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مطالعات اجتماعي در پرو ژه های سدسازی –كارگاه تخصصي   

WORKSHOP- Social studies on dam projects  

ما زمين را از نياكانمان به ارث ”
نبرده ايم، بلكه آن را از فرزندانمان 

“.به امانت گرفته ايم  

 ضرورت مسئولیت اجتماعی سازمانها
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مطالعات اجتماعي در پرو ژه های سدسازی –كارگاه تخصصي   

WORKSHOP- Social studies on dam projects  

 مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی  »گریفن و بارنی 

است كه سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و كمك به جامعه 
.«انجام دهدمی كند ای كه در آن فعالیت   

 
 

مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است » : درك فرنچ و هینر ساورد 
بر عهده موسسات خصوصی، به این معنا كه تأثیر سوئی بر زندگی 

. اجتماعی كه در آن كار می كنند، نگذارد  
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مطالعات اجتماعي در پرو ژه های سدسازی –كارگاه تخصصي   

WORKSHOP- Social studies on dam projects  

 تعریف مسئولیت اجتماعی

 سودآوری

 فروش

 تولید

 برنامه ریزی

مسئولیت اجتماعی عبارتست از تعهد  
سازمان ، تعهد و مسئولیتی فراتر از  

الزامات اقتصادی و قانونی در  
 راستای اهداف بلند مدت

 مسئولیت
 اجتماعی

 مزیت ها
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مطالعات اجتماعي در پرو ژه های سدسازی –كارگاه تخصصي   

WORKSHOP- Social studies on dam projects  

 ضرورت مسئولیت اجتماعی سازمانها



  Stakeholders   ذینفعان

   Stakeholder، برگردان واژه انگلیسی ” ذی نفع“واژه •

یعنی ” ذی نفع“بنابراین  .”صاحب“عربی است به معنی  در” ذی“واژه •

 کسی که نفع می برد؛

 ولی آیا در واقعیت همه ذی نفعان یک پروژه از اجرای آن نفع می برند؟ •

•Stakeholders   ذی ضرران“و هم ” ذی نفعان“هم” 

 “ذی مدخالن” تاثیرپذیران“و ” تاثیرگذاران“ •
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 مدیریت ذی نفعان

فرآیندی است كه مدیران از طریق آن هدف هایشان را با خواسته ها و  •
 .توقعات گروه های گوناگون ذی نفعان خود آشتی می دهند
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پنجپرسشاصلیبرایدستیابیبهاجزاءاساسیالزم
 برایمدیریتذینفعان

 ذینفعانماچهکسانیهستند؟. 1•

 منافعشاندرچیست؟. 2•

 هاوچالشهاییرانمایندگیمیکنند؟  ذینفعانچهفرصت. 3•

اقتصادی،حقوقی،اخالقیو)کدامیکازمسئولیتهایاجتماعیسازمانها. 4•
 رادرقبالذینفعانمانداریم؟( انساندوستانه

چهراهبردها،کنشهایاتصمیمهاییرابایدبرایانجاماینگونهمسئولیتها. 5•
 پیبگیریم؟
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 پنج گروه اصلی ذی نفعان 

 ،(سهامداران)مالکان•

 کارکنان،•

 مشتریان،•

 جوامعبومی•

 جامعهکالن•
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 مسئولیت های انسان دوستانه 

بودن خوب شهروند   

 تخصیص منابع جامعه 

 بهسازی كیفیت زندگي

 مسئولیت های اخالقی

 اخالقي بودن

تعهد به انجام هر كار درست، عادالنه و منصفانه، 
 پرهیز از آسیب رسانیدن

 مسئولیت های حقوقی

 پیروی از قانون

 قانون شکل مدون كار درست و نادرست از نگاه جامعه است

 رعایت قواعد بازی

 مسئولیت های اقتصادی

 سودآور بودن

 شالودهای كه همه ی مسئولیت های دیگر بر پایه ی آن بنا شده است

 اجتماعیهرم مسئولیت 
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 انواع مسئوليت اجتماعي

 انسان دوستانه اخالقي حقوقي اقتصادی ذی نفعان

 مالكان

 مشتريان

 كاركنان

 جامعه

 رقيبان

 نيازمندی ها عرضه كنندگان

 اجتماعي كنشگران گروه های

 كالن جامعه ی

 ديگران
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 سهامداران ذی نفع/ سمت گيری به سوی مالكان  انواع مديريت

 مديريت ضد اخالقي

توجه بر بيشينه  كردن جايگاه . درباره ی سهامداران كمترين بحث و گفتگو انجام مي شود و به آنان نوبتي كوتاه داده مي شود
پرداخت . و بيشينه كردن حقوق، مزايا و سود مديران اجرايي را در بر مي گيرد –گروه های مديران اجرايي متمركز است 

مديران اجرايي بدون آگاهي سهامداران . مهم تر از افزايش بازده سرمايه ی سهامداران استتوجه كمک ای مالي قابل 
ردن مسائل از سهامداران شيوه ی عملي است و سود شخصي گروه مديران باب روز » پنهان. جايگاه شان را ارتقا مي دهند

 .است

 مديريت غير اخالقي

هيچ گونه انديشه ورزی درباره ی سهامداران انجام  نمي شود؛ آنان در گوشه ای قرار گرفته اند و بايد از كمترين همراهي بهره مند 
هيچ گونه انديشه ورزی درباره ی آگاهانه بودن اخالقي تصميم ها درباره ی  . سودنگری در كسب و كار پاداش آن هاست. شوند

ارتباطات در حدی كه قانون مقرر داشته است محدود . هيچ يک از گروه ای ذی نفعان، از جمله مالكان، انجام نمي شود
 .  مي شود

 مديريت اخالقي

بهترين راه اخالقي بودن در قبال سهامداران برخورد . عامل مهم است( چه كوتاه مدت و چه بلند مدت) سود سهامداران 
كميته  ی اخالقي هيئت مديره به منظور حمايت از سهامداران تشكيل . منصفانه و اخالقي با همه ی ذی نفعان مدعي است

آيين نامه ی اخالقي تدوين مي شود؛ انتشار پيدا مي كنند و به صورت سندی زنده برای حمايت از منافع سهامداران و . مي شود
 .گروه های ديگر در مي آيد

 سمت گيری به سوی كاركنان ذی نفع انواع مديريت

 مديريت ضد اخالقي
كاركنان به عنوان وسايل توليد به كار گرفته مي شوند كه بايد آنان را به كار وا داشت؛ استثمارشان كرد؛ و در جهت سود 

نگرش كوتاه مدت بر شركت  . انتظارات كاركنان نمي شود/ حقوق / توجهي به نيازها . مديران منفرد يا شركت هدايتشان كرد
 .كار برای كاركنان اجباری، نظارت شده و همراه با بيزاری است. حاكم است

 مديريت غير اخالقي

كوشش هايي برای انگيزش تمركز بر افزايش بهره وری به جای ارضای نيازهای رشد . با كاركنان مطابق با قانون رفتار مي كنند
به كاركنان هنوز به عنوان وسايل توليد مي نگرند؛ اما از رهيافت پاداش دهي در مورد . يابنده ی كاركنان به ارتقا عمل مي ايد

ساختار سازمان، . سازمان سود شخصي خود را در قايل شدن كمترين احترام كاركنان مي بيند. آنان استفاده مي كنند
 .مدت سمت داده مي شود –و ميان  –پرداخت پاداش ها و مشوق ها، همه در جهت بهره وری كوتاه 

 مديريت اخالقي

هدف به كارگيری سبک مديريت . كاركنان منابع انساني به حساب مي ايند كه بايد با عزت و احترام با آنان برخورد شود
تعهد موضوع مورد تاكيد مكرر است،  به حقوق . مشاركتي است كه به اعتماد و اطمينان متقابل مي انجامد/ مشاوره ای 

مديريت در . كاركنان نسبت به كار شايسته، سرپوشي، آزادی بيان و ايمني به بهترين وجه در همه ی تصميم ها توجه مي كنند
 .   پي رفتار منصفانه با كاركنان است



 سمت گیری به سوی مشتریان ذی نفع انواع مديريت

 مديريت ضد اخالقي

.  مشتريان به ان فرصت هايي برای بهره كشي به منظور افزايش دستيابي به سود شخصي يا سازماني نگريسته مي شوند
در همه ی . معيارهای اخالقي بر رفتارها غالب نيست؛ به واقع قصد فعال برای تقلب، فريب و با گمراه كردن وجود دارد

 .به بيشترين وجه ممكن از مشتريان بهره برداری مي كنند –تبليغ، قيمت گذاری، بسته بندی و توزيع  –تصميم های بازاريابي 

 مديريت غير اخالقي

مديريت درباره ی نتايج تصميم ها و كنش هايش انديشه ورزی عميق انجام نمي دهد و فقط تضمين ها را با توجه به سودآوری 
مديريت به آنچه از نگاه مشتری منصفانه به نظر . در محدوده ی نص صريح قانون به عنوان راهنما، اتخاذ مي كند

 .مي رسدتوجهي ندارد؛ توجه آن به حقوق مديريت است و توجهي به نتيجه گيری های اخالقي از تعامل با مشتريان نمي شود

 مديريت اخالقي

انتظار را در معامله ی مبادله ای به پيش مي كشد و / مشتری نيازها. مشتری به سان شريک برابر در معامله نگريسته مي شود
توجه مديريت به فراهم كردن ارزش منصفانه، اطالعات كامل، تضمين منصفانه و رضايت برای . با او به انصاف رفتار مي شود

 .حقوق مصرف كنندگان بلند نظرانه تفسير و محترم شمرده مي شود. مشتری است

 سمت گیری به سوی جامعه ی ذی نفع انواع مديريت

 مديريت ضد اخالقي

جامعه در كاملترين حد ممكن استثمار مي شود؛ محيط زيست آلوده مي شود؛ با بستن كارخانه ها و كسب و كارها بيشترين 
بيشترين استفاده از منابع . به نيازهای جامعه بي توجهي فعاالنه نشان داده مي شود. بهره برداری از جامعه به عمل مي آيد

تا آن ا كه ممكن باشد حدود منطقه ای و ديگر مقررات را . جامعه به عمل مي آيد بدون اين كه در عوض چيزی به آن داده شود
 .به سود خود نقض مي كنند

 مديريت غير اخالقي

عامل های مربوط به جامعه را با تصميم های  . در تصميم گيری های مديريتي به جامعه يا منابع آن هيچ گونه توجهي نمي كنند
يرند؛ اما با « مالحظات قانوني را پي مي. جامعه را، همچون كاركنان، وسيله ی توليد  مي شمارند. مديريت نامرتبط مي انگارند

 .  كمترين تماس را با جامعه، اعضای آن، فعاليت آن و دولت محلي دارند. چيزی افزون بر آن كاری ندارند

 مديريت اخالقي

تالش مي كنند كه شهرونداني برجسته . جامعه ی زنده را هدفي مي دانند كه بايد در جهت دستيابي به آن فعاالنه كوشيد
فعاالنه در كارها مشاركت مي كنند و به نهادهايي كه نياز به كمک . باشند و ديگران را نيز تشويق كنند كه آن چنان باشند

در پي دست و پا كردن جايگاه رهبری برای . ياری مي رسانند –مدرسه ها، گروه ای تفريحي و گروه های انسان دوست  –دارند 
در فعاليت های . هنری، داوطلبانه و فعاليت های عمومي جامعه اند/ خود در فعاليت ای زيست محيطي، آموزشي، فرهنگي 

مديريت هدف های مربوط به جامعه و هدف های شركت را به گونه ای متقابل وابسته به . انسان  دوستانه مشاركت فعاالنه دارند
 . يكديگر مي انگارد



 مسئولیت اجتماعی در جامعه
 

 تمام ذی نفعان می بایست مورد توجه قرار گیرند•
فعالیت ها نباید موجب جابجایی های مخرّب جمعیتی شود، بلکه برعکس باید •

 .به تعادل میان محیط زیست و جمعیت بیانجامد
باید با  . نباید از تبلیغاتی که مایه فریب مصرف کننده و مردم می شود استفاده کرد•

 .  و صداقت داشت راست گوییشفاف و توام با  رابطه ای مصرف کنندهجامعه و 

 .با مردم برقرار باشد رقابت جویانهبایستی همزیستی •
 .مردم محلی به ویژهایجاد اشتغال برای مردم •
از جمله . برای توسعه جامعه میزبان حتی در بیرون از مرزها مسئولیت داریم •

در این زمینه، پیام صلح و دوستی و پایداری روابط میان اقوام و   مسئولیت ها
 .گروههای جامعه محلی است
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 ادامه
کاهش بیکاری . برای رفاه و امنیت افراد و ثبات و آرامش در جامعه کاری بکنیم موظفیم •

 نمی توانحتی در شرایط بحران اقتصادی . در جامعه محلی از آن جمله است به ویژه
به بیکاری مردم بود و یا به بهانه بحران، قبل از پیداکردن راههای دیگر،   بی توجه

بیکاری منشا بسیاری از . راه، یعنی بیکار کردن کارکنان را اختیار کرد ساده ترین
در جامعه است که آثار و عواقب آن به ما نیز بر  بی نظمی هااجتماعی و  آسیب های

 .می گردد
 هم زمانبرای بهبود بهداشت، سالمت عمومی، تفریحات و تربیت بدنی مردم  موظفیم •

 .با پرسنل زیر نظر اقدام کنیم
 .در حفظ بهداشت روانی و اجتماعی جامعه مسئولیت داریم •
در قبال حفظ نظم و آرامش جامعه در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و حتی جهانی  •

 .  مسئولیم
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 مسئولیت اجتماعی در محیط  زیست

 .محیط زیستجلوگیری از آلودگی •
 زمینه هایباید منابع طبیعی را حق و مالکیت مشترک همه افراد در جامعه دانست تا  •

 .نزاع و جنگ بر سر منابع از میان برود
بایستی ضمن حفظ و حراست از منابع محدود موجود، برای کشف منابع جدید   •

سالم تالش روزافزون داشته باشد و موانع پیشرفت و نگرانی مردم  انرژی های به ویژه
 .از آینده کار و توسعه برطرف شود
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