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بی سازمانی ، معضل مراکز خیریه

 )ش�ما ب�ه خوب�ی ونیک�ی اب�دی 
نمی رس�ید، مگر آنک�ه از آنچ�ه را که 
دوس�ت دارید انفاق کنی�د وهرچیزی 
را به ه�ر کیفیتی انف�اق کنید، خداوند 

تحقیقا بدان مطلع است(. سوره انفال 
کمک ب��ه محرومان، اف��راد ضعیف و فقرا 
از دیرب��از جایگاه وی��ژه ای در فرهنگ ملی 
ما ایرانیان داشته اس��ت. تاکید فراوان دین 
مبین اس��ام و تعالیم آسمانی بر این قضیه، 
اهمیت موضوع را برای م��ا دوچندان کرده 
اس��ت. پرداخ��ت ع��وارض و مالیات ه��ای 
اس��امی مانند خمس و زکات که بیشترین 
مص��رف را در ارتب��اط با موضوع معیش��ت 
فقرای جامعه اسامی  داراست، موید همین 
موضوع است. جامعه ای که افراد آن به لحاظ 
اقتصادی در سطحی باش��ند که فقیری در 
آن وجود نداشته باشد. جامعه ای پویا، سالم 
و سرش��ار از معنویت خواهد بود. اعضای آن 
در س��ایه س��عادت دنیا و آخرت به هر آنچه 
در ذهن داش��ته باش��ند، خواهند رس��ید. 
بنابرهمی��ن تفک��ر و با توجه به دس��تورات 
و تعالی��م صریح قرآن کریم که انس��ان ها را 
دعوت ب��ه تع��اون و هم��کاری در کارهای 
نیک کرده اس��ت )تعاونوا علی البر وتقوی( 
همچنین وعده داده ش��ده است که لطف و 
عنایت الهی ش��امل حال چنین اجتماعاتی 

خواهدشد. 
اف��راد باایم��ان و دارای تمک��ن مالی، در 
قالب جمعیت ها وگروه های خیرین گردهم 
می آیند و به رفع مش��کات ضعفای جامعه 
همت می گماردند. اما متاس��فانه به دالیل  
متع��ددی ای��ن نهاده��ای مب��ارک و این 
س��ازمان های مردم نه��اد خیرخواهانه، آن 
گونه که از آن ه��ا انتظار م��ی رود، تاکنون 
کارآمد نب��وده اند. از جمل��ه دالیلی که این 
ناکارآمدی را دوچندان س��اخته، این موضع 
اس��ت که اغلب موسس��ات وجمعیت های 
خیریه تاکن��ون نتوانس��ته اند به درس��تی 
فعالیت خداپس��ندانه خود را برای پوش��ش 
کامل نیازمندان به خوبی به انجام برسانند. 
ای��ن نهادها به ص��ورت غیرمتمرکز فعالیت 
می کنند ودر تم��ام عرصه ها ورود می یابند. 
از جمله سرپرس��تی ایت��ام، پرداخت مبالغ 
ماهان��ه، توزیع کااله��ای ض��روری،  تهیه 
جهیزیه، اهدای کمک هزینه های تحصیلی 
و وام پرداخ��ت درمان بیم��اران بی بضاعت، 
تامی��ن مس��کن و همچنی��ن س��ایر ام��ور 
خیرخواهانه که این موسسات و جمعیت ها 

آن هس��تند،  در  فعالی��ت  ب��ه  مش��غول 
باع��ث پراکندگ��ی در تصمیم گیری ه��ا و 
کم��ک  و  خیرخواهان��ه  اولویت بندی ه��ا 
رس��انی درس��ت صورت نمی پذی��رد. این 
روند نتیجه ای ج��ز هدررفت��ن منابع مالی 
و عدم اس��تفاده صحیح از آنها در برنداشته 
اس��ت.  همچنین ع��دم اس��تفاده از نیروی 
کارآم��د و متخص��ص و فقدان تش��کیات 
منس��جم و س��ازمان یافت��ه ای ک��ه بنیان 
علمی داش��ته باش��ند، در موسسات خیریه 
و ع��ام المنفعه دیده م��ی ش��ود. از این رو 
آس��یب های جدی برپیکر موسسات خیریه 
وارد ش��ده و این مس��اله به عدم کارایی آنها 
انجامیده اس��ت. اگرچه در س��ال های اخیر 
تعدادی از این موسس��ات اق��دام به اصاح 
ساختارس��ازمانی خود کرده اند و به س��مت 
مدرنیزه و سیس��تماتیک ک��ردن اداره امور 
خود حرکت کرده اند، اما اصاح این نقیصه 
راه درازی می طلب��د تا کلیه نهادهای خیریه 
به ی��ک سیس��تم هماهنگ و جام��ع برای 
تمامی ام��ور مجهز ش��وند.  همچنین عدم 
وجود نظارت ج��دی بر عملک��رد خیریه ها 
متاس��فانه در برخ��ی موارد موج��ب فراهم 
آمدن زمینه هایی برای سودجویی برخی از 
افراد می شود که تحت عنوان این موسسات 
و با اس��تفاده از امتیازهای قانونی خیریه ها 
مانند فعالیت های مالیات��ی وگمرکی اقدام 
به فعالیت های اقتصادی شخصی می کنند. 
گرچه در ابتدا و قبل از صدور مجوز خیریه ها 
س��خت گیری هایی در ای��ن رابط��ه صورت 
می پذیرد اما متاس��فانه پس از صدور مجوز 
نظارت ها به صورت مقطعی و بس��یار ضعیف 
اعم��ال می ش��ود. مجموع عوامل یادش��ده 
موجب ش��ده اس��ت که برخی از افراد خیر 
ودارای تمکن مالی نسبت به این موسسات 
بی اعتماد شده و به صورت انفرادی به انجام 
امور خیریه بپردازن��د. قطعا چنین اقداماتی 
فاق��د کارآیی الزم ب��وده و دلی��ل آن نیز از 
دست رفتن نیروی هم افزایی و تعاون است. 
امیدواری��م با نظ��ارت جدی س��ازمان های 
ذیربط بر عملکرد موسس��ات خیریه، تمرکز 
فعالیت هریک از خیریه ها در زمینه شخصی 
ایجاد س��اختارهای س��ازمانی قوی، علمی 
وکارآمد در آینده ای نزدیک بتوانیم با جلب 
حداکثری کمک ه��ای خیرین، خیریه های 
چاالک و توانمند داش��ته باش��یم ت��ا برای 
حل مش��کات نیازمندان جامع��ه گام های 

موثرتری برداشته شود. 

در ط��ول 2 ده��ه گذش��ته ش��رکت هایي از 
کش��ورهاي توس��عه یافته ب��ا پیوس��تن به هم 
در ارتب��اط ب��ا تروی��ج مس��ئولیت اجتماع��ي، 
س��ازمان هایي را تش��کیل داده اند ک��ه می توان 
کاک��س میزگ��رد  چ��ون   س��ازمان هایي 

)Caux Round Table(، شبکه همیاری 
 ،)Social Venture Network(اجتماعي
 تج��ارت کانادایي ب��راي مس��ئولیت اجتماعي 
Canadian Business for Social Respon�(

 sibility( و تج��ارت ب��راي مس��ئولیت اجتماعي 

 )Business for Social Responsibility(

را نام برد.   انجمن ها و مراکز تحقیقاتی بس��یاری 
نیز  از س��وی کشورها، ش��رکت ها، سازمان های 
غیردولتی تشکیل شده است که می توان به مرکز 
تحقیقاتی کپنهاگ در دانمارک و کمیته س��بز 

کمیسیون اروپا اشاره کرد.  
مرکز مسئولیت اجتماعی کمیسیون 

 CSR Europeاروپا
مرکز پیش��رو اروپ��ا در زمینه  مس��ئولیت 
اجتماعی که 70 شرکت چندملیتی عضو آن 
هستند و چارچوب ارایه  خدمات آن عبارتند 

از:   
 کمک به شرکت ها در رقابت در زمینه 

پایداری؛
تشریک و توسعه  تجربیات موجود

ایجاد ارزش از طریق تحقیقات کاربردی و 
فراهم کردن اطاعات

 ایج�اد هم�کاری بی�ن ش�رکت ها و 
ذینفعان ب�رای یافت�ن راه ه�ای جدید 

همکاری برای آینده ای پایدار
 هم��کاری و ایجاد مش��ترک راه حل ها در 

سرفصل های مشخص توسعه پایداری
 ایجاد نتایج ملم��وس و مدل هایی برای به 

اشتراک گذاشتن میان صنایع
 ،CSR   تقویت رهبری اروپا در زمینه

درگیرکردن نهاد ها و بازیگران بزرگ منطقه
  ش��کل دادن به  توس��عه سیاس��ت های 

CSR در اتحادیه اروپا
 ارتباط و همکاری با مرکزهای ملی و پیشرو 

CSR  در اروپا
 نمونه هایی از خدمات ارایه شده 

در این مرکز  
 برگزاری جلسات گفت وگو میان شرکت 

و ذینفعان
  معرفی اقدامات نوآورانه  شرکت ها

 انتشارات و اطاعات
 برگزاری رویداد بازارچه  CSR  اروپا
  طرح تشریک تجربیات شرکت ها 

و. . .   
  مرکز رهبری کسب و کار مسئوالنه آمریکا 

Business Civic  
 Leadership Center 

چشم انداز: درک و تعالی نقش مثبت کسب 
و کارها در آمریکا

ماموریت:  
 انتقال و ارتباط تاش های کسب و کارهای 

CSR  خصوصی در زمینه
 هماهنگ��ی همکاری ه��ای بخش ه��ای 

خصوصی و عمومی
 بکارگیری استراتژی های مرتبط برای نیل 

به بهترین نتایج در زمینه های فوق
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 جامعه مسئولیت پذیر 
رفتار خشونت آمیز را از بین می برد

 کارآفرینی زنان 
گامی به سوی معیشت پایدار

»بس��ط بیگانگی بین م��ردم« عبارتی ک��ه اگرچه 
در ظاهر طبیعی می آید ام��ا در عمق آن حکایت از 

ماجرای اندوهناکی دارد...

موسسات توانمندس��ازی و کارآفرینی زنان که برخی از 
آنان تحت مدیریت سازمان های مردم نهاد اداره می شوند، 

نقش عمده ای در ایجاد کسب وکارهای پایدار...
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|  طرح نو| مرکز ترویج مس�ئولیت و حاکمیت 
شرکتی موسسه ای است غیردولتی، غیرانتفاعی 
که ب�ا هدف تروی�ج مفهوم حاکمیت ش�رکتی و 
مسئولیت اجتماعی ش�رکت ها و تسهیل فضای 
کسب وکار مس�ئوالنه در س�ال 1385  تشکیل 
ش�ده اس�ت. این مرکز به عنوان اولین موسس�ه 
 ایرانی به عضویت معاهده جهانی س�ازمان ملل

UN Global Compact و شبکه مسئولیت 
اجتماعی ش�رکتی GPN360 درآمده اس�ت. 
آنچه در ادامه می آید، گفت وگو با علیرضا امیدوار، 
مدیر مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی، 
درباره نسبت کس�ب وکار و مسئولیت اجتماعی 
م�درک  دارای  امی�دوار  علیرض�ا  اس�ت. 
کارشناسی ارش�د مدیریت اجرایی کس�ب وکار 
مسئولیت پذیر از دانشگاه ناتینگهام انگلستان، 
لیسانس در رش�ته علوم سیاسی و فوق لیسانس 
در رش�ته سیاس�ت گذاری عمومی از دانش�گاه 
تهران اس�ت. وی فعالیت ه�ای گوناگون�ی را در 
ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی در کشور به 
انجام رسانده است.   همچنین دبیر کمیته ترویج 
مس�ئولیت اجتماعی ش�رکت ها در دفتر برنامه 

عمران سازمان ملل متحد در ایران بوده است.   

  وضعیت مسئولیت اجتماعی شرکت های 
ایرانی در مقایسه با کش�ورهای دیگر به چه 

صورت است؟

تقریبا در تمام دنیا یک چنین درک اشتباهی وجود 
دارد که وقتی عبارت »مس��ئولیت اجتماعی« مطرح 
می شود، فکرها به سمت موسسات و کارهای خیریه 
می رود. اما با توجه به بلوغ فکری س��ازمانی و سطح 
فکری و بلوغ محیط کسب وکاری یک کشور و میزان 
توسعه یافتگی تمرینات در زمینه مسئولیت اجتماعی 
آن، یک جاهایی از این برداش��ت سطحی عبور شده 
است. اما مثا در کش��ور ما این تصور همچنان وجود 
دارد، ک��ه البته من معتقدم، ای��ران در زمینه همین 
کارهای خیریه هم هن��وز یک ق��دم از دنیا عقب تر 
اس��ت. درواقع اگر بخواهم مسئولیت اجتماعی را در 
شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی تعریف کنم، 
می گویم به نوعی »مدیریت باج« است. یعنی اگر کار 
خیریه ای انجام می شود، هدف ذاتی آن انجام دادن کار 
خیر نیست، بلکه هدف مدیریت باج است به این شکل 
که تصمیم گرفته می ش��ود چقدر پ��ول صرف کدام 

قسمت شود که صداها بخوابد.   
 ام�ا در ای�ران انج�ام دادن کاره�ای 

عام المنفعه سابقه دارد.  

بله. در ایران از زمان قدیم هم همیش��ه کارهای 
خیریه وجود داش��ته اس��ت. در دوران زرتش��ت 
مشخص ش��ده بود که 10درصد ثروت باید صرف 
فقرا ش��ود. بعد که اس��ام به ایران آم��د، موضوع 
خمس و زکات و وقف مطرح شد. صنعتگرانی که 
طی یک قرن اخیر در کشور فعالیت داشته اند هم 
کارهای خیر زیادی انجام می دادند و باور داشتند 
که موفقی��ت کار بازرگانی ش��ان در گرو موفقیت 
جامعه اس��ت. خب فکرش را بکنید اگر در جامعه 
جنگ و بدبختی باش��د، پول��ی نمی ماند که یک 
بازرگان بخواه��د با آن فعالیت کن��د. از طرفی در 
جامعه آمادگی پذیرش تولیدات و محصوالت وجود 
نخواهد داشت. به طورکلی این رابطه دوطرفه است. 
این را شرکت هایی که در کشورهای توسعه یافته 
هستند، دیگر می دانند که چنین رابطه ای برنده- 
برنده اس��ت. مثا ببینید پش��ت این قضیه که در 
کشورهای توسعه یافته شرکت های معتبر و معروف 
در سطح جهانی شناخته شده هستند، اما در ایران 
چنین شرکت بزرگ و معروفی تقریبا وجود ندارد، 

حتما یک دلیل و فلسفه خاصی وجود دارد.   
 دلیل اصلی این مس�أله که ش�رکت های 
ایران�ی نمی توانند در س�طح جهانی مطرح 

شوند را در چه می بینید؟
مشکل این است که در ایران یک مدیر هیچ وقت 
نمی تواند یک برنامه ریزی 5 یا 10 ساله داشته باشد. 
یعنی نمی شود یک افق برنامه ریزی درست در نظر 
گرفت. درواقع در کوچکترین مسائل تا موضوعات 
کان، به آن شکل ثباتی دیده نمی شود که بتوان 
براساس آن با اطمینان برنامه ریزی کرد. اما در یک 
کشور صنعتی، یک فعال اقتصادی می تواند شرایط 
30  سال آینده را پیش بینی کند و براساس آن برای 

مسئولیت اجتماعی خود طرح ریزی کند.  
 مشکل این است که مسئولیت اجتماعی 
در ایران بیشتر به ش�کل تأسیس خیریه و 
کارهایی شبیه این ش�ناخته می شود.   غیر 
از این چ�ه راه هایی برای انجام مس�ئولیت 

اجتماعی یک شرکت یا سازمان وجود دارد؟
راه های زیادی وجود دارد. مثا تصور کنید یک 
شرکت صنعتی در یکی از محروم ترین مناطق ایران 
مشغول تولید است و برای توسعه کارخانه به 7  هزار 
نیروی متخصص و تکنیسین خوب برای 10 سال 
بعد احتی��اج دارد. با توجه ب��ه این که یک منطقه 
محروم چنین ظرفیتی ندارد، این نیرو باید از تهران 

یا شهرهای دیگر تأمین شود. 
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مراکز ترویج کسب و کار مسئوالنه در اروپا، آمریکا و خاورمیانه
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گفت وگو با علیرضا امیدوار درباره مسئولیت اجتماعی شرکت ها

خیران و صنعت گران

|    فاطمه ناموری راد  |    نایب رئیس مرکزجامع توانمندسازی زنان و خانواده |

 کسب وکار 
و مسئولیت اجتماعی

بحث هایی درباره وضع مسئولیت 
اجتماعی شرکت های ایرانی


