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 گزارشگری مسئولیت اجتماعی، مزایا و منافع آن
 سمیرا مزنگی

 کارشناسی ارشد موسسه المعی

 

ها ها در دهه اخیر به پارادایم غالب و مسلط حوزه اداره شرکتمفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت -چکیده

های بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از تبدیل شده است. و شرکت

یافته و بینند. این مفهوم، موضوعی است که هم اکنون در کشورهای توسعهاستراتژی شرکتی خود می

مراکز المللی و ینبازمانهای سها، جامعه مدنی، ها، شرکتکشورهایی با اقتصاد باز به شدت از سوی حکومت

ها به ادبیات سال از ورود مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت 51گردد. با گذشت بیش از علمی دنیا دنبال می

ای پیدا نکرده وکارها، هنوز این مفهوم در فضای کسب و کار ایران جایگاه شایستهها و کسبمدیریت شرکت

تواند راهگشای بسیاری از مشکالت می است. طرح و توسعه این مفهوم در شرایط بحران فعلی اقتصاد ایران

وری نیروی کار گردد. در این نوشتار سعی شده است اجتماعی جامعه خصوصا حوزه اشتغال و بهره اقتصادی و

گیری این مفهوم، وضعیت تحقق میزان مسئولیت اجتماعی صورت اجمالی ضمن برشمردن روند شکلهکه ب

 ن در کشور بیان گردد. های ایرانی و چگونگی توسعه و بسط آشرکت

 گزارشگری، مسئولیت اجتماعی، حسابداری کلید واژه:

 

 مقدمه

های اجتماعی که محصول بسط، تکامل و تغییر در شرایط و انتظارات جامعه است، به دنبال حسابداری مسئولیت

اجتماعی شرکت گیرندگان است. مسئولیت ی این اطالعات و کمک به تصمیمگویی، ارائهارتقای سطح پاسخ

( مسئولیت اجتماعی شرکت را با 2113) و پایداری از مسائل کلیدی محیط تجاری کنونی هستند. زووتس لوت

شود. پایداری موضوع فنون بهبود مستمر درآمیخته و بر این نظر است که بر این اساس، پایداری تضمین می

 کند. فراد مختلف تداعی میی است، به این علت که مصادیق مختلفی را برای ازبرانگیبحث
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 بیان مسئله 

های معاصر مربوط به مسئولیت اجتماعی مدیریت همیشه وجود نداشته است. قبل از قرن ها و فلسفهنگرش

های اجتماعی، اثر بسیار کمی بر اعمال مدیریت داشته است. در دهه آخر قرن نوزدهم، هنجارها و نگرش

-تر میروز قویگیری بوده و صنایع بزرگ روزبهعظیم در حال شکلهای بزرگ و که شرکتنوزدهم، زمانی

ها در جامعه بیشتر شد. در ابتدای قرن حاضر، بسیاری از شدند، نیاز به نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی سازمان

، 1111 اند. باالخره در سالها را مورد تأکید قرار دادهصاحبنظران، نیاز الزامی به مسئولیت اجتماعی سازمان

های اقتصادی در خصوص انجام مسئولیت محققان رشته بازرگانی برای اولین بار هشدار دادند که اگر بنگاه

-های اقتصادیها را در خصوص فعالیتاجتماعی خود اهمال ورزند، جامعه بایستی به نحو ممکن اختیارات آن

 شان سلب کرده، در اختیار خود بگیرد. 

ها از عمق مسائل و مشکالت مختلف جامعه، مهمترین عامل مشارکت کمرنگ عدم آگاهی مدیران سازمان

-رو به عقیده بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، دولت و رسانهآنها در حل معضالت اجتماعی است. از این

های گروهی موظف هستند به طرق مختلف تالش نمایند که مردم را با عمق مسائل و معضالت اجتماعی مطلع 

 وجود آورند. ههای الزم را در آنها جهت مشارکت در حل مشکالت بخته و بدین وسیله انگیزهسا

های مالیاتی( های الزم )مثل معافیتتواند با تعیین راهبردهای کالن و ایجاد انگیزهچنین دولت میهم

انجام مسئولیت اجتماعی شان کند. اگر نهادهای اقتصادی در مؤسسات را ترغیب به انجام مسئولیت اجتماعی

ها را مجبور به انجام این مهم کند و با بایست از قدرت خود استفاده کرده و آنخود اهمال ورزیدند، جامعه می

کنندگان، قانون کار و ایجاد قوانین مختلف )مثل قانون حفاظت از محیط زیست، قانون حمایت از مصرف

انین مالیاتی( نهادهای مختلف جامعه را ملزم به انجام مسئولیت قوانین استخدامی، قانون تأمین اجتماعی و قو

 شان کند. اجتماعی

شود. عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب میبه "شهرنشینی"در عصر حاضر، 

-بای برای کسپردازند. عدههای مختلف در جامعه شهری به فعالیت میشهروندان عموما با سالیق و انگیزه

های فردی و اجتماعی. از وکار، گروهی برای پر کردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت

باشد و این های مختلف جامعه میرو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروهاین

ود نظم و ضوابط در آید. چه آنکه، در صورت عدم وج بایست تحت نظم و قاعده درروابط اجتماعی می

ومرج و شود و این موضوع موجب ایجاد هرججامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم می
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نابسامانی خواهد شد. به ویژه با مهاجرت نیروی کار به تهران و افزایش جمعیت پایتخت، این مسئولیت در 

عنوان جامعه آماری انتخاب ل شهرداری تهران بهشود. که به این دلیشهرداری تهران بیش از پیش احساس می

پذیری سازمان را افزایش دهد، باعث تسهیل در انجام گردید. اگر فناوری اطالعات و ارتباطات بتواند مسئولیت

های ها و تعهد بیشتر افراد برای دستیابی به هدفامور مربوطه خواهد شد. با افزایش مسئولیت اخالقی سازمان

  ی سازمان افزایش خواهد یافت.ورمهم، بهره

 

 تعریف مفهوم مسئولیت اجتماعی: 

هایی که جامعه را گویی به پیامدهای فعالیتها یعنی مسئولیت شرکت در پاسخمسئولیت اجتماعی شرکت

ترین ذینفعان شرکت که در دهد. منظور از جامعه، همه ذینفعان شرکت است. مهمتحت تأثیر خود قرار می

کنندگان، کارکنان، مالکان یا صورت مستقیم و غیرمستقیم مؤثر هستند عبارتند از مصرفبهموقعیت شرکت 

سهامداران و جامعه. این موضوع باید به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شود تا با رفتن یک فرد از بین نرود و همه 

ارت دیگر مسئولیت اجتماعی عباعضای سازمان بدانند که با رفتن آن مدیر هم باید به همین روش عمل کنند. به

نفعان شرکت است و یک پروژه شرکتی یک باور سازمانی است که به دنبال خلق ارزش مشترک بین ذی

های پذیری اجتماعی فعالیتی جداگانه از فعالیتهای مسئولیتنیست که آغاز و پایانی داشته باشد. نباید برنامه

 وکار شرکت باشد. روزانه کسب

 

 جتماعی شرکت های امسئولیت

تواند جان سالم به در ببرد اگر، های اجتماعی این است که هیچ گروهی نمیی مسئولیتاستدالل بنیادین درباره

 منافع شخصی خود را، بدون در نظر گرفتن عواقب اعمال خود بر اجتماع، هدف قرار داده و پیگیری نماید 

( .Linowes ،1974 ؛Committee on Social Measurement ،1977واحدهای تجاری مسئولیت )-

( امروزه همراه با رشد Hopkins ،1999های غیرمالی دارند و باید به سالمت جامعه توجه ویژه داشته باشند. )

وجود آمده است که ناشی از ی صنایع و واحدهای تجاری مختلف، مسائل و مشکالت جدیدی بهو توسعه

به این ترتیب، چگونگی است. احدهای تجاری بر روی محیط زیست و اجتماع های وعواقب و تأثیرات فعالیت

های اجتماعی و زیست محیطی ارزیابی عملکرد و معیارهای آن دگرگون شده و حرکت در مسیر مسئولیت

ی طوری که نیاز به ارائهعاملی ضروری و حیاتی برای تداوم فعالیت سازمان در بلندمدت شده است، به
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گیری هر چه بهتر استفاده بط با تأثیرات متقابل عملکرد واحدهای تجاری و جامعه برای تصمیماطالعات مرت

شود. اصول حسابداری سنتی، همچون مربوط بودن، های مالی بیش از پیش احساس میکنندگان از صورت

ای گویی بری تاریخی در پاسخکاری، تفکیک شخصیت و بهای تمام شدهفرض تعهدی، عینیت، محافظه

 (. Sikka ،2011های اجتماعی و نگرانی برای رفاه بشر ناتوان هستند )هزینه

 گونه تعریف کرد: توان اینمسئولیت اجتماعی را می

ها در های تجاری و نقش آنگیری و پردازش عملکرد سازمانهای مربوط به اندازهای از فعالیتمجموعه

خدمات متفاوت به جوامع محلی خود مستقیم و غیرمستقیم و ی نگهداری و محافظت از محیط زیست و ارائه

ها ی سازمانای که جامعه قادر به ارزیابی عملکرد اجتماعی آن سازمان باشد. وظیفهگونهگزارش این نتایج به

-های محیطی و خدمات اجتماعی میسازی سود و بازده اقتصادی نیست، بلکه شامل تمام جنبهمحدود به بیشینه

های اجتماعی را که در ادامه بیان شده است های تجاری باید چهار نوع از مسئولیتابراین تمامی سازمانشود. بن

 اجرا کنند: 

طور مستقیم از واحد داوطلبانه: مزایا و امتیازاتی که جامعه امیدوار است به یا بشردوستانه هایمسئولیت •

 ی محلی است. ها بهبود زندگی جامعهآنهایی که هدف تجاری کسب کند. همچون، حمایت از پروژه

رود توسط سازمان برای جامعه انجام هایی که انتظار میو فعالیت هامشارکت: اخالقی هایمسئولیت •

 که قید و شرط مستقیم قانونی وجود داشته باشد. گردد، بدون این

ها باید از آن تبعیت و شرکت اندبرای محافظت از جامعه طراحی شده که قوانینی: قانونی هایمسئولیت •

 کنند. 

ها با قیمتی که ی آنوالت و خدمات مورد نیاز جامعه و ارائهصتدارک مح یوظیفه: اقتصادی مسئولیت •

، Shariari & Rahahlehگذاران. )رسانی به سرمایهمورد پذیرش جامعه است و سود و منفعت

 عبارتند از:ها های اجتماعی شرکت( مزایای مسئولیت2008

 های مستقیم را کاهش دهد )انرژی، مواد، اتالف زمان و غیره( . تواند هزینهمی شرکت اجتماعی مسئولیت •

 وری کارکنان را افزایش دهد )افزایش انگیزه، کاهش غیبت وبهره تواندمی شرکت اجتماعی مسئولیت •

 غیره(. 

تر به اعتبارات، کاهش دهد )دسترسی آسانتواند ریسک مدیریت را می شرکت اجتماعی مسئولیت •

 نفعان و غیره( . گذاران، حمایت از جانب ذیها برای سرمایهافزایش ارزش دارایی
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 ( Pettenella ،2010تواند تصویر رقابتی شرکت را بهبود بخشد. )می شرکت اجتماعی مسئولیت •

های سازمان بر محیط اند که فعالیتای از نویسندگان طی ربع قرن گذشته، تصدیق کردهشمار فزاینده

نفعان ای همچون ذیهایی باید به مخاطبان گستردهاند که چنین سازمانگذارد و پیشنهاد کردهخارجی تأثیر می

 (. Crowther & Aras ،2008گو باشند )خود پاسخ

عنوان کردند ( نقش سنتی حسابداری در گزارشگری نتایج را به چالش کشیدند و 1119) گری و همکاران

-ی ذیی گستردهنفعان، به رسمیت شناختن جامعهگویی، رویکرد ذیکه به جای رویکرد مالکیت برای پاسخ

 نفعان، الزم است. 

-( از این هم فراتر رفت و عنوان کرد که به قرارداد اجتماعی جدیدی بین سازمان و ذی1112) رابینستن

 نفعان آن، احتیاج است. 

 

 ی تجربی پژوهش پیشینه

رسانی، های اطالعی منابع و مآخذ موجود و مراجعه به آخرین اطالعات ارائه شده در شبکهبررسی و مطالعه

ی حسابداری و مدیریت به بررسی عوامل مؤثر بر ی روزافزون پژوهشگران و اندیشمندان حوزهحاکی از عالقه

مده مشخص گردید که تاکنون تحقیقی مشابه این عمل آهباشد. طبق مطالعات بعدم تقارن اطالعاتی می

رو برخی از مطالعات خارجی مرتبط با عدم تقارن اطالعاتی و پژوهش در داخل انجام نشده است. از این

 گردد. ها در این بخش تشریح میمسئولیت اجتماعی شرکت

دامنه قیمت پیشنهادی  طور تجربی رابطه منفی میان کیفیت افشا و( نخستین کسی بود که به1116ولکر )

( نیز به بررسی مقطعی میان کیفیت افشا و 2119)معیار عدم تقارن اطالعاتی( را ثابت کرد. براون و هیلجست )

عدم تقارن اطالعاتی پرداختند و به وجود یک رابطه منفی بین کیفیت افشای شرکت و سطح عدم تقارن 

( ، میزان تغییر در سطح عدم تقارن 2111و ورچیا ) گذاران پی بردند. لوزاطالعاتی موجود میان سرمایه

طور داوطلبانه از اصول حسابداری آلمان به های آلمانی را که بهاطالعاتی برای یک نمونه منتخب از شرکت

المللی حسابداری تغییر رویکرد داده بودند؛ را بررسی کردند و دریافتند بهبود سمت استانداردهای بین

کنندگان بازار همراه خواهد ها با کاهش عدم تقارن اطالعاتی در میان شرکتدر این شرکتاستانداردهای افشا 

 . بود
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( در تحقیقی به بررسی رابطه بین عملکرد زیست محیطی و افشای زیست 2111کالرکسون و همکاران )

زیست محیطی و شرکت در ایاالت متحده پرداختند. نتایج بیانگر ارتباط مثبت بین عملکرد  111محیطی برای 

 . باشدسطح افشای اختیاری زیست محیطی می

دهند ها نشان می( با بررسی ارتباط بین مدیریت سود و مسئولیت اجتماعی شرکت2111پریور و همکاران )

ها تاثیر مثبت داشته و ترکیبی از مدیریت سود و مسئولیت که مدیریت سود بر مسئولیت اجتماعی شرکت

منظور پنهان پسند بهی تاثیر منفی بر عملکرد مالی است و ایجاد یک تصویر اجتماعها دارااجتماعی شرکت

 . تواند پایدار بماندنمودن مدیریت سود به علت اثر سوء بر عملکرد مالی در طول زمان نمی

( در تحقیقی با عنوان افشای داوطلبانه اطالعات غیرمالی و هزینه حقوق صاحبان 2111) دالیوال و همکاران

ها پرداختند؛ و کارگیری افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکتهسهام، به بررسی مزایای بالقوه مرتبط با ب

های مرتبط با مسئولیت های باالی سرمایه در سال قبل، تمایل به آغاز افشای فعالیتها با هزینهپی بردند شرکت

از   های با عملکرد مسئولیت اجتماعی باالتر،با شروع آن شرکت ها در سال جاری داشته واجتماعی شرکت

های با عملکرد مسئولیت اجتماعی یک کاهش بعدی در هزینه سرمایه سهام لذت بردند. عالوه بر این، شرکت

تر بینی پایینگران دست یافتند که به خطاهای پیشگذاران نهادی وحمایت تحلیلباالتر به جذب سرمایه

دهد که مسئولیت اجتماعی با کاهش هزینه سرمایه طورکلی نتایج پژوهش نشان میگران منجر گردید. بهتحلیل

 . کندگران ایفا میگذاران و تحلیلبینی نقش مثبتی برای سرمایهو خطای پیش

بر عدم تقارن اطالعاتی  CSR( در تحقیقی به بررسی تأثیر افشای اجباری 2113هانگ و همکاران )

عنوان نمایندگان عدم تقارن گیری اثر اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بهپرداختند. آنها با اندازه

های بورسی چینی پی بردند که گزارشگری شرکت CSRدست آمده از گزارشات هاطالعاتی و اطالعات ب

 . دهد، عدم تقارن اطالعاتی را کاهش میCSRاجباری 

( با استفاده از امتیازات عملکرد 2113و همکاران ) ترین تحقیق انجام شده در این خصوص، چاودر کامل

CSR رابطه بین ،CSR 2111تا  2113های های کانادایی در طول سالو عدم تقارن اطالعاتی را برای شرکت 

، چه مثبت و چه منفی، عدم تقارن اطالعاتی را CSRدهد که عملکرد مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان می

 دهد. کاهش می

پذیری اجتماعی و ابعاد آن شامل ( در تحقیقی به بررسی رابطه بین مسئولیت1311بر و همکاران )صنو

وکار، جامعه و اجتماع محلی و راهبری شرکت با عملکرد مالی شرایط محیط کار، محیط زیست، رفتار کسب
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پذیری ئولیتها در صنعت مواد و محصوالت دارویی پرداختند. برای گردآوری اطالعات متغیر مسشرکت

ها )نرخ بازده های مالی شرکتنامه و برای سنجش متغیر عملکرد مالی از صورتاجتماعی و ابعاد آن از پرسش

کننده در این پژوهش، اندازه و ریسک سازمان است. به منظور ها( استفاده شده است. دو متغیر تعدیلدارایی

رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج این  ها، از ضریب همبستگی اسپیرمن وتجزیه و تحلیل داده

گانه آن با متغیر عملکرد مالی، پذیری اجتماعی و هر یک از ابعاد پنجپژوهش نشان داد که بین متغیر مسئولیت

داری وجود ای وجود ندارد. همچنین، بین اندازه و ریسک سازمان با عملکرد مالی رابطه مثبت و معنیرابطه

 . دارد

ها پذیری اجتماعی شرکت( به بررسی رابطه بین مدیریت سود و مسئولیت1311و همکاران )خواجوی 

ها بود؛ و حدود پذیری اجتماعی شرکتی رابطه منفی بین مدیریت سود و مسئولیتپرداخته و نتایج نشان دهنده

رکت، منابع مالی و طور معکوس تحت تاثیر متغییرهای اندازه شها بهپذیری شرکت% از تغییرات مسئولیت15

 . باشدمدیریت سود می

( به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی پرداختند. نتایج 1312عرب صالحی و همکاران )

دهد که عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نهادهای موجود پژوهش ایشان نشان می

رد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و محیط زیست رابطه در جامعه ارتباط دارد. ولی عملک

های مؤثر مربوط به مسئولیت اجتماعی معناداری ندارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست

 . ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آنها در بلندمدت الزم است را توسعه دهندشرکت

ها و سیر تکامل مفاهیم ( به مروری کلی بر جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت1312برزگر ) یگانه وحساس

-ها در محیط کسباند. در این پژوهش، جایگاه و وضعیت مسئولیت اجتماعی شرکتو تعاریف آن پرداخته

مات الزم نهادهای ها و انجام اقدانامهوکار ایران مورد توجه قرار گرفته و به لزوم تدوین استانداردها، آیین

هابرای توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی در راستای پاسخگویی و شفافیت با نگرش گذار در الزام شرکتقانون

 . نفعان تاکید شده استذی

 

 های اجتماعیاهداف حسابداری مسئولیت

این است که های اجتماعی، کمک به بررسی ( عنوان کرد که هدف اصلی حسابداری مسئولیت1195) راماندان

 دهد یا خیر. خوبی انجام میبه آیا سازمان قراردادهای اجتماعی خود را
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( ارائه کرد و در ادامه بسیاری از 1195های اجتماعی را نخستین بار راماندان )سه هدف حسابداری مسئولیت

 های گوناگون بازگو کردند:مؤلفان و محققان همان اهداف را به اشکال و زبان

ی مالی، از طریق گیری خالص انتفاع و مشارکت اجتماعی واحد تجاری طی دورهاندازه ( تعیین و1

 ها و منافع اجتماعی واحد تجاری. ی هزینهمحاسبه

 ها و معیارهای اجتماعی. ( تعیین ارتباط راهبرد و عملیات جاری واحد تجاری با اولویت2

ی تأثیرات متقابل معامالت اجتماعی واحد تجاری و گیردو هدف باال، اهدافی هستند که به تعیین و اندازه

ی گزارشگری اجتماعی و جامعه و ارزیابی عملکرد اجتماعی واحد تجاری تأکید دارند و هدف سوم به نحوه

 کنندگان، اشاره دارد. های استفادهگیریتأثیر آن بر تصمیم

ای اجتماعی واحد تجاری از نظر هها و برنامهی اطالعاتی مربوط در مورد اهداف، سیاست( ارائه3

کنندگان. اطالعاتی مربوط، کافی و گزارشگری برون سازمانی و تأمین نیازهای اطالعاتی استفاده

های اجتماعی واحد تجاری باید گزارش شود مناسب برای کمک به ارزیابی و آگاهی از مشارکت

 (. 1392)جعفری، 

 

 مزایای مسئولیت اجتماعی چیست؟

 کارگیری مسئولیت اجتماعی شرکتیهمزایای بدالیل و 

 حال، مهمترین ارزش ایجاد شده توسطهاست، با اینکاهش هزینه csr اگرچه یکی از مزایای بکارگیری

csr ها تواند به انگیزه ای قوی برای شرکتکسب اعتبار اجتماعی توسط سازمان است. اعتبار اجتماعی می

ها برای عالوه، شرکتهتر عمل کنند. باقتصادی و زیست محیطی مسئوالنه تبدیل شود تا در مناسبات اجتماعی،

 شان بپردازند. وکار و زندگیتر کسبشوند تا به مدیریت مسئوالنهتعریف دورنمایی از آینده ترغیب می

 

 (هادر شرکت csrکارگیری مسئولیت اجتماعی شرکتی )هدلیل ب

کند ها راهی را باز میت جهان را حل کند. بلکه برای شرکتمسئولیت اجتماعی شرکتی، قرار نیست مشکال

-کنند هم منفعت برسانند. زمانیای که در آن فعالیت میرسانند، به جامعهگونه که به خود منفعت میکه همان

 :شویمطور معمول با سه واکنش روبرو میکنیم، بهرا تعریف می CSR های جدید، مفهومکه ما برای شرکت

  های اخیر در سال "سبزشویی")اصطالح  "این مفهوم به نوعی سبزشویی نیست؟"پرسند:  میبعضی

کنندگان برای کاال و خدمات سازگار با محیط زیست را تامین افزایش یافته است تا تقاضای مصرف
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 صرفا جهت بازاریابی و تبلیغاتها و سازمان از این تعاریف کند، و برخی افراد تصور دارند که شرکت

صورت دارد به این محیط زیستظاهر دوستدار  های به برند یعنی اشاره به دورویی انسان خود بهره می

 ( زنند که با نام حمایت از محیط زیست به محیط زیست صدمه می

 دانند.  داری میدهنده برای نظام سرمایهتسکین را اقدامیای آن عده 

 کنند.  های نه چندان مناسبی برای این مفهوم استفاده میبرخی دیگر از واژه 

 در مواجهه با چنین شرایطی چه باید بکند؟  csrدر این حالت یک متخصص

هایی که این شش دلیل را . شرکتبرد نام توان می مفهوم این کارگیریهب برای را دلیل ششطور معمول، هب

 :گیرندکار میهرا ببینند آنبرای ادامه فعالیت خود مفید می

 

 خالقیت

، خالقیت csr کار گرفته شده است. ولی در مفهومههای بسیار زیادی بدانیم که این مفهوم در حیطهخوبی میهب

کارگیری مفهوم پایداری، هعنوان مثال، با بهدارد. بمراه ه منافع بسیار زیادی را با خود برای سازمان و جامعه به

-اعالم کرد که موفق به ساخت شامپویی شده است که آب کمتری مصرف می (Unilever)شرکت یونیلور 

 شود. های واحد تحقیق و توسعه سازمان به تولید چنین محصوالتی منجر نمیکند. بدون مفهوم پایداری، تالش

 

 هاکاهش هزینه

هاست. خواه تالش برای کاهش هزینه csr ها با مفهومها برای درگیر کردن سازمانترین راهسادهیکی از 

باشد، خواه کاهش مصرف انرژی. همه این موارد به سرعت و سادگی به کاهش ها بندیکوچک کردن بسته

درصدی  21برنامه خود را برای کاهش  General Mills عنوان مثال شرکتهکند. بها کمک میهزینه

این شرکت با کاهش مصرف انرژی، در  ،CSR 2011 مصرف انرژی اعالم کرده است. براساس گزارش

 دالر ذخیره کرده است.  511111حدود 

 

 متمایز ساختن برند

روی آورند.  CSR ها به بکارگیریشد شرکتدر گذشته، ایجاد تمایز برای برند تنها دلیلی بود که باعث می
کارگیری هوکار خود کنند. بنابراین هرچه بتوانستند این مفهوم را وارد مدل کسب "تیمبرلند"هایی نظیر شرکت

یابد استفاده از آن برای متمایز ساختن برند دشوارتر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی، عمومیت بیشتری می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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بیشتر یکی از عنوان مثال، منازعات میان دو شرکت کوکاکوال و پپسی برای جذب مشتری هشود. بمی
را در  CSR طور مشابهی مفاهیمهدو ب ترین منازعات برای متمایز ساختن برند است. با این حال هر قدیمی

-دو شرکت به سمت کاهش مصرف آب تا میزان صفر و استفاده از بسته اند. هرسازی کردهسازمان خود پیاده

 روند. های سازگار با محیط زیست پیش میبندی

 

 دتنگرش درازم

شرکت  "پایدار"مسئولیت اجتماعی شرکتی، تالشی برای تبیین دورنمای بلندمدت سازمان و اطمینان از آینده 
 است. 

 

 مشارکت مشتریان

 "والمارت"چه مزیتی دارد؟  CSR کارگیریهکه مشتریان از اهمیت این مفهوم آگاهی کافی ندارند، بزمانی
 2111کارگیری پایداری معرفی نموده است. در سال هسازمانی پیشرو در بعنوان ههای گذشته، خود را بدر سال

توانند سازگار با محیط زیست ارائه  این سازمان کمپینی برای ارتقاء آگاهی مردم در زمینه محصوالتی که می
ولیت کارگیری مفهوم مسئههایی که مشتریان در ارتباط با این محصوالت دارند، تشکیل داد. بشوند و انتخاب

 تان قرار دهد. های جدیدی را پیش پای شما در ارتباط با مشتریانتواند راه اجتماعی می

 

 مشارکت کارمندان

گذرد، نخواهند توانست ارتباط به طریق مشابه با موارد باال، اگر کارمندان شما ندانند در سازمانشان چه می
ها اند. آنای برای این مساله اندیشیدهروش کاربردی "سارالی"تان برقرار کنند. برندهایی نظیر خوبی با اهداف

-ها بیشتر میاند. هرچه پیشروی این پروژههای پایداری محور خود تشکیل دادهرا برای کار روی پروژه تیمی

سازمان خود متمرکز خواهند  csr شوند و بر اهدافشود، تعداد بیشتری از کارمندان در این پروژه دخیل می

 شد. 

را در  csr ها را متقاعد کرد کهتوان سازمان هستند که به استناد آنها می دلیل از جمله دالیل مهمی 5این 
 سازی کنند. سازمان خود پیاده
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 گزارشگری مسئولیت اجتماعی و افشا
، مسئولیت CSRها و رقابت بازار محصول دیدگاه استراتژیک افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی شرکت

کند که هدف آن حداکثرسازی سود شرکت است عنوان استراتژی تجاری اضافی شناسایی میبهاجتماعی را 
های باالیی برای های رقابتی باال، انگیزهها در محیط(. تحت این دیدگاه، شرکت2119)دانیل و همکاران، 

کند که ش مطرح میی پژوه(. پیشینه2112های اجتماعی دارند )ماریون و همکاران، گذاری در فعالیتسرمایه
(. 2112طور کامل با هم در ارتباط هستند )ماریون و همکاران، رقابت بازار محصول و عملکرد اجتماعی به

ها ( و شرکت1116، سازد )جونزدست آوردن مزیت رقابتی قادر میها را برای بهها، آنرفتار اخالقی شرکت
صورت تجربی نشان دادند که عملکرد (. به2111)بارن، کنند برای پاسخگویی اجتماعی به مشتریان رقابت می

، تواند یک منبعی از مزایای رقابتی ایجاد کند، به ویژه در صنایع با رشد باال. )فرناندز و سنتالواجتماعی می
 ی اجتماعی بهتری دارند. های رقابتی باال، امتیاز و رتبهها در محیط( نشان دادند که شرکت2111

 

 گیری نتیجه
ها کنند محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی است که شرکتها درآن فعالیت میمحیطی که امروزه شرکت

-المللی میی تجارت مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بینی حیات خود در عرصهبرای ادامه

نبوده و جوابگوی نیاز که محصوالت تولیدی توسط شرکتی دارای استانداردهای کافی باشند. در صورتی
که رسد برای اینمشتریان نباشد توانایی رقابت در بازار محصول خود را از دست خواهد داد. به نظر می

ی رقابت از رقبا عقب نمانند ملزم به رعایت و اجرای یکسری از سازوکارها و ها بتوانند در عرصهشرکت
اعتبار خود را نزد ذینفعان حفظ کنند بلکه آن را ارتقاء بخشند. باشند که نه تنها بتوانند جایگاه و معیارهایی می

توانند برای افزایش اعتبار خود نزد ذینفعان مورد توجه قرار دهند ها مییکی از معیارهایی که امروزه شرکت
باشد. برای این منظور، در این پژوهش ارتباط بین سطح های مسئولیت اجتماعی میرعایت و افشای شاخص

 ی مسئولیت اجتماعی شرکت و رقابت در بازار محصول مورد بررسی قرار گرفت. افشا
 

 های پژوهش محدودیت

ای وجود ها در ایران، پایگاه اطالعاتی مشخص و یکپارچههای مسئولیت اجتماعی شرکتآوری دادهبرای جمع
ها ی شرکتی هیت مدیرهساالنه آوری اطالعات الزم، باید کل گزارشندارد لذا، در این پژوهش جهت جمع

 های قابل مالحظه ای در این پژوهش روبرو نشدیم. گرفت که خوشبختانه با محدودیتمورد بررسی قرار می
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 پیشنهادها

 شود: های این پژوهش، پیشنهادهای زیر ارائه میبا توجه به یافته

-اجتماعی سازمان، پیشنهاد میکارگیری دولت الکترونیک در تحقق مسئولیت با توجه به تأثیر مثبت به -1

کارگیری کارا و های انسانی، فنی و مالی خود در بههای کشور با استفاده از ظرفیتشود شهرداری

 طور فراگیر همت گمارند. هها باثربخش از تمامی ظرفیت

-واقعی شهرداریمورد نیازهای  ای و مستمر درشود تا با استفاده از بازخور و نیازسنجی دورهپیشنهاد می -2

های فناوری اطالعات و مسئولیت اجتماعی، به شناخت و آگاهی کافی نسبت به های کشور در مقوله

 ها و برآورده ساختن به موقع آنها اقدام شود. نیازها و اولویت

تأثیر مثبت دولت الکترونیک بر افزایش مسئولیت اجتماعی سازمان، با استفاده از فناوری اطالعات و  -3

باشد. لذا پیشنهاد های مهم این پژوهش میرسانی بهتر به شهروندان از یافتهمنظور خدمتهتباطات بار

گردد به ابعاد مسئولیت اجتماعی توجه بیشتری مبذول شود و فرهنگ استفاده صحیح از این فناوری می

 ها نهادینه شود. در سازمان

ات تعامل بیشتری برقرار کند تا شبکه الکترونیک با گردد سازمان شهرداری با شرکت مخابرپیشنهاد می -4

درپی تری در اختیار سازمان قرار دهد تا اوال ارتباط بین ادارات و سرور مرکزی پیپهنای باند مطلوب

قطع نشود و ثانیا اطالعات سریع و با سرعت استاندارد در شبکه مبادله گردد تا شاهد نارضایتی در بین 

ر ذینفعان نبوده و این ذهنیت در میان مردم ایجاد نشود که روش سنتی بهتر از مردم و کارکنان و سای

 روش الکترونیک است. 

شود که مطالعات بیشتری برای بررسی علل مختلفی که در پایین بودن به مسئوالن سازمان پیشنهاد می -6

یک را از حالت فعلی های دولت الکترونیک دخالت دارند، انجام دهند تا بتوانند دولت الکترونشاخص

 به حالت بهتری برسانند. 

شود افزارهای مناسب است. پیشنهاد میافزارها و نرمارتقا و بهبود فناوری اطالعات در گرو ارتقا سخت -5

دهد، از حیث سخت که سازمان شهرداری تالش نماید تا فناوری را که در اختیار کارکنان قرار می

های پیشرفته، چنین در اختیار قرار دادن ابزارآالت و رایانهبه روز باشد. همافزاری، مدرن و افزاری و نرم

تر کارها، باعث افزایش رضایت تر و دقیقنه تنها در بهبود عملکرد تأثیر دارد؛ بلکه با انجام سریع

 گردد. کارکنان شده و منجر به افزایش مسئولیت اجتماعی سازمان می
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دریافت بازخور نظرات مردم و کارکنان سازمان شهرداری و استفاده از آن ایجاد سیستم های الزم جهت  -9

ریزی، تجزیه و تحلیل نیازها، طراحی سیستم، رفع نقایص موجود و نیز فراهم آوردن در فرایند برنامه

پذیری تواند در افزایش مسئولیتهای پاسخگویی به مردم از دیگر راهکارهایی است که میسیستم

 ان نقش مؤثری داشته باشد. اجتماعی سازم

نظر  های کشور، نظام پرداخت خود را بر اساس عملکرد افراد درشود که سازمان شهرداریپیشنهاد می -1

 بگیرند و با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در اجرای صحیح آن همت گمارند. 

 

 های آتی پیشنهادات برای پژوهش

های نفتی را مورد مطالعه قرار داده است که پیشنهاد ن، شیمیایی و فرآوردهاین پژوهش تنها سه صنعت سیما

 شود برای دیگر صنایع پذیرفته شده در بورس نیز مورد مطالعه قرار گیرد. می

که در این پژوهش، به دلیل عدم دسترسی به اطالعات مالی بیش از دوسال مالی، به بررسی با توجه به این

های مالی بیشتر های آتی این پژوهش را برای دورهتوان در پژوهشپرداخته شد، میاطالعات دو سال مالی 

 انجام داد. 

های ( و شرکت44های دولتی )اصل ای بین شرکتشود، این پژوهش به صورت مقایسهپیشنهاد می

 خصوصی پذیرفته شده در بورس انجام شود. 
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