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پایداری سازمانی

شرکتی( راهبری)حکمرانی 

مدیریت تضاد اجتماعی حاصل از توسعه صنعتی

:شودمیخالصهزیرمقوله3بهمتعادلتوجهدر«شرکتیپایداری»مفهومدرپایدارکاروکسبمبنایواساس

-Peopleانسانهابهتوجه

-Planetزمینسیارهوزیستمحیطبهتوجه

-Profitکاروکسبوسودآوریبهتوجه

ف،تعریاینمطابق.می شودکنترلوهدایتسازمانآن هاطبقکهفرآیندهاییورویه ها•
ازسازمان،مختلففعاالنبینمسئولیت هاوحقوقتوزیعشرکتیراهبریساختار
وکردهمشخصراذی نفعاندیگروسهامداران،اجرایی،مدیرانمدیره،هیأتجمله
.می کندمشخصتصمیم سازیبرایرارویه هاییوقواعد



CSR نقشه راه

حکمرانی

اخالقیات
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توسعه پایدار نهادی و مسئولیت اجتماعی شرکتها

توسعه پایدار 
نهادی

اثرگذاری سازمانها بر سایر 
محورهای توسعه پایدار

مسئولیت 
اجتماعی 
سازمانی

شهروندی 
سازمانی

گزارش 
پایداری 
سازمانی



(EFQM)مسئولیت اجتماعی در مدل تعالی سازمانی 

خلق آینده ای پایدار

ان اطراف سازمانهای متعالی به وسیله بهبود عملکرد، تاثیر مثبتی بر جه: خلق آینده ای پایدار
اقتصادی، اجتماعی و محیطی درون جوامع متاثر از خود دارند در حالیکه بطور همزمان شرایط

.خود را پیشرفت می دهند



(EFQM)مسئولیت اجتماعی در مدل تعالی سازمانی 



ری کرده و به را اندازه گینتایج مهم مرتبط با جامعه به طور فراگیر سازمان های متعالی 
.آنها دست می یابند

مقیاس های ادراکی ( الف 
ازه ها از به عنوان مثال این اند. )این مقیاس ها، بیانگر ادراکات جامعه از سازمان است

و طریق نظر سنجی ها، گزارش ها، نشریات، گردهمایی های عمومی و مراجع رسمی
ح شده مطرمقیاس ادراکی ، برخی از اندازه ها که به عنوان (دولتی به دست می آیند

. است قابل طرح در شاخص های عملکردی هستند و بالعکس

شاخص های عملکردی ( ب 
، درک، این شاخص ها، شاخص هایی داخلی هستند که توسط سازمان به منظور پایش

.  گرفته می شوندبه کارپیش بینی ادراکات جامعه پیش بینی و بهبود عملکرد سازمان و 



ن فعالیت است که سازمان در آحداقل الزامات قانونی فراتر رفتن از چارچوب تعالی، 
. استدر جامعه انتظارات ذینفعان سازمانمی کند و تالش برای درک و پاسخگویی به 

استانداردهای اجباری

رقابت سازمانی: استانداردهای داوطلبانه



مزایای گزارش پایداری 

(المللیبینسطحدرویژهبه)سازمانیمحبوبیتوسازمانیرقابتتوانباالبردن•

خودودنبمتفاوتوبرتریداوطلبانه،استانداردهایانجامباهاشرکتعموما.ستاداوطلبانهاستانداردیک،GRIاستاندارد
طرفاز.نداردوجودتفاوتیلحاظاینازواندکردهاقدامرقیبانهمهرااجباریاستانداردهایواالرسانندمیاثباتبهرا

دیگرزمانهرازبیشاکنون.کنندکارالمللیبینمعاهدههایوقوانینبامطابقبایدهموارهها،شرکتازبسیاریدیگر
روپیشسالهایدرلذا.استشدهتررنگپرسازمانیهایفعالیتدراجتماعیوزیستیمحیطمالحظاترعایت

میتدوینراپایداریگزارشکههاییشرکتبنابراین.شدخواهندمالحظاتاینرعایتبهمجبورمختلفشرکتهای
.داشتخواهندجهانیوایمنطقهرقابتدررابهتریشانسکنندمیگزارشخودسایتدروکنند

اقتصادیصرفه جویی•
بازیافتآنسادهمثال.آمدخواهدپایینشرکتهایهزینهمواردازبسیاریدر،زیستیمحیطمالحظاترعایتبا

.هدمیدکاهشزیادیحدتاراکاغذخریدهزینهیکهاستشدهبازیافتکاغذهایاراستفادهوشدهاستفادهکاغذهای
همچنین.برسدحداقلبهکاغذازاستفادهتاشودالکترونیکیاداری،تبادالتاستممکنکهآنجاییتاجهتهمیندر
هر.شدخواهدکمترکربنانتشارمالحظه،قابلجوییصرفهبرعالوهسوختمصرفکاهشوسوختکاراییافزایشبا

.داشتخواهدپیدرراکربناکسیددیگازانتشارکاهشکیلوگرم3.16حدودسوختدرجوییصرفهکیلوگرم



مزایای گزارش پایداری 

Niche)ویژهبازارهایبهورود• Market)شرکتکمترفعالکهزیستیمحیطمشاغلوهاحوزهدر
ارمغانبهشرکتبرایرازیادینسبیبرتریویژهبازارهایاین. رودمیآنسراغایبیمه
آوردخواهد

آنارزشوبرندشهرتومحبوبیتافزایش•

سهامدارانوسرمایه گذارانذهندرمثبتتصویر•

دولتوجامعهبامثبتارتباط•

کارکنانرضایت•



مردم سود زمین
بُعداجتماعی بُعداقتصادی بُعدمحیطزیستی

سازمان 



(1991)کارول-هرم مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها

انسانی

اخالقی

حقوقی و قانونی

اقتصادی



رکتیششهروندی،شرکتیوجدانعنوانباآنازکهشرکتاجتماعیمسئولیتمفهوم
استایخودخواستهانضباطنوعیشود،میبردهنامنیزپذیرمسئولیتکاروکسبیا
.استشدهادغاماقتصادیهایبنگاههایفعالیتمدلدرکه

CSRتاسطریقیواستپایدارتوسعهدرکاروکسبسازمانهایهمکاریومشارکت
فرهنگ،ارزشها،بارازیستیمحیطواجتماعیاقتصادی،رویکردهایسازمانهاکه

لقابوشفافشکلیبهخودعملیاتیهایشیوهوتصمیمگیریساختاراستراتژیها،
ازمانسدروندررابهتریرویه هایوفرایندهانتیجهدروکنندمییکپارچهحسابرسی

.می بخشندبهبودراجامعهترتیباینبهوسازندمیجاریخود

(Corporate Social Responsibility)مسئولیت اجتماعی شرکت 



هتوسعدرمشارکتاخالقی،رفتارهدفباکهاستمستمرتعهدیCSRواقعدر
کلیطورهبوآنانخانوادهوکارنیرویزندگیکیفیتبهبودبرتأکیدبااقتصادی

ودشمیانجامشرکتهاتوسطکهاستداوطلبانهرفتاریکCSR.میشوداجراجامعه
انمیزکمترینبهخودفعالیتهایدررازیستیمحیطواجتماعینگرانی هایتا

.برسانند
موضوععنوانبه1950سالازولیشدمطرحمیالدیبیستدههدرابتدامفهوماین

هایشرکتمعتبرترینازبرخیکهمیدهدنشانجهانیتجربههای.شدپیگیریجدی
ایندر.گرفتهاندکاربهجدیطوربهراCSRمفهومخودعملیاتیبرنامههایدردنیا
نمایندگانمشارکتباCSRحوزهدرکهاستمعتبریاستاندارد26000ایزوراستا

حالدربزرگوکوچکشرکتهایازبسیاریوشدهعرضهوتدوینشرکتهاازبسیاری
.هستنداستاندارداینبکارگیری



مسوولیت اجتماعی یک استراتژی است،
!نه ابزاری برای امور خیریه

بهطوراجمالیمیتوانگفتکه

یعنیمسئولیت اجتماعی شرکتی 
شرکتهاچگونهکسبدرآمدمیکنند؟

ونهاینکه
چگونهدرآمدخودرادرامورخیریهخرجمیکنند؟



:مزایای مسئولیت اجتماعی برای یک سازمان
:ازعبارتندمنافعومزایااین.داردپیدرسازمانیکبرایرابیشماریاحتمالیمزایای،اجتماعیمسئولیت

نظیر)اجتماعیمسئولیتبامرتبطفرضهای،جامعهتوقعاتوانتظاراتازبهترشناختاساسبرترآگاهانهگیریتصمیمبهترغیب*•
اجتماعیمسئولیتعدمبامرتبطخطراتوتهدیدهاو(قانونیتهدیدوخطراتبهترمدیریت

سازمان(تهدید)بحرانمدیریتاقداماتبهبود*•

عمومیاعتمادافزایشوسازمانشهرتافزایش*•

باشدمیممتازشریکومالیوضعیتبهدسترسیشاملکهخودرقبایباسازمانرقابتافزایش*•

هایرشنگوهادیدگاهارائهطریقاز،نوآوریوابتکاربرایآنظرفیتوخودسهامدارانباسازمانرابطهارتقایوبهبود*•
سهامدارانازمتنوعیطیفباتماسوجدید

،استخداماییتوانبرمثبتتاثیرومردوزنکارگرانسالمتوایمنیارتقای،کارمندانروحیهوصداقت،وفاداریافزایش*•
کارمندانایفایوترغیب

ارزشبارعیفمحصوالتبازیافت،ضایعاتکاهش،آبوانرژیمصرفکاهشمنبع،راندمانووریبهرهازحاصلجوییصرفه*•
خامموادبهافزونروزدسترسدرو

خواریرشوهوسادف(عدم)فقدانو،منصفانهرقابت،مسئوالنهسیاسیامورطریقازمعامالتدرعدالتوپذیریاطمینانافزایش*•

خدماتیامحصوالتزمینهدرمشتریانبااحتمالیتعارضاتکاهشیاجلوگیری*•

محیطیخدماتوطبیعیمنابعتداومافزایشطریقازسازمانمدتبلنددوامبهکمک*•



مورد توجه در شرکتهای ایرانی حوزه های مسئولیت اجتماعی اهم 
حوزه ها

مسائل زیست محیطی

ایجاد و حفظ اشتغال

اخذ گواهینامه های رعایت حقوق مصرف کننده

اخذ گواهینامه تعالی سازمانی

حمایت های مالی

تدوین و انتشار منشور اخالقی

ایجاد مرکز ارتباط با مشتری

و ( ISO14001مدیریت زیست محیطی )، (ISO9001مدیریت کیفیت )ISOاستانداردهای اخذ  

...و (  ISO18001مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)

رعایت قانون حداقل حقوق و دستمزد کارگران

(Social Responsibility Investment)سرمایه گذاری مسئوالنه 

پرداخت مالیات



استراتژی سازمانی برای انجام مسئولیتهای اجتماعی سازمان

استراتژی انفعالی

استراتژی تدافعی 

استراتژی سازگاری

استراتژی آینده نگری

استالزامیکهآنچهازکمترحددرهابرنامهاجرایواجتماعی،هایمسئولیتانکار:انفعالی•

.ستاالزامیکهحدیدرهابرنامهکمتریناجرایوخصمانه،حالتبااما،اجتماعیهایمسئولیتپذیرش:تدافعی•

.استالزامیکههائیبرنامهتماماجرایواجتماعی،هایمسئولیتپذیرش:سازگار•

 .فراتر از آنچه که الزامی است، و اجرای برنامه ها پیش بینی کننده مسئولیت های اجتماعی:  آینده نگر•



مسئولیت اجتماعیسازمانهای ایرانی به رویکرد

نوع شرکتها
رویکرد 
انفعالی

رویکرد 
تدافعی

رویکرد 
سازگاری

رویکرد آینده 
نگر

رویکرد 
نامشخص

%15%4%16%38%27مالی و پولی

%29%0%21%28%32مینفت، گاز و پتروشی

%13%4%4%31%48صنعتی

%32%0%9%36%23خدماتی

%9%8%16%46%21فناوری اطالعات



نقش های اجتماعی شرکتها اهم موارد شناسایی -مطالعه موردی 
توسعه ورزش همگانیIMSگواهینامه استقرار سیستم مدیریت یکپارچه 

ارزیابی زیست محیطی طرحها و پروژه های موجود و جدیدISO9001گواهینامه مدیریت کیفیت 

توسعه زیرساختهای حمل و نقل ISO14001گواهینامه مدیریت زیست محیطی 

ICTو ITتوسعه زیرساختهای ISO18001گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 

اجتناب از فعالیتهای مغایر با ارزشها و هنجارهای جاری و قوانیننمونه کشوری در تکریم ارباب رجوع

اشتغال زایینمونه ملی در روابط عمومی

جذب نخبگان بومینمونه در صادرات غیر نفتی

پشتیبانی از فعالیتهای خیریه و عام المنفعهجزو یکصد شرکت برتر صنعتی کشور

...مساعدت مالی به افراد نیازمند، بیماران و مدیر نمونه در سطح وزارتی

ارتباط سازنده با ذی نفعانمدیر نمونه در سطح کشوری

تولید محصوالت با کیفیت بهتر جایزه پنج ستاره تعالی سازمانی در صنعت

ارایه خدمات فنی و مهندسی و خدمات پس از فروشتدوین و جاری سازی منشور اخالقی

صرفی اولویت تامین سوخت شهری در فصل زمستان و جایگزینی سوخت م

(علیرغم مشکالت فرایندی عملیاتی) با سوختهای مایع 

و گازاعزام نیروی انسانی متخصص و توانمند به سایر شرکتهای حوزه نفت

بهینه سازی و تکمیل زنجیره ارزشگسترش تجارت الکترونیکی

شفاف سازی معامالت خرید مواد اولیه و فروش محصوالتحمایت از کنفرانسها و همایشهای علمی

حمایت از تیم های ورزش قهرمانی







سالمت کارکنان، مشتتریان، حقتوق شتهروندی، نیتروی کتار، حکمرانتی و •
مسئولیت در قبال محصوالت و خدمات و فرایندهای ایمنی 

عملکرد اجتماعی 

حفظ منابع، کاهش ضایعات و متدیریت بتر آن، کنتترل مختاطرات محتیط •
زیستی، مدیریت انرژی، بهره بترداری از آ  و متواد، گازهتای گلخانته ای و 

انرژی های تجدید پذیر، تنوع زیستی

عملکرد محیط زیستی

نتان، توجه به پیامدهای اقتصادی وارد بر مشتریان، تتامین کننتدگان، کارک•
سرمایه گذاران و بخش های عمومی

عملکرد اقتصادی 

ابعاد مسئولیت  اجتماعی بنگاه ها



مهم است؟ CSRچرا در صنعت نفت 

در قبال جامعه مسئول هستیم زیرا از 
منابع انسانی، اقتصادی و طبیعی آن

استفاده می کنیم

به تحصیل اعتماد جامعه 
ه پیرامونی و رضایت و انگیز

کارکنان نیازمندیم

قتصاد، بر ابعاد توسعه پایدار یعنی بر ا
جامعه و محیط زیست تاثیر می 

گذاریم

قانون و مقررات الزام آور 
وجود دارد

قانون وزارت نفت

مصوبه شورای عالی محیط زیست

قانون برنامه پنجم توسعه

اساسنامه شرکت ملی نفت

قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت



وخاصاخصهایشبامختلفهایزمینهدرکشوریاستانداردشاخصهایبینتطبیقیمقایسهامکان•
بهتصمیمود،اندادهانجاممنطقههردرنفتیسازمانهایوشرکتهاکهاقداماتی(ارزیابیخود)ارزیابی
:هارونداصالح

پس از اجرای دستورالعملCSRچرخه بهبود عملکرد 

آموزش و آگاه سازی

ا، شناسایی ذینفعان، نیازه
نگرش ها، انتظارات

شناسایی موضوعات اساسی 
پایداری سازمانی

خود ارزیابی/ ارزیابی وداجرای برنامه های بهبCSRگزارش عملکرد 



مینته مایکروسافت، والت دیسنی، گوگل و بی ام دابلیتو بیشتترین شتهرت را در ز•
. دارا هستندمسئولیت اجتماعی شرکتی 

. بهترین درک را از شهروندی داردوالت دیسنی شرکت •

ارت بودنتد که در میان ده شرکت برتر قرار گرفتند به ترتیب عبپنج شرکت بعدی •
:  از

. دایملر، سونی، اینتل، فولکس واگن، اپل و نسله

شترکت هتایی کته در زمینته تمایل دارنتد درصد از مصرف کنندگان در جهان 73
.مسئولیت اجتماعی شهره هستند را به دیگران توصیه کنند



 Pepsi Refresh Projectکمپین

مشارکتمردموسازمانهایغیردولتیدربیانمشکالتوچالشهایاجتماعیشاانو❖
پیشنهادبرایرفعاینمعضالت

میلیوندالربودجهدرنظرگرفتهشد،بودجهایکهازبخاش20برایاجرایاینکمپین❖
ردحاصالشادهبازاریابیپپسیوبهجایصرفهزینهدرایجادتبلیغاتتلویزیونیوبیلبو

.بود



آسیب شناسی مسئولیت اجتماعی سازمان در ایران

.تمرکز دارد( و نه بهبود جنبه های مثبت) کاهش جنبه های منفی اقدامات سازمانها بیشتر بر •

توجه طرح ریزی و به اجرا گذاشته می شود و شرایط محیطی در پیاده سازی برنامه ها موردبه دور از واقعیت اقدامات و برنامه ها •

. قرار نمی گیرد

صورت می بی رغبتیدر بیشتر برنامه های سازمان، مشارکت و تعهد سازمانی و همکاری گروههای مختلف سازمان کامل نبوده و با •

.  گیرد

ات زیرساختی و هستند تا اقدام( و کسب وجهه برای مدیران وقت)کسب اعتبار کوتاه مدت سازمانها در برنامه های خود بیشتر به دنبال •

ارزش آفرین بلند مدت

جاری با بوده و خط مشیاز راهبردها و اهداف کالن سازمان مجزابیشتر برنامه های سازمانها و شرکتها در حوزه مسئولیت اجتماعی، •

. ودبرنامه های اجتماعی سازمان همخوانی ندارد و این موضوع باعث ناکارآمدی و کم اثر شدن اقدامات سازمان در این حوزه می ش



توسعه مدل مسئولیت اجتماعی

وهگرفتقراربازنگریمورداجتماعیمسئولیترویکرداساسبرسازمانبرحاکممتغیرهای،کالنسطحدر•

.فتگرخواهدانجامسطحایندرسازینهادینهفرایندوشوندمیتعریفباز...ومشیخطماموریت،انداز،چشم

نیاز،دمورمنابعتامینو(...وسازمانیواحدهایمسئولیتوهانقشتعیین)سازماندهیباکاروکسبسطحدر•

واحدییاستراتژیهاتدوینباسطحایندر.شودمیهدایتاجراییمدلسازیجاریواستقرارسازی،پیادهفرایند

بهویزیرطرحاجتماعیمسئولیتمختلفهایحوزهدرسازمانهایبرنامه(سازمانکالناستراتژیهایباراستاهم)

.شودمیگذاشتهاجرا

مدیریتهایسیستمدهی،انگیزشنظامکنترلی،نظاممانند)سازماناجراییرویکردهاینیزعملیاتیسطحدر•

یندفراوگردیدهتدوین(...ومدیریتبازنگرینظام،(...واجراییروشهایها،دستورالعملها،رویه)عملیات

.گرددمیسازیجاریارزیابیوکنترل



توسعه مدل مسئولیت اجتماعی

:دباشمیذیلمواردشاملاجتماعیمسئولیتسازینهادینهبرایکالنسطحدرسازماناقدامات

میزانورکتبرشنفعذیهرتاثیرگذاریمیزان)اساسبرآنهابندیاولویتوسازماننفعانذیشناسایی.1

(شرکتبراینفعذیهراهمیت

سازمانکاروکسببرموثرسازمانیبرونالزاماتوقوانینشناسایی.2

انداز،چشمردبازنگری)اجتماعیمسئولیترویکرداساسبرجدیدحاکممتغیرهایتدوینوبازنگری.3

(سازمانبرحاکمارزشهایوآرمانوماموریت



توسعه مدل مسئولیت اجتماعی

ازمانی بر بازنگری در استراتژیهای س: بازنگری در استراتژیهای سازمانی.4

اساس متغیرهای حاکم، نیازهای آتی، انتظارات ذی نفعان و اهداف 

ها و محقق نشده قبلی و تحلیل نقاط قوت و ضعف و شناسایی فرصت

.صورت می پذیرد( SWOT)تهدیدات

عانفعالیتهای سازمان بر ذی نفپیاده سازی فرایند ارزیابی پیامد .5

و تعهد به رعایت آنتدوین منشور اخالق حرفه ای .6

بازنگری در ساختار تصمیم گیری .7

نیازهای 

آتی

متغیرهای 

حاکم

اهداف 

محقق نشده

انتظارات 

ذی نفعان 



توسعه مدل مسئولیت اجتماعی

تمسئولیمختلفهایحوزهدرسازمانهایبرنامه،کاروکسبسطحدر•

:شودمیگذاشتهاجرابهوریزیطرحذیلاجتماعی

اقتصادی-مالیحوزه•

محیطیزیستحوزه•

انسانیمنابعحوزه•

جامعهالزاماتحوزه•
سطح کسب و کار و وظیفه ای واحدهای سازمانی

اقتصادی-حوزه مالی حوزه زیست محیطی حوزه منابع انسانی حوزه الزامات جامعه



توسعه مدل مسئولیت اجتماعی

:گیردمیقرارسازمانکاردستوردرذیلاقداماتاقتصادیحوزهدر

نفعانیذبرایافزودهارزشایجادوفعالیتهاتمامیدرآفرینیارزشبا:ارزشزنجیرهتکمیل•

نفعانذیوسازمانبرآنپیامدارزیابیوکاروکسبمخاطراتشناسایی•

هزودبازدگذاریسرمایهمقابلدرمدتبلندافقبازیرساختیگذاریسرمایهدرتوازن•

ازمالیویتجهیزاتانسانی،منابعتامین)افزاییارزشبرایمحلیوبومیتامینزنجیرهایجاد•

(...ومنطقه



توسعه مدل مسئولیت اجتماعی
حوزهایندر.استبیشتریاثربخشیوکارآمدیمتضمنفراواناجتماعیحساسیتهایوقانونیالزاماتبرعالوهمحیطیزیستحوزهدرسازمانفعالیتهای

:ازعبارتندذیلبخشهایدرسازماناقداماتاهم

سازماناقداماتوفرایندهاها،پروژهوطرحهامحیطیزیستپیامدهایارزیابی•

مواداتالفکاهش•

(...وسوختآب،برق،)انرژیمصرفدرجوییصرفه•

(...وفرارآلیترکیباتانتشارمحیطیهایآالیندهاحتراقی،ههایکورهگازیهایآالینده)هواآالیندهایکاهش•

(...وهاخانهتصفیهثانویآلودگیپساب،تصفیههایسامانه)پسابوآبهایاالیندهکاهش•

(...وکنترلیاقداماتپایش،هایسامانه)زیرزمینیآبهایهایهاالیندکاهش•

(...وشیرابهپسماندها،دفنیابازیابیمدیریتویژه،وعادیپسماندهای)پسماندهامدیریت•

life)عمرچرخهارزیابی• cycle)آنمناسبمدیریتوتولیدیمحصوالت

موادنقلوحملدرقانونیالزاماترعایت•



توسعه مدل مسئولیت اجتماعی

ایندرانسازماقداماتوبودهبرخورداربیشتریاهمیتازانسانیمنابعحوزهدرسازماناجتماعیمسئولیت

.داردسازماناجتماعیوجههواعتباربرفراوانیتاثیرحوزه،

بودخواهدذیلمواردشاملحوزهایندرسازماناقدامات

انسانیمنابعنگهداریوبکارگیریجذب،فرایندشفافیت•

سازمانانسانیمنابعتوانمندسازی•

ساالریشایستهبرابر،فرصتهایایجادخصوصدرشرکتمشیخطتدوین•

انسانیابعمنبرابردرسازماناجتماعیمسئولیتحوزهدرجدیدرویکردمطابقسازمانیساختاردربازنگری•

انسانیمنابعبرایپاکوایمنسالم،محیطیتامین•



توسعه مدل مسئولیت اجتماعی

وقوانینابتطابقبرایمسئوالنهتعهدباجامعه(عرفیوقانونی)الزاماترعایت،سازماناجتماعیمسئولیتتریناصلی

.باشدمینفعانذیبرایافزودهارزشایجادبرایقانونیالزاماتازفراتراقداماتی

:باشدذیلمواردشاملتواندمیسازماناقداماتبخشایندر

آنبهاحترامونفعانذیخصوصیحریمرعایت•

سازمانشدهارایهخدماتومحصوالتمورددرمسئوالنهبخشیآگاهیورسانیاطالع•

رقابتیضدعواملبامقابله•

(...ورشوه)سازمانیواداریفسادعواملبامقابله•

...وغیربومیافرادزنان،کارکودکان،کارخصوصدرالمللیبینکنوانسیونهایرعایت•



مفهومو.آیدمیشماربهحاضرعصردرمدیریتیجدیدپارادایمعنوانبهسازماناجتماعیمسئولیت

روشهایبانسازمانفعانذیتمامیمنافعتامینوشناساییبهتعهدومسئوالنهکاروکسبآناصلی

.باشدمیمناسب

ازفعاننذیمنافعدربهینهتوازنایجادونفعانذیمنافعبهسهامداران،منافعازدیدگاههاتغییر

.رودمیشماربهسازماناجتماعیمسئولیتبهتوجهاصلیپیامدهای

وقالبنتعییبرعالوهسازماناجتماعیمسئولیتنقشایفایبرایاجرایمدلتوسعهوسازیپیاده

.نمایدمیفراهمرااقداماتاثربخشیوعملکردارزیابیامکاناجرا،برایراهنماخطوط



26000اصول مسئولیت اجتماعی در استاندارد ایزو 

استاندارد گزارش دهی مسئولیت اجتماعی






