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Corporate Social Responsibility 

? 
 هؼإٍلیت اجتوبػی ثٌگبُ



ِ  ّبی هذل  ِ  دس ؿشکت اجتوبػی هؼإٍلیت اٍلی  گـت ظبّش 1960 دّ
ِ  کِ  ثِ هؼتمین ثطَس سا ؿشکت اجتوبػی هؼإٍلیت "اجتوبػی" جٌج

  سثط  لبًًَی ٍ التصبدی  ّبی هؼإٍلیت  ٍسای ٍ ثبالتش ّبیی  هؼإٍلیت
   .(1979 کبسٍل،) داد هی 

  دٍػتبًِ ًَع ٍ داٍطلجبًِ ّبی فؼبلیت  ثب هتشادف  CSRثؼیبسی ثشای
 کوک  یب اجتوبػی هـکالت سفغ ثشای کِ ثَد ٍکبس کؼت ّبی ػبصهبى 
 ؿذُ طشاحی ّبی ؿشکت  تَػط جبهؼِ هحشٍم  ّبی گشٍُ ثِ سػبًی

 .ثَد



 
ِ  اٍاخش دس ُ  1990 دّ ِ طَس CSR ایذ   تَػط جْبًی ث

 ٍ غیش دٍلتی  ّبی ػبصهبى ٍ  ّب دٍلت ،جبهؼِ
 .گشفت لشاس تأییذ هَسد کٌٌذگبى  هصشف

 هتحذ، هلل ػبصهبى ّوچَى ثیي الوللی ّبی ػبصهبى  
  ٍ تَػؼِ، ٍ التصبدی ّوکبسی ػبصهبى جْبًی، ثبًک

 ثلکِ کشدًذ، تبییذ سا CSR تٌْب ًِ کبس الوللی ثیي ػبصهبى
  هٌظَس ثِ سا کبسی دایوی ّبی ٍاحذ  ٍ دػتَسالؼول ّب

ِ ٍجَد  اجتوبػی هؼإٍلیت تشٍیج ٍ پظٍّؾ    .آٍسدًذ ث



 

CSRتؼشیف 
 
اجتوبػی ثٌگبُ تؼْذ هؼتوشی اػت تَػط ثٌگبُ ثب ّذف   هؼَؤلت

سفتبس اخاللی، هـبسکت دس تَػؼِ التصبدی ثب تبکیذ ثش ثْجَد 
 ٍ خبًَادُ آًبى ٍ جبهؼِ ثطَس کلی اجشا  کیفیت صًذگی ًیشٍی کبس 

 (The World Business Council)هی ؿَد      
 

  اداسُ کؼت ٍ کبس ثِ گًَِ ای کِ اًتظبسات اخاللی، لبًًَی، التصبدی
 .کبس داسد سا  ثشآٍسدُ کٌذ ٍ ػوَهی کِ جبهؼِ اص کؼت ٍ

(Business for Social Responsibility)  

   



 کِ ثش اػبع آى ؿشکت ّب ثطَس داٍطلجبًِ تصوین ثِ هفَْهی
.  هـبسکت دس ػبختي یک جبهؼِ ثْتش ٍ هحیط پبکیضُ تش هی گیشًذ

هفَْهی کِ ثب تَجِ ثِ آى ؿشکت ّب ًگشاًی ّبی اجتوبػی ٍ صیؼت 
دس تؼبهل ثب ػولیبتی کؼت ٍ کبس دس فؼبلیت ّبی هحیطی سا 

 (the European Commission) .خَد دس ًظش هی گیشًذ ریٌفؼبى
 
 هـبسکت ٍ ّوکبسی ؿشکت ّب دس تَػؼِ التصبدی پبیذاس 

 
  فؼلی، ثذٍى ًمض هٌبثغ ًؼل ّبی   دیٌفؼبىثشآٍسدُ کشدى ًیبصّبی

 آیٌذُ ثشای ثشآٍسدُ کشدى ًیبصّبی خَد
 (  ثٌیبد هذیشیت کیفیت اسٍپب) 

CSR  تؼشیف  



    ِ  1950-60  دّ
  

  ِ  1990دّ

 ػبصهبًی اجتوبػی –کالى  ػطح تحلیل 

 هذیشیتی الضاهی –اخاللی  ًظشیجْت  گشایی 

 ضوٌی آؿکبسا اخاللیجْت  گشایی 

  ثیياستجبط 

CSR&CFP 

تشکیت   ثحث ٍ جذلثذٍى 
 ًضدیک

  

 سًٍذ پظٍّؾ هؼئَلیت اجتوبػی ثٌگبُ: 1جذٍل 

 

 

 

Corporate Financial Performance (CFP) 



 هْنًظشیِ  ّبی  اصلی هَضَع  ّبی 
  

تؼْذات اصوَل اخاللوی ٍ   
 ٍ کبساجتوبػی کؼت 

Bowen 

 (1953) 

 ِ  دّ

60_ 1950 

 & Wallich ػالیك ؿخصی آگبّبًِ

McGowan (1970) 

  ِ  1970دّ

الگَی ػولکوشد اجتووبػی   
 ؿشکت

Carroll (1979); Wartick 

&Cochran(1985); 

Wood(1991) 

  

  ِ  1980دّ

ٍ هذیشیت  ریٌفؼبىًگشؽ 
 اػتشاتظیک

Freeman(1984);  

Clarkson (1995) 

Jones(1995); Hart(1997) 

  ِ  1990دّ



کِ اهشٍص حمَق  آًچِ دس ؿشح  ػبل ّبکِ طی  ٍاطگبًیثشخی اص  
یب هؼإٍلیت اجتوبػی  ( Corporate citizenship)ؿْشًٍذی ؿشکت 

ِ کبس هی ؿَدًبهیذُ  ُ اًذثشدُ  ث  :ؿذ
 

    (Corporate social responsibility-CSR1)             ؿشکتهؼإٍلیت اجتوبػی 

     (Corporate social responsiveness-CSR2)ثَدى اجتوبػی ؿشکت پبػخگَ 

                             (Carroll’s pyramid of CSR) اجتوبػی ؿشکت هؼإٍلیت  

 (  CSR3-Corporate social rectitude/ethics)      ؿشکت  اجتوبػی اخالق /ؿشافت

 Corporate social religion-CSR4))                                 اجتوبػی ؿشکت هزّت 

 (Corporate social performance-CSP)                         ؿشکتاجتوبػی ػولکشد 
 

 (  Corporate social relationships)                           سٍاثط اجتوبػی ؿشکت 
 (Corporate social reputation)                                ؿشکتاجتوبػی ؿْشت 

 
 
 
 
 
 



CSR نقشه راه  



 
 
 

 هؼإٍلیت  ّبی التصبدی

 
 هؼإٍلیت  ّبی 

 ًَع  دٍػتبًِ

 هؼإٍلیت  ّبی لبًًَی   

  هؼإٍلیت ّبی اخاللی

 هطلَة

  
  
  

 اًتظبسهَسد 

  
  
 

 الصم
  
  
 

 الصم

 
 خَة ػبصهبًیؿْشًٍذ 

  
  

 
 ثَدىاخاللی 

  
  

 
 اص لبًَىپیشٍی 

   
 
 

   ػَددّی  

 ػطَح هؼإٍلیت اجتوبػی ؿشکت



ُ ّبی  ّن پَؿبًی حَص
قاًًَیٍبُؼددرایيحَزُضرکتّوسهاىدٍ.اخاللی/التصبدی

درایيفؼالیتّاتقریباًتواهی.هیدّداقتصادیراهدًظرقرار
ِطَرحَزُ، کِباضرکتّایی.اًفؼالیباقاًَىهطابقتداردب

،هؼوَالًدرهیکٌٌداّدافاقتصادیٍاخالقیدرراُخیریِخرج
.هیگیرًدایيحَزُقرار

بسیارکویٍجَدداردکِدرػیيفؼالیتّای. لبًًَی/التصبدی
 .باضدغیراخالقیاقتصادیٍقاًًَیبَدى،

ِیکًِِهیضَدفؼالیتّاییضاهل. اخاللی/لبًًَی سَدآٍرٍاسط
بَدى،بلکِصرفاًبِدلیلاخالقیٍقاًًَیبَدىآىتَسطضرکت

ِطَرهؼوَالًفؼالیتّاایي.هیضَداًجام ًیسغیرهستقینسَدراب
 .هیآٍرًدارهغاىبِ


 



 اخاللی/لبًًَی/التصبدی
کِهؼوَالًازطرفسطَحپاییيهطرحٍفؼالیتّایی

ٍاصَلاخالقیتحریکقاًَىگساریتَسطسیستن
ِػٌَاى.ضدُاًد برایتَقفٍالوارتهثال،تصوینضرکتب

ِیخَد،کاًاداییفرٍضگاُّایفرٍشسیگاردر ٍِاسط ب
هراجغٍاکٌصپیصبیٌیاقتصادیکِباًگراًیّای
ارجاع)اخالقیهطرحٍاجراضدًگراًیّایٍقاًَىگساری
 (.1994،ّیٌسِل:دادُضَد



اخاللی  
 هحض

التصبدی 
 هحض

 لبًًَی هحض

 اخاللی/لبًًَی

 التصبدی/لبًًَی

 اخاللی/التصبدی

لبًًَی /التصبدی
 اخاللی

 (2003ٍ کبسٍل،  ؿَاسصس)           اجتوبػی ؿشکت هؼئَلیت هذل ػِ حَصُ  



 هحیط کبس

 ثبصاس

ُ ی تأهیي  صًجیش

 جبهؼِ

 هحلی، چبسچَة ّبی

 ثیي الوللیهلّی، ٍ 

 فؼبلیت ّبی اصلی

Core Business 

 ًَع دٍػتبًِ  اجتوبػی

Social/Philanthropic 

 لبًًَی  فؼبلیت ّبی

Legal Activity  



 
ِ طَس ِ ّبیکلّی  ث هشتجط ثب هؼإٍلیت اجتوبػی ؿشکت ثِ  ًظشی
ِ یچْبس  :هی ؿًَذاصلی تمؼین  دػت  

ِ ّبی ٍ اثضاسی ثشای خلك ثشٍت ثَدُ ػبصهبى . اثضاسی یب التصبدی ًظشی
ّش گًَِ ثٌبثشایي . سا خلك ثشٍت هی داًذ ػبصهبى تٌْب هؼئَلیت 

کِ ثب خلك  هی ؿَدفؼبلیت اجتوبػی ػبصهبى تٌْب صهبًی پزیشفتِ 
 .ثشٍت ّوشاُ ثبؿذ

ِ ّبی در ارتباط با  به خصوصاجتماعی سازمان قدرت . ػیبػی ًظشی

. می شوندقدرت مطرح نظریه این سیاسی مرتبط با عرصه  جامعه و در 

و حقوق و یا شرکت در  نقش هاپذیرش  به سمتاین نظریه سازمان را 
 .می کندخاص اجتماعی هدایت  فعالیت های

  



 
 

ِ ّبی ِ ّب اص ػَم گشٍُ دس .اجتوبػی یکپبسچگی ًظشی   ،ًظشی
  ایي .ؿَد اجیي اجتوبػی ًیبصّبی ثب هی ثبیؼت ػبصهبى کؼت ٍکبس

ِ ّب   ٍ سؿذ، ٍ تذاٍم ثشای کؼت ٍکبس کِ ّؼتٌذ ثبٍس ایي ثش ًظشی
 .اػت ًیبصهٌذ جبهؼِ ثِ ایجبد، ثشای حتی

ِ ّبی ِ ّب اص گشٍُ ایي .اخاللی ًظشی   ثیي استجبط کِ هؼتمذًذ ًظشی
  ایي ثش .اػت ؿذُ احبطِ اخاللی اسصؽ ّبی ثب کؼت ٍکبس ٍ جبهؼِ
  چـن اًذاص اص ؿشکت اجتوبػی هؼإٍلیت ّبی چـن اًذاص اػبع،
  هؼإٍلیت ّبی ثبیذ ؿشکت ّب ثٌبثشایي، ٍ گشفتِ ًـأت اخاللی

ِ ػٌَاى سا، اجتوبػی  ًظش دس دیگشی چیض ّش اص فشاتش اخاللی، الضام ث
 .گیشًذ



طشاحی 
 ػخت افضاسی

 پی سیضیٍ 
 ػبصهبى

ِ ػبصیٍ  ّوؼَػبصی ِ طَسی فشایٌذّباجتوبػی ؿشکت دس  هؼإٍلیت ّبی یکپبسچ کِ صیشػبختی ؿکل گیشد کِ ثِ تمَیت،  ث
اصلی هذیشیت  فؼبلیت ّبیکن کٌذ؛  ثلٌذهذتاجتوبػی ؿشکت دس  هؼإٍلیت ّبیهتؼبدل، ٍ پبیذاس کشدى تؼْذ کبسهٌذاى ثِ 

 :دس ایي صهٌیِ ػجبستٌذ اص
 اصلی اسصؽ ّبیاجتوبػی ؿشکت ٍ  هؼإٍلیت ّبیثشلشاسی استجبط ثیي 1.

 تؼییي ػبختبس هذیشیت2.

 ًظبم هٌذایجبد تـشیفبت استجبطی 3.

طشاحی 
 ًشم افضاسی
 ػبصهبى

ُ ی پغ اص ایجبد پـتیجبًی ػبختبسی کِ دس هشاحل لجل ایجبد ؿذ، افوضایؾ آگوبّی هوذیشاى ٍ کبسهٌوذاى ػوبصهبى        دسثوبس
اصولی هوذیشیت دس ایوي صهٌیوِ      فؼبلیت ّبی. هؼإٍلیت ّبدس ایي  آى ّباجتوبػی ػبصهبى ٍ هـبسکت دادى  هؼإٍلیت ّبی

 :ػجبستٌذ اص
ُ ػبصی1.  هٌبثغ اًؼبًی فؼبلیت ّبیاجتوبػی ؿشکت دس  هؼإٍلیت ّبی پیبد

 ثشای کؼت اطویٌبى اص پزیشؽ کبهل آًْب اسصؽ ّبتمَیت 2.

 ثشای یبدگیشی اص طشیك تجشثِ فشصت ّبییدادى 3.

 حوبیت اص هـبسکت کبسکٌبى دس اجتوبع4.

ػٌجؾ 
 ػولکشد

ِ ّوبیی اجتوبػی ؿشکت اص طشیك ًظبست هؼتوش ثش ػولکشد ٍ ؿٌبػبیی  هؼإٍلیت ّبیٍ تؼْذ ثِ  اسصؽ ّبتمَیت  کوِ،   صهیٌ
ِ هٌظوَس   پیـشفت ّبگضاسؽ . چِ دس ػطح فشدی ٍ چِ دس ػطح ػبصهبًی، ًیبص ثِ استمب ٍ ثْجَد داسًذ توشکوض ثیـوتش ثوش     ثو

 :اصلی هذیشیت دس ایي صهٌیِ ػجبستٌذ اص فؼبلیت ّبی. اجتوبػی ؿشکت هؼإٍلیت ّبی
ُ ػبصی1.  هؼیبسّبی پبػخگَیی پیبد

 اجتوبػی ؿشکت هؼإٍلیت ّبیاًتظبسات ػولکشد فشدی ثب اّذاف  ّوؼَػبصی2.

ِ ی3.  کؼت ٍکبسدس ػطح  هـَق ّبیی اسائ

 ػبصهبى پیـشفت ّبیگضاسؽ 4.
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