خلق ارزش مشترک اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
در بنگاههای اقتصادی

شاهین شایان آرانی
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بحــران مالــی ســال  2008میــادی ،تأثیــرات
بســیار منفــی اقتصــادی و اجتماعــی را در اکثــر
کشــورهای دنیــا بهوجــود آورد .عوامــل مؤثــر
در ورشکســتگی نهادهــای فعــال در حوزههــای
اقتصــادی ،عــدم رعایــت اخــاق حرفــهای
یــا ” ”Professional Ethicsو اصــول
حاکمیــت شــرکتی )Shayan, 2014( 1یــا
“ ،”Corporate Governanceفراگیــری
اختــاس و تقلــب و درنهایــت ترویــج فرهنــگ
حــرص ،طمــع و توجــه شــدید بــه ســوددهی
و عملکردهــای کوتاهمــدت بــوده اســت .ایــن
ورشکســتگیها منجــر بــه بیــکاری کارکنــان
و ایجــاد تبعــات اجتماعــی بســیار زیــانآور
و فراگیــر شــد .ایــن رخدادهــا ،اعتمــاد و

اطمینــان جامعــه را نســبت بــه عملکــرد
بنگاههــای اقتصــادی ،بســیار کاهــش داد تــا
ـدی کــه عامــل اصلــی بحــران مالــی ســال
حـ ّ
 2008میــادی ،ایــن روحیــات خــاص حاکــم
بــر بنگاههــای اقتصــادی تلقــی شــد.
در جهــت مدیریــت «بحــران اعتمــاد ایجــاد»
شــده یــا “،”Crisis of Confidence
بنگاههــای بــزرگ اقتصــادی نســبت بــه نحــوۀ
تأثیرگــذاری عملکــرد خــود در حوزههــای
فرهنگــی ،اجتماعــی و زیس ـتمحیطی بازنگــری
جــدی را شــروع کردنــد .طراحــی و تلفیــق
فعالیتهــای انساندوســتانۀ شــرکتها یــا
“ ،”CorporatePhilanthropyاز قبیــل کمکهــای
بالعــوض و خیریـهای بــه مؤسســات و نهادهــای
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عامالمنفعــه ،فعالســازی مســئولیتهای
اجتماعــی شــرکتی یــا “Corporate Social
 ”Responsibilityبهعنــوان یــک تکلیــف
اجتماعــی تعریفشــده بــرای بنگاههــا ،از
ایــن قبیــل بازنگریهــا بودنــد .اقدامــات دیگــر
شــامل ارائــۀ خدمــات مالــی ،تجــاری خــرد 2یــا
“ ”Micro-finance & Micro-tradeبــه پاییــن
هــرم فقــر بــا رویکــرد و نگــرش ســوددهی
و خلــق ارزشهــای اقتصــادی و اجتماعــی،
بهعنــوان روشهــای دیگــر در ایــن راســتا
موردتوجــه قــرار گرفتنــد.
چالــش و معضــل اصلــی پیــش رو در اجرایــی
نمــودن ایــن اقدامــات ،تعییــن درجــۀ
تأثیرگــذاری ،نحــوۀ ســنجش عملکردهــا و
درنهایــت پارادیــم مدیریتــی «هزینهمحــور» و
نــه «ســودمحور» بــودن ایــن اقدامــات اســت.
بهعبارتیدیگــر نحــوۀ ســنجش عملکــرد
تأثیــرات اجتماعــی خدمــات انساندوســتانه،
مســئولیتهای اجتماعــی و ارائــۀ خدمــات بــه
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پاییــن هــرم فقــر بنگاههــای اقتصــادی در یــک
دورۀ میــان تــا بلندمــدت و تأکیــد بــر تفکــر
هزینهمحــور بــودن ایــن خدمــات ،چالــش
اصلــی مدیریــت مرتبــط بــا توســعه ،پایــداری
و ثبــات یــا “،”Sustainability Challenge
ایــن نــوع فعالیتهــا تلقــی میشــود.
عــدم دارا بــودن شــاخصهای عملکــردی،
تــوان مدیریــت و تعییــن تأثیــرات اجتماعــی
و فرهنگــی را بهشــدت کاهــش میدهــد و
قضاوتهــای ســلیقهای و چهبســا سیاســی
را بــر مدیریــت ایــن فعالیتهــا حاکــم
میکنــد .مضافــاً اینکــه ،عــدم تــوان ایجــاد
ســودزایی مبتکرانــه در فعالیتهــای فرهنگــی
و اجتماعــی باعــث کاهــش تــوان جــذب منابــع
الزم بــرای رشــد ،توســعه و بقــای اینگونــه
تأثیرگذاریهــا و درنهایــت دارا بــودن مقیــاس
الزم بــرای ثبــات و دوام کار شــده اســت.
اگــر بتــوان بهصــورت مبتکرانــه مــدل
و ســاختاری مدیریتــی را متصــور شــد
کــه از طریــق فعالیتهــای اقتصــادی،
نیازهــای فرهنگــی ،اجتماعــی و محیطــی
را بــا رویکــرد ســودمحوری برطــرف کنــد،
ارزشآفرینــی اقتصــادی و اجتماعــی مشــترک
بهوجــود خواهــد آمــد و در راســتای تــوان
رشــد و بقــای ایــن فعالیتهــا بهصــورت
خودجــوش ،اطمینــان الزم حاصــل خواهــد
شــد .بدینصــورت ارزشآفرینــی اقتصــادی و
اجتماعــی مشــترک و بهصــورت پایــدار توســعه
و رشــد خواهــد کــرد.
در ایــن راســتا ،از ســال  2011میــادی ،متفکران
مدیریتــی از قبیــل آقایــان مــارک کریمــر ،مایکل
پورتــر و شــان کــول از دانشــگاه هــاروارد بحــث
جدیــدی را در قالــب «خلــق ارزش مشــترک»
یــا" "Creating Shared Value- CSVمطــرح و
پیگیــری کردهانــد (.)Porter, Kramer, 2011
جالــب اینکــه بــرای اولیــن بــار در رتبهبنــدی
ســاالنۀ  100شــرکت برتــر دنیــا کــه توســط
دانشــکده مدیریــت دانشــگاه هــاروارد در ســال
 2015صــورت گرفــت ،ارزشآفرینــی اقتصــادی

و اجتماعــی ایجادشــده بهصــورت مشــترک در
رتبهبندیهــا در نظــر گرفتهشــده اســت .ایــن
در صورتــی اســت کــه تــا قبــل از ایــن تاریــخ،
رتبهبندیهــای صــورت گرفتــه ،صرفــاً بــا
لحــاظ شــاخصهای ارزش اقتصــادی ایجادشــده
در نظــر گرفتــه میشــد (.)Ignatius, 2015
در ارزیابیهــای ســال  2015میــادی ،وزن
ارزشآفرینــی اقتصــادی  80درصــد و وزن
ارزشآفرینــی اجتماعــی 20درصــد تعییــن
شــده اســت .در همیــن ســال ،برمبنــای صرف ـاً
ارزشآفرینــی اقتصــادی شــرکت آمــازون رتبــه
اول ولــی بهصــورت مــدل مشــترک اقتصــادی
و اجتماعــی رتبــه  87را دریافــت کــرده اســت.
برتریــن شــرکت دنیــا با رویکــرد مدل مشــترک
بــرای ســال  2015میــادی شــرکت خدمــات
بهداشــتی نــوو نوردیســک از دانمــارک بــا رتبــه
 6در ارزشآفرینــی اقتصــادی و رتبــه  15در
ارزشآفرینــی اجتماعــی تعییــن شــده اســت
( .)Ignatius, 2015بایــد توجــه داشــت کــه ایــن
ارزشــیابی ترکیبــی حاصــل از ارزشآفرینــی
اقتصــادی و ارزشآفرینــی اجتماعــی مرتبــط
بــا مســئولیتهای اجتماعــی بــا رویکــرد
هزینهمحــوری اســت؛ درصورتیکــه مــدل
خلــق ارزش مشــترک اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی ارائهشــده توســط پورتــر و کریمــر
نگرشــی متفــاوت را ارائــه میدهــد.
خلــق ارزش مشــترک اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی
خلــق ارزش مشــترک اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی ،نگرشــی مبتکرانــه اســت کــه در آن
پــس از شناســایی نیازهــای خــاص اجتماعــی،
فرهنگــی و زیســتمحیطی ســعی در تأمیــن
آن بهعنــوان یــک فرصــت ســرمایهگذاری و
طراحــی مشــترک تأمیــن ایــن نیازهــا بهعنــوان
یــک فرصــت درآمدزایــی بــا دیگــر فعالیتهــای
اقتصــادی بنــگاه بــا تأکیــد بــر ایجــاد همافزایــی
متقابــل ،برنامــۀ کســبوکار بــا شــاخصهای
عملکــردی الزم ،طراحــی و مدیریــت میشــود.
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ویژگیهای روش

روشهای تأثیرگذاری اجتماعی در یک بنگاه

تأمین منابع بهصورت خیرخواهانه ،بالعوض و اختیاری به جامعه موردنیاز .تأثیرات اجتماعی حاصله بسزایی
فعالیت انساندوستانه

ایجاد نکرده و رابطه همافزایی محوری با فعالیتهای اقتصادی بنگاه ایجاد نمیکند .به دلیل هزینهمحور بودن
فعالیت ،پایداری ،توسعه و رشد این فعالیت با چالشهای جدی مواجه است.
تأمین منابع برای اجرای مسئولیت اجتماعی تعریفشده در جهت ارتقاء اعتبار و شهرت بنگاه .تأثیرات

مسئولیت اجتماعی

اجتماعی محدودی ایجاد کرده ولی بهصورت مدیریتشده و آگاهانه رابطه همافزایی محوری با فعالیتهای
اقتصادی بنگاه ندارد .به دلیل هزینهمحور بودن ،پایداری ،توسعه و رشد این فعالیت با چالش مواجه است .تا
حدی شهرت ،اعتبار و یا برند سازمانی را ارتقا خواهد داد.
تأمین منابع برای برطرف نمودن نیازهای اجتماعی و فرهنگی با رویکرد اقتصادی با تمرکز بر همافزاییهای
متقابل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطی بهصورت مدیریتشده و آگاهانه .تأثیرات اجتماعی باالیی

خلقارزشمشترکاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی

بهصورت متمرکز و مدیریتشده ایجاد کرده و آگاهانه رابطه همافزایی محوری با فعالیتهای اقتصادی بنگاه
بهصورت تلفیقی و در جهت افزایش سوددهی به وجود خواهد آورد .به دلیل سودمحور بودن ،پایداری،
توسعه و رشد این فعالیتها از اطمینان باالیی برخوردار خواهد بود .شهرت ،اعتبار یا برند سازمانی را افزایش
خواهد داد.

بــا ایــن تعریــف ،خلــق ارزش مشــترک
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی در یــک بنــگاه
بــا فعالیتهــای انساندوســتانه ،خیرخواهانــه
و مســئولیتهای اجتماعــی آن بنــگاه
متفــاوت خواهــد بــود .در ایــن روش ،رویکــرد
مدیریــت نســبت بــه فعالیتهــای اجتماعــی و
فرهنگــی بهعنــوان هزینهکــرد نبــوده اســت
بلکــه بهعنــوان یــک فرصــت اقتصــادی در
قالــب افزایــش درآمدهــا ،کاهــش هزینههــا
یــا ریســکهای مختلــف و درنهایــت افزایــش
ســوددهی تلقــی میشــود .واضــح اســت کــه
خلــق ارزش مشــترک اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی بهعنــوان یــک همافزایــی متقابــل
بیــن فرصتهــای اقتصــادی ،نیازهــای
اجتماعــی و فرهنگــی میتوانــد رابطــۀ بنــگاه
و جامعــه را مســتحکمتر کنــد.
طبــق مباحــث مرتبــط با خلــق ارزش مشــترک
اقتصـــــ�ادی ،اجتماعـــی و فرهنگـــ ی (�Por
 ،)ter, Kramer, 2011مقایســۀ ویژگــی
روشهــای مختلــف تأثیرگــذاری فعالیتهــای
اجتماعــی بهصــورت خالصــه عبارتانــد از:
خلــق ارزش مشــترک اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگی تأمیــن منابــع بــرای برطــرف نمودن
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نیازهــای اجتماعــی و فرهنگــی بــا رویکــرد
اقتصــادی بــا تمرکــز بــر همافزاییهــای
متقابــل اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و
محیطــی بهصــورت مدیریتشــده و آگاهانــه.
تأثیــرات اجتماعــی باالیــی بهصــورت متمرکــز
و مدیریتشــده ایجــاد کــرده و آگاهانــه
رابطــه همافزایــی محــوری بــا فعالیتهــای
اقتصــادی بنــگاه بهصــورت تلفیقــی و در
جهــت افزایــش ســوددهی بــه وجــود خواهــد
آورد .بــه دلیــل ســودمحور بــودن ،پایــداری،
توســعه و رشــد ایــن فعالیتهــا از اطمینــان
باالیــی برخــوردار خواهــد بــود .شــهرت،
اعتبــار یــا برنــد ســازمانی را افزایــش خواهــد
داد.
برمبنــای تعاریــف صــورت گرفتــه ،خلــق ارزش
مشــترک اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
میتوانــد از طریــق ســه محــور زیــر متبلــور
شــود:
محــور اول :شناســایی مشــتریان یــا
بازارهــای جدیــد و بازنگــری در نیازهــا،
محصــوالت ،خدمــات در حــال ارائــه
بنــگاه .بهعنوانمثــال ،ارائــۀ خدمــات
نقلوانتقــال پولــی و بانکــداری بــا تلفــن

همــراه بــه نقــاط دوردســت و پراکنــدۀ
روســتایی در آفریقــا ،برزیــل ،هندوســتان
و بنــگالدش بــا هزینــۀ پاییــن بهدلیــل
اســتفاده از بســتر و ابــر مخابراتــی ،خلــق
ارزش مشــترک اقتصــادی بهعنــوان بــازار
جدیــد خدمــات بانکــی و تأثیرگــذاری
اجتماعــی در قالــب افزایــش رفــاه افــراد در
مناطــق محــروم را بــه بــار مــیآورد.
محــور دوم :بازســازی بهــرهوری در
زنجیــرۀ ارزش بنــگاه ،مرتبــط بــا مصــرف
انــرژی ،مــواد اولیــه و نیــروی انســانی.
بهعنوانمثــال ،اصــاح فرآینــد تولیــد
کارخانــه شــیر توســط شــرکت نســتله در
مناطــق آفریقایــی خشــک و بــیآب بــه
صورتــی کــه هــدر رفتــن آب ،بــرای تولیــد
شــیر را بــه صفــر درصــد رســاند ،از مصادیــق
اقتصــادی کاهــش هزینههــای تولیــد
شــیر و کمــک بــه معضــل زیســتمحیطی
کمآبــی در ایــن مناطــق مــیرود.
محــور ســوم :بازســازی فضــای کسـبوکار
محلــی یــا منطقــهای بنــگاه از طریــق
کمــک بــه اصــاح قوانیــن و مقــررات،
ارائــۀ آموزشهــای الزم محلــی و توســعۀ
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خوشــههای تجــاری ،صنعتــی و تولیــدی.
بهعنوانمثــال ایجــاد کوریــدور کشــاورزی
در تانزانیــا بــا مشــارکت شــرکتهای ذینفــع
تولیــد و توزیــع کــود شــیمیایی در ســطح
بینالمللــی در جهــت رونــق و توســعۀ
خوشــۀ کشــاورزی صنعتــی و رونــق بــازار
محصــوالت ایــن شــرکتها در درازمــدت
و ارتقــای دانــش کشــاورزی صنعتــی و رفــاه
مــردم روســتایی منطقــه تأثیــر بســزایی
داشــته اســت .توســعۀ زیربناهــای اقتصــادی
مناطــق اندیــکا ،اللــی و بخــش عشــایری
مسجدســلیمان در جهــت ایجــاد فضــای
کســبوکار و توســعۀ فضــای کارآفرینــی در
منطقــۀ شــمال شــرق خوزســتان از دیگــر
مصادیــق توســعۀ خوشــههای صنعتــی
مرتبــط بــا خلــق ارزش مشــترک اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی در ایــران تلقــی
میشــود.
شــرکتهای بــزرگ بینالمللــی کــه در حــوزۀ
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خلــق ارزش مشــترک اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی بهصــورت ســرآمد فعــال بودهانــد
عبارتانــد از:
 .1شــرکت دیســکاوری در آفریقــای جنوبــی از
طریــق بازســازی بهــرهوری زنجیــرۀ ارزش در
صنعــت بیمــۀ بهداشــت و درمــان
 .2شــرکت وال مــارت در آمریــکا از طریــق
بازنگــری در محصــوالت و بازســازی فضــای
کســبوکار محلــی در صنعــت فروشــگاهی
 .3شــرکت بینالمللــی بریــج درکنیــا از طریــق
بازنگــری در نحــوۀ تأمیــن نیــاز خدمــات
آموزشــی در حــوزۀ آمــوزش و پــرورش
 .4شــرکت ســی.وی.اس در آمریــکا از طریــق
بازنگــری در نیــاز محصــوالت ،شناســایی
مشــتریان جدیــد در صنعــت خدمــات
بهداشــتی
 .5شــرکت بینالمللــی یــارا در نــروژ از طریــق
بازســازی فضــای کســبوکار محلــی و
منطقــهای و توســعۀ خوشــههای تجــاری،

صنعتــی و تولیــدی در صنعــت کودهــای
شــیمیایی در کوریــدور کشــاورزی تانزانیــا
(توســعۀ فضــای الزم بــا مشــارکت 60
شــرکت بــزرگ دنیــا)
 .6شــرکت نســتله در ســوئیس از طریــق
بازنگــری در نیازهــا ،محصــوالت و شناســایی
مشــتریان جدیــد و بازســازی فضــای
کســبوکار محلــی در صنعــت غذایــی و
خدمــات بهداشــتی
 .7شــرکت نــوو در دانمــارک از طریــق بازنگــری
در نیازهــا ،محصــوالت و شناســایی مشــتریان
جدیــد در صنعــت خدمــات بهداشــتی
 .8شــرکت کوکاکــوال در آمریــکا از طریــق
بازنگــری در نیازهــا ،محصــوالت و بازســازی
بهــرهوری در زنجیــرۀ ارزش
طبــق نظــرات فیتــزر ،بوکســتتی و اســتامپ
(،)Pfitzer, Bockstette and Stamp, 2013
بــرای اجرایــی کــردن مؤثــر مــدل خلــق ارزش
مشــترک اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
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در یــک بنــگاه پنــج اقــدام زیــر بایــد صــورت
پذیــرد:
 .1تعییــن هــدف :تعییــن اســتراتژی و
هدفهــای اجتماعــی و فرهنگــی بنــگاه
بهصــورت روشــن و مــد ّون
 .2تعییــن نیــاز :تعییــن نیازهــای اجتماعــی
و فرهنگــی مرتبــط بــا حــوزۀ فعالیتهــای
اقتصــادی بنــگاه
.3تعییــن روش ســنجش مشــترک :تعییــن
شــاخصهای ســنجش عملکــرد خلــق
ارزشهــای مشــترک اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی بنــگاه
 .4تعییــن مــدل عملیاتــی و اجرایــی:
طراحــی بهینهتریــن روش بــرای ایجــاد
ارزش مشــترک اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی
 .5تعییــن شــرکای احتمالــی :تدویــن
روش مناســب بــرای بــه مشــارکت گرفتــن
گروههــا ،نهادهــا و دیگــر بنگاههــای ذینفــع
تعییــن روش ســنجش عملکــرد خلــق
ارزشهــای مشــترک اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی در بنگاههــای چندمنظــور دارای
چالشهــای ویــژه اســت .در حــال حاضــر،
گروههــای تحقیقاتــی مختلفــی (Porter
 ،)et al., 2012ســعی در منضبــط کــردن
روشهای ســنجش عملکــرد این روش هســتند.
هــر بنگاهــی برحســب نیازهــای عملیاتــی خــود
میتوانــد شــاخصها و روشهــای ســنجش
عملکــرد طراحــی کنــد و تــا زمانــی کــه اهــداف
مدنظــر محقــق شــوند ،مطلــوب تلقــی خواهنــد
ّ
شــد .در صــورت مســتقر بــودن «نظــام مدیریت
ریســک جامــع» یــا “Enterprise Wide
 ”Risk Management – EWRMبــرای
شناســایی و تعییــن هزینــه ریســکهای
مختلــف ازجملــه ریســکهای اعتبــار اســمی
یــا شــهرت ،اجتماعــی و فرهنگــی و «نظــام
مدیریـ�ت همافزایـ�ی» 3یــا “�Synergy Man
 ”agementبــرای شناســایی همافزاییهــای
کمــی کــردن و ســنجش
ممکــن ،امــکان ّ
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ارزش مشــترک مهیــا میشــود .در صــورت
شناســایی موضوعــات همافزایــی کــه دارای
ارزشهــای مشــترک اقتصــادی ،اجتماعــی
و فرهنگــی هســتند و تعییــن تأثیــرات ایــن
فعالیتهــای مشــترک در افزایــش ســوددهی،
کاهــش هزینههــا و ریســکهای اقتصــادی،
اعتبــار اســمی ،اجتماعــی و فرهنگــی امــکان
ســنجش تأثیــرات ایــن فعالیتهــا بهصــورت
کمــی فراهــم میشــود .ایــن روشــی نویــن
ّ

بهعبارتیدیگر از دید ادیان
الهی« ،خلق ارزش مشترک
اقتصادی ،اجتماعی و
موجه،
فرهنگی بهصورت ّ
عادالنه و مؤثر» باید از شرایط و
ویژگیهای فعالیت هر بنگاه
اقتصادی باشد.

در نحــوه ســنجش ارزش مشــترک اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی تلقــی میشــود کــه فقــط
در صــورت وجــود نظــام مدیریــت ریســک جامع
و همافزایــی بهصــورت مــوازی در یــک بنــگاه
قابــل بــه اجــرا درآوردن اســت.
جمعبندی و پیشنهاد
مبانــی و اصــول «خلــق ارزش مشــترک»
بــا موازیــن تأکیــد شــده در اقتصــاد و
کســبوکارهای مبتنــی بــر ادیــان الهــی،
هماهنــگ و منطبــق اســت (.)Chung, 2013
طبــق ضوابــط اکثــر ادیــان ،فعالیــت اقتصــادی

موجــه ،اخالقــی بــا تأکیــد بــر خلــق ارزش
ّ
اقتصــادی و دارا بــودن ســود عادالنــه تــوأم
بــا رعایــت و تأکیــد بــر تأثیــرات فرهنگــی،
اجتماعــی و زیســتمحیطی مؤثــر ،از
اصــول تأکیــد شــده و بســیار پســندیده در
کســبوکارها بهخصــوص در دیــن مبیــن
اســام تلقــی میشــود .بهعبارتیدیگــر از دیــد
ادیــان الهــی« ،خلــق ارزش مشــترک اقتصــادی،
موجــه ،عادالنــه
اجتماعــی و فرهنگــی بهصــورت ّ
و مؤثــر» بایــد از شــرایط و ویژگیهــای فعالیــت
هــر بنــگاه اقتصــادی باشــد .در طــول تاریــخ،
اکثــر بنگاههــای اقتصــادی پایبنــد بــه ضوابــط
دینــی و اخالقــی ،ایــن تأکیــد مشــترک را در
مــدل فکــری ،مدیریتــی و اجرایــی خــود رعایت
تجــار و صنعتگــران متعــددی در
کردهانــدّ .
بخــش خصوصــی کشــورها درگذشــته و حــال
بــه دلیــل اعتقــادات و پایبنــدی بــه اصــول و
ضوابــط اخالقــی ،خلــق ارزش اقتصــادی را
در کنــار ارزشهــای اجتماعــی بهصــورت
مشــترک در نظــر گرفتهانــد .راهانــدازی
فعالیــت اقتصــادی ،نشــر کتــب در جهــت
اســتخدام و کمــک درآمــدی بــه فرزنــدان
ایتــام ،ســاخت مدرســۀ فنــی در کنــار کارخانــه
مــواد غذایــی در مناطــق محــروم در جهــت
ارتقــای آموزشهــای تخصصــی در منطقــه و
اســتخدام کادر تخصصــی الزم از منطقــه ،دو
مــورد ســاده و قابلذکــر اســت.
بــا ایــن توصیــف ،بــرای بــه اجــرا درآوردن
مــدل خلــق ارزش مشــترک اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی پیشــنهاد میشــود کــه
اقدامــات کالن زیــر در بنگاههایــی کــه ســعی
در تأثیرگــذاری باالتــر فعالیتهــای اجتماعــی
خوددارنــد ،صــورت پذیــرد:
 .1تعییــن کمیتــۀ «خلــق ارزش مشــترک
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی» بــرای
سیاســتگذاری ،هماهنگــی ،مدیریــت و
رصــد فعالیتهــای مرتبــط ،زیــر نظــر
مســتقیم باالتریــن مرجــع سیاســتگذاری
یــا هیأتمدیــرۀ بنــگاه.
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و فرهنگــی در بنــگاه.
 .2بــا توجــه بــه نــوع ،حجــم کار و اهــداف
ّ
مدنظــر فعالیتهــا ،اســتراتژی بنــگاه در صــورت فعــال کــردن ایــن نحــوۀ تفکــر منابع:
در راســتای خلــق ارزشهــای مشــترک مدیریتــی در بنگاههــای اقتصــادی کــه بــا
Chung, S.J., (2013). "Economic Relaاقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،عمدتـاً بــا رویکــرد ّ
خلقانــه ســعی در شناســایی و ایجــاد
tionship among Self, Society and
تأکیــد بــر محورهــای اول ،دوم و ســوم بــه ارزش اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و زیســت
Nation". International Journal of
درجــات مختلــف ،مصــوب و متمرکــز شــود .محیطــی بهصــورت مشــترک و تأثیرگــذاری
Asian Social Science, 3(3):622-644.
در ایــن راســتا پیشــنهاد میشــود کــه بــرد -بــرد بــرای ســرمایهگذاران و اجتمــاع
Nashville, TE.
اقدامــات زیــر توســط هــر بنــگاه اقتصــادی داشــته باشــد ،میتــوان امیــدوار بــود کــه در
Ignatius, A. (2015). "The Best-Perکنــار توســعه و رشــد ایــن نــوع فعالیتهــا
صــورت پذیــرد:
forming CEOs in the World 2015
 .iتعییــن اســتراتژی و اهــداف بنــگاه در شــاهد کاهــش مشــکالت فرهنگــی ،اجتماعــی و
- Leadership with a Conscience".
حوزههــای اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی زیســتمحیطی بهصــورت پایــدار باشــیم.
Harvard Business Review, No .iiتعییــن نیازهــای اجتماعــی ،فرهنگــی و
vember. Harvard Business School.
زیســتمحیطی مرتبــط بــا فعالیتهــای
Cambridge, MA.
مدنظــر آتــی بنــگاه پینوشتها:
اقتصــادی موجــود و ّ
Pfitzer, M., Bockstette, V. and Stamp,
 .iiiطراحــی بهینهتریــن روش برمبنــای ســه
 -1اصــول حاکمیتــی یــا راهبــری شــرکتی؛ طبــق
M. (2013). "Innovating for Shared
محــور اول ،دوم و ســوم بــرای ایجــاد ارزش ضوابــط ســازمان همــکاری و توســعۀ اقتصــادی یــا
Value". Harvard Business Review,
مشــترک اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی  ، OECDمجموعــهای از روابــط و مســئولیتهای
September Reprint R1309H. Harدر بنــگاه
تعریــف شــده بیــن مدیریــت (حــوزه اجرایــی)،
vard Business School. Cambridge,
 .ivتدویــن روش مناســب بــرای بــه مشــارکت هیأتمدیــره (حــوزه نظارتــی) ،ســهامداران (حــوزه
MA.
گرفتــن گروههــا ،نهادهــا و دیگــر مالکیتــی) و ســایر ذینفــان بنــگاه بــوده اســت کــه
Porter, M.E. and Kramer, R.M.
بنگاههــای ذینفــع
از طریــق آن اهــداف تدویــن میشــود و ابزارهــای
(2011). "Creating Shared Value:
 .vتعییــن شــاخصهای ســنجش ارزشهــای دســتیابی بــه ایــن اهــداف و نحــوۀ نظــارت بــر
How to Reinvent Capitalism and
مشــترک اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی عملکــرد ارکان روشــن خواهــد شــد.
Unleash a Wave of Innovation and
و زیســت محیطــی در بنــگاه
-2خدمــات مالــی و تجــاری خــرد؛ شــامل
growth". Harvard Business Review,
نکتــه :درصورتیکــه عــدم دارا بــودن خدمــات بانکــی ،بیمهگــری ،ســرمایهگذاری،
January-February Reprint R1101C.
نظــام مدیریــت ریســک جامــع و مدیریــت پسانــداز بازنشســتگی ،معاملــه و تجــارت کاال در
Harvard Business School. Camهمافزایــی ،پیادهســازی و فعالســازی ســطح تراکنشهــای کوچــک و خــرد بــه افــراد
bridge, MA.
ایــن دو نظــام در جهــت کمــک بــه ســنجش کمتوانمنــد ،فقیــر و اصــوالً
عملکردهــای خلــق ارزش مشــترک اقتصــادی -3 ،در ســطح پاییــن هــرم فقــر بــا فــرض
Porter, M.E., Hills, G., Pfitzer, M., Patاجتماعــی و فرهنگــی مؤثــر باشــد.
ایجــاد تــوان درآمدزایــی توســط آنــان از طریــق
scheke, S. and Hawkins, E. (2012).
 .3تعییــن مســئولین نظارتــی و اجرایــی بــرای فعالیتهــای اقتصــادی ،تلقــی میشــود.
"Measuring Shared Value - How to
محقّــق ســاختن اهــداف و برنامههــای
نظــام مدیریــت هــم افزایــی؛ نظــام مدیریتــی
Unlock Value by Linking Social and
مصــ ّوب خلــق ارزش مشــترک اقتصــادی ،اســت کــه حوزههــا و فعالیتهــای زیــر مجموعــه
Business Results". FSG Consulting.
اجتماعــی و فرهنگــی در بنــگاه.
و تشــکیل دهنــده یــک بنــگاه بــه گون ـهای بــا هــم
Boston, MA.
 .4در راســتای فرهنگســازی و تأثیرگــذاری هماهنگــی و تعامــل پیــدا میکننــد کــه ارزش
بــاال ،برگــزاری جلســات هماهنگــی و ارائــۀ افــزوده حاصــل از ایــن تعامــل بیشــتر از مجمــوع شــاهین شــایان آرانــی :مدیــر ارشــد
آموزشهــای الزم بــرای مدیــران و مجریــان ارزش افزودههــای هــر عامــل بــه تنهایــی باشــد .ریســک
ارشــد و کمــک بــه اجرایــی کــردن مــدل بــه عبــارت دیگــر ،ارزش کل بیشــتر از جمــع ارزش
خلــق ارزش مشــترک اقتصــادی ،اجتماعــی اجــزاء گــردد.
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