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تركيب ناكارآمدي از مدل هاي كسب وكار ضعيف، اعتماد بيش 
از حد به عملكرد شركت ها و طمع آنان در دستيابي به اهداف مالي 
كوتاه مدت سبب فروپاشي هاي مالي گسترده در جهان شده است. 
سرمايه گذاري هاي  به  سنگين  بهره هاي  پرداخت  چرخه  دوباره  آيا 
بانكي و به تبع آن ورشكستگي مؤسسات مالي تكرار خواهد شد؟

پيشامدهايي  چنين  بروز  از  جلوگيري  براي  راهكار  يك 
بهره گيري از استراتژي مسئوليت اجتماعي شركتي است كه رويكرد 
مزيت  حفظ  با  شركت  رفتار  بررسى  و  برنامه ريزي  براي  سيستمي 

رقابتى است. شالوده اين راهكار را مي توان چنين خالصه كرد:
• مسئوليت اجتماعي شركتي به معنى رفتار با سهام داران اصلى 

شركت به شيوه اى مسئوالنه است.
يا  بنگاه  يك  در  هم  با  كه  افراد  از  گروهى  يعنى  شركت   •

سازمان غيرانتفاعى يا انتفاعي كار مي كنند.
• اجتماعى به معني نظام اجتماعى شامل امور مالى، اقتصاد، 

محيط زيست و مسائل اجتماعى است.
• مسئوليت همان مسائلي است كه روي تمامي جوانب شركت 
به طور جدى تأثير گذاشته و عملكرد در قالب هنجارهاى اجتماعى 

اجتماعي مسئوليت اجتماعي شركتي استراتژيك مسئوليت 
و مزيت رقابتي

سحر سلطانى1

و حتى فراتر از آن را سبب مي شود.
• استراتژيك به معناى داشتن يك استراتژى است كه ايده اي 

را در قالب يك مدل عملياتي محقق مي كند.
جنبه هاى  تمام  داشتن  درنظر  معنى  به  سيستمي  رويكرد   •

سيستم در فرايند تصميم گيرى است.
است  ارزش  خلق  استراتژى  يك  پياده سازي  رقابتى  مزيت   •
كه به طور همزمان توسط هيچ يك از رقباى فعلى و يا بالقوه اجرا 

نمي شود.
عنوان  با  را  چارچوبي   (2006) كرامر  مارك  و  پورتر  مايكل 
اجتماعي  مسئوليت  كه  معتقدند  و  مي كنند  معرفي  «پي كي2» 
شركتي وابسته به اين است كه كاركنان شركت تا چه حد شهروند 
مسئولي هستند  و به آسيب هاى اجتماعى ناشي از كسب وكار توجه 
يك  از  ناشي  استراتژيك  شركتي  اجتماعي  مسئوليت  اما  دارند، 
وابستگي  و  ارتباط  گونه  دو  چارچوب  اين  است.  آگاهانه  گزينش 
دروني  «ارتباط  كند.  مي  تشريح  را  اجتماع  و  كسب وكار  متقابل 
ارتباط   » و  است  اجتماع  بر  شركت  عمليات  تأثير  كه  بيرون»  به 
بيروني با درون» كه در آن تأثير نيروهاى اجتماعى بيروني بر روي 
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شركت است. آن ها بر اين باورند كه اگرچه شركت ها به جنبه هاي 
گسترده اي از مسائل اجتماعي دعوت مي شوند، اما تنها چند جنبه 
مهم وجود دارد كه شركت ها مي توانند فرصتي براي ايجاد تفاوت 
در وضعيت اجتماعي و به تبع آن كسب مزيت رقابتي فراهم كنند. 
پورتر و كرامر به سه حوزه مزيت رقابتى را كه مسئوليت اجتماعي 

شركتي استراتژيك مي تواند ايجاد كنند اشاره كرده اند:
براي  اجتماع.  و  شركت  بين  تقاطع  نقاط  شناسايى  نخست، 
براي  مناسب  دستمزد  و  ايمن  كارى  شرايط  شركت  آيا  نمونه، 
را  موضوع  اين  با  مرتبط  مدل  هاي  است؟  آورده  فراهم  كاركنان 
  3(FLA) و يا انجمن كار منصفانه  SA8000 مى توان در استاندارد

يافت.
به  رسيدگى  براى  اجتماعى  خاص  موضوعات  انتخاب  دوم، 
نيازهاى اجتماعى با بهره گيري از روش هايي كه منجر به ايجاد ارزش 
مشترك يعني مزاياي معنى دار براى جامعه و كسب سود براي شركت 
شود. براي نمونه، شركت معدني «Anglo American» براي 
مقابله با ايدز در آفريقا سرمايه گذاري كرد و با اين اقدام نه تنها به 
آن  نتيجه  در  بلكه  كرد  كمك  قاره  آن  در  زندگى  استاندارد  بهبود 
اين  موفقيت  الزمه  كه  آفريقايى  كار  نيروى  بهره ورى  افزايش  به 

شركت بود، دست يافت.
و  شركت  براي  مي تواند  كه  ابتكارها  برخي  از  استفاده  سوم، 
جامعه مزاياى بزرگ و متمايزي ايجاد كند.  براي نمونه، ابتكار عمل 
شركت جنرال الكتريك در اوايل سال 2005 در توليد محصوالت 
سازگار با محيط زيست هم براي شركت و هم براي جامعه منافع 
زيادي همراه داشته است. جنرال الكتريك با راه اندازي خط توليد  
المپ هاى فلورسنت فشرده، درآمد حاصله خود از اين محصوالت 
را  از 6/2 ميليارد دالر در سال 2004 به 10/1ميليارد دالر در سال 

2005 و 20 ميليارد دالر در  سال 2010 افزايش داد.
اجتماعى  تبديل «آثار  استراتژيك  شركتي  اجتماعي  مسئوليت 
و  است  جامعه  نفع  به  كه  است  فعاليت هايي  به  ارزش»  زنجيره 
همزمان انسان دوستى را كه اهرم رقابت پذيري در دو بعد عمومي و 
شركتي است تقويت مي كند. طبق چارچوب پورتر-كرامر شركت ها 
مخرب  اثرات  كاهش  پيرامون  استراتژيك  تفكر  به  را  خود  نبايد 
زيست محيطي و اجتماعي محدود كنند بلكه بايد تالش خود را به 
بهبود وضعيت زيست محيطي و اجتماعي معطوف كنند، زيرا چنين 
نگرشي سبب كسب مزيت رقابتي خواهد شد.  نمونه بارز اين مسئله 
خودروهايي  از  نوآور  مجموعه اى  توليد  با  كه  است  تويوتا  شركت 
كه هر دو مزيت رقابتى و فوايد زيست محيطى را دارا بودند، گوي 
موتورز و فورد ربود. اين شركت  رقابت را از  رقبايي نظير جنرال 
در پاسخ به نگراني هاي زيست محيطي خود توليد خودرو بنزين سوز 
Prius را كه از فناوري الكتريك هيبريد بهره مي برد را آغاز كرد. 
موتورهاى هيبريدي تركيبى 10 درصد كمتر از خودروهاى معمولى 
آالينده ايجاد كرده و همزمان مصرف سوخت آن ها نيز حدود 50 
براي  ويژه اي  رقابتي  جايگاه   Prius خودرو  است.  كمتر  درصد 

تويوتا به وجود آورد كه سبب شد فورد و ساير شركت هاى خودروساز 
تويوتا  كنند.  خريداري  تويوتا  از  را  فناوري  اين  از  استفاده  مجوز 
موقعيت منحصر به فردي در رابطه با مشتريان براي خود ايجاد كرده 

و فناوري توليدش را به يك استاندارد جهاني تبديل كرد.  
در دهه گذشته، مسئوليت اجتماعي شركتي تغييرات چشمگيري 
مسئوليت  كه  هستند  شركت هايي  طيف،  سر  يك  در  است.  داشته 
روي  بر  عمدتًا  كه  است  پروژه هايي  به  محدود  آن ها  در  اجتماعي 
مسائل انساني تمركز دارند و سر ديگر طيف، شركت هايي هستند 
كه مسئوليت اجتماعي در آن ها به هسته اصلى استراتژى كسب وكار 
بزرگ  شركت هاى  فروپاشى  اخير،  دهه هاي  در  است.  شده  تبديل 
بين المللي مانند انرون، برادران ليمن و جنرال موتورز نشان مي دهد 
است  ضرورى  كسب وكار  استراتژيك  مدل هاى  در  تجديدنظر  كه 
فعاليت  بطن  در  را  اجتماعي  مسئوليت  كه  ناگزيرند  شركت ها  و 
شركت ها  سهامداران  حداقل  يا  دهند  جاي  خود  اصلي  كسب وكار 
به محيط كسب وكار شركت خود توجه كرده و فعاالنه در رفع آثار 
مخرب فعاليت هاي شركت، ايجاد نوآوري و ابتكار عمل براي بهبود 
وضعيت تالش كنند. اما مسئوليت اجتماعي همچنان مجموعه اى از 
پرسش هايي است كه پاسخ آن ها دائمًا در حال تغيير و تحول است 
سؤاالتي  مي آورد،  به وجود  زمينه  اين  در  را  جديدي  نگرش هاي  و 
تعريف  كسى  چه  را  جامعه  و  شركت  سود  ميان  «مرزهاى  نظير 
ساير  و  آن ها  صاحبان  شركت ها،  منافع  مى توان  و «آيا  مى كند؟» 

ذينفعان را هم  راستا نمود يا آن ها ذاتًا در تعارض اند؟» 
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