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چکیده 
زمینهوهدف:ازآنجاکه فعالیت و تصمیمات شرکتها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم جامعه را در مفهوومی گسوترده
شامل محیط زیست ،اقتصاد ،فرهنگ ،ارزش ها ،آداب ورسوم و ...می شود ،تحت تأثیر قورار موی دهود و شورکت بایود
مطابق با اصول حقوقی از قبیل اصل جبران خسارت ،مسئولیت خسوارات وارده بور اجتمواع را متحمول شوود .بور ایو
اساس ،ای مسئله مطرح است که پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ناشوی از فعالیوت شورکتهوا بوا هوه هوال هوای
حقوقی مواجه میباشد؟
روش:با توجه به ماهیت موضوع ،پژوه حاضر از نظر هدف ،کاربردی و به لحاظ گردآوری اطالعوات بوه روش
اسنادی و از طریق مطالعه قوانی و منابع معتبر انجام شده و اطالعات به دست آمده به صورت توصیفی -تحلیلی موورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفته است.
یافتههاونتایج:پیشگیری از آسیبهای ناشی از فعالیت شرکتها شامل پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفوری
از فعالیووتهووای شوورکتهووا شووامل پیشووگیری اجتموواعی (مسووئولیت احتیوواط  ،شووفافسووازی در فعالیووت شوورکتهووا،
پاسخگویی مدیران شرکت و افزای آگاهی های عمومی شهروندان) و پیشگیری وضعی (تعهد به نفوع ثالو و الوزام
شرکتها به ارائه گزارش خودارزیابی سازمانی) میباشد .
کلیدواژهها:پیشگیری ،آسیبهای اجتماعی ،فعالیتهای تجاری ،شرکتهای تجاری ،سرمایهگذاری خارجی.
 استناددهی ( :)APAموسوی کوهپر ،سید یحیی؛ زارع ،علی؛ منتظر ،مهدی؛ عسگری ،محمدرضا .)1400( .هال های حقوقی در
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ناشی از فعالیت شرکتها .فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم.43-64 ،)61(16 ،
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 .1دانشجوی دکتری حقوق مالی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
رایانامهsymk77@gmail.com :

 .2استادیار گروه حقوق ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
رایانامهdr.alizare@gmail.com :

 .3استادیار گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دماوند ،ایران.
رایانامهmhdmontazer@yahoo.com :

 .4دانشیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهر ری ،ایران.
رایانامهm.r.asgari@yahoo.com :



مقدمه 
امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت برای اکثر سازمانها و مدیران موضووع مهموی بوه شومار مویرود.


هایاجتماعیناشیازفعالیتشرکتها 


هایحقوقیدرپیشگیریازآسیب

چالش

نویسندگان :سید یحیی موسوی کوهپر ،علی زارع ،مهدی منتظر و محمدرضا عسگری 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها مسئله حیاتی است و دارای پیامدهای استراتژیک برای شورکت هوا در
تمام صنایع است .مسئولیت اجتمواعی شورکت هوا و گوزارش اجتمواعی ،بوه دلیول افوزای

آگواهی

اجتماعی درباره تأثیرات شرکت ها بر جامعه و محیط زیست ،برای شرکت ها به امری حیواتی تبودیل
شده است .بوه دسوت آوردن مقبولیوت اجتمواعی ،تعوداد روزافزونوی از شورکت هوا را در اقودام بوه
گزارش اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت تحریک کرده است (فاضلی و دیگران.)1 :1392 ،
مسئولیت اجتماعی شرکتها ،مسئولیتهایی را پوشو

مویدهود کوه شورکتهوای تجواری در

مقابل جامعهای که در آن فعالیت می کنند ،دارند .از ای مفهوم در هر کشور با توجه به تفاوت هوا و
گستردگی نوع مسئولیت اجتماعی ،برداشتهوای مختلفوی شوده اسوت .از نظور برخوی از کشوورها،
مسوئولیت اجتموواعی ،شووکل خاصووی از مسوئولیت حقوووقی اسووت و بووه اعتقواد گروهووی دیگوور ،ایو
مسئولیت ،با اخالق تجاری و رفتار اجتماعی مسئوالن ارتباط دارد و نیوز گفتوه شوده اسوت کوه ایو
مسئولیت فعالیتهای خیرخواهانه شرکت را دربر میگیرد.
ای نهادها میتوانند با حساس کردن مردم و جامعه نسبت به موضوع مسئولیت اجتماعی به طوور
عملی از سازمان هایی حمایت کنند که مسئولیت اجتمواعی خوود را جودی گرفتوه انود .اهمیوت ایو
موضوع به حدی است که برای آن جوایزی نیز در نظور گرفتوه شوده اسوت .جوایزه ملوی مسوئولیت
اجتموواعی سووازمان ،جووایزهای اسووت کووه هوور سوواله بووا حمایووت گروهووی از سوورمایهداران فعووال بووه
سازمان هایی اهدا می شود که مسئولیت اجتماعی خود را به درستی انجام موی دهنود (خضورحیدری،
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.)3-1:3861
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران نیوز در سوالهوای اخیور توسوط صواحبان صونایع و
بخ و خصوصووی ،سووازمانهووای غیردولتووی و روشوونفکران و دانشووگاهیان مطوورح گردیووده اسووت.
برگزاری اولی کنفرانس مسئولیت اجتماعی شرکتها توسط برخی تشکلهای صونعتی هوون اتواق
بازرگانی ،کنفدراسیون صنعت ،برخی از شرکت های خصوصی و نیز سازمان های غیردولتوی ،نقطوه
آغازی در زمینه مطرح کردن مفهوم و ادبیات ای موضوع در ایوران بوود (امیودوار .)49 :1387 ،بور
ای اساس ،به دنبال بررسی ای امر هستیم که پیشوگیری از آسویبهوای اجتمواعی ناشوی از فعالیوت
شرکتها با هه هال های حقوقی مواجه میباشد؟


پیشینهومبانینظری 
خواجوووی و اعتمووادی ( ،)1396در پژوهشووی بووا عنوووان «مسئئلولیتاجتمئئاعیشئئرکتهئئاو
گزارشگریآن» به ای موضوع پرداخته اند که با پیشرفت جوامع و توجه به حقوق بشر ،افزون بر
44

مسئولیت متداول شرکت ها یعنی سوددهی ،مسئولیت شرکت ها در قبال جامعوه و محویط نیوز موورد
توجه قرار گرفته است .سهامداران دیگر تنها ذی نفعان شرکت نیسوتند ،بلکوه شوهروندان ،مشوتریان،

می کنند .گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی ،ابزاری برای ارزیابی مسوئولیت اجتمواعی شورکتهوا
است و با استفاده از آن شرکت ها می توانند اقدامات خود را در جهت ارتقای کیفیت زندگی آحواد
جامعه به اطالع کلیه افراد جامعه و نهادهای ذینفع برسانند.
حیدرزاده ( ،)1393در پژوهشی با عنووان «بررسیتئثییرمسئلولیتاجتمئاعیشئرکتیبئر
رضایتمندیمشتریانوشهرتشرکت-مطالعهموردیشرکتایرانخئودرو ،نئو 
مقاله:مروری» ،به ای موضوع پرداخته که تمامی جوانب مسئولیت اجتمواعی شورکتی بوه عنووان


بخشی از اقدامات بازاریابی اجتماعی با توجه به شرایط و بحوران اقتصوادی کنوونی مهومتوری ابعواد
مسئولیت اجتماعی شرکتی را که اهمیت و ضرورت بیشتری از سایر ابعاد دارند را تعیوی نمایود .بوه
همی دلیل ،در ای پژوه شرکت ایران خودرو مطابق بوا آموار ارائوه شوده در سوال  1391توسوط
سازمان مدیریت صنعتی ایران ،جزو  100شرکت برتر از نظر میزان فروش و درآمد اعالم شود ،کوه
به عنوان یکی از شرکتهای سودآور در صنعت خودرو مورد مطالعه قرار گرفته است.
علوی ،زینلی ،ایرانی کرموانی و خوالقیزاده ( ،)1392در پژوهشوی بوا عنووان «بررسئیمفهئومی
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شرکتهای زیادی در سراسر جهان ،به ای مسئولیت خود واقف بوده و در جهت ایفوای آن توالش
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چالش

کارکنان و دولت و حتی نسولهوای آینوده نیوز ذی نفعوان شورکت محسووب مویشووند .هوماکنوون

مسئلولیتاجتمئاعیشئئرکتهئا( ،»)CSRبوه ایو موضووع پرداختووهانود کوه هور وجهووی از

شرکتها تأثیر عمدهای بر سیستم اجتماعی یک جامعه دارند ،باید اثرات مثبت فعالیوت خوود را در
قبال جامعه و محیط به حداکثر و اثرات منفی فعالیت خود را به حداقل برسانند .ای امر میتوانود در
بلندمدت تضمی کننده موفقیت و سود شرکتها باشد.
مبانینظری 
.1مسلولیت
«مسئولیت» مصدر جعلی است که از فزودن عالمت (یت) به آخر مسئول ،بر وزن مفعول ،به معنوای
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بشمار میآید و قسومتی از امکانوات موالی و انسوانی خوود ر ا در ایو راه بکوار گمارنود .مسوئولیت
اجتماعی شرکتها بر مسئولیت و پاسخگویی به عنوان پایه و اساس رفتار یوک سوازمان در اجتمواع
تأکید دارد و ناظر بور هگوونگی کسوب وکوار مسوئوالنه ،هموراه بوا تولیود ثوروت اسوت .ازآنجاکوه
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کسووبوکووار دارای یووک بُعوود اجتموواعی اسووت .مسووئولیت اجتموواعی شوورکتهووا ( )CSRدر واقووع
روش هایی است کوه مبتنوی بور ارزش هوای اخالقوی ،احتورام بوه کارکنوان ،جامعوه و محویطزیسوت
می باشد .سازمانها باید ای مسئولیت را احساس نمایند که مشکالت جامعه بخشی از مشکالت آنوان
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«شخص مورد بازخواست و مورد سؤال» ،به دست میآید .کلموه مسوئول نیوز از ریشوه سوائل سویل،
مشتق شده است .در فرهنگ فارسی عمید ،مسئولیت به معنای موظف بودن بوه انجوام اموری ،آموده
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چالش

نویسندگان :سید یحیی موسوی کوهپر ،علی زارع ،مهدی منتظر و محمدرضا عسگری 

است (عمید .)1113 :1363 ،و غالباً به معنای «تکلیف ،وظیفه و آنچه انسان عهوده دار آن موی باشود»
است (جعفری لنگرودی.)642 :1384 ،
همچنی  ،به معنای ضمانت و تعهد است .مسئولیت هیزی با کسی بودن ،یعنوی بوه گوردن او ،در
عهده او ،در ضمان و پایبندی او بودن است (دهخودا )18465 :1384 ،و «مسوئول» کسوی اسوت کوه
قابل بازخواست باشد؛ زیورا زموانی شخصوی را مسوئول موی نامنود ،کوه وی پاسوخگووی نگورش هوا،
واکن ها و اعمال باشد .پس مسئولیت ،یعنی مورد سؤال یا بازخواست قرار گرفت انسان در برابر
وظایف و اعمالی که بر عهده دارد (خواص.)121 :1391 ،
مسئولیت در معنای فقهی و حقوقی ،مترادف با عبارت ضمان به کار گرفته شوده اسوت و کسوی
را که مسئولیت بر ذمه و عهده او قرار موی گیورد« ،مسوئول» یوا «ضوام » موی نامنود .شوخص در ایو
صورت ملزم است که به جبران خساراتی بربیاید که به دیگری وارد کورده اسوت .و در حقووق ،بوه
آن مسئولیت مدنی میگویند (طاهری .)214-213 :1375 ،در ترمینولوژی حقوق مفهوم مسوئولیت
عبارت است از« :تعهد قانونی شخص ،بر رفع ضرر کوه بوه دیگوری وارد کورده اسوت» (کاتوزیوان،
.)21-20 :1362
 .2شرکت
شرکت اصطالحاً عبارت است از ای که :دو نفر یا بیشتر سرمایهای تعیی و روی هم گذارده کوه بوا
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آن کسب کنند (بروجردی .)197 :1380 ،شرکت مفهومی است که نشانگر مشارکت یا مشوارکه از
باب مفاعله داللت بر دخالت حداقل دو شخص در امر مورد نظر دارد (یگانه.)89 :1388 ،
در رابطه با تعریف شرکت ،شهید ثانی می گوید« :هو اختالط النصیبی فصواعداً بحیو ال تیمیوز
الواحد ع االخر» (شهید ثانی :)197 :1413 ،یعنی شرکت عبارت است از آمیخته شودن دو سوهم و
یا بیشتر از دو سهم ،بهگونهای که قابلتمییز از یکدیگر نباشند.
در قانون مودنی نیوز هموی معنوای فقهوی آموده و در مواده  571در تعریوف شورکت قانونگوذار
می گوید« :شرکت عبارت است از اجتماع حقوق موالکی متعودد در شوی واحود بوه نحوو اشواعه».
شرکت در حقوق مدنی در دو معنای عام و خاص به کار رفته است .شرکت در معنوای عوام ،بودی
معناست که طرفی به موجب عقدی ،سرمایه یا کوار خوود را بورای رسویدن بوه سوودی معوی جموع
می کنند .شرکت در ای معنا وسعت و شمول دارد و عقودی مانند مضاربه ،مزارعه و مسواقات را در
بر میگیرد؛ ولی شرکت در معنای خاص ،یکی از عقود معوی اسوت کوه هموراه بوا اشواعه در حوق
مالکیت ایجاد میشود (قاسمی حسی آبادی.)44 :1395 ،
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در تعریف شرکت تجاری نیز میتوان گفت« :شرکت تجاری عبارت است از سازمانی کوه بوی
دو یا هند نفر تشکیل می شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خوود در بوی



روش 
با توجه به ماهیت موضوع ،پژوه حاضر از نظر هدف ،کاربردی و به لحاظ گردآوری اطالعوات
به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانی و منوابع معتبور انجوام شوده و اطالعوات بوهدسوتآموده بوه
صورت توصیفی -تحلیلی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .




یافتهها

شرکتها 

.1ماهیتمسلولیتاجتماعی
مسئولیت اجتماعی شرکت ،یکی از مهمتری عوامل مؤثر بر عملکورد اجتمواعی آن اسوت و نقشوی

کلیدی در واکن های مصرف کننده نسبت به شرکت ایفا می کند .هرهوه شورکت نسوبت بوه ابعواد
مسئولیت اجتماعی خود توجه بیشتری داشته باشد ،مشتریان و جامعه ،واکون بهتوری نسوبت بوه آن
خواهند داشت و در نتیجه ،عملکورد اجتمواعی شورکت بهبوود موییابود (امیودی و دیگوران:1395 ،
.)161
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کنند( ».ستوده تهرانی.)172 :1346 ،

هایاجتماعیناشیازفعالیتشرکتها 


هایحقوقیدرپیشگیریازآسیب

چالش

می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نمووده و منوافع و زیوان هوای حاصوله را بوی خوود تقسویم

در واقع ،مسئولیت اجتماعی شرکت بدان معنا است که شرکت ها نسبت به گروه های سازنده در

مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر هگونگی ایجاد ثروت از طریق کسب وکوار مسوئوالنه تأکیود دارد.
مسئولیت اجتماعی به عنوان «ترکیب داوطلبانه اجتماعی و محیطی در عملیات تجاری شورکتهوا و
روابط آنها با گروه های ذینفع» تعریف می شود (ملت پرست و آدامز .)2012 ،مسئولیت اجتماعی بوه
فعلیتی اطالق میگردد کوه بوه منظوور پیشورفت بعضوی از اهوداف اجتمواعی فراتور از اهودف موالی
صورت میگیرد (هارجوتو .)2011 ،مسئولیت اجتماعی شرکت بدان معنا است که افوراد در جامعوه
به غیر از سهامداران ،وظیفهای فراتر از قانون و قرارداد اتحادیه برعهده دارنود (سوینگ.)22 :2008 ،
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شرکت با قوانی و استانداردهای اخالقی بکار میرود .مسئولیتهای اجتماعی شرکتها ،اهوداف و
فعالیتهای تجاری را در راستای ارزشهوای اجتمواعی و رفواه جامعوه موورد توجوه قورار مویدهود.

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

جامعه غیر از سهامداران و فرلتر از آنچه از طریوق قوانون و قورارداد اتحادیوه توصویف شوده اسوت،
وظایفی را بر عهده دارند (سینگ.)21 :2008 ،1
امروزه مسئولیت اجتماعی به عنوان مکانیسمی برای کنتورل و اطمینوانبخشوی در جهوت انطبواق

1. Singh

47



پاسخگویی اخالقی به عنوان جوهره اصولی مسوئولیت اجتمواعی شوناخته مویشوود و درک صوحی
مسئولیت اجتماعی شرکت باید بر اساس نگرش ذینفعان باشد و به هر دو جنبوه دسوتوری و ابوزاری


هایاجتماعیناشیازفعالیتشرکتها 


هایحقوقیدرپیشگیریازآسیب

چالش

نویسندگان :سید یحیی موسوی کوهپر ،علی زارع ،مهدی منتظر و محمدرضا عسگری 

آن پرداخته شود.
شرکتها 

.2گفتماننظریحاکمبرمسلولیتاجتماعی
گفتمان اقتصاد سیاسی به وسیله گری اون و آدامز به عنوان هارهوبی اقتصادی ،سیاسی و اجتمواعی
شده است که بشر در آن زندگی می کند و به دو دسته اقتصاد سیاسی سونتی کالسویک و غیرسونتی
(بورژوا) تقسیم شده است .در دیدگاه سنتی کالسیک ای نگرش وجود دارد کوه مسوئولیت اصولی
شرکت در جامعه آمریکا تولیود کاالهوا و خودمات بورای کسوب سوود اسوت .مسوئولیت اجتمواعی
شوورکت ،افووزای منووافع اسوت .مسووئولیت اجتموواعی یووک اموور دولتووی اسووت .مسووئولیت اجتموواعی
شرکت ها ،نظام بازار آزاد را متوقف موی کنود .شورکت هوا فقوط وظیفوه مسوئولیت پاسوخ گوویی بوه
سهامداران را دارند و باید منافع آنان را بیشینه کنند.
اما در دیدگاه غیرسنتی ( بورژوا) ای نگرش وجوود دارد کوه شورکتهوا بایود هیوزی بیشوتر از
ایجاد منفعت شخصی انجام دهند .به عبارت دیگر ،شرکت باید فعالیت هایی همچوون خوودداری از
خسارت رساندن و صدمه زدن به جامعه و همکاری فعاالنه و مستقیم برای ارتقوای کیفیوت زنودگی
همه افراد جامعه نیز انجام دهد .لذا ،میتوان گفوت کوه نظریوه مسوئولیت اجتمواعی شورکتهوا کوه
میتواند به عنوان عاملی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی توسط شرکتها باشود ،برگرفتوه از
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دیدگاه غیرسنتی (بورژوا) گفتمان اقتصاد سیاسی میباشد (خواجوی و اعتمادی.)110 :1394 ،
نظریههای متأخر نیز به بررسی ریشههای شکلگیری مسئولیت اجتمواعی دولوت و نقو آن در
مقابله با آسیبهای اجتماعی میپردازد .طبق نظریه قانونی بودن ،سازمانها به دنبال حصول اطمینوان
نسبت به ای مطلب هستند که آیا شرکت ها طبق حدود و عرف جامعه مربوط عمل میکنند؟ یعنی،
آنها میخواهند مطمئ شوند که فعالیتهایشان از دید افراد برونسازمانی قوانونی و مشوروع جلووه

کند (دیگان و رنکی .)52 :1996 ،1
همچنی  ،نظریه ذینفعان (سازمانها یا افراد ذینفع) به ای امر اشواره دارد کوه مفواهیمی در موورد
ای که هگونه انتظارات ذی نفعان مدنظر قرار می گیرد یوا هودایت موی شوود را دربرمویگیورد .ایو
نظریه شاخه ای اخالقی یا دستوری و شاخه ای مدیریتی دارد .طبق شاخه اخالقی ،ذی نفعان ای حوق
را دارند که سازمان با آن ها منصفانه رفتار کند؛ ای امر به میزان تأثیرگذاری ذینفع در امور شورکت
ارتباطی ندارد .ذینفعان حقوق ذاتی دارند (به عنوان نمونه ،کوارکردن در شورایطی امو  ،پرداخوت
1. Deegan &Rankin
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منصفانه و غیره) و ای حقوق نباید مورد تعدی قرار گیرد (دیگان و گوردن.)190 :1996 ،1
دیدگاه خیرخواهی و قیمت بر ای نظر است که افوراد خووشاقبوالتور بایود افوراد کومدرآمود و

کارنگی اعتقاد داشت که افراد ثروتمند میتوانند ثروت خود را در سوازمانهوا و مؤسسوات بوزر
سرمایه گذاری کنند و از سود آن بوه دیگوران کموک نماینود .نکتوه مهوم و قابول توجوه در دیودگاه
کوارنگی ایو اسوت کوه مراعوات حووال و وضوعیت ناتوانوان جامعوه از وظوایف صواحبان سوورمایه و
ثروتمندان است .ای موضوع بی از یک صد سال قبل مطرح شد .ولی امروزه در عمل ،ایو گونوه
کمکها را بیشتر میتوان از مؤسسات بوزر اقتصوادی انتظوار داشوت (آگووئینیس و گوالواس،2

.)9 :2012


شرکتها

.3ضرورتپذیرشمسلولیتاجتماعیازسوی
عالوه بر بنیانهای نظری مطرح شده ،ضرورت حرکت به سمت مسئولیت اجتماعی نیز در عملکورد
شرکتها قابل مشاهده است .شرکتها دریافته اند که برای بهره ور بودن ،رقابتپذیر بودن و توانایی
پاسخگویی به تغییرات سریع جهانی می باید مسئوالنه عمل کنند .جهانی شودن ،مرزهوای جغرافیوایی
ملی را کمرنگ کرده و ف آوری ،فاصله ها و زمان را از میان برداشته است .بوا ایو حجوم وسویع از
تغییرات محیطی ،شرکتها تمایل به افزای

نویسندگان :سید یحیی موسوی کوهپر ،علی زارع ،مهدی منتظر و محمدرضا عسگری 

صاحبان کسب وکار و تجارت و ثروتمندان باید خود را مسئول مراقبت از افراد و رفاه آنوان بداننود.

هایاجتماعیناشیازفعالیتشرکتها 


هایحقوقیدرپیشگیریازآسیب

چالش

بی اقبال ،نظیر بیکاران ،عقب افتادگان ،بیماران و که ساالن را یاری کننود .بنوا بوه اصول قیمومیوت،

توان خود برای مدیریت بر سود و ریسوک داشوته و از

طبق نظر کارول ،ای تغییرات در انتظارات اجتماعی از بُعود مصولحتی و داوطلبانوه فراتور رفتوه و بوه
مرور ،ابعاد اخالقی و یا حتی اجباری (قوانونی و اقتصوادی) بوه خوود موی گیورد .زموانی کوه مسوائل
مصلحتی تبدیل به موانع قانونی میشوند ،از بُعد داوطلبانه خارج و به امری ضروری بورای بورآورده
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.1-3مسلولیتاجتماعیشرکتبهعنوانمزیترقابتی 
عواملی همچون مشتریان ،رقبا ،بوازار ،فنواوری ،دولوت ،عوامول فرهنگوی و نظوایر آن باعو ایجواد
تغییراتی در محیط خارجی سازمان به صورت تدریجی و نامحسوس موی شووند و شوکل توازه ای در
محیط رقابتی ایجاد میکنند که تعیی کننده استراتژیها و فعالیتهوای تحوولیافتوه سوازمانی اسوت.

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

حس شهرت و برند خود حمایت کنند .همچنوی جهوانی شودن ،رقابوت تنگواتنگی بورای جوذب و
نگهداشت نیروی کار ماهر ،سورمایهگوذاران و مشوتریان وفوادار بوه هموراه داشوته اسوت .هگوونگی
پاسخگویی شرکت به نیازهای کارکنان ،بازار و مشتریان در گرو پایداری کسبوکار است.

1. Deegan& Gordon
2. Aguinis & Glavas
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کردن نیازهای جامعه بدل می شوند .مسئله دشوارتر ،تشخیص مسائلی است کوه هنووز تحوت حکوم
قانونی قرار نگرفته اند .اگر مدیران از اقتدار خوی

بدون توجه به بُعد مصلحت های اجتماعی بورای



هایاجتماعیناشیازفعالیتشرکتها 


هایحقوقیدرپیشگیریازآسیب

چالش

نویسندگان :سید یحیی موسوی کوهپر ،علی زارع ،مهدی منتظر و محمدرضا عسگری 

دستیابی به اهداف اقتصادی بهره بگیرند ،از لحاظ اجتماعی غیرمسئول شناخته میشووند و پیامود آن
باع

آسیب بوه فوروش کاالهوا ،اسوتخدام کارکنوان ،اعتمواد و حمایوت موالی سورمایه گوذاران و...

میشود (امیدوار.)114 :1387 ،

برای اساس ،همانطور که پی

از ای نیوز مطورح شود ،سوازمان بوا لحواظ اهوداف اقتصوادی و

اجتماعی خود و نگرش دقیق به فرصتها و تهدیدات بیرونی و توانمندیها و ضوعفهوای درونوی،
مسیری را طراحی می کند که در ای محیط متغیر و رقابتی امکان بقا و توسعه داشوته باشود .اموروزه،
ههار عامل محیطی رشد ثروت ،جهانی شدن ،فناوری های ارتبواطی و موارک هوای تجواری موجوب
پی

راندن مسئولیت اجتماعی به صدر تصمیمات استراتژیکی سازمان شدهاند .ای عوامول بوه طوور

گروهی ،به علت قدرتمند ساخت گروه های ذینفع باع تغییر شکل در محیط سوازمانی موی شووند.
ای تغییرات با سرعت بسیار زیادی که برای بهتری استراتژیست های سوازمانی نیوز قابولپوی بینوی
نیست ،اتفاق می افتد .اثرات تعاملی ای عوامل با یکودیگر ،اهمیوت فیلتور مسوئولیت هوای اجتمواعی
بنگاه را برای استراتژی های سازمانی مورد تأکید قرار می دهد (مک ویلیامز و دیگوران.)9 :2006 ،1
با رشد ثروت در جوامع توسعه یافته ،توجه به مسئولیت های اجتماعی و نگرش مسوئولیت خوواهی از
بنگاهها توسط گروههای اجتماعی افزای

یافته است .از طرفی ،با پدیده جهانیشودن ،یوک محویط

محلی تنها لنزی نیست که بتوان مسئله مسئولیت های اجتماعی را از طریق آن مشاهده کورد .تفواوت
فرهنگ ها در سراسر جهان باع انتظارات بسیار وسیع و متنوعی از شورکت هوا شوده اسوت .در فواز
اول جهانی شدن ،شرکت ها قدرتمند شدند و با گسترش فعالیت های خود در سط جهانی ،بور یکّوه
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تازی خود افزودند؛ اما در فاز دوم جهانیشدن ،عوامل جبرانکننودهای پدیود موی آیود کوه توانوایی
محدودکردن توسعه قدرت شرکتها را دارند (مک ویلیامز و دیگران.)12 :2006 ،

2

جریان آزاد اطالعات موجب قدرتمندی مشتریان ،رسانهها و سازمانهای موردمنهواد مویشوود و
نقطه عطفی را پدید می آورد که در آن ،عقاید و گرای های اجتمواعی بوه طوور وسویعی گسوترش
مییابند و مورد قبوول هموه مویشووند .مسوئولیتهوای اجتمواعی بنگواههوا توا حود زیوادی بوه دلیول
جهانی شدن ،به هنی نقطه تحولی نزدیک شوده اسوت و تبودیل بوه اصولی اساسوی در برناموه ریوزی
استراتژیک سازمان ها به ویژه شرکت های جهانی خواهد شد .از طرفی ،مارک هوای تجواری ،هسوته
اصلی موفقیت شرکت ها بوه شومار موی رونود .اموروزه حتوی ارزش موارک تجواری فراتور از ارزش
1. McWilliams
2. NGO
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دارایی های مادی یک شرکت است .مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وسویله ای بسویار موؤثر در
افزای

محبوبیت شرکت ها و باال بردن ارزش مارک تجاری آنها و نیوز حفو سورمایه شورکت در

.)42 :2014

موفقیت شرکتها بر پایه ای امر است که استراتژی آنها بتواند بی قابلیتهای درونوی سوازمان
و فرصت های بیرونی آن به نحوی هماهنگی ایجاد کند که آن شورکت بتوانود در توالش بور مبنوای
هشم انداز و بین خود ،به موفقیت در مأموریت دست یابد .یک خط مشی مسئولیت اجتماعی مؤثر
نیاز هست تا با اقدامات اثرگذار در مورد تدابیر استراتژیک بتواند سازمان را به اهداف اسوتراتژیکی
و مسئولیت های اجتماعی اش برساند .مسئولیت اجتماعی سازمان ،نوعی عامل تمایز رقابتی بورای آن


میباشد و نیز نوعی بیمه و تضمی برای مارک تجاری سازمان است .مسئولیت اجتماعی سازمانهوا،
وسیله ای است که سازمان ها را قادر می کنود بوه تحلیول و بررسوی محویط کلوی تجواری پرداختوه و
استراتژیهای سازمانی مناسبی را تدوی کنند تا عالوه بور محافظوت از شورکت و دارایویهوای آن،
نوعی تمایز رقابتی را نیز پدید آورند (بزرگی .)7 :1383 ،هم هنوی اذعوان موی گوردد کوه سورمایه
گذاری های اجتماعی و بشر دوستانه توسط شرکت هوای فعوال در یوک صونعت ،هوه بوه صوورت
جمعی و هه به صورت جداگانه ،می تواند اثر زیادی بر عملکرد رقابتی آن شرکت ها داشته باشد.

خود معطوف دارند .از لحاظ تاریخی ،سازمان ها با رویکرد ایجاد سود برای سهام داران خود پایودار
ماندهاند.
اما امروزه ای رویکرد برای تضمی بقا کافی نیست .در دنیای مدرن ،سازمان ها با هور انودازه و
در هر بازاری ،باید برای بقا خود رضایت جامعوه را کسوب و حفو کننود و ایو رضوایت فقوط در
صورتی حاصل می شود که جوامع باور داشته باشند عملیات سازمان ها تأثیر سودمندی بر انسان هوا و
محیط زیست باقی می گذارد .مردم عادی ،سرمایه گذاران بالقوه ،سیاست مداران و طیوف وسویعی از
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برای تعریف ،قاعده مند کردن و به تصویر کشاندن نق و مسئولیتی جدید برای سازمان ها است توا
سازمان ها تمرکز و توجه خود را با محوریت رسالت انتفاعی تعریف شده ،بر حوزه ای به نام اجتماع
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شرکتها 

.2-3منافعدرمسلولیتاجتماعی
مسئولیت اجتماعی سازمان ها ،عامل اساسی بقای هر سازمانی است که بوا توجوه بوه ارتباطوات کلیوه
سازمان ها با جامعه ،به موضوع اجتناب ناپذیری تبدیل شوده اسوت .مسوئولیت اجتمواعی سوازمان هوا،

نویسندگان :سید یحیی موسوی کوهپر ،علی زارع ،مهدی منتظر و محمدرضا عسگری 

تمامی گروههای ذینفع ،بر تمامی ابعاد فعالیتهای یک شرکت تأثیر میگذارد (کوران و دیگوران،1

هایاجتماعیناشیازفعالیتشرکتها 


هایحقوقیدرپیشگیریازآسیب

چالش

طوالنی مدت می باشد .مسئولیت اجتماعی شرکت به دلیل ملزم کردن شرکت بوا توجوه بوه نیازهوای

1. Crane
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دیگر ذینفعان سازمان ها را مسئول اثرات اجتماعی ،زیست محیطی و اقتصوادی موی داننود .مسوئولیت
اجتماعی سازمان برای بسیاری از سازمان ها یک حوزه ناشناخته است و آنهوا الزامواً بورای مقابلوه بوا


هایاجتماعیناشیازفعالیتشرکتها 


هایحقوقیدرپیشگیریازآسیب

چالش

نویسندگان :سید یحیی موسوی کوهپر ،علی زارع ،مهدی منتظر و محمدرضا عسگری 

هال

های آینده مجهوز نشوده انود .سوه بُعود مسوئولیت اجتمواعی سوازمان عبارتنود از« :اجتمواعی»،

«محیطزیستی» و «اقتصادی» که به ترتیب دربرگیرنده مردم ،کوره زموی و سوود اسوت (گلچوبیوان،
.)2-1 :1386
مسئولیت اجتماعی سازمان ها برای تمام ذی نفعان جذابیت ویژه ای دارد ،از جمله برای حکومتها
هون وظایف سنتی دولت ها را در سیاست گذاری و حمایت های اجتماعی کاه

می دهد .از سوی

دیگر ،با افزای مقبولیت اجتماعی سازمان ها ،امنیت اجتماعی و محلوی نیوز افوزای موی یابود و در
نتیجه ،ثروت و مالیات بیشتر به دنبال خواهد داشوت .همچنوی  ،بورای شوهروندان هورا کوه در کنوار
آلودگی های زیست محیطی و تغییرات فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضوور سوازمان هوا ،موی تواننود
رفاهی را بی از آنچه دولوت و نسولهوای قبلوی برایشوان خواسوتهانود ،در غالوب انوواع خودمات و
توجهات اجتماعی سازمان ها دریافت کنند .به عالوه ،برای کارکنان هوون هوم از منظور شوهروندی
درونسازمانی ،هم از منظر شهروندی اجتماعی ،نتایج مادی و حتی معنوی قابولتووجهی را برایشوان
به ارمغان خواهد آورد .همچنی  ،برای سهامداران شرکتها نیز دارای جذابیت است ،هرا که نقو
خود را از مهمانی بیگانه به شهروندی مسئول و قابول احتورام در جامعوه تغییریافتوه موی بیننود و البتوه،
آغوشی ام تر از قوانی تجاری برای خود می سازند؛ آغوشی در بط جامعه که از دست دادن ایو
آغوش حتی حکومت ها را با تزلزل روبهرو میسازد ،هه رسد به شرکتها .سازمانها و مودیران در
مقابل مسئولیتها و تعهدات اجتماعی به ههار دسته تقسیم میشوند( .رحمانی)12 :1383 ،
بر ای اساس ،شرکت های پیشورو مخصوصواً در حووزه فنواوری اطالعوات در سوط جهوانی از
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فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

رویکردهای متفاوتی در استراتژی مدیریتی خوود اسوتفاده موی کننود .شورکتهوای پیشورو در حوال
حاضور بورخالف رویکردهوای سونتیتور ،در اسوتراتژی مودیریت تمرکزشوان را بور منوابع انسووانی و
ارتباطات درون سازمانی معطوف داشته اند و منابع مادی و میزان سود سرمایه گذاران از دید آنهوا در
مراحل بعدی توجه قرار دارند (لینز 1و دیگران.)34 :2017 ،
سبک رهبری یا مدیریت در شرکت ،اجازه برقراری ارتباط نزدیک میان کارمندان بوا یکودیگر

میتواند یک محیط با ارتباطات محدود ،ناایم و
و کارمندان با مصرف کننده نهایی را می دهد و یا 

نمیتوان سازمانی پیشرو را پیودا کورده و نوام بورد
دور از اطمینان را بسازد .بنابرای  ،در عصر حاضر 
که به صورت مستبدانه و دیکتاتوری اداره شود ،زیورا در مرحلوه ی اول ،در دنیوای رقوابتی کنوونی،
مدیریت مستبدانه دیگر پاسوخگوی نیازهوای مودیران نیسوت و در مرحلوه دوم ،کارمنودان عالقوه و
1. Lins
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رغبتی به کار در یک محیط غیرتعاملی ،غیرخالق و بسته ندارند (لینز و دیگران)36 :2017 ،
بطور خالصه ،آن دسته از شورکتهوا را مویتووان از لحواظ عملکورد موالی ،مودیریتی ،کیفیوت

را بسازند .در هنی محیطی ،ایده ها به راحتی شکوفا شده و اطالعات بدون لحاظ کردن مالحظوات
خاصی در جریاناند .در ای شرکتها پروژهها پس از تعریف شودن توسوط خوود اعضوای تویمهوا،
انتخاب و در زمان مشخص با همکاری سایر اعضا اجرا و مدیران تیم ها و حتی نق هوا را نیوز خوود

اعضای همان تیم انتخاب مینمایند (سروایس.)1050 :2013 ،1
یکی دیگر از مباحثی که ذیل موضوع منافع در مسئولیت اجتماعی شرکت هوا موی تووان بوه آن
پرداخت،


شرکتها 

آسیبهایاجتماعیناشیازفعالیت

.4مصادیق
آسیبهای اجتماعی ناشی از فعالیتها شرکتها میتواند در حوزههای مختلفی تأثیرگذار باشد که
ذیالً به بیان مهمتری آنها یعنی آسیبهای محیطزیستی ،آسیبهای مرتبط با حقوق مصورفکننوده و
آسیبهای حقوق بشری اشاره خواهیم داشت.
زیستمحیطی 

آسیبهایمحیط

.1-4
محیطزیست (اکوسیستمها ،گونههای گیاهی و جانوری ،هوا ،آب و خاک) حوزه موضوعی دیگور

محیط زیست از مهمتری معضالت جامعه بشری امروز محسوب میشود و بر ای مبنا  ،مسئولیت را
میتوان به ای صورت معنا کرد که انسانها و سازمانها باید با حساسیت و توجوه نسوبت بوه مسوائل

1. Servaes

 .2آلودگی محیطزیست به معنی پرهیز از انتشار آلودگی در هوا (آالیندهها :سرب ،جیوه ،دیاکسید گوگرد ،اکسید نیتروژن،
ذرات مخرب ازون و ،)...اجتناب از انتقال آلودگیها به آب (محیطزیست دریایی ،آبهای سطحی یا زیرزمینی) ،مدیریت
پسماندها بهویژه پسماندهای خطرناک (پسماندهای رادیواکتیو) ،دفع مواد شیمیایی خطرناک و سمی (طبیعی یا تولیدشده توسط
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اجتماعی ،فرهنگی و محیطی رفتار کنند.
بر ای مبنا  ،حفاظت از محیط زیست عبارت است از تالشی که به منظور حف سوالمتی محویط

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

مسئولیت اجتماعی شورکت و تحوت توأثیر تصومیمهوا و فعالیوتهوای آن اسوت .از جملوه مصوادیق
آسیبهوای زیسوتمحیطوی مویتووان بوه «آلوودگی محویطزیسوت» 2اشواره کورد .مسوئله آلوودگی

نویسندگان :سید یحیی موسوی کوهپر ،علی زارع ،مهدی منتظر و محمدرضا عسگری 

محیط کار مناسب جهت ایجاد حس اطمینان ،خالقیت ،آسای  ،حمایت ،اعتماد ،گذشت و تعامول

هایاجتماعیناشیازفعالیتشرکتها 
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چالش

محصوالت ،خالقیت و ...جز شرکتهای پیشرو حساب کرد که در مرحلوه اول توانسوته انود یوک

انسان) و سایر اشکال آلودگی (صدا ،بو ،آلودگی بصری ،ارتعاشات ،تشعشعات ،عوامل عفونتزا مانند ویروس یا باکتری و)...
است.
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و انسان ها ،در سطوح شخصی ،سازمانی یا دولتی ،از محیط طبیعی محافظوت موی کنود .بوا توجوه بوه
رشد جمعیت و تکنولوژی ،محیط بیوفیزیکی گاهی اوقات نادیده گرفته می شود .ای موضووع بایود


هایاجتماعیناشیازفعالیتشرکتها 


هایحقوقیدرپیشگیریازآسیب

چالش

نویسندگان :سید یحیی موسوی کوهپر ،علی زارع ،مهدی منتظر و محمدرضا عسگری 

به رسمیت شناخته شود و دولت ها باید محدودیت هوایی علیوه فعالیوت هوای تخریوب محویط زیسوت
ایجاد کنند (مک ویلیامز و دیگران.)7 :2006 ،
در کشورهای صنعتی ،موافقتنامههای زیسوتمحیطوی داوطلبانوه ،اغلوب یوک پلوت فورم را بوه
شرکتها ارائه میدهند تا حرکتهایی فراتر از حداقل استانداردهای نظارتی را به رسمیت بشناسوند
و از گسترش بهتر فعالیت های زیست محیطوی حمایوت کننود .در کشوورهای در حوال توسوعه ،مثول
آمریکای التی  ،ای موافقتنامه ها معموالً برای اصالح سط قابلتوجهی از عدم رعایوت مقوررات
اجباری استفاده می شوند .هال هایی در هگونگی ایجاد اطالعات پایه ای توافق ناموه هوا ،اهوداف،
نظارت و گزارش ها وجود دارد .با توجه به مشکالت ذاتی در ارزیابی اثربخشی ،آنها اغلوب موورد

سؤال قرار میگیرند و ممک است محیطزیست را تحت توأثیر منفوی قورار دهنود (کوارول:1999 ،1
.)270
امروزه مشکالت محیط زیستی رو به رشد بوده و فعاالن محیط زیسوت ایودههوای بودیعی بورای
حف اکوسیستم ارائه میکنند .تعامل با ای متخصصان می تواند به شرکتها در بهینوه سوازی فعالیوت
آنها کمک نماید .همچنی اقدامات داوطلبانه شرکتها در شناخت آسیبهای محویط زیسوتی ناشوی از
فعالیت های آنان نیز می تواند به بهبود شرایط کمک نماید.
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مصرفکننده 

.2-4آسیبهایمرتبطبا
شرکت ها در قبال مشتریان و مصرف کنندگان (به عنوان بخشی از ذی نفعان خود) مسوئولیت دارنود.
اینها کسانی هستند که از خروجی تصمیم ها و فعالیت های شرکت استفاده می کنند .نیازهای مشروع
مصرفکنندگان بور اسواس اصوول موورد نظور شورکت ،ملول و میثواق بوی المللوی در ابعواد حقووق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگوی عبوارتنود از :امنیوت ،آگواهی ،شونیده شودن ،جبوران خسوارتهوا،
آموزش ،محیطزیست سالم ،احترام به حق حریم خصوصی ،رویکرد پیشگیرانه در برابر تهدیودهای
محصول و ارتقای طراحی جهانی (طراحی محصول قابل استفاده برای همه بر اساس اصول مرتبط)؛
بنابرای  ،الزم است ای حقوق بهطور جدی مورد توجه شرکتها قرار گیرد.
مسئولیت ها در زمینه مسائل مربوط به مصورف کننوده متعودد اسوت .آمووزش و ارائوه اطالعوات
صحی  ،استفاده از فرآینودهای قوراردادی و بازاریوابی عادالنوه و شوفاف ،ارتقوای مصورف پایودار،
طراحی محصوالت و خدمات قابلدسترس و برای هموه بوه ویوژه گوروههوای آسویبپوذیر ،کواه
1. Carroll
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مخاطرات استفاده از محصوالت یا خدمات از طریوق رعایوت اصوول طراحوی جهوانی ،حفاظوت از
اطالعووات و حووریم خصوصووی مشووتریان و مصوورفکننوودگان ،سوواخت و توزیووع مناسووب ،خوودمات

تعهد اجتماعی وقتی تحقق می یابد که یک سازمان به سبب تعهودش بوه توأمی مسوئولیت هوای
اقتصادی و قانونی در فعالیت های اجتماعی درگیر می شود .سازمان فقط آنچوه را انجوام موی دهود
که به آن تعهد دارد .ای شویوه مبتنوی بور دیودگاه کالسویک هوا از مسوئولیت اجتمواعی اسوت .اموا
برعکس تعهد اجتمواعی ،پاسوخگویی اجتمواعی و مسوئولیت اجتمواعی بوه فراسووی اسوتانداردهای
اقتصادی و قانون نظر دارند.


آسیبهایحقوقبشری 

.3-4
هوور انسووانی فووار از جوونس ،رنووگ ،نووژاد و مووذهب دارای حیثیووت برابوور بووا دیگوور انسووانهووا اسووت.
برخورداری از حیثیوت و کراموت انسوانی برابور ،از اصوول بنیوادی حقووق بشور اسوت کوه در هوی
شرایطی تخصیص نمیپذیرد .بنابرای منشأ برخوورداری از حقووق برابور و یکسوان ،حیثیوت انسوانی
برابر و یکسان است نه تعلق به جنس ،نژاد ،مذهب و یا حتی خط مشی سیاست غالب .لذا ،مهم توری
هال

امروزه مسئله توجه به مسائل حقوق بشر و مشکالت ناشی از نقض ای حقوق بنیادی توسوط

نویسندگان :سید یحیی موسوی کوهپر ،علی زارع ،مهدی منتظر و محمدرضا عسگری 

.)38 :2006

هایاجتماعیناشیازفعالیتشرکتها 
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چالش

پشتیبانی ،دستورالعملهای استرداد و فراخوانی و ...از مصادیق آن میباشد (مک ویلیام و دیگوران،

شرکتها است.

دولت ها بایستی از مداخله در حقوق بشر و یا محدود ساخت بهرهمندی افراد از حقوق انسانی خوود
پرهیز کنند .تعهد دولت ها به حفاظت از حقوق بشر آنان را متعهد میسازد تا از افراد و گوروههوا در
برابر نقض ای حقوق توسط اشخاص ثال مراقبت کنند .تحقق حقوق بشر افوراد بودی معنوا اسوت
که دولت ها باید گام های اجرایی مثبتی بردارند تا تموامی افوراد بتواننود از حقووق اساسوی و انسوانی
خود به شکل کامل بهرهمند شوند (پروی .)108 :1393 ،
در ای خصوص الزم است به فعالیت شرکتهای هندملیتی نیز اشاره نماییم .شرکتها اموروزه
حوزه فعالیت خود را توسعه داده و در قالب شرکتهوای فراملوی توانسوتهانود جریوان سورمایه را بوه
خارج از مرزهای ایجاد خود هدایت نمایند .به عالوه ،اگرهوه ایو شورکتهوا در کشوورهایی کوه
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مسئولیت ها و وظایفی میگردند که مطابق آن باید حقوق انسانی افوراد موورد احتورام قورار گیورد و
دولت ها نیز از ای حقوق حمایت نمایند .تعهد به محترم شمردن حقوق بشور بودان معنوی اسوت کوه
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قوانی بی المللی حقوق بشر ،دولت ها را موظف می سازد تا بور اسواس ضووابط مشخصوی عمول
کنند و یا از برخی اعمال مشخص خودداری ورزند تا حقوق انسوانی و آزادی هوای اساسوی افوراد و
گروهها ،ترویج و حفاظت گردد .با عضو شدن در معاهدات بی المللی ،دولتهوا متعهود بوه اجورای
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شکل گرفتهاند ،ممک است قوانینی در جهت حمایت از حقوق بشر باشد ،اما فعالیتهوای آنوان در
کشورهایی که مقررات حقوق بشری ضعیفتری دارند در قبال کارکنان ،بسیار ضعیفتر میباشد.
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چالش

نویسندگان :سید یحیی موسوی کوهپر ،علی زارع ،مهدی منتظر و محمدرضا عسگری 
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شرکتهای فراملی افزون بور دسوتاوردهای مناسوب و مطلووبی کوه در عرصوههوای مختلوف بوه
جاگذاشتهاند ،آسیبهایی به ویژه در حوزهی حقوق بشر رقمزدهاند .ای موضوع بوه یوک مسوئلهی
اختالف برانگیز در حوزه ی حقوق بی الملول بشور منجور شوده اسوت کوه آیوا شورکتهوای فراملوی
تعهدات حقوق بشری دارنود؟ در پاسوخ بوه ایو پرسو  ،دو رویکورد اصولی شوکل گرفتوه اسوت:
نخست ،رویکرد اخالقی که معتقد است حقووق بشور بوه عنووان تعهودات بنیوادی اخالقوی از پوی
موجود ،به همه موجودیت ها ازجمله شرکتهای فراملی قابل انتسواب اسوت .دوم ،رویکورد نهوادی
که می گوید حقوق بشر همان حقوقی است که در اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و اسوناد بوی المللوی
بعدی آمده است و اینکه دولتها متعهدان اصلی در قبال حقوق بشر بوه شومار مویآینود .بوه اعتقواد
رویکرد اخیر ،عدم انتساب مستقیم تعهدات حقوق بشری به شرکت های فراملی ،روش مناسب توری
برای صیانت از حقوق بشر است (محمودی و صدیقیان کاشانی.)829 :1397 ،
واقعیت آن است که شرکت های تجاری حتی شرکتهایی که در قالب شرکتهای فراملی هسوتند
تابعان حقوق بی الملل محسوب نشده و امکان پوذیرش تعهود توسوط آنهوا ذیول معاهودات حقووق
بشری وجود ندارد .در برخی کشورها نیز به دلیل قدرت باالی ای شرکتها امکان تحمیول تعهودات
حقوق بشری در آنها نیست.
شرکتها 

آسیبهایاجتماعیدرفعالیت

.5پیشگیریاز
پیشگیری را می توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی برشومرد کوه دربردارنوده
مجموعه راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیتهوای بازدارنوده از وقووع
جرم و کجروی طراحی و تدوی میشود (علیوردی نیا.)37 :1393 ،
پیشگیری مویتووان جنبوه کیفوری داشوته باشود و بوا ارعواب از مجوازات اشوخاص را بوه سومت
خودداری از ارتکاب جرم سوق دهد .به عالوه ،ازآنجاکه تشدید مجازات هم حتی مانع از ارتکاب
جرم نیست ،لذا شکل دیگری از پیشگیری تحت عنوان پیشگیری غیرکیفری شکل گرفته است کوه
در ارتباط با فعالیتهای شرکتها ذیالً مورد بررسی قرار میگیرد.
شرکتها 

فعالیتهای

.1-5پیشگیریکیفریاز
پیشگیری کیفری عبارت است از مجموعه تدابیر و اقداماتی که هدف از اعمال آن کواه جورم و
بزه ،ترس و ارعاب در مجرمان برای عدم تکرار جرمهای بعدی ،جلوگیری از مجرم شدن مجرموان
بالقوه تأدیب افراد جامعه علیالخصوص مجرمان با هدف افوزای نظوم و امنیوت عموومی و فوردی

کاه

انگیزهها و فرصتهای مجرمانه در افراد جامعه ،دفاع از حقوق قربانیوان جورم در هوارهوب

قانون میباشد (بیات و دیگران.)30 :1387 ،

حقوقی نیز وجود دارد؟ بر ای اساس ،بایود بوه دنبوال قووانینی بوود کوه بورای شورکتهوا بوه عنووان
اشخاص حقوقی امکان مسئولیت کیفری قائل باشند.
در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ماده ( )20قانون مجازات اسالمی مقرر میدارد:
«درصورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده( )143ایو قوانون مسوئول شوناخته شوود ،بوا توجوه بوه
شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم موی شوود؛ ایو امور
مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:


الف -انحالل شخص حقوقی ،ب -مصادره کل اموال ،پ -ممنوعیت از یوک یوا هنود فعالیوت
شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پونج سوال ،ت -ممنوعیوت از دعووت عموومی
برای افزای سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ،ث -ممنوعیت از اصدار برخوی از
اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ،ج -جزای نقدی ،چ -انتشار حکم محکومیت به وسیله
رسانهها.
تبصره -مجازات موضوع ای ماده ،در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عموومی غیردولتوی در
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میباشد ،ای است که با توجه بوه طبیعوت مجوازاتهوا ،آیوا امکوان پیشوگیری کیفوری از اشوخاص
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چالش

اگرهه پیشگیری کیفری در خصووص اشوخاص حقووقی کوارایی دارد ،اموا سوؤالی کوه مطورح

مواردی که اعمال حاکمیت میکنند ،اعمال نمیشود».
بر ای اساس ،در حوزههای مختلفی که فعالیوت شورکتهوا ممکو اسوت موجوب آسویبهوای
اجتماعی گردد ،امکان ،جرمانگاری و تعیی مسئولیت کیفری شورکتهوا وجوود دارد .بوا توجوه بوه
صورت گرفته و لذا ،پیشگیری کیفری در ای زمینه مؤثر خواهد بود.

شرکتها 

.1-2-5پیشگیریاجتماعیازفعالیت
پیشگیرى اجتماعی بر بسیج اشخاص وگروههایی استواراست که می توانند درخصووص رفوع موانوع
مشارکت عموم در توسعه پایدار و ایجاد جوامع سالم و پایدار کمک کنند .پیشگیرى اجتماع به
دنبال بهبود توانای مردم براى زندگ در محیط ام و مشارکت کامل در محویط اجتمواع اسوت؛
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شرکتها 

فعالیتهای

.2-5پیشگیریغیرکیفریاز
پیشگیری غیرکیفری شامل پیشگیری اجتماعی و وضعی میباشد که ذیالً در ارتباط بوا فعالیوتهوای
شرکتها و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ناشی از آن مورد بررسی قرار میگیرد.
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اهمیت بقا  ،دوام و اعتبار شرکت ،رعایت مقررات مربوطوه در ایو خصووص از سووی شورکتهوا

57



ای نوع پیشگیرى در مورد سرهشمههای معضالت اجتمواع اعموال مویشوود (محمدنسول:1391 ،
.)59
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چالش

نویسندگان :سید یحیی موسوی کوهپر ،علی زارع ،مهدی منتظر و محمدرضا عسگری 

الف -مسئولیت احتیاط :
تالش داوطلبانه از سووی سوازمان بوه منظوور رسویدگی بوه مسوائل و معضوالت جامعوه اسوت .ایو
مسئولیت یعن صورف نظور کوردن از پوول و زموان بوراى خودمات داوطلبانوه ،همکوارى داوطلبانوه،
کمکهاى داوطلبانه که بیشتر بحو

و جودلها در موورد مشوروعیت و حودومرز مسوئولیت اجتمواع

شرکتها بر همی موضوع تأکید دارد؛ برخ از ایو مووارد شوامل :بالیواى شوهرى ،معضوالت موواد
مخدر ،مشروبات الکل  ،فقر ،جرم ،بیسوادی،کمبود بودجه آموزش و غیره است (حسواس یگانوه
و برزگر.)219 :1392 ،
مدل کل مسئولیت صنف پذیرفته شده ،توسط «کیت دیویس » ارائه شده اسوت .دیوویس پونج
1

قضیه عمده را فهرست کرده و توضی می دهد که هرا و هگونه کسب وکارها باید متعهد باشند توا
اقدامات را به عمل آورند که از رفاه جامعه و همچنی  ،سوازمان حمایوت مویکننود وآنهوا را بهبوود
میدهند (دیویس.)650 :1975 ،
ب -شفافسازی در فعالیت شرکتها:
معموالً رسم بر ای است که وقتی سازمان یا فعالیتی اعم از دولتی یا خصوصوی ،آغواز یوا بوازنگری
می شود ،تحلیلگران روش های سازمانی کوه هوم کارشناسوان مودیریت انود و هوم آشونا بوا آخوری
تکنولوژی های ابزاری و آمار ،با بح های گروهی ،روش های کار و پیاده کردن اهداف شرکت ها
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را طراحی میکنند و برای هر یک از فعالیتها و زیرمجموعهها ،فرمهایی را پی بینی میکننود کوه
مونعکسکننوده فعالیووتهوای سوازمانی و کووارکرد افوراد باشوود .بوا اسوتخراج آموواری مرتوب از ایو
فرم هاست که بطور شفا ،نتایج و فعالیت های یک سازمان بدسوت موی آیود و بورای جامعوه ،نشوانگر
فعالیت دولت ،و برای مسوئوالن ،نشوانگر کوارکرد و مشوارکتپوذیری کارکنوان سوازمانی اسوت و
هگونگی دسترسی به اهداف سازمانی را تبیی میکند.
از اینجا درمی یابیم کوه بودون علموی کوردن روش هوای سوازمانی ،فعالیوت هوا همچنوان کودر و
غیرشفاف باقی خواهد ماند .در تموام سوازمانهوای رسومی و غیررسومی ،اینگونوه آمارهوای جوانبی
می تواند همراه با بهبود روش ها قابل حصول باشد؛ ولی همواره با کمتری توجه روبرو بوده ،و اگور
هم روزی مسئله جمعآوری آنهوا مطورح شوده ،ضوم حفو روشهوای سونتی گذشوته بوا صورف
هزینه های اضافی ،برخی اقدامات ناقص صورت گرفته اسوت .بورای شوفاف سوازی فعالیوت هوا الزم
1. Kate Davic
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است سازمان ها روش های مدیریتی را جایگزی روش های سنتی گذشته کنند ،کاری که امروزه در
همه کشورهای مردمساالر رواج یافته است .در ای مسویر ،اگور اقودامی اساسوی بور اسواس آخوری

بسیاری از نارضایتی ها که در اثور عودم اطوالع از فعالیوت هوا و ناکوارایی هاسوت را از میوان بردارنود
(علیزاده.)44 :1393 ،
ج -پاسخگویی مدیران شرکت
یک سیستم پاسخگویی نوعی مبادله است که طی آن بخشی از قودرت خوود را بوه نحووی کوه هور



یک از طرفی به دیگوری نیواز داشوته باشود ،مبادلوه موی کننود (هیووز .)282 :1392 ،پاسوخگویی از
ابزارهای کنترل و نظارت بر قدرت و مقابله با سو استفاده از قدرت است .بنابرای  ،در همه نظام هوا،
فرآیندها و سازوکارهایی برای اعمال شاخه اجرایی دولت پی بینی شده است .اگر دولت پاسخگو
نباشند ،مستبد و فسادانگیز خواهند شد .الزمه دموکراسی داشوت یوک سیسوتم پاسوخگویی مناسوب
است .سازمان ها و شرکت ها به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایسوت در برابور آنهوا
پاسخگو باشند (هیوز.)283 :1392 ،
فقدان پاسوخگویی موجوب بوی اعتموادی و در بوی اعتموادی دموکراسوی و شوهروندی مفهوومی
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گمارند .و بهرهوری افراد در سازمان را زیر ذرهبی گذارند و برای ارتقوای آن کوشو

کننود ،هوم

هایاجتماعیناشیازفعالیتشرکتها 
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چالش

تجارب جهانی صورت گیرد ،سازمان ها می توانند هم به بهبود روش ها و توسعه خدمات خود همت

نخواهد داشت .پاسخگویی مبنای هر جامعهای است که ادعا مویکنود دموکراتیوک اسوت .اموروزه
دستگاه های دولتی نیز با نوعی تعوار

و دوگوانگی مواجوه انود :از یوک سوو ،در مقابول مردموان و

میکند که در عمل مغایر خواست و انتظارات شهروندان آنهاست (الوانی.)17-16 :1393 ،

اخالقی ،قوانی و مقررات ،عدالت و برابری ،صورفه جوویی در منوابع ،کوارایی در تولیود ،مشوارکت
دادن آنها و توانمند کردن ارباب رجوع را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهنود .دانشومندان علووم
اداری برایس اصالح نظام اداری و کارآمد ساخت آن روش های مختلفوی را پیشونهاد کورده انود .از
جمله مهمتری ای روشهوا ،طراحوی و اجورای یوک نظوام پاسوخگویی کارآمود اسوت (هوابرم ،1
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د -افزای آگاهیهای عمومی شهروندان:
با افزای آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف ،انتظارات آنهوا از سوازمان هوای دولتوی
نیز دستخوش تحوالت زیادی شده است .شهروندان در سازمان های دولتی انتظار دارنود کوه اصوول

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

سازمان های ملی خود احساس مسئولیت می کنند و باید در برابر نیازهای آنوان پاسوخگو باشوند و از
سوی دیگر ،الزامات بی المللی و نیروهوای جهوانی آنوان را وادار بوه اعموال روش هوا و شویوه هوایی

1. Haberman
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شرکتها 

.2-2-5پیشگیریوضعیازفعالیت
پیشگیری وضعی شامل اقدامات و روشهای براى کاه فرصوت جورم اسوت کوه بوه سووى شوکل
کامالً خاص از جرم نشانه می رود؛ همچنی  ،متضم طراح و مدیریت محیط بی واسطه (صوحنه و
محل وقوع جرم) یا همان نظارت و تحت نفووذ درآوردن هرهوه پایودارتر و سوازمانیافتوهتور محول
وقوع جرم است ،به طوری که زحمات و خطرات ناش از اقدام براى ارتکاب جرم را افوزای
و سود حاصله ،که در نظر بیشتر مجرمان جلوهگر میشود ،را کاه

داده

دهد (صفارى.)12 :1388 ،

الف -تعهد به نفع ثال :
از جمله اقداماتی که میتوان در مورد پیشگیری وضوعی از آسویبهوای اجتمواعی شورکتهوا بیوان
نمود ،درج تعهود بوه نفوع ثالو اسوت .قلمورو اصول آزادی ارادههوا محودود بوه متعاقودی عقوود و
قراردادها نبوده و میتواند به اشخاص ثال نیز تسری پیدا کرده و آنها را تحت تأثیر اعمال حقووقی
خود قرار دهد .به عبارت دیگر ،متعاقدی می توانند به صورت مستقل و یا بطور شرط ضم عقد بوه
نفع اشخاص ثال حقی را قائل شوند که در نظام حقوقی کشور ما به «تعهد به نفع اشوخاص ثالو »
موضوع بند دوم ماده  196قانون مدنی معروف گردیده است.
ب -الزام شرکتها به ارائه گزارش خودارزیابی سازمانی:
برای بهبود مستمر عملکرد شرکتها ،یکی از روشها خودارزیابی سازمانی است که در ایو روش
وظیفه سنج عملکرد شرکت به خود شورکت واگوذار مویشوود .در شویوه خودارزیوابی شورکت
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مواردی ممک است موجوب آسویب اجتمواعی ناشوی از فعالیوتهوای او گوردد را تعیوی و سوپس،
پیرامون فعالیت خود در یک سال گذشته خودارزیابی انجام داده و آن را منتشر مویکنود .عملکورد
شرکت در مقایسه با سال قبل میتواند بهبود وضعیت شرکت در ای خصوص را نشان دهد.
نتیجهگیری 

بحثو
مسئولیت اجتماعی شرکت ها و گزارش اجتماعی ،به دلیل افزای آگاهی اجتماعی درباره توأثیرات
شرکت ها بر جامعه و محیط زیست ،برای شرکت هوا بوه اموری حیواتی تبودیل شوده اسوت .ایو امور
مسئولیت هایی را پوش می دهد که شورکت هوای تجواری در مقابول جامعوه ای کوه در آن فعالیوت
میکنند ،دارند .از ایو مفهووم در هور کشوور بوا توجوه بوه تفواوتهوا و گسوتردگی نووع مسوئولیت
اجتماعی ،برداشت های مختلفی شده است و امروزه مسئولیت اجتماعی بوه عنووان مکانیسومی بورای
کنترل و اطمینانبخشی در جهت انطباق شرکت بوا قووانی و اسوتانداردهای اخالقوی بکوار مویرود.
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درخصوص گفتمان های حاکم بر نظریه مسئولیت اجتماعی شرکت ها باید گفوت نظریوات مختلفوی
هون دیدگاه غیرسنتی (بورژوا) در قالب گفتمان اقتصاد سیاسی ،نظریه قانونی بودن ،نظریه ذینفعوان

اساس ،می توان به مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان مزیت رقابتی و منافع در مسوئولیت اجتمواعی
شرکت ها اشاره کرد .آسیب های اجتماعی ناشی از فعالیت هوا شورکت هوا موی توانود در حووزههوای
مختلفی تأثیرگذار باشد که شامل آسیبهای محیطزیستمحیطی ،آسیبهای مرتبط با مصرفکننوده
و آسیبهای حقوق بشری مویباشود .در خصووص پیشوگیری از آسویبهوای اجتمواعی در فعالیوت
شرکت ها دو رویکرد کیفری و غیرکیفری وجود دارد .پیشگیری کیفری از فعالیتهای شورکتهوا
شامل قوانینی است که اقدامات مخرب اجتماعی ناشی از فعالیت شرکت ها را جرمانگاری نمووده و


اگرهه پیشگیری کیفری در خصوص اشخاص حقوقی کارایی دارد ،اما با وجوود مواده ( )20قوانون
مجازات اسالمی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی قابل پذیرش است .پیشگیری غیرکیفری از
فعالیت های شرکتهوا شوامل پیشوگیری اجتمواعی (مسوئولیت احتیواط  ،شوفافسوازی در فعالیوت
شرکتها ،پاسخگویی مودیران شورکت و افوزای آگواهیهوای عموومی شوهروندان) و پیشوگیری
وضعی (تعهد به نفع ثال و الزام شرکتها به ارائه گزارش خودارزیابی سازمانی) میباشد.
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ضرورت حرکت به سمت مسئولیت اجتماعی نیز در عملکرد شرکت ها قابل مشاهده اسوت .بور ایو

هایاجتماعیناشیازفعالیتشرکتها 


هایحقوقیدرپیشگیریازآسیب

چالش

(سازمان ها یا افراد ذینفع) و غیره بر ای امر تأکید دارند .عوالوه بور بنیوان هوای نظوری مطورح شوده،

پیشنهادها 
 .1تدوی و ارائه الزامات و محرکهای الزم برای گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی
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 .2مدیریت امور مسئولیت اجتماعی شرکت ها از طریق بازبینی وضوعیت موجوود ،ایجواد آگواهی و
تعهد و برنامهریزی برای اجرای تعهدات.
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