
1- Systems Thinking
2- Strategic Thinking
3- Corporate Social Responsibility (CSR)

دامنــه نفــوذ صنعــت و تکنولــوژی در زندگــی بشــر بــه قــدری زیــاد اســت کــه تمــام شــئون فــردی، اجتماعــی، اقتصــادی و 
ــا  ــش و گاه ب ــج رضایت بخ ــا نتای ــد گاه ب ــن پیون ــت. ای ــد زده اس ــم پیون ــه ه ــری ب ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــی را بی ــط  طبیع محی
ــط  ــی و محی ــات اجتماع ــده در حی ــن پدی ــور ای ــورت، حض ــر ص ــت.به ه ــده اس ــراه ش ــار هم ــه ب ــز و فاجع ــای حزن انگی پیامده

ــوده، هیچــگاه قابــل حــذف نبــوده اســت. ــا چالــش ب ــوام ب طبیعــی علیرغــم اینکــه ت
گفتــه می شــود صنایــع اســتخراجی و از جملــه صنعــت نفــت از جملــه پراهمیت تریــن صنایــع در مناســبات سیاســی و اقتصــادی 
ــه  و در زمــره بزرگتریــن صنایــع دارای پیامدهــای اجتماعــی و محیــط زیســتی گســترده هســتند. صنعــت نفــت بخصــوص، ب
لحــاظ زنجیــره طولانــی و متنــوع از ســطح بالادســتی تــا میــان دســتی و پاییــن دســتی، طیــف گســترده ای از تکنولــوژی، نیــروی 
ــع  ــدگان، جوام ــرف کنن ــدگان، مص ــن کنن ــازار، تامی ــط ب ــی، رواب ــبات اجتماع ــده، مناس ــوع و پیچی ــای متن ــانی، تخصص ه انس

محلــی و بطــور کلــی تنوعــی از ذینفعــان و ذی ضــرران را دربرمی گیــرد.
چنیــن پیونــد گســترده ای میــان صنایــع اســتخراجی و نظامهــای بــازار، سیاســت و نظــام اجتماعــی، رویکــرد مدیریتــی بســیار 
ــر،  ــوی دیگ ــد و از س ــم بزن ــور موفقیت آمیزرق ــی را بط ــب و کار صنعت ــعه کس ــو توس ــک س ــا از ی ــد ت ــدی را می طلب قدرتمن
پیامدهــای آن در ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی و محیــط زیســتی را مدیریــت کنــد. ایــن رویکــرد مدیریتــی قدرتمنــد بی گمــان 
بایــد بــه دو خصلــت مهــم مجهــز و متکــی باشــد: »تفکــر سیســتمی«1 و »تفکــر اســتراتژیک«2 . حاصــل درآمیختگــی ایــن دو 
خصلــت می توانــد در »مســئولیت اجتماعــی ســازمان«3  تجلــی یابــد. ایــن نــوع مســئولیت صرف نظــر از جنبه هــای احساســی 
ــا  ــب و کار و نهایت ــلاق کس ــه اخ ــه عرص ــادن ب ــا نه ــازمان ها و پ ــی س ــف قانون ــه و تکلی ــذر از وظیف ــاظ گ ــه لح ــی، ب ــا نمایش ی

جهتگیــری بــه ســمت قّله هــای بشــر دوســتی و پایــداری ســازمانی، محصــول ایــن دو نــوع تفکــر ماهرانــه اســت. 

ایــن نــوع تفکــر چارچوبــی روشــمند و منطقــی بــرای شــناخت مســائل اســت و جنبــه هــای تجزیــه و تحلیلــی )اجــزای مســئله(
و جنبــه هــای ترکیبــی آن مســئله )کلیــت مســئله( بــرای دســتیابی بــه درکــی جامــع از آن را در برمی گیــرد. تفکــر سیســتمی 

تنهــا بــه مشــاهده اجــزاء و پدیده هــا اکتفــا نمی کنــد و از چشــم انــدازی وســیع تر درصــدد تشــخیص علــل و الگوهاســت. 

این نوع تفکر بر این پایه استوار است که سیستم، مجموعه ای از اجزاء و حائز سه شرط زیر است:
رفتار هر جزء به رفتار هر کل بستگی دارد.

رفتار اجزاء و تاثیر آنها بر کل، به هم وابسته  است.
هر یک از گروه های فرعی بر رفتار کل تاثیر دارند و تاثیر هیچکدام از آنها مستقل نیست.

مسئولیت اجتماعی سازمان در بستر تفکر سیستمی و تفکر استراتژیک

هوشنگ فضلی *

مقدمه

تفکر سیستمی
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تفکر سیستمی به مدیران کمک می کند تا ساختار، الگوها و وقایع را در پیوند با یکدیگر مورد بررسی قرار دهند.1
معمــولا شناســایی محیــط و عوامــل محیطــی مرتبــط بــا سیســتم معمــولا بــه ســادگی انجــام نمی گیــرد . زیــرا مــرز سیســتم بــا 
محیــط، مرزهــای ظاهــری آن نیســت. دو پرســش بنیــادی در خصــوص عوامــل محیطــی و سیســتم مطــرح اســت: نخســت اینکــه 
ــل را دارد؟  ــر آن عوام ــی تغیی ــتم توانای ــا سیس ــه آی ــر. دوم اینک ــا خی ــازد ی ــی س ــر م ــتم را متاث ــی، سیس ــل محیط ــا عوام آی

بعبــارت دیگــر آیــا می توانــد آن عوامــل را بــه عنــوان محدودیــت یــا مانــع از پیــش پــای فعالیــت هــای خــود بــردارد؟ 
تفکــر سیســتمی داعیــه توجــه بــه جامعیــت امــور را دارد: توجــه بــه اهــداف، تغییــرات، محیــط، اجــزا، روابــط اجــزا و منابــع. اما 
آیــا ایــن همــه توجــه امکانپذیــر اســت؟ بایــد گفــت چنیــن توجــه جامعــی هــر چقــدر قابــل تحقــق باشــد، ســبب خواهــد شــد 
امــور بــا تســهیل و نتایــج بهتــری همــراه گــردد. هــر چــه ســازمان در مســیر ایــن تفکــر بــه بلــوغ و مهــارت بیشــتری دســت 

یابــد، قاعدتــا در مدیریــت جامــع امــور موثرتــر عمــل خواهــد کــرد.

تفکر سیستمی در رویایی با مسائل بر نکاتی تاکید می کند که برخی از آن ها عبارتند از:
ــکل  ــود مش ــدن خ ــا دی ــکل و تنه ــک مش ــه های ی ــه ریش ــه ب ــدم توج ــت: ع ــروز اس ــای دی ــی از راه حل ه ــروز ناش ــایل ام مس

ــد. ــدی بیافرین ــئله جدی ــد مس می توان
ــه حــل میشــود نبایــد  ــد: اگــر پرســیده شــد مشــکل ترافیــک چگون ــه جایــی نمی برن معمــولا راه حلهــای ســاده انگارانه راه ب
فــورا گفــت تعــداد اتوبوس هــا را زیــاد کنیــد! چــون مســئله پیچیــده تــر از اینهاســت. گاه اقــدام ســاده انگارانــه، منجــر بــه 

از بیــن رفتــن کل موضــوع مــی شــود. مثــلا تقســیم یــک فیــل بــزرگ بــه دو قســمت، دو فیــل کوچــک پدیــد نمــی آورد. 
ــام  ــد تم ــم می توان ــوی چش ــو از جل ــره دومین ــک مه ــل دادن ی ــلا ه ــی مث ــد: یعن ــر می کنن ــئله را بدت ــی مس ــای مقطع  راه حله

ــزد. ــرو ری ــز ف ــرتان را نی ــت س ــای پش مهره ه
گاه درمــان می توانــد از خــود مــرض بدتــر باشــد: یعنــی اگرکســی کــه بــرای فــرار از فشــارهای روحــی بــه اعتیــاد پنــاه ببــرد، 

درمانــی یافتــه اســت کــه  بدتــر از درد اولیــه اســت.
ســعی و اجبــار در رشــد ســریع تر، نتیجــه ای معکــوس و رشــدی کندتــر را بــه بــار مــی آورد: اســتقرار ســریع صنایــع در یــک 
منطقــه ممکــن اســت امــکان انطبــاق و هماهنگــی جامعــه میزبــان بــا آن را ســلب کنــد و ســبب شــود صــورت مانعــی در برابــر 

ادامــه توســعه صنایــع مذکــور درآیــد.
ــک دور  ــهر کوچ ــک ش ــگاهی در ی ــعبه دانش ــک ش ــاد ی ــد: ایج ــار می آورن ــه ب ــی ب ــج بزرگ ــد و نتای ــک، پیام ــرات کوچ گاه تغیی

ــد. ــم بزن ــهر رق ــی را در آن ش ــی متنوع ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــدد اجتماع ــای متع ــد پیامده ــاده، می توان افت
هرگــز نبایــد شــرایط محیطــی را ســرزنش کــرد: بدیــن معنــی کــه نبایســتی مشــکلات خــود را بــه دیگــری یــا محیــط نســبت 
داد. اگــر محصــولات یــک ســازمان فــروش مطلوبــی نــدارد، ممکــن اســت واحــد فــروش، واحــد تولیــد را مقصــر جلــوه دهــد 

و واحــد تولیــد نیــز واحــد مهندســی را.

ت
 نف

ت
صنع

 C
SR

ش  
مای

 ه
ین

رم
چها

نه 
رخا

دبی

22 CSR



1- . M. Robert 1- مختاری، قاسم )1388(، ص3.

ــوند. در  ــل ش ــر ح ــی اثربخش ت ــه روش ــائل ب ــوع از مس ــوارترین ن ــا دش ــت ت ــده اس ــث ش ــتمی باع ــر سیس ــای تفک ویژگی ه
مجمــوع، تفکــر سیســتمی بــه تحلیــل مســائلی کــه موضوعــات پیچیــده ای دارنــد، مســائلی کــه بــه شــدت بــه گذشــته و عوامــل 

ــد، می پــردازد.  ــر عناصــر درگیــر دارن متعــددی وابســته هســتند و مســائلی کــه ریشــه در هماهنگی هــای نامؤث
در جایــی کــه بویــژه موضــوع تاثیرگــذاری و تاثیرپذیــری یــک ســازمان مطــرح باشــد، موضــوع مســئولیت اجتماعــی ســازمانی 
ــات و  ــر تصمیم ــا ب ــد ی ــر می پذیرن ــازمان تاثی ــا از س ــه ی ــد ک ــود دارن ــی وج ــواه ذینفعان ــواه ناخ ــا خ ــد. در اینج ــش می آی پی
فعالیت هــای آن تاثیــر می گذارنــد. در گســتره و زنجیــره فعالیــت هــر ســازمانی اجزایــی چیــده شــده اند کــه بطــور مســتقیم 
ــازمان  ــی س ــئولیت اجتماع ــد. مس ــا آن در ارتباط ان ــازمان ب ــت س ــتم فعالی ــی از سیس ــوان اجزای ــه عن ــتقیم و ب ــر مس ــا غی ی
معطــوف بــه تاثیــرات ســازمان در چنیــن گســتره و زنجیــره ای بــوده و همــه آن هــا را بــه مثابــه اجــزای یــک سیســتم در نظــر 
می گیــرد کــه تغییــر در یکــی ســبب بــروز دگرگونــی در اجــزای دیگــر می شــود. از ایــن رو، پرداختــن بــه مســئولیت اجتماعــی 
ســازمان بــدون برخــورداری از ســطحی از تفکــر سیســتمی مقــدور نیســت. ایــن نــوع مســئولیت هــم بــا نظــام روابــط درون 
ــا یکدیگــر مــی بینــد.  ــد ب ــا را در پیون ــرون ســازمانی )عوامــل محیطــی( هــر دو مرتبــط اســت و همــه اینه ســازمانی و هــم ب
نمی تــوان ذینفعــان مرتبــط بــا زنجیــره تامیــن ســازمان را مجــزا از ســایر ذینفعــان و امــور در نظــر گرفــت. تفکــر سیســتمی 
ایجــاب می کنــد در پرداختــن بــه مســئولیت اجتماعــی ســازمان، محیــط، تاثیــرات، تغییــرات، چالش هــا، ذینفعــان )بــه عنــوان 
اجزایــی کــه خــواه ناخــواه بــا تصمیمــات و فعالیت هــای ســازمان ارتبــاط می یابنــد( و منابــع در پیونــد بــا هــم و در یــک 

جامعیــت مــورد توجــه قــرار گیرنــد.

پیاده ســازی تفکــر سیســتمی نیازمنــد وجــود تفکــر اســتراتژیک اســت. »مایــکل روبــرت«1 معتقــد اســت تفکــر اســتراتژیک 
بــرای ســازمان چشــم انــداز می آفرینــد و بــه مدیــران کمــک می کنــد تــا در راســتای ایــن چشــم انــداز تصمیمــات صحیحــی 
را اتخــاذ نماینــد. ایــن نــوع تفکــر بــه تحقیــق، تحلیــل و پیش بینــی مناســب محیــط کســب و کار و پیاده ســازی یــک طــرح بــازی 
ــرای ذینفعــان )بخصــوص مشــتریان( ارزش خلــق کنــد، یــک مزیــت رقابتــی  ــد ب ــا از خــلال آن بتوان ــرای ســازمان اســت ت ب

پایــدار بــرای ســازمان ایجــاد نمایــد و اهــداف عملکــردی ســازمان را محقــق ســازد. 2
در مدیریــت اســتراتژیک ایــن ســوال مطــرح می شــود کــه »آیــا کار درســت را انجــام می دهیــم؟« برخــی ایــن نــوع مدیریــت 
را بــا مدیریــت عملیــات اشــتباه می گیرنــد. در مدیریــت عملیــات ایــن ســوال طــرح می شــود کــه »آیــا کار را درســت انجــام 
می دهیــم؟« بنابرایــن، از نــگاه اســتراتژیک پیــش از هــر چیــز بایــد بدیــن موضــوع اندیشــید کــه آیــا در تیــم کاری، واحــد 

عملیاتــی، واحــد ســازمانی و بطــور کلــی در ســازمان خــود، کارهــا را درســت انجــام می دهیــم؟
ــت، در  ــلاق اس ــرش خ ــر نگ ــی ب ــت، مبتن ــتمی اس ــرش سیس ــر نگ ــی ب ــه: مبتن ــی دارد از جمل ــتراتژیک ویژگی های ــر اس تفک

ــت. ــه گراس ــت و نتیج ــر اس ــت، کلان نگ ــت اس ــتجوی مزی ــت، درجس ــتراتژیک اس ــوه اس ــع بالق ــی مناف ــتجوی دائم جس
ــداف  ــتای اه ــه در راس ــی را ک ــن آن تصمیم ــای ممک ــام تصمیم ه ــن تم ــخص از بی ــرح مش ــتن ط ــا داش ــتراتژیک ب ــر اس متفک
اســتراتژیک اســت انتخــاب می کنــد. انتخــاب کار درســت  بســیار اهمیــت دارد. لــذا مســئولیت اجتماعــی ســازمان در پیونــد 
بــا تفکــر اســتراتژیک بــه صــورت ابــزاری کارآمــد در دســت مدیــران درمی آیــد. ایــن ابــزار مهمتریــن نقــش را در پاســخگویی 

ــازی می کنــد. اجتماعــی ب

تفکر استراتژیک
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1- https://onstrategyhq.com/resources/strategic-corporate-social-responsibility/
2- P. Drucker

3- دراکر، پیتر، a( ،1385(، ص 22.

4- دراکر، پیتر، b(،)1385(، ص 6.

مسئولیت اجتماعی استراتژیک سازمان برای شرکتها راه حل هایی را ارائه می دهد، از جمله:
تعادل ایجاد ارزش اقتصادی با ارزش اجتماعی

نحوه مدیریت روابط ذینفعان آنها )خصوصًا روابط با ارزشهای رقابتی(
شناسایی و پاسخ به تهدیدها و فرصتهای پیش روی ذینفعانشان

توسعه شیوه های پایدار در تجارت
تصمیم گیری در مورد ظرفیت سازمان برای فعالیت های بشردوستانه

ــداف  ــق اه ــت و تحق ــعه فعالی ــرای توس ــو، راه را ب ــک س ــود از ی ــد ب ــادر خواهن ــا ق ــن راه حل ه ــری از ای ــا بهره گی ــران ب مدی
ســازمان همــوار کننــد و از ســوی دیگــر، تاثیــرات و پیامدهــای خــود در محیط هــای درون و بــرون ســازمانی را در پرتــو 

ــد. ــت نماین ــات مدیری ــب ترین تصمیم ــاب مناس ــا انتخ ــخص و ب ــدازی مش ــم ان ــناخت و چش ش

ســازمان ها و شــرکت ها صرفــا کالبــد و ســاختار نیســتند. بــه تعبیــر » پیتــر دراکــر«  آن هــا پیــش از آنکــه پدیــده ای اقتصــادی 
باشــند، اجتماعی انــد. از ایــن رو اســت کــه مدیریــت همیشــه بــا طبیعــت انســان، خــوب و بــد و زشــت و زیبــا ســر و کار دارد.  
ایــن طبیعــت، هــم در درون ســازمان بــه صــورت غیررســمی جــاری اســت و فرهنــگ و ارزش هــای ســازمانی را خلــق می کنــد 
ــاط و کنــش  ــا آن در ارتب ــه و ب ــان گرفت ــه صــورت عناصــر و عوامــل اجتماعــی، ســازمان را در می ــرون ســازمان ب و هــم در ب
متقابــل اســت.  درواقــع و  بــه تعبیــر »دراکــر«، در آنچــه کــه یــک نهــاد یــا ســازمان در جامعــه بــه انجــام آن مشــغول اســت، 
پیامدهــای جانبــی اجتنــاب ناپذیــر مســتتر بــوده و متقابــلًا ســازمان نیــز از پیامدهــای جانبــی دیگــران خواســته یــا ناخواســته 
برخــوردار اســت. مســئولیت انســانی هــر کــس در برابــر اثــرات و تبعــات رفتــار و کــردارش، اولیــن قانــون حیــات اجتماعــی 
اســت، اقدامــات ناخوشــایند و مــردم ناپســند و رفتارهایــی کــه منجــر بــه بــروز مســئله یــا چالشــی خــاص مــی شــوند؛ دیــر یــا 
زود توســط جامعــه و بــه عنــوان یــک تخطــی بــه شــخصیت و موجودیــت جامعــه تلقــی شــده و پرداخــت بهایــی ســنگین را درپــی 
ــازمان  ــرون س ــا در درون و ب ــن وضعیت ه ــه ای ــران ب ــد مدی ــاب می کن ــازمان  ایج ــی س ــئولیت اجتماع ــت.  مس ــد داش خواه

بیندیشــند و رفتارهــای مســئولانه ســازمانی را طراحــی و بــه اجــرا گذارنــد. 
در ایــن مســیر، تفکــر سیســتمی و تفکــر اســتراتژیک بــه عنــوان دو بســتر و قابلیــت مهــم  بــه مدیــران کمــک می کنــد تــا امــور 
و وقایــع را در پیونــد بــا یکدیگــر و در پرتــو یــک چشــم انداز دیــده و آن هــا را مدیریــت کننــد. آن هــا از خــلال چنیــن تفکــر 
یکپارچــه ای قــادر خواهنــد بــود تعامــلات خــود در درون و بــرون ســازمان را بطــور خردمندانه تــری مــورد توجــه قــرار داده 
و تاثیــرات و پیامدهــای خــود بــر ذینفعــان درون و بــرون ســازمانی را شــناخته و رابطــه ســازمان خــود بــا آن هــا را بــه شــکلی 
ــان  ــیع فعالیت هایش ــرد وس ــعت و ُب ــاظ وس ــه لح ــال در آن ب ــرکت های فع ــتخراجی و ش ــع اس ــد. صنای ــف کنن ــر تعری کارآمدت

بایســتی قویــا بــه مســئولیت اجتماعــی مبتنــی بــر تفکــر سیســتمی و اســتراتژیک توجــه و بــدان مجهــز گردنــد. 

برآیند بحث: مسئولیت اجتماعی سیستمی و استراتژیک
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در ایــن میــان، صنعــت نفــت طیــف گســترده ای از تاثیــرات، تغییــرات، چالش هــا را در مناطــق عملیاتــی پدیــد آورده و بــا تنوعــی 
از ذینفعــان و ذی ضــرران روبــرو هســتند. آنچــه کــه تــا بــه امــروز جریــان داشــته اســت، حاکمیــت رویکردهــای فکــری خاصــی 
اســت کــه بــه بــار نشســتن اقدامــات مســئولیت اجتماعــی اغلــب شــرکت های فعــال در ایــن صنعــت را دشــوار ســاخته اســت.

بــه زعــم نگارنــده امــروزه در نــزد مدیــران صنعــت نفــت ایــران عمومــا ســه رویکــرد فکــری در موضــوع نویــن مســئولیت 
ــی  ــئولیت اجتماع ــوم مس ــی در مفه ــت، تقلیل گرای ــت: نخس ــول اس ــد تح ــه نیازمن ــورد ک ــم می خ ــه چش ــرکت ب ــی ش اجتماع
شــرکت کــه بــر نگــرش عام المنفعــه ای و خیریــه ای دیــدن مناســبات شــرکت بــا ذینفعــان مبتنــی اســت )بــه جــای توســعه ای 
و پایــداری دیــدن آن(. دوم، تلقــی وظایــف قانونــی بــه عنــوان مســئولیت اجتماعــی شــرکت یــا ســازمان خــود و باقــی مانــدن 
در درون مــرز تکالیــف قانونــی. ســوم، تلقــی مســئولیت اجتماعــی ســازمان بــه مثابــه ابــزاری واکنشــی در برابــر انتظــارات 

ــر. ــان ضعیف ت ــوص ذینفع ــان، بخص ــایر ذینفع ــه س ــی ب ــر و کم توجه ــان قوی ت ذینفع
چنیــن رویکردهایــی مانــع از بــه ثمــر رســیدن مســئولیت اجتماعــی شــرکت و پیامدهــای پایــداری آن هــم بــرای شــرکت و 
هــم بــرای ذینفعــان و ذی ضــرران اســت. انتظــارات و واکنش هــای ذینفعــان متنــوع و گســترده صنعــت نفــت تنهــا از خــلال 
ــرکت های  ــران ش ــت مدی ــن، لازم اس ــر ای ــود. بناب ــد ب ــت خواه ــل مدیری ــتراتژیک قاب ــتمی و اس ــی سیس ــئولیت اجتماع مس
نفتــی بــه ســمت تفکــر سیســتمی و اســتراتژیک عزیمــت کننــد. در غیــر اینصــورت، بخــش زیــادی از انــرژی، زمــان و هزینــه 
شــرکت ها صــرف انتظــارات اعــم از واقعــی و غیــر واقعــی رو بــه تزایــد در مناطــق و امــور اغلــب آشــفته ای خواهــد شــد کــه 

چــه بســا ممکــن اســت منجــر بــه بــروز بحران هایــی شــود کــه اساســا فعالیــت شــرکت ها را مختــل ســازد.

منابع

1- دراکــر، پیتــر، بــه کوشــش جــوزف ماچاریللــو) a( ،)1385( روز نوشــت پیتــر دراکــر؛ ترجمــه فضــل اللــه امینــی، نشــر 
فــرا، تهــران.

ــه هــای نویــن ســازمان مدیریــت؛ ترجمــه محســن قدمــی و مســعود نیازمنــد، توســعه  2- دراکــر، پیتــر )b(، )1385( نظری
فرهنگــی پیــام فــردا، تهــران.

.www.behsad.com ،3- مختاری، قاسم )1388(، مقدمه ای بر تفکر سیستمی
4- َوَنکی، امیرسالار )1393(، تفکر استراتژیک، نشر آرنا، تهران.

1- https://onstrategyhq.com/resources/strategic-corporate-social-responsibility/
2- MTD Training (2010), Thinking Strategically, MTD Training  and Ventus Publishing, Bookboon.

 25 CSR

ت
 نف

ت
صنع

 C
SR

ش  
مای

 ه
ین

رم
چها

نه 
رخا

دبی


