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“صرفنظر از اينكه ايده ها چقدر كاربردي باشند”

“خيلي سريعتر از گذشته از ذهن ها خارج مي شوند”
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شبي دود خلق آتشي برفروختشبي دود خلق آتشي برفروخت
شنيدم كه بغداد نيمي بسوختشنيدم كه بغداد نيمي بسوخت

ويكي شكر گفت اندر آن خاك و دوديكي شكر گفت اندر آن خاك و دود و ن ر ر ي وي و ن ر ر ي ي
كه دكان ما را گزندي نبودكه دكان ما را گزندي نبود

جهانديده اي گفتش اي بوالهوسجهانديده اي گفتش اي بوالهوس
تو را خود غم خويشتن بود و بستو را خود غم خويشتن بود و بس
نا به زد ب ي شه كه ندي ناب به زد ب ي شه كه ندي بسندي كه شهري بسوزد به ناربسندي كه شهري بسوزد به نارب
اگر خود سرايت بود بر كناراگر خود سرايت بود بر كنار
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 كه نيست اين صرفاً سازمانها مسئوليت
 اين آنها ديگر مسئوليت بلكه باشند، سودآور

ت ههكها تآندكهايجا ال ندف دا  دارند فعاليت آندركهايجامعهبهكه است
)).كنند خدمت

))ميچل.آر ترنس((

اين راز توسعه پايدار است
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اجتماعي مورد انتظار از هر سازمانمسئوليت عام  -1

ابعاد سه گانه مسئوليت اجتماعي  
سازمانها

، محصوالتايمن بودن (اجتماعيويژهمسئوليت -2
)نساختن محيط و نظير اينهاآلوده 

اجتماعيشيوه پاسخگوئي به مسئوليت هاي -3
مسلماً اين سه دسته مسئوليت هاي اجتماعي با يكديگر  

.همبستگي و ارتباط دارند
5

:مسئوليت اجتماعي در چهار رده قابل طرح است: بعد اول

مسئوليت انسان دوستي
است ط ت م اد اف شخص وجدان به فاً ص كه هاي ت ئول .مسئوليت هايي كه صرفا به وجدان شخصي افراد مرتبط استم

مسئوليت اجتماعي
.رعايت مسئوليتهائي كه در قوانين مطرح نشده ولي عرف است

مسئوليت قانوني
يرعايت ايمني استانداردهاي محيطي ي ي ر ي ي ي ر

مسئوليت اقتصادي
توليد ثروت براي جامعه

هرم مسئوليت هاي اجتماعي سازماني
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مسئوليت هائي كه صراحت قانوني ندارند : بعد دوم
ولي بخشي از مسئوليت هاي اخالقي در جامعه است ،  

:از جمله

)در چارچوب شرايط بومي(رعايت حقوق بشر -

...)هوا،آب و (خودداري از آلوده ساختن محيط -

ج از

....رعايت حقوق مصرف كننده -

.معموالً اين مسئوليت ها تحت شرايط مختلف شكل هاي گوناگون دارد
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بعد سوم

.ساز و كارهائي كه بايد در نظر گرفته شود -1
روش هاي اعمال ساز و كارها -2
اجتماعي-3 نيازهاي به پاسخگوئي و رفتاري هاي ويژگي ويژگي هاي رفتاري و پاسخگوئي به نيازهاي اجتماعي 3
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نگرش جهاني به مسئوليت ها اجتماعي سازمانها
)رعايت حقوق بشر در چارچوب شرايط بومي( حقوق بشر -1 

خوداري (حقوق كارگران، رعايت قوانين و تعهد حرفه اي  -2
)از استخدام كودكان و اجبار بكار آنها

ت-3 زي ط مح اجتماع(حفظ و ع ط ط )مح )محيط طبيعي و اجتماعي(حفظ محيط زيست -3
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سازمانها مجموعه هائي هستند كه هم از جامعه سازمانها مجموعه هائي هستند كه هم از جامعه 
گذارند م تاثي جامعه ب هم و ند گي م گذارندتأثي م تاثي جامعه ب هم و ند گي م تأثير مي گيرند و هم بر جامعه تاثير مي گذارندتأثير مي گيرند و هم بر جامعه تاثير مي گذارندتأثي
بنابراين سازمانهاي متمدن جامعه را به سوي بنابراين سازمانهاي متمدن جامعه را به سوي 

..تمدن سوق مي دهندتمدن سوق مي دهند
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ايجاد تعهد حرفه اي - 1
داوطلبانه بودن - 2
دروني سازي نگرش ها - 3

ويژگي هاي محوري مسئوليت هاي سازمانها

جهت گيري به سوي ذي نفعان چندگانه - 4
منظور كردن مسئوليت هاي اجتماعي و اقتصادي - 5
تأكيد بر روش ها و ارزش ها - 6
فراتر از انسان دوستي، عدالت، انصاف و احسان - 7
مسئوليت اجتماعي در محيط هاي سازماني گوناگون - 8
خصوص9 بخش د اع اجت ت ئول م مسئوليت اجتماعي در بخش خصوصي - 9

مسئوليت اجتماعي در بخش دولتي -10
مسئوليت اجتماعي در سازمان هاي مردم نهاد -11
مسئوليت اجتماعي در كشورهاي توسعه يافته -12
مسئوليت اجتماعي در اقتصادهاي نو پديد و در حال گذار -13
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راك هضرع يراذگ هيامرس

نانكراك

ناشورف هدمعنارادماهس
ناشورف هدرخ و

نامزاس
)ناريدم(

يرير

ماو

تالوصحم ديرخداوم شورف
تباقر

تالوصحم عيزوت

ناگدنهد رابتعا
اق

تعامالت اوليه سازمان با جامعهتعامالت اوليه سازمان با جامعه

 هضرع
نايرتشمناگدننك

ءابقر
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طيحم/لغاشم /تايلام
ف/تاررقم و نيناوق

هعماج
تلود

يمومع راكفا

نامزاس
)ناريدم(

ررونيو

هنامصخ / هناتسود
 ياه هتساوخ
يعامتجا

 ياميس /تاغيلبت
نامزاس

داهنشيپ / حرط
قيقحت

يفنم/تبثم

 ياه تلود
يجراخ

 ياه هورگ
نابيتشپ

تعامالت ثانويه سازمان با جامعهتعامالت ثانويه سازمان با جامعه

يجر

 ياه هورگ
هعماج لاعف

 ياه هناسر
يهورگ

 ينابيتشپ
هدننك
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سازمان متمدن چگونه سازمان متمدن چگونه ..احساس و رعايت مي كننداحساس و رعايت مي كنند
سازمانهائي هستند؟سازمانهائي هستند؟

:زيرندكوچك با شرايط جوامعي هاي متمدن سازمان 
Civil) شهروندي حقوق يا مدني حقوق كننده رعايت .1 Rights) 
  بايد ها دولت كه امكاناتي و خدمات :از است عبارت جامعه نظر از كه
  حقوق را مفهوم اين سازمان در .دهند قرار شهروندان اختيار در

.ناميد توان مي وندي سازمان حقوق يا و سازماني شهروندان

Civil)شهرونديهايآزاديرعايت .2 Liberties) نظر از كه  
  آن انجام از بايد ها دولت كه اقداماتي از است عبارت جامعه

  سازماني، تمدن حوزه در نيز را مفهوم همين كه نمايند خودداري
.نمود تلقي توان مي سازماني شهروندان هاي آزادي
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تعبيري از يك سازمان متمدن
  ادب، و نظم مشوق سازماني فرهنگ و سازمان فضاي متمدن سازمان در

 مسئوليت و  سازمان سطوح تمام در افراد حقوق رعايت و اي حرفه اخالق
اا ااشا طاتا فا   عرفي روابط در ادب و تربيتمتمدنسازماندر.باشدمياجتماعي هاي
  هاي توانايي حدميزان تا وظايف انجام .است برقرار افراد بين سازماني و

 يك )سازماني( مدني حقوق رعايت .گيرد مي انجام خودجوش بطور بلقوه
 نجابت كمال و نزاكت رعايت با عدالت پررنگ حضور .است عمومي رفتار

  وجود و مديران توسط سازمان مدنيت صيانت و حفظ .است مشهود
شرايطحفظبازمانهم.استمشهودسازمانيوسيعاجتماعيسرمايه   شرايط حفظ با زمان هم.استمشهودسازمانيوسيعاجتماعي سرمايه
  و ساختار ، پيشرفته فناوري و دانش آخرين از اجتماعي -  انساني
.است برخوردار الزم ساالري شايسته و  متناسب سازماني فرهنگ
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تمدن سازماني تنها به موفقيت اقتصادي 
سازمانها نمي انديشد 

ال دن ا دا ا ه ت نگ ف ان از د تمدن سازماني فرهنگ توسعه پايدار را دنبال ت
.مي كند
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سازمان متمدن در راستاي چهار ويژگي محوري زير شكل سازمان متمدن در راستاي چهار ويژگي محوري زير شكل 
::مي گيردمي گيرد

)جامع اطالعات هاي سيستموپيشرفتهفناوريهايبرتاكيد(تكنوانفوكراسي- 1

)سازماني انعطاف قابل ساختارهاي بر تاكيد (ادهاكراسي  - 2

)اجتماعي مسئوليت و جمعي توافق بر تاكيد (سوسيوكراسي- 3

ا4 ك گتاك(ت تا تگا )افاخالقشا )اي حرفه اخالق و شايستگي،مهارت،يادگيريبرتاكيد(مريتوكراسي- 4
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    تمدنتمدن  الگويالگوي  پيشنهاديپيشنهادي  چهارگانهچهارگانه  هايهاي  ويژگيويژگي  اگراگر
  ،،  استراتژيكاستراتژيك  ريزيريزي  طرحطرح  برايبراي  مبنائيمبنائي  سازمانيسازماني
ي    قرارقرار  كاريكاري  ضوابطضوابطووسازمانيسازمانيساختارساختارطراحيطراحي ير يررر يز بووز بو رريريو رر ر
..گيردگيرد

ه  خواهندخواهند  پيشپيش  شدنشدنمتمدنمتمدنبسويبسويسازمانهاسازمانها هز ويز ويب شننننب شپ ووپ
..رفترفت
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مدل تمدن سازماني ، با تاكيد بر توازن عوامل چهارگانه

سوسيوکراسی

ادهاکراسیتکنوانفوکراسی

مريتوکراسی
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ادهوكراسي

 كتاب در تافلر توسط  گرديد مطرح بينس وارن توسط بار اولين براي•
Future Shock ريور چهار مينتزبرگ هنري سپس.گرفتقرارتاكيدمورد زبرريپسرر ري چه

.ساختمطرحراسازماننوع

پيچيده ساده  
بوروكراسي حرفه ايبوروكراسي ماشينيثابت

ادهوكراسينوآورديناميك
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)در تعريف مينتزبرگ (ادهوكراسي

 به معموال و دارند نسبي استقالل متخصص افراد بويژه سازمان كاركنان•
نمايندميهمكاريتيمصورت ييرييمور

است مقررات به كمتر توجه و خالقيت و نوآوري به بيشتر تاكيد•
 بستگي وظيفه و كار اهميت به بلكه نيست خاصي گروه به متعلق ، قدرت•

دارد
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)در تعريف واترمن (ادهوكراسي

        قطع را بوروكراسي خطوط خود نقش و ماموريت انجام جهت در كه سازماني•
.كند مي

 موفق جهان فعلي شرايط در توانند مي سازمانهايي چنين واترمن عقيده به•
.شوند
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ادهوكراسيانواع 

.مينمايد مشكل حل و كند مي خلق نو كارهاي راه كه عملياتي ادهوكراسي•
  آن خدمات از بسياري و پردازد مي پشتيباني امور به كه اداري ادهوكراسي•

.شود سپاري برون تواند مي
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تكنوانفوكراسي
 بتوان شايد ، نيست سرشناس ديگر شاخص سه اندازه به تكنوانفوكراسي 

ير آن مورد در گريزي جايهيچگونهكهيكموبيستقرنخاصپديده آنرا موبيرنصپ وي ييچ نوررريزيج
  . نمود تلقي ندارد وجود
 هاي پديده كه انفوكراسي و تكنوكراسي : مفهوم دو تركيب از واژه اين

 مطرح تركيب اين ديگري جاي شايد و شده ساخته هستند شده شناخته
اشنش .باشد نشده
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سوسيوكراسي
  اين . ناميد توان مي ساالري جمع را آن تعبيري به كه سوسيوكراسي•

 يك چه (دارد توجه اكثريت خواست به كه دمكراسي خالف بر تعبير
  گيري تصميم براي را جمعيتوافق)ايمرحلهچندياايمرحله

.شناسد مي تر منصفانه
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مريتوكراسي

  و انتصاب كه بدينگونه است مطرح ساالري شايسته معني به•
  و علمي توانائي و استعداد ، شايستگي اساس بر سازمان در ارتقاع
.گيرد مي  انجام اجرائي

27

28



15

درون دادبرون داد
سوسیاکراسی

 شرایط و ویژگی های 
محیط درونی سازمان

الگوي جامع تمدن سازماني با تأكيد بر مسئوليت اجتماعي سازمانها

عوامل 
فرهنگی 
اجتماعی

عوامل 
اقتصادی

عوامل 
قانونی

منافع

فرد 

سازمان 

جامعه 
ادهاکراسی

مریتوکراسی

 تکنوانفوکراسی

دادپيش        

 

 

بازداد

اقليمی

اجتماعی             اقتصادی

سياسی

محيط

پيش

شرايط و ويژگي هاي محيط بيروني سازمان 29

يك سازمان متمدن قبل از اينكه صرفاً به منافع خود 
و كاركنان بينديشد به مسئوليت هاي اجتماعي خود 

.مي انديشد ي ي
دارا بودن تعهد حرفه اي سازمانها، مديران و كاركنان  

.پايدار آن استتوسعه راز سالمت جامعه و 
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