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با توجه به اهمیت مسئولیت اجتماعی در یک سازمان، واحد روابط عمومی فوالد حامیران طی 
ترین نکات در حوزه مسئولیت ای از مهمتحقیقات و بررسی منابع معتبر در این حوزه به ارائه چکیده

 را مطالعه کنید. CSRمرتبط با توانید مطالب ادامه میاجتماعی پرداخته است. در 

 اجتماعی چیست؟مسئولیت 

مسئولیت اجتماعی در واقع یک چارچوب اخالقی است. طبق مسئولیت اجتماعی یک سازمان 
ها به علت سازمان دهد.انجام میخود در حوزه کسب و کار  هایفعالیتاز  تراقداماتی گسترده

در  ها بایدآنگیری از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی یک جامعه، در برابر آن مسئول هستند. بهره
آنان تعهداتی در قبال محیط زیست ، ی دیگراز جنبه کوشا باشند و صالح دید جامعهجهت منافع و 

دارند. با فعالیت در حوزه مسئولیت اجتماعی، یک سازمان امکان این را دارد که تعادل مثبت و نیز 
 کند.ای که در آن حیات دارد، برقرار موثری میان اکوسیستم و اقتصاد جامعه

 
 

 

 

 

 مسئولیت اجتماعینگاهی به تاریخچه 

ذکر است که این مفهوم،  شایانبیان این نکته  CSRی به کار بردن اصطالح در ارتباط با تاریخچه
( Berle and Means)های برل و مینس برای نخستین بار توسط دو پروفسور از دانشگاه هاروارد به نام

ن اصطالح به صورت رسمی حاکی از آن است که اولین بار ایمطرح شد؛ اما شواهد  1930در سال 
به کار برده شده  1953او با نام "مسئولیت اجتماعی یک بازرگان" در سال  نوشتهو در توسط باون 

 است.
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 کند؟ایجاد می های مختلفدر حوزه یتعهداتمسئولیت اجتماعی چه 

نامیم، ( میcorporate social responsibility) CSRتعهد و مسئولیت اجتماعی که به اختصار آن را 
تعاریف بسیاری در تبعات گوناگون دارد. مفهومی که در تمامی این تعاریف مشترک است، توجه و 

 تاکید بر رفتار انسانی است. 

های مختلف دارد در قالب مسئولیت اجتماعی، یک سازمان یا بنگاه اقتصادی تعهداتی در قبال حوزه
 ل است:که به شرح ذی

 توجه به حفظ محیط زیست و اکوسیستم .1
  منابع انسانیرعایت مساوات و برقراری عدالت در گزینش  .2
 هاهای آننیازهای ضروری پرسنل و خانواده تالش برای رفع .3
 جامعه خطر به افرادتولید و ارائه کاال و خدمات سالمت و بی .4
 مسیر توسعه و پیشرفت جامعه در راستایکردن هزینه .5
 ذینفعانهای اخالقی با الزام رفتار صحیح و انسانی در قالب چارچوب .6
 دهنده کاال و خدمات های ارائهتوسط سازمان کنندگانحقوق مصرف الزام رعایت .7

 

 

 

 ؟کندتوجه می مسئولیت اجتماعییک سازمان به چرا 

نکته مهمی که در مورد انجام مسئولیت اجتماعی توسط یک سازمان وجود دارد این است که امروزه 
به طور جدی  CSRگذاران و مشریان تمایل به ارتباط تجاری با سازمانی دارند که مقوله اکثر سرمایه

یت اجتماعی توان اینگونه برداشت کرد که بکار بردن مسئولشود. به این ترتیب میدر آن پیگیری می
هم راستا با سودآوری برای سازمان است. در نهایت مسئولیت اجتماعی باید به صورتی تعریف شود 
 که تعادل معقولی میان منافع تجاری یک سازمان و توجه به تعهدات اخالقی و اجتماعی برقرار شود.

 

 

 روابط با کارکنان

 حاکمیت شرکتی محیط زیست

 ابعاد مسئولیت پذیری شرکت در مقابل
جامعه و محیط زیست   

 کنندگانروابط با عرضه

 حقوق بشر

یروابط با مشتر  

 جامعه
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 ؟چیستمسئولیت اجتماعی بر سازمان اثرات 

بر مجموعه دارد، به عنوان مثال: استقرار مسئولیت اجتماعی در یک سازمان اثرات مفید و بهینه ای 
پرستیژ  تواندمی تجاری وجود یک دیدگاه اخالقی و توجه به منفعت عموم جامعه در کنار فعالیت

ازمان را تواند عملکرد یک سمی CSRارتقا دهد. توجه به  یالمللبینداخلی و مجموعه را در سطح 
در جهت حرکت به سوی توسعه پایدار یک جامعه اثربخش کند. در نهایت مسئولیت اجتماعی قابلیت 

 این را دارد که جایگاه شرکت را نزد افکارعمومی مهم و موثر جلوه دهد.

 

 

 

 

 

 

 ؟در چه ابعادی قابل بررسی است مسئولیت اجتماعی

 برون سازمانیبعد -2درون سازمانی بعد -1اجرایی دارد: معقوله مسئولیت اجتماعی در دو بعد قابلیت 

سازمانی شامل ارائه خدمات به پرسنل است که این اقدامات جهت تامین های درونبیشتر فعالیت
 گیرد.صورت می های انسانیو ارج نهادن به جایگاه سرمایهرفاه 

قابلیت ، محقق شده باشدنی های درون سازماهای برون سازمانی نیز درصورتی که زیرساختفعالیت
ها شامل اقداماتی است که برای باال بردن وجهه اجتماعی شرکت، بیرون از . این فعالیتاجرایی دارد

 های بشردوستانه و مواردی از این دست.گیرد. اقداماتی در جهت فعالیتسازمان انجام می
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 در حامیران مسئولیت اجتماعیجایگاه 

 های آلیاژی،فوالد انواع توزیعو  تامین مراکز تخصصی به عنوان یکی از بزرگترینشرکت فوالد حامیران 
ایران از  ها و سوپر آلیاژها با شعبی در نقاط مختلف، استنلس استیلساختمانی و صنعتی آهن آالت

مسئولیت اجتماعی غافل نبوده است و عالوه بر فراهم نمودن امکانات رفاهی برای پرسنل خود 
 ایی نیز در راستای ارج نهادن به مسئولیت اجتماعی در خارج از سازمان انجام داده است.هفعالیت
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