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 ISO 26000:2010و الزامات استاندارد  (متنآشنایی کامل با بندها )

 

 یمعرف

 تیمسئولاز  هدف. شوندیم آگاه یاجتماع مسئوالنه رفتار یایمزا و ازین از یاندهیفزا طور به هاآن نفعانیذ و جهان سراسر در هاسازمان

 طیمح بر آن ریتأث و کند یم تیفعال آن در که یا جامعه با ارتباط در سازمان کی عملکرد.است داریپا توسعه به کمک یاجتماع

 شناخت از یبازتاب یحد تا نیا. است شده لیتبد موثر تیفعال ادامه یبرا آن ییتوانا و یکل عملکرد سنجش از یمهم بخش به ست،یز

 یها تیفعال یتمام بلندمدت، در. است خوب یسازمان یحکمران و یاجتماع یبرابر سالم، یها ستمیاکوس نیتضم جهت رشد به رو
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 قرار شتریب یبررس مورد مختلف یها سازمان سهامداران توسط ها سازمان. دارد یبستگ جهان یها ستمیاکوس سالمت به ها سازمان

 .رندیگ یم

 :دهد قرار ریتأث تحت را ریز موارد جمله از تواند یم یاجتماع تیمسئول مورد در سازمان کی عملکرد تیواقع و درک

 آن یرقابت تیمز. 

 آن شهرت. 

 کاربران ای انیمشتر اعضا، ای کارگران حفظ و جذب یبرا آن ییتوانا. 

 کارکنان یور بهره و تعهد ه،یروح حفظ. 

 یمال جامعه و یمال انیحام اهداکنندگان، مالکان، گذاران، هیسرما دگاهید 

 کند یم تیفعال آن در که یا جامعه و انیمشتر ان،یهمتا کنندگان، نیتام ها، رسانه ها، دولت ها، شرکت با آن ارتباط. 

 مشارکت و یاجتماع تیمسئول و همچنین موضوعات مربوط به یاساس اصول مورد در را ییها ییراهنما یالملل نیب استاندارد نیا

 .دهد یم ارائه شناختن تیرسم به را برای نفعانیذ

 همه یبرا یالمللنیب استاندارد نیا.کند یم دیتاک یاجتماع تیمسئول در عملکرد بهبود و جینتا تیاهم بر یالملل نیب استاندارد نیا

 حال در ای افتهیتوسعه یکشورها در خواه و کوچک، ای بزرگ از اعم ،یرانتفاعیغ و یدولت ،یخصوص یهابخش در هاسازمان انواع

 استفاده کسانی طور به هاسازمان انواع همه یبرا یالمللنیب استاندارد نیا یهابخش همه که یحال در. باشدمی  دیمف توسعه،

 تیمسئول نیا و هستند موضوع یتعداد شامل یاصل موضوعات همه. هستند مرتبط یسازمان هر به یاصل موضوعات همه شوند،ینم

 سازمان یبرا یموضوعات چه که دهد صیتشخ نفعان،یذ با گفتگو قیطر از و خود مالحظات قیطر از که است یفرد سازمان کی

 نیا از استفاده یبرا بخواهند است ممکن ،یگرید سازمان هر مانند ،یدولت یها سازمان. کند یدگیرس آنها به تا است مهم و مرتبط

 و با هدف تغییر و جایگزینی مورد استفاده قرار گیرند. یالملل نیب استاندارد

 سازمان نکهیا به توجه با. باشد داشته یشتریب یاجتماع تیمسئول یالملل نیب استاندارد نیا از استفاده با شود یم قیتشو یسازمان هر

 که یکسان توسط استفاده یبرا یالملل نیب استاندارد نیا ،یاجتماع تیمسئول ادغام و درک با. هستند مختلفدارای بخش های  ها

 نظر در دارند یشتریب تجربه آن یاجرا در که یکسان نیهمچن وبصورت تخصصی در حیطه مسئولیت اجتماعی مشغول بکار هستند 

 یاجتماع تیمسئول کارآغاز عنوان به یالملل نیب استاندارد نیا بردن کار به و خواندن است ممکن یمبتدافراد  یبرا. است شده گرفته

 در یاجتماع تیمسئول شتریب ادغام و موجود یها وهیش بهبود یبرا آن از بخواهد است ممکن تجربه با کاربر که یحال در باشد، دیمف

 ، اما است شده گرفته نظر در کل کی عنوانبه استفاده و خواندن یبرا یالمللنیب استاندارد نیا اگرچه. نماید  استفاده سازمان
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 این طرح. ابندیب دیمف را یکل طرح است ممکن هستند، یاجتماع تیمسئول مورد در اطالعات از یخاص انواع دنبال به که یخوانندگان

 .دهد یم ارائه یالملل نیب استاندارد نیا کاربران به کمک یبرا را یا خالصه اطالعات

 

 چیست؟ISO 26000  اجتماعی مسئولیت گزارش

 اجتماعی مسئولیت زمینه در را خود عملکرد باید کاربران مناسب، زمانی فواصل در که کند می تاکید اجتماعی مسئولیت راهنمای

 :باشد زیر موارد شامل باید گزارش که کند می پیشنهاد  ISO 26000استاندارد. دهند گزارش تأثیر تحت ذینفعان به

 اجتماعی مسئولیت به مربوط مسائل و اصلی موضوعات در عملکرد و اهداف مورد در اطالعات 

 اند داشته مشارکت دهی گزارش در ذینفعان زمانی چه و چگونه 

 ها کاستی به رسیدگی نحوه و کمبودها، و دستاوردها جمله از عملکرد، از کامل و منصفانه تصویری 

 ISO 26000 خارجی سازمان یک دهیگزارش هایدستورالعمل با انطباق به توجه با هاگزارش اعتبار که کندمی پیشنهاد 

 .یابدمی افزایش
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 یاجتماع تیمسئول در ییراهنما

 دامنه: 1بند 

 :دهد یم ارائه ریز موارد در آنها، مکان ای اندازه از نظر صرف ها، سازمان انواع همه یبرا را ییها ییراهنما یالملل نیب استاندارد نیا

 .یاجتماع تیمسئول به مربوط فیتعار و اصطالحات م،یمفاه( الف

 .یاجتماع تیمسئول یها یژگیو و روندها نه،یشیپ( ب

 .یاجتماع تیمسئول به مربوط یها وهیش و اصول( ج

 .یاجتماع تیمسئول یاصل موضوعات و فاهیمم( د

 حوزه در خود، یها وهیش و ها استیس قیطر از، سازمان سراسر در یاجتماع ریپذ تیمسئول رفتار جیترو و اجرا ،یساز کپارچهی( ه

 .خود نفوذ

 .نفعانیذ با تعامل و ییشناسا( و

 .یاجتماع تیمسئول به مربوط اطالعات ریسا و عملکرد تعهدات، ابالغ( ز

 هاآن قیتشو این استاندارد هدف. است شده گرفته نظر در داریپا توسعه به کمک در هاسازمان به کمک یبرا یالمللنیب استاندارد نیا

 یاجتماع تیمسئول یاساس جزء و سازمان هر یاساس فهیوظ  قانون تیرعا نکهیا به توجه با .است نیقوان با انطباق از رفتن فراتر به

 یاجتماع تیمسئول یبرا ابتکارات و ابزارها ریسا لیتکم و یاجتماع تیمسئول نهیزم در مشترک درک ارتقاء سازمان هدف ،آنهاست

 ،یاجتماع مسائل،  سازمان کی که شود یم هیتوص ،یالملل نیب استاندارد نیا یریبکارگ در از اینرو .بجای جایگزین کردن آنها می باشد

 ،یاقتصاد طیشرا در تفاوت نیهمچن و یسازمان و یاسیس ،یفرهنگ تنوعاین در حالیست که . ردیبگ نظر در را یقانونو یطیمح ستیز

 استاندارد کی یالملل نیب استاندارد نیا اما باید توجه داشته باشید که است سازگار یالملل نیب یرفتار یهنجارها با که حال نیع در

 نمی باشد. مناسب ای و نشده گرفته نظر در یقرارداد ای یقانون استفاده ای نامهیگواه صدور اهداف یبرا تیریمد ستمیس
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نیز   انطباق دهنده نشان یانامهیگواه نیچن ،می باشد یالزامات یدارا یالمللنیب استاندارد نیا که ییآنجا ازدر نظر داشته باشید که 

 و است شده گرفته نظر در هاسازمان به یاجتماع تیمسئول مورد در ییهاییراهنما ارائه یبرا یالمللنیب استاندارد نیا. بود خواهد

 . شود استفاده یعموم استیس یهاتیفعال از یبخش عنوان به تواندیم

 

 فیتعار و طیشرا: 2بند 

ISO 26000 هستند استفاده  اجتماعی ایشیوه به فعالیت به متعهد که هاییسازمان و وکارهاکسب یبعنوان استاندارد ثابت شده برا

 است موفقیتبرای  حیاتی عامل یک محیط و جامعه به احترام که دهند می تشخیص که کسانی برای ISO 26000 می شود.

 سازمان تعهد ارزیابی برای راهی عنوان به ای فزاینده طور به، 26000 ایزو از استفاده. ها و راه حل های جامعی ارائه می دهد راهنمایی

 .شود می تلقی آن کلی عملکرد و پایداری به
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 .شود یم اعمال ریز فیتعار و طیشرا سند، نیا اهداف یبرا

 

 :مسئولیت :2-1بند 

تصمیم گیری جهت پذیرش و انجام فعالیت های مربوط به سازمان ها و همچنین حاکمیت سازمان ، مقامات حقوقی و بطور گسترده 

 تر دینفعان سازمان را شامل می شود.

 

 :کننده مصرف :2-2بند 

مصرف "خریداری کرده و مصرف می کند بعنوان عضو یا فردی که کاال ، خدمات و یا محصوالتی را برای استفاده شخصی خود ، 

 شناخته می شود. "کننده

 

 :یمشتر: 2-3بند 

 "مشتری"عضو یا فردی که کاال ، خدمات و یا محصوالتی را برای اهداف تجاری ، خصوصی و یا عمومی استفاده می کند بعنوان 

 شناخته می شود.

 

 :دقت الزم: 2-4بند 

 تیفعال و یریگ میتصم ، یاقتصاد و یطیمح ستیز ،یاجتماع یمنف بالقوه و یواقع اثرات ییشناسا یبرا رانهیشگیپو  جامع ندیآفر

 .یمنف راتیتأث کاهش و اجتناب هدف با ،یسازمان تیفعال ای پروژه کی عمر چرخه کل در سازمان یها

 

 :کارمند: 2-5بند 
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می شود که عهده دار کاری در  شناختهکارمند  عنوان بهبراساس قوانین ملی و عملی آن جامعه و سازمان   سازمان  کی در یفرد 

 سازمان مربوطه باشد.

 

 : ستیز طیمح: 2-6بند 

 ارتباطات و یرونیب یفضا مردم، ، منابع زیست محیطی ،یعیطب منابع ن،یزم آب، هوا، جمله از سازمان کی موجود در یعیطب طیمح

 .است یجهان ستمیس به سازمان کی داخل از گسترش نهیزم نیا در اطراف طیمح دیباش داشته توجه، را شامل می شود.آنها

  :یاخالق رفتار: 2-7بند 

 سازمانی رفتار یالملل نیب یهنجارها با سازگار و خاص تیوضع کی نهیزم در خوب ای درست رفتار شده رفتهیپذ اصول با مطابق رفتار

 .است

 

 : حقوق زن و مرد  یبرابر: 2-8بند 

 نیاسالیان طوالنی مورد بحث و بررسی های مختلفی قرار گرفته است.بحث برابری حقوق زن و مرد مبحثی بسیار عمیق است که از 

  ی در بسیاری از موارد همچون شرایط حقوق ، مزایا ، تعهدات و فرصت ها می باشد.برابر برقراری شاملامر 

 

  :سازمان کی ریتاث: 2-9بند 

که  فعالیت های سازمان تلقی می شودتغییرات مثبت یا منفی ، تغییرات اقتصادی و زیست محیطی بعنوان بخشی از تصمیمات و 

 تاثیر مستقیمی در عملکرد و فعالیت سازمان دارد.

 

  :یاجتماع تیمسئول عمل ابتکار: 2-10بند 

 توجه داشته باشید که ابتکار عمل مسئولیت اجتماعی برای رسیدن به یک هدف خاص ، در این مبحث  بخوبی گنجانده شده است.
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 یاجتماع تیمسئول درک: 3بند 

 یخیتار نهیشیپ: ها سازمان یاجتماع تیمسئول: 3-1بند 

 موضوع  ی ،اجتماع تیمسئول مختلف یها جنبه هرچند .دیرس یا گسترده استفاده به 1970 دهه لیاوا در یاجتماع تیمسئول واژه

 اول درجه در گذشته، در یاجتماع تیمسئول به یناتوان. بود زودتر یحت موارد یبعض در و نوزدهم قرن اواخر تا ها دولت و ها سازمان

 "یاجتماع تیمسئول" از شتریب مردم اکثر یبرا،  یشرکت یاجتماع تیمسئول اصطالحاز اینرو . بود شده متمرکز کار و کسب ر رویب

 تیمسئول رییتغ لیدل نیهم به و هستند خاص زمان کی در جامعه انتظارات کننده منعکس یاجتماع تیمسئول عناصر. است تر آشنا

 یاجتماع تیمسئول مانند.کند منعکس را ها ینگران نیا تا دهد یم رییتغ زین ها سازمان از را خود انتظارات ،داده رییتغ را جامعه یها

 . هیریخ به مثل کمک بشردوستانه یها تیفعال بر متمرکز

 بشر، حقوق مانند موضوعات، ریسا. شد ظاهر آن از قبل ای قرن کی عادالنه یاتیعمل یها وهیش و کار یها وهیش مانند یموضوعات

 .کردند افتیدر را یشتریب توجه آنها رایز شد، اضافه زمان طول در فساد، و تقلب با مقابله و کنندگان مصرف از حفاظت ست،یز طیمح

 خوب کردعملیک  از یفعل دگاهید کننده منعکس اند، شده مشخص یالملل نیب استاندارد نیا در که یموضوعات و یاصل موضوعات

بنابراین بسیاری  توجه داشته باشید کهبعضی از این مسئولیت ها برای سازمان های مختلف طی مرور زمان تغییر می یابد. . باشد می

 قلمداد شود. یاجتماع تیمسئول مهم عناصر عنوان به است ممکن یاضاف مسائلاز 

 ISO قبل از هر چیزی توجه داشته باشید که.ستیچ یاجتماع تیمسئول یاجرا در وهیش نیبهتر وهمانطور که قبال اشاره شد 

 به این استاندارد. ستین ISO 14001:2004 و ISO 9001:2008 مانند نامهیگواه استاندارد کی عنوان به استفاده یبرا 26000

 سازمان یجهان استانداردهای با مطابق ISO 26000 اصول. کنند حرکت خوب اقدامات به خوب اهداف از تا کند یم کمک ها سازمان

 زیر می باشند: شامل موارد متحد ملل

 داریپا توسعه به کمک یبرا ها سازمان به کمک. 

 قانونی انطباق شناختن تیرسم بهو  قیتشو  

 آنها یاجتماع تیمسئول از یمهم بخش و سازمان هر یاساس فهیوظ 

 یاجتماع تیمسئول تکمیل نهیزم در مشترک درک جیترو  

 یاجتماع تیمسئول ابتکارات و ابزار 
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 یاجتماع تیمسئول در ریاخ روند: 3-2بند 

و استفاده  ها سازمان یاجتماع تیمسئول مورد در یآگاه ،امروزه با توجه به رشد روزافزون سازمان ها و تمایل به استاندارد سازی آنها

 باشد. یم شیافزا به سرعت در حال ISO26000از استاندارد 

،  جهان سراسر یها سازمان و افراد که است یمعن نیا به یفور ارتباطات رشد به رو یدسترس و تحرک در سهولت شدن، یجهان

 فراهم ها سازمان یبرا را یفرصت عوامل نیا. شوند یم دوردست، و کینزد یها مکان در ها سازمان یها تیفعال و ماتیتصم متوجه

 تیفعال و ماتیتصم که است یمعن بدان نیا. شوند مند بهره مشکالت حل و کارها انجام یبرا دیجد یها روش یریادگی از تا کند یم

 شده اعمال یها وهیش ای ها استیس. رندیگ یم قرار یبررس مورد افراد و ها گروه از یا گسترده فیط به توجه با ها سازمان یها

 .شود سهیمقا یراحت به تواند یم مختلف یها مکان در ها سازمان توسط

 یبرا یجهان یها تیمسئول شناختن تیرسم به ،یبهداشت و یطیمح ستیز مسائل از یبرخ یجهان تیماهالزم به ذکر است که 

 کی به مربوط مسائل که است یمعن نیا به ،ییایجغراف ارزشمند یها رهیزنج و یاقتصاد و یمال یوابستگ شیافزا فقر، با مبارزه

 ها سازمان که است مهم است، باشد. از اینرو گسترش داشته و در حال وجود سازمان چیزی که در آن از فراتر است ممکن سازمان

 طیمحتوسعه  مورد در ویر هیاعالم مانند ییابزارها. دهند پاسخ یاقتصاد ای یاجتماع طیشرا به توجه بدون را یاجتماع تیمسئول

،  کار در حقوق و یاساس اصول مورد در ILO هیاعالم و هزاره توسعه اهداف ،داریپا توسعه نهیزم در ژوهانسبورگ ی هیاعالم ، ستیز

 .دارد دیتأک جهان سراسر در متقابل یوابستگ که بر

 در که یکسان جمله از ها سازمان از یمختلف انواع ریتاث شیافزا به منجرمسئولیت اجتماعی  شدن یجهان گذشته، دهه چند یط در

 به ها شرکت و یردولتیغ یها سازمان. است افتهی شیافزا بود، ستیز طیمح و جوامع در یدولت ریغ یها سازمان ،یخصوص بخش

 یجد یها تیمحدود و ها چالش با ها دولت که ییکشورها در ژهیو به دولت، توسط شده ارائه خدمات از یاریبس دهندگان ارائه

های  دولت ییتوانا اینرواز . ، می پردازدستندین رفاه و آموزش سالمت، مانند ییها نهیزم در خدمات ارائه به قادر و اند شده مواجه

 .رندیگ یم قرار رییتغ تحت نیز یخصوص بخش یها سازمان و دولت نقش بنابراین.  ابدی یم گسترش مختلف

 . این موضوعات شامل موارد زیر هستند:کند یم مطرح را یاجتماع تیمسئول یاصل موضوع هفت 26000 زویا

 یسازمان یحکومتدار 

 بشر حقوق 

 کار یها وهیش 

 ستیز طیمح 

 منصفانه یاتیعمل یها وهیش 
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 کننده مصرف مسائل 

 جامعه توسعه و مشارکت 

 یها جنبه ،یاقتصاد عوامل مانند گرید مسائل. می باشندISO 26000 و جزو الزامات  اند شده فیتعر استاندارد در تمامی این موارد

 .رندیگ یم قرار یدگیرس مورد یاصل موضوع سراسر در یتیجنس مسائل ای نیتام رهیزنج ،یمنیا و سالمت به مربوط

 

 یاجتماع تیمسئول یژگیو: 3-3بند 

 یعموم: 3-3-1بند 

 خود یریگ میتصم در یطیمح ستیز و یاجتماع مالحظات بیترک یبرا سازمان کی لیتما ،یاجتماع تیمسئول یاساس اتیخصوص

 یاخالق و شفاف رفتار یمعنا به نیا. می باشد پاسخگو ستیز طیمح و جامعه بر آن یها تیفعال و ماتیتصم راتیتأث یبرا و است

. خواهد بود سازگار رفتار یالملل نیب یهنجارها با و است اجرا قابل قانون با مطابق توسعه، . از اینروکند یم کمک یداریپا به که است

 منافع و شده  نیتمر روابط دراین موارد  . بنابرایناست شده ادغام سازمان سراسر در یاجتماع تیمسئول که دهد یم نشان نیهمچن

 در نظر گرفته می شود. نفعانیذ

 دینبا رابطه نیا. ردیگ قرار سازمان کی یها تیفعال و ماتیتصم ریتاث تحت تواند یم که است منافع چند ای کی یدارا نفعیذ کی

 . دینام "مند عالقه احزاب" عنوان به توان یم را نفعانیذ از اینرو .شود دییتا سازمان ای نفعیذ توسط یحت ای یرسم
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13 

 جامعه انتظارات :3-3-2بند 

 انطباق و قانون تیحاکم به احترام یاجتماع تیمسئول یاساس اصل. است جامعه تر گسترده انتظارات درک شامل یاجتماع تیمسئول

 است گرانید به تعهدات شناختن تیرسم به و یقانون انطباق از فراتر اقدامات حال، نیا با ،یاجتماع تیمسئول. است یقانون تعهدات با

 حال، نیا با. است شده گذاشته اشتراک به گرید یها ارزش ریسا و یاخالق یها ارزش از یناش تعهدات نیا. ستندین یقانون که

 یالملل نیب رفتار یهنجارها به توجه با دیبا ها سازمان .بود خواهد متفاوت ها فرهنگ و کشورها نیب مسئوالنه یاجتماع رفتار انتظارات

 . بگذارند احترام،  است شده ابزارها منعکس ریسا و توسعه یداریپا مورد در هیاعالم و بشر حقوق یجهان هیاعالم در که یکسان مانند

 

 یاجتماع تیمسئول در نفعانیذ نقش: 3-3-3بند 

 نییتع دیبا سازمان کی. که باید اهمیت ویژه ای برای آن قائل بود است یاساس یاجتماع تیمسئول یک نفعانیذ با تعامل و ییشناسا

 یچگونگ و ردهک درک را آن راتیتاث تواند یم که یطور به است، آن یها تیفعال و ماتیتصم به مند عالقه یکس چه که کند

 و ماتیتصم به را یخاص ارتباطات تا کنند کمک سازمان کی به توانند یمنیز  گرید از اینرو افراد. بررسی نماید را آنها به یدگیرس

الزم به .ستندین نیگزیجا نفعانیذ جامعه، رفتار انتظارات و هنجارها نییتع در.توجه داشته باشید که کنند ییشناسا آن یها تیفعال

 ییشناسا نفعانیذ توسط خاص طور به اگر یحت باشد، سازمان کی یاجتماع تیمسئول به مربوط است ممکن ماده کی ذکر است که

 . باشد نشده

 

 یاجتماع تیمسئول ادغام: 3-3-4بند 

 و مداوم یها تیفعال سازمان، یها تیفعال و ماتیتصم یواقع و بالقوه راتیتأث به مربوط یاجتماع تیمسئول بهتر است بدانید که

 سطوح تمام در ییپاسخگو و شده نییتع یها تیمسئول با یاجتماع تیمسئول. کند یم مطرح را رفتار نیمهمتر سازمان، روزانه منظم

 در و شود منعکس یریگ میتصم در دیباامر  نیا .باشد یا هسته یسازمان یاستراتژ از ریناپذ ییجدا یبخش دیبا ،سازمان مناسب

 .ردیگ قرار توجه مورد ها تیفعال یاجرا

 

 داریپا توسعه و یاجتماع تیمسئول نیب رابطه: 3-3-5بند 
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اما  دارد، وجود کینزد رابطه دو نیا نیب و کنند، یم استفاده داریپا توسعه و یاجتماع تیمسئول طیشرا از مردم از یاریبس چه اگر

 . هستند یمختلف میمفاهدارای  آنهاهر کدام از 

 ازین فقر حذف مثال، عنوان به .هستند گریکدی به وابسته که می باشد ستیز طیومح یاجتماع ،یاقتصاد بعد سه یدارا داریپا توسعه

 .دارد ستیز طیمح از حفاظت و یاقتصاد توسعه و یاجتماع عدالت ارتقاء به

 یاجتماع تیمسئول و دولت: 3-4بند 

 رییتغ یعموم منافع در عمل به را دولت همچنین نمی تواند وظیفه یاید. رییتغشده و یا  نیگزیجا تواند ینم یالملل نیب استاندارد نیا

 آنجا از. بنابراین  دهد ینم ارائه شود، متصل یقانون فیوظا به دیبا که آنچه مورد در را هایی ییراهنما یالملل نیب استاندارد نیا. دهد

 دولت فهیوظ مثال، عنوان به. می باشد متفاوت ها سازمان از است، قانون یاجرا و جادیا برای فرد به منحصر قدرت یدارا دولت که

 .است ها تیمسئول نیا از متفاوت بشر حقوق از محافظت یبرا

ترین و مناسببعنوان  ،رندیگ یم قرار توجه موردبه مراتب  یالملل نیب استاندارد نیا در که ها سازمان ،بشر حقوققوانین  به توجه با

 موثر کاربرد از نانیاطم حصول در دولت نقش این در حالیست که .، به حساب می آیندداریپا توسعه یبرا دولت ضروری ترین عملکرد

 سازمان هر مانند یدولت یها سازمان. کند تیتقوقانون  با منطبق را فرهنگ بتواند تا می باشد، یضروربسیار الزم و  مقررات و نیقوان

 به مربوط یها تیفعال و ها یریگ میتصم ها، استیس از اطالع یبرا یالملل نیب استاندارد نیا از استفاده به لیما است ممکن گر،ید

 نیا با کمک کنند. یاجتماع تیمسئول ارتقاء و شناخت برای ها سازمان به توانند یم دولت ها. باشند یاجتماع تیمسئول یها جنبه

  .باشد دولت یها تیمسئول و یدولت فیوظا موثر یاجرا یبرا ینیگزیجا تواند ینم ها سازمان یاجتماع تیمسئول جیترو حال،

 

 یاجتماع تیمسئول اصول: 4بند 

 یعموم: 4-1بد 

 حداکثر بهدر تعیین اصول مسئولیت اجتماعی ،  سازمان، یبرا یاصل هدف.کند یم اشاره  یاجتماع تیمسئول اصل هفت به بند نیا

 ندارد، وجود یاجتماع تیمسئول اصول از یقطع یفهرست هرچند هدف، نیا به توجه با. می باشدداریپا توسعه در خود سهم رساندن

 در ادامه بیان شده است. یا هسته موضوع هر خاص اصول در نظر بگیرند. اند، شده ذکر ریز در که را اصل هفت دیبا ها سازمان اما

 کنند یگذار هیپا ، نیقوانرفتار  ای ها دستورالعمل استانداردها، اساس بر را خود رفتار دیبا ها سازمان. 
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 شود دهیکش چالش به طیشرا نیا که یزمان یحت خاص، یها تیموقع نهیزم در و مناسب، درست رفتار شده رفتهیپذ اصول با  ،

 قلمداد می شود.رعایت این ضوابط ضروری 

 با سازگار ،یاقتصاد طیشرا در که شود گرفته نظر در سازمان کی که شود یم هیتوص ،یالملل نیب استاندارد نیا از استفاده در 

 کند. رفتار یالملل نیب یهنجارها

 

 یاجتماع تیمسئول اصول: 4ند ب

 یعموم: 4-1بند 

 کی یبرا یاصل هدف ،یاجتماع تیمسئول نیتمر و آمادگی.کند یم اشاره یاجتماع تیمسئول اصل هفت به اصول مسئولیت اجتماعی

 یاجتماع تیمسئول اصول از یقطع یفهرست گرچه هدف، نیا در. است داریپا توسعه در خود سهم رساندن حداکثربه  رایب سازمان،

 دیبا ، موضوع هر یبرا یخاص اصولطبق  نیهمچن وکرده رعایت  اند شده ذکر ریز در که را اصل هفت دیبا ها سازمان ندارد، وجود

 هستند، خاص طیشرا نهیزم در شده رفتهیپذ اصول با مطابق که یرفتار نیقوان ای ها دستورالعمل استانداردها، اساس بر را خود رفتار

 طیمح جامعه، گرفتن نظر دربا  سازمان کی که شود یم هیتوص یالملل نیب استاندارد نیا از استفاده در. به درستی رعایت نمایند

 ، رفتار کند. یالملل نیب یهنجارها با یسازگار و یاقتصاد طیشرا ، یسازمان و یاسیس تنوع ، فرهنگ حقوق، ست،یز

 

 ییپاسخگو: 4-2بند 

 طیمح

کند تا بتواند طبق وظیفه محوله ،پاسخ مناسبی به  یبررسمحیط را  بصورت دقیق دیبا سازمان کی که دهد یم نشان اصل نیا

 یحسابدارنیازهای آن سازمان بدهد. پاسخگویی یکی از اصول مهم برای هر سازمانی است که باید توجه ویژه ای به آن داشته باشید. 

 مقررات و نیقوانو حفظ  یقانون مقامات به توجه با دیبا که است سازمان کنترل منافع به ییپاسخگو یبرا تیریمد به تعهد کی شامل

  .دهند پاسخ، به آن 
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 به سازمان ییپاسخگوتاثیر دارد.   ستیز طیمح و جامعه بر ها نیز تیفعال و ماتیتصم یکل ریتأث یبرا یریپذ تیمسئولبا این حال 

، کامال  طیشرا و ریتاث تیماهنوع  به توجه با جامعه نیهمچن و دارند قرار مجموعه یها تیفعال و ماتیتصم ریتأث تحت که یافراد

 می باشد. متفاوت

 زانیم به دیبا شهیهم اما باشد، متفاوت است ممکن ییپاسخگو زانیم. داشت خواهد جامعه و سازمان بر یمثبت ریتاث بودن پاسخگو

. خواهد داشت نظارت و ماتیتصم تیفیک یبرا یشتریب یها مراقبت احتماال یینها اقتدار با ها سازمان نیا. شود مربوط اقتدار

 تخلفات رفع یبراکه  الزم اقدامات . از اینرواست داده رخ اشتباه آن در که است ییها تیمسئول رشیپذ شامل نیهمچن ییپاسخگو

 می شود ، به شرح زیر می باشد: گرفته نظر در آن تکرار از یریجلوگ منظور به ات اساسیاقدام و

 یمنف یامدهایپ ژهیو به اقتصاد، و ستیز طیمح جامعه، بر آن یها تیفعال و ماتیتصم راتیتاث  

 ینیب شیپ رقابلیغ و ناخواسته یمنف اثرات تکرار از یریجلوگ یبرا شده انجام اقدامات 

 

 تیشفاف: 4-3بند 

. بگذارد ریتأث ستیز طیمح و جامعه بر بتواند که باشد شفاف خود یها تیفعال و ماتیتصم در دیبا سازمان کی که است نیا اصل

 کندبیان  را الزم یها تیفعال و ها یریگ میتصم ها، استیس ،یکاف و معقول طور به و کامل و قیدق روشن، یا وهیش به دیبا سازمان

 یراحت به دیبا اطالعات نیا محفوظ می باشد. ستیز طیمح و جامعه بر آنها یاحتمال و شده شناخته اثرات جمله از آن، تیمسئول که

 باشد. دسترس در و قابل فهم میمستق طور به ،

 نفعانیذ امکان بررسی تا شودی و کامال روشن و عینی ارائه واقعبصورت  و در زمان مناسب دیبااطالعات  نیاالزم به ذکر است که 

 ارائه شامل تیشفاف اصل. دنکن یابیارز خود مربوطه منافع بر را سازمان یها تیفعال و ماتیتصم راتیتأث بتوانند تا وجود داشته باشد

 .کند یم نقض را یخصوص میحر ای تیامن ، یتجار ،یقانون ازاتیامت که است یاطالعات
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 یاخالق رفتار: 4-4بند 

مختلفی از جمله  یها ارزش اساس بر دیبا سازمان رفتاررفتار اخالقی را در طول کار حفظ کند.  دیبا سازمان کی که است نیا اصل

 تیفعال ریتاث یبررس به تعهد و ستیز طیمح و واناتیح افراد، یبرا ینگران باعث ها ارزش نیا. شودذکر  یکپارچگی و عدالت صداقت،

 .شود یم نفعانیذ منافع بر آن ماتیتصم و ها
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 :کند جیتروبه شکل زیر  را یاخالق رفتار فعال طور به دیبا سازمان کی

 آن اصول و یاصل یها ارزش یابیارز و ییشناسا 

 یم گران کمکید با آن تعامالت و یریگ میتصم در سازمان درون یاخالق رفتار جیترو به که یحکومت یساختارها از استفاده و توسعه 

 کند

 در شده مشخص اصول با مطابق و آن یها تیفعال و هدف یبرا مناسب یاخالق رفتار یاستانداردها از استفاده و اتخاذ ،ییشناسا 

 یالملل نیب استاندارد

 یاخالق رفتار یاستانداردها تیرعا جیترو و قیتشو 

 لزوم، صورت در و مانکارانیپ کنندگان، نیتام پرسنل، ،یحکومتدار ساختار از یاخالق رفتار یاستانداردها ارتباط یبرقرار و فیتعر 

  .دارند را فرصت نیا که یکسان از ژهیو به ران،یمد و صاحبان

 شود یم یاخالق ریغ رفتار به منجر صورت نیا ریغ در که سازمان سراسر در منافع اختالفات فصل و حل ای یریجلوگ 

 یاخالق رفتار یاجرا و تیحما نظارت، کنترل و نظارت سمیمکان حفظ و جادیا 

 زتجاو از ترس بدون یاخالق ریغ رفتار گزارش لیتسه یبرا ها سمیمکان حفظ و جادیا 

 ندارد وجود در آن یاخالق رفتار ای یمحل مقررات و نیقوان که یطیشرا به یدگیرس 

 یانسان موضوعات با قاتیتحق انجام هنگام یاخالق رفتار شده شناخته تیرسم به یالملل نیب یاستانداردها اعمال و بیتصو 

 گذارد یم ریتأث آنها وجود و یزندگ بر که یزمان وانات،یح رفاه به احترام 

 واناتیح از استفاده و حمل د،یتول پرورش، ،ینگهدار طیشرا 

 

 نفعانیذ منافع به احترام: 4-5بند 

 بگذارد. احترام به منافع ذینفعان  دیبا سازمان کی که است نیا اصل

 گرید یها گروه ای افراد است ممکن باشد، آن یاجزا ای انیمشتر اعضا، صاحبان، منافع به محدود است ممکن سازمان اهداف چه اگر

 نفعانیذ شامل ها گروه ای افراد نیا خالصه، طور به. ردیگ قرار توجه مورد دیبا که باشند داشته یخاص منافع ای ادعاها حقوق، زین

 .هستند سازمان

 :دیبا سازمان کی

 داشته باشد. ذینفعان ی ازشناسایی درست 



 

  

19 

 یهههها ینگرانههه بهههه پاسهههخ و آن نفعهههانیذ یقهههانون حقهههوق نیهمچنههه و منهههافع بهههه توجهههه و شهههناختن تیرسهههم بهههه 

 .آنها شده ابراز

 ریتههاث سههازمان یههها تیههفعال بههر یتههوجه قابههل طههور بههه تواننههد یمهه سهههامداران از یبرخهه کههه دهههد صیتشههخ 

 .بگذارند

 نفوذسازمان و مشارکت ارتباط، یبرقرار یبرا نفعانیذ ینسب ییتوانا به توجه و یابیارز. 

 تیهههماه نیهمچنههه و دار،یهههپا توسهههعه و جامعهههه تهههر گسهههترده انتظهههارات رفهههع جههههت نفعهههانیذ منهههافعبهههه  توجهههه 

 . سازمان با نفعانیذ رابطه

 سههازمان قههرار مههی گیههرد را   تیههفعال ایهه میتصههم ریتههاث تحههت ادیههز احتمههال بههه آنههها منههافع کههه نفعههانیذ دگاهیههد

 .باشند اطالع یب منافع نیا از ای ندارند سازمان حکومت در یرسم نقش آنها اگر یحت بررسی کنید.

 

 قانون تیحاکم به احترام: 4-6بند 

 .است یاجبار قانون تیحاکم به احترام ،کند قبول دیبا سازمان کی که است نیا اصل

 قانون تیحاکم در قوانین و مقررات یکل طور به. است مخالف قدرت خودسرانه اعمال با داشته و اشاره قانون یبرتر به قانون تیحاکم

 یمعن نیا به قانون تیحاکم به احترام ،یاجتماع تیمسئول نهیزم در. است شده، افشا و اعمال  نوشته و روش های تاسیس یضمن

 الزم اقدامات دیبا از اینرو. موافق بوده و سعی در عمل به این قوانین را دارد نامه نیوآئ اجرا قابل نیقوان تمام با سازمان کی که است

 انجام شود. باید اجرا قابل مقررات و نیقوان از یآگاه یبرا

 :دیبا سازمان کی

 شوند ینم اجرا یکاف اندازه به مقررات اگر یحت کند، یم عمل ییقضا یها حوزه تمام در یقانون الزامات با مطابق. 

 دارد مطابقت اجرا قابل و نظر مورد یقانون چارچوب با سازمان  یها تیفعال و روابط که دیکن حاصل نانیاطم. 

 دیکن مطلع یقانون تعهدات تمام از را سازمان خود. 

 دیکن یبررس اجرا قابل مقررات و نیقوان با را خود انطباق دوره. 

 

 رفتار یالملل نیب یهنجارها به احترام: 4-7بند 
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 این بند شامل موارد زیر می باشد: یک اصل مهم برای یک سازمان می باشد. ،احترام به هنجارهای بین المللی رفتار

 دیههبا سههازمان کیهه ،نمههی باشههد مناسههب سههتیز طیمحهه از حفاظههت یبههرا آن یاجههرا ایهه قههانون کههه یطیشههرا در 

 .بگذارد احترام، به آنها  رفتار یالملل نیب یهنجارها حداقل عنوان به

 دیههبا سههازمان کیهه شههود، یمهه منجههر رفتههار یالمللهه نیبهه یهنجارههها بههه آن یاجههرا ایهه قههانون کههه ییکشههورها در 

 .برساند ممکن حد نیشتریب به را هنجارها نیا تا کند تالش

 نیههها کهههه ییوجههها اسهههت رفتهههار یالمللههه نیبههه یهنجارهههها بههها تعهههار  در آن یاجهههرا ایههه قهههانون کهههه یطیشهههرا در 

 روابهههط تیهههماه ، دیهههبا سهههازمان کیههه باشهههند، داشهههته یتهههوجه قابهههل یامهههدهایپ سهههتند،ین آن دنبهههال بهههه هنجارهههها

 .کند یبررس تیصالح حوزه در را آن یها تیفعال و

 و مربوطههه یههها سههازمان بههر بتوانههد تهها ردیههبگ نظههر در را ههها کانههال و یقههانون یههها فرصههت دیههبا سههازمان کیهه 

 .کند اصالح را یریدرگ گونه هر تا بگذارد ریتأث مقامات

 کنند اجتناب ستند،ین سازگار رفتار یالملل نیب یهنجارها با که گرید سازمان کی یها تیفعال در مشارکت از دیبا سازمان کی. 
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 بشر حقوق به احترام: 4-8بند 

 .دهد صیتشخ را آنها بودن یجهان و آنها تیاهم و بگذارد احترام بشر حقوق به دیبا سازمان کیکه  است نیا اصل

 :دیبا سازمان کی

 کند. جیترو بشر حقوق یالملل نیب حهیال در را شده نییتع حقوق 

 طهههور بهههه ط،یشهههرا و هههها فرهنهههگ کشهههورها، همهههه در آنهههها یعنهههی حقهههوق، نیههها بهههودن یجههههان بهههه احتهههرام 

 .هستند اجرا قابل میرمستقیغ

 اجتنههاب و بشههر حقههوق بههه احتههرام یبههرا را الزم اقههدامات اسههت، نشههده محافظههت بشههر حقههوق کههه یطیشههرا در 

 .دیده انجام طیشرا نیا از استفاده از

 ابهه رفتههار اصههل بههه شههود، ینمهه فههراهم بشههر حقههوق از یکههاف حفاظههت یبههرا آن یاجههرا ایهه قههانون کههه یطیشههرا در 

 گذارد یم احترام ، یالملل نیب یهنجارها

 

 نفعانیذ مشارکت و یاجتماع تیمسئول شناخت: 5بند 

 یعموم: 5-1بند 

 :کند یم مطرح را یاجتماع تیمسئول یاساس وهیش دو بند، نیا

 یاجتماع تیمسئول یسازمانده شناخت.  

 آن نفعانیذ با تعامل و سازمان ییشناسا . 

 بهکه می تواند  است سازمان یها تیفعال و ماتیتصم راتیتاث توسط شده مطرح مسائل ییشناسا شامل یاجتماع تیمسئول شناخت

 شامل زین یاجتماع تیمسئول شناخت. کند کمک داریپا توسعه به تا ردیگ قرار توجه مورد مسائل نیا برخورد نحوه عنوان به یخوب

 . است سازمان نفعانیذ شناخت

 

 یاجتماع تیمسئول شناخت: 5-2بند 
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 انتظارات و منافع رات،یتاث: 5-2-1بند 

 .دیکن درک را زیر روابط سه دیبا سازمان کی ، یاجتماع تیمسئول به یدگیرس در

 یم ریتأث ستیز طیمح و جامعه بر آن یها تیفعال و ماتیتصم چگونه که دهد صیتشخ و درک دیبا سازمان جامعه، و سازمان نیب

 و یا هسته موضوعات به توجه با دیبا نیا. کند درک راتیتأث نیا مورد در مسئوالنه رفتار از را جامعه انتظارات دیبا سازمان. گذارد

 .شود انجام، یاجتماع تیمسئول به مربوط مسائل

 تواند یم آنها منافع که هستند ییها گروه ای افراد نهایا. باشد آگاه خود مختلف نفعانیذ از دیبا سازمان کی آن نفعانیذ و سازمان نیب

 .ردیگ قرار سازمان یها تیفعال و ماتیتصم ریتاث تحت

 انتظارات و طرف کی از است، گرفته قرار سازمان ریتأث تحت که را نفعانیذ منافع نیب رابطه دیبا سازمان کی جامعه، و نفعانیذ نیب

 انتظارات با که باشند داشته را خود منافع است ممکن هستند، جامعه از یبخش نفعانیذ اگرچه. کند درک را گرید یسو از جامعه

 موضوع هر با رابطه در مسئول یاجتماع رفتار از تواند یم که دارند یخاص منافع سازماننوع  به توجه با نفعانیذ. ستین سازگار جامعه

 . باشد زیمتما

 

 یاجتماع تیمسئول به مربوط مسائل و یاصل موضوعات شناخت: 5-2-2بند 

 ریز یاصل هسته هفت در یاجتماع تیمسئول به مربوط مسائل با که است نیاسازمان  یاجتماع تیمسئول ییشناسا یبرا موثر راه کی

 :دیشو آشنا

 یسازمان یحکومتدار 

 بشر حقوق 

 کار یها وهیش 

 ستیز طیمح 

 یاتیعمل عادالنه یها وهیش 

 کننده مصرف مسائل 

 توسعه و جامعه مشارکت 
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 توسط دیبا که گذارد یم ریتاث یاجتماع و یطیمح ستیز ،یاقتصادبر روی فعالیت های  ادیز احتمال به یا هسته موضوعات نیا 

 ییشناسا هنگام در باید که دهد یم پوشش را یخاص مسائل ، یاصل موضوعات نیا از کی هر شود. گرفته قرار توجه مورد ها سازمان

 سازمان کی که است اقدامات از یتعداد شامل موضوع هر مورد در ییراهنما گرفته شود. نظر در،  سازمان کی یاجتماع تیمسئول

 موضوع هر دیبا سازمان کی ، یاجتماع تیمسئول به توجه با. باشد داشته انتظارات مربوطه را سازمان رفتار نحوه از و ادهد انجام دیبا

 سازمان یها تیفعال و ماتیرتصمیتاث. کند ییشناسا مربوطه انتظارات و اقدامات با همراه را آن یها تیفعال و ماتیتصم به مربوط

 یها روش به توان یم را آنها مربوطه مسائل و یاصل موضوعات رسد، یم نظر به. ردیگ قرار توجه مورد مسائل نیا به توجه با دیبا

 . کرد یبند طبقه ای فیتوص مختلف

 مربوطه مسائل .هستند ییشناساقابل  آن به مربوط مسائل که شود مشخص تا کند یبررس را یاصل موضوعات تمام دیبا سازمان کی

  .شود یریگیپ سازمان راتیتأث تیاهم یابیارز با دیبا

 تعهدات. ردیبگ نظر در دارد، وجود که را یگرید تعهد گونه هر و قانون هر دیبا خود یاجتماع تیمسئول صیتشخ دنبال به سازمان کی

 ممکن که است یطیمح ستیز ای یاقتصاد ،یاجتماع مسائل به مربوط تعهدات نیهمچن و اجرا قابل مقررات و نیقوان شامل یقانون

 است، گرفته صورت یاجتماع تیمسئول با رابطه در که را یتعهدات دیبا سازمان کی. باشد داشته وجود اجرا قابل یقراردادها در است

 یاجتماع تیمسئول که باشد مطمئن بتواند سازمان تا ردیگ قرار یبررس مورد یضرور صورت به دیبا مداوم یها تیفعال. ردیبگ نظر در

 .ریخ ای شود گرفته نظر در دیبا یاضاف مسائل ایآ که کند نییتع تواند یم و است گرفته قرار توجه مورد هنوز آن

 

 سازمان نفوذ حوزه و یاجتماع تیمسئول: 5-2-3بند 

 یطیشرا به یواقع کنترل. )می باشد یواقع ای و یرسم کنترلدارای  که است ییها تیفعال و ماتیتصم راتیتأث مسئول سازمان کی

 یرسم ای یقانون مجوز که ییجا یحت می کند اشاره دارد، را گرید طرف کی یها تیفعال و ماتیتصم نییتع ییتوانا سازمان کی که

 (.باشد نداشته وجود کار نیا انجام یبرا

 ییتوانا موارد، یبرخ در است ممکن سازمان کی خود، یها تیفعال و ماتیتصم تیمسئول بر عالوه. باشد گسترده تواند یم راتیتاث 

 روابط شامل نفوذ حوزه نیا. ردیگ یم قرار سازمان نفوذ حوزه در یطیشرا نیچن. باشد داشته را احزاب یا ها سازمان رفتار بر ریتأث

 را رقبا ای همکار یها سازمان نیهمچن و یرسم ریغ و یرسم یها انجمن تواند یم امر نیا. است سازمان ارزش رهیزنج کی از فراتر

 داشته یریتأث است ممکن که ها سازمان ریسا راتیتأث تیمسئول توان ینم مثال، عنوان به. ، شامل شودکند یم شرکت آن در که

 تیموقع نیهمچن. دارد عهده بر را نفوذ تیمسئول سازمان کی که داشت خواهد وجود یطیشرا حال، نیا با . گرفت عهده بر راباشد 
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بصورت کامال  است ممکن. این در حالیست که سازمان باشد نداشته را نفوذ اعمال تیمسئول سازمان  آن، در که دارد وجود ییها

 . دهد انجام این کار را داوطلبانه صورت به اختیاری و یا اجباری و یا

 وجود ییها تیوقعماز اینرو آن بستگی دارد .  زانیم و تیماه به سازمان کی با ارتباط ایآ که ردیبگ میتصم است ممکن سازمان کی

 و گرید یها سازمان یها تیفعال و ماتیتصم توسط شده جادیا راتیتأث و رشیپذ تیمسئول سازمان کی آن در که داشت خواهد

 را برعهده خواهد داشت. ییها سازمان نیچن با آن یمنف اثرات کاهش ای یریجلوگ یبرا الزم اقدامات

 

 نفعانیذ تعامل و ییشناسا: 5-3بند 

 یعموم: 5-3-1بند 

 .است سازمان یاجتماع تیمسئول به یدگیرس یبرا یمرکز نفعانیذ تعامل و ییشناسا
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 نفعانیذ ییشناسا: 5-3-2بند 

 تواند یم منافع نیا که آنجا از آن دخالت دارد. منافع و سازمان کی تیفعال ای میتصم هر در که هستند یافراد ای سازمانها نفعانیذ 

 توسط شده جادیا رابطه باشد یرسم دینبا رابطه نیا. است شده جادیا سازمان با یا رابطه رد،یگ قرار ریتاث تحت سازمان کی توسط

 هرچند نباشد، آگاه نفعانیذ تمام از شهیهم است ممکن سازمان کی. ریخ ای هستند آگاه آن از نیطرف ایآ که دارد وجود منافع نیا

 بر تا یرندبگ ریتأث سازمان کی لیپتانس از است ممکن نفعانیذ از یاریبس ب،یترت نیهم به. کند ییشناسا را آنها تا کند تالش دیبا

 . بگذارند ریتأث آنها منافع

از اینرو  ، را بررسی کند.هستند، نماینده معتبر سازمان برای شناسایی و تعامل ذینفعان کنند یم ادعا که ییها روهگدیبا سازمان کی

 . شد نخواهد داده نشان میمستق طور به مهم منافع موارد، یبرخ در

 :کند مطرح را ریز سؤاالت دیبا سازمان کی نفعانیذ ییشناسا یبرا

 دارد؟ یقانون تعهدات یکس چه به سازمان نیا 

 رد؟یگ قرار سازمان یها تیفعال ای سازمان ماتیتصم ریتاث تحت یمنف ای مثبت طور به است ممکن یکس چه  

 کند؟ انیب را سازمان یها تیفعال و ماتیتصم به مربوط یها ینگران دارد احتمال یکس چه 

 ؟ است بوده لیدخ هنگامی که نگرانی های موردنیاز وجود داشته ، در این نگرانی گذشته در یکس چه 

 کند؟ کمکبه سازمان  خاص اثراتبرای  تواند یم یکس چه 

 بگذارد؟ ریتأث شیها تیمسئول به ییپاسخگو یبرا سازمان ییتوانا بر تواند یم یکس چه 

 شد؟ خواهد محروم مشارکت از یکس چه 

 رد؟یگ یم قرار ریتاث تحت ارزش رهیزنج در یکس چه 

 

 نفعیذ مشارکت: 5-3-3بند 

 کی ارائه بارا  یاجتماع تیمسئول به یدگیرس،  سازمان. باشد یم آن نفعیذ چند ای کی و سازمان نیب گفتگو شامل نفعانیذ مشارکت

 یاریبس یها فرم تواند یم منسجم و مستحکم مشارکتدر طی یک . آورد یم دست به خود، یها یریگ میتصم یبرا آگاهانه یمبنا

 نفعیذ چند ای کی به سازمان کی توسط پاسخ کی عنوان به تواند یم ای شود آغاز سازمان کی توسط تواند یم امر نیا. رد و بدل شود

 یا گسترده فیط تواند یم وده ش برگزار یرسم ای یرسم ریغ جلسات این امکان وجود دارد که در این خصوص همچنین .شود داده
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 مشاوره یها تهیکم جدول، دور یها بحث ،یعموم جلسات ،یآموزش یها کارگاه ها، کنفرانس جلسات، مانند مختلف یها فرمت از

 .کند دنبال را یساختار و منظم اطالعات و وب بر یمبتن یها انجمن ، یجمع گفتگوی مشاوره، مراحل ،یا

 

 یاجتماع تیمسئول یاصل موضوعات مورد در ییراهنما: 6بند 

 یعموم: 6-1بند 

توجه  ریز یاصل موضوعات به دیبا سازمان کی یها تیاولو نییتع و مربوطه مسائل ییشناسا ، یاجتماع تیمسئول دامنه فیتعر یبرا

 شود:

 سازمان حکومت 

 بشر حقوق 

 کار یها وهیش 

 ستیز طیمح 

 منصفانه اتیعمل 

 کننده مصرف مسائل 

 توسعه و جامعه مشارکت 

 لزوم صورت در ،یاصل موضوع هفت طول در ارزش، رهیزنج و یمنیا و سالمت به مربوط یها جنبه نیهمچن و یاقتصاد یها جنبه

 یاصل موضوع هفت از کی هر ریتاث تحت توانند یم زنان و مردان آن در که یمختلف یها راهبنابراین . رندیگ یم قرار یدگیرس مورد

 همراه بند نیا در موارد نیا. است یاجتماع تیمسئول به مربوط مسائل از یعیوس فیط شامل موضوع هر وجود دارد. زین رندیگ قرار

 . است شده داده شرح مربوطه انتظارات و اقدامات با

 

 یسازمان یحکومتدار: 6-2بند 

 یسازمان یحکومتدار از یاجمال یبررس: 6-2-1بند 

 یسازمان یحکومتدار و ها سازمان: 6-2-1-1بند 



 

  

27 

  .دهد یم انجام آن اهداف یریگیپجهت  را یریگ میتصم و شکل گرفته سازمان توسط که است یستمیس یسازمان یحکومتدار

 که یرسم ریغ یها سمیمکان و ندهایفرآ و شده فیتعر یساختارها اساس بر را حکومت یرسم سمیمکان دو هر تواند یم یحکومتدار

 یاصل تابع کی یسازمان یحکومتدار .دهد لیتشک،  کنند یم تیهدا را سازمان که یافراد و سازمان یها ارزش و فرهنگ با ارتباط در

 و اندازه به بسته ،یافشان گرده یها ستمیس. وجود دارد سازمان داخل در یریگ میتصم چارچوب نیا رایز است، سازمان نوع هر از

 کی توسط ها ستمیس نیامی باشد. متفاوت هستند، آن در که یاجتماع و یفرهنگ ،یاسیس ،یاقتصاد ست،یز طیمح و سازمان نوع

 .هستند سازمان اهداف یریگیپ تیمسئول و اقتدار یدارا که شوند یم تیهدا افراد از یگروه ای فرد

 

 یاجتماع تیمسئول و یسازمان یحکومتدار: 6-2-1-2بند 

 ردیبگ عهده بر را آن یها تیفعال و ماتیتصم راتیتأث تیمسئول تا است سازمان کی جادیا در عامل نیتر مهم یسازمان یحکومتدار

 .کند ادغام آن روابط و سازمان سراسر در را یاجتماع یها تیمسئول و

 عملبه آن  دیبا ها سازمان که یاصل موضوع دو هر یبرا را های خاصی یژگیو ،یاجتماع تیمسئول نهیزم در یسازمان یحکومتدار

را شامل  ،یاصل موضوعات ریسا به توجه با یاجتماع رفتار در سازمان ییتوانا شیافزا یبرا یابزار را بررسی می کند . همچنین کنند

 می شود.
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 مالحظات و اصول: 6-2-2بند 

 ،ییپاسخگو اصول نیا بنا شده باشد. یساز ادهیپ و یریگ میتصم به یاجتماع تیمسئول اصول یمبنا بر دیبا موثر یحکومتدار

 انسان به احترام و یالملل نیب رفتار یهنجارها به احترام قانون، تیحاکم به احترام نفعان،یذ منافع به احترام ،یاخالق رفتار ت،یشفاف

 .را شامل می شود ماندر یک ساز

 . را نیز در نظر بگیرد یاجتماع تیمسئول به مربوط مسائل و یاصل موضوعات ها، وهیشعالوه بر این اصول ، سازمان باید 
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 ها سازه و یریگ میتصم یندهایفرا: 6-2-3بند 

 مسئله شرح: 6-2-3-1بند 

 دهند.یم جیترو را آن از استفاده که هستند افرادی یاجتماع تیمسئول به مربوط یها سازه و یریگ میتصم یندهایفرا

 مقررات و نیقوان تحت یحت و دهیچیپ ،یرسم نهایا موارد، یبرخ در. است ساختارها و یریگ میتصم یندهایفرآ یدارا سازمان هر

 ستمیس ندها،یفرآ دیبا ها سازمان همه. دارند خود یسازمان یها ارزش و فرهنگ در شهیرو  یرسم ریغ آنها گرید موارد در ،دارند قرار

 بررسی نمایند. کنند، یم فراهم را یاجتماع تیمسئول یها وهیش و اصول اعمال امکان که را گرید یها سمیمکان ای و ساختارها ها،

 

 مربوطه انتظارات و اقدامات :6-2-3-2بند 

 شامل موارد زیر می باشد: آن یساختارها و سازمان یریگ میتصم یندهایفرا

 است یاجتماع تیمسئول به خود تعهد کننده منعکس که یاهداف و ها یاستراتژ جادیا. 

 دهد یم نشان را ییپاسخگو و یرهبر تعهد. 

 شود یم انجام یاجتماع تیمسئول اصول آن در که یفرهنگ یطیمح پرورش و جادیا. 

 

 بشر حقوق: 6-3بند 

 بشر حقوق یبررس: 6-3-1بند 

 بشر حقوق و ها سازمان: 6-3-1-1بند 

 .دارد وجودحقوق بشر   گسترده دسته دو. هستند آن عنوان تحت انسانها همه که است یاساس حقوق بشر حقوق

 یآزاد و قانون از قبل یبرابر ،یآزاد و یزندگ حق عنوان به حقوق شامل و است یاسیس و یمدن حقوق به مربوط اول رده بشر حقوق

 . است انیب

 حق غذا، حق کار، حق عنوان به یقانون حقوق شامل و است یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد حقوق به مربوط دوم ردهحقوق بشر 

 .شود یم یاجتماع مهیب حق و لیتحص حق سالمت، به یابیدست سطح نیباالتر
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 کار وهیش: 6-4بند 

 کار یها وهیش از یکل ینما: 6-4-1بند 

 کار یها وهیش و ها سازمان: 6-4-1-1بند 

می باشد. این کار می  سازمان داخل در شده انجام کار به مربوط یها وهیش و ها استیس تمام شامل سازمان کی از کار یها وهیش

فعالیت می کند،  آن در سازمان که ییها تیمسئول ای و خود میمستق کارکنان با سازمان کی رابطه از فراترو یا  یقرارداد کارتواند 

  کنترل می شود ، باشد.همانند محل کاری که مالک آن بطور مستقیم 

 و آموزش، اشتغال خاتمه،کارگران انتقال ،تیشکا و یانضباط یها هیرو باشد. یم کارگران ارتقاء و استخدام شامل کار یها وهیش

 .پاداش و کار زمان ژهیو به کار، طیشرا بر موثر عمل ای استیس گونه هر و ،یصنعت بهداشت و یمنیا بهداشت ،مهارت توسعه

 ،یجمعگفتگوهای  در انیکارفرما و کارگر یها سازمان مشارکت و یندگینما و کارگر یها سازمان شناخت شامل زین کار یها وهیش

 می باشد. مشاغل با مرتبط یاجتماع مسائل به یدگیرس یبرا جانبه سه مشاوره و یاجتماع یگفتگو

 

 یاجتماع تیمسئول و کار یها وهیش: 6-4-1-2بند 

 و یاقتصاد مشارکت نیمهمتر جمله از شده، انجام کار یبرا شده پرداخت خسارت جبران و دستمزد نیهمچن و مشاغل، جادیا

 ، به حساب می آیند.سازمان یاجتماع

. ابدی یم بهبود منیا و کامل اشتغال قیطر از یزندگ یاستانداردها .است یانسان توسعه در یضرور عنصر کی سازنده و دار یمعن کار

 به احترام بر یا عمده ریتأث کار یها وهیش. است یاجتماع مشکالت یاصل علت شیوه های کار و مسئولیت اجتماعی، وجود عدم

بسیار  ،یاجتماع عدالت ثبات یبرا یاجتماع یکارگر یها وهیش . از اینرودارند جامعه در موجود عدالت یمعنا به و قانون تیحاکم

 می باشد. یضرور

 

 ستیز طیمح: 6-5بند 
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 ستیز طیمح از یاجمال یبررس: 6-5-1بند 

 ستیز طیمح و ها سازمان: 6-5-1-1بند 

 از استفاده با است ممکن راتیتاث نیا. نگذارد ریتاث ستیز طیمح بر سازمانها یها تیفعال و ماتیتصمتا اند  شده واقع ها سازمان

 همراه آن، راتیتأث و عاتیضا و یآلودگ دیتول،  یعیطب یها ستگاهیز در سازمان یها تیفعال سازمان، تیفعال محل سازمان، منابع

 به که دیکن اتخاذ را کپارچهی کردیرو کی. باشندوجود داشته  دیبا ها سازمان خود، یطیمح ستیز اثرات کاهش یبرا.از اینرو باشد

، نظارت داشته  آنها یها تیفعال و یطیمح ستیز یامدهایپ و سالمت ،یاجتماع ،یاقتصادمات یتصم بر میمستق ریغ و میمستق طور

 باشد.

 

 یاجتماع تیمسئول و ستیز طیمح: 6-5-1-2بند 
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 دست از ها، ستگاهیز بیتخر ،یمیاقل راتییتغ ،یآلودگ ،یعیطب منابع کاهش جمله از ،یطیمح ستیز یها چالش از یاریبس با جامعه

 .است مواجه ،ییروستا و یشهر یها شهرک بیتخر و ها ستمیاکوس کل یفروپاش ها، گونه دادن

 شیافزاو  راتییتغ نیاباال می رود. از اینرو  مصرف سرانه نیز به طبع ،همواره رو به  افزایش می باشد  جهان تیجمع که همانطور  

 قابل ریغ یها حجم حذف و کاهش یبرا ها نهیگز ییشناسا به ازین. دهد یم شیافزا را جامعه سالمت و یانسان تیامن ، داتیتهد

 ستیز مسائل بوده و با داریپا فرد هر منابع مصرف که دیکن حاصل نانیاطم. بنابراین  دارد وجود مصرف و دیتول یالگوها و تحمل

 جامع، کردیرو کی به ازین آنها به یدگیرستوجه داشته باشید که . کنند یم برقرار ارتباط یجهان و یا منطقه ،یمحل سطح در یطیمح

 .دارد یجمع و کیستماتیس

 

 عادالنه اتیعمل: 6-6بند 

 عادالنه یاتیعمل یها وهیش از یکل ینما: 6-6-1بند 

 عادالنه یها وهیش و ها سازمان: 6-6-1-1بند 

انواع  نیب روابط شامل امر نیا.شود یم مربوط گرید یها سازمان با سازمان ارتباطات در یاخالق رفتار به عادالنه یاتیعمل یها وهیش

 عضو آنها که ییها انجمن و رقبا، ان،یمشتر مانکاران،یپ کنندگان، نیتام خود، یشرکا نیهمچن و ،یدولت یها سازمان و مجموعه ها

 ، می باشد.هستند

 روابط ،یاجتماع تیمسئول ،یاجتماع رفتار عادالنه، رقابت ،یعموم حوزه در مسئوالنه دخالت فساد، با مبارزه نهیزم در یعمل مسائل

 .ندیآ یم بوجود تیمالک حقوق به احترام و ها سازمان ریسا با

 

 یاجتماع تیمسئول و یاتیعمل عادالنه یها وهیش: 6-6-1-2بند 

 جینتا جیترو یبرا ها سازمان ریسا با خود روابط از سازمان که ینحو به عادالنه یاتیعمل یها وهیش ،یاجتماع تیمسئول نهیزم در

 گسترده طور به یاجتماع تیمسئول رشیپذ جیترو و یرهبر ارائه با توان یم را مثبت جینتا. شود یم مربوط کند، یم استفاده مثبت

 .آورد دست به سازمان نفوذ حوزه سراسر در یا
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 کننده مصرف مسائل: 6-7بند 

 کننده مصرف مسائل یکل ینما: 6-7-1بند 

 کننده مصرف مسائل و ها سازمان: 6-7-1-1بند 

 یها تیمسئولنیز  انیمشتر ریسا می دهند. این در حالیست که یم ارائه کنندگان مصرف به را خدمات و محصوالت که ییها سازمان

 . هستند استفاده قابل یتجار مقاصد یبرا انیمشتر یبرا عمدتا که یمسائل. دهند یم ارائه انیمشتر و کنندگان مصرف به را خود

 

 یاجتماع تیمسئول و کننده مصرف مسائل: 6-7-1-2بند 

 و سالمت از حفاظت منصفانه، یابیبازار یها وهیش مسائل، ریسا به مربوط یاجتماع یها تیمسئول با رابطه در کننده مصرف مسائل

 ،یضرور خدمات و محصوالت به یدسترس ،یخصوص میحر حفظ به یدسترس خسارت، جبران و اختالفات حل دار،یپا مصرف ،یمنیا

 کنندگان مصرف از حفاظت یبرا متحد ملل سازمان یها دستورالعملمی باشد. بنابراین  پرورش و آموزش و ریپذ بیآس یازهاین به

 .کند یم فراهم را داریپا مصرف و کننده مصرف مسائل مورد در یاساس اطالعات

 

 توسعه و جامعه مشارکت: 6-8بند 

 جامعه توسعه و مشارکت از یکل ینما: 6-8-1بند 

 آن در که دارند یجوامع با یا رابطه ها سازمانمسئله ای که در جوامع امروزی به وفور دیده می شود اینست که در حال حاضر 

 جامعه مشارکتاز اینرو  .کند کمک جامعه توسعه به بتواند تا باشد جامعه مشارکت اساس بر دیبا رابطه نیامشغول به فعالیت هستند.

 سازمان.کند یم کمک هستند، یمدن جامعه تیتقو به یعموم سالمت شیافزا دنبال به که ییها انجمن قیطر از ای جداگانه صورت به، 

 د.کن یم منعکس را یمدن و کیدموکرات یها ارزش آن، ینهادها و گذارند یم احترام جامعهبه  که ییها

 

 مالحظات و اصول: 6-8-2بند 

 اصول: 6-8-2-1بند 
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 استفاده قابل جامعه توسعه و مشارکت یبرا ریز خاص اصول است، شده مشخص 4 بند در که یاجتماع تیمسئول اصول بر عالوه

 :دیبا سازمان کی. هستند

  د.ریبگ نظر در آن توسعه راستایدرو  جامعه از یبخش عنوان به را خودیک سازمان باید 

 آنها با رابطه در یریگ میتصم یبرا جامعه یاعضا حقوق به توجه و شناختن تیرسم به. 

 و فرصت های موجود در جامعه. منابع رساندن حداکثر به یها راه 

 خ،یوتههار ههها سههنت ان،یههاد فرهنههگ، مثههال، عنههوان بههه .خههاص یههها یژگههیو بههه توجههه و شههناختن تیرسههم بههه 

 تعامل در جامعه و...

 ها وتالش منابع ات،یتجرب تبادل از تیحما ،ارزش کار شناختن تیرسم به. 

 

 سازمان کی سراسر در یاجتماع تیمسئول ادغام مورد در ییراهنما: 7بند 

 یعموم: 7-1بند 

 نیا .است کرده ییشناسا را مربوط به مسئولیت اجتماعی مسائل و یاصل موضوعات اصول، ،یالملل نیب استاندارد نیا یقبل مقررات

 یرو بر توانند یم ها سازمان موارد، اکثر در. کند یم فراهم یبهداشت یها سازمان در یاجتماع تیمسئول نهیزم در را ییراهنما بند،

 قرار عمل در را یاجتماع تیمسئولبتوانند  تا بررسی انجام دهند سازمان یها شبکه و ساختارها ها، استیس موجود، یها ستمیس

 موثر عوامل از یا گسترده فیط به توجه با ای شده و انجام دیجد یها روش به احتماال ها تیفعال از یبرخ. این در حالیست که دهند

 یبرا موثر یها ستمیس نیهمچن و ها تیفعال و یریگ میتصماز قبیل ، ییها کیتکن قبال است ممکن ها سازمان از یبرخ .بود خواهد

 توسعهکمتر یها ستمیساین امکان نیز وجود دارد که  از اینرو باشند. کرده جادیا دیجد یکردهایرو یمعرف ، یداخل یبررس و ارتباطات

 .باشند داشته یاجتماع تیمسئول ،ها جنبه ریسا ای یسازمان یحکومتدار یبرا ، افتهی

 

 یاجتماع تیمسئول به سازمان یها یژگیو رابطه: 7-2بند 

 چگونه می کند نییتع سازمان. همچنین است دیمف سازمان، سراسر در یاجتماع تیمسئول ادغام یبرا آگاهانه یمبنا کی ارائه یبرا

 یاجتماع تیمسئول به مربوط مسائل نییتع در نیهمچن یبررس نیا.می باشد یاجتماع تیمسئول به مربوط آن یدیکل یها یژگیو

 :باشد ریز موارد شامل دیبا یبررس.کرد خواهد کمک ،سازمان نفعانیذ ییشناسابه  یاصل موضوع هر در
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 اندازه و اتیعمل تیماه هدف، سازمان، نوع 

 جمله از کند، یم عمل سازمان آن در که ییها مکان: 

 مرتبط یها تیفعال و ماتیتصم از یاریبس جهت تنظیم و بررسی یقو یقانون چارچوب بررسی 

 یاجتماع یها تیمسئول بررسی دقیق 

 یاتیعمل مناطق یاقتصاد و یطیمح ستیز ،یاجتماع یها یژگیو 

 یاجتماع تیمسئول بر سازمان یخیتار عملکرد مورد در  اطالعات گونه هر 

 یقرارداد کار جمله از کارمندان، ای سازمان کار یروین یها یژگیو 

 یاجتماع تیمسئول به مربوط یخارج و یداخل نفعانیذ از ینگران 

 سازمان در یریگ میتصم تیماه و ها سازه 

 سازمان ارزش رهیزنج 

 

 سازمان کی یاجتماع تیمسئول درک: 7-3بند 

  دقت: 7-3-1بند 

 ،یاجتماع یمنف راتیتاثاز جمله  یواقع ییشناسا یبرا رانهیشگیپ و جامع ندیفرا کی ،یاجتماع تیمسئول نهیزم در مداوم طور به

 وجود دارد. راتیتأث نیا کاهش و اجتناب هدف با سازمان، یها تیفعال و ماتیتصم یمنف یاقتصاد و یطیمح ستیز

، شود. این در هستند گرید یها نقض ریسا ای بشر حقوق علت آنها که ییجا دیگران در رفتار ریتأث به منجر است ممکنالزم ،  دقت

 .باشد لیدخ ها درآن سازمان نیا است ممکن کهحالیست 

 هایی تیفعال آن در ای کند یم تیفعال آن در که را کشور نهیزمباعث می شود تا  سازمان کی برای الزم دقتوجود  ندیفرآ هر در

 ای اشخاص ریسا اعمال از یناش یمنف یامدهایپ لیپتانس و خود یها تیفعال یواقع اثرات و لیپتانس .ردیبگ نظر در شود، یم انجام

 را بررسی نماید. دارد ارتباط مرتبط یها سازمان با یتوجه قابل طور به آن یها تیفعال که یافراد
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