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مدیریتفصلنامه علمی پژوهشی حسابداري 

1393 پائیز/ بیست و دومشماره  /  هفتمسال 

  

  

  

  

  شرکتها و پارادایم تحقیقاتی آن در حرفه حسابداريمبانی نظري مسئولیت اجتماعی 

  

 
  1یحیی حساس یگانه 

  2اله برزگر قدرت    

  

   چکیده

ها و فروپاشی مالی شرکت ها و موسسات بزرگ از جمله انرون، آرتوراندرسن و ورلدکام در موج رسوایی 

آغاز قرن بیست ویکم، بیانگر شواهدي از رویه هاي تجاري غیر اخالقی و غیر مسئوالنه از بعد اجتماعی است و از 

نفعان از نقش واحدهاي طرفی دیگر، تاثیر شرکت ها بر جامعه یک دغدغه جهانی تلقی گردیده و انتظارات ذی

تجاري در جامعه در حال افزایش است. توجه به اثرات شرکت ها در جامعه، منجر به ظهور مفهوم نوظهور و مهم 

در ادبیات کسب و کار به نام مسئولیت اجتماعی و پایندگی شرکت ها گردیده است. شرکت ها، واکنش هاي 

به گونه اي که برخی شرکت ها فرهنگ سازمانی و  مختلفی در جهت پاسخگویی به تقاضاهاي جدید دارند

حاکمیتی خود را تغییر داده و در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی شرکتها را به عنوان هسته اصلی فعالیت هاي تجاري 

 شان پذیرفته اند.

بر در این مقاله سعی شده است ابتدا با تشریح فرآیند تکاملی نسل هاي مسئولیت اجتماعی شرکتها، مروري 

مفاهیم ، تعاریف آن داشته و همچنین، ابعاد مسئولیت اجتماعی و پایندگی شرکتها در حوزه گزارشگري و افشاء با 

توجه به واژه هاي غالب در این مقوله ارائه گردد. سپس، رویکردها و نظریه هاي مختلف موجود همراه با مدلهاي 

بندي تئوریهاي مسئولیت اجتماعی شرکتها همراه با اشاره مفهومی حاکم بر ادبیات آن مطرح شده و در ادامه طبقه 

  اجمالی بر تئوریهاي رایج در مطالعات و تحقیقات سالهاي اخیر ارائه خواهد شد. 

  

  .مسئولیت اجتماعی شرکتها، مبانی نظري ، پارادایم تحقیقاتی ، حرفه حسابداري کلیدي: هاي هواژ

  

  

                                         
 yahya_yeganeh@yahoo.com(مسئول مکاتبات)  گروه حسابداري دانشگاه عالمه طباطبائیاستادیار   -1

 و دانشجوي دکترا دانشگاه عالمه طباطبائی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران  -2

 20/4/93تاریخ پذیرش:     13/2/93تاریخ دریافت: 
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  مقدمه -1

شرکت ها و موج رسوایی ها و فروپاشی مالی 

موسسات بزرگ از جمله انرون، آرتوراندرسن و 

ورلدکام در آغاز قرن بیست ویکم، بیانگر شواهدي از 

رویه هاي تجاري غیر اخالقی و غیر مسئوالنه از بعد 

، قدرت اجتماعی است . همچنین، فرآیند جهانی شدن

شرکتها را افزایش داده و شرکت ها با افزایش فشار از 

ي برخورداري از یک نگرش وسیع طرف جامعه برا

تر به اهداف و فعالیت هایشان در ابعاد اجتماعی و 

محیطی مواجه هستند. فشار براي رفتار مسئوالنه تر 

واحدهاي تجاري به یک معماي جدید براي تصمیم 

سازي شرکت ها در مقایسه با روش متداول با نگرش 

صرف اقتصادي در راستاي حداکثرسازي سود و 

یل گردیده است. امروزه، تاثیر شرکت ها ارزش تبد

بر جامعه یک دغدغه جهانی تلقی گردیده و انتظارات 

ذینفعان از نقش واحدهاي تجاري در جامعه در حال 

افزایش است. رهنمودها، اصول و قوانین و مقررات 

براي رفتار شرکت ها در جامعه نیز به دنبال افزایش 

باره عملیات تقاضا براي شفافیت و پاسخگویی هم در

شرکت و هم اثرات این عملیات بر جامعه در حال 

توسعه است و شرکت ها به طور اختیاري یا الزامی 

گزارشات خود را در خصوص عملکرد شان در ابعاد 

اجتماعی ، اخالقی و محیطی تحت عناوین مختلفی 

منتشر می کنند و روند این مقوله گزارشگري روز به 

  شد .روز در حال افزایش می با

  

  مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش -2

که، مفهوم توسعه پاینده به چالشی براي  از آنجایی

نگرش کالسیک ارزش سهامداران در واحدهاي 

تجاري و نقش آنها در جامعه تبدیل شده است. اکنون 

شرکت ها براي اثرات اعمال و فعالیت هایشان بر 

محیط و جامعه متعهد و مسئول هستند، به گونه اي 

ش ذاتی در ادبیات که توسعه پاینده به عنوان یک بخ

تجاري تلقی می شود و روشهاي متفاوتی براي در 

در واحدهاي  1نظر گرفتن و توجه به ابعاد پایندگی

تجاري وجود دارد. یکی از مفاهیم اصلی که به 

، مسئولیت توصیف فعالیت هاي پاینده اشاره دارد

2اجتماعی شرکتها
 (CSR) است که این مفهوم با نگرش

یندگی شرکت ها تاکید دارد.در هاي متفاوت روي پا

دو سه دهه اخیر، این توجه به اثرات شرکت ها در 

جامعه، منجر به ظهور این مفهوم نوظهور و مهم در 

ادبیات کسب و کار به نام مسئولیت اجتماعی 

. مسئولیت )2010، 3ها گردیده است (نصر شرکت

ها به مشارکت داوطلبانه شرکت براي  اجتماعی شرکت

نده فراسوي الزامات قانونی اشاره دارد و توسعه پای

یک روش براي کاهش شکاف بین شرکت ها و 

انتظارات ذینفعان در قالب گزارشگري و افشاء 

اطالعات اضافی با رویکرد پایندگی به شمار می رود. 

هاي مختلفی در  ها، واکنش ) شرکت4،2010(مولر

جهت پاسخگویی به تقاضاهاي جدید دارند به گونه 

برخی شرکت ها فرهنگ خود را تغییر داده و  اي که

ها را به  در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی شرکت

اند.  شان پذیرفته هاي تجاري عنوان هسته اصلی فعالیت

  )2010، 5(مولینا

  

  تکامل و نسل هاي مسئولیت اجتماعی شرکتها

در  1950مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از دهه 

و این مفهوم امروزه  ادبیات آکادمیک مورد بحث بوده

به طور وسیعی در تحقیقات حسابداري و مدیریت 

مورد توجه می باشد. با مروري بر روند تکامل مفاهیم 

 –آن واضح است که یک جنبش از نگرش اخالقی

فلسفی به یک نگرش مدیریتی تمرکز یافته است و به 

، مبانی اخالقی در طور خاص در یک دهه اخیر

یافته و پایه هاي هنجاري را  تصمیمات مدیریتی رشد

 براي مسئولیت اجتماعی شرکتها فراهم کرده است.

مسئولیت اجتماعی شرکتها به طور قابل مالحظه اي از 
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تا کنون تکامل یافته است و  50ظهور اولیه آن در دهه 

در طول این دوره، این مفهوم از رویه هاي ناهماهنگ 

اسخ به و داوطلبانه به یک تعهد واضح و صریح در پ

فشار هاي ذینفعان توسعه یافته و به تدریج به یک 

تعهد مستمر آنی تبدیل شده است.تاریخچه این مفهوم 

گردد. اولین مبانی مفهومی آن  به پنج دهه گذشته برمی

توسط بوئن مطرح شد و بعد از آن در  1950در سال 

اي توسط  ، ادبیات آن بطور قابل مالحظه1960دهه 

ن دوره دیویس، فردریک، نویسندگان مطرح آ

، 1970در دهه  گویر و والتن توسعه یافت. مک

تعاریف و ابعاد ان توسط افرادي همچون استهی و 

، تعاریف اولیه 1980کارول بسط داده شد. در دهه 

کمتر توسعه داده شد و بیشتر کار محققان بر تحقیقات 

هاي جایگزین تمرکز داشت. سپس در  و چارچوب

مسئولیت اجتماعی شرکتها با  ، مفاهیم1990دهه 

هاي جدید همچون تئوري ذینفعان، تئوري  تئوري

اخالق کسب و کار و شهروندي شرکت توسعه 

بیشتري یافت که از جمله افراد مطرح در این دوره، 

) بود و تعریف جدیدي در این دوره بر 1991وود (

).بر اساس 2011ادبیات آن اضافه نگردید(بونستوپل، 

نسل ها و گامهاي  ") در کتاب2011(دیدگاه ویسر 

CSR"  می توان تکامل مسئولیت واحد هاي کسب و

کار بهپنج دوره(عصر) اقتصادي که داراي هم پوشانی 

  هستند، تقسیم کرد :

  6عصر حرص و طمع -

 7عصر نوع دوستی و بشر دوستی -

 8عصر آشوب ( سوء ارائه) -

 عصر مدیریت -

  عصر مسئولیت -

مراحل متفاوتی از  "هر یک از این عصرها نوعا

تکامل مسئولیت اجتماعی شرکتها رابه نمایش می 

گذارد که می توان آنها را در مراحل تکاملی زیر 

  خالصه کرد:

 - : مسئولیت اجتماعی شرکت ها 1مرحله 

، در عصر حرص و طمع است به گونه ایی 9تدافعی

که مسئولیت ها و پایندگی شرکت ها به طور معمول 

اگر هنگامی که به عنوان یک  محدود هستند و تنها

سپر دفاعی براي ارزش سهام شرکت باشد، از آن 

استفاده می شود. از این رو، در این مرحله، 

وجودبرنامه هاي داوطلبانه کارکنان براي ایجاد انگیزه 

و بهره وري و هزینه براي کنترل آلودگی جهت 

  جلوگیري از جریمه و مجازات، غیر معمول نیست.

خیر -مسئولیت اجتماعی شرکت ها : 2مرحله 

، در عصر انسان دوستی از طریق کمک هاي 10خواهانه

مالی و حمایت هاي مالی براي فعالیت هاي اجتماعی 

و زیست محیطی با هدف توانمندسازي گروههاي 

 اجتماعی و سازمانهاي جامعه مدنی است.

 - مسئولیت اجتماعی شرکت ها :3مرحله 

11ترویجی
آشوب عمدتاً به عنوان  ، در عصر)تبلیغاتی (

یک فرصت براي ارتقاء نام تجاري، تصویر و شهرت 

یک شرکت نگریسته می شود و یک ابزار تبلیغاتی 

 تلقی می گردد.

- ها  مسئولیت اجتماعی شرکت :4مرحله 

در عصر مدیریت براي فعالیت هاي  ،12استراتژیک

مسئولیت اجتماعی شرکت ها در واحد هاي کسب و 

به اصول مدیریت زیست محیطی کار جهت پایبندي 

و اجتماعی در چرخه فعالیت هاي تجاري و تدوین 

توسعه خط و مشی، اهداف، برنامه ها و حسابرسی 

 مسئولیت اجتماعی شرکت ها است.

 - ها  : مسئولیت اجتماعی شرکت5مرحله 

در عصر مسئولیت براي شناسایی و  ،13دگرگونی

مقابله با علل ناپایداري از طریق نوآوري در مدل هاي 

الت و کار، دگرگونی فرایندها، محصو کسب و

 ی تمرکز دارد.لملمات در سطح ملی و بین الخد

مسئولیت اجتماعی شرکت  از این رو، در حالی که

استراتژیک در سطح خرد براي حمایت از مسائل  -ها
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ی و زیست محیطی همراه با اجراي استراتژي اجتماع

شرکت و نه ضرورتاً تغییر استراتژي تمرکز دارد. 

سیستماتیک در عصر  -مسئولیت اجتماعی شرکت ها

مسئولیت روي درك و روابط درونی سیستم هاي 

اجتماعی و محیطی در سطح کالن و تغییر دگرگونی 

استراتژي ها براي بهینه سازي پیامدهاي در سیستم 

هاي انسانی و اکولوژیکی تمرکز دارد.در واقع، 

جدید و مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد 

کلیدي براي انجام تغییرات  نوظهور در هزاره جدید

اساسی در سطح اشخاص، سازمانی و جامعه و 

اطمینان از توجه به کلید تفاوت ها و تغییرات در 

سطح جامعه است و به عنوان یک مدل جامع جدید 

واحدهاي کسب و کار به دنبال  DNAدر قالب مدل 

ایجاد ارزش حاکمیت مطلوب، مشارکت اجتماعی 

مناسب ویکپارچگی و امانتداري محیطی است. 

بنابراین، نسل جدید مسئولیت اجتماعی شرکت ها در 

کسب و کار  DNAعصر مسئولیت به عنوان مدل 

  هدف اساسی است: 4نوین به دنبال 

 ایجاد ارزش  

  شرکتی خوبحاکمیت 

 مشارکت اجتماعی 

 امانتداري محیطی 

در این مدل پایندگی و مسئولیت واژهایی با 

تفسیر جدید و متفاوت اما مکمل عناصرمسئولیت 

اجتماعی شرکت ها به شمار می روندو از این رو 

منظر پایندگی به عنوان یک مقصد نهایی در چالش 

می ها، ماموریت ها، استراتژي و اهداف در نظر گرفته 

شود که مدیران باید به دنبال ارائه راه حل ، 

پاسخگویی، مدیریت و انجام اعمال مناسب در این 

مسیر باشند. در واقع، اعتقاد براین است که نسل 

قبلیمسئولیت اجتماعی شرکت هاناکام بوده و 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها نسل جدید در قالب 

 جدید DNAجنبش پایندگی و مسئولیت به عنوان 

کسب و کار شکل گرفته است و در حال تکامل 

است. به طور خالصه، در عصر مسئولیت، مسئولیت 

اجتماعی شرکت ها به دنبال توصیف چگونگی 

تغییرات سطح شخصی، سازمانی و اجتماعی و 

چالشهاي مرتبط با آن در آینده کسب و کار در سطح 

 )2011حیاتی می باشد.(ویسر،

  

 اجتماعی شرکت هامفاهیم و تعاریف مسئولیت 

بطور کلی، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها کامالً 

است که بستگی به  14نزدیک به مفهوم توسعه پاینده

سه عنصر کلیدي حمایت محیطی ، رشد اقتصادي و 

عدالت اجتماعی دارد و در واقع ، پیامد رویکرد 

توسعه پاینده ، توجه خاص به مفهوم افشاء و 

ی شرکتهااست. ظهور و گزارشگریمسئولیت اجتماع

افزایش عالقه به افشاء مسئولیت اجتماعی شرکتها ، 

منعکس کننده افزایش تقاضا براي شفافیت است که 

ریشه در عوامل بسیاري دارد و پاسخ به آن مستلزم 

  موارد ذیل است :

ها و  توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت -

 استانداردهاي خاص آن

براي برآورده تر  افشاء اطالعات جدید و وسیع -

 کردن نیازهاي اطالعاتی دینفعان مختلف

ارائه گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی  -

ها به سرمایه گذاران در جهت کاهش  شرکت

 عدم اعتماد آنان به سازمانها

ها،  تعاریف اخیر از مسئولیت اجتماعی شرکت

روي مسئولیت شرکت ها نسبت به ذینفعان متنوع 

) در 2001اروپا (  تمرکز دارد. همچنین، اتحادیه

ها ،آن را  چارچوب ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت

ها ابعاد اجتماعی و  به عنوان مفهومی که شرکت

محیطی را در عملیات کسب و کار خود مد نظر قرار 

شان در  داده و بر مبناي رویکرد داوطلبانه با ذینفعان

) بر این 2005(15تعامل باشند، بیان داشت. آماایشی
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باور است که این تعریف، یکی از عمومی ترین 

ها است که همسان  تعاریف مسئولیت اجتماعی شرکت

با ادبیات اخیر آکادمیک در این مقوله است. یک 

ها ، انگیزه  بخش اصلی مسئولیت اجتماعی شرکت

سازي واحدهاي تجاري براي پاسخ به  هاي آماده

). 16،2009کر(تر مشروعیت انتظارات ذینفعان است

مدیریت ذینفعان مبنی بر تئوري ذینفعان، نقطه توجه 

ها در عمل  مسئولیت اجتماعی شرکت هرگونه مفهوم

) . این ایده که تئوري ذینفعان 2005، 17است ( گونز

در ماهیت مسئولیت اجتماعی شرکتها وجود دارد ، 

بطور وسیعی پذیرفته شده است. بطور خالصه ، علی 

رفته شده عام از مسئولیت رغم فقدان تعریف پذی

اجتماعی شرکتها ، جاي شک نیست که این مقوله در 

شرکت ها روشی براي حاکمیت و تعامل و ارتباط با 

 ذینفعان مختلف است .

به مسئولیت اجتماعی شرکتها بطور خالصه، واژه 

ظهور یک جنبش اشاره دارد که به دنبال وارد کردن 

تجاري عوامل محیطی و اجتماعی در تصمیمات 

شرکت ها، استراتژي تجاري و حسابداري با هدف 

افزایش عملکرد اجتماعی و محیطی درکنار ابعاد 

اقتصادي است به گونه اي که براي واحد تجاري ، 

جامعه و محیط مفید و سودمند باشد. (مک 

به دو  مسئولیت اجتماعی شرکتها ) .18،2008کینلی

  مقوله اشاره دارد:

ارزش در ابعاد اقتصادي، ) مسئولیت براي ایجاد 1

  اجتماعی و محیطی

  ) پاسخگویی شفاف به تقاضاهاي ذینفعان2

، یک مفهوم در حال نمو مسئولیت اجتماعی شرکتها

و تکامل است که به عنوان روشی است که شرکت ها 

دغدغه هاي اجتماعی ، محیطی و اقتصادي شان را در 

ارزش ها ، فرهنگ ها ، تصمیمات ، استراتژي و 

ات به گونه اي شفاف براي پاسخگوئی یکپارچه عملی

نموده و در نتیجه ، رویه هاي بهتر براي شرکت ، 

، 19ایجاد رفاه و بهبود جامعه تدوین نمایند(ترکر

مسئولیت ) بیان می دارد که 2007( 20) . نایت2009

یک منظومه مفهومی با واژه شناسی  اجتماعی شرکتها

عه و محیط اشاره متنوع و کامالً مرتبط است که به جام

دارد و با زبانی شفاف، پاسخگو و پاینده با رویکرد 

اخالق تجاري و چند بعدي، پارامترهایی را درباره 

. نقش اجتماعی شرکت ها مورد توجه قرار می دهد

در واقع، این بحث که شرکت ها به دامنه وسیعی از 

ذینفعان فراسوي سهامداران مسئولیت دارند، در مرکز 

  قرار دارد. مسئولیت اجتماعی شرکتها ثقل مفهوم 

تعاریف متعددي براي مفهوم مسئولیت اجتماعی 

شرکت ها مطرح شده که در جدول زیر ارائه گردیده 

  است:

  

  هاتعاریف مسئولیت اجتماعی شرکت 

  تعریف  نام  سال

  دیویس  1975

DAVIS 

مسولیت اجتماعی شرکت، تعهد مدیریت به اعمال، حمایت و بهبود هم رفاه جامعه در کل و 

  هم منافع سازمان ها است.

  جونز  1980

JONES 

مسولیت اجتماعی شرکت ها بر این مفهوم است که شرکت ها داراي تعهد به گروههاي 

  که فراتر از قانون و قرارداد ها است. جامعه غیر از سهامداران هستند

  اندرسون  1989

ANDERSON 

مسولیت اجتماعی تعهد واحد هاي تجاري و جامعه(ذینفعان) به اعمال قانونی، اخالقی و 

انسان دوستانه مناسب در حمایت و بهبود رفاه جامعه و هم واحد هاي تجاري است که باید با 

  ینفع همراه باشد.ساختار اقتصادي و توانمندي بخش هاي ذ
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  تعریف  نام  سال

  مک الگان  1998

MACLAGAN 

مسولیت اجتماعی شرکت به عنوان یک فرایندي است که مدیران مسولیت خود را براي 

شناسایی،سازگاري و تطبیق با منافع گروههایی که تحت تاثیر اعمال سازمان قرار می گیرند را در 

  نظر بگیرد.

  کاتلر و لی  2005

CATLER & LEE 

اجتماعی شرکت ها، تعهد به بهبود جامعه از طریق خوب بودن با رویه هاي کسب و مسولیت 

  کار درست و مشارکت کنندگان در منابع شرکت.

  فرل و هالت  1998

FERRELL & HULT 

شهروندي شرکت، حوزه اي است که واحد هاي کسب و کار مسولیت هاي اقتصادي، 

  ذینفعان مختلف شان برآورده سازند.قانونی، اخالقی و انسان دوستانه خود را به 

  هولمز و واتز  2000

HOLMES & WATTS 

مسولیت اجتماعی شرکت، تعهد واحد تجاري براي مشارکت در توسعه اقتصادي پاینده از 

طریق کار کردن با کارکنان، خانواده، جامعه محلی و جامعه به طور کل براي بهبود کیفیت زندگی 

  است.

  کمیسیون اروپا  2001

EUC 

مسولیت اجتماعی شرکت روشی است که شرکت ها هدایت و بهبود بخشند اثرات اجتماعی 

  و محیطی شان را براي ایجاد ارزش هم براي سهام داران و هم ذینفعان شان بر مبناي داوطلبانه

2003  CSREUROPE 

مسولیت اجتماعی شرکت روشی است که شرکت ها هدایت و بهبود بخشند اثرات اجتماعی 

محیطی شان را براي ایجاد ارزش هم براي سهامداران و هم ذینفعان شان از طریق نوآوري در و 

  استراتژي سازمان و عملیات

  

 مشترکی وجود ویژگیهاي متعدد، تعاریف این میان در

  از: عبارتند که دارند

 زدن لطمه بدون موجود ذینفعان نیازهاي برآوردن )1

 نیازهاي برآوردن در آینده توانایی نسلهاي به

 .خود

 و محیطی زیست اجتماعی، هاي مشی خط ادغام )2

 .روزمره در فعالیتهاي اقتصادي

 منزله به سازمان اجتماعی مسئولیت پذیرفتن )3

 سازمان مدیریتی راهبرد که در محوري فعالیت

 .باشد شده لحاظ

 مسئولیت اجتماعی شرکتها همچنین، تعاریف جدید 

  به دو مقوله تاکید دارد:

) مسئولیت براي ایجاد ارزش در ابعاد اقتصادي، 1

  اجتماعی و محیطی

  ) پاسخگویی شفاف به تقاضاهاي ذینفعان2

علیرغم تغییرات قابل مالحظه در ادبیات مسئولیت 

اجتماعی شرکتها ، هنوز مشکالت ناشی از تعریف آن 

 ).به عقیده1995همچنان باقی است.( کالرکسون، 

) هیچ تعریف مشخصی از 2003مرویک و وري (

پایندگی شرکت وجود ندارد و هر سازمان نیازمند آن 

است که تعریف خاص خود را طراحی کند، به گونه 

اي که براي اهداف و مقاصد آن مفید واقع شود. 

گرچه به نظر می رسد شرکت ها فرض می کنند 

پایندگی شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت مترادف 

مبتنی بر فعالیت داوطلبانه اند که شامل توجه به و 

) 2008اجتماع و محیط زیست می شود. مونتیل (

تعاریف متفاوت پایندگی شرکت و مسئولیت 

اجتماعی شرکت را مورد بررسی قرار داده و به این 

نتیجه رسید که گرچه آنها از پیشینه هاي متفاوتی 

سئولیت سرچشمه گرفته اند، هر دوي آنها به تطبیق م

هاي مالی با مسئولیت اجتماعی و محیطی شرکت، 

گرایش دارند. برخی از محققان پایندگی سازمان را 

همچون رویکردي براي مفهوم سازي مسئولیت 

  اجتماعی شرکت ها در نظر گرفته اند.

به طور  مسئولیت اجتماعی شرکتهااگرچه مفهوم 

وسیعی در تئوري و عمل بحث شده است، اما هنوز 
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عریف مفهومی پذیرفته شده عام براي آن ارائه یک ت

). تالشهاي افراد آکادمیک  2009 ،21نشده است ( ترکر

و حرفه اي براي دستیابی به یک تعریف رضایت 

بخش و قابل قبول ناکام بوده است و هنوز هیچگونه 

مسئولیت اجتماعی توافق مشخصی روي تعریف 

ماعی مسئولیت اجتوجود ندارد. تعریف جامع شرکتها 

مسئولیت ناممکن به نظرمی رسد، زیرا شرکتها 

براي هر یک از شرکت ها داراي اجتماعی شرکتها 

معانی متفاوتی بستگی به سطح توسعه ، آگاهی و جاه 

طلبی آنان دارد. علی رغم، ادبیات نسبتاً قوي از 

مسئولیت اجتماعی  ،ها مسئولیت اجتماعی شرکت

یک مفهوم وسیع و پیچیده در حال تکامل ها  شرکت

مستمر است که نگرش ها و ایده هاي متنوعی  را در 

بر می گیرد و دامنه و مرزهاي مفهومی آن در عمل به 

دلیل فقدان تعریف قوي و جامع عملیاتـــی بسیار 

تاکنون، هیچ تعریف مورد بحث و مناقشه می باشد و 

جتماعی پذیرفته شده عمومی واحد از مسئولیت ا

گادفري و (شرکتها  وجود ندارد یا ارائه نشده است.

بطور خالصه، با توجه به مطالعه  )2007 ،22هاچ

ادبیات و تحقیقات موجود در این حوزه، مفاهیم قالب 

براي گزارشگري و افشاء ابعاد مختلف عملکرد شامل 

داده هاي مالی و غیر مالی را میتوان در جدول ذیل 

  .ارائه نمود

  

 مقایسه ابعاد اصلی مفاهیم مورد استفاده در حوزه گزارشگري و افشاء مسئولیت اجتماعی شرکته

  بعد محیطی  بعد اقتصادي  بعد مالی  مفهوم / واژه
  بعد

  اجتماعی

  بعد

  حاکمیت شرکتی

CSR 
Reporting  

  ندارد  دارد  دارد  ندارد  ندارد

Triple Bottom line Reporting ندارد  دارد  دارد  دارد  ندارد  

ESG 
Reporting 

  دارد  دارد  دارد  ندارد  ندارد

Sustainability Reporting ندارد  دارد  دارد  دارد  ندارد  

Integrated Reporting دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  

  منبع : نویسندگان

 

هاي مسئولیت اجتماعی شرکت رویکردها و نظریه 

  ها

رویکردهاي متداول به مسئولیت اجتماعی شرکتها 

با تعریف مدلی سر و کار دارد که مکانیزم هائی را 

براي پذیرش ابزارهاي مدیریتی و رویه هاي مسئولیت 

اجتماعی توسط شرکت ها براي عملکرد اقتصادي 

بهتر از طریق کاهش ریسک و هزینه، حداکثر سازي 

زیت رقابتی، شهرت و مشروعیت و هم افزایی سود، م

در ایجاد ارزش شناسایی کند برخی رویکرد ها روي 

مزایا و منافع کوتاه مدت و میان مدت تأکید دارند و 

برخی دیگر، با چشم انداز بلند مدت به دنبال کسب 

) به 2013منافع و ایجاد ارزش پایدار هستند.(گالی،

هاي  م مسئولیتطور کلی، سه نظریه در مورد مفهو

اجتماعی شرکت ها وجود دارد که به شرح زیر قابل 

  تبیین است:

هاي  در نظریه نظریه اول یا دیدگاه کالسیک:

کالسیک اقتصادي ریشه دارد. طبق این مفهوم شرکت 

فقط و فقط یک هدف دارد و آن به حداکثر رساندن 

سود و به تبع آن حداکثر سازي ثروت سهام داران 

است. البته، این موضوع تا جایی پذیرفته شده و قابل 

حمایت است که چارچوبی اخالقی و حقوقی در 

د. نظریه حرکت براي تحقق این هدف رعایت کن
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کالسیک مفهوم مسئولیت هاي اجتماعی شرکت ها را 

ارائه کرده است  1962میلتون فریدمن در سال 

براي  محدودیتی هیچ نباید معتقدند ها کالسیک

 نامرئی بازار، آنها دست اعتقاد به. شود ایجاد سازمان

 که کند عرضه را خدمتی یا کاال کند وادار می را بنگاه

 دسته، این بارز شخصیتهاي از .ستا آن نیازمند جامعه

 التزام اعالم ضمن فریدمن .است فریدمن میلتون

 مسئولیت است معتقد قانونی، مسئولیتهاي به ها بنگاه

 به . است سود مداوم افزایش کار، و اجتماعی کسب

 براي محدود که مسئولیت زمانی تا دیگر، بیان

 قانونی وجود شکل به اقتصادي شرکتهاي سهامداران

 مسئولیت کامل طور به هیچگاه شرکتها باشد، داشته

 عبارت به . پذیرفت نخواهند را اجتماعی خود

 در سازمانها مسئولیت اجتماعی جدید بحث تر، ساده

یک  تأسیس اصلی ده براي بود نخواهد قادر عمل

 برابر در سهامداران داشتن نگاه محفوظ یعنی شرکت

 شرکت، عملکرد از حاصل مالی احتمالی ضررهاي

 او مسئولیت واقع، در . بگذارد توجهی قابل تأثیر

 و داند می اقتصادي مسئولیت را بنگاه اصلی

 زمره در را دوستانه بشر جمله دیگر از هاي مسئولیت

 ) بر1391(صالحی عمران،. داند نمی بنگاه مسئولیتهاي

اساس این دیدگاه، سازمان ها بایستی به دنبال کسب 

مستقیماَ نسبت به هدف ها و مسائل سود خود بوده، 

اجتماعی فعالیتی نداشته باشد. با این شرایط، 

مسئولیت اجتماعی را تولید کاال وخدمات با حداقل 

هزینه براي جامعه تعریف می کنیم. یکی از قوي ترین 

طرفداران دیدگاه کالسیک، میلتون فریدمن است. این 

د به اقتصاددان معروف، معتقد است که مدیران بای

فعالیت هایی مبادرت ورزد که سود سهامداران را به 

حداکثر برسانند. فریدمن معتقد است که اختصاص 

منابع سازمان به برنامه هاي اجتماعی بدون رضایت 

سهامداران کار نادرستی است. به عالوه معتقد است 

که مسئولیت اجتماعی بنگاه هاي اقتصادي کسب سود 

تئوري ارزش  ).1377 (الوانی و قاسمی,"است. 

سهامداران که برگرفته از تئوري اقتصادي (فریدمن ، 

) می باشد منطبق بر این نظریه یا دیدگاه 1970

کالسیک است و این رویکرد بطور کلی همراه با 

تئوري نمایندگی است . در این دیدگاه فرض بر این 

است مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مشارکت هاي 

ب و کار در جامعه می تواند اجتماعی واحد هاي کس

براي سهامداران سود آور باشد و منجر به ایجاد 

ارزش براي سهامداران گردد و تدوین استراتژدي 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها مبتنی بر اهداف 

اقتصادي است. ضعف اصلی این رویکرد در عمل این 

است که حداکثر سازي ارزش براي سهامداران 

اه مدت به جاي سود آوري منعکس کننده منافع کوت

  ).2013بلند مدت است(گالی،

در دهه  نظریه دوم یا دیدگاه مسئولیت پذیري:

میالدي ارائه شده است و بر اساس آن  1970ي 

اهداف اجتماعی در زمینه ي به حداکثر رساندن سود 

 به این نظریه صاحبنظران مورد توجه قرار نمی گیرد.

 حیات به وابسته سازمان معتقدند زندگی خالصه طور

 جامعه از را دروندادهاي خود سازمان، و است جامعه

 وارد جامعه درون به را خود بروندادهاي و  گیرد می

 همه سازمانها، اجتماعی مسئولیتهاي بنابراین، .کند می

 مشکالت حل در باید آنها و فراگیر است و جانبه

(صالحی  داشته باشند. همکاري جامعه با اجتماعی،

) براساس این دیدگاه، مدیران می باید 1391 عمران،

نسبت به گروه هاي خاصی که روي سازمان تاثیر می 

گذارند یا می توانند روي منافع و اهداف سازمان موثر 

باشند، احساس مسئولیت نمایند. به عبارت دیگر، یک 

بنگاه اقتصادي نه تنها بایستی نسبت به سهامدارانش و 

مسئولیت کند، بلکه  سرمایه داران  خود احساس

بایستی با همان نسبت به همان گروههایی که در 

موفقیت آن سهیم هستند، احساس مسئولیت نماید. 

این گروه ها عبارتند از: صاحبان سهام، مشتریان، 
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سازمان هاي دولتی، اتحادیه هاي کارگري، کارکنان، 

عرضه کنندگان مواد اولیه، اعتبار دهندگان و غیره. به 

یگر، براساس دیدگاه مسئولیت پذیري، عبارت د

نهادهاي اقتصادي نه تنها الزم است که در جهت 

حفظ سرمایه و افزایش سود خود تالش نمایند، بلکه 

بایستی نسبت به گروه هایی که در تالش آنها سهیم 

(الوانی و  هستند، احساس مسئولیت داشته باشند

 تئوري ذینفعان یک رویکرد هنجاري ).1377 قاسمی،

) است و بر 1984بر مبناي نگرش اخالقی (فریمن، 

این مفهوم تأکید دارد که شرکت ها در جامعه به 

گروهمائی غیر از سهامداران و فراتر از آنچه که 

توسط قوانین و قراردادها است، تعهد دارند و بر 

اساس این رویکرد، هدف اصلی مسئولیت اجتماعی 

ون تفکیک شرکت ها ایجاد ارزش براي ذینفعان بد

کسب و کار از اخالق است. این تئوري به کسب و 

کار با در نظر گرفتن اخالق مربوط می شود و دغدغه 

هاي اصلی آن چگونگی پرداختن به منافع ذینفعان و 

  گنجاندن آن در تصمیم گیري هاي شرکت ها است.

این دیدگاه دامنه نظریه سوم یا دیدگاه عمومی:

مسئولیت پذیري دارد. دیدگاه گسترده تر از دیدگاه 

عمومی، بنگاه هاي اقتصادي را به عنوان شرکاء دولت 

و سایر موسسات و نهادهاي جامعه تعریف کرده و 

معتقد است که سازمان ملزم است تا در جهت حل 

مسائل و مشکالت جامعه و نیز بهبود کیفیت زندگی 

عموم افراد در کنار سایر موسسات عمومی فعالیت 

نتیجه سود آوري،تنها یکی از هدف هاي  کند. در

بنگاه اقتصادي محسوب می گردد. از این رو سازمان 

آزاد نیست که تنها هدف هاي فردي خود را ترغیب 

کند. با توجه به این دیدگاه، سازمان متعهد است به 

همان اندازه اي که هدف هاي شخصی خود را دنبال 

گیري نماید.  هاي بشر دوستانه را نیز پی هدف می کند،

براساس این، سازمان بطور جدي تالش می کند که 

مشکالت عمومی مثل فقر، بیکاري، آلودگی، تورم و 

..... را ریشه کن نماید. طرفداران این فلسفه معتقدند 

که چون جامعه اجازه فعالیت و استفاده از منابع 

کمیاب را به سازمان اعطاء کرده و محیط مناسب براي 

اي آن بوجود آورده است، سازمان کسب سود رابر

باید خود را مدیون به جامعه دانسته و همواره خود را 

  ).1377(الوانی و قاسمی، خدمت گذار آن بداند

 که دارند وجوددر این گروه  رو میانه اندیشمندان

 و نخستین دراکر .است دراکر پیتر ترین آنها برجسته

 ردنعملک را هر مؤسسه اجتماعی مسئولیت مهمترین

 بنگاهی اگر گوید می و داند می آن کار و وظیفه به

 توان دهد، انجام خوبی به را خود اصلی کار نتواند

 نه ورشکسته، کار و کسب .را ندارد دیگري کار هیچ

 عضو نه اي خوب، همسایه نه است، خوب کارفرمایی

 براي کافی سرمایه تواند می حتی نه و جامعه حزب

 تواند نمی بنابراین، . کند فراهم خود کار گسترش

 دراکر، نظر از . کند کار مشغول به را بیشتري شمار

 حجم باال بودن بنگاه، اجتماعی مسئولیت قید نخستین

 رسالت آمیز موفقیت انجام در آن لیتومسئ میزان و

 است فریدمن نظر شبیه ،بسیار نظر این ت.خویش اس

 اصلی مسئولیت را اقتصادي بنگاه مسئولیت که

 قید مهمترین دراکر، نظر از داند. می آن اجتماعی

 .است و اقتدار مشروعیت قید اجتماعی، مسئولیت

 با مسئولیت لذا ندارد، معنا اقتدار بدون مسئولیت

 سازمانها، اجتماعی مسئولیت . است اقتدار همراه

 به توجه با است که سازمانی هر بقاي اساسی عامل

اجتناب  موضوع به جامعه، با سازمانها کلیه ارتباطات

 )1391. (صالحی عمران،است شده تبدیل ناپذیري

  

  مدلهاي مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت ها

با بررسی ادبیات در زمینه مسئولیت اجتماعی 

شرکت، می توان مدل هاي زیر را به عنوان مدل هاي 

اصلی توضیح دهنده مسئولیت اجتماعی شرکت بیان 

  نمود:
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  کارولالف) مدل هرمی 

طبق این مدل که در شکل یک نشان داده شده 

قسمت؛  4است، مسئولیت اجتماعی شرکت از 

اقتصادي (بدست آوردن سود)، قانونی (مطابقت با 

قوانین)، اخالقی(اخالق) و بشر دوستانه (شهروند 

). در این مدل 2008خوب)  تشکیل شده است ( گوا،

مسئولیت هاي اقتصادي از مسئولیت هاي اصلی 

ازمان می باشد که همان سود آوري است. مسئولیت س

هاي قانونی اشاره به این دارد که سازمان بایستی در 

چارچوب قوانین و مقررات جامع فعالیت اقتصادي 

خود را انجام دهد. سومین مسئولیت شرکت ها، 

مسئولیت اخالقی است که بر اساس آن از شرکت ها 

ي جامعه را انتظار می رود که ارزش ها و هنجار ها

مد نظر داشته باشد و به آنها احترام بگذارند و در 

نهایت مسئولیت هاي بشر دوستانه اشاره به فعالیت 

). 1377هاي داوطلبانه شرکت دارد(الوانی و قاسمی، 

بر طبق نظر کارول، استفاده از این هرم، مدل مفهومی 

مسئولیت اجتماعی شرکت را به تصویر می کشد و 

حوزه هاي مسئولیت اجتماعی شرکت این مدل تمام 

را به طور متمایز و در این حال با هم دیگر نشان می 

دهد. مولفه هاي مدل مسئولیت اجتماعی از لحاظ 

سلسله مراتبی اهمیت کاهشی دارند. بر این اساس که 

مسئولیت قانونی به عنوان پایه و اساس محسوب می 

ت شود و همه مسئولیت هاي دیگر داللت بر مسئولی

اقتصادي دارند و از شرکت ها انتظار می رود که در 

چارچوب قانون عمل نمایند، بنابراین مسئولیت 

قانونی به عنوان الیه بعدي هرم می باشد. در ادامه 

مسئولیت اخالقی مطرح می شود. در رأس این هرم 

مسئولیت بشر دوستانه قرار دارد که اختیاري می باشد 

ارد. در این راستا هر چه و کمتریناهمیت را در هرم د

به رأس هرم نزدیک می شویم از اهمیت این مولفه ها 

  ).2008کاسته می شود(گوا، 

  

  

  
  . مدل هرمی کارول1شکل شماره 

  

  ب) مدل دوایر متقاطع

چار چوب مدل هرمی کارول کامل نمی تواند 

طبیعت قلمرو هاي مسئولیت اجتماعی شرکت را به 

طور کامل ارائه کند و ارتباط متقابل بین آنها را به 

طور کامل به تصویر بکشد. قلمرو هاي مسئولیت 

اجتماعی شرکت در تعامل با هم قرار دارند و یکی از 

اعی شرکت ویژگی هاي جدائی ناپذیر مسئولیت اجتم

همان ارتباط متقابل است. بر این اساس، مدل دوایر 

بشر دوستانه

اخالقی

قانونی

اقتصادي
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نشان داده شده است، می گوید  2متقاطع که در شکل 

که مسئولیت هاي مختلف با یکدیگر روابط پویا و 

متقابل دارند و بطور خاص مسئولیت اقتصادي، 

اساسی ترین مسئولیت نیست و همچنین، اقدامات 

جتماعی شرکت اقتصادي در راستاي مسئولیت ا

اهمیت کمتري نسبت به سایرین ندارد. به عبارت 

دیگر مسئولیت هاي قانونی، اخالقی و بشر دوستانه به 

همان اندازه مسئولیت اقتصادي براي کسب و کار 

  ).2008اهمیت دارد(گوا، 

  

  
  . مدل دوایر متقاطع2شکل شماره

  

  ج) مدل دوایر متحد المرکز

این مدل شبیه مدل هرمی است که در یک نظر 

نقش اقتصادي کسب و کار، هسته اصلی مسئولیت 

اجتماعی است. همچنین، شبیه مدل دوایر متقاطع 

است که به روابط متقابل بین قلمرو هاي مسئولیت 

ه این ترتیب که اجتماعی شرکت توجه می کند. ب

همانند مدل هرمی کارول، مسئولیت هاي اقتصادي در 

مرکز مدل قرار دارند اما نسبت به سایر قلمرو ها از 

اهمیت بیشتري برخوردار نیست. در مقابل مسئولیت 

هاي بشر دوستانه بیشترین اهمیت را دارند اما این 

مسئولیت نیز باید با توجه به قلمرو اقتصادي انجام 

، نشان داده شده 3در این مدل که در شکل شود.

است، هر عضو دایره داخلی در عین حال عضو دایره 

گسترده تر بیرونی است، اما این رابطه بر عکس 

  )2008نیست(گوا، 

  

  
  . مدل دوایر متحدالمرکز3شکل شماره 

بشر دوستانه

قانونی

اقتصادي

اخالقی

بشردوستانه

اخالقی

قانونی

اقتصادي
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اساس مدل هرمی کارول  طور خالصه بره ب

می توان در  را ها سازمان استراتژیک هاي مسئولیت

 و اخالقی هاي مسئولیت که کرد تعریف ذیل موارد

 و مسئولیت پذیري با همسو ها سازمان دوستانه بشر

 )1390و دیگران،احمدی(:است اجتماعی پاسخگویی

 براي باید سازمان آنچه :اقتصادي مسئولیت -الف

 .دهد انجام سود حداکثرسازي

 ملزم و مجبور سازمان آنچه :حقوقی مسئولیت -ب

 .دهد انجام که است

 است بهتر سازمان آنچه :اخالقی مسئولیت -ج

 .دهد انجام

 آنچه :دوستانه انسان و فداکارانه مسئولیت - د

 .دهد انجام است مایل سازمان

 اجتماعی عملکرد اساس مدل وود بر همچنین

 :نمود استوار ذیل حوزه دو بر ها سازمان

 .محیطی تطبیق در سازمانی توانایی میزان  -الف

 به پاسخدهی در سازمانی توانایی میزان -ب

 .وذینفعان اجتماعی فشارهاي

 یک را سازمانی اجتماعی مسئولیت پذیري وود

 و سازمان که دانست واقعیت این از منطقی نتیجه

 مجزا وجودي هم از و هستند تنیده هم در جامعه

 از مناسبی نتایج و رفتارها انتظار جامعه پس. ندارند

 توسعه وود مدل .دارد سازمانها و کارها و کسب

 سه که است خوب بازاري غیر استراتژي یک دهنده

 )1390و دیگران،احمدی( : دارد سطح

 اجتماعی مسئولیت پذیري اصول :شامل اول سطح

 .سازمانی

 فرایندهاي و گذاري مشی خط :شامل دوم سطح

 .سازمانی اجتماعی پاسخگویی

 مسائل با مرتبط و محسوس نتایج :شامل سوم سطح

 ی.سازمان اجتماعی

  

  

  طبقه بندي تئوریهاي مسئولیت اجتماعی شرکتها

بحران هاي مالی جهانی اخیر، زنگ بیداري براي 

بازبینی اساسی تحقیقات در کلیه حوزه هاي تجاري و 

و الزم اقتصادي از جمله تحقیقات حسابداري است 

درك ارتباط بین حسابداري و محیط اقتصاد  است

پیشنهاداتی در جهت تغییر الگوها و مسیر  ،سیاسی

بداري تحقیقات براي کمک به درك و شناخت حسا

در پاسخ به بحرانها و مشکالت محیط اقتصادي و 

، بحث 0از نیمه دوم قرن بیستمسیاسی ارائه گردد.

هاي طوالنی در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکتها 

مطرح شده است و به گونه اي این موضوع مورد 

توجه قرار گرفته است که امروزه نگرش ها، تئوري ها 

ه است. و مفاهیم زیادي براي آن شکل گرفت

) در طبقه بندي مطالعات افشاء محیطی 1995(23گري

ها را به سه و اجتماعی شرکت ها، از بعد تئوریک آن

  دسته تقسیم می کند :

)مطالعات مبتنی بر تئوري مفید بودن در تصمیم 1

  گیري

  ) مطالعات مبتنی بر تئوري اقتصادي2

  ) مطالعات مبتنی بر تئوري اجتماعی و سیاسی3

و تئوري اول چندان مبناي مناسبی در حالی که د

براي توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت ها نبوده اند، 

رویکرد سیاسی و اجتماعی در بسیاري از تحقیقات 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها در سالهاي اخیر تداوم 

داشته و بکارگرفته شد و اکثر تحقیقات قبلی در 

خصوص گزارشگري مسئولیت اجتماعی شرکت ها 

اسی و اجتماعی را مورد پذیرش قرار داده تئوري سی

است که این تئوري ها به سه تئوري مشروعیت، 

تئوري ذینفعان و تئوري اقتصاد سیاسی تقسیم می 

)، بیان می دارد 1995) گري(2002،  24دیگان(شوند.

که مطالعات مبتنی بر مفید بودن تصمیم گیري، فاقد 

پشتوانه تئوریکی است و ادعا دارند که اختالف بین 

انگیزه هاي غیر مالی شرکت براي درگیر شدن در 
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و نیازهاي ذینفعان اصلی  مسئولیت اجتماعی شرکتها

ب که عمدتاَ مالی است، یک مشکل اصلی است و سب

می گردد که اثبات مفید بودن براي ذینفعان مالی غیر 

قابل توجیه شود. لذا، مفید بودن براي تصمیم گیري 

اساساً و واقعاً با تئوري خاصی سر و کار ندارد و این 

 مسئولیت اجتماعی شرکتهاگروه از مطالعات در زمینه 

فاقد تئوري می باشد. به عبارت دیگر می توان گفت، 

در این گروه از مطالعات واضح است  کاربرد تئوري

اما می تواند به عنوان یک شاخه متدولوژیکی جداگانه 

در نظر گرفته شود و به طور خالصه مطالعات نشان 

می دهد که کاربرد تئوري شاید ممکن باشد، اگر چه 

مسئولیت کاربرد تئوري هایی با رویکرد اقتصادي با 

سئولیت متناقض دارد. مطالعات  اجتماعی شرکتها

مبنتی بر تئوري اقتصادي در حوزه  اجتماعی شرکتها

تئوري نمایندگی و تحقیقات تئوري حسابداري اثباتی 

) بیان می دارد که نیازي به 1995بوده است. گري(

مسئولیت تحلیل این گروه از تحقیقات در زمینه 

نیست، زیرا این تئوري ها کامالَ  اجتماعی شرکتها

اء اجتماعی هستند و دغدغه مخالف رویکرد منافع افش

اصلی این مجموعه از تئوري ها، تفکر بازار آزاد از 

چشم انداز اقتصادي است که به نگرش ناکامی بازار 

ا در مسئولیت اجتماعی شرکتهدر صورت توجه به 

جامعه اعتقاد دارد و توجه به منافع اقتصادي کوتاه 

گیزه مدت از طریق رفتار عقالیی در اقتصاد کامالً با ان

در تضاد  مسئولیت اجتماعی شرکتهاها براي اعمال 

است. بطور کلی، تئوري هاي مسئولیت اجتماعی 

شرکتها، روي پدیده چگونگی توازن بین واحد 

تجاري و جامعه تمرکز دارد. براي طبقه بندي تئوري 

ها، فرض بر این است که اکثر پیشنهادها و نگرش 

و فرضیات هاي مربوط روي جنبه واقعیت اجتماعی 

  ذیل تأکید می نماید:

  سازگاري و پذیرش محیطی )1

 دستیابی به اهداف )2

 یکپارچگی اجتماعی و حفظ الگوها )3

  

مسئولیت هاي  ) تئوري2004کاریگا و مل (

  را به چهار گروه طبقه بندي کردند:اجتماعی شرکتها 

  تئوري هاي ابزاري -1

  تئوري سیاسی -2

  تئوري هاي یکپارچه -3

  تئوري هاي اخالقی -4

تئوري هاي ابزاري، فرض بر این  -گروه اول

است که شرکت ابزاري براي ایجاد رفاه اقتصادي 

است و این تنها مسئولیت اجتماعی شرکت است و 

صرفاَ جنبه اقتصادي تعامل بین واحد تجاري و جامعه 

در نظر گرفته می شود. این گروه از تئوري ها، تئوري 

می شوند، زیرا آنها مسئولیت  امیدهن25هاي ابزاري

اجتماعی شرکتهارا بعنوان یک ابزار صرف براي سود 

تلقی می کنند. این گروه تئوري هائی هستند که 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها را به عنوان یک ابزار 

استراتژیک براي دستیابی به نتایج اقتصادي در نظر می 

گیرند و مبتنی بر نگرش فریدمن است که حداکثر 

ردن سود را به عنوان مهمترین وظیفه هر شرکت ک

تلقٌی می کند که همان تئوري سهامدار یا رویکرد 

سهامدار محور است و به دنبال حداکثر کردن ارزش 

سهامداران، استراتژي هاي کسب مزیت رقابتی و 

مرتبط با بازاریابی در شرکت است که همگی براي 

د که چگونه دستیابی به این اهداف به دنبال این هستن

  سود حداکثر سازي گردد.

تئوري هاي سیاسی، شامل تئوري  -گروه دوم

هایی است که واحد تجاري باید به تقاضاي اجتماعی 

مبتنی بر تئوري هاي سیاسی عمل کند. این گروه بر 

این نکته تأکید دارند که تقاضاي اجتماعی از واحد 

تجاري براي بقاء و تداوم فعالیت و رشد آن و حتی 

براي موجودیت خودش ضروري است. درواقع این 

گروه از تئوري ها روي تعامل و ارتباط بین واحد 
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هاي کسب و کار و جامعه تأکید دارند و دغدغه 

اصلی آن قدرت و جایگاه شرکت و مسئولیت ذاتی 

اش در راستاي جامعه است که تئوري قرارداد 

اجتماعی و شهروند شرکتی از این دسته تئوري ها 

ند و فرض بر این است که مسئولیت شرکت در هست

اعمالش فراتر از الزامات قانونی است. رویکرد 

سیاسی اتکاء دارد و  به مطالعات 26شهروندي شرکت

فرض می کند که یک شهروند شرکتی خوب در 

اعمال و برنامه هاي خود به فعالیت هائی براي ترویج 

ي و ارتقاء رفاه بشر می پردازد. در واقع ، شهروند

شرکت، نقش شرکت در حقوق شهروندي براي 

اشخاص جامعه است و شرکت ها می توانند ابعاد 

معینی از این حقوق شهروندي را ایفاء نمایند. ضعف 

اصلی این رویکرد، فقدان وضوح در خصوص اینکه 

 چه کسی براي ایجاد استانداردها براي شهروندي

  مسئول است می باشد. جهانی

یکپارچه، این تئوري ها  تئوري هاي -گروه سوم

بر قدرت اجتماعی شرکت و بطور خاص در ارتباطش 

با جامعه و مسئولیت پذیري در صحنه سیاسی مرتبط 

با این قدرت تأکید دارد. این قدرت موجب می شود، 

شرکت وظایف حقوقی یا مشارکت اجتماعی و 

همکاري اجتماعی را بپذیرد.در این تئوري ها فرض 

د شرکت وابسته به جامعه است بر این است که وجو

و باید تقاضاهاي جامعه را در عملیاتش همراه با 

ارزشهاي اجتماعی یکپارچه کند. لذا، در این تئوري 

ها شرکت ها باید همیشه به دنبال پاسخگویی به 

تقاضاهاي اجتماعی و دستیابی به مشروعیت اجتماعی 

به عنوان پرستیژ در عملیات خود باشند. یکی از 

سطحی کارول  4هاي اصلی این رویکرد هرم الگو

) می باشد که مسئولیت هاي شرکت ها را در 1991(

طبقه اجتماعی، قانونی، اخالقی وبشر دوستانه در  4

نظر می گیرد و بیانگر یکپارچه کردن تقاضاهاي 

اجتماعی ذینفعان مختلف در استراتژي مسئولیت 

اجتماعی شرکت هاست. تئوري مشروعیت از جمله 

  وري هاي یکپارچه است.تئ

تئوري هاي اخالقی، تئوري هایی  -گروه چهارم

که ارتباطات بین واحد تجاري و جامعه را از بعد 

ارزش هاي اخالقی درك می کند. این منجر به دیدگاه 

ها از نگرش اخالقی  مسئولیت اجتماعی شرکت

ها باید مسئولیت اجتماعی را به  گردد و شرکت می

بر این فرض است  ی بپذیرند.عنوان یک تعهد اخالق

که به دنبال دستیابی به جامعه خوب می باشد و روي 

الزامات اخالقی در ارتباط بین شرکت و جامعه تأکید 

ها، تئوري ذینفعان  هاي اصلی این تئوريدارد. رویکرد

) 1984هنجاري است که مبتنی بر نگرش فریدمن (

 هایی که تحت می باشد. نگرش ذینفعان به همه گروه

پردازد و به  گیرند، می تاثیر عملیات شرکت قرار می

این عقیده است که شرکت ها باید براي ذینفعان خود 

ارزش ایجاد کنند و لذا، شناسایی و مدیریت ذینفعان 

  اصلی بسیار حائز اهمیت است.

در مجموع تئوري هاي مسئولیت اجتماعی شرکت 

ها براساس این طبقه بندي روي چهار هدف، ایجاد 

ود، استفاده از قدرت مسئوالنه واحد کسب و کار، س

یکپارچه کردن تقاضاهاي اجتماعی و اعمال درست 

اخالقی براي ایجاد جامعه خوب تمرکز دارند. البته، 

 یک از این رویکردها در مفهومبکارگیري هر 

مالحظه  به طور قابلمسئولیت اجتماعی شرکت ها 

ص اي بستگی به محیط جامعه و ویژگی هاي خا

شرکت ها و صنایع دارد و ازیک نماي کلی به 

رویکردهاي مختلف این مفهوم، می توان به این مهم 

اشاره داشت که مسئولیت اجتماعی شرکت ها به 

پل ارتباطی و ابزاري  براي انتقال اطالعات به  عنوان

  ذینفعان تلقی می گردد.
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  هاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها و رویکرد هاي آن جدول خالصه تئوري

  توصیف کوتاه  رویکرد ها  نوع تئوري

  تئوري هاي ابزاري :

تمرکز روي دستیابی به اهداف اقتصادي 

  از طریق فعالیت هاي اجتماعی

 حداکثر کردن ارزش سهامداران

 استراتژي براي مزیت رقابتی

  ابزار بازاریابی

طریق سرمایه  حداکثر کردن ارزش بلند مدت از

گذاري اجتماعی در محتواي استراتژي مزیت رقابتی 

  در منابع طبیعی براي پویایی و توانمند سازي شرکت

  تئوري هاي سیاسی :

تمرکز روي استفاده مسوالنه از قدرت در 

  حوزه هاي سیاسی

 نهادینه سازي شرکت

 تئوري قرارداد اجتماعی یکپارچه

  شهروندي شرکت

از طریق میزان قدرت  مسولیت اجتماعی شرکت

اجتماعی آن افزایش می یابد و فرض بر این است که 

یک قرارداد اجتماعی بین جامعه و واحد کسب و کار 

وجود دارد و شرکت به عنوان یک شهروند براي 

  مشارکت در جامعه تلقی می گردد.

  تئوري هاي اخالقی :

  تمرکز بر حق دستیابی به جامعه خوب

  تئوري هنجاري/دستوري

 ذینفعان -

 حقوق جهانی -

 توسعه پایدار -

  خوب بودن -

انجام وظایف در راستاي لحاظ کردن ذینفعان و الزام 

بر تئوري اخالقی و تئوري هاي عدالت اجتماعی بر 

اساس حقوق بشر، حقوق کار، حمایت از مصونیت از 

محیط زیست، توسعه منابع انسانی و گرایش به سوي 

  ایجاد جامعه خوب

  یکپارچه/ترکیبی :تئوري هاي 

  تمرکز روي یکپارچگی

  تقاضا هاي اجتماعی

 مسولیت عمومی -

 مدیریت ذینفعان -

 عملکرد اجتماعی شرکت -

  ابعاد مدیریتی -

فرآیند هاي شرکت در پاسخ به ابعاد اجتماعی و 

سیاسی که داراي اثرات قابل مالحظه روي قانون و 

رویه هاي عمومی اثر گزار بر ابعاد اجتماعی و توازن 

فع ذینفعان شرکت و ایجاد مشروعیت از طریق منا

  فرایند هاي مناسب براي پاسخ به موارد اجتماعی.

  

مسئولیت اجتماعی  هاي غالب در تحقیقات تئوري

  شرکتها

سابقه مباحث پاسخگویی اجتماعی و محیطی به 

حدود سی سال قبل بر می گردد و یک مساله اساسی 

این  مسئولیت اجتماعی شرکتهادر زمینه تحقیقات 

است که هیچگونه تعریف و استاندارد جامع براي 

فراهم کردن یک چارچوب یا مدل براي جمع آوري، 

ساماندهی و تحلیل داده هاي شرکت ها وجود ندارد. 

نیاز به ایجاد یک چارچوب که بتواند به تبیین تعیین 

مسئولیت اجتماعی کننده ها، محرکها و پیامدهاي 

ه اصلی و مهم باقی منجر گردد، یک دغدغ شرکتها 

مانده است. براي تبیین و توجیه چرایی افشاء خاص 

و توصیف چگونگی انجام مسئولیت اجتماعی شرکتها 

آن توسط شرکت ها، یک چشم انداز تئوریکی خاص 

) اشاره دارد که یکی 2006( 27باید تدوین شود. پرینی

از پرسش هاي رایج در خصوص مسئولیت اجتماعی 

کدام تئوري باید به عنوان مبناي  شرکتها این است که

عمومی براي آن مد نظر قرار داده شود و در پاسخ 

بیان می دارد که مسئولیت اجتماعی شرکتها باید بر 

مبناي تئوري ذینفعان باشد. تئوري هاي مختلف براي 

مفهومی سازي مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تکامل 

آن در ادبیات مطرح شده است که شامل تئوري 

قتصاد سیاسی، تئوري مشروعیت و تئوري ذینفعان ا

است. تئوري ذینفعان در ادبیات تجاري و جامعه در 

سالهاي اخیر بسیار مورد توجه بوده و نگرش ذینفعان 

به مسئولیت اجتماعی از بعد تئوري مورد تاکید قرار 

گرفته است. افزایش قابل مالحظه عالقه مندي به 

الهاي اخیر بوجود مسئولیت اجتماعی شرکتها در س

آمده و به عنوان یک موضوع مهم در تحقیقات مورد 

توجه قرار گرفته است. این مقوله، نه تنها توجه 
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محققان آکادمیک را به خود جلب نموده است، بلکه 

به عنوان یک مسیر هدف دار و ابزاري مفید براي 

  بسیاري از سازمانها تبدیل شده است .

لیت اجتماعی مسئوتحقیقات اخیر در حوزه 

با اتکاء بر نگرش تئوري مشروعیت و تئوري  شرکتها 

ذینفعان بوده است که هر دو ریشه شان در تئوري 

اقتصاد سیاسی است. در واقع، تئوري ذینفعان و 

تئوري مشروعیت هر دو نگرش هایی با هدف 

 مسئولیت اجتماعی شرکتها مشترك براي گزارشگري 

هستند. تئوري با چارچوب تئوري اقتصاد سیاسی 

اقتصاد سیاسی، تئوري مشروعیت و تئوري ذیفنعان 

مسئولیت می تواند براي تبیین و درك گزارشگري 

مورد استفاده قرار گیرد. رویکردها ها  اجتماعی شرکت

و تئوري هاي مختلف براي توجیه و تبیین چرایی 

 مسئولیت اجتماعی شرکتها افشاء هاي خاص در 

هنجاري توصیف می کند استفاده می شود. رویکرد 

که چگونه سازمانها باید اطالعات را افشاء کنند و 

تئوري که می تواند به عنوان یک نگرش قالب در نظر 

گرفته شود، تئوري ذینفعان است و تئوري دیگر، 

تئوري مشروعیت است. این تئوري ها به عنوان 

چارچوب تئوریکی براي رویکرد هنجاري به کار برده 

گرش تئوري مشروعیت، شرکت ها با می شود. با ن

با رعایت  مسئولیت اجتماعی شرکتها درگیر شدن در 

ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی براي جامعه مطلوب 

به نظر می رسند و می توانند در جامعه مشروعیت به 

دست آورند. در حالی که تئوري مشروعیت روي کل 

جامعه تمرکز دارد، تئوري ذینفعان روي گروههاي 

  ص در جامعه تمرکز دارد.خا

)،تئوري مشروعیت و  2012گري و همکاران ( 

هاي  تئوري ذینفعان توسط بسیاري از محققان در سال

اخیر مورد پذیرش قرار گرفته است و هر دو تئوري 

هایی براي توجیه نقش اقشاءهاي  به عنوان تئوري

ها، دولت، اشخاص  اطالعات در ارتباطات بین سازمان

جامعه شناخته شده هستند. گري، اون و هاي  و گروه

) پیشنهاد دارند که هر دو تئوري 1996آدامز (

تر  مشروعیت و تئوري ذینفعان از یک تئوري وسیع

اند و این  یعنی تئوري اقتصاد سیاسی تکامل پیدا کرده

تئوري در واقع یک چارچوب اجتماعی، سیاسی و 

 اقتصادي جا افتاده در زندگی بشر است و از این

دیدگاه این عوامل باید در بررسی مسائل اقتصادي 

با ).2011بونستوپل،(مدنظر و مورد توجه قرار گیرند

مسئولیت وجود این، بسیاري افراد آکادمیک مقوله 

را به عنوان یک حوزه توسعه نیافته  اجتماعی شرکتها 

در نظر می گیرند و اعتقاد بر این است که هر تئوري 

تئوري عام پذیرفته شده  رویکرد خاصی دارد و یک

وجود ندارد.  ها مسئولیت اجتماعی شرکتبراي 

تحقیقات بسیاري این سه تئوري را در این زمینه مورد 

تئوري هاي مرتبط با مسئولیت آزمون قرار داده اند. 

اجتماعی شرکت ها به دنبال تبیین چرایی انتخاب 

شرکت ها براي درگیر شدن در فعالیت هاي مسئولیت 

ی شرکت ها هستند و تئوري ذینفعان و تئري اجتماع

مشروعیت و تئوري سازمانی / نهادي از جمله رایج 

ترین این تئوري ها هستند. البته، تئوري ذینفعان و 

تئوري مشروعیت در عمل داراي ارتباطات درونی و 

هم پوشانی هستند در حالی که تئوري هاي نهادي / 

ئوري سازمانی همچنین به عنوان بسط هر دو ت

دیگان ، (ذینفعان و مشروعیت تلقی می گردد.

درتحقیقات انجام شده در زمینه علل و انگیزه ).2009

 3هاي افشاي اطالعات ناشی از عملکرد اجتماعی از 

تئوري استفاده شده است.تئوري مشروعیت وتئوري 

گروه هاي ذي نفع بر مبناي تئوري اقتصاد سیاسی بنا 

و  گريد سیاسی توسطتئوري اقتصا  نهاده شده اند

همکارانش به عنوان چارچوب اقتصادي،سیاسی و 

ن واقع شده،تعریف آاجتماعی که زندگی انسان در 

گردیده و بیان می کند که جامعه، سیاست و اقتصاد از 

که در ذیل تئوریهاي  یکدیگر غیر قابل تفکیک هستند
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به مسئولیت اجتماعی شرکت ها رایج در تحقیقات 

  قرار می گیرد. اجمال مورد بحث

  

  تئوري مشروعیت

 هر در و اندازه هر با سازمانها مدرن، در دنیاي

 و کسب را جامعه رضایت خود بقا براي باید بازاري،

 صورتی حاصل در فقط رضایت این و کنند حفظ

 سازمانها عملیات باشند داشته باور جوامع که شود می

 باقی زیست محیط و انسانها بر تأثیر سودمندي

 بالقوه، گذاران عادي، سرمایه مردم .گذارد می

 ذینفعان سازمانها دیگر از وسیعی وطیف سیاستمداران

 اقتصادي و محیطی زیست اجتماعی، اثرات مسئول را

 عبارتند سازمان اجتماعی مسئولیت بعد سه. دانند می

 در ترتیب به ، اقتصادي کهمحیطی از اجتماعی، زیست

تئوري  است. سود زمین و کره مردم، گیرنده بر

ها بطور مستمر به  کند که سازمان مشروعیت فرض می

هایشان از سوي  دنبال اطمینان از این هستند که فعالیت

جامعه داراي مشروعیت هستند. در واقع، مشروعیت 

یک مفهوم عمومیت یافته است که اعمال هر واحد 

اقتصادي مناسب و مطلوب و متناسب با برخی 

هاي اجتماعی  باورها در سیستم ها و هنجارها، ارزش

خواهند نشان دهند که  ها می باشند و سازمان می

عملیات هایشان در راستاي هنجارهاي جامعه هستند. 

هاي اخالقی و ذهنی در طول زمان  که، ارزش همچنان

یابد، انتظار بر این است که به تبع این  تغییر می

از این ها پاسخ دهند و  ها نیز به آن تغییرات، سازمان

نظر، مشروعیت یعنی؛ سازگاري هر واحد اقتصادي با 

هاي اجتماعی از  وضعیت یا شرایط موجود در سیستم

  )28،2011هاي آن.(بونستوپل بعد هنجارها و ارزش

 تئوري اقتصاد سیاسی

امروزه در پاسخ به پدیده جهانی شدن و چالشهاي 

عصر پست مدرن، شناخت و درك درست نقش 

سیاسی شرکتها فراسوي رعایت صرف استانداردهاي 

قانونی و مقررات اخالقی ضرورت دارد. جهانی شدن 

اقتصاد ، چالشهایی را براي هدایت این مسیر فراتر از 

و ظرفیت هر یک از دولت ها ایجاد نموده است 

تفکیک بین فعالیت هاي سیاسی و فعالیت هاي 

اقتصادي شرکت ها در حاکمیت جهانی براي حل این 

مشکل معنی و مفهوم ندارد. در عوض، براي 

سازگاري با این انتظارات اجتماعی باید استانداردهاي 

رفتاري شرکتها مورد تجدید نظر قرار گیرد و درکنار 

سیاسی و  مالحظات اقتصادي باید محیط اجتماعی،

محیطی مورد توجه قرار گیرد و در نتیجه تصویر 

جاري از مدیریت شرکت ها در ابعاد سیاسی و 

اجتماعی هنوز مبهم و نامشخص است. از این رو، 

مسئولیت اجتماعی چشم انداز تئوري در مقوله 

و تئوري شرکت هنوز قابلیت پاسخ به این  شرکتها

ا، به خاطر چالش هاي جدید را بطور کافی ندارد. لذ

درك و توجه به این تناقض رویکرد سیاسی و 

اقتصادي در کارکرد شرکت ها، تعامل و همکاري 

مطلوب بین شرکت ها و نهادهاي جامعه مدنی بعنوان 

یک عامل کلیدي براي این مباحثات به شمار می رود 

و تحلیل مباحثات جدید در تئوري سیاسی می تواند 

  الش هاي مفید باشد.براي رفع و حل این مسائل و چ

نگرش تئوري نهادي از مسئولیت اجتماعی 

شرکت ها اشاره دارد به اینکه تصمیمات شرکت در 

خصوص مسئولیت اجتماعی شرکت ها صرفاً یک 

تصمیم گیري ابزاري نیستند، بلکه با در نظر گرفتت 

محتواي اجتماعی وسیع تري هستند. روند جهانی 

یق قربانی کردن یا نشان داده است که دولت ها از طر

فدا کردن محیط زیست به دنبال حمایت از اقتصاد 

هستند و لذا، شرکت ها براي تحقق مفهوم توسعه 

پایدار باید توازن بین عناصر اقتصادي، اجتماعی و 

محیطی را یک امر حیاتی در نظر بگیرند و همچنین، 

دولت ها مجبور به تدوین مقررات شدید در ابعاد 

ل فعالیت هاي اقتصادي بدون محیطی جهت کنتر
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تخریب محیط و پایداري اجتماعی هستند.تئوري 

نونهادي تأکید می کند که چگونه سازمانها اشکال 

نهادینه شده رفتاري را براي ارتقاء مشروعیت داخلی 

و خارجی خود باید بپذیرند. در محیط حاکمیتی دو 

نوع محدودیت نهادي یافت می شود: محدودیت هاي 

ه از طرف نهادهاي رسمی شامل قوانین، اعمال شد

مقررات و رویه هاي دولتی و محدودیت هاي نهادي 

غیر رسمی شامل فرهنگ و هنجارهاي اجتماعی. بر 

اساس تئوري نهادي، محدودیت هاي نهادي رسمی 

می تواند نسبتاً سریع توسط دولت تغییر داده شود 

ولی محدودیت هاي نهادي غیر رسمی به کندي و 

تر تغییر می یابند و اعتقاد بر این است که آهسته 

دولتها با استفاده از قدرت مقرراتی و ظرفیت سازي 

قانونی می توانند به طور فعال در این مسیر تغییر تأثیر 

گذار باشند و به ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها 

از طریق نهادهاي رسمی بپردازند. (فتسچرین و 

  )2010لی،

  تئوري ذینفعان

) بر این باور است که نگرش به 2008( 29یلآگات

شرکت در محیط مدرن امروزي بسیار پیچیده است و 

باید از طریق نگرش ها و رویکردهاي جدید اصالح 

گردد. یکی از تئوري هاي مطرح شده براي حل 

مشکالت و چالشهاي تئوري سهامداران، تئوري 

ذینفعان است. بنابراین، تئوري ذینفعان به عنوان یک 

ئوري جایگزین براي تئوري سهامداران ظهور یافته ت

است. این تئوري بیانگر این واقعیت است که اکثر 

شرکت ها داراي یک مجموعه یکپارچه و بزرگ از 

ذینفعان هستند، لذا، شرکت ها نسبت به آنها تعهد و 

مسئولیت دارند. بطور خالصه، تئوري ذینفعان یک 

که اذعان دارند پاسخ بدیع به تئوري هاي مالی است 

ها باید صرفاً روي حداکثر سازي سود تمرکز  شرکت

دارد که این  یابند. این تئوري به نوعی بیان می

هاست بنابراین،  هدف،یکی از اهداف چندگانه شرکت

تئوري ذینفعان تلویحاً نیاز به توازن ادعاهاي 

تئوري دارد.  سهامداران با سایر ذینفعان را بیان می

دو بخش می باشد. بخش اخالقی یا  ذینفعان داراي

هنجاري و بخش مدیریتی یا اثباتی که هر دو از 

هاي متفاوت براي چگونگی تعامل و ارتباطات  دیدگاه

هاي ذینفع حائز اهمیت هستند. نگرش  با این گروه

کند که کلیه ذینفعان  اخالقی یا هنجاري پیشنهاد می

درت برابر هستند و باید بطور منصفانه و جدا از ق

ها رفتار شود. در  اقتصادي آنان توسط سازمان با آن

حالی که از دیدگاه نگرش مدیریتی توصیفی، 

طور  ها به هاي ذینفع یکسان نیستند و سازمان گروه

ها پاسخ نخواهد داد و این بستگی به  برابر به آن

شان بر شرکت  قدرت آنان و چگونگی تأثیرگذاري

  دارد.

ت که تئوري ذینفعان ) بیان داش1995کالرکسون (

در مسئولیت اجتماعی شرکت ها مدیریتی از سه 

  جنبه استفاده شده است:

رویکرد توصیفی : بررسی وضعیت گذشته، حال ) 1

و آینده امور سازمان و ذینفعان براي ایجاد قابلیت 

  پیش بینی در ابعاد مدیریت ذینفعان.

رویکرد ابزاري:تبیین روابط خاص بین رویکرد  )2

  ن و عملکرد شرکت.ذینفعا

رویکرد هنجاري : تجزیه و تحلیل مبانی اخالقی  )3

  و ارزش هاي انسان دوستانه سازمان / شرکت.

 عنوان (1995) پیرستون و دونالوسونهمچنین، 

 ذینفعانتئوري  بر تاکید به پاسخگویی که دارند می

 :است رویکرد دو داراي

 .رویکردهنجاري -الف

  .رویکردابزاري -ب

نظریه هنجاري شناسایی رهنمودهاي  منظور از

هاي مدیریت شرکت  اخالقی یا فلسفی بر فعالیت

 واقع مبناي بنیادین نظریه است جنبه هنجاري، در

ادبیات اخیر مسئولیت  .دهد نفع را تشکیل می ذي
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اجتماعی شرکت ها نشان می دهد که جهت گیري و 

توجه واضحی از بعد مفاهیم به رویکرد هنجاري به 

ابزاري است.در هر جاي تمرکز صرف بر رویکرد 

افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها ،  حال، مرکزیت

تئوري ذینفعان است که داراي سه رویکرد توصیفی، 

گونگی هنجاري و ابزاري می باشد. تئوري توصیفی چ

ارتباط سازمانها با ذینفعانشان را بیان می دارد، تئوري 

هنجاري بیان می دارد که مدیران باید ذینفعان را مورد 

توجه قرار دهند و از طرف دیگر، تئورسین هاي 

ذینفعان با رویکرد ابزاري بر این تأکید دارند که 

مشارکت ذینفعان سبب ترویج اهداف کسب و کار 

و این رویکرد تئوري ذینفعان شرکت ها می گردد 

توصیه می کند که منافع ذینفعان باید در نظر گرفته 

گرفته شود، فقط زمانی که آنها منجر به ایجاد ارزش 

  بلند مدت براي سهامداران می گردد.

کید أبه هر حال سه تئوري فوق بر این مطلب ت

دارندکه در صورت اختیاري بودن افشاي اطالعات 

جتماعی ناشی از فعالیت سازمان مربوط به اثرات ا

وشرکت، مدیران تنها مایل به ارائه اطالعاتی هستند 

که جنبه هاي مثبت فعالیت سازمان وشرکت را نشان 

تا از این طریق بتواند تصویري مطلوب از  ،می دهد

 ،هان عموم جامعه ترسیم نمایند. بنابراینذدر ا شرکت

جتماعی الزم است افشاي اطالعات مربوط به اثرات ا

ناشی از فعالیت سازمانهاوشرکتها توسط مراجع 

از نظر بسیاري از مولفان روابط .ذیصالح اجباري گردد

نفع مبتنی بر تعهدات  هاي ذي ها و گروه میان شرکت

هاي  اخالقی و وجدانی است. مدیریت روابط گروه

نفع نه صرفاً براي بهینه سازي سود بلکه، بهترین و  ذي

گیرد روابط میان  ورت میترین روش ص  مطلوب

تواند براي  می نفع آنها هاي ذي ها و گروه شرکت

هاي آن  شرکت به عنوان انعکاس اصول و ارزش

ارزشمند باشد. هر شرکتی باید اصول اخالقی بنیادین 

خود را تعریف کرد. و از این اصول به عنوان مبناي 

هاي  به نفع گروه ،بنابراین. تصمیم گیري استفاده نماید

نفع ازجمله سهامداران است که شرکت از یک  ذي

مجموعه قوانین و اصول اخالقی در رابطه با  نحوه 

  اداره،شرکت، براي نیل به اهداف آن تبعیت کند.

  

تحوالت حرفه حسابداري در مسئولیت اجتماعی و 

  پایندگی شرکتها

بحران مالی و  همچون،وامل مهم و تاثیرگذاري ع

 سبب شدجهان  بزرگشرکت هاي  هاي مالی رسوایی

 و که نیازهاي اطالعاتی استفاده کنندگان افزایش یابد

مدیریت فراتر از تعهدات قانونی خود به صورت 

به منظور شفاف سازي هر را داوطلبانه گزارش هایی 

و ارائه نماید. از این رو، حسابداران و چه بیشتر تهیه 

حرفه حسابداري یک نقش اساسی در مباحثات جدید 

به عهده دارند. در  مسئولیت اجتماعی شرکتهااز جمله 

سالهاي اخیر، حسابداري آکادمیک در تحقیقات و 

پیشرو بوده است و  مسئولیت اجتماعی شرکتهاتئوري 

این مقوله را افراد و انجمن هاي حرفه اي نیز  "اخیرا

مورد توجه بسیار قرار داده اند. نقش اصلی 

حسابداران، مشارکت آنها در فراهم کردن مکانیزم 

هائی براي شرکت ها جهت پاسخگو بودن در راستاي 

هستند و به طور  مسئولیت اجتماعی شرکتهاابعاد 

مسئولیت خاص، مالحظات گزارشگري و افشاء 

حسابداري  در چشم انداز حرفه اجتماعی شرکتها

بسیار حائز اهمیت است. سئوال اساسی از دیدگاه 

حسابداران و حرفه حسابداري این است که آیا مدل 

مسئولیت هاي حسابداري و گزارشگري در مقوله 

، منجر به هیچ گونه تغییري در رفتار اجتماعی شرکتها

سازمان ها می گردد؟ چالش اصلی در این راستا، در 

جامعه، تغییر نگرش در  بین مردم و به طور کلی

  ست.مسئولیت اجتماعی شرکتهاخصوص 

در واقع، نهادهاي حرفه اي حسابداري باید در 

چشم انداز و استراتژي خود براي تغییر در راستاي 
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این مفاهیم جدید در ادبیات حسابداري بین الملل 

سازماندهی و سازگار شوند و حتی این نگرانی وجود 

این محیط تجاري  دارد که حرفه حسابداري در

امروزي میسر خودش را نامناسب ترسیم نماید و 

شاید به عنوان یک خطر براي نقش نهائی حسابداران 

در جامعه باشد. حفظ جایگاه اجتماعی حسابداران و 

حرفه حسابداري، مستلزم کسب مهارت ها، آموزش 

حرفه اي و شایستگی الزم براي ایفاء نقش واقعی در 

است و آیین رفتاري و اخالقی  راستاي این تحوالت

در حرفه باید با در نظر گرفتن رویکردهاي جدید در 

تغییرات محیطی شکل گیرد. همچنین، باید تحلیل و 

بررسی شود که چگونه نهادهاي حرفه اي حسابداري 

در این روند تکاملی واکنش و عکس العمل نشان 

دهند. حسابداران حرفه اي در حمایت از سازمانها 

نقش رهبري در استراتژي، حاکمیت، مدیریت براي 

عملکرد و فرایند گزارشگري باید تالش نموده و 

پایندگی را از طریق ارتقاء شفافیت، توسعه رویه هاي 

مدیریت ریسک و ارتباط با ذینعفان، حفظ دانش، 

مقررات، گزارشگري عملکرد و تفسیر اطالعات 

ود مرتبط با اثرات اقتصادي، اجتماعی و محیطی بهب

  بخشند.

حسابداران در زمینه هاي مربوط به مسئولیت هاي 

اجتماعی همچون، گزارشگري، شفافیت، اصول 

اخالقی، مطابقت با قانون، ارتباط با ذي نفعان و 

مصرف منابع، نقشی حیاتی در سازمان ها بازي می 

کنند. محیط تجاري کنونی فرصت ها و مخاطراتی را 

وجود آورده است. براي حسابداري و حسابداران به 

با افزایش اهمیت مسائل محیطی، مسئولیت هاي 

اجتماعی، مدیریت ریسک و گزارشگري، حرفه ي 

حسابداري باید تغییر کند. حرفه حسابداري در این 

راستا می تواند با مشارکت در مسیر تدوین رویه ها و 

رهنمودهاي مناسب بر شفافیت بهتر و گزارشگري 

لیت اجتماعی شرکتهایا متوازن در موضوعات مسئو

پایندگی نقش بسزائی داشته باشد. از طریق ترویج، 

آموزش و آگاهی بخشی به بخش هاي مختلف، حرفه 

حسابداري می تواند مشارکت بهتري براي درك 

تغییرات این ابعاد در جامعه و اثرات اطالعات غیر 

مالی در عملکرد واحدهاي تجاري داشته باشد یا ایفاء 

موسسات حسابرسی هم در تهیه FEE,2008 )کند.(

شاخص ها و هم رسیدگی به داده هاي آن نقش و 

مشارکت زیادي داشته اند. اعتباردهی به گزارشات 

پایندگی به شدت در حال رشد است و به طور خاص 

یبه دنبال اعتبار دهی به این موسسات حسابرس

اطالعات بعد از رسوائی هاي مالی افزون هستند و 

وسسات حسبرسی بزرگ از جمله بسیاري از م

KPMG  ،PWC  وDelliotte  اخیراً گروهها و کمیته

هایی را براي رویه هاي پایندگی جهانی تدوین کرده 

اند و به طور خاص روي سنجش و گزارشگري 

 پایندگی شرکت ها تمرکز دارند.

همچنین، در پیش نویس اخیر چارچوب مفهومی 

داف ، تغییراتی در اهIASBو  IFRSمشترك 

چارچوب مفهومی توصیه شده است و در تعریف 

کاربران عالوه بر تامین کنندگان سرمایه، وظیفه 

مباشرت در مسئولیت هاي مدیران را هم در برمی 

گیرد که به حمایت منابع اقتصادي واحدهاي تجاري 

از اثرات نامطلوب عواملی از جمله تغییرات اجتماعی 

ن، به طور صریح به و تکنولوژیکی اشاره دارد. بنابرای

وجود ابعاد اجتماعی در رویه ها و اعمال تجاري 

توجه دارد. در حالیکه، هنوز اهداف حسابداري در 

استاندارهاي حسابداري به طور صریح نقش 

مسئولیت اجتماعی حسابداران را در گزارشگري 

مطرح نکرده است. اما، حرفه حسابداري از  شرکتها

اتی و مقاالت مختلف طریق انجام پروژه هاي تحقیق

نقش خودش را در تکامل این مقوله نوظهور نشان 

) مکانیزم 2006( 30داده است. به گونه اي که آیفک

هائی را براي ارتقاء پایندگی شناسائی نموده است و 
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بطور مستقیم به نقش حرفه حسابداري در شفافیت و 

مدیریت ذینعفان پرداخته است. همچنین آیفک، بیان 

دیدگاه حرفه اي باید ضرورت نیازهاي  داشت که از

پاینده را بعنوان یک اولویت در حرفه مورد توجه قرار 

دهند و حسابداران باید از طریق نوآوري و نگرش 

، مسئولیت اجتماعی شرکتهاهاي جدید به پایندگی و 

در این راستا گام برداشته و نقش آفرین باشند. لذا، 

د هائی را هم محیط تجاري امروز، فرصت ها و تهدی

براي حسابداران و هم حرفه حسابداري ایجاد نموده 

است و حرفه حسابداري براي مواجه شدن با آنها باید 

تغییر کند. همچنین، نهادهاي حرفه اي باید این روند 

را به خوبی شناسائی نموده و خودشان را براساس 

تقاضاي موجود در محیط به دلیل نقش شان تعدیل 

روند تکامل گزارشگري شرکت ها با  کنند و در این

همراه  مسئولیت اجتماعی شرکتهارویکرد پایندگی و 

  و هماهنگ باشند.

  

چشم انداز مسئولیت اجتماعی شرکت هادر هزاره 

  جدید و پارادایم تحقیقاتیآن

با توجه به فروپاشی و رسوائی مالی برخی شرکت 

، بحث درخصوص 21ها از جمله انرون در اوایل قرن 

در اقتصاد جهانی و  مسئولیت اجتماعی شرکتهااه جایگ

خصوصاً شرکتهاي بین المللی براي بهبود شرایط 

محیطی و اجتماعی افزایش یافته است. همگام با 

توسعه تجارت جهانی، ادبیات اخیر حرکت در مسیر 

افشاء بیشتر در سطح بین المللی را نشان می دهد. در 

مسئولیت اجتماعی قرن جدید، مقایسه درك ملل از 

و نقش واحدهاي تجاري در جامعه بسط یافته  شرکتها

است و توسعه بین المللی قابل مالحظه اي در جنبش 

در این قرن رخ داده است  مسئولیت اجتماعی شرکتها

و در سطح جهانی توجه به حقوق انسانی، اجتماعی و 

محیطی بسیار مورد توجه است. این توسعه در تکامل 

به وضوح قابل  ولیت اجتماعی شرکتهامسئادبیات 

مسئولیت مشاهده است و حتی ارتباط بین دولت و 

نیز مورد بررسی قرار گرفته است.  اجتماعی شرکتها

محققین آکادمیک حوزه کسب و کار، افزایش عالقه 

مندي و توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت را در 

طول سالهاي اخیر نشان داده اند.مقوله مسئولیت 

اعی و محیطی در برخی از مستندات سیاسی و اجتم

قانونی هم به وجود آمده و اهمیت روزافزونی در 

بین المللی یافته است. امروزه، مدیران شرکت  سطح

ها با وظیفه پویا و چالش برانگیز براي بکارگیري 

استانداردهاي اخالقی اجتماعی براي مسئول بودن در 

فشار براي  قبال اعمال تجاري مواجه اند. افزایش

مسئولیت اجتماعی یکی از مهمترین چالش هاي 

تجاري براي شرکت ها محسوب می شود. شرکت ها، 

خصوصاً آنهایی که در بازارهاي جهانی فعالیت دارند، 

در حالی که به حداکثر کردن ارزش سهامداران را 

دنبال می کنند، بیش از پیش مستلزم تعادل و توازن 

و محیطی تجاري شان عنلصر اجتماعی، اقتصادي 

 هستند.

) در تحقیق خود در خصوص 2013ژولبرگ ( 

ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها، اهمیت 

» سازي فرضیه جهانی«فشارهاي جهانی را تحت عنوان 

و نقش نهادهاي اقتصاد ـ سیاسی را تحت عنوان 

به عنوان دو عامل اساسی مورد » فرضیه نهادسازي«

ول، فرض بر این است که بررسی قرار داد. درفرضیه ا

ها براي  هاي مسئولیت اجتماعی در شرکت تالش

مشارکت در جامعه یک کارکرد ضروري ناشی از 

جایگاه بازارهاي جهانی است، که باعث توجه براي 

گواهی "کسب شهرت مثبت براي بدست آوردن 

گردد و در واقع بر تئوري  می "مسئولیت اجتماعی

دارد. در فرضیه دوم مشروعیت در این راستا اشاره 

هاي مسئولیت اجتماعی  فرض بر این است که تالش

ها پیامد کارکرد عوامل نهادي در  شرکت هادر شرکت

اقتصاد سیاسی کشورها در سطح ملّی است و وجود 
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سیاسی باعث  - این نهادها در تصمیمات اقتصادي

گردد. بنابراین،  انجام مسئولیت اجتماعی شرکت هامی

هاي مکمل براي  اوت در واقع، ریشهاین دو عامل متف

گردند.  ویژگی مسئولیت اجتماعی شرکت هاتلقّی می

لذا، هم قوانین ملّی و هم فشارهاي جهانی، یک نقش 

حیاتی را به عنوان محرّك در ایجاد تغیرات مسئولیت 

هاي فعال کشورهاي پیشرفته صنعتی  اجتماعی شرکت

ماعی طور خالصه، مسئولیت اجت کنند. به ایفا می

هاي  اي است که ریشه در چالش شرکت هاپدیده

هاي اقتصادي ـ  جدید اقتصاد جهانی دارد. اما، سیستم

ها  سیاسی  و ملّی نقش اساسی را در توانائی شرکت

براي پاسخ بر این چالش جدید دارند. لذا، درك 

هاي مرتبط با فشارهاي  فرآیندهاي ملّی و مکانیزم

اسی براي عملکرد جهانی و نهادهاي اقتصادي سی

واقعی مسئولیت اجتماعی شرکت هادر تحقیقات و 

مطالعات این حوزه بسیار ضروري است.گیلبرگ 

) در تحقیق خود بیان می دارد که الگوهاي بین 2012(

المللی در طول پنج سال اخیر بدون تغییر باقی مانده 

است و آنچه که به عنوان عوامل تعیین کننده در 

ه هاي کشورهاي بر اساس تغییرات اساسی رتب

شاخص هاي عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت 

هابوده است، نهادهاي اقتصاد سیاسی مهم تر از سایر 

عوامل از جمله ویژگی هاي شرکت یا صنعت  بوده 

است.  یافته هاي این تحقیق از نگرش اقتصاد سیاسی 

براي تعیین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت هابه 

ی کند و اینکه الگوهاي بین طور قوي حمایت م

المللی در طول این دوره بدون تغییر باقی مانده است 

و بحث بر این است که نهادهاي هم اقتصاد سیاسی 

براي درك رفتار اجتماعی و محیطی شرکت ها مهم 

تلقی می گردند و به نظر می رسد تصمیم گیریهاي 

اقتصاد سیاسی نقش هدایت کننده تري نسبت به سایر 

ل در مسیر تحوالت مسئولیت اجتماعی شرکت عوام

  هادر سطح کشورها دارند.

در هزاره جدید مسئولیت اجتماعی شرکتها  نقش 

و جایگاه برجسته و باالیی را در حوزه آکادمیک به 

) و بسیاري آن را 2006دست آورده است.(ویسر ،

براي شرکت ها یک ضرورت مطلق در نظر می گیرند 

در جامعه تعریف نمایند و  تا بتوانند نقش شان را

استاندارد هاي مسوالنه اجتماعی، اخالقی، قانونی و 

 محیطی را در کسب و کارشان به کار گیرند.

) از این رو، مسئولیت اجتماعی 31،2004(لیندگرین

از نظر جغرافیایی از منشاء اولیه خود یعنی  شرکتها

) به یک مفهوم جهانی بسط یافته 1953آمریکا (بوئن،

به طور خاص در کشور هاي توسعه یافته  است و

اروپایی به خوبی جا افتاده است. از نگرش مسئولیت 

اجتماعی شرکتها،سازمان ها به عنوان یک محرك 

کلیدي در فرایند ایجاد و ساخت دنیاي بهتر به شمار 

میروند و بنابراین، فشار براي توصیف و پاسخگویی 

شفافیرو  نسبت به مسئولیت شرکتها به نحو مناسب و

به افزایش است.و در این مسیر توسعه و به روز 

رسانی برنامه ها، رویه ها و تالش براي سنجش 

عملکرد اجتماعی و محیطی و انتقال ارزشهاي ایجاد 

شده به ذینفعان شامل کارکنان، گروههاي محیطی، 

جوامع محلی و دولت ها از جمله وظایف و مسولیت 

زي به شمار می رود. هاي سازمان ها و شرکتهاي امرو

به طور خالصه امروز، مسئولیت اجتماعی شرکتهااز 

یک ایده و ایدئولوژي به واقعیت تبدیل شده و به 

عنوان یک بعد مهم براي رویه هاي کسب و کار 

معاصر تلقی می گردد و واحد هاي تجاري بزرگ و 

پیشرو،  افزایش اهمیت این مقوله را به خوبی درك 

ت اجتماعی شرکتهارا به عنوان یک کرده اند و مسئولی

عنصر مهم براي بقاء و موفقیت خود در قرن بیست و 

  )2006یکم به شمار می آورند. (ویسر،
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  و بحث گیري نتیجه -3

در دهه گذشته، توجه پژوهشگران بسیاري به 

انجام تحقیات خصوص مسئولیت اجتماعی و 

پایندگی شرکتها معطوف گردید و اعتقاد بر این است 

که طی نیم قرن گذشته مفاهیم و تعاریف به اندازه 

کافی جا افتاده و عمومیت یافته است و آنچه که در 

ت هزاره جدید براي پژوهشگران بسیار حائز اهمی

است، کاهش شکاف بین تئوري و عمل مسئولیت 

ها  اجتماعی شرکت هادر محیط کسب و کار و شرکت

هاي آن به  ها و رویه از طریق عملیاتی کردن روش

کمک استانداردها و رهنمودهاي گزارشگري و افشاء 

مسئولیت اجتماعی شرکت است. در عصر حاضر، 

یت مسئولتئوري سازي شرکتها در ادبیات اقتصادي و 

هنوز به اندازه کافی با نقش سیاسی  اجتماعی شرکتها

جدید واحدهاي تجاري یکپارچه نگردیده است و در 

 مسئولیت اجتماعی شرکتهاعوض بسیاري از مفاهیم 

بر مبناي تفکیک و تمایز کارکردهاي حوزه سیاسی و 

اقتصادي شرکت ها پایه گذاري شده است و پایه هاي 

مبتنی بر این  شرکتهامسئولیت اجتماعی تئوریکی 

رویکرد جدید در ادبیات شرکتها بنا شده است و هنوز 

نگرش ابزاري صرف به رویه هاي شرکت ها براي 

مشارکت در فعالیتهاي اجتماعی و به طور خاص 

  وجود دارد. مسئولیت اجتماعی شرکتها

تالش هاي هاي اخیر براي تئوري سازي و مفهوم 

در نظر گرفتن  با ها مسئولیت اجتماعی شرکتسازي 

ها در جامعه تمرکز یافته  نقش سیاسی جدید شرکت

، بعنوان یک پارادایم جدید است و این موضوع

هاي چارچوب و  نوظهور در توسعه و تبیین ویژگی

تلقی می  مسئولیت اجتماعی شرکتهاهاي مفهومی  مدل

، مسئولیت اجتماعی شرکتهاگردد. رویکرد سیاسی در 

رشد مشارکت شرکت ها فراسوي نگرش ابزاري، به 

در حاکمیت جهانی، مشروعیت نقش شرکت ها و 

ارتباطات در راستاي تامین خدمات عمومی مطلوب 

در سطح جهانی تاکید دارد. این بینش، سبب تقویت و 

بهبود تئوري شرکت با یک دیدگاه متوازن و یکپارچه 

از مسئولیت هاي اقتصادي و اجتماعی است و طبیعتاً 

اي رفتار شرکت هاي تجاري جهانی چالشهایی را بر

هایی در  به همراه خواهد داشت. همچنین، محدودیت

تئوري سازي نقش نوین واحدهاي تجاري در جامعه 

مسئولیت اجتماعی و مفروضات نگرش سیاسی به 

  ایجاد خواهد نمود. ها شرکت

مسئولیت در واقع، این دیدگاه در ادبیات اخیر 

بخش خصوصی و ، به نقش فعاالن اجتماعی شرکتها

واحدهاي تجاري در حاکمیت جهانی تأکید دارد که 

مسئولیت نشان دهنده شکل گیري تغییر در پارادایم 

براي کمک به توصیف نقش، مدل،  اجتماعی شرکتها

با در نظر  مسئولیت اجتماعی شرکتهاماهیت و دامنه 

گرفتن ابعاد مختلف اقتصادي، سیاسی و اجتماعی 

راي تحقیقات مفهومی و تجربی ، چالشهایی باست. لذا

و مدیریت  ها مسئولیت اجتماعی شرکتدر حوزه 

شرکت ها در سطح جهانی به دنبال خواهد داشت.از 

اینرو، تحقیقات اثباتی در حرفه حسابداري در 

هاي مسئولیت  خصوص ارتباط مثبت بین تالش

و عملکرد مالی به عنوان یک  ها اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی در  پارادایم جدید در مطالعات

مورد توجه هاي اقتصادي بسیار  ها و بنگاه شرکت

  است.

لذا، در کشور ما نیز باید همسو با این جنبش 

مفهومی و جریان تحقیقاتی، مطالعات علمی و 

هدفمند محرك هاي گزارشگري و افشاء مسئولیت 

ها را شناسائی و با مطالعه و  اجتماعی در سطح شرکت

استانداردهاي موجود مسئولیت ها و  ارزیابی مدل

ها در تحقیقات مختلف و در نظر  اجتماعی شرکت

گرفتن شرایط محیطی شرکتهاي ایران مقررات و 

الزامات مناسب براي افشاء ابعاد مختلف مسئولیت 

اجتماعی شرکتها در گزارشات ساالنه ارائه و گامهاي 
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موثري براي ایجاد درك و انگیزه الزم جهت این امر 

دادن به مدیران و نهادهاي ذیربط براي لحاظ و توجه 

نمودن این مقوله در اهداف گزارشگري داوطلبانه یا 

  الزامی به ذینفعان با نگرش توسعه پاینده برداشته شود.
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