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 به نام خدا

 های اخالقی در شرایط اقتصادی خوب و بدحفظ آرمان

 مزایای و هاپاداش. افتادند کارکنانشان با خود ثروت کردن سهیم فکر به آمریکا سهامی هایشرکت که بود میالدی ۰۸ دهه

 امنیت تضمین حتی و خدمت حین هایآموزش العمر،مادام حقوق سهام، مالکیت سود، اشتراک مانند ایسخاوتمندانه

 گمبل دانپراکتر پنی، سیجی مارک،هال الکتریک، جنرال اندتی،تیای مانند هاییشرکت در اقدامات ترینمتداول از شغلی،

 کیی در کورکری، مایکل و شوارتز نلسون که طورآن. شدند رها جدید، قرن شروع از پیش حتی اقدامات این اما. بود سیرز و

 مزایای دادن دست از حال در هاشرکت کارکنان کردند، بیان ۸۸۰۰ اکتبر در تایمز نیویورک روزنامه اول صفحه مقاالت از

 ۸۸۰۰ سال در آمازون، کارکنان سهام برنامه مثال، عنوانبه. آورندمی چنگ به را منافع این که سهامدارانند و هستند خود

 مروز،ا وکارهایکسب رهبران از برخی شرایط، همین در. کند تعدیل را شرکت این کشیده فلک به سر هایهزینه تا شد لغو

 اهنمایر تاریخ، اگر اما. دارند بیشتری گرایش شفافیت، ترویج و زیستمحیط از حفاظت مانند اجتماعی هایمسوولیت به

 .باشد کوتاه بسیار هم هابرنامه این عمر که باشیم داشته انتظار باید باشد، ما برای خوبی

 

 عملکردی ام؛پرداخته بریتانیایی و آمریکایی شرکت ۰۸ حدودا اجتماعی عملکرد دقیق مطالعه به گذشته، سال ۰۸ طی تقریبا

 برای هم برانگیزیتحسین اقدامات که اندبوده هاییشرکت انتخابی، شرکت ۰۸. است افول به رو رسدمی نظر به که

 ترینمهم و ترینعمیق تا اندبوده آن دنبال به هاییشرکت چنین رهبران. اندداده انجام خود جامعه برای هم و سهامداران

. یستزمحیط فرسایش و کیفیتکم محصوالت غیرایمن، و ناسالم کاری شرایط فقر، بیکاری،: کنند حل را جهان مسائل

 تماعیاج مسوولیت هایبرنامه اغلب هاییشرکت چنین. است گرفته صورت هاشرکت سود حفظ ضمن مسائل، این به توجه

 نینچ دیگر، عبارت به. جانبی دوستانهانسان هایبرنامه طریق از نه و اندداده انجام وکارشانکسب هایرویه طریق از را خود

. ستا رفته شمار به آنها ماهیت از ذاتی جزئی و نبوده هاشرکت نادرست رفتارهای بر جبرانی یا ثانویه افکار هاییبرنامه

 خدمات و محصوالت تولید عملیاتی، فرآیندهای ذات و ماهیت ها،شرکت از بسیاری برای اجتماعی هایمسوولیت به توجه

 در هاییرویه چنین پیگیری شدن عادت آن و شده مشاهده بین این در هم غیرمنتظره نکته یک. است بوده آنها توزیع و

 اعیاجتم هایمسوولیت به که وکارهاییکسب رهبران دیگر، عبارت به. است نامبرده وکارهایکسب رهبران کاری دوران کل

 شانبعدی هایشغل در خود اجتماعی هایمسوولیت به هم باز وکار،کسب آن با همکاری پایان از پس اند،داشته توجه خود

 .اندبوده پایبند

 

 از برخی در. اندیافته ادامه هاشرکت رهبری تغییر از پس دوره دو یا یک ندرت به شریفی اقدامات چنین صورت، هر در

 اقدامات نای بود، گرفته پیش در را انسانی و اجتماعی هایرویه که رهبری اخراج یا فوت بازنشستگی، از پس بالفاصله موارد،
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 جانب از ویژه به منفی نگاه اغلب.  بودند شده جامعه تحسین و مالی موفقیت باعث که اقداماتی همان هم آن اند؛شده رها

. اندنبوده انسانی و اخالقی هایبرنامه اجرای به حاضر خود، سود افزایش برای آنها و است داشته وجود گذارانسرمایه

 یشک. بینندمی اجتماعی پذیریمسوولیت چشم از را مشکالت شرکت، درآمدهای افول محض به همچنین گذارانسرمایه

 عامدانه ماتیتصمی در ریشه و نیستند تصادفی تغییراتی چنین اما. کنندمی تغییر زمان طول در هاشرکت که نیست این در

 به موفق که هستند امروزی مدرن شرکت اندکی تعداد تنها حقیقت، در. دارند اجتماع مطلوب و موفق اقدامات توقف در

 بازارهای در که هاییشرکت ویژه به شوند؛می زمان طول در خود روشنفکرانه و اجتماعی پذیریمسوولیت هایرویه ادامه

 حتی. آیندمی حساب به آنها کاره همه سهامداران، و گذارانسرمایه و دارند فعالیت( دولت دخالت بدون) آمریکا مشابه آزاد

 هایتهخواس کارکنان، رفاه به توجه دلیل به گذشته در که اسپنسر اندمارک و هرشی میلر، هرمان مانند بزرگی هایشرکت

 .اندداده دست از رفتاری الگوهای عنوانبه را خود جایگاه بودند، تحسین مورد محلی، جامعه و مشتریان

 

 قدمثابت هایشرکت موفقیت عوامل

 هادام به موفق که کردم پیدا را شرکت چهار تنها ام،داشته اجتماعی پذیرمسوولیت شرکت ۰۸ روی من که هاییبررسی در

 یک) لوئیس جان هایهمکاری شرکت. اندشده متوالی دهه چند طی خود پذیرانهمسوولیت و روشنفکرانه هایرویه

 پایپ آیرون کست آمریکن سازیلوله شرکت ،(John Lewis Partnership) (بریتانیایی بزرگ فروشخرده

(American Cast Iron Pipe Company)، الکتریک لینکلن (Lincoln Electric) شرکت) شرکا و گور شرکت و 

 این به بیشتر هایبررسی در. هستند شرکت چهار این (W.L. Gore and Associates) (گورتکس پارچه تولیدکننده

: از عبارتند عامل سه این. اندبوده اثرگذار هاشرکت این بلندمدت موفقیت در هم به وابسته عامل سه که رسیدم نتیجه

 یرسنتیغ شیوه و آنها غیرمتداول مدیریتی ساختار اند،شده تدوین مهارت با که هاشرکت این گذارانبنیان منسجم فلسفه

 باید ند،هست خود بلندمدت موفقیت و روشنفکرانه وکارکسب ایجاد دنبال به که سازمانی رهبران از دسته آن. آنها مالکیت

 نها،آ شده پیاده هایدیدگاه که رسدمی نظر به ذهن از دور بسیار صورتاین غیر در باشند؛ داشته توجه عوامل این تمام به

 .بماند پابرجا شرکت، از خروجشان از پس

 

 وکارکسب وارسته فلسفه

 ایجاد ودخ شرکت برای کامل ایفلسفه آنها: هستند استثنایی رهبرانی شد، برده نام آنها از که شرکتی چهار گذارانبنیان

 اندیگر به گذاشتن احترام آنها، اولیه اخالقی ارزش. دارند مدنظر صِرف سودآوریِ جز به تریبزرگ اهداف تنها که اندکرده

 دوست که کن رفتار چنان دیگران با که مضمون این با) دینی طالیی قانون در است ممکن اخالقی هایارزش این. است

 ریشه معاصر قرن اخالقی هایآموزه حتی یا میالدی ۰۰ قرن روشنگری عصر انسانی هایارزش یا( کنند رفتار تو با داری

 هایشرکت در ایفلسفه چنین این از ترغیرمتداول اما. است مردم رفاه و شادی دنبال به صورت هر در اما باشد؛ داشته
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 ارزشی و اخالقی فلسفه به دهه چند طی اندشده موفق که هاییشرکت. است ایفلسفه چنین به پایبندی و تعهد نامبرده،

 پایداری وکارکسب هایمدل و اندنکرده فراموش را خود هایآرمان بد، و خوب اقتصادی شرایط در بمانند، پایبند خود

 انی،سازم ساختارهای شامل وکار،کسب هایمدل این. است شده نهادینه آنها در پرفضیلت و اخالقی رفتارهای که اندساخته

 نانکارک متمادی هاینسل طی اخالقی اقدامات و هانگرش ادامه برای که است مالکیتی سنگرهای و قانونی هایسختگیری

 .اندشده ایجاد هاشرکت

 

 بررسی از برانگیخت، اجتماعی پذیریمسولیت و اخالقی حرکت برای ۰۱۰۸ سال در را لویس اسپدان که اخالقی فلسفه آن

 رکتش حسابداری واحد هایگزارش و مالی دفاتر بررسی با او. بود مانده یادگار به پدرش از که شد شروع شرکت مالی دفاتر

 نینچ که داشت باور لویس اسپدان. است بیشتر آن کارکنان تمام مجموع از شرکت منافع از او خانواده سهم که شد متوجه

 ثروت و گیردب پیش در کارآمد رویکردی گرفت تصمیم بنابراین زند؛می ضربه کارکنان روحیه به و است غیرمنصفانه ایرویه

 به یتنها در تا کرد شرکت مسیر تدریجی تغییر صرف را بعد دهه چهار او. کند تقسیم تریمنصفانه صورتبه را شرکت

 با سال ۰۸ این در لویس. بودند سهیم شرکت مالکیت در کارکنان و نامید «صنعتی دموکراسی» خودش که برسد آنچه

 شرکت برای قانونی چارچوب ایجاد در و شد مواجه اقتصادی بزرگ بحران دوره یک و جهانی جنگ دو مانند مختلفی موانع

 ۸۸ تا او پدر. بود شرکت گذاربنیان و پدرش حضور او، چالش ترینبزرگ. بود روروبه هاییچالش با هم خود جدید عمال

 ان،جو لویس اما. کردمی مخالفت شد،می انجام کارکنان نفع به که اصالحی و اقدام هر با بود، زنده او مدیریت از پس سال

 .ندک مبارزه هاییمخالفت چنین با که است نیاز آن، اجتماعی هایمسوولیت انجام و شرکت موفقیت برای که بود مصمم

 

 شرکت که کرد ادعا تواننمی» که نوشت ،۰۱۰۰ سال در او. اندیشیدمی آینده هاینسل درباره عمیقی طوربه لویس، اسپدان

 چهارمین یعنی) او جانشین جانشینِ آنکه مگر است؛ شده گذاریبنیان مستحکمی طوربه لویس، جان هایهمکاری

 شرکت امروز،.« کند حمایت بودند، آن اساسی قانون مانند که شرکت فعالیت هایپایه و اصول از هم( شرکت مدیرعامل

 آن از ترمهم و آن اساسی قانون به همچنان و است مشغول فعالیت به خود مدیرعامل پنجمین هدایت تحت لوئیس، جان

 واحد ۰۸ در و( شوندمی خوانده شریک که) دارد پرسنل هزار ۱۸ اکنونهم شرکت، این. است پایبند شرکت، فلسفه به

 آن کارکنان مالکیت تحت شرکت هم هنوز حال، این با. هستند مشغول فعالیت به سوپرمارکت ۰۸۸ و مدرن فروشگاهی

 هرهش مشتریانش به استثنایی خدمات ارائه به هم هنوز و شودمی مدیریت بلندمدت هایبرنامه براساس هم هنوز دارد، قرار

 از و شده تبدیل اجتماعی هایمشارکت و زیستمحیط از حفاظت در آمریکا بازار پیشگامان از یکی به شرکت این. است

 .است الکترونیک هایدستگاه فروشیخرده صنعت نوآوران ترینبزرگ

 

 روشنفکرانه مدیریت
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 هایرویه گرفتن پیش در از پس که دهدمی نشان اجتماعی مسائل به نسبت حساس و پذیرمسوولیت هایشرکت تاریخ

 و هارویه چنین اگر اما. ندارند خاصی نگرانی هابرنامه این حذف برای او جانشینان مدیر، یک سوی از ارزشمند و اخالقی

 این با. دکنن پیدا ادامه که دارد بیشتری بسیار احتمال کنند، پیدا تجلی شرکت مدیریتی شیوه در آنها ایپایه هایارزش

 و شرکت در را خود مسووالنه هایرویه شکلی، به تا اندکرده تالش روشنفکر، رهبران و مدیران از اندکی تعداد تنها حال،

 هیگا و شودمی خانوادگی وکارکسب ساختار شامل هاارزش کردن نهادینه اوقات، گاهی. کنند نهادینه آن سازمانی ساختار

 و هابنیان از که است مستقل امنای هیات یک ایجاد مستلزم انگلستان، در اکونومیست ساله ۰۷۰ مجله تجربه مانند اوقات

 .کنند حفاظت شرکت هایارزش

 

 از. دارد ودخ مالکیت در را شرکت سهام بیشتر که برد بهره غیرانتفاعی بنیاد یک یا مستقل امین یک از توانمی همچنین

 دانشگاه ،۰۱۱۱ سال تا که کرد اشاره بریتانیکا المعارفدایره به توانمی کردند، استفاده را روش این که هاییشرکت بین

 غیرانتفاعی بنیاد یک اختیار در آن سهام از درصد ۰۸ که بود دیگری شرکت کاملیا، چای شرکت. بود آن نفعذی تنها شیکاگو

 خانه، مانند امکاناتی بنگالدش، و هند کنیا، چای مزارع در شرکت این کار نیروی هزار ۷۱ برای داشت، وظیفه که بود

 چنین نیز برتلزمن و هاینیکن آیکیا، مانند اروپا سهامی هایشرکت ترینبزرگ از برخی. کند فراهم بیمارستان و مدرسه

 .انداندیشیده تمهیداتی

 

 گرفته قرار توجه مورد کمتر مستقل، امنای هیات و غیرانتفاعی بنیادهای توسط مالکیت ظرفیت از استفاده آمریکا، در اما

 سیاسی علوم دانشمندان از یکی. کرد مشاهده گذشته سال ۰۸ در توانمی را هاییشرکت چنین از اندکی هاینمونه و

 مالکیت که کرد بیان «وکارکسب اخالقیات» ژورنال در ۸۸۰۰ مه ماه در ایمقاله در سایپلی، دیوید نام به دنور دانشگاه

 به وجهیت قابل اجتماعی و اقتصادی سازمانی، منافع تواندمی غیرانتفاعی بنیادهای یا مستقل امنای هیات توسط هاشرکت

 جتماعیا پذیریمسوولیت کردن نهادینه برای ظرفیت این از استفاده در متحده ایاالت که مشکالتی از یکی. بیاورد ارمغان

 یشب توانندنمی غیرانتفاعی نهادهای آن، موجب به و رسید کنگره تصویب به ۰۱۱۱ سال در که است قانونی دارد، هاشرکت

 .باشند داشته را بورس در حاضر شرکت یک سهام رای حق از درصد ۸۸ از

 

 اخالقی مالکیت

 یجهنت این به کردم، وکارهاکسب روشنفکر رهبران و مدیران مطالعه صرف را خود عمر از توجهی قابل بخش آنکه از پس من

. است نهاآ پایداری کلید و شرکت آن عملیاتی هایرویه کنندهبینیپیش ترینمهم شرکت، هر مالکیت سبک که رسیدم

 کنترل آنکه از پس وکارها،کسب رهبران و مدیران از بسیاری اخالقی و مسووالنه اقدامات دهد،می نشان تاریخ که طورآن

 حفظ به موفق و شد برده نام که شرکتی چهار دیگر، طرف در. است یافته پایان دادند، دست از را خود شرکت بر مالی
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 نجانشینا اختیار در را شرکت مالی مسائل بر کنترل همچنان دهه چند طی تا اندتوانسته اند،شده خود اخالقی هایرویه

 .دارند نگه شرکت کارکنان و گذاربنیان

 

 طالعهم مورد گذاربنیان چهار هر. نیست اتفاقی آن، هایگیریتصمیم و شرکت مالی امور بر کنترل حفظ در موفقیت این

 الکتریک نلینکل شرکت گذاربنیان لینکلن، جیمز. اندبوده بیزار بورس، در هایشانشرکت سهام عرضه و عمومی مالکیت از ما

 هآنک ویژه به. است استریتوال آن، محورمردم مدیریت هایرویه و او شرکت تهدید ترینبزرگ که است بوده باور این بر

 و کرده رها را خود بلندمدت هایاستراتژی تا کندمی وادار را هاشرکت سهامداران، وسیله به هاشرکت مالکیت و سهام بازار

 هیچ سهامداران متداول مالکیت: »است نوشته لینکلن. سازند متمرکز مدتکوتاه در سود حداکثرسازی بر را خود هایبرنامه

 حتی اغلب او. فروشدمی فردا را آن و خردمی امروز را خود سهام سهامدار،. ندارد شرکت هایفعالیت کارآیی برای نفعی

 «کرد؟ سهیم شده کسب سود در زیادی حد تا را او باید چرا. کندمی تولید چیزی چه شرکت که داندنمی

 

 مزایای ویر را خود تمرکز پردازند،می تحلیل به روشنفکرانه وکارهایکسب مالکیت درباره کارشناسان از بسیاری که زمانی

 تورمو کوچک، خصوصی و خانوادگی وکارهایکسب آنکه بر عالوه. دهندمی قرار وکارهاکسب خانوادگی و خصوصی مالکیت

 ابعمن اغلب آنها. دارند فعالیت معنادار هایارزش و اهداف به باالیی تعهد اغلب هستند، کشور زاییاشتغال و نوآوری اصلی

 زا خانوادگی و خصوصی هایشرکت از برخی و شودمی دیده هم استثناهایی البته. دارند زیادی اجتماعی مشارکت اما کم

 برای نیاز مورد منابع بتوانند آنها اگر صورت، هر در. نیستند چنین این آنها اکثریت اما برخوردارند هم زیادی مالی منابع

 و ردهک حفظ را شرکت کنترل توانندمی بهتر خصوصی مالکیت با شک بدون کنند، فراهم را خود عالی اهداف و هافعالیت

 .بردارند گام خود پذیرانهمسوولیت و روشنفکرانه مسیر در

   James O’Toole  :نویسنده

 نیکوئی مهدی: مترجم


