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 در داًؾگبُ ؽ٘کبگَ هطبلؼبت فزٌّگٖ خَاًذُ ٍ رعبلٔ دکتزٕ خَد را در (Hugo Letiche)هوگو  لتیش دکتز 

 اعتبد داًؾکذُ 2012اٍ کِ اس .  ًَؽتِ اعت« ًمؼ اٗذئَلَصٕ در آهَسػ ػبلٖ»داًؾگبُ آهغتزدام راجغ بِ 

-هذٗزٗت داًؾگبُ لغتز اًگلغتبى اعت، پ٘ؼ اس اٗي در داًؾگبّْبٕ هختلف اس جولِ داًؾگبُ آهغتزدام ٍ داًؾگبُ

ّبٕ اٍتزخت ٍ اراعوَط در ّلٌذ، داًؾگبُ بزکلٖ در کبل٘فزً٘ب، داًؾگبُ اٍعبکب در صاپي، ٍ داًؾگبّْبٕ دٍرّبم ٍ 

اٍ اس بٌ٘بًگشاراى هَعغْْبٕ پضٍّؾٖ .  اعکظ در اًگلغتبى تذرٗظ کزدُ ٗب ػضَ ّ٘ئت ػلوٖ پضٍّؾٖ بَدّبعت

 .هختلف اس جولِ هَعغٔ پضٍّؾٖ اعپٌَ٘سا در ّلٌذ ً٘ش ّغت

 

-ؽکل گزفتِ (emergent)ٍ ًَظَْر  (complex)ػالٗك پضٍّؾٖ لت٘ؼ ّوِ حَل اًغبًٖ کزدى عبسهبًْب، بِ خصَؿ عبسهبًْبٕ پ٘چ٘ذُ 

هؼتمذ اعت کِ عبسهبًْبٕ « ًظزٗٔ پ٘چ٘ذگٖ»دارد ٍ ّوچَى عبٗز هتفکزٗي هلْن اس «  عبسهبًذّٖ»پذٗذارؽٌبعبًِ اس -اٍ تفغ٘زٕ پغب.  اًذ

 ًغبت بِ تزپذٗز اًؼطبفبظ هذٗزٗتٖ کزد؛ بلکِ تغ٘٘زات حبصلِ در عبسهبًْب در دّْْبٕ اخ٘ز هذٗزٗت جذٗذ را دٗگز ًو٘تَاى بِ ؽَ٘ٓ عٌتٖ 

 ٍ بظ دٍعتبًْتز ًغبت بِ فؼبل٘تْبٕ ؛ ٍ کٌتزل اس ببال بِ پبٗ٘ي،علغلِ هزاتب، توزکش لذرت؛ بظ عزعختبًْتز در همببل ثببتٖ ٍ تٌَع تغ٘٘ز، بٖ

ٍٗضگٖ هْن کبر لت٘ؼ اٗي اعت کِ اٍ بب ابشار هزدهٌگبرٕ بِ هغبئل فلغفٖ ٍ اخاللٖ ّوچَى هغئَل٘ت اجتوبػٖ .  ه٘طلبٌذگزٍّٖ ٍ اؽتزاکٖ

درهبًٖ -در خذهبت عبسهبًْبٕ بْذاؽتٖ (care)« هزالبت»ٍ اخالق تجبرت، عبسهبًْب ٍ سٗببٗ٘ؾٌبعٖ، ٍ هفَْم  (CSR)ؽزکتْبٕ تجبرٕ 

در ؽَ٘ٓ هزدهٌگبرٕ لت٘ؼ تبث٘ز سٗبدٕ  (affects)« احغبعبت»چزخؼ هزدهٌگبرٕ در دّْْبٕ اخ٘ز بِ عوت تَجِ بِ .  ًشدٗک ه٘ؾَد

 . داؽتْبعت
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