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چکیده:
از مناطق یکیگازي پارس جنوبی واقع در شهرستان عسلویهيهمنطق

ریکه تأثها شرکت پتروشیمی است و محل فعالیت دهانهیخاورمیصنعت
هاشرکتیاجتماعتیبحث مسئولکهبوم منطقه گذاشتهستیزرويمخربی

رشی این پژوهش با نگاست. تیائز اهمحدر آني متوازنو روند توسعه
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مسألهیانبومقدمه
اي یک جانبهيشدن با رویکرد تکنوکرانیک در مناطق انرژي موجب توسعهصنعتی

هاي نمایاند، اما به مرور زمان آسیبمیانگیز و جذابچه در ابتدا هیجاناگرگردد کهمی
شود. جوامع محلی پایدار هویدا میيناشی از در نظر نگرفتن ابعاد مختلف توسعه و توسعه

نامتوازن متحمل شده يو محیط زیست دو گروهی هستند که بیشترین آسیب را از توسعه
هاي زیستی و ارياست. ناپایدها زیستشان را درمعرض خطر قرار دادهکاريو اهمال

موتور توسعه ،اقتصادييصنعتی ناقص است. توسعهياجتماعی از پیامدهاي مهم توسعه
پایدار را تسهیل يهاي توسعه و توسعهتواند رسیدن به سایر جنبهشود و میمحسوب می

اي این امر مهم را در نظر هاي توسعهپذیر است که برنامهکند. اما این در صورتی امکان
اقتصادي حائز اهمیت است. یکی از ياندازه توسعههاي توسعه نیز بهگیرند که سایر جنبهب

انرژي پارس جنوبی واقع در شهرستان يحال توسعه در ایران، منطقهترین مناطق درمهم
گازي مشترك بايیک حوزهجنوبیپارسگازييباشد. منطقهاستان بوشهر میعسلویه

سیساتتأاحداثبهاقدامتدریجبه1992سالباشد، این کشور ازمیقطر ساحلیکشور
از ایران پیشی گرفت؛ در این شرایط ایران نیز در این راهپاالیش گاز کرده و درواستخراج

در صنعتیسیساتأتوهازیرساختایجاددرپرشتابیيجهت برداشت سهم خود، توسعه
درثیرگذارتأومهمهايمقولهازبرخیوجب شدهمین شتاب موغاز کردآاین منطقه

سپرده شود.  فراموشیها بعد به دستمتوازن تا مدتيو توسعهپایداريتوسعهمسیر
ییالگويتحت عنوان ارائه،)1385(ییفسایمطالعات صادقهاي اجتماعی مانند پژوهش
،)1386(ندي و همکارانصابري زفرقه،یعسلویاجتماعانحرافاتولیبراي مسامفهومی

یصنعتيکارگران منطقهو خدمات مربوطه درادیمواد، اعتمصرفتیخصوص وضعدر
در،)55- 75: 1387(و همکارانانیطالبيو مطالعهیجنوبگاز پارسدانیمهیعسلو

هاي جدي به دهد آسیبی نشان میصنعتيتوسعهیاجتماعریتأثلیخصوص تحل
هم اکنونهمزیستی،نظراست. ازاجتماعی وارد شدهـستیبندي پایداري زیصورت
هاي زیستی است لودگیآيدهندهشود که نشانمنتشر میهاهاي زیادي در رسانهگزارش

قابل جبران گذاشتهثیر مخرب، جدي و غیرأکه بر سالمتی مردم و محیط زیست عسلویه ت
و بوي گاز از جمله مسائل تن گازشیمیایی، گوگرد، دود ناشی از سوخاست. پسماندهاي

و و سالمت جسمیزندگیآزاردهنده بوده و از جمله عوامل مهم و جدي تهدیدزا براي
روند. عالوه بر اینها اعتصابات شمار میپاالیشگاه بهمجاورروانی مردم و محیط زیست

ا مردم کارگري، وضعیت نابسامان ورود و خروج کارگران، عدم سازگاري با یکدیگر و ب
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محلی، احساس بیگانگی و غربت و فقدان و یا کمبود مداخالت اصالحی پیشگیري و درمان 
ها است. بدون تردید بخشی از این آسیبدر بخش اجتماعی نیز شرایط دشواري رقم زده

اجتماعی و فرهنگی مناسب براي یک شهر صنعتی يگرفتن توسعهناشی از عدم در نظر
انجام هاشرکتهاي اخیر اقدامات اندکی از سوي برخی از ر سالچه دباشد. اگرشده می

مسئوالنه و دیراین وضعیت؛ ناکافی، غیردادن بهبراي پایان هاشرکتشده، اما اقدام 
اند. در مناطق اطراف ذرات هاي اولیه برداشتههنگام بوده و برخی از آنها فقط گام

است. عالوه بر آن ي ریوي و تنفسی شدههاکننده در هوا موجب افزایش بیماريآلوده
مردممکانیتعلقرفتنبینازباعثآنفازهايگسترشوعسلویهگازييمنطقهاحداث

نامطلوبومنطقهبهکشورسراسرازشماربیمهاجرانورودهمچنینشده،هاروستادر
بودندور،سالمتفریحاتکمبودکارگري،هايهاي پذیرش و اسکان در کمپشیوهبودن

اجتماعیکنترل و نظارتشدن محیط و فقدانفرهنگیچندخانواده،محیطازکارگران
داشتهدنبالبهزیادي براي مردم جوامع محلیهايآسیبکافی و مسائلی از این قبیل

عسلویه با مسائل اجتماعی و فرهنگی زیادي مانند ناامنی اجتماعی، ریسک خطر است؛
يهاي زیستی و ورود و خروج کنترل نشدههاي ناشی از آلودگیماريانواع بیابتدا به

هاي جنسی مشکوك دارند، مصرف انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی کارگرانی که تماس
قاچاق، بیگانگی اجتماعی و مسائلی از این دست روبرو است. وضعیت کنترل نشده و بدون 

کاري در ان و مجرد و دور از خانواده، اهمالریزي فرهنگی و اجتماعی نیروي کار جوبرنامه
يمسئوالنهدر جهت حفظ محیط زیست، رفتار غیرروزهاي بهاز تکنولوژياستفاده
اجتماعی و ي، در نظر نگرفتن حقوق جوامع محلی، ضعف نظارت بر توسعههاشرکت

ها باست که موجب این آسیدر این مسیر از عوامل مهمیهاشرکتفرهنگی و سهم 
اگر هم مطرح بودهاي است کهفراموش شدهيحلقههاشرکتاند. مسئولیت اجتماعی شده

هاشرکتيي رفتار مسئوالنهبرااست. البته هاي مدیریتی بودهاست در حد حرف و ژست
از یک آن تیاز اهمجامعهصیشامل تشخکهشودیدر نظر گرفته ميادو طرفهيرابطه
است. از سوي دیگر »جامعه«رفتار خود از يهیدییأکسب تيبراهاشرکتيهاو تالشسو 

از هر دو سو این رابطهعسلویهيرسد در منطقهناقص به نظر میيکه با توجه به توسعه
جامعه يدهندهلیتشکيهاانتظارات گروهبهیشرکتیاجتماعتیمسئولمخدوش است. 

کرده و مطابق ییآن را شناسادیباهاشرکتاست که طرتبمین نوع رفتار شرکتآيدرباره
پایداري (زیستی و اجتماعی) یک هدف اساسی و بلند ).2010،ی(بانرجبا آن عمل کنند
سازي نمایند. شان مطابق با آن مفهومايهاي توسعهباید الگويهاشرکتمدت است که 
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طور که مفهوم ، همانهم استمزینیجتماعادگاهیاز دهاشرکتياقتصاديهاتیمسئول
میدانیکهاشرکتاجتماعی. از آنجا که مسئولیتدارددیکأبر آن تزینداریپايتوسعه
هایی از فشارچنینبههاشرکتسو و پاسخاز یکمردمیفشارانفعالواست، فعلعمل

ـتماعیزندگی و باالبردن سطح پایداري اجاستاندارهايبهبودبهتواندمیسوي دیگر
باذینفعانکهسازدآمادهرازمینهوکردهکمکهاپاالیشگاهمجاورمناطقزیستی در

وداردگسترشهاسازمانازترفرالهمسأيکنند. حوزهمذاکرههمباوشدهروبرویکدیگر
فرديهايدیدگاههمهازترباالوتجاربها،اولویتومختلفمنافعکهمردمیتعامالت

پارس جنوبی ي). منطقه2011(ملهوس و همکاران، گیردمیبردرنیزدارند،راخود
ثیر بسیار عمیقی بر زندگی مردم مجاورش أعنوان یکی از مناطق مهم گازي جهان، تبه

ترین مسائلی از مهممتوازن در این منطقهيپایدار و توسعهيتوسعهيلهأداشته و مس
ترین پایدار یکی از مهميالش قرار گیرد. امرزوه توسعهاست که باید مورد تحقیق و چ

است که مسئولیت اجتماعی شرکتی ست و بدیهیهاشرکتمحورهاي مسئولیت اجتماعی 
بین يرابطهشدن را کاهش دهد. تواند پیامدهاي صنعتیهایی است که مییکی از راه

انکار است. در دنیا فعالیت فرهنگی غیر قابل ـاجتماعیيهاي اقتصادي و توسعهفعالیت
زیستی ـانسانیيهاي نفتی دریاها، فاجعهبارها منجر به فجایعی مانند آلودگیهاشرکت
هد که هیچ شرکتی است، و این حوادث مرگبار نشان میشده. بوپال در هند و ..يکارخانه

ها باعث شد تخریبانگارد. همین فجایع ومحلی پیرامون خود را نادیدهيتواند جامعهنمی
هاي مختلف حقوق بشر و محیط زیست، مسئولیت اجتماعی که سازمان ملل در کنوانسیون

ها را پایدار اجباري قلمداد کرده و دولتيرا در خصوص محیط زیست و توسعههاشرکت
اساس . برها بنمایدو پیگیري این مسئولیتهاشرکتموظف به نظارت بر عملکرد 

پایدار و مسایل مربوط به محیط زیست و کاهش يالمللی، توسعهبینهايکنوانسیون
طور اجباري است. بههاشرکتترین محورهاي عملیاتی تهدیدات ناشی از تخریب آن از مهم

طور مستقیم بر زندگی و سالمت مردم محلی و محیط بههاشرکتطور که گفته شد همان
تر نیز ها مانند انرژي حساساي از حوزهارهگذارند و البته فعالیت در پزیست اثر می

د که در صف اول تولید ثروت یی هستنهاشرکتي فعال در بخش انرژي هاشرکتباشد، می
این این است کهو تخریب محیط زیست از سوي دیگر قرار دارند و انتظار عمومیسواز یک
اجتماعیهش مخاطرات (رداخته و مسئولیت کاتخریب و تهدیدشان را پيهزینههاشرکت

سو، ي پارس جنوبی از یکها شرکت بزرگ در منطقهزیستی) نیز پذیرا باشند. حضور دهـ
نامطلوب زیست محیطی و اجتماعی از سوي دیگر این رسمیو غیرو گزارشات رسمی
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ها چه پاسخی دارند؟ اگر از آنها برابر این تخریبدرهاشرکتال را که براستی این ؤس
اند، شان عمل کردهکنند که به مسئولیت اجتماعی شرکتیادعا میهاشرکتده شود، پرسی

انعکاس عملکردشان در جامعه نامطلوب دهد کهاما شواهد عینی و پژوهشی نشان می
يمدارانه به توسعه، با هدف مطالعهشناختی و انساناست. این پژوهش با رویکردي جامعه

عنوان بخشی از ، از دیدگاه جوامع محلی بههاشرکتمسئولیت اجتماعیيمنتقدانه
شدن و اثرات آن بر که توسعه و پیامدهاي صنعتیاست. مردمیذینفعان بیرونی انجام شده

هرا چگونهاشرکتاند، مسئولیت اجتماعی طور مستقیم تجربه کردهبهزندگی خودشان را
انتقادي است که چگونگی همزیستی ينگارانهمردميپندارند؟ این پژوهش یک مطالعهمی

بر زندگی جوامع هاشرکتثیر عملکرد أمسئولیت اجتماعی شرکتی و ت،هاشرکتمردم با 
کشد. ال قرار داده و به چالش میمحلی را مورد سؤ

پژوهشپیشینه 
الف) تحقیقات داخلی
دهانجام نشهاشرکتهاي اجتماعی در خصوص مسئولیت اجتماعی در ایران پژوهش

يداریپالیپژوهش تحلاست. اما مطالعات پیامدهاي توسعه در عسلویه انجام شده است. 
توسط هیدر بخش عسلویپارس جنوبيژهیويمنطقهیصنعتياثرات توسعهیاجتماع

اند: پژوهشگران در خصوص پژوهش خود گفتهنیانجام شد. ا،)1393صدوق و همکاران (
میعظيهاتیاز فعالیناشیاجتماعيامدهایو پراتییمستمر از تغیابیسنجش و ارز

يدر کشورهاژهیآن، به ویرامونیپیتیو گاز در مراکز جمعتچون نفيکارگربریصنعت
یعنوان موانعبهیاجتماعیمنفيامدهایدر کاهش پریناپذاجتنابیدر حال توسعه، ضرورت

مردان تی. چرا که هجوم جمعاشدبیمهاتیفعالنیاتیو امنیاجتماعيداریدر تحقق پا
یانسانيرویننیمأعالوه بر تتواندیماوتمتفيهایژگیکار از نقاط مختلف، با ويایجو

-81: 1393(صدوق و همکاران، در مقصد شودیدر بروز مسائل اجتماعیعاملازینمورد
63.(

هیعسلویصنعتيو خدمات مربوطه در کارگران منطقهادیمصرف مواد، اعتتیوضع
و يزفرقندياست که توسط، صابریپژوهش1386) در سال یگاز پارس جنوبدانی(م

رانیایدانشگاه علوم پزشک،یپزشکيدانشکده،یدر گروه روانپزشک،)1386همکاران (
تیاند که: با تراکم جمعگفتهقشانیتحقصوصدر خیگروه پژوهشنیصورت گرفته است. ا

به ،یاجتماعيهابیآسشی)، احتمال افزاهی(عسلویجنوبگاز پارسدانیدر ميکارگر
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نشان داد که در قیتحقنیايجهیکرده است. نتجادیرا اییهاینگرانادیاعتژهیو
کنترل يجامع برايزیرو برنامهيگذاراستیسع،یسريبا توسعهيکارگريهاطیمح

قابل پرداخت است. تدایاز سود توليزیآن توسط سهم ناچينهیضرورت دارد و هز
یصنعتيامدهایها در کاهش پقابل ذکر در پژوهش مذکور اشاره به سهم شرکتينکته

.)58- 68: 1386،و همکارانيزفرقنديصابر(شدن است
در یو اجتماعیفرهنگيهاو چالشیصنعتيتوسعه: با عنوانيگریپژوهش د

مقاله و از طرف سندگانیسط نوکه در به سفارش وزارت نفت، تو؛یپارس جنوبيحوزه
،)1384و همکاران (انیطالبتوسطیپارس جنوبيدر منطقهرانیایشناسانجمن جامعه

و یشیمایپقیاستفاده از تحقیقیتلفکردیاز روهمحققان با استفادنیانجام شده است. ا
یکنان بومسايآماريهدر دو جامع»یاجتماعریتأثلیتحل«یفیکيهااز روشيریگبهره

یفیتوصیها ضمن بررسشاغل در منطقه انجام دادند. آنیبومریو کارگران غهیعسلو
دادند که فقدان ننشا،یصنعتساتیقبل و بعد از احداث تأسه،یعسلويمنطقهتیوضع

داشته و یمحلیاجتماعیزندگيبرايبه توسعه چه عواقب ناگواریاجتماعکردیرو
پژوهش نشان دادنیاجی. نتاسازدیمواجه ميبا دشوارزیمنطقه را ننیدر اداریپايتوسعه

.بوده استافتهینتوسعهاریمنطقه بسنیکه ا

ب) تحقیقات خارجی
مسئولیت»چگونگی«بازنگريعنوانباخودپژوهشدر،)2014(1رانگن و زابل

ئولیتمسهايگزارشداري به تحلیلجنگلومعادناستخراجدرشرکتاجتماعی
يهاشرکتاجتماعیمسئولیتبودنمقدمخطيلهأپرداخته و به مسها شرکتاجتماعی

کهدادنشانمحققاناینپژوهشنتایج. اندپرداختههاجنگلبرابردرگازونفتومعادن
جنگلدارييحوزهدرگازونفتصنایعيهاشرکتاجتماعیمسئولیتتحقیقاتبیشترین

واقعیهايجنبههمهنوزاماواستبودهتوسعهواجتماعیشارکتموزیستمحیطو
.شودمطالعهبیشترهاآنمورددربایدکهاستباقیماندهناشناختهدیگري

هايشیوهازارزیابییکعنوانباخودپژوهشدر،)2014(و همکاران2روفلت
چالشيمسألهبهشیمیگاز و پتروونفتصنایعومعدندرهاشرکتاجتماعیمسئولیت

ضرورتمحیطی؛ برزیستواجتماعیمسایلباتوسعهحالدرکشورهايدرهاشرکتاین

1 Ranängen & Zobel
2 Raufflet
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بهتوسعه،ومحلیوالمللیبینوملیمختلفهايچارچوببرهاشرکتاینپایبندي
.پرداختندهاشرکتاینعملکردگیرياندازهبراينظارتیاستاندارهايتعریفاهمیت

و غیرمسئوليهاشرکتيمقایسهبهپژوهشیکدر،)2013(1گرینوسترانگآرم
اجباروآزاديهايسیاستاثراتهمچنینوشرکتیاجتماعیمسئولیترعایتمسئول در

اینکهبرکیدأتباپژوهشاینآنها در. اندبررسی کردهرامسئوالنهرفتارترویجبراي
تغییراتاماکندفراهمسودکسببرايهاییفرصتتواندمیشرکتیاجتماعیمسئولیت

بدونوآزادانههاییسیاستهاشرکتکهشودمیمنجرکلیرفاهبهصورتیدرمجموعدر
اجبارياجتماعیمسئولیتسیاستاتخاذ. کننداتخاذدهندگانمالیاتازگرفتنکمک
وشدهمنابعتخصیصفتحریها،برنامهزدندوربرايهاییزمینهآمدنوجودبهباعث

. دهدمیافزایشرامسئوالنهغیرگیريتصمیماحتمال
يارائهپیدروبريدیدگاهدادنقرارمبناباخودپژوهشدر،)2012(بودلینگ

درتاکنوناستمعتقدوي. ستهاشرکتاجتماعیمسئولیتدرجدیدنظريرویکرد
اجتماعیمسئولیتدراقتصادينگفتماواقتصادنقشبهشرکتیاجتماعیمسئولیت
اجتماعیمسئولیتبررسیدراستمعتقدوکردهنقدراآنایشانکهاستشدهپرداخته
نیزکاروکسباخالقيحیطهدرواقتصادازخارججدیدرویکردیکبهبایدشرکتی
مرکزيعناصردركاستمعتقدشود، و آن رویکرد هنجاري است. پژوهشگرپرداخته

درنظريهايپرسشبهپاسخوهاپتانسیلشناختنبهشرکتیاجتماعیسئولیتم
. کردخواهدکمکمدرنشناسی اقتصاديجامعهيحیطه

پژوهششناسیروش
نگاري انتقادي انجام شده که بر مبناي این پژوهش با رویکرد انتقادي و با روش مردم

دركاست،انسانهماناجتماعیهايواقعیتدرتغییرووسازساختگونههرآن منبع
مهم است. بسیارهاآنکردنمعنادارچگونگیوهاواقعیتدرتغییرها،واقعیتازهاانسان

(ایمان، شودهایی که خارج از انسان است پرداخته میاین رویکرد به بررسی واقعیتدر
ياهضوابط هستتیرعابایمعمولينگارهمانند مردميانتقادينگارردم). م55: 1391

و هیو تجزیفیها به روش کدادهریتفس،یفیکيهادادهيآوربر جمع،ينگارروش مردم
؛ستاهینظريتوسعهزیداشته و هدف آن نهیتکيانتقادمیپاردايآنها بر مبنالیتحل

1 Armstrong & Green
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ح آن و اصالرییتغیدر پيانتقادينگارمردماست وفیبه دنبال توصیمعمولينگارمردم
با هدف يانتقادينگارمردم«.بخش از فرهنگ و تعامالت محدودکننده و سرکوبگر است

رانده هیاست که باعث به حاشیموضوعاتدنیکشو به چالشیبخشیآگاه،يسازدتوانمن
(توماس و همکاران، » برخوردار استیتیحمادگاهیو از دشودیاز مردم میشدن گروه

ها گیرد که بقاي هر جامعه به سرکوب برخی از کنشدر نظر مییز ین را ناهچاگر). 1979
اند، اما راي رشد و هماهنگی اجتماعی ضروريبهانیاز دارد و برخی از محدودیت

طور بهشود،هایی از مردم تحمیل میهایی هم وجود دارند که به گروهمحدودیت
هاي بتمانند (آموزش، مراقها به منابع ارزشمنداي دسترسی برخی از گروهاعادالنهن

حذف شدنشان از منیت در سطوح مختلف) محدود شده و موجب ااشتغال و،بهداشتی
.)4- 5(همان: شودمشارکت اجتماعی می

احتمالی است، گیري غیرمند، که نوعی نمونهگیري هدفنمونهاین پژوهش از در 
د یا وقایع ها، افرانتخاب محیطاهبمحقق تعمداً مند گیري هدفست. در نمونهاهشداستفاده 

آوري اطالعات هاي مرسوم جمعتکنیک.استپردازد که حاوي اطالعات مهمیخاصی می
ها دادهبر همین اساس اند.هاي میدانیو یادداشتهدر این روش عمدتاً مصاحبه، مشاهد

آوري شد. جمعانتقادينگاريو روش مردمو پارادایم انتقاديشناسی کیفیبا روشمطابق
هايو یادداشت؛)202: 1389(فلیک، کیزودیاپيهمصاحبمشاهده،پژوهش،نیابزار ا

ذینفع شناسایی شده و هاي . سپس گروهشدست. ابتدا، میدان تحقیق توصیفاهبودمیدانی 
آخر نیز، کدگذاري و تحلیل اطالعات انجام يهاطالعات الزم گردآوري گردیده و در مرحل

صورت منقطع در آن محل رفت و آمدسال به10هشگر عالوه بر این که مدت شد. پژو
يهمشاهدصورت مداوم در میدان تحقیق حضور داشته و بهسال بهبیش از یکداشته،

نظر گرفتن درباست. او براي تکمیل پژوهش اهپرداختبرداري میدان تحقیق و یادداشت
جوامع نفر از ساکنان20؛بودنعنصر بومیشغل و تأکید بر ،ترکیب سن، وضعیت تأهل

گویان ست. ترکیب سنی پاسخاهانتخاب کردهمصاحبمند جهت انجاممحلی به صورت هدف
سواد تا کارشناسی ارشد است. میانگین سنی ها از بیسال و تحصیالت آن65تا 28از 

مشاغلی نفر داراي20کارشناسی است. این ت،سال و میانگین تحصیال40ها سوژه
همچون وکیل، دبیر، معلم، پرستار، کارمند، شغل آزاد، دانشجو بوده و از نظر وضعیت 

و با باشندمیهمگی بومی آنهاهاند. از آنجا کدرصد متأهل60درصد مجرد و 40زناشویی 
مسائل وراتییبا تغ،گازي پارس جنوبی عسلویهيهتوجه به سکونت قبل از ایجاد منطق

این مقایسه کنند. توانستند وضعیت گذشته و حال را ی آشنا بودند و میآنجا به خوب
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هاي مختلف از جمله منزل، محل کار، به صورت بازتابشی در مکانسالیکها طی مصاحبه
ست. مدت مصاحبه به دلیل بازتابشی بودن اهانجام گرفتصورت تلفنینیز بههو گاو دانشگاه

نها مراجعه آهگر براي رفع ابهامات گاهی تا چندین بار بو پژوهشهتحقیق کیفی متغیر بود
بودند و آشناحضور پژوهشگر در منطقه با محقق يهواسطها بهاست. برخی از آنکرده

برخی دیگر نیز از طریق آشنایان و بزرگان محلی مانند دهیاران معرفی شدند. پس از 
اساس آن، تحلیل ها استخراج شده و برمقوله،تحلیلیءها از طریق از استقراآوري دادهجمع

خاص شروع و بعد از هداتبا مشاءاستقرادر استقراء تحلیلی، است. نهایی صورت گرفته
ها در قالب مفاهیم عرضه ها و پدیدهکدگذاري باز دادهيهوسیلبههاهشناسایی گزار

هوم را در . بدین صورت که محقق یک مفگیردشود. سپس کدگذاري محوري صورت میمی
شواهد،هاسپس با رجوع به دادهگردیدهکند و بر آن متمرکز کدگذاري باز شناسایی می

کدگذاري محوري یک مقوله يهدر مرحل،کندمرتبط با آن مفهوم را استخراج مییعین
ها همه برمقولهيه، کشف مفاهیم و عرضشود. این فرایند استخراج، کدگذاريساخته می
میمدل پاراداینهایت درد.گیرمیدان تحقیق صورت میدست آمده درهبي هااساس داده

: 1389وربین (فلیک، ـ کاشترواسمیدر این پژوهش از مدل پارادایکه شودارائه می
ست.اه) استفاده شد334

چارچوب مفهومی پژوهش
اصول اخالقی تجارت را به مدیرانامکانی است کههاشرکتمسئولیت اجتماعی 

است کهسازي شدهشرکتی به چندین روش مفهوماجتماعیمسئولیتکند. یادآوري می
هاي مختلف در مورد نقش کسب و کار در جامعه این مفاهیم به شکل آشکار به دیدگاه

جمله هاي مطرحی که در این حوزه وجود دارد ازدیدگاه.)2001مرتبط هستند (النتوس، 
سنتی اش مبتنی بر این است که تنها مسئولیت مدیران این که مفهوم » دارسهام«دیدگاه 

اهمیت دهند و از منابع شرکتی، با هاشرکتداران است که به بهترین شکل به سود سهام
؛ جنسن، 1998داران استفاده کنند (فریدمن، هدف کسب سود براي افزایش ثروت سهام

است که » دیدگاه ذینفعان«آید میاول به شمار ). اما دیدگاه دوم که منتقد دیدگاه2001
هاي ثیر فعالیتأها یا اعضا نیز تحت تداران، سایر گروهکه عالوه بر سهامکندبیان می

ها و اعضا محلی و محیط زیست) و این گروهيشرکت هستند (مانند کارمندان یا جامعه
(فریمن، رفته شوندهاي مدیران در نظر گگیريداران در تصمیمسهامياندازهنیز باید به

دیدگاه پویایی نیز هم اکنون فعال است که به ضرروت ورود ).1995؛ کالرکسون،1999
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کید دارند. أتهاشرکتمسئولیت اجتماعی يمحیطی و اجتماعی به حوزههاي زیستجنبش
تعاملشرکت را مسئولیت داشتن در قبال پول واجتماعیمسئولیت،)1979کارول (
است. اولین نوع تعهد مطرح نموده4داند و در این خصوص میاطرافيعهجامبااخالقی

پول است که یک تعهد غریزي در کسب و کار و بقاء بهاقتصاديهايبعد، مسئولیت
این نیز مقررات است کهوقوانینبهپایبنديقانونی واست. بعد دوم، مسئولیتهاشرکت

باید به قوانین و مقررات هاشرکتدرك است که و یک تعهد قابل یک مسئولیت عمومی
هاي ناشی از آن را اجتماعی و شرایطی که قانون براي آنها مهیا کرده تن داده و محدودیت
هاي قانونی دهند. پذیرا باشند و اگر از این مقررات تخطی کنند الجرم باید تن به جریمه

اعمال قانون و یا بدون نیاز بهستاآنچه که درستانجامبراياخالقیبعد سوم، مسئولیت
ترین بعد در بحث مسئولیت اجتماعی شرکتی است. در این نگاري است. این تعهد مهمنامه

نوع مسئولیت، شرکت داراي یک فرهنگ سازمانی منسجم است که دیدگاه کسب و کارش 
به شناس در جامعه بنیان کرده وعنوان یک شهروند وظیفهشدن بهرا بر مبناي مطرح

کردن پول بیشتر، منظور رفاه جامعه و انجام تعهدات اخالقی، همانند یک شهروند با هزینه
هاي احتمالی براي داشتن زندگی سالم نهایت تالش خود را براي رفاه و پیشگیري از آسیب

برايبشردوستانهبندد. چهارمین بعد مسئولیت اجتماعی شرکتی، مسئولیتبه کار می
هاشرکتها مستقل از کار این پروژهچهانسانی است. اگريي توسعههاپروژهبهکمک
هایی متحمل با سخاوتمندي و براي رفاه جامعه و پیشرفت آن هزینههاشرکتاما باشند

زیستی و اجتماعی) ، روانیروزه مسائلی چون سالمت و امنیت (). ام1979(کارول،شوندمی
گیرد، یکی از محورهاي مهم معرض تهدید قرار میدرهاشرکتجوامع محلی که با فعالیت 

بهکهاست،استواراخالقیبنیادييفرضیهبرواضحطوراین بحث است. مفهوم پایداري به
نظرازکندتهدیدراآیندههاينسلموجودیتکهايشیوهبهمنابعازاستفادهنآيوسیله

دلیل آنکه مفهوم ). 1995،و همکارانینگالدو(استشدهگرفتهنظردراشتباهاخالقی
هايجنبهگرفتننظردربدوناین خاطر است کهبهعمدتاًیافتوسعتپایداريمفهوم

طبیعیزیستمحیطپایداريبهرسیدگیآنها،هايفعالیتوجوامعاقتصاديواجتماعی
پایداريهوسعتازهدف. استممکنغیراوقاتگاهیحتیبلکهاست،عملیغیرتنهانه

است و از مسایل محیط زیستی شروع شده زیستمحیطنابوديبدوناقتصاديرشدحفظ
). مسئولیت اجتماعی 2010است (بانرجی، ن به مسایل دیگر کشیده شدهآيو دامنه

قابل پیگیري است. در هاشرکتهاي مختلف هم از سوي مردم و هم از سوي شرکتی از راه
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مسئولیتبرايالمللیبیناستانداردیک1ایزوداستاندارالمللیبیننسازماهاشرکتمورد 
مسئولیتاصلیموضوعهفت26000ایزو. استکردهایجادهاسازمانوهاشرکتاجتماعی
مسئولیت اجتماعی تعاریفازهاییبخشآنهاتمامیکهسازد،میبرقراررااجتماعی

يتوسعهومشارکت-2،سازمانیداريحکومت- 1هستند که عبارتند از:شرکتی کنونی
هاي عملیاتی شیوه- 6،محیط زیست-5،هاي کارشیوه-4،حقوق بشر-3،اجتماعی
یی هاشرکتبرايگانههفتکردن این موضوعاتکننده. دنبالمسائل مصرف- 7، منصفانه

سایرباشیوهباشد. اینمیثرمؤشرکتی هستند،که معتقد به پیگیري مسئولیت اجتماعی
هايبرنامهوبهبودسازيفرآیندهايمنطبق باییهاشرکتبهکمکبرايایزواستانداردهاي

هاي مردم سازمان«). از سوي دیگر 2010است (هینگفلد و همکاران، راهگشاسازي،پیاده
و هاشرکتمردم از یک نیروي قدرتمند محلی براي پیگري مطالبات عمومی» نهاد

نوظهور هستند که ايها واجد سرمایهواقع سمندرروند، شمار میدولتی بههاينظارت
عنوان است که به»یو محلبومیشدان«اند و آن بهرهیاز آن بيحد زیادها تادولت

ی نه طبقاتمردمی،يمخاطب توسعهشود. یآن محسوب مياعضایاجتماعيسرمایه
تی، اقشار مختلف مردم هستند. اهمستاهطور که در گفتمان توسعهمانخاص بلکه

. وجود ی متمرکز استبا رویکرد محلیدولتریغيهاسازمانبر» یمردم«ریمتغ
ازیتمرکززدایها واین سازمانبهايباعث انتقال وظایف توسعهیدولتریغيهاسازمان

يندساز، توانممدنیي ¬این خود باعث رشد جامعهشده وتوسعهکیساختار بوروکرات
در جهت مطرح کردن و پیگیري جامعه يااعضیاجتماعيمردم و افزایش سرمایه

يساختار،یمردميچرا که ساختار توسعهشود،یممطالبات خود از پایین به باال 
به نیرا از پاییسنجازینستمیس»گرایییمحل«بر دیکأاست که با تو بومیکیدموکرات

یمتحول کرده و سبب شناسای) استنیاز باال به پایکهبرعکس گفتمان توسعه(باال
هايطهیتوسعه را به حاز،یننیمأبر تدیکأو با تشودیجامعه مياعضاياریشهيازهاین

. البته)47- 63: 1392،یخانداهللایو بياحمد(دهدیگسترش میمحليدیگر جامعه
پایداري کلید اصلی حل مسائل هاي مردم نهاد به سمت سازمانموزش و توانمندسازي آ

در جهت دسترسی به زندگی مطلوب » هاي رشدفرصت«است و موجب ایجاد فضاي توسعه
در این مناطق خواهد شد.

کسب و کار به مشارکت در مسئولیت اجتماعی شرکتی را تعهد تعهد بانک جهانی 
تربزرگيو جامعه،یحلميجامعهشان،یهااز راه کار با کارمندان، خانوادهداریپايتوسعه

1 ISO
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و کمیسیون )؛2005،ی(بانک جهاناست معرفی کردهها آنیزندگتیفیبهبود کيبرا
به موجب آن موضوعات و هاشرکتکهاروپایی نیز مسئولیت اجتماعی شرکتی را مفهومی

کسب و کار خود و تعامالت خود با اتیعملرا دریطیمحستیو زیاجتماعيهاینگران
است. تعریف کرده)2005،ییاروپاونیسی(کمکنندیادغام مبه صورت داوطلبانهننفعایذ

محیطی، در به رعایت مسائلی مانند مالحظات زیستهاشرکتها بر طبق این مفهوم سازي
گرفتن سالمت و امنیت مردم جوامع محلی، مسائل مرتبط با کارگران، حقوق بشر و نظر

دهی منظم و شفاف اند. آنها موظف به گزارشتوصیه شدهمسائلی از این دست ملزم و یا
شده در این خصوص طبق استاندارهاي تعیینهایشان در این راستا و برمالی از هزینه

برانگیز پژوهشی بسیار مهم و چالشيباشند. مسئولیت اجتماعی شرکتی یک مقولهمی
شان از آنچه هست، بهتر تیه وضعنباشند کدواریامایاشـندباگر مردم انتظار نداشته است. 

افراد مشابه خود در جامعه را ریبهتر ساتیوضعاگرهستند، امایشود، از آنچه دارند راض
یبه آنهـا دسـت مـیتیآن صورت احساس نارضادرکنند،سهیمشاهده و خود را با آنها مقا

خواهند یراضموفق نشوند، همچنان ناهدفشانبـهدنیکـه در رسـیدهـد و تـا زمـان
یستیبهززانیدهد، میاست که نشان مینسبتـصورـکیتینشاط / رضان،یماند ؛ بنابرا

رضادوست و (شدن» ثروتمند«نه فقط استشـدن» دترثروتمن«از ی(نشاط) افـراد ناشـ
.)29-46: 1393همکاران، 

ي پژوهشهایافته
مصرف و مصرف سوءبهپایدار هشدار نسبتيتوسعهمحیط زیستی،اندازچشمدر

. باشدمیاین منابع و تالش براي حفظ حقوق و سهم آیندگان ازفیزیکیمنابعيرویهبی
این فرایند در نظر گرفته شده محدود دارند، درو ظرفیتها منابعبیوسیستميچون همه

کهکندعملسطحیدربایدپایدارانسانیفعالیترواینازوجود ندارد،،و استثنایی
لزومبههانگرانیاینسطح،تریناساسیدرحتی. نکندتهدیدراهاسیستمآنسالمت
صنعتیاثراتهمانندتجارت هستند،بحرانی که پیامدمشکالتازبه تعداديدهیآدرس
وفوالدنفت،جملهازتجدیدقابلغیرمنابعداردامهايهاستفادزیستی،تنوعبرشدن

ازهاCFCوياهگلخانگازهايمحیط زیستی مانندمخربهايالیندهآتولیدزغالسنگ،
کیدأها تو تهدید روزافزون سالمت انسانمصرفیمحصوالتوصنعتیهايکارخانه

است،اقتصاديرشدمشکلِيمتوجههانگرانیاینتر،بنیاديسطحیدرچندهر. کنندمی
بیشتر مصرفوتولیدبسويروندتغییرونبدماکهطورهمانکهاستآنآوررنجالؤسو
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زندگی مامشابهاستانداردهايازتوانندمیواقعاًآیندههاينسلآیارویم،میپیش و بیشتر
متوازن و پایدار، نه تنها باعث يگرفتن توسعههاي صنعتی بدون در نظرفعالیت.ببرندلذت

اندازد. میرا نیز به خطر اجتماعیهاي انسانی وشود بلکه سرمایهمیپیشرفت اقتصادي ن
رفتن نمودار رشد اقتصادي و کسب سود بیشتر مد نظر باشد، اگر توسعه تنها به معناي باال

ناپذیري هاي جبرانآسیبعالوه،سود حاصله را خواهد بلعید. بهيهمهتخریب ناشی از آن،
ماهیت خواهد برد.از بین موجب خواهد شد که هم انسان و هم سایر اشکال حیات را

ست. رفاه اهجامعدرافزایش رفاهخاطراست و ایجاد آن بهاجتماعیلزوماًکاروکسب
پایدار به دست يبعاد توسعه و توسعهايهگرفتن همحقیقی در جامعه فقط با در نظر

د هاي اجتماعی تهدیدزا نیز در پی خواهآمیز، فعالیتهاي اقتصادي مخاطرهآید. فعالیتمی
يتوسعهقتصادي واهرفاتواند منشاءمیبیشتراحتماالًبزرگکاروکسبیکداشت.

رکان ايهین هدف بقیاهشود که براي دستیابی بمیمحقق جوامع باشد، اما این در صورتی
شد این بود کهتفکرطرزیکعنوانبهپایداريظهوربهمنجرجامعه قربانی نشوند. آنچه

وهافعالیتمنفیثیرأتتحتآیندههاينسلکهحاصل کرداطمینانشودمیچگونه 
هم زیستو پیگیري پایداري هم در سطح محیط نگیرند قرارکنونینسلهايانتخاب

ها در مسئولیت اجتماعی شرکتی است که باید ترین گامپایداري اجتماعی یکی از مهم
گرفتن حقوق مردم محلی در برداشته شود. این پژوهش با در نظرهاشرکتتوسط 
هاي حاصل از مصاحبه با تحلیل دادهست.اههاي کالن اقتصادي صورت گرفتگذاريسرمایه

یجاد دو اههایی که منجر بلفهؤنرژي پارس به مايهمحلی مجاور منطقيبا مردم جامعه
ست.اههاي آن استخراج شدست پرداخته و مقولهاهنوع پایداري شد

محیط زیست و يلهأها، مساولین دغدغه مطرح شده در این دادهي زیستی:ناپایدار
توان گفت خود ترین ارکان زندگی است و میاست. محیط زیست یکی از مهمسالمت بوده

این منطقه شدنصنعتیترین ذینفعان خارجی هر کسب و کاري است.عنوان یکی از مهمبه
آید. از محیط زیست به شمار میيهدیدکنندهتمحیط زیستی وهايآلودگیاصلیعامل

بشر در يالودگی محیط زیست و تهدید سالمت انسان دغدغهيلهشدن مسأابتداي صنعتی
بهبودباهمزمانکهاندکردهسعیهموارهپژوهشگرانواست. مهندسانقرن اخیر بوده

براي کاهش هاییهمحیط زیستی نیز در نظر گرفته و در جستجوي رامسایلتکنولوژي،
پتروشیمیيهاشرکتجاهروجوداینباامازمین باشند،يها بر کرهتأثیر آالینده

رشد. استبیشترنیززیستمحیطوهاانسانسالمتيتهدیدکنندهعواملهستند،
کهشدهباعثزیستمحیطيلهگرفتن مسأنظردرعدموسویهیکيتوسعهوزدهشتاب
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برمنفیبسیارثیرتأشده وآکندهمختلفهايآالیندهباعسلویهيطقهمنزیستمحیط
ي هاشرکتگزارشات محیط زیستی از عملکرد .باشددریا داشتهوزمینموجوداتيهمه

عملکرد مناسبی در هاشرکتاین دهد کهپارس نشان میيویژهيدر منطقهپتروشیمی
مردمبامصاحبهوپژوهشایندرآمدهدستبههايدادهاند. تحلیلاین خصوص نداشته

نسبتشدتبهمردمکهاستموضوعاینبیانگرمحققمشاهداتومنطقهدرساکن
هستند. مردم ساکن در دیدهسیبآالبتهونگرانزیستمحیطوخودسالمتوضعیت

در این هاکتشراند که یید کردهأله را تأهایشان این مسمجاورت این منطقه نیز در مصاحبه
را در هاشرکتطور قطع اند. آنها بهبه درستی عمل نکردهخصوص به وظایف قانونی خود 
: اند مثالًکید کردهتأهاشرکتدانند و بر مسئولیت اجتماعی وضعیت پیش آمده مسئول می

ـصوتینظراززیاديهايآلودگی«گوید: بتول معلم ساکن روستاي بیدخون می
مون آلوده هست. ها از بوي گاز خفه شدیم. خونما زنان و بچه. شدمانصیبهغیروهوایی

لودگی را تحمل کند؟ بوي گاز ما را آهین هماهتونمیبدن آدم گوشت هست و مگر چقدر 
کنند در حالی که کاري میها کمبراي رفع این آلودگیهاشرکتست. اهعصبی کرد

».در نظر نگرفتندرای مردمدرآمدهاي میلیادري داشتند، سالمت
تحوالت اقتصادي به نسبت «گوید:میمحمود کارمند محیط زیست ساکن عسلویه

ب و غیر قابل جبران با تخریب قبل زیاد ولی تغییرات آب و هوایی و محیط زیستی مخر
هاي ها برخی از گونهشدید آلودگی هوا و آبعوض شده و افزایشسیستم منطقه کالًاکو

سالی است کسی هم پیگیر نبوده، چندست. در ابتدااهرس را به سمت نابودي بردخلیج فا
گذاري هاي محیط زیستی سرمایهدر طرحهاشرکتشود و برخی از که دارد پیگیري می

هوا بسیار بغرنج يلهأهایی هم وارد شده که قابل جبران نیست. مسند، اما خسارتاهکرد
میهواي عسلویه طبق آمار رسشود. دقیقاًمیقابل تحمل است و تابستان این وضعیت غیر

در ،هاستدولت هم شرکتتر است کوتاهی هم ازبرابر از تهران آلوده100خود دولت 
ها را کنترل کرد. شد این آلودگیتحریم نبود میيلهأي هم درآمد زیاد بود و هم مساهدور
هاي ساختند. ریهمیبسته نترل شده و در روباز گوگرد را از اولش کشد انبار رومیمثالً

موجودات پر از ذرات گوگرد است که با باد معلق در هوا ست. شما موقع آمدن مردم
هاي مردم بینید که به خاطر نشستن گوگرد روي زمین است. ریهمیها را به رنگ زرد جاده

دولت به ند و نهرعایت کردراها استانداردهاي زیستیشرکتنههم همین صورت است.
زده بودند، عتراضی نداشتند و از این امپراطوري هیجاناهنظارت کرد. مردم هم البتیدرست
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ها بر منطقه در شرکتآالیندگیمقدارمان آمده.مشخص شد که چه بر سر سالمتیبعداً
».خیلی جاها غیر قابل برگشت است

ام و خوب میشناس شیمن خودم کار« گوید: محمد کارمند ساکن نخل تقی می
شود چقدر میهایی که هر روز به میزان نامحدود وارد محیط اینجا دانم درد آالیندهمی

بینن. آنجایی که میو سیاه بدبوهاي است و چقدر خطرناکه. مردم عادي فقط آلودگی
آیند و گاهاًمیباشند. در نگاه ظاهري به چشم نمیبعضا بدون رنگ گازهاي مطلق در هوا

ي که حتی اهگونست؛ بهاهزار دهندآهدر سطح منطقهاآالیندههاي گازي و بوي بدآلودگی
باشد میکارهاي انتقال خون متوجه شوند که فرد در این مناطق مشغول بهگر سازماناهک

بر دلیل نبود نظارت کافیاستفاده قرار دهند. بهخون او را موردهباشند کمیحاضر ن
تواند با میها این امر تشدید شد و دولت در این زمینه شیمیپترويمنطقههاي شرکت

هبهاي مرتبط در این زمینهنامهاجراي بخشها و صدور درمیپتروشیبرخصوصنظارت، به
».تر کمک نمایدفضاي آب و هواي مطلوبیجادا

به ساالرانو فننقتصاددانااهکاستمیمفهواجتماعیثباتیبیناپایداري اجتماعی:
ترین پیامدهاي پنهان اقتصادگرایی پردازند، ولی در عین حال یکی از مهممین آهندرت ب

ثرند. در عین حال، در مناطق صنعتی شده، بروز البته عوامل زیادي در بروز آن مؤاست.
ترین شدن است و کاهش این پیامدها نیز مهمناپایداري اجتماعی از پیامدهاي صنعتی

ناپایداري اجتماعی موجب افزایش طیف مختلفی از غدغه در این مناطق صنعتی است.د
شود. لذا تالش براي کاهش آن به بهبود میمسایل و مشکالت زیستی، اجتماعی و فرهنگی 

ست که اهانجامد. مسئولیت اجتماعی شرکتی یک امکان بالقوزندگی میيجانبههمه
در کاهش ناپایداري هاشرکتد. همکاري و همیاري ها را کاهش دهتواند این آسیبمی

مین اجتماعی أط زیست و سالمت، ارتقاء امنیت و تیثیر مثبت بر فضاي کار، محاجتماعی تأ
ساز ناپایداري اجتماعی ز متن گفتگوها استخراج شده و از عوامل زمینهاهکمیمفاهیدارد.

دیل روستا به شهر و تبلق به مکان،است عبارتند از: افزایش جمعیت، دستکاري احساس تع
و رهاسازي آنها میهاي اجتماعی ناشی از افزایش جمعیت غیر بو، آسیببحران مهاجرت

تضعیف امنیت اجتماعی و مسائلی از این قبیل است. ،هاشرکتتوسط 
روستایی بود با يیک منطقهگوید: اینجا قبالًمیساکن بیدخون يعلیرضا راننده

خویش. به یکبارهوقوماغلب همیکسان. جمعیتی ثابت وي و مذهبی تقریباًاهلساختار قبی
ز گوشه و کنار اهدر مدت کوتاهی تبدیل به یک شهر بزرگ در استان شده با جمعیتی ک

دم آهاینکه شهر ظرفیت پذیرش این هممدند. بدونآهایران و حتی کشورهاي همسای
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داشته باشد. 
هزار تا کارگر به یک 5باره که یکپیمانکاري«گوید: ویه میمسلم معلم ساکن عسل

آورد نباید از خودش بپرسد جا و مکان و تکلیف اینها چه میکوچک شهري يمنطقه
»دارد یا ندارد؟رایا شهر ظرفیت پذیرششاهشود. نباید ارزیابی کنند کمی

براي این الًاص«ساکن عسلویه معتقد است کهمیمعصومه شغل منشی پزشک بو
ندیشی نشده بوده و کسی به فکر این که مردم محلی اینجا با این اههمه جمعیت چار

.»ستاهجمعیت چکار کنند نبود
هاي ابتدایی در سال« گوید. کارشناس حسابداري و کارمند در منطقه ویژه میحمید

ضاع و زندگی کوچک باعث به هم ریختن اويین منطقهاهکارگران بيسابقههجوم بی
بینی نشده بود و پیشبراي پذیرش این جمعیتمیمنظيشد و هیچ قاعدهمیمردم بو

شوند، مصرف میاز ابتدا خشت اول کج گذاشته شده. کارگران اینجا درست مدیریت نکالً
.»دیگريلهها مسأکند، با همدیگر ناسازگارند و دهمیمواد مخدر بینشان بیداد 

و هافراد با انواع قومیتايههجوم یکبار«گوید: تقی میمحمود ساکن نخل 
ها و برخوردها یجاد تنشاهآداب و رفتارهاي مختلف که منجر بمتفاوت و بعضاًيهافرهنگ
ین وضعیت ناراحتیم. براي ند. ما از ااهکارگران را به حال خود رها کردهاشرکتشده و 
هها مشکل دیگر هم هست کرف مواد و الکل و ده، مصنگرانیمها و جوانانمان دلخانواده

.»ا هم جوانان ما هستند فرقی نداردست. البته کارگرهاههالی را ناراحت کردا
ها پیش از ده سال پیش با وجود شرکتاز: «مسلم معلم ساکن روستاي اخند

الن اند و ریزي آمدجمعیت بسیار زیادي به منطقه هجوم آوردند. این مهاجران بدون برنامه
اند. نه ها هزار کارگر آورده و رها کردهاینجا شکل متفاوتی به خود گرفته، پیمانکاران ده

.»جاي خواب و خوراکشان درست است و نه رفتارشان مناسب
حساب و این منطقه بیمهاجرت به«:گویدبهورز ساکن روستاي اخند میفاطمه

نویسد. میرارود در دفاتر کاریابی و اسمشکس که دنبال شغلی باشه میکتاب هست. هر
است. تازه حقوق خود اینجا دچار تهاجم فرهنگی و اجتماعی شدهطوري شده کهاین

.»شودکارگران هم درست رعایت نمی
پذیري ها وجو دارد، تأکید مردم بر عدم مسئولیتنکات کلیدي که در این مصاحبه

، هاشرکتتوسط هاثر آالیندههاي پیشرفته در جهت کاهش ابکارگیري روشدرهاشرکت
باشد میي اهتوسعيهاي کارشناسی نشدهعدم توجه به سالمت مردم از پیامدهاي برنامه

ند.اهنادیده گرفته شدکه در آن مردم محلی و محیط زیست
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ناپایدارييمقولهيجدول خالصه شده:1جدول 
قولهممفاهیمگزاره

آلودگی محیط زیست

بحران محیط 
زیست

ناپایداري

آلودگی دریا
انبارهاي روباز گوگرد

محیطی در خصوص کنترل عدم رعایت استاندارهاي زیست
هاآالینده
از فیلترعدم استفاده 

بینی کنترل آلودگیعدم پیش
هاي صنعتی و بیمارستانیزباله

هاي آلودهآب
هاي در حاشیهد سالمتی گروهتهدی

بحران 
سالمت

ایمنی کارگران حین کاريمسأله
هاي جابجایی کارگرانایمنی سرویس
هاي تنفسی در منطقهشیوع بیماري

آلودگی خون و عدم پذیرش خون مردم عسلویه در مراکز انتقال 
خون و درمانی

یمارهاي هاي مجهز و پزشکان متخصص بفقدان بیمارستان
تنفسی

هاي روستاییایمنی راه
سالمتيعوامل ناامن کننده

اوقات فراغت براي کارگران جواننندارذگعدم وجود امکانات 

بحران 
فرهنگی

ناپایداري 
اجتماعی

عدم کنترل ورود و خروج کارگران
ویژه شیشهدسترسی آسان به مواد مخدر به

گرانهاي خیابانی بین کارنزاع
يهاي کارگري خارج از منطقهوضعیت نامناسب فرهنگی کمپ

ویژه
سرگردانی کارگران بعد از ساعات کاري

جنسیيمجرد بودن و مسائل و مشکالت زیست مجردي و غریزه
روابط جنسی غیر حفاظت شده و يرسانی دربارهعدم اطالع

مشکوك
نگی براي راهنمایی و هاي ضمن خدمت فرهعدم برگزاري دوره

هاي جمعی و خطرات و تهدیدات بخشی زندگی در محیطآگاهی
به کارگران
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قولهممفاهیمگزاره
خصوص بانوان به ها و بهبه خطر افتادن امنیت اجتماعی خانواده

دلیل عدم سازماندهی کارگران

بحران 
اجتماعی

امنیت کارگران و داشتن قوانین و شرایط ها به توجهی شرکتبی
بر ورود و خروج کارگرانکنترل شده 

مصرف علنی مواد مخدر در يها در مسألهشرکتيعدم مداخله
هاي کارگريکمپ

از شیوع مواد مخدر در بین جوامع محلیاحساس خطر خانواده 
و سنتیاز دست رفتن مشاغل بومی 

هاي مطمئنفقدان بیمه
انی که هواي آلوده توجهی به زنان باردار و کودکان و سالمندبی

کنندتنفس می
امکانات گذارن اوقات فراغت، امکانات تفریحی و ...توجهی بهبی

هاي یکی از راههاشرکتمسئولیت اجتماعی مداري:ساالري بر انساني فنسلطه
باید مسایل محیط هاشرکتحال هرکه در. به این معناي پایدار استدستیابی به توسعه

شان بگنجانندکار و معادالت اقتصاديو اجتماعی را در محاسبات کسب وزیستی
عنوان یک راه حل مربوط به بههاشرکتاجتماعیبا این حال مسئولیت؛)2007هاپکینز، (

استاندارهاي محیط زیستی دیده نشده و در بسیاري از حقوق اجتماعی و یا دستیابی به
د وجود ندارد که بر مسئولیت اجتماعی شرکتی کشورها قوانین و مقررات مناسب جدی

آور براي آن توسعه دهند (هاپکینز، هاي الزامتمرکز کرده و سطوح میدانی و چارچوب
اند. آنها استراتژي ي زیادي هستند که ملزم به تمرکز بر روي توسعه شدههاشرکت). 2002
برايتوسعه،اقتصادنامبهتصادياقعلومازاياند. شاخهدوستانه را برگزیدهانسانيتوسعه

اینازبعضی.گیرندمینظردرراهاییشاخصکشورهایافتگیتوسعهسطحيمقایسه
بردرنیزراسایر ابعاد توسعههاشاخصازدیگربرخیولیاستاقتصاديصرفاًهاشاخص

ي هاجم آسیبپایدار، حيشده در باب توسعه و توسعهگیرند. با توجه به مطالب گفتهمی
سو و وضعیت نابسامان اجتماعی از سوي دیگر عالوه بر محیط زیستی و آلودگی هوا از یک

اینکه موجب ناپایداري محیطی شده، باعث تشدید دو ناپایداري دیگر یعنی ناپایداري 
مجاورت این منطقه نیز در است. مردم ساکن درانسانی و اجتماعی نیز شده

پارس جنوبی ياند که شتابزدگی در اجراي پروژهیید کردهله را تأأهایشان این مسمصاحبه
توجهی به ي پایدار و بیو تمرکز بر بعد اقتصادي و عدم درك مدیران و طراحان از توسعه
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خصوص تخریب محیط زیست و متوازن بستر و زمینه بروز پیامدهاي زیاد بهيتوسعه
:ثالًاست. مسالمت در ابعاد فردي و اجتماعی شده

ابعاد تخریب محیط «گوید:مهناز کارشناس بهداشت محیط و ساکن نخل تقی می
سو و محیط زیست انسانی از سوي هاي موجودات زنده در دریا از یکزیست و تهدید گونه

رسد که در طراحی این پروژه هیچ ناپذیر است. به نظر میجبراندیگر در جاهایی واقعاً
توسعه در بخش ایدار لحاظ نشده بوده و کارشناسانپيسعهنگاهی به محیط زیست و تو

در این خصوص توجیه هاشرکتاند و یا این که اي نداشتهانسانی براي این وضعیت یا برنامه
».استهم نظارتی نشده یا نظارت کم بودهو بعداًانداند یا فرار کردهنشده

انداز و سند چشم«گوید:محمود کارشناس محیط زیست و ساکن عسلویه می
اشاره کرده، اما هاشرکتاي پارس جنوبی روي کاغذ به سایر ابعاد توسعه و همکاري توسعه

پایدار پیشکش. در بعضی ي متوازن است و توسعهياز توسعهدر عمل این منطقه بیگانه
این است. مشکل اساسیامان تخریب کرده و به پیش رفتهجاها انگار اینجا را یک لودر بی

خواهند که متوازن چیست یا نمیيدانند توسعهریزان یا نمیاست که مدیران و برنامه
پایدار هستند و این در ياصول توسعهملزم بههاشرکتاش حرف بزنند، مسلماًدرباره

داند، نظارت این مسائل را میاست و ایران هم قطعاًالمللی لحاظ شدههاي بینکنوانسیون
».کسی خودجوش به فکر مردم و محیط زیست نیستکه نباشد 

متوازن و ياینجا حرف زدن از توسعه«گوید:اسماعیل معلم ساکن بیدخون می
پایدار مضحک است. به فکر همین نسل باشند، نسل آینده پیشکش. در عسلویه يتوسعه

مراتب رشدي به ،هاي دیگر توسعهاقتصادي مد نظر بوده؛ صورتي فقط و فقط توسعه
نبودنش بهتر ،بهم ریختهيکمتر داشته. خانم شما که جامعه شناسید قبول دارید توسعه

ما ، وضعیت شهرسازي و امکانات شهري که مثالًبودنش است؟ این تخریب محیط زیستاز
هزار کارگر 20تا 10یک سینما نداریم ولی در بدترین وضعیت و موقع تحریم اینجا اقالً

کنند. چند سالن سرپوشیده شنا، مرکز فرهنگی درست و زندگی میجوان فقط کار و
توانست کرد میایجاد شده؟ هر شرکتی همت میمنطقهحسابی با توجه به شرایط بومی
کرد. درصد فرق می50کرد، وضعیت اینجا ایجاد می1يیک کمپ عالی با امکانات درجه

کار اش نگران هست.دش و خانوادهوضعیت سالمت خويکی بپرسید دربارهشما از هر
) پیگیر نشدند. این مسئولیت اجتماعی بعدش هم کسی (نه مردم و نه دولت.اي بودهعجله

».بحث جدیدي هستهاشرکت
د مختلف اابع« :گویدهادي دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت ساکن عسلویه می
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اجتماعی فرهنگی وسیاسی،ي مرز بین توسعهچه دقیقاًاگرینجا مطرح هست.اهتوسع
اد بعاي هو اگر گسستگی باشد در هم؛نداهدانم کجاست، اینها خیلی در هم تنیدنمی

الن شما ببییند در یک شهر فوق صنعتی سینما وجود ندارد، مراکز فرهنگی پیداست. ا
د شود، امکانات ورزشی استاندارد خارج از منطقه چندان وجود ندارفعال و شاداب دیده نمی

ها در معرض خطر است. این محلی بیکار است. سالمتی خانوادهجوانو کافی هم نیست.
دانید استشمام بوي توانند تحمل کنند؟ شما میمیبوي گاز را چند درصد از مردم ایران 

نیافتگی است که ما داریم این شود؟ خب این توسعهمیهاي روانی گاز موجب بیماري
تشکیل میله که چند گروه مردأبگذارید در کنار این مسرااینهازنیم. حال میراهاحرف

م؟ همه چیز پیچیده در هم است. شرکت اهکار کردند براي پیگیري؟ من دانشجو چاهشد
ام. کارگر هم م. چرا چون ترسیدهاهجویی نکردکاري کرده درست من هم مطالبهکم
يشود. بیمهکه راحت اخراج میت سترسد. اینقدر نیروي کار آسان و در دسترس امی

قانونی نیست که مرز بین فعالیت سیاسی و درست و درمانی هم که نیست حمایتش کند.
متوازن فقط در نايکل دارد. توسعهتوسعه در کشور مشمدنی مشخص کند، این یعنی کالً

».در کشور مشکل دارد؛اینجا نیست
نیافتگی نامتوازن بدتر از توسعهيتوسعه« گوید:میمجتبی دانشجوي ساکن اخند 

که ناشی از عدم درك توسعه و عدم داشتن دانش نامتوازنياالن شما ببینید توسعهاست.
یه سرچ در ،آور است، نگاه کنیدکه نفس کشیدنش مرگوردهآهمنطقاست چه بر سر این

عسلویه در خصوص این که خون مردم (گوگل بزنید وقتی پاي سالمتی و اعتراض مردم
شهرستان طرف مدیران مجلس اینيست از شدت آلودگی) نمایندهاهغیر قابل استفاد

گیرد که شایعه هست، این مسئول ماست که باید از حقوقمان در سطوح میراهاشرکت
».مدیریتی باال حمایت کند! 
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مداريساالري بر انسانتسلط فنينماي کلی مقوله: 2جدول 
هستهيمقولهفاهیممهاگزاره

اقتصادي؛ عدم توجه به ي یک جانبهيتوسعه
پنجم ي؛ عدم توجه به برنامهي پایدارتوسعه

توسعه در منطقه؛ لزوم آموزش به مدیران و 
لزوم آموزش و آشنایی با نهادهاي مرتبط؛

...مفاهیم توسعه و
پایدار براي مدیرانيتوسعه

ايي توسعهساالر بر نهادهاتسلط مدیران فن

اقتصادگرایی
متوازن و يعدم درك توسعه

ي پایدار توسط مدیران توسعه
ساالرفن
عمیق مدیران عدم آشنایی

با مسایل علوم انسانی

ساالري بر تسلط فن
مداريانسان

هاي ، فقدان تشکلهاي مدنیفقدان تشکل
کارگري؛ فقدان کنشگران فعال

تلف؛هاي مخفعال در زمینههايسمنفقدان 
علت مشخص بههاي مدنی عدم تحمل کنش

هاي مدنی و سیاسی نبودن مرز بین کنش
ضعف مشارکت مدنی

و اجتماعیي توسعهيفاصله
اقتصاديي با توسعهسیاسی

سیاسیيضعف توسعه

يلزوم آموزش با مفاهیم توسعه و توسعه
پایدار

لزوم آشنایی آموزش به مردم در جهت 
هاي مدنیکنشمشارکت اجتماعی و

بخش در هاي قوي آگاهیتن رسانهاشلزوم د
متوازن و يدم در توسعهرخصوص نقش م

پایدار

فرهنگی و يتوسعهيفاصله
ي با توسعهاجتماعی

اقتصادي

اتخاذبرايالمللیبینهايسازمانوهادولتنقشکارکرد غیر اثر بخش نهادها:
جنبشبهپیوستنبرايهاشرکتالزامنهایتدروترغیبتشویق،جهتدرهاییسیاست
همکاريوتوسعهسازمان. استاهمیتحائزاجتماعی، بسیارشفاف مسئولیتدهیگزارش

چندهايشرکتبرايراهنمايارائهومقرراتتنظیمدرپیشرونهادهايجزءاقتصادي
بهبود .استبودهاجتماعیپذیريمسئولیتدرداوطلبانهاصولاتخاذمنظوربهملیتی

شرایط زیستی و افزایش رفاه مدنی شهروندان، ایجاد فضاهاي فرهنگی مانند کتابخانه و 
هاي فرهنگی، جلب حمایت از مشاغل کوچک و متوسط خدماتی سرا، مجموعهفرهنگ

مسئولیت اجتماعی يهاي حوزهاز دست رفته، حمایت از پژوهشجایگزین مشاغل بومی
ها قرار گیرد.تواند در دستور کار سمنعکاس نیازها و دستاوردها میشرکتی به منظور ان
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هاشرکتکردن فشارهاي مدنی بر ها خود یک نیروي قدرتمند مدنی براي واردالبته سمن
همواره باید نظارت نهادي را بر عملکرد هاشرکتپایدارند. يو بازگردانشان به مسیر توسعه

سیبهایی که تاکنون بر آچهت حرکت نمایند. اگرخود احساس نموده و در مسیر درس
ریزي غیر قابل جبران است، اما با برنامهمردم و محیط زیست عسلویه وارد شده بعضاً

استراتژي هاي آتی پیشگیري کرد. با توجه به مطالب گفته شدهتوان از تعمیق آسیبمی
و آموزش و تشویق سویکازهاشرکتنظارت بر مسئولیت اجتماعی يورود دولت به عرصه

هاشرکتهاي مردم نهاد براي مشارکت مدنی در امر مسئولیت اجتماعی ها و سازمانسمن
شدن در مناطقی عنوان یک راهکار در کاهش پیامدهاي صنعتیتواند بهاز سوي دیگر می
هایشانر مصاحبهثر واقع شود. مردم ساکن در مجاورت این منطقه نیز دمانند عسلویه مؤ

اند که نظارت هم از سوي مردم و هم از سوي نهادهاي مکلف یید کردهأله را تأاین مس
:است مثالًضعیف و دیرهنگام بوده

این : «گویدهادي دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت ساکن عسلویه می
بگذارید در کنار این را زنیم. حال اینها ها مینیافتگی است که ما داریم این حرفتوسعه

ام؟ همه کار کردهاند براي پیگیري؟ من دانشجو چدهتشکیل شله که چند گروه مردمیأمس
ام. جویی نکردهمن هم مطالبه،کاري کرده درستدر هم است. شرکت کموچیز پیچیده

ت که سترسد. اینقدر نیروي کار آسان و در دسترس اام. کارگر هم میچرا چون ترسیده
رست و درمانی هم که نیست حمایتش کند. قانونی نیست که شود. بیمه دراحت اخراج می

کل دارد. شتوسعه در کشور ممرز بین فعالیت سیاسی و مدنی مشخص کند، این یعنی کالً
».نامتوازن فقط در اینجا نیست در کشور مشکل دارد يتوسعه

ها باعث اومدن این شرکت:گویدمی«بیدخون زهرا کارمند بهداشت ساکن روستاي 
کرده یلها بازتر شده، زنان تحصوادهدید خانبراي زنان بهتر شده.شده ومردم غییر نگرش ت

هاي سیاسی و اجتماعی توي شورا و این فعالیتها در اموري مثل الن خانمازیادند. مثالً
افراد در جامعه بتونن از حقوق کهاین. کنند. این مسائل هم مهم استشرکت میجور جاها 

بشناسند. به نظرم این را اول حقوق خودشان اش این هست کههع کنند، الزمخودشان دفا
هنوز طرف قضیه هم هنوز تاریک است مثالًاما یه؛افتدهاي خوب اینجا داره میاتفاق

این هاشون تنهایی بیان بیرون چه برسه پیگیريدن خانمها اصالً اجازه نمیعضی خانوادهب
ها آگاهی بدهند. نمایندگان این خانوادهبههایینن با حرکتتو. نهادهاي مدنی میمسائل

باید یک هماهنگی ایجاد بشه براي کاهش معضالت مجلس بیشتر تالش کنند و کالً
». اینجا
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هاشرکتمشارکت بین «:دیگوگازي میيو شاغل در منطقهیساکن نخل تقدیسع
کارآمد باشد. اریبسیو اجتماعینگفرهيتوسعهيتواند در حوزهیمیمحلمردمو مردم 

مثل حق داشتن هاشرکتاز یمطالبات مدنپیگیري قرار کردن با کارگران، برتعامللمث
لیقبنی.. ا.کارگران و تیو سر و سامان دادن به وضعمجهز هاي عمومیمکان، پاكاي هو

نهادهاي دولتی به همکاري با قیخود مردم را تشودیخواست مردم است و باشتریبامور
.»بشوند

بخش نهادهاي کارکرد غیر اثرنماي کلی مقوله:3جدول
مقولهمفاهیمهاگزاره

تاثیر نهادهاي نظارتیمدیریت بی
کارکرد نهادهاي نظارتیمدیریت کم

عدم پیگیري حقوق شهروندي
حاکمیت ضعیف؛ ناتوانی دولت در 

، ناتوانی در هارویارویی با شبه دولتی
عینی و عملی در برابر برخورد

تخلفات، عدم حمات قانون از حقوق 
زدن قانون توسط شهروندي، دور

کارفرمایان پر قدرت

هاي مدیریتچالش
در ایران

ضعف قوانین نظارتی
فقدان مدیریت اثر بخش

سیاسی و قضایی براي يفقدان اراده
امن کنندهمل نابرخورد با عوا

دهی شکاران از گزارخیال پیمانآسودگی
کاري در عمل به مسئولیت و اهمال

اجتماعی شرکتی

کارکرد غیر 
بخش نهادهااثر يعدم آگاهی مردم در زمینه

پایدار و کنشگري مدنی، يتوسعه
هاي مردم عدم توجه به نقش سازمان

ها، عدم تفکیک نهاد توسط دولت
بین کنشگري مدنی و سیاسی، عدم 

تحمل نهادهاي امنیتی در اثر 
ی نسبت به فعالیت سودمند ناآگاه
يها در پیشبرد اهداف توسعهسمن

پایدار، عدم آگاهی مردم از قوانین 
گرحقوق مدنی حمایت

ها ناآگاهی یا آگاهی کم مردم مردم و سمن
هاشرکتمسئولیت اجتماعیپتانسیلاز

پیامدها و تهدیداتدرکاهش
هاي مردم عدم توجه به پتانسیل سازمان

نهاد
گري از طرف مردمق به کنشعدم اشتیا

عدم آگاهی یا آگاهی کم و ناکافی از 
قوانین مدنی و حقوق

شهروندي
ترس و احساس نا امنی در کنشگري مدنی

سمن ها در آگاهی بخشی به مردم ضعف
در خصوص حقوق و مطالباتشان در 

هاشرکتچارچوب مسئولیت اجتماعی 
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وزاست. افزایشعمق آسیبدانش کم:1شبازاندیشی و تفکر انتقادي براي تعمیق دان
درن ميدورهفرایند بازاندیشی است. دردرتوجهاد موردابعازییکتفکرهايمهارتبهبود

کسباختصاصیدانشيألهمس،هستیمروروبهدانشحداززیادافزایشباکهامروزي
اهمیـتودمشهطوربهآنچهزیرا. استري برخوردارکمتتاهمیازفرد،توسطدهش

آورنددستبهراهاییمهارتفکري،هايفعالیتضمندرافرادکهاستدارد اینتريبیش
آنابکاردرکهفراوانیاطالعاتدر ارزیابیسازد ودجدیشندامهضبهقادررانهاآکه

). 1996(ورمونت، دهدارتقاءهاي تفکر انتقاديتأثیر بازاندیشی بر مهارتتند، هسروروبه
ها، سطوح مختلف شامل تحقیقات دانشگاهی و ارزیابی عملکرد سازمانی دراندیشازب

انتقادي ينگارانهها در زندگی واقعی مردم در قالب مطالعات مردمو دولتهاشرکت
تواند توانایی انسان را در این امر میاست کهعنوان ابزاري براي توسعه و بهبود آگاهی هب

ترین دستاوردهاي بازاندیشی و تفکر یکی از مهمراهبردهاي تفکر افزایش دهد.از استفاده
تواند نقاط ضعف در سطوح انتقادي توانمندسازي است. بازاندیشی و تفکر انتقادي می
تواند آن نقاط ضعف را درمان مختلف نمایان ساخته و توانمندسازي در سطوح مختلف می

نماید. 
هاي هر کشور است، که سیاستترینیدار یکی از مهمپايتوسعه:2توانمندسازي

کند.میپایدار تنظیم ياش را مطابق با اهداف توسعهياههاي توسعبرنامهيکلیه
مناطقایجاداهدافازپایدار است. یکیيتوسعهمهمهايلفهؤتوانمندسازي نیز از م

قتصادي ايهنگري در توسعجانبهاست، اما یکقتصاديايهتوسعبهیابیدستصنعتی،
يتوسعهازمستقلقتصاديايهتوسعناپذیر است، چرا کهخطایی فاحش و جبران

واندپیوستههمبهتوسعهابعادتمامکلیطوربهونبوده.. .واجتماعیوسیاسی،فرهنگی
ست. از سوي اهیافتتوسعهيجامعههاينشانهازیکیتوانمندسازي. گذارندمیثیرأتهمبر

وویژگیایجاد زمینه توانمندسازي دارد. بازاندیشی،بازاندیشی نیز اهمیت زیادي دردیگر
نمادهاواستاحتراممورد»گذشته«سنت،يدورهدر. استانسانیکنشگونههرمعرف

مکانیـزمانیسازماندهیبابازاندیشانهنظارتتلفیقهايشیوهازیکیسنتوارزشمندند
، تبدیل به هاي خاصمحور با سنتي روستایی و قبیلهاهمنطقاز این دیدگاه. استتماعاج

سنتی به یک ياز یک زمینهمیست، مردم محلی و بواهآسا شدي صنعتی غولیک منطقه
م أزده و توها گیج و هیجانچه در ابتدا واکنشاند، اگرصنعتی و مدرن پرتاب شدهيزمینه

1 rethinking & critical thinking
2 empowerment
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گیري یک نوع تفکر بازاندیشانه در مردم اید، اما گذشت زمان باعث شکلنممیبا نگرانی 
ند، اهها را با ورود کارگران مهاجر درك کردست. آنها تعامل با دیگر فرهنگاهشدمیبو

ند، تنوع نهادها و کارکردهاي جدیدشان را در منطقه به اهل اجتماعی را شناختئمسا
با شان را به کلی عوض کرده و حتیدن زندگی قبلیشچه صنعتیند، اگراهرسمیت شناخت

ست، اما اهدستکاري شدتغییر شکل کلی منطقه حس تعلق به مکانشان شدیداًبااینکه
محیطی که ند. آنها مسایل اجتماعی و زیستاهخود را با این وضعیت جدید سازگار کرد

را هاشرکتجتماعی شدن است را درك کرده و حتی فقدان مسئولیت اپیامدهاي صنعتی
تغییر فهمند و در برخی از موارد در جستجوي جایگاه خود در این سیستم هستند.می

هاي سبک زندگی، روي آوردن به تعامل، پذیرش زندگی شهري، ترك بعضی از جنبه
هاي این.. نشانه.و میعمويزندگی سنتی، آموزش دختران، حضور زنان در عرصه

اندیشی است. باز
قابل قیاس با قبل وضعیت اینجا اصالً«گوید: کارمند ساکن روستاي بنود میقاسم

اند، همه در اي زندگی نکرده و مد روز شدهنیست. مردم دیگر در بافت سنتی و قبیله
توانند دانشگاه بروند و درس بخوانند، ها مثل بقیه میهایشان ماهواره دارند، خانمخانه

ها به خاطر معتادان و نبود امنیت اجتماعی است ادهگیري بعضی از خانومشکل سخت
».وگرنه دیدشان بسته نیست

اینجا یک بگو کهاصالً« گوید: محمدحسین کاسب ساکن روستاي بیدخون می
بفرستم دانشگاه وکردم دخترمهم نمیروفکرشانقالب در رفتار مردم شده، من قبالً

خواهد بینم، دلم میمیروشاناجتماعیها و کالساین مهندسالن کهاکرمان، اما 
».فرزندانم هم مثل اینها شوند

يخب منطقه«گوید: یوسف کارمند حسابداري یک شرکت پیمانکاري در عسلویه می
عسلویه با یک جو انقالب صنعتی مواجه شده، هم پیامدهاي خوب دارد و هم بد. اگر 

این منطقه یک مدل ش دهند، واقعاًهمت کنند و با کمک دولت پیامدها را کاههاشرکت
».شودخوب چند فرهنگی در کشور می

رفتار مردم عوض شده. خب مسلماً« گوید: اسماعیل معلم و ساکن روستاي کالت می
خاطر رفت و آمدهاي زیادي است که در منطقه صورت گرفته، جفرافیاي این بهالبته

توانستند در میهاشرکتاست که تغییر کرده، مشکل ما اینمنطقه عوض شده و کالً
پایدار و ابعاد ياست با در نظر گرفتن توسعهآفرین شدهاي که مشکلوضعیت پیچیده

».دیگر توسعه حل کنند
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فتاده در منطقه هم اهاتفاقی ک« گوید: میمشاور حقوقی ساکن عسلویه زهرا
هاي ما کمرنگ از سنتهاي مثبت داشته، بعضی هاي مثبت دارد و هم منفی. جنبهجنبه

..وضعیت فرهنگی و بهداشتی و .ست. در کل اگر بخواهیماهشده و شبیه شهرهاي باال شد
خواهم در خصوص مسئولیت میاش بیشتر است، من هاي منفیدر نظر بگیرم جنبهرا

بعدي کاندیداي شوراي شهر بشوم. يبراي دورهبیشتر مطالعه کنم وهاشرکتاجتماعی 
.»ستاهتر کردن با شما ذهنم را روشنصحبت کرد

اندیش نیستم. من خیلی مثبت« گوید:معصومه منشی پزشک و ساکن عسلویه می
توانم انکار کنم. اگر انرژي پارس را نمیيچه بعضی از پیامدهاي مثبت منطقهاگر

م کنشد بهتر از این باشد. البته به خودمان که نگاه میکردند میکمک میهاشرکت
توانستیم از راه نمایندگان مجلس و دهیاري بینم ما هم براي حقومان دفاع نکردیم. میمی
.». وضعیت را بهتر کنیم .و .

اهمیت بازاندیشی توان گفت مردم نیز کم و بیش بهبا توجه به مطالب گفته شده می
خصوص نگرش دراساساًتوان گفت کهاند و میو تفکر انتقادي و توانمندسازي پی برده

است. آنها به شدن بازاندیشی بودهمردم به وضعیت خودشان یکی از پیامدهاي صنعتی
ثر است. بدون تردید ؤاند که توانمندسازي مردم از طریق آموزش بسیار مخوبی دریافته

عنوان یکی از تواند بهاست که میترین ارکان بازاندیشی توانمندسازانهآموزش یکی از مهم
سطوح قرار گیرد. در سطح اول يپایدار مورد توجه در همهيترین ابزارهاي توسعهکلیدي
متوازنند. يموزش به منظور بازاندیشی در خصوص توسعهآریزان توسعه نیازمند بهبرنامه

مشکالت يدهندهآنها باید تحقیقاتی که در خصوص مناطق صنعتی انجام شده و نشان
هاي مختلف براي بازنگري در لعه کرده و از کارشناسان حوزهاست را به خوبی مطاتوسعه
موزش در خصوص آنیاز مبرم بههاشرکتها مدد جویند. در سطح دوم مدیران برنامه

هاي فنی کردگان رشتهاغلب تحصیلپایدار دارند. این مدیران کهيتوسعه و توسعه
شناسند و ر توسعه را عمیقاً نمیباشند، رویکردشان نیز تکنوکراتیک است و ابعاد دیگمی

یابد. براي آن راه حلی ندارند. در اینجاست که بر هم کنش علم انسانی و صنعت اهمیت می
اقتصادي يصورت توسعهبایست همپاي اقتصاد رشد کنند، در غیر اینفرهنگ و جامعه می

را هاشرکتشود. از طرفی مدیران باید مسئولیت اجتماعی به یک معضل تبدیل میخود 
هاي جهانی که ها و کنفرانسها و کارگاهبشناسند، آنها باید با توجه به دانش روز در همایش

ي هاشرکتشود شرکت نموده و از تجربیات، دانش و عملکرد در این خصوص برگزار می
ثر براي حرکت ؤاند کسب دانش نموده و راهکارهاي مدیگر جهان که در این راه موفق بوده
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پایدار در پیش بگیرند. مسئولیت اجتماعی شرکتی یک کالس جهانی يیر توسعهدر مس
ده. در اعتباربخش است نه زیانهاشرکتن براي آست و عمل کردن بههاشرکتبراي 

نها بسیار اهمیت دارد. آنها باید به آموزش بازاندیشانه بهآسطح سوم ناظران هستند که
آگاهی داشته باشند، هاشرکتاجتماعی قوانین در خصوص مسئولیتيکلیه

هاشرکتهاي محیط زیست، حقوق بشر و سایر استاندارهاي جهانی را شناخته و کنواسیون
ترین ابزارها در مسئولیت اجتماعی دهی یکی از مهمملزم به پاسخگویی نمایند. گزارشرا

ي مسئولیت اجراملزم بههاشرکتزیست و حقوق بشر شرکتی است. در خصوص محیط
بسنده هاشرکتادعاهاي صورت اجباري هستند. آنها نباید تنها بهاجتماعی شرکتی به

در زندگی اجتماعی مردم و محیط زیست را هاشرکتکرده، بلکه باید بازتاب عملکرد 
ببینند. در سطح چهارم مردم هستند که باید در خصوص حقوقشان آگاهی پیدا کنند. هر 

کند داراي چه پرخطر زندگی میيعنوان یک شهروند که در یک منطقهکس باید بداند به
ترین هاي مردم نهاد مهمها و سازمانتواند حقش را بستاند. سمنحقوقی است و چگونه می

رکن مشارکت مدنی براي فشار بر سه سطح پیشین هستند. مردم ساکن در مجاورت 
هوا از یک هاي ناشی از آلودگیو آسیبمشکالت يبار همه،ها و مناطق صنعتیپاالیشگاه

که کنند، آنها باید بدانندسوي دیگر تحمل میسو و مشکالت حضور جمعیت مهاجر از
اقتصادي هر يعنوان توسعهتوانند تنها بهداراي مسئولیت اجتماعی هستند و نمیهاشرکت

هاي ا سایر جنبهاقتصادي باید بيعملی را براي خودشان مباح کنند. بلکه هر توسعه
ذینفعان خارجی همراه يپایدار و همچنین با در نظر گرفتن حقوق همهيتوسعه و توسعه

باشد. 
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)1387مدل پارادیمی (اشتراوس و گلیرز؛ به نقل از فلیک، 

متوازن يدر نظر نگرفتن توسعه:بستر و شرایط دخیل
هاي مطالعاتی اولیه و پایدار، ناقص بودن طرحيو توسعه

گرا، عدم نظارت دقیق نهادهاي گرا و صنعتدنگرش اقتصا
ها، ناآگاهی ان مجلس بر عملکرد شرکتدولت و نمایندگ

ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتی، ضعف مدیران به
در خصوص هاي مردمینهادهاي غیر دولتی و تشکل

مسئولیت اجتماعی شرکتی، عدم مشارکت مردم در 
هاتوسعه و پاسخ خواستن از شرکت

افزایش ناپایداري اجتماعی؛ :پیامدها
دناپایداري محیطی، تسلط رویکر

يمدار (عدم توسعهساالر بر انسانفن
پایدار)، بیگانگی يمتوازن و توسعه

هاي در حقوق گروهيلهأاجتماعی، مس
ضعف حاشیه، زنان، کودکان و کارگران، 

نظارت و عدم مشارکت مدنی مردم

توسعه

اي، : نامتوازن بودن مطالعات توسعهعلل
و پرشتاب؛ تسلط رویکرد اقتصادگرا

نظر ، درراگساالر بر انسانرویکرد فن
ها در نگرفتن مسئولیت اجتماعی شرکت

هاي اولیه؛ عدم آگاهی و دانش در طرح
خصوص مسئولیت اجتماعی شرکتی در 

گذاري؛ سطوح مختلف اجرا، نظارت و قانون
ناآگاهی مردم نسبت به حقوق اجتماعی و 

ي بین هاي مدنی، عدم مرزبندنبودن کنش
دنی و سیاسی در ایران و گري مکنش

امنی مردماحساس نا

: جدي گرفتن ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتی توسط هااستراتژي
، برطرف کردن ضعف قوانین نظارتی و در نظر گرفتن دولت و نهادهاي نظارتی

مسئولیت اجتماعی شرکتی در قوانین تجاري، اعطاي قدرت مدنی به مردم با 
ها توسط نهادهاي امنیتی، نها، تحمل اعتراضات سمنآبهآموزش و آگاهی دادن

یید أتها بدون مدرك و سند علمیجلوگیري از توجیه مدیران و نپذیرفتن ادله
ن و ابردن آگاهی مردم، مدیرها. باالسمناي هاي رسانهیتلشده، افزایش فعا

هاي سیونا کنواندهی منطبق بأکید نهادهاي نظارتی بر امر گزارشمسئولین، ت
ي پایدار طبق متوازن و توسعهياستاندارد جهانی، در نظر گرفتن توسعه

هاي مختلف علوم، حوزهاز کارشناسان اي مدون با استفادههاي توسعهبرنامه
هاي مرتبط براي مردم محلیي وضعیت سالمت و بیمهپیگیري مجدانه
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گیري بحث و نتیجه
اینکه پیامدهاي رود، با توجه بهشدن میرو به صنعتی،که یک منطقههنگامی

انتظار مردم محلی این است که اگیر مردم جوامع محلی است، لذصنعتی شدن بیشتر دامن
شان از استاندارد بهتري برخوردار شود، انتظار دسترسی به اجتماعی و زندگیرفاه

اجتماعی يحوزهفردي و هم در يهاي بیشتر براي ساختن زندگی بهتر هم از جبنهفرصت
انرژي يهاي حاصل از مصاحبه با مردم محلی مجاور منطقهطبیعی است. تحلیل داده

این انتظار مردم ناشی از ادراکشان از مسئولیت اجتماعی دهد کهپارس جنوبی نشان می
مبتنی بر سود و زیان بین خودشان به يطور ناخودآگاه یک رابطهاست. آنها بههاشرکت
ازاي میزبانی، خواستار شراکت در اند. بهبرقرار کردههاشرکتمیزبان و يجامعهعنوان 

در قبال پایداري، هاشرکتکند پاسخگویی منافع هستند. آنچه منافع آنها را تضمین می
ها شود و در صورت شان است که بتواند باعث کاهش آسیبامنیت، سالمت و محیط زیست

دانند. این ن خصوص آنها خود را متنفع از این میزبانی میدر ایهاشرکتعملکرد مثبت 
اقتصادي تعریف شود. يدر راستاي توسعهنباید تنهاهاشرکتبدین معنی است که فعالیت 

ها چه پروژه. هرتغییر زندگی عادي آنهاستسببهاي عظیماز نظر مردم اجراي پروژه
طور جدي سالمت، انرژي، بهيه در حوزهویژتري اجرا شود، بهتر و در ابعاد وسیعبزرگ

ها براي هر دولتی ضروري است، اجراي این پروژهشود. البتهبوم تهدید میامنیت و زیست
توان ابعاد این تهدیدات رامتوازن و پایدار میياي به سمت توسعهریزي توسعهاما با برنامه

طور مستقیم وجود، مردم بهبه نحو چشمگیري کاهش داد. طبیعی است که در شرایط م
بینند. را مسئول وضعیت موجود قلمداد کرده و خود را متضرر میهاشرکتدولت و 

اقتصادي پرشتاب بدون يویژه که بر توسعهياندازي منطقهریزي ناقص اولیه در راهبرنامه
وضعیت ترین عواملاست، یکی از مهماستوار بودههاي توسعهگرفتن سایر جنبهدر نظر

ها که شتابزدگی به وضوح در آن مشخص باشد. در این طرحعسلویه میينابسامان منطقه
ارکان دیگر توسعه نیز فراموش نشده، بلکهگرفتهپایدار در نظرياست، نه تنها توسعه

توسعه باعث شده که منطقه به صورتی يدرباره» عمقدانش کم«است. این گردیده
کم انسجام و این رشد نامتوازن مانند نوعی رشد سرطانی است که کمنامتوازن رشد کند.

اقتصادي موتور سایر يچه توسعهکند. اگرزیستی را قربانی میـاجتماعیپایداري
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اش براي پیشبرد منافع ملی بایست از منابع ملیباشد و هر کشوري میهاي توسعه مینبهج
افتاده و باعث ست صورت نگیرد، منافع ملی به خطرریزي دربهره جوید، اما چنانچه برنامه

باشد که در ترین رکن توسعه میاجتماعی مهميشود. سرمایهرفتن منابع ملی نیز میهدر
شود و براست. استراتژي که هم اکنون نیز پیشنهاد میهاي مطالعات اولیه دیده نشدهطرح

اي و دیدن ابعاد مختلف ههاي توسعهاست، بازنگري در طرحمبناي تحلیل داده
پایدار يهاي توسعهراهترین شاهیکی از مهمهاشرکتهاست. مسئولیت اجتماعی مسئولیت

أم با دهد. مواجه شدن با نظارت شدید و توها کاهش میاست که بار سنگین مالی دولت
ي شان شده و آنها برابه مسئولیتهاشرکتهاي مالی و حقوقی موجب پایبندي مجازات

دهند. براي کاهش دوري از زیان ابعاد مختلف توسعه را از همان ابتدا مورد توجه قرار می
شدن باید عملیات مالی شفاف و برخورد بدون قید شرط با اي صنعتیپیامدهاي توسعه

گونه المللی باید در ایندهی مالی بر اساس استاندارهاي بینفساد داشت. سیستم گزارش
تشریح گردد و هاشرکتيعنوان هدف براي همهي پایدار بهتوسعهها دیده شود وطرح

گذاري و نظارتی با تصویب قوانین شفاف، بدون امکان دورسطوح قانوناین مسأله باید در 
هاي مدنی و اجتماعی مردم گاهی مردم از حقوق اجتماعی، فعالیتآزدن، مطرح شود. البته

يتوسعهيدهندهو خود نشانباشدبرخوردار میجویی نیز از اهمیت بسیاريو مطالبه
رسد طبق اي که باید اشاره شود این است که به نظر میسیاسی و اجتماعی است. نکته

اي بیش از آن که یک مبحث بین رشتههاشرکتموجود، مسئولیت اجتماعی هاينظریه
شناسان امعهشود و کمتر جب میمحسومحورب شود، یک مبحث مدیریتی و اقتصادمحسو

بر مردم پیرامونشان هاشرکتثیري که أحال آنکه ت؛اندن پرداختهآو یا حقوق دانان به
شناسی بیش از این باید با رویکرد . جامعههاي اقتصادي استگذارند، فراتر از مقولهمی

شناسی منافعامعهبپردازد. از آنجا که جهاشرکتانتقادي و هنجاري به مسئولیت اجتماعی 
که در حقیقت هاشرکتگیرد؛ پیگیري مسئولیت اجتماعی ال جامعه را در نظر میایده

بها جهت دستیابی جامعه به زندگی با ست، یک فرصت گرانهاشرکتتعامل بین مردم و 
آل خود را منافع ایدههاشرکتگونه که مدیران استاندارهاي باالتر است. جاي دارد همان

ل جامعه را که دستیابی به زندگی با آناسان نیز منافع ایدهشکنند، جامعهتعقیب می
استاندارهاي باالست، در این حیطه پیگیري نمایند. بکارگیري مطالعات عمیق علوم انسانی 
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کشور ما مورد عطف بر هم کنش علوم انسانی و صنعت است که همواره دريهمان نقطه
نعت هیچ نیازي به یکدیگر ندارند. انسانی و صاست. گویی که علومغفلت قرار گرفته

يهاي صنعتی، همهطرحيوضعیت امروز عسلویه نمایانگر این است که باید در همه
ياشکال سرمایه در نظر گرفته شود و این نیازمند بکارگیري دانش متوازن در همه

هاست.حوزه
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