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 چکیده

گذارند، اما یرات شگرفی میهای تجاری به فراخور نوع فعالیتشان در زندگیِ فرهنگی افراد، تاثشرکت
گذارند، ندارد. ایده مسئولیت فرهنگی ها هیچ تناسبی با میزان تأثیرات فرهنگی که بر جای میپذیری آنمسئولیت

ای در آن برجسته شده است. دهد و فرهنگ به مثابه روش زندگی به شکل ویژهها پاسخی به این مسئله میشرکت
ابعاد و الگوی مسئولیت فرهنگی در سیاستگذاری شهری است. مقاله برمبنای هدف از این پژوهش بیان ضرورت، 

ها با رویکردی استداللی و هنجاری و با استفاده از روش تحلیل سیاستی ویلیام دان تدوین شده و گردآوری داده
ق حمایت ها در مفهومی مضیق از فرهنگ، از طریاسنادی صورت پذیرفته است. مسئولیتی فرهنگی شرکت مطالعه

پذیرد و در مفهومی موسع از فرهنگ، از طریق احترام و از انتشار خدمات و محصوالت  فرهنگی صورت می
المللی بازشناسی روش زندگی طرفینِ فعالیت های اقتصادی، گسترش روابط میان فرهنگی و ارتقاء گفتگوی بین

ترین دستاورد مسئولیت فرهنگی فرهنگی، مهم المللیِشود. همچنین در سطحی کالن، گفتگوی بینفرهنگ انجام می
 هاست.شرکت

 
 مسئولیت فرهنگی شرکت ها، سیاستگذاری شهری، سیاستگذاری فرهنگی، تحلیل سیاست. :واژگان کلیدی
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 مقدمه

شوند و فرهنگ، متأثر از محصوالت و خدماتی است که مستمراً و به صورت انبوه تولید می
گیرند. پرسش بنیانی این است که در برابر محصوالت و توسط مردم مورد استفاده قرار می

مصنوعات و پدیده های جدید در زندگی بشری آیا می توان به گونه ای از رفتار فرهیختگی یا 
پذیرفته شده بشری تبدیل شده باشد؟ یعنی  "استاندارد"فرهنگی قائل بود که بیش و کم به نوعی 
ک، فرهنگ تغذیه، فرهنگ مصرف دارو، فرهنگ استفاده آیا فرهنگ آپارتمان نشینی، فرهنگ ترافی

فرهنگ "از رادیو و تلویزیون، فرهنگ استفاده از اینترنت و ... به مثابه نوعی فرهنگ ویژه )اگر نه 
( موضوعیت دارد؟  اگر پاسخ مثبت است آیا نمی توان یک مسئولیت فرهنگی برای "برتر

ا قائل بود؟ در پی این، آیا جامعه بشری نیازمند تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در این حوزه ه
نیست؟ و آیا نیازمند  "مسئولیت فرهنگی"تعریف و تبیین نوع جدیدی از مسئولیت تحت نام 

فرهنگی اجتماع بستر کسب و کار  یک گفتمان در سطوح تصمیم گیری بین المللی نیست؟ زمینه
به عنوان بخش مهمی از نظام فرهنگی، های تجاری شود و شرکتهای اقتصادی محسوب میبنگاه

ی خدمات پرداخته و کسب درآمدشان بر اعتماد های متمادی به تولید محصول و ارائهطی سال
عمومی بنا نهاده شده است. شرکتی همچون اپل به طور میانگین، درآمدی معادل یک میلیارد 

های (، شرکت2016لی، کند)ازدالر در سال از محل فروش محصوالت خود در ایران حاصل می
های تلفن همراه در ایران را درصد سهم از بازار گوشی 32و  51سامسونگ و هوآوی به ترتیب 

( این در حالیست که در این مدت صرفاً 2018کسب کرده اند. )نشریه مجازی فاینشال تریبون، 
یامد های تولیدات خود اند و هیچگونه ارزیابی فرهنگی از آثار و پبه مبادالت اقتصادی اکتفا کرده
ای همچون های فرهنگی جامعهها در مورد جنبهاند. آیا این شرکتبر روی فرهنگ ایرانیان نداشته

ایران و حل مسائل فرهنگی آن مانند فرهنگ ارتباطات هوشمند شهروندان، مسئولیتی دارند؟ آیا 
های فرهنگی جنبه ها وی تأثیرات جانبی محصوالت خود بر ارزشها در زمینهاین شرکت

های اند؟ آیا شهروندان کشورهای تولیدکننده پس از گذشت سالشهروندان ایرانی پاسخگو بوده
فراوان از این تبادالت تجاری، نسبت به فرهنگ ایرانی و اسالمی و آداب و رسوم ایرانیان به 

ها رهنگی شرکتپذیری فهایی است که به بعد مسئولیتاند؟ این پرسشآشنایی کافی دست یافته
ی فرهنگ اشاره دارد.  شهروندان که مصرف کنندگان این ها در حوزهو ضرورت مشارکت آن

های پنهان و آشکار محصوالت صادرکننده بدون واکنش نخواهند تولیدات هستند، در برابر پیام
پرسشی  بود و همواره این مواجهه، تأثیراتی در سطوح مختلف فرهنگ ایجاد کرده است. از اینرو،

های تجاری در برابر که الزم است دایما تکرار شود این است که مسئولیت فرهنگی شرکت
ها مصرف کنندگان و شهروندان جامعه چیست؟ و کاربرد مسئولیت فرهنگی در خصوص شرکت

گذاری فرهنگ محور و افزایش چیست؟ رویکرد جدید به توسعه شهر، مبتنی بر الگوهای سیاست
صی در حفظ هویت شهر و گسترش بستر تبادل معانی و نمادهای فرهنگی مشارکت بخش خصو

(، به نقش 2011انداز تاریخی شهر )های جدید یونسکو در خصوص چشماست. توصیه
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ها برای اجرای منظر تاریخی در توسعه و اشاعه بهترین شیوه« های ملی و بین المللیشرکت»
( که به تشریح نه حوزه از تعهدات 2015کند. همچنین در همایش فرهنگ)شهری اشاره می

درباره نقش فرهنگ در شهرهای پایدار توجه شده، به تعیین چارچوبی بین المللی با در نظر 
گیری برای تقویت رابطه متقابل بین شهروندی، های قابل دستیابی و قابل اندازه«مسئولیت»گرفتن 

های تجاری، و با اشاره به نقش شرکت فرهنگ و توسعه پایدار در سیاستگذاری شهری تأکید شده
کند. در سیاستگذاری شهری ضرورت ها معرفی میبرخی از ارزش نظام اقتصادی را واسطه

و  3، محتوا 2همراهی رویکردی مشارکتی و مسئوالنه نسبت به فرهنگ است که با آن زمینه
د فرهنگ شهری را شود. راهبردهای جدیشهری را در ارتباط با فرهنگ وصف می 4فرآیندهای

ها در ی آنهای تجاری و برجسته نمودن نقش مسئوالنهشرکت« مشارکت»توان بر پایه می
راهکار پیشنهادی  5مایهمند و الگوهای مطلوبی ارائه نمود، آنچه که درونی فرهنگ نظامحوزه

رهنگی برای حل مسائل شهری با رویکرد ف« الگوی مسئولیت فرهنگی»این مقاله است، معرفی 
 باشد.می

 پژوهش پیشینه

هایی که ما قرارداد کرده ایم، در ادبیات موجود ها، با ویژگیشرکت« مسئولیت فرهنگی» ایده
نظری در این خصوص و در ادبیات مربوط به  ترین پیشینهمورد توجه قرار نگرفته است. نزدیک

و توجه به اخالقیات و صرفًا فرهنگ سازمانی  مسئولیت اجتماعی شرکت هاست؛ آن هم در زمینه
ها.  درخصوص ادراک فرهنگی در به مفهوم فرهنگ سازمانی در ذیل مسئولیت اجتماعی شرکت

تبادالت اقتصادی و نیز توجه به آثار مسئولیت شرکت ها در آنچه که به روش زندگی مربوط 
صرفاً در یک می شود بحثی نشده است. در ادبیات مرتبط خارجی این مفهوم برجسته نبوده و 

مسئولیت فرهنگی؛ گام های کوچک برای بازگرداندن مردم شناسی در رفتار »با عنوان  مقاله
(، به صورت اجمالی به ضرورت تجدید نظر در روابط اقتصادی به 2013)سالوان، « اقتصادی

ها به فرهنگ را به عنوان بخشی از روشی اخالقی و هنجاری توجه شده است و توجه شرکت
ها محسوب نموده و آن را در قالب احترام، محافظت و ترویج تنوع فرهنگی ت اجتماعی آنمسئولی

های های انجام شده که به هر یک از عرصهکند. در این مجال به برخی از پژوهشخالصه می
پردازیم و سعی می کنیم آنها را در قالب جریان مرتبط با مسئولیت فرهنگی تمرکز داشته، می

( در 2015نظر خود یعنی مسئولیت فرهنگی شرکت ها بکار گیریم. الکساندر )پژوهشی مورد 
های های اخالقی در حوزهبر روی شکست« هاعدم مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت» کتاب

ها را به عدم توجه به اخالق تجاری، های شرکتکند تا مسئولیتکسب و کار و تجارت تمرکز می
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مان مرتبط سازد. نویسنده با رویکردی استراتژیک به مدیریت ها و اثربخشی سازمدیریت شرکت
، اشاره کرده و مسئولیت اجتماعی شرکت ها را به عنوان یک چالش جدی در موثر در شرکت

های اخیر، الکساندر های مالی جهانی در سالکند. با توجه به بحرانقرن بیست و یکم تعریف می
اند، ه در دنیای کسب و کار در معرض دید قرار گرفتههای اخالقی و حقوقی را کابتدا بحران
رسد فراتر از مسائل مربوط به کند. این موارد شامل مشکالتی است که به نظر میبررسی می

دیدگاه های فرهنگی »عملکرد مالی باشد و به ارتباطات نادرست با مصرف کنندگان مربوط است. 
عنوان پایان نامه دکتری « سازمان بخش سومدرباره معنای مسئولیت اجتماعی شرکتی در یک 

های کاربردی و ای از برنامه( است و به این پرسش پاسخ دهد که چه گستره2009حسین ریما )
های یک سازمان بخش سوم وجود داشته باشد. وی تواند در هنگام توجه به مسئولیتبینشی می

اخالق کسب و کار و مسئولیت ی فرهنگ، برای بررسی انتقادی از ادبیات نظری در زمینه
آنچه که در این مقاله پژوهشگران در پی آن هستند، دقیقا اجتماعی شرکت استفاده کرده است. 

بسط مفهومی و جریان سازی پژوهشی از طریق استقالل ادبیات مسئولیت فرهنگی شرکت ها از 
و استنتاج مسئولیت ادبیات مسئولیت اجتماعیست. این استقالل مفهومی راه را برای گسترش آن 

کند. مسئولیت هایی که توجه به روش زندگی ناشی از توسعه فعالیت های های جدید هموار می
  کند.اقتصادی را الزام آور می

 چارچوب نظری 

 های مفهوم مسئولیت اجتماعینارسایی

 های انتفاعی با جوامعی است کهها و سازمانمیان شرکت مسئولیت اجتماعی شرکت، رابطه
مسئولیت اجتماعی »رسد که (، اما به طور قطع به نظر می18: 1393با آن تعامل دارند )چندلر، 

کند. مسئولیت اجتماعی نارساست و کفایت از امر فرهنگی به مفهوم روش زندگی نمی« شرکت ها
بیش از هر چیز امری خنثی و صرفا محدود به رفع موانع و ساختارهای غیراجتماعیست؛ بیش 

فردگرایى »: کندمیچیز مفهومی معطوف به فردگرایی افراطیست. آنچنانکه تیلور تاکید از هر 
منحرف و منحط، هیچ جایگاهى براى تعهدات مهم افراد نسبت به جامعه، باقى نمى 

ملغمه ای است بی سابقه )به لحاظ »(. به باور تیلور، مدرنیته، 337: 1382لگنهاوزن، «)گذارد
اشکال نهادی جدید )علم، تکنولوژی، تولید صنعتی شهرنشینی(، شیوه  تاریخی( از اقدام ها و

              هاقالنیت ابزاری( و اشکال جدید ضعفهای جدید زندگی )فردگرایی، سکوالریسم و ع
)از خود بیگانگی، فقدان معنا، احساس فروپاشی قریب الوقوع  -های اجتماعیبیماری-

درنیته با این اشکال گوناگون و به پیش قراولی تشکیالت م(. 215: 2004)تیلور، « اجتماعی(
اقتصادی، هجومی همه جانبه را به فرهنگ جوامع میزبان سازماندهی کرده است. در عمل، مردم 
ناچارند و البته در بسیاری از موارد راضی اند که  از مظاهر تمدنی مدرنیته، که عمدتا دستاورد 

های ما در عین حال این مظاهر، آشفتگیاده کنند. افعالیت های متشکل اقتصادیست، استف
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فرهنگی، کژکارکردی ها و نابسامانی هایی در روش زندگی پدید آورده است که گاه ناشی از 
فقدان مهارت های الزم برای استفاده از همان ابزارهای تمدنی است. فرآیندهای انطباق و کسب 

محقق می شود، می تواند بخشی از این مهارت، که از طریق ایفای نقش مسئولیت فرهنگی 
از نظر ما تعهدات مهم افراد نسبت به جامعه از نابسامانی ها و کژکارکردی ها را جبران کند. 

طریق احترام به روش زندگی، افزایش مهارت ها در استفاده از ابزارها و امکانات تمدنی و مظاهر 
نگی هستیم و نه صرفا مسئولیت ما بیشتر در پی پاسخگویی فره مدرنیته حاصل می شود.

اجتماعی. ادبیات مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پی شناسایی نقش اجتماعی یک شرکت است، 
مسئولیت فرهنگی در پی آنسوی معادله هستیم و مسئولیت را به بیرون شرکت  اما در طرح ایده

عملیاتی شرکت است.  و در ارتباط با دیگران می بینیم و نه خود شرکت. بحث فراتر از کارکرد
عمال ما از پارادایم اقتصادی خارج می شویم و در پارادایم فرهنگی سخن می گوییم. باید توجه 

های اقتصادی در بستر معنایی و تعاملی شهر به کسب و کار و ها و بنگاهداشت که شرکت
های پردازند و همین ظرفیت معنایی و فرهنگی شهر است که تداوم فعالیتسودآوری می

جا پرسشی جدی مطرح کند. در اینسازد و آن را تسهیل میهای تجاری را ممکن میبنگاه
شود  که تا چه اندازه کسب و کارها نسبت به این بستر معنایی مسئول هستند و اساساً نقش می

ها چه میزان مورد تأکید و اهمیت است. پذیری اجتماعی شرکتو جایگاه فرهنگ در مسئولیت
تواند به طور ویژه ابعاد فرهنگی را پوشش دهد و وضعیت وم مسئولیت اجتماعی میآیا مفه

های موجود و مشاهدات پرداختن به آن چگونه بوده است؟ در این مجال با بررسی نظریات و مدل
تمرکز بر فرهنگ در وضعیت موجود  عینی، به برخی از مفهوم مسئولیت اجتماعی در حیطه

صه مسئولیت اجتماعی از دیدگاه اندیشمندان و اسناد بین المللی عمدتًا پرداخته شد. به طور خال
؛ شامل حفظ ایمنی، مراقبت بهداشتی، محیط کار( 1شود که عبارتند از: در چهار بعد خالصه می

؛ راجک 2017شرایط مساعد و حقوق نیروی کار، آرامش و رفاه کارکنان )مکاسا و فرانسیسکو، 
وری انرژی و کاهش ؛ شامل بهرهمحیط زیست( 2 و (2007اروپا،  ؛ کمیسیون2016و دوالن، 

تولید گازهای گلخانه ای و ایمنی و حفاظت از محیط زیست )سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، 
؛ سمپوزیوم 2013المللی دریانوردی، ؛ سازمان بین2004؛ اُروک، 2016؛ کلک، 2018

؛ شامل بهبود کیفیت کاال و بازار و مشتریان (3و نیز  (2010پذیری اجتماعی مالزی، مسئولیت
خدمات، رضایتمندی مشتریان، قیمت مناسب، مدیریت منابع، حفظ منافع و رفاه سهامداران 

( 4( و نهایتاً 2016؛ راجک و دوالن، 2000؛ دنیسون، 2016؛ کاماکو، 26000)استاندارد ایزو 
سازی، آموزش، پایدار، شفاف شامل پاسداشت حقوق بشر، رفع فقر، توسعه مسائل اجتماعی

های جدید اجتماعی، اعتماد آفرینی، ممنوعیت کار اجباری و کار کردن کودکان، رفع چالش
المللی، تبعیض استخدام، رعایت اخالق کسب و کار ، سالمت، بهداشت احترام به هنجارهای بین

کمیسیون اروپا، سازمان  ، پیمان جهانی سازمان ملل متحد؛26000و رفاه جامعه )استاندارد ایزو 
          ؛ راجک و2016؛ کلک، 2017؛ مکاسا و فرانسیسکو، 2018توسعه صنعتی ملل متحد، 
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های مفهوم ( و همانگونه که قابل مالحظه است در هیچ یکی از این تعاریف و مؤلفه2016دوالن، 
های خی از نارساییای ندارد. بنابر آنچه که ذکر شد برمسئولیت اجتماعی، فرهنگ نقش برجسته

بندی ی تبیین ابعاد فرهنگ مورد توجه است که به شرح زیر دستهمسئولیت اجتماعی در زمینه
 شود؛می
ها به تعریف مسئولیت اجتماعی، تعریف کاملی نیست و به بعد فرهنگی مسئولیت شرکت (1

 ی جهانی توجه نشده است. ویژه در سطح جامعه هدف و جامعه

تر و به مثابه بخشی از جتماعی عمدتاً به فرهنگ در یک نگاه جزئیدر مفهوم مسئولیت ا (2
 شود. های اجتماعی نگریسته میحوزه

تر مسئولیت مانند های غیرفرهنگیها عموماً به جنبهها و شرکتی بنگاهرفتارهای مسئوالنه (3
ر نسبت پذیهای مسئولیتگویی به انتظارات مالی سهامداران معطوف است، برخی از شرکتپاسخ

به مسائل اجتماعی، منابع انسانی و زیست محیطی تمرکز دارند و متأسفانه توجه به مسائل 
فرهنگی در حاشیه است. این مهم در اثر انتظارات ذینفعان، تصور مسلط از مسئولیت اجتماعی 

 های فرهنگی در حیطه مسئولیت اجتماعی شکل گرفته است.و عدم وجود گفتمان

توان به ی فرهنگی کمتری دارد. میربوط به مسئولیت اجتماعی صبغهمقررات و قوانین م (4
اجتماعی  های فرهنگیِ مسئولیتها در حمایت از جنبهجرأت ادعا کرد که نقش فرهنگی دولت

گذاری نیز به صورت حداقلی ها، نظامات قانونضعیف است. در کنار ضعف موجود در دولت
های دیگری همچون گذاری عمومی را مبتنی بر عرصهتهای سیاسبه فرهنگ توجه دارند و پایه

های ترین دلیل عدم تمرکز بر فرهنگ در سیاستگذاریرسد عمدهکنند. به نظر میاقتصاد بنا می
 های مسئولیت اجتماعی، ناشی از دید سطحی و روبنایی به فرهنگ باشد.عمومی و تنظیم حوزه

 ماهیت مسئولیت فرهنگی 

یبی از دو مفهوم فرهنگ و مسئولیت است. با رویکردی اخالقی به مسئولیت فرهنگی، ترک
توان آن را در ارتباط با مراقبت از نسل های کنونی و آینده، احترام به فرهنگ افراد مسئولیت می

و حفظ یکپارچگی آن دانست. فرهنگ، در معنای انسان شناختی آن، انسان را به عنوان یک 
جهان را در  دهدمیگیرد که به فرد اجازه عقالنیت در نظر میسیستم باورها، نمادها، تخیل و 

یک تعامل اجتماعی پیوسته با دیگر افراد تبیین کند و نمایش دهد. هر بنگاه اقتصادی و شرکتی 
های فرهنگی جامعه، مندی از اعتماد عمومی وسرمایهبهره کند، به واسطهکه در جامعه فعالیت می

های غیر ملموس، نسبت به مسائل فرهنگی از این امکانات و ظرفیت باید در ازای استفاده
ی میزبان اجتناب شهروندان حساس بوده و نه تنها باید از ایجاد هرگونه آسیب به فرهنگ جامعه

کنند، بلکه الزم است برای حل مسائل فرهنگی، احساس مسئولیت داشته باشند و به آن اهتمام 
ی خدمات، باید به ارزیابی آثار جانبی مصرف انبوه کاالها و ارائه بورزند. همچنین در کنار تولید

این محصوالت توسط مشتریان بپردازد و برای کاهش آثار جانبی منفی محصوالت و خدمات 
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ی فرهنگ بردارد. در واقع از یک منظر کثرت گرایانه غیر لیبرال هایی مسئوالنه در حوزهخود، گام
رهنگی اشاره کرد. از منظر لیبرالیسم فردگرا و آزادی گرای می توان به موضوع مسئولیت ف

های شرکتی و نمی توان مسئولیتی جز بیشینه کردن منافع و عقالنیت ابزاری در فعالیتاقتصادی 
اقتصادی را تصور کرد. اگر چنین باشد تنها مسئولیت یک شرکت فردگرایی و آزادی عمل 

افراطی و فردگرایی جایی برای پذیرش تکثر و اقتصادی است. طبیعی است که چنین آزادی 
تعریف  "مشتری مداری"بستری از احترام فرهنگی باقی نخواهد گذاشت. احترام، صرفا در 

شود که آن هم البته ناگفته پیداست که برای کسب سود بیشتر است و نه ذاتاً برای احترام می
کند و هم آزادی اقتصادی را؛ یفرهنگی. موضع مسئولیت فرهنگی هم آزادی فردی را محدود م

این محدودیت و آزادی از حیث حضور و حقوق زندگی آزاد فردی و اجتماعی دیگران است. 
بنابراین، در چشم انداز نظری مسئولیت فرهنگی، به طریقی متناقض نما از محدودیت آزادی 

محدودیت آزادی  کنیم و مجدداً به همان آزادی فردی باز می گردیم.فردی و اقتصادی آغاز می
اولیه از حیث آن است که به آزادی دیگران باید احترام گذاشت و به روش زندگی دیگران و به 
فرهنگ دیگران باید احترام گذاشت و عدم محدودیت آزادی در انتهای استدالل از حیث پذیرش 

فرد و آزادی دیگران در انتخاب روش زندگی خویش است. در واقع مدرنیته با تاکیدی که بر 
توسعه آزادی اقتصادی دارد عامل اصلی یک تازی بشر در فعالیت های اقتصادی و وانهادن 
                   فرهنگ های دیگر و تفوق اقتصاد و فعالیت اقتصادی بر گرایش های فرهنگی است؛ 
و ما از این دام در گریزیم. با فعالیت یک شرکت در یک محیط اجتماعی، عمالً یک اختالل 
هویتی یا اختالل فرهنگی ایجاد می شود. هر تکنولوژی با خود هویتی را به ارمغان می آورد و 
سهمی در ساخت فرهنگ پیش از خود یا در تخریب هویت های پیش از خود خواهد داشت. 
هر تکنولوژی مستلزم بازسازی هویت و فرهنگ جدیدی است. انسان ها با پذیرش استفاده از 

و هویت معنایی جدیدی برای خود می سازند و بازسازی می کنند. نوبه نو یک فناوری، ذهنیت 
منظومه ذهنی و معنایی و تبعات فرهنگی خود را باز تعریف می کنند. هر شرکت و بنگاه اقتصادی 

اش به ایفای نقش خود در جامعه براساس اهداف ذاتی« کنشگر فرهنگی»نیز به عنوان یک 
ی فرهنگ مؤثر است، میمات سازمانی که به هر میزان در حوزهپردازد و باید در قبال تصمی

های خود پذیر باشد و مبتنی بر مالحظات اخالقی و عرفی جامعه به اهداف و رسالتمسئولیت
تواند به ایجاد سازوکاری مطمئن در مسیر ای است که میمسئولیت فرهنگی ایدهدهی کند. جهت

های موجود در مفهوم مسئولیت رساند و نارسایی حفظ و تثبیت عناصر فرهنگی جامعه یاری
 اجتماعی را پوشش دهد.

 سیاستگذاری فرهنگی معطوف بر مسئولیت فرهنگی

های مختلف جامعه را با سیاستگذاری فرهنگی هدف عام تأثیرگذاری بر فرهنگ و حوزه
« مطلوبِهای حلراه» کند. سیاستگذاری فرهنگی شهری بر ارائهرویکردی فرهنگی دنبال می
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گذاری شهری به تمرکز دارد. اتخاذ رویکرد فرهنگی در سیاست« فرهنگ»مسائل شهری از منظر 
ناپذیر است و این نوع نگاه به دلیل فرهنگی بودن ذات و ماهیت شهر امری ضروری و اجتناب

های پدیده»کند. در رویکردهای سیاستی شهری را مهیا می« 6چرخش فرهنگی»شهر، امکان 
های فرهنگی و اجتماعیِ حاصل از ساختارهای شهر مدرن، سبب شده که امروزه فعالیت فرهنگی

های مرتبط با هم در عرصه توسعه شهری اهمیت یابد و در اغلب نوآوری سیاستگذاریدر 
های ریزی اجتماعی به عنوان بخشاقتصادی، بازسازی شهری، فضاسازی، طراحی شهری و برنامه

موضوع، همان چرخش فرهنگی در سیاستگذاری شهری است که باید به شود. این کلیدی تلقی 
(. همچنین 58:  1392مانکلوس و گواردیا، )« آن در بررسی تغییرات آتی شهری توجه شود

گیری از مشارکت داوطلبانه بازیگران سیاستگذاری نیازمند ایجاد تفاهم، ادراک مشترک و نیز بهره
و بازخورگیری دارد، این نوع نگرش منوط به تغییر روندها  گیری تا اجرادر فرآیندهای تصمیم

کنندگان در ارتباطات با اجزای نظام شهری است که به اعتماد، احترام و صمیمیت با مشارکت
 است 8چرخش ارتباطی یک گفتمان اخالقی»شود. تعبیر می« 7چرخش ارتباطی»و به  نیاز دارد

کند بلکه از طریق تعامل ارتباطی، پایداری ایجاد یها را مشخص مکه نه تنها بایدها و آرمان
: 1393گوییگان، «)کند. همچنین امری عینی است که در حین آرمانی بودن، عملی نیز هستمی

ها در امر فرهنگ، (. بر پایه رویکرد ارتباطی در حوزه سیاستگذاری، مشارکت شرکت96 -129
فعالیتشان در بستر فرهنگ و ارتباطات عمومی  شوند کهها متذکر مییابد، زیرا شرکتافزایش می

گیرد و بر روندهای فرهنگی نیز مؤثر است، بنابراین باید نسبت به فرهنگ هدف جامعه شکل می
توان مبتنی بر الگوی پذیر باشند. حال باید این مهم را مورد توجه قرار داد که چکونه میمسئولیت

استگذاری فرهنگی شهری مشارکت داد و چه های تجاری را در سیمسئولیت فرهنگی، شرکت
 توان برای آن ترسیم نمود.هایی را میمؤلفه

 روش تحقیق

ی مورد مطالعه حاضر از جهت هدف، اکتشافی و درصدد ایجاد دانش و درک بهتر از ایده
است و بنابراین پژوهش بر مبنای پاسخ به این پرسش « مسئولیت فرهنگی»بررسی و مفهوم 

«. الگوی مناسب مسئولیت فرهنگی در سیاستگذاری شهری کدام است؟»ت که طراحی شده اس
ای انجام آن کیفی است و نیز ماهیتی بین رشته رویکرد تحقیق استداللی و هنجاری است و نحوه

کشف یا کاربرد »( معتقد است که نظریه سیاسی هنجاری شامل 1984دارد. آیزیا برلین )
شود ای از فلسفه اخالق محسوب میکه شاخه« بط سیاسی استهای اخالقی در عرصه روااندیشه

های اخالقی بنیادین که در زندگی تأثیر دارند، مواجه است. بیان تفکر هنجاری را و با پرسش
ها یافت. گذاریهای تفصیلی سیاستهای انتزاعی اخالقی و در بحثتوان در استداللمی
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کنند از جمله برای پژوهش خود استفاده میهای مختلفی پردازان هنجاری از روشنظریه
های اخالقی سروکار دارند فلسفی و منطق انتزاعی که با انسجام داخلی استدالل های تحلیلروش

ها با روش اسنادی صورت پذیرفته و از روش (. گردآوری داده50-41: 1392)مارش و استوکر، 
مطالبات سیاستی و الگوی نهایی استفاده  ها و استخراجبه منظور اجرای استدالل« تحلیل سیاست»

شود به عنوان شناسی فرآیند این پژوهش محسوب میکه روششد. تحلیل سیاست عالوه بر آن
روشی تحلیلی برای تدوین و تنظیم مشکالت )به عنوان بخشی از جستجوی راه حل( به حساب 

ود به یک نظر فنی آید و چون انتخاب یا ترجیح یک ارزش بر ارزش دیگر صرفاً محدمی
باشد)دان، شود، بلکه عالوه بر آن به دانشی متکی است که مستلزم استدالل هنجاری مینمی

(، به همین دلیل، این روش با تأکید بر فرآیند تحلیل سیاستی معرفی شده توسط ویلیام 2014
 ندین مسئله، انتخاب شد. مراحل تحلیل به این نحو است که با بررسی و صورتبندی دقیق چ9دان

اطالعات مناسب، مقدمات استدالل سیاستی فراهم و مبتنی بر مفاهیم کلیدی  شهری و ارائه
های ها، مؤلفهاحصاء و با استناد بر آن 10های سیاستی نتایج، مطالبات سیاستیها و بایستهاستدالل

یاستی مدنظر دست ها، به الگوی سشود و نهایتاً پژوهشگر با کشف روابط میان آناصلی تبیین می
آید. هرچند برخی یابد. در واقع این روش یک چارچوب تحلیلی برای پژوهش به حساب میمی

نظران معتقدند که نتایج استدالل تحلیلی که به تشخیص الگوهای موجود در اطالعات از صاحب
اشاره ای از روابط، تشخیص عبارات معادل منطقی و استنباط طریق درک ساختار اساسی مجموعه

(، اما به منظور افزایش 2019دارد، به خودی خود دارای اعتباری بدیهی و روشن است )دونیگان، 
نظران مورد ارزیابی و ، الگوی پیشنهادی توسط جمعی از خبرگان و صاحب11قابلیت اعتماد

ی زیر، فرآیند و بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات، الگوی نهایی ارائه شد. در نگاره
 ارچوب استداللی تحلیل سیاست در این پژوهش بیان شده است.چ
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 .چارچوب استداللی تحلیل سیاست -1 شکل

 طراحی الگوی مسئولیت فرهنگی

ها و الگوها، یکی از تجزیه و تحلیل سیاست یک تالش تحلیلی و استداللی است و مدل
نوعی بازنمایی و استدالل  وسازی کیفیرود. الگگر سیاست به شمار میمهمترین ابزارهای تحلیل

هایی که شود. استداللهای تکرارپذیری است که به شکلی نمادین نشان داده میدر مورد جنبه
توانند به شرح رفتارها، اقدامات و تصمیماتی که شوند، میهای کیفی مطرح میبراساس مدل

هایی را بیان ازند و توصیفکنند، بپردها اتخاذ میهای دولتی و خصوصی همچون شرکتبخش
برداری کنند که به درک عینی مفاهیم نزدیکتر است و به منظور توسعه علم و آموزش مورد بهرهمی

ی سازی فرآیند فهم یک مفهوم و تسهیل مطالعهی الگو، سادهدرواقع دلیل ارائه گیرد.قرار می
شناسی، استناد به بخش مسئلهتطبیقی آن مفهوم در واقعیت اجتماعی است. در این بخش و با 

های اصلی حاصل از مطالبات سیاستی و درک ها و مؤلفهمبتنی بر مقوله الگوی مسئولیت فرهنگی
 شود.ها، الگوی مطلوب پیشنهاد میی مؤلفهروابط میان مجموعه
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 شناسی توسعه پایدار معطوف به مسئولیت فرهنگیمسئله

 ی شهری، در حوزهی بازیگران عرصهموعهبخش مهمی از مج ها به مثابهنقش شرکت
شناسی فرهنگی و ها در فرآیند مسألهسیاستگذاری باید به درستی دیده شود و حضور مؤثر آن

حل مسائل شهری مورد توجه قرار گیرد. سیاستگذاری فرهنگی شهری معطوف به مسئولیت 
ها ری در ارتباط با شرکتشناسی فرهنگی شهر، به مسائل فرهنگی شهفرهنگی با تکیه بر مسئله

حلی مطلوب و بهینه است. به این و کسب و کارها، بوده و با نگاهی فرهنگی در پی یافتن راه
بر صورتبندی هفت « هویت و فرهنگ شهرنشینی»، و «ی پایدارتوسعه»منظور ذیل دو موضوع 

مسئولیت شود تا به نقش فرهنگ و ی اصلی در قالب روش تحلیل سیاستی، تالش میمسئله
ها های الگوی مسئولیت فرهنگی شرکتها در حل مسائل دست یافت و مؤلفهفرهنگی شرکت

وهمکاران،  )دیزین« توسعه فرهنگ به مثابه»را احصا نمود.  در این مجال با تمرکز بر رویکرد 
 گیرد.شهری مورد توجه قرار می (، مسئولیت فرهنگی در روند توسعه2015

 پایدار تی مسائل مرتبط با توسعهتحلیل سیاس -1جدول 

  
 

بندی و با ذکر های پنجگانه، دستهپایدار در قالب استدالل مسائل مربوط به موضوع توسعه
مقدمات و نتایج به تبیین مطالبات سیاستی ذیل هر مسأله پرداخته شد. در ادامه پس از 

ل از مطالبات، احصاء های حاصفرهنگ شهری، مقوله های مربوط به مسائل حوزهاستدالل
 شود.می

 شناسی فرهنگ شهری معطوف به مسئولیت فرهنگیمسأله
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« زندگی شیوه»های اخیر با مفهوم ای است که در سالفرهنگ و شهر دو مفهوم در هم تنیده

(. از آن جهت که 88:  1392شود)مانکلوس و گواردیا، در سیاستگذاری شهری شناخته می
نگی مطلوب که محصول مشارکت ذینفعان و بازیگران متعدد شهری است، به سیاستگذاری فره

پذیری وابسته های عمومی و گسترش سطح مسئولیتسازیایجاد حس مشارکت در تصمیم
های مؤثر هریک از این بازیگران مسیر مشخصی را روشن است، بنابراین باید در تبیین نقش

های شهر فراهم شود. ها و همکاری بخشظرفیت ساخت تا امکان حل مشکالت بر مبنای توان،
های تجاری به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و افزایش تبادالت خود، از سویی شرکت

ها نشان های اجتماعی بنگاه هستند. تحلیلی سرمایهنیازمند برقراری تعامالت فرهنگی و توسعه
شوند، در ه سود حداکثری هدایت میدهد، رفتارهای اقتصادی که صرفاً برای دستیابی بمی

ای اخالقی، به مانند و فرهنگ در بازنگری روابط انسانی و اقتصادی به شیوهمواردی ناکام می
کند، بنابراین، بعد فرهنگی هر فرآیند اقتصادی باید بر فرد و جامعه رشد اقتصادی کمک می

اقتصادی و اجتماعی را محقق  هایتمرکز کند و با انجام این کار، امکان موفقیت در زمینه
( و این همان چیزی است که امروزه شهرها را از اقتصاد کاالیی به اقتصاد 2013سازد)سالوان، 

کارکردی  های اقتصادی در حیطهاست. در این بخش، به نقش آفرینی بنگاهفرهنگی حرکت داده 
ی های تجاری، زمینهتشود و با توجه به نوع فعایت اقتصادی هریک از شرکفرهنگ توجه می

گیرد. در واقع ها ذیل فرهنگ مضاف آن حوزه مورد بررسی قرار میپذیری فرهنگی آنمسئولیت
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با تمرکز بر تعریف خاص فرهنگ که به کارکردهای آن در محیط زندگی شهروندان مربوط است، 
شود. به های تجاری و کسب و کارها در رفع مسائل فرهنگی شهر تأکید میبه مشارکت شرکت

این منظور دو مسئله فرهنگ ارتباطات هوشمند و فرهنگ سالمت و تغذیه که ذیل فرهنگ شهری 
گیرند، مطرح شده و مبتنی بر روش تحلیل سیاستی ویلیام دان، پس از بیان مقدمات قرار می

 شود.ها ارائه میفرهنگی شرکت استداللی، مطالبات سیاستی مرتبط با مسئولیت

 ل سیاستی مسائل مرتبط با فرهنگ شهری. تحلی2جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تحلیل سیاستی مسائل مرتبط با فرهنگ شهری -2جدول 
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 های تحلیل از مطالبات سیاستیاستخراج مقوله

گیرد، طی روش تحلیل سیاستی ویلیام دان که مبتنی بر برهان و استدالالت منطقی شکل می
مطالبات سیاستی اقدام شد و با تدقیق و تمرکز بر  از طریق بیان مقدمات یک استدالل به کشف

 های پژوهش به شرح زیر به دست آمده است.مفاهیم مربوط به مطالبات، مقوله مجموعه

 مقوالت مرتبط با ادعاهای سیاستی -3جدول 
 های پژوهشمقوله

 محور گذاری فرهنگی اخالقسیاست گذاری شهریچرخش فرهنگی در سیاست

 ترویج و حمایت از بازارهای اخالقی و هنجاری گذاری شهریهای تجاری در سیاستمشارکت شرکت

 ها و نمادهای فرهنگی و شعائر دینیاحترام به ارزش ی فرهنگها در حوزهنقش مسئوالنه شرکت

 هاگفتگوی فرهنگ ترویج نوآوری و خالقیت

 حفظ و تقویت تنوع فرهنگی ارتقای سواد عمومی شهروندان

 ارتقای فرهنگ اعتماد ها به مللفرهنگ معرفی

 رشد فرهنگی شهروندان و کارکنان ها، هنجارها و شعائر دینیاجتناب از توهین به ارزش

هریک از مقوالت مذکور، ماحصل تحلیل مطالبات سیاستی مرتبط با مسائل فرهنگی شهری 
های الگوی ه عنوان مؤلفههای هفتگانه است که باست که پیروی تحلیل سیاستی در قالب استدالل

 شوند.مسئولیت فرهنگی معرفی می
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 الگوی مسئولیت فرهنگی

ها و نتایج تحلیل با ها که برگرفته از استداللالگوی پیشنهادی مسئولیت فرهنگی شرکت
پایدار  فرهنگی ذیل دو موضوع توسعه روش تحلیل سیاستی ویلیام دان در خصوص هفت مسئله

سیاستی به دست آمده و مورد  مطالبه 14مفهوم کلیدی و  42در قالب  شهری و فرهنگ شهری و
نظران مرتبط با موضوع مقاله قرار گرفت. در این الگو با در نظر گرفتن ارزیابی خبرگان و صاحب

های ساختار سیاستگذاری فرهنگی شهری در زیست بوم تجارت، به مفهوم مسئولیت فرهنگی پایه
های این مفهوم در سه سطح سازمانی، شود و مؤلفهاری توجه میدر نظام مشارکتی سیاستگذ

مداری، چرخش فرهنگی و شود. اخالقالملل مطرح میی بینهدف و جامعه جامعه
پذیری، سه رکن محوری سیاستگذاری فرهنگی شهری در الگوی پیشنهادی است.  در مشارکت

 ورت شماتیک ترسیم شده است؛، الگوی مسئولیت فرهنگی در سیاستگذاری شهری به ص2شکل 

 گذاری شهری.ها در سیاستالگوی مسئولیت فرهنگی شرکت -2شکل 
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گذاری، فرهنگ و ی سیاستحوزه در این الگو، مسئولیت فرهنگی در ارتباط فیمابین سه
گذاری از فیزیک و کالبد شهر شود. چرخش فرهنگی به تغییر رویکرد سیاستتجارت تبیین می

های های تجاری در برنامهنگی و بحث چرخش ارتباطی به مشارکت شرکتبه زیربنای فره
های گذاری شهری باید در بستری از واقعیتهای سیاستفرهنگی، اشاره دارد. همچنین پایه

با زیست بوم کسب و کار حائز اهمیت است، زیرا  جامعه بنا شود و در این راستا تعامل دوسویه
هنگی شهری، باید مسائلی را شامل شود که از درون واقعیت گذاری فرکه منبع اصلی سیاست

ها و فرهنگ شهری، به دست آید و بازار به دلیل آن که محلی های آنزندگی شهروندان، انتخاب
ها است و نیز تولید و مصرف، توأمان در بستر فرهنگی ی در آنبرای تبادل کاالها و معانی نهفته

گیرد و بر آن تأثیر ی فرهنگی شکل میری بر اساس زمینهدهد، ارتباطات تجاجامعه رخ می
ی زندگی گرا و بر مبنای شیوهی سازوکاری فرهنگگذارد. زیست بوم کسب و کار به مثابهمی

ها یابد و البته شرکتمشتریان ایجاد و گسترش می کند که بر اساس عالقه و ذائقهملل عمل می
ی اطالعات و دهند. فضای فرهنگی شهر بستر ارائهینیز در طول زمان به این عالیق جهت م

های سازد.  مؤلفهو در نتیجه، اقدام متناسب با آن را می «انتخاب»هایی است که اسباب مواجهه
 ی هدف )میزبان( و جامعهاحصاء شده از مطالبات سیاستی، در سه سطح خرد سازمانی، جامعه

دهد. همچنین نسبت به نقش را تشکیل می المللی، اجزای الگوی مسئولیت فرهنگیبین
های ساز تأکید شده و به ضرورت تنظیم دو گونه از سیاستکنندگی نهادهای تصمیمتنظیم

ی فرهنگ پذیری در حوزههای اقتصادی به مسئولیتحمایتی در راستای ترغیب بنگاه-ایجابی
های ی مالیاتی و.. و نیز سیاستهاتسهیالت، معافیت همانند حمایت از بازارهای اخالقی، ارائه

بازدارنده در جهت جلوگیری از رفتارهای غیرمسئوالنه در این حوزه اشاره شده است. 
تأمین منافع عمومی، ارتقای ظرفیت حکمرانی و »گر این روابط به گذار در نقش تنظیمسیاست

به منظور تضمین  پردازد و با توجه به قوانین کالن حاکمیتی،رسیدگی به تخلفات موجود، می
های مداخالتی در جهت ایجاد کنترل عمومی بر ارائه کنندگان خدمات منفعت شهروندان، سیاست
رسد (. به نظر می1397های مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش«)کندو تولیدکنندگان اتخاذ می

ای عمومی ها و نهادهگری دولتهای تصدیکه در راستای حکمرانی خوب و با توجه به دشواری
نهادهای  12گریها، نقش تنظیمی فرهنگ و بعضاً ناکارا بودن بسیاری از فعالیتبر حوزه
گردد. گذاری فرهنگی، به منظور اجرای مطلوب الگوی مسئولیت فرهنگی پیشنهاد میسیاست

توان به های الگوی مسئولیت فرهنگی را در سه سطح مذکور به طور خالصه میهریک از مؤلفه
 یر تبیین کرد:صورت ز

پرسنل باید  کند که کلیهها اقتضا میرشد سواد فرهنگی کارکنان: مسئولیت فرهنگی شرکت -
یادگیری پیشروتر از گذشته بدانند و  های خدمت هر روز خود را پویاتر و از جنبهلدر طی سا

گی فرهنگی خود خود صرفاً به عنوان منبع درآمد نگاه نکنند، بلکه بخشی از زند به شغل و حرفه
                                                           
12- Regulatory Role 
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ی زندگی و جایگاه های حل مسئله، درک صحیح از شیوهتلقی کنند و تفکر انتقادی، مهارت
های مربوط به سواد فرهنگی خود را در قالب پذیری اجتماعی و مهارتانسانیت، فرهنگ

خالقیت و نوآوری: خالقیت در تولید  -های فرهنگی درون سازمانی شرکت تقویت کنند. برنامه
تواند هم به حل مسائل شهری کمک شایانی کند و هم به عنوان خدمات می صوالت و ارائهمح

ها، ارتقای ها در عصر تجارت جهانی به شمار آید. مسئولیت فرهنگی شرکتمزیت رقابتی شرکت
فرهنگ نشان تجاری: مسئولیت  -سطح نوآوری در محصوالت و افزایش خالقیت کارکنان است.

کنند. مدیریت این دیریت کدهای فرهنگی است که برندها با خود منتقل میها مفرهنگی شرکت
ها، معانی هنجاری و خطوط قرمز فرهنگی جوامع کدها به معنای به کارگیری صحیح ارزش

ها، پذیری با ارزشخدمت و تبلیغات تجاری است و میزان انطباق هدف در فرآیندهای تولید، ارائه
های احترام به ارزش -انجامد.به اعتماد بیشتر مشتریان به شرکت میمعانی و نمادهای فرهنگی، 

ها: شهروندان هر جامعه با معانی، عقاید، باورها، فرهنگی و دینی و اجتناب از توهین به این ارزش
کنند و چون دین نیز بخشی از فرهنگ های فرهنگی خود زندگی مینمادها، هنجارها و ارزش

های دینی نیز بخشی از خطوط قرمز فرهنگی جامعه به وجه به ارزششود، تدر نظر گرفته می
ی اجتماعی، ها به منظور حفظ اعتماد و سرمایهآید. بنابراین مسئولیت فرهنگی شرکتحساب می

ها است که در فرآیند تبلیغات، طراحی و تولید محصوالت و یا در اجتناب از توهین به ارزش
به طور آگاهانه یا ناآگاهانه ایجاد شود و مانع از دستیابی شرکت خدمات ممکن است  ارائه زمینه

ها، معانی، نمادهای فرهنگی و شود. ضمنًا احترام گذاردن به باورها، پیامهای آتی میبه موفقیت
ترویج فرهنگ  -گردد.تعظیم شعائر دینی به منظور تسهیل تبادالت تجاری، ضروری تلقی می

اند و ، اعتماد و ایجاد ارزش و پایداری، به شدت به یکدیگر وابستهوری در بازاراعتماد: بهره
ای است که به اعتماد عمومی ها اوالً اجتناب از رفتارهای غیرمسئوالنهمسئولیت فرهنگی شرکت

کند و ثانیاً تالش برای ایجاد ساختارهای امنی است که به اعتمادآفرینی روزافزون خدشه وارد می
ها باید از پذیری فرهنگی محصوالت و خدمات: شرکتتطابق -ود. شدر جامعه منجر می

میزبان  های نوین با فرهنگ جامعهمحصوالت، خدمات و تکنولوژی« پذیریانطباق»روندهای 
فرهنگی، قوانین و  بر مبنای زبان، هنجارها، باورها، سلیقه و ذائقه« سازیبومی»استقبال کنند. 

آید. این پذیری فرهنگی کاالها به حساب میاز مصادیق انطباق ها و موارد دیگر همگیاسطوره
شود، در رشد اقتصادی شرکت فرآیند عالوه بر آنکه به حفظ هویت فرهنگی جوامع منجر می

نیز اثر مثبتی دارد، زیرا که شهروندان به میزان برقراری ارتباط معنایی و فرهنگی با هریک از 
تقویت تنوع فرهنگی: مسئولیت  -کنند. به انتخاب آن میکاالهای موجود در بازار، مبادرت 

ها با حمایت از تنوع فرهنگی جوامع، به معرفی آداب و رسوم، کند که شرکتفرهنگی ایجاب می
ها و نمادهای فرهنگی اقوام مختلف و حفظ آثار فرهنگی اقوام در قالب تولیدات ها و لهجهگویش

ارتقای سواد  -ر این راستا به اقدامات مؤثری بپردازند. ای برآیند و دعلمی، پژوهشی و رسانه
هدف است و ضرورت  ها، خدمت به فرهنگ مادی جامعهفرهنگی شرکت عمومی: مسئولیت
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، نسبت به ارتقای سواد عمومی دارد که کسب و کارها بنابر نوع تولید و یا ارائه خدمت شرکت
شرکت های فناوری اطالعات و عنوان مثال تخصصی خود اقدام کنند. به  شهروندان در زمینه

ارتباطات به ترویج سواد فناورانه، انبوه سازی ساختمان به ترویج فرهنگ زلزله، شرکت های 
خودروساز به توسعه فرهنگ رانندگی، شرکت های دارویی به فرهنگ پیشگیری از بیماری و 

ی گرا در حوزهیکرد فرهنگبهبود ارتباطات میان فرهنگی: رو - سوء مصرف داروها بپردازند.
ها به منظور تجارت همچون تئوری اداره جهان، به ضرورت ایجاد ارتباطات فرهنگی میان ملت

افزایش سطح مبادالت تجاری تأکید دارد و شناخت و درک متقابل را شرط اصلی گسترش 
ظرفیت  های تجاریکند. شرکتها محسوب میارتباطات و افزایش بسترهای تجاری میان فرهنگ

شوند. های مختلف محسوب میارتباطی مناسبی جهت تعامل حداکثری با اقوام و فرهنگ
کند که نسبت به تقویت ارتباطات میان فرهنگی و ایجاد ها ایجاب میمسئولیت فرهنگی شرکت

افزایش  :ترویج فرهنگ صلح و دوستی -درک متقابل و تفاهم میان ملل متعهد و مسئول باشند. 
ها و شود. جنگها نمیجاری، الزاماً موجب افزایش صلح و دوستی فراگیر میان ملتتبادالت ت

های هویتی و تمدنی دارد و تفاهم و اعتماد متقابل، مهمترین ها عمدتاً ریشه در برخورد مؤلفهتنش
المللی است. گسترش روز افزون کسب و کار در سطح ی صلح و امنیت بینعناصر تضمین کننده

یافته و در حال توسعه و ظهور بازار جهانی و نیازهای متنوع مصرف کنندگان،  توسعهکشورهای 
انجامد که نیازمند اعتمادسازی بیشتر و رشد و پایداری اقتصاد به ایجاد نوعی وابستگی متقابل می

های فرهنگی حلی جز درک متقابل تفاوتکسب و کارها است و برای دستیابی به این منظور، راه
ها در ها: شرکتگفتگوی فرهنگ ایجاد زمینه -اد بسترهای تفاهم فرهنگی وجود ندارد. و ایج

ها و ها و حفظ حرمتراستای مسئولیت فرهنگی خود، با ایجاد فضای گفتگویی میان فرهنگ
کنند و عالوه بر تسهیل تعامالت تجاری ها، امکان تفاهم و درک متقابل را فراهم میهویت

ها به ملل معرفی فرهنگ -رسانند.الملل یاری میی بینای سطح فرهنگ جامعهفیمابین، به ارتق
جهان: یکی از اصول اخالقی تبادالت تجاری و اقتصادی، حسن معاشرت و معرفی خود به 

هایی که در کشورهای دیگری کند که شرکتها اقتضا مییکدیگر است. مسئولیت فرهنگی شرکت
فرهنگ، آداب و رسوم، باورها و نمادهای  در معرفی دوسویهپردازند به فعالیت اقتصادی می

 ها به یکدیگر تالش کنند.فرهنگی ملّت

 گیرینتیجه 

های جامعه، به های تجاری بر بستری از ساختار فرهنگی، باورها، معانی و ارزششرکت
ارند و عالوه گذپردازند، آن ها بر گفتمان، هنجارها و معانی فرهنگی نیز تأثیر میکسب و کار می

های دیرین، مدیون است، ممکن است آثار نامطلوب ها، هنجارها و میراث نسلبر آن که در ارزش
هایی در قبال صیانت از های خود بر جای گذارند، بنابراین مسئولیتو مخربی نیز از فعالیت

باشد. در  ،ها و ضررهایی که بر فرهنگ وارد نمودهفرهنگ برعهده دارند و باید ضامن خسارت
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های فرهنگی که بر رفع این مسائل متمرکز است، ها و فعالیتاین راستا به تأمین منابع مالی برنامه
های مالی و پشتیبانی آن حائز بپردازد. از سویی دیگر نوع فعالیت اقتصادی شرکت در حمایت

است.  کارکردی فرهنگ مربوط ها در حیطهبنگاه اهمیت است و به رفتارهای مسئوالنه
ها ایده ایست نو که بر اساس آن شرکت ها نه تنها در امور اجتماعی فرهنگی شرکت مسئولیت

همچون خدمات اجتماعی، رفاهی و آموزش بلکه در آنچه که معطوف به فرهنگ عمومی جامعه 
شود مسئولیت دارند. این مسئولیت شامل حوزه های متعددی است: ارتقاء همزیستی می
سایی متقابل فرهنگ طرفین فعالیت های اقتصادی، شناسایی مظاهر هنری المللی، شنابین

کشورهای متعامل همچون موسیقی، هنر، فیلم و سینما، تنوع فرهنگی و خالقیت، بهبود زندگی 
مدنی و هر آنچه که به فرهنگ و رفتار و ایستارهای زندگی انسانی مربوط است. مسئولیت 

سئولیت شرکت ها می بخشد و در سطح مسئولیت اجتماعی فرهنگی جلوه ای کامال متفاوت به م
باقی نمی ماند و به ارتباطات میان فرهنگی مربوط می شود. مسئولیت فرهنگی، ظرفیتی سرشار 

. مسئولیت اجتماعی شرکت کندمیاز منابع مالی شرکت های اقتصادی را به حوزه فرهنگ وارد 
، نارساست. مسئولیت کندمیهوم روش زندگی نها به این دلیل که کفایت از امر فرهنگی به مف

اجتماعی بیش از هر چیز امری خنثی و صرفا محدود به رفع موانع و ساختارهای غیراجتماعیست؛ 
رسد تعهدات بیش از هر چیز مفهومی معطوف به فردگرایی افراطیست، در حالیکه به نظر می

از طریق افزایش مهارت ها در استفاده  مهم افراد نسبت به جامعه از طریق احترام به روش زندگی،
از ابزارها و امکانات تمدنی و مظاهر مدرنیته حاصل می شود، بنابراین مسئولیت فرهنگی 

نوع فعالیت هریک  گردد.ها پیشنهاد میاجرایی نمودن تعهدات شرکت ها به عنوان نحوهشرکت
کند. ذیل فرهنگ مضاف تعیین میها را پذیری فرهنگی آنمسئولیت های تجاری، زمینهاز شرکت

ی سالم ی تبلیغ، آموزش و ترویج فرهنگ تغذیهتولیدکنندگان محصوالت غذایی باید در زمینه
های خودروساز به بحث فرهنگ ترافیک و حمل و نقل عمومی بپردازند ، هزینه نمایند، شرکت

مؤسسات مالی و تأمین  ساز مسکن به ترویج فرهنگ ایمنی و زلزله توجه کنند،های انبوهشرکت
گزاری صحیح، فرهنگ تولید و ایجاد ارزش افزوده همت گمارند و به سرمایه به فرهنگ سرمایه

همین ترتیب ساختار جدید تأمین بودجه و منابع مالی در فرآیند تولیدات فرهنگی، هنری و 
النه شکل سازی عمومی و رفع مسائل شهری از طریق رفتارهای مسئوای در جهت فرهنگرسانه

گیرد. در این مقاله تالش شد تا عالوه بر تبیین مفهوم مسئولیت فرهنگی و ضرورت پرداختن می
های اساسی آن در قالب الگوی پیشنهادی مسئولیت فرهنگی توجه گردد. به آن، به مؤلفه

های این مدل در سه سطح سازمانی، جامعه هدف و بین المللی معرفی شد. در سطح مؤلفه
رشد سواد فرهنگی کارکنان، خالقیت و نوآوری و فرهنگ نشان تجاری مورد  سه مؤلفه سازمانی

های فرهنگی و های احترام به ارزشی هدف به تبیین مؤلفهتوجه قرار گرفت. در سطح جامعه
پذیری فرهنگی محصوالت و ها، ترویج فرهنگ اعتماد، تطابقدینی و اجتناب از توهین به آن

ع فرهنگی، ارتقای سواد عمومی، پرداخته شد و در سطح بین المللی خدمات، تقویت تنو
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گفتگوی  های بهبود ارتباطات میان فرهنگی، ترویج فرهنگ صلح و دوستی، ایجاد زمینهمؤلفه
ها به ملل جهان، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. سهم نوآورانه ما ها و معرفی فرهنگفرهنگ

را از زیر بار سنگین نظریه مسئولیت اجتماعی خارج ساخته در آن است که مسئولیت فرهنگی 
ایم و به آن تشخصی ویژه و متمایز داده ایم؛ فرهنگ به مثابه روش زندگی به شکلی ویژه برجسته 

 شده و مسئولیت فرهنگی شرکت ها را واجد حق و تکلیف کرده ایم.

 های سیاستیتوصیه

های سیاستی زیر جهت ت فرهنگی، توصیهبه منظور تسهیل در اجرایی شدن الگوی مسئولی
تنظیم قوانین  حمایتی:-تنظیم قوانین ایجابی -1 گردد؛گیری سیاستگذاران، پیشنهاد میبهره

ها در رابطه با فرهنگ و تدوین مقررات حمایتی از شرکت های مسئوالنهگر اجرای نقشتسهیل
شرکت »المللی( ملّی )بین ن و جایزهها به منظور تشویق و ترویج اقدامات همچون؛ تعیین نشاآن

های فردی و اجتماعی دار فرهنگ در موفقیتهای دوست، تعیین سهم شرکت«دار فرهنگدوست
بندی ها براساس رتبهپذیری فرهنگی شرکتهای مالیاتی به میزان مسئولیتی معافیتشهری، ارائه

          ی ملینگ دوست در رسانههای فرههای فرهنگی شرکتها، معرفی اقدامات و فعالیتآن
های مربوط به نهادهای عمومی و دولتی، المللی( و یا رسانه)در سطح شهری و محلی، ملی و بین

پذیری های دارای امتیاز باالی مسئولیتای به شرکتتخفیف در هزینه تبلیغات رسانه ارائه
های شرکت ، تشکیل باشگاهتخفیف پلکانی جهت دریافت خدمات نمایشگاهی فرهنگی، ارائه

تنظیم  بازدارنده: -تنظیم قوانین سلبی -2... . های ویژه ودار فرهنگ و تعریف حمایتدوست
هایی که رفتارهای از رفتارهای غیرمسئوالنه که عبارتند از؛ معرفی عمومی شرکت قوانین بازدارنده

یش مالیات به صورت پلکانی برای اند. وضع جریمه و یا افزافرهنگ داشته غیرمسئوالنه در حوزه
بخشی و تبلیغات آگاهی -3اند. فرهنگ داشته هایی که رفتارهای غیرمسئوالنه در حوزهشرکت
سازی واحدهای اقتصادی و کسب و کارها نسبت به الگوی مسئولیت فرهنگی آگاه مؤثر:

ها و ایجاد د شرکترص -4کنند.  رفتار آن باید ذیل که چارچوبی و گریتنظیم اهداف ها،شرکت
 تحت حوزه وضعیت از آگاهی هدف با های تجاریو شناسایی اقدامات شرکت رصد نظام تمایز:

رصد آثار جانبی فرهنگی  اندازی سامانهبه مقررات وضع شده با راه تعهد هر کدام میزان و تنظیم
شناسایی، ها در جهت های فرهنگی شرکتهای تجاری، رصد فعالیتتولیدات و خدمات شرکت

ها در شرکت دار فرهنگ و رصد رفتارهای غیرمسئوالنههای دوستبندی شرکتارزیابی و رتبه
اعمال مقررات به منظور  دهی مؤثر فرهنگی به فعاالن تجاری:جهت -5 فرهنگ. ارتباط با حوزه

های دارای رفتارهای دار فرهنگ و تذکر به شرکتهای دوستسازی و تشویق شرکتانگیزه
ارتقای سطح سیاستگذاری  گری:تنظیم نظام پایش -6های الزم یرمسئوالنه و اعمال تنبیهغ

ها و اصالح اشکاالت و نواقص موجود در مقررات، فرهنگی شهری در تعامل و مشارکت شرکت
 طراحی سازوکارهای مطمئن اجرایی: -7اعمال قوانین، ساختار و فرآیند رصد و شناسایی. 
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مسائل  ها در راستای اهداف فرهنگی شهر و حلشرکت اقدام مسئوالنه طراحی ساختار مناسب
اندازی دفتر تخصصی طراحی و اجرای آزمایشی سازوکارهای فرهنگی موجود از طریق راه

های فرهنگی جامع ارتباط اهداف فرهنگی شهر و فعالیت گیری نقشهمطمئن در راستای شکل
ها ذیل ساختارهای رسمی سیاستگذاری شرکت ها، تعریف مدیریت مسئولیت فرهنگیشرکت

 شهری و ملی.
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