
»بس�ط بیگانگی بین مردم« عبارت�ی که اگرچه 
در ظاهر طبیعی می آی�د اما در عمق آن حکایت از 
ماجرای اندوهناکی دارد. زندگی در یک کالنشهر 
و رویارویی با مس�ائل جامعه م�درن، مثل اتوبانی 
عریض که به ناگاه از وس�ط یک محل�ه می گذرد، 
در جامعه س�نتی س�ر بر می آورد و آش�نایی ها را 
کم می کن�د و دغدغه ه�ای مردم را نی�ز برای هم 
بی اهمیت جلوه می دهد. دیگر چه کس�ی به فکر 
آنهایی است که در آن سر ش�هر و آن سر خیابان 
زندگ�ی می کنن�د؟ کم ش�دن حس مس�ئولیت 
اجتماعی اس�ت که به ش�کل های گوناگونی نمود 
پی�دا می کند. س�عید معیدفر، جامعه ش�ناس در 
ای�ن گفت وگ�و از ابع�اد مختل�ف آن و دالیلی که 
باعث ش�ده جامعه ایران با وجود سابقه ای پررنگ 
در حمای�ت از دیگری در جامعه، اکنون به س�مت 
بی تفاوت�ی اجتماع�ی و بی انگیزگی ب�رای انجام 
مس�ئولیت های اجتماعی برود، می پردازد. شاید 
امروزه با ش�نیدن نام مسئولیت اجتماعی بیشتر 
یاد س�ازمان های م�ردم نهاد بیفتیم ام�ا معیدفر 
عقی�ده دارد که باید مس�ئولیت اجتماع�ی را در 
حوزه ش�رکت ها و به طورکلی جامعه نیز بررس�ی 
کرد. او همچنین بخشی از تشدید وضع فردگرایی 
افراطی را در جامعه، وجود سیاست های نادرست 
چند س�ال اخیر می داند که رابطه یک طرفه ای را 
از جانب دولت به س�مت مردم ایجاد کرده اس�ت: 
»در نتیجه به این تفکر که تنها دولت متصدی رفع 
مش�کالت در جامعه اس�ت دامن زده شده و میان 
تمام اقش�ار جامعه نوعی توقع افراط�ی از دولت 
ایجاد شده که حتی میان کارمندان دولتی نیز این 
شکاف و جدایی از س�اختار دولت مشهود است.« 
این جامعه شناس عقیده دارد که وجود تشکل های 
دانش�جویی و میدان دادن به آنها در دانش�گاه ها 
می تواند حس مسئولیت اجتماعی و نفع عمومی 
را در دانش�جویانی ک�ه بعده�ا می خواهن�د وارد 
محیط های کاری ش�وند به وجود بیاورد یا در آنها 

وارد شود.  

 بحث پاس�خگویی و مس�ئولیت اجتماعی 
را در فضای جامعه ای�ران درحال حاضر چگونه 
ارزیاب�ی می کنی�د و ت�ا چ�ه حد ام�کان طرح 
اینگونه مسائل و پایبندی مردم و بنگاه ها به این 

اصول را می توان انتظار داشت؟

متاس��فانهدرچندس��الگذش��تهتحتتأثی��ر
سیاست هایکالنمدیریتیروندفردگراییافراطیو
گریزازنفعاجتماعیوضعتش��دیدشده ایدرکشور
پیداشدهاس��ت.هرچنددرگذشتهنیزاینمشکلتا
حدیدرجامعهقابللمسب��ود،باوجوداین،اجرای
سیاس��ت هاینادرستدردولتگذش��تهرابطهیک
طرفه ایراازجانبدولتبهس��متمردمایجادکرده
است.درنتیجهبهاینتفکرکهتنهادولتمتصدیرفع
مشکالتدرجامعهاستدامنزدهشدهومیانتمام
اقشارجامعهنوعیتوقعافراطیازدولتایجادشدهکه
حتیمیانکارمنداندولتینیزاینشکافوجداییاز
ساختاردولتمشهوداست.بزرگشدندولتونبود
اینروحیهدردولتکهازخ��ودتصویریدرخدمت
مردمنشاندهددرگسترشاینوضعموثربودهاست.
ازطرفیفاصلهافرادتاثیرگذارونخبهجامعهازتوده
مردمنیزروزبهروزبیشترش��دهاستکههمینامر
دسترس��یتودهمردمرابهافرادیکهقادرندمنادی
تغییریدرزندگیروزم��رهآنهاباش��ندکوتاهکرده
است.نمونهبارزبحثمنفعت طلبیشخصیودوری
ازنف��عاجتماعیرامی ت��واندرم��ورداخیرثبتنام
یارانه هاس��راغگرفت.آمارباالی90درصدثبتنامی
برایگرفتنیارانهبااینتوجهکهعدهزیادیازآنهابه
اینمبلغنیازینداشتندگواهیبرکمرنگشدنبحث

مسئولیتاجتماعیدرجامعهاست.
نبودمدیری��تدرعرص��هعمومیموجببس��ط
بیگانگیمیانآحادمردمشدهاس��ت.درحالی کهبا
نگاهیبهس��ابقهدینیوتاریخیمردمایرانمی توان
رگه هایپررنگیازمسئولیتاجتماعیراشاهدبود.
نمونه هاییازای��نگونهرفتارهادرمناس��باتدینی
وهمین طورجش��ن هایملینموددارد.بااینوجود
درسایرعرصه هامتاسفانهتنهادرخاللروابطنزدیک
خانوادگیوآش��ناییمی ت��وانردیازدگرخواهیرا
مش��اهدهکرد.مواردیچونواقعهمیدانکاجیاپل
مدیریتتهرانازجملهمصادیقیبودندکهرفتارکامال
منفعالنهمردمدرقبالناگواری هایاجتماعیرانشان

داد.
درای��نوضعچنانچ��هافرادیهمبهعن��وانفعال
اجتماعیظاهرشوندغالبابهعنوانتهدیدبرایجامعه
قلمدادمی شوند.نمونهآنرامی تواندرنحوهبرخورد
ونگاهیکهبهتعدادیازجوان��اندرموردهمدلیو
کمک رسانیبهکودکانخیابانگردچهارراهپارکوی
ش��د،س��راغگرفت.وجودتعداداندکیخیریهونهاد

فعالدرعرصهاجتماعیدرمقابلس��یلگس��ترده
آسیبهایاجتماعینشان دهندهنوعیعدمتوازندر

اینعرصهاست.
تجربهنشاندادهاستکهدرهمهجوامعبابزرگتر
ش��دندولتودرنتیجهآننحیف ترش��دنعرصه
عمومیبرایشهروندانشاهدبروزآسیب هایبیشتر
وهمین طوربی انگیزگیومیلبهگریزبیش��تربین
مردمخواهیمبود.تشدیدبحران هایاخالقینتیجه
ناگزیرچنینوضعیتیاست.چراکهدرجامعه دارای
مس��ئولیتپذیریباال،مردموقتکمتریبرایبروز

رفتارهایخشونت آمیزومخرباجتماعیدارند.
 چ�ه راهکارهای�ی را می توان برای بس�ط 
مفهوم مس�ئولیت اجتماعی در س�طح جامعه 
و همین طور در س�طح ش�رکت ها و سازمان ها 

توصیه کرد؟
موضوعمسئولیتاجتماعیسازمانهادر3حوزه
جامعه،شرکتهاوس��ازمانهایمردمنهادتقسیم
میشود.ازمنافعیکهشرکتهاوسازمانهاازاجرای
طرحهایمسئولیتاجتماعیبهرهمیبرندمیتواناز
کسباعتباراجتماعیبرایشرکتها،سودبلندمدت
کهدرازایپایداریش��رکتینصیبآنهامیش��ودو
همینطورگسترشحسمفیدبودنبرایکارکنان
نامبرد.مهمترینعایدیازاجرایطرحهایمسئولیت
اجتماع��یدرجامع��هگروههایهدفیهس��تندکه
منابعبهمنظورکمکرسانیبهآنهاصرفمیشود.

حرکتهایمردمنهادبایدشکلبگیرد.
لزوماقدامدرجهتبیگانگی زداییدرعرصه
مدیریتکالنکش��ورکامالضروریاس��ت.
بهطورمثالبهجایعریضکردنخیابان هاو
محدودکردندسترسیوتماسمستقیمافراد
بایکدیگربایدبهدنبالگسترشعرصهعمومی
بود.درواقعتاهنگامی کهنتوانیمعرصهعمومی

فعالوبانشاطیداشتهباشیمانتظارداشتنروحیه
مسئولیتاجتماعیدربینمردمبیهودهاست.در

کشورهایتوس��عه یافتهباوجوداینکهادعا
می شودفردگراییباالییدرآن جا
حاکماست،شاهدهستیمکه
پاتوق هاوعرصه هایعمومی
متعددیبرایتعاملبیشتری
ش��هروندانبایکدیگروجود
دارد.همینامربهباالرفتن
انگیزه ه��ایاجتماعیدر

جامعهکمکمی کند.
مش��ابهاینسیاس��ترامی تواندرش��رکت هاو
بنگاه ه��ایاقتصادینی��زپیگرف��ت.ایجادعرصه
عمومیدرهرش��رکتوفضادادنبهتش��کل های
خردمی تواندروحیههمکاریوتعاونوهمین طور
مس��ئولیت پذیریرابی��نکارکن��انافزایشدهد.
بسیاریازکارکنانیکشرکتازمسائلومشکالت
یکدیگرآگاهنیس��تند.ازاینروتوج��هبهفضاهای
ملموسونزدیک تربرایبسطمسئولیتاجتماعی
درجامعهنقطهآغازمناسبیبرایاینمقصودخواهد
بود.همینامرمی توانددربلندمدتکارآییکارکنان

شرکترانیزارتقا دهد.
ط�رح  تعری�ف  در  فعالیت های�ی  چ�ه   

مسئولیت  اجتماعی سازمان می گنجد؟
ف��ارغازحمایت ه��ایم��ادی،همدلیک��ردنو
حمایت ه��ایعاطف��یمیتوان��دنش��انازروحیه
مسئولیتاجتماعیدرشرکت هاوسازمان هاباشد.
اش��کالجزیی ترآننی��زبنابرفعالیت هاوش��رایط
خاصموجودقابلطرحاس��ت.بنگاههایاقتصادی
میتوانن��ددرمباح��ثاجتماع��یازجملهمعضل
کودکانکارواردعرصهشوند.مدیرانسازمانهای
مردمنهادبایدهنگامتعاملومذاکرهباش��رکتها
خ��ودرابهجایمدی��رانآنهابگذارن��دوباتوجهبه
مالکهایتصمیمگیریآنهادرراس��تایمأموریت
وحوزهکاریش��رکتهاباآنهاروبهروش��وند.پیدا
کردنتوافقیکهبهبازیبرد-بردمنجرشودوپرهیز
ازنگاهصرفادرآمدیبهش��رکتهابایددراینگونه

تصمیمگیریهالحاظشود.
 سازمان های مردم نهاد و سایر تشکل های 
مرتب�ط در فض�ای اجتماع�ی کنون�ی ایران 
چه وضعیت�ی دارند و چ�ه ظرفیت هایی برای 
این گونه انجمن ها به منظور بس�ط مسئولیت 

اجتماعی در جامعه قابل تصور است؟ 
س��ازمانهایغیردولتیبهعن��وانعواملاثرگذار
درامورفرهنگ��ی،اقتصادی،اجتماعیوسیاس��ی
جامعه،نقشارزندهایدارند.آنهادرفرهنگس��ازی
درجامعهوش��ناختنوریشهیابیمسائلاجتماعی
وارای��هراهحله��ایعلمیب��رایرفعکاس��تیها،
میتوانندباتقوی��تخودب��اوریوبکارگیریتوان
بالقوهونیرویکارآمدقش��رعظیم��یازمردم،مانع
هدررفتناستعدادهاش��وند.تشکلهایغیردولتی
فرصتمناس��بیبرایحض��ورافرادجامع��هبهآنها
میدهندتاباانجامکارهایداوطلبانه،بهرشدفکری
وباالبردنتواناییهایخودبپردازندکهاثراتمثبت
آندرعرصهخانوادهوجامعه،انکارناش��دنیاست.
همچنیناینسازمانهاباجلباعتمادوکمکهای
مردم��ی،درابع��ادمل��یوبینالملل��یب��رایرفع
گرفتاریهایاجتماعی،میتوانندعرصهمناس��بی
برایس��ازمانهاایجادکنندتااینسازمانهادراین
عرصهبهایفاینقشپرداختهومسئولیتهایخود
رادرقبالجامعهایکهمحورفعالیتهایاقتصادی

آنهااست،انجامدهند.
وقتیسرمایه هایبنیادیندرجامعهتقویتشود
شاهدگسترشNGOهاوسازمان هایمردم نهاد
فعالدرعرصهرس��یدگیبهآس��یب هایاجتماعی
خواهیمبود.درواقعNGOه��اخودمعلولچنین
فضای��یهس��تند.فعالیت ه��ایتبلیغ��یاینگونه
سازمان هامی تواندخودموتوریبرایبسطسرمایه
اجتماعیدرجامعهش��ود.ایجادتشکل هایصنفی
درس��ازمان هایارفعموانعبرس��رتشکیلاینگونه
انجمن هاقدمموثردیگریدراینراس��تااست.هر
چندوجودچنینتشکل هاییممکناستسازمان
مربوطهرادچارچالش ه��ایجدیدیکندامااثرآن

دربلندمدتعایدکلجامعهخواهدشد.
همینطوردرس��طحدانش��گاه هاتسهیلشرایط
برایایجادتشکل هایداوطلبانهمی تواندبهارتقای
روحیهمسئولیتاجتماعیدرسازمان هایآتیکه
اینافراددرآنهامشغولبهکارمی شوندکمککند.
بهبلوغرس��یدنبنگاههاالزمهاثربخشیطرحهای
مس��ئولیتاجتماعیوگنجاندنآندراساس��نامه
ش��رکتهااس��ت.گرهزدنچالشه��ایاجتماعی
موجوددرمنطقهبامأموریتس��ازمانیشرکتباید
درتعریفطرحهایمسئولیتاجتماعیلحاظشود.
 اجرای طرح هایی مشابه روز کار داوطلبانه 
کارکنان را تا چه میزان در ایجاد فضای مساعد 
برای پذیرش طرح مسئولیت پذیری اجتماعی 
مناس�ب می بینید و توجه به چ�ه عرصه هایی 
را ب�رای اثرگ�ذاری بیش�تری این گونه طرح ها 

پیشنهاد می کنید؟
متأسفانهبهدلیلتفردش��دیدیکهدرحالحاضر
بینآحادم��ردمجامعهوج��وددارد،ام��کانوجود
مش��کلیخاصبرایتعدادزیادیازافرادوجوددارد
درحالی کههیچاق��دامجمعیبرایرفعآنش��کل
نمی گیرد.اجرایسازوکارهاییکهبهنزدیکیوتعامل
بیشترشهروندانمنجرش��ود،درزدودنایناتفاقات
درسطحجامعهموثرخواهدبود.دراینبینتوجهبه
روابطموجوددرمحیط هاینزدیکوداخلسازمانی
کهدرگیریبیش��تریراب��رایافرادایج��ادمی کند
می تواندشروعمناسبیبرایرسیدنبهمطلوبنهایی

جامعهباشد.
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خیرانوصنعتگران
پسهزینههاییمث��لخوابگاه،آم��وزشدادنو
رفتوآمداینهابهش��رکتتحمیلمیشود.حاالبا
توجهبهاینش��رایط،بهتراس��تاینشرکت،یک
مرکزآموزشفنیوحرفهایدرآنمنطقهبس��ازد
کهیکس��رینیرویمتخصصج��وانتربیتکند
کهبتواندبرایتأمیننیرویتکنیس��ینازنیروهای
آموزشدی��دهومتخصصش��دهدرهم��انمنطقه
استفادهوآنهارااستخدامکند.دراینحالتمیشود
برایشرکتیکافقدید20سالهدرنظرگرفتکهدر
آنزمانمیزانتولیدروزانهشرکتبهچندبرابرعدد
فعلیتغییرپیداکند.وقتیچنینبرنامهایهست،
بایدبرایتأمیننیرویانسانیهمفکریکرد.بنابراین
یکدیدکلیوجودداردوبرایرسیدنبهاینهدف،
یکمرکزآموزشفنیوحرفهایتأسیسمیشودکه
همینمیشودانجامدادنیکمسئولیتاجتماعی.
البتهمعم��والمدیرانماکمتربهای��نموضوعفکر
میکنندکهبخشیازمنابعشرکتخودرابهبرطرف
کردنچالشهایاجتماعیواقعیکشوراختصاص
دهند.درموضوعمسئولیتاجتماعیکلحرفاین
استکهچطوربایددرقبالجامعهمسئولبود.حاال
اینجامعهچیست؟اینجامعهشاملکارمندشرکت،
هیأتمدیره،مش��تری،پیمان��کاروتأمینکننده،
محیطزیستومنطقهجغرافیاییکهدرآنفعالیت
میشودو...اس��توصرفاشاملمردمیکمنطقه

محرومیکهشرکتدرآنقراردارد،نیست.
  بنابراین اگر قرار باش�د یک تعریف کلی از 
»مسئولیت اجتماعی شرکت ها« داشته باشیم،  

به چه صورت خواهد بود؟
ببینید،درواقعمسئولیتاجتماعی،مجموعهای
ازفعالیتهایداوطلبانهاست.یعنیکسینمیتواند
شرکتیرامجبوربهانجاممسئولیتهایاجتماعی
کند.بعدهماینک��همس��ئولیتاجتماعیفراتراز
اجرایحداقلالزاماتقانونیاس��ت.یعنیکس��ی
نمیتواندبگویدمنحقوقکارگررابایکدستکش
اضافهمیده��م،پسمس��ئولیتاجتماعیراانجام
دادهام.بهطورکلیتعریفبهاینصورتمیشودکه
مسئولیتاجتماعییعنیفعالیتداوطلبانهایکه
فراترازاجرایحداقلالزاماتقانونیباشدکهاثرات
مثبتفعالیتشرکتراحداکثرواثراتمنفیآنرا

بهحداقلبرساند.
  عمال مدل انجام مس�ئولیت اجتماعی در 
یک شرکت ایرانی با یک شرکت خارجی چطور 

متفاوت است؟
فرضکنیدیکمدیربانکممکناس��تتصمیم
بگیرداس��تراتژیوبرنامههایمسئولیتاجتماعی
خودراتعریفکند.اگربهروشنوینومدرنبخواهد
کارکند،اولیککمیتهمسئولیتاجتماعیتشکیل
میدهدوچندنفرحس��ابدارهمآنج��امیگذارد
وخیل��یبخواهدخ��وبعملکن��د،احتماالمدیر
روابطعموم��یراهمبهعنواندبی��رکمیتهانتخاب
میکند.بعدبرنامههاراکهبررسیمیکنندبهمواردی
مث��لحمایتمالیازانتش��اریککت��اب،حمایت
مال��یازیکخیریهکوچکومواردیازایندس��ت
میرسندوبعدهمکهبودجهتماممیشود.درنهایت
الگویتصمیمگیریاکثرشرکتهایایرانیبهاین

شکلاستکهبهنظرچندان
مطلوبنمیرس��د.مدیرانما
معموالنسبتبهچالشهای
کش��ور واقع��ی اجتماع��ی
آگاه��یندارن��د،ازآنطرف
دس��تگاههایسیاس��تگذار
کهشرایطچنینمطالعاتیرا
برایمدی��رانتصمیمگیرنده
شرکتهافراهمنکردهاندهم
امکانآگاهشدنآنهارافراهم
نمیکنند.ط��رفدیگرقضیه
ایناستکهبانکیکهگفتیم،
اگربخواه��دب��اپیشزمینه

انجاممسئولیتاجتماعیفکرکند،میتواندبگوید
یکیازچالشهایاصلیکشورهمیشهنرخاشتغال
پایینونرخبیکاریباالبوده.همیشههمگفتهشده
کهمنابعمالیمحدوداس��توجواناننمیتواننداز
طریقدریافتوام،فعالیتاقتصادیداش��تهباشند.
االناگربانکهایبزرگدنیادرکش��ورهایدرحال
توس��عهخوب،مثلمالزیراکهمحیطکسبوکار
پایدارتریدارندنگاهکنیممیبینیممثالدرراستای
انجاممسئولیتاجتماعیآمدهانددرجهتتوسعه
کارآفرینیقدمبرداش��تهاند.اینبانکهایکسری
کمپینهاییراهمیاندازندکهبتوانندازجوانهاییکه
مدلهایاقتصادیخوبیدارندوتااندازهایپیشرفت

همکردهاند،حمایتکنند.
ببینید،االنش��رکتهایکوچکومتوس��طیا
ش��رکتهایخانوادگیدرکش��ورمابسیارضعیف
عملمیکنن��د.بنابراینخوباس��تکهطرحیبا
عنوانسرویسهایبانکیبرایشرکتهایکوچک
ومتوسطوس��رویسهایبانکیبرایشرکتهای
خانوادگیمطرحش��ودوبعدازاینشرکتهاییکه
میتوانندبهعنوانموتورمحرکاقتصادکشورفعالیت
کنند،بیشترحمایتشوند،ازاینطریقآنهاتوانمند
میش��وندودرنتیجهوامهایبدبانککممیشود.
یعنیاگرقبالنرخوامهایب��دبانک20درصدبوده،
بااینحرکتبه10درصدمیرسد.یعنیاگربانکی
برنامهمس��ئولیتاجتماعیتعریفکردهباشد،این
برنامهکامالدرراستایتحققاستراتژیهایتجاری
وچالشهایکسبوکارآنبانکاست.درواقعاین
بانکمدرسهتأسیسنکرد،یاجادهنساخت.اساسا

اینکارهاوظیفهیکبانکنیست.
 به نظر ش�ما دلیل این که در کشور ما انجام 
مس�ئولیت های اجتماعی ش�رکت ها معموال 
موفق نیست و همیشه یک شرایط کلیشه ای 

دارد، چیست؟

متاس��فانهدرایراناوالمدیرانارشدحوصلهفکر
کردنب��ااینس��بکراندارندچونظاهرادردس��ر
ودرگیریه��ایزی��ادیدارد.دیگراینک��هظاهرا
پیچیدگیوبلوغفکریس��ازمانیدرکش��وربهآن
حدنرس��یدهوس��وماینکهفضایکس��بوکارما
آنقدرناپایداراس��تکهاج��ازهنمیدهدبهچنین
چیزهاییفکرش��ود.ب��ههمیندلی��لپروژههای
مس��ئولیتاجتماعیشرکتهاهمهش��بیهبههم
هس��تند.گزارشه��ایهیأتمدیرهه��اومجم��ع
ش��رکتهاراکهنگاهکنید،مش��خصمیشودکه
معموالت��هاینگزارشهاهمهیاکمکبهس��اخت
مس��جدیامدرس��ه،حمایتمالیازیکهمایشیا
چاپکت��اب،کمکبهNGOیخ��اص،کمکبه
ساختجاده،لولهکش��یآبو...است.یعنیتقریبا
همهبرنامههاش��بیهه��مهس��تندودرهیچکدام
خالقیتیدیدهنمیشودوربطیهمبهاستراتژیهای
کسبوکارشرکتهانداردوعمالهمههزینههایی
استکهتحمیلمیشود.برایهمینخیلیکمدیده
میشودکهیکشرکتبیایدیکجلسههیأتمدیره
رادرس��الاختصاصبدهدبهبحثاستراتژیهای
مسئولیتاجتماعیوخیلیکمدیدهمیشودیکی
ازاعض��ایهیأتمدیرهپاپیشبگ��ذاردوبگویدکه
خودشمحصولبرنامههایمس��ئولیتاجتماعی
است.خیلیکمپیشمیآیددرشرکتهایبورسی
وبزرگ،یککمیتهمس��ئولیتاجتماعیدرسطح
هیأتمدیرهتش��کیلش��دهباش��د.درحالیکهدر
دنیااینهامس��ائلپیشپاافتادهایاستکهحداقل
10سالپیشحلشدهاست.االنوضعایرانبهاین
شکلاس��ت،اماوضعدنیاتکاملزیادیپیداکرده.
مسئولیتاجتماعیدردنیاحتیازلحاظمفهومیو
لغتیهمتکاملپیداکردهاس��ت.یعنییکزماناز
عبارت»شهروندیشرکتی«استفادهمیکردندکهبه
اینمعنابودکههمانطورکهفردبهعنوانشهروند
یکس��ریتکالیفومس��ئولیتهارابرعهدهدارد،
یکش��رکتهمبهعنوانیکش��هرونداجتماعی
مسئولیتهاوتکالیفیرابرعهدهدارد.حتیآنقدر
اینبحثداغشدکهسوییسطرحیرامطرحکرد
کهبهصورتنمادینبهشرکتها،مانندشهروندان
حقرأیداد.بعدخوداینمفهومشهروندیشرکتی
تکاملپیداکردچونمحدودبهکارهایخیریهشده
بود.بعدازاینعبارت»مسئولیتشرکتی«مطرحشد
کهبهشرکتهامسئولیتمیدادکهدرقبالکارمند
وپیمانکار،زنجیرهتأمینو...مسئولیتپیدامیکرد.
ازسال2008بهبعدمفهوم»پایداریشرکتی«مطرح
ش��دکهمیگفتدلیلاینکهش��رکتهابایدکار
خیرانجامدهند،یکیایناستکهبایدآسیبهای
اجتماع��یجامع��هکمش��ود،دیگراینک��هتصور
سوءاستفادهگرومنفعتطلببودنشرکتهاازبین
برود.واقعیتهمایناستکهفعالیتاقتصادییک
شرکتبایدطوریادارهشودکهکسبوکارخودش

وجامعهاشپایدارشود.
  رفتاری که در دنیا باعث شد شرکت ها برای 
برنامه ریزی و انجام مسئولیت های اجتماعی 

تشویق شوند، چه بود؟
موضوعایناستکهکسبوکارنبایدطوریباشد
کهمنابعیکمنطقهراغارت
کندکهنسلآیندهدسترسی
بهآننداشتهباشد.یعنیاگر
مسألهاستفادهازیکمعدن
است،بایدطوریازآنمعدن
بهرهبرداریشودکهنسلهای
آیندههمبتوانندازاینمعدن
اس��تفادهکنند.یاکشاورزی
بایدطوریباشدکهنسلهای
آیندههمبتواننداززمینبرای
کشاورزیاستفادهکنند.در
دنیاوقتیدیدندباحرفزدن
وش��عاردادنمش��کلیحل
نمیشود،برایمسئولیتاجتماعیشرکتهاتعداد
زیادیابتکار،اقدام،سازمانواستانداردراهانداختند
وگفتندایناستانداردهاوسازمانها،چارچوبهاو
ابزارهادرنهایتبحثمسئولیتاجتماعیشرکتیو
پایداریشرکتیراجابیندازد.دراینزمینهقوانین
واس��تانداردهایزیادیمشخصشد.ازجملهآنها
معاهدهجهانیسازمانمللکههرسالشرکتها،
NGOها،شهرداریها،دانشگاههاودولتهاجمع
میش��وندوبحثمیکنندکهچطورچالشهای

جهانیراحلکنندکهجهانپایدارترشود.
اس��تاندارد هم��ان ک��ه ISO 26000
مسئولیتپذیریاجتماعیاستهمتأثیرزیادی
داش��ت.ابداعدیگر،صندوقهایسرمایهگذاری
مس��ئوالنهب��ودک��هبراس��اسآنش��رکتهاو
بورسه��ایدنیاراطبقهبن��دیکردندکهمعلوم
شودهرکدامازش��رکتهاچطوررفتارمیکنند
وس��رمایهگذارانراتش��ویقکردندک��هدراین
شرکتهاسرمایهگذاریکنندچونمسئوالنهتر
عم��لکردهان��دوپایدارترندواحتم��الاینکه
فسادمالیداشتهباش��ند،کمتراستواحتمال
اینکهنرخسودسهامش��انناگهانسقوطکند،
کمتراس��ت.چ��ونپایدارت��رادارهمیش��وندو
س��اختارراهبریش��رکتیآنهامحکمتراس��ت،
بنابراینقابلپیشبینیترهس��تند.صندوقهای
سرمایهگذاریمسئوالنهراهافتادوشاخصهایی
ایجادش��دبهنامش��اخصهایس��رمایهگذاری
مس��ئوالنهکهبهس��رمایهگذاراندربورسهای
دنی��اتوصی��همیک��رددرچ��هش��رکتهایی
س��رمایهگذاریکنندوسرمایهگذارانمیگفتند
فقطدرشرکتهاییکهمسئوالنهعملمیکنند
س��رمایهگذاریمیکنندنهدرش��رکتهاییکه
شراب،اسلحه،اس��باببازیهایناایمنو...رفتار

اخالقیمدیرانبرایآنهامهمبود.

درواقع مسئولیت اجتماعی، 
مجموعه ای از فعالیت های 

داوطلبانه است. بعد هم این که 
مسئولیت اجتماعی فراتر از 

اجرای حداقل الزامات قانونی 
است. یعنی کسی نمی تواند 
بگوید من حقوق کارگر را با 

یک دستکش اضافه می دهم، 
پس مسئولیت اجتماعی را

 انجام داده ام

»مسئولیت اجتماعی« در گفت وگو با »سعید معیدفر«

جامعهمسئولیتپذیر
رفتارخشونتآمیزراازبینمیبرد
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