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چکیده
مسئولیت اجتماعی ،یک رویکردی متعالی است که تحت تأثیر اجتماعی افراد یا سازمان نسبت به محیط پیرامونی خود است و هدف
اصلی آن ،ایجاد حرکتی مثبت هرچند کوچک بر جامعه است؛ زیرا امروز سازمانها عالوه بر خدمات اصلی و جانبی بخشی از زمان و
منابع خود را نیز به فعالیتهای عامالمنفعه اختصاص دهند .روش بهکاررفته در مقاله حاضر ازلحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نوع
توصیفی  -تحلیلی است .مسئولیت اجتماعی از جمله مقوالتی است که سالهاست توسط صاحبنظران مسائل ارتباطی و یونسکو در
حوزه مطبوعات و رسانهها با تا کید بر اخبار توسعه مطرحشده است .بر این اساس رسانهها حقدارند از سازمانهای مختلف انتقاد
کنند و آنها را به چالش بکشند اما خود نیز در برابر منافع و نیازهای جامعه مسئولاند و باید پاسخگو باشند ،چراکه با اشتباه آنها
افکارعمومی نیز مرتکب خطا میشود .رسانه بهعنوان تأثیرگذارترین نهاد فرهنگی میتواند در رواج قانونگرایی و مبارزه با
قانونگریزی به طور مؤثر و موفق وارد عمل شود .وجود رسانه در دنیای امروز نشانه آزادی بیان و اندیشه و سنگری محکم برای
دفاع از حقوق مردم و شهروندان است و احساس مسئولیت آن موجب بیداری جامعه و پاسخگویی سازمانها و دولت خواهد شد.
واژگان کلیدی :رسانه ،مسئولیت اجتماعی ،مطبوعات ،حقوق شهروندان.

 -1استادیار و عضو هیئت علمی ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکbiabanigh@yahoo.com :
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مقدمه
بهطور کلی هر فرد یا سازمان نسبت به خود و محیط
پیرامونی وظایفی دارد اما وظایف رسانه نسبت به بقیه
سازمانها چشمگیرتر است؛ زیرا رسانه چشم و گوش
جامعه محسوب میشود و خطای آن ممکن است یک
جامعه را دچار تنش و آرامش را از جامعه بگیرد؛ و از
طرفی یکی از وظایف رسانه اطالعرسانی است اما
گاهی مواقع رسانه تابع مصلحت جامعه است و ممکن
است اطالعرسانی از یک واقعه جامعه را به آشوب
بکشاند .لذا بر این اساس ضرورت دارد رسانه علیرغم
آگاهی بخشی و اطالعرسانی بایستی هوشیارانه با برخی
معضالت و بدون تحلیل به مسائل روبهرو نشود و صرفاً
برای اطالع باری به دوش جامعه تحمیل نکند؛ اما
بهطورکلی مسئولیت اجتماعی عبارت است از رفتارها و
تصمیمات مبتنی بر ارزشهای پذیرفتهشده اجتماعی
(آنچه باید شود) که یک فرد گروه یا جامعه بر مبنای
آنها عمل میکند .در این تعریف عناصر چندی وجود
دارد :مسئولیت اجتماعی یک تعهد است که مؤسسات
باید در قبال آن پاسخگو باشند .مؤسسات مسئولاند که
از آلوده کردن محیطزیست اعمال تبعیض در امور
استخدامی بیتوجهی به تأمین نیازهای کارکنان تولید
محصوالت زیانآور و نظایر آنکه بهسالمت جامعه
لطمه میزند ،بپرهیزد و سرانجام سازمانها باید با
اختصاص منابع مالی در بهبود رفاه اجتماعی موردقبول
اکثریت جامعه بکوشند .اقدامات عبارتاند از :کمک به
فرهنگ کشور و مؤسسات فرهنگی و بهبود کیفیت
زندگی بهطورکلی مسئولیت اجتماعی ممکن است
نسبت به چگونگی عمل سازمان در امور گوناگونی
همانند آلودگی محیطزیست ،تبعیض ،فقر ،بیکاری،
تورم و مانند اینها اعمال شود .بر این اساس سازمانی
که با عملکردش به بیکاری ،تورم ،افزایش فقر و نظایر
آن دامن میزند مسئولیت اجتماعی خود را رعایت
نکرده است .یک کارخانه سازنده خودروهای فاقد
کمربند ایمنیای دارای ،ترمز معیوب و نامطمئن یک
موسسه سازنده داروهای بیاثر و ضعیف یک شرکت
تولیدکننده مواد خوراکی غیربهداشتی و فاقد خاصیت
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غذایی سازمانی که کاال خود را برخالف ضوابط به
قیمت گران میفروشد و یک موسسه تولیدکننده وسایل
خانگی غیراستاندارد همه و همه نمونههای از
سازمانهای غیرمسئول هستند (بیابانی و همکاران،
)1961؛ زیرا امروز سازمانهای سرآمد دریافتهاند که در
دنیای امروز که تغییرات و تقاضاها بهشدت متغیرند.
موفقیت آنها ممکن است به مشارکتهایی وابسته باشد
که ایجاد مینمایند .آنها به دنبال ایجاد و توسعه
مشارکت با دیگر سازمانها هستند .چنین مشارکتهایی
موجب میشود که این سازمانها با بهینه کردن
شایستگیهای محوری ارزش بیشتری برای ذینفعان
خود به ارمغان آورند .ممکن است این مشارکتها با
مشتریان ،جامعه ،تأمینکنندگان و حتی برخی رقبا و با
حفظ شفاف منابع و دانش یکدیگر و ایجاد یک رابطه
پایدار مبتنی بر اعتماد ،احترام و صداقت متقابل با
یکدیگر کار میکنند (نجمی و حسینی .)93 :1931،در
این مقاله تالش میشود ابعاد مسئولیتهای اجتماعی
رسانه مورد کنکاش قرار گیرد.
بیان مسئله
وجود رسانه در دنیای امروز نشانه آزادی بیان و اندیشه
و سنگری محکم برای دفاع از حقوق مردم و شهروندان
است و احساس مسئولیت آن موجب بیداری جامعه و
پاسخگویی سازمانها و دولت خواهد شد .در جامعهای
که رسانه در حاکمیت گروه خاصی باشد و افراد به آن
دسترسی نداشته باشند؛ بازار شایعه همیشه داغ خواهد
بود؛ اما برعکس در جامعه چندصدایی رسانه حاکم باشد
نه تنها بازار شایعه بلکه چاپ و انتشار کتاب و مقاله در
خارج از کشور حذف خواهد شد .هرچند این با
دشواریهایی مواجه خواهد شد .دولت موظف است
بسترهای رفع موانع آزادی و مسئولیتهای اجتماعی را
فراهم آورد و فقط قانون حکمفرما باشد و این فضا
ایجاد نخواهد شد مگر با کمک رسانهها؛ اما مسئولیت
اجتماعی ،مفهوم تقریباً جدیدی در ادبیات سازمانهای
خدماتی ،اقتصادی و رسانهای شکلگرفته است؛ و از
دهه  38به بعد آثار آن را میتوان در سازمانهای دولتی
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و خصوصی مشاهده کرد؛ اما تنها سازمانی که بیشترین
تأثیر را در حوزه مسئولیت اجتماعی ایفاء نموده است،
رسانهها بودهاند؛ زیرا رسانهها حلقه ارتباط بین جامعه و
سازمانها و یا مردم با مردم میباشند .امروزه سازمانها
برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان و سازمانهای
رسانهای برای جذب بیشتر مخاطب در حوزه مسئولیت
اجتماعی برنامهریزی مینمایند .همه سازمانها هم در
برابر کارکنان خود و هم در برابر جامعه ،مسئولیت دارند.
مسئولیت اجتماعی ،مفهومی فراتر از قانون است و به
نقشی مربوط میشود که سازمانها در بهتر شدن جامعه
انجام میدهند .رسانهها با نظارتهای غیرمستقیم ،مدل
پاسخگویی را در سازمانها نهادینه نموده و این مدل
زمینه مطالبه را فراهم میسازد .این روش ،یعنی تسریع
فرآیندها در فعالیتها را فراهم میآورد .حال
سازمانهایی که نوگرا باشند از این طرح استقبال
مینمایند (بیابانی و عصار)1961 ،؛ و سازمانهایی که
در گذشته سیر میکنند پاسخگو نیستند؛ و رسانهها را
در مقابل خود میبینند .نمونههای آن را گهگاهی در
شبکه خبر مشاهده میکنید .برای اینکه رسانه ،چشم و
گوش جامعه عمل میکنند و خدمات آن ،بهجز ،آنچه را
که امنیت ملی را خدشهدار نکند و حرکت در چارچوب
قانون اساسی و والیتفقیه؛ بایستی از همه سازمانها،
نظارت نماید .رسانه تنها ابزاری است .در کنار سازمانها
و نهادهای جامعه که چنانچه سازمانها و نهادهایی به
وظیفه خود عمل ننمایند ،میتوانند موضوعات آنها را
گوشزد نمایند؛ و آنها را در بعضی موضوعات باخبر
نمایند.
رسانه بهعنوان تأثیرگذارترین نهاد فرهنگی میتواند در
رواج قانونگرایی و مبارزه با قانونگریزی بهطور مؤثر و
موفق وارد عمل شود؛ زیرا به عقیده بسیاری از
صاحبنظران این رسانه بر باورها ،ارزشها و رفتار
بینندگان خود تأثیر میگذارد و به لحاظ کنترل و تسلط
بر افکار عمومی رسانهای قوی و مؤثر محسوب
میشود؛ همچنین میتواند بر سایر نهادهای
جامعهپذیری تأثیرات مستقلی داشته باشد ،یعنی هرچند
خانواده بر فرد تأثیر دارد ،وجود تلویزیون در خانواده
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ممکن است نگرش کل اعضای خانواده را درباره
پدیدههای زندگی پیرامونشان تغییر دهد ازاینرو رسانه
ملی با توجه به کارکردهایش میتواند در مسئله
قانونگرایی نقش مؤثری ایفا کند ،باال بردن سطح
آگاهی و دانش جامعه و پاسخگوی به نیازهای تفریحی
و بارور ساختن اوقات فراغت عمومی از جمله اهداف
کالن و مسئولیتهای رسانه ملی است (مشبکی و
بختیاری.)1968 ،
نظر به فراگیری پوشش رسانهای و تأثیرگذاری بسیار
زیاد آن در آموزش و افزایش شناخت مردم کشور
رسانههای جمعی بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای
مؤثر در پیشگیری از جرم مطرح هستند با توجه به
اهمیت امر پیشگیری از جرم و بحرانهای اجتماعی و با
توجه به اینکه در شرایط حاضر وسایل ارتباطجمعی
چون صداوسیما در دسترس اکثر ایرانیان قرار دارد و از
سوی نظام سیاسی بهصورت انحصاری مدیریت میشود
نخبگان کشور باید از طریق رسانههای احتمالی بروز و
ظهور چنین بحرانهایی را از پیش شناسایی کنند
(منصورنژاد .)1931 ،در نخستین تالشها برای تعیین و
ارزیابی کارکردهای رسانهها ،السول ( )1613سه
کارکرد را برای رسانهها معرفی کرد :نظارت بر محیط،
ایجاد همبستگی اجتماعی در واکنش به محیط و انتقال
میراث فرهنگی .رسانهها بهواسطه برخورداری از کارکرد
نظارت بر محیط و همچنین تفسیر میتوانند بحرانهای
بالقوه و در حال شکلگیری را در محیط ملی شناسایی
و به مسئوالن و کارگزاران گوشزد کنند .رایت ()1698
کارکرد تفریح و سرگرمی را بهمنزله چهارمین کارکرد
عمده رسانه به آنها افزود .دنیس مک کوئیل کارکرد
پنجمی با نام بسیج رسانهها به کارکردهای مذکور
اضافه کرد .او معتقد است که همهجا از رسانههای
جمعی توقع میرود که منافع ملی را بهپیش ببرند و
بعضی ارزشها و الگوهای رفتاری کلیدی را تبلیغ و
ترویج نمایند (رشیدی و همکاران .)1969 ،درنهایت این
مقاله به دنبال پاسخ این سؤال است که مسئولیت
اجتماعی رسانه چگونه است و ابعاد آن چگونه تعریف
میشود؟
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تعریف مسئولیت اجتماعی
مفهوم مسئولیت اجتماعی یعنی مسئولیت در برابر
اجتماع و محیط اجتماعی را جزئی از راهبرد خود
میبینند .این مفهوم ،موضوعی است که هماکنون در
کشورهای توسعهیافته و کشورهایی با اقتصاد باز
بهشدت از سوی تمامی بازیگران چون حکومتها،
شرکتها ،جامعه مدنی ،سازمانهای بینالمللی و مراکز
علمی دنیا میگردد.
 -1حکومتها به مسئولیت اجتماعی شرکتها از منتظر
تقسیم وظایف و مسئولیتها و حرکت در جهت توسعه
پایدار نگاه میکنند.
 -3شرکتها مسئولیت اجتماعی شرکتی را نوعی
راهبرد تجاری میبینند که باعث میگردد در فضای
بهشدت رقابتی بر اعتبارشان افزوده گردد و سهمشان
در بازار فزونی گیرد.
 -9جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی ،مسئولیتهای
اجتماعی را از شرکتها میخواهند چونکه به
رسواییهای مالی و فجایع حاصل از عملکرد شرکتها
آگاهی و اشراف دارند.
 -1سازمانهای بینالمللی نیز با توجه به اینکه
تأثیرگذاری شرکتها در دنیای امروز بسیار بیشتر از
حکومتها است حل چالشهای جهانی را بدون
مشارکت شرکتها غیرممکن میدانند ،زیرا بسیاری از
سیاستمداران ،به نوعی مدیران شرکتها نیز هستند،
مسئولیت اجتماعی را از شرکتها خواهاناند.
 -1مراکز علمی و دانشگاهیان نیز مسئولیت اجتماعی
شرکتها ،از زاویه نقش شرکتها در توسعه یک کشور
و حتی توسعه دموکراسی ،تداخل وظایف ،مسئولیتهای
یک شرکت با حکومت و همپوشانیهای حاصل از آن
مینگرند .به همین دلیل است که امروزه در جهان
رقابت ،موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها به
پارادایمی غالب در حوزه اداره شرکتها تبدیلشده است
(حسینی.)1961 ،
از نظر اجتماعی مسئول بودن بدین معنی است که
اشخاص با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی،
فرهنگی و محیطی رفتار کنند .این عمل به افراد،
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سازمانها و دولت کمک میکند تأثیری مثبت بر
پیشرفت ،کار و جامعه داشته باشند .مسئولیت اجتماعی
فردی اساس مسئولیت اجتماعی گروهی است زیرا یک
اجتماع از افراد تشکیلشده است و درنتیجه فرهنگ
مسئولیت اجتماعی را مشخص میکند .این رابطه
آمیخته بین مسئولیت اجتماعی گروهی و مسئولیت
اجتماعی فردی است .افراد از نظر اجتماعی
مسئولیتپذیرتر شده و در واکنش به این اجتماعها باید
برای برآوردن نیازهای افراد مسئولیتپذیری اجتماعی
بیشتری پیدا کنند .سازمان بینالمللی استاندارد ()ISO
عنوان میکند« :در پی افزایش جهانی شدن ،ما نهتنها
نسبت به آنچه میخریم هوشیارتر شدهایم ،بلکه نسبت
به نحوه تولید محصوالت و خدماتی که دریافت
میکنیم نیز آگاهی بیشتری پیداکردهایم .محصوالتی
که از نظر محیطی مضر هستند ،کار کودکان،
محیطهای خطرناک کاری و سایر شرایط غیرانسانی
نمونههایی از مسائل و مشکالتی هستند که مطرح
میشوند .همه سازمانها و شرکتها که به دنبال سود و
اعتبار طوالنیمدت هستند کمکم متوجه میشوند که
باید مطابق با هنجارهای درست عمل کنند».
سازمان ملل و اتحادیه اروپا ،استانداردهایی را در این
زمینه ارائه کردهاند .همچنین بنیاد مدیریت کیفیت اروپا
 EFQMکه بنیادی وابسته به اتحادیه اروپاست ،در
مدل الگوی تعالی خود برای سازمانها ،مسئولیت
اجتماعی شرکتها را بهعنوان یکی از ارزشهای
هشتگانه خود معرفی کرده است .همچنین ،یکی از
معیارهای نهگانه خود را برای ارزیابی شرکتها ،به این
امر اختصاص داده و هشت درصد از امتیاز کل ارزیابی
یک سازمان را برای این معیار قائل است .توجه مدل
 EFQMبه مسئولیت اجتماعی شرکتها و عدم توجه
مدل مالکوم بالدریج اروپا و مدل دمینگ ژاپن به این
امر ،حاکی از حساسیتهای جامعه اروپایی نسبت به
مسئولیت اجتماعی شرکتهاست.
مسئولیت اجتماعی مجموعه وظایف و تعهداتی است که
سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به
جامعهای که در آن فعالیت میکند ،انجام دهد .مالین
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بکر مسئولیت اجتماعی را پاسخگو بودن یک شرکت به
افراد ذینفع (کسانی هستند که چه در سطح ملی و چه
در سطوح بینالمللی از فعالیتهای شرکت تأثیر
میپذیرند) آن شرکت در برابر کارها و تصمیمات
صورت گرفته توسط آن شرکت میدانند (سی دسروم،
 .)3819والروالنیس ( )3886مسئولیت اجتماعی را
بهعنوان اخالقیات فراسازمانی یاد میکند و معتقد است
که مفهوم مسئولیت اجتماعی را میتوان از بیشتر
نظریههای اخالق استنباط و استخراج کرد .سرتو و
گراف ،مسئولیت اجتماعی را اینطور تعریف کردهاند:
«تعهد و تکلیف مدیریت به انجام کارهایی که حافظ و
ارتقادهنده رفاه جامعه و عالیق بنگاه باشد ».کنت هاتن
و ماری هاتن مسئولیت اجتماعی را از منظر ذینفعان
تعریف کردهاند« :بحث مسئولیتهای اجتماعی وقتی
مطرح میشود که در مدیریت ذینفعان خللی واردشده
باشد .بیتوجهی بنگاه به ذینفع خارجی ،سبب بروز
پیامدهای ناگوار برای مصرفکننده کاالی آن بنگاه
میشود و به این ترتیب حریم و مرز جامعه شکسته
میشود .پس مسئولیت اجتماعی ،مسئولیت مدیر
آیندهنگر است( ».طاهری گودرزی و همکاران)1961 ،
پیشینه تحقیق
طاهری گودرزی و همکاران ( )1969مسئولیت اجتماعی
یکی از وظایف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن
جامعه است بهنحویکه هدف اولیه سازمان یعنی حداکثر
کردن سود را صورتی متعالی ببخشد .همانگونه که در این
تعاریف مالحظه میشود در رابطه میان شهروندان و
سازمانها مسئولیت اجتماعی تعهدی است که نشانگر لزوم
انجاموظیفه سازمانها نسبت به اعضا و افراد جامعه است و
اگر مدیران در انجام این وظیفه بکوشند نقش خود را در
اعتمادسازی میان مردم بهدرستی ایفا کرده و سرمایه
اجتماعی را توسعه میبخشند.
نرون ( )1661نظریه مسئولیت اجتماعی رسانهها درواقع
واکنشی بود به نقدهای لیبرالیسم و خطر انحصار
رسانهای .در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم و
دوره موسوم به "سرمایهداری متأخر" در این دوره
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بیشتر رسانههای مهم امریکا در انحصار چند فرد خاص
قرار گرفت که عمدتاً قدرت اقتصادی ،سیاسی و تقنینی
کالنی را در اختیار گروههای محدودی قرار میداد .در
دوره ریاست جمهوری روزولت ،هنری لوک ،از
گردانندگان نشریه تایمز به رابرت هاچینز پیشنهاد
تأسیس کمیسیونی برای بررسی موضوع و عملکرد
رسانهها داد .این کمیسیون مشهور به کمیسیون هاچینز
در سال  1611در دانشگاه شیکاگو تشکیل شد و
بهعنوان گام آغازین نظریه مسئولیت اجتماعی شناخته
میشود.
آرمسترانگ ( )1961گاهی مواقع احساس مسئولیت با
حرفه گرایی گره میخورد و آن در فرهنگ لغت
آکسفورد عبارت است از شغلی که در آن دانش حرفهای
بهعنوان قسمتی از بخش آموزش برای کاربرد حرفه
خاص به کار میرود یا کوششی جمعی که بر اساس آن
کار هنری بنانهاده شده است .حرفه گرایی به این
صورت هم تعریف میشود :کیفیت ،ویژگی ،روش و
رفتار حرفهای؛ بهعنوان یک شغل خاص به بیانی
سادهتر حرفه گرایی میتواند بهصورت رفتاری تعریف
شود که توسط مردم به نمایش گذاشته میشود؛ مردمی
که خدمات و توصیههایی فراهم میکنند که نیاز به
تخصص دارد و تحت استانداردهای رفتاری پذیرفتهشده
یا از پیش تعیینشده هستند.
مونیکا و همکاران ( )3811مسئولیت اجتماعی مجموعه
وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ
و کمک به جامعهای انجام دهد که در آن فعالیت
میپردازد .بر این اساس مسئولیت اجتماعی نزد
متفکران معانی مختلفی دارد :مونیکا و همکارانش
مسئولیت اجتماعی را ارائه روشهایی میپردازد که
سازمانها در فضاهای کسبوکار خود به آن عمل
میکنند و پاسخگوی توقعات جامعه ،انتظارات قانونی،
اخالقی و اجتماعی ،اقتصادی و محیطی کارکنان،
سهامداران ،مشتریان ،دولت ،تأمینکنندگان و تمامی
ذینفعان هستند.
کراوتر و سیفی ( )1961مسئولیت اجتماعی مفهومی
آنگلوساکسون است که ابتدا در انگلستان و سپس در
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آمریکا توسعه داده شد؛ اما منتقدان بر این عقیدهاند که
این مدل فقط بر اساس حاکمیت آنگلوساکسون بود که
تابهحال موردنیاز مسئولیت اجتماعی شرکتی بوده است.
آنها همچنین بیان میکنند که روش توسعهیافته
آنگلوساکسون است که به نظریه بازار آزاد منجر
میشود و بهعنوان یک ساز و کار میانجی گر و پذیرای
قدرت در خاتمه بخشیدن به مالکیت و منافع فردی به
شمار میرود .این دلیل باعث شده تا احساس مسئولیت
جمعی ازمیانرفته و احساس مسئولیت اجتماعی از
تجارت دور شده و از بین برود؛ بنابراین در این روش،
مانند همان اتفاقی که برای توسعه مقررات حاکمیت
شرکتی ،رخ داد ،باید تجدیدنظر و نوآوری صورت گیرد
تا مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز ضرورت پیداکرده و
شکل بگیرد.
مبانی نظری
"لویز هودجیز" مسئولیتهای مطبوعات را به سه
بخش الزامی ،مشارکتی و درونی تقسیم میکند:
الف -مسئولیت الزامی :در مطبوعات هنگامی است که
دولتها مسئولیتهای مطبوعات را مشخص میکنند
آنگونه که برای یک ناظر خارجی ساختار رسانه رخ
میدهد .مسئولیتهایی ازا ین دست در مطبوعات
ایاالت متحده اندک هستند .چراکه دولت ،الزامات منفی
مانند پرهیز از انجام رفتارهایی مشخص مانند افترا و
ترور شخصیت را مشخص میکند اما الزامات مثبت
مانند "هر رفتاری" را تعیین نمیکند مانند انتشار
سخنرانی رئیسجمهور یا حاکم ایاالت بنابراین
روزنامهنگاران بهصورت کامالً فهرستوار عمل میکنند
نماینده برای پوشش اخبار و حوادث معین انتخاب
میگردد تحریرگر مسئولیتهای منفی و مثبت دارد.
ب -مسئولیتهای مشارکتی :مطبوعات در ایاالتمتحده
از طریق یک منشور و نه بر اساس یک قرارداد رسمی
مکتوب به مسئولیت خود در قبال جامعه میپردازد ولی
این موضوع از واقعگرایی و نفوذ وی نمیکاهد بلکه
جامعه به مطبوعات ،آزادی عمل میبخشد با این فرض
که نیاز وی به اطالعات و نظرات را برآورده میکند .این
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موضوع از منظر قالب به یک عقد ازدواج شبیه است
بنابراین الزامات اختصاصی بهدقت مشخص نیست و
نهادهای رسانه به نیاز مردم اهتمام میورزد و در انتخاب
محصوالت این نهاد آزاد است.
پ -مسئولیت درونی (خود مسئولیتی) :بهطوریکه
اهالی مطبوعات در ذهن خود احساس به تالشی
ارزشمند را تقویت کرده و بهمحض اراده ،خود را ملزم
به جستجوی مبانی و خدمت به دیگران میدانند اینان
به تصمیم خود اینگونه مینگرند که بهعنوان اهالی
مطبوعات فعالیت کنند چراکه رسالتی شریف است.
بیش از اینکه فعالیت در یک روزنامه باشد .یا بنا به
گفته "لوثر کینگ" یک ندای درونی و قوی در وجود
آنهاست تا متمایز بوده و الزامات ویژه داشته باشند
(ر.ک محمد.)3889 ،
در خصوص مسئولیت اجتماعی ،یکی از
پذیرفتهشدهترین این تعریفها توسط کرول در سال
 1616ارائه شد که مسئولیت اجتماعی ( )SRدر یک
کسبوکار را با چهار الزام تعریف کرد :اقتصادی،
قانونی ،اخالقی و اختیاری/داوطلبانه .در سال 1661
کارول مدلی جامعتر را با یک هرم چهار مرحلهای ارائه
داد .در پایینترین قسمت هرم مسئولیت اقتصادی وجود
دارد که شرکت را ملزم به کمک به ایجاد ثروت در
جامعه درحالیکه این ثروت به شکل مشروع به دست
آید میکند (گلپایگان  .)1961جنبه اقتصادی ،به گفته
کارول باید با رعایت احترام به قانون (مسئولیت حقوقی)
باشد که در مرحله دوم هرم قرار دارد .مسئولیت اخالقی
در جایگاه سوم هرم است و درنهایت در نوک هرم
فعالیتهای داوطلبانه و اختیاری برای رفاه جامعه قرار
دارد( .شکل )1
اینکه چرا باید مسئولیت اجتماعی را در سازمان خود
داشته باشیم به دلیل مزایایی است که همراه خود به
سازمان میآورد؛ این مزایا شامل مدیریت ریسک،
صرفهجویی در هزینه ،دسترسی به سرمایه ،ارتباط با
مشتری ،مدیریت منابع انسانی و ظرفیت نوآوری است.
در طی سالیان تعاریف متعددی از مسئولیت اجتماعی
ارائهشده است که اگر آنها را مطالعه کنیم متوجه
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میشویم که در هرکدام بخشی از مسئولیت اجتماعی
شرکتی دیده میشود .کمیسیون اتحادیه اروپا در سال
 3811مسئولیت اجتماعی شرکتی را "مسئولیت جامعه
در مقابل تأثیر آن روی جامعه" بیان میکند .بنا به
تعریفی از سازمان ملل متحد مسئولیت اجتماعی
شرکتی "بررسی نقش کسبوکار در جامعه و به حداکثر
رساندن تأثیرات مثبت اجتماعی کسبوکار" است.
دالشرود در مقالهای در سال  91 ،3889تعریف از
مسئولیت اجتماعی شرکتی را از  31مرجع مختلف بین
سالهای  1638تا  3889جمعآوری کرد و ابعاد مختلف
این تعاریف را بررسی کرد .دالشرود  1بعد مختلف را در
تمامی تعاریف پیدا کرد:
مسئولیتهای اجتماعی رسانه
ابراهیم العواجی ( )1663استاد دانشگاه نایف عربستان
در خصوص مسئولیتهای اجتماعی رسانه معتقد است:
بهناچار باید از چهار منظر به وسایل ارتباطجمعی
نگریست:
 -1مسئولیت میهنی اجتماعی :این مسئولیت،
برگرفته از متنها نیست ،بلکه سیاست تبلیغاتی
(رسانهها) بهصورت واضح مشخصشده است:
بهعنوانمثال مسئولیتی مشخص که در حفظ جامعه و
ارزشهای دینی و اجتماعی آن نمود پیدا میکند .اکنون
این سؤال مطرح است آیا دستگاههای رسانهای
(ارتباطجمعی) میتواند بگوید :ما مسئول امنیت و
پیشگیری از جرم نیستیم و نهادهای امنیتی ،آموزشی یا
خانواده مسئول امنیت میباشند؟
 -2قدرت اثرگذاری :تا چه اندازه ،دستگاههای
اطالعرسانی ،از توانایی انجام نقش و ایفای
مسئولیتهای محوله را دارد؟ با این فرض که این
دستگاهها به مسئولیتهای خود واقف هستند ،آیا از
ابزارهای اثربخش برخوردار میباشند؟ آیا از قدرت
اثرگذاری بهرهمند میباشند؟ در حقیقت ،قدرت را نه با
معیارهای مادی بلکه میزان احترام جامعه به آن
میسنجند؛ هنگامیکه وسایل مختلف ارتباطجمعی از
احترام جامعه بهرهمند باشند ازاینجا ،حرکت آن بهسوی
اثرگذاری و توانمندی در این خصوص آغاز میگردد.
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هرچند امکاناتی اندک داشته باشد ،بازهم اثربخش است
و اگر مادهای که بهواسطه آن این توانمندیها به کار
گرفته میشود ،مثبت و در مسیر حل مسائل جامعه
باشد ،یقیناً ،از تأثیر بیشتری برخوردار است و اگر منفی
باشد ،در برخی موارد و بهصورت ناخواسته ،خالء ایجاد
میکند و درنتیجه جامعه را به رویکردهایی سوق
میدهد که با رویکردهای سیاسی آن در تعارض است؛
بنابراین ،رهیافت بنیادین ،توانمندی آن جلب احترام
جامعه و ارج نهادن به آن است.
 -1آگاهی :در حقیقت ،حتی باوجود مسئولیت و
توانمندیها و توانایی جلب احترام ،ناچار باید دانست تا
چه میزان ،وسایل ارتباطی و اهالی رسانه نسبت به
وظیفه و نقش امنیتی ،آگاهی کسب نموده است؟ و آیا
ممکن است هزار نفر از اهل رسانه ،روزنامه نگار،
مجری ،نویسنده و کارگردان را گرد هم آورده و از آنان
بپرسیم :آیا شما مسئولین امنیتی هستید .آیا ممکن
است پیش از اینکه بهصورت دقیق بیندیشید ،پاسخ بله
بگویند؟ گمان میکنم ،همینکه بگویند :خیر ،چهبسا ما
غافلگیر شویم؛ بنابراین بهناچار باید ابتدا یک وضعیت
آگاهی بخشی نزد آنان ایجاد کنیم ،ولی چگونه آگاهی
بخشی صورت میگیرد؟ (ر.ک العواجی .)1663 ،در
واقع ،هوشیاری در خانواده ،سپس مدرسه و جامعه
شکل میگیرد و آیا نهادهای امنیتی در کشور اقدام به
ایفای نقش خود در رشد این هوشیاری و جستجوی آن
و آشنایی با آن نزد وسایل ارتباطی (رسانه) و توسعه و
سوق دادن آن به سمتی میشود که کامالً هوشمند،
مثبت و اثربخش باشد؟ بدین خاطر که ما نمیخواهیم
تنها وسایل اطالعرسانی (رسانه) را مذمت کنیم ،بلکه
میگوییم ،باید رشد آگاهی نسبت به مسئولیت میهنی
در برابر امنیت ،از طریق خانواده و مدرسه شکل گیرد و
نهادهای امنیتی نقشی کامالً جدی در تبلور این نقش و
تأمین ابزارها و ملزومات مختلف آن اعم از اطالعات در
برابر وسایل اطالعرسانی و اهالی رسانه دارند تا بتوانند
اثرگذار باشند .پس اگر از اطالعات بیبهره باشند،
حضور آنان بیفایده خواهد بود ،چراکه هیچ عمل یا
حضوری که بر اساس ،اطالعات صحیح نباشد ،نتایجی
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نادرست در پی خواهد داشت ،پس بهناچار نقش
نهادهای امنیتی به میان میآید که اطالعاتی در اختیار
دارد ،آگاهی نمیتواند پیش از فراهم شدن اطالعات
برای جامعه از طریق وسایل اطالعرسانی (رسانه) شکل
گیرد (ر.ک العواجی.)1663 ،
 -4تالش علمی :آخرین رکن این موضوع است،
بنابراین مسئولیت ،توانمندی و آگاهی ،درصورتیکه
تالش علمی ،نقش خود را ایفا نکند ،بهتنهایی کافی
نیست ،این تالش ،زمینهساز سه عنصر دیگر است .این
تالش چگونه باید باشد؟ در اینجاست که نقش اهل
رسانه ،پیش از نقش نیروی امنیتی در خصوص
مسئولیت مبارزه با جرم در جامعه در طول مراحل
نخستین شکلگیری انسان مطرح میگردد .چراکه تأثیر
رسانه در مرحله آگاهی بروز مینماید ،انسان میتواند
برنامهای را مشاهده کند ،ببیند یا بخواند و آن را
فراگیرد و در اینجا نقش دستگاههای رسانه نه در سخن
گفتن از جرم ،بلکه در رشد انسان صالح جلوهگر
میشود؛ بنابراین مسئولیتهای ما این است که این
تأثیر را دریابیم و در جستجوی حد وسط این خط
مستقیم مابین آرمانگرایی که در آرزوی تحقق آن
هستیم و همچنین شرایطی که امکان وقوع آن در
جوامع ما وجود دارد ،بهطوریکه شرایطی بدتر از اوضاع
آنان نداشته بلکه از شرایط پیشرفت علمی و تکنولوژی
بهتر برخوردار باشیم ،چراکه ما بسیاری از موانع ذاتی را
پشت سرنهاده و بهسادگی در معرض عوامل اثرگذار
خارجی قرارگرفتهایم .نقش رسانه در اینجا و درنتیجه
شخصیت ملی و ساختار آن مطرح و از طریق تمامی
ابزارها و لوازم رسانهای در دسترس و بدون بهکارگیری
واژه امنیت یا جرم مطرح میگردد؛ و تنها هدف ،ساخت
یک انسان سالم .هنگامیکه رویکرد ما دائماً در مسیر
تحقق ارزشها و سوق دادن جامعه به پایبندی به
ارزشهای بنیادین ما باشد ،به باور من ،مشکل اساسی
را حل کردهایم ،با توجه به این مسئله که این موضوع،
آنچنانکه مدنظر است رخ میدهد و ضمن خوشبینی
و پایبندی به ارزشها و توان و نیروی خود ،نباید
فریبخورده و تصور کنیم که از هرگونه تأثیر خارجی به
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دور هستیم چراکه ما در گذشته جوامعی بسته بوده و
اکنون بهواسطه ابزارهای اثرگذاری و اطالعات و کثرت
جابجایی و سفر و تماس با دنیای خارج ،بخشی از دنیا
گشتهایم .بهطوریکه عوامل اثرگذار خارج از اراده ما
شده است؛ بنابراین ما در رقابت با نیروهایی توانمندتر از
خود هستیم ،چراکه تأثیرات آنها مرتبط با اموری است
که از جذابیت و اثرگذاری بیشتر برخوردار است؛
بنابراین ،دستگاههای رسانه ،مسئولیت بزرگی بر دوش
دارد که همان مبارزه با این تأثیرات است و اگر در
انجام این امر موفق باشد ،توانسته است نوعی تعادل
برقرار کند ،بهطوریکه نیروهای اجتماعی دیگر،
مسئولیتهای خود را بهصورت بیطرف انجام میدهند
و مهم این است که نیروهایی قدرتمندتر از عوامل ثابت
در جامعه پدید نیاید ،این همان نقش مستقیم رسانه
یعنی آشنایی با پدیدههای مجرمانه بهصورت مداوم و
در سطح وسیع و مقابله با آن از طریق بهکارگیری
ابزارهای دسترس رسانه است ،ولی همراه با تداوم،
چراکه نقش رسانه مبارزه با جرم است و میتوان گفت:
نزد اهالی رسانه آگاهی کافی از مسئولیت امنیتی و
پدیدههای مجرمانه و چگونگی توسعه و شکلگیری آن
وجود ندارد (ر.ک بیابانی.)1961 ،
استاندارد مسئولیت اجتماعی
در سال  ،3818استاندارد بینالمللی جدیدی با نام ایزو
 39888معرفی شد .این استاندارد مربوط به مسئولیت
اجتماعی و پایداری است و اصول راهنمای وظایف و
رفتار مسئوالنه اجتماعی را پیشنهاد میدهد .این
استاندارد الزام قانونی و گواهینامه نیز ندارد و درنتیجه با
استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ایزو متفاوت
است .اگرچه این استاندارد با مفهوم جاری خود
مجموعهای از مقررات و اصول توافقی جهانی است که
از قبل وجود دارند ،اما امید است که این جریان و
حرکت روبهجلو در پیادهسازی بینالمللی این استاندارد
ادامه پیدا کند .در این سند تأکید شده است که حاکمیت
مؤثر باید بر اساس اشتراکگذاری اصول مسئولیت
اجتماعی باشد؛ یعنی اصولی همچون مسئولیتپذیری،
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شفافیت ،رفتار اخالقی ،احترام به منافع ذینفع ،احترام
به نقش قانون ،احترام به معیارهای بینالمللی ،اخالق
حرفهای و احترام به حقوق بشر را در تصمیمگیریها و
پیاده سازهای خود موردتوجه قرار دهند.
استاندارد ایزو  39888برای هدایت تمام سازمانها فارغ
از نوع اندازه و محل آنهاست در مسائل زیر است:
 -1مفاهیم تعاریف و اصطالحات مربوط به مسئولیت
اجتماعی؛
 -3پسزمینه روند و ویژگیهای مسئولیت اجتماعی؛
 -9اصول و شیوههای مربوط به مسئولیت اجتماعی؛
 -1موضوعات و مسائل اصلی مربوط به مسئولیت
اجتماعی؛
 -1یکپارچهسازی اجرا و ترویج رفتار مسئولیت
اجتماعی در سازمان و در سیاستگذاریها و اقدامات و
در تمام حوزههایی که نفوذ دارد؛
 -9شناسایی و تعامل با ذینفعان؛
 -1ایجاد ارتباط با الزامات و کارایی و دیگر اطالعات
مربوط به مسئولیت اجتماعی؛
این استاندارد با آنچه از قبل در مورد مقررات و اصول
حاکمیت مانند مدل آنگلوساکسون کامالً متفاوت است.
در مدل آنگلوساکسون انگیزه اصلی کسب سود و منافع از
بازار آزاد تجارت است و استفاده از قدرت یک فرد برای
هدف کسب یا رسیدن به هدف را ترویج میکند .درواقع
سبک منفعتطلبی در این مدل باعث از دست دادن حس
مسئولیت در خصوص جامعه و نیز از بین رفتن حس
مسئولیت اجتماعی در کسبوکار میشود .بر اساس
استاندارد مسئولیت اجتماعی حاکمیت سازمانها باید
فرایندها سیستمها ساختارها یا مکانیزمهای دیگری پیاده
کنند تا بتوانند اصول و تجربیات مسئولیت اجتماعی را بکار
بگیرند .بر طبق ایزو  39888سازمان در روندهای
تصمیمگیری و زیرساختها باید قادر به انجام موارد زیر
باشد:
 توسعه راهبردها و اهدافی که تعهد به مسئولیت اجتماعیرا نشان دهد.
 -تعهد و پاسخ گوی رهبری سازمان را نشان دهد
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 محیط فرهنگی مناسبی را در سازمان ایجادکننده در آناصول مسئولیت اجتماعی به اجرا گذاشته شوند.
 یک سیستم مشوقهای مالی و غیرمالی در خصوصمسئولیتپذیری افراد ایجاد کند
 از منابع مالی طبیعی و انسانی بهطور مفید و بهرهوراستفاده نماید
 فرصت برابر برای تمام زیرگروههای سازمانی و اقلیتهامانند زنان گروههای مذهبی و قومی ایجاد کند با بتوانند
پستها و مشاغل مدیریتی را در سازمان به دست آوردند.
 بین نیازهای حال و نیازهای نسل آینده و ذینفعانسازمان توازن ایجاد کند.
 ارتباط دوسویه با ذینفعان ایجاد کند و حوزههای توافق وعدم توافق یا نارضایتیها را شناسایی کرده تا از طریق
مذاکره تضادهای موجود حل شوند.
 برای مشارکت مؤثر همه سطوح کارمندان سازمان درفعالیتهای مسئولیت اجتماعی انگیزه ایجاد کند.
 سطح قدرت حاکمیت مسئولیت و ظرفیت افراد را متعادلکند که به نفع سازمان تصمیمگیری کنند.
 در مورداجرای برنامههای شرکت طوری تصمیمگیریکند که مطمئن شود این تصمیمات مسئولیت اجتماعی را
حمایت میکنند و تعیین کند چه کسی پاسخ گوی نتایج
تصمیمات و فعالیتهای سازمان است چه نتایج مثبت باشند
و چه منفی.
 در دورههای زمانی مختلف فرایندهای حاکمیت سازمانرا ارزیابی و بازنگری کرده و سپس فرایندها را بر اساس
نتیجه بازنگریها و تغییرات سازمانی بهروز کند.
پاسخگویی در استاندارد ایزو  39888چنین بیان میشود
که یک سازمان برای تصمیمات و فعالیتها به اعضای
حاکم سازمان مقامات قانونی و در سطح وسیعتر به
ذینفعانش پاسخگو بوده و جواب قابل قبولی داشته
باشد .برای اینکه مسئله روشنتر شود ،پاسخگو بودن را
ارائه گزارشها یا آنچه در مورد آن مسئولیت داریم
معنی میکنیم .پاسخگویی چنین توضیح داده میشود
که یک شرکت بهجای اینکه فقط در برابر صاحبان
سازمان یا سهامداران شرکت مسئول باشد ،بهصورت
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مجزا و جداگانه نسبت به همه افراد آن شبکه
مسئولیتهایی دارد.
یک شرکت باید در مورد نتایج فعالیتهای خود نیز
پاسخگو باشد و برای تکرار نشدن هر نوع فعالیت منفی
راههای جلوگیری ارائه دهد؛ بنابراین پاسخگویی از
اصل شفافیت پیروی میکند .در مورد شفافیت شرکت
باید اطالعات مربوطه را به ذینفعان آشکار را نشان
دهد و پاسخگویی مفهومش این است که چنین
اطالعاتی را آشکار نماید.
بهطورکلی یک نظر جمعی برای چگونگی برخورد با
چنین نیازی وجود نداشته است آیا همیشه این امکان
وجود دارد که فقط به گزارشهای خود شرکت متکی
بود؟ آیا باید گروه سومی وجود داشته باشد تا به نفع
همه ذینفعان موشکافی و بررسی دقیق انجام دهد؟
مخالفت بعضی از کشورها در صنایع ملی آنها و
تالشهایی برای مقابله کردن علیه استاندارد بینالمللی
تأثیر نامطلوبی روی اجرای مؤثران خواهد گذاشت .این
حقیقت در بخشهای مختلف ایزو  39888قابلمشاهده
است .ایزو  39888یک استاندارد در سیستم مدیریتی
نیست بلکه اینیک استانداردی برای راهنمایی
مسئولیت اجتماعی سازمانها در نظر گرفتهشده است و
میتواند بهعنوان بخشی از سیاستگذاریهای عمومی
لحاظ شود (گلپایگانی.)1961 ،
نتیجهگیری
رسانهها در حقیقت سازمانهایی پیچیده و نهادهای مهم
اجتماعی هستند که با مخاطب سازمانهای مختلف
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،حوادث و اتفاقهای جامعه
بهطور وسیع و گسترده در تعامل هستند (ر.ک جیوکس،
 .)3881یکی از موضوعات بسیار مهمی که در رسانه و
همینطور سازمانهای رسانهای بسیار مهم و حائز
اهمیت است ،مسئولیت اجتماعی نام دارد .مسئولیت
اجتماعی رسانهها بدین معنی است که تولیدکنندگان
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برنامههای رسانهای نسبت به مخاطبان خود باید مسئول
باشند .مسئولیت اجتماعی و تعهد فردی از شاخصههای
بارز اهالی رسانه یا اهل مطبوعات است.
عالوه بر این یک رسانه بهجز اطالعرسانی درست،
دقیق و بهموقع که وظیفه ذاتی آن است ،در قبال
شهروندان مسئولیت اجتماعی دارد و مسئولیت اجتماعی
رسانه ،ماندن در کنار مردم و حمایت از امنیت اجتماعی
و حیثیت عمومی شهروندان است .رسانهها در چارچوب
قوانین و مقررات فعالیت میکنند و اطالعرسانی از همه
موضوعات موردعالقه مخاطب ،وظیفه آنهاست ،اما
یک نکته ظریف هم در اینجا وجود دارد و آن موضوع
امکان جوسازی و بزرگنمایی رویدادها باهدف
اثرگذاری بر تصمیمات و سیاستهاست .این اتهام را
هرکسی میتواند به یک رسانه وارد کند ،حتی در
کشورهای غربی هم رسانهها را متهم میکنند که آنها
بعضی وقایع کماهمیت را با اهداف خاص و تحت تأثیر
البیهای قدرتها؛ مهم و بزرگ جلوه میدهند و از
کنار بعضی رویدادهای مهم عبور میکنند (باستانی،
 .)1969بههرحال آنچه در همه جوامع از جمله کشور ما
حاکم است ،قوانین و مقررات است .همه باید در مقابل
قانون خاضع باشند ،اما کسی هم نباید فراتر از قانون،
بخواهد برای اطالعرسانی رسانهها محدودیت ایجاد
کند .ما فرایند هیئت نظارت و هیئت منصفه و دادگاه
مطبوعات را داریم .درصورتیکه رسانهای از چارچوب
قانون خارج شد ،قانونگذار پیشبینی نحوه برخورد
قانونی با آن را مشخص کرده است ،اما فشار غیرقانونی
به رسانهها و نامساعد کردن فضای فعالیت رسانهای ،به
نفع جامعه و نظام نیست و باعث خودسانسوری و
نقصان در اطالعرسانی عمومی میشود.
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Abstract
Social responsibility is a transcendent approach that is influenced by the social impact of
individuals or organizations on their peripheral environment and whose main purpose is
to create a positive, though small, movement to society. Because today, in addition to the
mainstream services, organizations also devote part of their time and resources to
community-based activities.
The method used in this article is of a practical nature and of descriptive-analytical type.
Social responsibility is one of the issues that has been raised by communications experts
and UNESCO in the field of press and media for many years. Accordingly, the media
have the right to criticize and challenge them from different organizations, but they
themselves are also responsible for the interests and needs of society, and they must be
held accountable, as they mislead public opinion with their mistakes.
Media as the most influential cultural institution can effectively and successfully
implement the rule of law and fight against the rule of law. The presence of media in
today's world is a sign of freedom of expression and solidity to defend the rights of
citizens and citizens, and the sense of responsibility will awaken society and respond to
the organizations and the state.
Keywords: Media, Social Responsibility, Press, Citizens' Rights.

