهه از محيط زيست بهتر ضفاظت ك

 1994در اين راه مالفق بالد. اما در سوال  او البته  د و اخالق كسب و كار گسترش يابد.جلالگيري شال

الرد ترديد برار گرفت و ذهنيت مردم خصمانه تههد و صدابت شركت م هاي در ارر يك رشته گزارش

ي بالد كه نوه  به شد  آسيب ديد و اين در شرايطبادي شاپ نسبت به آن لطمه ديد. در نتيجه بازار 

 ،1380 . )هسلبين و همكاران،هاي آن ييري ايجاد شده بالد و نه در بيمتها تغ در كم و كيف فرآورده

231 ) 

     

 ها اجتماعي  سازمان هاي مسئوليت دگرگوني باورهاو دگرگوني
در نگرش سنتي، مسؤوليت و سنجش ضاصل كار محدود به  البق و منافع مالكوان بوالده اسوت.     

سنجيده است.  در دوران  مديران را  مدتا بر اساس سالد مي ها و دنياي كسب و كار مالفقيت سازمان

گواليي در   الد ...  پاسو  شو  ها آكنده از ارجا اتي است كه به منافع سهامداران داده موي  مهاصر، تحليل

 امل و انگيزه اصلي  ملكرد، طراضي و رفتار سازمان است. مديريت   برابر سهامداران و منافع ايشان،

ها هسوتند توا    مهندسي مجدد فرايند كسب و كار و مزيت ربابتي همگي در خدمت سازمان   ملكرد،

كننود. اموا بايود تالجوه داشوت كوه       آوري بيشتر متحالل هايي با سالد آنها را در جهان فردا به سازمان

ها نيست، زيرا مشتريان نيز همالاره در  يگانه مسؤوليت سازمان  گاليي در برابر منافع سهامداران، پاس 

اند. براساس چنين نگرشي سازمان راه درازي را از مدل خط تالليد  اين مسؤوليت سهم و نقش داشته

گواليي در برابور    تا اينكوه پاسو     .(1380 گي،)كاپالدال ستا طي كرده 3تا دنياي ديسني 2هنري فالرد

كوه در خوط مقودم     بدر  و مسؤوليت را به كساني سوپرد و  ض كردها را  ال مشتريان شكل سازمان

تالانند نيواز آنهوا را توأمين كننود. موديران شوياله        تماس با مشتريان برار دارند و به بهترين وجه مي

 ند. ا اين انترار ياد گرفتهي برآوردن طراضي فرايند و ساختار سازمان را برا

مسوؤوليت   نديشند ولي فراتر از سالد بيها به مساب به تدريج اين تالبع ايجاد شده است كه شركت

 ملكردي را بر هده گيرند كه فراتور از ايجواد ارزش بوراي سوهامداران و فراتور از ارابوه خودمت بوه         

نيز ببالل مسؤوليت كنند.  مالر اجتما يها در ا باشد. آنها انترار دارند كه شركتمشتريان و كاركنان 

هواي جديودي كوه مطالبوه      مهتقد اسوت مسووالوليت   4( گرو پارستن230-228 ،1380)هسلبين، 

 شالد تا ضدودي ناشي از رشد ررو  در جالامع غربي است. مي

                                                 
1 A. Rudeck 

2. H. Ford  

3. Disney World  

4. G. Paursten  
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نال ي دگرگالني فرهنگوي   خبر از 1970با انتشار تحقيقي به نام انقالب آرام در سال  1اينگلهار  

اند. اين تحقيق به شكل  هاي مادي شده مادي جايگزين ارزش هاي فرا داد كه طي آن ارزشدر غرب 

ادواري تكرار شده و همچنوان موالرد تاييود اسوت. وي ريشوه ايون تغييورا  را انقوالب و اصوالضا           

 هاي فرا داري,  رونق ابتصادي و نمالد يافتن ارزش رشد سريع سرمايه يابد كه منجر به  مي پروتستان

 شده است.  مادي

ه ها را اراي نرريه دگرگالني ارزش 3و فرضيه اجتما ي شدن  2اينگلهار  با تالجه به فرضيه كميابي

بازتابي از محويط اجتموا ي و ابتصوادي اسوت و       ،هاي فرد نمالده است. طبق فرضيه كميابي، اولاليت

يوت نهوايي   شالد كه  رضة آن كوم اسوت.  نرريوه مطلالب    بيشترين ارزش ذهني به چيزهايي داده مي

 تالجيه كننده اين فرضيه است. 

هاي اصلي شخص تا ضد زيادي بازتاب اوضاع ضاكم  كند كه ارزش اجتما ي شدن بيان مي فرضية

هاي ببل از بلالغ است. سلسله مراتب نيازهاي مازلال دليلي بر اين جابجايي است . تغيير نسلي  بر سال

)ارمكوي،  اسوت   زموان   فاق نيفتاده و مستلزم طوي اي كه يك شبه ات ساز اين پديده است. پديده زمينه

1383 :22-23 )  
 

 مسؤوليت اجتماعي در ديدگاه پيتر دراكر
اي ابتصوادي باشود اجتموا ي اسوت و كوار      قد است سازمان پيش از آنكه پديوده  پيتر دراكر مهت

و بود و  ست كه مديريت هميشه با طبيهت انسان، خوالب  ا رو دهنده اين اجتماع انساني، از اين پيالند

. وي افزودن بر بهره وري كار خدماتي را نخستين ( a ،1385 :22نيك و زشت سر و كار دارد. )دراكر

 ي مطلالب است.  اد وي وظيفه مديريت  تالليد نتيجهبه ا تق .داند مسؤوليت اجتما ي مديريت مي

جديودي از   البته از آنجا كه دگرگالني انترارا  و خالاست ذي نفهان از سازمان منجر به تالبهوا  

شالد. بوا ايون ضوال     نتيجه مطلالب نيز دگرگالني ديده ميسازمان شده است، بنابراين در استنباط از 

كواري غيرابتصوادي    مسؤوليت اجتما ي در ضالي كه كوار،  دهد كه پذيرش هر نالع دراكر هشدار مي

كواري رمانتيوك اسوت و     ،شورايط  است  ين مسؤوليت ناشناسي است. پوذيرش مسوؤوليت در ايون   

هش اسوت كوه صورفا بوراي كوا      4نمالنه آن يالنيالن كاربايد آن جز افزايش خطر نخالاهد بالد. ي نتيجه

اي كهنه را در ويرجينياي غربي به راه انوداخت در ضوالي كوه بوه      كارخانه 1940بيكاري در دهه ي 

 (a ,1385 :406تالانست امالر دخل و خرج خالد را تنريم كند. )دراكر ي ميسخت

                                                 
1. Inglhaurt 

2. scarity hypothesis  

3. socialization hypothesis 

4. Union Carbide   
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ي اجتما ي را چه در رابطه با يك سازمان بازرگاني، چه يوك بيمارسوتان يوا    ها دراكر مسؤوليت  

هواي موديريت بوه شومار      . هر دو زمينوه، دغدغوه  كند ر دو زمينه متفاو  بررسي مييك دانشگاه، د

 روند: مي

 دهد؟ يك جامهه چه كاري  انجام مي براييك نهاد   - 1

 ( b ،1385  :65)دراكردهد؟ تالاند انجام  چه كاري مييك نهاد  براي جامهه  - 2

خدمتي خاصي  در يك فضوا و مالبهيوت    هاي مردم با  جزبي از جامهه و گروه به  نالانهر نهادي 

اجتما ي ضاضر است اما آرار اجتما ي هر نهادي بدون شك فراتر از كمك و نقشي اسوت كوه  لوت    

و پزشوك نيسوت اموا بوا      كند ... به  نالان مثال هدف بيمارستان استخدام آشوپز  وجالدي آن ايفا مي

گالنه كه هدف يك  دهد همان ارابه مي  خدمت درماني و بهداشتي را به جامهه ،كاركناناين استخدام 

كارخانه آلياژ آهن ايجاد سروصدا و انتشار گازهاي سمي و خطرناك نيست بلكوه سواخت فلوزا  بوا     

يامودهاي جوانبي اجتنواب     ملكرد و كيفيت بات براي  رضه به مشتري است. اما در مهيوار وسويع پ  

گيرد. از  هاي جامهه از آن نشأ  مي روند و اين چيزي است كه بخشي از نابساماني ناپذير به شمار مي

ي از تشكيال  و ابزار جامهه، دليل ضضالر در محيط اجتما ي به  نالان جزبه ساليي ديگر هر نهادي ب

ند ضتي اگر اطبيهي دغدغه آن نهادمشكالتي از اين دست به طالر  متأرر از مشكال  اجتما ي است.

مردم اين ضس را نداشته باشند. كسب و كار سالم  يا دانشگاه سالم و يا بيمارسوتان سوالم    جامهه  و 

 ( b ،1385  ،66.) دراكرتالاند در يك جامهه بيمار ضضالر داشته باشد نمي

جوانبي اجتنواب    بنابراين در آنچه  كه يك نهاد در جامهه به انجام آن مشوغالل اسوت پيامودهاي   

سازمان نيز از پيامدهاي جانبي ديگران خالاسته يا ناخالاسوته برخوالردار    ناپذير مستتر بالده و متقابالً

اولين بانالن ضيا  اجتما ي   است. مسؤوليت انساني هركس در برابر اررا  و تبها  رفتار و كردارش،

شوالند   مسأله يا مشكلي خوام موي  و ضركاتي كه منجر به   ابداما  ناخالشايند و مردم ناپسند  است،

دير يا زود تالسط جامهه به  نالان يك تخطي به شخصيت و مالجالديت جامهه تلقي شده و پرداخت 

ناپذير است.  در بيوان ايون نكتوه پيتردراكور       نالان غرامت تالسط مقصرين اجتناب بهايي سنگين به

سازي فالرد در آمريكوا   شركت اتالمبيل 50و اوايل دهه  1940در اواخر دهه »  كند: مثالي را بيان مي

هاي  سهي كرد تا تالجه مردم را به ر ايت ايمني جلب كند. شركت فالرد كمربند ايمني را در اتالمبيل

هاي مجهوز   خالد  رضه كرد اما ميزان فروش شركت به شد  كاهش يافت. شركت به ناچار اتالمبيل

وري كرده و از اين ايده منصرف شد. اما پانزده سال بهد راننودگان  آ به كمربند ايمني را از بازار جمع

شوان نسوبت بوه     توالجهي  المبيل به خاطر بوي در آمريكا به مالضالع ايمني پي بردند، تالليدكنندگان ات

ايمني و تجار  مرو مالرد ضمال  شديد برار گرفتند. متهابباً بالانين و مقرراتوي بوه هموان شود      

كند به فكر ضفاظت از جان مردم باشند. بدين ترتيب اولين وظيفه وادار  ها را تا شركتتدوين گرديد 

انوه و بودون   بين تبهوا  اجتموا ي بوه صوالر  وابوع      بيني بوه مالبوع آروار و    مديريت شناسايي و پيش

؟ بلكوه  شالد صحيح است يا خيور  اضساساتي شدن است. پرسش اين نيست كه آيا آنچه كه انجام مي
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سوت كوه جامهوه و مشوتريان     گيورد هموان چيوزي ا    كه انجوام موي   آيا آنچه»پرسش اين است كه: 

 . (65و b ،1385  :6)دراكر« ؟خالاهند مي

دانود. در   شناسايي آن آرار و تبها  موي  ،دراكر اولين گام را در برخالرد با آرار و تبها  اجتما ي 

هاي  گروه  بتصاد،ادامه به ضدابل رساندن و ترجيحاً از بين بردن آرار و تبها  تحميل شده برجامهه، ا

 كند. اگر امكان ضذف نبالد براي برطرف ساختن و يا بوه ضودابل رسواندن    را تالصيه مي مردم و افراد

اي را انجام داده و در  ين ضال فهاليت اصولي را نيوز ضفوظ     مدير  بايد كار منرم و ضساب شده آن،

 (b ،1385 ،67. ) دراكرنمايد

در اين زمينوه،    نفي به يك فرصت كاري سالدمند است،رويكرد مطلالب در اينجا تبديل آن آرار م

 اند:  هاي زير بابل تالجه نمالنه

سوال   20، كوه  هاي شويميايي پيشوگام در آمريكوا اسوت     از شركت 1( شركت دو كميكال1مثال 

ها ببل از ا تراض  اين شركت كمي بهد از جنگ جهاني دوم و مد  .كننده آب و هالا بالده است آلالده

سياسوت آلوالدگي صوفر را در پويش گرفوت. دوكميكوال بوه طوالر           محيط زيسوت، مردم به آلالدگي 

گرديود   شده از دودكش و فاضالب آنها ايجاد موي اي را كه از گازهاي متصا د يندهمندي مالاد آت نرام

  .جدا ساخته و به محصالت  بابل فروش تبديل نمالد و بازاريابي مالفقي را هم به انجام رسانيد

هواي   به آرار ضادث شده سمي بسياري از فرآورده 2الاد سمي صنهتي دوپالن( آزمايشگاه م2مثال 

و فرايندهايي را براي برطرف ، صنهتي خالد وابف  گرديد و آزمايشگاهي را براي تست سمالم تأسيس

ساختن اررا  منفي سمالم به كار گرفت. شركت دوپوالن آروار و تبهواتي را از بوين بورد كوه تموامي        

يي ديگر در آن زمان اهميتي براي آن بابل نبالدند اما بهد از ايون مرضلوه   تالليدكنندگان مالاد شيميا

هواي صونهتي آن را بوه يوك كسوب و كوار        دوپالن تصميم گرفت ضمن كنترل آرار مسمالم فرآورده

كند هم چنين محصالت  را از نرر ميزان سم و  آزمايشگاه مالاد  رضه مياين جداگانه تبديل نمايد. 

بينيم كه يك ارر تخريبي نه تنها از بين رفته بلكوه   دهد.  مي زمايش برار ميساير مالاد مشابه مالرد آ

 (b ،1385، 68)دراكرمحصالل و درآمد جديد تبديل شده است.   به يك فرصت،

ها است. مثل آنچه كوه   مهني افزايش هزينهه در بسياري از مالارد از ميان بردن يك ارر تخريبي ب

پردازند چورا كوه بوه هزينوه تالليود       تالليد دانش را  مالم مردم مي  نالان تبها  راناليه و ناخالاستهه ب

گوردد مگور    تبديل شده است. بنابراين مالضالع به صالر  يك اشكال و نقطه ضهف ربابتي ظاهر موي 

بانالن واضد بپذيرند و مقررا  الزام آوري به اين  اندركاران هر صنهت آن را به  نالان آنكه كليه دست

 منرالر تصاليب نمايند .

كوه برطورف    اموا هنگوامي  «  دم وجالد مقررا  بهترين مقررا  اسوت » سنتي،ر چه در نگرش اگ

 ويژه سازمان پاسوخگال ه مستلزم يك محدوديت باشد آنگاه مقررا  به نفع سازمان ب ،ساختن يك ارر

                                                 
1. Dow chemical 

2. Du Pont Industrial toxicity laboratory 
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ريزي مقررا  با ايجاد تهادلي بهينه در شكل يك سازش و تبوادل دو طرفوه يهنوي     ست. البته طرحا

هواي جديود      و مسوالوليت ي بهترين راهكار براساس مقوررا  مالم در مالرد مسأله و مهرفتبادل نرر 

كننود كوه از آن جملوه     آنها، بايدهاي جديدي را بر سازمان تحميل مي  نرر از منشاء صرفاجتما ي، 

وكار، گسترش سازمان و نحاله اداره )رهبري( سازمان اشواره كورد.    تالان به شياله ساماندهي كسب مي

مديري كه فقط از مقام و سومت خوالد در ر س يوك نهواد      مالرد دراكر خاطرنشان مي سازد،ين در ا

و غفلوت و   كنود  براي تبديل شدن به يك چهره مردمي و ايفاي نقش رهبري اجتما ي استفاده موي 

بلكوه   باشود،  مرد نموي شالد نه تنها يك دولت  مالجب زوال و نابالدي آن مي تالجهي او به مجمال ه، بي

 صلح اجتما ي است. مُضس مسؤوليت بالده و فريبكاري در لباس فابد هرگالنه 

هواي   در مالرد نهادهاي غيرابتصادي و غيرانتفا ي هم دراكور مهتقود اسوت ايون نهادهوا سورمايه      

خيلي خالشايندتر زماني است كه  نها است. ملكرد آمتكي به شالند كه جامهه  مياجتما ي محسالب 

گيرند. بلكوه ايون    خاطر بهرمان شدن در رسانه ضقالق نمي رو باشند چراكه  مديران بهمتربي و پيش

 (a،1385 ، 5- 74)دراكرست. ا پرداخت  به خاطر  ملكرد و ايفاي مسؤوليت آنها

پندارد و  اببت  دراكر رفتار  اري از مسؤوليت اجتما ي را نه تنها غيرمسؤوتنه، بلكه ظالمانه مي

نگواه را ترسويم    2شناسي  ند. دراكر با يك آسيبك بيني مي آن را يأس، سرخالردگي و نااميدي پيش

 كند: مي

شواهزادگان ،    پادشواهان،  رهبوران،    و رياست مديران، پايان انسانيت و  تسليم به وسالسوه اسوت،  

تالان با اخالبيا  كار  فرماندهان، روشنفكران ضتي ادباي سنتي چين مهتقد بالدند كه نمي كشيشان،  

 انجام داد. 

از  خوالد را  لوت پرهيوز از آلوالدگي    به يب كه هذل اخالبي، فردي است اهل تو فرد مؤمن به اصال

توالان فهوال اجتموا ي بوا اخوالق يافوت.        . در نتيجه كمتر موي دارد دور نگه ميهاي اجتما ي  فهاليت
 (a ،1385، 81)دراكر

شوالد، موديران اغلوب متخصصوان      ست كه تفاو  مدير و رهبر پديدار ميا به نرر دراكر در اينجا

مالجوالداتي   ،اند و شايد ميليالنها نفر از آنها در دنيا بابل شناسايي باشند در ضاليكوه رهبوران   اي ضرفه

اند كوه   ف به اخالق و گاه متخصصفهاتن اجتما ي متص  استثنايي و كمياب اند؛ با اين نگاه رهبران،

 داشت مسؤوليت اجتما ي است.  پاسبخش انديشة   ضضالرشان تداوم

هاي  سازمان پذيري راهبردهايي براي مسؤوليت رهبري :ب پرفروش وارن بنيس صاضب كتا

دهند،  مديران كارها را درست انجام مي (96:  1384اجتما ي نيز در اين باره مهتقد است: )پاريزي, 

  1در ضالي كه رهبران كارهاي درست را انجام مي دهند.
 

                                                 

1. Managers do thing right  *  Leaders do the right thing 
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 هاي جديد رهبري سازمان
دهد كه رهبران بوين منوافع سوهامداران و     ان، اجازه نميرويكرد سنتي به مقالله مديريت و سازم

كنند توا نسوبت بوه     هاي آينده تالش مي سازمان رهبرانِ .اي مقبالل ايجاد كنند منافع جامهه، مالازنه

شوالد،   هواي اجتموا ي بيشوتر بوه آنهوا وارد موي       اي كه در جهت پذيرش مسؤوليت فشارهاي فزاينده

مرزهاي سنتي را بوه مبوارزه     ه جايگاه جديد كسب و كار،واكنشي صريح و روشن نشان دهند چرا ك

اي را ترسيم كنند كه مرزهاي  ينوي و   طلبد. رهبران مسؤول در برابر مسابل اجتما ي بايد آينده مي

تر برسد. اين كار نه تنها سبب پيودايش نوال ي    هايي فراخ بانالني سازمان را در هم نالرديده و به ضالزه

هوا را نيوز دگرگوالن     شالد بلكه ماهيت نقوش رهبوران در سوازمان    مان ميتفكر جديد در سرتاسر ساز

 كند.  مي

داننود، بوراي نيول بوه      هواي اجتموا ي موي    هاي آينده خالد را متههد به مسؤوليت رهبران سازمان

پردازند و كوار آنهوا را در ايون     هدايت و آمالزش ديگران مي دستاوردهاي بزرو اجتما ي، به تهليم ، 

هوا و   بابليوت  پيرامالن را شناخته و براي ارتقواي  كالشند جالامع نند. اين رهبران ميك آسان مي مسير 

كنند. اين رهبران با  ها است نيز تالش  گاليي به آن مسؤوليت هاي جديد كه تزمه پاس  كسب مهار 

هواي جديود، بوه اموالر اجتموا ي       هاي افوراد بيورون از سوازمان و ايجواد مشواركت      استفاده از كمك

هاي آينده بايد فهواتن اموالر اجتموا ي باشوند مالفقيوت در       از اين زاويه، رهبران سازمان. پردازند مي

 مسابل اجتما ي منالط به تجزيه و تحليل  مهرفتي شناخت اين مقالت  تالسط سازمان است. 

مشتريان و كاركنان به ضرور  دستيابي بوه دسوتاوردهاي اجتموا ي،     ،داران متقا د كردن سهام

بوه اطوالع  موالم     زرو است. پس  از اين مرضله رهبران بايد كارهاي انجام شده رامستلزم تالشي ب

 به مردم يادآوري كنند. هاي سازمان در زمينه امالر اجتما ي را  برسانند و فهاليت

هاي آينده  الوه بر سالدآوري، سهمي در دسوتاوردهاي اجتموا ي خالاهنود داشوت. كوار       سازمان

طلبد.  هاي نال مي ها و مالك آنها، نسخه ت و سنجش و ارزيابي كاميابيها دشالار اس رهبران اين سازمان

پردازند، بلكه در بهتر كردن ضيوا    هاي آينده نمي هاي آينده فقط به رهبري سازمان رهبران سازمان

 جامهه بشري، سهم و نقش خالاهند داشت. 
 

 تفكر استراتژيك و ابعاد اخالقي

تالجوه بوه اخوالق مهنوا      ربارة تفكر استراتژيك بودون دهد كه بحث د هاي اخير نشان مي هشپژو

مهتقد است انسان غربي در دنياي ماشين گرفتار شده اسوت و بوراي رهوايي     1كمپل .نخالاهد داشت

ها براي كسوب   اي جز روي آوردن به اخالق و مهناليت ندارد... ايجاد چنين اضساسي در سازمان چاره

 (139، 1384ي،  )استيسمالفقيت در اجراي استراتژي تزم است 

                                                 
1 . Andrew Cambell 
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پا به دنياي كسب و كار گذاشت. مأمالريوت در وابوع بوراي تهيوين      70در دهه  1ي مأمالريت واژه

ي مأمالريت در بسوتر اسوتراتژي فرهنوگ سوازماني و اصوالل       رفت... )امروزه( بيانيه اهداف به كار مي

به  نالان   2بارناردهاي نرريه پردازان رهبري چالن چستر  گيري از آمالزه شالد. بهره رهبري نگارش مي

هواي   هاي او اولين مكتالبا  تحليلوي جنبوه   بافردي كه به فلسفه سازمان و اخالبيا  پرداخته و كت

و 3يفرهنگ پردازاني مانند ويليام اوچ و( 75، 1384 ادي مديريت و سازمان است )پاريزي،غير ابتص

طرح تهريوف جديودي از   منتهي به  6و گيلبر  5و آراي فريمن 4مك كينزي 7Sنررياتي چالن مدل 

 شالد.  مأمالريت مي
 

 

 ها با اهدافي متفاوت مفهوم جديد مأموريت در شركت
اين چهار  نصور   ،، استراتژي، رفتارفلسفه ضاوي چهار  نصر است: ارزش،  7لالزي مأمالريت اشريج

 كنند و به سازمان يكپوارچگي و صوحت   در هر سازمان بايكديگر در ارتباطند و يكديگر را تجهيز مي

 د. ن ملكرد مي بخش

 

 مالريت اشريجمدل مأ -3شكل 

 اين اساس بر ضسب هدف سه نالع شركت بابل شناسايي است:بر 

هوايي,   اند. چنوين شوركت   سهامداران پديد آمدهبراي كسب منفهت تالسط  شركت هاي نالع اول:

 1د. بوه ا تقواد هنسوالن   كننو  آنها اتخاذ مي سهامداران و منافعتمام تالش خالد را براي افزايش ررو  

                                                 
1 . mission 

2 . C. Barnard 

3 . W. Ouchi 

4. Mc Kinsy  

5 . Freeman  

6. F. Gilbert  

7. Ashridge mission diamond 

ها ارزش ا تقادا   

 ها و الگالهاي رفتاري ستانداردهاي رفتاري، خط مشيا

 فلسفه وجالدي سازمان
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هوايي كوه سوهامداران و     سهامداران سلطان سازمان هستند. در سازمان دار مهروف آمريكايي، سرمايه

 مهمترين  دد در ميان مستندا  است. فع آنها در اولاليت باشد، ربم سالد،منا

 ي همچوالن مشوتريان،  ان با هنسالن مالافق نيسوتند. آنوان  ناصور ديگور    اگر چه بسياري از مدير

 آورند. ها را به ميان مي كارمندان و اتحاديه كنندگان، ينتام

هايي  ي سهامداران است. چنين شركت شركت نالع دوم: هدف اصلي، صرفا راضي نگهداشتن همه

 2تمالتالروكنند.  يش از هر كس ديگري اضساس تههد مينسبت به سهامداران ب ، ريزي خالد در برنامه
 اين گالنه بيان مي دارد: هدف كلي خالد را

ي محصوالت  و   ، از طريق ارايهبرآورده ساختن نيازهاي جامهه ،هدف كلي ما در اين سازمان"   

را  باشد: ما در اين راه  تالش خالد با بيمتي مناسب به مشتريانمان ميباتترين كيفيت و خدما  در 

 "دهيم. رمندانمان انجام ميهامداران و كاهاي رشد براي س براي رشد سازمان و ايجاد فرصت

ي  ي اصالل اوليه خالد درباره بيانيه ك شركت بين المللي انرژي مي باشد،كه ي 3رويال داچ شل     

 ند:ك كسب و كار را اين گالنه ارايه مي

جامهه. ايون چهوار    يان،مشتر ببال چهار ضالزه مسؤوليت داريم؛ سهامداران، كارمندان، ما , در"  

 " كيك ناپذيرند.ضالزه در كل از هم تف

اي سوهامداران  در جهت ارضاي نيازه ها مديران از اين كه هدف كلي صرفاً در نالع سالم از سازمان

هودف كلوي كوه نيازهواي      ،انديشوند  شند.  آنان به هودف كلوي واتتور موي    با تدوين شالد راضي نمي

ي از موديران يوك   آليسوتي دارنود. يكو    هايي تفكرا  ايده سهامداران را نيز در برگيرد. چنين سازمان

 دهد: ستان وابع است اين گالنه تالضيح ميشركت كه در جنالب انگل

دوسوت دارم بوه مالفقيوت در كول      مون  كنود.  هم براي سهامداران مرا ارضا نموي  سازي آن پالل" 

آورد. فكور   . اين چيزي است كه مرا به وجود موي  كل جامهه انگلستان فكر كنم ي كسب و كار، ضالزه

" مان بلكوه ملتموان، ضتوي كول دنيوا     همين مسوله ربط دارد، نه تنهوا شوركت   ي ما به كنم آينده مي

 . (144-5، 1384)استيسي, 

 

          گيري  نتيجه
ها، اين اميد را  اي از شركت نگاهي به مباضث نرري مرتبط به  الوه برخي شالاهد از  ملكرد پاره

ي بوه سوالد بيشوتر تهريوف     ها، مأمالريوت اصولي خوالد را فقوط دسترسو      دارد كه شركت زنده نگه مي

هاي اجتما ي و ضفظ و گسترش مباني اخالبي كار و تالليد نيز تالجوه   كنند، بلكه آنها به رسالت نمي

دارند. اين مقاله كالشيد تا با مرور مفهالم مسوالليت اجتما ي، چند ديدگاه مورتبط بوا آن را مهرفوي    

                                                                                                                                            
1. Hanson  

2. Motorola   

3. Royal Dotch Schell   
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ها، نرورا  پيتور    ميان اين ديدگاهد. در كند و امكان مقايسه ميان آنها را در اختيار خالاننده برار ده

داركر با برجستگي بيشتري نشان داده شد. دليل اصلي اين ابدام، سهم نسبتاً بزرگي اسوت كوه وي   

ها و مسوالليت اجتما ي آنها دارد. مقاله با طورح   در طرح و گسترش مباضث مرتبط با اخالق شركت

نالع  3ل مأمالريت اشريج كه بر اساس آن مختصر رويكرد اخالق چالن استراتژي شركت و مهرفي مد

 شركت بابل شناسايي است به پايان رسيد. 
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