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 ایجادنقش آن در  و یشرکت شهروند و حاکمیت شرکتی با محوریتمسئولیت شرکتی 
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 چکیده
تنظیم اهداف و مسیر استراتژیک شرکت و همچنین هدایت  حاکمیت شرکتی اولین نقش هئیت مدیره است و اشاره به زمینه:

حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی شرکتی، پایداری، و شهروند شرکتی در کسب و کارها جهت رسیدن به اهداف شرکتی است. 
ت و فرهنگ برگیرنده مسئولیت شرکت در قبال ذینفعان شرکت است. شهروند شرکتی تعهد به رفتار اخالقی در استراتژی، عملیا
های شرکت کسب و کار است که در حدود حاکمیت شرکتی و رهبری هئیت مدیره است. شهروند شرکتی به رعایت اصول و ارزش

کند. حاکمیت شرکتی با پرورش مدیران ها با محیط نیز ارتباط پیدا میاشاره دارد. در کسب و کارهای پایدار این اصول و ارزش
شود و اگر کارآفرینی شرکتی با توجه به عوامل کسب و کارهای پایدار انجام گردد، ینی شرکتی میآفرین باعث امر کارآفرارزش

کارآفرینی پایدار فرآیندی پایدار در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار از طریق کشف، کارآفرینی پایداری را منجر خواهد شد. 
های اقتصادی، همبستگی اجتماعی و حفاظت از محیط زیست در مولفه های موجود و ارزش آفرینیبرداری از فرصتارزیابی و بهره

 باشد. می
 با و باشد،صحیح می اطالعات و ها،داده آوریجمع برای مناسب روش انتخاب تحقیق هر در بنیادین مراحل از یکی شک بدونروش کار: 

 اطالعات آوریجمع ابزارهای مختلفی برای از پژوهشگر لذا دباشمی متفاوت پژوهشگران هدف مختلف تحقیقاتی هایطرح در اینکه به توجه

 است. بوده ایهای کتابخانهروش شامل هاداده آوریجمع جهت در شده کارگرفته به هایروش تحقیق این در نماید.می استفاده
آفرین و در و، مدیران ارزشپذیر، پاسخگهای مسئولیتهدف بسیاری از سازوکارهای حاکمیت شرکتی دستیابی به شرکتها: یافته

هاست. رهبران هئیت مدیره نیازمند مدیرانی برای رسیدن به تعادل بین کارآفرینی و حاکمیت شرکتی هستند نهایت کنترل شرکت
 ها ترکیب کارآفرینی با پاسخگویی و کنترل است.از این رو، سبک مناسب برای رهبری هئیت مدیره

های مسئولیت شرکتی این نتیجه حاصل شد که حاکمیت شرکتی باعث افزایش رسی حوزهدر مقاله حاضر با بر نتیجه گیری:
 شود.شهروند شرکتی و کارآفرینی پایدار در شرکت می

 
 حاکمیت شرکتی، شهروند شرکتی، کسب و کارهای پایدار، کارآفرینی پایدار ها:کلید واژه
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 مقدمه
 

 ;Fujita,1997رسد)آمیز شرکت ضروری به نظر میی برای عملکرد موفقیتبا افزایش رقابت محلی و جهانی، کارآفرینی شرکت

Nakahara,1997آمیز اشاره دارد)های نوآوری و اقدامات مخاطرهای از فعالیت(. کارآفرینی شرکتی به مجموعهGuth & 

Ginsberg,1990های جدیدی را به دست آورده)کند تا قابلیت( که به شرکت کمک میStopford & Baden–
Fuller,1994(عملکرد خود را بهبود داده ،)Lumpkin & Dess,1996(و وارد کسب و کارهای جدید شود ،)Miller,1983; 

Zahra,1993های جدید درآمد را در بازارهای داخلی و خارجی توسعه دهد)( و همچنین جریانBlock & 

MacMillan,1993ر امر کارآفرینی شرکتی و ایجاد کسب و کارهای جدید گر دتواند نقش تهسیل(. سیستم حکمرانی شرکتی می
 ;Kim & Hoskisson,1997تواند منبعی برای مزیت رقابتی باشد)های حکمرانی میبازی کند. از طرفی سیستم

Porter,1992; Roe,1994ها مسئول هدایت و اداره کسب و کارهای شرکت (. در حکمرانی شرکتی، هئیت مدیره
ها و حقوق (. البته تأکید مبانی اولیه حاکمیت شرکتی، بیشتر بر موضوع راهبرد شرکتHoskisson et al,2004:297هستند)

های جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق ذینفعان و اجتماع گرایش یافت)حساس سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاه
ا، و اصول اخالقی شرکتی و مدیران مرتبط شده ه(، به طوری که حاکمیت شرکتی با اخالقیات، ارزش1383یگانه،
 این توجه. است سازمانی ذینفعان از زیادی تعداد برای ارزش افزوده ایجاد حاکمیت توجه کانون (.Boamah,2003:2است)
 "شرکتی شهروند"مفهوم  بر و شوندمی بیشتری اجتماعی مسئولیت دارای هاشرکت آن موجب به است که حرکتی کننده منعکس

ها بازیگران هدف شهروند شرکتی برجسته ساختن این است که شرکت. (237:1390کنند)حساس یگانه و مولودی،می مرکزت
 Matten etقدرتمند عمومی هستند که برای احترام گذاشتن و در نظر گرفتن حقوق شهروندان واقعی در جامعه مسئولیت دارند)

al,2003:115پذیر، پاسخگو، مدیران های مسئولیترهای حاکمیت شرکتی دستیابی به شرکت(. بنابراین، هدف بسیاری از سازوکا
(. با توجه به این موضوع در تحقیق حاضر به بررسی 122:1390هاست)ملکیان و دریایی،آفرین و در نهایت کنترل شرکتارزش

ر ارزش آفرینی برای شرکت و ها دحاکمیت شرکتی و نقش آن در پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی و همچنین نقش هئیت مدیره
های زیادی ایجاد کسب و کارهای جدید با توجه به مسأله مسئولیت اجتماعی شرکت پرداخته خواهد شد. در سالیان اخیر، پیشرفت

-در زمینه موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهان صورت گرفته است و کشورهای پیشرو در این زمینه، همچنان به تقویت نظام
هایی از قیبل دهند و در این راستا، به مشارکت کنندگان در حاکمیت شرکتی و موضوعشرکتی خود ادامه میهای حاکمیت 

های های هئیت مدیره، حسابرسان و نظامسهامداران و روابط آنها، مسئولیت پاسخگویی، بهبود عملکرد هئیت مدیره، کمیته
ها در ارزش آفرینی برای (، ولیکن نقش هئیت مدیره1383ساس یگانه،دارند)حای مبذول میحسابداری و کنترل داخلی توجه ویژه

یکی از شود. از آنجایی که ها و ایجاد کسب و کارهای جدید )کارآفرینی شرکتی( حلقه گمشده حاکمیت شرکتی محسوب میشرکت
سیدن به اهداف شرکتی ابعاد محوری حاکمیت شرکتی، تنظیم اهداف و مسیر استراتژیک شرکت و هدایت کسب و کارها جهت ر

-(، هئیت مدیره دارای نقش اصلی در هدایت استراتژی شرکت و ایجاد ثروت برای سهامداران را بازی میZaman,2006:1است)
ها در ایجاد کسب و کارهای جدید، مسائل مربوط به در تحقیق حاضر با بررسی نقش هئیت مدیره (.UNGC/IFC,2009:6)کند

تشریح کرده و کارآفرینی پایداری را به عنوان حلقه اتصال حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی  مسئولیت اجتماعی شرکت را
کارآفرینی پایداری عبارت است از ایجاد کسب و کارهای جدید با توجه به بعد اقتصادی، اجتماعی و کنیم. شرکت تبیین می

ی مطلوب برای همه است؛ الزامات اجتماعی به معنی فراهم کردن اکولوژیکی. الزامات اقتصادی به معنی فراهم آوردن استاندارد زندگ
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های زیستی باشد و الزامات اکولوژیکی به معنی لحاظ کردن ظرفیتهای مورد توجه مردم میهای حکمرانی با توجه به ارزشسیستم
باشد. در تحقیق حاضر ر میها زیر بنای کسب و کارهای پایدااین اصول و ارزش(. Abrahamsson,2007:44باشد)و محیطی می
های مسئولیت شرکتی به این سئواالت پاسخ داده خواهد شد که آیا حاکمیت شرکتی با شهروند شرکتی ارتباط با بررسی حوزه

شود؟ آیا شهروند شرکتی در کسب و کارهای پایدار وجود دارد؟ آیا حاکمیت شرکتی باعث افزایش اقدامات کارآفرینی در شرکت می
 دارد؟

 
 
 

 حاکمیت شرکتی و کارآفرینی

 ارائته تعتاریف استت. کتردن هتدایت معنتای بته کته استت شتده برگرفتته Gubernare التتین ریشته از 1اصطالح حاکمیتت
 حاکمیتت شتمول گستتره تتوانمتی را تعتاریف ایتن کننتده متمتایز عامتل تترینعمتده. استت متنتوع شرکتی حاکمیت برای شده
 تئتوری" آن نظتری مبنتای کته دانستت "ستهامداران" بتا "متدیران" رابطته را نظتام یتنا تتوانمتی منظتر یک از. دانست شرکتی

 بتتا شتترکت رابطتته شتترکتی حاکمیتتت وستتیع، در نگرشتتی و طیتتف ایتتن ستتوی آن در. استتت ختتود محتتدود شتتکل در "نماینتتدگی
 بته هتانگترش و یفتعتار ستایر. دانستت "ذینفتع تئتوری" تتوانمی را آن نظتری پشتتوانه کته گیتردمی بتر را ختود ذینفعان تمام

 ستتازمان(. 9:1385گیرد)بتتدری،متتی قتترار هستتتند، حتتداکيری و حتتداقلی نگتتاه  دارای کتته طیفتتی داختتل شتترکتی حاکمیتتت

مجموعتته روابطتتی استت کتته بتتین متتدیریت، "کنتد: حاکمیتتت شتترکتی را ایتن گونتته تعریتتف می 2اقتصتتادی توستتعه و همکتاری
 استت ستاختاری تعیتین کننتده شترکتی، دارد. حاکمیتت وجتود تهیئت مدیره، سهامداران و دیگتر اشتخاذ ذینفتع یتک شترک

 حاکمیتت شتود.مشتخ  می عملکترد بتر نظتارت و اهتداف ایتن بته دستتیابی ابتزار و تتدوین اهتداف شترکت آن، توستط کته

 پیگیتری اهتدافی بته آنهتا تتا آورد فتراهم متدیریت و متدیره هئیتت بترای را مناستبی هایمشتوق بایستتمی شترکتی ختوب،

 هاشترکت رهگتذر ایتن از ستازد.می ممکتن را متوثری نظتارت و بتوده ستهامداران و شترکت منتافع راستتای در کته بپردازنتد

حاکمیتت شترکتی عبتارت استت از سیستتمی کته بته (. OECD,2004کننتد) استتفاده کتاراتر شتیوهای بته منتابع از تواننتدمی
یتتت بتتر شتترکت مستتئول هستتتند. نقتتش شتتوند. هیتتأت متتدیره در قبتتال حاکمهتتا هتتدایت و کنتتترل میوستتیله آن شتترکت

ستتهامداران در حاکمیتتت، تعیتتین و منصتتوب نمتتودن متتدیران و بازرستتان در شتترکت در جهتتت اطمینتتان ختتاطر دادن بتته آنهتتا در 
هتتای هیتتأت متتدیره شتتامل تعیتتین اهتتداف متتورد برقتترار بتتودن ستتاختار حتتاکمیتی مطلتتوب در شتترکت استتت. مستتئولیت

ت دستتیابی اثتربخش بته ایتن اهتداف، نظتارت بتر متدیران و ارائته گزارشتات بته استراتژیک شترکت، فتراهم کتردن رهبتری جهت
هتتای ستتهامداران در مجمتتع عمتتومی ستتهامداران استتت. اقتتدامات هیتتأت متتدیره مبتنتتی بتتر قتتوانین، مقتتررات و خواستتته

 متتدیره (. هیتتأتZaman,2006:1حاکمیتتت شتترکتی اولتتین نقتتش هئیتتت متتدیره استتت)(. Cudbery,1992:14باشتتد)می

(. هئیتت متدیره 52:1387شود)ستیناقدس،می گفتته هستتند، مستئول ستازمان حاکمیتت در قتانونی کته افتراد از وهتیگر بته
  (:UNGC/IFC,2009:3)های زیر را دارندها مسئولیتشرکت
 حمایت از حقوق و منافع ذینفعان •

                                                           

1- Governance 
2. OECD 
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 مدیریت ریسک •
 ایجاد ارزش تجاری بلندمدت •

 

 (UNGC/IFC,2009:3ها)های هئیت مدیره: مسئولیت1نمودار شماره 
 

همه کسب و کارها را به شناسایی و حفاظت از حقوق ذینفعان چون  OECDاصول حمایت از حقوق و منافع ذینفعان: 
سهام و ها را به پاسخگویی دقیق به مالکان خواند. این اصول همچنین همه هئیت مدیرهمشروعیت منافع و نیاز به اطالعات فرا می

خواند. حاکمیت شرکتی موثر نیازمند تالش جهت قبول مسئولیت جهت پیروی از استاندارد رفتاری و اخالقیات شرکت فرا می
-یکپارچه کردن پشتیبانی و تعهد از شبکه ذینفعان کسب و کار مانند مالکان سهام، کارکنان، مشتریان و اجتماعات می

 (.UNGC/IFC,2009:3باشد)
های محیطی، اجتماعی و حاکمیتی دارند. ها مسئولیت قانونی و امانتی جهت اداره کردن ریسکهئیت مدیرهمدیریت ریسک: 

باشند. با اداره و توجه به های بلندمدت در کنار رهبر شرکت میها نیازمند آگاهی و آمادگی بر اداره کردن این نگرانیهئیت مدیره
 (.UNGC/IFC,2009:5و کار خود از نظر مالی به خوبی مطلع خواهند شد)ها از جایگاه کسب ها، هئیت مدیرهاین ریسک

ای هدایت استراتژی شرکت و ایجاد ثروت برای سهامدران است. بسیاری از نقش اصلی هر هئیت مدیرهایجاد ارزش تجاری: 
کنند ی که رو به جلو فکر میآید. واحدهای تجارهای شهروند شرکتی به وجود میهای کسب و کار جدید با توجه به اولویتفرصت

های نگهداشت واسطه منجر به بهبود شهرت شرکت، افزایش نرخدر موقعیت مناسبی برای سوددهی هستند. این سودهای بی
-های محصول و خدمات میوری بیشتر، و منافع هزینه از طریق بهبود عملیات و نوآوریکارکنان، بهره

 (.UNGC/IFC,2009:6شود)

حمایت از حقوق 
 و منافع ذینفعان

 مدیریت ریسک
ایجاد ارزش 

 تجاری
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، مصوبان قانون و 1هایی چون انرون و وردکامشرکتی و کارآفرینی موضوع خیلی بحث برانگیزی است. در شرکت امروزه حاکمیت
ها خیلی کارآفرین هستند و توجه خیلی کمی به اند که روسا، مدیران عامل و هئیت مدیرهسیاستمدران ایاالت متحده قانع شده

های حاکمیت شرکتی ها به جای هدایت کسب و کارها به جلو بر بحثدیرهحاکمیت شرکتی دارند. بر عکس، در بریتانیا هئیت م
(. رهبران هئیت مدیره نیازمند مدیرانی برای رسیدن به تعادل بین کارآفرینی )چون توجه به Taylor,2003:3متمرکز هستند)

مدیریت هولدینگ به سهامدران و نوسازی استراتژی شرکت و نوآوری( و حاکمیت شرکتی هستند که تمایل به تأکید بر پاسخگویی 
ها ترکیب کارآفرینی با پاسخگویی و کنترل های مالی شدید است. سبک مناسب برای رهبری هئیت مدیرهداشتن کنترل

 است)کارآفرینی شرکتی(.
 
 
 

 
 (Taylor,2003:4های رهبری هئیت مدیره): سبک2نمودار شماره 

 
هایی دارد که وقت خود را کسب و کارها عادی و مرسوم هستند و اشاره به تعداد قابل توجه هئیت مدیره 2ر شماره بر مبنای نمودا

کنند و زمان اندکی برای نوسازی شرکت، توسعه آینده شرکت یا حاکمیت شرکتی، سپری می با کنترل عملکرد جاری شرکت
دیدگاه  2های چندملیتی چون نوکیا، اینتل و کامپکگذارند. شرکتعان میپاسخگویی مدیریت هولدینگ به سهامداران و سایر ذینف

 اندازیراه عنوان به شرکتی کارآفرینی(. Taylor,2003:4اند)کارآفرینانه خود را به عنوان یک سبک مدیریت شرکتی توسعه داده
 و محصول استراتژیک سازینو مشترک، ایهگذاریسرمایه داخلی، نوآوری اشتغال، ایجاد طریق از سازمان در جدید کار و کسب
 هایسازمان تأسیس در نوآوری به منجر که شودمی محسوب ارادی فعالیت عنوان به کارآفرینی. است شده شناخته نوآوری فرایند
 (.Katsikis & Kyrgidou,2009:215)است سازمان عملکرد افزایش و بقاء و رشد سازمان، بر آن تأثیر که شودمی بزرگ
طور که پیتر دراکر گفته است تنها چیز ثابت در کسب و  دهد و همانروی می رود،تر از آنچه انتظار مییرات بازار و فناوری سریعتغی

و قواعد رقابت به عنوان بخشی از زندگی  ساختارهای کسب و کار درحال تغییر، سرعت درحال تغییر،ه های بمحیط کار تغییر است.
منظور ه ب چالش اصلی برای یک شرکت. در عرصه کسب و کار شروط الزم هستند ءباشد که برای بقایها ممعمولی اغلب شرکت

                                                           
1. Enron & WorldCom 
2. Nokia, Intel & Compaq 

 کارآفرینی فردی کارآفرینی شرکتی

کسب و کارهای  حاکمیت شرکتی
 مرسوم

 زیاد

 کم

 کم زیاد

 کارآفرینی

 کنترل و پاسخگویی
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باشد که به شکل تولید تمایز و نوآوری مستمر می تنها راه رسیدن به چنین موقعیتی، دستیابی به یک مزیت رقابتی است. ،ءبقا
معتقدند  (2002)1پذیرد. موریس و کوراتکوکسب و کار جدید انجام می هایفرایندهای سازمانی یا مدل خط تولید، کاالها و خدمات،

و نوآوری  تکاپو، سرعت، پذیری،انعطاف پذیری،انطباقاز  بایدها شرکت العاده رقابتی امروزی،های فوقبه محیط پاسخ برای که
  (.Christensen,2004:302شود)میها به دنیای کارآفرینی موجب ورود شرکت این امر که استفاده کنند

 
 شهروند شرکتی و کسب و کارهای پایدار

نظران، حکایتتت از آن دارد کتته حاکمیتتت شتترکتی بررستتی تعتتاریف و مفتتاهیم حاکمیتتت شتترکتی و متترور دیتتدگاهای صتتاحب
)حستتاس هاستای استتت، و هتتدف نهتتایی حاکمیتتت شتترکتی دستتتیابی بتته چهتتار متتورد زیتتر در شتترکتیتتک مفهتتوم چنتتد رشتتته

 (:32:1385یگانه،
 پاسخگوئی، •

 شفافیت، •

 عدالت)انصاف(، •

 رعایت حقوق ذینفعان. •

ایجاد  تعادل عمومی و فردی بین اهداف همچنین و اجتماعی و اقتصادی اهداف بین شرکتی حاکمیت 2کادبری آدرین نظر به 
و  پذیر و پاسخگو است)ملکیانهای مسئولیت(. هدف حاکمیت شرکتی دستیابی به شرکتUNGC/IFC,2009:2)کندمی

ها به پاسخگویی به تغییرهای به دلیل نیاز سازمان 1960مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت در طول دهه  (.122:1390دریایی،
شود و منعکس کننده تغییر انتظارها محیط اجتماعی توسعه یافت. از این تغییر به عنوان تغییر میياق بین سازمان و جامعه یاد می

های ذینفعان ها عبارت است از پاسخگویی و ارضای توقعسازمان است. مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با عملکرد اجتماعی
خارجی اعم از مشتریان، تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، حافظان محیط زیست و ساکنان محل فعالیت تولیدی یا خدماتی با حفظ 

های با توجه به پویایی(. 97:1389کنان واحد)تقی زاده و سلطانی،های ذینفع داخلی اعم از مالکان یا سهامداران و کارمنافع گروه
 ;McIntosh et al,2003های امروزی جهت موفق شدن باید نیازهای ذینفعان را برآورده سازند)تغییرات اقتصادی، شرکت

2004Bacchus,-Crowther & Raymanمطرح  3شرکتپذیری و برآورده ساختن این نیازها به عنوان مسئولیت (. مسئولیت
ها باعث های متعددی صورت گرفته است تا حوزه مسئولیت شرکتی به طور واضح تعریف گردد؛ ولیکن این تالشاست. تالش

، پایداری، مسئولیت شرکتی، حاکمیت 4(. مسئولیت اجتماعی شرکتی,2003Margolis & Walshسردرگمی بیشتر شده است)
 Bassen etدر برگیرنده مسئولیت شرکت در قبال ذینفعان شرکت است) 6شرکتی، و شهروند 5شرکتی، حاکمیت اجتماعی محیطی

al,2006:6 4(.)نمودار شماره.) 
 

                                                           
1. Morris & Kuratko 
2. Adrian Cadbury 
3. corporate responsibility 
4. Corporate social responsibility 
5. environmental social governance 
6. corporate citizenship 
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 (Bassen et al,2006:7, Volkmann,2008: ابعاد مسئولیت شرکتی)4نمودار شماره 

 
( در قبال توسعه اقتصادی پایدار، توجه به Hopkins,2001مسئولیت شرکتی در برگیرنده رفتار اخالقی و مسئوالنه شرکت) 

امروزه شهروند شرکتی با کارکردهای (. WBCSD,2006باشد)کارکنان و محافل اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی کاری می
القی (. شهروند شرکتی تعهد به رفتار اخUNGC/IFC,2009:3)ها و وظایف مدیران ارتباط مستقیمی دارداساسی هئیت مدیره

در استراتژی، عملیات و فرهنگ کسب و کار است که در حدود حاکمیت شرکتی و رهبری هئیت مدیره است که اصوالً با شهرت 
گذران، بستانکاران و سایر سهامداران سازی شده امروزی، سرمایهباشد. بنابراین، در جهان به هم پیوسته و جهانیشرکت مرتبط می

و اجتماعی شرکت را که با عملکرد و پایداری بلندمدت شرکت تلیفق شده است، را خواهند  های حاکمیتی، محیطیمسئولیت
آمیز و رشد پایدار، هایی با عملیات موفقیتها برای تعیین منافع شرکت کمک خواهد کرد. در شرکتشناخت. امروزه، این نگرانی

(. به زعم بعضی از UNGC/IFC,2009:1اصلی یکی کنند)گیری ها باید این ابعاد جدید را در فرایندهای تصمیمهئیت مدیره
 Mattenبا رقابت شروع شده و جایگزین سایر مفاهیم تئوری و عمل مدیریت شده است) 1990نویسندگان شهروند شرکتی از سال 

et al,2003ده شرکت بر (. همچنین برخی نیز بر این تأکید دارند که شهروند شرکتی باید به عنوان درک و فهم تأثیرات گستر
(. شهروند شرکتی برای ارتباط فعالیت کسب Valor,2005:196جامعه برای منافع شرکت و جامعه به عنوان یک کل تعریف شود)

رسانی برای منافع دو طرفه مورد استفاده قرار گرفته است و اشاره به تقویت دیدگاهی و کار با پاسخگویی گسترده اجتماعی و خدمت
(. شهروند شرکتی بر این Waddell,2000شود)به عنوان نهادی معادل با جایگاه شخ  در نظر گرفته میدارد که در آن شرکت 

ها حقوق و وظایفی دارند. به زعم بعضی از محققان به خاطر اینکه این حقوق با شهروند واقعی برابر ایده تأکید دارد که شرکت
ها از حقوق شود که شرکت(. شهروند شرکتی باعث میWindsor,2001:46نیستند مفهوم شهروند شرکتی مفهوم ساختگی است)

(. دیدگاه جدیدی در مورد کسب و کارها در حال ظهور است، Matten et al,2003:118سیاسی و مدنی پشتیبانی کنند)
های سالمت اداری و حمایت از محیط، راهنمایی برای های محوری چون حقوق انسانی، شاخ ای از ارزشدیدگاهی که بر مجموعه

ها نقش اساسی در هئیت مدیرهها، رابطه با مدیریت و پاسخگویی در قبال مالکان سهام تأکید دارد. مدیران و بینی هئت مدیرهپیش
(. در مورد کسب و کارهای پایدار دو بعد وجود دارد: رهبری سازمانی اخالقی و UNGC/IFC,2009:2انجام این مقاصد دارند)

ای در تشکیل اخالقیات سازمانی و ایجاد فرصت جهت تقویت جوی که روابط و ها. مدیران، رهبری مناسب و شایستهتوسعه ارزش
شود، از رویکردی استفاده دهند که رفتار نمونه در آن تشویق میوفقیت سازمان بستگی دارد. آنها جوی را پرورش میشهرت به م

شود. رهبری اخالقی از طریق های شرکت تأکید میهای مدیریتی برای رفتار اخالقی و تعریف ارزشکنند که در آن بر مسئولیتمی

 مسئولیت شرکتی

 تماعی شرکتمسئولیت اج حاکمیت شرکتی

 

 شهروند شرکتی

 مسئولیت اجتماعی مسئولیت محیطی مسئولیت اقتصادی
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پذیر در شود و از طریق توجه و پرداختن به رفتار مسئولیتاقدامات اخالقی ایجاد می گذاری واز طریق رهبری فعال که بر هدف
های اخالقی در رهبری سازمان و فرهنگ سازمان منعکس شده است و اشاره آید. ارزشقبال ذینفعان داخلی و خارجی به وجود می

 (.D’Amato et al,2009:63زمان ریشه دوانیده است)ها و اصول راهنما است که به طور عمیق در کل ساای از ارزشبه مجموعه
 

 کارآفرینی پایداری وجه اشتراک مسئولیت اجتماعی شرکت و کارآفرینی شرکتی
کارآفرینی پایدار علمی بین کارآفرینی در کسب و کارهای پایدار یا به عبارت بهتر کارآفرینی پایداری اشاره به توجه محیط دارد. 

های کارآفرینان ی دو حوزه کارآفرینی و توسعه پایدار بوجود آمده است. تحقیقات کارآفرینی بر فعالیتای است که از تالقرشته
های اقتصادی و اجتماعی و تحقیقات توسعه پایدار بر توسعه و پایداری های کوچک کارآفرینی و اثر آنها بر بر سیستمفردی و یا تیم

رآفرینی پایدار تحقیق کارآفرینی در سطح خرد را با تحقیقات توسعه پایدار در سطح ها تمرکز دارد. تحقیقات کاجوامع و اکوسیستم
کنند. زیرا از یک سو بایستی به ابزارهای ها در بینابین دو مفهوم کارآفرینی و پایداری عمل میدهد. سازمانکالن به هم ارتباط می

(. Parrish,2008:26نداز اجتماعی را در نظر داشته باشند)االزم برای کارآفرینی دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر چشم
 ;Azar et al,1996پایداری در سه موضوع محوری اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی مورد توجه نظریه پردازان است)

Vouvaki,2005 شود.های پایداری نیز نوعًا از این سه محور استفاده می( در تعریف شاخ  

 ها استت.های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی، و افزایش ظرفیتت ستازگاری سیستتمهای بهبود سیستمپایداری مستلزم فرصت
های اجتماعی، چارچوب استانداردی برای نظارت بر توسعه پایتدار بوجتود آورده و نقتش بستزایی در توجه به اثر پایداری بر سیستم
گیرند. اصولی نظیر برابتری بتین ب از عبارت اصول پایداری کمک میدر بحث از ماهیت پایداری اغلکارکرد عملی آن خواهد داشت. 

مشی اقتصادی و اجتماعی؛ یا از موضوعات فرعی نظیتر تنتوع زیستت محیطتی، تغییترات ، پیشگیری، انسجام اکولوژیکی، خط1نسلی
صادی، اجتماعی و اکولتوژیکی (. ميلث پایداری دارای سه محور پایداری اقتDovers,2003کنند)جوی و توسعه انسانی استفاده می

 دهد.های آن نشان میاین سه محور را همراه با شاخ  3است. نمودار شماره 

                                                           
1. Inter-generation equity 
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  ( Martens,2006:51) : عناصر پایداری و شاخ  های آن3نمودار شماره 
 

ری )اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی( با رفتار کارآفرینی. ترکیب همته بنابراین کارآفرینی پایدار عبارت است از ترکیب ابعاد پایدا
 ابعاد با رفتار کارآفرینی مستلزم توجه به الزامات سه بعد پایداری است که عبارتند از:

 الزامات اقتصادی: به معنی فراهم آوردن استاندارد زندگی مطلوب برای همه. •
هتای متورد توجته متردم در زنتدگی ختود را متنعکس های حکمرانی که ارزش الزامات اجتماعی: به معنی فراهم کردن سیستم •
 کند. می

 الزامات اکولوژیکی: به معنی لحاظ کردن ظرفیت های زیستی و محیطی.  •

کنتد. هتای پایتداری و کارآفرینانته تعریتف می( کارآفرینی پایدار را حل مسایل اجتماعی و اکولوژیکی بتا نوآوری2003)1جرالک
شترکت "هتای مختلتف و بتا کتار روی تعتاریف مفتاهیم با بررسی گام به گام واژه 3گیری از رویکرد تئوری داده بنیادبهره با 2هوکرتز
شتود دست یافته است. با تعریف این مفاهیم، ایده اصلی در یک عبارت ترکیتب می "کارآفرینی پایدار"به  "نوآوری پایدار"و  "پایدار

کارآفرینی پایتدار "توان تعریف کرد: در نتیجه کارآفرینی پایدار را به شرح زیر می .""Sustainepreneurshipکه عبارت است از: 
بنیادی الگوی تجتاری ستازمانی،  اندازی و شروع جدید یا بازجهت دهیشامل شناسایی نوآوری پایدار و عملی کردن آن از طریق راه

                                                           
1. Gerlack 
2. Hockerts 
3. Grounded theory approach 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 بعد اقتصادی        
 ثبات
 رشد

 کارایی

 

 بعد محیطی

 تنوع زیستی
 منابع طبیعی

 آلودگی

 بعد اجتماعی
 توانمندسازی

 شمولیت/ مشاوره
 داریحکومت

 برابری بین نسلی -
 هاها و فرهنگارزش -

 برابری فرانسلی -
 نیازهای اصلی/ زندگی -

 سازیارزیابی/ درونی -
 دامنة تأثیرات -
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درفرهنتگ لغتت  ""Sustainepreneurshipپایدار بتا لحتاظ کتردن کارآفرینی  "برای دستیابی به اهداف اجتماعی و اکولوژیکی.
 باشد:( دارای معانی زیر می2008انگلیسی)

 گسترش نوآوری پایدار: کارآفرینی و نوآوری برای پایداری. -
 اشاره دارد. 1تر به کارآفرینی درون سازمانی پایداریدر سطح پایین -
بط با( مسئله، یافتن/ شناستایی و یتا کشتف راه حتل بترای تمرکز بر بیش از یک)جهانی/ اجتماعی/ پایداری مرت -

هتا و دستتاوردهای مسایل و انتقال نوآوری به بازار با ایجاد تجارت پایداری و افتزون بتر آن لحتاظ کتردن ارزش
های غیر مادی و اجتماعی. اکولوژیکی/ اقتصادی/ اجتماعی و همچنین دستیابی به اهداف ملموس از طریق روش

های اصلی به منظور تامین نیازهتای نستل کنتونی و افزوده و همزمان با آن افزایش ذخایر سرمایه افزایش ارزش
 نسل آینده.     

 با توجه به تعاریف فوق فرآیند کارآفرینی پایدار عبارتند از:
 هایی برای حل مسایل مرتبط با پایداریجستجو، یافتن و یا ایجاد نوآوری -1
 بازار از طریق سازماندهی خالقها به ارائه و انتقال راه حل -2
(. هر سه ایتن مراحتل Abrahamsson,2007:44های حمایت از زندگی)های پایداری با توجه به سیستمافزایش ارزش -3

 بخشند.در تعامل با یکدیگر مفهوم کارآفرینی پایدار را جامعیت می

 

 گیریبحث و نتیجه
این نتیجه رسیدیم که حاکمیت شرکتی باعث افزایش شهروند شرکتی و های مسئولیت شرکتی به در مقاله حاضر با بررسی حوزه
شوند. هئیت مدیره در قبال ها هدایت و کنترل میبه وسیله سیستم حاکمیت شرکتی شرکتشود. کارآفرینی پایدار در شرکت می

راهم کردن رهبری جهت های هئیت مدیره شامل تعیین اهداف استراتژیک شرکت، فحاکمیت بر شرکت مسئول هستند. مسئولیت
دستیابی اثربخش به این اهداف، نظارت بر مدیران و ارائه گزارشات به سهامداران است. هدف بسیاری از سازوکارهای حاکمیت 

حاکمیت شرکتی، هاست. آفرین و در نهایت کنترل شرکتپذیر، پاسخگو، مدیران ارزشهای مسئولیتشرکتی دستیابی به شرکت
رکتی، پایداری، و شهروند شرکتی در برگیرنده مسئولیت شرکت در قبال ذینفعان شرکت است. شهروند مسئولیت اجتماعی ش

شرکتی تعهد به رفتار اخالقی در استراتژی، عملیات و فرهنگ کسب و کار است که در حدود حاکمیت شرکتی و رهبری هئیت 
ا بها صول و ارزشا. در کسب و کارهای پایدار این رداشاره داهای شرکت رعایت اصول و ارزشبه شهروند شرکتی مدیره است. 

باید ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی را نیز در نظر  یکند. بدین شکل که شرکت در بحث پاسخگویمحیط نیز ارتباط پیدا می
اعث امر کارآفرینی آفرین ببگیرد. این ابعاد در حوزه پایداری و توسعه پایداری است. حاکمیت شرکتی با پرورش مدیران ارزش

کارآفرینی شرکتی با توجه به عوامل کسب و کارهای پایدار انجام گردد، کارآفرینی پایداری را منجر خواهد  اگرشود و شرکتی می
های برداری از فرصتکارآفرینی پایدار فرآیندی پایدار در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار از طریق کشف، ارزیابی و بهرهشد. 
با توجه به مباحث گفته باشد. های اقتصادی، همبستگی اجتماعی و حفاظت از محیط زیست میو ارزش آفرینی در مولفه موجود

 گردد.شده مدل زیر به عنوان مدل نهایی تحقیق ارائه می
 

                                                           
1. Sustainability Intra- /Entrepreneurship 
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