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 ها سازمان و کار کسب بهبود عملکرد بر اجتماعی پذیری مسئولیت ریث: تأمقاله عنوان

 مدیریت بیمهمدیریت بازرگانی ، کارشناس ارشد 1نویسنده: تقی رنجبر

 

 

 

 

 چکیده:

تواند به عنوان دلیل اصلی رقابت و قابلیت برای کسب وکارها مبدل شده و میمسئولیت اجتماعی شرکت به ابزار مهمی

در استراتژی کسب کنند که مسئولیت اجتماعی شرکت تبدیل به بخش مهمیبقای شرکت توصیف گردد. محققان مختلف تائید می

های سرتاسر جهان شده است زیرا عملکرد سازمان کسب و کار تحت تاثیر استراتژی بازار و نیز و کار تعداد زیادی از شرکت

کنند، مسئولیت اجتماعی شرکت استانداردهای زندگی را باالتر برده و محققان بیان می های غیر بازار آن قرار دارد. همچنینمحیط

های پذیر هیچگاه از بهبود شاخصهای مسئولیتکند. در این بین، شرکتدر عین حال سودآوری سازمان را برای مردم حفظ می

وچکترین اند که در دنیای رقابت کها دریافتهشرکتزیست محیطی مربوط به تامین کنندگانشان غافل نخواهند شد. زیرا اینگونه 

های بسیار باال منجر خواهد شد. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی میزان اثر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر بهبود خطایی به هزینه

نتایج تحقیق نهایت  باشد. درعملکرد کسب و کار سازمان ها است. قلمرو موضوعی تحقیق مربوط به مدیریت عملکرد سازمانی می

 نشان دادند که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر عملکرد کسب و کار آن تاثیر مثبت معنادار خواهد داشت.

 کسب و کار، سازمانبهبود  مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت،  :کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

عموالً هرچه م کسب و کار سازمان هاست. بهبود عملکرد بر شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت پژوهش حاضر بررسی اثر  

ها و مسائل زیادتری مانند کسب اعتبار جهانی، کسب ها بیشتر توسعه یابند و در عرصه بازارهای جهانی مطرح شوند، با دغدغهشرکت

بهبود کیفیت خدمات و مسئولیت . (Adnan Mustafa, 2012: 898گردند )وری مواجه میسود، قدرت و تولید بهینه و بهره

 Mehralianبایست برای بهبود عملکرد خود به آن متمرکز شوند )ها میشرکتپذیری اجتماعی از موضوعاتی هستند که تمامی

et al., 2016 .)عنوان دلیل اصلی رقابت ه تواند ببرای کسب وکارها مبدل شده و می مهمی عنوان ابزار مسئولیت اجتماعی شرکت به

این زمینه، توجه به رویکرد مدیریت کیفیت جامع . در (Adnan Mustafa, 2012: 899) قابلیت بقای شرکت توصیف گردد و

فزایش ا عملیات سازمان برای پاسخگویی به نیازهای مشتری و افزایش کیفیت سیستم و در نهایتکه در صدد یکپارچه کردن تمامی

  هاست.های تاثیرگذار بر بهبود عملکرد سازمان( نیز خود یکی از اهرمWang et al., al., 2012وری است )سود و بهره

های ها در زمینه مالی و غیرمالی از طریق عمل به مسئولیتهمچنین، تحقیق حاضر به دنبال بهبود وضعیت عملکرد شرکت

بایست به منظور بهبود وضعیت عملکردی خود متوجه ها با مقیاس خرد، متوسط و کالن میشرکتاست. بنابراین تمامی اجتماعی

مل به عمسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و زنجیر درگیره در فرآیند تولید محصوالت )خدمات( من جمله تامین کنندگانشان باشند 

وظایف ثروت را  اینگونهکند. عمل بهوظیفه مسئولیت اجتماعی، تقاضاها و مطالبات مشتریان را از حالت اقتصادی صرف خارج می

تواند در دراز مدت به کسب سود این می کند ومی ارزش به تبدیل نزد مردم و عموم شهروندان از حالت ضد ارزش خارج کرده و

 (1931ایران،  وب سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادنبیشتر برای شرکت منجر گردد. )

 

 

 تعاریف -2  

ای به طور کلی به عنوان فعالیت داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکتی پذیری اجتماعی شرکت:مسئولیت -2-1

 ,.Mehralian et alای اقتصادی، اجتماعی و محیطی پایدار عمل کند )شود تا به شیوهاست که توسط یک سازمان انجام می

این اند که در زیر به بعضی از ها تعاریف مختلفی ارائه کردهدر حال حاضر نیز محققان برای مسئولیت اجتماعی سازمان (.2016

 شود:تعاریف اشاره می

ها در بر گیرنده اقتصاد، قانون، اخالقیات، و انتظارات بشر دوستانه واحدهای تجاری است که مسئولیت اجتماعی سازمان

ها، ها، رویهها، تصمیمات، سیاستتوانند بر فعالیتاینجا ذینفعان به عنوان هر فرد یا گروهی که مییابد. دربه کلیه ذینفعان تعمیم می

 (.Wang et al., 2016: 534یا اهداف سازمان اثر گذارند، تعریف شده است )

های عنوان  روشی برای رسیدن به موفقیته ، مسئولیت اجتماعی شرکت را ب2سازمان کسب و کار برای مسئولیت اجتماعی

(. Mousavi, 2013:713د )کنتعهد و محیط زیست طبیعی  تعریف میهای اخالقی و احترام به مردم، کسب و کار از طریق ارزش

مسئولیت اجتماعی سازمان را بعنوان تعهد کسب و کار برای کمک و همکاری  ،9یدارشورای جهانی کسب و کار برای توسعه پا

یع تری برای بهبود کیفیت های آنها، جوامع محلی و جامعه در محدوده وسبرای رشد اقتصادی پایدار، کار با کارگران، خانواده
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( خاطر نشان کردند که مسئولیت 2002)4النگ و همکاران. (1048Servaes & Tamayo 2013:) کندزندگی  تعریف می

مختلف اقدامات قابل اعتماد و تعهدات اخالقی شرکت نسبت به مشتریان، کارکنان و جوامع اجتماعی سازمانی متشکل از درجات 

 (Monsuru & Abdulazeez ,2014:17).است

ای وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه مسئولیت اجتماعی، مجموعه

گیران تصمیمتوان گفت که مسئولیت اجتماعی، تعهد ( و در بیانی دیگر میGao, 2013: 90کند انجام دهد )که در آن فعالیت می

این تعریف آورد )(. دربرای اقداماتی است که به طور کلی عالوه بر تأمین منافع خودشان موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می

 عناصر مختلفی وجود دارد که به شرح زیر بدان پرداخته شد:

 ه پاسخگو باشند.مسئولیت اجتماعی یک تعهد است که مؤسسات باید در قبال آن به جامع اوالً:

خدامی، آمیز درخصوص امور استها مسئول هستند که از آلوده کردن محیط زیست، اعمال رفتارهای تبعیضمؤسسات و سازمان ثانیاً:

 ند بپرهیزند.زنآور و نظایر آن که به سالمت جامعه لطمه میتوجهی به تأمین نیازهای کارکنان خود، تولید کردن محصوالت زیانبی

این قبیل اقدامات عبارتند از  ها باید با اختصاص منابع مالی در بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول اکثریت جامعه بکوشد.سازمان :ثالثاً

 (.Gao, 2013: 90کمک به فرهنگ کشور و مؤسسات فرهنگی، بهبود کیفیت زندگی)

ای بر سیستم اجتماعی دارند الجرم چگونگی فعالیت هها تأثیر عمداین است که چون سازماندر نهایت مقصود از مسئولیت اجتماعی

 ,Birimها ملزم به جبران آن هستند )ای باشد که در آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان سازمانها باید به گونهآن

2016: 71 .) 

باشد به مالی مید غیربر اساس تعاریف موجود، عملکرد شرکت شامل عملکرد مالی و عملکرعملکرد سازمان:  -2-2

ت مالی نظیر مزیهای ملموسی نظیر هزینه، سود و بازده سرمایه گذاری تمرکز دارد، و عملکرد غیرطوری که، عملکرد مالی بر مقیاس

 :Ahmad & Zabri, 2016های ناملموسی مانند بهبود وجهه، اعتبار، و ارزش شرکت متمرکز است )رقابتی شرکت بر مقیاس

باشند، زیرا ها همواره بدنبال عوامل و راهکارهایی بمنظور بهبود عملکرد خود میتوان انتظار داشت که شرکتبنابراین، می(. 477

های شرکت از تامین کننده، مشتریان تا کارکنان و زنجیره درگیر در فعالیتاین عوامل در نهایت باعث خواهد شد تا تمامیشناسایی

 :Wahab et al., 2016ود آمده و ارتقاء کیفیتی که نتیجه بهبود عملکرد خواهد بود، منتفع گردند )مدیران شرکت از منافع بوج

 سودآوری ، فروش در رشد با مرتبط سازمانی اهداف دستیابی به در بنگاه موفقیت میزان عنوان به وکار کسب عملکرد(. 593

 و مالی یهازمینه در بنگاه عملکرد واقع در کار و کسب عملکرد(. Lin- chien et al., 2008شود ) می تعریف سهم بازار و

 سودآوری از است عبارت عملکرد که باورند این بر بسیاری اشتباه به. (Paniagua & Sapena, 2014باشد ) می مالی غیر

 شرایط سازمان، رسالت و وجودی فلسفه مدیریت، تفکرات سازمان، نوع به بسته شرکت عملکرد است که آن واقعیت سازمان.

 و کسب توان گفت، عملکرد(. در کل می1931شود )جوکار و همکاران، می گیری اندازه و دیگر بررسی بیشمار موارد و محیط

 حاشیه )سود، مالی عملکرد و باال( بازار سهم و فروش بازار )حجم عملکرد وفادار( و راضی )مشتریان مشتری عملکرد شامل کار

 عملکرد آن، بعد یک . است گرفته شکل ساختاری دو بعد از سازمان در مقایسه با رقبا است. عملکرد سرمایه( بازگشت و سود،

 آن، دیگر بعد.  سرمایه بازگشت نرخ و بازار و سهم سودآوری ازجمله شود؛ می بازارمحور و مالی عوامل شامل است که عینی

 رضایت خدمات، کیفیت جمله از کارکنان متمرکزند؛ و مشتریان محور بر که است عواملی شامل که قضاوتی است عملکرد

 (.Alhadid; 2016: 58رضایت کارکنان ) و مشتری
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باشند، ها همواره به دنبال عوامل و راهکارهایی به منظور بهبود عملکرد خود میتوان انتظار داشت که شرکتبنابراین، می

های شرکت از تامین کننده، مشتریان تا کارکنان زنجیره درگیر در فعالیتتا تمامیاین عوامل در نهایت باعث خواهد شد زیرا شناسایی

 .(31:1913نی،یمالحس)و مدیران شرکت از منافع بوجود آمده و ارتقاء کیفیتی که نتیجه بهبود عملکرد خواهد بود، منتفع گردند 

 

 بحث -3

این رو به  ها در کشورهای در حال توسعه مایل به حرکت به سوی بازارهای جهانی بوده، ازدر اثر جهانی شدن، شرکت

های زیست محیطی و اجتماعی هستند. لذا یکی از با ایفای مسئولیت نشان دهند که در حالمنظور مقبولیت در بازارهای جهانی، باید 

ذیری پمسئولیتشرکتی است. پذیری اجتماعی ها موضوع مسئولیتاهمیت ترین موضوعات مطرح شده در سطح جهانی برای شرکت

کنند و پاسخگوی توقعات کار خود به آن عمل می ها در فضای کسب وپردازد که سازمانهایی میاجتماعی شرکتی به ارائه روش

ها به هر نحوی که عمل کنند، عملکرد شان روی جامعه، انتظارات تجاری، قانونی، اخالقی و اجتماعی آنان هستند. چرا که سازمان

ان را در نظر بگیرند. صورت اخالقی عمل کنند و منافع تمام ذی نفعه ها باید بگذارد. محققان معتقدند که شرکتجامعه تاثیر می

: 1931،  )کوهی تواند منجر به یک توسعه همه جانبه گردداین اخالق تجاری پیش شرط یک کسب و کار موفق است، که میبنابر

بتوانند ها برای آنکه های آن باشد. سازمانهایی دست بزنند که مورد قبول جامعه و منطبق با ارزشها باید به کار. بنابراین سازمان(12

جایگاه خود را در جامعه حفظ نموده یا بهبود بخشند، الزم است که به مسئولیت اجتماعی توجه الزم را داشته باشند. سرمایه گذاری 

ی سرمایه ی شرکت را کاهش دهد، زیرا هرچه مسئولیت پذیری شرکت بیشتر باشد، اعتبار شرکت تواند هزینهدر مسائل اجتماعی می

که هزینه کاهش یابد به تبع آن سود  این هزینه سرمایه نیز کاهش خواهد یافت. هنگامیزایش خواهد یافت و بنابرنیز در جامعه اف

 کند. شرکت نیز افزایش پیدا می

 

 اهمیت عملکرد سازمانی -3-1

شکست های دیگر ها در حالی که سازماناین بوده است که، چرا برخی از سازمانیکی از سواالت مهم در کسب و کار

های انتفاعی و غیرانتفاعی است. اطالع از عوامل تاثیرگذار اند، موفق هستند. عملکرد سازمانی، مهم ترین مساله برای سازمانخورده

این های مناسب در آغاز حائز اهمیت است. با این مساله برای برداشتن قدمبر عملکرد سازمان برای مدیران بسیار مهم بوده است، زیرا

 یهاهشپژو در ساختارها ترینمهم از یکی سازمان عملکرد سازی، و اندازه گیری عملکرد کار آسانی نیست.ریف، مفهومحال، تع

 خویش یهاسازمان عملکرد بهبود و ارتقا پی در سازمان رهبران و مدیران جهان هایسازمان اکثر در همواره. است مدیریت رشتة

 بر یابیدست به طمربو هایفعالیت مجموعة بتوان را آن برای تعبیر ترینساده شاید که است پیچیده ایپدیده سازمان عملکرد. هستند

 Crucke)شود می پژوهش متفاوت اهداف با و مختلف یهادریچه از سازمان عملکرد درباره کههنگامی. دانست سازمان اهداف

& Decramer, 2016:3)  . 

 دنبال به سازمان هر سازمانی، تحول و تغییر به توجه در راستای و هاسازمان میان رقابت روزافزون افزایش به توجه با

 و روانشناسان صنعتی خصوص به انسانی علوم حوزة توجه پژوهشگران امر این و باشد داشته مؤثرتری عملکرد که آن است

گردد. مدیران  می منجر هاآن بیشتر تأثیرگذاری به هاعملکرد سازمان با مسائل مرتبط فهم است. کرده جلب خود را به سازمانی

توانند به نقاط ضعف و قوت سازمان پی برده و درصدد رفع آنان ارشد سازمان با در دست داشتن نتایج مربوط به عملکرد سازمان می

ن ارشد در برنامه تواند عوامل خارجی موثر بر آن را مشخص ساخته بطوری که مدیرابرآیند. همچنین نتایج عملکرد سازمان می

این عوامل در جهت ارتقاء عملکرد سازمان بهره جسته و اثرات منفی آن را خنثی نمایند های خود به بهترین شکل ازریزی

(Gelsheimer, 2015: 13.) 
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و ها های صورت گرفته در سازمان و نشان دهنده میزان درستی آن فعالیتایینه تمام فعالیتبنابراین، عملکرد سازمانی

همچنین نشان دهنده میزان تاثیر هر یک از عوامل داخلی و خارجی موثر بر سازمان است. در صورتی که توجه به عملکرد سازمان 

های مخرب و همچنین بهره گیری از های موثر و حذف فعالیتتوانند با تقویت فعالیتهای مدیران ارشد باشد، آنها میاز دغدغه

 (.Listiani & Kartini, 2015: 197ود هرچه بهتر عملکرد سازمان بپردازند )عوامل داخلی و خارجی به بهب

 

 اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی -3-2

-ها توسعهها وجود دارد. معموالً هرچه شرکتها و سازمانها و عملکردهای شرکتامروزه، مسائل زیادی پیرامون فعالیت

ها و مسائل زیادی از جمله کسب اعتبار جهانی، کسب سود، تر گردند، با دغدغهتر شوند و در عرصه بازارهای جهانی مطرح یافته

دهند که چرا بعضی از کشورها وری بیشتر روبرو خواهند بود. عوامل بسیاری وجود دارد که توضیح میقدرت و تولید بهینه و بهره

د فزآینده پیشرفت صنعتی از یک سو و محدودیت منابع های اخیر رونباشند. طی دههتر میدر مسائل اقتصادی از دیگر کشورها موفق

طبیعی و زیست محیطی از سوی دیگر توجه جامعه بشری را به مساله حفظ محیط زیست جلب نموده، همچنین تقاضای روزافزون 

و اجتماعی های زیست محیطی های اجتماعی، شرکتها را به درگیر شدن در مسئولیتها برای پذیرش مسئولیتذی نفعان از شرکت

 (.Wang et al., 2016: 534کند )تشویق می

عنوان دلیل اصلی رقابت و ه تواند ببرای کسب وکارها مبدل شده و میمهمی عنوان ابزار مسئولیت اجتماعی شرکت به

حاصله این مسئولیت اجتماعی شرکت اتخاذ گردید بهترین موفقیت  اینکه قابلیت بقای شرکت توصیف گردد. همچنین پس از

این امر ارتباط و تاثیر کسب و کار در جامعه را نشان داده و پس از ارتباط بیشتر با کسب و کار اصلی یک سازمان صورت گرفت.

قویتر و مربوط تر خواهد بود. برای تضمین موفقیت در محیط بازار بسیار رقابتی امروز، شرکتها بایستی انتظارات ذینفعان متعدد را 

این محیط رقابتی، مسئولیت اجتماعی شرکت یکی از عوامل اساسی بقای برای وضعیت شهرت خود رقابت کنند. دربرآورده کرده و 

 Adnan).سازمان است. مسئولیت اجتماعی در بر گیرنده پاسخگویی مدیران به انتظارات قانونی، اجتماعی و محیطی ذینفعان است

Mustafa, 2012:897) 

در قرن اخیر ، کل حجم اقتصاد برای خلق شخصی سازی صنعت، چند برابر افزایش یافته با پیشرفت سریع اقتصاد جهان  

های حفظ از محیط زیست ، رفاه کارگران و غیره چشم پوشی این حال، برخی موسسات از مسئولیت اجتماعی خود در زمینه است. با

و 1 هبود دانش در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتاین مسائل مستلزم بشوند. حلکرده و بجای آن بر پیشرفت خود متمرکز می

این رو، مسئولیت اجتماعی شرکت به بخش الینفکی از روش از. ((Li,2012:567  تبرانگیختن ابتکار و اشتیاق موسسات اس

به  های شرکت راکسب و کار در دهه اخیر تبدیل شده است. در واقع، شرکتهای بسیاری، بخشی از گزارشات سالیانه و وبسایت

 & Servaesپردازند دهند، میاین فعالیتها میفعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت اختصاص داده و به توضیح اهمیتی که به

Tamayo, 2013:1045))باشد:. در مجموع منافع حاصل از توجه به مسئولیت پذیری اجتماعی شامل موارد ذیل می 

ها در جهت اهداف سازمانی و عدم توجه به مسئولیت تالش سازمان :غفلت مدیریت سازمان نسبت به محیطجلوگیری از  -

شود تا مدیریت از محیط خود غافل بماند و وظیفه خود را منحصر به دورن سازمان نماید. بر خالف دیدگاه اجتماعی غالباً باعث می

ای کسب و کار سازمانها در قبال محیط فض سنتی، وظیفه شرکتها و سازمانها تنها کسب سود و سود رسانی نیست بلکه تمام شرکتها و

هایی دارند. آنها باید سعی کنند تا به توسعه همه جانبه اقتصادی برای خود، کشورشان و خود چه در منطقه و چه جهان، مسئولیت

ازار ، بیابد پس باید فضا و محیط کسب و کار خود را خوب بشناسید. محیط زیست خوبتوسعه پایدار و توسعه محیطط، رشد می
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 Wang etشود )هستند. که اگر بهینه باشند، فضا و محیط کسب و کار نیز حاصل میهای مهمیخوب و دولت خوب، شاخص

al., 2016: 535 .) 
مدیریت موثر در عصر ما، مدیریتی است که از محدود اندیشی سازمان، خود را رها ساخته و : ایجاد مدیریت اثر بخش-

وسیعتری بیاندیشند و به عبارتی دیگر عالوه بر مسئولیت سازمانی، مسئولیت اجتماعی نیز احساس نماید های به جامعه و محیط

(Gherghina, 2016: 24 .) 

ها اگر به اهداف اجتماعی خود حرمت  سازمان: سازمانافزایش عظمت، اعتبار و شهرت سازمان و بهبود چهره عمومی -

عیض و نابسامانی، محیط شان را فرا خواهد گرفت و اگر با اندکی دوراندیشی به قضیه ننهند، آلودگی محیط، فقر و بیماری، تب

این مشکالت، آخر االمر گریبان خودشان را نیز خواهد گرفت. زمانی که آلودگی محیط جامعه را فرا گرفت سازمان نیز ننگرند،

  (. Birim, 2016: 72)به عنوان جزئی از آن دچار آلودگی خواهد شد

مسئولیت اجتماعی روی نحوه برخورد سازمان با ارباب رجوع، ت و وظایف مختلف سازمان و مدیریت: اد توازن بین تعهداایج-

کارکنان، سرمایه گذاران و سهامداران و سایر موسسات و شرکتهای رقیب و بطور کلی جامعه، نظر دارد .... و بطور خالصه، مسئولیت 

ربیعی مندجین و غالمی، عادل و توازن بین تعهدات و وظایف مختلف سازمان و مدیریت )ایجاد تاجتماعی، تالشی است در جهت

1931 :00.) 

مسئولیت اجتماعی با ورود خود به سازمان، یک : پذیر به جامعه و بهبود وضع جامعهمانع وارد شدن خسارات جبران نا -

کنند که وضع جامعه را بهتر کرده، از هایی اقدام میفعالیت کند که بر اساس آن سازمانها بهچارچوب حاکمیت اخالقی را اضافه می

های اجتماعی شان در کنند. میزان توجه مدیران به مسئولیتگردند، پرهیز میانجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه می

ات غیر منطقی و بدون توجه به تأثیر تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد. چرا که یک تصمیم نادرست وزمان اتخاذ یک تصمیم می

 (.Desai, 2016:637تواند خسارت جبران ناپذیری را به جامعه تحمیل کند )اجتماعی می
دهد. پس هر این جامعه است که به سازمان اجازه و حق موجودیت می: ایجاد پاسخگویی در سازمانفراهم شدن زمینه -

گیرد. ورزد، اجازه و حق فعالیت را از آن میو توجهی ندارد و یا در انجام آنها قصور میهای اگاه احساس کند به انتظارات و خواسته

ای که شود که سازمان خود باعث نابودی خود نشود، اما توسعه ناپایدار یعنی توسعهای اطالق میتوسعه پایدار در سازمان به توسعه

 (.Aguinis & Glavas, 2012: 933کند )های حرکت میبدون توجه به مسئولیت

کند که عدم توجه به مسئولیت اجتماعی، اقداماتی را در سازمان طلب میین رفتن ارزشهای انسانی و اخالقی: مانع از ب -

های غیر اخالقی باعث از بین رفتن ارزشهای انسانی مثل: عدالت، دوستی، سخاوت و سایر این چنین فعالیتبعضاً غیر اخالقی است.

 (.12: 1931موسوی و همکاران، شود )خالقی افراد میهای اجنبه

تواند عاملی برای توازن قدرت باشد. مسئولیت اجتماعی سازمانها میتعادل بین مسئولیت و قدرت سازمان: برقراری  -

اری از تواند روی محیط، مصرف کنندگان، اوضاع جامعه و بسیاین قدرت میسازمان از قدرت اجتماعی زیادی برخوردار است و

 & Ernstهای دیگر اجتماعی تاثیر بگذارد. بنابراین الزم است که میزان قدرت سازمانها با مقدار مسئولیت شان برابر باشد )بخش

Young, 2012: 55.) 

تواند کمک زیادی در خلق کیفیت مشارکت سازمان در حل مشکالت اجتماعی می: بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه -

اد باشد. به عنوان مثال، وقتی که سازمانها به نیازهای کارکنانش توجه داشته باشند، به طور غیر مستقیم روی ثبات با زندگی بهتر افر

های منابع موجود در کره زمین، یک سازمان یا موسسه بایستی در حفظ آنها مسئوالنه عمل کرده و در استفاده از توجه به محدودیت

زمانها بایستی مسئول اعمال امروز خود باشند، چرا که فردا نیز برای ادامه حیات انسانی مهیا و مساعد آنها عاقالنه برخورد نمایند. سا

 (.Ioannou & Serafeim, 2015باشد )
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 نقش مسئولیت پذیری اجتماعی -3-3

این رو به منظور مقبولیت ها در کشورهای در حال توسعه مایل به حرکت به سوی بازارهای جهانی بوده، ازدر اثر جهانی شدن، شرکت

های زیست محیطی و اجتماعی هستند. لذا یکی از با اهمیت ترین ایفای مسئولیتدر بازارهای جهانی، باید نشان دهند که در حال

ها موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی است. مسئولیت پذیری اجتماعی موضوعات مطرح شده در سطح جهانی برای شرکت

کنند و پاسخگوی توقعات جامعه، ها در فضای کسب و کار خود به آن عمل میپردازد که سازمانهایی میه روششرکتی به ارائ

ها به هر نحوی که عمل کنند، عملکرد شان روی جامعه انتظارات تجاری، قانونی، اخالقی و اجتماعی آنان هستند. چرا که سازمان

ها باید بصورت اخالقی عمل (. کویم و جونز معتقدند که شرکتKrishnan & Kozhikode, 2015: 1288گذارد )تاثیر می

تواند منجر به کنند و منافع تمام ذی نفعان را در نظر بگیرند. بنابراین اخالق تجاری پیش شرط یک کسب و کار موفق است، که می

های آن باشد قبول جامعه و منطبق با ارزش هایی دست بزنند که موردها باید به کاریک توسعه همه جانبه گردد. بنابراین سازمان

ها برای آنکه بتوانند جایگاه خود را در جامعه حفظ نموده یا بهبود بخشند، الزم است (. سازمان100: 1939)موجودی و همکاران، 

یه ی شرکت را کاهش تواند هزینه ی سرماکه به مسئولیت اجتماعی توجه الزم را داشته باشند. سرمایه گذاری در مسائل اجتماعی می

این هزینه سرمایه نیز دهد، زیرا هرچه مسئولیت پذیری شرکت بیشتر باشد، اعتبار شرکت نیز در جامعه افزایش خواهد یافت و بنابر

کند.، تحقیق در خصوص ارتباط بین کاهش خواهد یافت. هنگامیکه هزینه کاهش یابد به تبع آن سود شرکت نیز افزایش پیدا می

ها واقعاٌ این امید برای جامعه است که شرکتاین بیانگرتماعی شرکت و عملکرد مالی شرکت بسیار مور توجه بوده وعملکرد اج

 (.41: 1931های اجتماعی دارند )موسوی و همکاران، تمایل به مشارکت در فعالیت

ایده مسئولیت اجتماعی شرکتها و شود تاشود، باعث میای که بخاطر مسئولیت اجتماعی نصیب سازمان و جامعه میمزایای بالقوه

های اجتماعی را در نظر ها، دخالت در فعالیتاست که شرکتها اقدامیها گسترش یابد. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکتسازمان

ی دهند، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتگیرند و همچنین اثرات مخرب کسب و کار بر جامعه و محیط طبیعی را کاهش میمی

 :Wang et al., 2016شود )ایجاد نام تجاری معتبر، مشتریان را از رقبا دور کرده و در نتیجه باعث بهبود سود آوری شرکت میبا

535.) 

ای از ارزش مستقیم اقتصادی مسئولیت اجتماعی آگاهی یافته و با ادغام آن به منزله سرمایه گذاری ها به نحو فزایندهبسیاری از سازمان

های مدیریتی خود، توانستند تاثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشند و در ی با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیتراهبرد

اینده کنند، بلکه موقعیتاین روش، نه تنها یرای امروز خود سود تولید میضمن شهرت و اعتبار خود را نیز تقویت نمایند. با پیروی از

 (.92: 1931، کوهیمایند )نخود را نیز تثبیت می

های آنها را ها برای حفظ و بهبود جایگاه خود در جامعه باید به مسئولیت اجتماعی شان توجه کرده، تا جامعه دامنه فعالیتسازمان

وری آمحدود نکند و بتوانند از مشروعیت در جامعه برخور دار باشند. اگر سازمان خواهان حیاتی بلند مدت باشد، باید اهداف سود 

ها، هایی دنبال کند که برای جامعه قابل قبول باشد. پذیرش مسئولیت اجتماعی از سوی بنگاهو ثروت زایی خود را از طریق شیوه

های ها و نیز ترغیب نیروی کار متخصص به همکاری با بنگاهسرمایه گذاران به بنگاهاساسی در جهت ارتقای اعتماد عمومیگامی

های دارای سطح باالی ده و در عین حال مصرف کنندگان را به مصرف کاال و خدمات تولیدی بنگاهمسئولیت پذیر محسوب ش

اینده به امید کسب مزیت کند. مسئولیت پذیری اجتماعی در واقع نوعی سرمایه گذاری برایمسئولیت پذیری اجتماعی ترغیب می

هی است که کسب و کار امروزی نیاز خود را به همزیستی مسالمت این موضوعات ، بدیرقابتی پایدار و بلند مدت است.با وجود همه

این حقیقت را دریافته است که با آسیب دیدن و تضعیف اجتماع و محیط پیرامون، آمیز با جامعه و محیط کسب و کار، درک کرده و
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خطر افتد )ربیعی مندجین و غالمی، تواند عامل اساسی بقای سازمان باشد، به پایداری کسب و کار و توسعه پایدار اجتماع که می

1931 :00.) 

ها هم در اثرگذاری بر سازد تا به نقش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتبنابراین، نتایج تحقیق مدیران و مسئوالن را قادر می

ن های بیرونی شرکت همچوهای رقابتی کسب شده و هم فعالیتهای درونی خود همچون عملکردهای مالی و مزیتفعالیت

اثرگذاری بر بهبود فاکتورهای زیست محیطی پی برده و در جهت پیروی از اصول و قوانین جهانی مسئولیت پذیری اجتماعی و 

 ، و .... ( اقدام نمایند.ISO14000 ،SA8000این خصوص )همچون کسب استانداردهای جهانی الزم در

 

 ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی -3-4

ابعاد گوناگونی از مسئولیت پذیری اجتماعی اشاره شده است. اما ابعاد تشریح شده در ذیل در در تحقیقات مختلف به 

 ها اشاره شده است:بیشتر تحقیقات بدان

 منافع، تولید رایباولین بعد مسئولیت پذیری اجتماعی مربوط به مسائل اقتصادی و مالی است. مسئولیت پذیری اقتصادی به 

صداقت،کنترل و نظارت سازمان، این بعد شامل اشاره دارد. دارد مصرف به نیاز مشتری که محصوالت جادایو مشاغل کردن فراهم

های الزم به مقامات ملی و محلی، استفاده از توسعه اقتصادی جامعه، شفافیت، جلوگیری از رشوه خواری و فساد، انجام پرداخت

 (.Safwat, 2015: 87باشد )می تأمین کنندگان محلی، استخدام نیروی کار محلی و غیره

تواند دهند و هیچ شرکتی نمیاز اجتماع را تشکیل میدومین بعد مسئولیت اجتماعی، منابع انسانی است که بخش مهمی

بدون همکاری قلبی کارکنان خود موفق باشد. به طور کلی شرایط کاری بر کییفت کاری کار کارکنان و همچنین پیشرفت اقتصادی 

ها، صدمات و مرگ ناشی از شرایط محیط کار، های اجتماعی و مالی ناشی از بیماریگذارد، چرا که هزینهاثر می و اجتماعی آنها

های غیر مترقبه و شدید و دیگر مخاطرات محیط کاری مضر برای کارکنان ممکن است بر جامعه باشد. و همچنین آلودگیزیاد می

ها را کاهش دهد، تواند هزینهایمنی و بهداشت، میهایولیت اجتماعی در قبال فعالیتیا محیط نیز پیامدهایی داشته باشد. قبول مسئ

 (.Safwat, 2015: 88رفاه و روحیه کارکنان را بهبود بخشد و میزان تولیدات را افزایش دهد. )

رط الزم شسومین بعد مسئولیت اجتماعی، مسئولیت پذیری محیطی است که به عنوان یک جنبه مهم مسئولیت اجتماعی 

های محوری مسئولیت باشد. مسائل محیطی با حقوق بشر، توسعه و مشارکت جامعه، و دیگر موضوعبرای بقاء و موفقیت بشر می

رویکردهای احتیاط آمیز برای جلوگیری یا به حداقل رساندن عوارض این بعد شامل اجتماعی پیوستگی تنگاتنگی دارند. همچنین

های های بیشتر زیست محیطی را ترویج می دهند، توسعه و انتشار فناور یو ابتکاراتی که مسئولیت نامطلوب، حمایت از اقدامات

 (. Hong et al., 2016: 5باشد )می مطلوب و مساعد، زیست محیطی و غیره

پذیرفته این موضوع چهارمین بعد مسئولیت اجتماعی احساس مسئولیت در مورد نهادهای موجود در جامعه است. امروزه

باشند و تداوم و بقای آنها به سالمتی، پایداری ها با جوامع و همچنین نهادهای که با آن در تعامل هستند، در ارتباط میشده که شرکت

های باشند. بنابراین یک شرکت برای رفاه و توسعه نهادهای پیرامون خودش مسئول است. از مسئولیتاین نهادها، وابسته میو موفقیت

باشد، تجاری نسبت به اجتماع پرداخت بخشی از سود خود در جهت تسهیالت آموزشی و فرهنگی، بهداشت و سالمت و ... می واحد

کنندگان، های بزرگ نسبت به طیف وسیعی از ذینفعان شامل کارکنان، مشتریان، تولیدهای شرکتزیرا آموزش، دوم( سیاست

مدت برای شرکت را تبدیل نموده است. در حال ایجاد و رشد طوالنیجزء ضرورتگذاران، عنصر جامعه را به عنوان یک سرمایه

ها در حال انجام کسب از آنهای مرتبط با آن آگاه هستند و تعداد بسیار کمیها از وضعیت جدید و مسئولیتحاضر اکثریت شرکت

اینترانت صرفاً اینترنت وها استفاده ازیاری از شرکتشود. و برای بسو کار فعالیت با در نظر گرفتن کامل یکپارچگی مواد مربوط می

های بزرگ برای طراحی و ارائه خدمت به مشتری است و رابطه مشتری با سهامداران در درجه محدود به انجام تبلیغات برای شرکت

 (.Wang et al., 2016: 534 گردد.)این موضوع نیز ضروری تلقی نمیدوم اهمیت قرار دارد و



9 
 

 

 ها پیرامون مسئولیت پذیری اجتماعی یدگاهد -3-5

های آن از یک سو و بین سازمان و جامعه از سوی دیگر، موضوعی دیرینه است که همواره در رابطه بین سازمان و فعالیت

مسئولیت این رابطه، به شکل امروزی که از آن به میان پژوهشگران سازمان و علم االجتماع مورد بحث و تبادل نظر بوده است. اما

های مرتبط با این دهه، پژوهشگران، آزمون و تحلیل مفاهیم و نظریهآغاز شد. در 1310شود، از دهه اجتماعی سازمان یاد می

های سازمان در قبال جامعه های سازمان را در قبال جامعه آغاز کردند همزمان با گروه یاد شده که قابل به وجود مسئولیتمسئولیت

، درسال 2از پژوهشگران جایگاه نقیض مسئولیت اجتماعی سازمان را به رسمیت شناختند. برای مثال، فریدمن بودند، برخی دیگر

این جمله به معنای آن است که تنها مسئولیت قانونی و مشروع سازمان،  «کند: تنها وظیفه موسسه کسب و کار استبیان می 1300

این گروه، حکایت از تاثیر این گروه با الگوی مدرنیسم متقارن است، اظهاراتمسئولیت اقتصادی است. از آنجا که برهه زمانی

 (. Wang et al., 2016: 533پذیرفتن از الگوی مدرنیسم دارد )

این و ادراک مسئولیت اجتماعی سازمان داشتند. آنان در 0در مرحله سوم، پژوهشگران تمرکز بیشتری بر مفهوم سازی

این موضوع را کردند ضرورتهای اجتماعی برای سازمان بودند، تالش میروه قبل که منکر مسئولیتمرحله، برای پاسخگویی به گ

های عمیق در مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان مواجه هستیم، تمرکز این زمان، با فقدان تحلیلتبیین کنند اما از آنجا که در

را ( اولین مدل مفهومی1303) 1کارول« لیت اجتماعی سازمان چیست؟مسئو»کند که این پرسش سوق پیدا میپژوهشگران بر پاسخ به

را که او عملکرد اجتماعی سازمان نامید، تشریح کرد. او مدلی از عملکرد اجتماعی ارائه داد که به طور جامع، ابعاد بنیادی مفهومی

هایی که موضوعات برای آن دسته از شرکت . بررسی2. ارائه یک تعریف مبنایی از مسئولیت اجتماعی سازمان 1سازمان از طریق: 

. ذکر خصوصیات فلسفه پاسخگویی و مسئولیت پذیری، پیشنهاد داد. در مرحله چهارم نیز 9دارای مسئولیت اجتماعی هستند. و 

ریدمن، فپژوهشگران برای پاسخگویی به گروهی که اعتقاد به نادرست و غیر قانونی بودن مسئولیت اجتماعی سازمان داشتند، بویژه 

ها، در حد مدیران چه ضرورتی در پایبندی سازمان دولتی واگذار کرد، چرا که تعیین نیازهای نسبی و میزان آن»این پرسش که بر

 (.Safwat, 2015: 86ها تاثیرگذار است )ها نبوده ودر صورت انجام، بر درآمد شرکتشرکت

دهند، به جنبه ی داوطلبانه و اختیاری بودن پیروی اجتماعی ارایه میدر تعریفی که پیروان دیدگاه نئوکینزی از مسئولیت 

شود. دیدگاه نئوکینزی از جهت بسیاری با دیدگاه نئولیبرال تفاوت دارد. مهم ترین از اصول مسئولیت اجتماعی توجه بیشتری می

تواند بر روی کنند که رفتار شرکت میاکید میاین مورد تاین نکته است که هواداران دیدگاه نئوکینزی براین دو دیدگاه درتفاوت

ه مبحث سیاسی رادیکال، انتقادات جدی تری ب –جامعه تاثیر منفی بگذارد و باعث مشکالت اجتماعی شود. پیروان دیدگاه اقتصادی 

یده ی شک و تردید ها مسئولیت اجتماعی با داین که نسبت به اثربخشی برنامهها عالوه برکنند. آنمسئولیت اجتماعی وارد می

های اجتماعی شان و انجام تبلیغات فراوان ها با سرمایه گذاری بر روی مسئولیتنگرند، همچنین، معتقدند که بسیاری از شرکتمی

 (. Hong et al., 2016: 3ها را منحرف کنند و از قوانین و مقررات دولتی فرار نمایند )خواهند ذهناین زمینه، میدر
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های شرکتهای خاص است. با توجه به ویژگی مسئولیت اجتماعی شرکتنخستین چارچوب مرتبط، مدل سلسله مراتب 

توانند در ارائه درک بیشتر های نظری مرتبطی هستیم که میاین ادبیات، به دنبال مشخص کردن مدلتعیین شده در کوچک و متوسط

های چند شرکتهای بالقوه با ها و تفاوتهای کوچک و متوسطشرکتویژه در  مسئولیت اجتماعی شرکتمنابع چنین گرایشات 

 مسئولیت اجتماعی شرکت(. اولین چارچوب مرتبط یا دیدگاه نظری، تعریف چهاربخشی از Carroll, 2016: 4موثر باشند ) ملیتی

ها، دستمزدها و خدمات(، پاسخگویی حقوقی )رعایت قانون و بازی با قوانین بازی(، است شامل پاسخگویی اقتصادی )شغل

های انسان دوستانه ی پاسخگویی اخالقی )اخالقی بودن و انجام کار درست، بموقع و عادالنه( و پاسخگویی اختیاری )کمک

باال، محتمل به  ساماندهی کردیم. برطبق مرور ادبیات ارائه شده در ی هرمیر یک سازهآنها را د ،باشد که همانند شکلاختیاری( می

ممکن است برتری و توجه بیشتری به مسیرها یا انواع پاسخگویی نسبت به دیگران  های کوچک و متوسطشرکترسد که نظر می

 (Kanji & Agrawal, 2016: 114باشد )داشته باشند که شایسته توجه و دقت بیشتری می

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Kanji & Agrawal, 2016: 114مدل سلسله مراتبی مسئولیت اجتماعی )

 

 : 10ایمدل ستاره

 تواند به مشخص کردن ویژگیدیدگاه تئوری مفید دیگری را فراهم ساخته و می مسئولیت اجتماعی شرکتای مدل ستاره

این مورد (.Carroll, 2016: 4کمک کند ) مسئولیت اجتماعی شرکتدر خصوص  های کوچک و متوسطشرکتهای خاص 

آفرینی مجدد ماهیت شرکت، تشویق توجه به ذینفعان بیرونی جدید ورای سهامداران، مشتریان، کارمندان و تامین کنندگان به مفهوم 

کند که در شکل  نشان داده شده است. همانطور که در مرور سنتی و مشروعیت اَشکال جدید اقدامات و درک مدیریتی کمک می

تشخیص داده  های کوچک و متوسطشرکتدر مورد عنوان جنبه ی تمایز مهمیه واره بنفعان هم ت فوق ترسیم شده، روابط ذیاادبی

روابط خاص ذینفعان را با ذینفعان ویژه شکل داده و گرایشات  های کوچک و متوسطشرکتاین احتمال وجود دارد که شود.می

 (Ma, 2012: 437) جدا کنند. های چند ملیتیشرکتمدیریت ذینفعان را از گرایشات مربوط به 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Star Model of  corporate social responsibility 

ی انسان هاپاسخگویی اختیاری)کمک

 دوستانه و اختیاری(

 پاسخگویی اخالقی)اخالقی بودن و انجام کار درست و عاقالنه(

 پاسخگویی حقوقی)رعایت قانون و مقررات موجود(

 ،دستمزدهاو خدمات(هاپاسخگویی اقتصادی)شغل
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مشتری
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 (Carroll, 2016: 4ای مسئولیت اجتماعی )مدل ستاره

 

 :11مدل مختصاتی   

است که در شکل شرح داده شده و در آن : دو بعد  مسئولیت اجتماعی شرکتآخرین مدل نظری مفید، مدل مختصاتی 

این دو بعد شامل مبنای انگیزش )استراتژیک در برابر نوع مشخص نمودیم. مسئولیت اجتماعی شرکتمرتبط را برای تجزیه و تحلیل 

ا عالیق جامعه و شرکتی ب باشند. انگیزه استراتژیک بدنبال تطبیق عالیق مدیریتیدوستانه( و محل مسئولیت )شرکت در برابر فرد( می

ایا شرکت، است، حال آنکه انگیزه ی نوع دوستانه بشردوستانه و انسان دوستانه بوده و شامل  اختیاری واقعی، صرف نظر از آ نکه

باشد. محل مسئولیت شرکت به مسئولیت اقدامات اجتماعی برای خود شرکت )برطبق تعریف آورد یا خیر میمنافع عینی بدست می

ولیت مسئپردازد، حال آنکه محل مسئولیت فرد ، توجه را بسوی نقش فردی مدیران بعنوان مبارزان ( میمسئولیت اجتماعی شرکت

 ,Carrollسازد که کار نظارت را بعهده داشته و در پیگری مداخالت اجتماعی خاص موثر هستند )معطوف می اجتماعی شرکت

این از نظر های چند ملیتیشرکتها و های کوچک و متوسطشرکتفوق، محتمل است که (. لذا با توجه به مرور ادبیات 5 :2016

 .(Kanji & Agrawal, 2016: 117) کنددو جنبه متفاوت باشند که بررسی و نظارت دقیق تر را تضمین می
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11 Coordinate  Model  of  corporate social responsibility 
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 شرکت                                                                                           

 .(Kanji & Agrawal, 2016: 117) مدل مختصاتی مسئولیت اجتماعی

 

 نتایج و یافته ها: -4

 مثبتی رتباطا شرکت ها، توسط گرفته صورت اجتماعی مسئولیت دارای هایفعالیت که اند کرده گزارش بسیاری مطالعات  

نشان داده  (Amit and Schoemaker, 1993) ها از طریق نظریه منابع و قابلیتدارند. پژوهش حاضر  شرکت یک عملکرد با

 (2002) رودریگز و برانکودهد.  توضیح میاجتماعی شرکت ها را  پذیریمسئولیتفعالیت های ، علت است که دیدگاه مبتنی بر منابع

عالیت ف. سرمایه گذاری در را فراهم می سازد داخلی یا خارجی، یا هر دومنافع  شرکت اجتماعی پذیری مسئولیتکنند که فرض می

 فعانمشرکت،  رهنگفو عملی مربوط به دانش جدید توسعه منابع و قابلیت های به مسئولیت اجتماعی ممکن است با کمک  ی باهای

مسئولیت اجتماعی از قبیل با  شیوه های اشتغال»دارند اشاره  (121، ص 2002) رودریگزو  برانکو. عالوه بر این، داشته باشدداخلی 

، انشبرای کارگران و خانواده های تحصیلی، فرصت های آموزشی، مزایای بهداشت و و تمیز دستمزد عادالنه، محیط کاری ایمن

و در ری وافزایش روحیه و بهره با ندنتوامی  و اشتراک گذاری کارپذیر انعطاف  ی، ساعات کارکودکمراقبت از  تارائه امکانا

ستخدام و اهای در هزینه  ، شرکت ها. همچنین، منافع مستقیمی برای شرکت پدید آورندکارکنانگردش حال کاهش غیبت و  عین

 «.صرفه جویی می کنند که موجب منافع بهره وری می شود آموزش کارکنان جدید

 ةه به نوبک مربوط می شوند به اثر آن بر شهرت شرکت شرکت اجتماعی پذیری مسئولیتدر همین حال، مزایای خارجی   

مسئولیت های  فعالیتدر عدم مشارکت یا  مشارکت صمیماتدر نتیجة تکه  اساسی دانسته شودعنوان منبع نامشهود ه خود می تواند ب

با نشان دادن اینکه مطابق ها  شرکت»بیان کردند   (129، ص 2002) رودریگزو  برانکو. ء پدید آمده یا تحلیل می روداجتماعی و افشا

که عدم انجام این کار می تواند منبع ریسک آنحال  آفرینی کنند ند شهرتن، می تواعمل می کنند اجتماعی و اخالقیمعیارهای 

خود را نفعان حمایت ذیزمانی ایجاد می شود که شرکت بتواند ، لذا. بستگی دارد ذینفعان به حمایت شهرتی. سرمایه شهرتی باشد

روه های فعال، گد یئ، تاقوانین مساعد ،شرکاءسرمایه گذاران، همکاری  برای: تعهد کارکنان، وفاداری مشتری، جذابیت بدست آورد

 «.رسانه ها جامعه، و پوشش مطلوبسوی مشروعیت از 

نه تنها در حوزة مصرف  شرکت اجتماعی پذیری مسئولیتآگاهی از  نداشاره کرد (2002) همکاران سن و همان طور که  

تصورات دو و  ،شاین بیناست. ذینفعان نسبت به شرکت مربوط مثبت به واکنش بلکه در حوزه های اشتغال و سرمایه گذاری هم 

ای مطلوب هتنها نگرش  نه شرکت اجتماعی پذیری مسئولیتفعالیت های  انجامبا شرکت ها که  می کندرا تأیید ( 2011همکاران )

ساخت جب ( را تولید می کنند، بلکه مو، سرمایه گذاری در شرکتکاریابیی بهتر )به عنوان مثال خرید، حمایتذینفعان و رفتارهای 

 حمایتی ذینفعان در بلند مدت می شوند. و افزایش رفتارهایشرکت  –ذینفع روابط  تقویت ،تصویر شرکت

تواند ی که م نقش داردمثبت بازار در ارزش  شرکت اجتماعی پذیری مسئولیتکه  مستند می کنند (2002لو و باتاچاریا )

 ارتباطد که ننشان می ده (2004باتاچاریا و سن ). در این راستا، کند کمکبه مدیران مزیت رقابتی و منافع مالی بیشتر در تحقق 

به  ینابع بیشترمرا ترغیب می کند شرکت ها وجود دارد که و حمایت مصرف کننده  شرکت اجتماعی پذیری مسئولیتبین  یمثبت

 مسئولیتکه فعالیت های  استدالل می کند (2001اسمیت )که آنحال  اختصاص دهند شرکت اجتماعی پذیری مسئولیتفعالیت های 

، بواسطة سازگار با محیط زیستتعهدات ( و EEO)سیاست ها و شیوه های فرصت شغلی برابر  در قالب شرکت اجتماعی پذیری

 صریح و روشن EEOاو معتقد است که اظهارات سهامدار می شود. بلندمدت  ارزشکاهش هزینه ها و خطرات موجب افزایش 

  کاهش می دهد. د روحیهاز طریق بهبوگردش کارکنان را که الزم است سیاست فراگیر برای شرح یک 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#13
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#13
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#13
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#13
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#13
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#13
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#13
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#13
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#13
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#15
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#15
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#13
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#15
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 جمع بندی:  -5

 بحث و مقایسه -5-1

با توجه به ورود شرکت های مختلف به بازار و همچنین تغییر سالیق مشتریان، تمامی شرکت ها ناگزیر به بهبود امروزه 

گشت  محو خواهند عملکرد خود شده اند. بی شک شرکت هایی که در این عرصه منفعالنه عمل نمایند به سرعت از گردونه رقابت

باشد مالی می(. بر اساس تعاریف موجود، عملکرد کسب و کار شرکت شامل عملکرد مالی و عملکرد غیر1939)جلیلیان و همکاران، 

گذاری تمرکز دارد، و عملکرد غیر مالی نظیر به طوری که، عملکرد مالی بر مقیاس های ملموسی نظیر هزینه، سود و بازده سرمایه

های ناملموسی مانند بهبود وجهه، اعتبار، و ارزش شرکت متمرکز است )محمدی الیاسی و همکاران، ی شرکت بر مقیاسمزیت رقابت

توان انتظار داشت که شرکت ها همواره بدنبال عوامل و راهکارهایی بمنظور بهبود عملکرد خود می باشند، زیرا (. بنابراین، می1913

نان های شرکت از تامین کننده، مشتریان تا کارکواهد شد تا تمامی زنجیره درگیر در فعالیتشناسایی این عوامل در نهایت باعث خ

و مدیران شرکت از منافع بوجود آمده و ارتقاء کیفیتی که نتیجه بهبود عملکرد خواهد بود، منتفع گردند )مالحسنی و همکاران، 

1913 .) 

باشد. پذیری اجتماعی شرکت میاشاره شده است مبحث مسئولیتیکی از مهم ترین عواملی که در تحقیقات اخیر بدان 

های ( تائید کرد که مسئولیت اجتماعی شرکت تبدیل به بخش مهمی در استراتژی کسب و کار تعداد زیادی از شرکت2000) 12بارون

ار آن قرار های غیر بازمحیط کسب و کار تحت تاثیر استراتژی بازار و نیز در زمینه  سرتاسر جهان شده است زیرا عملکرد سازمان

ت اجتماعی . همچنین، مسئولیهای فعال در عرصه رقابت، مسئولیت هایی فراتر از تولید کاال در ازای کسب سود دارندداشته و شرکت

 ,Adnan Mustafa) کندشرکت استانداردهای زندگی را باالتر برده و در عین حال سودآوری سازمان را برای مردم حفظ می

( خاطر نشان کردند که مسئولیت اجتماعی سازمانی متشکل از درجات مختلف اقدامات قابل 2002)19النگ و همکاران(. 2012

 (.Monsuru, 2014اعتماد و تعهدات اخالقی شرکت نسبت به مشتریان، کارکنان و جوامع است )

ها اثر مسئولیت اجتماعی از سوی شرکتدر این بین، نتایج برخی تحقیقات نشان می دهند که اجرای تعهدات مربوط به 

؛ ماهونی 2009، 14مثبتی بر عملکرد کسب وکار آنها بویژه در زمینه عملکرد مالی خواهد داشت )مانند مطالعات: کارول و باچهولتز

رصه ع (.  به همین جهت بنگاه های کوچک و متوسط ناگزیر به منظور بهبود عملکرد مالی و غیر مالی و گسترش2000، 11و رابرت

رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی می بایست برنامه ریزی های مدونی در خصوص اجرای تعهدات مربوط به مسئولیت پذیری 

اجتماعی و بهبود مستمر تدوین نماید. بنابراین بهبود وضعیت مزیت رقابتی این بنگاه ها با توسعه مسئولیت پذیری اجتماعی ضروری 

 وبیخ جایگاه در کشورها سایر به نسبت اجتماعی پذیری مسئولیت شاخص در ایران شده، ارائه آمارهای اساس بربه نظر می رسد. 

 داشته را 31 رتبه کشور 121 در است، نزدیک کمی اجتماعی مسئولیت شاخص به که نیکوکاری شاخص در مثال، برای. ندارد قرار

این تحقیق در خصوص ارتباط بین عملکرد اجتماعی از این رو،  (.1931 ایران، معادن و صنایع و بازرگانی اتاق سایت وب) است

ها واقعاٌ تمایل به مشارکت این امید برای جامعه است که شرکتاین بیانگرتوجه بوده و  دشرکت و عملکرد مالی شرکت بسیار مور

 (.20: 1931غالمی،  و مندجین های اجتماعی دارند )ربیعیدر فعالیت

اوالً  که دارد آن از نشان الگوها نایبررسی کنند. ارزیابی و معرفی را سازمانی اند عملکردکرده تالش گوناگونی یهامدل

 مورد سازمان سطوحتمامی در باید عملکرد سازمان تغییرات ثانیاً شود. سنجش و گیری اندازه باید سازمانی عملکرد تغییرات

عملکرد  سطح گیری اندازه در گیرد. ثالثاً قرار سازمانی اهداف راستای در باید در سازمان گروهی فرد، اهداف و باشد توجه

 (. 1931کرد )الیاسی و همکاران،  دهند استفادهمی قرار توجه مورد را سازمان عملکرد گوناگون ابعاد که ابزارهایی از باید سازمان

                                                           
12 Baron 
13 Longe et al. 
14 Carroll, A. B., & Buchholtz, A. K. 
15 Mahoney, Lois & Roberts, Robin 
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کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد ایجاد می 12بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم هم افزایی

عملکرد خوب سازمان از یک طرف تضمین کننده بقاء و سود آن و از طرف دیگر بهبود رضایت های تعالی سازمانی شود. فرصت

ذینفعان آن از ورد که تمامیمشتریان را در پی خواهد داشت. عملکرد صحیح نوعی مزیت رقابتی را برای سازمان بوجود خواهد آ

ایجاد در حالی که عملکرد ضعیف سازمان عالوه بر .(Esteban-Sanchez et al., 2017: 1103آن بهره مند خواهند شد )

نارضایتی در بین مشتریان و ذینفعان، بقاء سازمان را در دراز مدت به خطر خواهد انداخت. عملکرد ضعیف، ماحصل عدم توجه 

 ,Shanker et alتواند تبعات جبران ناپذیری را برایش بوجود آورد )عوامل درونی و بیرونی آن است که آن میسازمان به 

2017: 68 .) 

 

 نتیجه گیری و کاربردهای دنیای واقعی -5-2

 با. اندشده فتهگر نظر ها در شرکت پذیری مسئولیت های سیاست اجرای هنگام بُعد سه که کنند می تائید تجربی نتایج  

 تسهیل هدف با هایی سیاست توسعه کارکنان، ای حرفه پیشرفت و آموزش نظیر هایی جنبه اهمیت به نتایج اجتماعی، بُعد به توجه

 زندگی کیفیت دبهبو و شغل ایجاد به شرکت تعهد و تبعیض گونه هیچ بدون برابر های فرصت وجود کارکنان، زندگی - کار تعادل

 اسپانیایی های شرکت اهمیت بر آمده بدست نتایج ها، شرکت پذیری مسئولیت محیطی زیست بُعد زمینة در. دارند اشاره آن کارکنان

 کاهش دفه با زیستی – کارایی یا «پاک» های فناوری از استفاده با محیطی زیست اثر سازی حداقل مانند هایی جنبه به نسبت

 تولید ای خرید استفاده، انرژی، جایگزین منابع معرفی انرژی، جویی صرفه های برنامه در گذاری سرمایه ای، گلخانه انتشارات

 در سرانجام،. ارندد تاکید مواد بازیافت و زباله تولید مدیریت و پیشگیری به مربوط های برنامه ترویج و محیطی زیست محصوالت

 رعایت هب مربوط موارد شامل مطالعه این توسط شده مشخص مرتبط های جنبه ها، شرکت پذیری مسئولیت اقتصادی بُعد مورد

 دسترس شتریان،م شکایات به رسیدگی برای موثر های رویه وجود ،(ایزو استانداردهای یعنی) المللی بین و ملی کیفیت استانداردهای

 کننده فمصر حقوق به احترام محصوالت، مسئوالنه مصرف و ضمانت تعهدات به مربوط گذاری برچسب در دقیق اطالعات پذیری

 .هستند دیگر ذینفعان و کنندگان تامین مشتریان، با گفتگو و تعامل برای رسمی رویة وجود و

 گردد:پیشنهاد می عملکرد سازمان بر شرکت اجتماعی پذیری مسئولیتبا توجه به اثر مثبت در نتیجه، 

 طراحی نمایند. طبیعی زیست محیط به منفی اثرات کاهش برای ویژه ی عملیاتیهابرنامه هاشرکت -

 کنند. شرکت است طبیعی زیست محیط بهبود و حفظ منظور به که یی اجتماعیهافعالیت در هاشرکت -

 کنند. شرکت محیطی زیست یهاآگاهی بهبود و افزایش به مربوط ی اجتماعیهافعالیت در هاشرکت -

 کنند. توجه تولید فرایند طول در زیست محیط بر خود محصوالت تولید منفی اثرات به هاشرکت -

 کنند. اعالمها رسانه طریق از عموم، به را خود محیطی زیست یهافعالیت همواره هاشرکت -

 های آموزشی مدون تدوین نماید. نموده و دوره یشان تشویقهاحرفه و هامهارت بهبود منظور به را خود کارکنان هاشرکت -

 نمایند. اجرا را منعطف یهاسیاست کارکنان کار و زندگی در تعادل تامین برایها شرکت -

 کنند. توجه کارکنان یهاخواسته و نیازها به شرکت مدیران -

 کنند. تهیه خود محصوالت درباره دقیق و صحیح اطالعات مشتریان برای هاشرکت -

 کنند. توجه قوانین اساس بر مشتریان حقوق به هاشرکت -

 سیستم پاداش بر اساس عملکرد و بهبود زندگی کاری کارکنان را مد نظر قرار دهند.  -

                                                           
16 Synergy 
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 که منجر به بهبود زندگی شخصی و کاری کارکنان است تشویق داوطلبانه فعالیتهای در شرکت برای را خود کارکنان شرکت -

 کند.

 شرکت در زمینه صرفه جویی انرژی سرمایه گذاری نماید. -

 ، و .... نماید.ISO14000 ،SA8000پذیری اجتماعی همچون کسب استانداردهای الزم در زمینه مسئولیت شرکت اقدام به -

. کنند مایتح ای منطقه رقابتی موفقیت ارتقاء منظور به شرکت اجتماعی مسئولیت های سیاست اخذ از باید ای منطقه های دولت -

 فراهم رقابتی قیتموف مورد در شرکت مسئوالنه رفتار برای راهنمایی توانند می شرکت اجتماعی مسئولیت مختلف ابعاد راستا، این در

 .سازند

 کردن مشخص اب تحقیق این مثبت بهبود مستمر در ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد نقشبا توجه به همچنین 

 ادبیات برسند، اعیاجتم پذیری مسئولیت مزایای حداکثر به آنها اجرای نتیجة در باید مستمر بهبود های برنامه که پویایی پارامترهای

 شرکت در خود نفع به جدید دانش از استفاده و جذب کسب، که معناست بدین زمان سازی فشرده اقتصادی فقر. بخشد می غنا را

 فشرده رایب تالش گونه هر بنابراین،. برد می زمان یادگیری، در محدود شناختی محدوده و محدود عقالنیت بدلیل متوسط و کوچک

 نتایج. دانجام می اقتصادی فقر  که شد خواهد اضافی های هزینه تحمیل موجب اجتماعی پذیری مسئولیت بهبود جهت زمان سازی

 برنامه اجرای رد یکنواختی و تدریجی نسبتاً سرعت که یابند می کاهش زمانی هزینه و زمان بین مبادالت که دهد می نشان مقاله این

 اجتماعی ذیریپ مسئولیت دانش شود می موجب اجرا تدریجی سرعت. شود گرفته بکار  اجتماعی پذیری مسئولیت مستمر بهبود های

 که اجرا نواختیک سرعت بعالوه،. شود جذب متوسط و کوچک شرکت  یک توسط مطلوبی بصورت تا باشد داشته بیشتری زمان

 جاذب ایه ظرفیت مفرط گسترش از جلوگیری و حرکت باعث است، همراه فعالیت عدم کوتاه های دوره و بهبود منظم های اوج با

 .گردد می متوسط و کوچک های شرکت

 

 برای تحقیقات آینده -5-3

 صورت زیر است:ه برخی پیشنهادات کاربردی تحقیق ب  

 مزیت رقابتی حاصل از مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد سازمان هابررسی تاثیر  -

 و کسب لکردعم سنجش تکمیل برای حسابداری بر مبتنی مالی های مقیاس مانند عینی های داده از کند می توصیه حاضر تحقیق -

 .شود استفاده آتی تحقیق در کار

 

 

 منابع و مآخذ

 ( اری فرماند(. بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی )جامعه نمونه 1931ربیعی مندجین، محمدرضا و غالمی، مهدیه

 . 23-31، 9  شماره ،0  قم(. تحقیقات مدیریت آموزشی، سال

 بریز(ت دانشگاه کارکنان: مطالعه اجتماعی )مورد مسئولیت پذیری بر سازمانی سالمت تأثیر بررسی(. 1931)کمال  ،کوهی .

 . 99-11، 10و  4شماره  ،اجتماعی توسعه فصلنامه

 بر عملکرد یسازمان یریادگی تیقابل ریتأث ی(. بررس1913) اریبر ،یو مرادخان یمحمدعل ،یفرقان ؛یعل ،ینیمالحسSEMیها 

 .111تا صفحه  31از صفحه  ; 9, شماره   2. دوره  یبازرگان تیریمد یکاوشها هیشهرستان کرمان. نشر

 نامه  انیها. پاشرکت یابیو عملکرد بازار یاجتماع یریپذ تیتوجه به مسئول نیرابطه ب ی(. بررس1901زاده، نسترن ) یمهد

 .ریالغذ یانتفاع ریغ یموسسه آموزش عال یارشد، دانشکده مرکز یکارشناس
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