


  مسئولیت اجتمبعی شرکت چیست؟
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) 

 
اجتمبػی ضشکت ػجبستست اص تذايم تؼُذ اص عشیك کست ي مسئًلیت 

تًسؼٍ التصبدی دس  دس  مطبسکتکبس ثٍ مىظًس داضته سفتبس اخاللی ي 
حبلی کٍ کیفیت صوذگی ویشيی کبس ي خبوًادٌ ضبن سا َمبوىذ جبمؼٍ  

 ثخطذ می  ثُجًدثٍ عًس گستشدٌ 
 



هسئَلیت کسب ٍ کبر در 
 قببل جبهعِ

هسئَلیت اجتوبعی 
 سبسهبى



 اجتوالالالالالبعیاخالالالالالمس ٍ هسالالالالالئَلیت ّالالالالالب  

 
 

 SOCIAL RESPONSIBILITYپیص اص آوکهٍ مفُهًم مسهئًلیت اجتمهبػی     

اصهً   . دس حًسٌ سبصمبن ي مذیشیت ثهًد  (ETHICS)مغشح ضًد تبکیذ ثش اخالق 
ٍ اخاللی دس کسهت يکهبس ویهض حکه مهی کىهذ کهٍ ضهشکت َهب مغ هغ ثبضهىذ              که

اخهالق مهمبوت   . چگًوٍ مىبفغ دیگشان سا تحت تبثیش لشاس می دَهذ فؼبلیت َبیطبن 
ً  ي لبوًوی ثشای اجشا وذاسد امب مسئًلیت ثغهًس آضهکبس ثهش مهمبوت اجشایهی اصه      

ایىکٍ مسهئًلیت اجتمهبػی صهشفبس مسهبیی محیغهی سا دس ثهش       . مًاثظ، تبکیذ داسد
      ٍ َهبی  می گیشد سبدٌ اوگبسی است چشا کٍ ایهه تؼُهذ تهبثیش ثسهضایی سيی آمیخته

 .ثبصاسیههههبثی داضههههتٍ ي مًجههههت جههههشح ي تؼههههذیی آوُههههب مههههی ضههههًد    
 



   اخالق                                        مسئًلیت اجتمبػی

الضام ي تؼُذ سبصمبن ثٍ 
اوجبم فؼبلیت َبی 

 اجتمبػی

تًصیٍ سبصمبن ثٍ اوجبم 
فؼبلیت َبی ثطش 

 ديستبوٍ



 :اّذاف

 
 
 

 درک اصَل پبیِ ٍ اسبسی هسئَلیت اجتوبعی ضزکت

 
 کبربِ هٌظَر قذراًی اس تبثیز هسئَلیت اجتوبعی ضزکت بز کسب ٍ 

 
 بحث درببرُ ًحَُ هشیت بخطی ابتکبرات هسئَلیت اجتوبعی ضزکت بز کسب ٍ کبر



 ؟هشایب  هسئَلیت اجتوبعی سبسهبى چیست
 

 مضیت سلبثتی ضشکت کمک می کىذثٍ 
ٍ گزاسان سا ثٍ کست يکبس ضمب ج ت می کىذتًجٍ   سشمبی

ٍ داضت  اجتمبػی متمبمیبن لًی سا جزة می کىذ ي مسئًلیت  وشخ وگ
 سا افضایص می دَذ

 کست ي کبس ضمب سا ثُجًد می ثخطذفشَىگ 
اجتمبػی سبصمبن يفبداسی مطتشی ي محجًثیت سا افضایص  مسئًلیت 

 می دَذ
ٍ ی   ضشکت ضمب سا ثُجًد می ثخطذيجُ

 سًدآيسی ي اسصش می افضایذثش 
 



 ؟هعبیب هسئَلیت اجتوبعی چیست
 
 
ِ بز است   بِ اجزا درآٍردى آى ّب ّشیٌ

 بز سَدآٍر  تأثیز هی گذارد
 ببعث سبشضَیی هی ضَد

 



مسئًلیت اجتمبػی دس تًسؼٍ پبیذاس ثشاسبس اثؼبد مخت ف  بٌ گجبی
 :اثؼبد تًسؼٍ پبیذاس ػجبستىذ اص. تًسؼٍ پبیذاس لبثی ثشسسی است

 
 

 سًدآيسی*
 صیستمحیظ *
 افشاد*
 



ثٍ مؼىهبی   SUSTAINABLE DEVELOPMENTتًسؼٍ پبیذاس یب 
ت فیك اَذاف التصبدی، اجتمبػی ي صیست محیغی ثشای حذاکثشسبصی 
سفبٌ اوسبن فؼ ی ثذين آسیت ثٍ تًاوبیی وس ُبی آتهی ثهشای ثهشآيسدن    

  .ویبصَبیطبن میجبضذ



 ّببخص بٌذ  هسئَلیت اجتوبعی در سبسهبى 

 
دس سبصمبن َب مسئًلیت َبی اجتمبػی عجك اختیبسی ي اججبسی ثًدن  

 .آن ثٍ سٍ دستٍ ثخص ثىذی می گشدد
 

دس ایه  . است اقتصبد -هسئَلیت اجتوبعی مشثًط ثٍثخص اي  
ثخص اججبس سػبیت ایه مسئًلیت َب آومذس ثبال است کٍ اگش سبصمبن  
َب آوُب سا سػبیت وکىىذ، حیبت آوُب ضذیذا دس مؼشض خغش لشاس می  

 .گیشد
 



مشثًط ثٍ ثخطی اص مسئًلیت َب است کٍ دس آن الضامبت  ثخص ديم 
دس يالغ ایه وًع سبصمبن  . لبوًوی اجتمبػی ویض دس وظش گشفتٍ می ضًد

َب دس صذد سػبیت الضامبت لبوًوی ای َستىذ کٍ تًسظ لبوًن گزاسان  
َمچىیه ری وفؼبوی دس ایه سبصمبن مًسد تًجٍ لشاس . يمغ ضذٌ است

مثال ایىکٍ  . می گیشوذ کٍ لبوًن، سػبیت حمًق آوُب سا الضامی ثذاوذ
سبصمبن مًلؼی کٍ می خًاَذ ویشي استخذام کىذ ثٍ حمًق ال یت َب  

 .احتشام ثگزاسد
 



ثشيص پیذا می  ٍ اخمقی  هسئَلیت اجتوبعی ثٍ صًستثخص سًم 
دس ایه ثخص، سبصمبن اص الصمٍ َبی سًدآيسی ي الضامبت لبوًوی  . کىذ

پب فشاتش می گزاسد ي دس صذد است کٍ اصً  اخالق کٍ دس جبمؼٍ  
حتی اگش ایه اصً  اخاللی ثب سًدآيسی  . حبک است سا سػبیت ومبیذ

سبصمبن مغبثمت وذاضتٍ ثبضذ ي دس جُت مخبلف آن لشاس گشفتٍ ثبضذ،  
فؼبلیت َب دس چىیه  . سبصمبن اصً  اخاللی سا اسجح تش می داوذ

سبصمبن َبیی اججبسی ویستىذ ي َمٍ افشاد ایه فؼبلیت َب سا ثٍ صًست  
 .دايع جبوٍ اوجبم می دَىذ



 سبسهبىاًَاع هسئَلیت اجتوبعی در 

 
 

سبصمبن َب دس ایه وًع اص : هسئَلیت ّب  اجتوبعی هحیطی
مسئًلیت َبی اجتمبػی، ثیطتش ثٍ حفظ محیظ صیست ي مىبثغ 

ثؼضی سبصمبن َب ثشای اجشای ایه مسئًلیت  . عجیؼی تًجٍ می کىىذ
اص کشثه َبی جًَشی استفبدٌ ومی کىىذ یب مثال مًاد ايلیٍ محصًالت  

خًد سا ثٍ صًستی تًلیذ می کىىذ کٍ تجضیٍ پزیش ثبضذ ي آسیت 
 .صیبدی ثٍ محیظ صیست وضوذ

. 
 



   ِ سهبصمبن دس ایهه وهًع    : هسئَلیت ّالب  اجتوالبعی خیزخَاّبًال
ثهشای  . مسئًلیت َب ثیطتش ثٍ فکش سفغ مؼضالت اجتمهبػی مهی ثبضهذ   

َمیه مىظًس کمپیه َبی مخت فی ثهشای ایهه مًمهًع تطهکیی مهی      
مثال سبصمبوی کمپیه حمبیت اص کًدکبن کبس تطکیی می دَذ، یب . دَذ

ثخطی اص ثًدجٍ سبصمبن سا ثٍ دسمبن ثیمهبسان خهبظ، اختصهبظ مهی     
 دَىذ



جىجهٍ اخاللهی دس ایهه وهًع اص     : اخمقی-هسئَلیت ّب  اجتوبعی
سبصمبن َبیی کهٍ دس ثشاثهش ایهه    . مسئًلیت داسای اَمیت ثبالیی است

 ٍ  وًع اص مسئًلیت َب خًد سا م ضم می داوىذ، مؼتمذوذ کٍ وجبیذ تىُب ثه
سًد ثیطتش دس سبصمبن فکش کشد، ث کٍ ثبیهذ مطهکالتی سا کهٍ ثهٍ آوُهب      

ایه مسئًلیت َب ػجبستىذ اص فشاَ . کمتش تًجٍ ضذٌ است سا سفغ ومًد
کشدن فشصت ثشای ثیکبسان، اجتىبة اص َمکبسی ثب سهبصمبن َهبیی کهٍ    
سبثمٍ خًثی وذاسوذ ي پشداخت حمهًق ثیطهتش ثهٍ کبسکىهبن اص عشیهك      
 .اػغهههههههههههبی پهههههههههههبداش َهههههههههههبی ثیطهههههههههههتش   

 



 هختلفهسئَلیت اجتوبعی در حَسُ ّب  
 

 تؼُذات ي مسئًلیت َبی اجتمبػی سبصمبن دس حًصٌ َبی مخت فی تؼشیف ضذٌ
 :ثبضىذثؼضی اص ایه حًصٌ َب ثٍ ضشح صیش می . است

هزاکش ٍ سبسهبى ّب  صٌعتی ببیذ خیلی . تعْذ در بزابز حفظ هحیط سیست ٍ اکَسیستن
 .بزا  ایي هَضَع اّویت قبئل ضًَذ

 .َرد ًیبستعْذ در بزابز رعبیت عذالت ٍ ضبیستِ سبالر  بزا  استخذام ًیزٍّب  ه
 .تعْذ در بزابز تبهیي ّوِ ًیبسّب  ضزٍر  کبرکٌبى ٍ خبًَادُ آًْب

 تعْذ در بزابز عزضِ هحصَالت بذٍى ضزر ٍ کبهم سبلن
  تَسعِ ٍ تعْذ در بزابز استفبدُ اس درآهذّب  حبصلِ در راُ درست ٍ قبًًَی بزا

 .پیطزفت
 .بسهبىتعْذ در بزابز اعوبل رفتبر هٌبسب ٍ اًسبًی بب ّوِ افزاد هزتبط بب س

 .تعْذ در بزابز حقَس هصزف کٌٌذگبى

 



دس ادامٍ، چىذ ومًوٍ اص الذامبت مسئًلیت اجتمبػی سبصمبن سا  
 :آيسدٌ ای

 
ضشکت َب َشسبلٍ   : کوک ّب  خیزخَاّبًِ ٍ فعبلیت ّب  داٍطلببًِ

ثٍ کبسکىبن ثشای فؼبلیت َبی دايع جبوٍ مشخصی می دَىذ ي َ چىیه  
 .می کىىذثخطی اص دسآمذضبن سا ثٍ یک سبصمبن خیشیٍ اَذا 

 
ِ   تمش بزا  بْبَد یب تغییز  در سیبست ّب  ضزکت در سهیٌ

ُ هٌذ  هحیط سیست ضشکت َب دس حب  ثشگضاسی مشاس َبی   :بْز
مشثًط ثٍ دسخت کبسی، ثٍ حذالی سسبوذن مبیؼبت کبغز، استفبدٌ اص 

ٍ ی سغی َبی ثبصیبفت ي ديسکبسی ثٍ مىظًس  المپ َبی ک مصشف، تُی
 کبَص تأثیش مىفی تشافیک مسبفشان َستىذ؛

 
 



دس ایه   :بْبَد سیبست ّب  ًیزٍ  کبر ٍ اعوبل تجبرت هٌصفبًِ
وًع ممسئًلیت اجتمبػی سبصمبن،  ثشوذَبی تجبسی دس تالش َستىذ  
تب ضشایظ کبس ي سفبٌ کبسکىبن خًد سا ثُجًد ثخطىذ؛ ثٍ ػىًان مثب ،  

، صمبن تؼغیالت وبمحذيد،  مشخصی استحمبلی آن َب ثٍ يالذیه مُ ت
وًس عجیؼی ثیطتش، صىذلی َبی وشم ي گُی َب ي گیبَبوی ثشای تمًیت  

ٍ ی کبسکىبن خًد دس محی کبس می دَىذ  .اوشطی ي سيحی
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 بب تطکز اس حسي تَجِ ضوب


