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مسئوليت اجتماعى 
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با اينكه تمام بخش هاي اين استاندارد به يك اندازه مورد استفاده 
هر  به  آن  اصلي  موضوعات  تمامي  اما  گرفت،  نخواهد  قرار  سازمان ها 
سازماني مربوط مي شود. موضوعات اصلي مطرح شده در اين استاندارد، 
موارد گوناگوني را در بر مي گيرند و اين مسئوليت سازمان است كه با در 
نظر گرفتن مالحظات سازماني و گفتگو با ذي نفعان تشخيص دهد كه 

كدام مسائل براي سازمان مرتبط و مهم تر هستند.
از  است  ممكن  ديگري  سازمان  هر  مانند  نيز  دولتي  سازمان هاي 
اين استاندارد استفاده كنند. بايد در نظر داشت كه هدف از اين استاندارد 
سازماني  هر  نيست،  حكومتي  وظايف  جايگزيني  يا  تغيير  وجه  هيچ  به 
تشويق مي شود تا با استفاده از اين استاندارد بين المللي از لحاظ اجتماعي، 

مسئوالنه تر عمل كند.
و  درك  از  مختلفي  مراحل  در  سازماني  هر  اينكه  به  توجه  با 
بين المللي  استاندارد  اين  دارد،  قرار  اجتماعي  مسئوليت  يكپارچه سازي 
و  كرده اند  شروع  را  اجتماعي  مسئوليت  اجراي  كه  سازمان هايي  براي 
سازمان هايي كه در اجراي آن تجربه بيش تري دارند، در نظر گرفته شده 
ممكن  دارد،  قرار  اجتماعي  مسئوليت  راه  ابتداي  در  كه  سازماني  است. 
است خواندن و اجراي اين استاندارد بين المللي را به عنوان نقطه شروعي 
سازمان  كه  حالي  در  بداند،  مفيد  اجتماعي  مسئوليت  به  پرداختن  براي 

استاندارد بين المللي مسئوليت اجتماعي
ISO 26000:2010

سازمان هاي سراسر جهان و ذي نفعانشان به طور روزافزون نسبت به 
ضرورت و مزاياي رفتار مسئوالنه اجتماعي توجه نشان مي دهند. هدف از 
مسئوليت اجتماعي، مشاركت در توسعه پايدار است. عملكرد يك سازمان 
در ارتباط با جامعه اي كه در آن به فعاليت مشغول است و تأثير آن بر 
و  سازمان  كلي  عملكرد  سنجش  در  مهمي  بسيار  عامل  محيط زيست، 
توانايي آن براي ادامه فعاليت هاي خود به طور مؤثر به شمار مي آيد. اين 
امر به نوبه خود بازتابي از توجه فزاينده براي كسب اطمينان از سالمت 
اكوسيستم ها، برابري اجتماعي و استقرار حاكميت شركتي خوب و مؤثر 
است. در بلندمدت، تمام فعاليت هاي سازمان به سالمت اكوسيستم هاي 
ذي نفعان،  از  مختلفي  گروه هاي  توسط  سازمان ها  دارد.  بستگي  جهاني 
موشكافانه بررسي مي شوند. عملكرد مورد انتظار و واقعي يك سازمان در 

خصوص مسئوليت اجتماعي مي تواند شامل موارد زير نيز باشد:
 مزيت هاي رقابتي آن سازمان

 شهرت سازمان
آن  كاربران  يا  مشتريان  اعضا،  كاركنان،  نگهداري  و  جذب  توانايي   

سازمان
 حفظ روحيه، تعهد و بهره وري كاركنان

نسبت  مالي  حاميان  وام،  اعطاكنندگان  مالكان،  سرمايه گذاران،  نظر   
به آن سازمان 

تأمين كنندگان،  رسانه ها،  دولت ها،  شركت ها،  با  سازمان  روابط   
فعاليت  آن  در  سازمان  كه  جامعه اي  و  مشتريان  همكار،  شركت هاي 

مي كند.
اين استاندارد بين المللي راهنمايي هايي را در رابطه با اصول زيربنايي 
ذي نفعان،  مشاركت  اجتماعي،  مسئوليت  شناخت  اجتماعي،  مسئوليت 
موضوعات اصلي مرتبط با مسئوليت اجتماعي و روش هاي يكپارچه سازي 
رفتار مسئوالنه اجتماعي در سازمان (شكل1) فراهم مي آورد. همچنين، 
اين استاندارد بين المللي بر اهميت نتايج و بهبودها در عملكرد مسئوليت 

اجتماعي تأكيد مي كند.
تمامي  به  كمك  هدفش  بين المللي  استاندارد  اين 
يا  بزرگ  غيرانتفاعي  دولتي،  خصوصي،  از  اعم  سازمان ها  
كوچك، فارغ از اينكه در كشور توسعه يافته يا در حال توسعه 

فعاليت مي كنند. 
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اجتماعى مسئوليت 

روند  پيشبرد  و  موجود  اقدامات  بهبود  براي  آن  از  است  ممكن  باتجربه 
يكپارچه سازي مسئوليت اجتماعي در سازمان استفاده كند. 

راهنمايي  براي  صرفاً   26000 ايزو  استاندارد 
استفاده كنندگان است و براي اعطاي گواهينامه به آن ها تهيه 
گواهي  اعطاي  بر  مبني  ادعايي  يا  پيشنهاد  هر  است.  نشده 
ايزو 26000 يا اخذ آن، سوءبرداشتي از منظور و هدف اين 

استاندارد بين المللي محسوب مي شود.
اين استاندارد بين المللي با هدف كمك به سازمان ها جهت مشاركت 
به توسعه پايدار تهيه شده است. با در نظر گرفتن اين مسئله، انطباق با 
قانون وظيفه اساسي هر سازمان و يكي از بخش هاي ضروري مسئوليت 
اجتماعي آن به شمار مي آيد. هدف ديگر اين استاندارد، تشويق سازمان ها 
اين  همچنين،  است.  قانوني  الزامات  از  فراتر  فعاليت هايي  انجام  به 
مسئوليت  زمينه  در  مشترك  درك  ارتقاي  هدف  با  بين المللي  استاندارد 
اجتماعي و تكميل ديگر ابزارها و اقدامات مرتبط با مسئوليت اجتماعي 

ايجاد شده است.
تفاوت هاي  استاندارد،  اين  به كارگيري  هنگام  كه  مي شود  توصيه 
مربوط به جامعه، محيط زيست، قانون، فرهنگ، سياست، تنوع سازماني 
و  شرايط اقتصادي، در حالي كه با هنجارهاي بين المللي رفتار سازگاري 

داشته باشد، مورد توجه قرار گيرند.
اين استاندارد شامل بخش هاي زير است:

1: دامنه كاربرد
2: اصطالحات و تعاريف

3: درك مسئوليت اجتماعي
4: اصول مسئوليت اجتماعي

5: تشخيص مسئوليت اجتماعي و برقراري ارتباط با ذي نفعان
6: راهنمايي در موضوعات كليدي مسئوليت اجتماعي

كل  در  اجتماعي  مسئوليت  يكپارچه سازي  منظور  به  راهنمايي   :7
سازمان

پس از مالحظه خصوصيات مسئوليت اجتماعي و ارتباط آن با توسعه 
را  اجتماعي  مسئوليت  اصول  سازمان،  مي شود  پيشنهاد   (3 (بند  پايدار 
كه در بند 4 توضيح داده شده است بررسي كند. به هنگام پرداختن به 
مسئوليت اجتماعي، سازمان ها مي بايست به اين اصول، به همراه اصولي 
عمل  آن ها  به  و  بگذارند  احترام  است،  اصلي  موضوع  هر  با  مرتبط  كه 

نمايند (بند6).
مسئوليت  اصلي  مسائل  و  موضوعات  تحليل  و  تجزيه  از   پيش 
اجتماعي و هر يك از اقدامات و انتظارات مربوط با آن (بند 6) سازمان 
در  را  اجتماعي  مسئوليت  به  مربوط  زيربنايي  فعاليت  دو  مي بايست 

دستوركار خود قرار دهد:
1- تشخيص مسئوليت اجتماعي خود در محدوده نفوذش

2- شناسايي ذي نفعان خود و مشاركت با آن ها (بند5)

شكل 1 استاندارد ايزو 26000 در يك نگاه
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اجتماعىگزارش مسئوليت 

مهم  مسائل  و  اصلي  موضوعات  و  شده  درك  اصول  كه  هنگامي 
به دنبال  بايد  سازمان  شدند،  شناسايي  اجتماعي  مسئوليت  با  مرتبط  و 
يكپارچه سازي مسئوليت اجتماعي در تصميم ها و  فعاليت هاي خود باشد 
(با استفاده از راهنمايي هاي ارائه شده در بند 7). يكپارچه سازي مي تواند 

شامل استفاده از روش هايي مانند اين موارد باشد:
 نهادينه كردن مسئوليت اجتماعي در خط مشي  ها، فرهنگ سازماني، 

استراتژي ها و عمليات
 ايجاد شايستگي دروني براي مسئوليت اجتماعي در سازمان

 به كارگيري سازوكارهاي ارتباطي درون و برون سازماني در خصوص 
مسئوليت اجتماعي

 بازبيني منظم  اقدامات و فعاليت  هاي مرتبط با مسئوليت اجتماعي

جدول 1 موضوعات و مسائل اصلي مسئوليت اجتماعي
شماره بند و زير بندموضوعات و مباحث اصلي

6-2موضوع اصلي: حاكميت سازماني

6-3موضوع اصلي: حقوق انساني

6-3-3مسئله 1: بررسي جامع

6-3-4مسئله 2: شرايطي كه حقوق انساني را به خطر مي اندازند

6-3-5مسئله 3: اجتناب از مشاركت در جرم

6-3-6مسئله 4: رسيدگي به شكايات

6-3-7مسئله 5: تبعيض و گروه هاي آسيب پذير

6-3-8مسئله 6: حقوق مدني و سياسي

6-3-9مسئله 7: حقوق اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي

6-3-10مسئله 8: اصول و حقوق بنيادين در كار

6-4موضوع اصلي: فعاليت   هاي كاري كاركنان

6-4-3مسئله1: استخدام و روابط استخدامي

6-4-4مسئله 2: شرايط كار و تامين اجتماعي

6-4-5مسئله 3: گفتمان اجتماعي

6-4-6مسئله 4: ايمني و سالمت در كار

6-4-7مسئله 5: آموزش و توسعه منابع انساني در محل كار

6-5موضوع اصلي: محيط زيست

6-5-3مسئله 1: پيشگيري از آلودگي

6-5-4مسئله 2: استفاده پايدار از منابع

6-5-5مسئله 3: تعديل تغييرات آب و هوايي و سازگاري با آن

مسئله 4: حفاظت از محيط زيست،تنوع زيستي و احياء زيستگاه هاي 
طبيعي

6-5-6

6-6موضوع اصلي: شيوه هاي عملياتي منصفانه

6-6-3مسئله1: مبارزه با فساد

6-6-4مسئله 2: همكاري سياسي مسئوالنه

6-6-5مسئله 3: رقابت منصفانه

6-6-6مسئله 4: ترويج مسئوليت اجتماعي در زنجيره ارزش

6-6-7مسئله 5: احترام به حقوق مالكيت (فيزيكي و معنوي)

6-7موضوع اصلي: موضوعات مربوط به مصرف كننده

6-7-3مسئله 1: بازاريابي منصفانه

6-7-4مسئله 2: حمايت از ايمني و سالمت مصرف كننده

6-7-5مسئله 3: مصرف پايدار

مسئله 4:خدمت رساني، پشتيباني، حل و فصل اختالف و شكايت 
با مصرف كننده

6-7-6

6-7-7مسئله 5:حفاظت از اطالعات و حريم خصوصي مصرف كننده

6-7-8مسئله 6: دسترسي به خدمات ضروري

6-7-9مسئله 7: آموزش و آگاهي

6-8موضوع اصلي: توسعه و همكاري با جوامع محلي

6-8-3مسئله 1: كمك به جوامع محلي

6-8-4مسئله 2: فرهنگ و آموزش

6-8-5مسئله 3: اشتغال زايي و توسعه مهارت ها

6-8-6مسئله 4: توسعه فناوري و دسترسي به آن

6-8-7مسئله 5: ايجاد درآمد و ثروت

6-8-8مسئله 6: سالمت

6-8-9مسئله 7: سرمايه گذاري اجتماعي

پي نوشت ها:
1. كارشناس سازمان مديريت صنعتي
2. كارشناس سازمان مديريت صنعتي
3. كارشناس سازمان مديريت صنعتي
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