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 شما كه كنم راهنمايى تجارتى به را شما آيا! ايد آورده ايمان كه كسانى ىا
 با و بياوريد ايمان رسولش و خدا به ؟بخشد مى رهايى دردناك عذاب از را

 بهتر) چيز هر از( شما براى اين كنيد جهاد خدا راه در جانهايتان و اموال
 )ترجمه از مكارم شيرازي(.بدانيداگراست

 وتُجاهدونَ رسوله و بِاهللا تُؤْمنُونَ  مٍيأَل عذَابٍ مّن ميكتُنجِ رةٍاتجـ يعلَ مكأَدلُّ هلْ ءامنُواْ نيالَّذ هايـأَي
بِ يفلِيس ا اللَّهوبِأَم كلم و كأَنفُسم كذَالكلَّ رٌيخَ مك إِن مونَ نتُملَم11و  10سوره صف آيات ( تَع(  
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 پروژه
 يانضباط تخلفات نامهنييآ هيته و ياحرفه اخالق مطالعه

	رانيا يشاورزك و صنعت ،يبازرگان اتاق
	نفعانيدگاه ذيار از دكسب و كاخالق : يليمكگزارش ت
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  مقدمه

 را خـود  پول هك بودند گذار سرمايه يتعداد تنها ابتدا. بود تر ساده وكاري كسب هاي سازمان فعاليت در يزمان
. كردند مي تأمين را يمال منابع نفر چند اي يك تنها نيبنابرا. كردند مي گذاري سرمايه وكاري كسب شروع يبرا

 چـون  هستند دهيچيپ جامعه يك ينهاد محور مدرن، هاي شركت خصوص به يامروز وكار كسب هاي سازمان
 مهـم  هاي سازمان هك است اريبس يتقاضاها و انتظارات ق،يعال با مردم از يريثك تعداد شامل يامروز جامعه

 كه مدعيان از هايي گروه و رشد حال در شهيهم يزندگ كسب با آگاه جامعه يك در. نندك فراهم را ها آن ديبا
 و افـراد  نيچن برابر در ديبا يامروز وكار كسب هاي سازمان هستند، خوب يزندگ يك از خود سهم خواستار

 تيريمـد  در ذينفعـان  رديكـ رو. شوند مي دهينام ذينفعان همان ها گروه و افراد نيا. باشند پاسخگو هايي گروه
. اسـت  شـده  پذيرفتـه  جامعـه،  و وكـار  كسب عرصه در خصوص به توسعه ادامه يبرا شده آماده يقالب عنوان به

 مشـروع  يازهـا ين و انتظـارات  تأمين به ملزم خود اتيح ادامه يبرا وكار كسب يك هك است روشن نيبنابرا
 بـه  را ياخالق اصول و جامعه ،وكار كسب ياصل بخش ذينفعان شيگرا و مفهوم ليدل نيهم به. است ذينفعان
  .است داده اختصاص خود

  

  ذينفعان مفهوم هاي ريشه

 درواقـع  ذينفعان واژه مفهوم. جامعه و وكار كسب انيم روابط كدر يبرا است يديلك عنوان به ذينفعان مفهوم
 يك از يسهم اي بخش كمال هك است هاوكار كسب يميقد انكمال اي انگذار سرمايه يسنت مفهوم همان مشابه

 بـه  سـهام  قتيحق در. پردازيم مي سهام فيتعر به ذينفعان مفهوم املك نييتب يبرا. هستند وكار كسب چند اي
 يادعـا  و سـو  يـك  از تعهـد  يـك  از ينفعـ  انيم است اي محدوده و شود مي گفته تعهد يك از يسهم اي نفع
ـ  منصـفانه  رفتار حق شامل يقانون وحقوقي حق محدوده نيا در هك است گريد يسو از كمال يقانون  حـق  اي
 در هكـ  اسـت  يگروه اي فرد ذينفع، نيبنابرا. شود مي گرفته در نظر كمال اي ذينفع يبرا يشخص ميحر حفظ

 پذيرند مي تأثير سازمان از تكشر هاي سياست و ماتيتصم ،ها فعاليت وسيله به هم ها آن. است ميسه سازمان
  .گذارند مي تأثير هم و

  

  

  هستند؟ كساني چه وكار كسب ذينفعان
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 وكـار  كسـب  نظر ازنقطه. دارند وجود وكار كسب ذينفعان از يمختلف هاي گروه و افراد امروز، يرقابت يايدن در
 سـازمان  تيريمـد  چشـم  در ،باشـند  مـي  جامعـه  و انيمشتر ارمندان،ك ذينفعان، شامل هك افراد و ها گروه نيا

  .دارند تيمشروع

  

  شركت ذينفعان و مديريت توليد، هاي ديدگاه

 د،يـ تول يسنت ديدگاه در. است يسازمان وكار كسب گسترش و رشد يمواز ذينفعان مفهوم شرفتيپ و املكت
. خريدنـد  مـي  خـدمات  و محصـوالت  و كردنـد  مـي  فـراهم  را منـابع  هك بودند يسانك انكمال ازنظر ذينفعان
 دگاهيـ د نهايتـاً . افـت ي توسـعه  تيريمد دگاهيد نترل،ك از تكيمال ييجدا و ها شركت رشد و زمان باگذشت

 رانيمد هك افتاد اتفاق وكار كسب در يمهم يخارج و يدرون راتييتغ هك ردك دايپ گسترش يزمان زين يذينفع
  .شدند ذينفعان اي ياصل هاي گروه با آن چندجانبه روابط و تكشر كدر به ملزم

  

  ثانويه و اوليه ذينفعان

  نمود؛ ميتقس غيراجتماعي و ياجتماع و ثانويه و هياول دودسته به توان مي را ذينفعان

  .هستند بانفوذترين نيبنابرا ،باشند مي آن تيموفق و سازمان در ميمستق سهام يدارا ه،ياول ياجتماع ذينفعان

 گـاه يجا و شـهرت  بـر  تأثيرگـذاري  در خصـوص  به باشند بانفوذ اريبس ممكن است ه،يثانو ياجتماع ذينفعان
  .است غيرمستقيم شتريب سازمان، در ها آن سهام اما يعموم

 منـافع  با ها گروه اي ها رسانه وسيله به اغلب هك شوند ليتبد هياول ذينفعان به توانند مي راحتي به هيثانو ذينفعان
 بالفاصله انتقال قدرت) 24/7( يخبر پوشش با ها رسانه امروز، وكار كسب طيمح در .گيرد مي صورت خاص
  .رادارند ذينفعان تيوضع

  

  محيطي و استراتژيك اصلي، ذينفعان

  .باشند مي يضرور سازمان يبقا يبرا هك هستند يكاستراتژ ذينفعان از يخاص رمجموعهيز ياصل ذينفعان
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 از خـاص  اي مجموعـه  بـا  و هسـتند  ميسه سازمان تيموفق در كهان ذينفع از هايي گروه ،يكاستراتژ ذينفعان
  .شوند مي مواجه ،دهد مي رخ زمان از مشخص اي نقطه در هك ها فرصت و دهايتهد

  .ستندين يكاستراتژ اي ياصل هك هستند يذينفعان همه ،يطيمح ذينفعان

 ليـ قب از اي اصـلي  هـاي  ويژگـي  و خصوصـيات  بـه  ذينفعـان  بـودن  يطـ يمح ،يكاستراتژ ،ياصل هكنيا نهايتاً
 بـه  وابسته و روان ا،يپو روش يك در توانند مي ذينفعان نيبنابرا. دارد يبستگ ضرورت و قدرت ت،يمشروع
  .نندك تكحر گريد رده به اي رده از زمان

  

  ضرورت و قدرت مشروعيت،: ذينفعان هاي ويژگي شناسي نوع

ـ ا مـا  بـه  ضـرورت  و قـدرت  ت،يمشـروع  يژگيو سه يبررس  يچگـونگ  شـاهد  هكـ  دهـد  مـي  را انكـ ام ني
  .ميباش ذينفعان ركف طرز و ردنك وتحليل تجزيه

 و ارمنـدان ك ان،كـ مال نيبنـابرا . دارد اشـاره  سهام، به نسبت ذينفع يادعا تناسب اي اعتبار كدر به تيمشروع
 نشـان  را تيمشـروع  از ييبـاال  درجـه  ت،كشـر  با مشانيمستق و يرسم و حيصر روابط به توجه با انيمشتر
 ،ها رسانه اي رقبا ،ياجتماع فعال هاي گروه مانند هستند تكشر از يدورتر فاصله در هك يذينفعان اما. دهند مي

  .دارند يمترك تيمشروع

 نيـ ا به قدرت نيبنابرا. شود مي يارك انجام به منجر هك دارد اشاره اثر يك ديتول تيظرف اي ييتوانا به قدرت
  .باشند نداشته چه و باشند داشته تيمشروع چه بگذارند، اثر وكار كسب بر توانند مي ذينفعان هك معناست

 وكـار  كسـب  هـاي  تماس يادعا ،وكار كسب به پاسخ اي توجه يبرا ذينفع هك دارد اي درجه به اشاره ضرورت
  .شود انجام هك است ازين واقعاً است، مهم يزيچ يوقت هك برساند را مفهوم نيا است نكمم نيهمچن. كند مي

 و سـازمان  انيـ م فاصـله . اسـت  يكينزد رد،يگ قرار موردتوجه ديبا شد گفته آنچه بر عالوه هك يگريد اريمع
 تـري  نزديـك  فاصله در هك يذينفعان يعني است؛ مربوط اريبس ذينفعان تياولو و تياهم يابيارز با ذينفعانش

  .پذيرند مي تأثير نيهمچن و گذارند مي اثر سازمان بر شتريب دارند، قرار آن مجاور اي سازمان به

 قـدرت  ت،يمشروع زانيم بر اساس ديبا رانيمد هك كند مي هيتوص ذينفعان هاي ويژگي يشناس نوع طوركلي به
  .ندينما تكمشار ها آن با ذينفعان ضرورت و

  يبكيتر و چندمنظوره ،يكاستراتژ يردهايكرو
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 عنوان به را ها آن ،است خود ذينفعان يبرا سود دنبال به تكشر كه هنگامي اول، درجه در يكاستراتژ رديكرو
 هكـ  كنـد  مـي  نگـاه  يابزار عنوان به ذينفعان به رديكرو نيا. گيرد مي نظر در شده مديريت و موردتوجه عوامل
ـ ا نيبنـابرا . شـوند  مـي  آن وكار كسب يكاستراتژ اهداف به تكشر يابيدست مانع اي ليتسه باعث  رديكـ رو ني

  .دارد يابزار يدگاهيد

 اداره را يحقـوق  ايـ  و ياقتصاد قدرت توانند مي هك گروهايي اي افراد از فراتر را ذينفعان چندمنظوره رديكرو
  .دارد ذينفعان به نسبت يامانت يتيمسئول تيريمد هك دارد انيب و گيرد مي در نظر نند،ك

 يدارا ديـ با وكـار  كسب هك دارد مي انيب چون شود مي داده حيترج هك است يديجد رديكرو ،يبكيتر رديكرو
 ذينفعان، به نسبت تيريمد يامانت ياساس تيمسئول درنتيجه. باشد ذينفعان به نسبت اي اخالقي هاي مسئوليت

 اجـرا  نفعانيذ ريسا به نسبت ياخالق تيمسئول درزمينه هك رود مي انتظار اما ؛شود مي داشته نگه نخورده دست
 تقلب ،گويي دروغ ،ييزورگو زدن، صدمه عدم شامل هك است وكار كسب فهيوظ ،ياخالق تيمسئول نيا. شود

  .است... و نمودن سرقت ردن،ك

  

  ذينفعان مدل هاي ارزش

 و زبـان  يعنـ ي است، يفيتوص هك است ارزش يدارا ليدل نيا به اول درجه در يذينفع مدل: يفيتوص ارزش
 اجـازه  مـا  بـه  راه نيـ ا از هـا  سـازمان  كدر. كند مي فراهم سازمان اي تكشر مؤثر فيتوص يبرا را يميمفاه
  .ميباش داشته ها آن ردكعمل نحوه از تري كامل حيتوض اي فيتوص تا دهد مي

 تيريمـد  ردكـ عمل انيم رابطه فيتوص در. است يابزار چون است ارزش يدارا يذينفع مدل: يابزار ارزش
ـ ا نجـا يا در ياساسـ  فـرض . است ديمف ت،كشر يردكعمل اهداف به يابيدست جهينت و ذينفعان  هكـ  اسـت  ني

 منجـر  رشـد  و ثبـات  ،يسـودآور  مانند وكار كسب يسنت اهداف به يابيدست به ديبا ذينفعان يتيريمد تيفعال
  .شود

 از نظـر  صـرف  ذينفعـان،  دگاهيـ د در. اسـت  يهنجـار  چون است ارزش يدارا يذينفع مدل: يهنجار ارزش
ـ د. شوند مي گرفته در نظر ارزش يدارا ت،يريمد يبرا ها آن يابزار استفاده  عنـوان  بـه  اغلـب  يهنجـار  دگاهي

 ارزش نيبنـابرا . دارد تأكيـد  ذينفعـان  بـا  رفتـار  يچگـونگ  بـر  هكچرا ؛شود مي گرفته نظر در ياخالق دگاهيد
  .دارد ياساس تياهم جامعه و وكار كسب ،وكار كسب ياخالق اصول در يهنجار
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تـك   هـاي  سـازمان كـه در انـدازه از   ) سودمحور( خصوصيتجاري  هاي سازمان مجموعه، وكار كسبفضاي 
جامعه نيز به يك اجتماع، ملت يا گروهي وسـيع از مـردم كـه    . گيرد برميعظيم را در  هاي شركتمالكيتي تا 

 رابطـه ؛ لذا وقتي صـحبت از  شود مي اطالقدارند،  پيوسته هم بهو منافع  ها فعاليتو  نهادها، ها ارزش، ها سنت
جهـاني يـا گـروه     جامعـه و اجتماع محلي، كل يـك كشـور،    وكار كسبمنظور،  شود ميو جامعه  وكار كسب

  .است...) ان وگذار سرمايهمشتريان، ( مردمخاصي از 

  :استبندي  تقسيم قابلدر چهار بخش زير ) رج از سازمانمنظور كل محيط خا محيط گسترده مثابه بهجامعه 

o محيط اجتماعي 

o محيط اقتصادي  

o محيط سياسي  

o محيط فناورانه  

 ذينفعـان منفعت . تمركز دارد) دموگرافي(اجتماعي، سبك زندگي و آمارگيري  هاي ارزشمحيط اجتماعي بر 
براي مثال، . دهد ميقرار  تأثير، سازمان و عملكرد آن را تحت در برگ خريدهادر اينجا حالتي است كه تغيير 

  .جاد كرده استاي اجتماعيرا در محيط  توجهي قابلاخير تغييرات  هاي سالطي  غيرقانونيورود مهاجران 

تمركـز   كنـد  ميدر آن فعاليت  وكار كسبكه  اي اقتصاديمحيط سياسي منفعت اجتماعي، بر طبيعت و جهت 
مبادالت خـارجي،   نوسانات بيكاري، نرخ منفعت شامل توليد ناخالص ملي، تورم، نرخ بهره، متغيرهاي .دارد

 هـاي  دهـه  در .اسـت ديگر فعاليت اقتصـادي   هاي شاخصو بسياري از  ها پرداختجهاني، توازن  وكار كسب
  .اقتصادي محيط، چيره شده است هاي بخشو اقتصاد جهاني بر  ازحد بيشاخير رقابت 

و بـر ديگـر    شـوند  مـي ، مـديران انتخـاب   شـوند  مير فرآيندهايي كه طي آن قوانين تصويب محيط سياسي ب
در ايـن   وكار كسبمنفعت خاص براي . سياسي و دولت تمركز دارد فرايندهاي تعامل بين شركت، هاي جنبه

وي ر مسائلشـان و تغييراتي كه طي زمان در كنترل صنايع مختلف و ) رگيوليتوري(بخش فرايندهاي تنظيمي 
  .است، دهد مي

ايـن بخـش   . دهـد  مـي را نشـان   دهد ميفناوري كه در جامعه رخ  هاي پيشرفتكلي  مجموعهمحيط فناورانه 
فراينـد تغييـر   . شـود  مـي علمي و كيفيت دانش  هاي پيشرفتشامل كاالهاي جديد، فرايندها، مواد و همچنين 
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اين بخش  فناوري زيسترايانه و  پايهبر  يها فناورياخير  هاي سالدر . فناوري در اينجا اهميت خاصي دارد
  .برد مياز تغييرات محيطي را پيش 

كـه اشـاره شـد، از طريـق      گونه هماناجتماعي وجود دارد،  هاي محيطو  وكار كسبقرارداد اجتماعي كه بين 
 :شود ميموارد زير بيان 

 وكـار  كسـب چـارچوبي كـه از طريـق آن     عنـوان  بـه جامعـه   توسـط  شده وضعمقررات قوانين و . 1  
  .عمل كند بايست مي

  .شود ميانتظارات هر گروه از گروه ديگر، استنتاج  عنوان بهفهم مشترك كه . 2  

كه آن تعهدات در  اي جامعهبلكه در قبال  ،تعهدات اقتصادي و قانوني دارد تنها نه وكاري كسب مجموعه يك
، مسئوليت در قبال ذينفعان ها سازماناين  هاي مسئوليت ازجمله. دمعيني دار هاي مسئوليت ،گيرد ميآن شكل 

 :شود مياست كه شامل موارد زير 

 توليد محصوالت ايمن 

  وهوا آبعدم آلودگي 

  وكار كسبمسائل مربوط به قانون مداري در 

 ارتقاء اخالق و درستكاري در كاركنان 

 متعهد نسبت به امنيت اخالقي محل كار 

  و فريبنده كننده گمراهاز تبليغات عدم استفاده 

  تبعيض ضددولتي  هاي سياستپيروي از 

  ذينفعانپاسخگويي سريع به مشكالت 

  درمان هاي هزينهايجاد خدمات درماني و پرداخت 

  ذخيره انرژي هاي برنامهترويج 

 بيشتر زايي اشتغال 
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  خيريه امورپرداخت پول در 

  محيطي زيست هاي بندي بستهاستفاده از 

 كاهش زباله هاي برنامه سازي پياده 

 استفاده از مواد اوليه بيوزيستي و قابل بازيافت 

 پاسخگو و داراي برخوردي دوستانهمؤدب كاركنان كارگيري به ، 

 تالش مستمر براي افزايش كيفيت 

  

 و مشروعيت مفهوم ،ابتدا. كرد خواهيم پيگيري را آن تكامل هاي روش و ها شركت امور اداره بخش اين در
 كشف ما. كرد خواهيم صحبت ،كند مي بازي وكار كسب مشروعيت ايجاد در ها شركت امور اداره كه نقشي

 نظارت و مالك جدايي توسط كه مشكالتي ،تواند مي شركت امور خوب اداره چطور كه كرد خواهيم
 آن درگير شركت امور اداره امروزه كه شده رو روبه خاص هاي چالش از برخي و بكند كمتر را ايجادشده

  .كرد خواهيم بررسي است،

  شركت امور اداره و )حقانيت( مشروعيت

 كه Enron ورشكستگي. شد شروع بود، مسائل اصلي محور كه شركت امور اداره از اي مسئله با 21 قرن
 كه هنگامي. شد دنيا هاي شركت تمام به شك سبب بود، متحده اياالت بزرگ شركت هفت از يكي

 اين دنبال به parmalat و ،worldcom، global crossing مانند بزرگ، هاي شركت هاي ورشكستگي
 براي توانند مي كجا به ديگر كه بودند مانده تعجب اين در دنيا، انگذار سرمايه تمام افتاد، اتفاق ورشكستگي

 شامل را شخصي كارخانه يك از بيشتر و كشور يك از بيشتر رسوايي، تهديد اين. كنند اعتماد يگذار سرمايه
 شركت، امور اداره فهم بنابراين،. بود شده واقع سؤال مورد اصل، يك عنوان به وكار كسب مشروعيت ـ شد مي
 مهم توضيح به اما است، انتزاعي حدودي تا مفهوم يك مشروعيت. بود مشروعيت ايده فهم براي مهم
  ـ كند مي كمك كاركنان، و مديريت ،مديره هيئت ذينفعان، شركت، مؤسسان هاي نقش



 

٩ 
 

 استدالل او. كنيم شروع مشروعيت، از وت پارسونزكتال تعريف تغييريافته كمي نسخه با كه دهيد اجازه
 هاي ارزش و اهداف با موافق كه است هايي فعاليت ،شان حوزه كه هستند قانوني هايي سازمان كه كرد مي

  . است عملكرد حوزه در اجتماع، سيستم

 با انطباق وسيله به مشروعيت حفظ و وكار كسب هاي شركت به دادن ارجاع خرد، سطحِ در مشروعيت
 ممكن كارخانه يك ،ابتدا. هستند مختلف هاي راه از حقانيت كسب دنبال به ها كارخانه. اجتماع انتظارات

 ،كند مي درك) اجتماع( عمومي استاندارد از خودش آنچه با دادن وفق براي را خودش اجرايي متدهاي است
 عمومي استاندارد از خودش آنچه با دهد مي تطبيق را خودش اجرايي متدهاي كارخانه، يك(. بدهد تطبيق
 دانشجوهاي براي مجاني داروي هاي نمونه پيشنهاد است ممكن داروسازي كارخانه يك( ).كند مي درك

 تالش كه است ممكن كارخانه يك دوم، ).بشوددادن  رشوه به شبيه عمل اين اگر ندهد، ادامه را پزشكي
 ديگر و تبليغات وسيله به خودش خاص هاي شيوه از پيروي براي را، هنجارها و عمومي هاي ارزش كه كند
  .بود موفق كرد، اينترنت طريق از بازاريابي به شروع كه Ĥنزم اين در Amazon.com. بدهد تغيير ها فن

 وسيله به خودش تشخيص وسيله به خودش حقانيت افزايش دنبال به است ممكن سازمان يك سرانجام،
 مراحل در و. باشد دارند، جامعه در قانوني قدرت پايه كه نمادهايي و ها ارزش مردم، ديگر، هاي سازمان
 ديگر يا سابق، سياستمداران معروف، افراد انتصاب باافتخار ،ها كارخانه ملي، سطح در. افتد مي اتفاق مختلف

 در قهرمان از مربي است ممكن جامعه، سطح در. كنند مي اعالم را مديره هيئت يا مديريت در مشهور افراد
 ترويج يا و مديره هيئت در نشستن وسيله به كارخانه يك تأييد براي كه بشود درخواست ، محلي فوتبال
  .كند پيدا حضور خودشان، لومحص

 به كالن سطح. است فصل اين در ما نگراني بيشترين ما كه است اي مرحله كالن، سطح در مشروعيت
 در وكار كسب مشروعيت درباره كه است سخت. دهد مي ارجاع وكار كسب هاي شركت تمام سيستم
 مؤسسات از وبرهم درهم مخلوط يك به شبيه آمريكايي وكار كسب(. بكنيم صحبت سطح اين در وكار كسب

 ديل ويليام) است مشكل گفتن آن مورد در قطعي هر چيز كه مؤسساتي و مختلف هاي اندازه و ها شكل با
  :است شكننده چيز يك ،)اجتماعي يا( وكار كسب مشروعيت كه است گفته

 عنوان به قاطع اكثريت واضحِ معناي به هرگز اين. است يافته تكامل تجربه و ابتكار وسيله به وكار كسب
 شخصي، سود جستجوي در يكديگر، با كردن مبارزه براي افراد به دادن اجازه ايده. نيست اجتماعي نهاد يك
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 مشكالت اصالح براي راهي عنوان به بار اولين براي را آن كه زماني ترين عاشقانه و انگيزترين هيجان از يكي
  .شد آشكار سوءاستفاده براي خود توانايي و زشت طرف زمان، باگذشت اما. بود شده مطرح جامعه در ديگر

 دائماً خودش، حقانيت كه كنند درك بايد. دارد شكننده دستور يك كه باشد پذيرفته امروزه بايد وكار كسب
 وجود يوكار كسب تنها. ندارد وجود ذاتي حق هيچ كه كنند درك بايد و است، تصويب براي موضوعي
  .باشد داده حق آن به جامعه كه داشت خواهد

 وكار كسب با هايي سازمان اگرچه كه است واضح حقانيت، كالن ديدگاه با حقانيت، خرد ديدگاه مقايسه در
 كالن، سطح در وكار كسب يا شركت سيستم اما كنند، هميشگي را خودشان حقانيت تا كنند مي سعي خاص،

 رابطه در قدرتمند مسائل از طيفي اينكه دليل به است تأسف مايه اين. (كند مي اداره را مسائل تمام ندرت به
 بشود، موفق و بماند نگه زنده خواهد مي وكار كسب اگر كه دهد مي نشان وضوح به ،وكار كسب انجام با

 سطح فقط نه باشد، داشته وجود هم نگر كل ديد بايد اينكه يعني(. است ضروري سازماني نگري درون چنين
 و حقانيت سؤاالت بايد ما باشد، داشته وجود خودش حق كردنِ توجيه ادامه براي ،وكار كسب اگر )خرد

  .)باشيم داشته ياد به را خودش عملياتي پيامدهاي

  

  شركت امور اداره هدف

 لغات از حكمراني، يا حكومت كلمه. است حقانيت مسئله از مستقيم، نتيجه يك شركت، امور اداره هدف
. كنند هدايت را خودشان شركت توانند مي كوچك خصوصي هاي شركت مالكان. آيد مي فرمان براي يوناني
 اينكه از بشوند مطمئن اينكه دليل به كنند اعتماد مديره هيئت به بايد عمومي، هاي شركت ذينفعان ،حال بااين

 مشروع اينكه براي ،وكار كسب براي. شود مي هدايت ندارند، حضور كه درزماني ،درستي به ،هايشان كارخانه
 بود، خواهد مردم با مطابق كه روشي به بايد كند، حفظ جامعه چشم در را خودش مشروعيت و باشد

  . بشود هدايت

. اشاره دارد شود مي مديريت و طراحي هدايت، متدها آن وسيله به كارخانه كه متدهايي هب شركت امور اداره
 ،مديره هيئت مالكان، مانند ذينفعان هاي گروه مسئوليت و وابسته، هاي نقش وسيله به شركت، امور اداره

  .مرتبط است هستند، ذينفعان جزء كه كنند مي اظهار كه ديگركساني و كاركنان مديران،
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  شركت امور اداره اجزاي

 سازمان كه اي اصلي هاي گروه ما كه است اين مهم شركت، امور اداره مسائل و مشروعيت كامل درك براي
 كه كنيم درك توانيم مي كه است كار اين انجام با تنها اينكه، دليل به بشناسيم، ،دهد مي تشكيل را وكار كسب
  .شود ياداره م خودش، توسط شده گرفته نظر در طراحي به توجه با سيستم، چگونه

  

  اصلي گروه چهار هاي نقش

 نمودار. كاركنان و مديران، ،مديره هيئت ،)ها سهم مالكان( ذينفعان: شامل داريم نياز ما كه اصلي گروه چهار
  .دهد مي نشان شركت امور اداره اختيارات مراتب سلسله در دولت، منشور با همراه را گروه چهار ذيل،

 كنترل بايست مي ها آن مالك عنوان به. هستند شركت مالكان ذينفعان، آمريكايي، هاي شركت قوانين طبق 
 يا كارخانه مديره هيئت انتخاب حق در اول، درجه در كنترل، اين. باشند داشته دست در را شركت اصلي

. شود مي تعيين خودش سهم تعداد وسيله به ذينفع، هر حق درجه ،معموالً. است پيداكرده تجلي شركت،
 رأي 100 ،مديره هيئت انتخاب براي دادن رأي هنگام بخرد، را شركت يك سهام از سهم 100 كه كسي مثالً(

  ).دارد

 گروه به ها آن باشند، داشته سهم هزاران از سهم صدها است ممكن بزرگ، هاي سازمان اينكه دليل به
 وكار كسب مديريت نظارت و اداره كه است، مديره هيئت تر كوچك گروه اين نام كه ،دهند مي رأي تر كوچك

 قرار مالكان منافع براي كه است مديري از اطمينان حصول مسئول، ابتدا ،مديره هيئت. دهد مي انجام را
 مديره هيئت وسيله به افراد كه گروهي. است مديريت اختيارات، مراتب سلسله در اصلي گروه سومين. دهد مي

 را ها سياست عالي مديران ،مديره هيئت با همراه. شوند مي استخدام آن، روزانه مديريت و كارخانه اداره براي
 را اجرايي كاركنان روزانه نظارت و برند مي پيش را ها سياست اين ،تر پايين و مياني مديران. كنند مي تأسيس
 همان مديران،. شوند مي استخدام واقعي اجرايي كار انجام براي كارخانه وسيله به كاركنان،. كنند مي هدايت
 منظور(. دهد مي ارجاع مديريتي غير كاركنان به ،كنيم مي كاركنان واژه از ما كه بحث اين اما هستند كاركنان
  )مديران نه است كاركنان همان

  :كنترل از مالكيت جدايي
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 هاي نقش )شده گرفته نظر در( تقابل بر است، كرده رشد اخير هاي سال در كه اي اجتماعي و اخالقي مسائل
 در كه اصلي شرط .است كرده تمركز اصلي، گروه چهار هاي گويي پاسخ و ها مسئوليت ،ها حق واقعي،
 جدايي كه " شركت امور اداره مشكل به كه است بوده اي گونه به است، شده تعبيه مدرن هاي شركت ساختار
 مدير خودشان معموالً مالكان بزرگ، هاي شركت از قبل دوره در. است كرده كمك است، "كنترل از مالكيت
. كردند مي كنترل را وكار كسب چنين،هم نامالك) .بود شده گرفته نظر در كاري سيستم روش بنابراين. (بودند

 ؟چرا بودند، درصحنه اوقات گاهي مالكان، شدند، استخدام مديران و شدند تر بزرگ ،ها شركت كه زماني تا
  .مديريت گروه پاسخگويي اشراف بر  براي

  :شركت امور اداره در مشكالت

 در شركت بالقوه مشكل است، جداشده كنترل از مالكيت اينكه دليل به كه است واضح سابق تصميمات از
 را مديريت بر نظارت ،مديره هيئت كه است روشن اندازه همان به اين. است آمده وجود به شركت سيستم

 امور اداره براي. باشد شكننده تواند مي سيستم اين وجود بااين. است گرفته عهده به را ذينفعان طرف از
 ،مديره هيئت )كه است اين اصل چيست؟ اصل اين( است، شده گرفته نظر در اصل عنوان به عملكرد، شركت،

 منافع بهترين مديريت، اينكه كردن معلوم در ها مسئوليت و قوانين بردن پيش براي باشد قوي و مؤثر بايد
  .بكند دنبال را ذينفعان

  :مديره هيئت استقالل به نياز

 مديران بين تفاوتي اينجا در. است خوب شركت مهم بسيار هاي جنبه از مديريت، از مديره هيئت استقالل
 ارشد مديران جزء و هستند شركت از مستقل خارجي مديران. است تر برجسته خارجي مديران و داخلي
 بوده چه شان قبلي شغل كه معنا اين به( باشند شده شركت وارد مختلف جاهاي از توانند مي ها آن. هستند
 با يا شركت با ديگر حقيقي رابطه هيچ كه است اين دارند طورمعمول به ها آن همه كه يچيز يك اما )است
 اوقات گاهي. دارند شركت با مختلفي متعدد روابط داخلي، مديران مقابل، در. ندارند ارشد اجرايي مقام
 كه، هستند اعضا ديگر يا خانواده اعضاي داخلي، كارمندان اوقات، گاهي. هستند شركت عالي مديران ها آن

 خارجي، و داخلي مديران اين از هريك. دارند اجرايي ارشد مقام با يا شركت با شخصي يا و اي حرفه رابطه
 الزم كه هنگامي كردن، صحبت براي مردد كه است ممكن بنابراين، و هستند اجرايي ارشد مقام به مديون
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 افسر يك وقت هيچ كه گويد مي است، كرده خدمت جاها از بسياري در كه باتجربه مدير يك. باشند باشد،
  . است نديده اجرايي، ارشد مقام توسط اتخاذشده موضع از ،مديره هيئت با مخالف در خدمت، تابع

  :دستمزد و حقوق به مربوط مسائل

 ميله يك كه است اين است شده كاربرده به موضوع اين براي كه اصطالحي اجرايي، مدير دستمزد مسئله
 منافع مافوق را خودشان منافع اجرايي ارشد مقامات كه كنند مي احساس كه است كساني براي گير برق

 مقامات كه شنوند مي ها آن كه زماني )؟زماني چه( ،شوند مي عصباني مردم مثال، براي. دهند مي قرار ذينفعان
 عدالتي بي اين. اند داشته حقوق افزايش درصد، 38 آمريكا، هاي كارخانه ترين بزرگ از تا 500 اجرايي ارشد
  در ديگر، مسئله دو. اند نكرده عمل سال در خوبي به ،ها كارخانه از كدام هيچ كه است افتهي تحقق زماني فقط

 عملكرد با اجرايي، ارشد مقام دستمزد حد، چه تا. 1: دارد وجود اجرايي ارشد مقام دستمزد دعواي انونك
  .است چقدر اجرايي ارشد مقام دستمزد مقدار طوركلي به. 2 و است خورده گره سازمان

  :اجرايي ارشد مقام ازحد بيش دستمزد و حقوق

 به اجرايي، ارشد مقام حقوق مقدار سازمان، عملكرد يا اجرايي ارشد مقام دستمزد و حقوق ارتباط بر، عالوه
 است، داشته كاهش كارگران، دستمزد و حقوق كه درحالي. است زده ضربه جامعه عمومي رفتار و اخالق

 ،Executive Excess. است داده رخ اجرايي ارشد مقام دستمزد و حقوق آور ماسرس افزايش با مسئله اين
 وسيله به اجرايي ارشد مقام دستمزد و حقوق ساليانه بررسي در ):كند مي كار چه مؤسسه اين اينكه توضيح(

 مقام دستمزد و حقوق نرخ كه داد گزارش) خوب، نسبتاً اقتصاد براي( متحده، و سياست مطالعه مؤسسه
 42:1 نرخ از تر بزرگ بار 10 به نزديك اين. است بوده 411:11 كارگران، ميانگين به اجرايي ارشد
 اين، ،مسلماً )نيست شده اهداء سهام هاي گزينه ارزش شامل حتي و(. هست 1982 سال از شده كشف
 و حقوق ميانگين و اجرايي ارشد مقام حقوق و دستمزد بين گپ كه دهد مي نشان 2000 سال از را كاهش
  . 531:1 تا است داشته افزايش كارگر دستمزد

  :اجرايي مديران بازنشستگي هاي برنامه

 طورمعمول به عموم، و كاركنان و سهامداران توجه از فرار خاطر به اجرايي،، مديران بازنشستگي هاي بسته
 هاي بسته از تعدادي جزئيات ،وجود بااين. است شده مي توجه خيلي آن به يعني. است كرده پرواز رادار زير
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 سابق رئيس. است شده دقيقي هاي بررسي ،ها بسته اين )اينكه يعني( است، شده عمومي بازنشستگي

general electric اين او، طالق به رسيدگي طول در ولچ، جك اجرايي، ارشد مقام بازنشستگي بسته و 
 هاي جت به دسترسي و لوكس، مسكن لباسشويي، و شراب خدمات ،يمل كلوب عضو. شد فاش بسته

 بازار كه ديگر افشايي. است برده مي لذت ها آن از ولچ كه است بوده ها اين از كمي تعداد اما. بود شركت
 پاداش دالر ميليون 139,5 مبلغ گراسوا، ريچارد يعني اجرايي، ارشد مقام و سابق رئيس به نيويورك بهابازار

 خشم سبب همچنين است، بوده ها هزينه فشار و سهام ركود كه است بوده زماني در پاداش اين بود، داده
  .شد خودش طرفداران و ذينفعان

  

  :خارجي مدير دستمزد

. باشد مديره هيئت اعضاي و اجرايي مدير و اجرايي ارشد مقام دستمزد بين اي رابطه كه شد مطرح قبالً
 ايده يك مديره هيئت اعضاي دستمزد. باشد شده مسئله يك مدير دستمزد اينكه از بود متعجب نبايد بنابراين،

 يعني( بود غيرقانوني ،مديرعامل غيرِ مديره هيئت اعضاي به دستمزد دادن پيش، سال 90. است جديدي نسبتاً
 به را كارخانه خريدوفروش وجوه ،مديره هيئت اعضاي كه بود اين منطقي. )بودند مي هم مدير بايد اعضا،

 در سال در ساعت 95 معموالً ،مديره هيئت اعضاي كه داد نشان فري/كرن هاي بررسي. داند مي نشان ذينفعان
 افزايش درصد 23 مياني، مديران. يافت افزايش ساعت 173 به رقم اين ،2000 سال تا. هستند مديره هيئت

 نيست، تعجب جاي. كردند مي دريافت كارشان، براي حضور زمان افزايش درصد 82 براي دستمزد در
 اعضاي درصد 80 كه دهد مي نشان شركت، مديره هيئت اعضاي مجله وسيله به 2003 سال بررسي
 اداره اخير اصالحات هاي مسئوليت افزايش خاطر به بايد مديران، كه كنند مي احساس مديره هيئت
 اعضاي از درصد 73 كه دهد مي نشان 2007 سال هاي بررسي. بدهند افزايش را دستمزدشان ،مديره هيئت
  .است كافي ،گيرند مي مديره هيئت خدمات بابت كه دستمزدي كه هستند معتقد مديره هيئت
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  :شفافيت

 نشاني آن، در كه بود، شده طراحي اجرايي مديران دستمزد افشاء در ،2007 سال اوراق و ارز گروه قوانين
 وجود به اجرايي مديران روشن و شفاف هاي بسته كامل دستمزد وسيله به كه واضح مشكالت از تعدادي
 تفكيك، معوق، دستمزدهاي مانند بودند، شده پنهان قبل از كه است هايي گزينه شامل كه است داده را آمده،

 كه آورند دليل سهام مدافعان. (دالر هزار 10 از بيش باارزش هايي بن دادن و بازنشستگي، حقوق مزاياي
 است اي عمومي توافق يك ،وجود بااين. است تغييرات بر مؤثر شده مطرح شده تهيه قوانين براي اصالحات

 شركت، مديره هيئت اعضاي درنتيجه و كند فراهم بيشتر شفافيت بايد اوراق، و ارز گروه قوانين مقررات كه
  .)كنند مبارزه تغييرات با نبايد

  :شركت كنترل در بازار تأثير

 است اين ،ها تركيب و ها ادغام نوع اين از يكي هستند، شركت امور اداره از ديگري نوع ها تركيب و ها ادغام
 امكان كه است اين انتظار. شود مي شركت وارد شركت از خارج كه است خطراتي ها تركيب و ها ادغام كه

 تصاحب شوق و تركيب و ادغام. برانگيزاند سهم، سود گرفتن براي را عالي مديران تصاحب، تهديد
 دهه اقتصادي رفاه. آورد خودش با را شركت امور اداره با مرتبط جديد مسائل ،1980 دهه در خصمانه

 هاي شركت براي امكان اين مالي، تأمين خالقانه هاي روش ديگر و  قرضه اوراق ظهور با همراه ،1980
 و اجرايي ارشد هاي مقام از بسياري. آورد وجود به بزرگ هاي شركت خريد براي شخصي و كوچك
 هاي مقام از اصلي انتقاد( .رفتند بيرون ها شركت از ،ها تصاحب اين از خودشان محافظت براي ،مديره هيئت
 نسبت خودشان، جان حفظ براي از ازحد بيش ها آن كه بود اين دوره اين طي در مديره هيئت و اجرايي ارشد

 از تا دو.) بودند حساس ،گرفتند مي خودشان ذينفعان/  مالكان بابت كه بهينه هاي گيري تصميم به
 طاليي نجات چتر و سمي قرص ناجوانمردانه، تصاحب موج شدن پديدار براي مديريت مهم عملكردهاي

 امور اداره مشكل چطور، بينيم اينكه و داد خواهيم توضيح را مورد دو اين از هركدام جداگانه، طور به. بود
  .كرد خواهيم بحث باره دراين و كرد خواهد حل را شركت

  :سمي قرص

 شبيه بسيار ها آن( .است شده گرفته نظر در خصمانه، تصاحب از جلوگيري يا كردن دلسرد براي سمي قرص
 يك كه كند مي سعي ،)فراگيرنده( آورنده دست به يك كه زماني ـ) كنند مي كار ،دهند مي نشان كه نامي به
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 سمي قرص. برود فرو سخت بسيار كارخانه كه شود مي سبب سمي قرص ،)ببلعد( بگيرد را، كارخانه
 كارخانه از خاصي سهم از بيشتر معاند، دشمن كه هنگامي ،معموالً اما باشد، داشته متنوعي هاي شكل تواند مي
 هاي عالقه بنابراين كرد، خواهد توانمند ها سهم خريد در را ديگر ذينفعان سمي، قرص ،آورد مي دست به را

 تر سخت اينكه يعني( بياورد دست به را ها سهم تر گران كه شد خواهد سبب و كند مي رقيق را مدعي
  .)...ببلعد را آن تواند مي

  : طاليي نجات چتر

 در كليدي، مأموران به دستمزد پرداخت با شركت، يك آن، در كه است قراردادي يك طاليي نجات چتر
 ارشد اجرايي مديران كردن آماده طاليي، نجات چتر اصلي قصد. كند موافقت شركت، كنترل تغيير صورت
  .بود ذينفعانشان از قبل خودشان، نقرارداد براي نه اي باانگيزه همراه تصاحب، جنگ در درگير

 است )اجرايي مدير از تر پايين معموالً( كارمندان و كارخانه بين كه است قراردادي يك طاليي، نجات چتر
 خواهند دريافت )كار خاتمه( بازنشستگي هنگام در را، توجهي قابل مزاياي كاركنان كه گويد مي مشخصاً كه
 است )تصاحب( تركيب و ادغام از نتيجه يك عنوان به )قرارداد( اشتغال فسخ كه است معنا اين به بيشتر. كرد
  .است شده شناخته " منافع كنترل در تغيير " عنوان با معموالً كه

  :شركت امور اداره بهبود

. كنيم مي بحث است، شركت امور اداره براي ،گذار قانون تالش كه اختصاصي نشان يك مورد در ابتدا ما
Sarbanes oxley act سال مالي هاي رسوايي ذيل در بيشتر محافظت براي عمومي فرياد به پاسخ در 

 دودسته به كه برد، خواهيم پيش را شركت امور اداره بهبود براي ها تالش ديگر سپس. شد تصويب 2001
 و ساختار، تركيب، در توانست مي كه تغييراتي ،ابتدا. اند شده تقسيم ها آن مورد در كردن بحث براي اصلي،

 تري فعال قانون ،مديره هيئت يا مديريت يا خودشان ابتكار با ـ ذينفعان دوم،. بشود جاداي مديره هيئت عملكرد
  .است بررسي سزاوار هركدامشان. كنند فرض شركت امور اداره در را

  :Sarbanes – oxley قانون

. شد امضاء قانون در گذار سرمايه از حمايت قانون و حسابداري اصالحات ،2002 سال جوالي اُم 30 در
 محافظت تأمين براي كه را بهادار اوراق قانون اين، شد، شناخته Sarbanes oxley act عنوان به همچنين
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 ايجاد بود،) شده فراهم كارخانه از مالي گزارش بهبود وسيله به( عمومي هاي كارخانه در داران سرمايه از بهتر
. گرفت قرار ساربنز اُكسلي قانون مركز در حسابرس استقالل مسئله سنا، مجلس كميته گزارش طبق. شد

 :ها آن از يكي كه گرفت قرار مورداستفاده حسابرس استقالل از اطمينان براي كه عملي هاي شيوه از تعدادي
 را شركت رسيحساب به نياز تواند مي كه( بود حسابرس يك حسابرسي غير خدمات كردن محدود وسيله به

 شركت، حسابداري براي را آن و بكند تأمين ،كند مي كار خاص كارخانه در كه حسابرسي زدن دور براي
 عمل، اين ،عالوه به().بكند غيرقانوني دارد، وجود كه منافعي تضاد در حسابرسي خدمات كردن فراهم براي

 شخصي هاي وام ممنوعيت )مثل( معامالت، ترازنامه از خارج گزارش مانند الزاماتي وسيله به را مالي افشاي
 را كار داخلي هاي كنترل و دادند مي تشخيص حسابرسان، كه نيازي و رئيسان، و اجرايي مديران براي

 بايد مالي تجربه يك با حداقل حسابرس، كه داد مي نشان كليدي مقررات ديگر.) برد باال ،دادند مي گزارش
 مسئول و بكنند تضمين را آن مالي امور رئيس و اجرايي ارشد مقامات آن در كه باشد داشته برخورد
  .باشند كارخانه مالي هاي گزارش برگزاري

  :مديره هيئت در تغييرات

 ديگر و ذينفعان به نسبت كه دارند اين به نياز اجرايي هاي گروه و اجرائي مديران اعتماد، افرايش طي در
  .شد مختلفي تغييرات خوش دست مديره هيئت كه بود حالت اين در. باشند پاسخگو ذينفعان

  

  :مديره هيئت مسئوليت

 مديران كاركنان، حقوقي هاي پرونده و مشتري ذينفع، از ناشي حقوقي هاي زحمت افزايش مورد در نگراني
 مرحله در آنان كردن قبول از يا و بكشند دست كه شدند سبب داشتند، مديره هيئت در كه مواضعي از را

 در. بودند قائل مديره هيئت اعضاي براي ويژه شخصيتي ،ندرت به ها دادگاه ،درگذشته. (ورزيدند امتناع اول،
 نبايد ها دادگاه كه، كند مي موظف ،وكار كسب قضاوت قانون. شد چيره وكار كسب قضاوت قانون عوض،
 وكار كسب قضاوت قانون اصلي بحث. دهد تغيير ،كند مي عمل خوب كار در كه را اي مديره هيئت عضو
 ،دهند مي انجام كه كاري مسئوليت از ترس بدون تا باشند آزاد تا دارند نياز مديره هيئت اعضاي كه گويد مي

 از كامل طور به را مديره هيئت اعضاي قانون اينكه دليل به خوب؟ كار كه گفتيم چرا. كنند ريسك
  .)است نكرده الذمه بري شخصي، هاي مسئوليت
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  :ذينفعان قانون

 دارند، عموم در منظر يك ها آن وجود بااين. هستند متفاوت انتظارات و ها باعالقه مختلفي هاي گروه ذينفعان،
  .دارند شركت در را خودشان صداي شنيدن حق ،ترتيب اين به. هستند شركت مالكان ها آن اينكه و

 و است ذينفع صداي با مرتبط كه است شده شروع ذينفع دموكراسي وضعيت از كلي نماي با ما بحث
  .گردد فراهم بايست مي مالك، وضعيت

  :ذينفعان دموكراسي

 براي را مشابه امتيازات ،كنند مي افتخار خودشان، قوي دموكراتيك هاي سنت به كه كشورهايي از بسياري
 شمارش طوركلي به ،مديره هيئت اعضاي عليه رأي آمريكا، در. كنند نمي فراهم ذينفعان شركت امور اداره
 مديره هيئت براي رأي منع. اند بوده ذينفعان هاي حل راه به توجهي بي در آزاد ها شركت و است، شده نمي

  .)شدند مي شمارش بودند، شده گذاري قيمت واقعاً كه هايي رأي تنها اينكه دليل به( است نداشته تأثيري

 ذينفع، حقوق طرفداران كه نبود برانگيز تعجب اگرچه( شد، شروع مديره هيئت انتخابات با ذينفع، دموكراسي
 و شده بندي طبقه مديره هيئت اكثريت، رأي بود، آمده وجود به كه اي اصلي مسئله) .بودند كرده شروع ازاينجا

  .بود ذينفع رأي به دسترسي

 شركت عمومي هاي فعاليت و استراتژيك مديريت

 گـو  پاسـخ  را اجتمـاعي  و اخالقي مسائل ذينفعان، مسائل ميزان چه به مديريت اينكه بررسي به بخش اين در
 مـديريت  فرآينـد  در اجتمـاعي  و اخالقي مسائل چگونه اينكه از كلي ديد يك زير در. پردازيم مي است بوده

 :شود مي ارائه است آمده استراتژي

 ذينفعان مسائل و اجتماعي و اخالقي مسائل به مديريت پاسخ و واكنش ميزان  -1

 مـديريت  فرآينـد  در عمـومي  و اجتمـاعي  و اخالقـي  مسـائل  چگونـه  اينكه مورد در كلي ديد ارائه  -2
 .اند گرفته جاي استراتژيك

 مسائل مورد در گيري تصميم مديريت اجزاء توضيح براي عمومي اتحاد سياست معرفي  -3
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 عمومي هاي فعاليت مورد در بحث  -4

 :شركت عمومي مشي خط مفهوم

 كـه  هسـتند  ها شركت از قديمي هايي نمونه...  و تاير شركت اشعه پرتاب فورد، هواپيماي گاز مخازن مشكل
 داشـته  تـأثير  شـركت  محصـول  روي مسـتقيم  طور به تواند مي اجتماعي مسائل چگونه كه آورند مي ما ياد به

 كـه  مـواردي  تمـامي  در. دارد وجـود  كـل  مـديريت  سطح روي مسائل اين تأثير از هايي مثال همچنين. باشد
 از آگـاهي . اسـت  بـوده  مربوط عمومي هاي سياست يا مشي خط به ها شركت مشكالت افتاده اتفاق درگذشته
 .اجتماعي وظايف و عملكرد مديريت با است برابر اجتماعي مسائل

 مشـي  خـط . شـود  مـي  كـاربرده  بـه  شـركت  اجتماعي مشي خط جاي به اشتباه به شركت عمومي مشي خط واژه
. اسـت  شركت هاي فعاليت و ذينفعان عمومي و اجتماعي هاي جنبه از موقعيت يا شكل يك شركت اجتماعي

 ايـن  اسـت  شـركت  عمومي مشي خط وراي در كه اي ايده .دارد متفاوتي معناي شركت عمومي مشي خط اما
 مـورد  در اي پايـه  سـؤاالت  مورد در كه دهد اختصاص مباحثي به را خود خاص توجه بايد شركت كه است

 مـورد  در مـديريت  توسـط  كـه  اسـت  فرآيندي شركت عمومي مشي خط. است...  و اخالقي مسائل عدالت،
 .شود مي مشخص مهم مسائل

   

 :استراتژيك مديريت و شركت عمومي مشي خط

 ؟گيرد مي جاي استراتژيك مديريت شركت در عمومي مشي خط جايي چه كه است اين مهم سؤال

 و كنـد  شناسـايي  را شـركت  اهـداف  تـا  كند مي تالش كه كلي مديريت فرآيند: استراتژيك مديريت تعريف
 خود شركت كه كنند مشخص را بسياري مسائل بايد ارشد مديران گروه. كند نزديك اهداف آن به را شركت

. هسـتند ...  و حسابداري مالي، بازاريابي، شامل كه گيرند مي تصميماتي مديران. كنند اهنگهم محيطشĤن با را
 خـاص  طـور  به. كند مي تمركز كه است سازمان كل استراتژيك مديريت از قسمتي شركت عمومي مشي خط
 .اند شده جاسازي شركت گيري تصميم فرآيند در كه Ĥنذينفع و اخالقي، عمومي، مسائل روي
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 21 قرن در شركت عمومي امور آينده

 كنيم بحث كه است آسان اين تجاري، اخالق و شركت اجتماعي عملكرد مورد در جهاني حساسيت رشد با
 در هـا  شـركت  در تحقيقـات  نتيجـه  اساس بر. دارد 21 قرن در داد روشن آينده يك شركت عمومي امور كه

 استراتژيكشـان  هـاي  نقـش  كـردن  متبلـور  براي ايدئال فرصت يك عمومي امور كارشناسان اخير سال 2000
 بسـيار  كارهاي اجتماعي و تجاري روابط به رسيدگي براي ها شركت رويكردهاي براي توانند مي ها آن. دارند
  .بدهند انجام را مهمي

 

  ذينفعان براي ايمني و كيفيت

 به مربوط مسائل به كه است اتفاق به قريب توجه و نگراني دهنده نشان فصل اين در ما اصلي مسائل دو
 از ايمني و كيفيت البته،. ايمني و كيفيت: است مقابل مسئله دو است گذشته دهه از بيش خدمات و محصول
  .نيست جدا يكديگر

 موردبررسي ويژه صورت به آن محاسن و آن اهميت حال بااين اما. است كيفيت ها جنبه از يكي ايمني مفهوم
  .گيرد مي قرار

  كيفيت مسئله

 نگراني يك اول،. دارد وجود محصول كيفيت وجود مورد در وسواس براي مهم دليل چندين حاضر حال در
 از ها خانواده مصرف متوسط كه شود مي هدايت حقيقت اين با است، ايجادشده كيفيت مورد در كه

 در باهم اغلب ساالن بزرگ همچنين. است شده بيشتري مقدار خانواده درآمد افزايش به توجه با محصوالت
  .پردازند مي بيشتري محصوالت مصرف به آنجا در و ،كند مي كار خانه از خارج

 و مازاد زمان كس هيچ اين، بر عالوه. هستند باالتر سطح با زندگي يك خواستار بيشتر كنندگان مصرف
 اين. دهند نمي نشان خود مصرف مورد خدمات و محصوالت توليد براي خانه در را روز تمام يا و زيادي
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 تأمين كه است موردنياز و ،درازمدت و بادوام مهم، كار يك عنوان به محصوالت توليد براي نياز نتايج
 ،كنندگان مصرف و ذينفعان براي كه را ها شركت كند مي موظف وضوح به اينجا در وكار كسب ايمني موضوع

  .بدهند انجام را سالم خدمات و محصوالت فروش ها آن به

  ايمني مفهوم 

 ". دادن دست از يا و آسيب خطر، از امن " يا و " خطر يا آسيب از عاري " معني به عام، مفهوم يك در
 يا و خطر از اي درجه مستلزم خدمات يا و محصوالت از كننده مصرف هر استفاده ،حال بااين ،درواقع. است
  .كند مي ايجاد خدمات يا و محصول از استفاده با را كننده مصرف به آسيب كه است فضاهاي از برخي

 .باشـيد  خـود  مراقـب : كـه  است داشته وجود خريداران براي هشدار اين غالب قانوني ازنظر ،1800 دهه در 
 فروشـنده  ازآنچـه  آگـاهي  كـه  انـدازه  همـان  بـه  خريداران كه است بوده اين مفهوم اين پشت در اصلي ايده
ها هشـدار  تـدريج  به ،1900 دهه در. از سالمت آن نيز مطمئن باشند ،دارند دهد ها مي آن به محصول عنوان به

 مسئول موجود وكار و كسب امروز توليد .تر شدند يچيدهدر اين زمينه افزايش يافت زيرا محصوالت و بازار پ
 اخطـار  ايـن  فروشنده كه امروزه ديگر صرفا اين امر پذيرفته شده نيست . هستند بازار در موجود محصوالت

بلكه خود بايـد بـه دنبـال افـزايش      "باشند شده خريداري كاالي كيفيت مراقب كنندگان مصرف " كه بدهد را
  . ايمني مصرف كننده باشد

  محصوالت قبال در تعهدات مورد در نگراني براي داليل

 مـواردي  از زيـادي  تعـداد  دليـل  به موضوع اين است؛ شده تبديل مهم مسئله يك به محصول مسئوليت اول،
 جوامـع  از يكـي  آمريكـا  متحـده  ايـاالت . اند شده مرگ يا آسيب بيماري، به منجر محصوالت آن در كه است
 از شـكايت  بـه  متقاضـي  متحـده  ايـاالت  شـهروندان  كشورها، ديگر از بيشتر. است بوده مسئله اين در درگير
 داشـتند  هـا  آن كه موردنظري شرايط با محصول كه هستند هنگامي در محصوالت كنندگان عرضه هاي شركت
  .بودند ناراضي ها آن و نبوده مطابق

  مسئوليت قانون از اي ضميمه

 كيفيـت  مقابـل  در كـه  انـد  كـرده  ايجـاد  اسـتاندارد  يـك  خـاص  كشورهاي برخي و كشور چند در ها دادگاه
 اين. شود مي ناميده "مسئوليت مطلق مفهوم" موضوع اين. است سختگير خيلي ها شركت از شده درخواست
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 هـم  آن كه است صادرشده و ايجادشده Beshada در نيوجرسي عالي دادگاه توسط كه است حكمي مفهوم
 و منويل جان از Beshada كاركنان مورد در شاكيان. است بوده 1982 سال در منويل جان شركت برابر در

 معـرض  در گـرفتن  قـرار  نتيجـه  يـك  عنـوان  بـه  آزبست به مربوط هاي بيماري كه اند بوده ديگر هاي شركت
  .بود ايجادشده كارشان محل در محصوالت

  

  اجباري استانداردهاي اجراي و صدور

 كـه  ايـن  بـراي  اسـت  پـذير  امكـان  باشند نداشته استانداردي هيچ كه درصورتي مصرفي محصوالت ممنوعيت
 هـا  آن بهبـود  بـراي  تنظـيم  يا و محصوالت از فراخواني اخذ و گرفته صورت مردم از حفاظت كافي اندازه به

 هـاي  رسـانه  طريـق  از كننـدگان  مصرف آموزش و اطالعات بالقوه، محصول خطرات در پژوهش. شود انجام
 اقـدامات  از كنندگان مصرف هاي درخواست به پاسخ در ... و خصوصي هاي سازمان ،ها دولت محلي و ايالتي
  .است شده انجام مهم

  

  دارو و غذا

 تـرين  معـروف . شـد  ايجـاد  ويلـي  هـاروي  توسط غذايي مواد ايمني آزمايش براي) FDA( دارو و غذا اداره
 شـبيه  داوطلبـان،  به تزريقي مواد. است انساني داوطلبان به سموم از كمي دوز تزريق مورد در ويلي آزمايش

 سـم  پيراهن "عنوان به داوطلبان،. بود پيداشده زمان آن در غذايي مواد دارنده نگه مواد در كه بود موادي آن به
 تقلبي غذاهاي خوردن از ناشي خطرات آگاهي از عمومي آگاهي براي را خود تبليغات وي و شده شناخته "

  .داد انجام

  

  كننده مصرف ذينفعان به وكار كسب پاسخ

 از را ذينفعان اين مشكل .بود متفاوت گذشته هاي سال از بيش ذينفعان و كنندگان مصرف به وكار كسب پاسخ
 كـه  خـوبي  برنامه به كه دانستند مي كوتاه شديداً زماني بازه يك در ضعيف عمومي روابط به مربوط اقدامات
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 پاسـخ  تـاريخ . شـد  مـي  مربوط سيگما شش و) TQM( جامع كيفيت مديريت مانند بود، اجراشده و طراحي
 عمـر  طـول  و اثربخشـي  بـودن،  گيـر  همه جديت، از خود برداشت موازات به ،كنندگان مصرف به وكار كسب
  .داشت بستگي كننده مصرف جنبش
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  :جامعه مشاركت

 بـه  نيـاز  ماننـد  انسان خود كه نيازهايي. باشد داشته انسان نيازهاي به جدي توجه ـ خودش بايد وكار كسب
  .دارد رفاه آوردن وجود به براي سود، و توليد

 در هـا وكار كسـب  اينكـه  دليل به. باشد داشته روشني شخصي منافع تواند مي جامعه در وكار كسب مشاركت
  .هستند ديگران به كمك فرآيند در خودشان به كمك شرايط

  :داوطلبانه هاي برنامه

 هـاي  برنامـه . هسـت  داوطلبانـه  هـاي  برنامـه  جوامـع،  در وكار كسب مشاركت هاي نمونه فراگيرترين از يكي
. اسـت  جامعـه  خدمات افزايش حال در نيازهاي به وكار كسب پاسخ و كارداني انعكاسِ ،ها شركت داوطلبانه
 هـاي  برنامـه  يعنـي  نتـايج،  اين اثرات. سازند مي را كاركنان روحيه داوطلبانه، هاي برنامه يعني ،ها آن همچنين
  .است محدود بسيار ،داوطلبانه

 داراي هاي شركت از توان مي چگونه اما. بشوند مند بهره داوطلبانه هاي برنامه ازجمله كه است بديهي جوامع،
  برد؟ سود و شد منتفع داوطلب، كاركنان

  كاركنان تالش و مهارت كردن بهتر  .1

  تيمي كار به كاركنان تشويق  .2

  مدير هاي مهارت بهبود  .3

  بزرگ هاي شركت اعتبار و شهرت بهبود  .4

  كاركنان حفظ و استخدام  .5

  

  :منبع بر مبتني توليد

 را است اجتماعي خدمات آن، ازجمله كه ها زمينه همه در وري بهره براي فشار جهاني، محيط رقابت افزايش
 هـا  دادن در كـه  دالري هـر  بـراي  كه است اين ،ها شركت اجتماعي خدمات كليدي هدف. است داده افزايش
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 تـرين  بـزرگ  به توانند مي اوقات گاهي ،ها شركت. بياورند دست به را خوب امكانات بيشترين كنند، مي خرج
  .بكنند پيدا دست است، خودشان صالحيت و خودشان منابع مناسب كه خدماتي

  :جامعه مشاركتي مديريت

 )دوستي انسان يا بشردوستي( دوستي نوع مديريت از را جامعه مشاركتي مديريت رفتار ما بحث، اهداف براي
 همپوشـاني  اينكـه  دليـل  بـه  اسـت،  غيـرممكن  جـدايي،  ايـن  ،وجـود  بـااين  ،درواقع. ايم كرده جدا مشاركتي

 مشاركت. است مالي منابع دادن مورد در عمدتاً مشاركتي، دوستي نوع. است موضوع اين دو بين توجهي قابل
 كاركنـان  و مـديريت  اسـتعداد  و زمـان  همكاري بر مخصوصاً جامعه، و وكار كسب ارتباط مسائل بر جامعه،
  .دارد تمركز

  :جامعه در وكار كسب سهم

 امـور  راهنمـاي  هاي كتابچه بررسي و مدني امور و جامعه درزمينه شركت اجرايي مدير با نفر يك كه هنگامي
 چـرا  كـه  بينـد  مـي  را داليـل  از وسـيعي  طيـف  يـك  كنـد،  مي صحبت شركت عمومي مسائل ديگر و جامعه
. دارنـد  جامعـه  نيازهـاي  بيـان  عنـوان  بـه  ابـزار  تغييـرات  و مشـكالت  مسـائل،  نگهـداري  بـه  نياز ها شركت

 يگذار سرمايه از خواهند مي بنابراين و دارند جامعه در توجهي قابل فيزيكي حضور ،ها شركت ،طورمعمول به
 بـردن  بـين  از تهديـد  بنـدي،  منطقـه  مقررات: از اند عبارت ،ها آن موردعالقه مسائل. كنند محافظت خودشان

 دسـترس  در و جامعـه  مالياتي پايه بزرگ، هاي شركت از امالك بر ماليات كنند، مي فعاليت كه اي منطقه زوال
 هـاي  فعاليـت  طريـق  از خودشان جوامع از توانند مي هاي شركت. ديده آموزش كافي انداز به كار نيروي بودن

 مباحـث  بـه  شـدن  ملحق ،وكار كسب محلي منابع: شامل كه. كنند حمايت مختلف، هاي راه طريق از روزانه،
 توسـعه  نفـع  بـه  كـه  هايي محل در امكانات دادن قرار و محلي، هاي بانك در يگذار سرمايه سياسي، عمومي
  .است جامعه

  :جامعه عملياتي برنامه توسعه

 بـه . است مشهود گيريم، مي نظر در را جامعه در شركت سهام كه زماني جامعه، عملياتي برنامه توسعه انگيزه
 اضـافي  انگيـزه  ،وكـار  كسـب  بنابراين. است وكار كسب از عمده سهامداران دهنده نشان جامعه، ترتيب، همين
 را جامعـه  بايـد  وكـار  كسـب  ابتـدا . دارد دربياورد، سامانمند صورت به را جامعه با ارتباط بخواهد اينكه براي
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 منـابع  دادن تشـخيص  بعـدي،  قدم. كند دخالت جامعه آن امور در خواهد مي اينكه دليل به. بشناسد خوبي به
 عمليـاتي  برنامـه  توانـد  مـي  شركت بعدي، قدم. دارد آن دادن ارائه براي را توانايي بهترين شركت كه شركت
 مـديريت  سـرانجام، . كنـد  طراحـي  سـازمان،  دسـترس  در منابع با جامعه نيازهاي كردن مچ توسط را جامعه

  .دهد تطبيق نيازها با و باشد داشته نظر زير خوبي به را شركت عملياتي برنامه عملكرد تواند مي

 وكار كسب در جامعه آن شناخت جامعه، مشاركتي هاي برنامه توسعه كليد: جامعه شناخت: اول قدم  .1
 هـر . دارد محلي هاي ويژگي ارزيابي براي مديريت به نياز كه است تحقيق از گام يك اين. است آن در ساكن
  .دهد شكل را آن و كند كمك توسعه برنامه به تواند مي كه دارد را خودش مخصوص كاراكترهاي محله

 و شـركت  منابع ارزيابي و جامعه مختلف نيازهاي به پرداختن مؤثر: شركت منابع شناخت: دوم قدم  .2
 كننـدگان  تـأمين  و لوازم جلسه، فضاي و پول بودن، مخلوط تنوع،. است ما بعدي قدم شركت، هاي توانمندي
  .شود مي تأمين كجا از و چيست؟

 كـردن  مـچ  سـبب  شـركت،  مشـاركت  بـراي  جامعـه  هاي پروژه انتخاب: ها پروژه انتخاب: سوم قدم  .3
 مـچ  در زيـادي  بسـيار  امكان دارد وجود اينكه دليل به غالباً. شود مي شركت منابع با جامعه ذينفعان نيازهاي
  .بكنند انتخاب را يكي موجود، هاي گزينه ميان از بايد ها شركت دارد، وجود كردن

. است آن كنترل و بازنگري شامل شركت، هاي پروژه كردن كنترل: ها پروژه كردن كنترل: چهارم قدم  .4
  .شوند مي انجام برنامه با انجام، حال در هاي پروژه كه شود حاصل اطمينان تا باشد بايد الزم هاي پيگيري

  

  :وكار كسب مشاركتي دوستي نوع

 يـا  انسان معني به anthropos و آيد مي داشتن دوست معني به فيلن، از دوستي نوع philanthropy واژه
 عمـل  عنـوان  بـا  بشر، به كمك براي ميل يك را philanthropy كلمه ديكشنري بنابراين. است بشر همان
 بـه  اسـت،  مورداستفاده كه philanthropy واژه اين ديگر معناي يك. بشر داشتن دوست: كند مي معنا خير

 متمركز وكار كسب وسيله به مالي منابع داوطلبانه دادنِ روي بر ما بخش، اين در. است وكار كسب دادن معناي
 خيـر،  كـار  عنـوان  بـه  را دادن بـراي  انگيـزش  كـه  اسـت  ايـن  ديكشنري، معناي در مشكل يك. شد خواهيم
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 ،وكـار  كسب كردن كمك انگيزه كه است سخت عمل، درواقع. است شده مشخص سخاوتمندانه يا خيرخواه،
  .بدهيم تشخيص و بكنيم ارزيابي بخواهيم خودشان، مالي منابع از يا خودشان از

  :)دوست انسان( مشاركتي دوستي نوع هاي شركت انواع در شفافيت براي درخواست

 كـه  هسـتند  اي خيريـه  كارهـاي  كردن فاش به ملزم ،ها شركت كه آمده وجود به فدرال قانون در اصلي بحث
 كـه  هـايي  پـول  كـردن  فـاش  بـه  ملـزم  هـا  شركت. دهند مي كار اين براي پول چقدر و كنند مي حمايت ها آن
 شـركت  ماليـات  جـزء  خواهنـد  مـي  را آمده دست به مالياتي سودهاي كه است اين دليل به باشند، مي دهند مي

 از موضـوع،  ايـن . دهنـد  مـي  تخفيـف  اينكـه  يـا  و آورند نمي حساب به ماليات جزء را ها اين و كنند حساب
 ايـن  از و اسـت  شـده  تجديـد  دوبـاره  كـه  است جامعه در وكار كسب نقش با رابطه در قديمي هاي موضوع
 و اسـت  سـهامداران  بـه  متعلـق  پول كه كنند مي ادعا افشاء طرفداران. كنند مي استفاده وكار كسب در موضوع

  .خير يا بدهند خير كار براي را ها پول كه رادارند آن تشخيص حق تنهايي به ها آن

  :غيرانتفاعي هاي سازمان ـ سوم بخش به كمك

 حمايـت  بـراي  نياز يك ها،وكار كسب دادن ،)بشردوستي( دوستي نوع تعريف از بزرگان از يكي تعريف طبق
 از را هـا  حمايـت  دولـت،  و وكـار  كسب يعني اول، بخش دو. است غيرانتفاعي بخش همان يا سوم بخش از

 مهـم  بسـيار  حاشـيه  در نهاد اين. است دوستي نوع به وابسته سوم، بخش. كند مي دريافت ها ماليات و سودها
  .بدهند نهاد اين به خودشان دارايي ترين باارزش از كه سازد مي مطمئن را ها آن كه است

  :شغل دادن دست از

 قبل، قسمت در. است ها شركت و وكار كسب شدن تعطيل ،سپاري برون روي بر ،مسائلمان تمركز ما، امروزه
 اثـر  تواننـد  مي ها شركت. كرديم بررسي را ذينفعان جامعه در شده گرفته نظر در خالق و مثبت اثرات هاي راه

 شـغل  بيكاري كه زماني را، مخرب اثرات فراگير هاي نمونه ببينيم توانيم مي ما. باشند داشته جوامع بر مخربي
 و شـوند  مـي  بسـته ...  و هـا  شـركت  و هـا  كارخانـه  يا و روند مي بين از يا ها شغل اينكه دليل به دهد، مي رخ

  .دهد مي قرار تأثير تحت را ذينفعان جامعه كه كند نمي دقت مديريت

  :سپاري برون
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 بـه  فرآينـد  جـايي  جابـه  معنـاي  به يا. است ديگر كارخانه از محلي به شغل جايي جابه معناي به سپاري برون
 بـه  مشـكالت . نيسـتند  جديد ،سپاري برون وسيله به آمده وجود به مشكالت اين. است ديگر كشور از محلي
 كـارگران  كـه  است شده سبب اينترنت، و اطالعات باالي سرعت دليل به هستند، افزايش حال در آمده وجود
  .بكنند كار كمتري هزينه با كشور، از خارج در سفيد يقه

  :ها شركت و وكار كسب شدن تعطيل

 كـرده  معرفـي  را هـا  شـركت  از تـا  چند. ندارد وجود ها شركت و وكار كسب شدن تعطيل براي واحدي دليل
 بـين  از كـه  شغلي هر. است آمده جدول در است شده تعطيل وكار كسب يا و شركت چرا اينكه دليل و است
 روي بـر  مخربي تأثير شود، مي بسته كه يوكار كسب هر و. گذارد مي كارگر روي بر بدي بسيار تأثير رود، مي

  .داشت خواهد جامعه

 آورده وجـود  بـه  را سـؤاالتي  تعطيلـي  اين اما است، مديريت حق شركت، يا وكار كسب تعطيلي حق اگرچه
 و مسـئوليت  ادبيات در. شود مي چه ذينفعان جامعه و كاركنان، به نسبت شركت مسئوليت و حقوق كه است

 خواهـد  چـه  اقـدام  اين مخرب اثرات با رابطه در نگراني كه است شده مستند ،وكار كسب اجتماعي سياست
  .بود

 تعطيلـي  شـرايط  در ذينفعان، جامعه و كاركنان به نسبت بودن پاسخگو براي فرصت دو اصل، در وكار كسب
 تعطيـل  بـه  گيـري  تصميم از بعد اقدامي يا باشد شدن تعطيل به گيري تصميم از قبل اقدامي تواند مي آن. دارد
  .باشد شدن

 خـود  جامعـه  و خـود  كاركنـان  خود،: مسئول ،وكار كسب خود: شدن تعطيل به گيري تصميم از قبل  .1
  .باشد اقتصادي هاي جايگزين از بينانه واقع و انتقادي بررسي با بايد ترك به تصميم. است كامل طور به

 كنـار  بـه  كمـك  بـراي  را ديگري درآمد جريان يك كه است ممكن وكار كسب اوقات، گاهي: تنوع  .1
  .كند پيدا توليد، از كمي سود با همراه شركت، آمدن

  .كنند پيدا وكار كسب يا و شركت براي جديد مالك يك دقيق، مطالعه از بعد: جديد مالكيت  .2

  وكار كسب يا شركت براي كند پيدا جديد مالك يا  .1
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 بـه  را كارخانـه  ،وكـار  كسب يا شركت كه است اين معناي به: كاركنان براي كند پيدا جديد مالك يا  .2
  .كند جلوگيري آن شدن بسته از و بفروشد كاركنان خود

 بـه  تصميم تواند مي وكار كسب كه است زيادي اقدامات: شدن تعطيل به گيري تصميم از بعد اقدامي  .2
 ،هـا  كارخانـه  كـه  باشـد  اين تواند مي اصلي نگراني .باشد داشته كارخانه كردن تعطيل براي آن، از يكي انجام
 نظـر  در بـدون . دهنـد  كـاهش  را جامعـه  و كاركنـان  اجتماعي و اقتصادي تأثيرات تا كنند مي فراواني تالش
 اثـر  كـه  مخربـي  احسـاس  توانـد  مـي  اساسي، هاي نقشه از تعدادي ،جايي جابه يعني حركت، موقعيت گرفتن
  .است آمده نمونه براي بدهد، انجام تواند مي مدير كه اقداماتي ،اينجا در. دهد كاهش را است گذاشته

  جامعه بر مؤثر وتحليل تجزيه انجام  .1

  جامعه و كارمندان به هشدار ارائه  .2

  جايي جابه انتقال، مزاياي ارائه  .3

  وكار كسب تدريجي توقف  .4

 جايگزين صنعت جذب براي جامعه به كمك  .5

  

  بندي جمع

موضوعات اخالقي در ارتباط با ذينفعـان  ذينفعان كليدي سازمانهاي اقتصادي و  با توجه به موارد فوق، اهم 
 :براي كسب و كارها عبارتند از

 مالكين و مديران 

o حفظ حقوق مالكين 

o  حكمراني شركتيمشروعيت ساختار 

o مديريت تعارضات و موارد خاص 

 حكومت 

o تعامل صحيح با حكومت 
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o آثار مقرراتي و غير مقرراتي اقدامات حكومت بر كسب و كارها 

o اثرگذاري كسب و كارها بر حكومت 

 مصرف كنندگان 

o هاي اطالعاتي مصرف كنندگان دسترسي 

o كيفيت و ايمني محصوالت 

 محيط زيست 

o ال محيط زيستمسئوليت كسب و كارها در قب 

 جامعه 

o بشردوستي و آثار آن بر كسب و كارها 

o مشاركت اجتماعي كسب و كارها 

 كاركنان 

o حقوق كاركنان 

o آزادي بيان كاركنان 

o ايمني و سالمت محيط كار 

o تبعيض در محيط كار  

داده هـا پوشـش    با توجه به موارد مورد اشاره در باال، و موارد مطرح شده در گزارش ادبيات نظري، اين آيتم
 .شده است


