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What are the financial challenges of social responsibility from a sociological 

perspective of public law 

 

Abstract 

Correct inference from the financial challenges of social responsibility in the field of 

public law based on the perception of its existence as a social manifestation and an 

internal nature in Islamic society in terms of what it is and a reasonable answer to the 

question of what are the financial challenges to corporate social responsibility in What 

is the sociological framework of Iranian public law? Corporate social responsibility 

pathology is one of the efficient methods in this regard. The research method is 

library-based and descriptive-analytical. The most important results of this article 

indicate that companies face various challenges, including legal challenges and 

financial challenges. Be. 

In the field of corporate social responsibility, it can be said from a legal point of view, 

corporate responsibility for respecting human rights standards is an issue that has been 

considered by companies themselves and by other governments and international 

organizations and consumers and social movements, and many Large companies have 

mentioned respect for human rights in addition to their work values and work ethic. 

Keywords: Corporate, social responsibility, public law, financial challenges. 
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 چیستی چالش های مالی مسئولیت اجتماعی از منظر جامعه شناسی حقوق عمومی
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 چکیده

ذیحق آن   ادراک   براساس در حوزه حقوق عمومی  اجتماعی    ی مسئولیت درست از چالش های مال   استنباط 

به عنوان یک نمود اجتماعی و یک ماهیت درونی در جامعه اسالمی از حیث چیستی آن و جواب معقول 

ل است که چیستی چالش های مالی فراروی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در چارچوب جامعه ابه این سو 

آسیب   چیست؟  ایران  عمومی  حقوق  های شناسی  شناسی  روش  از  یکی  ها  شرکت  اجتماعی  مسئولیت 

تحلیلی    -روش تحقیق، با استفاده از روش کتابخانه ای و به صورت توصیفیکارآمد در این باره می باشد.  

ها با چالش های مختلفی روبرو هستند از مهم ترین نتایج این مقاله حاکی از آن است که، شرکت .  دمی باش

در این نوشتار به بعد مالی این چالش ها می پردازیم که   چالش های مالی،ش های حقوقی و  جمله چال

 باید در مطلع اهتمام به ممانعت از این نوع چالش ها شود. 

مسئولیت شرکتها در قبال رعایت  شرکتها از بعد حقوقی می توان بیان داشت،    در زمینه مسئولیت اجتماعی

ود شرکتها و از سوی دیگر دولتها و سازمان های بین موازین حقوق بشر، موضوعی است که مورد توجه خ 

بسیاری از شرکتهای بزرگ رعایت و  و    جنبشهای اجتماعی قرار گرفته است  المللی و مصرف کنندگان و

 حقوق بشر را جز ارزشهای کاری و ضوابط اخالقی کاری خود ذکر کرده اند.  احترام به

 ومی، چالش های مالی. شرکت، مسئولیت اجتماعی، حقوق عم  :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

  از   استفاده  با  آن  بسط   یاشدن    عجین  ،ابهام  دلیل   به  اجتماعی  های  نمود  از  بعضی  با  مرتبط  نظری  تفحص

 های دکترین از گیری بهره  نیازمند و نیست  میسور رشته موقن هم 1کنت آوگوست کهکه   نآن چنایک  تنها

  کلی   ی  شالوده  در  آن  نهادن  بدون  اجتماعی  های  نمود  توصیف  و  استنباط  که  بودباشد،  می   هم  علوم  متداول

  به   شناسانه  جامعهاجزاء    و  ها   حکمت   (17؛ص1389،  روشه  )گیوصول  .باشد  نمیمیسر    اش  اجتماعی

  هم را  حقوق  رشته از این  هایبنیان  ایضاً   آن نیست، توسعه مسیر در یفقط حایل  نه عمومی حقوق حت اس

 و   حکم  یک   عنوان  به   آنتخمین    برپایه  حقوقی   های نمود  از   درست   استنباط  چون که   نماید،  می  تر  حصین

»است   هم  شناسانه   جامعه  و  اجتماعی  پدیدة   که  این  یکی.  است   پیمان  دو  مشتمل  اجتماعی   حکم  تبیین. 

)  د«دارن  حضور   جامعه  خود  در  ها  دلیل  این  که  این  دیگر  دو  میکند،  متابعت     هایی  دلیل  از   اجتماعی  کمح

 .(16؛ص1396  موشار، دانیل و دورماگن ایو  ژان

است   بدان  این   روالن   )نوربر اجتماعی  روابط  به  اندیشیدن  منوال  حقیقت   در  حقوق  که  مفهوم 

اقدامات   و   نهادها  برابر   در   مقابله  اقسام  جمله   تبع ت  هم  ه شناسیمعجا  محوری  موضوع   و  (53؛ص1394،

  در   وقرابت  .  (126؛ص1395  ،  دیگران  و   )بوراوویاست درت  با قعجین    دانانکند حقوقبیان می  2گورویچ 

،جامعه   غالباً  ژورژ  که  است   ایاندازه  به  حوزه  دو  این  تنیدگی  هم باشند  متوجه  خود  که  آن  بی 

 .(94،ص1371، دیگران و ولرب لوی )هانریشناسند

  عمومی  حقوق شناسی  جامعه  منظر از اجتماعی مسئولیت  مالی های  چالش  چیستی  تفحص به  مقاله، این در

  تا   است   گشته  ای  اندیشه  تشکیل  در  اهتمام  و  است   شده  پرداخته  شناسانه  جامعه  و  حقوقی  رویکرد  یک  با

  عرصه   کنشگران  رفتار  شناسنانه  عهجام  استفاده   ایبر  الگو   یک  ارائه  راستای  در  پژوهش  این  نتایج  از  بتوان

 . بست  کار  به عمومی حقوقی

  بین  در  درستی   و  صحیح  روابط   اغلب   هستند،  برخوردار  الییاب  اجتماعی  مسئولیت   از  که  هایی  شرکت

 هستند  باالیی  اجتماعی  مسئولیت   دارای  که  ها  شرکت   این  در.  نمایند  می  برقرار  نفع  صاحبان  و  کارکنان

 های  خسارت  جبران  برای.  دارند  احتمالی  های  خسارت  کاهش  و  کارکنان  از  یت حما  به  تمایل  عنف  صاحبان

  فراروی   های  چالش  و  مالی  مسائل  به  نفع  صاحبان  بایستی  کارکنان  قشر  از  ت حمای   همچنین  و  احتمالی

 . باشند داشته خاص توجه شرکت 

  نقد   مبالغ  میان  موازنه  داعاب.  باشد  می  دیاقتصا  واحد  هر  حیاتی  و  گرانبها   منابع  و   ماخذ  جمله  از  نقد  مبالغ

  جریان .  است   تجاری  واحدهای  اقتصادی  امنیت   عوامل  ترین  رادیکال  از  یکی  نقدی  احتیاجات  و  موجود 

 ارزش  الگوهای  و  ای  سرمایه  های  طرح  واکاوی   های  شیوه  مالی،  های  خواست   از  بسیاری  در  نقدی  های

 مخصوص   های  هزینه  و  مخارج  شرکت،  در  نقد  پول  داشتن  نگه .  دارند  اساسی  وظیفه  بهادار  اوراق  گذاری

 طلب  منفعت   مدیران  تصمیم  باشد  می  مطرح  اینجا  که  دیگری  اهمیت   حائز  مسئله  و  دارد،  را  خودش  به

 برانگیز   چالش  موضوع  یک  برگزینند،  را  دو  این  از  یکی  نقد  وجه  داشت   نگه   یا  خرج  میان  چگونه  که  است 

 
1 Augueste Conte 

2 Georges Gurvitch 
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 . است  پیچیده و

  شرکت    است   این  توقع  اینکه  برای  دهد؛  می  تقلیل  را  ستماتیک غیرسی   خطر   کت،رش  اجتماعی  مسئولیت

  شوک  و  غیرمنتظره   رویدادهای  با   مقابله  در  هستند  برخوردار  الییاب  اجتماعی  مسئولیت   سطح  از  که  هایی

  نقد  پول  داشتن  نگه  ایش  افز  مسبب   غیرسیستمکاتیک  خطر  افزایش.  باشند  داشته  بیشتری  توانایی  مالی  های

 . باشند داشته را شرکت  مالی تأمین توانایی شرایطی هر تحت  بایستی ها شرکت   هک  زیرا گردد؛ یم

 بیان مساله 

اقاله   -2وفا به عهد    -1د از:  عامل از بین می روند که عبارتن  6قانون مدنی تعهدات توسط    264ماده  مطابق  

ی موجب می شود که  یستم قانونگذارمالکیت مافی الذمه. اقدامات س  -6تهاتر    -5تبدیل تعهد    -4ابراء  -3

استوار کنند، به صورتی دانان کشورمان مطالب و نوشته هایشان را بر اساس همین قوانین  برخی از حقوق

عامل    6به ذکر احکام فقهی این    که مفاد ذکر شده در این ماده را بدون هیچ گونه نقد یا تقسیم بندی فقط

 .(208ص 1386 )صادقی،بسنده کرده اند

اقتضا عمل بر اصل صداقت تجاری یک شکل منفی به خود گرفته است، زیرا که در    م حقوق عرفینظادر  

اصل آزادی مذاکره توجه شده است و رعایت حسن نیت در قراردادها بی نتیجه مانده   عمل قانونی فقط بر

  ی از رعایت اصلاه بدین نتیجه ایجاد شده است که وضع کنندگان قوانین مفهوم بسیار اندک است. این دیدگ 

 .  (197-196ص1393 )انصاری،حسن نیت مدنظر داشته باشند

ری است به  حسن نیت نقض شود اقتضا جبران خسارت ضرودر جریان مذاکرات مقدماتی چنانچه تعهد  

بر    301عنوان مثال در ماده   پرداخته شده است.  این اصل  اروپایی به ضرورت  اصول حقوق قراردادهای 

طرف   ماده  این  ماساس  کننده  شده  مذاکره  وارد  دیگری  به  که  است  ضررهایی  خسارت  جبران  سئول 

 . (88،ص1388)ابراهیمی،است 

ت:»هر موقعی در اموال نقضی به وجود آید یا این سود واقعی از بین برود، یا  ن باره گفته اسکاتوزیان در ای

به معنای   این  لطمه  و ضربه ای وارد شود  افراد  که ضرریبه عواطف و حیثیت و سالمت  به   آن است 

 .( 142، ص1389) کاتوزیان،وجود آمده است«

 رعایت اصل صداقت تجاری

انسانی است، و در همه مراحل بیع    مخصوص واالی نفس  هایی از صفت کرداری یک  صداقت یا درست 

تجاری الزامی است. اخفا همه یا جزئی از واقعیت و عرضه معلومات مغلوط درباره    صداقت  رعایت اصل 

ا خدمات و فریب دادن مشتری امری غیرقابل ببخش بوده است و به استمرار یافتن  های یک کاال یویژگی

 خسارت وارد می کند. های تجاریفعالیت 

بازرگانان از لحاظ اخالقی برای انجام معامالت تجاری مکلفند که اسرار مربوط به سفارشات دریافتی یا  

مات مربوط به قراردادهای منعقده و مذاکرات  ند. افشای معلو قراردادهای منعقد شده را حفظ و پاسبانی کن

قرارداد ایجاد کند، یا به عبارت دیگر منجر به تغییر   تجاری می تواند خسارات جبران ناپذیری را بر طرفین

 .( 89ص1388)ابراهیمی،ددو نوسانات غیرعادی قیمت ها در بازار گر

 ها  پیامدهای ابهامات در قراردادهای شرکت

  ) ها استصول اخالقی تجارت، پایبندی به قراردادهای تجاری و عدم تخلف از مفاد آنمهم ترین ا از  یکی 
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 McKeag, Ewan 1996p235). 

ثابت دارند، که در صورت  یا تعارض  با یکدیگر تعارض ظاهری  گاهی اوقات شروط و بندهای قرارداد 

عنوان   به  را   قرارداد  که  است  موظف  قاضی  واحدوقع چنین شرایطی  مجموعه  به   یک  و  کند  مفروض 

 . (239ص1369مظفر،)تفسیر مفاد  آن بپردازد

ابهامات   که  دارد  رو،امکان  این  شاز  با  قرارداد  مفاد  بودن  نامشخص  مسبب  یا  که  بندهایی  و  انعقاد  روط 

قرارداد است، از  صحه  و معین بودن موضوع معامله از شروط    هرچند محرزو  قرارداد می شود، خلط شده  

آن  کردن    جاری انعقاد قرارداد،    غایت   .نشود  انتزاعشروط مورد معامله    همقرارداد و    سندیت شروط    اولمتد

ابها از قرارداد    ماست و  این جهت قرار  همزدایی  ایران، درمی  در  از جانب    گیرد. در حقوق  ابهام زدایی 

اند که یان کرده  بقرارداد  وضوع مال مالمثل درباب  فی اند،اسبابی را برای اجرای آن محسوب شده  قرارداد، 

آن   واگذاری   ن باشد،معیو    محرزعقد موجود باشد، بتوان آن را نقل و انتقال نمود،  موعد    درلزوم    بطور

مالاالمر    عاقبت   باشد و  میسور باشدمدیون  آن  عرض   همعمل  به    راجعو    .(160ص1388  )کاتوزیان،ک 

 .  (193)همان، صعقالنی باشدنفع حاوی و  شدبا قانونی  و  پذیر امکاناند که کار باید نموده

 هاشرکت سالم و صحیح رقابت در چالش

 . شود  می اشاره ها صحیح و سالم شرکت  چالش ها در رقابت  زمینه در ذیل موارد به گفتار در این

   سالم رقابت حذف و قیمت نگهداشتن ثابت برای تبانی

آزاد  نئوکالسیک اقتصاد  یک  در  که  باورند  این  بر  قیمها  تثبیت  مصرفت برای  به ضرر  تبانی  کنندگان ها 

به صورت طوال یا  کند  را محدود  رقابت  که  تبانی  نوع  به نیست، و هر  فقط  فقط و  انجام شود  نی مدت 

انتخاب نمودهشرکت  هایی را در بعضی از کشورها مجازات  اند. هایی ضرر خواهد زد که چنین روشی را 

کرده وضع  خصوص  ک این  صورت  بدین  بوداند  ثابت  اگر  قیمت ه  به ن  خسارت  شدن  وارد  موجب  ها 

شرکت مصرف  موضوع  این  نقض  صورت  در  شود  پکنندگان  مستلزم  جریمهها  سنگین  رداخت  های 

 .(101ص1392 یگانه،  )حساسهستند

 صنعت  یا تجارت صحنه به رقبا ورود از ممانعت

  های شرکت   آن  طبق  بر  که  باشد  می  رقابتی  ضد  اقداماتی  صنعت   یا  تجارت  صحنه   به  رقبا  ورود  از  ممانعت 

 صحنه  به  رقبا  دورو  از   که  اقداماتی.  گردند  می   منع  خاص   صنعتی   یا  تجارت   صحنه  به   ورود  از   رقیب 

)همان، دارد  مباینت   تجاری  اخالق  و  آزاد  رقابت   اصل  با  آوردمی  عمل  به  جلوگیری  صنعت   یا  تجارت

 . (108-101ص

 

 

  جتماعی ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت ا

 کارشناسان گروه) سئولیت اجتماعی شامل سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست به شرح زیر است م

   (.5ص1386ایران
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از رشوه    صداقت،:  اقتصادی  بعد  - اقتصادی جامعه، شفافیت، جلوگیری  نظارت سازمان، توسعه  کنترل و 

محلی، و  ملی  مقامات  به  الزم  های  پرداخت  انجام  فساد،  و  محلی، استفاده    خواری  کنندگان  تأمین  از 

 استخدام نیروی کار محلی و غیره. 

آم  - کارگر،  حقوق  بشر،  حقوق  اجتماعی:  تخصص بعد  به  کمک  محلی،  کارگران  توسعه  و  های   وزش 

 مربوط به برنامه های جامعه و غیره.

یا به حداقل رساندن عوارض    - آمیز برای جلوگیری  نامطلوب،  بعد زیست محیطی: رویکردهای احتیاط 

  حمایت از اقدامات و ابتکاراتی که مسئولیت های بیشتر زیست محیطی را ترویج می دهند، توسعه و انتشار 

فناوری های مطلوب و مساعد زیست محیطی و غیره. کارول در مطالعه ای که به عنوان »هرم مسئولیت  

 .Carroll, B. Aاست قائل شده  اعی بنگاه« منتشر شد، برای هر بنگاه چهار دسته مسئولیت اجتماعی  اجتم

 می داند: به تعبیر دیگر، او مسئولیت اجتماعی هر بنگاه را برایند چهار مؤلفه زیر .()1991

 .اقتصادی های نیاز -

 .عمومی مقررات و  قوانین رعایت  -

 . رعایت اخالق کسب و کار -

 مسئولیت بشردوستانه .  -

مل ایجاد بازده سرمایه گذاری برای مالکان است و شا  دسته اول، مسئولیت پذیری است که ماهیتا اقتصادی

به کارگران،   ایجاد اشتغال، پرداخت منصفانه  پیشرفته، و سهامداران  منابع جدید، ترویج تکنولوژی  کشف 

حدهای تجاری اساسا یک بنگاه اقتصادی نوآوری و ایجاد خدمات و محصوالت جدید. در این دیدگاه وا

بر اساس این فرض بنیادی پیش بینی می شود. مسئولیت پذیری ش هایشان  در جامعه هستند و کلیه ی نق

فای نقش در کنار رعایت قواعد بازی است. از این منظر جامعه قانونی، شامل انتظارات رعایت قوانین و ای

انج کنار  در  تجاری  واحدهای  دارد  سیستم  انتظار  قانونی  الزامات  چارچوب  اقتصادی  مأموریت  کامل  ام 

یز مورد توجه قرار دهند. اگر چه مقررات شاید شرکت ها را ناگزیر یا وادار به پاسخ  ماعی را نحقوقی اجت

ید. اما اطمینان از رعایت منصفانه توسط واحدهای تجاری مشکل است. از طرف دیگر در مورد خاص نما

برای    د سیب از دست دادن برخی فرصت ها برای شرکت ها گردد، چون در تالش مقررات و قوانین شای

از شرا قوانین  های  محدودیت  بر  اخالقی  پذیری  مسئولیت  است.  تجاری  رفتار  کردن  محدود  جهت  یط 

ک شخصیت اخالقی که شرکت ها می توانند از طریق آن جریان و بقا داشته باشند غلبه می طریق ایجاد ی

النه و درست، عاد کلی کسب و کار به عنوان یک خط مشی اخالقی باشد طبیعتا آنچه که    کند. اگر تصویر

ک  است  هایی  فعالیت  گیرنده  بر  در  اخالقی  پذیری  مسئولیت  بنابراین  شود.  می  انجام  است  ه  منصفانه 

 ضرورتا توسط قانون تعریف نشده است بلکه انتظار می رود برای احترام به مردم، جلوگیری از خسران و 

اسا بیشتر ریشه در پذیری اس  صدمات اجتماعی توسط واحدهای تجاری صورت گیرد. این گونه مسئولیت 

ضاوت انسان حقوق بشر دارد. نوع آخر مسئولیت پذیری جایی است که شرکت ها دامنه ی وسیعی از ق

 به کمک دوستانه و انتخاب در شرایط تصمیم برای فعالیت های خاص یا مشارکت انسان دوستانه برای

 و تجاری واحدهای  که  است باور و اعتقاد این در پذیری مسئولیت مسیر نوع این های دارند. ریشه جامعه

 و برانگیزترین بحث  پذیری مسئولیت  از نوع این .اند تنیده هم  در باطنی و ذاتی روش یک  در جامعه
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 گرایش با تواند می کاربردش و دارد بسیاری های محدودیت   و است  مسئولیت  نوع ترین جنجالی

  .دباش تناقض در تجاری های شرکت  سودآفرینی و اقتصادی

 هایی فعالیت  انواع در بنگاه مشارکت  یعنی  است، « بودن خوب شهروند مؤلفه » این از کارول دیگر   تعبیر

 اجتماعی پذیری مسئولیت  هرم  .بخشد بهبود را آن  زندگانی کیفیت  و کاهد  فرو را جامعه معضالت  که

 .شده است  داده نشان زیر شکل در کارول چندبعدی

رأس هرم، مسئولیت پذیری بشردوستانه است. از نگاهی دیگر می   اقتصادی وبنیان هرم، مسئولیت پذیری  

ونی از بعد اجتماعی الزامی هستند، مسئولیت پذیری اجتماعی از  توان گفت مسئولیت پذیری اقتصادی و قان 

انتظار می رود، در حالی   این نظر اجتماعی  از  از بعد اجتماعی مطلوب است و هر یک  که بشر دوستانه 

پابعاد   ابعاد مسئولیت  البته،  هستند.  تجاری  های  کل شرکت  اجتماعی  مسئولیت  اساسی،  جزء  یک  ذیری 

ر طول زمان تغییر یابد که این بستگی به صنعت شرکت، عملکرد مسئوالنه شرکت  مسئولیت پذیری شاید د

مالحظه شرکت دارد. مدل مفهومی کارول مفید و به موقع بود و پیشرفت قابل  و راهبرد مسئولیت پذیری  

در مسئولیت اجتماعی شرکت ها ایجاد نمود. اما، از بعد رهنمود در خصوص فرایند و سنجش ابعاد   ای

که مدل  مسئولی بیان داشت  بود. کالرکسون  اندک  بسیار محدود و  پژوهشگران  مدیران و  برای  پذیری  ت 

کارو بتواند  مفهومی  که  متدولوژی  توسعه  به  و  بود  مشکل  و  پیچیده  آزمون  برای  جمع  ل  آوری، برای 

هی، هاشمی و همرا)ساماندهی و ارزیابی داده های شرکت در این زمینه استفاده شود، کمک چندانی نکرد

1395). 

را   شرکت  اجتماعی  عملکرد  مدل  شرکت«  اجتماعی  عملکرد  بررسی   « عنوان  با  خود  مطالعه  در  وود 

مر ابعاد  بررسی  برای  پذیری  مسئولیت  مختلف  انواع  شناسایی  اصفراسوی  با  رفتار  تبط  انگیزشی  ول 

 .Wood, D.J,1991 p) مسئوالنه، فرایند مسئولیت پذیری و نتایج عملکرد در آن پاالیش اساسی کرد

691-718.).   

او عملکرد اجتماعی شرکت را به عنوان محصول رعایت اصول اساسی مسئولیت اجتماعی شرکت معرفی 

داد قرار  پاالیش  مورد  را  آن  اولیه  مفروضات  و  مدلکرد  این  مسئولیت    .  تحقیقات  در  بسیاری  پیشرفت 

دنبال داشت. مسئولیت پذیری به  به  عملی را تشکیل می د  اساس مدل وود یک بعدبر    اجتماعی  هد که 

 اجزای دستوری و انگیزشی مکمل برای مسئولیت پذیری اجتماعی نیاز دارد.

 اصول مسئولیت اجتماعی شرکت

 نهادی  اصول •

 سازمانی  اصول • 

  شرکت اجتماعی  مسئولیت  فرایند شخصی لاصو  •

 محیطی ارزیابی •

 ذینفعان ارزیابی •

 شرکت اررفت نتایج و پیامد مدیریت  ابعاد •

 اجتماعی  اثرات •

 اجتماعی  های برنامه •
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  شرکت اجتماعی مسئولیت  ارزیابی در واضح   و مستقیم منافع  شرکت، رفتار پیامدهای اجتماعی  های رویه •

 رویه  و  ها  برنامه  و  شرکت   رفتار  اجتماعی،  اثرات.  شوند  می   تقسیم  نوع  سه  به   پیامد  د،وو  مدل  مطایق.  است 

که شرکت ها برای اجرای مسئولیت    ذینفعان  منافع   و  اجتماعی   ابعاد  برای  کت شر  توسط  یافته  توسعه  های

ابی گردد. زیپذیری به کار می برند. اینکه آیا رفتار شرکت اثرات مثبت یا منفی دارد باید به طور عینی ار

 همچنان که می هان بیان داشت، اگر چه مدل وود نقش مهمی در پژوهش و

 اجتماعی مسئولیت  های برنامه اجرای در مدیران کاربردی نیازهای  به ن پرداخت در اما داشت، تحقیقات

  .(1395هاشمی و همراهی، )است  بوده ناکام اساسا سنجش اثراتش و شرکت

 بشر  مسولیت شرکتها و حقوق 

حضور و فعالیت شرکتهای فراملی در عرصه اقتصاد بین المللی، واقعیتی مسلم و غیر قابل انکار است. هم 

هم جامعه بین المللی این حضور را پذیرفته اند و با درک این حقیقت که بخش زیادی از توسعه   دولتها و

د از طریق موافقتنامه  ده انعی کرتوسعه نیافته یا در حال توسعه به دست آنها است، ساقتصادی کشورهای  

ت بین المللی شرکت  های دو جانبه یا چند جانبه و سایر اسناد بین المللی، تضمین های کافی برای فعالی

   .(1386امیدوار، )های خصوصی، فراهم نمایند

سانی گرچه تنظیم و تدوین ضوابط فعالیت آنها و روابط حقوقی که با کشور میزبان برقرار می سازند، به آ

در مورد روابط قراردادی حقوق خصوصی انجام می شود. مسئولیت شرکتها در قبال رعایت موازین  آنچه  

وعی است که مورد توجه خود شرکتها و از سوی دیگر دولتها و سازمان های بین المللی حقوق بشر، موض

جنب و  کنندگان  مصرف  ازو  بسیاری  که  ای  گونه  به  است.  گرفته  قرار  اجتماعی  ب شرکت   شهای  زرگ های 

اند. اینکه   رعایت و احترام به حقوق بشر را جز ارزشهای کاری و ضوابط اخالقی کاری خود ذکر کرده 

تها باید موازین اخالقی و انسانی را در انجام فعالیتهای خود مورد احترام قرار دهند یک مساله جدید شرک 

حکومت ها مورد توجه    توسط  موارهت، چون حمایت از حقوق کارگران یا حفاظت از محیط زیست هنیس

عایت حقوق بشر  قرار گرفته و برای رعایت آن موازین و مقرراتی وضع شده است. ولی اینکه شرکتها در  

شرکته  ویژه  به  و  شرکتها  است.  حقوقی جدید  مساله  یک  باشند  داشته  قانونی  و  حقوقی  تکلیف  ای  یک 

عایت حقوق بشر ایجاد کرده اند. نقض  ورد ردر م  فراملی و بزرگ در سالهای اخیر، نگرانی های زیادی را

، نهاد های غیر دولتی و ارگانهای  قواعد حقوق بشری از سوی شرکتها، در بیشتر موارد، توجه عمومی افراد

تدابیر ویژه و قواعدی وضع و  حکومتی را بر می انگیزد. به منظور جلوگیری از چنین مواردی الزم است  

این امر باشد که شرکتها ملزم به رعایت مقررات بین المللی حقوق   باید قواعداتخاذ گردد، هدف اصلی این 

این است که   این بحث  نتیجه  بلکه شرکتهای و بشر گردند.  تنها کشورها  نه  با مفهوم جدید حقوق بشر، 

دازند، باید مسئول و پاسخگوی اقدامات خود در زمینه آژانس هایی که تحت پوشش آنها به فعالیت می پر

ر و حفظ کرامت انسانی باشند. مسئولیت شرکتها در برابر سایر ذی نفعان به طرق ذیل  وق بشیت حقرعا

محیطی ، احترام به حقوق بشر، رعایت حقوق   رد، رعایت و اجرای قواعد زیست مورد سنجش قرار می گی

کنندگان   بودن و شفاف سازی عملکرد، رعایت حقوق مصرف  پاسخگو  کارگران،  و بشر، رعایت حقوق 

 مشارکتهای اجتماعی و توجه به رفاه جامعه . تا کنون در زمینه الزام شرکتها به رعایت حقوق بشر   ریان،مشت

 راه چنین اینکه و است  شده بسنده نرم و پذیر انعطاف قواعد و  حلها راه به عمدتا جامعه حقوق رعایت  و
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 نگاهی چنین با  شرکتها  و دآور ی نم بوجود وافراد  شرکتها  دولتها،  برای اجرایی   ضمانت  قواعدی و  حلها 

 توان  می مثال عنوان به .است پایین  بسیار قوانین  این موفقیت   و اجراء  قابلیت  نهایت در  و نیستند پاسخگو 

 و توسعه سازمان دستورالعملهای  یا فراملی  شرکتهای رفتاری  ضوابط درمورد ملل  سازمان  دستورالعملهای  به

 .کرد اشاره ملیتی چند شرکتهای رفتاری  ضوابط عنوان  تحت  اقتصادی  همکاریهای 

 این به  داوطلبانه ورتص  به شرکتها که کرد تدوین 2000 سال در  را جهانی عهدنامه ملل سازمان همچنین

 .کنند رعایت  خود تجاری عملکردهای در  را عهدنامه این اصل 9 بایست می پیوندند و می عهدنامه

 اعالمیه بشر؛  حقوق  جهانی  اعالمیه  از  برگرفته  محیطی یل مسا و  کار  بشر؛ حقوق  های زمینه  در  اصل 6 این

 شرح به اصل نه .باشد می ریو  زیست  محیط و توسعه اعالمیه کار؛ حقوق به راجع  کار المللی بین سازمان

 : است  زیر

 بشر  حقوق

 .کند حمایت بشر  حقوق  اعالمیه از خود تاثیرگذاری حوزه هر در باید کار  و  کسب و تجارت -

 . باشد  داشته همدست  بشر حقوق   از استفاده سوء و نقض در عنوان  هیچ به نباید رکا  و کسب  -

  رسمیت  به  را  متقابل  زنی  چانه  حق  کند  حمایت   را   ارتباط  زادیآ  باید  کار   و  کسب   کار  استانداردهای  -

 .  بشناسد

 د.  بکوش اجباری کار نوع هر کامل حذف در باید کار و کسب  -

 کار کودکان را ملغی کند.   کسب و کار باید به طور موثری  -

 کسب و کار باید با توجه به اشتغال تبعیض را حذف کند.   -

 محیط زیست  

 رویکرد محتاطانه ای را نسبت به چالشهای زیست محیطی داشته باشد. کسب و کار باید -

 کسب و کار باید سهم بزرگتری از مسئولیت نسبت به محیط زیست را بر عهده گیرد.   -

ر باید همواره در تشویق و توسعه فناوری غیر مضر نسبت به محیط زیست بکوشد. بدین کسب و کا  -

می برای شرکتها به منظور رعایت حقوق بشر وجود ندارد، اقدامات بین  ترتیب به نظر می رسد که هیچ الزا

کتها هنوز المللی سازمان ملل و سازمان جهانی کار نیز بر این نکته صحه گذارده است که از آنجایی که شر

توافق   و  گرفت  نظر  در  آنان  برای  الزامی  یا  مجازاتی  توان  نمی  نیستند  الملل  بین  حقوق  اصلی  تابعان 

طریق اقدامات داوطلبانه و سیاستهای تشویقی و   نیز به آسانی امکان پذیر نیست و فقط می توان از کشورها 

ین مطلب باید گفت که امروزه بیشتر  آگاه سازی، شرکتها را به رعایت حقوق بشر تشویق کرد. با وجود ا

می   قرار  اعمال  و  اجرا  مورد  غیردولتی  تابعان  شناختن  مسئول  برای  که  در حال راهکارهایی  هنوز  گیرد، 

شکل گیری هستند. در نتیجه باید اذعان نمود که مسئولیت شرکتها در مقابل نقض قواعد حقوق بشر هنوز  

 (. 1395و همراهی، هاشمی ) هم در هاله ای از ابهام قرار دارد

 ی آن چالش ها و مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی

فرام  های  متبوع شرکت  دولت  و  میزبان  دولت  این  هرچند  اجتماعی  مسئولیت  تحقق  در  مهمی  نقش  لی 

معاهدات  ازجمله وجود  موانعی  با  میزبان  دولت  هستند.  مواجه  مشکالتی  با  حال  بااین  دارند  ها  شرکت 

شرط ثبات در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی، دشواری برداشتن نقاب   ارجی،سرمایه گذاری خ 
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نداردهای حداقلی رفتار با بیگانگان، در کنترل شرکت های  از چهره واقعی شرکت و درنهایت وجود استا

فراملی روبه رو هستند. همچنین انتقال قدرت از حوزه عمومی به حوزه خصوصی )خصوصی سازی( در  

که توان دولت در کنترل شرکت های فراملی را کاسته است نیز از محدودیت های پیش روی   یزباندولت م

 کشورهای درحال توسعه است. 

نین نظارت بر مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی ازطریق دولت متبوع شرکت، با محدودیت های  همچ

اِعمال صالحیت فراسرزمینی عارض  فراوانی مواجه است. نخستین و مهم ترین این محدودیت ها، امکان ت

قانون  اجرای  از  ناشی  دشواری  است.  میزبان  های  دولت  ملی  حاکمیت  با  فرست  سرمایه  های    دولت 

است.   خارجی  گذاری  سرمایه  کنترل  در  فرست  سرمایه  های  دولت  های  محدودیت  دیگر  از  خارجی، 

نامناسب«، دادگاه  »ایراد  به  موسوم  واقعی شرکت  دکترین  از چهره  نقاب  برداشتن  ایجاد  دشواری  امکان  و 

طرح  موفقیت  امکان  پذیر،  سرمایه  های  دولت  و  فرست  سرمایه  های  دولت  میان  دیپلماتیک  های  تنش 

 کشورهای سرمایه فرست را با شکست مواجه کرده است.  لی دردعاوی فرام

بین نفع شرکت و نفع کل جامعه،   همچنین در مسئولیت اجتماعی شرکت ها باید توجه داشت که معموالً

شکافی بزرگ وجود دارد. درواقع، در نظر شرکت ها منافع سرمایه گذاران و سهام داران شرکت مهم تر از 

اشی از محوریت الگوی هزینه ـ فایده در شرکت های تجاری است. در ضوع ننفع عمومی است. این مو

ا توجیه پذیر خواهد بود که به افزایش اعتبار  این الگو، کمک های حقوق بشری درصورتی برای شرکت ه

شرکت، بهبود عملکرد مالی، اعتالی وجهه عالمت تجاری، گسترش بازارها و... منتهی گردد. حتی ممکن 

که در دهه نود  نه صرفاً با هدف بازگشت بیشتر سرمایه باشد. شرکت هایی مثل نایکیخواهااست امر خیر

با خطر تحریم خرید محصوالت روبه رو بوده اند، یا مک دونالد که خطر شکایات حقوقی پر سر و صدا 

دلیل دغدغه چاقی به  ارائه   مردم  را  برای  راهبردی  را  اجتماعی  دید، شاید مسئولیت  پیش روی خود می 

ین تالش برای تحقق مسئولیت اجتماعی گاه خود موجب  چهره ای دوستانه تر به عموم مردم دیدند. همچن

 (. 1400،  اساییفی گملط و   ضیایی) بروز مشکالتی دیگر می گردد

 مالی عملکرد و اجتماعی مسئولیتبررسی 

مان از بعد داخلی از جنبه های بهبود روابط،  گر چه حاکمیت اخالق کار بر سازمان، منافع زیادی برای سازا

افزایش جر تفاهم و کاهش تعارضات، افزایش تعهد و مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان، افزایش چندگانگی 

نیز از راه افزایش مشروعیت    هزینه های  کاهش  و ناشی از کنترل دارد ولی از دیدگاه مسئولیت اجتماعی 

اخال التزام  آن،  اقدامات  و  بهبود  سازمان  و  آوری  سود  آمد،  در  افزایش  ذینفعان،  اهمیت  به  توجه  در  قی 

ی که ذینفع و گروه هایمزیت رقابتی و ... توفیق سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد. توجه به تمام افراد  

انسانی،  نیروی  انگیزش  موجب  زیرا  داد،  افزایش خواهد  مدت  بلند  در  را  ها  میزان سود شرکت  هستند، 

رحمان سرشت و  )حسن نیت اجتماعی و اعتماد مردم به یکدیگر و نیز کاهش جریمه ها می شودافزایش  

ت  .(1388دیگران،   با کاهش هزینه های عملیاتی،  اعتبامسئولیت اجتماعی  افزایش قویت  برند شرکت،  ر و 

رکنان،  فروش و وفاداری مشتریان، افزایش بهره وری و کیفیت، افزایش توانایی برای جذب و نگهداری کا 

مسئولیت   شود.  می  مالی  عملکرد  بهبود  به  منجر  سرمایه  به  دستیابی  و  گیر  پا  و  دست  مقررات  کاهش 

تواند هزینه های عملیاتی را کاهش ده از قبیل کاهش  د. برای مثاجتماعی می  بهبود عملکرد محیطی  ال، 

https://jlr.sdil.ac.ir/12.html#footnote-035
https://jlr.sdil.ac.ir/12.html#footnote-034
https://jlr.sdil.ac.ir/12.html#footnote-033
https://jlr.sdil.ac.ir/?_action=article&au=198458&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1++%D9%8B%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jlr.sdil.ac.ir/?_action=article&au=665811&_au=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C+%DA%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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ی به خاک. در سطح نشر گاز که موجب تغییر آب و هوا می شود و یا کاهش ورود آالینده های شیمیای

منابع انسانی، برنامه های تثبیت و سایر برنامه های زندگی کاری به کاهش در کناره گیری و افزایش حفظ 

نتیجه اغلب اعتبار اختصاصی سازمان ها به این منظور از طریق  شود و در    و نگهداری نیروی کار منجر می

خیره می شود. سازمان هایی که به مسئولیت  افزایش بهره وری و کاهش هزینه های آموزش و استخدام ذ

پذیری اجتماعی توجه می کنند، می توانند از نظر تقویت شهرت و اعتبار سود کسب کنند. این اعتبار و 

ی، موجب افزایش توانایی شرکت برای جذب سرمایه و مشارکت شرکا می شود. از  جامعه تجارشهرت در  

کیفیت، ایمنی،   لیدی خرید مصرف کنندگان را از قبیل قیمت،آنجایی که تجارت، ابتدا باید شاخص های ک 

یدن( بر در دسترس بودن و راحتی را برآورده کند، مطالعات نشان می دهند که تمایل برای خرید )یا نخر

یه شاخص های ارزش محور از قبیل پوشش آزادی کار کودکان، کاهش اثرات زیست محیطی و آزادی پا

یابد.   می  افزایش  به در خرید  افزایش  یا  محیطی  اثرات  کاهش  کاری،  بهبود شرایط  بر  ها  تالش سازمان 

 کارگیری نیروی انسانی در تصمیم گیری، اغلب به افزایش بهره وری منجر می شود.  

باال، اغلب در حفظ و نگهداری کارکنان، کاهش جابه جایی و  سازمان ها ی متعهد به مسئولیت اجتماعی 

آموزش به نتایج مؤثری رسیده اند. شرکت های دارای مسئولیت اجتماعی    تعهدات استخدام و هزینه های

 . (1389،   چاوشباشی)ت دیگران به آن سرمایه ها ممکن نیس  باال به سرمایه هایی دست می یابند که دستیابی

تجارت  توسعه  پایدار و  اجتماعی  توسعه  بین  برخورد  ناهماهنگی  تالقی و  امکان  بالقوه  به طور  همچنین 

بر حسب قابلیت ماندگاری و کسب سود وجود دارد. در حالی که تجارت می تواند در کوتاه مدت   پایدار

بر این عقیده ز باشد اما بعضی  ست و سودسابه واسطه اقدامات غیر اصولی با کارگران، مشتریان، محیط زی

که خواه  هستند تجارت  بیاورد.  دوام  مدت  دراز  در  تواند  نمی  مدت  کوتاه  در  پایداری که سودسازی  ان 

باشند، پذیرفته اند که فقط با پایداری اجتماعی است که آنها قادر خواهند بود تا رویکردی بلند مدت در 

که به منظور ماندگاری    اعتقاد دارندت اجتماعی شرکت ها  عان مسئولیتجارت اتخاذ کنند. بسیاری از مداف

داران، الزم است که تجارت تدابیری  تجارت در دراز مدت، سودسازی مداوم برای نسل های بعدی سهام

  .(1385 )امیدوار،را اتخاذ کند که جوانب اجتماعی را هم در بر گیرند

 ها کتشر اجتماعی ولیتمسئ ترویج در حکومت گذاری ضرورت سیاست

و  نقایص  از  که  شود  می  نگریسته  اجتماعی  نهادهای  عنوان  به  بازار  و  دولت  به  جهانی  نظام  در  امروزه 

رنج می برند و توسعه آنها در گرو رفع نقایص و عیوب نهاد بازار و نهاد دولت است که بانک کمبودهایی  

ب، بر لزوم هماهنگی دولت و بازار  ارند. بدین ترتیجهانی و مباحث توسعهای امروزه بر این دیدگاه تأکید د

و سریع ترین مسیر   تکیه می شود. دولت به عنوان سکاندار کشتی توسعه تصور می شود و باید کوتاه ترین

را با مجموعه اطالعاتی که در دست دارد تعیین کند. موتور محرکهای که کشتی را در مسیر فوق به راه می  

بخ کارآفرینان  واندازد،  قادر    این دو  ش خصوصی هستند  مشارکت ساختارهای جامعه مدنی  در صورت 

است در هیچ یک از نظریات اقتصادی   خواهند بود چرخه پایدار توسعه را به حرکت درآورند. آنچه مسلم

اما   است،  نشده  مردود  کامل  طور  به  اجتماعی  و  اقتصادی  های  فعالیت  در  دخالت حکومت  مدیریتی،  و 

اهمی  توانند داشته باشند، کنار    ت است، در آنچه حائز  نقش مؤثری که شرکت ها و بخش خصوصی می 

ست. امروزه نقش حکومت به عنوان عامل  چگونگی مداخله حکومت برای انجام وظایف و مسئولیت ها ا
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تنظیم کننده و تسهیل گر از هر زمان دیگر وسیع تر و پیچیده تر شده است و دامنه آن زمینه هایی چون  

 . (1383دیگران، و حبیبی)خشیدن به انحصارات و... را در بر می گیردیط زیست و نظم بحفظ مح

ش روزافزون شرکت های چند ملیتی و مجموعه ای از از مهم ترین عوامل پیشرفت جهانی شدن اقتصاد، نق

های  محدوده  از  فارغ  که  است  متنوع  های  فعالیت  با  رسانی  اطالع  و  خدماتی  صنعتی،  های  شرکت 

وجغرافی گرفته  شکل  ها   ایی  دولت  های  سیاست  با  و  خاص  جغرافیایی  منطقه  با  مردم  از  تبعیت  بدون 

اهش میزان دخالت دولت ها در جهت گیری های تجاری، فعالیت می کنند. تمام این موارد حکایت از ک 

بررسی روندهای جهان دارد.  آینده  در  آن،  به شکل شدیدتر  و  فعلی  در شرایط  اقتصادی جهان  و  ی مالی 

است که اقتصاد جهانی به سمتی هدایت می شود که دیگر نه منافع دولت ها، بلکه منافع    نشان دهنده آن

ده ای را در سیاست گذاری جهانی ایفا خواهد کرد. از همین رو می  شرکت ها است که نقش تعیین کنن

ش ران شرکت های بخبینیم در سطوح هیات های عالی رتبه ای که بین کشورها تردد می کنند، همواره مدی

 غیر دولتی بخش عمده ای را در این هیات ها تشکیل می دهند که آن هم از نقش بسیار پررنگ مدیران

ی در پست های کلیدی دولت های بزرگ جهانی بر می خیزد. اگر در گذشته الزم بود شرکت های فراملیت

ا پاسخ بدهند  باید به شرکت ه  شرکت ها به حکومت ها پاسخگو باشند، اکنون این حکومت ها هستند که

 و حتی در تنظیم سیاست های بین المللی خود منافع شرکت ها و بخش خصوصی را لحاظ کنند.

هد حاکی از آن است که نقش های مهمی برای حکومت در مسئولیت اجتماعی شرکت  گرایش ها و شوا

به طور سنتی    جتماعی شرکت ها،ها وجود دارد، اما این نقش لزوما نظارتی نیست. در حالی که مسئولیت ا

تأثیر  و  رشد  هستند،  آن  گیر  در  داوطلبانه  به صورت  ها  شرکت  که  رود  می  شمار  به  فعالیتی  عنوان  به 

ش مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی منجر به افزایش درخواست از دولت ها برای منظم کردن رفتار گستر

 اجتماعی شرکتها در کشورهای متعدد شده است.

مؤسسات و شرکت های مختلف صنعتی و بازرگانی، و افزایش شدید رقابت  توسعه روزافزون  گسترش و  

برای ادامه حیات خود تنها به سود و منافع سازمانی   میان آنان باعث شده است که سازمان ها و شرکت ها

حرکت و حالی است که هر    خود بیندیشند و برای نیل به این اهداف از هیچ عملی کوتاهی نکنند. این در 

ظاهر کوچکی که در یکی از بخش ها رخ دهد، صرف نظر از تأثیرات مستقیم آن در بخش مورد  تصمیم به

مستقیم و غیر مستقیم، پنهان و آشکار، و ملموس و غیر ملموس در تمامی    نظر، به تدریج موجب تأثیرات

امعه وح و الیه های جبخش های جامعه شده و یک سلسله کنش ها و واکنش های مداوم را در تمامی سط

 دنیای در ها سازمان  و ها  دولت  به وجود آورده است. به گونه های که از مهم ترین مسئولیت ها و وظایف

 .(1387)امیدوار ، است  بخشی – کالن رابطه دیریت م امروز،

 گیری نتیجه -1-8

 مالی  های  چالش  چیستی»    تبیین  هدف  با  حاضر  پژوهش  که  دارد  این  از  حکایت   پژوهش  این  های  یافته

 که  باشدمی  امر   این  بیانگر   نتایج .  شد  انجام  «عمومی  حقوق   شناسی  جامعه  منظر  از  اجتماعی   سئولیتم

 مالی   هایچالش  ویژه  به  و  حقوقی  هایچالش  جمله  از  متعددی  هایچالش  و  هاآسیب   با  ها شرکت   امروزه

 . هستند روبرو
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  بر   عمل  عدم:  از   عبارتند  هاشرکت   اجتماعی  یتمسئول  تجاری  و   مالی  های چالش  ترینمهم  مالی  بعد  در

  ثابت  برای   تبانی  تجاری،  صداقت   اصل  رعایت   عدم  قراردادها،  رسانی  اطالع  و  تجاری  صداقت   مبنای

  رقبا  بین تبانی و تجارت صحنه به رقبا ورود از ممانعت  منظور به سالم رقابت  حذف  و ها قیمت  نگهداشتن

 .  است  هامزایده  یا هامناقصه در شرکت  هنگام

حضور و فعالیت شرکتهای فراملی  ،  می توان بیان داشت   از بعد حقوقینه مسئولیت اجتماعی شرکتها  در زمی

لمللی، واقعیتی مسلم و غیر قابل انکار است. هم دولتها و هم جامعه بین المللی این  در عرصه اقتصاد بین ا

ند جانبه و سایر اسناد بین ی دو جانبه یا چ حضور را پذیرفته اند و سعی کرده اند از طریق موافقتنامه ها

یت شرکتها  مسئول  .المللی، تضمین های کافی برای فعالیت بین المللی شرکت های خصوصی، فراهم نمایند

در قبال رعایت موازین حقوق بشر، موضوعی است که مورد توجه خود شرکتها و از سوی دیگر دولتها و  

بسیاری از شرکتهای  و    ماعی قرار گرفته است ن و جنبشهای اجتسازمان های بین المللی و مصرف کنندگا

 اری خود ذکر کرده اند.بزرگ رعایت و احترام به حقوق بشر را جز ارزشهای کاری و ضوابط اخالقی ک

 پیشنهادات این مقاله عبارتند از: 

 .جودمو   مالی و  حقوقی هایچالش  رفع برای اقدام و  اجتماعی  مسئولیت   دقیق هایمحدوده تعریف 

 خذ منابع و مأ

 .  خرسندی انتشارات: تهران کار، حقوق  ،(1388) ابراهیمی،

 . سمت  انتشارات: تهران ایران،  اجتماعی و سیاسی تحوالت تاریخ ،(1392) علیرضا ازغندی،

 ایران، پایان در ها  شرکت  اجتماعی مسئولیت  ترویج  در حکومت گذاری سیاست (1386امیدوار، علیرضا)

 .تهران دانشگاه  عمومی، گذاری سیاست رشته سیاسی، علوم و  قحقو  ارشد، دانشکده اسیکارشن نامه

 ترویج مسئولیت  مرکز انتشارات ها، شرکت  اعیاجتم  مسئولیت  با مرتبط مفاهیم،  1385،   علیرضا امیدوار،

 .ها شرکت  اجتماعی

علیرضا،   ترویج1387امیدوار،  سیاست جا و کننده تکمیل ها، شرکت  اجتماعی مسئولیت  ،   و ها یگزین 

ها(، پژوهشنامه شماره  شرکت  اجتماعی مسئولیت  ترویج در حکومت  گذاری دولت)سیاست  فوظای

گروه پژوهش های فرهنگی و  نظام   مصلحت  تشخیص مجمع استراتژیک تحقیقات پژوهشکده،  21

 .مسئولیت اجتماعی سازمان ها، اجتماعی 

 

 . میزان نشر: تهران تطبیقی، و عملی نظری، لحاظ از اداری  حقوق ،(1393) اهلل ولی انصاری،

 رقابتی شرکت  مزیت و وری  بهره ارتقای در آن نقش و  اجتماعی مسئولیت  ،  1389،   فرزانه چاوشباشی، 

مجمع  استراتژیک تحقیقات پژوهشکده انتشارات سازمان، اجتماعی مسئولیت  پژوهشنامه ها،

 .4 شماره نظام، مصلحت  تشخیص

 ریزی. و برنامه مدیریت  سازمان نشر تحول، حال  در جهان در پایدار توسعه ، 1383دیگران، و علی حبیبی،

 . فرهنگی علمی  انتشارات: تهران حسابرسی، فلسفه  ،(1392) یحیی یگانه، حساس

سرشت، مسئولیت 1388کوشا،   مرتضی، و رفیعی محمود، حسین، رحمان    اخالقیات  اجتماعی؛ ، 

 . 204شماره ر،تدبی آموزشی علمی ماهنامه، فراسازمانی
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  ،   گهر  نیک  عبدالحسین  ترجمه   ،  سیاسی  شناسی  جامعه  مبانی  ؛1396  موشار،  دانیل  و  دورماگن  ایو   ژان

 . آگه: تهران ، چهارم چاپ

 .نور پیام دانشگاه: تهران انقالب، هایتئوری ،(1386) سعید دقی،صا

ها و  های فراملی؛ فرصت مسئولیت اجتماعی شرکت ،  1400،   ماساییمحسن لطفی گ و    سید یاسر،  ضیایی

 . 46، شماره 20دوره ، نشریه علمی پژوهشهای حقوقی ، هاچالش

 . انتشار سهامی شرکت : تهران قراردادها، عمومی قواعد  ،(1389) ناصر کاتوزیان،

 و  کیفیت  انتشارات،   EFQM مدل رویکرد با سازمان اجتماعی  مسئولیت(، 1386) ایران رشناسانکا گروه 

 .ندیزنشر مر همکاری با مدیریت 

  چاپ   ،  زاده  زنجانی  هما  ترجمه  ،  اجتماعی  سازمان  عمومی  شناسی  جامعه  بر   ای  مقدمه  ؛1389،  روشه   گی

 . سمت : تهران ، پنجم

 ،  یکم  و  بیست   قرن  در  شناسی  جامعه  –  مدار  مردم  شناسی  عهجام  ؛1395  ،  دیگران  و  بوراووی  مایکل

 . نی نشر: تهران دوم چاپ  دیگران، و صدیقی بهرنگ ترجمه

 .اسالمی نشر موسسه: قم الفقه، اصول ،(1369) رضا محمد ر،مظف

 .االسالمیه العلمیه  مکتب : تهران االصول، قوانین ،(1413) ابوالقاسم قمی، میرزای

 . معاصر نگاه: تهران پی، نیک امیر ترجمه ، حقوقی شناسی  انسان ؛1394، روالن نوربر

  ،  رحیمی  مصطفی  ترجمه  ،  گورویچ  ژرژ  ،  شناسی  جامعه  و  حقوق  ،1371،  دیگران  و  برول  لوی  هانری

 . سروش نشر: تهران ؛ دوم چاپ

( همراهی،  مهرداد  و  احمد  سید  سو  پذیری مسئولیت (،1395هاشمی،  المللاجتماعی،  بین  کنفرانس  ی  مین 
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