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اجتماعى مسئوليت 

مسئوليت  تعهدات  اجراي  چگونگي  تشريح  و  تدقيق 
شركتي اجتماعي 

تصميم ها،  كليه  شامل  شركتي  اجتماعي  مسئوليت  اجراي 
جاري سازي  متضمن  كه  است  فعاليت هايي  و  روش ها  فرايندها، 
و  بقا  الزمه  است.  شركتي  اجتماعي  مسئوليت  استراتژي  رويكرد 
اجرايي  است.  تعهدات  و  برنامه ها  به  عمل  كسب و كاري،  هر  موفقيت 
قابل  و  شفاف  علل  وجود  بدون  اجتماعي،  مسئوليت  تعهدات  نشدن 
نارضايتي  جمله  از  جدي  مشكالت  بروز  به  منجر  مي تواند  توضيح، 
شود.  جامعه  و  مشتريان  تجاري،  شركاي  سهامداران،  كاركنان، 
شركتي كه به تعهدات خود عمل مي كند، نه تنها با مشكالت كمتري 
شركتي  از  موفق تر  نيز  مشكالت  بروز  هنگام  بلكه  مي شود  مواجه 

نيست. پايبند  خود  تعهدات  به  كه  مي كند  عمل 
اجرايي  مسئوليت  پياده سازي  به  اقدام  خود  روش  به  شركتي  هر 

آيا اهداف شما س.و.د.ز.ا هست؟
ترجمه و گردآوري: سحر سلطاني

بخش  اختصاص  با  دارد  تالش  تدبير  نشريه 
ويژه اى با عنوان « مسئوليت اجتماعى سازمان ها» 
با استفاده از تجربه سازمان هاى پيش آهنگ ملى 
و استاندارد ها و مدل هاى بين المللى به ترويج اين 
بستر  تا  بپردازد  ايرانى  سازمان هاى  در  مفهوم 
سمت  به  سازمان ها  رشد  و  ورود  براى  مناسبى 
بلوغ سازمانى پيشرو و سرآمد دراين حوزه فراهم 

شود. 
اين  به  مندان  وعالقه  متخصصان  از  راستا،  دراين 
نيز  و  دستاورد ها  تجربيات،  مى شود،  دعوت  حوزه 
عالقه مندى به همكارى و مشاركت خود را در اين 

برنامه به آدرس CSR@IMI.IR ارسال كنند.

گام هاي پياده سازي مسئوليت اجتماعي شركتي (2)

اين نوشتار شرح مختصري بر مطلب شماره پيشين است و به توضيح بند اول، دوم و سوم از جدول 
"مراحل اجراي مسئوليت شركتي" مي پردازد. 

مي كند. در ادامه، يكي از رويكردهاي پياده سازي تشريح مي شود:
يكپارچه  تصميم گيري  ساختار  ايجاد  و  طراحي   .1

اجتماعي مسئوليت  كسب و كار  طرح  اجراي  و  تهيه   .2
عملكردي سنجه هاي  و  اندازه گيري  قابل  اهداف  تعريف   .3

4. جلب مشاركت كاركنان و مديران براي انجام تعهدات تعريف شده
شركتي اجتماعي  مسئوليت  آموزش هاي  برگزاري  و  طراحي   .5

واكنش هاي  و  مشكالت  به  پاسخگويي  مكانيزم هاي  طراحي   .6
مسئله ساز

7. طراحي كانال هاي ارتباطات داخلي و خارجي

يكپارچه  تصميم گيري  ساختار  ايجاد  و  طراحي 
اگرچه شركت ها متفاوت از يكديگرند، اما همه داراي يك ساختار 
تصميم گيري هستند كه در قالب آن تعهدات خود و نيازهاي مشتريان 
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را محقق مي كنند. اما سؤال كليدي اين است كه يك شركت با توجه 
عمليات،  سازماندهي،  روش  فرهنگ،  صنعت،  اندازه،  مأموريت،  به 
چه  از  خود  اجتماعي  مسئوليت  تعهدات  و  استراتژي ها  ريسك ها، 
مؤثر  شركتي  اجتماعي  مسئوليت  تحقق  براي  تصميم گيري  ساختار 

بهره مي گيرد؟  كارآمد  و 
مسئوليت  تصميمات  و  اهداف  شركت  كه  است  ضروري 
همراستا  شركت  كالن  استراتژي هاي  و  اهداف  با  را  خود  اجتماعي 
باشد.  داشته  اطمينان  مشتريان  خواسته هاي  شدن  برآورده  از  تا  كند 
متمركز،  مي توانند  هستند،  متفاوت  تصميم گيري  ساختارهاي  البته 
ويژگي هاي  به  توجه  با  شركتي  هر  و  باشند  تركيبي  يا  غيرمتمركز 
انتخاب  را  شده  ذكر  انواع  از  يكي  خود،  مديريتي  سبك  و  عملياتي 

مي كند. 
پايبندي مديريت ارشد به استراتژي مسئوليت اجتماعي از اهميت 
تعهدات  و  موافقت  اوليه  ارزيابي  با  بايد  زيرا  است،  برخوردار  ويژه اي 
در  را  كميته ها  و  شناسايي  را  مناسب  افراد  بايد  سپس  كند.  تأييد  را 
سطوح بااليي سازمان تشكيل دهد تا وظايف مربوطه را انجام دهند.

از آنجا كه مسئوليت اجتماعي شركتي با مفاهيمي نظير شفافيت، 
تصميم گيري  ساختار  مي بايست  است،  مرتبط  عملكرد  و  پاسخگويي 
آن با فعاليت هاي مديريتي شركت هماهنگ و يكپارچه شود و در بدنه 
و  كارشناسان  اجرايي،  مديران  ارشد،  مديريت  از  (اعم  جاري  سازمان 

شود. شناحته  رسميت  به  آن  تصميم گيري  ساختار  و  كاركنان) 
اجتماعي به درستي به هيئت مديره  مسئوليت  چنانچه پياده سازي 
فعاليت هاي  از  كارآمد  زنجيره اي  براي  مناسب  بستري  شود،  محول 
مسئوليت اجتماعي فراهم مي كند. گزينه هاي متعددي براي مشاركت 

از  يكي  به  مسئوليت  واگذاري  نمونه،  براي  دارد؛  وجود  مديره  هيئت 
يك  تشكيل  دارد،  تخصصي  دانش  كه  جديد  عضو  يك  جذب  اعضا، 
هيئت  اعضاي  كل  كردن  درگير  يا  جديد  يا  فعلي  اعضاي  از  كميته 

مديره.                            
هر فرد يا كميته اي كه مسئوليت را بر عهده مي گيرد، مي بايست 
واحدهاي  باشد.  بهره مند  خود  وظايف  انجام  براي  الزم  منابع  از 
اجتماعي  مسئوليت  با  مرتبط  وظايف  كه  ايمني)  واحد  (مانند  سازماني 
مسئوليت  و  باشند  پاسخگو  كميته  يا  فرد  آن  به  بايد  دارند  برعهده  را 
عملكرد  ارزيابي  سنجه هاي  و  كاركنان  شغل  شرح  در  بايد  اجتماعي 

شود. منعكس  آنان 

اجتماعي مسئوليت  كسب و كار  طرح  اجراي  و  تهيه 
مسئول  كسي  چه  كه  مي كند  مشخص  تصميم گيري  ساختار 
تصميم گيري و چه كسي مسئول اجراست. اين افراد نقش كليدي در 
توسعه و اجراي طرح كسب و كار دارند كه خود جزئي از استراتژي هاي 
پياده سازي  جهت  است.  سازمان  كسب و كار  طرح  و  سازمان  كالن 
و  مالي  منابع  مي بايست  اجتماعي  مسئوليت  كسب و كار  طرح  مؤثر 
نمونه  يك  باشد.  مشخص  مسئوليت ها  و  فعاليت ها  شرح  انساني، 
كاركنان  كليه  به  است،  منصفانه"  "پرداخت  مسئوالنه  فعاليت 
برگزاري  گام،  اولين  شود.  انجام  بموقع  و  صحيح  پرداخت  مي بايست 
دوره آموزشي توجيهي است، سپس مي بايست عوامل انگيزشي (مثل 
سنجه هاي  نهايت،  در  و  شوند  مشخص  انگيزشي  ضد  و  كميسيون) 
اين  كليه  كسب و كار،  طرح  يك  در  شوند.  تعريف  پشتيبان  عملكردي 
موردنياز  منابع  و  زمان  مي شوند،  مشخص  ريزفعاليت ها  و  گام ها 
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تخصيص مي يابند، بايدها و نبايدها در شرح شغل ها مشخص شده و 
مي شوند. تدقيق  عملكردي  اهداف 

عملكردي سنجه هاي  و  اندازه گيري  قابل  اهداف  تعريف 
تعهدات  اثربخش  شدن  اجرايي  از  اطمينان  به منظور  شركتي  هر 
خصوص،  اين  در  است.  اندازه گيري  قابل  اهداف  تعريف  نيازمند 
نمونه،  براي  نمي شوند؛  قائل  خود  كاركنان  ميان  تمايزي  شركت ها 
ورزشكاران ممكن است هدفي همچون كسب مدال المپيك را براي 
ركورد  ثبت  نظير  دست يافتني تري  اهدافي  غالبًا  اما  كنند،  تعريف  خود 
دوي 100 متر در x ثانيه، كاهش وزن به x كيلوگرم يا حضور در پنج 
نفر برتر مسابقات حذفي ماه آينده را براي خود در نظر مي گيرند. در 
نهايي  هدف  به  دستيابي  براي  پيشراني  واسطه اي  اهداف  اين  اصل، 
همچنين،  فراهم مي كنند.  نهايي را  هدف  سمت  پيشرفت به  سنجه  و 
تغيير  و  نياز  مورد  منابع  و  آموزشي  دوره هاي  ارزيابي  براي  فرصتي 
به عنوان  واسطه اي  اهداف  به  دستيابي  مي كنند.  فراهم  را  رويكرد 

مي كند. عمل  كاركنان  براي  انگيزاننده  نيروي 
اندازه گيري  قابل  اهداف  تعريف  در  شركت  يك  رويكرد  اساسًا 
اهداف  تحقق  ميزان  سنجش  شيوه  و  اجتماعي  و  اقتصادي  محيطي، 
المپيك  مدال  كسب  براي  ورزشكار  يك  رويكرد  با  خاصي  تفاوت 
زيربنايي   اهداف  تعيين  موفقيت،  اندازه گيري  در  رايج  رويكرد  ندارد. 
كليدي  شاخص هاي  توسعه  شركتي،  اجتماعي  مسئوليت  براي 
عملكرد، تنظيم روش هاي اندازه گيري و در نهايت، اندازه گيري نتايج 
س.و.د.ز.ا  بايد  هدف  استفاده،  مورد  رويكرد  نوع  از  صرف نظر  است. 

باشد:
 س: ساده

 و: واقع گرايانه
دست يافتني د:   

 ز: زمان بندي شده 
اندازه گيري شدني ا:   

ميزان  كاهش  مي تواند  اجتماعي  مسئوليت  تعهد  مثال،  براي 
 25 تا  ضايعات  درصد  "كاهش  هدف  تعريف  طريق  از  توليد  ضايعات 
درصد تا پايان سال تقويمي" باشد. شاخص كليدي عملكرد مي تواند 
آن  اندازه گيري  روش  و  كارخانه،  زباله دان  به  ارسالي  ضايعات  ميزان 

مي تواند ثبت وزن زباله توليدي در هر ماه باشد. 
نظير  اهدافي  به  مي تواند  جامعه  با  روابط  بهبود  تعهد  همچنين، 
"كاهش  و  شهر"  شوراي  با  مشترك  جلسات  تعداد  كردن  برابر  "دو 
عملكرد  كليدي  شاخص هاي  شود.  تبديل  نصف"  به  شكايات  تعداد 
و  شهر"  شوراي  با  جلسات  "تعداد  مي تواند  اهداف  اين  با  مرتبط 
"تعداد شكايات" در پايان سال باشد. روش اندازه گيري نيز مي تواند 

ثبت سه ماهه جلسات و شكايات باشد. 

اهداف مسئوليت اجتماعى بايد ساده، 
واقع گرايانه، دست يافتنى، زمان بندى شده و 
اندازه گيرى شدنى باشند

شاخص ها  اهداف،  تعهدات،  منظم  مرور  فوق،  مثال  دو  هر  در 
هدايت  اهداف  تغيير  در  را  شركت  مي تواند  اندازه گيري  روش هاي  و 
افزايش  كه  كند  نتيجه گيري  شركت  است  ممكن  دوم،  مثال  در  كند. 
است،  نداده  بهبود  را  جامعه  با  روابط  شهر،  شوراي  با  جلسات  تعداد 
در  است.  نشده  پرداخته  جلسات  اين  در  زيربنايي  مشكالت  به  زيرا 
نتيجه، شايد «افزايش تعداد شكايات حل و فصل شده» هدف بهتري 

باشد. 
باشد  داشته  وجود  شرايطي  است  ممكن  باشيد،  داشته  خاطر  به 
كه در آن اهداف قابل اندازه گيري امكان بهبود نداشته باشند. در اين 
روش  يك  باشد.  بهينه  گزينه  است  ممكن  كيفي  هدف  يك  شرايط، 
محقق  را  كيفي  اهداف  شركت  آيا  اينكه  تشخيص  براي  اعتماد  قابل 

مي كند يا خير، دريافت بازخورد از گستره ذي نفعان است. 
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