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«مسئولیتاجتماعی»درگفتوگوبا«سعیدمعیدفر»

جامعه مسئولیتپذیر
رفتار خشونتآمیز را از بین میبرد
«بس�ط بیگانگی بین مردم» عبارت�ی که اگرچه
در ظاهر طبیعی میآی�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 میگذرد،
در جامعه س�نتی س�ر بر میآورد و آش�ناییها را
کم میکن�د و دغدغهه�ای مردم را نی�ز برای هم
بیاهمیت جلوه میدهد .دیگر چه کس�ی به فکر
آنهایی است که در آن سر ش�هر و آن سر خیابان
زندگ�ی میکنن�د؟ کم ش�دن حس مس�ئولیت
اجتماعی اس�ت که به ش�کلهای گوناگونی نمود
پی�دا میکند .س�عید معیدفر ،جامعهش�ناس در
ای�ن گفتوگ�و از ابع�اد مختل�ف آن و دالیلی که
باعث ش�ده جامعه ایران با وجود سابقهای پررنگ
در حمای�ت از دیگری در جامعه ،اکنون به س�مت
بیتفاوت�ی اجتماع�ی و بیانگیزگی ب�رای انجام
مس�ئولیتهای اجتماعی برود ،میپردازد .شاید
امروزه با ش�نیدن نام مسئولیت اجتماعی بیشتر
یاد س�ازمانهای م�ردم نهاد بیفتیم ام�ا معیدفر
عقی�ده دارد که باید مس�ئولیت اجتماع�ی را در
حوزه ش�رکتها و بهطورکلی جامعه نیز بررس�ی
کرد .او همچنین بخشی از تشدید وضع فردگرایی
افراطی را در جامعه ،وجود سیاستهای نادرست
چندس�ال اخیر میداند که رابطه یک طرفهای 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 جامعهشناس عقیده دارد که وجود تشکلهای
دانش�جویی و میدان دادن به آنها در دانش�گاهها
میتواند حس مسئولیت اجتماعی و نفع عمومی
را در دانش�جویانی ک�ه بعده�ا میخواهن�د وارد
محیطهای کاری ش�وند بهوجود بیاورد یا در آنها
وارد شود.

بحث پاس�خگویی و مس�ئولیت اجتماعی
را در فضای جامعه ای�ران درحال حاضر چگونه
ارزیاب�ی میکنی�د و ت�ا چ�ه حد ام�کان طرح
اینگونه مسائل و پایبندی مردم و بنگاهها به این
اصول را میتوان انتظار داشت؟

متاس��فانه در چندس��ال گذش��ته تحتتأثی��ر
سیاستهای کالن مدیریتی روند فردگرایی افراطی و
گریز از نفع اجتماعی وضع تش��دید شدهای در کشور
پیدا شده اس��ت .هر چند در گذشته نیز این مشکل تا
حدی در جامعه قابل لمس ب��ود ،با وجود این ،اجرای
سیاس��تهای نادرست در دولت گذش��ته رابطه یک
طرفهای را از جانب دولت به س��مت مردم ایجاد کرده
است .در نتیجه به این تفکر که تنها دولت متصدی رفع
مشکالت در جامعه است دامن زده شده و میان تمام
اقشار جامعه نوعی توقع افراطی از دولت ایجاد شده که
حتی میان کارمندان دولتی نیز این شکاف و جدایی از
ساختار دولت مشهود است .بزرگ شدن دولت و نبود
این روحیه در دولت که از خ��ود تصویری در خدمت
مردم نشان دهد در گسترش این وضع موثر بوده است.
از طرفی فاصله افراد تاثیرگذار و نخبه جامعه از توده
مردم نیز روز به روز بیشتر ش��ده است که همین امر
دسترس��ی توده مردم را به افرادی که قادرند منادی
تغییری در زندگی روزم��ره آنها باش��ند کوتاه کرده
است .نمونه بارز بحث منفعتطلبی شخصی و دوری
از نف��ع اجتماعی را میت��وان در م��ورد اخیر ثبت نام
یارانهها س��راغ گرفت .آمار باالی 90درصد ثبت نامی
برای گرفتن یارانه با این توجه که عده زیادی از آنها به
این مبلغ نیازی نداشتند گواهی بر کمرنگ شدن بحث
مسئولیتاجتماعیدر جامعه است  .
نبود مدیری��ت در عرص��ه عمومی موجب بس��ط
بیگانگی میان آحاد مردم شده اس��ت .در حالیکه با
نگاهی به س��ابقه دینی و تاریخی مردم ایران میتوان
رگههای پررنگی از مسئولیت اجتماعی را شاهد بود.
نمونههایی از ای��ن گونه رفتارها در مناس��بات دینی
و همینطور جش��نهای ملی نمود دارد .با این وجود
در سایر عرصهها متاسفانه تنها در خالل روابط نزدیک
خانوادگی و آش��نایی میت��وان ردی از دگرخواهی را
مش��اهده کرد .مواردی چون واقعه میدان کاج  یا پل
مدیریت تهران ازجمله مصادیقی بودند که رفتار کامال
منفعالنه مردم در قبال ناگواریهای اجتماعی را نشان
داد  .
در ای��ن وضع چنانچ��ه افرادی هم بهعن��وان فعال
اجتماعی ظاهر شوند غالبا بهعنوان تهدید برای جامعه
قلمداد میشوند .نمونه آن را میتوان در نحوه برخورد
و نگاهی که به تعدادی از جوان��ان در مورد همدلی و
کمکرسانی به کودکان خیابانگرد چهارراه پارکوی
ش��د ،س��راغ گرفت .وجود تعداد اندکی خیریه و نهاد

فعال در عرصه اجتماعی در مقابل س��یل گس��ترده
آسیبهای اجتماعی نشاندهنده نوعی عدم توازن در
این عرصه است  .
تجربه نشان داده است که در همه جوامع با بزرگتر
ش��دن دولت و در نتیجه آن نحیفتر ش��دن عرصه
عمومی برای شهروندان شاهد بروز آسیبهای بیشتر
و همینطور بیانگیزگی و میل به گریز بیش��تر بین
مردم خواهیم بود .تشدید بحرانهای اخالقی نتیجه
ناگزیر چنین وضعیتی است .چرا که در جامع ه دارای
مس��ئولیتپذیری باال ،مردم وقت کمتری برای بروز
رفتارهای خشونتآمیز و مخرب اجتماعی دارند  .
چ�ه راهکارهای�ی را میتوان برای بس�ط
مفهوم مس�ئولیت اجتماعی در س�طح جامعه
و همینطور در س�طح ش�رکتها و سازمانها
توصیهکرد؟
موضوع مسئولیت اجتماعی سازمانها در 3حوزه
جامعه ،شرکتها و س��ازمانهای مردم نهاد تقسیم
میشود .از منافعی که شرکتها و سازمانها از اجرای
طرحهای مسئولیت اجتماعی بهره میبرند میتوان از
کسب اعتبار اجتماعی برای شرکتها ،سود بلندمدت
که در ازای پایداری ش��رکتی نصیب آنها میش��ود و
همینطور گسترش حس مفید بودن برای کارکنان
نام برد .مهمترین عایدی از اجرای طرحهای مسئولیت
اجتماع��ی در جامع��ه گروههای هدفی هس��تند که
منابع به منظور کمکرسانی به آنها صرف میشود  .
حرکتهای مردم نهاد باید شکل بگیرد.
لزوم اقدام در جهت بیگانگیزدایی در عرصه
مدیریت کالن کش��ور کامال ضروری اس��ت.
بهطور مثال به جای عریض کردن خیابانها و
محدود کردن دسترسی و تماس مستقیم افراد
با یکدیگر باید به دنبال گسترش عرصه عمومی
بود .درواقع تا هنگامیکه نتوانیم عرصه عمومی
فعال وبانشاطیداشته باشیمانتظارداشتنروحیه
مسئولیت اجتماعی در بین مردم بیهوده است .در
کشورهای توس��عهیافته با وجود اینکه ادعا
میشود فردگرایی باالیی در آنجا
حاکم است ،شاهد هستیم که
پاتوقها و عرصههای عمومی
متعددی برای تعامل بیشتری
ش��هروندان با یکدیگر وجود
دارد  .همین امر به باال رفتن
انگیزهه��ای اجتماعی در

جامعهکمکمیکند  .
مش��ابه این سیاس��ت را میتوان در ش��رکتها و
بنگاهه��ای اقتصادی نی��ز پی گرف��ت .ایجاد عرصه
عمومی در هر ش��رکت و فضا دادن به تش��کلهای
خرد میتواند روحیه همکاری و تعاون و همینطور
مس��ئولیتپذیری را بی��ن کارکن��ان افزایش دهد.
بسیاری از کارکنان یک شرکت از مسائل و مشکالت
یکدیگر آگاه نیس��تند .از این رو توج��ه به فضاهای
ملموس و نزدیکتر برای بسط مسئولیت اجتماعی
در جامعه نقطه آغاز مناسبی برای این مقصود خواهد
بود .همین امر میتواند در بلندمدت کارآیی کارکنان
شرکت را نیز ارتقادهد  .
چ�ه فعالیتهای�ی در تعری�ف ط�رح
ت اجتماعی سازمان میگنجد؟
مسئولی 
ف��ارغ از حمایته��ای م��ادی ،همدلی ک��ردن و
ته��ای عاطف��ی میتوان��د نش��ان از روحیه
حمای 
مسئولیت اجتماعی در شرکتها و سازمانها باشد.
اش��کال جزییتر آن نی��ز بنابر فعالیتها و ش��رایط
خاص موجود قابل طرح اس��ت .بنگاههای اقتصادی
میتوانن��د در مباح��ث اجتماع��ی ازجمله معضل
کودکان کار وارد عرصه شوند  .مدیران سازمانهای
مردم نهاد باید هنگام تعامل و مذاکره با ش��رکتها
خ��ود را به جای مدی��ران آنها بگذارن��د و با توجه به
مالکهای تصمیمگیری آنها در راس��تای مأموریت
و حوزه کاری ش��رکتها با آنها روبهرو ش��وند .پیدا
کردن توافقی که به بازی برد-برد منجر شود و پرهیز
از نگاه صرفا درآمدی به ش��رکتها باید در اینگونه
تصمیمگیریها لحاظ شود.
سازمانهای مردم نهاد و سایر تشکلهای
مرتب�ط در فض�ای اجتماع�ی کنون�ی ایران
چه وضعیت�ی دارند و چ�ه ظرفیتهایی برای
اینگونه انجمنها به منظور بس�ط مسئولیت
اجتماعی در جامعه قابل تصور است؟
س��ازمانهای غیردولتی بهعن��وان عوامل اثرگذار
در امور فرهنگ��ی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاس��ی
جامعه ،نقش ارزندهای دارند .آنها در فرهنگس��ازی
در جامعه و ش��ناختن و ریشهیابی مسائل اجتماعی
و ارای��ه راهحله��ای علمی ب��رای رفع کاس��تیها،
میتوانند با تقوی��ت خودب��اوری و بکارگیری توان
بالقوه و نیروی کارآمد قش��ر عظیم��ی از مردم ،مانع
هدر رفتن استعدادها ش��وند .تشکلهای غیردولتی
فرصت مناس��بی برای حض��ور افراد جامع��ه به آنها
میدهند تا با انجام کارهای داوطلبانه ،به رشد فکری
و باال بردن تواناییهای خود بپردازند که اثرات مثبت
آن در عرصه خانواده و جامعه ،انکار ناش��دنی است.
همچنین این سازمانها با جلب اعتماد و کمکهای
مردم��ی ،در ابع��اد مل��ی و بینالملل��ی ب��رای رفع
گرفتاریهای اجتماعی ،میتوانند عرص ه مناس��بی
برای س��ازمانها ایجاد کنند تا این سازمانها در این
عرصه به ایفای نقش پرداخته و مسئولیتهای خود
را در قبال جامعهای که محور فعالیتهای اقتصادی
آنها است ،انجام دهند.
وقتی سرمایههای بنیادین در جامعه تقویت شود
شاهد گسترش NGOها و سازمانهای مردمنهاد
فعال در عرصه رس��یدگی به آس��یبهای اجتماعی
خواهیم بود .درواقع NGOه��ا خود معلول چنین
فضای��ی هس��تند .فعالیته��ای تبلیغ��ی اینگونه
سازمانها میتواند خود موتوری برای بسط سرمایه
اجتماعی در جامعه ش��ود  .ایجاد تشکلهای صنفی
در س��ازمانها یا رفع موانع بر س��ر تشکیل اینگونه
انجمنها قدم موثر دیگری در این راس��تا است .هر
چند وجود چنین تشکلهایی ممکن است سازمان
مربوطه را دچار چالشه��ای جدیدی کند اما اثر آن
در بلندمدت عاید کل جامعه خواهد شد.
همینطور در س��طح دانش��گاهها تسهیل شرایط
برای ایجاد تشکلهای داوطلبانه میتواند به ارتقای
روحیه مسئولیت اجتماعی در سازمانهای آتی که
این افراد در آنها مشغول به کار میشوند کمک کند.
به بلوغ رس��یدن بنگاهها الزمه اثربخشی طرحهای
مس��ئولیت اجتماعی و گنجاندن آن در اساس��نامه
ش��رکتها اس��ت .گره زدن چالشه��ای اجتماعی
موجود در منطقه با مأموریت س��ازمانی شرکت باید
در تعریف طرحهای مسئولیت اجتماعی لحاظ شود.
اجرای طرحهایی مشابه روز کار داوطلبانه
کارکنان را تا چه میزان در ایجاد فضای مساعد
برای پذیرش طرح مسئولیتپذیری اجتماعی
مناس�ب میبینید و توجه به چ�ه عرصههایی
را ب�رای اثرگ�ذاری بیش�تری اینگونه طرحها
پیشنهادمیکنید؟
متأسفانه به دلیل تفرد ش��دیدی که درحال حاضر
بین آحاد م��ردم جامعه وج��ود دارد ،ام��کان وجود
مش��کلی خاص برای تعداد زیادی از افراد وجود دارد
در حالیکه هیچ اق��دام جمعی برای رفع آن ش��کل
نمیگیرد .اجرای سازوکارهایی که به نزدیکی و تعامل
بیشتر شهروندان منجر ش��ود ،در زدودن این اتفاقات
در سطح جامعه موثر خواهد بود .در این بین توجه به
روابط موجود در محیطهای نزدیک و داخل سازمانی
که درگیری بیش��تری را ب��رای افراد ایج��اد میکند
میتواند شروع مناسبی برای رسیدن به مطلوب نهایی
جامعهباشد.
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خیران و صنعتگران
متاس��فانه در ایران اوال مدیرانارشد حوصله فکر
پس هزینههایی مث��ل خوابگاه ،آم��وزشدادن و
رفتوآمد اینها به ش��رکت تحمیل میشود .حاال با کردن ب��ا این س��بک را ندارند چون ظاهرا دردس��ر
توجه به این ش��رایط ،بهتر اس��ت این شرکت ،یک و درگیریه��ای زی��ادی دارد .دیگر اینک��ه ظاهرا
مرکز آموزش فنی و حرفهای در آن منطقه بس��ازد پیچیدگی و بلوغ فکری س��ازمانی در کش��ور به آن
که یکس��ری نیروی متخصص ج��وان تربیت کند حد نرس��یده و س��وم اینکه فضای کس��بوکار ما
که بتواند برای تأمین نیروی تکنیس��ین از نیروهای آنقدر ناپایدار اس��ت که اج��ازه نمیدهد به چنین
آموزشدی��ده و متخصصش��ده در هم��ان منطقه چیزهایی فکر ش��ود .ب��ه همین دلی��ل پروژههای
استفاده و آنها را استخدام کند .در این حالت میشود مس��ئولیتاجتماعی شرکتها همه ش��بیه به هم
برایشرکتیکافقدید20سالهدرنظرگرفتکهدر هس��تند .گزارشه��ای هیأتمدیرهه��ا و مجم��ع
آن زمان میزان تولید روزانه شرکت به چند برابر عدد ش��رکتها را که نگاه کنید ،مش��خص میشود که
فعلی تغییر پیدا کند .وقتی چنین برنامهای هست ،معموال ت��ه این گزارشها همه یا کمک به س��اخت
بایدبرایتأمیننیرویانسانیهمفکریکرد.بنابراین مس��جد یا مدرس��ه ،حمایت مالی از یک همایش یا
یک دید کلی وجود دارد و برای رسیدن به این هدف ،چاپ کت��اب ،کمک به NGOی خ��اص ،کمک به
یکمرکزآموزشفنیوحرفهایتأسیسمیشودکه ساخت جاده ،لولهکش��ی آب و ...است .یعنی تقریبا
همین میشود انجامدادن یک مسئولیت اجتماعی    .همه برنامهها ش��بیه ه��م هس��تند و در هیچکدام
البته معم��وال مدیران ما کمتر به ای��ن موضوع  فکر خالقیتیدیدهنمیشودوربطیهمبهاستراتژیهای
میکنند که بخشی از منابع شرکت خود را به برطرف کسبوکار شرکتها ندارد و عمال همه هزینههایی
کردن چالشهای اجتماعی واقعی کشور اختصاص استکهتحمیلمیشود.برایهمینخیلیکمدیده
دهند .در موضوع مسئولیتاجتماعی کل حرف این میشود که یک شرکت بیاید یک جلسه هیأتمدیره
است که چطور باید در قبال جامعه مسئول بود .حاال را درس��ال اختصاص بدهد به بحث استراتژیهای
اینجامعهچیست؟اینجامعهشاملکارمندشرکت ،مسئولیتاجتماعی و خیلی کم دیده میشود یکی
هیأتمدیره ،مش��تری ،پیمان��کار و تأمینکننده ،از اعض��ای هیأتمدیره پا پیش بگ��ذارد و بگوید که
محیطزیست و منطقه جغرافیایی که در آن فعالیت خودش محصول برنامههای مس��ئولیتاجتماعی
میشود و    ...اس��ت و صرفا شامل مردم یک منطقه است .خیلی کم پیش میآید در شرکتهای بورسی
و بزرگ ،یک کمیته مس��ئولیتاجتماعی در سطح
محرومیکهشرکتدرآن قراردارد،نیست   .
بنابراین اگر قرار باش�د یک تعریف کلی از هیأتمدیره تش��کیل ش��ده باش��د .درحالیکه در
«مسئولیتاجتماعیشرکتها»داشتهباشیم ،دنیا اینها مس��ائل پیشپا افتادهای است که حداقل
10سال پیش حل شده است .االن وضع ایران به این
بهچهصورتخواهدبود؟
ببینید ،درواقع مسئولیتاجتماعی ،مجموعهای شکل اس��ت ،اما وضع دنیا تکامل زیادی پیدا کرده.
از فعالیتهای داوطلبانه است .یعنی کسی نمیتواند مسئولیتاجتماعی در دنیا حتی از لحاظ مفهومی و
شرکتی را مجبور به انجام مسئولیتهای اجتماعی لغتی هم تکامل پیدا کرده اس��ت .یعنی یک زمان از
کند .بعد هم اینک��ه مس��ئولیتاجتماعی فراتر از عبارت «شهروندی شرکتی» استفاده میکردند که به
اجرای حداقل الزامات قانونی اس��ت .یعنی کس��ی این معنا بود که همانطور که فرد بهعنوان شهروند
نمیتواند بگوید من حقوق کارگر را با یک دستکش یکس��ری تکالیف و مس��ئولیتها را برعهده دارد،
اضافه میده��م ،پس مس��ئولیتاجتماعی را انجام یک ش��رکت هم بهعنوان یک ش��هروند اجتماعی
دادهام .بهطورکلی تعریف به این صورت میشود که مسئولیتها و تکالیفی را برعهده دارد .حتی آنقدر
مسئولیتاجتماعی یعنی فعالیت داوطلبانهای که این بحث داغ شد که سوییس طرحی را مطرح کرد
فراتر از اجرای حداقل الزامات قانونی باشد که اثرات که به صورت نمادین به شرکتها ،مانند شهروندان
مثبت فعالیت شرکت را حداکثر و اثرات منفی آن را حق رأی داد .بعد خود این مفهوم شهروندی شرکتی
تکامل پیدا کرد چون محدود به کارهای خیریه شده
بهحداقلبرساند   .
عمال مدل انجام مس�ئولیتاجتماعی در بود .بعد از این عبارت «مسئولیتشرکتی» مطرح شد
یکشرکتایرانیبایکشرکتخارجیچطور که به شرکتها مسئولیت میداد که در قبال کارمند
و پیمانکار ،زنجیره تأمین و ...مسئولیت پیدا میکرد.
متفاوتاست؟
فرض کنید یک مدیر بانک ممکن اس��ت تصمیم ازسال 2008به بعد مفهوم «پایداریشرکتی» مطرح
بگیرد اس��تراتژی و برنامههای مسئولیت اجتماعی ش��د که میگفت دلیل اینکه ش��رکتها باید کار
خود را تعریف کند .اگر به روش نوین و مدرن بخواهد خیر انجام دهند ،یکی این است که باید آسیبهای
کارکند،اولیککمیتهمسئولیتاجتماعیتشکیل اجتماع��ی جامع��ه کم ش��ود ،دیگر اینک��ه تصور
میدهد و چند نفر حس��ابدار هم آنج��ا میگذارد سوءاستفادهگر و منفعتطلب بودن شرکتها از بین
و خیل��ی بخواهد خ��وب عمل کن��د ،احتماال مدیر برود .واقعیت هم این است که فعالیت اقتصادی یک
روابطعموم��ی را هم بهعنوان دبی��ر کمیته انتخاب شرکت باید طوری اداره شود که کسبوکار خودش
میکند.بعدبرنامههاراکهبررسیمیکنندبهمواردی وجامعهاشپایدارشود   .
رفتاری که در دنیا باعث شد شرکتها برای
مث��ل حمایت مالی از انتش��ار یک کت��اب ،حمایت
مال��ی از یک خیریه کوچک و مواردی از این دس��ت برنامهریزی و انجام مسئولیتهای اجتماعی
میرسند و بعد هم که بودجه تمام میشود .درنهایت تشویقشوند،چهبود؟
موضوعایناستکهکسبوکارنبایدطوریباشد
الگوی تصمیمگیری اکثر شرکتهای ایرانی به این
که منابع یک منطقه را غارت
شکل است که بهنظر چندان
کند که نسل آینده دسترسی
مطلوب نمیرس��د .مدیران ما
درواقعمسئولیتاجتماعی،
به آن نداشته باشد .یعنی اگر
معموال نسبت به چالشهای
مجموعهایازفعالیتهای
مسأله استفاده از یک معدن
اجتماع��ی واقع��ی کش��ور
داوطلبانهاست.بعدهماینکه
است ،باید طوری از آن معدن
آگاه��ی ندارن��د ،از آنطرف
مسئولیتاجتماعیفراتراز
لهای
بهرهبرداریشودکهنس 
دس��تگاههای سیاس��تگذار
اجرایحداقلالزاماتقانونی
آینده هم بتوانند از این معدن
که شرایط چنین مطالعاتی را
است.یعنیکسینمیتواند
اس��تفاده کنند .یا کشاورزی
برای مدی��ران تصمیمگیرنده
بگوید من حقوق کارگر را با
باید طوری باشد که نسلهای
شرکتها فراهم نکردهاند هم
یکدستکشاضافهمیدهم،
آینده هم بتوانند از زمین برای
امکان آگاهشدن آنها را فراهم
پسمسئولیتاجتماعیرا
کشاورزی استفاده کنند .در
نمیکنند .ط��رف دیگر قضیه
انجام دادهام
دنیا وقتی دیدند با حرف زدن
این است که بانکی که گفتیم،
و ش��عار دادن مش��کلی حل
اگر بخواه��د ب��ا پیشزمینه
انجام مسئولیتاجتماعی فکر کند ،میتواند بگوید نمیشود،برایمسئولیتاجتماعیشرکتهاتعداد
یکی از چالشهای اصلی کشور همیشه نرخ اشتغال زیادیابتکار،اقدام،سازمانواستانداردراهانداختند
پایین و نرخ بیکاری باال بوده .همیشه هم گفته شده و گفتند این استانداردها و سازمانها ،چارچوبها و
که منابع مالی محدود اس��ت و جوانان نمیتوانند از ابزارهادرنهایتبحثمسئولیتاجتماعیشرکتیو
طریق دریافت وام ،فعالیت اقتصادی داش��ته باشند .پایداریشرکتی را جابیندازد .در این زمینه قوانین
االن اگر بانکهای بزرگ دنیا در کش��ورهای درحال و اس��تانداردهای زیادی مشخص شد .ازجمله آنها
توس��ع ه خوب ،مثل مالزی را که محیط کسبوکار معاهده جهانی سازمان ملل که هرسال شرکتها  ،
پایدارتری دارند نگاه کنیم میبینیم مثال در راستای NGOها ،شهرداریها ،دانشگاهها و دولتها جمع
انجام مسئولیتاجتماعی آمدهاند در جهت توسعه میش��وند و بحث میکنند که چطور چالشهای
کارآفرینی قدم برداش��تهاند .این بانکها یکسری جهانیراحلکنندکهجهانپایدارترشود.
 ISO 26000ک��ه هم��ان اس��تاندارد
کمپینهاییراهمیاندازندکهبتوانندازجوانهاییکه
مدلهایاقتصادیخوبیدارندوتااندازهایپیشرفت مسئولیتپذیری اجتماعی است هم تأثیر زیادی
داش��ت .ابداع دیگر ،صندوقهای سرمایهگذاری
همکردهاند،حمایتکنند.
ببینید ،االن ش��رکتهای کوچک و متوس��ط یا مس��ئوالنه ب��ود ک��ه براس��اس آن ش��رکتها و
ش��رکتهای خانوادگی در کش��ور ما بسیار ضعیف بورسه��ای دنیا را طبقهبن��دی کردند که معلوم
عمل میکنن��د .بنابراین خوب اس��ت که طرحی با شود هرکدام از ش��رکتها چطور رفتار میکنند
عنوان سرویسهای بانکی برای شرکتهای کوچک و س��رمایهگذاران را تش��ویق کردند ک��ه در این
و متوسط و س��رویسهای بانکی برای شرکتهای شرکتها سرمایهگذاری کنند چون مسئوالنهتر
خانوادگی مطرح ش��ود و بعد از این شرکتهایی که عم��ل کردهان��د و پایدارترند و احتم��ال اینکه
میتوانندبهعنوانموتورمحرکاقتصادکشورفعالیت فساد مالی داشته باش��ند ،کمتر است و احتمال
کنند ،بیشتر حمایت شوند ،از این طریق آنها توانمند اینکه نرخ سود سهامش��ان ناگهان سقوط کند،
میش��وند و در نتیجه وامهای بد بانک کم میشود .کمتر اس��ت .چ��ون پایدارت��ر اداره میش��وند و
یعنی اگر قبال نرخ وامهای ب��د بانک 20درصد بوده ،س��اختار راهبری ش��رکتی آنها محکمتر اس��ت،
با این حرکت به 10درصد میرسد .یعنی اگر بانکی بنابراین قابلپیشبینیتر هس��تند .صندوقهای
برنامه مس��ئولیتاجتماعی تعریف کرده باشد ،این سرمایهگذاری مسئوالنه راه افتاد و شاخصهایی
برنامه کامال در راستای تحقق استراتژیهای تجاری ایجاد ش��د به نام ش��اخصهای س��رمایهگذاری
و چالشهای کسبوکار آن بانک است   .درواقع این مس��ئوالنه که به س��رمایهگذاران در بورسهای
بانک مدرسه تأسیس نکرد ،یا جاده نساخت .اساسا دنی��ا توصی��ه میک��رد در چ��ه ش��رکتهایی
س��رمایهگذاری کنند و سرمایهگذاران میگفتند
اینکارهاوظیفهیکبانکنیست  .
به نظر ش�ما دلیل اینکه در کشور ما انجام فقط در شرکتهایی که مسئوالنه عمل میکنند
مس�ئولیتهای اجتماعی ش�رکتها معموال س��رمایهگذاری میکنند نه در ش��رکتهایی که
موفق نیست و همیشه یک شرایط کلیشهای شراب ،اسلحه ،اس��باببازیهای ناایمن و ...رفتار
اخالقی مدیران برای آنها مهم بود.
دارد،چیست؟

