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تعریف مسئولیت اجتماعی و سازمانی

ر قبال مسئولیت اجتماعی یک نظریه مبتنی بر ارزشهاي اخالقی است، که در آن افراد و شرکتها د
.انجام وظایف شهروندي و اجتماعی خود پاسخگو هستند

ارزشهاي اخالقی جامعه تعیین کننده مفاهیم خوبی و بدي است.

 مسئولیت اجتماعی با معیارهاي اخالقی، یک ارزش خوب و درست محسوب می شود ولی غالبا
.نادیده گرفته میشود

اقدامات فرد و یا سازمان عالوه بر نفع شخصی باید براي کلیت جامعه سودمند باشد.

باید توازنی بین توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعی وجود داشته باشد.

همین طورتوسعه اقتصادي نباید به محیط زیست آسیب بی بازگشت وارد آورد.

 سبت به از نوع دوستی صادقانه، احساس بهتر ن) نکسوس(لذا مسوولیت اجتماعی مفهومی درهم تنیده
.است..... خود، توجه به تصویر و جایگاه اجتماعی، منافع شخصی، حفاظت محیط زیست و 



تعریف نهادینه سازي و مبانی نظري آن 

فاز ادراکی

فاز ایجاد ارزش هاي اجتماعی و فراگیرسازي آن

فاز قانون گذاري و ساختاردهی



در حکمرانیجایگاه آن مردم نهاد و سازمان هاي 

 آثار خارجی اجتماعی، زیست محیطی: بخش خصوصی

آثار خارجی اجتماعی، زیست محیطی: بخش دولتی

 واسطنهاد (سازمان هاي مردم نهاد(



بیعیطسیستم هاي ) نکسوس(درهم تنیدگی هاي گسست ناپذیر 

زیر سیستم آب

زیر سیستم خاك

 سیستم انرژيزیر

 تغییر اقلیم(سیستم هوا زیر(

 سیستم اکوسیستمیزیر

 اقتصادي-اجتماعیسیستم زیر

سیستم چیست؟



 مشروعیت، اهمیت حیاتی داردو دیدگاه هاي مختلف مدیریتی، بحث در مکاتب امروزه  .

 خود  مختلفی را براي کسب مشروعیت بیشتر برايسازوکارهاي منظور، سازمان ها به این
ي صرفا خیراندیشی براخاستگاه این حرکت ها در سازمان هاي امروزي . تعریف می کنند
.  استبیشتر نیز یک هدف اصلی کسب سود بلکه جامعه نیست، 

 شده  اشارهبه مسئولیت هاي مؤمنان در برابر یکدیگر و حتی در برابر زمین قرآن آیات در
.  ه استمتعال به این موضوع به عنوان یکی از الزامات زندگی بشر نگاه کردپروردگار . است

 ه در و نتیجه گرفت کدانست امر الهی کسب مشروعیت سازمانی را می توان یک بحث لذا

.اجتماعی از تکالیف استاسالم مسئولیت هاي 

مروري کوتاه بر مسوولیت پذیري اجتماعی در قرآن



فرمایدمی  83سوره بقره، آیه خداوند در  :نیکی کردن:
با مردم  خدا را نپرستید و نیکی کنید به پدر و مادر خویش و یتیمان و فقیران و به زبان خوشجز « 

.»تکلم کنید و نماز به پا دارید و زکات مال خود را بدهید 

 ته و با صراحت را نسبت به یکدیگر مسئول دانسخداوند مسلمانان : یکدیگرمسئول بودن نسبت به
به خطاب  26آیه اسراء، سوره از جمله در . نموده استتعیین آنان را نسبت به یکدیگر مسئولیت 

:مؤمنان می فرماید
»و حق خویشاوندان و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن « 

نیکوکاري آن نیست که روي به جانب « : می فرماید 178در سوره بقره در آیه پروردگار  :نیکوکاري
مبران ایمان مشرق یا مغرب کنید، نیکوکار کسی است که به خداي عالم و روز قیامت و فرشتگان و پیغ

و . ..آورد و دارایی خود را در راه دوستی خدا به خویشان و یتیمان و فقیران و رهگذران و گدایان بدهد
.»بدهد مستحق زکات مال به 
نسبت به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و فقیران و « : آمده است 36سوره نساء آیه همچنین در 

.»د همسایه خویش، بیگانه و دوستان موافق و رهگذران و بندگان زیردست، در حق همه نیکی کنی

نیکی، نیکوکاري و مسئولیت پذیري



 در زمین به شما جاي ... و به یاد آورید« : می فرماید 74آیه اعراف، سوره خداوند در
پس نعمت هاي خدا را ... مناسب داد، در دشت هاي آن براي خود کاخ هایی ساختید

.»به یاد آورید و در زمین سر به فساد برندارید 
بدانید که در حقیقت آنچه در آسمان ها و « : می فرماید 55سوره یس، آیه یا در 

آنان  بدانید که در حقیقت وعده خدا حق است ولی بیشتر. زمین است از آن خداست
.»نمی دانند 

و چون به « : در خصوص فساد نکردن در زمین می فرماید 11آیه بقره، سوره در و 
.»آنان گفته شود در زمین فساد نکنید، می گویند ما خود اصالح گریم 

شکرگذاري نعمت و عدم فساد در زمین



 از . متعال در رابطه با رعایت حقوق مردم در قرآن به کرات تأکید فرموده استپروردگار
پیمانه و ترازو را به ! و اي قوم من« : اشاره نمود 85آیه هود، سوره جمله می توان به 

.»عدل و داد، تمام دهید و حقوق مردم را کم مدهید و در زمین به فساد سر برمدارید 

 هاى   از قسمت! اید  اى کسانى که ایمان آورده«: می فرماید 267آیه بقره، سوره در
ز ا(ایم  اید، و از آنچه از زمین براى شما خارج ساخته  پاکیزه اموالى که به دست آورده

 هاى  و براى انفاق، به سراغ قسمت! ، انفاق کنید)منابع و معادن و درختان و گیاهان
ا حاضر نیستید آنها ر) به هنگام پذیرش اموال،(ناپاك نروید در حالى که خود شما، 

ش نیاز و شایسته ستای  و بدانید خداوند، بى! مگر از روى اغماض و کراهت ;بپذیرید
.».است

حقوق مردم



 به رسول گرامی خطاب  219سوره بقره،آیه در نوع و میزان کمک خداوند درباره
:اسالم می فرماید

ین این چن. »از مازاد نیازمندى خود«: چه چیز انفاق کنند؟ بگو: پرسند		و از تو مى«
»!شاید اندیشه کنید ;سازد		خداوند آیات را براى شما روشن مى

 از مال خود در راه خدا انفاق کنید، لیکن نه به حد  « 195، آیه سوره بقرهو نیز
» درنیفکنیداسراف و خود را در مهلکه و خطر 

کمک و مساعدت به مستمندان و اقشار ضعیف



 ویژگی هاي مؤمن را چنین  67آیه فرقان، سوره متعال همچنین در پروردگار
:برمی شمارد

ند، اسراف نکرده و بخل هم نورز) به مسکینان(و آنان هستند که هنگام انفاق «
.».بلکه احسان آنها در حد میانه و اعتدال باشد

 حکایت آنان که در راه خشنودي « : می فرماید 265آیه بقره، سوره در همچنین
ند خدا انفاق می نمایند و با کمال اطمینان خاطر، دل به لطف خدا شاد دارند، مان

که  بوستانی است بر بلندي، که باران زیادي بر آن ببارد و حاصلی دو چندان
.»و خدا به کار نیکوکاران بصیر و آگاه است ... منتظرند، دهد

مومنین، انفاق و پاداش آن



سطوح اخالقی در رابطه با منافع

خود

خانواده

طایفه

 ملی، فراملی(قومیت(

 گذشته، حال، آینده(ملیت(

ملی، فراملی(دین /عقیده(

حال، آینده(انسانی /جهانی(



نظریۀ مسولیت اجتماعی

 سال پیش دچار تغییرات شدیدي  60مفهوم مسئولیت اجتماعی و شرکتی از حوالی
شد

Domenec Mele  وردانتشارات آکسف(اجتماعی شرکتی مسئولیت در کتاب (
.نظریه اساسی را مطرح می کند 4



شرکت ها اجتماعی عملکرد:اول نظریه

قدرت اند داراي شرکت  ها

می آورد مسئولیت قدرت

می دهد فعالیت اجازة و امکان شرکت ها به که است جامعه.

برسانند فایده جامعه به باید شرکت ها مقابل در

  ثروت تولید با

اجتماعی نیازهاي به پاسخ با

شرکت قبال در اجتماع خواسته هاي ارضاء

فعالیت نآ در که است جامعه اي توسط آن پذیرش میزان از مستقیم تابعی شرکت هر اعتبار عبارتی به 
.می کند

:است وارد تئوري این به که اشکالی

oاخالق مقابل در اجتماعی نیازهاي به محوري توجه

oمادي گرایی و داري سرمایه از واقعی غیر و انسانی تصویري ایجاد



سهامداران منافع مالی، افزوده ارزش :دوم نظریه

ولی است درست( است مالی منفعت ایجاد شرکت وظیفۀ تنها ...(

سهام ارزش افزایش

قانونی الزام صورت در فقط اجتماعی فعالیت

بگذارد سهام ارزش بر مثبت تاثیر که صورتی در یا و

:است وارد نظریه این به که اشکالی

oرویکرد این در CSR است ثروت تولید و فرصت ایجاد براي ابزار یک.

oو ردک اجرا نآ روح گذاشتن پا زیر با را قانون متن می شود .دارد بنیادین محدودیت هاي قوانین به تاسی  

کرد ظلم کارکنان و کارگران به هنوز–

کرد خیانت کنندگان مصرف حقوق به–

کشید نابودي به را طبیعی منابع–

o کنندگان عان، توزیع کارکنان، مشتریان، دیگر ذینفمنافع براي دستیابی به توفیق پایدار اقتصادي مدیران باید حقوق و

قطعا محیط زیست و نسل هاي آتی را مدنظر قرار دهند         خدمات و محصوالت و ارائه دهندگان 



ذینفعان منافع نظریه :سوم نظریه

:جمله از دارند هم به ومرتبط متعدد ذینفعان شرکت ها و سازمان ها که می پذیرد نظریه این

کنندگان تامین -           مشتریان -          محلی جامعه -           کارکنان -

سهام صاحبان و -          )برق و آب( ملت یک کل گاهی -      کنندگان توزیع -

.ودمی ش ایجاد مدت بلند موفقیت که است ذینفعان این همه مشروع منافع ارضاي ازاي به فقط و

:ضعف نقاط

oاست ذینفعان منافع بهانه به مدیران طلبی فرصت امکان ساز زمینه

oمی شوند گرفته نظر در مساوي وزن با ذینفع گروه هاي تمام نظریه این در

oدارند یکدیگر با متضادي بعضاً و متفاوت وزن هاي و حقوق متفاوت ذینفعان آنکه حال

oمی کند مشکل را سازي تصمیم ذینفعان تمام نمایندگی و حضور از اطمینان حصول

oمی شود تبدیل ذینفعان براي سود تامین براي مقررات و قراردادها از ترکیبی به شرکت یا و سازمان

oیابد تقلیل خود ذینفعان سازي هماهنگ براي وسیله اي به نباید سازمان.



شرکت ها و سازمان ها شهروندي رویکرد :چهارم نظریه

است آنها قانونی وظایف وراي جامعه در سازمان ها مشارکت اصلی ایده نظریه، این در

می کند عمل جهانی جامعه یا و محلی اجتماع منافع براي فعال بصورت سازمان

است گرفته شکل نظریه همین ذیل "شرکت ها جهانی شهروندي" مفهوم

می دهند شکل را جامعه مردم شانۀ به شانه شرکت و سازمان

می یابند توسعه آن اقتصادي تعریف مرزهاي وراي به سازمان مفهوم

هانیج فقر و گرسنگی رفع اقلیم، تغییر مانند(می گیرد قرار مدنظر جهانی جغرافیاي در مسائل ...(

:ضعف نقاط

oاست گسترده بسیار نظریه این مفاهیم

oاست مشکل نظریه این براساس جهانی استاندارد یک ایجاد

oمی پذیرند را نظریه این بزرگ شرکت هاي از تزایدي به رو تعداد حال این با



:جمع بندي

 مبانی به توجه با ها، نظریه این ضعف و قوت نقاط به توجه با است الزم
 هب مناسبی، تئوري ایران در شرکت ها ماهیت و ایران مردم اعتقادي فرهنگی،

  .گردد ایجاد آن با متناظر استاندارد و مربوطه مدل هاي همراه



مدل هاي مسئولیت اجتماعی

:کرده اند طی کنون تا 1970 سال از را زیر تکاملی سیر اجتماعی مسئولیت مدل هاي

فلسفی عمیقاً مدل هاي

محور اقدام مدل هاي  

مدل( سازمانی اجتماعی عملکرد مدل هاي Carroll(

و اجتماعی پیرامونی محیط با را شرکت ها رفتاري و اقدامی جنبه هاي که جدیدي مدل هاي 
می زنند پیوند زیست محیط



Carrollمدل 

:است زیر مولفه هاي با محور 3 داراي کارول مدل

)پذیري مسئولیت( اول محور

،خیریه امور و اخالقی قانونی، اقتصادي

)responsiveness پاسخ نوع( دوم محور

 موضع تدافعی گرفتن، بودنعکس العملیمانند (فلسفه مدیریت و روش هاي پاسخ به نیازها و منافع اجتماعی ،
)و اقدام پیشگیرانهپذیرش مسئولیت 

اجتماعی فعالیت هاي دامنه : سوم محور

گرایی مصرف

زیست محیط

خدمات و محصوالت سالمت و ایمنی



اجتماعی مسئولیتمدل هاي 
مدل هرمی

مسوولیت هاي خیرخواهانه -4

مسوولیت هاي اخالقی -3

مسوولیت هاي قانونی -2

مسوولیت هاي اقتصادي -1



اجتماعیمدل هاي مسئولیت 
مدل دایره هاي متقاطع



مرکز هممدل دایره هاي 



پایدارمدل توسعه 



زیست محیط-اخالق-جامعه-سهامدارانمولفه اي  4مدل 



سیاست 

گذاري

تنظیم گري 

تصدي گري 

تسهیل گري
حکمرانی

انرژي و آب 

زیر ساختارهاي حکمرانی آب و انرژي 

)شامل مولفۀ مسئولیت سازمانی و شرکتی(



سیاست 

گذاري

سطح  

تنظیم گري

تصدي گري 

تسهیل گري
حکمرانی

انرژي و آب 

دولت،مجلس،مجمع تشخیص مصلحت نظام تدقیق فاز ادراکی نهادینه سازي

ترویج فاز ارزش هاي اجتماعی سیاستگذاري

مشارکت دادن سمن هاي تخصصی، اجتماعی،

اقتصادي، محیط زیستی مربوطه

بخش خصوصی

اتخاذ سیاست حذف، کاهش آثار خارجی

) اجتماعی و محیط زیستی( 



سیاست 

گذاري

سطح  

تنظیم گري

تصدي گري 

تسهیل گري
حکمرانی

انرژي و آب 

)با مشارکت سمن ها(رصد 

)با مشارکت سمن ها(بازرسی 
 

حل دعاوي و تضاد منافع

تضمین استاندارها

ارائه مجوزها

شامل هماهنگی و (ساماندهی اطالعات 

)اطالعاتاستانداردسازي و شفافیت 

تنظیم سرعت فعالیت ها

جهت دهی

آگاهی رسانی و نهادینه سازي

ادراکی
ارزشی

قاعده مندسازي
اصالح الگوي مصرف

اصالح ردپاي آب کربن

NEXUS & Circularityپیگیري رویکرد درهم تنیدة چرخشی 



سیاست 

گذاري

سطح  

تنظیم گري

تصدي گري 

تسهیل گري
حکمرانی

انرژي و آب 

بخش زیر ساخت

منابع ارزشی

منابع مالی

ترویج و ظرفیت سازي

ارزیابی و رتبه بندي

شبکه سازي

بازیگران حوزه

تشکل هاي صنفی
انجمن هاي تخصصی

سمن هاي آب و انرژي
سمن هاي محیط زیستی و تغییر اقلیم

نهادهاي توسعه اي

بازیگران



سیاست 

گذاري

سطح  

تنظیم گري

تصدي گري 

تسهیل گري
حکمرانی

انرژي و آب 

)ملی و محلی(شرکت هاي دولتی 

)ملی و محلی(شرکت هاي خصوصی 



دولتیحکمرانی مبانی و وظایف 

همه وظایف دولتها از جنس مسوولیت اجتماعی است
توجه به خواست عمومی و پاسخگویی در قبال آن

انتخابات–

مشارکت ذینفعان–

همکاري با سمن ها –

تامین ثبات سیاسی و امنیت

 حکمرانیکاراسازي موثر و

ارتقاء کیفیت تنظیم گري

حاکمیت قانون

 از بروز فساد ستیزي و جلوگیري فساد



سازمانی-مبانی اصلی حکمرانی شرکتی

گردن نهادن بر قوانین

 لذا رعایت مسئولیت اجتماعی –اخالق مداري

 د عملکرد در مانننابرابر به اطالعات، دسترسی فساد مانند جلوگیري از (شفافیت و فرصت هاي برابر و عادالنه
)بورس

 با ذینفعان و از جمله سمن ها و مردم متاثر از آثار عملکرد شرکت( مشارکت(

مسئولیت پذیري و پاسخگویی

تاثیرگذار بودن

 مدیریت تاثیرات خارجی)Externalities (ل اجتماعی، محیط زیستی و تغییر اقلیمی و حفاظت از منافع نس
حاضر و نسل هاي آینده



مالیمسئولیت حکمرانی در رعایت انضباط 

یک مسوولیت اجتماعی حیاتی
متداول رویکرد دو

یارانه هاي حجم افزایش با جامعه اقتصادي ناهنجاري هاي عالئم ظاهري و موقت درمان 

Symptom یا و )پنهان و آشکار( مستقیم غیر و مستقیم Therapy

وسنکس( وجهی چند و تنیده درهم علمی، تحلیل با مشکالت مدت بلند و ریشه اي درمان(  

)Nexus Oriented Root-cause Treatment(

به مفهوم قالانت با مشکل ساختی زیر و بنیادین حل براي بینابینی رویکرد با برنامه ریزي 

سمن ها همکاري و جامعه





نهادینه سازي 

اجتماعی

بهره وري در  

متنوع سازي 

انرژي 

بهره وري در  

تبدیل و تولید 

انرژي 

بهره وري در  

 انتقال، توزیع

و ذخیره 

سازي 

بهینه سازي و 

صرفه جویی 

در مصرف 

انرژي 
چالش هاي 

بهره وري انرژي 
در ایران

)زنجیره تامین تا مصرف(چالش هاي اصلی ارتقاء و بهره وري انرژي ایران 



نهادینه سازي 

اجتماعی

بهره وري در  

متنوع سازي 

انرژي 

بهره وري در  

تبدیل و تولید 

انرژي 

بهره وري در  

 انتقال، توزیع

و ذخیره 

سازي 

بهینه سازي و 

صرفه جویی 

در مصرف 

انرژي 

اکتشاف نفت و گاز

افزایش بهره وري برداشت از 

مخازن موجود

افزایش سهم انرژي هاي نو

عدم توجه به اقتصاد چرخشی

چالش هاي 
بهره وري انرژي 

در ایران



نهادینه سازي 

اجتماعی

بهره وري در  

متنوع سازي 

انرژي 

بهره وري در  

تبدیل و تولید 

انرژي 

بهره وري در  

 انتقال، توزیع

و ذخیره 

سازي 

بهینه سازي و 

صرفه جویی 

در مصرف 

انرژي 

افزایش بازدهی نیروگاه هاي فسیلی

عدم توجه به اقتصاد چرخشی

چالش هاي 
بهره وري انرژي 

در ایران



نهادینه سازي 

اجتماعی

بهره وري در  

متنوع سازي 

انرژي 

بهره وري در  

تبدیل و تولید 

انرژي 

بهره وري در  

 انتقال، توزیع

و ذخیره 

سازي 

بهینه سازي و 

صرفه جویی 

در مصرف 

انرژي 
چالش هاي 

بهره وري انرژي 
در ایران

ذخیره سازي انرژي نفت و گاز

کاهش تلفات انتقال و توزیع برق

کاهش تلفات انتقال و توزیع گاز

)فناوري-مالی(استفاده از فرصت هاي تغییر اقلیم



نهادینه سازي 

اجتماعی

بهره وري در  

متنوع سازي 

انرژي 

بهره وري در  

تبدیل و تولید 

انرژي 

بهره وري در  

 انتقال، توزیع

و ذخیره 

سازي 

بهینه سازي و 

صرفه جویی 

در مصرف 

انرژي 
چالش هاي 

بهره وري انرژي 
در ایران

بخش نیروگاهی

بخش حمل و نقل

بخش صنعت

بخش هاي خانگی، تجاري و عمومی



نهادینه سازي 

اجتماعی

بهره وري در  

متنوع سازي 

انرژي 

بهره وري در  

تبدیل و تولید 

انرژي 

بهره وري در  

 انتقال، توزیع

و ذخیره 

سازي 

بهینه سازي و 

صرفه جویی 

در مصرف 

انرژي 
چالش هاي 

بهره وري انرژي 
در ایران

اجتماعی لزوم -فراگیرسازي ادراکی

پایداري توسعه
عمومی سازي ادراکی مفاهیم آب 

انرژي مجازي(مجازي و ردپاي کربن 
عمودي سازي ادراك ناپایداري 

سیستم هاي منابع آب و انرژي



تصمیم و برنامه ریزي در سازمان ها سیستمیرویکرد 

براي هرموضوع در ارتباط با سایر موضوع ها تصمیمم گیري: فراگیر  •

 درافق زمانی درازمدت و گستره مکانی معین برنامه ریزي شده •

حوادث  شرایط یا اقدام برحسب برنامه یا بازتاب معین در قبال : منعطف •

    موجود و آتی شرایطاز  با تصویر کالن و ساختارمند •

تصمیمم گیري و برنامه ریزيدر قبال  روشمند •

صحیح، دقیق، مربوط و به موقع برخوردار از اطالعات •

ریزيتصمیمم گیري و برنامه تحلیل،  پشتیبانیداراي ابزارهاي  •

 رخدادهاشرایط و داراي رویکرد ابداعی و پیشدستانه در قبال  آینده گرا•

 با مشارکت دادن کلیه دینفعان و جامعه مدنی مشارکتی•

مردمی-فکر علمی اتاق مغزافزار و پشتیبانی مردمیداراي  •



Determining Your Core Envisioned Future



Strategic Planning



Living and Breathing Your Plan



سپاسگزاري

 با تشکر از ھمکاران مرکز نکسوس وHSE  بنیاد دانشگاه امیرکبیر، به ویژه خانم
ناظری

 اه و پژوھشکده انرژی و محیط زیست، پزوھشگبا تشکر از ھمکاران مرکز نکسوس
نیرو، به ویژه جناب آقای مھندس چیت چیان

 فناوری -مرکز توسعه فناوریھای آب و انرژی معاونت علمیبا تشکر از ھمکاران
ریاست چمھوری و سپاس ویژه از جناب آقای دکتر شریف زاده

 فرھنگستان علوم و سپاس ویژه از پروفسور ثبوتیبا تشکر از ھمکاران

ن با تشگر از توجه شرکت کنندگان حضوري و مجازي در ای
جلسه
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Contact Us
http://nexuscenter.aut.ac.ir/
bahramtaheri1011@yahoo.com

0912-471-0422

Nexus & HSE Center 
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•021 6697 8961
•021 6697 8962
Iran, Tehran, Enghelab Avenue, Saeed 
alley, Naeeni Deadend, # 5, 2nd floor


