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چکیده
زمینه و هدف :امروزه سازمانها و شرکتها تأثیر عمدهای بر سیستم اجتماعی دارند .فعالیت آنها باید به
گونهای باشد که ا ثرات مثبت حاصل از فعالیت خود را به حداکثر و اثرات منفی حاصل از فعالیت خود را
به حداقل برسانند .به عنوان تأثیرگذارترین عضو جامعه نگران نیازها و خواستههای درازمدت جامعه باشند
و در جهت رفع معضالت آن بکوشند؛ بدین ترتیب ،مسئولیت اجتماعی تدابیر و رفتارهای تجاری در
حوزههای مصرفکنندهها ،حمایتهای زیستمحیطی و حقوق بشر ،ضوابط رفتار ،اخالق و اطاعتپذیری
فعالیت اجتماعی ،خیرخواهی شرکتی را در برمیگیرد .در این مقاله ،به بررسی تطبیقی یا مقایسهای مسئولیت
اجتماعی شرکتها در ایران با کشورهای اروپایی پرداخته شده است.
روششناسی :مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای موضوع مورد اشاره
بررسی شده است.
یافتهها و نتایج :نتایج بیانگر این امر است که مسئولیت اجتماعی شرکتها در کشورهای اروپایی چون
فرانسه ،انگلیس و آلمان تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است ،اما بحث مسئولیت اجتماعی شرکتها در
ایران از موضوعات مهمی است که صرفا تحت عنوان وقف ،کمکها و تسهیالت قرضالحسنه،
نیکوکاری ،ساخت مدرسه و یا مسجد از سوی صاحبان صنایع انجام شده و بنا به دالیلی چندان توسعه نیافته
است .از جمله این دالیل میتوان از جدید بودن این شکل از مسئولیت ،توسل به قواعد عمومی و قوانینی
مثل مسئولیت مدنی در موارد ایجاد مسئولیت برای شرکت ،دسترسی سخت به اطالعات شرکتها و عدم
شفافیت فعالیتهای شرکت نام برد.
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مقدمه
انتظار ذی نفعان از نقش واحدهای تجداری در جامعده در حدال افد ایش اسدت .در هد اره جدیدد بدا
مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی شرکتها مواجه هستیم و این موضدوع ،کدانون توجده تحقیقدات در
حوزه آکادمیک و نی قانونگذاران حدوزه حقدوق شدرکتهدا قدرار گرفتده اسدت .حتدی مسدئولیت
اجتماعی شرکتها به عنوان یک عنصر مهم برای بقاء و موفقیت کسبوکار در قدرن معاصدر تلقدی
شده است .مسئولیت اجتماعی شرکتها مسئله حیداتی اسدت و دارای پیامددهای اسدتراتبیک بدرای
شرکت ها در تمام صنایع است .مسئولیت اجتماعی شرکتها و گد ارش اجتمداعی ،بده دلیدل افد ایش
آگاهی اجتماعی درباره تأثیرات شرکتها بر جامعه و محیطزیست ،برای شرکتها بده امدری حیداتی
تبدیل شده است .به دست آوردن مقبولیت اجتماعی ،تعدداد روزاف وندی از شدرکتها را در اقددام بده
گ ارش اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت تحریک کرده است (امران .)2017 ،1مسئولیت شدرکت
در کنار سودآوری ،شامل تعهدات اجتماعی و زیستمحیطی به ذینفعان مختلدف مدیشدود ،کده بده
شکل گستردهای پذیرفته شده است؛ برای مثال ،شاید شرکت محصدوالتی تولیدد کندد کده از مدواد
سازگار با محیطزیست تولید شده است ،یا با سازمانهای اجتماعی همکاری ن دیک داشته باشد ،یا
به خیریهها کمک مالی کند؛ ایدن بده ا یدن معندی اسدت کده فعالیتهدای مسدئولیت اجتمداعی شدرکت
میتواند شرکت و جامعه ب رگتر را تحت تأثیر قرار دهد (مک کارتی.)50 :2016 ،2
مسئولیت اجتماعی شرکت 3به آن نوع اقدامات شرکت گفته مدیشدود کده نشداندهندده دخیدل
بودن نگرانیهای زیستمحیطی و اجتماعی در عملکردهای تجاری و در تعامالت با ذینفعدان اسدت
(آرلی.)2014 ،4
همچنین ،شرکتها باید بتوانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق انجام فعالیتهایی به بهبدود
رفدداه اجتمدداعی کمددک کننددد( .هاشددمی و ندداهره .)1395 ،مسددئولیت اجتمدداعی شددرکت بدده عنددوان
فرستندهی یک سیستم متمدای از ارزشهدا عمدل مدیکندد و از جدذابیت اصدالت شدرکت پشدتیبانی
میکند( .سن)220 :2006 ،5نوآوریهای مسئولیت اجتماعی شدرکت جامعده را بده سدمت اقدداماتی
شامل اقدامات بشردوستانه مانند حمایت مالی ،سرمایهگذاری در زیرساختها با کمکهای مدالی بده
پروژههای جامعه میشود .مشتریان متوجه جنبههای ملموستر شرکتها میشوند کده ممکدن اسدت
بر تصمیمات خرید آن ها مستقیما مانند کیفیت ،نوآوری ،رعایت استانداردها ،ضمانتنامهها و سایر
اطالعات ارائه شده در مورد محصول تأثیر بگدذارد(.میگ ندان)5 :2001، 6بددین ترتیدب ،مشدتریان
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معموال نسبت به نوآوریهای مشتریمحور نسبت به سایر انواع تصویر مسدئولیت اجتمداعی شدرکت
پاسخ مثبتتری میدهند.
چهارچوب کاری مسئولیت اجتماعی شرکت تعریف مدیشدود و بده رابطده میدان تجدارت و جامعده
کمک می کندد .هرچندد تعریدف دقیقدی از مسدئولیت اجتمداعی شدرکت وجدود نددارد ،عمومدا بده
طریقهای از تجارت و نی خلق ارزشهای اجتماعی اطدالق مدیشدود کده بدر طبدق و حتدی فراتدر از
ال امات قانونی ،اخالقی و خواستههای عمومی و پاسخگویی به ارزشهای گروههدای ذینفدع اسدت.
امروزه ،موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها و سازمانها به یکی از رایجترین موضدوعات محافدل
علمی و دنیای تجارت تبدیل شده و بسیاری از مدیران ،به اختیار و یا به ال ام ،در تصمیمگیریهدای
خود به آن توجه و اطالعات مربوط به آن را افشا میکنند .مسئولیت اجتمداعی روش مدرثری بدرای

حفددا ارتبدداط میددان واحددد تجدداری و ذینفعددانش اسددت (جمددالی .)22 :2007 ،1بنددابراین ،مسددئولیت
اجتماعی شرکتها می تواند به عنوان مفهومی در نظر گرفته شود که به موجدب آن ،سدازمانهدا بدر
منافع ذینفعانشان ،نه فقط از طریق انطباق با ال امات قانونی ،بلکه بدا گسدترش اختیداری تعهداتشدان،
تاکید دارند .به طور کلی ،میتوان گفت مسئولیت اجتماعی شرکتها به ارائه روشهایی میپردازد
که سازمانها میبایست در فضای کسدب وکدار بده آن عمدل کنندد تدا پاسدخگوی توقعدات جامعده،
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ایجاد مصالحه و ایجاد تعادل میدان خواسدتههدای سدهامداران و جامعده موضدوعی اسدت کده در

انتظارات تجاری ،قانونی ،اخالقی و دینی باشند .تأثیر شرکتها بر جامعده بده یدک دغدغده جهدانی
تبدیل شده است .این که مقررات شرکت ها باید به دنبال تحقق چه هدفی باشد ،آیا صرفا بده دنبدال
حداکثرسازی منافع سهامداران باشد یا به دیگر ذینفعان غیر سهامدار نی باید توجده شدود بررسدی
این وضعیت در حقوق ایران و برخی کشورهای اروپایی مانند انگلسدتان ،آلمدان و فرانسده موضدوع
مقاله حاضر است .به همین منظور ابتددا بده بحدث نظدری مقالده پرداختده مدیشدود ،سدپس رویکدرد
کشورهای اروپایی تبیدین و تحلیدل مدیشدود و در نهایدت ،بده رویکدرد حقدوق ایدران در خصدو
مسئولیت اجتماعی شرکتهای تجاری پرداخته میشود.
 .1مبانی نظری
مسئولیت اجتماعی بنگاهها اخیرا به عنوان یکدی از مهدمتدرین اسدتراتبیهدا بدرای پیشدبرد فعالیتهدای
سازمانی مطرح شده است .تاکنون تالشهای زیادی شده است تا بتوان به تعریفدی جدامع و کامدل از
مسئولیت اجتماعی دست یافت ،ولی تمامی این تعاریف با محددودیتهدا و نقایصدی روبدهرو شدده
است .اصوال تعاریفی که در این زمینه مطرح میشدود ،دارای چدارچوب مفهدومی شدفافی نیسدت و
عمومددا نی د روش تجربددی خاصددی را دنبددال نمددیکننددد (ایسددا .)4 :2012 ،2تعدداریف مختلفددی از
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مسئولیت پذیری اجتماعی ارائده شدده اسدت (اسدن .)34 :2013 ،1اتداوا از صداحبنظدران مسدئولیت
اجتماعی ،این آشفتگی را به زیبایی به تصویر کشیده است .وی اذعدان داشدته اسدت کده مسدئولیت
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اجتماعی شرکتها معانی مختلفی دارد و برای همه افراد یکسان نیست .بعضی از آنها معنی تعهد یا
مسئولیت قانونی را برداشت میکنند و برخی دیگر آن را به معنی رفتار مسئوالنه اجتماعی برحسدب
رعایت مسائل اخالقی می دانندد .بدرای برخدی دیگدر معندی آن مسدئول بدودن و یدا معدادل هددایای
صدقهای و کمک های خیریه است ،بعضی نی آن را به معنی آگاهی اجتماعی میپندارندد .بسدیاری
از آنانی که مشتاقانه این مفهوم را پذیرفتهاند ،آن را به معنی مشروعیت و مقبولیت میدانند و تعدداد
کمی هم آن را به مثابه ندوعی وهیفده محدول شدده بدرای اعمدال ضدوابط رفتداری عدالیتدر بدر روی
بنگاههای اقتصادی ،بازرگانان ،صنعتگران و نه شهروندان مدیپندارندد (امیددوار .)1387 ،بدر اسداس
نظر دالرود ( ،)2008مهمترین نقش یک بنگاه نسبت به جامعه در سده نقدش اقتصدادی ،اجتمداعی و
محیطزیست نهفته است .ابعاد مسئولیت اجتمداعی را مدیتدوان در هرمدی سده وجهدی نشدان داد .بدر
اساس این دیدگاه ،بین این سه بعد رابطه ای متقابدل وجدود دارد ،بده ایدن صدورت کده چشدمپوشدی

نسبت به هر کدام بر دیگر ابعاد اثر میگذارد( .تروسکات 2و دیگران(24 :2009 ،از منظر باسدیل 3و
وبر ،)2006( 4بعد اقتصادی شامل فروش ،سود ،بازگشت سدرمایه ،5جریدان سدرمایه و مید ان ایجداد
فرصتهای شغلی است .بعد محیطزیست از عوامل مختلفدی مانندد کیفیدت هدوا ،مید ان اسدتفاده از
انرژی و می ان هدر رفت منابع تشکیل شده است .بعد اجتماعی نی شامل رویدههدای کداری ،اثدرات
شغلی ،حقوق بشر و می ان مسئولیتپذیری در تولید محصوالت میشود (اسن .)2013 ،مک گدویر

 )1963(6و دیددوی  )1973( 7معتقدنددد کدده مسددئولیت اجتمدداعی از سدده بعددد تشددکیل شددده اسددت کدده
عبارتاند از :ابعاد اقتصادی ،فنی و قانونی (ترکر .)2009 ،8همچنین ،در بند  4از اصول ای و 26000
آمده است که مسئولیت اجتماعی از  7بعد تشکیل شده است کده عبدارتاندد از .1 :پاسدخگویی .2
شفافسازی  .3رفتار اخالقی  .4توجه و احترام قائل شدن برای منافع سهامداران  .5احتدرام و توجده
به نفوذ قانون  .6احترام و توجه به هنجارهای بدینالمللدی رفتدار  .7احتدرام قائدل شددن بدرای حقدوق
انسان .کارول )1999( 9فعالیتهای بنگاهها را از دو بعد اقتصادی و غیراقتصادی مورد بررسدی قدرار
میدهد .از منظر وی ،جنبه اقتصادی بنگاه مجموعه فعالیتهایی است کده بده جهدت کسدب سدود و
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منافع اقتصادی انجام میدهد و جنبه غیراقتصادی نی اشاره به انجام فعالیتهایی عامالمنفعه و کمک
به ذینفعان دارد .البته ،کارول معتقد است که در پارهای از مواقع فعالیتهای اقتصدادی بنگداههدا نید
دال رود ( )2008معتقد است که مسئولیت اجتماعی از  5بعد تشکیل شده است که عبارت اسدت از:
 .1بعد محیطی  .2بعد اجتماعی  .3بعد اقتصادی  .4بعد گروههای ذینفع  .5بعد داوطلبانه بودن.
«گرو» و همکارانش ( )2005معتقدند که به طور کلی دو دیدگاه مختلف و متضداد در رابطده بدا
مسئولیت اجتماعی وجود دارد .از نظر آنها ،گروهی نسبت بده مسدئولیت اجتمداعی بددبین هسدتند و
معتقدند که برنامههای مسئولیتپذیری اجتماعی ه ینههای اضافی را به شرکت متحمدل مدیکندد و
مانع از رسیدن بنگاه به هدف نهاییاش که همانا حداکثر کدردن سدود سدهامدارانش اسدت ،خواهدد
شد .در همین راستا ،اتکین ( )2006اذعان داشته است «همین که بنگاهی باید بهجای پرداختن سدود
به سهامدارانش برای برنامههای اجتماعی ه ینه نماید ،خودش نوعی عدم مسئولیتپذیری محسوب
میشود» .از طرفی دیگر ،دیدگاهی خوشبینانه نسبت به مسئولیتپذیری اجتمداعی بنگداههدا وجدود
دارد و پیگیری آن برنامهها را برای شرکت ثمربخش مدیداندد؛ چدرا کده شدمار زیدادی از محققدان
بازاریابی معتقدند که مسئولیت پذیر بدودن بنگداه منجدر بده خوشدنامی خواهدد شدد و بده شدایعات و
گمانهزنیها نسبت به شرکت خاتمه خواهد داد .به طور کلی ،محققان نتدایج مختلفدی از اثرگدذاری
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همسو با خواسته ها و رفع مسائل و مشدکالت بدالقوه موجدود در جامعده هددف بده انجدام مدیرسدد.

مسئولیت اجتماعی بر عملکرد بنگاهها یافتهاند ( .لینتیکوم )128 : 2010 ، 1مایگندان و فدرل)2004( 2

معتقدند که دیدگاههای مختلفی نسبت به مسئولیت اجتمداعی و وهدایف و کارکردهدای آن وجدود
دارد .هرکدام از این دیدگاهها ،دارای م ایا و معایبی هستند.
در یک دیدگاه ،مسئولیت اجتماعی به عنوان تعهدد اجتمداعی تلقدی مدیشدود .ایدن دیددگاه از
جمله اولین دیدگاههایی بود که در رابطه با مسئولیت اجتماعی توسط بدوون ( )1953ارائده گردیدد.
وی مسئولیت اجتماعی را به عنوان تعهد به تبعیت از سیاستها ،اقدامات و تصمیماتی کده بدا هددف
ارائه ارزش و منافع به جامعه هدف ایجاد گشتهاندد ،مدیداندد .از نگداه وی ،مسدئولیت اجتمداعی بده
وسیله تعهدی که بنگاه به جامعه دارند ،شدکل گردیدده اسدت .وی تعهددات اجتمداعی بنگداه را بده
بخشهای مختلفی تقسیم مدیکندد کده معدروفتدرین بخشدهای آن عبدارتاندد از :الدف) تعهددات
اقتصددادی :بهددرهوری بیشددتر و بقددای اقتصددادی ب) تعهدددات اخالقددی و قددانونی :تبعیددت از قددانون و
هنجارهای اجتماعی و ج) تعهدات بشردوستانه :برگرداندن منافع اقتصدادی بده جامعده و حمایدت از
اعضای جامعه هدف.

. Linthicum
. Magnen and Ferrell
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در یک دیدگاه دیگر ،مسئولیت اجتماعی به عنوان تعهد به ذینفعان قلمداد میشدود .در اواسدط
دهه  ، 1990محققان بازاریابی عنوان کردندد کده نگریسدتن بده مسدئولیت اجتمداعی بده عندوان تعهدد
مسئولیت اجتماعی شرکتها در نظام حقوقی ایران و کشورهای اروپایی  /نویسندگان :سید یحیی موسوی کوهپر ،دکترعلی زارع ،دکترمهدی منتظر و دکترمحمدرضا عسگری

اجتماعی به دور از اهداف اساسی و مهمی است که مسئولیت اجتماعی برای ثمربخشی بر آن ایجاد
گردیده است .کالرکسون ( )1995اذعان نمود که مسئولیت اجتماعی نه تنها نسبت به جامعده ،بلکده
به تمام افراد و گروههایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به فعالیتهای سازمان وابسدته هسدتند یدا بدر
آن اثر میگذارد نی وابسته است .از نگاه وی ،این افراد و گروهها به عندوان ذینفعدان یدک سدازمان
شناخته می شوند که شرکت ،نسبت به آنهدا مسدئول اسدت .وی ذینفعدان را بده چهدار دسدته مختلدف
تقسیم نمود که عبارت است :الف) ذینفعدان سدازمانی :مثدل کارکندان ،مشدتریان ،عرضدهکننددگان،
سهامداران ب) ذینفعان جامعه :مثل انجمنهای اجتماعی ،نهادهای غیردولتی ،سازمانهدای خیریده و
عام المنفعده ج) ذینفعدان انتظدامی :مثدل شدهرداریها و نیروهدای انتظدامی د) ذینفعدان رسدانهای :مثدل
شبکههای تلوی یونی ،مطبوعات و خبرنگاران.
به دلیل انتقاداتی که به دو رویکرد باال وارد شدد ،محققدان ندوع جدیددی از رویکدرد مسدئولیت
اجتماعی را ارائه نمو دند که بر اساس اصول اخالقدی ایجداد گشدته بدود .در ایدن رویکدرد ،محققدان
تمامی فعالیتها و اقدامات بنگاهها را بر اساس درستی یا غلط بودنشدان بده جهدت تعهدداتی کده بده
اجتماع یا ذینفعان داده است ،مورد بررسی قرار میدهند؛ برای مثال ،برای رعایت انصاف و عدالت
نسبت به کارکنان و بهکارگیری اخالق حرفهای در قبال آنها ،شرکت بایدد بده طدور مدداوم تمدامی
تصمیماتی که گرفته است و اقداماتی که در رابطه با آنها انجام داده است را بر اسداس اخدالقمددار
بودن مورد سنجش قرار دهد.
در نهایت اینکه شماری از محققان معتقدند که تعهد بنگاه به محیط پیرامون خود باید بر اسداس
مدیریت اخالقی یا اقتصاد اخالقی پایهری ی شده باشد .بر این اسداس ،سدازمانهدایی کده از اصدول

اخالقی تبعیت میکنند ،به عنوان شرکتهایی مسئولیتپذیر شناخته میشوند .آکرمن )1995( 1معتقد
است که شرکتها به منظور مسئولیت پذیر بودن باید فرآیندی سه مرحله را طی نمایند کده عبدارت
است از :الف) نظارت و ارزیابی شرایط محیطی ب) بررسی خواستهها و توقعات گدروههدای ذینفدع
ج) طراحی برنامهها و سیاستهایی به جهت تقویت تأثیرات مثبت سازمان.
در کل ،بر اساس آنچه گفته شد ،در مقاله حاضر آنچده مبندای تبیدین مسدئولیت اجتمداعی قدرار
میگیرد ،این است که مفهوم مسئولیت اجتماعی از  5بعد تشکیل شده اسدت و تعداریفی کده حدول
محور مسئولیت اجتماعی ارائه شده است نی عموما به یک یا چند بعد آن توجه مینماید .این ابعداد
عبارتاند از .1 :اجتماعی  .2داوطلبانه  .3گدروههدای ذینفدع  .4مسدائل مدالی و اقتصدادی  .5مسدائل
زیستمحیطی.
. Ackerman
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کرده اند که بنیادی وابسته به اتحادیه اروپاسدت ،در مددل الگدوی تعدالی بدرای خدود بنیداد اروپدایی
مدیریت کیفیت سازمانها ،1مسئولیت اجتماعی شرکتها را به عنوان یکی از ارزشهای هشتگانه
خود معرفی کرده است .همچنین ،یکی از معیارهای نهگانه خود را برای ارزیابی شرکتها ،بده ایدن
امر اختصا

داده و هشدت درصدد از مسدئولیت اجتمداعی شدرکتهدا و امتیداز کدل ارزیدابی یدک

سازمان را برای این معیار قائل است.
سازمانهای سرآمد 2به عنوان سازمانهایی پاسخگو ،بدرای شدفافیت و پاسدخگویی بده ذینفعدان
خود در قبال عملکردشان ،روشی بسیار اخالقدی در پدیش مدیگیرندد .ایدن سدازمانهدا حساسدیت و
توجهی ویبه به پاسخگویی اجتماعی و حفا ثبات زیستبوم سازمان در حال و آینده دارندد و ایدن
دیدگاه را ترویج میکنند .مسئولیت اجتماعی در ارزشهای این سازمان بیدان شدده اسدت .آنهدا از
طریق مراوده باز با ذینفعان ،انتظارات و مقررات محلی و جهانی را درک و رعایت کدرده و از آن
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 .2مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حقوق کشوورهای اروپوایی (آلموان فرانسوه و
انگلیس)
مسئولیت اجتماعی شرکتها موضوع حساسیتبرانگی در سدالهدای اخیدر بدوده اسدت؛ تدا آنجدا کده
سازمانهای بین المللی مانندد سدازمان ملدل و اتحادیده اروپدا ،اسدتانداردهایی را در ایدن زمینده ارائده

فراتر میروند .این سازمانها ضمن توجه به مدیریت ریسدک ،در پدی فرصدتهدایی بدرای تعریدف
پروژه هایی با جامعه هستند کده مندافع دوسدویه داشدته و برانگی ندده و نگهبدان اعتمداد ذینفعدان بده

سازمان باشد (لمبوی .)14 :2014 ،3کمیسیون  EUتعریف جدیدی از مسئولیت اجتماعی شرکتهدا
را با عنوان اسدتاندارد و نده فقدط انتخداب داوطلبانده را انتشدار دادندد .در سدال  2012و  2013توجده
سیاستگذاران و شرکت بینالمللی اساسا در گ ارشهای شرکتهای غیرمدالی جهدت یافدت .ایدن
به عنوان اب ار مهمی برای همکاری شرکتها در گرفتن مسیر پایداری در نظدر گرفتده مدیشدود .در
ادامه ،به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حقوق برخی کشورهای اروپایی (آلمان ،فرانسه و
انگلیس) پرداخته میشود.
 .1-2مسئولیت اجتماعی شرکتها در کشور انگلستان
دولت انگلستان در وبسایت مسائل مربدوط بده مسدئولیت اجتمداعی شدرکتها آن را چندین تعریدف
کرده است :اصوال مسئولیت اجتماعی مربوط به کیفیت تأثیر اقتصادی ،اجتمداعی و زیسدتمحیطدی
فعالیتهای تجاری است ،به طوری که دربردارنده حداکثر مندافع و حدداقل زیدان باشدد .مسدئولیت
1

. The European Foundation for Quality management
 .2سر آمدی یعنی فراتر رفتن از چارچوب قانونی که سازمان بر اساس آنها فعالیت کرده و برای برآوردهسازی انتظارات ذینفعان
سازمان در جامعه ،تالش میکنند.
. Lambooy
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اجتماعی شرکت را به طور اخص در اقدامات داوطلبانه نه تجداری بداالتر از حدداقل ال امدات مقدرر
شده در قدانون مدیداندیم ،بده طدوری کده در بردارندده مندافع رقدابتی تجداری و مندافع جامعده باشدد
مسئولیت اجتماعی شرکتها در نظام حقوقی ایران و کشورهای اروپایی  /نویسندگان :سید یحیی موسوی کوهپر ،دکترعلی زارع ،دکترمهدی منتظر و دکترمحمدرضا عسگری

(باغبان .)68 :1394،شورای گ ارشگری مالی انگلستان در سال  2010اصدولی را تحدت عندوان کدد
مسئولیت اجتماعی انگلستان تنظیم نمدوده اسدت کده اصدول اساسدی آن عبارتندد از -1 :رهبدری -2
کارآمدی  -3مسئولیتپذیری  -4پاداش  -5رابطده بدا سدهامداران  -6الگدوی تعیدین حقدوق بدرای
مدیران بر اساس می ان کدار و عملکدرد آنهدا  -7افشدای ترتیبدات مسدئولیت اجتمداعی و  -8اصدول
نام دی برای سهامداران نهادی.
در مرلفه رهبری ،هر شرکتی باید تحت مدیریت و سرپرستی یک هیئتمدیره مدرثر و کارآمدد
اداره شود که به طور جمعی مسئول موفقیدت درازمددت شدرکت مدیباشدد .نقدش هیئدتمددیره یدا
رهبری مرثر و کارآمد شرکت در چارچوب کنترلهای سنجیده و مرثری است که امکدان بدرآورد
و مدیریت ریسک را فراهم نماید .بر اساس مرلفه کارآمددی ،هیئدتمددیره و کمیتدههدای آن بایدد
توازن مناسبی از مهارتها ،تجربه ،استقالل و دانش در خصو شدرکت را داشدته باشدند تدا بتواندد
مسددئولیتهددا و وهددایف خددود را بدده طددرز مددرثر و کارآمدددی بدده انجددام برسددانند .مطددابق عنصددر
مسئولیت پذیری ،مسئولیت هیئت مدیره در ارائه ارزیابی متعادل و قابلدرک گ ارشدات مقددماتی و
سایر گ ارشهای عمومی حساس با گ ارشدهی به ناهران و هدمچندین ،ارائده اطالعدات الزم طبدق
شرایط قانونی است .مدیران باید در گ ارش ساالنه ،مسئولیت خود را نسبت بده تهیده وضدعیتهدا و
گدد ارش سدداالنه شددرح دهنددد و بایددد اههددارنظری از سددوی حسابرسددی در خصددو

گدد ارش

مسئولیتهای آنها ضمیمه باشد .بر اساس مرلفه حقال حمه ،سطح دستم د باید برای جدذب ،حفدا
و ایجاد انگی ه به مدیران برای اداره کارآمد الزم شرکت به طرز مرثری کدافی باشدد (.آرونسدون،1
 )256 :2002شرکت باید از پرداخت فراتر از آن می انی کده بدرای تحقدق اهدداف ضدروری اسدت،
اجتندداب کنددد .در خصددو رابطدده بددا سددهامداران ،شددرکت بایددد در تعامددل بددا سددهامداران باشددد و
هیئت مدیره باید تضمین کند که مدیران از موضوعات و دغدغههای عمده سهامداران آگاه هسدتند
و هیئتمدیره باید از هر روشی که مرثرتر و عملیتر است ،از دیدگاه سهامداران مطلع گدردد و آن
را به اطالع هیئت برساند و نی باید راهکارهای مسئولیت اجتماعی را بدا سدهامداران مدذاکره نمایدد.
عالوه بر این باید در نظر داشته باشد که آیا مدیران استحقاق برخورداری از پاداش سالیانه را دارند
یا خیر .اگر چنین باشد ،شرایط و عملکرد باید مرتبط باشد و این اقدام در جهت موفقیت درازمدت
شرکت مرثر باشد .همچنین ،مسئولیت اجتماعی بر مبنای قاعده متابعت یا توضیح است .در صدورت
عدم متابعت از قاعده خا

باید توضیح الزم ارائه شدود و شدرکتهدا بایدد اطالعدات معیندی را بده

. Aaronson
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منظور متابعت از مواد معینی از قانون اعالم نماید .موارد فوق اصول مسئولیت اجتماعی انگلسدتان را
تشکیل میدهد (یحیی پور.)42 -45 :1392 ،
ایاالتمتحده آمریکا نشأت میگیرد (داویس کوپ .)56 :1973 ،1رویه شرکتهای انگلیسی بددین
صورت است که آنان در عمل به اشخا

ثالدث دروندی توجده کمتدری دارندد و بیشدترین دقدت و

همت خود را بر اشخا ثالث خارجی مثل اعضای جامعه و محیطزیست و اقتصاد میگذارند .امدا
در همین اواخر است که شاهد اقبال زیادی نسبت به رعایدت معیارهدای مسدئوالنه در سدطح جامعده
توسط شرکت های انگلیسی هسدتیم؛ چنانچده بدا تبیدین سدودمندی رعایدت ایدن مسدئولیت در سدطح
عمومی و نی آیندهنگری ،تأکیدد زیدادی بدر رعایدت آن دارندد (.سدگال جدی پدی )50 :2003 ،2در
مقابل ،برخی از حقوق دانان انگلیسی ،بر پیامدهای منفی آن مثل ه ینههای گ افدی کده بدر شدرکت

تحمیل میکند ،بدون آنکه سود قابلمالحظهای داشته باشد ،تأکید میکنندد (وادوک اس:1997 ،3
 .)184در مجموع و با توجه به این نظرات متناقض ،رویه این کشور ،قبول این نظریه در سطح کالن
است .به عقیده یکی از حقوقدانان انگلیسی ،ه ینههای مسئولیت اجتماعی شرکتها نسبتا باالسدت،
اما به دلیل سودمندی زیادی که برای شرکت دارد ،ارزش سرمایهگذاری را دارد( .سگال جی پدی،
 .)55 :2003سه نکته مهم در راسدتای نتدایج مثبدت و درازمددت رعایدت معیارهدای رفتدار مسدئوالنه
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در اروپا ،به طور کلی به نظر میرسد که مسئولیت اجتماعی از سلسدله مباحدث مطدرح شدده در

توسط شرکت ،که بر فایدهمندی آن تأکید زیادی دارد ،از این قرار است:
 -1مسئولیت اجتماعی شرکتها میتواند تمای مهمدی در محصدوالت یدا خددمات شدرکت بده
وجود آورد و عنصر اساسی در جدذب سدرمایهگدذاران و مصدرفکننددگان و شدهرت ندام تجداری
شرکت شود.
 -2مسئولیت اجتماعی شرکت ها زمینه حفدا و تضدمین سدود آیندده شدرکت را در برخدورد بدا

نوسانات بازار ،اعم از نوسانات تجاری و سیاسی فراهم میآورد(.فاند)9 :2001 ،4
 -3شرکتهایی که رعایت معیارهای فعالیت مسئوالنه را توصیه میکنند ،در جذب کارگران و
متعهد ساختن آنان نسبت به خودشان موفقترند ،چرا که کارگران ترجیح میدهند در شدرکتی کدار
کنند که به لحاظ اجتماعی از مقبولیت بیشتری برخورداند و معیارهای رفتدار مسدئوالنه را نسدبت بده

خود آنها نی رعایت میکنند(..هرمن )20 :1948 ،5بسیاری از شرکتهای انگلیسی ،یک کمیتده یدا
گروه مسئولیت اجتمداعی را تشدکیل دادهاندد 6.برخدی از شدرکتهدا نید گد ارشهدایی از رعایدت
1

. Davis Kop
. Segal JP
3
. Waddock S
4
. Funds
5
. Herman
 .6برای مثال ،کمیتههای مسئولیت اجتماعی شرکتهای تسکو ( )Tscoبی جی ( )BGساینس بری ()Siainsbury
2
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معیارهای مسئوالنه خود ارائه میدهند 1یا فعالیتهای اجتماعی و زیستمحیطدی خدود را بده عمدوم
مردم از طریق تبلیغات و بروشورهایی نشان میدهند.
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2

 .2-2مسئولیت اجتماعی شرکتها در کشور آلمان
در آلمان در قانون تشکیل شرکتهای آلمان مصوب  1972قواعد قابلاجرا در مورد شرایط کدار
3

و کارگران و مسئولیتهای کارفرمایان ،آورده شده است و شرکتها را مخیر به استفاده از هریدک
از دو نوع پیمانهای دستهجمعی میان کارگران و کارفرمایان در مورد -1 :موافقتنامههدای مدرتبط
با دستم د و حقوق  -2موافقتنامههای مربوط به شرایط کار از قبیل ساعات کار و مرخصیهدا و...
کرده است .مسئولیت اجتماعی شرکتها در چارچوب نوع دوم از موافقتنامدههدا قدرار مدیگیدرد.
طبق اصول کلی که این قانون در نظر می گیرد ،هر دو گروه از کارگران و کارفرمایدان ،در شدرایط
برابر و مساوی میتوانند راجع به این موضدوعات ،بحدث و چاندهزندی کنندد .ایدن شدکل از رعایدت
مسئولیت اجتماعی شرکتها در حقوق این کشور مدنظر است.
این قانون همچنین ،حق مشارکت و تعیین سرنوشت جمعی را برای نماینددگان کدار بدا تشدکیل
هیئتهایی مثل کمیته شرکت 4و صنوف کارگری 5ایجاد میکند .این حق ،گاهی تا سطح مدیریت
شرکت نی پیش میرود و بر اسداس آن ،نماینددگان کدارگری در مددیریت شدرکت دخالدت و در
هیئتمدیره شرکت فعالیت دارند .و میتوانند سیاستهدای شدرکت را در رابطده بدا کلیده شدرایط و
فعالیتهای شرکت تعیین کنند 6.مفهوم مشارکت اجتماعی در شرکت ،میدان اشدخا

ثالدث علد

مثل کارگران و مدیران ،تأسیسی نوین است که در سایر نظامهای حقوقی تابع آن به ندرت یا بسدیار
محدود است و در این کشور بر مبنای پیشینه اجتماعی و نده صدرف قدانون ،پدیرید ی شدده اسدت.
اقتصاد در آلمان بر مبنای اقتصاد اجتماعی بازار استوار شده است کده بده دولدت اجدازه دخالدت در
سطوح کالن اقتصاد را برای تنظیم بدازار مدیدهدد .در ایدن کشدور ،دولدت اصدوال خدطمشدیهدای
مدیریتی را تأسیس میکند ،اما در سطح خرد ،برای حقوق کارگران اهمیت ویبهای قائل است.
نتیجه بحث آن است که در آلمان ،نیاز به تأسیس حقوقی به نام مسئولیت اجتماعی شرکتها بده
دلیل مشارکت گسترده کارگران احساس نمیشود ،چرا که دخالت کارگران در فعالیت شرکتها،

 .1برای مثال ،گزارشهای شرکتهای ودافون ( )Vodafoneپریمیر اویل ()Premier Oil
 .2برای مثال ،شرکت کریت پورینوسال استورز ()Great Universal Stores

3

. La Loi sur la Constitution des Entreprises de 19
. Le Comité d'Entreprise
5
. Deutscher Gewerkschaftsbund (Federation allemande des syndicats), site Internet: Deutscher
Gewerksche http://www.dgb.de
6
. Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, http://europa.eu/
legislation_summaries/employment and social policy/ employme nd_work_organisation/ c11111 fr.
htm2011/06/28
4

آنان را بینیاز از توسعه مفهومی و ساختاری مسئولیت اجتماعی شرکتها مدیکند(.اسدتفانی ،1منبدع
پیشین)26 :
شدرکتهددا صدرفا شددامل کددارگران نمدیشددود و تعددداد زیدادی از اشددخا

ثالددث و نید جنبددههددای

گستردهای را شامل میشود که از آن غفلت شده است .ثانیا ،هدف مسدئولیت اجتمداعی ،آن گونده
که دیدیم ،توسعه پایدار است ،در حالی که در این نتیجهگیری بدان توجهی نشده است و نیاز است
که در سایر جنبهها به این نوع از مسئولیت شرکتی توجه بیشتری شود.
برای نمونه ،یکی از شرکت های آلمانی پیشگام در رعایت مسئولیت اجتماعی را مدورد بررسدی

قرار میدهیم .گروه فولکس واگن ای جی 2،یکی از ب رگترین سازندگان اتومبیل در سدطح جهدان
است .در سال  2001درآمد این شرکت  88 /5میلیارد یورو بود .این شرکت حجم  12/4درصدد از
بازارهای جهان را به خود اختصا داده است 3.هدف اصلی این گدروه ،تولیدد ماشدینهدایی اسدت
که در عین جذابیت و امنیت ،مطابق با الگوهای زیستمحیطی نی باشد تا بتواند در سطح بازارهدای

جهان با سایر شرکتها رقابت کند .اصل اولیه در این شرکت ،حدل مشدکالت و مواندع بدا حدداکثر
انرژی و ایدههای خوب است .از جمله اقددامات شدرکت فدولکس واگدن در راسدتای فعالیدتهدای
مسئوالنه اجتماعی ،انتشار اعالمیده حقدوق اجتمداعی و روابدط صدنعتی ایدن شدرکت بدا همکداری و
مساعدت کمیته شرکتهای جهانی و فدارسیون بینالمللی فل در سال  2002بوده است.
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اما چند انتقاد اساسی و عمدده بده ایدن نتیجدهگیدری وارد اسدت :اول آنکده مسدئولیت اجتمداعی

4

این اعالمیه ،تعهد گروه بینالمللی فولکس واگن در مقابل معیارهای اساسی مسئولیت اجتمداعی
مانند آزادی تشکلها و مبارزه علیه تبعیض و احترام بده مددارهای اساسدی سدالمت و امنیدت اسدت.
مطابق این اعالمیه ،این شرکت صراحتا تمامی اشخا ثالث مرتبط با فعالیدتهدای خدود را اعدم از
تأمین کنندگان وسایل اولیه و فروشندگان محصوالت فولکس واگن را همسو با سیاستهای کدالن
این شرکت و ارتباطات دوجانبه به رعایت معیارهای فعالیت مسئوالنه مندرج در این اعالمیه تشدویق
میکند.
 .3-2مسئولیت اجتماعی شرکتها در فرانسه
مهره مسئولیت اجتماعی شرکتها در فرانسه ،مفهومی جاافتاده و دیرپای است که در اواخر قرن
نوزدهم و از ایاالت متحده آمریکا وارد این کشور شد .حتی موضوعاتی چون قوانین رفتاری
مالک عمل شرکتها که امروزه اب ار ارتقای این نوع از مسئولیت است ،پدیدههای نوین نیست .از
آغاز قرن بیستم ،بسیاری از شرکتها در کشور فرانسه از معیارهای رفتار مسئوالنه اجتماعی پیروی
. Stefanie

1
2

. Volkswagen AG
3
. www.volkswagenas com/vwag voorpronten en2001/ 12/06.
4
. Voir http://www www.eiro.eurofound ie/2002/07/Feature/E10207203F
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میکنند .در فرانسه ،عمل اجتماعی مسئوالنه به عنوان ارزشی شناخته میشود که صرفا دارای
اهمیت اخالقی نیست و به آثار قانونی و حقوقی آن به تنهایی توجه نمیشود ،بلکه مفهومی بنیادین
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و مبتنی بر اقدام و فعالیت عملی شرکتها در راستای توسعه اقتصاد و زیرساختهای شرکتی
جامعه در جهت پیشرفت آن در عین توجه به توسعه پایدار است( .شبکه تجاری اروپا برای

پایداری و مسئولیت پذیری شرکت)45 :2000 ،1

تحلیل حقوق اثباتی فرانسه در رابطه با این موضوع نشدانگر آن اسدت کده مسدئولیت اجتمداعی،
فراتددر از تصددریح یددا تکلیددف قددانونی اسددت و بدده صددورت ال د ام بدداطنی و امددری فراگیددر در میددان
شرکتهاست ،چرا که شرکتها را به مطابقت با استانداردهای فعالیتهای مسدئوالنه برمدیانگید د.
این انگی ش ،خواه در سرمایهگذاریهدای شدرکت ،خدواه در خدطمشدیهدای طدوالنی و بلندمددت
شرکت ،مرثر خواهد بود .نوع اول را انگی ش مستقیم و نوع دوم را انگید ش غیرمسدتقیم مدینامندد.
در نوع اول ،عامل تحریککننده ،تعهد به شفافیت در سدرمایهگدذاری شدرکت در زمینده اجتمداعی
است .قوانین فرانسه ،شرکتها را به شفافسازی فعالیتهدا وا مدیدارد تدا نشدان دهدد کده آیدا ایدن
شرکتها نوعی سرمایهگذاری اجتماعی و زیستمحیطی دارند یا خیر و اینکده تصدادم فعالیدتهدای
شرکت و تصمیمات اعضای آن در مقابل جامعه در چه سطحی است نوع غیرمستقیم ایدن عوامدل،
تعهد شرکت به لحاظ زیست محیطی و اجتماعی است .در قدانون تجدارت فرانسده ،مقدرره جدیددی
هست که تعهد هیئتمدیره شرکت را در مقابل سهامداران بر دادن گد ارش یدا عملکدرد سداالنه در
مورد توجه به نتایج زیستمحیطی و اجتماعی فعالیتهای شرکت دربردارد؛ 2از تداریخ الزماالجدرا

شدن این قانون 3،تمامی شرکتهای فرانسوی باید در سه جهت این گ ارش را ارائده کنندد و مدورد
تصویب سهامداران در مجمدع عمدومی آنهدا قدرار گیدرد -1 :توسدعه پایددار؛  -2محدیطزیسدت -3
اجتماع.

برخی از این گ ارش ،با نام ترازنامه اجتماعی 4یاد میکنند که مفهدومی بسدیار پیشدرفته اسدت و
شامل آماری مرتبط با شرایط کدار ،تعدداد کدارگران ،افدراد شداغل ،افدراد بیکدار ،توجده بده مسدائل

فرهنگی و مسائلی از این دست است و همچنین باید نشان دهد که آیا به معیارهدای رفتدار مسدئوالنه
توجه دارند یا خیر .در آخر نی این ترازنامده بایدد متضدمن بیدان ج ئدی ارتبداط شدرکت بدا جامعده،
مرسسان و سازمانهای مردمنهاد باشد( .ایگالن)140 :1999 ،5

. The European Business Network forCorporate Sustainability and Responsibility
 .2ماده  42-2۹قانون پولی و مالی فرانسه

1

3

. 31 décembre 2002
). Bilan Social(BS

4

. Igalen

5

 .4-2مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران
در ایران مسئولیتهای اجتماعی شرکتها ،در قالب مفاهیمی چون وقدف و وامهدای قدرضالحسدنه و...
مدرسه و یا مسجد بوده و تجار و صاحبان صنایع در ساخت و تأمین ه ینههای این اماکن مشدارکت
داشته اند .در سنت زرتشت نی هر فرد زرتشتی موهف بوده کده یدکدهدم درآمدد خدود را صدرف
کمک به حل مشکالت اجتماعی و مشکالت مالی همکیشان خود کند .بسیاری از صاحبان سدرمایه
در ارتباط بسیار ن دیکی با کارکنان خود بودند و کارکنان نی صاحبان سرمایه خود را در نقش پدر
می دیدند .کمک در زمان بیماری ،ازدواج و تهیه مسکن از جمله فعالیتهای این پدر بوده اسدت کده
با توجده بده فقددان نظدام تدأمین اجتمداعی نقدش مهمدی ایفدا مدینمدوده اسدت .در کندار ایدن نقدش
پدرسدداالری ،بسددیاری از صدداحبان شددرکتها و تجددار بددر اسدداس باورهددای مددذهبی و اخالقددی عمدددتا
مسئولیت و نقش اجتماعی خویش را در قالبهای نیکوکارانه و مذهبی ایفدا مدیکردندد .بدا توجده بده
اینکه فضای صنعتی در ایران در دهه اول سالهای  1300به آرامدی شدکل گرفدت ،تعدداد کدارگران
صنعتی در اندازه های ب رگی نبود و اغلب صاحبان صدنایع ،بدا افدراد جامعده خدود و کارکندان خدود
دارای روابددط اجتمدداعی گسددتردهای بودنددد و نقددش پررنددگ مددذهب و سددنت باعددث مددیگردیددد
مشارکتهای اجتماعی گسترده ای داشته باشند .رشد بخش خصوصی و بازار سرمایه کشدور در چندد
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به اذهان متبادر میگردد؛ به عنوان مثال ،وقف به عنوان سنت ملی اسالمی ،عمدتا محدود به ساخت

سال اخیر سبب گردید شرکتها دارای مجموعهای از «ضدوابط کداری اخالقدی و اجتمداعی» 1شدوند

(امیدوار.)1390،
با این وجود ،قانونی جهت متعهد نمودن شرکتها به رفتار اخالقی وجود نددارد و هدر شدرکتی
با توجه به فعالیت خود اقدامات و رفتارهایی را کده جنبده اخالقدی دارد از جملده .1 :حقدوق کدار و
حقوق اطفال  .2محیطزیست و تعهدات شرکت مبنی بر توجه بیشازپیش  .3ال امات حقوق بشدری
 .4تعهداتی که راجع به امنیت کارگر میباشد ،مدنظر قرار میدهد (جعفری.)64 :1393 ،
فضای غالب اقتصادی سیاسی ایران به گوندهای اسدت کده شدرکتها ،انجدام فعالیتهدای مسدئولیت
اجتماعی را عالوه بر اینکه ه ینه بده حسداب مدیآورندد ،آن را باعدث جدا مانددن از فضدای رقدابتی
میدانند .در حال حاضر ،رویکرد شرکتها و بنگاههای ب رگ اقتصادی در ایدران بدهطدور مثدال بدا
برگ اری همایشهای مسئولیت اجتماعی شرکت ها به سوی توجه بیشتر به این مقولده اسدت کده بده
مرور زمان سبب نهادینه شدن مسئولیت اجتماعی شرکتها ن د مدیران شرکتها میشود.
با اف ایش فضای رقابتی ،مدیران صنایع ب رگ و شرکتهدای برتدر ایراندی بده مفهدوم مسدئولیت
اجتماعی شرکتها بیشتر توجه نمودهاند و اقددام بده اخدذ گواهینامدههدای کیفیدت زیسدتمحیطدی،
گواهینامههای تعالی سازمانی و سدرآمدی مفهدوم مسدئولیتهای اجتمداعی شدرکتها نمدودهاندد کده از
1
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نشددانههددای روی آوردن شددرکتهددا بدده سددوی پددذیرش مسددئولیت اجتمدداعی اسددت .دریافددت ایددن
گواهینامهها عالوه بر اینکه شرکتها را به سمت بهرهوری بیشتر هدایت میکند ،برای شرکتها م یدت
مسئولیت اجتماعی شرکتها در نظام حقوقی ایران و کشورهای اروپایی  /نویسندگان :سید یحیی موسوی کوهپر ،دکترعلی زارع ،دکترمهدی منتظر و دکترمحمدرضا عسگری

رقابتی نی ایجاد می نماید .شاید نیاز صنعتگران ایرانی به پیدا کردن شریک خارجی یکدی از دالیدل
عمده حرکت صنایع به سمت مفهوم امروزی و مدرن مسئولیت اجتماعی شرکتها باشند که میتدوان
آن را در قالب گواهینامههای «بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت» دید.

1

هرچند به عقیده عدهای ،مسئولت اجتماعی شرکتها در ایران در قالب نهادهایی چون وقدف و
قرضالحسنه تجلی مییابد ( امیدیانی)90 :1387،؛ ولی اوال این سنتهای حسدنه و مشخصدا وقدف،
صرفا در زمینه ساخت مدرسه و مسجد خالصه میشود ،در حالی که مسدئولیت اجتمداعی شدرکتها،
ابعاد گستردهای را در برمیگیرد .ثانیا ،استفاده از این اب ارها برای شرکتهدا بدا درآمددهای بداالیی
که دارند ،ساخت مسجد یا مدرسه بسیار ج ئی است ،اما دامنههای مسئولیت اجتماعی بسدیار وسدیع
و گسترده است؛ هرچند که این حرکتها میتواند مقدمهای برای فعالیتهای گستردهتری باشد.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به عنوان قانون مادر ،با نگرشی به توسدعه پایددار در اصدل
پنجاهم بیان میکند« :در جمهوری اسالمی ،حفاهت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعددی
باید در آن ،حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وهیفده عمدومی تلقدی مدیشدود .از ایدن رو،
فعالیتهای اقتصادی و غیر آن ،که با آلودگی محیطزیست و یا تخریب غیرقابلجبدران آن مالزمده
پیدا کند ،ممنوع است».
این ممنوعیت به موجب قوانین دیگر که در زیر به آنها اشاره خواهد شد ،شفاف شده و شدکلی
عملی به خود گرفته است:
مدداده  688قددانون مجددازات اسددالمی در بخددش تع یددرات ،تهدیددد علیدده بهداشددت عمددومی را
جرمانگاری کرده بود .این ماده مقرر مدیداشدت « :هدر اقددامی کده تهدیدد علیده بهداشدت عمدومی
شناخته شود ،از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلدوده ،دفدع غیربهداشدتی
فضوالت انسانی و دامی و مواد زائد ،ریخت مواد مسمومکننده در رودخانهها ،زباله در خیابدانهدا و
کشتار غیرمجاز دام ،اسدتفاده غیرمجداز فاضدالب خدام یدا پسداب تصدفیهخاندههدای فاضدالب بدرای
مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین ،چنانچه طبق قوانین خا  ،مشمول مجازات شدیدتری
نباشد ،به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد .مرتکبین اقدام علیه بهداشت عمومی ،چنانچه طبدق
قوانین خا  ،مشمول مجازات شدیدتری نباشند ،به حبس تا یک سال محکوم خواهند شدد وگرنده
طبق همان قانون خا با آنها رفتار خواهد شد .در این ماده قانونی ،بارقههایی از رعایدت مسدئولیت
اجتماعی و حمایت از آن توسط قانونگذار کیفری دیده میشود کده قابدلسدرایت بده شدرکتهدای
تجاری است.
1
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در قانون کار به طور مستقیم از مسئولیتهای اجتماعی شرکت ،صحبتی به میان نیامده اسدت .از
آنجایی که شرکت میتواند به عنوان کارفرما در مقابل کدارگران خدود مرتکدب اعمدالی شدود کده
نوبه خود در مسئولیت اجتماعی شرکت ،نقش مهمی ایفا میکند ،پس از این منظدر مدیتدوان چندین
مسئولیتی برای شرکت قائل بود .مواد  171تا  184قانون کار در ایدن رابطده نکدات مهمدی را در بدر
دارد ،به طوری که ماده  172این قانون از منع کار اجباری میگوید و کدار اجبداری را بده هدر ندوع،
منع میکند .همچنین ،در ماده  149نی بیان میدارد کارفرمایان مکلفاند با تعاونیهای مسکن و در
صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن ،جهت تأمین خاندههدای شخصدی
مناسب ،همکاری الزم را نماید .ماده  155نی بیان میکند :کلیه کارگاهها موهفاند برحسب اعالم
وزارت کار و امور اجتمداعی و بدا نظدارت ایدن وزارت و سدازمانهای مسدئول در امدر سدوادآموزی
ب رگساالن ،به ایجاد کالسهای سوادآموزی بپردازند.
در ماده  9قانون حفاهت و بهسازی محیطزیست ،مواردی به چشم میخورد که با تسری آن بده
اعمال شرکتها ،میتوان نوعی مسئولیت زیستمحیطی برای آنها قائل شد .ماده  9این قانون بیدان
میدارد که :اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محدیطزیسدت را فدراهم نمایدد ،ممندوع اسدت.
هرچند این مقرره کلی و جامع ،با توسل به آن میتدوان مسدئولیتی قدانونی بدرای شدرکتهدایی کده
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زمینه مسئولیت شرکت را فراهم آورد و رعایت معیارهای رفتدار مسدئوالنه در مقابدل کدارگران ،بده

مسئولیتهای مدنی را رعایت نمیکنند و محیطزیست را آلوده میسازند ،در نظر گرفت.
ماده  12قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  1374 /2/3که قابل تسری به شدرکتهدا
نی هست ،بیان میکند« :احداث کارخانجات و کارگاههای جدید و توسدعه و تغییدر محدل یدا خدط
تولید کارخانجات و کارگاههای موجود مستل م رعایت معیارهای سدازمان حفاهدت محدیطزیسدت
میباشد» .این ماده ،به بعد زیستمحیطی مسئولیت اجتماعی شرکت در مقابدل جامعده توجده نمدوده
است .ماده  14همین قدانون بیدان مدیدارد کده چنانچده مداده  12ایدن قدانون رعایدت نشدود ،فعالیدت
کارخانههای خاطی ممنوع است .ضمانت اجرای این ممنوعیت در مداده  16تدا حددی اسدت کده از
کار و فعالیت کارخانجات و کارگاههای آلودهکننده جلوگیری خواهدد شدد .ادامده کدار و فعالیدت
آنها منوط به اجازه سازمان حفاهت محیطزیست با رأی دادگاه صالحیتدار است.
ماده  2قانون حفاهت دریا و رودخانههای مرزی از آلودگی با مواد نفتدی مصدوب  1354مقدرر
میدارد« :آلوده کردن رودخانههای مرزی و آبهای داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یا هدر
نوع مخلوط نفتی ،خواه توسط کشتیها و خواه توسط سکوهای حفاری یا ج ایر مصنوعی (اعدم از
ثابت و شناور) و خواه توسط لولهها و تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع اسدت
و مرتکب به حبس جنحهای از شش ماه تا دو سال یا پرداخدت جد ای نقددی از یدک میلیدون تدا ده
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میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم میشود .در صورتی که آلودگی به واسدطه بدیمبداالتی یدا
بیاحتیاطی واقع شود ،مجازات مرتکب ،حداقل ج ای نقدی مذکور است.
مسئولیت اجتماعی شرکتها در نظام حقوقی ایران و کشورهای اروپایی  /نویسندگان :سید یحیی موسوی کوهپر ،دکترعلی زارع ،دکترمهدی منتظر و دکترمحمدرضا عسگری
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نیروی دریایی شاهنشاهی یا ژانددارمری کشدور برحسدب مدورد ،بده منظدور جلدب و دسدتگیری
مرتکب و تنظیم صدورت مجلدس تشدخیص مید ان آلدودگی در صدورتی کده وسدیله آلدودهکنندده،
نفتکش باشد آن را متوقف و در مورد سایر منابع آلودهکننده از ادامه عملیات آنهدا جلدوگیری بده
عمل خواهد آورد» .نی ماده  2آییننامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلدودگی صدوتی مقدررهای عدام
دارد که بیان میکند« :مبادرت به هر گونه اقدامی کده موجبدات آلدودگی صدورتی را فدراهم کندد،
ممنوع میباشد.»...
نحوه نگهداری و مخلوط کردن ،حملونقل ،خریدوفروش ،دفدع و تخلیده پسدماندها در محدیط
باید طبق این قانون صورت پذیرد( .ماده  )16مالحظه میشود که هرچند صدراحتا ندامی از شدرکت
در وقوع این جرائم برده نشده است ،تقنین و تصویب این قوانین و جرمانگاری این رفتارها نشدان از
دغدغه قانونگذار به حفا محیطزیست و مسئولیتپذیری اشخا در مقابل محیطزیست و جامعده
است.
از طرف دیگر ،گروههای مختلف اجتماعی طرفدار محدیطزیسدت ،شدرکتهدا را عامدل اصدلی
تأثیرگذار بر محیطزیست معرفی کردند و خواستار شدند که شرکتها در مقابل فعالیتهدای مدرثر
بر محیطزیست پاسخگو باشند و اثرات زیستمحیطی فعالیتهای خود را به طور شفاف افشا کنندد
و تبعات و ه ینههای این فعالیتها را بر محیطزیست بپذیرند.
بحث و نتیجهگیری
مسئولیت اجتماعی سازمانها در سالهای اخیر یکی از موضوعات قابلتوجه در سدطح جهدان بدوده
است که انجمنها ،نهادها و سازمانهای جهانی ،جامعه اروپایی و به ویبه سازمان ملل در این زمینده
فعالیتهای زیادی داشتهاند .مسئولیت اجتماعی شرکتها و سازمانها ،فلسفه جدیدی نیست .بسدیاری
از صاحبان سرمایه از دوران گذشته در مسئولیت اجتماعی صاحبقدم بودهاند .مددیران امدروز بایدد
عالوه بر مهارتهای فنی ،اداری و انسانی به مهارت اداره مسائل اجتماعی و پاسخگویی به نیازهدای
اجتماعی و محیطی نی مجه بوده و مسائل جامعه را ج ء اهداف سازمانی خود در نظر بگیرند.
شرکتها برای اینکه بتوانند جایگاه خود را در جامعه حفا کرده یا بهبود بخشند به نحدوی کده
موجب ادامه بقای آنها و موفقیتشان در کار شود ،الزم است به مسئولیت اجتماعی توجه الزم داشدته
باشند .اگر شرکتها به مسئولیت اجتماعی خود عمل نکنند ،دولت با اتخداذ تصدمیمات و تصدویب
قوانین ،به نحوی شرکتها را مجبور میکنند که به این مهم عمل کنند؛ در حالی که اگر شرکتها

خود به این وهیفه اجتماعی داوطلبانه عمل کنند ،نیاز به کنترل نیست و کار آنها موجب میشدود تدا
در جامعه ،از چهره مطلوبی برخوردار شوند.
عمومی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی و همچندین ،نظدارت و تعمدیم ایدن مسدئولیت در تردیدد
سرمایهگذاران و بنگاههای اقتصدادی مدی تواندد باعدث سدطح پایدداری اجتمداعی گدردد .مسدئولیت
اجتماعی فرامرزی است و شامل فعالیت در سازمان ملل و سدازمان جهدانی کدار مدیشدود و بایدد از
طریق نهادهای مدنی و انجمنها در سراسر جهان توسعه یابد و این نهادها و انجمنها همدواره مدورد
حمایت جهانی و بینالمللی سازمان ملل متحد باشند.
برای تعمیم و نهادینه کردن مفهدوم مسدئولیت اجتمداعی در ند د صداحبان سدرمایه و بنگداههدای
اقتصادی ،باید تشکلهای ذیربط شکل بگیرد .در ایران قبدل از انقدالب ،عددم اعتمداد عمدومی بده
صاحبان سرمایه باعث فروپاشی بسیاری از بنگاههای اقتصادی شد .اکنون باید فعالیتهایی در زمینده
ارتقاء جایگاه صاحبان سرمایه و بنگاههای اقتصادی در ایران صورت گیرد.
به نظر میرسد تصوری که از مسئولیت اجتماعی شرکتها وجود دارد ،عمدتا شدامل مدوارد ذیدل
میباشد:
 -فعالیتهای حداقلی زیستمحیطی
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توجه به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایدران بده دلیدل شدرایط ویدبه و جلدب اعتمداد

 تالشها برای دریافت گواهینامههایی چون رعایت حقوق مصرفکننده یا تعدالی سدازمانی یدازیستمحیطی
 حمایت مالی از همایشها و کنفرانسها کمکهای خیریه و اسپانسرینگ وقف و وامهای قرضالحسنهپیشنهادها عبارتنداز:
 -1ایجاد مکانی م نظارت بر پیشرفت مسئولیت اجتماعی شرکتها در سطح ملی
 -2ایجاد اب ارهای سنجش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها در سطح شرکتها
 -3ایجدداد شددفافیت و قابلیددت اعتبددار رویددههددای مسددئولیت اجتمدداعی شددرکتها در فعالیددتهددای
کسبوکار
 -4شناسایی فرصتها و پتانسیلهای رویههای مسئولیت اجتماعی شرکتهای خوب بده عندوان
مکانی م و اب ار م یت رقابتی برای شرکتهای مسئوالنه.
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