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های و مطلعین کلیدی از بین فعالین سازمان شد گیری هدفمند استفادهروش نمونه
ند. انجام شد کارشناسان و مدیران و خبرگان دانشگاهی انتخاب، نهادمردم

مصاحبه  52ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت که این امر با انجام مصاحبه
ه از روش تحلیل مضمونی شد های انجامای مصاحبه. برای تحلیل محتوشد محقق

چیستی و چرایی مرتبط با دسته  که در نهایت پنج مقوله کلی در دو شد استفاده
 موضوع پژوهش استخراج گردید.

، کودک کار پدیده نشد نسلی اند از: سهمقوالت بدست آمده عبارت
 اقتصادی -فاهیر هایسیاست، CSR اثربخشی هایزمینه، معیوب تأمین زنجیره

 این از حاصل . نتایجCSR به عمل مناسب بستر فقدان، کودک کار به منجر
 هایشرکت با آن ارتباط نحوه و کودک کار علل و ماهیت بیانگر پژوهش
 ارتباط در اجتماعی مسئولیت ماهیت، این بر عالوه. است شهری مدیریت همکار

 مسئولیت به عمل زمینه که دهدمی نشان و کرده تشریح را کار کودکان با
 خیر. یا مهیاست هاشرکت این برای اجتماعی

مديريت ، كودک كار، شركتي -مسئوليت اجتماعي كليدی: هایهواژ

 شهري مديريت همكار هايشركت، شهرداري، شهري

 

 مسألهبيان 
ها، اشكال جديدي از حاكميت، هم در سط  ملي و هم در تزلزل نقش سنتي حكومت

، 1شركتي -اجتماعيرا ضروري ساخته است. در اين ميان، مسئوليت  الملليسط  بين

ها، حكومت و جامعه مدني فراهم آورده است كه چارچوبي براي همكاري بين شركت

تواند بين تواند سازوكارهاي جديد حاكميتي پديد آورد. اين مدل حاكميتي ميمي

مسائل اجتماعي مانند افزايي ايجاد كرده و براي برخي از هاي مختلف همفعاليت

 (.1111حسيني، شاه) حل ارائه كندبيكاري، فقر، كار كودكان و انزواي اجتماعي، راه

                                                 
1. Corporate Social Responsibility (CSR( 
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 جهان در بزرگ شهرهاي اكثر گريبان گير معضالت از يكي 1كار كودک پديده

هم جوامع  و يافتهتوسعه هم جوامع كه است حدي به پديده گسترش. است معاصر

 در كار توسعه كودكاندر جوامع درحال .است كرده شغولم خود به را توسعهدرحال

 سر به حاد و خطرناک كارهاي انجام و تغذيه، بهداشت ازنظر نامطلو  بسيار شرايط

 توانندمي كودكان به دليل وجود اين شرايط نامطلو  در كنار كار كودک، اين. برندمي

مخدر،  مواد توزيع باندهاي يا سارقين از اعم ايحرفه بزهكاران دست بازيچه راحتيبه

 و آموزش از گيريبهره عدم همچنين و گيرند؛ قرار... فساد و هايخانه ايجاد عوامل

 هرچه را سالم زندگي يک ايجاد در كودكان ساير با رقابت فن، قدرت و علم تحصيل

توان گفت كودكان كار در جوامع كند. بنابراين ميمي سلب كودكان اين از بيشتر

 اين گسترش عوامل و هازمينه وسعه از وضعيت حادتري برخوردار هستند. البتهتدرحال

 مخصوصاً و ايران كشور. است متفاوت مختلف جوامع در آن با مقابله هايراه و پديده

 ناگوار اجتماعي پيامدهاي و پديده اين گسترش و بروز از مسير اين در نيز تهران شهر

 .است نمانده مصون آن

 طيو شرا تيبر فعال كه با تكيه يردولتيهاي غو مستند سازمان ميقمشاهدات مست

از دو  شيكه باگذشت ب كنديدر مشاغل سخت هستند، مشخص م ريكودكان درگ يكار

 يتنها اقدام جدكار، نه يالمللنبي سازمان 180به مقاوله نامه  رانيدولت ا وستنيدهه از پ

كودكان  يته، بلكه اوضاع كاراشكال كار كودک صورت نگرف نيجهت محو بدتر

گرفته تا  ابانيجامعه ما، از خ جايجايمتأسفانه در  ه است.شد مراتب ناگوارتربه

 شهري رو  و رفت زباله، خدمات افتيبازتوليدي،  هايي، كارگاهساختمان يهاشركت

توجهي كودک مشغول كار و... تعداد قابل ي همكار شهرداريمانكاريپ يهاو شركت

 حقوقي و طبيعي بنيان تنهانه كار كودكان .هستند پنهان مردم عامه چشم از و هستند

                                                 
1. Child Labour 
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 پيشرفت و رشد و اجتماعي آينده براي جدي تهديدي كند، بلكهمي پايمال را انساني

 .نگرندمي آن به اجتماعي معضل يک عنوانبه كارشناسان اساس براين. است اقتصادي

 اما. ببينند آموزش رايگان صورتبه و اشندب آزاد كار از دارند را حق اين كودكان

 تحقق و احترام، حفاظت. شوند متقبل را وظايفي بايد ديگران كه است آن بيانگر حقوق

 اساسي حقوق از رود. بسياريمي ها بشماردولت اصلي مسئوليت جزء بشر حقوق

 است حقوقي ازجمله... ها، وشهروندي، آزادي بهداشت، آموزش، حقوق مانند كودكان

 نهادهاي هادولت نقش كنار در .دارند سنگيني ها، وظيفهآن تحقق در هادولت كه

مؤثرند، ازجمله بخش خصوصي همكار با مديريت  كودک حقوق تحقق در نيز ديگري

با پايبندي به حقوق بشر كه ازجمله اين  0هاي همكار مديريت شهري. شركت1شهري

توانند به كاهش معضل كار كودک ند، مينشو كار قرباني حقوق اين است كه كودكان

 كمک كنند.

 كه آگاهند خوبيبه هستند اقتصادي هايفعاليت مشغول كه افرادي تمام امروزه

 جامعه افراد زندگي كيفيت بهبودي موجب كه و اقداماتي منصفانه و مسئوالنه اعمال

 ئوليتمس اصل از. شد خواهد معامله طرف دو هر براي سودآوري به منجر شودمي

 كنندگان، برايمديران، كارمندان، مصرف نگرش تغيير براي توانمي هاشركت اجتماعي

 مشاركت. كرد استفاده هستند فعاليت مشغول آن در كه و محيطي جامعه وضعيت بهبود

 بهتر زندگي كيفيت خلق در زيادي كمک تواندمي اجتماعي مشكالت حل در سازمان

                                                 
1. Urban Management 

هاي همكار مديريت شهري، زنجيره تأمين و پيمانكاران شهرداري هستند. اين زنجيره تأمين و پيمانكاران شركت -0

ران در قالب قراردادهاي هاي اقتصادي يا شركاي اقتصادي هستند كه با شهرداري تهجزء بدنه شهرداري نيستند، بنگاه

هاي مختلف مثل سازمان هاي مختلف و معاونتشوند، به عبارتي پيمانكاراني كه ذيل سازمانكاري وارد فعاليت مي

هاي مختلف ها، و همچنين ذيل معاونتها و سازمانبار و ديگر شركتمديريت پسماند و يا سازمان ميادين و تره

 كنند.هري و يا معاونت عمران، با شهرداري تهران همكاري ميشهرداري ازجمله، معاونت خدمات ش
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هاي همكار توان از اين اصل در بين شركتنيز مي بر همين اساس. كند افراد براي

 ها استفاده كرد.شهرداري براي مقابله با كار كودک و بهبود شرايط آن

 كودكان از حمايت با توانندمي تهران شهر در شهري مديريت همكار هايشركت

 بهترچه هر ايفاي به كودكان بكارگيري عدم بر مبني تصميماتي اتخاذ همچنين كار، و

 را خود فعلي اصل، بازار اين به پايبندي با و پرداخته خود شركتي -اجتماعي مسئوليت

 ، همچنينشركتي -اجتماعي مسئوليت به پايبندي. كنندتقويت را آن و كرده حفظ

 آن به توانمي حتي جايي كه تا هشد هاشركت اين مورد در ذهني تصوير بهبود موجب

 .نگريست 1رقابتي مزيت يک عنوانبه

 براي مؤثر سازوكارهاي از استفاده با شهري مديريت همكار هايشركت همچنين

 كار محل در قانوني سن زير كودک هيچ كه كنند اتخاذ اقداماتي توانندمي سن تأييد

 خدمات به دسترسي براي او خانواده و كودک امكان، به حد تا ، وباشد نداشته وجود

 ديگر بر تأثير براي نفوذاعمال كنند، و از براي كار كمک مناسب جايگزين و مناسب

 اين به پژوهش اين در. كنند استفاده كودكان كار كاهش براي وابسته وكارهايكسب

 كاهش براي اجتماعي مسئوليت اصل از توانمي چگونه كه پرداخت خواهيم موضوع

 .كرد استفاده كار كودكان معضل

 

 اهميت و ضرورت انجام پژوهش
توان ها، به اين نكته ميهاي اجتماعي شركتوجه به مقوله مسئوليتدر با  اهميت ت

هاي سازمان در قبال جامعه تراز ارزشها و پژوهشگران آن را هماشاره كرد كه شركت

ها، هاي سازمانها در پرتو رسواييدانند. در اين ديدگاه، مسئوليت اجتماعي شركتمي

ها به موضوع مهمي در ماد فزاينده به سازمانن و عدم اعتشد ها در قبال جهانينگراني

 هايمسئوليت و وكاركسب اخالق ه است. رعايتشد ها تبديلدستور كار شركت

                                                 
1. Competitive Advantage 
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 مزيت بهبود و سازماني اقدامات مشروعيت افزايش سازمان، سبب سوي از اجتماعي

 (.1188سرشت،  رحمان) آوردمي همراه به را سازمان موفقيت و هشد رقابتي

از  ياقتصاد يريتصو"در كتا  خود با عنوان  1171در سال  1تيگالبرا

ها شركت ياندازه و قدرت برخ ندهيفزا رشدتوجه مردم را به سمت  0"هاشركت

 يو همگان يعموم يقدرت يبزرگ دارا يهامعطوف كرد و ابراز داشت كه شركت

 رگذاريتأث رادافجامعه و  يسالمت و رفاه عموم يتواند بر رويقدرت م نياند كه اهشد

 يهاخاطرنشان ساخت كه شركت تيگالبرا يادعا دييدر تأ زين 3. دونالدسونباشد

 هاآندارند و قدرت  يبزرگ اجتماع يهاانيجر يتأثيرگذاري بر رو تيبزرگ قابل

 يهاشركت ييتوانا نيهست. ا زين يو اجتماع ياسيبلكه سست، ين ياقتصاد صرفاً

د، يگويم "ياجتماع يريگميقدرت تصم"به آن  4نسونياعمال آنچه كه پارك يبزرگ برا

آن توجه نشان  يكالن به عواقب اجتماع يهاميها در اتخاذ تصمه شركتشد باعث

 جينتا يكه دارا رنديگيم يخصوص يهاميها تصمشركت توان گفتبه عبارتي مي دهند.

 يزارهااز اب يكيعنوان ها بهشركت ياجتماع تيمسئول يطيشرا نياست. در چن يهمگان

بنابراين پرداختن به مقوله مسئوليت اجتماعي از اهميت  شود.يها مطرح ماداره شركت

 ها دارد.فراواني برخوردار است و تأثير بسزايي بر موفقيت و عدم موفقيت شركت

در خصوص ، از اين لحاظ حائز اهميت است كه كار كودک دهيپدپرداختن به 

زمان خود را در مدرسه گذرانده  اين كهبجاي كه  ميهست مواجه يبا كودكان كودک كار

 يزندگ يهاي اساسكنند و مهارت دايپ رشدباشند تا  دنيوپرورش دو مشغول آموزش

و  يو اجتماع يعيطب نيه و قوانشد و فضا آشنا طيقانون و مح ميو با مفاه اموزنديرا ب

نوعي بدون گذراندن دوران به ي روبرو هستيم كهكودكان ، بارنديرا فراگ يريپذجامعه

                                                 
1. John Kenneth Galbraith 

0. The Economic Image of Corporate Enterprise 

1. Donaldson 

5. Parkinson 
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آنان  يكودك ييه و گوشد سن ناگهان بزرگ نيكودكانه متناسب با ا يو شاد يكودك

و   يفضا و امكانات مناسب تفر. اين كودكان از شوديكشته م كار ينيبار و سنگ ريز

 نياست كه در اثر ا يهيبدبا سن خود محروم هستند. كودكانه متناسب  يو شاد يباز

متأثر  ندهينسل آ  يجامعه ازنظر عدم پرورش صح ندهيو هم آ يجامعه كنون هم دهيپد

صورت به ندهيدر آ، يدر كودك ياستعدادها و فشار زندگ يسركوب نيو ا شوديم

 .شوديم ياريو مشكالت بس يبازگشته و منجر به بزهكار هبه جامع يمنف يهاواكنش

 از ها، فراترشركت از دممر توقعات و انتظارات امروزه اين كه به توجه با

 توجه گذاشته، بنابراين با اجتماعي هايخواست به قدم و بوده اقتصادي هايچارچو 

 همچون عمومي نهادهاي ها، نقششركت اجتماعي مسئوليت كاربردي مفاهيم به

هاي همكار شركت .است ساخته مهم ازپيشبيش را گذاريسياست در شهري مديريت

خوبي نقش توانند بهختن به معضالت اجتماعي جامعه ميمديريت شهري با پردا

 اجتماعي خود را در بهبود رفاه جامعه ايفا كنند.

 در است، و همچنين اهميت حائز و جديد اجتماعي مسئوليت موضوع كه آنجا از

موضوع،  اين بامطالعه تا شد آن بر است، پژوهشگر نشده آن با چنداني توجه ايران

هاي اجتماعي مديريت شهري در قبال ساخته و مسئوليت انخاطرنش را آن اهميت

 اصل به پايبندي جهت هاسازمان برخي استقبال كودكان كار را شناسايي كند. باوجود

 ايران در. اندنداشته كودكان كار موضوع به مناسبي و علمي اجتماعي، ورود مسئوليت

 ارتباط به هشد انجام هايپژوهش در و. است بوده كم كودک كار به پژوهشي نگاه

هركدام از دو مقوله كار . است نشده پرداخته و كودكان كار شركتي -اجتماعي مسئوليت

تنهايي و يا در ارتباط با ديگر مقوالت سازماني و كودک و مسئوليت اجتماعي، به

اند. ولي پژوهشي كه به اين دو مقوله همزمان اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته

ها را نسبت به كودكان كار مورد بررسي قرار و مسئوليت اجتماعي شركت باشدپرداخته 

 و مستندات اطالعات به توجه با هشد تالش پژوهش اين در . لذانشد، يافت باشدداده 

 ترويج براي راهكارهايي و بررسي آن بر مؤثر عوامل و ايران، علل كار كودک در مسأله
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 پيشنهاد آن كاهش يا اجتماعي معضل اين با مقابله جهت هاشركت اجتماعي مسئوليت

 .شود

 اهداف پژوهش
 هايشركت اجتماعي پذيريمسئوليت وضعيت شناخت پژوهش اين اصلي هدف

 .است تهران شهر در كار كودكان به نسبت شهري مديريت همكار

 :باشددر كنار هدف اصلي، اين پژوهش به دنبال اهداف زير نيز مي

هاي همكار شهرداري تهران با ارتباط با شركت كار كودكان در مسألهشناخت  .1

 .شركتي -اجتماعيبر اصل مسئوليت تكيه

در بين  شركتي -اجتماعي مسئوليت اصل ترويج و استفاده چگونگي بررسي .0

 شهر. سط  در كودكان كار پديده كاهش هاي همكار شهرداري تهران برايشركت

 

 سؤاالت پژوهش
 به نسبت تهران شهر در شهري تمديري همكار هايسازمان و هاشركت -1

 دارند؟ هاييمسئوليت چه كار كودكان

 عملكرد اثر در كودكان كار پديده تداوم يا ايجاد هايمكانيسم و هاجلوه -0

 چيست؟ تهران شهر در شهري مديريت با همكار هايشركت

و ترويج آن در  شركتي -اجتماعي مسئوليت اصل هايظرفيت از توانمي آيا -1

 استفاده تهران شهر در كار كودک با مقابله براي ي همكار مديريت شهريهابين شركت

 كرد؟

 

 مباني نظری پژوهش
اجتماعي، اقتصاد، سياست،  وجوه از يكي بر هاشركت اجتماعي مسئوليت هاينظريه

 سرچشمه عامل چهار از فرض اين. است متمركز اخالقيات و اجتماعي يكپارچگي



 

 

 

 

 

 

 1935، بهار 7 شماره، سال دوم، پژوهشنامه مددكاري اجتماعي    86  

 مسائل و منابع سر بر) محيط با انطباق دارد؛ وجود عياجتما نظام هر در كه گيردمي

 يا الگوها حفظ و اجتماعي ، يكپارچگي(سياسي مسائل در) هدف به ، دستيابي(اقتصادي

 كه دهدمي ما به را امكان اين فرض اين(. هاارزش و بافرهنگ رابطه در) هاآن نهفتگي

 :كنيم تقسيم گروه هارچ در را هاشركت اجتماعي مسئوليت به مربوط هاينظريه

 

 9های ابزارینظريه -9

نخستين گروه فرض بر آن دارد كه شركت ابزاري است براي ايجاد ثروت، و 

هاي موجود ميان ثروت آفريني تنها مسئوليت آن است. تنها جنبه اقتصادي تعامل

رو، هر فعاليت مفروض اجتماعي در وكار و جامعه درخور توجه است. ازاينكسب

كرين و ) باشدتنها در صورتي، پذيرفته است كه با ثروت آفريني همراه صورتي، و 

تنها مسئوليت "، بر اين باور است كه 0(. نماينده اين رويكرد فريدمن1181ديگران، 

وكار در قبال جامعه بيشينه كردن سود سهامداران در چارچو  مقررات حقوقي و كسب

توان اشاره مي هاي ابزارينظريه زهاي اخالقي كشور است. به سه گروه اصلي اسنت

 كرد:

 3سازی ارزش سهامدارانبيشينه 9 -9

روشني در اين مورد سخن گفته است. در اين رهيافت بيشينه ( به1170) 5فريدمن

هاي اجتماعي سازمان عنوان ضابطه برتر در ارزشيابي فعاليتكردن ارزش سهامداران به

هاي اجتماعي كه موجب در تأمين خواست گذاريشود. هر سرمايهنظر گرفته مي در

 افزايش ارزش سهامداران است بايد انجام شود.

                                                 
1. Instrumental theories 

0. Freedman 

1. Maximizing the shareholder value 

5. Milton Friedman 
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1راهبردهايي برای دستيابي به برتری رقابتي 9-6
 

هاي اجتماعي ها بر چگونگي تخصيص منافع براي دستيابي به هدفاين گروه از نظريه

 هاي متفاوتي است.يافتبلندمدت و ايجاد برتري رقابتي متمركز است. اين نظريه شامل ره

 هاي اجتماعي در محيط رقابتيگذاريالف( سرمايه

هاي انسان دوستانه گذاري در فعاليتدر اين رهيافت عقيده براين است كه سرمايه

 .باشدممكن است تنها راه بهسازي محيط برتري رقابتي شركت 

 هاي پوياي آنانداز طبيعي مبتني بر منابع شركت و قابليت ( چشم

هاي اجتماعي و اخالقي را بر پايه اين ديدگاه، برخي از مؤلفان منابع و قابليت

گيري ، ازجمله تصميمباشدتواند سرچشمه برتري رقابتي اند كه ميمشخص كرده

نفعان اخالقي، فرآيند ادراک و پاسخگويي يا سازگاري، و ايجاد روابط شايسته با ذي

 (.0000پرتر و كريمر، ) ندگان و جوامعكندرجه اول، كاركنان، مشتريان، عرضه

 وابسته –بازاريابي علت  -9-3

هايي در بندي و اجراي فعاليتوابسته به معني فرآيند فرمول –بازاريابي علت 

ها به مقدار مشخص به انجام شود كه با عرضه كمک سازمانقلمرو بازاريابي تعريف مي

آيد كه مشتريان در دادوستدهاي ميه همراه است. و در شرايطي پيش شد هدفي تعيين

واراداراجان ) شوند.كند درگير ميهاي سازماني و فردي را تأمين ميدرآمدزايي كه هدف

(. بنابراين، هدف اين بازاريابي افزايش درآمد و فروش شركت يا رابطه با 1188و منون، 

قي يا مسئوليت مشتري و تأثير آن در اعتالي نام تجاري آن از طريق بكارگيري بعد اخال

 اجتماعي و مشاركت در آن است.

 

 6های سياسينظريه -6

                                                 
1. Strategies for achieving competitive advantages 

0. Political theories 
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ويژه در رابطه با جامعه و مسئوليت ها، بهگروه دوم بر قدرت اجتماعي سازمان

ها را به پذيرش ها در قلمرو سياسي وابسته به قدرت، تأكيد دارد. اين نگرش سازمانآن

هاي معين اجتماعي رهنمون يوظايف اجتماعي و حقوقي يا شركت كردن در همكار

 شود.مي

 توان اشاره كرد:به سه نظريه اصلي از اين گروه مي

 9هاقانون باوری سازمان 6-9

ها در جامعه ( يكي از نخستين كساني بود كه نقش قدرت سازمان1120) 0ديويس

وكار را و تأثير اجتماعي اين قدرت را كشف كرد. در جريان اين كار او قدرت كسب

داند. او بر اين عقيده است مي شركتي -اجتماعينصر تازه در مباحث مسئوليت يک ع

وكار، نهادي اجتماعي است و بايد قدرت را مسئوالنه بكار برد. ديويس در كه كسب

معادله "كند: چرا قدرت اجتماعي بايد مديريت شود به دو اصل اشاره مي اين كهزمينه 

1قدرت اجتماعي
5ليتقانون آهنين مسئو"و  "

". 

 1ساز نظريه تماس اجتماعي يكپارچه 6-6

وكار و جامعه را از نگاه سنت تماس ( رابطه ميان كسب1180)2دونالدسن

نگريست. او براين باور بود كه ويژه از ديدگاه انديشه فلسفي الک، مياجتماعي، به

ماعي ها و جامعه وجود دارد و اين پيمان اجتنوعي پيمان ضمني اجتماعي ميان سازمان

 بر وجود نوعي الزامات غيرمستقيم سازمان در برابر جامعه داللت دارد.

                                                 
1. Corporate constitutionalism 

0. Davis 

1. The social power equation 

5. The iron law of responsibility 

1. Integrative social contract theory 

2. Donaldson 
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1هاشهروند بودن سازمان 6-3
 

را  "هاشهروند بودن سازمان"سه نگرش به  0001ماتن و همكاران در سال 

ها به مفهومي بسيار نگرش محدود كه در آن شهروند بودن سازمان .1تشخيص دادند: 

ها گذاري اجتماعي، يا پذيرش برخي مسئوليتها، سرمايهسازمان دوستينزديک به انسان

 -اجتماعيارز شمردن آن با مسئوليت نگرش هم .0رود. در برابر جامعه بكار مي

ها ، كه بسيار رايج است. كارول بر اين باور است كه شهروند بودن سازمانشركتي

چگونه  اين كهو با توجه به  رسدها در جامعه به نظر ميسازي براي نقش سازمانمفهوم

ها در هاي مربوط به مسئوليت سازماناي گسترده با ديگر نظريهتعريف شود همپوشي

ها در مواردي به پهنه شهروندي وارد نگرش گسترده كه در آن سازمان .1جامعه دارد. 

 شوند كه دولت در حمايت از شهروندي ناتوان بماند.مي

 

 6های يكپارچه سازنظريه -3

هايي است كه اعتقاد بر تمركز بر ادغام تقاضاهاي ه سوم نمايشگر نظريهگرو

باره طورمعمول دراينها بهاجتماعي و مسائل عمومي در راهبردهاي سازماني دارد. آن

خود و حتي براي ادامه موجوديتش به  رشدوكار براي تداوم و كنند كه كسببحث مي

داند براي مشروعيت و اعتبار ابزاري مي جامعه وابسته است و تقاضاهاي اجتماعي را

 :از اندعبارت كرد اشاره آن به توانمي رويكرد اين در كه هاييدادن به سازمان. نظريه

 مديريت مسائل -3-9

ها اند كه سازمانعنوان فرآيندي تعريف كردهمديريت مسائل را به 1وارتيک و رود

ها را مشخص و ارزيابي مؤثر بر سازمانتوانند مسائل اجتماعي و سياسي از طريق آن مي

                                                 
1. Corporate citizenship 

0. Integrative theories 

1. Wartick and Rude 
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كننده و يكپارچه ساز در درون عنوان نيرويي هماهنگگويند و به ها پاسخكنند و به آن

 شدبخمند و اثربخش به مسائل ويژه را تحرک ميهاي نظامها، يافتن پاسخسازمان

 (.0005مله،  و گاريگا)

9پذيری عمومياصل مسئوليت -3-6
 

كنند نگر محض را انتقاد مي رويكرد پاسخگويي و رويكرد فرآيند 0پرستن و پست

ها را پيشنهاد دادند. آن "اصل مسئوليت مردمي"دانند و در مقابل ها را ناكافي ميو آن

 -را انتخا  كردند كه بر اهميت فرآيند مردمي، نه بر نگرش اخالقي "مردمي"واژه 

رش، اگر سازمان از معيارهاي عملكرد اساس اين نگ ها تأكيد كنند. برشخصي مسئوليت

منطبق بر قانون و فرآيند سياست مردمي موجود پيروي كند، به لحاظ پاسخگويي به 

 آيد.حسا  ميانتظارات اجتماعي شايسته به

1نفعانمديريت ذی -3-3
 

جاي تمركز بر پاسخگويي همگاني، مسائل ويژه يا اصل مسئوليت اين رويكرد به

ها تأثير هاي سازمانها و روشمشييا كساني كه در خط "اننفعذي"مردمي، به 

تا  شدكونفعان ميپذيرند گرايش دارد. مديريت ذيها تأثير ميگذارند يا از آنمي

 گيري مديريتي مشاركت دهد.هايي را كه نفعي در شركت دارند در تصميمگروه

5هاعملكرد اجتماعي سازمان -3-1
 

مشتمل بر سه عنصر ارائه داده  "هالكرد سازمانعم"( مدلي از 1171كارول )

است: تعريف اساسي مسئوليت اجتماعي، فهرستي از مسائلي كه مسئوليت اجتماعي در 

ها وجود دارد و مشخص كردن فلسفه پاسخ به مسائل اجتماعي. كارول مورد آن

عريف مسئوليت اجتماعي را رشته كامل الزاماتي را كه سازمان در قبال جامعه دارد ت

                                                 
1. The principle of public responsibility 

0. Preston and Post 

1. Stakeholder management 

5. Corporate social performance 



  

 

 

 
 31  شركتي نسبت به كودكان  ...     -پذيري اجتماعيمسئوليت

هاي اقتصادي، حقوقي، اخالقي و اختياري عملكرد سازمان را دربر كند كه بايد مقولهمي

 .باشدداشته 

 

 9های اخالقينظريه -1

وكار و جامعه سرشار ها براين باور است كه رابطه ميان كسبگروه چهارم نظريه

يدگاه از د شركتي -اجتماعيهاي اخالقي است. اين نكته نگرش به مسئوليت از ارزش

سان هاي اجتماعي را بهها بايد مسئوليتآورد، درنتيجه سازماناخالقي را به همراه مي

هاي اين نوعي تعهد اخالقي فراتر از هرگونه انديشه ديگر پذيرا شوند. عمده رهيافت

 اند از:گروه عبارت

0نفعانهای هنجاری ذینظريه -1-9
 

1ينفعانذ رويكرد: استراتژيک مديريت"فريمن در كتا  
هايي كه در به گروه "

كنندگان، مشتريان، كاركنان، سهامداران و جامعه عرضه) شركت نفع يا ادعايي دارند

هاي مسئول به لحاظ اجتماعي الزم پايه اين نظريه، سازمان كند. برمحلي( اشاره مي

افع نفعان شايسته توجه داشته باشند و هم منطور همزمان هم به منافع رواي ذياست به

كرين، ) چندگانه را موازنه كنند و تنها به منافع سهامداران شركت توجه نداشته باشند

1181.) 

 5حقوق جهاني -1-6

قرار  شركتي -اجتماعيويژه در بازار جهاني، پايه مسئوليت حقوق انساني، به

 مطرح اجتماعي مسئوليت به بشري حقوق رويكردهاي اخير هايسال گرفته است. در

                                                 
1. Ethical theories 

0. Normative stakeholder theory 

1. Strategic Management: a Stakeholder Approach 

5. Universal rights 
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( است كه 1111) سازمان ملل متحد جهاني رويكردها، پيمانازاين يكي. است هشد

زيست است. رويكرد ديگري كه مورد حقوق بشر، نيروي كار و محيط شامل اصولي در

هدف آن حمايت از  است كه 1ه بود اصول جهاني سوليوانشد اين مطرح از يشپ

 وكار است.سبها در قلمرو كعدالت اقتصادي، اجتماعي و سياسي سازمان

 0توسعه پايدار -1-3

آمده است  1187زيست و توسعه در سال در گزارشي از كميسيون جهاني محيط

در پي تأمين نيازهاي امروز بدون به خطر انداختن توانايي نسل  "توسعه پايدار"كه 

محيطي در توسعه  –آينده در تأمين نيازهاي خويش است. در ابتدا تنها عامل زيست 

مثابه جزء يافته و توجه به بُعد اجتماعي بهپس گسترشطرح بود ولي ازآنپايدار م

 ناپذير توسعه مطرح است.جدايي

 1مشترك رويكرد منافع -1-1

ها، همچون هر گروه اجتماعي يا فرد ديگر در اين رويكرد معتقد است كه سازمان

بايد كمک  جامعه، بايد به خير مشترک كمک كند، زيرا خود جزئي از جامعه است و

ها از طرق مختلف از قبيل ايجاد . سازمانباشداي نيكخواه به بهروزي جامعه دهنده

نفس و اي كارا و منصفانه و احترام به عزتگونهثروت، فراهم كردن كاالها و خدمات به

 (.0000مله، )توانند به خير مشترک كمک كنند حقوق مسلم و اساسي افراد مي

 به محقق كه بود اين شركتي -اجتماعي مسئوليت ايهنظريه اين بررسي هدف

 مفهومي چارچو  به بتواند مطالب اين كمک به و رسيده موضوع از مناسبي درک يک

 منظور دو به هشد مرور هاينظريه. يابد دست پژوهش اهداف پيشبرد جهت مناسبي

 يبررس مورد موضوع مفهومي فضاي نشد روشن اول گرفتند، هدف قرار بررسي مورد

 .است مصاحبه سؤاالت طراحي براي محقق به دوم، كمک هدف و است محقق براي

                                                 
1. Global Sullivan Principles 

0. Sustainable development 

1. The common good approach 
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 در. بود ابزاري هايگرفت، نظريه قرار بررسي مورد كه هااز نظريه گروه اولين

 ابزاري عنوانبه تنها اجتماعي كه، مسئوليت است اين بر اعتقاد ابزاري هاينظريه

 گرفته در نظر ثروت توليد نهايت در و اقتصادي مقاصد به دستيابي براي راهبردي

 بر شوند، مبتنيمي ناميده نيز نئوكالسيک هايينظريه كه ابزاري هاينظريه .شودمي

 و مالكيت حقوق آزاد، رقابت، تقدس جامعه و بازار فردگرايي، سيستم مانند هاييارزش

 دمور هاياز نظريه دوم گروه. هستند خصوصي بخش امور در دولت دخالت عدم

 مسئوليت كه است اين بر اعتقاد هانظريه اين در. بود سياسي هايبررسي، نظريه

 موقعيت و قدرت نيز و جامعه و وكاركسب روابط و تعامالت روي بر اجتماعي

 و مالحظات هانظريه اين. دارد تمركز آن از ناشي ذاتي هايمسئوليت و وكاركسب

يكپارچه  هاينظريه. كنندمي وارد عياجتما مسئوليت بحث در را سياسي هايتحليل

 به هانظريه اين. گرفتند قرار بررسي مورد كه بودند هااز نظريه گروه سومين كننده

 دارند ادعا و پردازندمي وكاركسب وسيلهبه اجتماعي نيازهاي يكپارچه كردن چگونگي

از  گروه نآخري .است وابسته جامعه به خود رشد و پيدايي، دوام براي وكاركسب كه

 روي بر هانظريه اين. بود اخالقي هاينظريه گرفت قرار بررسي مورد كه هانظريه

 كنند، تمركزمي مستحكم را جامعه و وكاركسب بين رابطه كه اخالقي هاينيازمندي

 جامعه به دستيابي ضرورت يا درست كار كه هستند مبتني اصولي بر گروه اين. دارند

 .كنندمي تبيين را خو 

 از گيرند، اغلبمي در نظر خود اصلي هدف را بلندمدت سودهاي كه هايينظريه

 هايتوصيه حالدرعين هستند، و توصيفي و كنندمي استفاده تجربي شناسيروش يک

 از و هستند اياخالقي، توصيه هايمقابل، نظريه نقطه در. دهندمي ارائه نيز اقتضايي

 و تجربي هايجنبه ساختن يكپارچه ديگر سوي از. گيرندمي بهره هنجاري شناسيروش

 .رسدمي به نظر بزرگي ، چالششركتي -اجتماعي مسئوليت هنجاري
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 پژوهش مفهومي چارچوب

 چارچو  از آن در است گرفتهانجام كيفي رويكرد با پژوهش اين اين كه به توجه با

 هاييراهنمايي و هاسرنخ حساس مفاهيم. است هشد استفاده حساس مفاهيم و مفهومي

 جهان شدكومي مفهومي چارچو  يک. دهندمي بدست بود اشپي در بايد آنچه درباره

 دهد نمايش مفهومي طرح يک مرتبط، يا مفاهيم از آرايشي برحسب را اجتماعي

. باشد نظري ديدگاه يک از مهمي بخش تواندمي مفهومي چارچو (. 1110بليكي، )

 اگر. كنندمي استفاده متفاوتي مفاهيم مجموع از عموالًم نظري هايحال، ديدگاهبااين

 .شودمي داده هاآن به متفاوتي معناهاي شود، معموالً استفاده مشابهي و يكسان مفاهيم

 ميان حاضر، از پژوهش اهداف با مناسب مفهومي چارچو  به دستيابي براي

 پژوهش نظري بانيم عنوانبه كه آنچه و شد اشاره هاآن به كه هشد مطالعه مطالب

 پژوهش اين غالب رويكرد عنوانبه اخالقي هاينظريه و سياسي هاي، نظريهرشدمرو

 و ايران جامعه شرايط با آن بودن رويكرد، هماهنگ اين انتخا  علت. گرديد اتخاذ

 هاييانگيزه. است جامعه در فعال اقتصادي هايبنگاه بر آن بيشتر تأثيرگذاري همچنين

 با مقايسه در كندمي ايجاد شركتي -اجتماعي مسئوليت به عمل براي رويكرد اين كه

 .است ترمناسب ايراني هايشركت در انگيزش رويكردها، براي ديگر

 همچنين و سازمان در مشروطيت و قانون حاكميت بر سياسي هاينظريه

، ذينفعان مديريت بر بيشتر نيز اخالقي هاينظريه. دارند تمركز هاشركت شهروندي

 .دارند تمركز جامعه عمومي منافع تأمين همچنين و جهاني حقوق رعايت

 است اين مستلزم هاشركت سوي از آن به پايبندي و تركيبي رويكرد اين اتخاذ

 و وكاركسب روابط و تعامالت روي بر را خود اجتماعي مسئوليت هاكه، شركت

 آن از ناشي ذاتي هايمسئوليت و وكاركسب موقعيت و قدرت همچنين جامعه، و

 مسئوليت سياست در را سياسي هايتحليل و مالحظات همچنين و. كنند متمركز

 است رويكرد، الزم همچنين با توجه به بُعد اخالقي اين .كنند وارد خود اجتماعي
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كنند، مي مستحكم را جامعه و وكاركسب بين رابطه كه اخالقي هاينيازمندي هاشركت

 .نظرگيرند در خود فعاليت نوع و هاسياست اتخاذ در

 جهت در هاشركت تمام براي واحد روش يک تواننمي شناختيروش لحاظ از

اين است كه،  است مسلم آنچه ولي. داد ارائه اجتماعي پذيريمسئوليت سياست تدوين

ها بر اساس اجتماعي از سوي شركت پذيريمسئوليت ساالنه گزارش چارچو  ارائه

 طبق اقدامات ارزيابي اقدامات، و همچنين و هابرنامه اتخاذ از اصلح ها و نتايجشاخص

تواند ه، در اين راه ميشد انتخا  مسير درستي و صحت تأييد و جهاني استانداردهاي

 ها كمک كند.به شركت

 با ارتباط براي كليدي شركت، ابزاري اجتماعي پذيريمسئوليت گزارش دهي

 مرتبط اطالعات انتقال فرآيند" را آن توانمي كه رودمي بشمار جامعه افراد و ذينفعان

 كرد تعريف "جامعه به شركت اقتصادي عملكرد محيطيزيست و اجتماعي تأثيرات با

 اصل به بايد مراحل ارائه گزارش، شركت اين تمام در (.1110احمدي،  و شافعي)

 خود، موجبات منافع تأمين بر عالوه شركت كه است وضعيتي اجتماعي، كه گوييپاسخ

 .باشد آورد، پايند فراهم را جامعه رفاه بهبود

نباشند،  آگاه اجتماعي مسئوليت به عمل مزاياي به نسبت هاشركت كه زماني تا

 يكي بنابراين. باشند داشته مقوله اين به جدي ورود كه داشت را انتظار اين تواننمي

 به دادن ها، آگاهيشركت بين در اجتماعي مسئوليت كردن نهادينه استلزامات از ديگر

 از سياسي هاينظريه. شود جامعه و شركت عايد تواندمي كه است منافعي به نسبت آنان

 بر تمركز اخالقي هاينظريه و كرده پشتيباني شركت براي اجتماعي مسئوليت منافع

 .دارند جامعه براي اجتماعي مسئوليت منافع

 هاشركت عايد اجتماعي سئوليتم به پايبندي صورت در كه منافعي از يكي

 ارزشمند دارايي اجتماعي، يک مسئوليت. است "رقابتي مزيت به دستيابي" شودمي

 و شهرت مانند غيرملموسي هايدارايي ايجاد به و رودمي بشمار رقابتي مزيت براي

 شركت مشاركت چه هر(. 0001همكاران،  و سيفرت) كندمي كمک شركت براي اعتبار
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 سوي از مثبت هايپاسخ جلب ، احتمالباشد تربرجسته و بيشتر تماعياج امور در

 .يابدمي افزايش نيز جامعه و كنندگانمصرف

 تعهد كسب" اجتماعي لحاظ از پذيرمسئوليت هايشركت عايد مزيت ديگر

زمينه،  اين در خو  شهرت داشتن و جامعه برابر در مسئوالنه اقدامات. است "سازماني

 انگيزه و كيفيت باالترين با كاري نيروي استخدام موجب و دارد جذابيت كاركنان براي

 .شودمي

. دارد پي در مزايايي نيز جامعه براي شركتي -اجتماعي مسئوليت به پايبندي

 هاشركت همكاري به تواندمي مشترک اجتماعي مالحظات به بردن نمونه، پي عنوانبه

 هايسازمان نيز و هانتيجه شركت در. شود منتهي يكديگر با مختلف هايگروه و

 ترموفق اجتماعي مسائل حل در كند دارند، متحد مشتركي هايدغدغه كه را غيردولتي

 .كنند عمل

 در اجتماعي مسئوليت تأكيد مورد ابعاد كه توجه به اين نكته ضروري است

 آن مورد در گوناگوني تاريخ، رويكردهاي طول در و بوده مختلف، متفاوت هايدهه

 مسئوليت اخير، تأكيد هايسال در همچنين. است گرفته قرار استفاده مورد و هشد اتخاذ

محيطي، زيست و اجتماعي مالحظات سازييكپارچه روي بر بيشتر اجتماعي

شهروندان،  زندگي كيفيت اقتصادي، بهبود اخالقي، توسعه داوطلبانه، رفتار هايفعاليت

 .است بوده پاسخگويي و فساد، شفافيت با بارزهزيست، ممحيط از بشر، حفاظت حقوق

 

 روش پژوهش
 نوع اساس بر و هدف، توصيفي؛ اساس بر نتيجه، كاربردي؛ اساس بر حاضر پژوهش

پژوهشي،  هدف و تحقيق موضوع ماهيت به بنا حاضر پژوهش در .است داده، كيفي

 ذهنيات يهابرساخت را اجتماعي كيفي، واقعيت است؛ روش هشد انتخا  كيفي روش

 نشد برساخته حال در محلي هايموقعيت در مداوم طوربه كه كندمي تصور كنشگران

 (.1181پور،  محمد) است
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NGO فعال اعضاي: شامل 1كليدي مطلعين پژوهش اين در موردمطالعه جمعيت 

 و كار كودكان با مرتبط ريزانمديران، كارشناسان، برنامه كار؛ كودكان با مرتبط يها

 تعيين براي مشخص ايقاعده كيفي پژوهش در .باشندمي محققان و دانشگاهي خبرگان

 بين پاياپاي ايمعامله نمونه، مستلزم مناسب حجم انتخا  و ندارد وجود نمونه حجم

 نظري اشباع مرحله به رسيدن تا پژوهش اين در و است آن عمق و تحقيق گستردگي

نفر از  01پس از انجام مصاحبه با  در اين پژوهش (.1187محمدي، ) يابدمي ادامه

 كه داشت ادامه يزمان تا اطالعات مطلعين كليدي به اشباع نظري رسيديم و گردآوري

 اطالعات و مفاهيم ميسر نبود. ديگر افزايش

 از و مصاحبه مورد افراد گزينش براي هدفمند گيرينمونه از حاضر در پژوهش

 مورد هايداده آوردن بدست محل تعيين وافراد  تعداد تشخيص براي نظري گيرينمونه

 نيمه مصاحبه ابزار از كليدي مطلعين با مصاحبه همچنين براي. شد استفاده نياز

محور اصلي سؤاالت پژوهش  .است هشد استفاده بازنيمه سؤاالت با 0ساختاريافته

 دامن در هاشركت اين شهري؛ نقش مديريت همكار هايشركت جايگاه اند از:عبارت

 ازلحاظ شهري مديريت همكار هايشركت كودک؛ ارزيابي كار پديده به زدن

 مناسب ها؛ انگيزهشركت اين در زاييحساسيت اجتماعي؛ چگونگي پذيريمسئوليت

 كودک؛ تأثير اين كار كاهش براي اجتماعي؛ راهكارهايي مسئوليت به كردن عمل براي

مطلو   وضع و موجود وضع ينب شكاف وجود راهكارها بر شرايط كودكان كار؛ علت

 مرتبط با موضوع پژوهش.

 كيفي، تحليل هايداده در موجود الگوهاي شناخت براي رو پيش پژوهش در 

 .است هشد استفاده 1مضموني تحليل روش از پژوهش هايپرسش به پاسخ و هاداده

                                                 
1. Informers 

0. Semi-structured Interview 

1. Thematic Analysis 



 

 

 

 

 

 

 1935، بهار 7 شماره، سال دوم، پژوهشنامه مددكاري اجتماعي    08  

 

 های پژوهشيافته
 سه در و مضموني تحليل ه به روششد هاي انجامسازي و تحليل مصاحبهپس از پياده

به پنج مقوله كلي  گزينشي كدگذاري و توصيفي باز، كدگذاري كدگذاري شامل مرحله

 .رسيديم پژوهش موضوع با مرتبط چرايي چيستي و دسته دو در قالب

دهد. در ادامه جدول به مقوالت كلي پژوهش را نشان مي صفحه بعدجدول 

 ه است.شد توصيف و بررسي مقوالت پرداخته

 

 

 

 مقوالت اصلي پژوهش -9جدول 

 مقوالت مرتبط با چرايي رديف مقوالت مرتبط با چيستي رديف

 1 سه نسلي شدن پديده كار كودک 1
اقتصادي منجر به  -رفاهي هايسياست

 كار كودک

 تأمين معيو  زنجيره 0
 CSRفقدان بستر مناسب عمل به  0

 CSR اثربخشي هايزمينه 1

  

 های پژوهشمقوله
 كار كودك پديده نشد ه نسليس 

 رشد در مختلف، اختالل هاينسل در كودک كار كلي شيوع مفهوم چهار از مقوله اين

 بدست اعتماديبي خاص و افزايش ايطبقه در آسيب و فقر كودک، افزايش جانبههمه

ه است. منظور از شد است. جدول مربوط به مفاهيم اين مقوله در پايان مطلب ارائه آمده

 يا و ساختاري و زيرساختي مختلف علل به بنا كودک ن مقوله اين است كه كاراي
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 شاهد و در شرايط حاضر. شودمي نيز آن تداوم سبب علل همين و دهدمي رخ ايريشه

اند و احتمال بوده كار كودک ها نيزهاي قبلي آننسل كه هستيم كار عرصه در كودكاني

عنوان كودک كار مورد استثمار قرار گيرند. اين شرايط ها نيز بهرود كه كودكان آنآن مي

يد حاكم بر اين طبقه و شد نيز به علت عدم رسيدگي به وضعيت اين كودكان و فقر

همچنين عدم اعتماد بين اين طبقه از مردم و بخش خصوصي به وجود آمده است. 

 براي كه اندكرده اشاره موضوع اين به خود هايصحبت در متعددي كليدي مطلعين

 شود:مي ذكر مورد يک مثال

 شرايط بهبود براي امكاناتي هيچ كنندمي كار هابچه كه مراكزي در

 و گذاشتند كانكس يكسري هم بازيافت بخش در. نداره وجود هابچه
 خيلي ممكنه هم مورد همين و دارند اسكان بزرگسال افراد با اونجا هابچه

 خيابون تو داره صب  10 ساعت از بچه. كنه ايجاد هابچه براي مشكالت
 بهش مرغيتخم يه اونجا برنشمي شب نصف 0 كنه، ساعتمي جمع زباله

 انسان يک براي اونها كه زيستي هست شرايط اين ميخوابه؛ و ميخوره ميدن
 ديمنمي هابچه اين به امكاناتي هيچ. كنندمي تعريف يكم و بيست قرن در

 رشد شرايط اين با. بينهنمي شهري هجامع از محبتي كمترين بچه اون و

 و بشه اختالل اين دچار بچه وقتي و ميشه اختالل دچار اجتماعيش-عاطفي
 بزرگسالي باشن، تو داشته دوستش ديگران و باشه داشته دوست نگيره ياد

 .(NGO ط.پ عضو فعال) شهمي خشونت دچار

 

 كودك كار پديده نشد مقوله سه نسلي -6جدول 

 مفاهيم كلي رديف وهشمقوله اصلي پژ

 كودک كار پديده نشد سه نسلي

 مختلف هاينسل در كودک كار شيوع 9

 كودک جانبههمه رشد در اختالل 6

 خاص ايطبقه در آسيب و فقر افزايش 3
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 اعتماديبي افزايش 1

 

 تأمين معيوب زنجيره 

كار كودک هاي اين مقوله از سه مفهوم كلي شرايط نامساعد كاري كودكان، جلوه

هاي همكار شهرداري و ه است. شركتشد هاي كار كودک تشكيلو مكانيسم

ها تقاضاي بااليي براي نيروي كار كودک دارند، چون نيروي كار ارزان پيمانكاران آن

ها جنس كارشان از ها بيشتر شود. بيشتر اين شركتشود سود شركتاست و باعث مي

ني بر نيروي انساني و كاربر، نه تكنولوژي بر جنس خدمات عمومي است و كارهاي مبت

هاست. بنابراين در بنيان. بنابراين نيروي كار كودک نيروي مناسبي براي آنو دانش

ها كودک كار وجود دارد كه اين امر ناقض قوانين و همچنين زنجيره تأمين اين شركت

 شهرداري كارهم هايشركت تأمين زنجيره در كه ناقض حقوق كودكان است. كودكاني

...  و دستمزد ايمني، بهداشت، تغذيه، پرداخت ازلحاظ هستند به كار مشغول تهران

 هايي از اشاره مطلعين كليدي به اين موضوع:نمونه ندارند. قبولي قابل شرايط

 پر بود گاراژي كه داشتم تهران شهرپايين در محلي از بازديدي خودم من

 گونههيچ متأسفانه و. دادندمي انجام زباله تفكيک كار داشتند كه بچه از
 اين بيشتر و بودند؛ پابرهنه نداشتند، حتي ماسک و دستكش مثل امكاناتي

 كه رسيديم نتيجه اين به كرديم جو و پرس ما كه اونطور. بودند افغاني هابچه
 ديدم خودم هم رو مورد اين. كنندمي كار شهرداري پيمانكار براي دارند اينها

 هايآسيب از غير به شرايط اين با كنيد فكر. شنيدم جاها يليخ از هم و
 تنفسي و پوستي هايبيماري چقدر به ميشه وارد هابچه اين به كه روحي

 كار سال 18 زير بچه كه ديدم هم بارتره ميدونهاي توي. شوند دچار ممكنه

 .م.ع از فعالين جمعيت امام علي() ميكنه
 به بيشتر و هست عمران و فني ونتمعا زيرمجموعه آ  خاكريز شركت

 از پيمانكارها هم قسمت اين در و پردازهمي سطحي هايآ  آوريجمع
 جثه كه كنن ورود باشه نياز جاهايي ممكنه چون كنندمي استفاده كار كودكان
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 به كم مالي پرداخت همون هم ديگه علت و باشه داشته الزم كوچيكي
 از برخي كه اومده پيش شهرداري يستمس در اتفاق اين حال هر اينهاست. به

 و ساخت در رو گيره، برخيمي بكار شهري نظافت سيستم در رو كودكان اين
 و نوشتيم نامه اينها به بارها ما. گيرهمي بكار پاركها مديريت در رو ساز، برخي

 به بنا هم نكنيد، اگر استفاده هابچه از كه كرديم اعالم و كرديم يادآوري

 به رو هست نياز كه خدماتي كنيد، حداقلمي استفاده اونها از يددار شرايطي
 آسيب اين از بيش كودک كه كنيد فراهم اون براي رو شرايطي و بديد اونها

 .ف.ق خبره دانشگاهي() نبينه

 
 

 

 معيوب تأمين مقوله زنجيره -3جدول 

 مفاهيم كلي رديف مقوله اصلي پژوهش

 معيو  تأمين زنجيره

 كودكان كاري عدنامسا شرايط 9

 كودک كار هايجلوه 6

 كودک كار هايمكانيسم 3

 

 اثربخشي هایزمينه CSR 

است. اين  CSR اثربخشي هايديگر مقوله كلي مرتبط با چيستي موضوع، زمينه

پردازد كه ماهيت مسئوليت اجتماعي چگونه است و انگيزه مقوله به اين موضوع مي

اي كه از مفاهيم و شواهد اين مقوله بدست آمد يجهمناسب براي عمل به آن چيست. نت

توانند اثرگذاري مطلو  تنهايي نمياين است كه نه انگيزه اخالقي و نه انگيزه رقابت به

را داشته باشند و بهترين روش براي ايجاد رغبت نسبت به عمل به مسئوليت اجتماعي 

هاي همكار شهرداري شركتشود. ها حاصل مياز طريق انگيزش دروني و تلفيق انگيزه
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تهران از طرفي به لحاظ تعدد و مشهود بودن فعاليتشان در سط  جامعه و از طرف ديگر 

به دليل داشتن ادعاي رسالت اجتماعي بايد در قالب مسئوليت اجتماعي به كودكان كار 

 تري استمناسب انگيزه اخالقيات بلندمدت هايبرنامه . برايباشدتوجه ويژه داشته 

 به بايد برسيم نتيجه به سريع نياز است و هستيم مدتكوتاه برنامه به دنبال اگر ولي

ها نسبت هاي همكار شهرداري و مسئوليت آندر ارتباط با شركت .باشيم رقابت دنبال

 ها مناسب است.اين انگيزه از به كودكان كار تركيبي

 مورد اين برهمه  اخالق و نامي، رقابت، سودخوش از اعم هاانگيزه تمام
اخالقيه،  كامالً ميگن برخي هست؛ csr زمينه در مختلفي رويكردهاي البته. مؤثره

 اينها از كدوم هيچ من به نظر سياسيه، ولي ميگن هم برخي و رقابتيه ميگن برخي
 مورد، سازمان به مورد و. گرفت نظر در بايد رو اينها از تركيبي و نيست تنهاييبه

 از بيشتر رقابت سهم يک جا و باشه متفاوت رويكردها اين سهم ممكنه سازمان به
 .پ.ر مدير حوزه اجتماعي() .برعكس ديگر جاي و باشد اخالق

 CSR اثربخشي هایمقوله زمينه -1جدول 

 مفاهيم كلي رديف مقوله اصلي پژوهش

 CSR اثربخشي هايزمينه

 CSR روح با اخالقي هايانگيزه تناسب 9

 رقابت گيزهان بودن مدتكوتاه 6

 دروني انگيزش ايجاد 3

 هاانگيزه تلفيق 1

 CSR به عمل مناسب زمينه 5

 

 اقتصادی منجر به كار كودك -های رفاهيسياست 

و بر علل كار كودک تمركز  باشداين مقوله مربوط به بخش چرايي موضوع مي

فقر خانواده ها بيانگر اين موضوع است كه علت اصلي كار كودک دارد. تحليل مصاحبه

. همچنين باشدها و همچنين فقدان نظام رفاهي ميو عدم برخورداري از انواع حمايت
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ه است كه از ساليان قبل تا به شد هاي مهاجرتي باعثاصالح سياستمداخله و عدمعدم

ها بخش امروز حجم زيادي از مردم افغانستان به ايران مهاجرت كرده كه كودكان آن

هاي زيادي است كه به يک دهند. كار كودک سالكار را تشكيل ميعظيمي از كودكان 

ها شاهد اين نبوديم كه ه است ولي متأسفانه طي اين سالشد معضل اجتماعي تبديل

 هاي مؤثر بر اين پديده اصالح شوند.سياست

 كند، اگرمي فعاليت شهر شوراي زير نظر كه است عمومي سازمان يک شهرداري

 اجرا كه هايينامهپيمان در اين نهاد اين كهرغم بدانيم، علي دولتي وعينبه را نهاد اين

كودک، متأسفانه به اين دليل كه تأمين نيرو را به  دوستدار شهر كرده است، از قبيل

 پيمانكار سپرده است، در زنجيره تأمين خود كودک كار دارد.

 از ارپيمانكار، پيمانك دست سپردم را كار من كه گويدمي شهرداري

 را انساني نيروي هشد موظف و بسته را قراردادي و شده خارج من مجموعه
 خودش را انساني نيروي هشد موظف اين كه خاطر به. كند تأمين خودش

 نيست، هر نيرو تأمين اين بر شهرداري طرف از نظارتي هيچ و كند تأمين
 پيش را كارش و كندمي استخدام كند كمک كارش پيشبرد به كه را نيرويي

 از شنوترحرف كسي چه و تر دسترس در كسي تر، چهارزان كسي چه. بردمي
 عايد بيشتري سود و ترندالوصولسهل كه هستند كودكان اين كودكان؟؟

نه، به  كه استخدام رو كودكان اين پيمانكاران اين متأسفانه. كنندمي پيمانكار

 .خ.ص كارشناس حقوقي() گيرندمي كار

 
 اقتصادی منجر به كار كودك -های رفاهيله سياستمقو -5جدول 

 مفاهیم کلی ردیف مقوله اصلی پژوهش

اقتصادي منجر  -هاي رفاهيسياست

 به كار كودک

 فقدان نظام جامع رفاهي و چتر حمايتي 9

 هاي غلط مهاجرتسياست 6

3 
 مباحث دليل به كار كودكان آمار افزايش

 فقر و اقتصادي
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1 
 در كار كودكان با مرتبط هايتسياس اصالحعدم

 زمان طي

 هدفمند غيرمسئوالنه و غير اقدامات 5

2 
هاي داليل تخصصي كار كودک در شركت

 همكار مديريت شهري

 

 به عمل مناسب بستر فقدان CSR 

است.  CSR به عمل مناسب بستر هاي كليدي اين پژوهش فقدانيكي از مقوله

ه است. اين مقوله شد ي اين مقوله در ادامه آوردهجدول مرتبط با مقوالت اصلي و فرع

ه شد عملي تشكيل هايزمينه تئوريک و فقدان هايزمينه از دو مفهوم كليدي فقدان

است. تمركز اصلي اين مقوله حول اين محور است كه آيا ازلحاظ تئوري و عملي زمينه 

يا است يا خير. ها نسبت به كودكان كار مهعمل به مسئوليت اجتماعي در اين شركت

 مفهوم به توجه ابتدايي سطوح در ايران كه دهندمي نشان آمده بعمل هايبررسي

 جهت مناسبي هايبرنامه و اقدامات است الزم دارد و قرار شركتي -اجتماعيمسئوليت 

ايران، كه  در شركتي -اجتماعي مسئوليت به توجه ضرورت مورد در آگاهي افزايش

در هر دو  .درآيند اجرا تهران از اين امر مستثنا نيستند، به هاي همكار شهرداريشركت

بخش بستر نظري و عملي نظر مطلعان كليدي بر اين بود كه تا رسيدن به وضع مطلو  

هاي همكار شهرداري تهران مهيا نيست. شركت CSRداريم و شرايط عمل به  فاصله

آوري در اين زمينه الزام توجيه نيستند، همچنين قوانين CSRضرورت عمل به نسبت به

ها را به رعايت حقوق كودكان ملزم كرد، حتي در وجود ندارد كه بتوان اين شركت

مواردي كه قوانيني در اين زمينه وجود دارد، امكان فرار از اين قوانين توسط استثنائات 

ها وجود دارد. در كل شاهد فقدان دغدغه و تفكر اجتماعي قانون كار براي اين شركت

 ها هستيم.طور سيستماتيک در اين شركتبه
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 كشور در يكپارچه مديريت و واحد ، ادبياتشركتي -اجتماعيدر حوزه مسئوليت 

شهرداري  اداره شهر با. است واحدي شهري، مديريت مديريت دنيا تمام در. نداريم

فاق ولي اين ات .با شهرداري است با شهرداري است، اداره بيمارستان است، اداره مدرسه

در ايران رخ نداده است و دليل اين شكاف اين است كه هر ارگاني جداگانه عمل 

. اندنشده واقف موضوع اين اهميت به هنوز كند و باهم هماهنگ نيستند. مديرانمي

 ضرورت كه هاييسازمان بنابراين .اندنكرده حس را موضوع اين ضرورت پرداختن به

CSR كنند.نمي ورود وضوعم اين باشند، به نكرده درک را 

ها به اين نتيجه كلي رسيديم كه بستر عمل به مسئوليت با تحليل مصاحبه

طلبد كه در اولين گام براي اين اصل مهم شركتي اجتماعي مهيا نيست و اين امر مي

هاي الزم به مديران و پيمانكاران داده شود و در جايي كه سازي شود و آموزشزمينه

ي فعال هاNGOقانوني وجود دارد با فشار جامعه مدني و صالح مادهنياز به تصويب يا ا

در حوزه كودک كار اين امر محقق شود. تعداد زيادي از مطلعين كليدي به اين مورد 

 كنيم.اشاره كردند كه در اينجا به ذكر دو نمونه اكتفا مي

در سيستم شهرداري تهران نظارت ضعيف است، مسئوليت اجتماعي در 

 در را بند اين تهران شهرداري اگر هاي پيمانكاران ديده نشده.قرارداد
 كودكان كاهش به اندازه همان كند، به نظارت و بياورد قراردادهاي پيمانكاران

 CSR منشور و سند هاسازمان و هاشركت اين كه زماني تا .كندمي كمک كار
 سند و نامهآيين يدبا اينها همه. نيست آورالزام برايشان نكنند تدوين را خودشان

ملزم  كه كنند، آنجاست تدوين را خودشان اجتماعي مسئوليت منشور و
 با ها توسط مقامات باالترگزارش آن و بعد ساالنه هايگزارش شوند به ارائهمي

ها انتظار داشت به توان از شركتشود و بعدازآن ميداده مي تطبيق واقعيت
اجتماعي در  هايمشاركت مدير ص.امسئوليت اجتماعي خودشان عمل كنند )

 مجموعه شهرداري(.

 به پيمانكارانشون و هاسازمان اين كه اين است مطلو  وضعيت
 كار كودكان ساماندهي راستاي در و كنند عمل خودشون اجتماعي مسئوليت
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 من به نظر كه اين است دليلش كنندنمي عمل چرا حاال كنند، ولي فعاليت
هاي الزم رو نداريم و زيرساخت ما. ندارند قضيه اين به راسخ اعتقاد مديران

يک موضوع ديگري كه در  .سطوح همه شود، توي اصالح هابايد زيرساخت
اين مورد دخيل است اين است كه اآلن معلوم نيست متولي امر كودكان كار و 

خيابان كيه و ما يه نظام مديريتي جامع در اين زمينه نداريم. اداره كل 
رداريه و يا معاونت اجتماعي وزارت كشوره؟ وزارت بهداشته؟ اجتماعي شه

نيروي انتظاميه؟ ما يه مديريت جامع تو اين مورد نداريم و هركسي سهم 
خودش رو ميندازه گردن اون يكي؛ چون توي اين موضوع خاص متمركز 

 ا.ر) آماده كنيم CSRتونيم زمينه رو براي عمل به كنيم، بنابراين نميعمل نمي

 روزنامه(. بيرسرد

 
 

 
 

 CSRمقوله فقدان بستر مناسب عمل به  -2جدول 

مقوله اصلي 

 پژوهش

 مفاهيم كلي رديف
 مفاهيم فرعي رديف

فقدان بستر 

مناسب عمل به 
CSR 

9 

 فقدان

 هايزمينه

 تئوريک

 و كودكان كار CSRعدم تمركز بر  9

 CSRها نسبت به شركت نبودن توجيه 6

3 
 مديريت براي يجهخروجي و نت اهميت

 فرآيند و غفلت از شهري

 فقدان تفكر اجتماعي 1

6 

 فقدان

 هايزمينه

 عملي

 يكپارچه سيستم فقدان 9

 متمركز اطالعاتي بانک فقدان 6

 قوانين ناكارآمدي 3
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 حقوقي و نظارتي ابزارهاي فقدان 1

5 
اي و برخورد غيرمسئوالنه و سليقه

 كان كاربرچسب زدن بر كود

 

 گيریبحث و نتيجه
ه شد كار كودک به يک معضل بسيار جدي در شهرهاي بزرگ مخصوصاً تهران تبديل

است ولي آنچه  نشدهحل دقيقي براي اين معضل انديشيده حال راهاست و تابه

اين است كه همكاري نهادهايي مانند  باشدتواند بر اين پديده مؤثر طورقطع ميبه

تواند تا حد زيادي به كاهش اين هاي متولي ميتي و ديگر سازمانشهرداري و بهزيس

معضل كمک كند و سبب شود وضعيت كودكان و نوجواناني كه به كار مشغول هستند 

 ها پنهان و نياز به حمايت دارند بهبود پيدا كند.و از ديده

يافته در كشورهاي توسعه امروزهموضوعي است كه شركتي،  -اجتماعيمسئوليت 

ت دنبال شد به مراكز علميو  جامعه مدني، هاشركت، ز سوي حكومتا

نگرند كه مينوعي استراتژي  عنوانبه شركتي -اجتماعيمسئوليت به ها شركت .شودمي

در بازار ها را و قدرت آنرقابتي بر اعتبارشان افزوده  در فضاي كندها كمک ميبه آن

 هايشركت كه است اين ميافتيدست آن به پژوهش اين در كه ايافزايش دهد. نتيجه

 صورتبه بايد جامعه اجتماعي - اقتصادي واحد يک عنوانبه تهران شهرداري همكار

 هايگيريتصميم در و باشند داشته مشاركت خود جامعه اجتماعي رفاه بهبود در فعال

 تمسئولي به عمل با و. باشند داشته نظر در نفعذي يک عنوانبه را جامعه، خود

 براي آن از و افتهيدست رقابتي مزيت يک به كار كودكان به نسبت خود اجتماعي

 اجتماعي مسئوليت ابزاري هاينظريه با نگرش نوع اين. كنند استفاده خود سود افزايش

 .دارد همخواني

 در صورت فعاليت كه است اين شد حاصل پژوهش اين از كه ديگري نتيجه

 براي هافعاليت آنواسطه به كه كشور در هاشركت و مؤسسات و نهادها از ايمجموعه
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 نصيبشان زيادي عوايد جامعه در فعاليت از اين كه يا و هشد ايجاد مخاطراتي جامعه

. باشند داشتهجامعه  آن براي نفعي بايد حاصله عوايد و مخاطرات آن قبال در، شودمي

 پرعموماً مؤسسات  كهآن به وابسته هايشركت و شهرداري مثل نهادهايي بنابراين

 منافع اين قبال در بايد، كنندمي كسب توجهيقابل سود جامعه از و هستند درآمدي

 زمينه اين در. كنند هستند آن در كه ايجامعه به كمک صرف را خود عوايد از بخشي

 قرار حاشيه در نوعيبه و نيستند منتفع طورمعمولبه كه بروند كساني سراغ بايدمعموالً 

 از يكي. ندارد وجود هاآن براي عمومي منابع از استفاده امكان و اندتهگرف

 هاشركت خود براي هافعاليت اين البته و. هستند كار كودكان افراد اين پذيرترينآسيب

 كار براي تواندمي، دهدمي انجام مدني هايفعاليت شركتي وقتي. دارد سودآوري نيز

 درهرحال. دهد افزايش را خود مشتريان نوعيبه بليغت آن قِبَل از و، كند تبليغ خود

 طرف دو براي شود انجام مندنظام و درست اگر شركتي -اجتماعي پذيريمسئوليت

 رويكرد با اجتماعي مسئوليت به پرداختن لزوم از استناد اين. داشت خواهد سود

 .دارد همخواني اجتماعي مسئوليت به سياسي

پذيري اجتماعي مجموعه مديريت شهري به مسئوليتدليل ديگر بر لزوم پايبندي 

رفاه  نيتأمها بخش عظيمي از وظايف شهرداري كه در تمام دنيا باشدتواند اين مي

خيلي از اين  اين كهتر ازلحاظ عملكردي دارند. و دليل مهماجتماعي را بر عهده

دارند.  هاي همكار شهرداري با كار كودک در حين فعاليتشان تماس مستقيمشركت

 كه هستند اقتصادي شركاي يا اقتصادي هايبنگاه، شهرداري پيمانكاران و تأمين زنجيره

 ذيل كه پيمانكاراني، شوندمي فعاليت وارد كاري قراردادهاي قالب در شهرداري با

 يا سازمان و پسماند سازمان مديريت مثل مختلف هايمعاونت و مختلف هايسازمان

 همكاري شهرداري با عمران معاونت يا و شهري خدمات معاونت ذيل، بارتره و ميادين

به مسئوليت اجتماعي خود  اين كهمتأسفانه اين شركاي اقتصادي عالوه بر . كنندمي

 گيرند.خود كودكان را به كار مي، كنندنسبت به كودكان كار عمل نمي
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چهار  هر بنگاه براي "بنگاه اجتماعي مسئوليت هرم" با عنوان ايمطالعه كارول، در

 هر بنگاه اجتماعي مسئوليت ديگر، او تعبير به. است هشد قائل اجتماعي مسئوليت دسته

 :داندمي زير مؤلفه چهار برآيند را

 اقتصادي؛ نيازهاي .1

 عمومي؛ مقررات و قوانين رعايت .0

 وكار؛كسب اخالق رعايت .1

 بشردوستانه. هايمسئوليت .5

 و برآورند را جامعه اقتصادي زهاينيا هستند كه موظف هابنگاه اول مورد در

 كار فرآيند از را مردم هايگروه انواع و كنند تأمين را آن نياز مورد خدمات و كاالها

 و كاركنان و ايمني بهداشت به. دارند وظيفه هاآن دوم مورد در .سازند مندبهره

 سازمانيدرون معامالت نيااليند، از را زيستمحيط .كنند توجه خود كنندگانمصرف

 قومي، تبعيض نشوند، اعم از تبعيض تبعيض و مرتكب نروند انحصار بپرهيزند، دنبال

 قلمرو اين در. است وكاركسب بنگاه، اخالق مسئوليت مؤلفه . سومين ...و جنسي

 هايمؤلفه، مسئوليت چهارمين .دارند جا احترام و صداقت، انصاف چون اصولي

 است، يعني بودن "خو  شهروند"مؤلفه،  اين از ديگر كارول تعبير. است بشردوستانه

 زندگاني كيفيت و كاهد فرو را جامعه معضالت كه هاييفعاليت انواع در بنگاه مشاركت

 .شدبخ بهبود را آن

گونه بندي كارول مقايسه كنيم، اينهاي اين پژوهش را با دستهاگر بخواهيم يافته

داري تهران بايد به اصول اخالقي هاي همكار شهرتوان استدالل كرد كه شركتمي

پايبند بوده، بر اساس اصل احترام به حقوق ديگران ازجمله حقوق كودكان، هيچ كودكي 

هاي خود اصل شفافيت و صداقت هاي خود بكار نگيرند؛ در ارائه گزارشرا در فعاليت

گزارش  كنند، آن رارا رعايت كرده و اگر در زنجيره تأمين خود از كودكان استفاده مي

ها و همچنين داده و يا هرگونه اقدام خود عليه كار كودک و در جهت بهبود شرايط آن

هايي شفاف به سطوح باالتر اعالم كرده و همچنين اين تأثير اين اقدامات را در گزارش
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گزارش را در اختيار شهروندان نيز قرار دهند. اين نوع از پايبندي به مسئوليت با نوع 

 ندي كارول هماهنگي دارد.بسوم از دسته

توجيه ديگر براي رعايت مسئوليت اجتماعي نسبت به كودكان كار بر پايه 

هاي هاي همكار شهرداري تهران با انجام فعاليتاستدالل چهارم كارول است. شركت

 "شهروند خو "توانند گامي در جهت رسيدن به بشردوستانه در قبال كودكان كار مي

ار خود در جامعه را افزايش دهند. اين نوع از شهروند بودن با بودن برداشته و اعتب

همسان است. اين فرض مبتني بر نظريه قرارداد  "مشاركت فعاالنه در جامعه محلي"

اجتماعي است. شهروندي شركتي با مسئوليت اجتماعي نسبت به كودكان كار ارتباط 

 كند.پيدا ميدوستي ارتباط طور خاص با نوعخيلي نزديكي دارد زيرا به

و  شركتي -اجتماعيدر جامعه فعلي ايران به دليل نوپديد بودن موضوع مسئوليت 

طور ه است و بهشد ي وارد ادبيات شركتي ايرانتازگبهبا توجه به اين نكته كه اين مقوله 

ها نيست و اين احتمال وجود دارد كه درصد بااليي از مديران شركت هشد شناختهكامل 

به دليل نوپديد بودن مقوله  توان گفتبنابراين مي، باشند نداشتهم آشنايي با اين مفهو

CSR ،هاي ي در تمام بنگاهطوركلبهي اين است كه و منطقگيري كلي يک نتيجه

طور خاص در زيرمجموعه شهرداري تهران به مقوله اقتصادي فعال در سط  جامعه و به

CSR خاص اين مقوله با بهبود شرايط  است و ارتباط نشدهصورت جدي پرداخته به

 كودكان كار مورد غفلت قرار گرفته است.

نبايد نقش حكومت را ناديده گرفت.  شركتي -اجتماعيدر بحث مسئوليت 

 از كه باشد ايگونهبايد به اجتماعي پذيريمسئوليت ترويج در حكومت گذاريسياست

 سوي از و كند فراهم را پذيريمسئوليت آمادگي پذيرش وكاركسب محيط براي سويک

 شود. ترسخت كنندنمي رعايت را پذيريمسئوليت كه هاييسازمان براي فضا ديگر

 ميان خود موضوعه مقررات و هانامهآيين، هاگذاريسياست در حكومت ديگرعبارتبه

 تحقق اين موضوع. شودقائل  تفاوت پذيرمسئوليت غير و پذيرمسئوليت هايسازمان

 اين تطبيق و يكسو از وكاركسب محيط و مقررات و قوانين در ازنگريب نيازمند
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اين موارد نيز در  .است ديگر سوي از اجتماعي پذيريمسئوليت نظر از مقررات

هاي همكار شهرداري رعايت شود. براي تشويق هر چه بيشتر اين خصوص شركت

شهرداري در ارائه  بايد دولت و، هاي اجتماعي خودها به پايبندي به مسئوليتشركت

 شود.قائل  تفاوت پذيرمسئوليت غير و پذيرهاي مسئوليتبين شركت، مزايا

بهداشت و انجام كارهاي ، كودكان كار در شرايط بسيار نامطلو  ازنظر تغذيه

گيري از آموزش و تحصيل علم و همچنين عدم بهره .برنديمخطرناک و حاد به سر 

در ايجاد يک زندگي سالم را از اين كودكان خواهد  قدرت رقابت با ساير كودكان، فن

 با بزرگساالني شوند فردا، امروز كار كودكان كه است محتمل بسيار گرفت. بنابراين

، محيط با سازگاري يدشد مشكالت با بزرگسالي در كودكان اين مشكالت؛ از انبوهي

 در توانايي ،نفسعزت، كنترل رفتار در توانايي، خودشناسي، ادراک در كارآمدي

حداقل  .شد خواهند روبرو كاري هايفعاليت در موفقيت و آميزمحبت روابط برقراري

رود اين است كه اگر در فعاليت كاري هاي همكار شهرداري ميانتظاري كه از شركت

در وهله اول مفاد ، سال 11ولو باالي ، كنندخود از نيروي كار كودک استفاده مي

نوجوانان است را  كار كه مرتبط با شرايط (85الي  71ماده )ن كار ه در قانوشد بينيپيش

هاي المللي همچون كنوانسيونرعايت كنند. همچنين به اسناد حقوق بشري و اسناد بين

 كار اشكال بدترين منع مقاوله نامه و كودک حقوق نامهپيمان، المللي كارسازمان بين

 .پايبند باشند، است پذيرفته را هاآن ايران اسالمي جمهوريكودكان كه 

 كسب و كارآيي افزايش، هااين شركت اصلي هدفهرچند نظر مطلعين كليدي  از

و موضوعات  اجتماعي انتظارات به بايد، موفقيت به دستيابي براي ولي، است سود

براي خود  را باالتر اهداف به و امكان دستيابي دهند نشان مناسب واكنش اخالقي

ها به ها به رعايت حقوق كودكان و بكار نگرفتن آنشركت پايبندي. سازند پذيرامكان

ها را ها افزوده و آناين شركت مشروعيت ميزان بخصوص كارهاي سخت به، كار

 بر تأكيد و كند. توجههايي حساس به مسائل اجتماعي در جامعه معرفي ميشركت

ن منشور مسئوليت تدوي، سازمان اخالقي منشور تدوين، شمولجهان اخالقي اصول
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 هايبرنامه، جامعه هايحساسيت و خواست با سازگار و متناسب اقدامات، اجتماعي

كه  است اقداماتي ازجمله، كاركنان و مديران براي مدتآموزشي بلندمدت و كوتاه

 ها در دستيابي به اين اهداف كمک كند.تواند به شركتمي

گذار اجازه داده قانون، 170در ماده ، هاي مستقيمدر قانون ماليات اين كه با وجود

چنانچه بخشي از درآمد خود را در ، صورت عامها و مؤديان بهها و شركتكه بنگاه

كمک به مراكز ، بيمارستان، راستاي انجام يكسري وظايف ازجمله ساخت مدرسه

در قبال آن بخشي از درآمد كه به اين ، بهزيستي و كودكان كار و ... اختصاص دهند

نامه و ضوابط شامل معافيت مالياتي شوند و يكسري آيين، هشد مور اختصاص دادها

بيني كرده است و مبناي قانوني عمل به مسئوليت اجرايي هم براي اين مورد پيش

هاي همكار شهرداري ولي موضوع مسئوليت اجتماعي در شركت، اجتماعي وجود دارد

مغفول مانده باشد، يک وظيفه نهادينه  كه اينعنوان توان گفت در اجرا بهمي باًيتقر

 است.

 تهران تبديل مخصوصاًكار كودک به يک معضل بسيار جدي در شهرهاي بزرگ 

تعداد زيادي از اين كودكان در زنجيره تأمين  شد گونه كه اشارهه است و همانشد

حال اين موضوع تابه با وجودهاي همكار شهرداري مشغول به كار هستند. شركت

تواند بر اين طورقطع مياست. آنچه به نشدهحل دقيقي براي اين معضل انديشيده هرا

هاي اين است كه همكاري نهادهايي مانند شهرداري و ديگر سازمان باشد مؤثرپديده 

تواند تا حد زيادي به كاهش اين معضل كمک كند و سبب شود متولي كودكان كار مي

ر مشغول هستند و از ديد پنهان هستند و نياز به وضعيت كودكان و نوجواناني كه به كا

 حمايت دارند بهبود پيدا كند.

 مطلو  حذف كار كودک هدف به رسيدن ما جامعه فعلي شرايط به توجه با

خسارات وارده به كودكان  كاهش شد متصور توانمي كه حالتي بهترين و نيست مقدور

 بنيادين طراحي به نياز هدف اين تحقق براي. باشدمي هاآن شرايط بهبود و ناشي از كار

 و هاسياست اين طراحي. داريم كودک كار حذف هايبرنامه وهاي مؤثر سياست
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 تغيير حال در و گوناگون شرايط پاسخگوي بتواند كه باشد نحوي به بايد هابرنامه

انداز آن حذف تمامي انواع كار كودک با اولويت حذف اضطراري و چشم باشد جامعه

 .باشدين اشكال و سپس حذف تدريجي ديگر انواع كار كودک بدتر

كار كودک تحت ، توان براي كودكان كار ايجاد كرد اين است كهشرايطي كه مي

ها؛ براي آن باشدبلكه ممر درآمدي باشد، زا نها آسيبو كار براي آن ديدرآكنترل 

؛ سن كار باشدده نو انگيزه كار كردن خانوا باشددرآمد براي خودشان  االمكانيحت

عنوان مانع تحصيل او نشود؛ ساعات هيچسال نيايد؛ كار كودک به 11تر از كودک پايين

، يافته و ايمني محيط كار افزايش يابد ها بهبودكار كودک كاهش يابد؛ شرايط كاري آن

كودک اختالل وارد نكرده و  رشدكه در مراحل  باشدشرايط كاري بايد به نحوي 

وارد نكند؛ كودكان كاري انجام دهند كه منجر به  آسيب آنان رواني و ميجس سالمتبه

نشان شود؛ كاري را انجام دهند كه به آن عالقه دارند و به نسبت سنشان با شد مستقل

نباشند و تحت حمايت قانون باشند و در محيط كاري  فشارتحتانجام دادن آن كار 

 ها ارتقا پيدا كند و درهاي رفاه آناخصمورد تحقير و تعرض قرار نگيرند. و در كل ش

 و درد و آسيب كاهش كه شود ايجاد هابراي آن حمايتي شرايط يک كودک كار كنار

 كار محو بدانيم و شود عمل آگاهانه بايد حالدرعين. باشيم شاهد را كار كودكان رنج

 .خواهد افتاد اتفاق چگونه و دارد كجا در ريشه كودک

 شهرداري، اساسي قانون كه است اين د به آن توجه داشتديگري كه باي موضوع

 حقوق شهروندي حقوق از يكي، شهروندي حقوق آموزش است به كرده موظف را

 شهروندي حقوق در هم است؛ كرده عمل ضعيف بُعد دو هر در شهرداري. است كودک

 كه كشوري. كودكان حيطه در خاص معناي به شهروندي حقوق در هم و عام معناي به

 است معتقد آن به و است كرده امضا را كودک حقوق نامهپيمان پاي جهاني سط  در

 .باشد داشته آن تحقق خصوص در دقيقي هايريزيبرنامه بايد

به داليلي بحث كودک ، زدايي از حقوق كودک استبحث مهم ديگر سياست

گاه ن مسألههايي خاصي از سياست به اين ه است و طيفشد درگير مسائل سياسي
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. باشدزدايي از بحث حقوق كودک هاي جامعه ما بايد سياستكنند. يكي از اولويتمي

عنوان يک اولويت ملي در نظر بگيريم. براي ايجاد حساسيت بايد حقوق كودک را به

قانون » با 1170 اسفند يكي از موانع تحقق اين موضوع اين است كه كشور ايران در

 تصويب با و «كودک حقوق كنوانسيون به ايران مياسال جمهوري دولت الحاق اجازه

 پذيرفت؛ را كنوانسيون اينرسماً  نگهبان شوراي تأييد و اسالمي شوراي مجلس

 موازين و داخلي قوانين با تعارض در زمان هر و مورد هر در آن مفاد كهآن بر مشروط

و  باشدن رعايهالالزم ايران جمهوري اسالمي دولت طرف از گيرد قرار يا باشد اسالمي

 صورتبه را خود شرايط، آن امضاي از دهه دو از بيش گذشت با وجودمتأسفانه 

، كودک حقوق نامهپيمان اجراي در پذيرشي چنين. مسلماً است نكرده اعالم مشخص

 .دارد بازدارنده تأثيرات

در راستاي مقابله با كار كودک از طريق مسئوليت ، هاي پژوهشبا توجه به يافته

 توان ارائه داد:ي زير را ميهاشنهاديپشركتي،  -ماعياجت

طور طور عام و بههاي تحقيقي باهدف شناسايي علل كار كودک بهانجام پروژه -

 هاي همكار شهرداري تهران.خاص در شركت

هاي همكار نهاد نظارتي مستقل براي نظارت بر زنجيره تأمين شركتتعيين يک -

 مديريت شهري.

 -اجتماعي مسئوليت حوزه مجموعه مديريت شهري در يهاسياست ارزيابي -

 .شركتي

 هايشركت بين در شركتي -اجتماعي مسئوليت نشد نهادينه موانع بررسي -

 .شهري مديريت همكار

هاي رفاه هاي همكار شهرداري بر روي شاخصارزيابي اثرات فعاليت شركت -

 در كودكان كار.

هرداري به رعايت حقوق كودک از هايي براي الزام پيمانكاران شتدوين برنامه -

 طريق مفاد قرارداد.
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هاي همكار شهرداري و پي حصول شناخت دقيق از ماهيت فعاليت شركت -

در  شركتي -اجتماعيها براي ترويج مسئوليت بردن به انگيزه متناسب با نوع فعاليت آن

 ها.بين آن

 هاي كالن مديريتها، نقاط قوت و نقاط ضعف سياستاستخراج چالش -

 شهري در حوزه كودک كار.

هاي برتر در سازماني و معرفي ايدههاي سازماني و برونبرگزاري جشنواره -

 هاي اجتماعي.پذيري شركتي در قبال آسيبزمينه مسئوليت

 همكار هايشركت مديره هيات در شركتي -اجتماعي مسئوليت كميته تشكيل -

 شهري. مديريت

نهان كار كودک در مجموعه و اشكال پ منع بدترين اشكال كار كودک -

 پيمانكاران شهرداري تهران.

 در خصوص هايموردكاوي و هامقاالت، گزارش تعداد بيشتري از ترجمه -

 فارسي. زبان ، بهشركتي -اجتماعي مسئوليت

 و موفتق  هاينمونه مورد در ارجاع مركز عنوانبه آوري دادهجمع پايگاه يک ايجاد

 .شركتي -اجتماعيت كاربردي عمل به مسئولي ابزارهاي

 

 منابع 

 نظريه) كيفي تحقيق روش اصول (،1181) جوليت.، آنسلم؛ كوربين، استراس 

 مطالعات و انساني علوم محمدي. تهران: پژوهشگاه بيوک ترجمه: (،مبنايي

 فرهنگي.

 های مديريت و مسئوليت (،1177) احمدرضا. سيد، مهدي؛ قاسمي سيد، الواني

 ركز آموزش مديريت دولتي.. تهران: ماجتماعي سازمان
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 اداره غالب ها: پارادايمشركت اجتماعي مسئوليت (،1111) عليرضا.، اميدوار 

 .شركتي مسئوليت و حاكميت خبرنامه. اهشركت

 گذاری حكومت در ترويج و های سياستضرورت (،1110) عليرضا.، اميدوار

ايران و  با نگاهي به تجربه، شركتي -اجتماعيهای مسئوليت توسعه ظرفيت

 وكار و مسئوليت اجتماعي.كميسيون اخالق كسب .هند

 نشريه . آن به توجه اهميت و هاسازمان اجتماعي مسئوليت (،1187) زهرا.، اميري

 .11 . شمارهمديران ميثاق

 فاضل رضا ترجمه:. اجتماعي علوم در تحقيق هایروش (،1188) ارل.، ببي .

 .سمت تهران: انتشارات

 نائبي هوشنگ ترجمه:. اجتماعي تحقيقات انجام نحوه (،1188) آل.. ترز، بيكر .

 .ني تهران: نشر

 وري و مسئوليت اجتماعي و نقش آن در ارتقاي بهره (،1181) فرزانه.، باشيچاوش

. نشر 20. شماره پژوهشنامه مسئوليت اجتماعي ها.مزيت رقابتي شركت

 پژوهشكده تحقيقات راهبردي. 

 كودكان كار رفع براي جهاني بانک راهكارهاي (،1177) محمدحسين.، حافظيان .

 .02 . شمارهجامعه و كار نشريه

 01 . شمارهجامعه و كار مجله. كار كودكان (،1172) محمدحسين.، حافظيان. 

 مفاهيم شهروند شركتي و  (،1111) سپيده سادات.، رضوان؛ نصيري، حجازي

 . 11 . شمارهمجله پژوهش حسابداری .هامسئوليت اجتماعي شركت

 فصلنامه علمي . وضعيت كودكان كار و خيابان در ايرانسيدحسن. ، حسيني

 .11 . سال پنجم. شمارهپژوهشي رفاه اجتماعي

 ماهنامه . هاپذيري اجتماعي شركتجايگاه مسئوليت (،1181) مهدي.، حسيني

 .108 . شمارهانديشه گستر سايپا



  

 

 

 
 117  شركتي نسبت به كودكان  ...     -پذيري اجتماعيمسئوليت

 نائبي هوشنگ ترجمه:. اجتماعي تحقيقات در پيمايش (،1187اي.). دي، دواس .

 ني. تهران: نشر

 فصلنامه علوم . نظريه و روش در تحقيقات كيفي (،1181) سعيد. محمد، ذكايي

 .17. شماره اجتماعي

 شهرداري در سازمان اجتماعي مسئوليت بر مؤثر عوامل (،1110) دي.ها، رجايي 

اه عالمه . دانشكده مديريت و حسابداري دانشگشدنامه كارشناسي ارپايان. تهران

 .طباطبائي

 دوم و اول جلد. اجتماعي علوم در تحقيق هایروش (،1188) باقر.، ساروخاني. 

 .فرهنگي مطالعات و انساني علوم تهران: پژوهشگاه

 مسئوليت اجتماعي سازماني: مفاهيم (،1110) كيومرث.، احمدي رضا؛، شافعي ،

 . تهران: سمت.الگوها و كاربردها، هانظريه

 كنندمي كار كارگر يك از بيش كه كودكاني (،1115) ي.دها، شريعتي /

 آنالين ه در ايرانشد بازيابي. ممنوعه مشاغل در كار كودكان بكارگيری

 http://www.ion.ir/News/3669.html 

 ه در شد زيابيبا. ممنوعه شغل چهار در كودكان اشتغال (،1115) دي.ها، شريعتي

 http://mehrkhane.com/fa/news/19011 .زنان و خانواده خبري تحليلي پايگاه

 محمد.، زادهشيخ ابوالحسن؛، فقيهي سعيد؛ محمد، تسليمي حسن؛، جعفري عابدي 

تحليل مضمون و شبكه مضامين: روشي ساده و كارآمد براي تبيين  (،1110)

. سال پنجم. شماره مديريت راهبردی انديشه .هاي كيفيالگوهاي موجود در داده

 دوم.

 ني نشر: تهران. جليلي ديها ترجمه:. كيفي تحقيق بر درآمدی (،1111) اووه.، فليک. 

 و الملليبين اسناد طبق خيابان و كار كودكان وضعيت (،1110) رزا.، قراچورلو 

 .ه از كانون وكالي دادگستري اصفهانشد بازيابي .ايران در
 http://isfahanbar.org/vdcgrq9x4ak9z.pra.html 

http://www.ion.ir/News/3669.html
http://www.ion.ir/News/3669.html
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 كار سن زير نتوجوانان و كتودكان كتار بته اشتتغال بتررسي (،1170) مولود.، كامگار 

 .شيراز دانشگاه شناسيجمعيت مركز. جمعيتي سمينار مقاالت مجموعه .ايران در

 ها و ها: خواندنيمسئوليت اجتماعي سازمان (،1181) اندرو و ديگران.، كرين

. گروه مترجمين بنياد توانمندسازي منابع در عرصه جهاني هاژوهيمورد پ

 اداره كل مطالعات اجتماعي و فرهنگي.، انساني ايران. تهران: شهرداري تهران

 كار كنندهتعيين عوامل بررسي (،1181) اهلل.حجت، عبدالعلي؛ اشرفي، زاده لهسايي 

. شماره فرهنگي وهشپژ پژوهشنامه (،كاشان شهرستان موردي مطالعه) كودكان

 .0و1

 كودک كار اقتصادي و اجتماعي عوامل (،1110علي. )، حسن؛ عباسي، محمدصادقيان 

 .011 . شمارهاقتصادی – سياسي نشريه اطالعات (،تهران شهر: موردي پژوهش)

 علوم پژوهشگاه: تهران .كيفي تحقيق روش بر درآمدی (،1187بيوک. )، محمدي 

 .فرهنگي مطالعات و انساني

 و خياباني پديده كودكان بروز بر مؤثر عوامل بررسي (،1115) خليل.، حمديم 

 پليس انتظامي دانش تخصصي -علمي فصلنامه. آن با راهكارهاي مقابله

 .1 هشتم. شماره . سالپايتخت

 پژوهشي علمي فصلنامه .رويكردها و مفاهيم، كودک كار (،1180. )مروئه، وامقي 

 .8 شماره .اجتماعي رفاه

 ارزيابي (،1115) پيام.، حسن؛ روشنفكر، معصومه؛ رفيعي، مروئه؛ دژمان، وامقي 

 در كودكان كار خطرهاي و علل) تهران شهر در خياباني كودكان وضعيت سريع

 .1 شماره، 5 . دورهفصلنامه مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران (،خيابان

 ه درشد . بازيابي؟مديريت شهري چيست (،1182. )همشهری آنالين 

 http://hamshahrionline.ir/details/32092 
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