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پایداري محیطی و استراتژي ،مسئولیت اجتماعی ،اخالق  

 
یادگیرياهداف   

 این فصل به شما کمک می کند که دریابید:

رفتار اخالقی در یک کسب و کار از استاندارد ها و هاي : چگونه استاندارد 1هدف یادگیري 
  هنجارهاي اخالقی جامعه و فرهنگی که شرکت در داخل آن عملیات می کند، متفاوت نیست. 

  است. استراتژي هاي غیر اخالقی کسب و کار رفتار ها و  : چه چیزي منشا2هدف یادگیري 

  ونه است.چگ :  هزینه هاي شکست اخالقی کسب و کار3هدف یادگیري  

: مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت و پایداري محیطی چیست و چگونه شرکت ها 4هدف یادگیري 
   برقرار می کنند. توازن سهامدارانبه  نسبت مسئولیت اقتصادي خودو   وظایفاین  بین 

  

  

  

  



خود را می کنیم تا  با موازین ما خودمان را به عنوان نیکوکار و نوع دوست نمی دانیم. این فقط راهی است که ما تمام تالش 
 اخالقی پیش برویم حتی در یک محیط کسب و کاري.

 کرگ نیومارك1- بنیانگذار  شرکت کرگلیست2

  

  !زمان هستدرست، همیشه براي انجام کار 

 مارتین لوترکینگ3- فعال حقوق مدنی و بشر دوست.

  

  پایداري، تضمین آینده زمین، یک بازي بی پایان است، بیان بی انتهاي سخاوت است از جانب یکی براي همه. 

 پل هاوکن4- بنیانگذار شرکت اروون5 و نیز هم بنیانگذار شرکت اسمیت و هاوکن6. 

  

  

که در اقتصاد هاي بازار یا سرمایه داري، یک شرکت مسئولیت دارد تا سود تولید کند و کسب و کار خود را  بدیهی است
د که براي ا کننررشد دهد. مدیران شرکت هاي دولتی وظیفه اي امانتی دارند تا عملیات بنگاه اقتصادي را به گونه اي اج

 فه دارند تا از قانون اطاعتین  وظآیک شرکت و پرسنل سهامداران شرکت تولید ارزش کند. همچنین واضح است که 
مه پرسنل قانونی برود  و ه دارد تا به فراتر از ملزوماتین وظیفه را او مقررات دولتی را ارج بنهند. اما آیا یک شرکت  کنند
رجیحات نیاز ها و تآیا شرکت موظف است که مستقل از را براي انجام استاندارد هاي اخالقی سطح باال مسئول سازد؟  خود

وجدان  ،مشتریانش، در بهسازي جامعه سهیم باشد؟ آیا یک شرکت باید با اختصاص بخشی از منابع خود به بهسازي جامعه
را نشان دهد؟ آیا باید ابتکارات استراتژیکی را در برابر اثرات منفی احتمالی  بر نسل هاي آینده جمعیت جهان  7اجتماعی
  نشان دهد؟

این فصل  بر این موضوع متمرکز است که همچنان که یک شرکت در مسیر تالش در جهت طراحی و اجراي استراتژي 
) به شیوه اي اخالقی عمل 1که ارائه دهنده ارزش براي مشتریان و سهامداران است، وظایفی هم در قبال این موارد دارد؛ 

خود را در جهت بهبود  تندرستی کارکنانش ، اجتماعاتی  که  ) یک شهروند شرکتی متعهد باشد و برخی از منابع2کند ؛
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) رویه هاي کسب و کاري را اتخاذ نماید که از منابع طبیعی، و منافع 3در آن فعالیت می کند و کل جامعه تخصیص دهد؛ 
   نسل هاي آینده محافظت می کند و بهزیستی سیاره زمین را حفظ می کند.

  چیست؟منظور ما از  اخالق کسب و کار 

  

  :  1هدف یادگیري 

چگونه استاندارد هاي رفتار اخالقی در کسب و کار، هیچ تفاوتی با استاندارد ها  و هنجار هاي اخالقی فرهنگ و جامعه  
  بزرگ تري که در واقع شرکت در آن به فعالیت می پردازد ندارد.

  

کار، کاربرد اصول و استاندارد هاي اخالقی اخالق، مربوط به اصول رفتاري درست یا نادرست است. اخالق کسب و کال 
و کار، از  اصول اخالقی در کسب } 1{ در مورد اقدامات و تصمیمات سازمان هاي تجاري و رفتار کارکنان آن هاست

 ت.  چرا؟ چون کنش هاي  کسب و کار باید در زمینه استانداردهاي درستفاوتی با اصول اخالقی در کل ندارند ،لحاظ مفاد
موقعیت هاي خاص  جامعه قضاوت شود، نه با توجه به مجموعه اي خاص از استاندارد هاي اخالقی  که تنها در نادرستو 

غیر اخالقی و مذموم می باشد، در نتیجه در دنیاي کسب و کار هم کال . اما اگر نادرستی، قابل کاربرد استکسب و کار 
در هر -تامین کنندگان، کارکنان، سهامداران، رقبا و یا دولتبه  چه به مشتریان ربط داشته باشد چه حال -همین طور است
آزار  به دیگران یعنیدر همه این شرایط مذموم و غیر اخالقی است. اگر اخالقی بودن  ، به طور یکسانصورت نادرستی

ه ایمنی را کنار بگذارند، حاال هر چ راب یا فاقدند تا یک محصول خو کار ها به طور اخالقی مجبور نرسانیم، پس کسب
سنل پر کهقدر که خرج داشته باشد.  اگر یک جامعه رشوه خواري را غیر اخالقی می داند، در نتیجه غیر اخالقی است 

و نند براي مشتري بذل و بخشش ک یا ن خود کنند وآبپردازند و قرار داد هاي دولتی را از پولی شرکت به مقامات دولتی 
مند این کار نیاز و هدیه بخرند تا کسب و کار خود را حفظ کنند. به طور خالصه، رفتار اخالقی در موقعیت هاي کسب

مدیران ورده شوند. به عنوان یک پیامد آاست که هنجارهاي پذیرفته شده عمومی در مورد درست و نادرست در نظر 
پیش رو داشتن هنجارهاي مستمر و  ي رعایتبرا –ک وظیفه در واقع، ی -اجبار را پیش روي خود دارند شرکت ها، یک

 و پیاده سازي استراتژي.  طراحیهنگام به اخالقی 

  مفهوم اصلی

اخالق کسب و کار، با کاربرد اصول اخالق کلی در مورد اقدامات و تصمیمات کسب و کار و نحوه 
  رفتار کارکنانش  سرو کار دارد.

  



  

ی وابسته به هنجارهاي محلصرفا ریشه استاندارد هاي اخالقی در چیست؟ آیا آنها جهان شمول هستند یا 
  اند؟

  

پندارهاي درست و غلط، عادالنه و غیر عادالنه، اخالقی و غیر اخالقی در همه جوامع و فرهنگ ها وجود دارند. اما سه 
واهیم پدید آمده اند. می خهاي اخالقی در بین فرهنگ ها قرار دارند  استانداردمکتب متمایز اندیشه در مورد گستره اي که 

ه در القی را در همه مکان هایی کاخ هايیا شرکت هاي چند ملیتی  می توانند مجموعه اي یکسان از استاندارد ببینیم که آ
  نها عملیات می کنند، استفاده کنند؟آ

  1مکتب عام گرایی اخالقی

درست و نادرست، عام و جهانی هستند و فراتر از یعنی با توجه به مکتب عام گرایی اخالقی، مهمترین مفاهیم پایه اي، 
دهد) ن شخصی دروغ نگوید و کسی را هم فریب}  به عنوان مثال، راستگو بودن(یعنی 2جامعه، فرهنگ و دین می باشند. {

رواج دارد، وجود دارد. به همین ترتیب، نشان دادن یکپارچگی در همه آن چیزي که در بین ملل، به عنوان درست 
ادیان،  و همه  فرهنگ هادر مفاهیمی می باشند که  ،شخصیت، آزار و فریب ندادن دیگران، برخورد با دیگران با نیرنگ

  محبوب هستند. 

 

  م اصلیومفه

نادرست، جهان شمول و عام هستند و براي مکتب عام گرایی اخالقی بیان می دارد که  پایه اي ترین مفاهیم درست و 
  اعضاي همه جوامع، شرکت ها و افراد حوزه کسب و کار کاربرد دارند.

  

ند کشورهایی که چکال چند گانه و  يدر فرهنگ ها تدرست و نادرسو رفتارهاي توافق اخالقی مشترك در مورد اعمال 
قی جهان شمول را دریابیم. استاندارد هایی که براي همه اعضاي هد تا استاندارد هاي اخالدفرهنگ را دارند به ما اجازه می 

ویژگی ها و خواص رفتاري آن گرا  مجامعه و شرکت ها و افراد حوزه کسب و کار به کار می روند. این اصول اخالقی عا
نشان از خود ا نها رآ را پیش می نهد که با فضیلت هستند و از یک فرد خوب انتظار می رود تا به آنها اعتقاد داشته باشد و

بیان می دارند که این مکتب براي همه اعضاي یک جامعه قابل اجرا  ،دهد. بنابراین، هواداران مکتب عام گرایی در اخالق
 مثال عنوان به} 3جهانی اخالق را رعایت کنند. { جهان) باید استاندارد هايدر همه است (همچنین همه پرسنل شرکت ها 

 و دهند می قرار خطرناك و سمی شیمیایی مواد معرض در را کارگران دانسته که هایی شرکت که دارند قبول معجوا اکثر در افراد ،
                                                           

1 Ethical Universalism 



 این خالقیا گرایی کل مکتب  قوت نقطه  .کنند نمی رعایت را اخالق  بفروشند، است ناامن و مضر کاربران  براي که را محصوالتی یا

 یک کارکنان که فرهنگی یا کشور به  توجه بدون تا برد می بهره متعدد هاي فرهنگ و  جوامع جمعی هاي دیدگاه  از که است

 می تعریف را اخالقی غیر و  اخالقی کار و کسب رفتار یک آنچه مورد در  را مشخصی هاي مرز ، کنند می فعالیت  آن در شرکت

 سنت هنگی،فر اعتقادات با زیادي تفاوت که اخالقی،  دینبنیا هاي استاندارد  به توجه با که معناست بدین این  کند. می ایجاد  کند،

 رتاسرس در مساوري طور به بیش و کم که دهد توسعه را اخالقی کدهاي تواند می ملیتی چد شرکت یک ندارند، مذهبی عقاید یا و ها

  شود. می گرفته کار به اش جهانی عملیات

مختلف براي پرسنل مختلف شرکت که از فرهنگ هاي مختلف با وجود استاندارد هاي اخالقی ما این باعث می شود تا 
  هستند، دچار مشکل نباشیم. 

  1مکتب نسبی گرایی اخالقی

نسخه هاي تجویزي براي اخالق عام گرا وجود دارد(مانند راستگو و مورد اعتماد بودن) با این  ،در حالی که بدون شک
 رفتار اخالقی یا غیر اخالقیهاي مختلف شالوده زمینه ها و بین جوامع مختلف وجود دارد که اي حال، تنوع قابل مشاهده 

سنت ها، ارزش هاي اصلی و هنجارهاي رفتاري  آداب و رسوم اجتماعی،نشان می دهد. در واقع،  عقاید دینی،  در آنها را
در مورد این که چه چیز عادالنه یا ناعادالنه ن هم آد نبه میان آی مختلف د تا استاندارد هاي اخالقینمتفاوت  باعث می شو

و  مدیران اروپاییمعموال است. به عنوان مثال،  تغیر اخالقی است و یا از لحاظ اخالقی، درست یا نادرس است، اخالقی یا
ل مکان قمریکایی از استاندارد هاي کسب و کار خاصی استفاده می کنند که از حقوق  بشر دفاع می کند مانند آزادي نآ

یا سکونت در یک نقطه، آزادي گفتار و عقیده سیاسی، حق حفظ مسائل خصوصی. در چین، تعهد اجتماعی به حقوق پایه 
لحاظ  آن چه از ننقشی کوچک را در تعیی ،مالحظات ضعیف حقوق بشریعنی در این کشور، اي انسانی، پایین است. 

در ژاپن مدیران معتقدند که نشان دادن احترام . د، بازي می کنداخالقی در مناسبات کسب و کار، درست یا غلط می باش
 هاي اخالقی استانداردمسلمان، مدیران،  هايدر کشورمعموال  به منافع جمعی جامعه، مالحظه اخالقی بسیار مهمی است.

منطبق با تعالیم محمد (ص) را به کار می برند. در نتیجه، مکتب نسبی گرایی اخالقی از یک الگوي خاص براي همه بهره 
می گیرند. در واقع در این کشورها،  استفاده از مکتب نسبی گرایی اخالقی، براي قضاوت در مورد مناسب بودن اعمال 

کلی نامناسب است. از سوي دیگر، تز زیر بناي نسبی گرایی اخالقی این است  که  کسب و کار و رفتار پرسنل شرکت، به
ر، باید یا خی لحاظ اخالقی درست هستندچنانچه بخواهیم بررسی کنیم که کنش هاي خاصی یا رفتارهاي مشخصی از 

ت می پذیرند. ن ها این کنش هاي خاص صورآچهارچوب کشور را بررسی کنیم که در یا فرهنگی هنجارهاي اخالقی 
 ير استاندارد هاد فرهنگیبین  تفاوت هاي بین کشوري ومی بینیم که براي کسب و کار ها، این بدان معنا است که وقتی 

نها نسبت به استاندارد هاي آاستفاده شود و براي  2ندارد هاي اخالقی محلیاستااخالقی وجود دارد، مناسب است تا از 
وقتی مساله  اخالق کسب و کار در میان } در جهان نسبی گرایی اخالقی، 4. {اولویت قایل شویم داخلیی در بازار اخالق

                                                           
1 Ethical Relativism 
2 Local Ethical Standards 



 در اه شرکت رفتار مورد در قضاوت جهت نادرستی یا درستی هاي معیار  بنابراین و  مطلق هاي کمی وجود داردباشد، 

   دارند. برخور کمی گرایی مطلق از و اند نسبی مختلف بازارهاي و ها کشور

  مفهوم اصلی

کشورها  هنجارهاي رفتاري گوناگون در بین و مکتب نسبی گرایی اخالقی، به این مساله اشاره دارد که عقاید مختلف دینی
 قی درستو فرهنگ هاي مختلف می توانند مجموعه اي چندگانه از استاندارد ها را در مورد این که چه چیز از لحاظ اخال

   .ورندیا نادرست است. به وجود آ

 
پندار اشتن دداب و رسوم محلی، آن با هاي اخالقی محلی براي تناسب داشتاین نیاز به حد فاصل قایل شدن بین استاندارد 
به مجموعه اي استاندارد هاي اخالقی چند  ،در این زمینه کسب و کارصحیح محلی عادالنه و مناسب و در نهایت اقدامات 

پیش روي ما می نهد. به  1چالش هایی را در مورد دوراهی هاي اخالقی ،م چنینهمساله، مجال ظهور می دهد. این  ،گانه
  دو مثال زیر توجه کنید:

  

  استفاده از نیروي کار پایین تر از سن مجاز

در کشورهاي صنعتی، استفاده از نیروي کار پایین تر از سن مجاز، یک تابو محسوب می شود. فعاالن اجتماعی، معتقدند 
سال به عنوان کارکنان تمام وقت استفاده  18که کودك کار نباید وجود داشته باشد و شرکت  ها نباید از کودکان زیر 

د مجاز که از کارگرانی با سنی پایین تر از حه از تولید کننده هاي خارجی، نها معتقدند که نباید از آن دستآکنند. همچنین 
نتر شرکت ها قوانینی را گذاشته اند  که استفاده از نیروي کار با سن پایی. بسیاري از محصولی وارد کرداستفاده می کنند،  

 ،در اریتره، ازبکستان، میانمار، سومالی . گرچهندسال را در نظر گرفته ا 18از حد مجاز  را ممنوع می کند و حداقل، سن 
کودکان به عنوان به اله رواج دارد که سکشور دیگر، این م 50سودان، کره شمالی، یمن و بیش از  ،زیمبابوه، افغانستان

قوانین  ال معمو ،مانند چین، هند، روسیه و برزیل ،. در سایر کشورهانگریسته می شودکارگران بالقوه و یا حتی ضروري 
کودك میلیون  168سازمان جهانی کار، تخمین زد که حدود  2013 سال }  در5یروي کار چندان حمایت نمی شوند. {ن

  } 6در کارهاي خطرناك درگیر بودند. {نیز  میلیون از آن ها 85سال کار می کنند و  17تا  5با سنین بین 

اند عه هنجار هاي اخالقی معتبر وجود ندارد که بتوهیچ معیار و نسخه یکسانی براي مجموتحت لواي نسبی گرایی اخالقی، 
  رفتار کارکنان شرکت را با آن ارزیابی کرد.

  

                                                           
1 Ethical Dilemma 



با وجو اینکه قرار گرفتن کوکان کار در معرض کارهاي خطرناك با ساعات طوالنی بی تردید رقت انگیز و اسف ناك 
هاي محروم از شدت فقر نمی توانند زندگی خو را است اما واقعیت این است که در بسیاري از کشور هاي فقیر  ، خانواده 

ن ها آز ن که اآفرستادن کودکان به مدرسه به جاي براي این خانواده ها،  .بدون تالش اعضاي جوان تر خانواده بگذرانند
 12 یکار بکشند انتخابی واقع بینانه نیست. اگر چنین کودکانی اجازه نداشته باشند که کار کنند (به خصوص در گروه سن

آنها مجبور می شوند به خیابان ها  -به خاطر فشار ایجاد شده توسط گروه هاي فعال در کشور هاي صنعتی –سال)  17تا 
همه قرار باشد که } بنابراین  اگر 7. {فسادبپیوندند مانند مواد مخدر و یا  "زیر زمینی"بروند و گدایی کنند یا به اقتصاد 

ن کار را کنار که ای قرار بگیرندکارگران زیر سن مجاز استفاده می کنند، تحت فشار کسب و کارها در کشورهایی که از 
کرده  عمل ،جامعه در کل یشان و کارگران زیر سن مجاز، خانواده هابه نظر شما آنها بر مبناي منفعت  آن وقتبگذارند،  

در برخورد با این مساله و شبکه  جهانی تامین کنندگان می  1به بررسی رویکرد شرکت ایکیا 9,1 وضیحیاند؟ کپسول ت
  پردازد. 

  حق السکوتپرداخت رشوه و 

رشوه  بین کشورها در پرداخت و گستردگی ملیتی با آن روبرو هستند درجه تنوع ندیک حوزه دشوار که شرکت هاي چ
آمریکاي التین و آسیا، مرسوم است تا به مقامات دولتی  ،آفریقا ،}  در بسیاري از کشور ها در اروپاي شرقی8. {است

رشوه پرداخت شود تا معامله با دولت شکل بگیرد، یک قرارداد لیسانس یا مجوز بسته شود یا یک قانون اجرایی تسهیل 
 از} در بعضی کشور هاي در حال توسعه، براي همه شرکت ها، چه بومی چه خارجی، دشوار است که کاالها را 9شود. {

یا  هد اولیمدیران ارشد در چین و روسیه هنگام خرید مواگمرگ بدون پرداخت هایی به مقامات سطح پایین عبور دهند. 
} 10{کاالهاي دیگر براي شرکت خود، اغلب از قدرت خود جهت بدست آوردن امتیازات پشت دستی استفاده می کنند

 فظحداشته باشند تا کسب و کار خود را  مشتریاناخت هایی به به همین طریق، در بسیاري از کشورها، عادي است که پرد
ز مزد را توجیه ابرسانند. بعضی افراد تالش می کنند تا پرداخت رشوه و یا روش پس دادن بخشی  بر رقبا کنند یا به پیروزي

 ییده مان ها درستوربعضی ن را صرفا نوعی پرداخت براي دریافت خدمت بدانند. درست مثل آن چیزي که در آکنند و 
  اگر چه این استدالل، توجیه هوشمندانه اي است، اما افتادن در  یک دام اخالقی است.}  11شود. {

را در کدهاي اخالقی خود ممنوع می دانند و در مورد اجراي این  حق السکوت و باجشرکت هایی که پرداخت رشوه و 
حق و  رشوهممنوعیت سفت و سخت هم هستند، یک مشکل قابل توجه را در کشورهایی خواهند داشت که پرداخت هاي 

  ید. رایج به حساب می آ کامال، یک رسم محلی السکوت

رقبایی  به هر حالرابر با از دست دادن کسب و کار می باشد. با کدهاي اخالقی شرکت در این کشورها،  ب موافقتمعموال 
است که شرکت هاي اخالقی و اي  قضیهاین خود  -و خالصه جلو می افتند که با چنین مسائلی کنار آمده اندهستند 
که از کمیسیون هاي فروش و انعام باز می مانند) از سوي دیگر،  نها هم را تنبیه می کند. (یعنی پرسنل آنهاآ کارکنان
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هم با  قانون را دور زدنبلکه ریسک  ،، نه تنها کد هاي اخالقی شرکت را زیر پا می گذاردحق السکوتپرداخت رشوه و 
یی، احزاب شرکت هاي امریکایی را از پرداخت رشوه به مقامات آمریکا (FCPA)1خود دارد. قانون خارجی اعمال فساد

سیاسی، نامزدهاي سیاسی و سایرین در همه کشورهایی که کسب و کار دارند، نهی می کند. سازمان  توسعه و همکاري 
استاندارد هاي ضد رشوه دارد که رشوه مقامات دولتی خارجی را در تعامالت کسب و کارهاي بین  (OECD)2اقتصادي

کشور غیر  7کشور عضو سازمان توسعه و همکاري اقتصادي و   35همه  –ن را جرم می داند. آالمللی نهی می کند و 
  ندارد ها را پذیرفته اند.این استا ،عضو

و قرارداد ها را تامین امنیت کند، با این حال، چنین اعمال ضد قانونی  فروشقوانینی که رشوه را ممنوع می کند تا  با وجود 
، توسط سازمان توسعه و همکاري اقتصادي مجازات شده خصیت حقوقیش 164فرد و  263،  2014وجود دارند. تا ژوئن 

میلیون دالر بپردازد تا   384توافق کرد تا  3، آلکوآ2014نفر از افراد مجازات شده، به زندان افتادند. در  80اند. حداقل 
تفاده کرده بودند تا که از رشوه اس 5بورس اوراق بهادار کمیسیونو   4اي که توسط وزارت دادگستري و امنیت جریمه

میلیون دالر جریمه شد.  398براي چنین رفتاري در ایران  6توتال فرانسويقراردادهاي گرانی با بحرین ببندند.  غول نفتی 
شرکت برجسته که یک ، 7رشوه نقش داشته اند مانند آرشر دانیلز میدلندمتعدد سایر شرکت هاي معروف، در مورد هاي 

ه نفت فعالیت دارد. همچنین باید از دو شرکت مینکه سوییسی است و در ز  8شرکت ودرفورد. است در زمینه کشاورزي
تا  تبس SECمنع تعقیب را با ، یک قرار داد  10، شرکت رالف الورن2013و والمارت یاد کرد.  در سال  9معروف آوون

ت مادر ن برخورد کند. وقتی شرکتابعه در آرژانتی هاي پرداخت شده توسط یک شرکت مربوط به رشوه نامشروعبا سود 
تفحص داد. در نتیجه، فرایند از جانب خود به  اي گزارش داد و کمک قابل مالحظه SECمشکل را یافت، به سرعت به 

   .دالر جریمه پرداخت(که البته این عدد پایین تر از حد جریمه هاي رایج بود) 882000شرکت تنها 

   9,1کپسول توضیحی 

جهانی تامین کننده شرکت ایکیا:  صرفه جویی در هزینه ها ضمن مبارزه با  علل ریشه  استاندارد هاي 
  اي کودکان کار
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ها  راحت براي مونتاژ شناخته شده است. ایکیا، مدتالبته مبلمان خانگی صاحب سبک و تولید به خاطر شرکت ایکیا، 
تامین کنندگان تکیه کرده بود و از این طریق محصوالت خود  را می ساخت و گسترش جهانی  از روي شبکه گسترده اي

ستاندارد هاي ا تشویقرده است تا رویکردي موفق را براي کسریع خود را پشتیبانی می کرد. این شرکت به شدت تالش 
ایی که در حوزه  کودك کار نیز می استاندارد هوضع شامل  که باالي اخالقی در میان تامین کنندگان خود ایجاد کند

 امل دو بند می شود. این برنامه شباشند. برنامه اولیه ایکیا این است که از کودك کار توسط تامین کنندگانش استفاده نشود
باید هر از گاهی ) 2قرارداد هاي این شرکت با تامین کنندگانش ملغی اعالم می شوند. (اگر این شرط برقرار نشود، ) 1(
 حفاظ ها، شرکت کشف کرد که بعضی ازاین با  وجود البته توسط شریک ثالث انجام می شود.  تصادفیزي هاي ممی
ین اگر قرار باشد که از تامکننده هاي هندي اش هنوز هم از کودکان استفاده می کنند. ایکیا، تشخیص داد که  تامین

می  –د وبار ها و بار ها ظاهر می شمشکل، این  ، آنگاهودکنندگان با هزینه پایین در کشورهاي در حال توسعه استفاده ش
  مهم در استراتژي بازدارنده آنها بود. اي این مقوله بینید که 

براي حل این مشکل، ایکیا، کدهاي جدیدي را براي تامین کنندگان فراهم نمود. این شرکت مجموعه این کد ها را 
IWAY  نام نهاد، که شامل مقوله هاي محیطی، ایمنی و اجتماعی در مدل خریدش بود. وقتی این شرکت با تامین کننده

این  علت دن می شد  تا در یابد که چگونه می توانآ، آنگاه این شرکت بر دبوشده می شد که دچار دردسر  روبرواي 
شان دهنده مشکالت بزرگتر بود: عدم اثربخشی در تولید، که د. به عنوان مثال، استفاده از کودك کار، نبتهدید را دریا

 براي کودکان مانند مدرسه و یا مراکز مشاوره، چالش جایگزیننیازمند نیروي کار با هزینه پایین بود، فقدان انتخاب هاي 
ردن وشوند و غیره. ایکیا، براي فراهم آ کفیل خانوادهباید کودکان در نتیجه آنها یا مشکالت خانوادگی که  درآمدهاي 

 هورده است و این مساله باعث شده تا بودجآاقداماتی را به عمل  ،کاري و فرایند هاي آن بهبود شرایطتخصص  فنی براي 
اي را در ابعادي معقول براي این اقدامات در نظر بگیرد و برنامه هاي آموزشی را جدي بگیرد و در مجموع کمک کند تا 

ه تمرکز روي ب شروعکنندگان قرار دارند، توسعه یابند. بنیاد ایکیا، همچنین  تامینبع و زیرساختارها در حوزه هایی که منا



را در دستور کار خود قرار داده تا  2و صندوق نجات کودکان 1رده است و شراکت با سازمان هاي یونیسفکاین مقوله ها 
ل کند.  تا سا حمایتخانواده  پایدار درآمد، سالمت و آموزشاز  اري کند وبرنامه هاي اجتماعی بلند مدت سرمایه گذدر 

کشور متفاوت بهبود  46میلیون کودك در  12موزشی را براي بیش از نها فرصت هاي آمیالدي، تالش هاي آ 2016
ایکیا بعضی ریسک هاي مشمول در تکیه بر تامین کنندگان را در کشورهاي در حال  3بخشیده است. رویکرد پویشگر

ند حتی ک حفظخود را  استراتژیکتوسعه کاهش داده است. از طریق این رویکرد، ایکیا، قادر بوده است تا اصول اصلی 
تعهدي به  نیز اصول اخالقی و هزینه هاي کم، طراحی عالی، چسبیدن بهنتیجه دستیابی به است:  هوقتی به مشکلی برخورد

  . است جهان

 
Note: Developed with Kiera O’Brien. 
Sources: IKEA, “About the Company: This Is IKEA,” www.ikea.com/ms/en_US/this-is-ikea/people-and-
planet/people-andcommunities/; Elain Cohen, “Banning Child Labor: The Symptom or the Cause?” CSR 
Newswire, www.csrwire.com/blog/posts/547- 
banning-child-labor-the-symptom-or-the-cause; UNICEF Press Center, Joint Press Release, 
www.unicef.org/media/media_89819.html 
(accessed February 2, 2016). 
 

  استفاده از اصل نسبی گرایی اخالقی براي خلق استاندارد هاي اخالقی، براي شرکت هاي چند ملیتی

ن اینکه چه چیز درست یا نادرست است، مشکالت زیادي را پیش روي تکیه بر اصول نسبی گرایی اخالقی براي تعیی
 هاي اخالقی را در کل شرکت تجهیز کنند استانداردمی دهد به خصوص وقتی می خواهند  شرکت هاي چند ملیتی قرار

ین ببریم ها را از بو مستقر سازند. براي این که استاندارد هاي متضاد اخالقی را کنار هم قرار دهیم و مشکالت ناشی از تضاد
سبی گرایی وقتی یک شرکت چند ملیتی از ن به عنوان مثالو دستورالعمل اخالقی سطح باالتر استفاده کنیم.  باید از محورها

اخالقی تبعیت می کند و اعالم می دارد که ورود به فرایند برگدارندن بخشی از مزد ممنوع است در عین حال، در کشور 
یی عادي باشد و مقامات دولتی از آن چشم بپوشند. به نظر شما با این اوصاف، تکلیف انسجام محلی، چنین پرداخت ها

به  همین  ترتیب  در یک شرکت چند ملیتی  ممکن است استفاده از  نیروي  اخالقی در شرکت چند ملیتی چه می شود؟ 
اجازه کار کردن دارند از منظر اخالقی کار زیر سن قانونی در کارخانه هاي خود واقع در کشور هایی که کودکان کار 

قابل قبول اعالم گردد اما استخدام نیروي کار زیر سن قانونی در کارخانه هایش در سایر مکان ها و کشوري دیگر،  ممکن 
از استاندارد  تنزل ،شرکت محلی گر فرهنگو در نهایت، ا است از نظر اخالقی غیر قابل قبول باشد و این مشکل ساز است.

ایی (مواد شیمکارگران تحمیل می کند تا در شرایط خطرناك به که روا بداند و یا اقداماتی را را اجازه دهد محیطی  هاي
 ظاراتانتاز این رو شرکت چند ملیتی باید ، این هم براي خودش مساله اي می شود. کار کنندسمی و آسیب جسمانی) 
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ه از لحاظ کدر کشورهاي دیگر  کوتاه بیاید. آن وقت به نظر شما هاکشورن آدر  به گونه اياخالقی خود را پایین بیاورد و 
  چه کند؟ دارنداین کارها مشکل  ،اخالقی

کد هاي اخالقی مبتنی بر نسبیت گرایی اخالقی می توانند براي شرکت هاي چند ملیتی  از طریق ایجاد تناقض استاندارد 
 هاي اخالقی گمراه کننده مشکل ساز باشند.

  

  

 ردی که روي نسبی گرایی اخالقی تاکید دارند براي توجیه تضاد در بین استاندارد هاي اخالقی هایکسب و کار رهبران
اي ن چنان به تجهیز استاندارد هخالقی کوچکی دارند و نمی توانند آپایگاه ا ،نحوه اجراي عملیات در کشورهاي متفاوت

هاي یک شرکت، از کشوري به کشور دیگر تفاوت می کند،  اخالقی خود در شرکت بپردازند. همچنین وقتی استاندارد
 هیچ استاندارد اخالقی یا پیش فرضی براي خودش ،پیامی واضح به کارمندان فرستاده می شود بدین صورت که شرکت

 رهاییکشو رویه هايندارد و ترجیح می دهد تا استاندارد هایش در زمینه درست یا نادرست اخالقی توسط آداب و رسوم و 
ي استاندارد  هاي اخالقی استفاده از مجموعه هاي چندگانه برامعموال تعیین گردد.  ،شودکه در آنها عملیات انجام می 

 تواند پرسنل شرکت را بهمی می شود، به ندرت  التر اعمالااخالقی که از سطحی ب دستورالعمل نوعیک  بدون وجود
همچنین این مساله می تواند منجر به تعقیب قانونی  هم شرکت ها و هم افراد استاندارد هاي باالي اخالقی مقید نگه دارد. 

  قرار می گیرند.  تضادوقتی آنها با قانون در  ،منجر شود

  

   1اخالق و نظریه قرارداد اجتماعی  یکپارچه

} 12بین دیدگاه هاي مخالف عام گرایی و نسبی گرایی اخالقی دارد. { را حد وسطموقعیتی قرارداد اجتماعی یکپارچه، 
این ) 1(دو مقوله را در بر می گیرند: بر مبناي این نظریه، استاندارد هاي اخالقی که یک شرکت باید بدان ها مقید باشد 

ه طور گسترده محدودیت تعدادي محدود از اصول عام گرا و جهان شمول اخالقی می باشند که ب استاندارد هاي اخالقی
)  پیامد هاي فرهنگ محلی، سنت و ارزش  2موقعیت ها اعمال می کنند. ( همه هاي اخالقی مشروع را روي رفتارها در

ول در اینجا، اص .به ما می دهدیک رفتار را  ، مجوزچه چیز از لحاظ اخالقی براي ما تعیین می کنند که خاص بومی ییها
،  "قرار داد اجتماعی "اخالقی دیدگاه جهانشمول  و  دیدگاه جمعی  فرهنگ هاي چندگانه  و جوامع ، براي ایجاد  یک

که همه افراد، گروه ها ، سازمان ها و کسب و کار ها در هر شرایطی ملزم به رعایت  آن هستد ،با هم ترکیب می شوند. در 
اجتماعی، گروه ها و فرهنگ هاي محلی می توانند مشخص کنند که  چه اقدامات دیگري درون مرز هاي این قرار داد 

را براي  "اخالقیاز نظر   بازفضاي  "ممکن است از نظر اخالقی مجاز یا غیر مجاز باشد. در حالی که این سیستم، مقداري 
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ز اینکه کند تا تفسیر هاي خاصی اافراد در یک کشور خاص( یا یک فرهنگ محلی، حرفه و یا حتی یک شرکت) فراهم می
چه اقدامات دیگري ممکن است مجاز یا غیر مجاز باشد ایجاد کند، اما هنجار هاي اخالقی جهانشمول همیشه در تقدم 
هستند. بنابراین ، استاندارد هاي اخالقی محلی می توانند دقیق تر از استاندارد هاي اخالقی جهانشمول باشند اما هر گز کمتر 

به عنوان مثال، هر دو حرفه حقوقی و پزشکی، استاندارد هایی را دارند که  نشان می دهند کدامیک از تبلیغات . نیستنداز آن 
   لط و یا گمراه کننده نیستند.قی مجوز دارند و از لحاظ مفهومی غاز لحاظ اخال

  مفهوم اصلی 

 مبناي دیدگاه اشتراکی  جامعه هاي رجهان شمول ب ول اخالقی عام گرا وبا توجه به نظریه قرارداد اجتماعی یکپارچه، اص
د که همه افراد یا سازمان ها این وظیفه را دارند تا این قرار داد را در همه نیک قرار داد اجتماعی را شکل می ده ،انهگچند

د ننند تعیین کنموقعیت ها مد نظر قرار دهند. در محدوده این قرارداد هاي اجتماعی ، فرهنگ هاي محلی و گروه ها می توا
  .که اعمال دیگري هم هستند که می توانند از لحاظ اخالقی مجوز داشته باشند یا نداشته باشند

  

این است که بهترین بخش هاي عام گرایی اخالقی و نسبی گرایی اخالقی را در قدرت نظریه هاي قرارداد هاي اجتماعی 
ند می ده یراهنمایی هاي واضح ،ت هاي چند ملیتیکیکپارچه در شردر کنار هم قرار می دهد. افزون بر این، قرارداد هاي 

: آن بخش هاي کد هاي اخالقی شرکت که شامل هنجارهاي اخالقی عام شودشورها را حل کتفاوت هاي اخالقی بین تا 
شته ادبراي تنوع اخالقی وجود  ییفضا اما در درون این محدودیت ها، گرا می شود باید در سرتاسر جهان تقویت شوند

ن آو فرصت براي فرهنگ هاي کشور میزبان براي اعمال بعضی تاثیرات بر استاندارد هاي اخالقی واحد هایی که در  باشد
  . پدید آیدکشور کار می کنند 

ار باید همیشه بر هنج "مرتبه اول "طبق نظریه قرار داد اجتماعی یکپارچه، پیروي از هنجار هاي اخالقی  جهان شمول یا 
  اولویت داشته باشد.  "مرتبه دوم "قی محلی یا  هاي اخال

  

وه ها آري رش است. حق السکوت مساله پرداخت رشوه و ،نمونه خوبی از کاربرد نظریه قرارداد اجتماعی در کسب و کار
معنا  ناما این واقعیت که رشوه در یک کشور رواج دارد بدی. رایج هستنددر بعضی کشورها  پرداخت حق السکوت و 

، همه دین هاي بزرگ جهان(بوداییسم، مسیحیت، کنفوسیوس، در واقع. ساده طرف هستیمیک هنجار با فقط نیست که 
هندویسم، اسالم و یهودیت و سیک ها و تائویسم) و همه مکاتب اخالقی حوزه اندیشه خرابکاري و رشوه را محکوم کرده 

معقول بر آن باشد که یک اصل جهان شمول اخالقی را مد نظر قرار اند. بنابراین، یک شرکت چند ملیتی  باید به طور 
از بین برود حال آداب و رسوم محلی هر چه می خواهد باشد و هر حق السکوت  رو باید این قضیه رشوه و  این از –دهد. 

  چه هم می خواهد بر سر فروش بیاید. 



ي ور توافق و مصالحه اي(مانند مساله پرداخت رشوه) مد نظر می باشند، هیچ جهانشمولکه هنجارهاي اخالقی  در مواردي
  این که چه چیزي از لحاظ اخالقی مجاز است وجود ندارد. 

  

  استراتژي تاثیر می گذارند. طراحیچگونه و چرا استاندارد هاي اخالقی بر فعالیت هاي اجرا و 

  : 2هدف یادگیري 

  چه هستند؟استراتژي ها و رفتارهاي غیر اخالقی کسب و کار را  پیش ران هاي

  

ر د به عنوان مثال  ت کد هاي رسمی سلوك اخالقی اعالم کرده اند.ي از شرکت ها تعهدات اخالقی خود را به صوربسیار
به صورت  به تصویب رسید که طبق آن شرکت هایی که 2002در سال ، 1اوکسلی–قانون ساربنز  ایاالت متحده آمریکا،

عمومی سهام آنها معامله می شود ملزم به تنظیم  کد هاي اخالقی هستند و در غیر این صورت باید کتبا به بورس اعالم 
کنند که چرا این کار را نمی کنند. اما مدیران ارشد اجرایی شرکت هاي داراي اصول اخالقی،  به وجود تفاوت بین شرکت 

و آنهایی که فاقد این کد ها هستند پی برده اند،  چرا که منجر به داشتن دستور العمل  هایی که داراي کد هاي اخالقی اند 
ها و استاندارد هاي اخالقی می شود که به درستی اصول راهنمایی را  براي استراتژي شرکت و رفتار کسب و کار ها در 

ه آیا کبراي فهمیدن این مساله به کار گرفته شود  دقیقیآزمون باید نها می دانند که آ} 13{محیط تجاري فراهم می آورد
مدیران اجرایی که به . یا خیر در عملیات کسب و کار روزانه به کار آیندو هستند  2آراستهکد هاي اخالقی یک شرکت 

زه ااستاندارد هاي باالي اخالقی  متعهد اند، هر زمان که یک طرح استراتژیک جدید و یا سیاست ها و اقدامات عملیاتی ت
  اي در دست بررسی باشد،  سه مجموعه پرسش زیر را مد نظر قرار می دهند:

آیا آنچه براي انجام دادن پیشنهاد می کنیم کامال منطبق با استاندارد هاي اعمال اخالقی  مان است؟ آیا ابهاتی  ·
 وجود دارد که ممکن است نگران کننده باشد؟

 مات عملیاتی) وجود دارد که ظاهر اخالقی قضیه را زیر سوال ببرد؟آیا جوانبی از استراتژي( یا سیاست ها و اقدا ·

آیا چیزي در این اقدامات پیشنهادي  وجود دارد که از منظر اخالقی از جانب  مشتریان، کارکنان، تامین کنندگان،  ·
 سهامداران، رقبا، فعاالن جامعه،  تنظیم کننندگان قانون و یا سایر رسانه ها قابل اعتراض باشد؟

ر خط نیشرکت، ا رانیمد یباالجبار  درعادات ذهن ایدست که گفته شد، چه در بحث آزاد و  نیاز ا یبه جز سواالت
  شرکت جدا عمل کند.  یاخالق يروزانه ، از کد ها اتینحوه انجام عمل ایو  کیوجود دارد که  ابتکارات استراتژ
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 دیشرکت باور داشته باشند، بدون ترد یاخالق ياز استاندارد ها تیتبعشرکت به شدت به   کی ییاجرا رانیمد اگر
ر شرکت ، دبا این وجود نباشد را رد خواهند کرد. شانیها اریکه بر طبق مع یعمل يها کردیو رو کیابتکارات استراتژ

عمدتا  ،آن عملکرد هاياستراتژي و  هاي  اعالمی  با  استاندارد  ارتباطآراسته به  اخالق دارند، هر نوع هایی که رویکرد 
اقدامات احتمالی انظباطی براي تایید اقداماتی است که بعدا غیر اخالقی  ي و رریسک شرمسا ناشی از تمایل به جلوگیري از

   و شاید هم غیر قانونی تلقی شوند.

در حالی که  اکثر مدیران شرکت ها مراقب هستند تا مطمئن شوند که استراژي یک شرکت در محدوده آنچه قانونی است 
قرار دشته باشد، اما شواهد نشان می دهند که همیشه آنقدر دقت نمی کنند تا اطمینان پیدا کنند که  تمام عناصر استراتژي 

ه اخالقی تلقی می شود قرار گیرد. در سال هاي اخیر، افشاگري هاییی در ها و شیوه هاي عملیاتیشان در محدوده آنچه ک
،  3، بی پی2، الس وگاس سندز1کوچ اینداستریزمورد سوء رفتار هاي اخالقی از جانب مدیران در شرکت هایی مانند 

و پی  9و موتوال سولوشن 8. کرافت فود7، ماراتون اویل کورپوریشن6الکسواسمیت کالین، گ5، هیولت پاکارد4هالیبرتون
، مشاهده شده شرکت هاي سرمایه گذاري بانکی و مجموعه اي از اعطا کنندگان رهنمدیران زیادي از  و تعداد 10فیزر

را بگذرانند، در  جریمه هاي   11پیامد هاي  تدوین و طراحی راهبرد هایی که نمی توانند آزمون یا سنجش اخالقی ست.
سهامداران به میزان میلیارد ها دالر،  کیفرخواست هاي جزایی و محکومیت مدیران اجرایی سنگین، افت شدید قیمت سهام 

شرکت ها ، بازنمود می شود.  عواقب ناشی از این همه رسوایی هاي اخالقی باعث شده است که  توجه مدیریتی به 
  راتژي افزایش یابد.نی و اخالقی در طراحی و تدوین استمالحظات قانو

  استراتژي هاي غیر اخالقی نیروي پیشران

 

روف معدر رسوایی هاي  ،"و نه پرداختن به اخالق تجارت کردن است، کسب و کار کارِ "صرف نظر از این تفکر که
  :}14به چشم می خورند{ نامتناسب سه نیروي پیشران اصلی در مورد رفتار اخالقیدیده می شود، که اخیر 

  بی پروا به تعقیب دستاورد هاي شخصی و منافع فردي خود بپردازند. ،افرادبینش هاي غلط، باعث می شود تا اوال  ·
  رد.وجود دافشار سنگین روي مدیران شرکت براي دستیابی به هدف هاي عملکرد کوتاه مدت  دوم این که ·
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که سودآوري و عملکرد کسب و کار را در اولویت نسبت به رفتار اخالقی  ییک فرهنگ شرکتسوم این که  ·
  ، می تواند باعث دردسر شود.قرار می دهد

د تا افراد بی پروا به تعقیب  دستاورد هاي شخصی و منافع فردي خود نبینش هاي غلط، باعث می شو
  بپردازند.

ب اصول شده است، اغل منزلت و منفعت شخصی شان تصرفافرادي که ذهنشان با انباشت ثروت، دستیابی به قدرت و 
نها آجست و جوي دستاورد هاي شخصی به کنار می نهند. ذهن آنها با جاه طلبی و طمع پیش می رود،  اخالقی را به نفع

  بی اعتنایی کلی به اخالق کسب و کارمعموال از مقررات می ترسند و هر کاري می کنند تا به اهداف خود دست یابند. 
  شرکت ها به همراه آورد. همه نوع مانور استراتژیک اخالقی و رفتارهاي خاص را درمی تواند 

رید و فروش سهام خ( 1معامالت نهانی در نحوه برخورد با مقولهساله را یکپارچگی چند یک فرایند آمریکایی،  دولت 
مانه اند. این کار اطالعات محر گرفتهدر نظر  ،)که معموال غیرقانونی است،یک شرکت و غیره توسط کارمندان رازدار آن 

 باش دولت ها، تفحص و کاوغیر قانونی است. البته کشد که ه میان می ببراي دست یافتن به مزیت در بازار سهام را مبادله 
تهدید این  ،"2 عملیات کامل پوشش ریسک "بهره گیري از برنامه  و صندوق هاي  پوشش ریسک تمرکز روي صنعت، 

مورد محکومیت صادر  87باعث شد تا  ،معامالت نهانیروي مساله  ،شدت عمل در طول شش سالها را روشن کرده است. 
اشاره کرد، که به ده  4، رییس سابق گروه گالئون3شود، در میان مهم ترین افرادي که محکوم شدند باید به راج راجاراتنام

 8میلیارد دالري،  14یک شرکت   5اس اي سی کاپیتال میلیون دالر جریمه  محکوم گردید. در شرکت 10سال زندان و 
رید و خمحکوم شدند. این مورد، بدترین نمونه  آن معامالت نهانیزمینه اشتباه در  اقداماتمدیر سرمایه گذاري به خاطر 

میلیارد دالر به  8/1شرکت موافقت کرد تا آن در تاریخ آمریکا بود.  کارمندان رازداررکت توسط فروش سهام یک ش
عملیات  این جا به بعد،} از 15رد. {کمدیریت پول را براي سرمایه گذاري خارجی متوقف  نیزو  بپردازدعنوان جریمه 

نوان ( به عهدفم  شرکت هاي پرش هاي غیر عادي در قیمت سها و خوشبختانه آغاز شددر شرکت   کامل پوشش ریسک
  درصد کاهش داشت.   45، نشانه اي از معامالت نهانی)

و دستکاري  6مسئولیت پذیري و حاکمیت شرکتی  و نظارت بر هیئت مدیره شرکت  براي محافظت از معامله با خود  
اطالعات براي پنهان کردن این قبیل اقدامات توسط مدیران شرکت ضروري است. معامله با خود  هنگامی اتفاق می افتد 
که مدیران  از موقعیت خود براي پیشبرد منافع شخصی شان نسبت به منافع بنگاه استفاده کنند. همان طور که در فصل دوم 
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محافظت در مقابل   چنین اقداماتی است. یک هیئت مدیره مستقل  و قدرتمند جهت بحث شد، وظیفه هیئت مدیره شرکت  
  نظارت صحیح بر روي عملکرد هاي مالی شرکت و پاسخگویی مدیران در قبال اعمالشان الزم است.

  

  مفهوم اصلی

افع خصوصی را بر منموقعیت خود استفاده کنند و منافع مزیت خاصی در وقتی رخ می دهد که مدیران از  معامله با خود
  . شرکت ترجیح دهند

 

ه ب قرض دادن و اقدامات بانکی می باشد که منجر دررسوایی  ،نمونه اي برجسته و البته خاص از فقدان بینش هاي نامناسب
راتژي از استناشی رسوایی ایجاد شده  و تبعاتی دردناك را براي خریداران مسکن داشت. بحران در مسکن آمریکا شد

بینیم این ب ،اتخاذ شده بودندغیر اخالقی به طرزي رهن، که به طور آگاهانه در بسیاري از بانک ها و شرکت هاي بود هایی 
 اعطاي رهن،از طریق کاهش استاندارد هاي در این بانک ها و شرکت هاي رهن،  اقدامات غیر اخالقی از چه قرار بود:

این وام ها را  1.بانک، مدیران قرار گذاشتند تا وام درجه دو بدهنددر این  .فتیاعایدي ناشی از رهن خانه ها افزایش 
 ود را از خعایدي  ،وقتی این بانک هامد آنها براي پرداخت ماهانه رهن کافی نیست. آدریافت می کنند که درمشتریانی 

بسته  از نو نهاآاده کنند و استفوام ها را براي پنهان کردن ماهیت حقیقی خود همین  آنگاه ازها به دست آوردند،  رهناین 
قرض گیرندگان تالش چون  که شک هم نمی کنند. گذارندمی  3آگاهسرمایه گذاران نابراي به مزایده می کنند و  2بندي

آنگاه این سرمایه گذاران که از همه جا بی خبرند دچار شکست ها و ضرر هاي  پرداخت وام قصور کنندبازاز می کنند تا 
بعدا بعضی از شرکت ها را که این بسته هاي وام را به مزایده گذاشته اند، وادار ساختند هم . (مقامات دولتی مالی می شوند

این مساله را ایالت  49وکالي تا آنها را در قیمت مزایده بازخرید کنند و خودشان خسارت ها را بپردازند و تحمل کنند.) 
 میلیارد دالر در پنج تا از بزرگترین  26 پرداخت باعث شد تا توافق براي می دانستند و همیننظام مند و گسترده  یک تخاصم

  ) رخ دهد. 8و االي فاینشنال 7، ولز فارگو6، جی پی مورپان چیس5، سیتی گروپ4بانک ها آمریکایی(بانک آمریکا

 و رویه ها اقداماتابد و سیاست ها اصالح شود و بهبود یقوانینی جدید طراحی شده بود تا بینش  ،توافقاین در واقع، در 
جموعه اي مفق بر این مبنا است که توا شرکت هاي رهن اصالح شود و اقدامات غیر اخالقی به کنار گذاشته شود. در میان

                                                           
 درجه یانمتقاض به که است هاییوام دو،منظور از صفت درجه . تر از معمول استگیرندگان با اعتبار پایینها و مؤسسات مالی به وامدهی بانکنوعی از وام ١
  )2020(ویکیپدیا،  .شودمی داده درآمد و اعتبار حیث از دو
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 .شود استفاده هایی در آینده جلوگیري ءاز مکانیسم هاي تجهیز  و پی گیري مستمر می تواند کمک کند تا از چنین سو
}16{  

  کوتاه مدتاهداف فشار شدید روي مدیران شرکت براي داشتن عملکرد مناسب در 

ود سرمایه فروش و انتظارت سسطح براي پاسخگویی به انتظارات  و در تقال و تکاپ خود را  مدام ،کلیدي کارکنانوقتی 
 رائه ااز شهرت خود در  محافظتانجام هر کاري براي  ، معموال فشار زیادي را براي می بینند گذاران و تحلیل گران مالی

 مراقب باید همیشه  دانند کهمدیران ارشد در شرکت هاي با عملکرد باال می  .احساس می کنند روي خود نتایج خوب
پرچم هشدار براي کاهش قیمت سهام مواظبند که چه وقت هموراه  و  باشندمد آنشانه اي کوچک از کاهش در رشد در

عالوه بر این، آهسته شدن رشد یا کاهش سود می تواند منجر به  آنها این فشار را روي خود حس می کنند. می رود.باال 
اگر براي رشد خودش دیون زیادي داشته باشد. فشار براي این که به خصوص شود که اعتبار شرکت به خطر افتد این 

ورده آیعنی انتظارات همه  تحلیل گران و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان را بر – "یمهیچ چیز را از دست نده ،هیچ چیزِ"
   همیشه روي این مدیران وجود دارد. -کن

مانور هاي کوتاه مدت براي رسیدن به ارقام بازي مدیرانی را که این چنین فکر می کنند، وادار می سازد تا در این فشار، 
پرسنل  ،حرکت هاي آنها واقعا منافع شرکت را در نظر می گیرد. گاهی فشارآیا ه مطبوع وارد شوند، صرف نظر از این ک

} 17{ .زده شوداخالقی کنار  يکل محدودیت هاکه  تا حدي ن می دارد تا دنبال کردن قوانین را رها کنند آشرکت را بر 
د هاي رکور جور کنند یا به خودشان را براي رییسساختگی  وقتی بعضی ها از محدودیت ها عبور کردند  تا عددهاي 

  پنگاه آستانه براي مصالحه هاي اخالقی پایین تر می آید.خیالی خودشان برسند، آ

را در مورد تقلب در حسابداري متهم کرد و ادعا کرد که  2زدز  فوددایومونشرکت ،  1اس اي سی ، موسسه2014در سال  
 65نشان دهد. شرکت دایوموندز فودز هم  تراین شرکت هزینه ها را اشتباه ثبت کرده تا درآمد و قیمت سهام خود را باال

 ،دالر پرداخت 125000مدیر عامل آن  مبرا شود، در حالی که پرداخت از اتهام شیادياس اي سی میلیون دالر به موسسه 
مدیر ارشد بازرگانی این شرکت برگرداند. میلیون دالر را به  4گردد و در عوض مبرا  ،چشم پوشی و اهمالاز اتهام تا 

دالر جریمه بپردازد. این مساله خود  125000تا که تازه وارد هم بود با اتهامتش جنگید ولی در نهایت قرار شد هم شرکت 
، خراب 3تملیک قریب الوقوع غول چیپس سیب زمینی یعنی پرینگل یعنی به دلیل این رسوایی:پیامد هاي ناگواري داشت 

 براي این که بتواند دومین شرکت بزرگدایوموندز فودز، شد و کنار گذاشته شد، این طوري بود که رویاهاي شرکت 
  }18اسنک در جهان شود، از میان رفت. {

 اهداف عملکرد مالی بپردازند چرا که جبرانبه فشار هستند تا بتوانند مدیران شرکت معموال حس می کنند که تحت  
در طول دو دهه گذشته، براي هیات مدیره جا افتاده است که جایزه و خدمت آنها بستگی زیادي به عملکرد شرکت دارد. 
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راي بمی باشد، آن هم  پاداش انتخاب سهام و سایر مزایاي  جبران خدمتمنظور انعام هاي سخاوتمندانه در نظر بگیرند، 
ورده می سازند. این پاداش ها، به طرز قابل توجهی بزرگ بودند به قدري که آمدیرانی که اهداف عملکردي خاصی را بر

مدیران  انگیزه هاي شخصی قوي داشتند تا  در برابر قوانین تعظیم کنند و در رفتارهایی شرکت کنند که اجازه می دهند تا 
رکت شاین حسابداري در بطن رسوایی اخیر  يحساب ها هاي کردن يبسیاري از دست کاربدست آیند. شرکت اهداف 

قرار دارد و شامل موقعیت هایی می شود که مدیران به طور مفصل از حسابداري گمراهانه و سایر اقدامات مشکوك بهره 
 10ایی را براي دست یابی به پاداش هایی بین مند می شوند، که اجازه  می دهد تا در اعداد دست کاري کنند و انگیزه ه

وجه گرایش به این که  مدیران ت -نگرش کوتاه مدتدر نظر داشته باشند. مشکل اساسی با  دالر میلیارد 1 امیلیون دالر ت
پذیري  و رقابت دبراي مشتریان ایجاد نمی کن ارزشاین است که   -مفرط به اهداف هاي عملکرد کوتاه مدت داشته باشد

  شرکت را بهبود نمی بخشد. 

االتر و ارزش راي دستیابی به سود هاي بفعالیت هایی را که نیروي پیشران قابل اطمینان ب کوتاه مدت، از این رو،  این نگرش
 ،. از بین بردن محدودیت هاي اخالقی براي دستیابی به سودکنار می گذارد ،دنافزوده سهامداران در بلند مدت می باش

رند که با بلکه دار شده شیب نزولی قیمت سهام و تصویر  -ریسکی قابل توجه و باال را براي سهامداران ایجاد می کند
ه بازسازي وظیف –ظهور رفتارهاي وقیحانه باعث می شود تا سهامداران براي یک شرکت ارزشی کمتر از قبل قایل شوند. 

  قابل مالحظه اي را بطلبد.  هم زمان و هم منابع یعنیمی تواند دشوار باشد، 

  مفهوم اصلی

هداف روي ابه جاي اهداف استراتژیک بلند مدت نگرش کوتاه مدت، گرایشی است در بین مدیران تا به طور مفرط 
تمرکز کنند. این مساله پیامد هاي منفی براي احتمال وقوع خطاي اخالقی دارد همان عملکرد کوتاه مدت و کوتاه مدت 

  طور که روي عملکرد بلند مدت شرکت تاثیر می گذارد. 

وري و عملکرد کسب و کار را در اولویت برتر نسبت به رفتار اخالقی آسود که ییک فرهنگ شرکت
  قرار می دهد. 

کند،  حمایت میبذر تخریب اخالقی را می پاشد و از جو غیر اخالقی  ، طرف هستیم که یک فرهنگ شرکتگاهی ما با 
که  را رد کنند و در هر رفتار و یا استراتژي "درست استرا نچه آ"ییدیه شرکت استفاده می کنند تا افراد از تااین طوري 
خودتان  شما پیشتا ي فرهنگی باعث می شود کار خودشان را به دلخواه خودشان انجام دهند. چنین هنجارها ،فکر می کنند

اري ندارد که قوانین را کنار بزنید تا ک اشکالی"و یا  "همه کسان دیگر هم کاري را انجام می دهند."توجیه کنید که مثال 
فرهنگ ها به مرور زمان در محیط کار نفوذ می کند. در چنین شرکت هایی، افرادي که از اخالقی  نوعاین  ".را انجام دهید

ه نفع خودشان ب خوب نیستند،  مطمئن هستند که می توانند چشم مشاهد گر قانون را نادیده بگیرند و جریان کسب و کار را 
اده از ابزارهاي فشارهاي فرهنگی براي استفز باشند، آنگاه اگر پیامد هاي یک وضع، چالش برانگیتغییر دهند. افزون بر این، 

یک   چه می شود کرد. ، به طور غیر اخالقی رفتار کنند.هم می تواند باعث شود تا افراد مورد احترام دیگر ،غیر اخالقی



دنام و ، یک شرکت باست 1انرونفرهنگ شرکت فرهنگ شرکت که در اخالق به بیراهه رفته است، یک نمونه کامل از 
   }19یکی از بدترین نمونه هاي کاله برداري است. {به ، که متهم نابود شده

د رآمد تا براي رسیدن به چگونگی رشد پرسنل شرکت را تحت فشار قرار دادند  ،رهبران انرون قضیه از این قرار است که
ندي یا رتبه ب"فرایند ارزیابی عملکرد  . ، صرف نظر از روش به کار گرفته شده، نوآور و تهاجمی عمل کنندهاي جاري 
که  ، کارمندانیبر اساس این فرایند ارزیابی عملکرد. باعث دردسر شد که به طور ساالنه در انرون انجام می شد "اخراج

د، باید شرکت را ترك کنند، این مساله یک نکته را با خود به نریگقرار می  درصد پایین ترین رده بندي ها 20تا  15در 
مهمتر بود. شروع این بازي در شرکت انرون باعث شد تا براي مدیران شرکت سودآوري از همه  راه داشت اینکه نتایجهم

سیاست ره دایبیرون از  هاییکارانجام مد و عایدي ها به وجود آید، حتی اگر این به معناي آراه هاي زیرکانه براي تقویت در
ن از خطوط اخالقی  تشویق شد و ورفتار بیراین طوري بود که واقع،  هاي کنونی (و محدودیت هاي اخالقی) بود. در

   می گردیدند. تازه سودآور  هايکسب و کار

ر د ،بودشده  مستقرن ومی باشد در داخل فرهنگ انر ،پاداش عالی -عملکرد باال ،یک جو که بر اساسحاال دیگر 
انگیزه  وري نقش داشت) مزایا و پاداشآبهترین نتیجه سودلید وچهارچوب این فرهنگ، بهترین کارکنان (هر کس که در ت

می ه به موفقترین کارکنان ارائماشین هاي اسپورت الکچري  ماشین در انرون، انواعجشن در روز  مثال .ندکردمی دریافت 
نرون در نظر ااز تیم ممتاز بخشی خواستند تا به عنوان به هر نحوي می  کارکنان قابل درك است که  بدین ترتیب شد. 
یري جاه طلبی افراد سخت گ و باالترین کارکنان بهره مند شوند. پاداش هاي نقدي زیاد، بهترینورده شوند و از مزایاي  آ

ه این معروف بشرکت فرهنگ نتیجه گرا و رقابتی باعث شد تا در نتیجه ، افزایش داد ،که شرکت استخدام کرده بودرا 
در داخل این شرکت وجود دارد. ذهنیت زیادي و ظلم  ت لگدمال می کنندبدر انرون همه همدیگر را در رقا شود  که

را از  و به سرعت استاندارد هاي اخالقی فرهنگی را پرورش داد که در ابعادي گسترده ی،رد به هر قیمتشرکت مبنی بر بُ
واضح شد  2001در پاییز سال بین برد و ارزش هاي بیان شده شرکت یعنی احترام و یکپارچگی را به سخره گرفت.  وقتی 

ا رخ اقدامات ناگواري بارهبعد هم  شرکت هم فریبکارانه اداره می شود و حسابداريانرون سست بنیاد است و  دیگر که
 64یکی از بزرگترین ورشکستگی هاي کل ایام، که باعث شد  – از هم پاشیدهفته شرکت در عرض چند قت آن وداد، 

فرهنگ  داشته باشد،وجود در فرهنگ یک شرکت  متعالیوقتی اصول اخالقی  در مقابل،. به وجود آیدمیلیارد دالر ضرر 
قدرتمند عمل کند که بر اساس آن هنجارهاي اخالقی رفتار رخ می دهند و کارمندان می تواند به عنوان یک مکانیسم 

د. در چنین مواردي، اصول اخالقی که در نشومی خریدار استاندارد هاي اخالقی، اصول اخالقی و ارزش هاي شرکت 
 در است وت شرکت ، مساله اي محوري براي هویشوندکد هاي اخالقی شرکت و/یا بیانیه ارزش هاي شرکت دیده می 

ه خیلی و البته ک -این پیغام که اخالق مهم استبدین ترتیب، می باشد. تاثیرگذار تصویر از خود و روش هاي عملیات 
بحث  9,2 توضیحی  شنیده می شود و در تصمیمات و  استراتژي آن نفوذ می کند. کپسول سازماندر سرتاسر  -مهم است
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نوردیسک به ساختن فرهنگ اخالقی به چه صورت است و چگونه این شرکت  از اصول می کند که رویکرد شرکت نووو 
  ی باشنداخالقکسب و کار باید  چرا استراتژي هاياخالقی در عمل استفاده می کند.

  :  3هدف یادگیري 

  هزینه هاي شکست اخالقی کسب و کار

) چون یک استراتژي که غیر اخالقی 1باشد: (یک شرکت باید اخالقی در دارد که چرا یک استراتژي  دو دلیل وجود
استراتژي   )  چون2آن  دارد و ( کارکنانشرکت وبه طور معنوي هم غلط است و بازتاب بدي روي شخصیت  ،است
  ورده سازد. آشخصی سهامداران را بر و منافع شود مطلوبکسب و کار منجر به می تواند  اخالقی

  مورد اخالقی براي یک استراتژي اخالقی

 -می کنندارزیابی نبی غرضانه   استراتژیکی را باید در پیش بگیرند، این که چه مسیر هايدر مورد  در هر صورت مدیران
نقش ویژه اي در انتخاب استراتژیک  قطعا ،و استاندارد هاي آن مقیدندبه اصول اخالقی  چه میزان آنهاکه این از این رو، 

   دارد.

مدیرانی است که شخصیت اخالقی قوي دارند(یعنی کسانی که مورد اعتمادند، کار استراتژي سازي اخالقی محصول 
قی باال مدیران با اصول اخال یکپارچگی دارند و به درستی در مورد هدایت شرکت به نحوي احترام بر انگیز دغدغه دارند)

 هاي ارزشبه  دارند و به گونه اي اصیل توافق مهم اخالقی معموال وکالي کد هاي اخالقی شرکت هستند و روي مسائل
را ارج می نهند. آنها تعهد خود را با نشان دادن ارزش خود مهم شرکت متعهد می باشند و اصول اخالقی کسب و کار 

 هايگزاره  ولقبصرفا  بینهاي بیان شده شرکت و پی گیري اصول و استانداردهاي اخالقی کسب و کار دنبال می کنند. 
ر د دارد. وجود ویژه اي  تفاوت ،سب و کار شرکتککدهاي اخالقی توسط استراتژي ي کامل و واقعی اجراو  یارزش

قیق ترین و خاب می کنند که بتواند  دتنتیجه مدیرانی که از لحاظ اخالقی قدرتمند هستند، آگاهانه اقدامات استراتژیکی ان
حث عناصر ب ،که از لحاظ اخالقیهایی را  استراتژيمداقه هاي اخالقی را پشت سر بگذارد،  در واقع  سخت گیر ترین

   تحمل نمی کنند. را دارند، يبرانگیز

  

  مورد کسب و کار براي استراتژي هاي اخالقی

کسب ود خعالوه بر دالیل اخالقی براي تطبیق با استراتژي هاي اخالقی،  دالیل سفت و سختی هم هستند که از جنس 
یر غ هاي جریان و تحمل اب آوريتو ما را در این زمینه هدایت می کند. تعقیب استراتژي غیر اخالقی و هستند وکار 
ایجاد  هاي هزینه بر پیامدنه تنها شهرت شرکت را تخریب می کند بلکه باعث می شود  تا مجموعه اي از سایر   اخالقی

 ،ودمتحمل شغیر اخالقی  هاي رفتاردر صورت افشا شدن  می تواند که یک شرکت  را هزینه هایی انواع 9,1شکل شود. 



ران شرکت مجبور به جبدر نهایت  نشان می دهد،  این رفتار هاي  نادرست کارکنان شرکت  سر تیتر رسانه ها شده ، و 
  رفتار هاي خود می شود.

واهد بود(و هزینه ها باالتر و تخریب  شهرت بیشتر خفشار و برجسته تر باشند، بیشتر شرکت  هر چه تهدیدات اخالقی براي 
د اخالقی  می تواند به ص تخلف هاي در نمونه هاي برجسته، هزینه هاي  .شرکت نیز زیر سوال می رود) کارکنانشهرت 

 را  ردمم ازیاري بسورند و مثال آ ، به خصوص اگر آنها افکار عمومی را به خشم درها میلیون و حتی میلیارد دالر برسد
 ،ده اندگیر افتا ماجراي یک عمل نادرست و غیر اخالقی که در اعمال می شوند بر مدیرانی که  ییها ریمه. جمتضرر ساند
و  ، سرمایه دار بدنام 1براي برنی مادف ، سال حبس زندان 150همانطور که صدور حکم  ، دنبکشد سر به فلک نمی توان

   ، این را نشان می دهد.2مرتکب طرح پونزي

 د.نکشف می شو اخالقی تخلف هنگامی کههزینه هایی که شرکت ها متحمل می شوند  9,1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
Source: Adapted from Terry Thomas, John R. Schermerhorn, and John W. Dienhart, “Strategic Leadership of Ethical Behavior,” 
Academy 
of Management Executive 18, no. 2 (May 2004), p. 5 

                                                           
1 Bernie Madoff 

. در این ترفند سودھایی کھ بھ سرمایھ گذاران برگردانده می شود، از استطرح پونزی یک سرمایھ گذاری فریبکارانھ توضیحات مترجم:  ٢
ایھ را بھ سرم ھای متعارف بھ طرز غیر عادی باالتر است. این طرح بھ جای آن کھ سودی کھ از فعالیت اقتصادی واقعی بدست آمده باشد،بھره 

 .گذاران پرداخت کند، از پول خودشان یا از پول دیگر سرمایھ گذاران بھ آنھا سود پرداخت می کند

 هزینه هاي اجرایی داخلی هزینه هاي ناملموس ھزینھ ھای قابل مشاھده

 جریمه هاي دولتی 

جریمه هاي مدنی که از ·
مسائل محکومیتی به وجود 
می آید تا شرکت به خاطر 

ده رسانآسیبی که به دیگران 
 مواخذه شود

هزینه هاي سهامداران در ·
قالب قیمت پایین تر سهام ( و 
احتماال سود تقسیم شده پایین 

 تر)

هزینه هاي مسائل قانونی و ·
 تفحص

هزینه هاي آموزش ترمیمی و ·
 اخالق براي پرسنل شرکت

 هزینه هاي کنش هاي اصالحی·
هزینه هاي اجرایی براي تضمین ·

 آینده 

 ترياز دست دادن مش·
 آسیب به شهرت·
 بدبینی کارکنان·

 جا به جایی باالي کارکنان·
هزینه هاي باالي استخدام براي ·

 جذب افراد ماهر
تاثیر منفی روي بهره وري ·

 کارکنان
هزینه مواجهه با قوانین سخت ·

 تر دولتی

 



  : 9,2کپسول توضیحی 

  شرکت نوو نوردیسک چگونه اصول اخالقی خود را در عمل به اجرا در می آورد. 

  

میلیارد دالري می باشد که به خاطر نوآوري اش و رهبري در درمان دیابت  2/15یک شرکت داروسازي  1و نوردیسکنو
 2012در سال  است. معروفاخالقی کسب و کار  اقداماتشناخته شده است. همچنین این شرکت به خاطر تعهدش به 

انتخاب شد که البته یک شرکت مشاوره  2کورپوریت نایتز سب و کار توسط شرکتکشرکت به عنوان رهبر جهانی اخالق 
  ناسیشحوزه  مسئولیت اجتماعی می باشد. شرکت نووو نوردیسک سیاست هایی را دارد که  در توجه به اخالق زیست 

وي رتا پژوهش هاي خود را  اخالق زیست شناسی، شرکت متعهد است و نیز اخالق کسب و کار صریح هستند. در حوزه
   .انسان ها، حیوانات و فن آوري ژن بر اساس باالترین استاندارد هاي جهانی اخالق هدایت کند

  
و سایر شرکاي خارجی اش با  نهمه تامین کنندگانیازمند این است که نووو نوردیسک، افزون بر این،  شرکت 

اخالق زیست شناسی نووو نوردیسک عجین شوند. در حوزه اخالق کسب و کار، سیاست ها دیکته می  ياستانداردها
همه دوراهی ) 2شرکت به کار گرفته شوند. ( ارزش) استاندارد هاي اخالقی باال باید به طور ثابت در زنجیره 1کنند که (

مسئولیت تفسیر همه  ،مقامات شرکت و کارکنان)  3هاي اخالقی که با آن  روبرو می شویم به طور شفاف بررسی شود (
  قوانین، مقررات و دستورالعمل هاي شرکت را بر عهده دارند. 

وند. در ش ترجمهعملی وو نوردیسک در زمینه مسئولیت، اجازه می دهد تا سیاست هاي شرکت به اقدامات فرهنگ قوي ن
سک تطبیق دهد، منظور مجموعه اي ینورد راه و روش نوونوردیسک، هر کارمند این ضمانت را می دهد تا خود را به  نوو

از هنجارهاي رفتاري است که فرهنگ شرکت را تعریف می کنند. در واقع فرهنگی است که کار تیمی، تعاون، احترام به 

                                                           
1 Novo Nordisk 
2 Corporate Knights 



 ازید، ارزش هایی که ون این ارزش ها بیرون می آدیگران و انصاف را ارتقا می دهد. تعهد به اخالق کسب و کار از در
ه  بمختلف سازمان براي تقویت یک فرهنگ جهانی  جاهاي، رهبري مدیریت و نقل و انتقال کارمندان به اقداماتطریق 

  شود.می  کل شرکت یکیکار می آیند و این گونه است که 

د را تشکیل داده که از مدیریت ارش اخالق کسب و کارهیئت   ک، یکقیت، نووو نوردیسبه عنوان بخشی از این موف 
ی ، راهنمایی هایی را طراحشناسایی می کندشرکت ، چالش هاي اخالقی کلیدي را براي هیئت تشکیل شده است. این

ووو ن انسخت هستند: همه کارمنداین شرکت برنامه هاي آموزشی کرده است و برنامه هاي آموزشی را توسعه داده است. 
برنامه  مسئول تضمین پذیرش همچنین بینند. این هیئت الق کسب و کار آموزش می نوردیسک به طور ساالنه در زمینه اخ

نگی را را انجام می دهد. هدف ممیزي ها این است که فره ممیزي 50تا  40در طول سال  است و ها از سوي کارمندان 
  و نوردیسک را ارتقا می دهند. حفظ کنند که اصول روشی نو

خ خطاهایی نیز رالبته که گاهی کاري بسیار دشوار است و  ،فر افراد سازمانن 26000پیاده سازي کد هاي اخالقی  در بین 
علیه یکی از مدیران شرکت اعالم شد، شرکت به سرعت معامالت نهانی،  مورددر  یادعاهایمی دهند. به عنوان مثال، وقتی 

     معلق و متعاقبا اخراج کرد. کارمند رااین و شتابزده 

 
Note: Developed with Dennis L. Huggins. 
Sources: J. Edwards, “Novo Nordisk Exec Charged with Insider Trading; Cash Stashed in Caribbean,” 
CBS News, September 2008, 
www.cbsnews.com (accessed February 19, 2012); company filings and website (accessed April 1, 2014); 
Corporate Knights, “The 8th 
Annual Global 100,” global100.org/ (accessed February 20, 2012). 
 

   .به روشی اخالقی نه تنها از نظر اخالقی صحیح است بلکه این مقوله به نفع خود شرکت می باشدهدایت کسب و کار 

 .باشد ناشی از جرم هاي اخالقی می جبران خسارت چیزي بیشتر از هزینه  ،اخالقی شرکت هدایت نادرست عواقب
 هرتش بازسازي مشتریان، از شرکت هایی که در رسوایی هاي اخالقی که در حوزه عمومی بیان شده است، می گریزند. 

 ارکنانکموزش آلکه دار شده دارند در استخدام و یا شرکت هایی که شهرت  زمان بر و هزینه بر است.  ريلکه دار شده کا
از محیط هاي کاري که در آنها رفتار غیر اخالقی  افرادي که از لحاظ اخالقی شرافتمند هستند ماهر دچار مشکل هستند. 

 شهرت، همچنین نمی خواهند گرفتار شونددر آنها  رواج دارد، زده می شوند. آنها نمی خواهند در تله هاي اخالقی 
عواقب منفی احتمالی  کسب و کار  وام دهندگان به دلیل . دشولکه دار نامناسب شخصی آن ها با اعمال یک کارفرماي 

  و متعاقبا ریسک باالتر عدم پرداخت وام ها، به وام گیرندگانی که داراي  اقدامات غیر اخالقی هستند اعتماد نمی کنند.

ار غیر ایجاد بهبود در جریان کسب و ک .آسیب عمده اي می بینندسهامداران  ،دوقتی رفتار غیر اخالقی شرکت افشا می شو
  شود.  بازسازي اخالقی، هزینه بر است و سال ها طول می کشد تا شهرت لکه دار شده یک شرکت 

http://www.cbsnews.com


درآمد،  کاهش، از جمله؛ زندبشرکت می تواند آسیب قابل توجهی را به سهامداران  اخالقیرفتار غیر  این حرف ها، هبا هم
نابراین، ب ابعاد گسترده.در آن هم ،شده شرکت تخریب، سود پایین تر، قیمت سهام پایین تر، شهرت رباالتهاي  هزینه

به را را می سازند. اغلب شرکت ها ارزش عملیات خوب استراتژي هاي اخالقی و هدایت اخالقی، خود کسب و کاري 
ان و جامعه را داشته باشد، درك می کنند. بسیاري از افراد حوزه کسب و روشی که تایید تامین کنندگان، سرمایه گذار

نگیزه ا از این رو، شرکت ها پیامد هاي ضعیف کشف رفتار غیر اخالقی را در نظر دارند. کار، ریسک ها را می شناسند و 
ان شرکت ها حتی اگر مدیر .ارنندرا به خوبی بگذ یاخالق هايکه آزمون  دارنداستراتژي هایی بیشتري براي به کارگیري 

 مرز هايون در درآنها دلیل خوبی دارند که   ، با این حال،به طور شخصی متعهد به استاندارد هاي اخالقی سطح باال نباشند
کار غیر اخالقی   يرد انضباطی، جریمه و حتی حبس برا، رسوایی و برخوشرمساري) از ریسک 1کنند تا: ( اخالقی کار

رابر مقصر شناخته شدن در ب و  اخالقیدر برابر استاندارد هاي  اهمال کاري فرار از قبول مسئولیت براي ) 2اجتناب کنند و (
  شان. کارکنانرفتار غیر اخالقی 

  اجتماعی شرکت و پایداري محیطی مسئولیتاستراتژي، 

  4 هدف یادگیري

اجتماعی شرکت و پایداري محیطی و این که چگونه شرکت ها این وظایف را با مسئولیت هاي اقتصادي  یتمفهوم مسئول
  سهامداران  متوازن می کنند. 

 

سال گذشته روي آن  50، موضوعی است که در طول اوضاع اجتماعی هستندتا بهبود  متعهداین ایده که کسب و کارها 
ي وقتی که شرکت هاي پیشرو پس از انقالب صنعتی برا یعنی قرن نوزدهم داردبحث شده است. این بحث ریشه در بسیار 
 :ذینفعان از جمله منافع کلیهبین  این تصور که  مدیران باید تند. سهیالت را در نظر گرفگران امکانات مسکن و سایر تکار

توازن برقرار  ،د و جامعه به طور کلیکه در آن فعالیت می کنن اجتماعاتیسهامداران، کارکنان، مشتریان، تامین کنندگان، 
مریکایی، که خود را اعضاي آشرکت  200چند سال بعد، یک گروه از مدیران ارشد   شروع شد. 1960دهه  از ،کند

  میزگرد اقتصادي می نامیدند، شروع به حمایت گسترده از مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت کردند. 

  مفهوم اصلی

شرافتمندانه، فراهم کردن شرایط کاري خوب  براي  عملکردبه وظیفه شرکت براي  )CSRمسئولیت اجتماعی شرکت (
یفیت کاقدامات فعاالنه جهت بهتر کردن شرایط و  محیط زیست  ، حفاظت از يتشویق به تنوع نیروي کار ، کارکنان

  ی شود.د و جامعه به صورت کلی، اطالق مزکه شرکت در آن فعالیت می پردا زندگی در اجتماعات محلی 

 



در برابر سایر اولویت ها یکی از مشکالت پایه اي می باشد که  هایجاد توازن بین انتظارات سهامداران در مورد بیشینه  باز
خوب را دریافت کند اما دغدغه هاي مشروع  سایر ذي یک سهامدار باید بازده  ن روبرو است. آمدیریت شرکت با 

به خود را  مدیرانباید توجه مناسب  هم تامین کنندگان و جامعه در ابعاد وسیعتر)نفعان(مشتریان، کارکنان، اجتماعات، 
ه این ادعاهاي مشروع هم بین برقراري تعادلبررسی روشنگرانه براي یران راهبر} اعتقاد دارند که با ....{مداختصاص دهد

ت، ند. امروزه، مسئولیت اجتماعی شرکذي نفعان، یک شرکت باید به بهترین وجه، انتظارات  سهامدارانش را بر آورده ک
  است که در اروپاي غربی، امریکا کانادا و کشورهاي در حال توسعه یا مانند برزیل و هند رواج دارد.  یمفهوم

  خوب شهروندي شرکتیمفهوم هاي مسئولیت اجتماعی شرکت و 

تژیک را ااستر اقداماترفتار کسب و کاري که از لحاظ اجتماعی  مسئول است، این است که  یک شرکت باید  ماهیت
این است  ییتز زیر بنا. براي منفعت رساندن به سهامداران دربرابر وظیفه یک شهروندي شرکت خوب بودن متوازن سازد

نشان دهند و به طور خاص، باید این مساله مد نظر قرار داده شود که را وجدان اجتماعی از خود باید   شرکتکه مدیران 
تصمیمات مدیریت و کنش هاي شرکت  بر رفاه کارکنان، اجتماعات محلی، محیط و جامعه در ابعاد وسیعتر، تاثیر بگذارد. 

مشارکت در پروژه هاي خدمات  صرفا  چیزي فراتر از برابر اجتماع،روشی مسئوالنه در عمل کردن به بنابراین } 20{
امل همچنین ش مسئولیت اجتماعی نشان دادن . استخیریه و دیگر اقامات ارزشمند اجتماعی  و کمک مالی به موسسات 

، انهشرافتمنداخالقی و  به شیوه اي عمل یعنی –. ذینفعان می شودهمه  اعتماد و احترام موجب جلب  که اقداماتی است 
به مکانی عالی براي کار کردن، نشان دادن احترام واقعی به محیط زیست و تالش براي ایجاد  تبدیل شرکتتالش براي 

شامل نشان داده شده، برنامه هاي مسئولیت اجتماعی  عموما   9,2. همان طور که در شکل جامعه تغییر در بهبود وضعیت
  هستند:این عناصر 

  استراتژي مسئولیت اجتماعی شرکت پنج عنصر:  9,2شکل 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

براي این که  یاقدامات
تضمین شود که شرکت 

به روشی اخالقی 

براي پشتیبانی از  اقداماتی
نوع دوستی، مشارکت در 
خدمات اجتماعی، و بهبود 

براي  یاقدامات
تنوع  فزایشا

 نیرویی کار 

براي اینکه محیط  یاقدامات
حفاظت شود و به  پایداري 

 دست یابیم

براي  یاقدامات
افزایش رفاه 

کارکنان و تبدیل 

استراتژي 
مسئولیت 
اجتماعی 



 

 

 

Source: Adapted from material in Ronald Paul Hill, Debra Stephens, and Iain Smith, “Corporate Social 
Responsibility: An Examination of Individual Firm Behavior,” Business and Society Review 108, no. 3 
(September 2003), p. 348. 
 

ک ی  تالش براي استفاده از یک استراتژي اخالقی براي رعایت اصول اخالقی در عملیات یک  کسب و کار. ·
 این. اشداجتماعی می ب مسئولیته براي رعایت اصول اخالقی، عنصري ضروري براي استراتژي شرافتمندانتعهد 

 يهروندشبا مفهوم در تقابل کسب و کار به روش غیر اخالقی ، چرا که هدایت جریان  ه استسادمساله اي 
   لیت اجتماعی کسب و کار است.وخوب و رفتار مسئشرکتی 

زمینه نوع  راز تالش هاي خدمت رسانی به اجتماع، اقدامات گسترده د  پشتیبانیداشتن مشارکت هاي خیریه اي،  ·
، الزامات نوع  ت هابعضی از شرک   دوستی و ایجاد تمایز در زندگی آنهایی که از این تسهیالت استفاده می کنند.

ی مه اي افزایش ورده می سازند و تالش هاي خود را براي توسعه فعالیت هاي اجتماعی و خیریدوستی را بر آ
و گوگل، گستره اي وسیع از برنامه هاي اجتماعی، هنري و  1به عنوان مثال، شرکت هاي ولز فارگو –. دهند

ترجیح می دهند تا انرژي خود را روي محدوده اي شرکت ها هم هستند که رفاهی را در نظر گرفته اند. بقیه 
پشتیبانی می کند (که  2رونالد مک دونالدخیریه ت مک دونالد از برنامه کرمثال شکوچکتر متمرکز سازند. 

تسهیالت مسکن را براي خانواده هایی در نظر می گیرد که فرزندانی را دارند که  به شدت بیمار هستند تا  بدین 
ازي و سایر  شرکت هاي داروس  3گالسکو اسمیت کالین شرکتطریق در نزدیکی یک بیمارستان اقامت کنند) 

تالش می کنند تا فعالیت هایی خیریه را انجام دهند و به توزیع دارو در کشورهاي عقب مانده بپردازند.  شرکت 
 ویتقتاوب تالش هاي نوع دوستانه خود را معموال از طریق برنامه هاي مشارکت و انطباق با آنها طور متنها به 

  .نندو در تالش هاي اجتماعی مشارکت ک کرده می کنند تا افراد را تشویق کنند از اقدامات خیریه اي پشتیبانی
براي به حداقل رساندن و یا حذف کامل هر گونه تاثیر بد  ، به خصوصزیست حمایت از محیط اقداماتی براي ·

ط از محی حمایت حوزهکت، در مسئولیت اجتماعی شر .از سوي فعالیت هاي کسب و کار زیست روي محیط
آنچه  این بدان معنا است کهخود وکیل محیط زیست باشد.  ،شرکت شود که باید یمزیست، شامل این موضوع  

جنبه هاي آسیب زننده محیطی عملیات شرکت را به پایین تر از سطحی  ،از دانش و فن آوري مهیا استکه 
نیاز است. همچنین این یعنی باید زمان و پول بیشتري براي بهبود  زیستی کاهش دهد که براي مقررات محیط

 در پروژه هاي بازیافت، تطبیق مشارکت همانند -از مرزهاي صنعت اندیشید. فراترمحیط گذاشت و به چیزي 
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 تولید کننده، 1اقدامات حفظ انرژي، تالش هاي پشتیبانی براي نظافت عمومی راه هاي آب. شرکت هاگن داز
، آگاهی  در مورد خطراتی به راه انداخت افزایشاجتماعی خود را براي  اي کامال طبیعی، کمپین رسانه بستنی ه

به این مساله که هر روزه زنبورهاي عسل و جمعیت آنها را تهدید می کند. این شرکت بخشی از سود خود را 
  براي خودش در نظر گرفته استرا محیطی زیست  سخت گیرانه اهداف اختصاص می دهد. شرکت والت دیزنی 

ه است تا الهام بخش کارکنانش جهت کاهش تاثیرات زیست محیطی شان استاندارد سبز را به وجود آوردو 
  باشد.

تالش  شرکت هاي متعددي . ایجاد یک محیط کاري که افزایش  دهنده کیفیت زندگی براي کارکنان می باشد ·
هاي زیادي می کنند تا کیفیت زندگی کارکنان خود را در کار و خانه  افزایش دهند.  این می تواند شامل مراقبت 

در محل کار، برنامه هاي زمان بندي منعطف، امکان ترك کار براي  کارکنان براي مراقبت از کودکان روزانه 
در خانه، برنامه هاي توسعه شغلی و  فرصت هاي آموزشی، دفتر اي کارمریض خانواده شان، ایجاد فرصت ه افراد

ها و مجتمع هاي که هنرمندانه آراسته شده اند، برنامه هاي ایمنی مخصوص و از این دست برنامه ها و امکانات و 
  فرصت ها. 

تفاوت با خود ه افراد مبا احترام به جنسیت، نژاد، اصالت ملیتی و سایر جنبه هایی ک یک نیروي کار متنوع ایجاد  ·
بسیاري از شرکت هاي بزرگ در آمریکا، برنامه هاي تنوع و پراکندگی نیروي کار را  . به محیط کار می آورند

طرح ریزي کرده اند و بعضی هم مسافتی بیشتر را طی کرده اند تا مطمئن شوند که محیط کار آنها براي اقلیت 
در بعضی شرکت ها، اقدامات بر مبناي  .ها و منظر ها مطبوع استگروه  هاي قومی جذاب می باشد و براي همه

یعنی  اقالم از کسب و کار هاي کوچک که توسط زنان و یا اعضاي امین کنندگان نیز سرایت می کند، تنوع به ت
ب ارائه کننده کسب و کاري خو ،تنوع در نیروي کار می تواند خود پیگیريتامین می شود. اقلیت هاي قومی، 
در شرکت کوکا کوال، جایی که موفقیت استراتژیک بستگی به تبدیل افراد سرتاسر جهان به  .براي ما باشد

که جامعیت داشته باشد و براي  2مصرف  کننده هاي وفادار دارد، تالش ها براي ساختن یک پرسوناي عمومی
 همه نژاد ها، ادیان و ملیت ها و همه افراد با عالیق مختلف مفهوم باشد،  ارزش استراتژیک قابل توجهی دارد. 

مسئولیت اجتماعی که یک شرکت براي تعقیب کردن، بر می گزیند، استراتژي مسئولیت  يترکیب خاصی از تالش ها
ند. عناصر خاصی در یک استراتژي مسئولیت اجتماعی شرکت  از یک شرکت اجتماعی آن شرکت را تعریف می ک

دي . شرکت هاي معدوباشدتغییر می کند و معموال به ارزش هاي اصلی یک شرکت مرتبط می  دیگربه شرکت 
در سرتاسر سازمان خود یکپارچه این توان را داشته اند تا مسئولیت اجتماعی شرکت را  3همچون شرکت برت بیز

گرفته  ظرنیک کمیته مخصوص به هدایت سازمان براي دست یابی به اهداف مسئولیت اجتماعی شرکت در  زند.سا
 و رفاه طبیعی، مسئولیت انسان دوستانهیعنی ، شده است و حوزه فعالیت هایش سه حوزه اصلی را در بر می گیرد
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شرکت  را حول سه مضمون شکل می همچنین استراتژي مسئولیت اجتماعی  1پایداري محیطی. شرکت جنرال میلز
(از طریق بخشش هاي اجتماعاتدهد: تغذیه بهتر(از طریق غذاهایی که براي آماده سازي آسان می باشند)، پرورش 

ظ (از طریق تالش هایی براي حفزیست خیریه اي و تالش هاي داوطلبانه براي پروژه خدمت به اجتماع) و حفظ محیط
 }21{ )منابع آبی و انرژي، ارتقاي بازیافت و سایر خدمات براي پایداري محیطی منابع طبیعی، کاهش استفاده از
شرکت استارباکس، شامل چهار عنصر اصلی می شود(یافتن منابع به طور اخالقی، استراتژي مسئولیت اجتماعی 

 وسطت) همه این عناصر، در روال هاي تولید قهوه کشاورزيو پشتیبانی از  زیست محیط از حفاظتخدمات اجتماعی، 
   .است یک جنبه کلیدي در استراتژي تمایز این شرکتکه  شرکت نقش دارند

 4و کسب و کار مسئول پایدار 3، مسئولیت شرکت2بسیاري از شرکت ها از اصطالحات دیگري مانند شهروندي شرکتی
(SRB)  بتکاراتااستفاده می کنند تا CSR  را  5واربی پارکرشرکت رویکرد   9,3. کپسول توضیحی توصیف کنندخود را

رویکردي که تضمین می کند که مسئولیت اجتماعی در تمام اعمال و -به مسئولیت اجتماعی شرکت توصیف می کند
  تالش هاي شرکت، بازتاب دارد. 

  مفهوم اصلی

استراتژي مسئولیت اجتماعی یک شرکت بر اساس ترکیب خاص فعالیت هاي آن شرکت تعریف می شود که از لحاظ 
خود را از این فعالیت ها با اختصاص دادن زمان، پول و سایر منابع انجام می  پشتیبانیاجتماعی مفید هستند و شرکت هم 

 دهد

 توسط شرکت ها وجود دارد اما  CSRسازي استراتژي هاي  اگر چه  تنوع گسترده اي در مورد نحوه تدوین و پیاده
براي  ) 6(مانند انجمن اروپایی مسئولیت اجتماعیهستندمسئولیت اجتماعی  گیر فعالیت هايدرکه  ییشرکت هااجتماعات 
هم  استانداردافزون بر این،  تعدادي از  به وجود آمده اند. csr  روش هايبهترین در به کار بردن  شرکت هاکمک به 

 که توسط سازمان اجتماعییک استاندارد بین المللی شناخته شده براي مسئولیت  -26000مانند ایزو ایجاد شده اند، 
} شرکت هایی که تعهد قوي را به مسئولیت اجتماعی نشان می 22تعیین شده است. { (ISO)7استاندارد هاي بین المللی

شرکت  100( 9شرکت برتر شهروند) و شوالیه هاي شرکت 100( 8فهرست هاي مجله هایی مانند مسئولیت شرکت دهند در
   پایدار جهانی) می آیند .
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  9,3توضیحی  کپسول

  : ترکیب مسئولیت اجتماعی شرکت با سبک دلپذیر1واربی پارکرشرکت 

 –دالر  95در قیمت  میلیون جفت عینک فشن 1 وش بیش ازشرکت واربی پارکر  در فر ، 2010 سال از زمان  تاسیس در
ش با بیاین شرکت موفق عمل کرده است.  -دالر تولید کننده هاي دیگر 500درصد پایین از قیمت میانگین  80یعنی دقیقا 

ن برند ها از قوي تری که در کل جهان شناخته شده است و به عنوان یکی را تولید کردهبرندي در آمریکا،  فروشگاه 25از 
یک احتمال دارد تا که چگونه  این شاخص می گوید(2همیشه در شاخص خالص مروجان در جهان  محسوب می شود.

بوده  90شود و این کاال به او پیشنهاد شود) موفق عمل کرده و این شاخص براي این شرکت نزدیک  آشنایک کاال  افرد ب
  .4و یا اپل 3مانند زاپوسباالتر از شرکت هایی یعنی  -است

رکاي براي هر عینک فروخته شده، این شرکت ش .قرار دارد مسئولیت اجتماعی شرکت در هسته اصلی تفکر واربی پارکر  
 با پشتیبانی واربی پارکر ، این شرکا. تامین می کندماهانه عینک  کمکرا با  5ویژن اسپرینگ غیر انتفاعی بین المللی مانند

انجام می دهند و به اعضاي جامعه می آموزند که چگونه عینک ها را با قیمت سیار پایین تولید  و چشم را  اولیه معاینه هاي
 20000تقریبا  ییتا امروز، ویژن اسپرینگ به تنهاخوشبختانه  .بفروشند تا اثرات مفیدي در جوامع آنها وسعت بخشیده شود

درصد  35مد و آدرصد افزایش در در 20متوسط  ن آموزش به طورآموزش داده است که البته ایکشور  35نفر را در 
تالش هایی صورت گرفته است تا این شرکت یعنی واربی پارکر خالصه که . این افراد را داشته استافزایش در بهره وري 

  در شراکت هاي بین المللی اش مسئولیت بیشتري داشته باشد. 

،  "کارگران"، "زیست محیط"برابر ارزیابی هاي مقایسه اي در زمینه هاي در ین شرکت، به طور داوطلبانه خود را ا
 سود بیان می دارد. شرکت به طورفقط از غیر را به نتایجی  قرار می دهد و تعهدي "دولت ها" و "اجتماعات "، "مشتریان"

مانش و براي هر نقشی در ساز گزیندرا خوبی بر می  ي مناسب که گزینه ها گسترده به عنوان کارفرمایی دیده می شود
را در نظر می گیرد. این شرکت از استاندارد هاي باالي اخالقی بهره مند می شود و در عملیات کاهش بهترین افراد ماهر 

  آالینده هاي هوا شرکت می کند. 

قش حساس در جامعه موثرند براي همه مهم تلقی می شوند، شرکت در مورد ناقداماتی که  ،در شرکت واربی پارکر
 و هماهنگی شراکت هایشان با انسجامرا براي  شماريمشتریانش دغدغه دارد، هر دو بنیان گذار این شرکت، ساعات بی 
این کار  را خوشحال نگه  دارند. اثر خالص خریدارانتامین کنندگان می گذارند تا دستیابی به کیفیت را تضمین کنند و 

بیه به اقدامات این شرکت بسیار شم که از لحاظ اقتصادي کامال سالمت است. ها این است که ما با شرکتی روبرو هستی
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از  فراتر ییها مسئولیتدر هر دو شرکت، ثبات مالی را براي تعقیب  اقداماتدر هر صورت این  -است 1شرکت تیفانی
سئولیت م رضایت مشتري به ارمغان آورده است. شالوده هاي قوي توسط بنیان گذاران شرکت بنا نهاده شده است و تعهد و

را اخیاین شرکت وجود دارد و این طور است که این شرکت به نتایج مثبت در جهان دست می یابد.  DNAپذیري در 
 يوفاداربدست آورد و  2فست کمپانی در مجله "وآورترین شرکت هان" فهرستاول را در  واربی پارکر، رتبه تشرک

  و تالش هاي مسئولیت اجتماعی شد. شرکت  محصوالت نش را افزایش داد. این مساله باعث توسعهاخریدار

Note: Developed with Jeremy P. Reich. 
Sources: Warby Parker and “B Corp” websites; Max Chafkin, “Warby Parker Sees the Future of Retail,” 
Fast Company, February 17, 2015 
(accessed February 22, 2016); Jenni Avins, “Warby Parker Proves Customers Don’t Have to Care about 
Your Social Mission,” Quartz, 
December 29, 2014 (accessed February 14, 2016). 

  

  گانه توسعه پایدارسه مسئولیت اجتماعی شرکت و 

  3سعه پایدارگانه تو شود در بهبود سهشرکت توسط شرکت ها انجام می  که مسئولیت اجتماعی به طور همزمان ابتکارات
براي یک شرکت این است که به طور اصلی اقتصادي، اجتماعی و محیطی می باشد. هدف جنبه هاي موثر است: منظور 

}  سه بعد عملکرد معموال  23توضیح داده شده است. {  9,3، همان طور که در شکل هر سه بعد موفق عمل کندمان در همز
 اصطالحظور از این سه بعد چه می باشد: خب، ببینیم من. است -3زمین  کره -2افراد  -1منظور  :سه بعد دیگر اشاره دارندبه 
 عطائاتااجتماعی متعددي ربط دارد که استراتژي هاي مسئولیت اجتماعی را شکل می دهند مانند  بتکاراتبه ا ،افراد

، زمین رهک  اصطالحشرکتی، مشارکت اجتماعی و تالش هاي شرکت براي بهبود زندگی ذي نفعان داخلی و خارجی اش. 
یرنده نه در برگ اصطالحمعنایی گسترده تر دارد. این سود اصطالح اما دارد.  ژیکاکولوتاثیر اقدامات محیطی شاره  به ا

ر د بلکه تاثیر اقتصادي شرکت بر جامعه به طور کلی درکه یک شرکت براي سهامدارانش بدست می آو استتنها سودي 
شرکت، نه تنها  محصوالتیکی از پرفروشترین  4به عنوان مثال، سیستم نظافت سوییفر پروکتر اند گمبل این جا مهم است، 

ا که هاي اکولوژیک راحترام می گذارد بلکه  جایگزین  یک طراحی خاص را ارائه می کند که به قواعد حفاظت از زمین
 کنند. این شرکت، تقاضا براي منابع آبی شهري را کاهش دارند، از برنامه تولیدي خود خارج می انطباقکمتر با این قواعد 

  از حرکت شوینده ها به سمت راه هاي آب جلوگیري می کند.و  در مصرف برق صرفه جویی کردهمی دهد، 

زمین و سود را در توازن با هم قرار دهد و محصوالت جدید را به صورت کره هم، سعی می کند تا افراد،  یشرکت نایک 
نوآورانه و با روشی پایدار تولید کند، به خصوص آنکه پایداري را به عنوان کلیدي براي سودآوري آینده می بیند.  شرکت 
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می دهد،  استراتژي کشور مختلف یک جفت کفش  50، که به ازاي خرید هر کفش، به هر کودك نیازمند در 1کفش تامز
  خود را بر اساس این سه جنبه اصلی ساخته است. 

  : تکیه بر سه سنجه عملکرد شرکتگانه توسعه پایدار:سه  9,3شکل 

  

  

  

  

 

 

Source: Developed with help from Amy E. Florentino. 
 

از شرکت ها، از مزایاي استراتژي هاي مسئولیت اجتماعی خود در رسانه ها و مطبوعات و گزارش هاي امروزه، بسیاري 
خاص براي بهره مند می شوند و سرمایه گذاران نیز  از طریق این مطبوعات و رسانه ها اطالعاتی را در مورد این شرکت 

  ها کسب می کنند

ي، گزارش دهی را امري مهم براي مسئولیت شرکت خود می داند. رااستاپل، بزرگترین شرکت ارائه کننده  محصوالت اد
روي وبسایت خود قرار می دهد که اقدامات  2گزارش معنوي استاپل  این شرکت، روي وب سایت خود گزارشی با عنوان

 ،مقدمدهی خط گزارش امروزه و دستاورد هاي خود را در حوزه هاي تنوع، محیط و اجتماع و اخالق توصیف می کند. 
به عنوان روشی مهم براي شرکت ها به حساب می آید تا نتایج استراتژي مسئولیت اجتماعی خود را براي سهامداران و ذي 

و شرکت ها را بر تاثیر بر جامعه مسئول سازند. استفاده از چهارچوب ها و  گزارش دهی استاندارد،  بهنمایش بگذارندنفعان 
بیشتر به وجود آید و ، باعث می شود تا شفافیت فراهم می آید   3انی ابتکاراتگزارش جه  نچه توسط موسسهآمانند 

سرمایه  ،ید. شرکت هاي سرمایه گذارآدر بین صنایع و شرکت ها وجود  شرکتاي مسئولیت اجتماعی  مقایسهارزیابی 
سرمایه  می باشند کهتوسعه پایدار   سه گانههاي دوگانه به وجود آورده اند که شامل شرکت هایی می شود که بر مبناي 

 4ها را از سرمایه گذارانی که به طور اجتماعی و محیطی آگاه هستند، جذب می کنند.  شاخص جهانی پایداري داو جونز
شرکتی می باشد که در شاخص جهانی داو جونز قرار دارند و بر اساس عملکرد اقتصادي،  2500شامل ده درصد باالیی از 

سه حوزه عملکردي ارزیابی می شوند، با یستی و عملکرد اجتماعی شکل می گیرد. شرکت ها در این عملکرد محیط ز
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 سه جنبه اصلی=  تعالی در هر هدف

 محیط

 اقتصاد اجتماعی



هوایی.  آب وآمادگی براي تغییرات اقدامات مربوط به نیروي کار و استفاده از شاخص هایی مانند حکمرانی شرکتی، 
را نشان می  2013از شرکت هاي انتخاب شده توسط شاخص جهانی پایداري داو جونز در سال  یک نمونه   9,1جدول 

   دهد.

 شناخته شده هستند. 2013در سال  گانه توسعه پایدارعملکرد موفق خود در سه  از شرکت ها که در منتخبی 9,1جدول 

  کشور  بخش بازار  نام 

Volkswagen AG  آةمان  اتوموبیل و قطعات آن  
Australia & New Zealand 

Banking 
Group Ltd 

  استراالیا  بانک ها

Siemens AG آةمان  کاالهاي سرمایه اي  
Adecco SA سوییس  خدمات حرفه اي و تجاري  

Panasonic Corp استرالیا  لوازم خانگی  
Tabcorp Holdings Ltd آمریکا  خدمات مصرف کننده  

Citigroup Inc. آمریکا  سرمایه گذاري متنوع  
BG Group PLC بریتانیا  انرژي  

Woolworths Ltd استرالیا  خرده فروشی غذا و مواد خام غذایی  
Nestlé SA سوییس  غذا، تنباکو و آشامیدنی  

Abbott Laboratories آمریکا  تجهیزات و خدمات حوزه سالمت  
Henkel AG & Co. KGaA آلمان  خانه داري  

Allianz SE آلمان  بیمه  
Akzo Nobel NV هلند  مواد خام  

Telenet Group Holding NV بلژیک  رسانه  
Roche Holding AG سوییس  داروسازي و زیست فن آوري و دانش هاي زیستی  

Stockland استرالیا  بنگاه مسکن و امالك  
Lotte Shopping Co. Ltd جمهوري کره  خرده فروشی  
Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Co. Ltd 

  تایوان  نیمه رسانا ها و تجهیزات مربوط

SAP AG آلمان  نرم افزار و خدمات  
Alcatel-Lucent فرانسه  تجهیزات و سخت افزار فن آوري  

KT Corp جمهوري کره  خدمات ارتباطات و مخابرات  
Air France-KLM فرانسه  حمل و نقل  

EDP–Energias de Portugal 
SA 

  پرتغال  صنایع همگانی

  

چیست؟پایداري و کال   کسب و کارهاي پایدارمنظور ما از  اقدامات   

در بسیاري از شرکت ها، این اصطالح مترادف با مسئولیت ، به روش هاي متفاوتی استفاده شده است. پایدارياصطالح 
گزارش معموال براي نشان دادن آن در متون استفاده می شود. در واقع،  CSR همچنین از مخفف . استاجتماعی شرکت 



یکی هستند،  همان طور که توسط ) (زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادي1سه گانه توسعه پایدار پایداري  و گزارش
  سه نوع یکسان سنجه هاي عملکرد را در بر می گیرند.  داو جونز توضیح داده شده است، ایداريجهانی پشاخص 

 ستفادهابطه یک شرکت با محیط و ار نگاه باآه خود بگیرد، تري باي متمرکز معن ،پایداري اصطالحگرچه هر چقدر که 
زیستی  و تنوع هاي فسیلی، سوخت هاي معدنیمانند زمین، آب و هوا  و گیاهان و حیوانات و منابع  منابع طبیعیشرکت از 

صرف می شوند م االب عجین می شود. به طور گسترده اي دریافته شده است که منابع طبیعی دنیا محدود هستند و با نرخی
رکت . از آنجایی که شظرفیت آنها را براي تجدید حیات تهدید می کند این مساله  ،ددر نتیجه حجم آنها کاهش می یابو 
رکت ها و حفظ این منابع براي منافع اقتصادي بلند مدت ش مدیریتهاي منابع طبیعی هستند،  کنندهبزرگترین استفاده  ،ها

  است.  بسیار حیاتی

مدل کسب و کار و استراتژي شان  ادامه حیات برايرا پیامد هاي واضح و مستقیمی  مسالهبراي بعضی شرکت ها، این 
 کرده استش شروع به سنجش اقدامات جلوگیري از آالینده ها در زنجیره تامین 2دارد. شرکت پاسیفیک گاز اند الکتریک

شرکت } 24تبدیل شده اند بلکه در تولید انرژي هم اثربخش تر عمل می کنند. { "سبزتر"نه تنها به شرکتی بدین طریق و 
چون  ،ندکن کوال و پپسی کو، مجبورند در مورد مدل هاي کسب و کار خود بازاندیشی-هاي حوزه نوشیدنی مانند کوکا

ه فراموش البت ارتباط این قدر ها سرراست نیست. یر شرکت ها،. براي سابسیار محتمل استمساله کمبود آب در آینده 
منابع  که سالمت اقتصادي آن بستگی به فراهم بودن هستندهمه  شرکت ها بخشی از اکوسیستم کسب و کار  نکنیم که

طبیعی دارد. در واکنش به این موضوع، اغلب شرکت هاي بزرگ تالش کرده اند تا روش و چگونگی کسب و کار خود 
    .د، و روي استفاده از اقدامات کسب و کار پایدار تاکید کنندرا تغییر دهن

  مفهوم اصلی

وانایی تامین ت بدون آنکه بر آورده می سازندنیازهاي امروز را که به کنش هایی گفته می شوداقدامات کسب وکار پایدار، 
   نیاز هاي آینده و آیندگان را در خطر بیندازند.

منسجم  در عملیات کسب و کار ها به روشی است که از منابع و اقدامات آگاهانه استراتژي هاي پایداري محیطی، شامل 
، دنو در برابر عواقب اعمالی که در نهایت کره زمین را به خطر می اندازطبیعی و سیستم هاي  پشتیبان زیست محیطی، 

یک جنبه از پایداري محیطی این است که } 25. {بماند قرن ها پایدارطریق براي راین  از این ببنا و حفاظت می کنند
دوباره تجدید  ایدارپاز طریق اقدامات کسب و کار د ناستفاده از منابع طبیعی کره زمین در بین سطوحی قرار گیرد که بتوان

ر ددر مورد بعضی منابع (مانند نفت خام، آب زالل، ماهی هاي قابل خوردن در اقیانوس ها)  که دانشمندان گفته اند شود. 
نیستند و یا به زودي نخواهند بود، ضمن اینکه این مساله را هم باید در نظر گرفت  پایداردیگر  ،سطوح استفادهحال حاضر 

زندگی و درآمد افزایش می یابد.  هاياستاندارد منابع اضافی مانند  میل به مصرفِکه جمعیت جهان رو به رشد است  و 
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2 Pacific Gas and Electric 



 گلخانه اي و سایر اشکال آلودگی می باشد  که بر تغییرات يجنبه دیگر دغدغه هاي پایداري شامل تاثیرات منفی گاز ها
؛ است  ایدارپنامطبوع آب و هوایی و جوي تاثیر می گذارد. جنبه هاي دیگر پایداري شامل تکیه بیشتر بر منابع انرژي 

فاده از تضعیف خاك و است پرورش غذا(براي کاهش تر از مواد قابل بازیافت؛ استفاده از روش هاي پایدار استفاده بیش
مکن م اکولوژیکحشره کش ها و علف کش ها و کودها و سایر مواد شیمیایی  که براي سالمت انسان و سیستم هاي 

یریتی در جهت کاهش ضایعات؛ تالش هاي فزاینده براي از زیست بوم؛ اقدامات مد حفاظت ور باشند)؛آاست آسیب 
کاهش افت محیط و نیز کاهش رشد اقتصادي(از دیدگاه دانشمندان، رشد اقتصادي به  طور تاریخی با افول هایی در 

  سالمت و رفاه محیط همراه بوده است)

  مفهوم اصلی

عملیات کسب و کار ها به روشی است که از منابع استراتژي هاي پایداري محیطی، شامل اقدامات آگاهانه و منسجم  در 
طبیعی و سیستم هاي  پشتیبان زیست محیطی، و در برابر عواقب اعمالی که در نهایت کره زمین را به خطر می اندازند، 

 .حفاظت می کنند

المت شخصی و س 2فرآوري شدهکه در زمینه هاي غذاهاي است  بافعالیت هاي متنوع، یک تولید کننده 1شرکت یونیلور
ار دامات پایدار کسب و کو محصوالت نظافت خانه کار می کند و در میان بسیاري از شرکت هاي متعهد به تعقیب اق

نشانگر و شاخص کشاورزي پایدار در کسب وکار غذاهاي فرآوري استفاده می کند و برنامه هاي  11. این شرکت از است
با مین مالی تاد. نمونه هایی از چنین برنامه هایی شامل نندگانش در نظر داربراي بهبود عملکرد تامین کزیاد و متنوعی را 

با صرفه  که تصمیم به استفاده از سیستم هاي آبیاري تامین کنندگان گوجه فرنگی است براينرخ پایین به صورت ویژه  
به پرورش دهندگان قراردادي خیار اجازه که  برنامه هاي آموزشی در هندهمچنین  می گیرند و جویی در مصرف آب 

درصد بهبود  78درصد کاهش دهند و در عین حال حاصلخیزي را تا  90داده است تا استفاده از سم هاي حشره کش  را تا 
دهند. شرکت یونیلور فرایند هاي داخلی زیادي را بازمهندسی کرده است تا عملکرد کلی شرکت را بر پایه سنجه هاي 

و در مجموع اتالف  درصد کاهش داده اند 63ز آب را تا به عنوان مثال، کارگاه هاي شرکت استفاده ایش بدهد. پایدار افزا
ز یونیلور بسته بندي بسیاري ااز طریق پیاده سازي اقدامات پایداري کاهش یافته است.  1995 سال درصد از 676کلی تا 

 د.مشتري را کاهش ده زباله هاي مصرفی جم حفظ کند و حمحصوالتش را طراحی مجدد کرده است تا منابع طبیعی را 
هر سال صرفه جویی شود. به عنوان تولید کننده  پالستیک  ماده تن 150 در تا باز طراحی شده اند 3قوطی هاي شامپوي ساو

 ؛ این شرکت متعهد است تا همه چاي خوداست چاي لیپتون، شرکت یونیلور بزرگترین خریدار برگ هاي چاي در جهان 
یاد شده گانه توسعه پیاداري بدست آورد و بدین طریق سه  4تحت نظارت اتحادیه جنگل هاي استواییرا از مزارع چاي  
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بیشتر بر تمرکز شرکت یونیلور نسبت به مقوله   9,4باشد. کپسول توضیحی را نسبت به مدیریت پایدار مزرعه مد نظر داشته 
  پایداري می پردازد.

  پایداريو  مسئولیت اجتماعی شرکت  طراحی استراتژي هاي

ا این بشکل هاي زیادي به خود می گیرند، مسئولیت اجتماعی شرکت  و پایداري محیطی استراتژي هاي  در حالی که 
 خ گویندبرتر پاس به شیوه ايکنند و نیز نیاز هاي مشتري را مزایاي اجتماعی ارزشمند را ایجاد می  حال این استراتژي ها،

، یک در جو کربن انتشار میزان} به عنوان مثال، در حالی که 26. {شودمی  حاصلمزیت رقابتی شرکت  از این طریق و
ن توجه کرده اند، استراتژي پایداري فورد براي تقلیل به آ 1موسسات مالی مانند ولز فاگروو  استدغدغه فراگیر در جامعه 

ورد فیوژن نه ف محیطی را فراهم کرده است. اتوموبیل هیبریديزیست  هم مزیت رقابتی و هم مزایاي  ،انتشار کربن در جو 
هیبریدي دارد،  ماشین 22بیل هایی است که حداقل آلودگی را تولید می کند، بلکه  رتبه اول را در میان تنها در میان اتوم

ل قدرت آرام و کم سر و صدا و نیز اتاقی که فضاي کافی می است، سیستم انتقا صرفه جوو از لحاظ مصرف سوخت هم 
 مهم است، اندهد. این ماشین، توجه و وفاداري خریدارانی را به خود جلب کرده است که مساله مصرف سوخت برایش

  2کافی روستر گرین مونتنتعهد شرکت از محیط زیست پیدا کرده است. این شرکت اوضاع خوبی در حمایت  بدین ترتیب
رفاه تولید کنندگان قهوه  و خانواده هاي آنها( به طور خاص اطمینان از این که قیمتی منصفانه را دریافت براي حمایت از 

کنندگان در تعاونی هاي  می دارند) با نیازها و خواسته هاي مشتریان تطابق دارد. این شرکت در معامالتش با تامین
کشاورزي در پرو، مکزیک و سوماترا، انصاف را رعایت می کند و براي دانه هاي قهوه قیمت منصفانه اي را پیشنهاد می 

درصد از قهوه خود را به طور مستقیم از کشاورزان می خرد تا واسطه ها را کنار بزند و  29دهد. همچنین این شرکت، 
که بیشترین  ان استقهوه پس از نفت دومین کاالیی در جه -تر براي تالش هایشان دریافت دارندکشاورزان نیز قیمتی باال

ه اي فقیرانزندگی اغلب آنها کرده است که البته  مشغولخود  بهمیلیون نفر را  20تجارت را دارد و نیروي کاري بالغ بر 
را می خرند و این اقدامات را تشویق  گرین مونتن  ف کنندگان آن، از این تالش ها آگاه هستند و قهوه}مصر27. {دارند

   می کنند.

  9,4کپسول توضیحی 

  تمرکز یونیلور روي پایداري

یکی از بزرگترین شرکت هاي جهان است. این غول ، 2015در سال  درآمدمیلیارد یورو  53,3با بیش ازشرکت یونیلور، 
میلیارد فرد در جهان مصرف می شوند.  2که توسط بیش از تی را دارد تولید کننده کاالهاي مصرفی در جهان، محصوال

همچنین این شرکت به خاطر تعهد به پایداري، و..  3داو، اکسی،هلمانز، هارتبرند این شرکت برند هاي خاصی دارد مانند
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رقیب  نزدیکترینبرابر  5/2همواره پیشتاز است و حتی امتیاز   1شناخته شده است. این شرکت در پیمایش پایداري جهانی
  می گیرد.امتیاز خود 

نام  (USLP)2ن را برنامه زندگی پایداري یونیلورآد و را به روشی شفاف و صریح اجرا کر یونلیور برنامه پایداري خود 
در این برنامه قرار بر این بود که هدف شرکت دو  .مدیر عامل، ارائه شد 3توسط پل پلمن 2010در سال این برنامه نهاد. 

نصف کند. مهم  2020سال  تامحیطی خود را  و مشکالت زیست حالی که مسائلبرابر کردن اندازه کسب و کار باشد در 
هم و زمان را منابع مبر اساس آن، که  ک نیروي راهنما براي شرکت استی زندگی پایداري یونیلور برنامهکه  بدانیماست 

  هاي آن به آرمانو اهداف و  براي تعقیب اهداف پایداري تخصیص می دهد. برنامه هر سال ارتقا می یابدبر اساس آن، 
  روز می شود، مانند گزارش ساالنه پیشرفت. 

ه به منفعت خود قوله اي است کمخیریه نیست، بلکه برنامه داري تنها یک یبا توجه به دیدگاه پلمن، تمرکز یونیلور بر پا
، در تضاد با هم نیستند. در واقع پایداري،رشد و "شرکت هم ربط دارد. آخرین گزارش ساالنه شرکت، بیان می دارد که 

    ".رشد را به پیش می راند ،در تجربه ما، پایداري

، هحسابرسی شرکتی را نهادینه ساخته است. هر سالبراي کمک کردن در جهت پیاده سازي این برنامه، یونیلور برنامه 
  سه شاخص پیشرو انجام می دهد. را در برابر ازریابی مقایسه اي یونلیور از پیشرفتش 

 4سازمان ملل پیمان نامه جهانی -1

 5ابتکاراتشاخص گزارش دهی جهانی  -2

  6سازمان ملل متحد  اهداف توسعه هزاره -3

بیان ایی و در قالب نمونه هبا جزییات کامل  پایداريپیشرفتش را به سوي اهداف  ،گزارش ساالنه پایداريدر این شرکت، 
سالمت خود را بهبود میلیون فرد می شود که این افراد  397کمک یونیلور به   شامل 2014سال در یک نمونه می دارد. 

در این  ف شرکترا ارتقا دهند. همچنین قرار شد تا به یک میلیارد نفر کمک شود تا به اهدا بهداشتیبخشند و عادات 
  .برسند ه یاد شدهزمین

 

                                                           
1 GlobeScan 
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4 UN Global Compact 
5 Global Reporting Initiative’s Index 
6 UN Millennium Development Goal 
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کزي دست یابد، یونلیور یک تیم مر طلبانهجاه  یو کار انجام داد تا به اهداف کسبدر را یونیلور اقدامات جدیدي همچنین 
 اکسب و کار به تمام واحد هیک کارخانه یا واحد از ند و دست بز پایداريشرکتی به راه انداخت که بهترین اقدامات 
، تفاوت کوچک اقدامات"براي برنامه را افزون بر این، شرکت بودجه اي  .اجرا کند و از روش سنتی قبلی دست بکشد

 هدافاسرمایه گذاري کند که به شرکت کمک می کرد تا به اي تا روي ایده هاي نوآورانه در نظر گرفت  "هاي بزرگ
انتشار آالینده ها در محصوالتش  و نیز گسترده تر کردن تالش هاي پایداري براي کاهش شرکت یونیلور  پایداري برسند. 

کنندگان خودش روي تامین منابع به صورت پایدار براي محصوالت کشاورزي مذاکره  تامینبه تمام زنجیره تامینش، با 
درصد  48به  2010درصد تامین منبع پایدار در سال  14از ار کرده اند که کرده است و با هم روي این مساله به گونه اي ک

  رسیده اند.  2014در سال 

Note: Developed with Byron G. Peyster. 
Sources: www.globescan.com/component/edocman/?view=document&id=179&Itemid=591; 
www.fastcocreate.com/3051498/behind-thebrand/why-unilever-is-betting-big-on-sustainability; 
www.economist.com/news/business/21611103-second-time-its-120-year-historyunilever-trying-redefine-what-
it-means-be; company website (accessed March 13, 2016). 
 

 و استراتژي هاي مسئولیت اجتماعی شرکتبا  ارزشاگر منابع مهم رقابتی شرکت و قابلیت هاي فعالیت هاي زنجیره 
این نکته براي این، بنابر  منجر خواهد شد.به مزیت رقابتی  بیشترياحتمال به   مرتبط باشد، محیطی پایدارياستراتژي هاي 

شرکت هایی که در استخراج از منابع طبیعی، برف، کاغذ و چوب، وسایل نقلیه و مواد شیمیایی شرکت دارند، یک امر 
ت بر مالحظه دغدغه هاي محیط زیستی داشته باشند، چیزي که البته بیشتر از شرک بیشترياست که حتما تاکید  مشترك

حفظ ت به دشه بکه موفقیت کسب و کار آنها  شرکت هایی  ی باشد. هاي مثال نرم افزار یا الکترونیک و یا لوازم خانگی م
اکید بیشتري ، به طور نسبی تن و درخشان ترین کارمندان استکارکنان سطح باال ربط دارد و یا نیاز به جذب و حفظ بهتری

ان د و اشتیاق در میتعهدر آن  که  ی فراهم می کنندروي رفاه کارکنان خود دارند و محیط کاري با انرژي باال و مثبت
می  در این شرکت ها دیده "ما بهترین دارایی ما هستند افراد"کارکنان موج می  زند، بنابراین معناي واقعی این ادعا که 

یکی از چهار شرکت حسابداري بزرگ جهان، روي استراتژي تنوع نیروي کار خود کار  1شرکت ارنست و یانگشود. 
نفر از کارکنان  175000این مساله را براي  ومی کند و اولویت را به کارکنان می دهد و به تفاوت ها نیز احترام می گذارد 

                                                           
1 Ernst & Young 

http://www.globescan.com/component/edocman/?view=document&id=179&Itemid=591;
http://www.fastcocreate.com/3051498/behind-thebrand/why-unilever-is-betting-big-on-sustainability;
http://www.economist.com/news/business/21611103-second-time-its-120-year-historyunilever-trying-redefine-what


در مسیر توسعه خالقیت را مام این نیروها کشور مد نظر قرار می دهد. این شرکت قصد دارد تا ت 150در سرتاسر جهان در 
که انبارهاي عظیم دارد، موفقیت خود را در  1شرکت عمده فروشی کاستکوبیندازد تا به مشتریان شرکت خدمت کنند. 

که البته بیشتر از میانگین دالر دریافت می دارند،  89/20نحوه برخوردش با کارمندانش می داند، که براي هر ساعت کار 
تضمین این  ، براي2مدیر عامل این شرکت  کرگ جلینک ستکو، بیمه شده اندااز کارمندان کدرصد  88ی باشد. صنعت م

مد  کافی براي امرار معاش دارند و از مزایاي حوزه سالمت هم بهره مند می شوند، همواره همه چیز را آکه کارکنانش در
لبته شما پولتان را به چرخه اقتصادي بر می گردانید و ا"دي است که بر اساس آن این رویکراز دیدگاه او، بازبینی می کند، 

درصد افزایش یافت و قیمت سهام  39، فروش شرکت کاستکو  2004تا  2009بین سال هاي    "این چیز ساده اي است.
   می نمود. غیر متعارف دسته پنجه نرم می کرد، آشفتگی و البته کوچک سازي بااین در صنعتی که  -دو برابر شدن آ
  

استراتژي هاي مسئولیت اجتماعی شرکت و استراتژي هاي پایداري محیطی  هر دو مزایاي اجتماعی ارزشمند ایجاد می 
  ن هم به روشی برتر که منجر به مزیت رقابتی می شود.آکنند و نیاز هاي مشتري را پاسخ می دهند 

  

مسائل اجتماعی می پردازند می توانند شهرت یک شرکت را براي مساله مسئولیت اجتماعی که تنها به  برنامه هاي
  شهروندي شرکتی تقویت کنند اما با این حال، ممکن نیست که قدرت رقابتی را در بازار بهبود بخشند.

  

اهاي طبیعی و ارگانیک در غذ وکت  زنجیره اي می باشد رکه یک مجموعه سوپرما 3هول فودر مارکت در شرکت 
استراتژي پایداري محیطی شرکت، در تقریبا همه بخش هاي زنجیره ارزش شرکت نمایان است و بخش تخصص دارد، 

ا میوه ها فروشگاه ها را تشویق می کند ت ،شرکتاین هاي تدارکات  سیاستحساب می آید.   تمایز به استراتژيبزرگی از 
که ممکن است سالم  افزودنی 400بخرند و غذاهاي فرآوري شده را به خاطر بیش از و سبزیجات تازه از کشاورزان محلی 

فرستاده می  کمپوستمنطقه اي گندیده به مراکز تولید نباشند و از لحاظ محیطی مضر باشند، غربال کنند. اقالم غذایی 
نظافتی که در فروشگاه هاي این شرکت استفاده می  وادشوند و کمتر به محل هاي دفن انتقال می یابند. در ضمن همه م

نسانی احمایت از حیوانات  تاسیس کرده است تا راه هاي  همچنین بنیاد مهربانی برايشرکت ن ایهستند.  تجزیه پذیرشوند، 
اي ههاي این شرکت نیز از سوخت  خودرومزرعه مثل گوسفند و گاو و ...بیابد و همه  حیوانات براي پرورش تر و طبیعی

  زیستی استفاده می کنند. 

همه شرکت ها این انتخاب را ندارند که برنامه هاي محیطی و اجتماعی را در زنجیره ارزش خود و مدل کسب و کار خود 
از برنامه هایی پشتیبانی می کند که به جوانان خدمت می  4و صنعتشان استفاده کنند. به عنوان مثال،  بنیاد شرکت کلورکس
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به سازمان هاي مدنی غیر انتفاعی کار می کند. همچنین مدرسه ها و کالج ها را زیر پر و بال خود  کمک خیریهکند و روي 
، آن نشود رِ کسب و کا روتین و روزانهبخشی از روش عملیات  ، شرکتمسئولیت اجتماعی یک  بتکاراتاگر ا می گیرد.

ه مقوله ک گفته است،شرکت رویال داچ/شل همان گونه که مدیري در  . وداثر بخشی کامل این اقدامات ممکن نخواهد ب
اهمیت نیست. بلکه باید در ارزش هاي ما ریشه بدواند. این مقوله باید و کم  چیزي نمادین"مسئولیت اجتماعی شرکت 

  نیز صادق است. } همین قضیه در مورد اقدامات پایداري محیطی28{تغییري در روش کسب و کار ما ایجاد کند. 

  براي مسئولیت اجتماعی شرکت  و اقدامات کسب و کار پایدار از لحاظ محیطیمورد اخالقی 

اگر  -سهامدارانن بهره ببرند و نه فقط روشی باشند که همه ذي نفعان از آ باید بهموردهاي اخالقی براي کسب و کار 
سن نیت، وحس مدنی، ح ، باید بگوییم که از هر کسب و کاري انتظار می رود تا ذهنیتیقضیه را خالصه کنیمبخواهیم کل 

} در جو سیاسی اجتماعی امروز، از اغلب رهبران کسب و کار می توان انتظار 29{ شته باشد.کمک به رفاه اجتماعی دا
خود را موظف به انجام وظیفه  شهروندانرا ارج بنهند و آنها را مهم بدانند و درقبال  اجتماعیداشت تا اقدامات مسئولیت 

بدانند. با این حال یک مکتب اندیشه دیگر هم وجود دارد که بر اساس آن کسب و کارها بر مبناي قرارداد اجتماعی کار 
ین اهاي خودش را هدایت کند و  تالشتا  کار این حق را می دهد جامعه به یک کسب ومی کنند. بر مبناي این قرارداد، 

کسب "ین ا توافق را داشته باشد که بی دلیل تعقیب سودي منصفانه براي فروش کاالها و خدماتش محدود نسازد. در عوضِ
، یک کسب و کار مجبور است تا به عنوان یک شهروند مسئول اقدام کند، سهم منصفانه خود را "براي عملیات مجوز

 به طور واضح محدودیت یفاه عمومی انجام دهد و از هرگونه آسیب رسانی جلوگیري کند. چنین دیدگاهبراي ارتقاي ر
انجام دهد، شرایط کاري خوب را براي شرافتمندانه به طور عملیات خود را براي یک شرکت ایجاد می کند تا  را اخالقی

  .شرکتی خوبی را نشان بدهد شهرونديباشد و  فراهم کند، حافظ محیط زیست کارکانش 

  .هر کنشی که شرکت انجام می دهد می تواند بیانیه اي محسوب شود که قرار است شرکت پاي آن بایستد

  یمحیط يپایدار اقداماتمورد کسب و کار براي مسئولیت اجتماعی شرکت و  

باشد، دالیل کسب و کاري خوبی وجود دارد که   هر چه اجتماعی مسئولیتو رفتار  اقداماتاخالقی براي  استدالل هاي
منابع الزم را به اقدامات  د روحیه احترام به عموم مردم و مردم داري را حفظ کنند و زمان ونشرکت ها را ملزم می دار

   .اختصاص دهند ، پایداري محیطی و شهروندي شرکتی خوبمسئولیت اجتماعی 

راتژي   یا است مسئولیت اجتماعی  .حمایت خریدار افزایش یابدچنین اقداماتی می تواند منجر به این شود که  ·
 که ترجیح می دهند با شرکترکت قدرت جذب مشتریانی را می دهدبه ش ، مشاهدهقوي قابل  پایداري محیطی 

 ، تامز، 1، استونی فیلد فارمهول فودز مارکت بن اند جري،. هایی که شهروند شرکتی خوبی هستند معامله کنند
بخشیده اند و فعالیت هاي پایگاه هاي خود را نزد مشتریان بهبود به طور مشهودي  2و پاتاگونیا گرین ماتن کافی
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نها که به خوبی هم به استحضار عموم رسیده است باعث شده تا آنها به عنوان شرکت هایی محسوب نمایان آ
چه می گذرد شرکت هاي بیشتر و بیشتري شناخته می شوند که  اجتماعی آگاه هستند. هرلحاظ  شوند که از

استراتژي هاي مسئولیت اجتماعی براي آنها اوضاع بهتري را در صندوق دخل به همراه آورده است. استراتژي 
  .)هایی که همه فرهنگ ها و شرایط جمعیتی را در بر می گیرد(زنان، بازنشستگان، گروه هاي قومی

از لحاظ اجتماعی، ریسک وقایعی را که شهرت شرکت را به خطر می  نهیک تعهد قوي  به رفتارهاي مسئوال ·
ند، در قایل در برابر جامعه نهمسئوالشرکت هایی که اهمیتی کوچک را براي عملیات  اندازند، کاهش می دهند.

و رسوایی قرار دارند. گروه هاي فعال حوزه هاي مشتریان، محیط و حقوق بشر، به  شرمسارير بیشتر خطمعرض 
اسخند ر . آنهااست  یکه رفتار آنها بیرون از چهارچوب اخالق پردازندکسب و کارهایی می از سرعت به انتقاد 

ه انمد مسائل را متخاصتا پیام خود را به رسانه ها برسانند و در اینترنت بازتاب دهند. گروه هاي فشار می توانن
ر بگذارند به تاثیعلنی کنند و یا شرکت را بایکوت نمایند  و روي افرادي که ذهنیتی مشابه دارند و یا خریداران 

 متجاوز جلو گیري کنندت کشرمحصوالت  گسترشاي که از  گونه

شرکت هام با افولی در قیمت ساز سوي معترضین بیانیه بایکوت محصوالت انتشار تحقیقات نشان داده است که 
} وقتی یک شرکت بزرگ نفتی از تخریب در شهرتش در زمینه هاي محیطی و اجتماعی 30همراه بوده است. {

رغ التحصیالن فااین قضیه براي شرکت، اجتناب تاثیر منفی  گفت که می آسیب دید، مدیر عامل به طور مرتب
 برايا ر تند و تیزينایک نقد هاي اي بسیاري سالها، شرکت رخواهد بود. بشرکت این کار در  ازقوي و جوان 

، تاسدر کارگاه هاي آسیایی اش حاکم  استثمار در حد کارگاهیاین قضیه دریافت کرده بود که شرایط 
مد نظر قرار  را این نکته  1ت مدیر فیل نایتابنیان گذار نایک و رییس هی-موقعیتی پیش آمد که باعث شد تا هم

} در پاسخ 31{ "استفشرده و سوء استفاده  ي، زمان کارنایک دیگر مترادف با حقوق هاي بردگی"دهند که 
 قراردادي هکارگاه تولید کنند 800را براي پی گیري شرایط در  دهبه این انتقادات، شرکت نایک تالشی گستر

کفش هاي خوب از کارگاه هاي خوب می آمد و کارگاه هاي "گفت می  تنایفیل همان طور که   آغاز کرد.
با این حال، نایک به طور مستمر از سوي فعاالن حقوق بشر مورد نقد قرار  "کاري خوبی دارند. روابط، همخوب 

دارد. همان ن ي تولیديتالشی براي تصحیح اوضاع بد کارگران کارگاه ها ،می گیرد که هنوز به اندازه کافی
  می بینید، شهرت تخریب شده، به آسانی ترمیم نمی شود.  طور که

تخدام اسکسب و کار می تواند هزینه را کاهش دهد و ي پایدار  اقداماتاقدامات مربوط به مسئولیت اجتماعی و  ·
شرکتهایی که شهرتی نیک دارند و آن را از   کارکنان را بهبود بخشد و نیروي کار خوب را هم حفظ کند.

ت ها در وضعیتی بهتر نسبت به سایر شرککسب و کار بدست آورده اند،  يپایدار اقداماتمسئولیت اجتماعی و 
 خود ارک احساس بهتري نسبت بهبعضی کارکنان، شرکت به بهبود جامعه تعهد داشته باشد، قرار دارند.  وقتی 

ادي صبهتر شود و هزینه ها کاهش یابد. سایر مزایاي اقت ان شود تا بهره وري کارگر این باعث می اشت.خواهند د
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ه می شود گفتاستخدام منابع انسانی را نباید فراموش کرد.  به عنوان مثال،  موزش ومانند هزینه هاي کمتر و یا آ
کامل را –است چرا که بسته منافع  مند بهره کارمندان ترك خدمتاز نرخ هاي پایین تر  شرکت استارباکس که

براي هم کارمندان پاره وقت و هم کارمندان تمام وقت در نظر گرفته است، تالش هاي مدیریتی انجام شده است 
ایدار اغلب کسب و کار پ یت اجتماعی شرکت شود. اقداماتمسئول باکس تبدیل به جایی براي اقداماتتا استار

حترام به عنوان مثال وقتی یک تولید کننده کاغذ بازیافت، مساله ابا اثربخشی هاي عملیاتی بزرگتر گره خورده اند.
به محیط زیست را جدي گرفت، کشف کرد که چگونه می تواند نرخ احیاي فیبر خود را افزایش دهد و این 

ینه ترین کم هزعاملی که یاري نمود تا این شرکت تبدیل به  -ظ کندتن کاغذ باطله را حف 20000طوري توانست 
دو سوم از کارکنان این شرکت  1تولید کننده این صنعت شود. در ضمن در شرکتی مانند جانسون اند جانسون

میلیون دالر در زمینه سالمت و درمان صرفه جویی شد.  250سال بالغ بر  10سیگار را ترك کردند و در طول 
}32{  

مد می تواند از طریق استراتژي هاي پایداري محیط و مسئولیت اجتماعی شرکت فرصت هایی براي افزایش درآ ·
 تالش هاي نوآورانه را به گونه اينیروي پیشران براي پایداري و مسئولیت اجتماعی می تواند . به دست آید

ین ماشدر اینجا، د. نشود که درآمد را افزایش می ده یبرانگیزد که در نهایت منجر به فرصت ها و محصوالت
که بر اساس  هستنداز محصوالتی درآمد زا هر کدام نمونه اي  3و نیسان لیف 2هاي الکتریکی،  مانند چوي ولت

مسئولیت  استاندارد هاي بسیاري از نمونه هاي رعایت . درمسئولیت اجتماعی و پایداري طراحی شده اند
 به عنوان. وصل داده شده اند، به محصوالت اصلی شرکت يفرصت هاي درآمد است که اجتماعی، دیده شده

نی سالم اده اند تا جایگزیدمیوه اي توسعه  نوشیدنیبه کسب و کارهاي خود را   ،پپسی کو و کوکا کوالمثال، 
دید سودآور ججنرال الکتریک، یک کسب و کار همچنین براي نوشابه هاي گاز دار خود پیدا کنند. را  يتر

ورانه آمد، از روش هاي نوآدر زمینه توربین هاي بادي ایجاد کرده است. در بعضی موارد، فرصت هاي افزایش در
شرکت را استفاده می اصلی د و محصوالت فرعی یک محصول ند که اتالف منابع را کاهش می دهنمی آیاي 

می باشد و این سوخت را  B52 فکن هاي  تولید کننده سوخت جت بمب ا 4تایسون فوددر حال حاضر، کند. 
از کسب و کار محصوالت گوشتی اش به دست می آید.  از حجم زیادي از ضایعات حیوانی تولید می کند که

نه انرژي که در زمیشده است صنایع همگانی   یکی از بزرگترین تولید کنندگانتبدیل به هم  5استاپلشرکت 
  مریکا مستقر است.آدر البته و  هاي تجدید پذیر کار می کند

کسب و  پراکتیس هاي پایدارنیز استراتژي هاي مسئولیت اجتماعی شرکت که به خوبی فهمیده شده باشند و  ·
 ،وقتی استراتژي هاي مسئولیت اجتماعی شرکت و پایداري . بلند مدت سهامداران می باشند ،منفعت ،هر دو ،کار
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 را به ما نشان يفرصت هاي افزایش درآمد، هزینه هاي کمتردر نتیجه حمایت بودجه اي را افزایش می دهند و 
آنگاه در  ،می دهند، بهره وري افزایش می یابد و ریسک وقوع  رویداد هاي تخریب شهرت کاهش می یابد

تولید ارزش اقتصادي آفریده شده توسط شرکت مشارکت می کنند و در نهایت سودآوري را بهبود می بخشند. 
می  ،اشندبمی دو ساله مطالعه شرکت هاي رهبر نشان می دهد که محصوالتی که با محیط سازگار تر یک برنامه 

د. قیمت هاي سهام نبه ازاي هر سهم، سودآوري و احتمال قرارداد هاي موفق افزایش دهشرکت را د درآمد نتوان
از متوسط  بیشتردرصد  45تا  35دارند   را درجه باالیی ،شرکت هایی که در معیار عملکرد اجتماعی و محیطی

نشانگر  ،مطالعه 135} مروري بر 33حضور دارند. { 1داو جونز جهانید که در شاخص نشرکت می باش 2500
نها ت بین رفتار خوب شرکت و عملکرد خوب مالی وجود دارد؛ میکاما این موضوع است که همبستگی مثبت 

مداران باعث شده تا منافع سهااص منابع شرکت به مسئولیت اجتماعی دو درصد مطالعات نشان داده اند که اختص
از اتهامات ز لحاظ اجتماعی مسئول می دانند خود را ا} افزون بر این، کسب و کارهایی که 34به ضرر بیفتد. {
موارد، این امکان وجود دارد تا استراتژي هاي مسئولیت  بعضی، چیزي که هزینه بر است. در قانونی به دور اند

شتري را ارزش بی همزماند و به طور نکن مشارکتمزیت رقابتی  دراجتماعی شرکت را به گونه اي شکل داد که 
 سته بندياستفاده از مواد بمیزان به عنوان مثال، والمارت، با کار کردن با تامین کنندگانش،  د. نبه جامعه ارائه کن
 مسافرتمایل  میلیون 100تا این باعث شد یعنی  .راه هاي کامیون هاي تحویل کاالها را تعمیر کردرا کاهش داد و 

ن پذیري ای رقابت. (این مساله باعث شد تا ایجاد شودمیلیون دالر در هزینه ها کاهش  200کم شود و  جابجاییو 
ت کاهش آالینده هاي کربن نیز شرک برنامهبدین ترتیب این شرکت در  شرکت از لحاظ هزینه افزایش یابد).

تولید  ار به شرکت می دهد می تواند نتایجیرا که توان زیادي  استراتژي مسئولیت اجتماعی} بنابراین، 35کرد. {
 به نفع سهامداران است. کند که 

مساله پایداري محیطی براي آنها مقوله اي   در مجموع، شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی  را  بر عهده می گیرند و
حال  در عین و جدي است می توانند شهرت کسب و کار خود را بهبود بخشند و اثربخشی عملیاتی را ارتقا دهند

د تشویق کنند. در مجموع، شرکت هایی که ودر سازمان خرا  نوآوريو  يوفادارریسک خود را کاهش دهند و 
ها می خواهد) نچه قانون از آنآکنند(البته در حدي فراتر از  پشتیبانیمی کنند تا از محیط  دردسر هاي اجتماعی را قبول

چشم کسب  به آنها به در کل و هستندسخاوتمندي در کارهاي خیریه اجتماعات فعال هستند و پشتیبانان در تالشهاي 
در گیر که را  آن کسب و کار هایی . سهامداران نیز براي همکاري مناسب هستند دیده می شود که  کارهاییو 

ین مسئولیت ا ،قوي تلقی می کنند، به خصوص این که از دیدگاه آنان کسب و کار هاي را   هستند مسئولیت اجتماعی
ریسک  جهدر نتی می انجامد و  کمتر عملیاتی  هايبهره وري بیشتر ، هزینه ، ارزش مشتري بیشتر پذیري، به خلق 

ي نافع بعدي ذمهمه اینها سودآوري شرکت و ارزش سهامداران را افزایش می دهد و  .کسب و کار هم تقلیل می یابد
  نیز تامین می گردد.  نفعان
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ود و و س داده هزینه ها را کاهش  کرده،  ایجادند ارزش الزم را براي مشتریان ناستراتژي هاي مسئولیت اجتماعی می توا
  ند.افزایش ده  نیز همزمانارزش ذي نفعان را 

دت از سود کوتاه م اهدافیک شرکت می تواند به  -شرکت ها گاهی به خاطر رفتار بدشان پاداش داده می شوندالبته 
قادر  محیطی و یا اجتماعی دست یابند، مثال تولید کنندگان اصلی سیگار براي سال هاي سال هايطریق تغییر در هزینه 

از هر  ونهگاین سیگار به دست آورند و غییر در هزینه هاي مربوط به استاندارد هاي را از طریق ت زیاديبودند تا سود هاي 
چشم انداز پرداخت غرامت براي کارهاي خود روبرو  اخیرا بوده که آنها بامسئولیتی در مورد مشتري سر باز بزنند. تنها 

. نیستندنها ت خسارتهایی براي فرار از پرداخت غرامت و  روشو ان سیگار در آزمودن راه شده اند. متاسفانه، تولید کنندگ
سازي پیامد هاي  عمومی)  کارایی گروه هاي فعال اجتماعی در 1( به چند مساله ربط دارد:چنین کارهایی  متوقف کردن 

)  وضع قانون و 2براي این که کاري انجام دهند. ( عمومی افکارعدم مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت و برانگیختن 
  ند. گاه هستآگرفته می شود که از لحاظ اجتماعی  خریدارانی) تصمیماتی که از جانب 3مقررات براي تصحیح نابرابري (

   شرکت منفعت نمی برند. اجتماع مسئولیتسهامداران از اعمال حوزه به ما نشان دهد که وجود دارد که  شواهد اندکی 

  

  نکات کلیدي: 

. اخالق کسب و کار، کاربرد اصول اخالقی و استاندارد ها در است درست و غلطکال اخالق در مورد اصول  -1
اصول اخالقی در کسب و کار، از کار و هدایت پرسنل آنها می باشد. اعمال و تصمیمات سازمان هاي کسب و 

 لحاظ مفاد، تفاوتی با اصول اخالقی در کل ندارند

  اخالقی داریم: سه مکتب -2
  1مکتب عام گرایی اخالقی

راتر ، عام و جهانی هستند و فغلطبا توجه به مکتب عام گرایی اخالقی، مهمترین مفاهیم پایه اي، یعنی درست و 
از جامعه، فرهنگ و دین می باشند.  به عنوان مثال، راستگو بودن(یعنی شخصی دروغ نگوید و کسی را هم فریب 

ي که در بین ملل، به عنوان درست رواج دارد، وجود دارد. به همین ترتیب، نشان دادن ندهد) در همه آن چیز
یکپارچگی شخصیت، آزار و فریب ندادن دیگران، برخورد با دیگران با نیرنگ، مفاهیمی می باشند که در همه  

  فرهنگ ها و ادیان، محبوب هستند. 
  2مکتب نسبی گرایی اخالقی

در حالی که بدون شک، نسخه هاي تجویزي براي اخالق عام گرا وجود دارد(مانند راستگو و مورد اعتماد بودن) 
با این حال، تنوع قابل مشاهده اي بین جوامع مختلف وجود دارد که زمینه ها و شالوده هاي مختلف رفتار اخالقی 
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نی، آداب و رسوم اجتماعی، سنت ها، ارزش هاي یا غیر اخالقی را در آنها نشان می دهد. در واقع،  عقاید دی
اصلی و هنجارهاي رفتاري متفاوت  باعث می شوند تا استاندارد هاي اخالقی مختلف به میان آیند آن هم در 
مورد این که چه چیز عادالنه یا ناعادالنه است، اخالقی یا غیر اخالقی است و یا از لحاظ اخالقی، درست یا 

  .نادرست است

   1نظریه قرارداد اجتماعی  یکپارچه اخالق و
قرارداد اجتماعی یکپارچه، موقعیتی متوسط را بین دیدگاه هاي مخالف عام گرایی و نسبی گرایی اخالقی دارد. 
بر مبناي این نظریه، استاندارد هاي اخالقی که یک شرکت باید بدان ها مقید باشد دو مقوله را در بر می گیرند: 

ي اخالقی تعدادي محدود از اصول عام گرا و جهان شمول اخالقی می باشند که به طور ) این استاندارد ها1(
)  پیامد هاي 2موقعیت ها اعمال می کنند. ( همه گسترده محدودیت هاي اخالقی مشروع را روي رفتارها در

یک  مجوزفرهنگ محلی، سنت و ارزش  هایی خاص بومی براي ما تعیین می کنند که چه چیز از لحاظ اخالقی، 
رفتار را به ما می دهد. اصول اخالقی جهان شمول کلی، بر مبناي دیدگاه هاي اشتراکی فرهنگ هاي چندگانه و 

 .است "قرارداد اجتماعی"اجتماعات و ترکیب آنها براي شکل دادن به 

یی هاي رسوا، در "، "کسب و کار، تجارت کردن است و نه پرداختن به اخالق کارِ "صرف نظر از این تفکر که -3
اوال  دبه چشم می خورن معروف اخیر دیده می شود، که سه نیروي پیشران اصلی در مورد رفتار اخالقی نامتناسب

بینش هاي غلط، باعث می شود تا افراد، بی پروا به تعقیب دستاورد هاي شخصی و منافع فردي خود بپردازند. 
ی به هدف هاي عملکرد کوتاه مدت وجود دارد. سوم دوم این که فشار سنگین روي مدیران شرکت براي دستیاب

این که یک فرهنگ شرکتی که سودآوري و عملکرد کسب و کار را در اولویت نسبت به رفتار اخالقی قرار می 
  دهد، می تواند باعث دردسر شود.

انند جریمه ) هزینه هاي قابل مشاهده م1کسب و کار می تواند سه نوع هزینه داشته باشد: ( یشکست هاي اخالق -4
) هزینه هاي اجرایی داخلی مانند هزینه هاي حقوقی و هزینه هاي اصالحات اجرایی  2ها و قیمت هاي پایین سهام (

 )  هزینه هاي ناملموس و غیر قابل مشاهده مانند هزینه هاي از دست دادن مشتري و آسیب شهرت3(

 

ولیت اجتماعی مسئ مسئولیت اجتماعی شرکت در مورد وظیفه شرکت براي عملیات به روشی قابل احترام اصطالح -5
) اشاره به وظیفه شرکت براي عملیات در روشی مورد احترام دارد تا شرایط کاري خوب را براي CSRشرکت (

ند تا کیفیت ه طور فعال کار ککارکنان فراهم کند، تنوع نیروي کار را تشویق نماید، حافظ محیط زیست باشد و ب
  زندگی در اجتماعات محلی بهتر شود. 

                                                           
1 Integrative Social Contracts Theory 



موثر   1گانه  پایداريشرکت توسط شرکت ها انجام می شود در بهبود سه  که اقدامات مسئولیت اجتماعی -6
است: منظور جنبه هاي اقتصادي، اجتماعی و محیطی می باشد. هدف اصلی براي یک شرکت این است که به 

 موفق عمل کند.طور همزمان در هر سه بعد 

، به روش هاي متفاوتی استفاده شده است. در بسیاري از شرکت ها، این اصطالح مترادف با پایدارياصطالح  -7
براي نشان دادن آن در متون استفاده می شود. در  CSRشد. همچنین از مخفف  مسئولیت اجتماعی شرکت می با

یکی هستند،    (زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادي)2گانه پایداريسه  واقع، معموال گزارش پایداري  و گزارش
سه نوع یکسان سنجه هاي  داو جونز توضیح داده شده است، همان طور که توسط شاخص جهانی پایداري

، معناي متمرکز تري به خود بگیرد، آنگاه با پایداري عملکرد را در بر می گیرند. گرچه هر چقدر که اصطالح
ع مانند زمین، آب و هوا  و گیاهان و حیوانات و مناب منابع طبیعیرابطه یک شرکت با محیط و استفاده شرکت از 

یستی عجین می شود. به طور گسترده اي دریافته شده است که منابع معدنی، سوخت هاي فسیلی و تنوع هاي ز
طبیعی دنیا محدود هستند و با نرخی باال مصرف می شوند و در نتیجه حجم آنها کاهش می یابد، خب این مساله 

 .ظرفیت آنها را براي تجدید حیات تهدید می کند

دو می توانند مزایاي اجتماعی ارزشمندي را استراتژي هاي مسئولیت اجتماعی شرکت و پایداري محیطی، هر  -8
 تا در نهایت مزیت رقابتی ایجاد شود. ایجاد کنند و نیاز هاي مشتریان را پاسخ گویند

 -موردهاي اخالقی براي کسب و کار باید به روشی باشند که همه ذي نفعان از آن بهره ببرند و نه فقط سهامداران -9
باید بگوییم که از هر کسب و کاري انتظار می رود تا ذهنیتی مدنی، اگر بخواهیم کل قضیه را خالصه کنیم، 

در جو سیاسی اجتماعی امروز، از اغلب رهبران کسب و . حسن نیت، وحس کمک به رفاه اجتماعی داشته باشد
 نکار می توان انتظار داشت تا اقدامات مسئولیت اجتماعی را ارج بنهند و آنها را مهم بدانند و درقبال شهروندا

خود را موظف به انجام وظیفه بدانند. با این حال یک مکتب اندیشه دیگر هم وجود دارد که بر اساس آن کسب 
بر مبناي این قرارداد، جامعه به یک کسب و کار این حق را می  و کارها بر مبناي قرارداد اجتماعی کار می کنند.

باشد که بی دلیل تعقیب سودي منصفانه براي  دهد تا تالش هاي خودش را هدایت کند و این توافق را داشته
  فروش کاالها و خدماتش محدود نسازد.

  تمرین یادگیري

شرکت دل عموما به عنوان یک شرکت اخالق گرا شناخته می شود، این شرکت اخیرا خود را این نکته متعهد کرده -1
دل در آدرس اینترنتی این شرکت، فهرستی است  که کسب و کاري پایدار از لحاظ محیطی بشود. بعد از مرور  در مورد 

از ده سیاست ویژه و برنامه هایی تهیه کنید که به شرکت کمک می کنند تا بینش تغییرات اجتماعی و محیطی دست یابد 
  و نوآور و سودآور بماند

                                                           
1 Triple Bottom Line 
2 triple bottom line 



(www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/about-dell),  
  4و  1اهداف یادگیري 

و یا سایر منابع اینترنت ارائه   LexisNexisیک تحلیل یکی دو صفحه اي از رسوایی هاي اخالقی اخیر با دسترسی به  -2
) در مورد شرایطی بحث کند که به استراتژي هاي و رفتارهاي غیر اخالقی منجر شده است و 1کنید. گزارش شما  باید (

  ت اخالقی کسب و کار شرکت حاصل شده است. )  مروري روي هزینه هایی داشته باشد که از شکس2(

  3و  2اهداف یادگیري 

، شرح دهید که چگونه استراتژي مسئولیت اجتماعی  9,3بر  مبناي اطالعات به دست آمده از کپسول توضیحی  -4
شرکت در واربی پارکر، در موفقیت این شرکت در بازار نقش داشته است. چگونه  ذي نفعان مختلف شرکت 

عملکرد (شرکت به مسئولیت اجتماعی بهره مند شده اند؟ چگونه ارکان سه گانه توسعه پایدار را از تعهد این
  ؟ارزیابی می کنید هاي اجتماعی، اقتصادي، زیست محیطی)

  4هدف یادگیري 

  ابتدا به آدرس زیر بروید: -4

www.google.com/green/  
اقدامات شرکت گوگل در زمین پایداري کاوش کنید. سیاست ها و کنش هاي کلیدي گوگل که کمک و درباره 

بی داشته بهتر است و"می کنند تا در زمینه زیست محیطی موفق باشد، کدامند؟ چگونه یک شرکت این ایده را که 
ن یگونه اارچه می سازد. چبا استراتژي هایش براي خلق سود و ارزش یکپ "باشیم که براي محیط زیست بهتر باشد

  اقدامات کمک می کند تا مزیت رقابتی ساخته شود؟

  4هدف یادگیري 

  تمرین هایی براي شبیه سازي مشارکت کنندگان

آیا چیزي هست که شرکت شما انجام داده باشد یا  استراتژي شرکت شما اخالقی است؟ چرا بله و چرا خیر؟آیا  -1
  ؟ در حال حاضر آن را انجام دهد تا تا حدي بودار و مرموز از  لحاظ رعایت اصول اخالقی باشد

  1هدف یادگیري 
 CSRبه  چه روش هایی ، شرکت شما مسئولیت اجتماعی شرکت را اجرا می کند؟  چه عناصري در استراتژي  -2

 آیا پیشنهاد هایی براي تغییر در این استراتژي دارید؟شرکت شما وجود دارد؟ 

  4هدف یادگیري 
سهامداران شکایت کردند که شما و مدیران هم تراز شما زمان خیلی زیاد و یا خیلی کمی را روي  اگر بعضی -3

 مسئولیت اجتماعی شرکت می گذارید، در این حالت به آنها چه می گویید؟

http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/about-dell)
http://www.google.com/green/


  4و  3هدف یادگیري 
تالش می کند تا کسب و کار خود را از لحاظ محیطی به طور پایدار هدایت کند؟ چه کنش آیا شرکت شما  -4

 هاي اضافی باید شرکت شما داشته باشد تا مشارکت بیشتري در پایداري محیطی داشته باشد؟

 4هدف یادگیري  

به چه روش هایی استراتژي پایداري محیطی  شرکت شما در بلند مدت منافع سهامداران را در نظر دارد؟ آیا این  -5
 مساله به مزیت رقابتی یا سودآوري شرکت شما کمک می کند. 

  4هدف یادگیري 
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