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مســئوليت اجتماعی شــرکت )CSR( در مفهوم جدید آن از 
دهه ی 1950 موضوع مهم و در حال پيشــرفتی شده است. برای 
اطمينان اســناد و مدارک آن دســته از واحدهــای تجاری که به 
دنبــال بهبود جامعه یا گروه های ذی نفــع خاصی بودند به صدها 
سال قبل برمی گردد. در این مقاله در هر صورت تأکيد بر مفاهيم 
و اعمالی است که دوره ی بعد از جنگ جهانی دوم را شکل داده 
اســت. بيش تر ادبياتی کــه CSR و تعاریف آن را عنوان می کنند 
در آمریکا شــکل گرفته اســت. در هر صورت اسناد و مدارک 
کاربــرد آن اغلــب در قالب اســامی، ســنت ها و مبانی مختلف 
در تمام نقاط دنيا دیده می شــود. امروزه اروپا، آســيا، اســتراليا، 
آفریقا، آمریکای جنوبی و خيلی از کشــورهای در حال توســعه 
 بــه طرزی فزاینده این موضوع را به این یا آن شــکل می پذیرند. 
به صورت صریح CSR یک مفهومی اســت کــه تاکنون پابرجا 
مانده اســت و اهميت و اثرگذاری آن در حال افزایش اســت. با 

نگرشــی منصفانه باید اعتراف شــود که در ابتدای راه بعضی از 
نویســندگان منتقد مفهوم CSR هستند. مثاًل در یکی از مقاله های 
مهم در مجله ی Harvard Business Review در ســال 1958 
تئــودور لویــت "خطرهای مســئوليت اجتماعی" را شــرح داد. 
جایگاه وی زمانی مشــخص شــد کــه بيان کــرد واحد تجاری 
 فقط دو مســئوليت دارد: 1( التزام به ادب در مقابل سایرین مانند 
پای بندی به صداقت و حســن نيت؛ و 2( تالش در جهت کسب 
ســود کاال. لویت اســتدالل کرد که هم در نظریه و هم در عمل 
حداکثــر کردن ســود درازمــدت تنها هدف برجســته ی واحد 
تجاری است. مشــهورترین مخالف مســئوليت اجتماعی در هر 
صورت، یــک اقتصاددان به نــام ميلتون فریدمــن ادعا کرد که 
مســائل اجتماعی نگرانی صاحبان واحدهای تجاری نيست و این 
مشکالت باید از طریق فعاليت های آزادسازی سيستم بازار آزاد 

رفع شود.

نگاهیدیگربههرممسئولیت
اجتماعیشرکتهاCSRکارول

آرچی بی. کارول
ترجمه ی: شيوا یوسفی

در این مقاله ی نویسنده هرم معروف مسئولیت اجتماعی شرکت کارول را از نگاهی دیگر
در نظر گرفته است. در این مقاله وی کاربرد معروف چارچوب را تفسیر می کند 
و سپس خالصه ای از چارچوب معنایی چهارقسمتی را که هرم بر اساس آن ها ایجاد شده است ارائه می دهد. 
وی سپس چند ویژگی مدل را که در زمان انتشار اولیه مورد تأکید قرار نگرفته است، تفسیر می کند:
نفوذ اخالقیات به هرم، تأثیرات مختلف چهار بخش هرم و موازنه بین آن ها، یک پارچگی هرم
به عنوان یک کل واحد، چارچوب ذی نفع پایدار آن  و کاربرد جهانی آن و استفاده از آن
در زمینه های مختلف. این مقاله با نگاهی به آینده به پایان می رسد.
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مقدمه
عصر جدیــِد CSR یا چنان که اغلب مســئوليت اجتماعی 
ناميــده می شــود تقریبــاً بــا انتشــار کتابــی مرجع بــا عنوان 
مسئوليت های اجتماعی یک تاجر به قلم هاوارد بوئن در سال 
1953 آغاز شــده است. فعاليت بوئن از این باور آغاز شد که 
بزرگ تریــن واحدهای تجاری در آمریکا که تعدادشــان به 
چند صد می رســيد، مراکز مهم قدرت و تصميم گيری بودند 
و فعاليت های این واحدهای تجاری زندگی شــهروندان را از 
جنبه های مختلف تحت تأثير قرار می داد. پرسشی کليدی که 

بوئن مطرح کرد و تا امروز مطرح است این بود که "منطقاً 
از تاجــران انتظار می رود چه مســئوليت هایی را در برابر 

جامعه به عهده بگيرنــد؟" همان طور که عنوان کتاب 
بوئن اشــاره می کند، در آن دوره تاجر زن 

وجود نداشــته اســت یا به کم ترین 
تعداد بوده است و بنابراین زنان 

در در مکتوبــات رســمی به 
رسميت شناخته نمی شدند. 

همه چيــز  آن  از  پــس 
قابل توجهی  به صــورت 
اســت.  کــرده  تغييــر 
امروزه تعداد بی شماری 
و  دارند  تاجر زن وجود 

از آن ها در  تعداد زیادی 
CSR حضــور فعالی دارند. 

بيش تــر تأکيدهــای اوليه در 
توســعه ی مفهــوم CSR در گروه 

پژوهش گران و دانشــگاهيان شــروع 
شــد. از دیدگاه پژوهش گران بيش تر تعاریف 

اوليه از CSR و فعاليت مفهومی اوليه درباره ی معنای آن در نظریه 
و عمــل را در دهه ی 1960 نویســندگانی ماننــد کيت دیویس، 
جــوزف مکگوایر، آدولــف برل، ویليــام فردریک و کالرنس 
والتون آغاز کردند. بعــد از آن تکامل این مفهوم و کاربردهای 
آن رخ دادبه وجود آمــد مخصوصاً بعد از جنبش های اجتماعی 
مهــم دهه ی 1960 و به ویژه جنبش مدنی، جنبش مصرف کننده، 
جنبش محيط زیســت و جنبش زنان. پس از آن تعاریف بسياری 
از مسئوليت اجتماعی شرکت مطرح شده است. در یک تحقيقی 
که در ســال 2006 منتشر شــد، دالس راد 37 تعریف متفاوت از 
CSR را شناسایی و تجزیه و تحليل کرد. تازه، تحقيق وی تمامی 

تعاریف را در بر نمی گرفت. هدف این مقاله، مرور دوباره ی 
یکی از ساختارهای معروف تر CSR است که برای دهه ها در 
متون و عمل از آن اســتفاده شده اســت. بر اساس چارچوب 
چهارقســمتی یا معنای مســئوليت اجتماعی شرکت، کارول 
تعریفی ترســيمی از CSR به شــکل یک هرم به دســت داد. 
صاحب نظر حوزه ی CSR دکتر واین ویســر گفته اســت که 
"هرم CSR کارول احتماالً معروف ترین مدل CSR اســت...". 
اگر شخصی در ســایت گوگل در مورد "هرم CSR کارول" 
خوب جســت وجو کند بيــش از 100 تغيير و نســخه برداری 
از مــدل هرمی و بيــش از 5200 نقــد از مقاله ی اصلی را 
می یابــد. هــدف از این متن این اســت که هــرم CSR را 
خالصــه و تکميل کند و در مــورد برخی ابعاد آن که 
در زمان انتشــار اوليه در سال 1991 روشن 
نشــده بود بحث کند. بيســت و پنج 
سال از انتشار هرم CSR گذشته 
اســت امــا در اوایــل ســال 
2016 هنوز هم در زمره ی 
مقاالتــی کــه بيش ترین 
دانلود را طی 90  تعداد 
روز گذشته در مجله ای 
که در آن منتشــر شده 
رتبه بندی  داشته  اند،  بود 
)مــجــلــه ی  مــی شـود 
 .)Business Horizons

گــروه هـــا یـــا حــوزه هـای 
چهارگانــه ی CSR کارول را که 
بر اســاس آن ها هرم ایجاد شده است 
تعــدادی از نظریه پــردازان و پژوهش گــران 
مختلف اســتفاده کرده اند. طبق نظر وود و جونز، چهار بعد هرم 
کارول در ميــان پژوهش گران و دانشــجویان حــوزه ی SIM از 
محبوبيت زیادی برخوردار اســت. به گفته ی لی، مقاله ای که در 
آن چهار بعد مدل CSR منتشــر شــده اســت”یکی از  مقاله های 
حوزه ی تجــارت و جامعه کــه از بيش ترین ارجــاع برخوردار 
اســت” شده است. بنابراین ببينيم چرا بررسی دوباره ی هرمی که 
بر اساس تعریف چهاربخشی می تواند معنادار  و مفيد باشد. خيلی 
از تعاریف اوليه از CSR عموميت بيش تری داشته است. مثاًل در 
دهــه ی 1960 »در نظر گرفتن جدی اثر فعاليت های شــرکت بر 
جامعه« تعریف شــد. تعریف اوليه ی دیگر از CSR عبارت است 
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از »مســئوليت اجتماعــی به معنــای تعهــد تصميم گيرندگان 
جهــت اقدامی که رفــاه جامعه و منافــع تصميم گيرندگان را 
هم زمان تأمين می کند و ارتقا دهد.« به طور کلی CSR معموالً 
سياســت ها و اعمالی تلقی می شود که اهل کسب وکار به کار 
می گيرنــد تا مطمئن شــوند که جامعه یا ذی نفعــان به غير از 
صاحبان کسب وکار در چارچوب سياست ها و عمليات آن ها 
 ،CSR مورد توجه و محافظت هســتند. بنا بر برخی تعاریف از
باید یک فعاليت کاماًل داوطلبانه باشــد تا فعاليت مسئوالنه ی 
اجتماعی در نظر گرفته شــود. بنا بر برخی تعاریف دیگر، این 

فعاليت باید عالوه بر داوطلبانه بودن با قوانين نيز ســازگار 
باشــد و بنا بر یک ســری تعاریف دیگر هــم  ااخالقيات 

بخشــی از CSR اســت. از نظر معنایی تمام تعریف ها 
بخشــش واحد تجاری یا بشردوستی واحد 

تجــاری را بخشــی از CSR در نظر 
می گيرند و برخی CSR را فقط 

برابر بشردوســتی می دانند و 
مسئوليت  بخش های  سایر 

را جــزء عوامــل در نظر 
نمی گيرنــد. بحثــی که 
شــده  آورده  زیــر  در 
چهــار  از  یــک  هــر 
تشــکيل دهنده ی  گروه 

چـارچـــوب مـعـنـایـــی 
چهاربخشــی کارول را که 

بر اســاس آن ها مــدل هرمی 
ایجاد شده است، اجماالً توضيح 

می  دهد.

CSR مرور چارچوب معنایی چهاربخشی
تعریف چهاربخشی CSR کارول در ابتدا به این صورت عرضه 
شد: »مسئوليت اجتماعی شرکت شامل انتظار جامعه از شرکت ها 
از بعــد اقتصادی، قانونی، اخالقی و بشردوســتانه در یک دوره ی 
مشــخص زمانی« اســت. این مجموعه ی چهارتایی مســئوليت ها 
اســاس و زیرساختی ایجاد می کند که به توصيف بعضی جزئيات 
و مشخص کردن ماهيت مسئوليت های واحدهای تجاری در قبال 
جامعه ای که خود بخشی از آن اســت، یاری می رساند. در اولين 
مطالعه ی پژوهشــی که از مسئوليت های چهاربخشی استفاده شده 
بود مشخص شــد که اعتبار محدوده ی تعيين شده و ابزار سنجش 

آن معتبر بوده اســت. این پژوهش نشان داد که کارشناسان از 
توانایی تشــخيص این چهار جزء برخــوردار بودند. هم چنين 
بر اســاس نتایج اجرای تحليــل عاملی چهار جزء مســئوليت 
اجتماعی شــرکت به صورت تجربی به هم وابسته اند اما از نظر 
مفهومی مســتقل از هم هستند. این پژوهش هم چنين نشان داد 
که ارزش های نســبی یــا اهميت هر یک از اجــزا، همان طور 
کــه کارول تلویحاً نشــان داده بود، به درجه ی نســبی اهميت 
241 اجرای بررسی شــده بر روی چهار جزء تخمين زده شــد 
-اقتصادی، قانونی، اخالقی و بشردوستانه. پژوهش بعدی تأیيد 
کرد که اســتفاده از ابزار آپرل برای اندازه گيری مسئوليت 
اجتماعی شرکت با استفاده از چهار گروه هرم کارول معتبر 
و مفيد است. به طور خالصه، تمایز و سودمندی پژوهش 
در مــورد این چهار گروه بــا انجام تعدادی 
پــروژه ی تحقيقــی تجربی آشــکار 
شــد. مروری کوتاه درباره ی هر 
یک از چهار گروه مسئوليت 
اجتماعی شــرکت در زیر 

آمده است.

ی  لیت ها مســئو
اقتصادی

شــرط  یک  به عنوان 
ضــرورت  یــا  اساســی 
وجودی، واحد های تجاری 
مســئوليت  جامعــه  قبــال  در 
اقتصــادی دارند و این مســئوليت 
به آن ها اجازه ی شــروع بــه کار و بقا 
را می دهــد. در ابتدا ممکن اســت فکر کردن 
درباره ی انتظار اقتصادی در حکم مسئوليت اجتماعی نامعمول به 
نظر برســد اما این مســئوليت وجود دارد زیرا جامعه انتظار دارد و 
درواقع مستلزم این اســت که واحدهای تجاری بتوانند به فعاليت 
خــود ادامه دهنــد و تنها راه ممکن برای تحقق آن این اســت که 
سودآور باشند و بتوانند به مالکان یا سهام داران این انگيزه را بدهند 
تا ســرمایه گذاری کنند و منابع کافی برای ادامه ی عمليات داشته 
باشند. در ابتدا جامعه به نهادهای تجاری به چشم هم چون مؤسساتی 
می نگرد که کاالها و خدماتی را که جامعه نياز دارد فراهم می کنند 
و به فروش می رسانند. به عنوان انگيزه جامعه به واحدهای تجاری 
اجازه می دهد تا ســود کســب کنند. واحدهای تجاری زمانی که 
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ارزش آفرین باشــند سود کســب می کنند و از این طریق به تمام 
ذی نفعان واحد تجاری منفعت می رســانند. کسب سود هم جهت 
پاداش به ســرمایه گذار/مالکان و هم برای رشــد واحد تجاری از 
طریق ســرمایه گذاری مجدد سودهای کسب شده ضروری است. 
مدیــر عامل )رئيس هيأت مدیره(، مدیــران و کارفرمایان اهميت 
اساسی و حياتی سودآوری و بازده ی سودآوری را به عنوان عوامل 
موفقيت واحد تجاری تأیيد می کنند. درواقع تمام نظام های اقتصادی 
دنيا اهميت حياتی ای را که واحدهای تجاری سودآور برای جوامع 
دارند، تأیيد می کنند. درحالی که درباره ی مسئوليت های اقتصادی 
فکــر می کنيم واحدهای تجاری تعدادی مفاهيم تجاری را به کار 
می برند که به ســودمندی مالی اشاره می کند- توجه به درآمدها، 
سودمندی بها، سرمایه گذاری ها، بازاریابی، استرااتژی ها، عملکرد 
و تعــداد زیادی از مفاهيم تخصصــی که بر افزایش موفقيت مالی 
درازمدت واحد تجاری  متمرکز است. در محيط تجاری پررقابت 
دنيای امروزی عملکرد اقتصادی و پایداری موضوعاتی ضروری 
شــده اند.آن واحد های تجاری که در حوزه های اقتصادی یا مالی 
موفق نيستند از محيط کسب وکار خارج می شوند و مسئوليت های 
دیگری که ممکن است ضروری تر از آن ها باشد، اهميت می یابد. 
بنابراین مسئوليت اقتصادی یک ضرورت اساسی و اوليه است که 

باید در دنيای تجاری رقابتی آن را بر عهده گرفت.

مسئولیت های قانونی
جامعه واحدهای تجاری را تنها به عنوان واحدهای اقتصادی در 
نظر نمی گيرد بلکه حداقلی از قواعد پایه را ایجاد کرده که انتظار 
می رود  واحدهای تجاری خودشان رابر اساس آن ها اداره کنند و 
به وظيفه شان عمل کنند. این قواعد پایه شامل قوانين و آیين نامه ها 
اســت که، از نظر مفهومی، نظر جامعــه درباره ی اخالقيات مدون 
را منعکس می کنند و بيان گربرداشــت های اساســی چامعه است 
از فعاليت هــای تجــاری منصفانه بــه همان صورت که به دســت 
قانون گذاران در ســطوح فدرال و ایالتی و و عمومی بنا نهاده شده 
است. این موضوع که مشاوران حقوقی در نمودار سازمانی شرکت 
ســطح موقعيتی مهم و باالیی را دارند تصادفی نيست. هنگامی که 
واحد تجــاری می خواهد به این مســئوليت های قانونی عمل کند 

انتظارات مهم از واحد تجاری شامل موارد زیر است:
• فعاليت واحد تجاری مطابق انتظارات دولت و قانون باشد؛

• پذیرفتن قوانين مختلف فدرال و ایالت و محلی؛
• مدیریت واحد تجاری مانند شــهروند شــرکتی ای که مطيع 

قانون است؛

• ایفای تمام تعهدات قانونی در قبال ذی نفعان جامعه؛
• و ارائــه ی کاالهــا و خدماتی که حداقــل مطابق با الزامات 

قانونی باشد.

مسئولیت های اخالقی
طبــق انتظارات مبتنی بر هنجار اکثر جوامع، آن ها معتقدند که 
قوانين الزم اســت اما کافی نيســت. عالوه بر آن چه به واسطه ی 
قانــون و آیين نامه ها الزامی شــده اســت، جامعــه از واحدهای 
تجــاری انتظــار دارد تــا فعاليت های خود را به روشــی اخالقی 
اداره کنند. متعهد شــدن به مســئوليت های اخالقی نشان می دهد 
که از واحدهــای تجاری فعاليت ها و هنجارها و اســتانداردها و 
اعمالی انتظار می رود که حتی در قانون هم بيان نشده اند. بخشی 
از انتظارات اخالقی این است که واحدهای تجاری در قبال روح 
قوانين  پاســخ گو باشــند نه صرفاً در قبال متن قوانين. بعد دیگر 
انتظار اخالقی این اســت که واحدهای تجاری  فعاليت های خود 
را به روشی منصفانه و هدف مند اداره کنند، حتی در مواردی که 
قانون راهنما یا راه کارهایی ندارد. بنابراین مسئوليت های اخالقی 
آن فعاليت ها و اســتانداردها و سياســت ها و اعمالی را می پذیرد 
کــه از طرف جامعه پذیرفته یا ممنوع شــده باشــد، حتی اگر در 
قانون الزامی برای آن ها نباشــد. هدف این انتظارات این اســت 
کــه واحدهای تجاری در برابر تمامی هنجارها و اســتانداردها و 
ارزش ها و اصول و انتظاراتی مســئول و پاســخ گو باشــند که به 
آن چه مصــرف کنندگان و کارکنان و مالکان و جامعه  حمایت 
از حقوق اخالقی ذی نفعان تلقی می کنند نشان می دهد و احترام 
می گذارد. تفاوت بين انتظارات قانونی و اخالقی اغلب می تواند 
دشــوار باشــد. انتظارات قانونی بدون شک یک قضيه ی اخالقی 
است اما این ویژگی در انتظارات اخالقی به عنوان ویژگی خاص 
مطرح  است و این ویژگی در انتظارات اخالقی پررنگ تر است. 
پس در اصل هر دو یک بعد یا ویژگی اخالقی را شامل می شوند 
و تفــاوت کاماًل منوط به دســتوری اســت که جامعــه از طریق 
تدوین قوانين به واحد تجاری می دهد. برای ایفای مسئوليت های 
اخالقی انتظارات مهم از واحد تجاری شامل موارد زیر می شود:

• فعاليت به شــيوه ای کــه مطابق با انتظارات آداب و رســوم 
جامعه و هنجارهای اخالقی باشد؛

• به رسميت شــناختن و احترام به هنجارهــای اخالقی/معنوی 
جدید یا در حال تکامل که مقبول جامعه باشد؛

• جلوگيــری از به خطــر افتادن هنجارهــای اخالقی تا واحد 
تجاری بتواند به اهداف خود دست یابد؛
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• شــهروند شــرکتی خوب بودن از طریق انجام آن چه از نظر 
اخالقی انتظار می رود؛

• تأیيد این که درســتی و رفتار اخالقی واحد تجاری فراتر از 
رعایت صرف قوانين و مقررات است.

برای پوشــش تمامــی مطالبی کــه درباره ی مســئوليت های 
اخالقی گفته شد، هم چنين باید به وضوح گفته شود که عالوه بر 
انتطارات جامعه درباره ی عملکرد اخالقی و اصول مهم و جهانی 
فلســفه ی اخالق مانند درســتی و عدالــت و فایده گرایی وجود 
دارد کــه بایــد در تصميم گيری ها و فعاليت هــای واحد تجاری 

آگاهی بخش و راهنما باشد.

مسئولیت های بشردوستانه
بشردوستی واحد تجاری تمام اشکال بخشش را در بر می گيرد 
و فعاليت های داوطلبانه و اختياری را مشتاقانه می پذیرد. بشردوستی 
یا بخشش واحد تجاری در معنای لغوی شاید یک مسئوليت نباشد 
اما امروزه معموالً از واحدهای تجاری انتظار می رود و بخشــی از 
انتظارات روزمره ی جامعه است. قطعاً مقدار و ماهيت این فعاليت ها 
داوطلبانه یا اختياری اســت. مشــارکت در این فعاليت ها به تمایل 
واحد تجاری بســتگی دارد و دستور و الزام قانونی برای آن وجود 
ندارد و معموالً از واحد تجاری در نقش یک مفهوم اخالقی انتظار 
نمی رود، هرچنــد برخی از واحدهای تجاری براســاس انگيزه ی 
اخالقی خيلی کم بخشش می کنند یعنی می خواهند آن چه را برای 
جامعه صحيح و شایسته است، انجام دهند. جامعه فکر می کند که 
واحدهای تجاری منافع جامعه را بر منافع خود مقدم می دانند و این 
بعد انتظاری مسئوليت را تشکيل می دهد. وقتی کسی امروز قرارداد 
اجتماعی بين واحد تجاری و جامعه را بررسی می کند به طور نمونه 
مشــخص می شود که شهروندان از واحدهای تجاری انتظار دارند 
که شهروند شرکتی های خوبی باشند تقریباً به همان گونه که افراد 
هســتند. برای انجام مسئوليت بشردوســتانه واحدهای تجاری در 
اعطای انواع بخشش مشارکت می کنند- هدیه های پولی و اهدای 
کاال و خدمات و داوطلبی کارکنان و مدیریت و توسعه و پيشرفت 
جامعه و مشارکت های داوطلبانه ی دیگر برای جامعه یا گروه های 
ذی نفع که جامعه را تشکيل می دهند. گرچه گاهی اوقات جنبش 
نوع دوســتانه برای بخشــش واحد تجــاری وجــود دارد، بيش تر 
شرکت ها به عنوان یک راه عملی برای نشان دادن این که شهروند 
خوبی هستند در زمينه ی نوع دوستی مشارکت می کنند. این کار را 
انجام می دهند تا شــهرت و اعتبار بيش تری کسب کنند و نه لزوماً  
بــه دليل آزادگی و فداکاری. تفــاوت اصلی بين گروه اخالقی و 

گروه نوع دوستانه در مدل چهاربخشی این است که بخشش واحد 
تجــاری در مفهوم اخالقی لزوماً موردانتظار نيســت. جامعه انتظار 
این هدایا را دارد اما شــرکت ها را براساس انواع بخشش یا سطح 
مطلوب بخشــش شــرکت های غيراخالقی تلقی نمی کند. نتيجه 
این می شود که شــرکت ها در انجام مسئوليت بشردوستانه نسبت 
بــه بخش های دیگر از اختيار بيش تــری برخوردارند. بنابراین این 
بخش اغلب برای شناختن شــهروند شرکتی خوب در نظر گرفته 
می شــود. بشردوستی از گذشــته تا حال یکی از مهم ترین عناصر 
تعاریــف CSR بوده اســت .به طور خالصه چهــار بخش تعریف 
CSR یک چارچوب مفهومی را شکل می دهد که شامل انتظارات 

اقتصادی و قانونی و اخالقی و بشردوســتانه یا داوطلبانه اســت که 
جامعه در یک زمان مشخص به عنوان وظيفه ی واحدهای تجاری 
در نظر می گيرد. بر حسب درکاز  انواع مسئوليت ها می توان گفت 
مسئوليت اقتصادی از نظر جامعه برای واحد تجاری یک ضرورت 
اســت؛ مســئوليت قانونی نيــز از نظر جامعه یک ضــرورت برای 
واحد تجاری است؛ جامعه از واحد تجاری انتظار ایفای مسئوليت 
اخالقی را دارد و جامعه مسئوليت بشردوستانه را یا از واحد تجاری 
انتظــار دارد یا تمایل دارد واحد تجــاری آن را مد نظر قرار دهد. 
هم چنيــن معنای دقيق هر یک از این چهــار بخش در گذر زمان 

ممکن است تغيير یابد یا تکامل یابد.

CSR هرم
تعریف چهاربخشــی CSR برای اولين بار در سال 1979 منتشر 
شــد. در ســال 1991 کارول تعریــف چهاربخشــی را خالصه و 
به شــکل هرم CSR از نو ایجاد کرد. هدف هــرم این بود که بعد 
معنایی CSR انتخاب شود و ماهيت اساسی چارچوب چهاربخشی 
توضيح داده شــود. هرم به عنوان طرح هندســی انتخاب شد زیرا 
ســاده و غيراستداللی است و طوری طراحی شده است تا در برابر 
آزمون زمان مقاوم باشــد. در نتيجه، مســئوليت اقتصادی به عنوان 
قاعــده ی هرم قرار داده شــده اســت زیرا یک ضرورت اساســی 
در واحد تجاری اســت. همان طور که پایه ی یک ســاختمان باید 
آن قدر محکم باشد تا تمام بنا را حفظ کند سودآوری پایدار باید 
مستحکم باشــد تا به ســایر انتظارات جامعه از واحدهای تجاری 
 CSR کمک کند. مطلب اصلی در این جا این است که زیرساخت
بر قضيه ی واحد تجاری ســالم و پایدار از نظر اقتصادی بنا شــده 
اســت. در همين زمان جامعه این پيــام را به واحد تجاری می دهد 
که انتظار می رود واحد تجاری از قانون پيروی کند و طبق قوانين 
رفتار کند زیرا قوانين تدوین اصول پایه و اصلی است که بر اساس 
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آن واحــد تجاری در یک جامعه ی مدنی فعاليت می کند. اگر 
کسی نگاهی به CSR در کشورهای در حال توسعه بيندازد، در 
 می یابد مثاًل این که آیا چارچوب قانونی و تنظيمی وجود دارد 
یا نه، به طور قابل توجهی بر این که آیا شــرکت های چندمليتی 
در آن جا سرمایه گذاری می کنند یا خير، اثر می گذارد زیرا این 
زیرســاخت قانونی برای ایجاد پایه و اساس رشد قانونی واحد 
تجاری ضروری است. هم چنين از واحد تجاری انتظار می رود 
تا بر اســاس اصول اخالقی فعاليت کند. این به این معناست که 
واحد تجاری انتظار و تعهد دارد که آن چه را درست و قانونی 

و منصفانه اســت انجام دهد و از آســيب به تمام ذی نفعانی 
که با آن ها تعامل دارد جلوگيری کند یا این آســيب را به 

حداقل برساند. سرانجام از واحد تجاری انتظار می رود 
که یک شــهروند شرکتی خوب باشد یعنی 

در منابع مالی و فيزیکی و انســانی با 
جامعه ای که خود بخشــی از آن 

است مشــارکت داشته باشد. 
به طــور خالصــه هــرم به 

شکلی درست شده است 
که نقش هایی اساسی را 
که واحــد تجاری انجام 
داده است و از آن انتظار 
مــی رود تــا در جامعــه 

دهد.  نشــان  دهــد  انجام 
ترســيمی هندسی   شکل 1 

از هرم CSR کارول را نشــان 
می دهد.

اخالقیات در کل هرم وجود دارد
اگرچه مسئوليت اخالقی در هرم به عنوان یک گروه مجزا 
در CSR نشــان داده شده اســت، هم چنين باید به عنوان یک 
عاملی نيز که در سراســر هرم وجود دارد، نگریســته شــود. 
مالحظات اخالقی در هر یک از سایر گروه های مسئوليت نيز 
وجود دارد. مثاًل در گروه مسئوليت اقتصادی هرم به صورت 
ضمنی یک جامعه ی ســرمایه داری را فــرض می کند که در 
آن تالش برای ســود قانونی محسوب می شود. سرمایه داری، 
به عبــارت دیگر، یک سيســتم اقتصادی مبتنی بــر این باور 
اســت که این که مالکان یا ســهام داران مستحق دریافت 
بازده سرمایه گذاری شــان هستند، از نظر اخالقی صحيح 
اســت. در گروه مســئوليت قانونی باید تأیيد کرد که 
بيش تر قوانين و مقرراتی که تدوین شــده 
است بر اســاس برخی استدالل های 
اخالقــی کــه مناســب بوده اند 
ایجاد شــده اســت. بيش تر 
از درون مشکالت  قوانين 
می کنند،  رشــد  اخالقی 
مثاًل نگرانی برای امنيت 
امنيت  مصرف کننــده، 
کارمنــد، محيط طبيعی 
و غيره، و بنابراین زمانی 
بيان گر  که رسميت یابند 
بــرای  مــدون  اخالقيــات 
جامعه هستند و البته مسئوليت 
اخالقــی در مــدل چهاربخشــی 
مســتقل از ســایر گروه های هرم است 
و بخشــی اســت که سياســت ها و اعمالی را 
می پذیــرد که به نظر تعدادی از افــراد از حداقل الزامات قانونی 
بيش تر اســت و در ســطح انتطارات باالیی است. به طور خالصه 
قانون ممکن است بی اراده انجام شود. اخالقيات برخالف قانون 
ســطحی از اخالق و رفتار را پيشنهاد کند که ممکن است قوانين 
آینده را پيش بينی کند و در هر رویدادی تالش می کند تا آن چه 
را فراتر از قوانين اســت انجام دهدکه از درســت کاری نشــأت 
می گيرد. ســرانجام، مســئوليت های بشردوســتانه گاهی اوقات 
شرکت هایی را از نظر اخالقی برمی انگيزد که می کوشند آن چه 
را درست است انجام دهند. اگرچه برخی شرکت ها فعاليت های 
بشردوســتانه را به عنوان یک تصميم مفيد دنبــال می کنند )مثاًل 

مطلوب جامعه

مورد انتظار جامعه

الزام جامعه

الزام جامعه

شکل 1: هرم CSR کارول

مسئوليت بشردوستانه 
)شهروند شرکتی خوب بودن(

مسئوليت اخالقی
)انجام آن چه عادالنه و درست است(

مسئوليت قانونی )پيروی از قوانين(

مسئوليت اقتصادی )سودآور بودن(
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بشردوستی استراتژیک( تا فقط به چشم شهروند شرکتی های 
خوب دیده شــوند، برخی از شــرکت ها بشردوستی را دنبال 
می کنند زیــرا آن را یک عمل با فضيلــت در نظر می گيرند. 
در این تفســير پایانی بشردوســتی به چشــم  پدیــده ای که از 
نظر ماهيتی انگيزه ا ی اخالقی یا نوع دوســتانه دارد نگریســته 
می شود. به طور خالصه انگيزه ها و موضوعات اخالقی به تمام 
چهار بخــش CSR نفوذ می کنند و بنابراین نقشــی حياتی در 

کليت CSR به عهده می گيرند.

تأثیــرات مختلف بخش هــای CSR و موازنه بین 
آن ها

زمانی که واحدهای تجــاری تالش می کنند تا به طور 
مناسب در ارتباط با مسئوليت های اقتصادی و قانونی و 

اخالقی و بشردوستانه فعاليت کنند تأثيرات 
مختلــف این گروه هــا و موازنه بين 

آن ها به صورت اجتناب ناپذیری 
پدیــدار می شــود. ایــن که 

چه گونه واحدهای تجاری 
تــا  می گيرنــد  تصميــم 
مســئوليت های  این  بين 
متنــوع تــوازن برقــرار 
تحت  به شــدت  کننــد 
تأثير نگــرش واحدهای 

 CSR تجــاری دربــاره ی
و شــهرت و اعتبار شرکت 

اســت. مســئوليت اقتصــادی 
نســبت به مالکان یا ســهام داران 

بــه موازنــه ی دقيقی بين ســودآوری 
در  دارد.  نيــاز  درازمــدت  و  کوتاه مــدت 

ســودآوری کوتاه مــدت مخــارج شــرکت در مــورد تهعدات 
قانونی و اخالقی و بشردوســتانه همواره با مســئوليت شرکت ها 
در قبال ســهام داران در تضاد است. زمانی که شرکت ها منابع را 
در جهت این مســئوليت هایی که حقوق اوليه ی ســایر ذی نفعان 
است، استفاده می کنند چالشی برای صرفه جویی یا یافتن بهترین 
مزایای درازمدت ایجاد می شــود. این زمانی اســت که تأثيرات 
مختلــف اجزای هــرم و موازنه بين آن ها نمایان می شــود. تفکر 
ســنتی این اســت که منابعی که برای اهداف قانونی و اخالقی و 
بشردوســتانه استفاده می شود ممکن اســت ناگزیر سودآوری را 
کاهش دهد. اما طبق توجيه اقتصادی CSR، این فرض یا نتيجه ی 

معتبری نيســت. در برهه ای از زمان دیــدگاه نوظهور این بود 
کــه فعاليت اجتماعی به پاداش های اقتصادی منجر می شــود 
و واحد تجاری باید بکوشــد تا این موقعيت مساعد را ایجاد 
کنــد. توجيه اقتصادی CSR به مباحثی اساســی اشــاره دارد 
که این مباحث دليل پذیرش و پيشــبرد اصول CSR توســط 
جامعه ی تجاری را تأیيد و مســتند می کنــد. توجيه اقتصادی 
CSR در ارتباط با سوال اساسی "جامعه و مؤسسات تجاری از 

CSR چه به دست می آورند؟" قرار دارد. یعنی آن ها چه گونه 

با مشارکت داشتن در سياست ها و فعاليت ها و اعمال CSR به 
صورت مشهود و مســتقيم سود می برند. استدالل های زیادی 
برای توجيه اقتصادی CSR در ادبيات وجود دارد اما چهار 
استدالل توســط کاراس و همکاران ارائه شده است که 
شامل کاهش بها و ریســک ، تأثيرات مثبت بر مزیت 
رقابتی، مشروعيت و اعتبار شرکت و نقش 
CSR در ایجاد شرایط برد-برد برای 

شــرکت و جامعه اســت. سایر 
پژوهش هــا دالیــل پذیرش 
CSR توسط واحد تجاری 

را نام برده اند که شــامل 
نــام  تمایــز  نــوآوری، 
کارمند  تعهــد  تجاری، 
است.  مشــتری  تعهد  و 
هدف از تفکر درباره ی 
توجيــه اقتصــادی که به 
هرم CSR مربوط می شــود 
این اســت که باور بــه تضاد 
را  ميان چهــار گروه مســئوليت 
اصــالح کنــد و تغييــر دهــد. به طور 
خالصه تأثيرات مختلف بخش های گوناگون 
هــرم و موازنه بين آن ها به عنوان نــکات مهم تصميم گيری ادامه 
خواهد داشت و همان طور که اغلب احساس می شود، این چهار 

مسئوليت در تضاد کامل با هم نيستند.

هرم CSR مجموعه ی یک پارچه و واحدی است
هدف از هرم مسئوليت اجتماعی CSR این است که از دیدگاه 
ذی نفعان به آن نگریســته شــود که در آن تمرکز و توجه بر کل 
 ،CSR هرم اســت نه بر بخش هــای مختلف آن. بر اســاس هرم
شــرکت ها باید در تصميم ها و فعاليت ها و سياســت ها و اعمالی 
فعاليــت کنند که هم زمان چهار بخــش را اجرا کنند. هرم نباید 
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این گونه تفسير شود که از واحد تجاری انتظار برود مسئوليت های 
اجتماعی خود را به صورت ترتيبی یا سلســله مراتبی یا به روشی 
از قاعده ی هرم اجرا کند. از واحد تجاری بيش تر انتظار می رود 
تــا تمام مســئوليت ها را هم زمان اجرا کند. قــرار دادن یا ترتيب 
چهار بخش مســئوليت به این منظور است که ماهيت اساسی این 
چهــار بخش در موجودیــت واحد تجــاری در جامعه توصيف 
شــود. همان طور که قباًل گفته شــد، مســئوليت های اقتصادی و 
قانونی ضروری اند و مســئوليت های اخالقی و بشردوستانه مورد 
انتظار و مطلوب اند. بنابراین حرف این اســت که کل مســئوليت 
اجتماعــی واحد تجاری شــامل اجرای هم زمان مســئوليت های 
اقتصادی و قانونی و اخالقی و بشردوستانه ی واحد تجاری است. 
اگر بخواهيم به شــکل معادله بيان کنيم، چنين خوانده می شــود: 
مســئوليت های اقتصادی + مسئوليت های قانونی + مسئوليت های 
اخالقی + مســئوليت های بشردوســتانه = کل مسئوليت اجتماعی 
واحــد تجاری. اگــر بخواهيم به صورت اصطالحــات عملی و 
 CSR مدیریتی بيان کنيم، واحــد تجاری ای که مصمم به اجرای
شــد، باید تالش کند سودآور باشــد، از قوانين تبعيت کند، در 
فعاليت های اخالقی مشارکت کند و یک شهروند شرکتی خوب 
باشــد. از این زاویه ، هرم به صورت یک کل واحد و یک پارچه 

است.

هرم چارچوبی پایدار مبتنی بر ذی نفع است
هر یک از چهار جزء مسئوليت ذی نفعان مختلفی را بر حسب 
اولویت های متعددی که ممکن اســت ذی نفعان تحت تأثير قرار 
گيرند مخاطب قرار می دهد. مســئوليت های اقتصادی بيش ترین 
تأثير را بر سهام داران و کارکنان دارند زیرا اگر واحد تجاری از 
نظر مالی نابود شود این گروه ها عميقاً تحت تأثير قرار می گيرند. 
مســئوليت های قانونی قطعاً در ارتباط با مالکان مهم هستند اما در 
جامعه ی متمایل به دعوی امروزی، تهدید دعوی عليه واحدهای 
تجــاری بيش تــر اوقــات از طــرف کارکنــان و ذی نفعانی که 
مصرف کننده هســتند انجام می شود. مسئوليت های اخالقی تمام 
گروه های ذی نفــع را تحت تأثير قرار می دهــد. دادخواهی های 
ســهام داران یک بخش گســترده ای اســت. زمانی که بررســی 
مسائلی اخالقی را که امروزه واحد تجاری با آن روبه رو می شود 
در نظر می گيریم، به طور نمونه بيش تر شامل کارکنان و مشتریان 
و محيط زیست است. سرانجام مسئوليت های بشردوستانه بيش تر 
جامعه و سازمان های غيرانتفاعی را تحت تأثير قرار می دهد اما بر 
کارکنان هم تأثير می گــذارد زیرا در بعضی از پژوهش ها نتيجه 
گرفته شده است که مشارکت بشردوستانه ی واحد تجاری به طور 

معناداری بــا روحيه و تعهد کارکنان آن در ارتباط اســت. هرم 
باید به چشــم هرم پایدار نگریسته شود که در آن این مسئوليت ها 
نشــان دهنده ی تعهــدات درازمدتی هســتند که نســل های آتی 
ذی نفعان را هم در بر می گيرد. گرچه هرم می تواند یک نمایش 
لحظه ای ساکن تصور شــود، هدف آن این است که چارچوب 
پویا و انطباق پذیری باشــد که محتوای آن بر هر دو زمان حال و 
آینده تمرکز می کند. امروزه در نظرگرفتن ذی نفعان و پایداری از 
CSR تفکيک ناپذیر است. درواقع در ادبيات CSR گرایش هایی 

برای تعریف کردن آن به عنوان مسئوليت ذی نفع واحد تجاری یا 
مسئوليت های پایداری واحد تجاری وجود دارد. این گرایش ها 
ماهيت ذاتی این موضوعات به هم وابســته را برجســته و پررنگ 
 CSR که بر Ethical Corporation می کنند. هم چنين مجله ی
تأکيد می کنــد در کنفرانس های Responsible Summit این 
دو موضوع -CSR و پایــداری- را یکی می کند گویی که یک 
موضوع هستند. درواقع امروزه تعدادی از سازمان های تجاری به 
ایــن صورت آن ها را درک می کنند، یعنی مســئوليت اجتماعی 
بــه معنــای ســرمایه گذاری در اهميت پایداری اســت که ضمناً 
در ارتبــاط با آینده نيز هســت. گزارش هــای عملکرد اجتماعی 
ســاالنه ی واحد تجاری اغلب با عناویــن گزارش های CSR و/یا 
پایداری تهيه می شــود اما محتوای آن ها با هم متفاوت نيست. به 
عبارت دیگر، خيلی از افراد این دو مفهوم را به جای هم استفاده 

می کنند.

قابلیت اجرای جهانی و زمینه های مختلف
زمانی که کارول ســاختار چهاربخشــی اوليه ی CSR را تهيه 
کرد )1979( و در پی آن ترســيم هرمی CSR )1991( به روشنی 
طبق تفکر جوامع ســرمایه داری از نوع آمریکایی اســت. در آن 
زمان CSR در این جوامع که کســب وکار آزادتر بود، متداول تر 
از مکان هــای دیگر بود. از آن زمان تاکنون نویســندگان زیادی 
پيشنهاد داده اند که این هرم باید برای تطبيق با شرایط کشورهای 
دیگر یــا  واحدهای تجاری کوچک تر تعدیل شــود. در ســال 
2007 کرین و متن مشــاهده کردند که تمام سطوح CSR که در 
هرم کارول ترســيم شــده اســت در اروپا نقش دارند اما اهميت 
هر یــک متفاوت اســت و با تفــاوت اندکی به هم پيوســته اند. 
هم چنين ویســر هــرم کارول را در کشــورهای/مناطق در حال 
توســعه مخصوصاً در آفریقا مطرح کــرد و ادعا کرد که ترتيب 
ســطوح CSR با هرم کالســيک متفاوت اســت. او بيان می کند 
که در کشــورهای در حال توســعه بيش ترین تأکيد بر مسئوليت 
اقتصادی است و مســئوليت های بشردوستانه و قانونی و اخالقی 
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به ترتيب دارای اولویت اند. ویسر ادعا می کند که در کشورهای 
در حال توســعه درباره ی CSR افســانه های زیادی وجود دارد و 
یکی از آن ها این است که "CSR مانند این است که دنيا به پایان 
برســد". در ادامه او ادعــا می کند که در هر منطقه یا کشــور یا 
جامعــه ای مجموعه ی عوامل مؤثر بر CSR بــا هم تفاوت دارند. 
 CSR او معتقد اســت که از ميان عوامــل جهانی و محلی مؤثر بر
ســنت فرهنگی، بهبود سياسی، اولویت های اجتماعی-اقتصادی، 
شــکاف های حکومتی و واکنش در زمان بحران جزء مهم ترین 
عوامل هســتند. کران و متن و اســپنس کار دقيقــی را در بحث 
درباره ی CSR در سطح دنيا انجام دادند و در مناطق مختلف دنيا 
یعنی CSR در کشــورهای توســعه یافته، CSR در کشورهای در 
حال توســعه و CSR در اقتصادهای نوپــا در حال تغيير اطالعات 
جدید و بيش تری درباره ی CSR ارائه دادند. عالوه بر مسائلی که 
در کاربــرد CSR و بنابراین هــرم CSR در مکان های جغرافيایی 
مختلف ایجاد شده است، همين مسائل ممکن است در سازمان ها 
بــا زمينه های مختلف هم مطرح باشــد. زمينه ها در این جا ممکن 
اســت شــامل بخش خصوصــی )واحدهای تجــاری بزرگ در 
مقابل واحدهای تجاری کوچک(، بخش عمومی و سازمان های 
جامعه ی مدنی باشد. در یک مقاله ی نظری خاص الرا اسپنس در 
جســت وجوی این بود که هرم CSR کارول را دوباره قالب بندی 
کند تــا موضوعيــت آن را بــرای واحدهای تجــاری کوچک 
افزایش دهد. اسپنس از دیدگاه فمينيستی و اخالقی استفاده کرد 
تا چهار حوزه ی CSR کارول را دوباره ترســيم کند و اشاره کرد 
که طبقات هــرم کارول یک دیدگاه مردانه را منعکس می کنند 
اما دیدگاه اخالقی بر موضوعــات مهم مختلفی تمرکز می کند. 
در این شــيوه وی ادعا می کند که در دیدگاه اخالقی مسئوليت 
اقتصادی و مســئوليت قانونی به چشــم بقا نگریســته می شــوند، 
مســئوليت اخالقی در حکم اخالقيات دوباره بنا نهاده می  شود و 
مسئوليت بشردوســتانه در نقش بشردوستانه ادامه می یابد. ممکن 
است مشــاهده شــود که این موارد با طبقات هرم کارول کاماًل 
ناســازگار نيســتند. او ســپس یک گروه جدید را اضافه کرد و 
پرهيزکاری شــخصی ناميد. او پيشنهاد داد که حداقل چهار هرم 
مسئوليت اجتماعی واحد تجاری کوچک می تواند وجود داشته 
باشــد- مسئوليت نســبت به خود و خانواده، مســئوليت نسبت به 
کارکنان، مسئوليت نســبت به جامعه ی محلی و مسئوليت نسبت 

به شــرکای تجاری. بی شک سایر محققان بررسی قابليت اجرای 
هــرم CSR را در زمينه هــای جهانی، موقعيتی و ســازمانی ادامه 

خواهند داد. نظریه  و عمل از این راه توسعه می یابند.

نتایج
CSR گذشــته و حــال نيرومنــدی دارد.آینــده ی CSR خواه 

به عنوان ســاختار  معنایی چهاربخشــی نگریسته شــود، خواه به 
شــکل هرم CSR، و خواه در اشــکال یا ليســت واژه های دیگر 
مانند شهروند شــرکتی، پایداری، مدیریت ذی نفعان، اخالقيات 
تجاری، خلق ارزش مشــترک، ســرمایه داری آگاهانه یا ســایر 
معانــی آگاهانه ی اجتماعی، به نظر می آید که آینده ی روشــنی 
خواهد داشــت. اگرچه این ســایر اصطالحــات را گاهی اوقات 
حاميان ترجيح می دهنــد، CSR هنوز هم به عنوان بخش عمده ی 
این چارچوب های در حال رقابت و مکمل خواهد بود. درســت 
اســت که طــرف داران آن دوســت دارنــد به یک ســناریوی 
خوش بينانــه و اميدوار فکر کنند کــه در آن CSR در دنيا بخت 
قبول یافته اســت و در هر مکانی که استفاده شود مننتقل خواهد 
شــد. ســناریوی محتمل تر این است که CSR اســتوار و محکم 
خواهد بود و در خط سيری به صورت پيوسته به رشد خود ادامه 
خواهــد داد. چهــار عامل قوی CSR در دهه ی 1990 شــروع به 
اثرگذاری کردند و برتری آن را استحکام بخشيدند. این عوامل 
شامل جهانی ســازی، نهادی کردن، رفع مغایرت با سودآوری و 
افزایش بار علمی اند. در ســطح جهان کشــورهای توسعه یافته و 
در حال توســعه به سرعت CSR را پذیرفته اند. CSR به عنوان یک 
اســتراتژی مدیریت معمولی، رسمی، و یک پارچه در ساختارها، 
سياســت ها و اعمال ســازمانی عميقاً نفوذ کرده اســت. اصوالً با 
توجيــه تجاری CSR ســریع تر به عنــوان رویه ای ســودمند برای 
واحدهای تجاری و جامعه پذیرفته شــده اســت. چهارمين عامل 
رشــد خط سير CSR پذیرش، اشتياق و رشد علمی است. افزایش 
 چشــم گيری در پژوهــش و ســاختار نظریۀ دقيق دربــاره ی این 
موضــوع تحت مقــررات متعددی وجــود دارد و انتظار می رود 
ادامه یابد و رشــد کند. به طور خالصه CSR، هرم CSR و مدل ها 
و مفاهيم مربوطه با آینده ای رو به ترقی و روشــن روبه رو هستند. 
جســت وجو برای تجدیدنظر و اصالح ایــن مفاهيم ادامه خواهد 

داشت. 
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