سال دوم

شماره 5

پاییز97

اثر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر کاهش جرم

ناصر داداش

2

رضا تقیزاده

3

چکیده
امروزه شرکتها در راستای اهداف اقتصادی خود ،آنچنان سرگرم بیشینهسازی سود و کسب
بازده اقتصادی هستند که از کمینهسازی ریسک عاملهای محیطی غافل شدهاند .ازجمله این
عاملهای محیطی ،ذینفعانی هستند که اگر مورد بیمهری قرار گیرند ،شرکتها را در معرض
آسیبهای جدی قرار میدهند .در گذشتهای نه چندان دور ،رشد و بقای سازمانها تنها با ارضای
گروههای معدودی که در رأس آنها ،سهامداران قرار داشتند ،پیوند خورده بود .اما در عصر جدید
سازمانی ،چالشهای قانونی ،اقتصادی ،فرهنگی و اخالقی ،موجب ظهور ذینفعانی شده است که
نسبت به سازمانها ،خود را ذیحق میدانند .در این راستا رسالت پاسخگویی اجتماعی شرکتها
از یک طرف و ارج نهادن به پاسخخواهی ذینفعان از طرف دیگر ،باعث کسب مشروعیت شرکت،
رضایت ذینفعان و ادراک صحیحی از عدالت و انصاف شده است .در این پژوهش مشروعیت ،رضایت
و عدالت ،از جمله کارکردهای استقرار سیستم مسئولیت اجتماعی شرکت معرفی میشود و ادعا
میشود که این پیامدها باعث کاهش انگیزه ارتکاب جرم ،کاهش احتمال توجیه تخلفات و حذف
فرصتهای ارتکاب جرم خواهد شد .در ادامه با طرح دو گزاره ،دالیل جرم (انگیزه ،توجیه و فرصت)،
در چارچوب کارکردهای مسئولیت اجتماعی شرکت ،مورد بررسی قرار میگیرد.
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 .1مقدمه
جرم ریسک اصلی شرکتهای امروزی است .اگرچه تخمین صحیح هزینههای حاصل از
کالهبرداری ،جرائم کامپیوتری ،جاسوسی ،تروریسم و دیگر تهدیدهای تحمیل شده بر شرکتها در
هر سال دشوار است ،اما این هزینهها باال هستند و تأثیر فوری بر ترازنامه میگذارند (اسچناترلی،4
 ،2003ص  .)591اما تبهکاری ،صرفنظر از مخاطرات فردی ،خسارت به داراییهای فیزیکی و
سرمایههای فکری ،دارای اثرات معکوس و مخرب بر شهرت و نشان تجاری ،روحیه کارکنان ،حفظ
نیروی کار و تداوم فعالیتهای تجاری است (آشفورث و همکاران ،2008 ،5ص .)674
این ریسکها از منظر دامنه ،شدت و پیچیدگی در حال افزایش هستند .جرائم سازمانیافته،
منجر به گسترش حوزه عملیات قاچاق کاالهای جدید به بازارهای غیرمجاز شده است .کامپیوترها
و اینترنت توسط هکرها و مجرمان فضای سایبری ،جهت گسترش ویروسهای کامپیوتری ،یا اعمال
خرابکارانه مورد حمله قرار میگیرد .انواع دزدی و تخریب اطالعات و ارتکاب به انواع کالهبرداریهای
نوین در حال وقوع است .جعل کردن و سرقت آثار به آسانی در فضای سایبری توسط نوآوری
تکنولوژیکی انجام میشود .خطر ارتشاء و فساد مالی در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش
است .بهطوریکه ،سازمانهای بزرگ مجهز به سیستمهای ایمنی پیشرفته و همچنین شرکتهای
کوچکتر ،بهطور موازی همواره در معرض مخاطرات جنایی هستند .طبق یک بررسی بینالمللی یک
سوم شرکتها در سال  2009مرتکب جرم شدهاند و سه چهارم مدیران بر این باورند که ریسک تقلب
و سوء مدیریت در آینده افزایش قابل مالحظهای خواهد داشت ( ،2009 ،6PWCص ،KPMG ،4
 ،2009ص .)4
شرکتها در ابتدا سعی میکنند جرم و جنایت را به وسیله سیستم مدیریت امنیت کاهش دهند
(کارول .)1982 ،7مأموریت مدیریت امنیت ،گسترش و کاربرد برنامههای کنترلکننده جرم و جنایت
به روشهایی است که هزینه اجرای آن کمتر از عواید آن باشد .مطالعات به برخورداری شرکتهای
اندکی از عملکرد مدیریت امنیت رسمی پی بردهاند (جانسون .)2004 ،8سازمانها سیستمهای
ایمنی را بیشتر به منظور کنترل موضوعات فنی بکار میبرند تا موضوعات انسانی .به عبارت دیگر،
تدابیر ایمنی در محیطهای مجازی و سایبری از محیطهای انسانی پیشی گرفته است و این جای
نگرانی دارد زیرا سازوکار جرم بهخودیخود پیچیده و به اقدامات پیشگیرانه متقابل نیاز دارد و باید
در جرایمی که افراد مستقیماً درگیر آن هستند سیستمهای ایمنی بیشتری اعمال گردند .در میان
علل جرم ،عاملهایی در سطح فردی (مثل نیاز شخصی یا عدم صداقت) ،در سطح سازمانی (رویههای
داخلی ،سیاستهای منابع انسانی) و در سطح اجتماعی (یادگیری رفتارهای غیرقانونی ،قدرت اعمال
- Schnatterly
- Ashforth et al.
- Price Waterhouse Coopers
- Carroll
- Johnson
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قانون) موجودند .بنابراین ،شرکتها جهت مبارزه با جرائم ،نه فقط با یک مجرم تنها ،بلکه با نیروهای
خارجی و سازمانیای روبرو میشوند که بر رفتارهای غیرقانونی اثر میگذارند (آشفورث و همکاران،
 ،2008ص  .)678دل بوسکو و میسانی )2011(9بیان میکنند ،در کنار انواع سیستمهای مدیریت
امنیت ،سازوکاری که زمینه را برای ارتکاب جرم محدود مینماید و بر نگرش و رفتار مبتنی بر جرم
ذینفعان اثر میگذارد ،سازوکار مسئولیت اجتماعی شرکت 10میباشد.
شرکتها در اصل یک واحد اقتصادی هستند ،ولی شرایط غالب محیطی آنها را مجبور میکند
که رفتارها و واکنشهایشان از حالت صرف اقتصادی فاصله بگیرد .از زوایای گوناگونی میتوان
به پدیده مسئولیت اجتماعی شرکتها در مفهوم امروزیاش توجه کرد .سازمانها مستقل از نوع
مالکیت خود ،در محیطی تعریف شده به کسبوکار میپردازند که حداقل مسئولیت آنها ،عرضه
کاال و خدمات در قبال دریافت پول است و اگر این خاصیت را هم نداشته باشند ،ذاتاً از حیات خارج
میشوند ،پس باید نقشها و مسئولیتهای دیگری را در اطراف این ذات محوری جستجو کرد و
دور از ذهن نیست که در اولین گزینه ارتباط آن با اجتماع اطراف بررسی شود؛ اجتماعی که از
یک منظر میتواند متوجه بخش درونی (کارکنان) خود و از منظری متعالیتر متوجه بخش بیرونی
(شهروندان) خود باشد .مسئولیت اجتماعی شرکتها ،از جمله چارچوبهای تعریف شده بشر برای
سازمانهاست .مسئولیت اجتماعی ذاتاً هیچ زیان و چشمداشتی را متوجه منافع اقتصادی سازمانها
نخواهد کرد ،بلکه افق جدیدی را برای تولید ثروتی مشروعتر و مقبولتر میگشاید و تالش میکند
تا هرچه بیشتر این شخصیتهای حقوقی را به اشخاصی حقیقی و شهروندانی مقبول تبدیل کند
( ،2001 ،11CECص .)6
دل بوسکو و میسانی ( ،)2011بیان میکنند برخی از آثار و پیامدهای  CSRاز قبیل مشروعیت،
رضایت ذینفعان و نوع نگرش و عدالت ادراک شده آنها ،تحت برخی شرایط قادر است از وقوع جرم
جلوگیری کند و در نتیجه ،دارای قدرت بازدارندگی است .بنابراین ،کارکرد و پیامدهای  CSRباعث
کاهش انگیزه ارتکاب جرم خواهد شد ،همچنین ،شرایط را برای توجیه اعمال مجرمانه دشوار خواهد
کرد و از طریق رضایت شغلی کارکنان ،تعهد سازمانی و استقرار رفتار شهروند سازمانی ،فرصت یا
فرصتهای ارتکاب جرم را خنثی میکند.
با این حال CSR ،از بسیاری جهات به عنوان یکی از راهکارهای پاسخگویی به نیازهای قانونی
ذینفعان به شمار میآید .در بررسی موضوع جرم ،ابتدا به این موضوع پرداخته میشود که چگونه
 CSRدر برابر رفتارهای غیرقانونی ذینفعان ،قادر به اثرگذاری است .به طور خاص ،فرض میشود
که سیستمهایی که از نظر اجتماعی پاسخگو هستند ،به نتایجی مانند مشروعیت ،رضایت ذینفعان
و نگرش عادالنه ،دست مییابند که مانع شرایط بروز جرم میشوند .گروهی از ذینفعان که مجرمین
به آن تعلق دارند و نوع ادعایی که آنها دارند ،توصیف کننده این شرایط هستند .نتایج  CSRانگیزه
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سهامداران را جهت ارتکاب جرم کاهش میدهد و توجیه اقدامات غیرقانونی را خنثی میکند.
در واقع ،این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش کلیدی است که آیا  CSRمیتواند با گسترش
سیستمهای پاسخگویی بر رفتارهای غیرقانونی ذینفعان اثر گذارد و جرم را کاهش دهد؟
در ادامه مقاله شامل بخشهای زیر است :مرور پیشینه پژوهش ،مبانی نظری ،بررسی ارتباط
متغیرهای پژوهش ،یافتههای پژوهش ،بحث و نتیجهگیری.
 .2پیشینه پژوهش

 .1-2پژوهشهای خارجی

پژوهشهای خارجی انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش به شرح زیر است:
پاگانو و ولپین )2005( 12بیان میکنند که مدیران شرکتها ممکن است از فعالیتهای مربوط
به مسئولیتپذیری اجتماعی به عنوان ابزاری جهت جلوگیری از قبضه مالکیت توسط بازار سرمایه
استفاده نموده و از این طریق موجبات رضایت سهامداران را فراهم نمایند .از این رو میتوان فرض
کرد ،مدیرانی که با هدف دستیابی به منافع شخصی و گمراه کردن دیگران دست به رفتارهای
مدیریت سود فرصتطلبانه میزنند ،جهت سرپوش گذاشتن به اقداماتشان و جلب رضایت گروههای
ذینفع شرکت ،مسئولیتپذیری اجتماعی باالیی داشته باشند.
ورنر )2009( 13در پژوهشی با عنوان «مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت ،مقدمهای بر محدودیتهای
اجتماعی در بنگالدش» به این نتیجه رسید که مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت دارای اثرات بالقوه
مثبت و پایدار در کشورهای در حال توسعه به ویژه در جوامع دارای محدودیتهای اجتماعی است.
جین و درزدنکو )2010( 14در پژوهشی درباره رابطه بین اخالقیات ،مسئولیتپذیری اجتماعی و
عملکرد سازمانی به این نتیجه رسیدند که مدیران سازمانهای نظام یافته 15در مقایسه با سازمانهای
ماشین بنیاد ،16سطح مسئولیتپذیری اجتماعی و اخالقیات باالیی دارند.
دل بوسکو و میسانی ( ،)2011در پژوهش خود به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه،
مسئولیت اجتماعی شرکت میتواند به امنیت شرکت کمک کند .آنها مکانیزمهایی از قبیل قانونی
بودن ،رضایت ذینفعان و درک انصاف را که میتوانند در کاهش جرائم مفید باشند و به یک شرکت
مسئول از نظر اجتماعی جهت رسیدن به خروجیهایش کمک کنند ،در نظر گرفتند .آنها بیان
کردند که چنین مکانیزمها و خروجیهایی میتوانند بر انگیزه مجرمان بالقوه تأثیر بگذارند .همچنین
میتوانند بر دیدگاهها یا رفتارهای ذینفعان تأثیر بگذارند تا فرصت را برای اقدامات مجرمانه بهوسیله
مجرمان بالقوه محدود کنند.
- Pagano & Volpin
- Werner
- Jin & Drozdenko
- Organic
- Mechanistic
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 .2-2پژوهشهای داخلی

در خصوص موضوع پژوهش در داخل کشور مطالعهای انجام نشده است ،لکن مهمترین پژوهشهای
داخلی که به طور غیرمستقیم با موضوع این پژوهش در ارتباط هستند ،به شرح زیر است:
خوش طینت و راعی ( )1383در پژوهشی به بررسی حسابداری و گزارشگری اجتماعی شرکتها،
به عنوان یکی از رویکردهای با اهمیت حسابداری پرداخته و معتقدند در صورت اجرا ،میتواند
اطالعات با ارزشی را در اختیار استفادهکنندگان از اطالعات حسابداری ،از جمله سرمایهگذاران قرار
دهد .در این پژوهش مشخص گردید گزارشگری اطالعات حسابداری اجتماعی ،تأثیری ما بین 26
تا  38درصد ،در تصمیمات سرمایهگذاران خواهد داشت .به عبارت دیگر ،به نظر ایشان اطالعات
حسابداری اجتماعی در تصمیمات سرمایهگذاری افراد مؤثر است ،اما میزان این تأثیر چندان قابل
توجه نیست.
صادقی و همکاران ( ،)1384در پژوهشی به تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران
پرداختند .نتایج به دست آمده نشان داد که در دوره مورد بررسی ،متغیرهای نرخ بیکاری ،فقر نسبی،
نابرابری درآمدی و صنعتی شدن از جمله متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر ارتکاب جرم در کشور بوده
است ،به طوری که افزایش نرخ بیکاری ،فقر نسبی و نابرابری درآمدی موجب افزایش و افزایش
نرخ صنعتی شدن ،موجب کاهش جرم شده است .مطابق نتایج این پژوهش ،توسعه صنعتی ،توزیع
عادالنه درآمد ،کاهش نرخ بیکاری و فقر نسبی ،توصیههای سیاستی مناسبی برای کاهش جرم در
کشور محسوب میشوند.
چلبی و مبارکی ( ،)1384در پژوهشی به تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح خرد
17 - Aslan & Sendogdu
18 - Voegtlin & Greenwood
19 - O’Brien & Dhanarajan
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اصالن و سندقدو ،)2012( 17در پژوهشی به بررسی رابطه بین مدیریت اخالقی ،رفتار اخالقی و
ارزشهای اخالقی شرکت با مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت پرداختند .یافتههای پژوهش آنها
نشان داد که مدیریت اخالقی بر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت ،و مسئولیتپذیری اجتماعی بر
رفتار و ارزشهای اخالقی شرکت تأثیر مثبت میگذارد.
وگلین و گرینوود )2016( 18در پژوهش خود به بررسی مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت و
مدیریت منابع انسانی با یک دید مفهومی پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد شرکتهای بزرگ
یک سیاست بلندمدت را در مورد مسئولیتپذیری اجتماعی دنبال میکنند اما شرکتهای کوچک و
متوسط به جای توسعه روابط استراتژیک بلندمدت ،بر حل مسائل موقت متمرکز هستند.
ابراین و دهاناراجن )2016( 19در مطالعه خود به بررسی مسئولیتپذیری شرکت و احترام به حقوق
بشر پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که مسئولیتپذیری شرکت به منظور احترام به حقوق
بشر مظهر نقطه اوج پیشرفتهای قابل توجه در حوزه پاسخگویی شرکتهای بزرگ است.
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اثر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر کاهش جرم

و کالن پرداختند .یافتهها نشان میدهند که هم در سطح کالن و هم در سطح خرد ،بین سرمایه
اجتماعی و جرم رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
نیکومرام و فیض آبادی ( ،)1389در مطالعه خود به بررسی مسئولیت اجتماعی از دیدگاه اسالم
پرداختند .آنها از منظرهای مختلف مسئولیت اجتماعی را بررسی کردند و در نهایت ،بیان کردند
که دیدگاه اسالمی به عنوان یکی از دیدگاههای مطرح شده در حوزه مسئولیتهای اجتماعی مورد
توجه قرار گرفته است .همچنین ،بیان کردند مسئولیت اجتماعی در اسالم یک دیدگاه بسیار جامع
و با ابعادی به گستردگی پاسخگویی اجتماعی است.
خواجوی و همکاران ( ،)1390در پژوهشی به بررسی رابطه بین مدیریت سود و مسئولیتپذیری
اجتماعی ( )CSRشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .یافتههای پژوهش
آنها نشان داد که بین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت و مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد.
همچنین عملکرد مالی شرکت با مدیریت سود رابطه مثبت و با مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت
رابطه منفی و معکوس داشته ولی مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت در کنار مدیریت سود ،باعث
کاهش اثر معکوس مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی یعنی بهبود عملکرد مالی
شرکت شده است .در نهایت ،تعهدات سازمانی با مدیریت سود و عملکرد مالی شرکت رابطه منفی
دارد.
خواجوی و اعتمادی جوریابی ( ،)1394در مطالعه خود به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکتها و
گزارشگری آن پرداختند .نتایج مطالعه آنها حاکی از این بود که بر اساس پژوهشهای انجام شده
در این حوزه و بررسی برخی الگوها به نظر میرسد باید الزامات و محرکهای الزم برای گزارشگری
مسئولیتهای اجتماعی در جهت عملی کردن این نوع گزارش تدوین و ارائه شود.
امیرحسینی و قبادی ( ،)1395در پژوهش خود به بررسی اثر واسطهای عملکرد مالی بر رابطه
مسئولیت اجتماعی شرکتها با مالکیت نهادی پرداختند .بدین منظور 23 ،شرکت سرمایهگذاری در
بازه زمانی  1389تا  1392به عنوان نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفت .نتایج پژوهش آنها حاکی
از تأثیر متغیر واسطهای عملکرد مالی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی میباشد.
 .3مبانی نظری پژوهش

 .1-3مسئولیت اجتماعی شرکت ()CSR

مسئولیت اجتماعی شرکتها عبارت است از تعهد شرکت به استفاده از منابعش در راه منفعترسانی
به جامعه و بهبود رفاه در جامعه از محل عایدات شرکت (کوک و همکاران ،2001 ،20ص .)287
مسئولیت اجتماعی به طور اعم ،به مجموعه فعالیتهایی گفته میشود که صاحبان سرمایه و
بنگاههای اقتصادی به صورت داوطلبانه ،به عنوان یک عضو مؤثر و مفید در جامعه ،انجام میدهند.
اهمیت دادن به رعایت آن توسط سازمانها در چارچوب نظریه هویت اجتماعی ،نه تنها احتمال ارتقاء
20 - Kok et al.
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 .2-3گونهشناسی جرائم علیه شرکتها

از آنجایی که جرم منشأ ایجاد ریسک در تصمیمات ،سیاستگذاریها و عملیات سازمان میباشد،
بنابراین ،تالش شرکتها برای کاهش جرم از نظر اقتصادی و اجتماعی توجیهپذیر است و بازتاب
عملکرد اجتماعی آنها را در حوزه تأمین امنیت سازمان تشکیل میدهد .پیامدهای اعمال مجرمانه؛
کارکنان ،سهامدارن ،ذینفعان و مشتریان را در برمیگیرد و همچنین ،باعث افزایش ریسک شرکت
میشود .مث ً
ال میتوان به جعل اشاره نمود که ناشی از نقض آثار انحصاری و حق امتیاز دیگران بدون
اخذ مجوز است ،بهطوریکه جاعالن با عرضه محصوالت جعلی و ارزان به بازار باعث تخریب نشان
تجاری محصوالت اصلی میشوند ،اما فاجعه زمانی تشدید میشود که محصوالت جعلی از نوع مواد
غذایی یا دارویی باشد که باعث وارد شدن خسارات جانی به مشتریان میگردد (لیبکر،2008 ،21
ص  .)390مظاهر جعل فقط نمونه کوچکی از مصادیق جرم است که باعث افزایش ریسک شرکت
میشود .دزدی ،اختالس ،تبانی ،ارتشاء ،خشونت ،حمالت مسلحانه از دیگر نمونههای جرم هستند.
اگر چه کاهش جرم میتواند بخشی از مسئولیت اجتماعی یک شرکت باشد اما در این نوشتار
معکوس این رابطه مدنظر است ،یعنی چگونه اقدامات  CSRبر کاهش اعمال مجرمانه اثر میگذارد.
جرائم و اعمال غیرقانونی متعددی توسط ذینفعان از قبیل کارکنان ،مشتریان و گروههای محلی
در حال شکلگیری است .کارکنان اقدام به جرایمی از قبیل اختالس ،تقلب ،ارتشاء و ستیزهجویی
21 - Lybecker
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تعهد سازمانی را بههمراه دارد ،بلکه رضایت ذینفعان خارج از سازمان را برای مشروعیت بخشیدن
به سازمان تقویت میکند.
تئوریهای مطرح در مورد مسئولیتهای اجتماعی شرکتها عبارتند از  -1تئوری مشروعیت؛
 -2تئوری گروههای ذینفع و  -3تئوری اقتصاد سیاسی که همگی بیانگر این مطلب هستند که
مدیران به دالیل مختلفی همچون کسب مشروعیت سازمانی و یا فشار گروههای ذینفع مایل به
افشای اطالعات اجتماعی سازمان هستند ولی در تئوری اقتصاد سیاسی ،اعتقاد بر لزوم تدوین قوانین
و استانداردهایی در این زمینه است .در تئوری گروههای ذینفع هم شاخه اخالقی و هم شاخه
مدیریتی وجود دارد .شاخه اخالقی به این موضوع میپردازد که سازمانها چگونه باید با گروههای
ذینفع خود رفتار کنند .این دیدگاه بر مسئولیتهای سازمانها تأکید دارد .در مقابل شاخه مدیریتی
تئوری گروههای ذینفع بر نیاز به مدیریت گروههای ذینفع خاص تأکید دارد (فروغی و همکاران،
 ،1387ص .)56
از آنجا که در مطالعه حاضر ،مسئولیت اجتماعی سازمان به عنوان طیفی از رفتارهای فراسازمانی
با هدف تأثیرگذاری مثبت بر ذینفعان و فراتر از منافع اقتصادی سازمان ،تعریف شده است ،بر این
اساس ،میتوان مشروعیت را بههمراه رضایت ذینفعان و نوع نگرش ادراک شده از عدالت و انصاف،
به عنوان مهمترین کارکردهای مسئولیت اجتماعی سازمان در نظر گرفت.
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میکنند که جرایمی اداری محسوب میشوند .جرائم اداری معموالً توسط یقهسفیدان 22انجام میشود
(کارول ،1982 ،ص  .)1مشتریان ،جرایمی مثل دزدی و تخریب اماکن ،و گروههای محلی نیز جرائم
خاص خود را مرتکب میشوند .مث ً
ال شرکتهایی که به قصد انتقال زبالههای هستهای در کشورهای
دیگر فعالیت میکنند همواره به دلیل احساسات ملیگرایانه گروههای محلی ،مورد هجوم واقع
میشوند .در تعامالت سازنده بین شرکت و ذینفعان (چه از نوع مشارکتی ،مساعدت یا مبادالت
فیمابین) ،پایههای این ارتباط توسط اعمال مجرمانه متزلزل میگردد.
جرم و جنایت در موارد دیگر توسط افراد متخلفی صورت میگیرد که رابطه ساختاری اساسی با
شرکت ندارند مثل مجرمان خیابانی ،تروریستها و افرادی که در جرائم سازمان یافته حضور پیدا
میکنند .دالیل محکمی وجود ندارد که این مجرمان تحت عنوان ذینفعان طبقهبندی شوند .اثر
اعمال جرم بر شرکت ،مصداق تعریف فریمن )1984( 23است ،که بر این اساس ،ذینفعان شامل
هر فرد یا گروهی هستند که بهطور موثری تحت تأثیر فعالیتهای سازمانی قرار گرفته یا میتوانند
فعالیتهای سازمانی را به طور مؤثر تحت تأثیر قرار دهند .با این حال ،بسیاری از پژوهشگران از
ذینفعان به عنوان مفهومی استفاده کردهاند که آنها دارای ارتباط سازنده و تعامالت مثبت هستند
و بر بهبود و حفظ آن تاکید کردهاند .به عنوان مثال ،دونالدسون و پرستون )1995( 24معتقدند که
منافع و عالیق همه ذینفعان دارای ارزش اخالقی است که باید مورد احترام و تکریم واقع شود و
نباید از آنها به عنوان متخلفانی که به دنبال تضییع حقوق انسانی و مادی شرکت هستند ،نام برد.
مطالعات اندکی به بررسی رفتار ذینفعان و اعمال مجرمانه آنها (چه توسط ذینفعان سنتی
و چه توسط دیگر مجرمین) پرداختهاند .همانطور که فریدمن و مایلز )2002( 25اشاره کردهاند
متونی که تاکنون به رابطه شرکت و ذینفعان پرداخته است از منظر تضاد منافع بین طرفین نبوده
است .تنها استثنا ،اثر میشل و همکاران )1997( 26است ،که مفهوم ذینفعان خطرناک 27را افرادی
تلقی میکند که دارای ویژگیهای قدرت و نیاز 28هستند ،و از مشروعیت برخوردار نیستند .این
افراد ،اقدامات غیرقانونی را با استفاده از ابزار اجبار جهت پیشبرد ادعاهای خود انجام میدهند ،این
اقدامات بدان جهت غیرقانونی تلقی میشود که استفاده از قدرت اجبار معموالً حالت غیرقانونی دارد.
به عنوان مثال ،اقداماتی مانند قاچاق ،خرابکاری کارمندان ،ترور ،عملیات تخریب محیط زیست،
بمبگذاری ،کاربرد اسلحه یا آدمربایی توسط گروههای سیاسی یا مذهبی مطرح میشوند .فریدمن
 ،White - collar- 22به مجموعهای از فعالیتهای غیرقانونی که کارمندان در محل کار در راستای منفعتطلبی
خودشان مرتکب میشوند ،اطالق میگردد .گرچه جرائم یقهسفیدان از جرائم خیابانی به مراتب خشونت کمتری دارد،
با این وجود خسارات مالی بیشتری را به بار میآورد و نیز آسیب بیشتری را به عموم شهروندان جامعه وارد میکند.
23 - Freeman
24 - Donaldson & Preston
25 - Friedman & Miles
26 - Mitchell
27 - Dangerous Stakeholders
28 - urgency
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شکل  .1جرمشناسی مبنی بر ماهیت طبقه ذینفعان و بر حق بودن یا نبودن ادعای آنها (دل
بوسکو و میسانی ،2011 ،ص)90
 - 29مشروعیت ،برداشتی عمومی است از اینکه ،فعالیت و عمل سازمان ،متناسب و منطبق بر استانداردها ،ارزشها،
اعتقادات و تعاریف ساختاریافته و پذیرفته شده از طرف جامعه است (.)Suchman, 1995
 -Stake - 30نفع ،عالقهای است که بهدالیل مختلف از جمله سود مالی ،ممکن است نسبت به یک امر در حال جریان
از طرف فرد یا افرادی ،وجود داشته باشد.
31 - Eesley & Lenox
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و مایلز ( )2002به این مطلب پی بردند که روابط ناسازگار بین ذینفعان و شرکت ،هنگامی افزایش
مییابد که مجموعهای از گرایشها و ایدههای آنها با یکدیگر سازگار نباشند و پایگاه اجتماعی یا
عقاید مشترک نداشته باشند .در این کشمکش بین سازمان و ذینفعان ،فضای ناامیدی ،یأس و
سرخوردگی بین اعضا ،حاکم شده ،و قوانین و هنجارهای اجتماعی معلق میشود و طرفین سعی در
حذف یا تخریب یکدیگر دارند.
اتخاذ هر نوع اقدامات صحیح پیشگیرانه ،هم به طبقهای از ذینفعان که متخلفان به آن تعلق
دارند ،و هم به نوع ادعاهایی که به صورت جرم تجلی مییابد ،بستگی دارد .در خصوص ذینفعان
از این شبهه محافظهکارانه ،که آیا آنها مستحقاند به دید مجرم نگریسته شوند ،اجتناب میشود و
مستقیماً از تعریف فریمن ( )1984استفاده میشود که مجرمین را افرادی از طبقه ذینفعان میداند.
جرائم مرتکب شده توسط افراد (بین افرادی که دارای رابطه ساختاری با شرکت هستند و افرادی که
دارای این رابطه نیستند) ،بدین صورت که ،یا عضو طبقه ذینفعان قانونی هستند یا نیستند ،متمایز
میشود .همچنین در مورد مشروعیت ،به تعریف مشهور ساچمن )1995(29اشاره میشود که طبق
آن قضاوت در خصوص مشروعیت سازمانها ،به عهده جامعه گذاشته میشود .مطابق این تعریف یک
گروه ذینفع زمانی قانوناً ذینفع به شمار میآید که از نظر جامعه ،مستحق داشتن نفعی 30در شرکت
باشد .داشتن این استحقاق ،با داشتن یک ارتباط سازمانی و ساختاری با شرکت (سهامدار ،کارکنان،
مشتریان) همپوشانی دارد.
باید بین جرائم مرتکب شده توسط افرادی که دارای ادعای قانونیاند و آنهایی که فاقد این ادعا
هستند ،تمایز قائل شد .این تمایز به این دلیل مهم است که مشروعیت بخشی به سازمانها ،نه تنها
توسط جامعه اعطا میشود ،بلکه برخی از ادعاهای ذینفعان نیز که بر حق هستند و خاستگاه قانونی
دارند ،بهخودیخود مشروعیت برانگیز است (ایزلی و لینوکس ،2006 ،31ص  .)779مث ً
ال عواقب
زیانبار تخریب محیط زیست ،ادعاهای خاصی را از سوی هواداران محیطی مطرح میکند که اگر
شرکت اقدامات پیشگیرانهای را جهت جبران خسارات محیطی انجام ندهد ،مشروعیت آن شرکت
دچار مخاطره میشود .بنابراین ،اهمیت قانونی بودن ادعا ،نه تنها مشروعیت سازمان را رقم میزند
بلکه برای مدعیان نیز پذیرش و مقبولیت اجتماعی به دنبال دارد.
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مشروعیت (قانونی یا غیرقانونی بودن) طبقه ذینفعانی که فرد خاطی به آن تعلق دارد و همچنین
مشروعیت (قانونی یا غیرقانونی بودن) ادعاهای فرد خطاکار مطابق شکل  ،1به چهار وضعیت به
شرح زیر میباشد (دل بوسکو و موسانی ،2011 ،ص :)90
( )1واکنشهای قانونی بر حق( 32هم ذینفعان بر حق هستند و هم ادعای آنها قانونی است):
در این حالت ذینفعان بر حق ،به دنبال مطالبه یک ادعای قانونی ،مرتکب جرم میشوند .این عمل
مجرمانه که جامعه نیز بر آن صحه میگذارد از نیازها و انتظارات بهحق ذینفعان شرکت ناشی
میشود که از دید جامعه هم باید مورد تکریم قرار گیرد.
( )2جرائم ناب( 33ذینفعان و ادعای آنها هر دو ناحق و غیرقانونی هستند) :در این حالت
ذینفعان غیرقانونی یک ادعای غیرقانونی را مطالبه مینمایند .مطالبات آنها به شکل ارتکاب جرم
تجلی مییابد .اعمال تبهکارانه و سازمانیافته توسط گروههای حرفهای و سرقتهای مسلحانه در
این گروه قرار میگیرد .هدف این گروهها هر چه باشد از خاستگاه مردمی برخوردار نیست و دارای
بار ارزشی نمیباشد.
34
( )3پیمان شکنی (ذینفعان بر حق و قانونی هستند ،ولی ادعای آنها ناحق و غیرقانونی است):
در این حالت اقدامات مجرمانه توسط ذینفعان بر حقی صورت میگیرد که سازمان را به دنبال
ادعاهای غیرقانونی خود مورد حمله قرار میدهند .افراد مجرم در این موقعیتها به گروه ذینفعان
قانونی تعلق دارند اما دارای ادعاهای غیرقانونی همچون سود شخصی هستند .رابطه ذینفعان،
سازمانی و ساختاری است که به دلیل دسترسی به معامالت و منابع شرکت ،مرتکب جرایمی مانند
32 - Legitimate Reactions
33 - Pure Crimes
34 - Breaches of Faith

سال دوم

شماره 5

پاییز97

 .4مسئولیت اجتماعی شرکت ( )CSRو جرم
در ادبیات جرمشناسی ،از مدل فرصت ،انگیزه و توجیه برای تشریح دالیل جرم استفاده میشود
(کولمن ،1985 ،36و آگیولرا و وادرا ،2008 ،37ص .)431
فرصت :یک سری از موقعیتها و شرایط سازمانی یا خارجی است که به افراد اجازه ارتکاب جرم
میدهد .هنگامی که شرایط وقوع جرم وجود دارد باید از آنها اجتناب کرد .یک فرصت زمانی پدیدار
میشود که مجرم از فقدان سازوکارهای مناسب امنیتی که منجر به کشف و مجازات وی شود،
اطمینان منطقی کسب نماید (مککندال و وانگر .)1997 ،38مث ً
ال عدم وجود کنترلهای حسابداری،
فرصت را برای ارتکاب تقلب فراهم مینماید .همچنین ضعف مبانی قانونی میتواند شرکتها را در
معرض ریسک کپیبرداری ،جعل نشان تجاری یا کالهبرداریهای اینترنتی ،جعل اسناد و جاسوسی
صنعتی قرار دهد.
انگیزه :مجموعهای از عاملهایی است که افراد را به سمت ارتکاب جرم سوق میدهد (سدیکیدز
- Rogue Heroism
- Coleman
- Aguilera & Vadera
- McKendall & Wagner

35
36
37
38

اثر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر کاهش جرم

سرقت ،اختالس و ...میشوند.
( )4شجاعت دغلکارانه( 35ذینفعان غیرقانونی هستند ،ولی ادعای مورد مطالبه آنها بر حق و
قانونی است) :در این وضعیت ،افرادی مرتکب جرم میشوند که برآمده از طبقه ذینفعان غیرقانونی
هستند ،اما ادعاهای مورد مطالبه آنها از خاستگاه قانونی برخوردار است .این حالت نادر است و
کمتر رخ میدهد زیرا همواره ادعاهای مورد پذیرش و مقبول جامعه ،همانهایی هستند که به رابطه
سازمانی بین مدعیان و شرکت منتج میشود .هر چند حالتهایی از دعاوی مطروحه که خارج از این
رابطه سازمانی حادث شده باشد ،نیز قابل تصور است .به عنوان مثال ،حکومتها میتوانند شرایط را
برای برخی از گروههای سیاسی که به دنبال یکسری از آرمانهای اجتماعی خود (مثل آزادیهای
مدنی) هستند ،دشوار سازند .این گروهها که از سوی حکومتها ،قانونشکن خوانده میشوند ،برای
حمایت از آرمانها و مطالبات خود و کسب مشروعیت ،به خشونت متوسل میشوند .گروگانگیری از
اتباع خارجی مانند کارکنان یا مدیران یک شرکت به منظور جلب نظر رسانههای بینالمللی ،نمونهای
از این خشونتها است.
در باال ،چهار وضعیت ،با انگیزههایی که ریشه در جرم دارد ،مطابقت داده شد .هر کدام از این
وضعیتها نیاز به پاسخ درخور توسط شرکتها دارد .در بخش بعد ،به این بحث پرداخته میشود که
تحت برخی شرایط ،کارکردهای  ،CSRدر کاهش جرم و پیاده سازی خطمشیهای ایمنی شرکت،
مفید و سازنده میباشد.
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اثر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر کاهش جرم

و بروئر ،2001 ،39ص  .)2عاملها ممکن است فردی (هنگامی که متخلفان به دنبال مزایای روانی،
فیزیکی ،اخالقی یا مالی باشند) یا جمعی باشند (هنگامی که متخلفان برای مزایای گروهی عمل
میکنند و به تصدیق مفاهیم ،عقاید یا ارزشها میپردازند).
توجیه کردن :مجموعهای از عقاید و تفسیرهای آیندهنگر یا گذشتهنگر است که مجرمین به عنوان
یک انحراف استثنائی قابل بخشش از هنجارها و معیارهای سازمانی ،از آن استفاده میکند (آگیولرا
و وادرا ،2008 ،ص  .)436مجرم به نظام هنجاری حاکم ،متعهد باقی میماند اما دستورات این نظام
هنجاری را به گونهای برای خود تفسیر میکند که اگرچه نقض آنها نادرست ،اما قابل توجیه است.
هنگام مطالعه آثار  CSRبر جرایمی که علیه شرکت صورت میگیرد ،اغلب مهم است که
بدانیم  CSRیک مفهوم چند بعدی است .زیرا هر شرکتی با طیف وسیعی از ذینفعان و به
وسعت موضوعات مختلف روبروست و باید با هر کدام برخوردهای در خور داشته باشد .اگر منافع و
خواستههای گروههای ذینفع متضاد باشد (که در اکثر مواقع اینگونه است) ،مدیریت برای کسب
رضایت گروههای ذینفع رسالتی بس دشوار پیشرو دارد .همسو نبودن منافع ذینفعان ،اما روی
دیگر این سکه است که مؤثر بودن الگوی  CSRرا دچار چالشی بس عظیم کرده است .در ادامه سه
مورد از پیامدها و کارکردهای الگوی ( CSRمشروعیت ،رضایت ذینفعان و تلقی کارکنان از عدالت)
که به کاهش جرم علیه شرکت کمک میکند ،مورد تحلیل واقع میشود.
کارکرد اول (مشروعیت) :مشروعیت به مثابه یک دارایی میماند که حافظ جریان ورود منابع از
محیط پیرامون به داخل سازمان است .سازمانها برای کسب مشروعیت ،باید فعالیتهای خود را در
مقابل یک سری استانداردهای از پیش تعیین شده ،توسط بازیگران محیطی مورد ارزیابی و قضاوت
قرار دهند .این استانداردها در قالب فرامین دستوری و هنجارهای الزامآور هستند .مشروعیت که
برای ادامه حیات و عملیات موفقیت آمیز سازمان ضروری است ،به شدت وابسته به  CSRمیباشد.
این وابستگی بر مبنای این فرض استوار است که یک سازمان در نهایت نیاز به انطباق با الزامات
هنجاری محیط پیرامونش دارد .اما سازمانها برای مشروعیتآفرینی به سه روش اقدام مینمایند:
( )1انطباق با هنجارهای اجتماعی موجود ( )2تغییر معیارها و هنجارهای اجتماعی ( )3برابر دانستن
خود با ارزشهای اجتماعی .آنچه در این نوشتار مد نظر است راهکار اول با استفاده از سازوکار CSR
میباشد .در نهایت اینکه امروزه سازمانها بیشتر از مواد اولیه ،کار و سرمایه ،به اعتبار و مقبولیت
اجتماعی نیاز دارند .پاسخ درخور سازمانها به استانداردهای محیطی و اجتماعی برای بدست آوردن
مقبولیت و مشروعیت ،در نهایت به پایداری میانجامد (ساچمن ،1995 ،ص .)578
در سال  ،1995ساچمن دو بعد از ابعاد مشروعیت را ارائه نمود که به نظر میرسد بیشتر و به
طور مستقیم تحت تأثیر  CSRقرار میگیرد .نوع اول مشروعیت عملگرا است ،یعنی مشروعیتی
که توسط مخاطبین شرکت اعطا میشود و مبنای آن ،ارزش اقداماتی است که شرکت عم ً
ال برای
مخاطبین خود قائل میشود .مث ً
ال زمانی که شرکت سعی دارد در سیاستگذاریهای خود از نظرات
ذینفعان استفاده کند ،در واقع اقدامی در راستای ارج نهادن به ذینفعان است ،یا رویدادی که طی
39 - Sedikides & Brewer
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41 - Chen & Spector
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آن شرکت به منافع خاص ذینفعان پاسخگو باشد ،عم ً
ال دارای بار ارزشی است .بنابراین در این
مدل ،معیار مشروعیتبخشی ،ارزش اقداماتی است که شرکت برای مخاطبین خود قائل است .نوع
دوم ،مشروعیت اخالقی است که نوعی ارزیابی هنجاری مثبت از شرکت و فعالیتهای آن میباشد.
مبنای این ارزیابی ارتقاء رفاه اجتماعی است که مصادیق این رفاه را گرایشات ارزشی مخاطبین
تعیین میکند .در این مدل ،بازیگران محیطی در ارزیابی خود از شرکت ،به فواید حاصل از اقدامات
شرکت توجهی ندارند بلکه در راستای خدمترسانی شرکت به محیط پیرامونش همواره این پرسش
را که بار اخالقی دارد ،مطرح میکنند« :آیا کار درستی انجام شده است» .مث ً
ال اقدامات تکنولوژیکی
و نوآوری جدید برای درمان نوعی بیماری خاص ،خود حامل یک پیام اخالقی برای مشروعیتبخشی
به شرکت است .بنابراین معیار اخالقی درستی یا نادرستی کار انجام شده ،با ذینفعان است که این
قضاوت ،خود منشأ اثر است.
کارکرد دوم (رضایت ذینفعان) :مطالعات نشان داده است که  CSRباعث رضایت ذینفعان
میشود .رضایت آنها باعث حمایت از فعالیتهای سازمان میشود .در مورد کارکنان CSR ،باعث
میشود آنها بیش از وظایف شرح شغلی خود عمل کنند یعنی فراسوی انتظارات و به صورت اختیاری
به رفتارهایی دست بزنند که جزء وظایف رسمی شغلیشان نیست .به این رفتارهای خودجوش ،رفتار
شهروند سازمانی 40گفته میشود .رفتار شهروند سازمانی ،رفتارهای فرانقشی و خودجوشی است که
کارکنان را در وضعیتی قرار میدهد که به صورت داوطلبانه ،فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل
خود عمل نمایند .این رفتارها بر اساس ادراک از واقعیت شکل میگیرد نه خود واقعیت .بنابراین
 CSRبا خلق رفتارهای شهروند سازمانی باعث افزایش کارایی سازمان شده و در نتیجه احتمال بروز
انواع جرم کاهش مییابد (چن و اسپکتر ،1992 ،41ص  ،177داالل ،2005 ،42ص .)1243
کارکرد سوم (عدالت سازمانی) :عدالت سازمانی به ادراک کارکنان از عدالت و انصاف اشاره دارد.
در واقع ،ادراک از بیعدالتی اثر مخربی بر روند توسعه و بالندگی دارد ،زیرا اهتمام نیروی انسانی و
انگیزش کارکنان را تحتالشعاع قرار میدهد .بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستادههای
سازمان ،موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تالش و فعالیت در آنها میشود .بنابراین
رعایت عدالت ،رمز بقا و پایداری جریان توسعه و بالندگی سازمان و کارکنان آن است (الوانی و
پورعزت ،1382 ،ص  .)17در سازمانهای ناهماهنگ و ازهمگسیخته ،به ویژه اگر کارکنان مالحظه
کنند که تالشهایشان بی نتیجه است و مصادیق عدالت و انصاف را درک نکنند ،همچنین از شغل
خویش و روابط حاکم بر محیط کاری رضایت نداشته باشند ،ممکن است نوعی نارضایتی و ناامیدی
در سازمان تسری یابد ،بهطوریکه بقا و پایداری آن مورد تهدید قرار گیرد (طاهری عطار،1388 ،
ص .)38
رفتار عادالنه سازمان با کارکنان ،منجر به تعهد باالتر آنها نسبت به سازمان میشود .از سوی
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دیگر احساس بیعدالتی باعث میشود سطوح کمتری از تعهد سازمانی 43از سوی کارکنان اعمال
شود .بیتعهدی به تدریج باعث رفتارهای نابهنجار شده و اعمال مجرمانه و تبهکارانه پدیدار میشود.
عدالت و انصاف سازمانی ،به پیشبینی طرز تلقیهای مثبت کارمندان در رابطه با اطمینان یا ارتکاب
جرم و تأمین رضایت حرفهای میپردازد (فسینا و همکاران ،2008 ،44ص .)162
پیامدهای حاصل از الگوی  CSRدر قالب مشروعیت ،رضایت ذینفعان و عدالت سازمانی ،ضمن
تأثیر گذاشتن بر دالیل جرم ،به کاهش جرائم سازمانی نیز کمک میکند .دالیل جرم را میتوان به
شرح زیر برشمرد:
(99وجود یک فرصت ارتکاب جرم
(99وجود زمینههای انگیزشی که محرک ارتکاب جرم است
(99امکان توجیه اقدامات مجرمانه
 .1-4تأثیرات  CSRبر سیستم امنیت شرکت

در اینجا به دو مجموعه از کارکردها و تأثیرات بالقوه  CSRبر سیستم امنیت شرکت اشاره و
سپس دو گزاره مطرح میشود:
( )1تأثیر  CSRبر ذینفعانی که مرتکب جرم میشوند.
( )2تأثیر  CSRبر ذینفعانی که خود مرتکب جرم نمیشوند اما مستقیم یا غیر مستقیم ،زمینهساز
فرصت برای مجرمان میگردند (فرصت تراشی) یا برعکس زمینه ارتکاب جرم را از مجرمین سلب
میکنند (فرصت زدایی).
مورد اول:
فعالیتهای  CSRهم انگیزه ذینفعان را در ارتکاب جرم کاهش میدهد و هم سازوکارهای
توجیهسازی را از آنها سلب میکند.
برخی مواقع مطالبات خاص سرکوب شده ذینفعان به شکل اعمال مجرمانه بروز مینماید و حتی
زمینه را برای توجیه جرم هموار میکند .مث ً
ال مبارزات ستیزهجویانه فعاالن حفظ محیط زیست
در برابر آلودگی هوا ،به دلیل عدم اتخاذ سیاستهای مناسب از سوی شرکت ،باعث بروز اقدامات
تبهکارانه و البته توجیهپذیر میگردد .بنابراین ،شرکتها با اقدامات  ،CSRضمن فراهم نمودن
رضایت ذینفعان ،انگیزه آنها را برای اعمال تبهکارانه از بین میبرند .به طور مشابه ،آثار مخرب
(مانند پسماندهای صنعتی ،آلودگی صوتی ،عوارض گیاهی و نباتی) احداث یک کارخانه صنعتی
جدید (اگر منافعی برای اهالی محلی آن نداشته باشد) ،ذینفعان محلی به طور بالقوه انگیزه الزم
را برای رفتارهای ستیزهجویانه علیه کارخانه خواهند داشت .بنابراین ،انتظار میرود که سیستمهای
 CSRضمن توجه به ادعای قانونی ذینفعان ،بهبود سطح رضایت آنها و خلق یک بینش صحیح
درباره انصاف و عدالت ،انگیزه ارتکاب جرم را کاهش دهند .البته کاهش انگیزههای ارتکاب جرم
43 - Organizational Commitment
44 - Fassina et al.
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گزاره :1

اقدامات  CSRاز طریق افزایش رضایت ذینفعان ،مشروعیتبخشی به سازمان و بهبود طرز
تلقی صحیح از انصاف و عدالت ،انگیزه مجرمین جهت ارتکاب جرم را کاهش میدهد و امکان توجیه
اقدامات خالفشان را محدود میسازد.
مورد دوم:

اقدامات و پیامدهای سیستم ( CSRمشروعیت ،رضایت ذینفعان و عدالت ادراک شده) ،به طور
مستقیم بر سیستم ایمنی شرکت و به طور غیر مستقیم بر ذینفعانی اثرگذار است که خود مرتکب
جرم نمیشوند اما زمینهساز ایجاد فرصت برای مجرمان میگردند ،یا برعکس ،زمینه فرصت ارتکاب
جرم را از آنها سلب میکنند .این اثرگذاری بیشتر معطوف به کارکنان است ،هرچند سایر ذینفعان
نیز در فرصتزایی یا فرصتزدایی مؤثر هستند.
فرصت ارتکاب جرم علیه شرکت همواره تحت تأثیر اقدامات پیشگیرانه امنیتی و همچنین رویهها
و فعالیتهای روزانهای که در کل سازمان توسط واحد کنترل عملیات ،طراحی و پیادهسازی میشود،
قرار دارد .همه کارکنان ،و نه فقط آنهایی که در بخشهای ایمنی فعالیت دارند ،باید در کاهش جرم
علیه شرکت مشارکت کنند و سیاستهای ایمنی را به طور روزانه در سازمان رعایت نمایند.
از طرف دیگر  CSRبر نگرش و رفتار کارکنان نیز تأثیر دارد .اول از همه بر قاعدهپذیری و پیروی
 - 45توجیهات شخص مجرم نسبت به رفتار خود ،فنون خنثیسازی (دلیلتراشی) نامیده میشود .مجرمین تکنیکهای
توجیهسازی را بهطور فرهنگی آموخته و بهصورت اجتماعی تقویت و به طور فردی یا گروهی اعمال مینمایند .تکنیکهای
خنثیسازی از قبیل انکار کردن مسئولیت ،آسیب و قربانی میباشند.

اثر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر کاهش جرم

توسط ذینفعان ،برای شرکتها هزینهبر است .اما برآیند هزینههای اجتماعی شرکتها و خساراتی
که به دلیل جرائم اجتماعی به شرکتها وارد میشود ،شرکتها را مجاب به تحمل هزینههای
پاسخگویی اجتماعی میکند .مسئولیت اجتماعی شرکتها نقش اساسی در حل و فصل تعارضهای
یاد شده دارد (دل بوسکو و موسانی ،2011 ،ص .)92
در خصوص ذینفعانی که دارای رابطه سازمانی با شرکت هستند باید گفت که برخورد منصفانه
و تأمین رضایت آنها باعث کنش و واکنش مثبت بین طرفین میشود و انگیزه ارتکاب عمل خالف
توسط ذینفعان کاهش مییابد .به عبارت دیگر ،سیاستهای  CSRضمن تأمین رضایت آنها با
استفاده از یک گفتمان دوجانبه ،به پر کردن شکاف بین انتظارات ذینفعان و سازمان میپردازد .اما در
45
خصوص توجیهسازی ،باید اذعان داشت که رویههای  CSRباعث کاهش تکنیکهای توجیهسازی
(خنثیسازی) جرم از سوی مجرمین میشود .یعنی خطمشیهای  CSRبا مشروعیتی که به سازمان
میدهد هرگونه توجیهسازی (دلیلتراشی) در مقابل تبهکاری را به شدت کاهش میدهد .البته
تأثیرپذیری الگوهای  CSRزمانی مؤثر واقع میشود که مدیران سازمان خود منادی رفتارهای
غیراخالقی نباشند.
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اثر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر کاهش جرم

خردمندانه از فرامین ،که برای پیادهسازی و اجرای سیاستهای ایمنی ضروری هستند ،بسیار مؤثر
است .قاعدهپذیری توسط واحدهای نظارتی و همچنین به طور خودجوش و بر اساس میل باطنی
افراد صورت میپذیرد .مطالعه تیلور و بالدر )2005(46نشان داد )1( ،زمانی که کارکنان متقاعد شوند،
که شرکت توسط نظام مشروع و حول محور قانون هدایت میشود و ( )2ارزشهای سازمان با ارزشها
و خاستگاه آرمانی کارکنان همپوشانی دارد ،در این شرایط قاعدهپذیری به شکل فزاینده در شرکت
انجام میشود .از این رهگذر  CSRبا مشروعیتی که به سازمان میبخشد ،نه تنها به کارکنان انگیزه
الزم برای پذیرش سیاستهای ایمنی شرکت را خواهد داد بلکه به محض مشاهده هر گونه فرصت
ارتکاب جرم ،آن را خنثی مینماید.
مشروعیت سازمان و عدالت سازمانی ادراک شده ،که از پیامدهای  CSRهستند ،خود پیشنیاز
ظهور هویت سازمانی میباشند .هویت سازمانی یا همانندسازی سازمانی ،47نوعی وابستگی عاطفی به
سازمان میباشد که بر اساس این شیوه ،فرد هویت خود را وامدار سازمان است ،در سازمان مشارکت
دارد و از عضویت در آن لذت میبرد .خود همانندسازی فرایند شناختی است که در آن ،اعضا
هویتهای فردی و اجتماعی خود را با هویت سازمانی متوازن میکنند (ساروقی ،1375 ،ص .)65
پورتر و همکاران ،)2006( 48هویت سازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان و درگیر شدن در
سازمان تعریف میکنند و معیارهای اندازهگیری آن را انگیزه ،تمایل به ادامه کار و پذیرش ارزشهای
سازمان میدانند .بهطوریکه از همپوشانی ارزشهای سازمانی و ارزشهای کارکنان ،رضایت و تعلق
خاطر در بین آنها ایجاد خواهد شد .در غیر این صورت ،کارکنان هیچ انگیزهای برای حداقل نمودن
فرصتهای ارتکاب جرم علیه شرکت ،نخواهند داشت.
پیامدهای ( CSRمشروعیت ،رضایت ذینفعان و عدالت ادراک شده) ،همچنین باعث بروز رضایت
شغلی در بین کارکنان میشود .رضایت شغلی که نقش موثری در ظهور رفتارهای دروننقشی 49و
فرانقشی 50دارد ،باعث خنثی شدن فرصتهای ارتکاب جرم میشود (ولنتاین و فلیسچمن،2008 ،51
ص .)161
رفتار دروننقشی ،به آن دسته از عملکردها اشاره دارد که فاعل آن نقش ،موظف به انجام آن است.
به عبارت دیگر ،وظایف دروننقشی ،رفتارهای قابل قبول سازمانی میباشد که از ابتدا در قالب شرح
وظایف در نمودار سازمانی آمده است و فردی که در آن سمت به کار گرفته شود موظف به انجام
آن وظایف میباشد .همچنین ،منظور از رفتار فرانقشی ،آن دسته از فعالیتهای مرتبط با نقش افراد
در سازمان است که فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل ،توسط فرد انجام میشود ،و این رفتارها
داوطلبانه ،اختیاری و پیامد رضایت شغلی آنها میباشد .هرچند که سیستم پاداش رسمی سازمان،
- Tyler & Blader
- Organizational Identification
- Porter et al.
- In- Role
- Extra-Role
- Valentine & Fleischman
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شکل  – 2کارکردهای  CSRو اثراتش بر عوامل جرم (دل بوسکو و میسانی ،2011 ،ص )94

شکل  ،2با در نظر گرفتن اینکه سیاستهای  CSRممکن است بر مجرمان بالقوه ،به طور
مستقیم (از طریق کاهش انگیزه و احتمال توجیه) و غیرمستقیم (از طریق اثرات بالقوه آنها بر روی
دیدگاههای ذینفعان و رفتار آنها که میتواند فرصتهای رخ دادن جرم در مقابل شرکت را محدود
کند) تأثیر بگذارد ،خروجیهایی را که میتواند از طریق سیاستهای  CSRو اثر بالقوه آن بر دالیل
ارتکاب جرم (فرصت ،انگیزه و توجیه) به کار رود ،ترکیب میکند.

اثر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر کاهش جرم

این رفتارها را شناسایی نمیکند ،ولی برای عملکرد خوب و کارای سازمان مؤثر است (دل بوسکو و
موسانی ،2011 ،ص .)93
همانطور که پیشتر بیان شد ،در بحث و بررسی پیرامون عوامل فرصتساز یا فرصتکاه،
کارمندان سازمان بیشتر از سایر ذینفعان دخیل بودند ،اما مسئله فرصت فقط محدود به کارمندان
نیست .همچنین CSR ،دارای اثر مثبت بر هویت و رفتار شهروند سازمانی ذینفعان خارجی است.
زمانی که ذینفعان دارای یک رابطه ساختاری با شرکت باشند ،آنها قادرند انواع فرصت را برای
ارتکاب جرم در اختیار دیگران قرار دهند ،حتی اگر این فرصتتراشی به خاتمه رابطه آنها با شرکت
منجر شود .عالوه بر این ،دل بوسکو و موسانی ( )2011بیان میکنند ،رعایت قوانین و رویههای
شرکت و داشتن شفافیت و انصاف در ارتباطات و تعامالت باعث ایجاد شرایطی میشود که در آن
اتخاذ هر گونه رفتارهای نابهنجار ،از طریق سیستم ایمنی شرکت خنثی خواهد شد.
گزاره :2
اقدامات  CSRکه مشروعیت شرکت ،رضایت ذینفعان و مفهوم عدالت ادراک شده را توسط
کارمندان و ذینفعان افزایش میدهد ،باعث برانگیختن رفتار و نگرش ذینفعان میشود ،بهطوریکه
فرصت ارتکاب جرم توسط متخلفان به حداقل ممکن میرسد.
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اثر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر کاهش جرم

 .5نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته شد که چگونه  CSRقادر است از طریق کاهش
جرم ،به بهبود سازوکار ایمنی شرکت کمک نماید .بدین منظور ،ابتدا نتایج و کارکردهای حاصل
از استقرار  CSRکه شامل مشروعیت ،رضایت ذینفعان و نگرش عادالنه بود ،تبیین شد و سپس
استدالل شد که این کارکردها انگیزه مجرمین بالقوه را برای ارتکاب جرم کاهش داده ،همچنین
شرایط را برای استفاده از تکنیکهای توجیهسازی توسط مجرمین دشوار میکند بهطوریکه آنها
نتوانند اقدامات مجرمانه خود را موجه جلوه دهند ،و در نهایت بر نگرش و بینش ذینفعانی تأثیرگذار
است که هرچند خودشان مشارکتی در اعمال مجرمانه ندارند ،لیکن قادرند برای جلوگیری از بروز
فرصتها و موقعیتهای جرم ،از عامل بازدارندگی استفاده نمایند .همچنین بیان شد که CSR
دارای اثرات مثبت مالی و کاهنده جرم بر شرکت است و از هزینههای اجتماعی در ارتباط با جرم یا
سایر تعارضات اجتماعی میکاهد.
از آنجایی که جرائم صورت گرفته علیه شرکتها ،متنوع و نامتجانس هستند ،بنابراین چهار
وضعیت مختلف تفکیک شد ،که در آن متخلفین بر حسب اینکه آیا متعلق به طبقه ذینفعان بر
حق هستند یا خیر و همچنین بر حسب ماهیت و نوع مطالبات بر حق یا ناحقی که مجرمین جهت
پیشبرد آن دست به تخلف میزنند ،طبقهبندی شد .در پایان نیز با طرح دو گزاره ،دو مورد از آثار
بالقوه مسئولیت اجتماعی شرکتها بر سیستم ایمنی سازمان بیان شد.
بنابراین ،نتایج این پژوهش نشان میدهد ،سیستمهایی که از نظر اجتماعی پاسخگو هستند ،به
نتایجی مانند مشروعیت ،رضایت ذینفعان و نگرش عادالنه ،دست مییابند که مانع شرایط بروز جرم
میشوند .همچنین ،نتایج  CSRانگیزه سهامداران را جهت ارتکاب جرم کاهش میدهد و توجیه
اقدامات غیرقانونی را خنثی میکند ،بنابراین ،باعث کاهش وقوع جرم میشود ،در نتیجه هزینههای
اجتماعی کمتری را بر جامعه تحمیل میکند.
 .6منابع و ماخذ
11الوانی ،سیدمهدی و پورعزت ،علی اصغر« .)1382( .عدالت اجتماعی ،شالوده توسعه پایدار».
کمال مدیریت ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه شهید بهشتی ،شماره .3-2
22امیرحسینی ،زهرا و قبادی ،معصومه« .)1395( .گزارشگری مسئولیت اجتماعی ،عملکرد مالی و
مالکیت نهادی» .فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت ،شماره  ،28صص .55-66
33چلبی ،مسعود و مبارکی ،محمد« .)1384( .تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح
خرد و کالن» .مجله جامعه شناسی ایران ،شماره  ،)2(6صص .3-44
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مدیریت سود و مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران».
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