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 قدمت

 باستانعهد 

 (پیش از میالد  ۵۳۸-استوانه کوروش)حقوق بشر کوروش سند •

 به ششمیالدی توسط سازمان ملل  ۱۹۷۱در سال انتشار آن  

 زبان رسمی  

 :(سال قبل 2۵00)بقراط  سوگندنامه•

 باالترین اصل اخالق آن است که آگاهانه به کسی آسیب» 

 «.نرسانی  

 :امروز•

 :به استناد همین پند است که می گویدپیتر دراکر 

 آگاهانه به کسی ضرر نزدن، قاعده ی اصلی اخالق حرفه ای» 

 «.و قاعده ی اصلی اخالق در مسئولیت های عمومی است  
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 فتوت نامه ها و اخالق کسب و کار

و رساله های منسوب به جوانمردان در دوره های مختلف تاریخی ایران کتابها : فتوت نامه ها

و و فتوت در هر پیشه شیوه جوانمردی محسوب می شوند که اخالق عملی از است که بخشی 

 .می کنندصنف را تشریح 

 .استفتوّت نامه ها به سه زبان فارسی ، عربی و ترکی نوشته شده و شمار آن ها بسیار 

و سی و چهارمین الناصرلدین اهلل، ظاهراً نخستین فتوّت نامه ها در دورۀ ابوالعباس احمد ملقب به 

 .  شده اند، نوشته (ق.ه۶22ـ۵۷۵)عباسی آخرین خلیفه 
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 فتوت نامه ها و اخالق کار

موالنا حسین واعظ کاشفی   -سلطانیفتوت نامه •

 سبزواری

شهاب الدین عمر سهروردی   -سهروردیفتوت نامه •

 (اوایل قرن هفتم)

خسرو، مشهور به  ناصرالدین  -فتوت نامه ناصری•

  -فارسیفتوّت نامۀ منظوم نخستین )موالنا ناصری، 

 (اواخر قرن هفتم

کاشانی  عبدالرزاق کمال الدین -کاشانیفتوت نامه •

 (قرن هشتم)

 :(پیشه وران) اصناف فتوّت نامه های•

  شده داده نسبت پیامبران از یکی به پیشه ای هر ابداع 

 :مثالً است،

 (ع) ابراهیم حضرت  پیروان طباخان-

 (ع) لوط  حضرت پیروان چیت سازان-

 (ع) آدم حضرت:نانوایی و نمدمالی قصابی،      -

 (ع) ادریس حضرت :سالخی-

 (ع) شیث حضرت :بافی کرباس-

 فارسی سلمان :(سلمانی) پیرایشگری-
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 فتوت نامه ها و اخالق کار

 (مهران افشاری -فتوتنامه اصناف)رساله قصابان و سالخان 

(کردن خرج) کردن نفقه تعالی خدای راه در سالخان سنت و است تسبیح و (اهلل اال اله ال) تهلیل و تکبیر سالخان فرض که بگوی چیست؟ سالخان سنت و فرض :که پرسند اگر  

 .است

است راستی و پاکی قصابان سنت و فرض که بگوی چیست؟ قصابان سنت و فرض که پرسند اگر. 

الرحیم الرحمن اهلل بسم قصابان غسل و است ذِکر سالخان غسل :که بگوی چیست؟ قصابان غسل که پرسند اگر. 

ستانیدن انصاف و دادن انصاف قصابان احکام و است بودن دور مناهی از و کردن جدا باطل از را حق سالخان احکام که بگوی چیست؟ قصابان و سالخان احکام :که پرسند اگر 

 .است
ابن اخوه -الحسبةاحكام معالم القُربة في   
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 فجایع محیط زیستی و انسانی -ریشه های مفهومی در عصر جدید

 فجایع انسان ساخت•
 (چند نمونه)

 و شیمیایی مواد تولید) ۱۹۵0 دهه در ژاپن میناماتای ساحلی شهر در  Chisso شرکت فاجعه -۱•
 ( بعدی نسلهای روی آثار و نفر 2000 مرگ -دریا آب به در جیوه کردن رها

 
 سمی ابری) ۱۹۸4 در هند بوپال در Union Carbide آمریکایی کش آفت کارخانه در انفجار -2    
 (شهر در ایزوسیانات متیل گاز از
 

 نفر 4000 تا آمار) ۱۹۶۸در (اوکراین پریپیات شهر نزدیکی در) چرنوبیل ای هسته راکتور فاجعه -۳   
 (کشته

 
 در BP شرکت  Deepwater Horizon نفتی سکوی در انفجار) 20۱0 در مکزیک خلیج فاجعه -4   

 سطح از مایل ۱۳00 شدن آلوده – دریا به نفت بشکه میلیون 4.2 حدود شدن ریخته – مکزیک خلیج
  و دریایی گونه هزاران مرگ - منطقه ماهیگری و توریسم صنعت شدن فلج – فلوریدا تا تگزاس آب

  (پرندگان
 

  یک   از قدیمی درمانی رادیو منبع یک شدن دزدیده) ۱۹۸۷ سال در برزیل - گویانیا حادثه -۵   
 آلودگی برای نفر هزار ۱۱2 .شد نفر 4 مرگ باعث آن شدن دست به دست - متروکه بیمارستان

 (بدن شان در رادیواکتیو مواد از باالیی سطح دارای نفر 24۹ و آزمایش مورد رادیواکتیو
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 شرکتمسئولیت اجتماعی بی توجهی به نمونه هایی از پیامدهای 

 

 (1984) هند بوپال فاجعه•

 Union شرکت کارخانه از (ایزوسیانات متیل آفاتِ دفع) سمی گاز نشت•

Carbide  آمریکایی 

  .نفر 15000 تا 8000 منابع برخی قول به و نفر 2000 از بیش شدن کشته•

 بی دلیل به نفر هزار پانصد از بیش جسمی تنفسی و جسمی آسیب همچنین•

 .پیرامونی روستایی جوامع سالمت کننده تهدیدی مخاطرات به توجهی

 

Jahangardi
Stamp



 شرکتمسئولیت اجتماعی بی توجهی به نمونه هایی از پیامدهای 

 

 (2010) مکزیک خلیج فاجعه•

 در  مکزیک خلیج در آمریکا تاریخ نفت نشت و انفجار فاجعه بزرگترین•
 BP نفتی شرکت به متعلق دالری میلیون 560 نفتی سکوی

 نفر 11 شدن کشته•

  جبران برای تاکنون دالری میلیارد 13/5 قانونی های جریمه پرداخت•
 زیست محیط و انسانی خسارتهای

 BP شرکت المللی بین اعتبار کاهش•

 حادثه وقوع از روز 9 از پس شرکت سهام ارزش درصدی 22 کاهش•

 دالر میلیون 40 تا شرکت بازاری ارزش آمدن پایین•

 دالر میلیارد 20 = چاه نکردن ایمن   /   دالر میلیون 11 = چاه کردن ایمن•
 هزینه تحمیل

 !است هزینه پر کردن ایمن : نگاه•
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 واکنش ها به پیامدها 



 CSRشکلگیری مفهوم 

شکل گیری مفهوم  
CSR   از اواسط

 بیستمقرن 
کتاب هووارد )

 (1953-بوون

توجه ویژه دو  
صنعت نفت و 

دخانیات به مقوله 
CSR   در سطح
به خاطر )دنیا 

تاثیرات گسترده 
 (و منفی

  1990دهه اوایل 
تصویب و تهیه 

دستورالعمل های 
 CSRمربوط به 

در سطح بین 
 المللی 

 موضوعات تدوین
 واحد ایجاد و
  مسئولیت» 

 «شرکتی اجتماعی
 شرکت اکثر در

  نفتی های

 نهادهای گیری شکل
   با مرتبط المللی بین

 اجتماعی مسئولیت
 (GRI نظیر) شرکت

 چارچوب ارائه و
 دهی گزارش

 یکپارچه

 (۱۹۵۳-تاجراجتماعی کتاب مسئولیتهای )بوون، اقتصاددان آمریکاییهاوارد 
Social Responsibilities of the Businessman 

  تصمیم و ها سیاست پیگیری به تعهد از است عبارت تاجر یک اجتماعی مسئولیت
 .دارند قرار اجتماعی ارزشهای و اهداف راستای در که اقداماتی و ها گیری

 (1962 -خاموشبهار کتاب )خانم راشل کارسون، زیست شناس آمریکایی
زیاد آفت کش ها و دیگر نشان دادن تبعات زیانبار و خطرات جدی بکارگیری 

 زمینجانداران همه بشر و برای مواد شیمیایی مصنوعی 

جنبش محیط 
 زیستی

 Silentکتاب )
Spring-   خانم

  -راشل کارسون
1962) 

 «  !می کندگربه ها نگهداری احساساتی که از عصبی و پیردختری »
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 شرکت  عوامل محرک و الزام آور عمل به مسئولیت اجتماعی 

   اخالقی عوامل•

  و انسانها حیات تهدیدکننده روشهای از نیستند مجاز خود، کار و کسب توسعه و سودآوری بخاطر سازمانها•
 .بگیرند بهره زیست محیط

 قانونی عوامل•

  و داخلی قانونی الزامات با را خود باید سازمانها قانونی، های جریمه و قانون اعمال از پیشگیری  برای•
 . نمایند منطبق پایدار توسعه برنامه الزامات جمله از و المللی بین

 اقتصادی عوامل•

 پیرامون جوامع و آنان خانواده کارکنان، به توجهی کم حوادث، :غیرمستقیم و مستقیم) ساز هزینه عوامل•
 .سازمانهاست و شرکتها کار و کسب تداوم و پذیری رقابت برای مانعی عنوان به (...و  گاز و نفت صنایع

 دوستی نوع عوامل•

 ...و کودکان کار علیه اقدام ،(... و زنان) اقشار سازی توانمند اجتماعی، رفاه به کمک بشر، حقوق از حمایت•
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 شرکتمسئولیت اجتماعی نظرگاه ها در 

 (سود) فریدمن

-! $$The Business is Busine 

 !توانند نمی شده استخدام مدیران توانند، می کار و کسب مالکان-

-CSR (گیرد نمی تصمیم منافع خصوص در جامعه) !دموکراتیک غیر اساسا 

 

 (جامعه توسعه) مینتزبرگ هنری

   سیاسی و اجتماعی هم اقتصادی کنشگر هم :سازمان-

 آمریکا، ارتش برای ناپالم تولید داوکمیکال، شرکت) اجتماعی تر گسترده سطوح در تاثیر :اقتصادی تصمیمات-

 (نظامیان غیر علیه ممنوع -ویتنام در استفاده بعدها

 !بیند می اخالق از رها را سازمانها فریدمن-

 

 (مشترک ارزش خلق)پورتر مایکل

 خلق و کسب و جامعه آشتی مشترک، ارزش خلق = جامعه های چالش به رسیدگی + اقتصادی ارزش خلق  -

 .اعتماد
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 شرکتنظرگاه ها در مسئولیت اجتماعی 
 (Peter Druckerپیتر دراکر )پیوند دنیای مادی و دنیای اخالقی 

اگر به . برای شرکت مانند اکسیژن برای انسان استسود » 

قدر کافی از آن نداشته باشی، بیرون از بازی هستی، ولی اگر فکر 

می کنی که زندگی تو تنها نفس کشیدن است، واقعا چیزی گم 

 «  !کرد  ه ای

 
William B. Werther and David Chandler (2011), Strategic Corporate SociL Responsibility, 

Sage. P.15 
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 شرکتمسئولیت اجتماعی نظرگاه ها در 

 :ابزاری -۱

    /ثروت خلق و آوری سود برای ابزاری عنوان به اجتماعی مسئولیت 

 منافع کسب به منجر CSR  در گذاری سرمایه

 تاکید بر سودآوری

کنش سیاسی در ارتباط با نهادهای  
...(دولت و)قدرت   

پاسخ به انتظارات و مطالبات  
 اجتماعی

 در نظر گرفتن اخالق کسب و کار

 :اخالقی -4

  در .کار و کسب برای اخالقی ارزش نوعی عنوان به جامعه به توجه 

  .بدان عمل و اجتماعی مسئولیت قالب در ارزش نوع این گرفتن نظر

CSR اجتماعی تایید و شرکت برای مناسبی وجهه. 

 

 :اجتماعی یکپارچگی -۳

  و کسب تداوم /اجتماعی نیازهای با سازمان کار و کسب کردن عجین 

  و اجتماعی عملکرد حیث از CSR  /امر این به منوط آن توسعه و کار

 سازنده سازمان مالی

 

 

 :سیاسی -2

  به خود اجتماعی قدرت از باید و هستند اجتماعی نهادهای سازمان ها،

 .نمایند استفاده مسئوالنه طور

 



 شرکت  اجتماعی مراحل تحول مسئولیت 

   :اول مرحله•
 خیریه به مالی کمک با شرکتها آن طي که (Check Writing CSR) کشیدن چک مرحله به موسوم

  .کردند مي استفاده جامعه در خود تصویر بهبود برای ابزاری عنوان به بشردوستي موضوع از ها
CSR شد مي دنبال شرکتها بازاریابي بخش در معموال مرحله این در. 

 
 :دوم مرحله

  های فعالیت گزارشدهی همچنین و ها خیریه و بیرونی سازمانهای با استراتژیک همکاری مرحله این در
  به پاسخگویي در ضعف با مرتبط های چالش آن عمده دالیل از .گرفت قرار نظر مد مسئوالنه
  در را خود خاص فضای و خارج بازاریابي بخش از مرحله این در CSR .بود ذینفعان و مشتریان
 .بود نظر مد ریسک مدیریت در دفاعي تاکتیک یک عنوان به هنوز اما .آورد بدست سازمان

 
  قرار توجه مورد ذینفعان با مشترک ارزش خلق و یکپارچگی ایجاد مرحله این در :سوم مرحله
  به CSRمرحله این در .گردید یكپارچه و مرتبط شرکت کارکردهای تمام باCSR  و گرفت
  برای مشترک ارزشهای که است استراتژی بلكه نیست ریسک کاهش برای ابزاری عنوان

  مفهومي = CSV Creating Shared Value مفهوم .کند مي حفظ و ایجاد جامعه و شرکت
 کانوني محور .است شرکت اجتماعي مسئولیت و تجاری راهبرد از آمیخته ای که  و کار کسب از

CSV به وابسته متقابل بطور آن پیرامون جامعه سالمت و شرکت یک رقابت که است این  
  پیشرفت با را شرکت موفقیت مشترک ارزش رویكرد .دارند مشترکي انتفاع و بوده یكدیگر
 .مي زند پیوند اجتماعي

 
 

Philanthropy 
Corporate Social 

Responsibility (CSR) 
Creating shared value 

(CSV) 



 تعریف

 
 ساورد و فرنچ تعریف

   .نگذارند کنند، می کار آن در که اجتماعی زندگی بر سوء تاثیر که معنا این به ،سازمانها برعهده است ای وظیفه " سازمان اجتماعی مسئولیت

 از کننده مصرف کردن مطلع و غیراخالقی فعالیتهای به نپرداختن دراستخدام، نشدن قائل تبعیض ،محیط نکردن آلوده :چون وظایفی بر است مشتمل عموماً وظیفه این

  .افراد زندگی در مثبت مشارکت بر مبتنی است ای وظیفه همچنین .محصوالت کیفیت

 
  اروپا کمیسیون تعریف

 در و کارشان و کسب عملکردهای در را اجتماعی و محیطی زیست دغدغه های شرکتها، آن موجب به که است مفهومی ،(CSR) سازمانها/شرکتها اجتماعی مسئولیت

 .کنندمی  ادغام داوطلبانه صورت به ذینفعان با خود تعامل

 

 بارنی و ینگریف تعریف

 .دهد می انجام می کند، فعالیت آن در که معه ایجا به کمک و مراقبت ،حفظ جهت در سازمان که است تعهداتی و وظایف مجموعه اجتماعی، مسئولیت
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 ادامه -تعریف

   

  شفاف بطور زیست، محیط و جامعه بر (فرآیندها خدمات، محصوالت،)فعالیتهایش و تصمیمات پیامدهای و تاثیرات قبال در سازمان یک مسئولیت

 :گیرد دربرمی را ذیل موارد که اخالقی و

 جامعه رفاه و بهداشت شامل پایدار، توسعه در مشارکت

 ذینفعان انتظارات گرفتن نظر در

 المللی بین رفتاری هنجارهای با سازگاری و قوانین با تطابق

 .(نفوذ حوزه در) خود روابط در آن از استفاده و سازمان سراسر در اجتماعی مسئولیت سازی یکپارچه
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 شرکتمسئولیت اجتماعی برخی از مدل های 
 ( A. B. Carroll 1991 -هرم مسئولیت اجتماعی کارول)  

 
 
 
 
 

 مطلوب

  
  
  

 مورد انتظار

  
  
 

 الزم
  
  
 

 الزم
 
 
 

 
 
 
 

شهروند  
خوب  
 سازمانی

  
 

 اخالقی بودن

  
  
 

پیروی از  
 قانون

   
 
 

 سوددهی  
 
 
  



 (بخاطر  ضعف آن در ارائه قلمروهای مسئولیت اجتماعی شرکت و ارتباط متقابل آنها)در تکمیل مدل کارول 

 مسئولیت های مختلف با یکدیگر روابط پویا و متقابل دارند

 برخی از مدل های مسئولیت اجتماعی شرکت
 (200۸Aviva Geva-2008 -دوایر مقطع آویوا گِوامدل )  

 بشردوستانه

 قانونی

 اقتصادی

 اخالقی
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 مراحل و گام های پنجگانه

 تعریف سطح تحلیل : ۱گام

 (تحلیل ذینفعان)سطح تحلیل 

 ممیزی داخلی: 2گام

 ممیزی شرکت -ممیزی کارکنان

 ممیزی ذینفعان: ۳گام

 شناسایی و نقشه برداری از  ذینفعان

 اولویت بندی ذینفعان و مسائل: 4گام

 برنامه عمل مشخص: ۵گام

 تبدیل به فرآیندهای کسب و کار -ارتباط با ذینفعان

ز

 ر

 برخی از مدل های مسئولیت اجتماعی شرکت
 (و بانینلوشه -مدل مدیریت ذینفعان )  
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 برخی از مدل های مسئولیت اجتماعی شرکت
 (J. Ma 2012 -ما. جِی -ستاره ایمدل )  

 توصیه به توجه همزمان به شش گروه از ذینفعان

 سازمان/شرکت

 سهامداران

 جامعه

 محیط

 کارمندان

تامین 
 کنندگان

 مشتریان
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 (بروکن ویرت)مدل شبکه جایگاه یابی برند

 هدف -مدل برگرفته از تکنیک های بازار یابی موسوم به زنجیره وسیله

 

 :هدف شامل -وسیلهزنجیره 

 منافع یا ارزشهای نهایی
 (چه نفعی برای من دارد؟: ارزشها در زندگی افراد)

 

 (جنبه هاب عینی و ملموس یک محصول یا شرکت) خصلت ها

 (ارائه شده توسط محصول یا شرکت)پیامدها یا منافع

 :مثال شرکت ولوو

 : خصلت

 خودرو ولوو مجهز به سپر محکم 

 : منفعت

 تامین کننده امنیت 

 :ارزش نهایی

 به فکر خانواده ام هستم 

 

 :الهام بخشی محصول یا شرکت
 بازتاب دهنده ماموریت، اصول، ارزشهای مشترک

 

عنصر چهارم اضافه شده به 
 مدل

 :گام ها

 

  CSRتعیین جنبه های اهمیت : گام اول 

 در جایگاه یابی برند

تمایز در رقابت، جذابیت برای : معیارهایی نظیر)

ذینفعان، محصوالت مسئوالنه و دوستدار محیط زیست 

 ...(و

 CSRکشف فرصتهای : گام دوم

 برای پشتیبانی جایگاه یابی برند

نوآوری، ایمنی، طعم، سالمتی، : معیارهایی نظیر)

 (مشتری محوری

طراحی کمپین برای اطالع : گام سوم

 رسانی مسئولیت اجتماعی برند

 (به یک پیام کلیدی، جذاب، اثربخش CSRتبدیل )

 برخی از مدل های مسئولیت اجتماعی شرکت
 (ویرتبروکن -برندمدل شبکه جایگاه یابی )  



 مدل های مدیریتی -برخی مدل ها

 2۶000مدل ایزو  

یکپارچه سازی  

CSR 

 در کل سازمان 

 بالفعل بررسی دقیق و جامع جهت شناسایی اثرات بالقوه و 

 سازمانتعیین میزان ارتباط و اهمیت موضوعات اصلی برای 

 دامنه روابط و حوزه نفوذ سازمان

 اصلی اولویت بندی برای پرداختن به مسائل و موضوعات 

 CSRافزایش آگاهی و ایجاد شایستگی برای 

 CSRافزایش آگاهی و ایجاد شایستگی برای 

 شناسایی و برقراری ارتباط با ذینفعان و مشارکت آنها

 تدوین و اجرای برنامه ها، ارزیابی و بهبود آنها
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 اصول مسئولیت اجتماعی شرکت

 .باشد زیست محیط و اقتصاد جامعه، بر تاثیراتش پاسخگوی باید سازمان یک پاسخگویی

  تاثیرات و کند بیان را فعالیتهایش و تصمیمات سیاستها، دقیق و واضح باید سازمان یک شفافیت
 .نماید افشاء نیز را آنها احتمالی و قطعی

  .باشد درستی و برابری صداقت، اخالقی، اصول اساس بر باید سازمان یک رفتار رفتار اخالقی
 ( تاثیراتش و زیست محیط و زنده موجودات مردم، به سازمان توجه نشاندهنده)

احترام به منافع 
 ذینفعان

  داشته آگاهی آنها به نسبت و شمرده محترم را ذینفعانش حقوق و منافع باید سازمان یک
 .باشد

حاکمیت احترام به 
 .کند عمل قانونی الزامات با مطابق و بپذیرد را قانون حاکمیت باید سازمان یک قانون

هنجارهای احترام به 
 رفتاری بین المللی

  قانون حاکمیت اصل به که همچنان المللی، بین رفتاری هنجارهای به باید سازمان یک
 قانون نارسایی هنگام المللی بین میثاقهای طبق محیط حفاظت مانند) .بگذارد احترام است، وفادار

 (قانون اجرای عدم یا

احترام به  
 حقوق بشر

  «بودن جهانی» و «اهمیت» جنبه دو هر و بگذارد احترام بشر حقوق به باید سازمان یک
 .بشناسد رسمیت به را آن



 CSRارزیابی اصول 

 ؟سازمان اتن چیسترد اجتماعی  اصول مسئولیت ارزیابی شما از  وضعیت  
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 رعایتوضعیت 

 
 اصول           

بسیار   نامطلوب متوسط مطلوب بسیار مطلوب
 نامطلوب

/  اولویت نمره
 رتبه

5 4 3 2 1 

               پاسخگویی

               شفافیت

               رفتار اخالقی

               احترام به منافع ذینفعان

               احترام به حاکمیت قانون

               احترام به هنجارهای رفتاری بین المللی

               احترام به حقوق انسانی

 -   جمع نمره

 CSRارزیابی میزان رعایت اصول 
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 موضوعات مسئولیت اجتماعی

   برخی زیر موضوع ها          موضوع اصلی

 سازمانی/ حاکمیت شرکتی
  سازمان، های رویه و ها مشی خط انداز، چشم و ماموریت در اجتماعی پذیری مسئولیت انعکاس
 ...و فساد و جرم در شراکت از اجتناب

 :باید سازمان

 .باشد اجتماعی مسئولیت فعالیتهای در سازمان کارکنان سطوح تمام مشارکت برای مشوق .۱

 .کند ایجاد اجتماعی مسئولیت اساس بر عملکرد برای را اقتصادی غیر و اقتصادی مشوقهای از سیستمی .2 

  باالتر پستهای احراز جهت (...و زنان اقلیتها،) حاشیه در احتماال گروههای برای ای عادالنه فرصت .۳

 .نماید فراهم سازمان

 .کند ایجاد ذینفعان با را ای جانبه دو ارتباط فرآیند .4
 

 «.اصول و مسئولیتهای اجتماعی در آن تمرین شودسازمان ایجاد کند که و فرهنگی در محیط »
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  CSRمدیریت و سطح بلوغ 

 ابتدای راه

(CSR  به معنای رعایت قوانین و مقررات

 (الزامی

 میانه راه

ارتباط با ذینفعان و اجرای برخی )
 ( CSRبرنامه های 

 

 پیشرو 

سنجش انتظارات ذینفعان و  )
در  CSRقرار گرفتن -پاسخگویی

 (بطن استراتژی شرکت

مدیریت انفعالی 
 و دستوری

مدیریت تشویقی 
 و مشارکتی

مدیریت 
 استراتژیک

 موضوعات مسئولیت اجتماعی
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  CSRمدیریت و سطح بلوغ 

 
/ انواع مدیر
 مدیریت

 موضوعات مسئولیت اجتماعی

 ضد اخالقی
oراه سد =اخالقی معیارهای 
oاخالقی اصول با ناسازگار تصمیماتشان 
oسودآوری اندیشه در 

 غیر اخالقی
oاخالقی ضد نه /اخالقی نه 
oتصمیماتشان زیانبار تاثیرات به حساسیت عدم 
oخوش افرادی چند هر) اخالقی درک یا آگاهی فاقد  

 (نیت
oاخالقی راهنمای سان به قانون صریح نص به توجه 

 اخالقی
oشایسته رفتار و اخالقی هنجارهای به توجه 
oاز بهتر بسیار شرایط در عمل ترجیح /اخالقی رفتار حداقل مثابه به قانون 

 قانون حکم
oاخالقی دشوار تصمیمگیری شرایط در سازمان رهبری نقش ایفای 

oاخالقی غیر عامدانه 
  شخصی زندگی به مربوط صرفا اخالقی های انگاره)

 (کار و  کسب نه

oغیراخالقی ناعامدانه 
o(و قومی شرایط گرفتن نظر در بدون استخدام خشک ضوابط 

 ...۸0 وزن و ۱۸0 قد پلیس (...و نژادی
oآنها عواقب به توجهی کم و سازی مشروب و دخانی صنایع 

oترمیم پارتنرز توماس ماگوایر ساختمانسازی شرکت 
 آنها همسان بناهای ساخت و تاریخی اماکن

oکردن فراهم جهت قانونی تراکم سوم دو بکاربردن  
 ساختمانها برای باز فضای
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 موضوعات مسئولیت اجتماعی

   برخی زیر موضوع ها          موضوع اصلی

  فعالیتهای کاری کارکنان
 (محیط کار، زندگی)

 کسب و کار منصفانه

 محیط زیست

 (روانی و فیزیکی سالمتی و ایمنی) کارکنان برای ایمن محیط کردن فراهم -
   زندگی و اجتماعی های حوزه در توانمندسازی و آموزش کارکنان، خانوادگی و اجتماعی حمایت -
 کارکنان زندگی و کار میان تعادل -
   عادالنه دستمزد و حقوق پیشنهاد -
 ... کارکنان برای برابر های فرصت کردن فراهم -

 

 دامپینگ ضد -منصفانه رقابت-
 پیمانکاران و کنندگان تامین سازی توانمند-
 تامین زنجیره در اجتماعی مسئولیت به توجه -
 ... کنندگان تامین با مشارکت فرصتهای شناسایی  -

 طبیعی زیستگاههای حفظ-
 آلودگی کاهش-
 ضایعات مدیریت -
 انرژی در جویی صرفه -
 ... زیستی محیط عملکرد ارزشیابی -
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 موضوعات مسئولیت اجتماعی

   برخی زیر موضوع ها          موضوع اصلی

 موضوعات مصرف کننده

 توسعه جوامع محلی

 کننده مصرف سالمت و ایمنی از حمایت-
 مشتریان خدمات-
 بیشتر، کیفیت و عمر با محصوالت آن، بندی بسته و محصول مجدد استفاده و بازیافت قابل) پایدار مصرف-

 (.. کنترل قابل و حداقل اثرات با یا منفی اثرات بدون محصول

 (...و سالمت اشتغال، و مهارت توسعه آموزش،) محلی جامعه توسعه در مشارکت -
 عمومی سازمانهای و دولتی غیر سازمانهای با مشارکت -
 (محیطی زیست فرهنگی، اجتماعی، پروژه یک در شرکت امکانات و منابع از استفاده ) شرکتی داوطلبی فعالیت -
 ... (کارکنان فردی قابلیتهای و مهارتها از استفاده و کارکنان دواطلبانه فعالیتهای)کارکنان داوطلبی فعالیتهای از حمایت -

 حقوق بشر
 ...و بومیان و محلی جوامع حقوق رعایت-
 تبعیض بدون و برابر فرصتهای-
 ( تهدید با توام) کشی بهره و اجباری کار اعمال از پرهیز-
 کودک کار حذف-
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 ارزیابی

 (اقدام)موضوع        

بسیار   نامطلوب متوسط مطلوب بسیار مطلوب
 نامطلوب

/  اولویت نمره
 رتبه

5 4 3 2 1 

               تعیین استراتژی و اهدافی  نشاندهنده تعهد به مسئولیت اجتماعی

               رفتار نشاندهنده تعهد رهبری سازمان و پاسخگویی آن

ایجاد محیط و فرهنگی در سازمان جهت تمرین  مسئولیت 
 اجتماعی

              

 سیستمی از مشوقهای اقتصادی برای عمل بر اساس مسئولیت اجتماعی

 و مشوق مشارکت تمام سطوح سازمان
              

               (مالی، انسانی، طبیعی)استفاده بهینه  از منابع 

نیازهای فعلی و  )ایجاد تعادل میان نیازهای سازمان و ذینفعانش 
 (نسل آینده

              

 ایجاد فرصت عادالنه برای گروههای در حاشیه  

 جهت احراز مناصب باالتر( زنان، اقلیتهای قومی و نژادی)
              

 -   جمع نمره

 شرکت/ ارزیابی موضوعات مسئولیت اجتماعی سازمان
 (حاکمیت سازمانی)  
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 ارزیابی

 (اقدام)موضوع        

بسیار   نامطلوب متوسط مطلوب بسیار مطلوب
 نامطلوب

/  اولویت نمره
 رتبه

5 4 3 2 1 

 ایجاد فرآیند دوجانبه با ذینفعان

جهت شناخت منافع آنان ، عدم توافقها و مذاکره  و رفع  ) 
 (تناقضات

              

 زیر نظر داشتن اجرای تصمیمات

در انطباق با مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی به نتایج  )
 (فعالیتهای منفی یا مثبت سازمان

              

متعادل کردن سطوح اختیار، مسئولیت و ظرفیت افراد  
 تصمیم گیر در سازمان

              

بازبینی و ارزیابی مستمر روندهای حاکمیتی سازمان و 
 اصالح و تغییر و ابالغ تغییرات

              

 -   جمع نمره

 شرکت/ ارزیابی موضوعات مسئولیت اجتماعی سازمان
 ادامه -(حاکمیت سازمانی)  
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 ارزیابی

 (اقدام)موضوع        

بسیار   نامطلوب متوسط مطلوب بسیار مطلوب
 نامطلوب

/  اولویت نمره
 رتبه

5 4 3 2 1 

               با جامعهمشارکتی برنامه  تدوین و اجرای

               آموزش و فرهنگ

               اشتغالزایی و توسعه مهارتها

               توسعه فناوری و دسترسی به آن

               ایجاد ثروت و درآمدزایی

               بهداشت و سالمت

               در توسعه زیرساختهاسرمایه گذاری 

 -   جمع نمره

 شرکت/ ارزیابی موضوعات مسئولیت اجتماعی سازمان
 (مشارکت در توسعه جامعه)  

Jahangardi
Stamp



 
 پایدارمسئولیت اجتماعی و توسعه شاخصهای 

 (هزارهتوسعه پایدار )  
 CSRو موضوعات   شاخصها 

 (GRIوشاخصهای  26000استاندارد )
 توسعه پایدار شاخصها و موضوعات عمده

 (ملل متحد و توسعه هزاره سازمان)

   زیست محیط
 اولیه مواد پسماندها، پسابها، گازها، انتشار -زیستی تنوع -آبها)
 (...و

 و دریاها ، اقیانوسها -( land) زمین -اتمسفر -طبیعی بالیای
 زیستی تنوع - شیرین آب -ساحلی مناطق

 جامعه توسعه
 مشارکت بهداشت، و ایمنی فساد، رفع و کاهش محلی، جوامع توسعه) 

 (...و توسعه برای

 -آموزش به همگان دستیابی -فقر کنی ریشه -زندگی کیفیت
 -بهداشت و سالمت  -زنان توانمندسازی و جنسیتی برابری
 ..و مشارکت اجتماعی، سرمایه -کودکان  میر  مرگ کاهش

  بشر حقوق
  اقشار از حمایت اجباری، کار رفع امنیت، بومی، افراد حقوق)   

 (...و تبعیض عدم ضعیف، اجتماعی

// // // 

 ،(هایشان خانواده و) سازمان و شرکت کارکنان
 مصرف نفتی، مناطق محلی جوامع مشتریان،) بیرونی ذینفعان 

 (...و پیمانکاران و کنندگان

// // // 

 

 عادالنه کار و کسب و  اقتصادی فعالیت
  بازاریابی، ارتباطات مشتری، بهداشت و ایمنی بازار، در حضور) 

 (...و مستقیم غیر اقتصادی تاثیرات

 و تولید والگوی جهانی اقتصاد در مشارکت - اقتصادی توسعه
 ...و بازار به دسترسی -مصرف

 و مشارکتی معنای در(Governance)-  داری حکومت ( مسئوالنه مدیریت) شرکتی یا سازمانی حاکمیت
 مسئوالنه اقدام و مدیریت ترویج جهت در و دموکراتیک



 گزارش پایداری
 جهانی توسعه پایداراهداف 

 پایان دادن به فقر ۱

 گرسنگیپایان دادن به  2

 و ارتقاء رفاهزندگی سالم  ۳

 کیفیتآموزش با  4

 جنسیتیبرابری  ۵

 وفاضالبدردسترس بودن آب سالم  ۶

 به صرفهو مقرون دسترسی به انرژی پاک  ۷

 و کار شایستهرشد اقتصادی پایدار  ۸

 زیرساخت ها، نوآوری و صنعتارتقاء  ۹

 کاهش نابرابری ۱0

 آورشهرها وجوامع پایدار وتاب  ۱۱

 پایدارالگوی تولید ومصرف  ۱2

 اقلیماقدامات جهت مبارزه با تغییرات  ۱۳

 از اقیانوس و دریاهااستفاده پایدار  ۱4

 اکوسیستم و تنوع زیستی ۱۵

 و صلح آمیزپایدار جامعه ی  ۱۶

 پایدارجهانی برای توسعه مشارکت  ۱۷
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 برخی مراجع جهانی ناظر
 و کنترل کننده  

 پایدار توسعه اهداف
Sustainable Development 

Goals 

  پرداخت منصفانه، تجارت انجام پاسخگویی، و شفافیت درآمد، کم تولیدکنندگان برای آفرینی فرصت

  و جنسیت برابری تبعیض، عدم به تعهد اجباری، کار و کودک کار استفاده عدم منصفانه، قیمت

  گسترش ظرفیت سازی، از پشتیبانی خوب، کار شرایط انجمن ها، آزادی و زنان اقتصاد توانمندسازی

 .محیط زیست رعایت منصفانه، تجارت

The world's largest corporate sustainability initiative 



 مفهوم خط مبنایی سه گانه

 ارکان سه گانه توسعه پایدار
شرکتاقتصادی و محیط زیستی یک اجتماعی، ارزیابی سه گانه در مورد عملکردهای معیارهای   
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 CSRدر جهتگیری کنشی عمده سه 

 پاسخ به تاثیرات

پاسخ به بحران ها 

اجتماعی، سیاسی، )

 ...(طبیعی 

 پاسخ بشردوستانه

 نسبی تلفیقی جهتگیری

 برندسازی  
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 سنخ شناسی مسئولیت اجتماعی شرکتی  

 : (pet projects)«اهمیت بی های پروژه»•

  قیل  با ای پروژه چنین است ممکن حالیکه در .کند می بازتاب را ارشد مدیر  یک  فردی عالئق عمدتا        

 دنبال به جامعه برای هم و شرکت برای هم را منفعت حداقل ولی شوند، آغاز فراوان هیاهوی و  قال و

 .دارد

 :یکطرفه های فعالیت•

 منافع خیریه، امور در مثال عنوان به .هستند طرفه یک معموال اما ،می کند رضایت ایجاد طرفین برای      

   .(ندارد ثمری شرکت برای نیک نام جز به اما) شود می جامعه نصیب زیادی

 :تبلیغاتی فعالیت های•

   .شود نمی جامعه عاید منفعتی چندان و است کار و کسب برای شهرت ایجاد بر سعی تمام       

 :پایداری و مشترک ارزش ایجاد فعالیت های •

  مشارکت و همکاری» طریق از (ذینفعان) جامعه و کار و کسب میان مشترک های ارزش ایجاد        

  باشد می اعتبار افزایش از فراتر کار و کسب تمرکز  ، اقداماتی چنین در .(Smart Partnering) «هوشمندانه

  (زیستی محیط و اجتماعی اقتصادی، انسانی،) منابع تقویت و حفاظت و
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 تاثیرات و پیامدهای فعالیت سازمان

 !تغییــــــر

 (پابلو رنودا ... )هب آرامی می میری اگر
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 تاثیرات و پیامدهای فعالیت سازمان

 Footprint -ردپا
(Impacts and Sutainability) 

 –ردپای اجتماعی 
Social Footprint 

 Carbon –ردپای کربن 
Footprint 

 –ردپای اکولوژیکی 
Ecological Footprint 

 Water –ردپای آب 
Footprint 
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 ؟انشی از فعالیت  سازمان شما  رد جامعه   چیست اتثیرات و ایپمداهی  مثبت و یا منفی 

 تاثیرات و پیامدهای فعالیت سازمان
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 تاثیرات و پیامدهای فعالیت سازمان

  

 ردیف
                                                                                                                             

 تاثیرشدت  
 تاثیرنوع         

بسیار 
 شدید

بسیار  اندک متوسط شدید
 اندک

 وزن تاثیر
 (۱0تا  ۱)

 نمره
عدد طیف )

 (ضربدر وزن

اولویت
 رتبه/ 

۵ 4 ۳ 2 ۱ 

 2۸ ۷       ×   نقل و حمل وضع  بهبود و جاده  ساخت :مثال ۱
(۷×4) 

 

2 

 ۱ ۵0 ۱0         × محلی کار و کسب رشد و  محلی خرید :مثال 2

 ۱ 24 ۸     ×     جوانان بیکاری افزایش :مثال ۳

                 آلودگی هوا، آب های سطحی: مثال  4

...                   

 -   جمع نمره  
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 Materiality: متریالیتی

•Materiality 

 :از عبارتست (پایداری مهم موضوعات)
 کار و کسب برای که زیستی محیط و اجتماعی موضوعات (تعیین) تعریف•

 .هستند اهمیت دارای ذینفعان و
 

  ذینفعان و سازمان چالشهای و تاثیرات حسب عمده بطور موضوعات این•
   .شوند می تعیین

 
 آنها درصد ۸0 از بیش ،(شرکت 2۵0) جهان شرکتهای بزرگترین از•

 .اند کرده تعیین و شناسایی را خود پایداری مهم موضوعات
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 Stakeholders -ذینفعان 
 

 ذینفع کیست؟
 :2۶000ایزو 

 .باشدداشته سازمان نفعی تصمیم یا فعالیت در هر هر فرد یا گروهی که 
 

 :جی آر ای
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درون سازمانی 

 برون سازمانی 

 هایشان خانواده و سازمان کارکنان جامعه

 (انسانی اجتماعات) اجتماعی محیط

   طبیعی محیط   

 برقراری سبب امر همین .پذیرد می تاثیر سازمان یک فعالیتهای و تصمیمات از منافعشان که هستند گروههایی یا اشخاص

 (...و کسبه ،دستگاه ها کشاورزان، ،کارکنان شرکاء، سهامداران،)  .گردد می سازمان و ذینفعان میان ارتباط

  .گذارند می تاثیر آن بر یا پذیرند می تاثیر سازمان از یا که هستند کسانی



 شناسایی ذینفعان

 :برخی پرسشها جهت شناسایی ذینفعان    
 سازمان به چه کسانی تعهدات قانونی دارد؟/ شرکت. ۱•
فعالیتها و تصمیمات شرکت بر چه افرادی ممکن است تاثیر  . 2•

 داشته باشد؟
چه اشخاصی احتماال در رابطه با تصمیمات و فعالیتهای  . ۳•

 شرکت ابراز نگرانی خواهند کرد؟
چه کسی می تواند به شرکت برای مدیریت تاثیرات خاص  . 4•

 (تاثیر گذاری بر شرکت)فعالیتهایش کمک کند؟  
چه کسانی می توانند تصمیمات و فعالیتهای سازمان را تحت  . ۵•

 تاثیر قرار دهند؟



 شناسایی ذینفعان

 
 شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی ذینفعان

 

 !سورتینگ
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 (غیرفعال) ساکت -۱

 خواسته های اساس بر لزوما نه شرکت بر نفوذ قدرت دارای

 (ضرورت و فوریت بدون)ضروری

 (اختیاری)محتاط -2

  ضروری و فوری خواسته و قدرت بدون اما مشروعیت دارای

 (خواهان) متقاضی -۳

  مشروعیت و قدرت بدون ولی ضروری خواسته های دارای

 (حاکم) مسلط -4

 قدرت و مشروعیت دارای

 خطرناک -۵

 مشروعیت فاقد اما قدرت و ضرورت دارای

  (محتاج) وابسته -۶

 قدرت فاقد اما ضروری و مشروع خواسته های دارای

 قطعی -۷

 ویژگی سه هر دارای

 ذینفع غیر -۸

 ویژگی سه بدون

 شناسایی و اولویت بندی ذینفعان 
 (مدل میچل و همکاران)مشروعیت -قدرت -شاخص فوریت

ویژگی، دارای اولویت باالتر ۳یا  2ذینفع دارای   



 ذینفعان  و اولویت بندی شناسایی
 (منفعت)نفوذتمایل به  –قدرت نفوذ ماتریس  

 (Johnson and Scholesمدل )

 منافع باال اما ذینفعانی که قدرت 
 پایین دارند

  باید می شود جلب رضایتشان که اندازه ای به
  اندازه ای به نه اما ؛شود رسانی اطالع آنها به

  افراد این .شوند خسته شرکت با تعامل از که
  شرکت پروژه جالب و کلی مزایای از باید

  از حمایت به الزم زمان در تا باشند باخبر
 .بپردازند شرکت

هم قدرت پایین هم منافع ذینفعانی که   
 پایین دارند

  نباید اما داد، قرار نظر زیر بایستی را افراد این
  حوصله بیهوده، و اندازه از بیش ارتباطات با

 هدر نیز را خود وقت نباید و برد سر را آنها
 .داد

 منافع ذینفعانی که هم قدرت باال هم 
 باال دارند

  را تالش بیشترین باید که هستند کسانی افراد این
  با تعامل و رسانی اطالع داشتن، نگه راضی برای

 .برد کار به آنها

 پایین اما منافعذینفعانی که قدرت 
 باال دارند 

 رسانی اطالع پروژه و شرکت مورد در باید افراد این 
 داده اطمینان آنها به و شود صحبت آنها با باید .گردند

 این .است مدیریت قابل یا ندارد وجود مشکلی که شود
  به پروژه جزئیات در موارد از بسیاری در می توانند افراد

  . کنند کمک شرکت

ت نفوذ
 قدر

 (منافع)نفوذ به تمایل 
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 (منفعت)نفوذ تمایل به  –نمونه ماتریس قدرت نفوذ 



 ذینفعان  و اولویت بندیتمرین شناسایی 
 (منفعت)نفوذتمایل به  –قدرت نفوذ ماتریس  

 (Johnson and Scholesمدل )

 منافع باال اما ذینفعانی که قدرت 
 پایین دارند

هم قدرت پایین هم منافع ذینفعانی که   
 پایین دارند

 منافع ذینفعانی که هم قدرت باال هم 
 باال دارند

 پایین اما منافعذینفعانی که قدرت 
 باال دارند 

ت نفوذ
 قدر

 (منافع)نفوذ به تمایل 
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 شناسایی ذینفعان

 (واقعی)نیـــــــــــــازها 

 (کاذب -واقعی)انتظارات 

 مطالبات

 ؟
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 ریسک اجتماعی، مسئولیت اجتماعی

 
 عوامل عمده ظهور ریسک اجتماعی

 (ترکیبی از عوامل)
 

 

چالش های موجود در 
 بستر اجتماعی و محیطی

 
فقر، ضعف زیرساختها، 

  -تعارضات قومي
 ...قشری، کمبود آب  

 ذینفعان
 

ساکنان جوامع محلي،  
پیمانكاران، کارکنان، 

 ...کارگران، سمن ها 

 اهرمهای اجتماعی
 

تحریک شبكه های  
بزرگ ذینفوذ  مانند  
نمایندگان، افراد تاثیر  

گذار بر باورهای  
عمومي، اعتصابات و  

 ...تحریمهای عمومي

 درک منفی
 

اطالعات صادر شده از 
منابع اطالع رساني  

 رسمي در مورد سازمان
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 ریسک اجتماعی، مسئولیت اجتماعی

 
 مدیریت ریسک از طریق مشارکت با ذینفعان

 
 

 

 
شناسایی نیازها، 

انتظارات،اولویتها، 
 موضوعات اساسی

تصمیمگیری و برنامه  
 اجرای برنامه ریزی

 ارزیابی و اصالح برنامه
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 چالشها و ذینفعان

 انشی از اتثیرات چالشهای
 سازمان اتن

مند  ؟کدا

 ردخت لکشم
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 CSRچرخه بهبود عملکرد 

 آموزش و آگاه سازی

 شناسایی ذینفعان، نیازها، نگرش ها، انتظارات

موضوعات اساسی پایداری شناسایی وتعیین 
 (مشی و استراتژی خط )سازمان / شرکت سازمانی 

 ارزیابیخود / ارزیابی
برای نیازها و انتظارات ذینفعان چه برنامه ای داریم یا )

 ) نداریم

 اجرای برنامه های بهبود CSRگزارش عملکرد 

Jahangardi
Stamp



 مثبت عمل به مسئولیت اجتماعیبرخی نتایج 
 ...(و  EFQMبنیاد مدیریت کیفیت اروپا )

 (فراملی ملی، محلی،) محیط و جامعه پایدار توسعه تحقق در سهم و آفرینی نقش

 خدمات و تولید های هزینه کاهش و  بحران و ریسک مدیریت

 کارکنان کارآیی انگیزه، رضایت، افزایش

 سازمان در کارآمد ی نیروها و کارکنان نگهداشت

 جامعه و گذاران سرمایه مراجع، دولت، به (خوشنامی) سازمان از مطلوب تصویر ارائه

 رقابتی مزیت و ذینفعان اطمینان و اعتماد افزایش

 ها پروژه و عملیات پیشبرد تسهیل

   ...و المللی بین الزامات و قوانین و استانداردها استقرار برای زمینه ایجاد

CSR  یک سرمایه گذاری سودآور است نه یک عامل هزینه زا 
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 شرکتمسئولیت اجتماعی سرمایه گذاری در 

 شرکتهای بین المللی -برخی نمونه ها



 شرکتمسئولیت اجتماعی سرمایه گذاری در 

 شرکتهای هندی -برخی نمونه ها
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   2020 -2۱طی سال 

 (کرونا با مقابله) سالمت حوزه در روپیه میلیون ۳۱۸۱2  مجموعا

 

 

 شرکتمسئولیت اجتماعی سرمایه گذاری در 

 شرکتهای هندی -برخی نمونه ها
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 مسئولیت اجتماعی و برندها

درصد بسیار باالیی از مشتریان تصویر مثبتی از برندهایی 

 محیط زیستی دارند که فعالیت های مثبت اجتماعی یا 

 .انجام می دهند

 Jeff Bezos -جف بیزوس

 مدیر عامل سابق شرکت آمازون، صاحب رسانه و کارآفرین)

 (آمریکا-در زمینه اینترنت 
 

برندینگ یعنی همان چیزی که مردم پشت سر شما »
 «  !می گویند
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 مسئولیت اجتماعی و برندها

   دارند برندهایی از مثبتی تصویر مشتریان از باالیی بسیار درصد
 .می دهند انجام زیستی  محیط یا اجتماعی مثبت فعالیت های که

 International-نتایج یک تحقیق چاپ شده در ژورنال بین المللی پژوهش در بازاریابی
Journal of Research in Marketing»،  2004در سال 

ارائه اطالعات به دو گروه از  
افراد درباره یک شرکت نفتی  

 Oil Co -اُویل کونام فرضی با 

شرکت از نظر محیط زیستی بسیار مسئوالنه رفتار می کند و هر سال این 
در میان چهارده شرکت، رتبه اول را در فعالیت های محیط زیستی به 

 .دست آورده است

شرکت در طی سال های مختلف، مقام چهاردهم را بین چهارده این 
 .شرکت به دست آورده است

سبب بروز مشکل برای صد  ها خودرو شده «  اویل کو»تولیدات نفتی 
 .  است

برای گروه 
 اول

برای گروه 
 دوم

اعالم به هر دو 
 گروه

 :گروه اول
نظر مثبت داشته و مقصر را توزیع کنندگان شرکت درباره   

 .خارجی،که تحت کنترل این شرکت نفتی نبودند، معرفی کردند
 

 :دومگروهی 
 .بسیار بیشتر این شرکت نفتی را مقصر شناختند  

« همچون شهرت مناسب در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت
 شرکت یک نوع بیمه برای 

 
 ،را اجتماعی شرکت   های دارای فعالیت  مسئولیت ذی نفعان

مورد گذشت قرار می دهند و تقصیر  آن ها را راحت تر 
 .می کنندخارج از شرکت معطوف به مشکالت 
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 برندهاو اجتماعی مسئولیت 

 حرکت برندها  تغییرات مثبت مسئولیت اجتماعی در روند 

   مادی غیر ارزش های خلق

 (Brand Identity) برند هویت ارتقاء

 سرمایهافزایش نرخ بازگشت 
 (Return On Investment-ROI) 

 برند از آگاهی میزان افزایش

 برند به نسبت مشتریان در مثبت احساس ایجاد

 بیشتر اعتماد جلب

 وفادار مشتریان به شدن تبدیل تمایل افزایش

میزان سودآوری در قبال درصدی از 
 (سرمایه گذاری)هزینه کرد 

 همه عناصر مربوط به برند•
 ...(رنگ، شعار اصلی، صدا، مزه، بو)

 
 شخصیت کسب و کار•

 .که به مخاطب نیز منتقل می شود
 

 :لوگوی کوکا کوال
 نماد اعتماد به نفس: رنگ سرخ

لذت و سرخوشی حاصل از : نوع فونت
 نوشیدن
 مقلد نیست: طرح بطری خاص
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 مسئولیت اجتماعی و برندها

 (HAMC) جهنم فرشته های سواران سیکلت موتور کلوب

-هارلی سیکلت موتور سوار معمول طور به آن اعضای

 رانی موتورسیکلت کلوب نوع این .می شوند دیویدسن

   .است یافته گسترش جهان سرتاسر در تقریباً

 فرشته های از یکی به شدن تبدیل منظور به  :عضویت !هارلی دیویدسون بازهای تهران

 موتور یک معتبر، رانندگی گواهینامه دارای باید جهنم

 از مناسب ترکیبی و ۷۵0cc از بیش ظرفیتی با سیکلت

 می شود گفته .باشند خصوصی به شخصیتی خصیصه های

  آزاری کودک سابقه با افراد عضویت مانع باشگاه این

 .می شود (جنسی)



 آشنایی با استانداردها
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۱- محیط جهانی کنگره :تدوین زمینه 

 طرح :ریودوژانیرو ۱۹۹2 سال در زیست

 پایداری و اجتماعی مسئولیت میان ارتباط

   سازمانها

حدود مثبت رای با نهایتا و 200۹ سال در اولیه انتشار  

 (ISO)توسط 20۱0 سال در  نهایی انتشار  کشور۹0

مسئولیت مورد در استراتژیک مشاورین گروه تشکیل  

   استاندارد المللی بین سازمان توسط اجتماعی

(ISO) ذینفع گروههای عضویت با 200۳ سال در  

  جامع گزارشی تهیه -(...و ها اتحادیه شرکتها، دولتها،)

 کشورها در اجتماعی مسئولیت اقدامات و ابتکارات از

2004 اجتماعی مسئولیت المللی بین کنفرانس  

  جلب  هدف با سوئد در ISO سازمان توسط

 این تدوین در مشارکت  جهت کشورها حمایت

 کشور ۶4 از نفر ۳۵۵ حضور :استاندارد

و اولیه نویس پیش تهیه برای کارگروهی تشکیل  

  تشکیل طریق از ایران جمله از کشورها مشارکت

  کشور ۹0 از گوناگون ذینفعان مشارکت با -کمیته

 جهان

ذینفعان از گروه شش شامل استاندارد کننده تدوین کارشناسان: 

  بخش   -۵     نهاد مردم سازمانهای  -4    صنفی و  صنعتی گروههای  -۳   دولت   -2     کنندگان مصرف -۱

 دانشگاهیان و   تحقیقاتی های حوزه     -۶       خدمات

 برخی استانداردهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت
 2۶000ایزو 



و کوچک سازمانهای تمامی در کاربرد قابل  

 خصوصی و دولتی بزرگ؛

الزامات  نه  هاست راهنمایی شامل 

رود نمی کار به  گواهینامه صدور برای    

 (مدیریتی سیستم استاندارد نه راهنما)

فقط نه است همه برای فهم قابل و شفاف 

 متخصصین

قرار دسترس در دنیا زبان ۳۱ به ایزو این 

 قزاقی، تائی، بلغاری، عربی، .است گرفته

 ... صربی

 

 

عضو کشور ۱۶0 از بیش میان از ISO بیش ،در 

  یک عنوان به 2۶000 ایزو کشور 80 از

  و پذیرش مورد سازمانها توسط  ملی  استاندارد

 حال در نیز کشور 2۱ .است گرفته قرار عمل

 .هستند فرآیند این به ورود

 

هفت مفاهیم، تعریف 2۷ صفحه، ۱00 حدود 

 و سی  اساسی، موضوع هفت اساسی، اصل

 برای گام هفت  و فرعی موضوع هفت

 سازمان در سازی یکپارچه
 

 

 برخی استانداردهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت
 2۶000ایزو 

 برخی ویژگی ها
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(تمام سازمانها)دامنه شمول   
 اصطالحات و تعاریف

 درک مسئولیت اجتماعی
 اصول مسئولیت اجتماعی

 شناسایی مسئولیت اجتماعی و مشارکت  با ذینفعان

 موضوعات اصلی مسئولیت اجتماعی
یکپارچه سازی مسئولیت اجتماعی در کل سازمان  

2۶000ساختار  و  طرح کلی  ایزو   

 برخی استانداردهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت
 2۶000ایزو 
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   ISO 26000موضوعات 

حکمرانی  -1
 سازمانی

حقوق بشر -2  

اقدامات  -3
 نیروی کار

محط  -4
 زیست

شیوه  -5
های عملیاتی 

 منصفانه

موضوعات  -6
 مصرف کننده

مشارکت  -7
در توسعه 

 جامعه

 برخی استانداردهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت
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موسسه وسیله به استاندارد این 

 سال در اخالقی و اجتماعی پاسخگویی

 آمد وجود به ۱۹۹۹
Institute of Social and Ethical AccountAbility 

 

برای داوطلبانه است استانداردی 

 اجتماعی، و اخالقی گویی پاسخ

 .دهی گزارش و بازرسی

 

  AA 1000 (AA 1000  AccountAbility)استاندارد 

2008 

۱ 
بر بیشتر 2۶000 ایزو با مقایسه در 

  حقوق و انسانی حقوق پوشش روی

 .دارد تمرکز کار

2 

۳ 

  سری)  AA 1000 مجموعه زیر های استاندارد

 (AA 1000 استانداردهای
1- AA1000APS (2008) AccountAbility Principles 

2- AA1000AS (2008) Assurance Standard 

 پایداری  اقدام یا رفتار کیفیت و ماهیت ارزیابی

3- AA1000SES (2005) Stakeholder Engagement Standard  

 

4 

 برخی استانداردهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت



 کمک به تحلیل های دقیق ومستقل برای ارزیابی عملکرد اجتماعی سازمان ها     •

 کمک به فرایند های درون سازمانی، برای تضمین حقوق ابتدایی انسان ها به ویژه در خصوص کارکنان سازمان•

  SA 8000  (Social Accountability) استاندارد   

 برخی استانداردهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت



  SA 8000موضوعات استاندارد  
 جلوگیری از کار اجباری  کارتوهج هب کودکان 

شت و ایمنی  رعایت بهدا

 …و ژنادی  عدم تبعیض جنسیتی،  ردون سازمانی   اهیآزادی انجمن 

 توهج هب موارد انضباطی

 مند نظام مدرییت سازی  ایپده

 عادالهن رد حقوق و دستمزداه   خدمتتوهج هب رپداخت و جبران 
 کاری  ساعات صحیح میظنت

 برخی استانداردهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت
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 تدارکات  پایدار سازمانی، استاندارد  20400ایزو

رد اولین ۲۰۴۰۰ ازیو رکات زمینه رد راهنما المللی نیب استاندا ر تدا  است پایدا
رد این تدوین رد جهانی سازمان نظر تحت کشور 54 نمایندگان مشارکت با استاندا  (ISO) استاندا
2013سال رد آن تصویب 
۲۰۱۷ آوریل ۲۱ رد ۲۰۴۰۰ ازیو وریایش اولین ااشتنر 
ری، است معتقد رکات فرآیند و استراژتی مختلف، اهی جنبه با پایدا  دهد می قرار اتثیر تحت را  سازمان تدا
رکات کردن عملیاتی نحوه هب ر سازمانی تدا    دارد توهج    عملکرد     بهترین   هب   دستیابی و  پایدا

 برخی استانداردهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت
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رکات  رد مدرییت زنجیره اهی اتمین سازمان  نقش اساسی  تدا

رکات•  افراد دارای مسئولیت تدا
رکات‘• ن تدا  کارمندا
رکات ردگیر است بخشی • ره کسی هک رد تصمیم گیری تدا

رکاتی است  از جامعه تدا
 

 مسئولین مالی تصمیم گیران  :ردونیذینفعان  
 کلیدیکارکنان 

... 

 چشم انداز نیازاهی فعالیت

Stakeholders 
ISO 26000 

Procurement 
ISO 20400 

 اتمین کنندگان•
کاران•  پیمان
 واسطه اه•
 رده اهی واقع رد زنجیره اهی اتمین•

 

کاران  سفارشات خرید و پیمان

Supply 

chains 

کانیزم  رکات م ری سازمانتدا ف پایدا  کلیدی ربای دستیابی هب اهدا

رکات ذینفعان  زنجیره اهی اتمین تدا

ر  :ذینفعان بیرونی ارث گذا
 محلیاجتماعات 

 سازمانهای مردم نهاد
... 

 

 برخی استانداردهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت
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 با سپاس از توجه تان
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