


الرحمن الرحیمبسم ا...  

ری  اجتماعیلیتشرکتی ومسئوپایدا  

 ) ازتئوری ات عمل(
رد ازیو با استفاده از  60002استاندا  

 

 

 نویسندگان

 حمید ستوده فر

گار  حسین رست

 

 انتشارات گوهر گویا

9139  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتشارات گوهر گویاا                 

 70کوچه  ابتدایبلوار آتشگاه،  –صفهان ا                

 en.gohargouya@gmail.com   031-37722999تلفن :                

 2۶000اجتماعی )از تئوری تا عمل( با استفاده از استاندارد ایزو شرکتی و مسئولیتپایداری :عنوان 

 فر، حسین رستگارحمید ستوده :مولفان 

 امراله نصرآزادانی :مدیر مسئول 

    :دومنوبت چاپ  

   1399 چاپ: سال 

    :1000تیراژ     

    :تومان 5۶000قیمت 

    :978-۶22-952-537-1شابک    

 031 -  37722999                                  انتشارات گوهر گویا( 1    اصفهان:مراکز پخش:             

 031 -  3۶۶800۶2        اصفهان  واحد (  انتشارات جهاد دانشگاهی2                                           

   .مؤلف مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت / از این اثر بدون اجازه ناشر قسمتی تمام و یا * تکثیر

 عهده مؤلف/ مترجم بوده و ناشر هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.* صحت مطالب کتاب به

 -۱۳۳۷فر، حمید، ستوده : سرشناسه

اجتماعی )از تئوری تا عمل( با استفاده از استاندارد ايزو شرکتی و مسئولیتپايداری : عنوان و نام پديدآور

 فر، حسین رستگار.نويسندگان حمید ستوده /۲۶۰۰۰

 ۱۳۹۹.اصفهان: گوهر گويا،  : مشخصات نشر

 ۲44ص. : ظاهریمشخصات 

۹۷8-۶۲۲-۹5۲-5۳۷-۱ : شابک  

 فیپا : وضعیت فهرست نويسی

 کتابنامه. : يادداشت

 هااستاندارد -کارواجتماعی کسبلیتؤمس : موضوع

 Social Responsibility of  Business - Standards : موضوع

 کارواجتماعی کسبلیتؤمس : موضوع

 Social Responsibility of  Business : موضوع

 ۲۶۰۰۰استاندارد ايزو  : موضوع

 موضوع

 موضوع

: 

: 

ISO 26000 Standard 

Sustainability:Theory and practice. How ISO 26000 can help 

    organizations on their path to sustainability 
 -۱۳۶۱رستگار، حسین،  : شناسه افزوده

  HD ۶۰ : رده بندی کنگره

 ۶58/4۰8 : رده بندی ديويی

 ۶۱۷5۷۳8  : شماره کتابشناسی ملی

 

 



 فهرست مطالب

 أ ....................................................................................................................... گفتارشیپ

 1 .............................................................................................. کردیمقدمه و رو .1فصل

 1 ..................................................................................... استاندارد منحصر به فرد .1-1

 3 ................................................................................................ کتاب نیا کردیرو .1-2

 8 ........................................................................................ یشرکتیداریمفهوم پا .3-1

 11 ........................................................ یاجتماعتیمسئول یبرا یبسترساز .2فصل

 18.......................... یاجتماعتیمسئول یاستراتژ یسازمان از اجرا هدف نییتع .2-1

 22........................................................................ سازمان یذهن کردیدر رو رییتغ .2-2

 26 .............................. یابیخودارز - یاجتماعتیمسئول یاجرا یبرا یزیربرنامه .2-3

 73....................................................................... یاجتماعتیمسئول یاجرا .3فصل

 74.................................................. 26000 زویاستاندارد ا یعوامل مهم در اجرا .3-1

 76 ................................................................. سازمان یرگذاریمحدوده تأث نیی. تع3-2

 84..................................................................... نفعانیذ یبندتیو اولو ییشناسا .3-3

 86 .................. گریو اسناد د 26000 زویاستاندارد ا ی. مراجعه به راهنما1-3-3

 87................... سازمان یرونیو ب یدرون یِکنون نفعانی. مشخص کردن ذ2-3-3

 88 سازمانیاجتماعتیمسئولمرتبط با اهدافو یمشخط،یاستراتژ مراجعه.3-3-3

 89...................... سازمان و انواع تعامالت با آنها یکنون نفعانیل ذی. تحل4-3-3

 89. هریک از آنها  باتعاملگیری درخصوصو تصمیم نفعانیذیبندتیاولو. 5-3-3

 90........................................................................... نفعانیت ذیریمد یف کلی. تعر4-3

 99................................................................................................. نفعانیذ لی. تحل3-5

 104 ...................................................... نفعانیذ لیو تحل ییروند شناسا یابیارز. 3-6



 139 ......................................................... (راتیتاث یابیسته )ارزیبایابیارز ی. اجرا3-7

 144 ............................................................................... تیموارد با اهم یی. شناسا3-8

 156 .................... تیبردن به موارد با اهمیپ یبرا 26000 زویاستاندارد ا اریمع .9-3

 160 ...................... موضوعات یبندتیاولو یبرا 26000 زوی. راهکار استاندارد ا10-3

 164 ............................................................... ینور یمیپتروش تیاهم سی. ماتر3-11

 177 .......................................... ینور یمیشرکت پتروش یت برای. موارد با اهم12-3

 178 .................................................................................... ل فاصلهیتحل ی. اجرا3-13

 182 ....................... موجود در صورت امکان یهاستمیس یو ارتقا یریکارگ. به14-3

 183 ............ 26000 زویاستاندارد اهمراه با  یتیریمد یهاستمی. استفاده از س3-15

 188 ................... 9001:2015زو یبا استاندارد ا 26000 زوی. ارتباط استاندارد ا16-3

 SA8000 ................................ 191 ارداستاند با 26000زو ی. ارتباط استاندارد ا17-3

 193................یاجتماعتیمسئول یاستراتژ یاجرا یها براستمیر سی.انتخاب سا3-18

 195 .................... یاجتماعتیکرد مسئولعمل یش و بازنگری، پایسازکپارچهی. 3-19

 199 ................................. یاجتماعتیعملکرد شرکت در حوزه مسئول یابیارز. 20-3

 199 ......................... یاجتماعتیمناسب در حوزه مسئول یهاانتخاب شاخص .21-3

 200 ..................... یاجتماعتیمربوط به مسئول یهادادهتیریو مد یآور. جمع22-3

 202 ............................................................... یاجتماعتیعملکرد مسئول شیپا .23-3

 204 ........................................................... سازمان یکوتاه درباره راهبر یکالم .24-3

 207 .............. یاجتماعتیمسئول یسازنهیارتباط، نظارت و به یبرقرار .4فصل

 209 ........................................................................... اصول ارتباطات یریکارگهب .4-1

 214 ............................... یارتباط یهابرنامه یسازو هماهنگ نفعانی. تعامل با ذ4-2

 218 .............................. یرونیو ب یباطات داخلارت یبرا یدیکل یهاامیپ نی. تدو4-3

 218..............................................................................یدیکل یهاامیپ نیتدو.4-3-1



 221 ............................................................. نفعانیبرنامه ارتباط با ذ نیتدو .2-3-4

 223 .................................................................................................... یده. گزارش4-4

 230 ................................................................................................. ش اعتباریافزا. 4-5

 234 ......................................................................... عملکرد یسازنهی. نظارت و به4-6

 237 .................................................................................................................. وستیپ

 244 ...................................................................................................................... منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دیباچه اول

در تاريخ گذشته و سوابق صنعت نفت كشور ما اجتماعي های مسئوليتفعاليتگر چه 

و در دوره جديد وزارت جناب آقای مهندس زنگنه در دولت  1392از سال ، اما داردوجود 

به استانداردهای توجه  ،در اين حركت جديدشد.  جديد، فصل جديدی در اين زمينه آغاز

 اجتماعي بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.موضوع مسئوليتالمللي در بين

كه برگزار  1392در سال  در صنعت نفت CSRخاطر دارم كه در اولين همايش به

ای اقدام شايستهرامپکو ، شركت بودشركت ملي صنايع پتروشيمي ايران آن  كننده محوری

مسئوليت استاندارد معتبرترين و )جديدترين 26000ايزو كتاب رايگان توزيع انتشار و در 

نوبه خود كه به نفت صورت داد اندركاران صنعتجهت آشنايي دستشركت(  اجتماعي

در صنعت نفت  ی مسئوالنههادهي فعاليتتاثير بسزايي در شناسايي، بکارگيری و گزارش

 بجای گذاشت.

ها و شركتاجتماعي در گرچه اين يك استاندارد داوطلبانه جهت استمرار مسئوليت

ها و رويکردهای استراتژيك هر شركت گيریتواند در تصميمها است ولي ميسازمان

تاباند و پاسخي است به يك رسان باشد، چرا كه نگاه جديد و نويي را در سازمان ميياری

 كار تضمين نمايد.وكه بتواند پايداری شركت / سازمان را در كسب ،نياز ضروری

اجتماعي بيشتر از آنکه سود و كه اجرای مفاهيم مسئوليت آنست واقع باور ما بردر

زيست يا جوامع محلي و كاركنان هر شركت/سازمان داشته باشد، از منافعي برای محيط

كار شركت را ميسر وهای كسبرضايت ذينفعان، پايداری و استمرار فعاليت بطريق جل

 گردد.ساخته و در نهايت موجب سودآوری شركت مي

در به رشته تحرير در آمده اما  CSRهای زيادی در زمينه ها و نوشتهكنون كتابتا

اندركار اطالع دارم عنوان دستتا آنجا كه اينجانب به 26000سازی ايزو ارتباط با پياده

رو آنچه در كتاب پيش باشد، سراغ ندارم.مبتني بر تجربيات كاربردی و عملياتي كتابي كه 

تالشي برای  ،«از تئوری تا عمل»صورت گرفته، همانگونه كه در عنوان كتاب مشهود است 

 .است استاندارداين های مندرج در سازی و عملياتي نمودن مفاهيم و شاخصپياده

بنا ندارم ارزش مکتوبات مختلف منتشره در مفهوم، مباني، اهداف، كاركردها و 

عنوان دريچه نظری و تئوريك، كه الزمه ايجاد و بينش هاجتماعي را بهای مسئوليتنقش

، ولي در كتاب حاضر اجتماعي است كم اهميت جلوه دهمو نگرش نو به فعاليت مسئوليت

دهي سازی استاندارد در مجتمع پتروشيمي نوری كه از پيشگامان گزارشچگونگي پياده



ت عملياتي و منطبق بر صورروش علمي بوده و مراحل مختلف استقرار استاندارد بهبه

 زيستي اين واحد توليدی تشريح گرديده است.موقعيت و محتوای بستر اجتماعي و محيط

در كتاب حاضر، نويسندگان محترم نخست خود در جايگاه مشاور و حتي مجری 

اجتماعي در پتروشيمي نوری قرار گرفته، با همکاری كارشناسان و خاصه استقرار مسئوليت

را متذكر شده، سپس از اين  CSRحد صنعتي اهميت نگاه جديد به مديران اين وا

اجتماعي كه دقيقاً نبايستي مبتني بر های مسئوليتنو به تهيه برنامه ایدريچه

بلکه بر شناسايي ذينفعان و نيازهای واقعي و اصلي و محوری  ،های مراجعيندرخواست

 اند.های مختلف ذينفع باشد، اقدام نمودهگروه

های پيش روی پتروشيمي نوری در روابط با ذينفعان شناسايي اين فرآيند چالشدر 

های بنيادين حلو متناسب با امکانات، مقدورات، موقعيت و اسناد باالدستي مربوط راه

 طراحي شده است.

يك گزارش خوب، نخست بايد از عملکرد خوب الهام بگيرد و طبيعي است كه هدف 

 ،نخست ،بلکه آنچه به رشته تحرير در آمده ،خاطر گزارش نيستهدهي بما صرفاً، گزارش

، سپس تالش برای استقرار استاندارد كه متضمن توجه به CSRنگاه تحول به مفهوم 

اجتماعي سازی و تهيه و ارائه گزارش مسئوليتها و عملکردهاست و نهايتاً شفافشاخص

حله در واقعيات موجود متبلور ها در اين مريا گزارش پايداری است. در حقيقت تئوری

 پايدار قرار گرفته است.شده و راهنمای عمل شركت برای تحقق توسعه

آموزی از اين نوشته از نويسندگان و پشتيبانان اين خاطر درسهبه سهم خودم و ب

شوم كه در حال حاضر و حركت شايسته در پتروشيمي نوری قدرداني نموده و يادآور مي

های چندين ساله در صنعت نفت، خوشبختانه بسياری از مجتمعناشي از تالش 

های گازی و نفتي و پااليش و پخش به استاندارد حاضر توجه نموده و پتروشيمي، شركت

نقشي ميدوارم نوشته حاضر انمايند. سپری مي CSRمراحل بلوغ سازماني را در استقرار 

 .نمايد ايفاهای مذكور در تسريع و تقويت فعاليت شركتمهم 

 سيد امير طالبيان      

    مشاور اجتماعي وزير نفت                   



 دوم دیباچه

نماید تا در رابطه با نحوه انجام آن تحقیق میبرای انجام هر کاری در ابتدا تالش انسان 

 گردد.میباعث افزایش دانش  پشتوانه مطالعات قبلی،به ،همواره تجربیات جدید .کند

دانش ایجاد  به ،یفعالیت شده در رابطه با هرشده و تجربیات کسبمطالعات انجام زمانی که

هر  طور قطع، در هر سازمان و یابهشود، میبرای انجام بهتر آن فعالیت منجر و علم کافی 

 تا دانش خود را با دیگران تسهیم نماید.  ،شودمیاین توانایی ایجاد  ،فردی

 ،، این موضوع از تواناییدر میان باشدپایدار اجتماعی و توسعهآنجا که بحث مسئولیت

امروزه دانش  .گرددمیو اهمیت تسهیم آن صدچندان  شودمییک مسئولیت تبدیل به

تقسیم نمود. اما همواره  ،توان در سه بخش تئوری، تجربی و یا ترکیبی از هر دوافراد را می

ارائه مطالب شده، تنها با تکیه بر دانش آکادمیک، نسبت بهشاهدیم که بیشتر متون نوشته

کمتر اثری است که با تکیه بر دانش تجربی، نحوه انجام آن فعالیت  تئوری اکتفا نموده و

صورت جزئی و با نگاه اجرایی ارائه نموده باشد. بدیهی است همه ما در بیشتر مواقع، را به

برای انجام یک فعالیت اجرایی، بیشتر از آنکه نیاز به مطالب تئوری و نظری داشته باشیم، 

نحوی که با مرور و مطالعه آن، بتوانیم قدم اجرای آن داریم. بهراه و نحوه نیاز به یک نقشه

 فعالیت مورد نظر را اجرا نماییم. ،به قدم

سعی  اجتماعی )از تئوری تا عمل(، مؤلفینشرکتی و مسئولیتدر کتاب پایداری 

ها در شرکت های موجود و همچنین تجربیاتی که در طی سالتئوری اند با تکیه برنموده

 26000راه، برای استقرار استاندارد ارائه یک نقشهاند، نسبت بهاندوختهپتروشیمی نوری 

در رابطه با استقرار استانداردی است، که  ،در هر سازمانی اقدام نمایند. مطالب این کتاب

اجتماعی، از طریق اهمیت توجه به مسئولیتدادن پایدار و نشانهدف اصلی آن، توسعه

 های شرکتی است.تمرکز بر مسئولیت های موجود، بااصالح و بهبود رویه

کننده محصوالت یدهای تولیکی از بزرگترین شرکت ،شرکت پتروشیمی نوری

این باشد، میآروماتیک در دنیا و بزرگترین تولیدکننده این محصوالت در ایران عزیزمان 

شرکتی که تا قبل  .استاجتماعی های پیشرو در حوزه مسئولیتیکی از شرکت مجموعه،

و اکنون که  1397ی خود در سال اجتماعتیو مسئول داریگزارش عملکرد پااز ارائه اولین 

با تمامی  ،طور کلیهای خود در این حوزه را با تمامی ذینفعان و بهدومین گزارش فعالیت



اجتماعی سئولیتپایدار و متوسعهگذاشته است، همواره توجه بهاشتراک جامعه جهانی به

تر، این مهم را اکنون نیز با جدیت هر چه تمامهای خود قرار داده و همرا سرلوحه فعالیت

 نماید. میدنبال 

یداریپا، اقدامات شرکت پتروشیمی نوری در حوزه راستا، دانش و مطالعات قبلیدراین

و تجربیات مؤلفین کتاب حاضر در استقرار آن، دانشی را ی اجتماعتیو مسئول یشرکت

مندان بهعالقهمسیر مدیران، مجریان و ، تواند همچون چراغیمیکه  ،موده استایجاد ن

سازی این موضوع در هر سازمانی اجتماعی را در جاریتی و مسئولیتشرکمقوله پایداری

 نماید. روشن

حوزه مسئولیت  شده توسط این شرکت درانجاماقدامات که افتخار است باعث 

کتاب در قالب  ،و آقای حسین رستگار فرآقای حمید ستودهبا اقدام ارزنده  ،اجتماعی

مندان ها و عالقهتمامی سازمان بااجتماعی )از تئوری تا عمل(، شرکتی و مسئولیتپایداری

شود. امید است همگان بتوانند با الگو قرار دادن مطالب این کتاب میاشتراک گذاشته به

های مؤثری در این مسیر برداشته ، گامشرکتیپایداریو انجام اقدامات ارزشمند در حوزه 

های بشردوستانه و زیستشان را بر اساس خواستهها و دورنمای راهبردیمأموریتو 

 .دنماینسازگار تدوین 

                                   تقی صانعی

     شرکت پتروشیمی نوری رئیس هیئت مدیره و مدیرعاملنائب

 



 گفتارپیش

رد توجه های بسیار مهم و موحوزهاجتماعی به یکی از اگرچه امروزه موضوع مسئولیت

سازی مناسب عنوان یک رویکرد نوپا بسترهای اقتصادی تبدیل شده است، اما هنوز بهبنگاه

 ای برای اجرای بهینه آن صورت نپذیرفته است.و شایسته

قوله های اجتماعی از یک متازگی موضوع مسئولیتگرفته، بهبراساس تحوالت صورت

های سانهشده، که مورد توجه عموم جامعه و ر ای اجتماعی تبدیلصرفا شرکتی به دغدغه

 جمعی قرار گرفته و بر حساسیت آن افزوده شده است. 

ته به ها، بیش از پیش، تحت نظارت و پایش جامعه قرار گرفدر نتیجه فعالیت شرکت

یست زها و همچنین تاثیراتی که بر اقتصاد، اجتماع و محیطشرکت نحوی که فعالیت

 بین قرار دارد.گذارند، زیر ذرهپیرامون خود می

ض قضاوت ها بر جامعه در معرها و اثرات آندلیل اینکه همه فعالیتاساس بهبراین

عیت پیش اند تا از وضها بر آن شدهعموم قرار خواهد گرفت، مدیران بسیاری از سازمان

ضایتمندی جامعه راستا با ررا همهای خود ریزیبرداری کرده، و برنامهآمده هوشیارانه بهره

 متوازن گردانند.

اند تا با انتشار این کتاب، گامی موثر در نشر ، تالش نمودهنویسندگانراستا درهمین

پذیری اجتماعی و ارائه راهکاری کاربردی برای استقرار استاندارد ایزو فرهنگ مسئولیت

اصلی مورد استفاده، کتاب  ز منابعالزم به ذکر است یکی اها بردارند . در سازمان 26000

 که دراست  2برنهارت و ماهرنوشته  260001راهنمای کاربردی استقرار استاندارد ایزو 

عنوان مبنای های بزرگ، بهکنار سایر منابع و تجارب عملیاتی نویسندگان در شرکت

 نگارش این کتاب، مورد توجه قرار گرفته است.

مدیریت شرکت پتروشیمی نوری که یکی از  از دانیماینجا برخود واجب می در

)واقع در منطقه پارس  باشدبزرگترین تولیدکنندگان محصوالت آروماتیک در جهان می

فاده از بکارگیری تجربیات نویسندگان در استقرار دلیل اجازه استبه جنوبی، عسلویه(

                                                           
1 ISO 26000 in Practice 
2 Michelle S. Bernhart and Francis J. “Sonny” Maher 



ل تشکر را داشته آن شرکت و استفاده از آن در این کتاب کمادر  26000استاندارد ایزو 

های اجتماعی ابتدای تاسیس تاکنون با اعتقاد کامل به مسئولیت باشیم. این شرکت از

یندهای کاری خود، نسبت به بهبود آهای فرخود تالش نموده است تا با پایش شاخص

پذیری گسترده نسبت به جامعه و اثرات آن بر کاری، مسئولیتکار، اخالقانجام شیوه

  .سئوالنه اقدام نمایدزیست، ممحیط

 

 فرحمید ستوده

 حسین رستگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 1فصل

 رویکرد و مقدمه

 

ندازه چیز به ا مردم از هیچ چیز به اندازه مسئولیت وحشت ندارند، با وجود این هیچ»

 «شود.مسئولیت در دنیا باعث پیشرفت نمی

 "فرانک کرین"

 :اولفصل  یبرا یدیکل سواالت

 ست؟یچ  26000 ایزو )  1

 ؟شده نوشته 26000 ایزو در مورد یچرا کتاب  )2

 ست؟یکتاب چ نیا کردیور  )3

 استاندارد منحصر به فرد -1-1

هدفی را دنبال  ،راهنمای غیراجباری استاندارد کبه عنوان ی، 26000 زویاستاندارد ا

ل آن نبوده دنبااجتماعی بهکند که هیچ استاندارد جهانی دیگری در حوزه مسئولیتمی

ها در ارتباط با کردن انتظارات اساسی سازمانیکپارچه»: است. این هدف عبارت است از

از آنجایی که این استاندارد توسط گروهی از  «.دـدارن هـدر برابر جامع ی کهمسئولیت

شده ایجاد کشور  90کننده از بیش از بازنگریکننده و نفعان مختلف از هزاران شرکتذی

کند و برای اجرای آن در می را ارائهاجتماعی رده مسئولیتـانداز گستمـاست، چش

 .نمایدفضای ارزشمندی را فراهم میهای مختلف دنیا، سازمان
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ندارد مطرح شده در این استا اصلی موضوع 7 برای هر یک از 26000استاندارد ایزو 

ست، زیکار، محیطهای مرتبط با نیروی بشر، رویهسازمانی، حقوقکه شامل: حاکمیت

و رشد  کننده، مشارکت با جامعههای عملیاتی منصفانه، موضوعات مرتبط با مصرفرویه

جتماعی، امحدوده رابطه سازمان با مسئولیتدر مورد اطالعاتی را  شود،و توسعه آن می

این . کندیارائه مو اقدامات و انتظارات مربوط به سازمان  هاصول و مالحظات مربوط

های سازمان اجتماعی در تمام قسمتساختن مسئولیتارد برای یکپارچهاندـاست

  شود.می سازمان اساسی در تغییر شکل  سازنماید که زمینههایی را ارائه میراهنمایی

مسئولیت  وجوه کلیدی سازمان نظیرتقویت موجب هماهنگی و این استاندارد 

دیگر  هایبخشاطات و بسیاری از و ایمنی، ارتببهداشت اجتماعی و کیفیت، تدارکات، 

 .گرددسازمان می

بر خالف سایر استانداردهای مرتبط که بر یک جنبه از  26000استاندارد ایزو 

هدف خود ، کنندو اهداف دور از دسترس را دنبال میاند اجتماعی تمرکز کردهمسئولیت

دهی جهانی طرح گزارش. به عنوان مثال: کندمی محققتر، گسترده رویکردیرا با 

و ایزو  1000AA1های استاندارد سری (،شفافیتبرای دهی پایداری )راهنمای گزارش

هایی مثل معاهده جهانی ملل متحد، ( و نیز طرحمحیطیزیست مدیریتسیستم ) 14001

 .اصول استوا و اهداف توسعه هزاره

به  مربوطای و دیگر راهکاره با استفاده از این استانداردها 26000استاندارد ایزو 

ها و در توان از آن در تمام سازمانکه میهائی راهنمائیها و مناطق خاص و با ارائه بخش

خاطر، همینکند. بهاجتماعی استفاده کرد، خألهای موجود را پر میتمام مراحل مسئولیت

اری تواند فرآیند ایجاد تغییرات مهم در بسیمی 26000ما معتقد هستیم که استاندارد ایزو 

بر خالف سایر  استاندارد مزبور سازیپیاده . باوجوداین،نمایدها را تسریع از سازمان

سازی . منظور از فرآیند خطی این است که پیادهنیستاستانداردها، لزوما یک فرآیند خطی 

به . ای اتمام یابدای آغاز و پس از طی مراحل مشخص در نقطهآن در سازمان از نقطه

هستند این استاندارد سازی در صدد پیادهکه  هاییسازمانبرخی از دارد  همین علت امکان

                                                           
 .شد نیتدو 2008والنه است که در سال ئمس یستاندارد حسابدارا 1
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ها، کتاب، با ارائه استراتژی. ما امیدوار هستیم که اینگمی گردند در در طی مسیر دچار سر

ساختن ، برای یکپارچه26000های عملی برای استفاده از استاندارد ایزو راهکارها و مثال

 .واقع گرددها مفید در درون سازمان اجتماعیبرنامه مسئولیت

 رویکرد این کتاب -1-2

 کتی برشریابی به پایداریدستای تألیف شده است تا به شما در این کتاب به شیوه

عملی  و اطالعاتکمک کند سازی این استاندارد پیاده و 26000ایزو استاندارد  مبنای

ما به که ش زمانیهر در همچنین  .نمایدبرای اجرای راهنمای استاندارد ارائه  مفیدی

یزو تری که استاندارد اکنید و بر مبنای نقشه گستردهسازمان متبوع خود کمک می

ین کنید، ااجتماعی حرکت میارائه کرده، به سمت اهداف مربوط به مسئولیت 26000

 جتماعیامسئولیتهای اجرای انگیزه شما در یافتنکتاب همچون یک راهکار مسیریابی به

 کند.کمک می

ضمن مت ابتدا کامالً روشن بیان کنیم که این کتاب به هیچ وجهما باید در همین 

که  دارد بر این نکته تأکیدکامالً  خود ایزوسازمان . نیست 26000گواهی ایزو  دریافت

های نسازما و شودنوع گواهی برای آن صادر نمیفقط یک راهنماست و هیچ 26000ایزو 

د، در این کرد. با این وجو مشی پیروی خواهندنده گواهی نیز از این خطمعتبر ارائه ده

ها آشنا آن پذیر باهای مدیریتی گواهیهایی استفاده شده است که در سیستمکتاب از واژه

دارد واحد زیرا سازمان ایزو، استانداردهای خود را در قالب یک مجموعه استاناید. شده

رد سازمان ها به سازمان در ارتقاء یک وجه و یا کل عملککند که هر کدام از آنفرض می

 کمک خواهند کرد. 

به  و استها کلیه این استانداردها در مجموع یک مجموعه استاندارد برای سازمان

گردد د میتاکی مجدداً  وجود، این . بادلیل واژگان استفاده شده مشترک خواهند بودهمین

ر گرفت، توان به عنوان جزیی از یک واحد در نظمی که هر چند استانداردهای مختلف را

یاز به ن 26000سازی ایزو ها برای پیادهاما این مهم به این مفهوم نیست که سازمان

 دریافت گواهینامه دارند.
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چارچوب فصول این کتاب بر مبنای پیشنهادهای ما برای اجرای استاندارد در هر چند 

 آن لزوماًفصول  آنجایی که کتاب حاضر، کاربردی استاما از  اندشکل گرفتهشما سازمان 

 کند.در استاندارد تبعیت نمی موجود 1بندهایاز ترتیب 

ت و اصول ، بر استفاده از انتظارا26000در فصل دوم این کتاب، طبق استاندارد ایزو 

ئولیت های مسها و استراتژیسیاست ءاجتماعی برای توسعه یا ارتقاناشی از مسئولیت

ول در این فصل، در فص شدهبسیاری از موضوعات معرفی  ماعی استفاده شده است.اجت

 شوند.توضیح داده می بیشتری بعدی با جزئیات

این  معطوف به وجوه کاربردی استاندارد است، لذا خواننده در فصل سوم این کتاب

این  .آشنا خواهد شد در فصل دوم شدهمطرح موضوعات عملیاتیراهنمای  فصل با

 : است زیراهنمایی شامل موارد ر

 نفعانذی مسائل مرتبط با مدیریت و مشارکت. 

  ماناجتماعی در سازمربوط به مسئولیت موارد با اهمیتنحوه تعیین میزان.  

  در فاصله وضع کنونی سازمان  شدنمنظور مشخصبه 2فاصلهتحلیل

 .استانداردپیشنهادات ارائه شده در اجتماعی با مسئولیت

رباره چهارم به بحث درباره این سؤال پرداخته شده است که سازمان شما، ددر فصل 

 برقراریاید و اینکه چگونه ب کندارتباط برقرار می نفعانذیچطور با  ،اجتماعیمسئولیت

اط سازمانی، این نحوه برقراری ارتب هاییکی از روش به. )باشد موثرارتباط دائمی و  این

 .(شودپایدار گفته میدهیگزارش

که راهنمای استاندارد  نیست؛ چرا 26000هدف این کتاب تفسیر کامل استاندارد ایزو 

استاندارد بنویسیم. این درباره قطور  یک کتاب صرفاًخواهیم تقریباً واضح است و ما نمی

موجود  بندهایایم تا در صورت امکان، با ارجاع به با وجوداین، ما در این کتاب تالش کرده

، 3بایستهنفعان، ارزیابیذیبا  تعامل مانند ستاندارد، بحث خود را درباره موضوعاتیدر این ا

به  آغاز کنیم کهپایدار، اجتماعی و اهمیت مشارکت در توسعهسازی مسئولیتیکپارچه

 . شوندصورت متعدد در این استاندارد مطرح می

                                                           
1 Clause 
2 Gap analysis 
3 Due diligence 
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اهمیت  هبنکه با توجه منطقی است. اول آدو دلیل تاکید بسیار بر این موضوعات دارای 

ار کمک درک بهتر مطالب خواهد کرد. دوم آنکه این تکرها کمک بهموضوعات، تکرار آن

  .سازی الزم فراهم شودخواهد کرد تا برای سایر موضوعات زمینه

 د.شواز راهکارهای مختلفی استفاده  سعی شده است این کتاب منظور درک بهتربه

استاندارد  سازیگام مسیر پیادهبهصورت گامهی است که بهراها نقشهراهکاریکی از این 

با  26000استاندارد ایزو  تفاوت ،شد. همانطور که اشاره کندرا تبیین می 26000ایزو 

به یست؛ سیستم مدیریتی نسازی سایر استانداردها در این است که یک استاندارد پیاده

ی ارائه عاتی درباره الزامات تجویزراهنماست و اطال تنها یک 26000عبارت دیگر ایزو 

ستاندارد ا این اجرای راهنمایبرای نقشه راهی  کردیم که تالش کند. بنابراین، ما نمی

ها تنها به گامالی توراه یا نقشه. دهدرا ارائه میای ها چنین برنامه؛ توالی گامارائه دهیم

 26000در ایزو  ارائه شدهپیشنهادهای  این دلیل طراحی شده تا به شما در درک بهتر

 .استفاده کنیدکمک کند، تا به نحو مؤثرتری از آن 

رائه ا منسجمیاستاندارد، برنامه  بندهای، در کنار فصول کتاب و 1در جدول شماره 

 .به شما در هر گام کمک خواهد کردشده است که 

بر مشکالت  بهها برای کمک به غلاشاره به این نکته خالی از فایده نیست که توالی گام

ما به ش وادارکردنبرای  راهکاراین طراحی شده است؛ ، تحلیل تجزیه و با استفاده از

هایی گاماست  البته ممکن استاندارد طراحی شده است. این و استفاده از اقدامریزی، برنامه

 یدبا ولی شند.دهیم متفاوت باهایی که ما پیشنهاد میکه سازمان شما باید بردارد، از گام

هبری ممکن است رصورت همزمان انجام شوند. مثالً، اند، بهاقداماتی که فهرست شده

الی حسازمان باشد و این در  یاجتماعتیمسئول یاستراتژ مشغول تدوین سازمان ارشد

حتماال اطور مجزا و به های اجتماعی(زمان یک کمیته )مثال کمیته مسئولیتاست که هم

 26000زو اند. برای مثال در بحث خودارزیابی ایث ورود کردهتر به این مباحکارشناسی

 .زمان از هر دو گروه کمک گرفته خواهد شدطور همبه
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 26000های پیشنهادی برای اجرای استاندارد ایزو گامراه و نقشه -1-1جدول شماره 

 فصل هدف گام هاتوالی گام

 بندهای مرتبط

 در استاندارد

 26000 ایزو

 چرخه

PDCA1  

 خودارزیابی اولیه

م ــدا بدانیـالزم است در ابت

خواهیم برسیم. به کجا می

های دلیل باید گزینهبه این

مختلف ممکن در طیف 

اقدامات مسئوالنه را 

شناسایی و بررسی نماییم. 

سپس مطابق با خروجی 

 گذاری کنیم.مطلوب هدف

 2فصل 
 ،4هایبند

 3-3-7و2-7

تشکیل تیم یا  ریزیبرنامه

ه مسئولیتهای کمیت

 اجتماعی

منظور تشکیل تیمی به

در امور مرتبط با هماهنگی 

اجتماعی سازمان مسئولیت

است. این تیم مسئول 

بررسی، تدوین استراتژی و 

های سازی استراتژیپیاده

 سازمان است.شدهتدوین

 2فصل 

در  این موضوع

بند خاصی از 

استاندارد بیان 

 .نشده است

شناسایی و تحلیل 

فعان داخلی و نذی

 خارجی

ها الیق و نگرانی آنـدرک ع

در حوزه مسئولیت 

اجتماعی و برقرارکردن 

و اهداف  استراژیارتباط با 

مربوط به برنامه مسئولیت 

 اجتماعی

این موضوع در 

بیان شده  2فصل 

است و در فصول 

، راهنمای 4و  3

تری ارائه دقیق

 .شده

 3-5 بند

                                                           
داد.  26000توان به سازمان گواهینامه ایزو در برنامه، نباید اینگونه تفسیر شود که می PDCA تذکر: شمول چرخه 1

کنند کمک هایی که از این چرخه استفاده میاین چرخه به این دلیل در این راهنما گنجانده شده، تا به افراد و سازمان

گام ارائه شده بههمین دلیل در این کتاب راهنمای گامتنظیم کنند؛ به  26000های خود را بر اساس ایزو کند، تا سیستم

 است.
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موارد با  تعیین

 اهمیت سازمان

طمینان از اینکه سازمان بر ا

و  مـموضوعاتی که مه

ز ـرکـهستند تم ذارـتاثیرگ

 کندمی

این موضوع در 

بیان شده  2فصل 

، 3 و در فصل

ای ــراهنم

تری ارائه قـدقی

 .است گردیده

 3-3-5بند 

 1-6و 
 

ها تدوین استراتژی

های و برنامه

اجتماعی مسئولیت

 سازمان

های تعیین شاخص

ی و ایجاد اجتماعمسئولیت

رد منظم و قابل ـرویک

سازی آن گیری جاریاندازه

 در کل سازمان

 6 ، 5 بندهای 

ضمیمه و 7و 

A 

 

 برنامه سازیجاری

 اجتماعیمسئولیت

 و نظارت بر فرآیند

 هااجرای آن

های سازی استراتژیجاری

اجتماعی و کمک مسئولیت

رویکرد منظم و قابل به 

ارزیابی عملکرد مسئولیت 

برای عملی کردن  عیاجتما

 تعهدات سازمانی

 7و  6 بندهای 3فصل 

برقرارکردن 

ارتباط و 

 دهیگزارش

دهی و گزارش

 ارتباط با ذینفعان

نفعان از ساختن ذیمطلع

سازمان عملکرد  و تعهدات

در زمینه اهداف مسئوالنه از 

طریق ارائه گزارشات رسمی 

 هابا آنتعامل  و یا

 4فصل 
 و 5-7بند 

6-7 
 کردنبررسی

تکرار فرآیندهای 

خودارزیابی، بهینه 

تعامل دائم سازی و 

 با ذینفعان

 اطمینان از انطباق

با  هاها و برنامهسیاست

اهداف تعریف شده و 

 شناسایی همچنین

ها به منظور بهبود رصتـف

 مستمر

 کردناقدام بندهاتمام  4فصل 

 

شده در نقشه هر گام تعریف. نفعان هستندتعامل با ذی طور پیوسته دربه هاسازمان

کند این تعامل تدوین شده است کمک می 26000دارد ایزو ـک استانـراه که به کم

سازی این اسـتاندارد در هایی که منتج به پیادهبر پایه تجـربهراه نقشه. مندتر گرددنظام
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یت اصول مدیراز  راهباشد. همچنین در تدوین این نقشههای مخـتلف شده، میسازمان

 کنندمی کمکمدیریت مؤثر  سازیبه پیاده های سیستمی کهمدلدر کنار سایر  پروژه

 .استفاده شده است

های موجود مثالقبل از آنکه وارد جزئیات شویم، باید چند نکته دیگر را نیز بیان کنیم. 

یک شرکت فرضی انجام پذیرفته است اما  در این کتاب منطبق با اقداماتی است که در

منظور کمک به به . همچنینهای خصوصی و یا دولتی کاربرد داردتمام سازمان برای

. این استفاده شده استداستان  جای کتاب از تمثیل و یادر جای، تسهیل فهم مطالب

  موارد به خواننده کمک خواهد کرد تا مفاهیم مختلف در ذهن او نهادینه گردد.

  یشرکتیداریپامفهوم  -3-1

خطر حال حاضر بدون به یازهایرفع ن»عبارت است از ، هاشرکتیداریپا مفهوم

 یجهان ونیسیکم ن،یهمچن« خود. یازهایرفع ن یبرا ندهیآ یهانسل ییانداختن توانا

 رییتغ یبرا یاساس یاصل ،یداریکه پا کندیم انیب یشرکتیداریپا فیدر تعر ستیزطیمح

خطر انداختن نسل حاضر بدون به یازهاین وردنآرب یبرا یالهیعنوان وسو ماندن به یجهان

 رندهیدربرگ یداریخود است. اصطالح پا یازهایرفع ن یبرا ندهیآ یهانسل یهاییتوانا

و  یعیطبکه منابع یشرطاست؛ به یو رشد اقتصاد دیمربوط به تول یهاتیفعال یتمام

شرکت  2002،اند حفظ شود. در سال آن وابستهبه ندهیآوکه جوامع حال یطیمحستیز

را  یها نقش مهمکه شرکت دندیرس جهینت نیبه ا یجهان داریپاکنندگان اجالس توسعه

 . کنندیم یباز ندهیدر آ «دیتولومصرف یالگو رییتغ»در 

 یهاتیام فعالـشامل تم د،یتولرهـیها در کل زنجرکتـالزم است که رفتار ش نیبنابرا

کند.  رییکنندگان، تغبه مصرف یینهاحصولم لیبه موادخام تا تحو یابیمربوط به دست

مواد  دکنندگانیکه متشکل از تول نیتأمرهیزنج یاست که اجزا نیا یامر نیچن لیدل

با استفاده از منابع  اوقات شتریکنندگان است، بو مصرففروشندگان کنندگان، تولید ه،یاول

در ارتباط  کنند،یم جادیا ستیزطیاجتماع و مح یرو یکه اثر منف ییهاندهیو آال یعیطب

 هستند.
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و  طیراـبردن سود در شها باالشرکت یو اصل هیاول هدفدانیم ونه که میـهمانگ

سهامداران هستندکه به عنوان  یعامل اصل خصوصنیاست. درا محدود یهاتیظرف

 یمعرف کنند،یشرکت را فراهم م اتیانجام عمل یکه منابع الزم برا ییو نها یاصل انیمدع

سود و  شیافزا یرا برا یمتفاوت و قابل توجه یکردهایها روحال، شرکتنی. با اشوندیم

 دیبه تأک توانیم کردهایرو نیجمله ا. ازکنندیبازار دنبال م یرقابت طیشرا ماندن دریباق

 یاخالق یهانهیزم ریمدت، تأثکوتاه یهابلندمدت در مقابل هدف یهاهدف یبرا شتریب

و  نفعانیشرکت بر ذ اتیعمل یجانب یامدهایشرکت، پ یاقتصاد یهامیاز تصم یناش

 اشاره کرد. نفعانیذ گریسهامداران نسبت به د تیاهم جهدر

 قیشرکت ممکن است از طر کیکه  دهدیان مـرفته نشـگورتـص یهاقیتحق

مانند رفتار  ییارهایمع یول ابد؛یمدت به سود دست خود در کوتاه یتجار یهاتیفعال

است  نفعانیذ گریشرکت و در نظرگرفتن منافع د یاخالق ییشرکت، پاسخگو یتماعاج

 یایدن در خود ادامه دهد. تیشرکت در درازمدت حفظ شود و به فعال شودیکه باعث م

واحدها،  نیشدن ایصنعت نیو همچن یتجار یامروز با توجه به گسترش روزافزون واحدها

کسب سود  یبرا یتجار یواحدها نیوکار اکسب یامدهایاز پ یکه ناش یمشکالت متعدد

 وجود آمده است.و اجتماع به ستیزطیمح یاست، برا

 رهیو غ نیشدن زمهوا، گرموآب یآلودگ ،یطیمحستیز اهانیتنوع جانوران و گ کاهش

ها بوده است. اطراف آن طیتوجه به محها، بدونشرکت بردن سودباال یامدهایازجمله پ

کنند،  نیخود را درجامعه تضم یبقا نکهیا یها براباورند که شرکتنیان برامحقق نیبنابرا

د ـمانن نفعانیذ گریکه نه تنها منافع سهامداران، بلکه منافع د شندیندیب یریتداب دیبا

 یهاو سازمان ینظارت نهادهایها، هیها، اتحاددولت ان،یمشتر کنندگان،نیکارکنان، تأم

سال گذشته، تعداد به نسبت کم اما در حال  20. در طول رندیبگ در نظر زیرا ن یردولتیغ

-ستیو ز یطور داوطلبانه مسائل اجتماعمشاهده کرد که به توانیرا م ییهارشد شرکت

شدن یصنعت ندیاند تا در فراوکار خود وارد کردهکسب یهارا در راهبردها و مدل یطیمح
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-نهیشیخود را ب یها هدف اصلشرکت نید. اخود را در درازمدت حفظ کنن یداریپا ،یجهان

کسب سود  برها افزون آن یبلکه هدف اصل دانند،ینم یسود و بازده اقتصاد یساز

 .شودیم زین یاجتماعو خدمات یطیمح یهاتمام جنبه رندهیدربرگ ،یاقتصاد

ر بار د نیاول یکه برا بود داریپاتوسعه یهااز برنامه یبخش هاشرکتیداریپا موضوع

مطرح شد.  یاگلخانهیگازها رامونیپ ست،یزطیتوسعه و مح یجهانتهیدر کم 1987سال 

و  میاگرچه دو مقوله متفاوت هستند، اما ارتباط مستق یشرکتتیحاکم و یشرکتیداریپا

 یشرکتتیدر مورد حاکم یراهبرد خاص یچنانچه شرکت بین ترتیدارند. به ا وستهیپهمبه

 هستند.  یشرکتتیاست که فاقد حاکم ییهاشرکت از شتریآن ب یداریداشته باشد، قطعا پا

 از یشتریب تیو جامع یوکار با گستردگکسب نهیدر زم یمفهوم یشرکتیداریپا

 اریبراساس سه مع یشرکتیداریمحققان پا یاست. به اعتقاد برخ «یشرکت تیحاکم»

 را یشرکتیداریپا گر،ید یبعض. شودیم دهیسنج یاجتماعو عملکرد ستیزطیاقتصاد، مح

شامل  یداریدر تمام پنج بعد پا داریپابه عملکرد دنیرس یو حرکت برا ندیفرا ینوع

با توجه  یداریپا ابعاد ینسب تی. اهمدانندیم ستیزطیاخالق و مح اقتصاد، دولت، جامعه،

است که  نیا ریبلندمدت شرکت تحت تاث یارزش کل یحداکثرساز یها برابه تعامل آن

ابعاد  نیا شودی. گفته مشوندیم دهید گریکدیتکامل با  ایابعاد در رقابت، تضاد  نیا ایآ

 است، یطرفدار اصول اخالق شود،یم یکه به صورت موثر رهبر یشرکت گرند،یکدیمکمل 

 جادیدر ا تواندیمتعهد است و م یطیمحستیالزامات ز و یاجتماعیریپذتیولئبه مس

  باشد. داریستوار و پابلندمدت، ا یمالعملکرد

 یندیآشده که فرساخته نفعانیذ یتئور هیبر پا یشرکتیداریچارچوب پا نیبنابرا

 یرمالیو غ یمالبه عملکرد یابیبا تمرکز بر دست نفعانیحفاظت منافع همه ذ یبرا

 نیتام ان،یمشتر سهامداران گرفته تا بستانکاران، همه صاحبان شرکت از یبلندمدت برا

 است. ستیزطیمح ، جامعه وکنندگان

 



 

 

 

 

 

 2فصل
 اجتماعیمسئولیتبسترسازی برای 

 

که یونیفورم کار بر تن دارند  دهند، چراها را از دست میمردم در اغلب موارد فرصت»

 «و شبیه کار هستند.

 "آلبرت انیشتین"

 :دومفصل  یبرا یدیسواالت کل

 د؟یکن یسازادهیپ را یاجتماعتیمسئول دیخواهیم یهدفچه  با (1

 د؟یدار یاجتماعتیمسئول یسازادهیپ به میتصم ،یگاهیجا چه به دنیرس یبرا (2

 د؟یدار ازین ییزهایچ چه به گاه،یجا آنبه دنیرس یبرا (3

 ؟کندیم شما به یموردنظر، چه کمک گاهیبه جا دنیرس یبرا 26000 زویا (4

 د؟یکنیرا چگونه آغاز م یسازادهیپ (5

 

آید و سناریویی فرضی مطرح خن به میان میدر این قسمت از یک شرکت فرضی س

 شود.  های کتاب از آن صحبت میگردد که در تمامی قسمتمی

تشکیل سالن کنفرانس شرکت  ای در محلبه پیشنهاد مشاور اجرائی شرکت جلسه

داشتند،  جلسه ها مثل هر دوشنبه که با مدیرعاملآن روسای شرکت گرد هم آمدند.و  شد
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خاطرات ماموریتش از  شرکت، رئیس مجتمعابتدا م و احوالپرسی کردند. به گرمی با هم سال

هایی که بازدید کرده آمیز بودن ماموریتش و مکاناز موفقیت صحبت کرد؛ و به پاریس

سواالتی در ارتباط با مسائل خواست میخدمات فنی شرکت رئیس. میان آوردبود سخن به

شد. او در  میز کنفرانسروی عدادی کتاب تکه متوجه فنی این ماموریت مطرح نماید 

چیست؟ او با صدای  کتابداشت پرسید: این را برمی هاکتاب حالی که یک نسخه از آن

رار ـاستق ایـ، راهنم26000المللی ایزو واند: استاندارد بینـرا خ کتاب بلند روی

یکی  ام. درگفت: من نام این استاندارد را شنیده رئیس مجتمعاجتماعی.  هایمسئولیت

سخنرانان  یکی از چند ماه پیش برگزار شد،زیست هائی که در خصوص محیطاز همایش

 . درباره آن صحبت کردهای بزرگ اروپائی بود که از یکی از شرکت

منظور استفاده های آن بهاین استاندارد و برنامه تهیه و تدوینظاهراً، این شرکت در 

کتاب را ، خیلی سریع فهرست ر بازرگانی شرکتمدی ها نقش داشته است.در سازمان

گفت: عجب! واقعاً استاندارد مهمی است. به نکات بسیاری اشاره  زیر لب و کرد بررسی

 شده است.

ور اجرائی شرکت مشاشد توضیح داد: ، در حالی که وارد اتاق میمدیرعامل شرکت

که این استاندارد کرد چون فکر می ای از این استاندارد را تهیه کرده بود،نسخه

صورت کامل آن ؛ و وقتی بههای اجتماعی شرکت داردمسئولیتپیشنهادهایی در خصوص 

 ،این کتابرسد که نظر میرا مطالعه کرد، به من گفت که باید نگاهی به آن بیاندازم. به

 معدن طالیی از اطالعات است.

از موضوعات در این  بسیاریو  رسدنظر میجامع به . بسیاربله گفت مدیر بازرگانی

 اند.بررسی شدهاستاندارد 

را بررسی کنیم و  26000گفت: بسیار خب! دوست دارم که استاندارد ایزو  مدیر عامل

ارائه کند یا راهکارهائی  اجتماعی هایتواند به ما در خصوص مسئولیتببینیم که آیا می

که از کجا باید  دانمنمیلی که باید به این استاندارد توجه کنیم، و اعتقاد دارمنه. من 

 شروع کنیم.
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ماه گذشته، از طرف بزرگترین  د و گفتنشانه تأیید تکان داسری به مدیر بازرگانی

هایی محیطی سازمان، سؤالاجتماعی و زیست هایمسئولیتمشتریان خود، در خصوص 

ل با ورد چگونگی تعامـدیدی در مـهای جا با پرسشـم راً نیزـردیم. اخیـافت کـدری

ایم. اگر بخواهم برخورد کرده شانکاالهای محیطیکنندگان در مورد اثرات زیستتامین

ها دشوار است. من قصد داشتم که در این راستش را به شما بگویم، پاسخ به این سؤال

شرکت،  متقاضیان کار در برخی از انسانی،مسئول منابع به گفته رابطه با شما بحث کنم.

ها برای انجام و اینکه آیا ما به آن اندسوال کردهدرخصوص پایداری درباره موضع ما 

ای عالی است، ولی فعالیت دهیم یا نه. این ایدههای داوطلبانه زمان آزاد میفعالیت

  جایگاهی ندارد.فعال در سیستم ما  ،از نظر صرفه اقتصادیداوطلبانه 

استعدادها هستیم، آن هم به  دادن بهترینپرسید: آیا ما در حال ازدست رئیس مجتمع

از زمانی که درباره  دهیم؟هایی شبیه به این در اختیارشان قرار نمیخاطر اینکه فرصت

 کنندگان خوراکمانتامینایم، باید بگویم که درباره دو مورد از این موضوع بحث کرده

 ام. هایی پیدا کردهنگرانی

دانید، کرد، گفت: همانطور که میی میرا بررس استاندارد در حالی که رئیس خدمات فنی

یم، ولی من مطمئن نیستم که آیا بازرس کیفی اهها منعقد کردرا با آن هائیما قرارداد

 آمده توجه کرده یا نه. 26000شرکت ما، به موضوعاتی که در استاندارد ایزو 

و  هاهمه گروه چند دقیقه در سکوت استاندارد را بررسی کردند. پس از آن، سؤال

 نظرات به سرعت مطرح شدند.

ایم و سابقه خوبی در محیطی و کیفی را اتخاذ کردههای زیستما تاکنون سیاست

ایم. چه احترام گذاشته هامزبور داریم و به این سیاستهای خصوص سازگاری با سیاست

 کار دیگری باید انجام بدهیم؟

است، ولی داده  ماتی انجامو اقدا در این مسیر قدم گذاشته های رقیبشرکتیکی از 

دانم به غیر از چند کنفرانس خبری، از این استاندارد تر از ما هستند. من نمیها بزرگآن

، مدیر فروش اند، ولی شاید ما نیز باید در این مسیر قدم برداریم.دست آوردهچه چیزی به
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یان بزرگ دلیل مشترهمینبهران است که شاید ما ـن گفت که او نگـشنبه به مسه

 . چرا باید این اتفاق بیفتد؟مان را از دست بدهیماروپائی

ماهنگ هباید کار ما واجتماعی شرکت ما با استراتژی کسبچطور استراتژی مسئولیت

 م، ولی یک شرکت غیرانتفاعی نیستیم.یبه انجام کار درست باور دار ماشود؟ 

وامل عهوایی نیز یکی از وم، ولی تغییرات آبیستهعاشق درختان  ما که درست است

ارند که های باالتر انرژی وجود دهای واقعی مثل هزینهمهم است. شاید برخی از ریسک

مل چطور ایم که این عاایم. ما هنوز مشخص نکردهها را در نظر نگرفتهما تاکنون آن

و از بهترین وز ربهما  تجهیزات و تکنولوژی تولید بر حاشیه سود ما تأثیر بگذارد. دتوانمی

 م که ما نگرانی چندانی داشته باشیم.نکهستند. فکر نمی برندهای دنیا

ها تأمین را از آن خوراکمانمان چطور؟ به آن دو شرکتی فکر کنید که ما تامینزنجیره

هترین بها ها مناسب است، ولی از کجا باید بدانیم که آنکنیم. کیفیت و قیمت آنمی

 هستند؟

نیز  HSE 1اجتماعی هستیم. واحد م برخی کارها در خصوص مسئولیتما در حال انجا

به نتایج  است و و ایمنی آغاز کردهبهداشت  زیست،اقدامات خوبی در خصوص محیط

 .استتأثیرگذاری دست یافته 

ولی منابع  ،ایمرا تعریف کرده PSM2ما پروژه بزرگ  م،یخوشحال هست این بابت از ما 

توانیم از دیگران دادن دارند. ما نمیبه اندازه کافی کار برای انجام ما زیادی نداریم، کارکنان

کننده برعهده بگیرند. اجتماعی را بدون هدف قانعهای مسئولیتنیز بخواهیم که طرح

 کارمند را به این کار اختصاص بدهیم؟ تعدادیچطور است 

ژی را این استرات اجتماعی را شروع کنیم، چه کسیاستراتژی مسئولیتاجرای اگر ما 

  تجربه کافی در این زمینه داشته باشیم. رسدبه نظر نمیکند؟ هدایت می

شدن ترشنمدیرعامل با توجه به آشنائی بیشتر با این استاندارد برای رو مشاور اجرائی

استاندارد  سواالت زیر را مطرح و اظهار نمود باید بررسی کنیم آیا ،موضوع برای حاضرین

 کند؟ استانداردی هست که به سازمان ما در یافتن پاسخ سواالت زیر کمک 26000ایزو 

                                                           
1 Health and Safety Executive 

2 PSM (PROCESS SAFETY MANAGEMENT ) 
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 رکتی شاجتماعی و پایداریسازمان ما تا چه میزان از ارتباط میان مسئولیت

 گردد؟ آگاه می

 ری به کار اخالقی و همچنین پایداومیزان آشنایی سازمان ما با مقوله کسب

 چه میزان است؟

 ذینفعانتوجه به حقوق ، رفتار اخالقی، افیتشف، پذیریجایگاه مسئولیت 

شر در و تعهد به حقوق ب المللهمسویی با قواعد بین، مداریقانون، سازمان

 سازمان ما کجاست؟

 ؟های مدیران ارشد سازمان ما هست و یا خیرآیا مقوالت فوق جزء دغدغه 

 است؟ منفی به چه میزانودادهای مثبتمیزان تعهد سازمان ما به درک برون 

 دادهای منفی وچه میزان سازمان ما خود را موظف به کاهش اثرات برون 

 داند؟دادهای مثبت میافزایش اثرات برون

 تا چه میزان است؟  1پایداریهایترین مقولهآشنایی سازمان ما با مهم 

 ما  های مدیران سازمانکار جزء دغدغهوآیا پایداری و مستدام بودن کسب

 باشد یا خیر؟می

 چه  ها بهشناسد و ارتباط با آننفعان خود را میسازمان ما چه میزان ذی

 صورت است؟

 تاثیر  ها و نهادهایی هستند؟ میزانسازمان ما چه سازمان ذینفعانترین مهم

 رت است؟ها از سازمان ما به چه صوها بر سازمان ما و میزان متاثرشدن آنآن

  اری های مرتبط با پایدبا مقوله سازمان ما در ارتباط ذینفعانانتظارات

 چیست؟

 حقوق بشر :شامل اجتماعیهای کلیدی مسئولیتمیزان آشنایی با مقوله ،

موارد مرتبط با مصرف ، کاری منصفانهعملیات، محیط پیرامونی، قوانین کار

                                                           
1 Sustainability 
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در سازمان ما و مدیرانمان به  -کننده و در نهایت همکاری و توسعه جامعه

 چه اندازه است؟

 های با اهمیت در سازمان ما به چه صورت بندی هر کدام از مقولهتاولوی

 است؟ 

 اجتماعی در سازمان ما به چه صورت کردن مسئولیتراهکارهای نهادینه

 است؟

 کردن انتظارات معقول ذینفعان در ارتباط با مقوله پایداری راهکارهای برآورده

 گردد؟به چه صورت در سازمان ما تعریف می

 عان به چه صورت باید فنف ارتباطات سازمان ما باالخص با ذینحوه تعری

 اجتماعی سازمان ما باشد؟کننده راهکارهای مسئولیتمنعکس

 اجتماعی چه اقداماتی اقدامات داوطلبانه سازمان ما در راستای مسئولیت

 اند؟بوده

 تواند از طریق اقدامات مسئوالنه، خود را سازمانی موجهچگونه سازمان ما می 

 و متمایز نماید؟

 عمومیهای روابطقسمت  که در این برنامه رسدبه نظرم میگوید می مدیر عاملسپس 

با توجه به سواالت عنوان شده توسط مشاوره اجرایی، قطعاً کنند.  نیز مشارکتو بازاریابی 

 اجتماعیبه نظر من استراتژی مسئولیتما در این رابطه کارهای زیادی باید انجام دهیم. 

های دیگری نیاز به تعامل و شهرت ما کامالً مرتبط است. به نظر شما ما به چه تخصص

قسمت نیاز داریم. شاید به بهداشت زیست، ایمنی و محیط هایقسمتداریم؟ قطعا به 

 نیز نیاز داشته باشیم، درست است؟ و مالی حقوقی

، رقیب ماکه شرکت اشاره شد، باید بگویم  عمومیقسمت روابطبا توجه به اینکه به 

اجتماعی خود را منتشر کرده است. من یک نسخه در دفتر سال گذشته گزارش مسئولیت

 خودم دارم. آیا ما نیز باید به انتشار چنین گزارشی فکر کنیم؟
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دانیم چه هستند. هایی بر عهده داریم که هنوز نمیرسد که ما مسئولیتبه نظر می

ها توانیم با این مسئولیتها آگاهی دارند. چطور میتها از این مسئولیبسیاری از شرکت

 آشنایی پیدا کنیم؟

 دانمدرست نمیوجود دارد. ولی  خوبی هایکه فرصت من مطمئنمنکته مهمی است. 

اجتماعی را به استراتژی مسئولیت شود. اگرکه از این استراتژی چه چیزی نصیب ما می

های خود نگوییم، چطور قرار است سود تریدرستی اجرا کنیم و چیزی به کارکنان و مش

اجتماعی جذاب است، ولی ما تاکنون در فی، استراتژی مسئولیتـر فلسـاز نظ ببریم؟

اقدامات ای برای کنندهقانع دالیل . آیاایمانجام دادهخوبی کارهای  مختلف هایحوزه

 بیشتر وجود دارد؟مسئوالنه 

کرد گفت: به احتمال زیاد وجود گیری مییجهها نتدر حالی که از این حرف مدیرعامل 

تر این استاندارد است. زمانی که هفته آینده دارد. اولین گام در این فرآیند، مطالعه دقیق

گذاری کنیم. برای به اشتراکهای خود را با هم مقایسه میهم آمدیم، یادداشت دوباره گرد

تر اجتماعی در مقیاسی بزرگسئولیتبردن استراتژی مهای خود، درباره پیشبهترین ایده

به نظر من با  کند خود را آماده کنید.و درباره اینکه این استاندارد چطور به ما کمک می

 . ایمای جدی مواجه شدهمسأله

های واقعی درباره مسئولیت ولی بر مبنای صحبتین سناریو، گرچه خیالی بود، ا

شوند. این سناریو ها مطرح میز سازمانها در بسیاری ااجتماعی مطرح شد؛ این صحبت

ها برای اجرای گیری رهبری ارشد سازماندهنده میزان تعهد، مشارکت و تصمیمنشان

های اولیه، باعث طرح اعی است. در اغلب موارد، این سؤالـاجتمراتژی مسئولیتـاست

مسئولیت دهنده شروع اجرای استراتژی ها نشانشوند؛ این سؤالهای بیشتری میسؤال

استراتژی اجتماعی و فرآیند مدیریت تغییر در سازمان هستند. ما برای مشخص کردن 

چطور  ذینفعانو انتظارات  26000سازمان، از اصول موجود در ایزو  اجتماعیمسئولیت

 کنیم؟ استفاده می

توانیم از طریق های اجتماعی هستیم چگونه میحالی که در مسیر اجرای مسئولیتدر 

از کجا ؟ کنیمسازی و ایجاد تعلق خاطر در کارکنان توجه به این مهم را نهادینه فرهنگ
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 سازی این استراتژینحوه پیادهبرد؟ اجتماعی ما را به کجا میمتوجه شویم که مسئولیت

، به این 26000چیست؟ در این فصل با استفاده از راهنمای موجود در استاندارد ایزو 

ی الزم برای اجرای بانکنیم تا م؛ در این فصل به شما کمک میشودها پاسخ داده میسؤال

 اجتماعی را ایجاد کنید.استراتژی مسئولیت

 اجتماعیتعیین هدف سازمان از اجرای استراتژی مسئولیت -2-1

اجتماعی، ، در ابتدای بحث خود درباره مسئولیتمدیران ارشد شرکت فرضی مذکور

ها چه هستند و چطور اجرای های سازمان آنفرصت ها وبودند که مسئولیت این فکردر 

ها هنوز از کارهای . آنرا منتفع نمایدها تواند سازمان آناجتماعی میمسئولیت استراتژی

اجتماعی به دانستند که با استراتژی مسئولیتشده در این حوزه مطلع نبودند و نمیانجام

استراتژی استفاده کنند و به یک هدف  دانستند که باید از اینکجا خواهند رفت؛ ولی می

-و هر سازمان دیگری، اجرای استراتژی مسئولیت شرکت فرضی مذکوربرای  خاص برسند.

 اجتماعی مسیری چالش برانگیز است. 

 

 
 اجتماعی: استراتژی سازمان چیست؟زنجیره مسئولیت .1-2شکل 
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 زبان مشترک کی جادیا -1-2 کادر

به  ،یداریو پا داریپاتوسعه ،یاجتماعتیئولمس یهااغلب موارد، واژه در

ها استفاده شده است؛ به اند و به صورت ناهماهنگ از آندرک نشده یدرست

زبان  کی جادی، کمک به ا26000 زویاز اهداف استاندارد ا یکیخاطر، نیهم

 تیمسئول انی، رابطه م26000 زویاستاندارد ا 5-3-3ند ب مشترک است.

 :داده است حیرا توض داریپاو توسعه یاجتماع

دهد و به ی، سازمان را در مرکز توجه خود قرار میاجتماعتیمسئول

 تیتوجه دارد. مسئول ستیزطیسازمان در قبال جامعه و مح یهاتیمسئول

درباره  داریپاکه توسعه ییدارد. از آنجا داریپابا توسعه یکیارتباط نزد یاجتماع

مردم  جامعه و امتم انیمشترک در م یطیمح ستیو ز یاجتماع ،یاهداف اقتصاد

که به دنبال انجام مسئوالنه اقدامات خود هستند،  ییهاز دارد، سازمانـرکـتم

جامعه  کیمردم  عیانتظارات وس یبندجمع یبرا یاستراتژ نیتوانند از ایم

 دیسازمان، با یاجتماعتیمسئول یاز اهداف واال یکی ن،یاستفاده کنند. بنابرا

 .باشد داریپادر توسعه مشارکت

سازمان را به  یاجتماعتیشود تا مسئولیباعث م داریپامشارکت در توسعه

در  ییمقصد نها ان،ی)نقطه پا یداریبه پا دنیسازمان در رس تیمثابه مسئول

به مقصد  دنیراهکار رس داریپاکه توسعه ی، در حالمی( بدانیحرکت دائم ریمس

دارد، که از جمله  یبستگ وابستهعوامل متعدد و  به مقصد به دنیاست. البته، رس

 ندیو فرآ یموضوعات اصل ،یاجتماعتیتوان به اصول مسئولیعوامل م نیا

توجه شده  26000 زویها در استاندارد ااشاره کرد، که به همه آن یسازکپارچهی

 .است

 زویاستاندارد ا نیتدو و هیته ندیفرآ ایکه به سابقه، اهداف  یخوانندگان

مراجعه کنند؛ در  iso.org/wgsr تیساتوانند به وبیعالقمند هستند، م 26000

 2005از آنها به سال  یبرخ خیوجود دارد که تار یاریاسناد بس ت،یساوب نیا

 یو اهداف استراتژ خچهیتار همنظور کسب اطالعات دربارگردد. بهیباز م یالدیم

  New Work Item Proposal-Social Responsibility به بخش ،یاجتماعتیمسئول

 .دیفوق مراجعه کن تیسادر وب
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 سطوح دیگراجتماعی به اجرای مسئولیت از یک سطح تعهد بهها سازمانمعموال 

خروجی  پیگیری کنند.را در یک زمان  هدفو شاید نیاز باشد که چندین  کنندمیحرکت 

این است که چه اهدافی در  دهندهنشانمعموال  هاسازمان اجتماعی درعملکرد مسئولیت

اجتماعی، باعث تغییر فرآیند مدیریت در . زمانی که مسئولیتاین مسیر حاصل شده است

پایدار کرد، سازمان به سمت تداوم سازمان شد و سازمان شروع به اقدام در مسیر توسعه

 کند.حرکت می 1پایدار یا رشد مسئوالنهدر توسعه

 هایشدن استراتژینهادینهاده شده است، میزان نشان د 1-2طور که در شکل همان

و هر دارد،  میزان بلوغ سازمان در این مقوله ارتباط مستقیماجتماعی سازمان با مسئولیت

ز ابیشتر باشد، ارزشی که سازمان  شدن مفاهیم مسئوالنهنهادینهچقدر که میزان 

ژی، شامل استراتاین رای آورد بیشتر خواهد بود. فرآیند اجدست میاجتماعی بهمسئولیت

 شود:میزیر پنچ مرحله مهم 

  برنامه  نیاز شروع هرپیش قانون، تعهد به اجرای ، 26000طبق استاندارد ایزو

  مسئوالنه است.

 26000شود، گرچه استاندارد ایزو ریسک نیز میاین فرآیند شامل مدیریت 

یت مدیر(. 2-8-7 بندریسک تلقی کرد )را نباید فقط یکی از اشکال مدیریت

اید شباشد. اجتماعی یکی از نتایج اجرای استراتژی مسئولیت تواندمی ریسک

ریسک در وهله اول به سمت اجرای این حتی سازمانی به منظور مدیریت

مدیریت  اما الزم است خاطرنشان گردد که، استراتژی کشیده شده باشد

 رد.گیدر بر نمی سازمان را لزوماً اجتماعی هایمسئولیت تمام وجوهریسک 

 اند و از کرده خود را تعریف 2سازمانیمحوری هایارزشها بسیاری از سازمان

ها برخی از این ارزش ها رفتار نمایند.کارکنان انتظار دارند مطابق با آن ارزش

 همپوشانی داشته باشد. 26000با اصول موجود در استاندارد ایزو توانند می

                                                           
وجود،  این باباشند. ها و پایداری در مفهوم عام آن در تضاد میمفاهیم رشد در سازمان در مباحث اقتصادی بعضاً 1

تواند خورشیدی تعویض کرده است. این شرکت میخود را با انرژی سوخت فسیلی مصرفینظر بگیرید که شرکتی را در 

خود، قطعات و چرخه عمر دیگری را انتخاب  تجهیزاترشدی را تجربه کند که با پایداری منطبق است؛ این شرکت برای 

 خاطر به پایداری رسیده است.کرده و به همین
2 Core Values 
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 سازمانیوریدر راستای افزایش بهره هازماناـاری از سـهمچنین، بسی، 

ها راستا در این سازماندر همین .انداجرا کرده ی را تعریف وهایرحـط

، به صورت مستمروری عملیاتی بهرهتا  سازی شده استپیاده هاییسیستم

بر مسئولیت گرچه ممکن است که این اقدامات، تمرکز خاصی بهینه گردد، 

 شند.اجتماعی نداشته با

 پایدار از . رشدیا مسئوالنه است 1یابی به رشدپایداردستی سازمان هر لآایده

قابل دستیابی پایدار توسعه شده درهای تعریفکارگیری استراتژیبهطریق 

بهداشت و  رینظ یاتوسعه قیاست که سازمان به مصاد قیطر نی. از ااست

مسئوالنه  ای داریپارشد، نظر مورد یفرضکند. در شرکت یم کمکرفاه جامعه 

طور مسئوالنه اقدامات را به مختلف شرکت یهاافتد که بخشیاتفاق م یزمان

انجام دهند و محصوالت تولیدی سازمان از محصوالت غیرپایدار به محصوالت 

خواهند ها نمیوجوداین، لزوماً تمام سازمانبا با تاکید بر پایداری تغییر نمایند.

برای دست پیدا کنند.  پایداررشد مسئوالنه و یا حتی به  و یا قادر نیستند که

 منفی دادهایو برون که تأثیرات یابی به عملیاتیها دستبرخی سازمان

 .کندحداقلی داشته باشند کفایت می

ئولیت آن است که رهبران ارشد سازمان به اجرای مس آلایده 26000ایزو در اجرای 

رهبری  استاندارد توضیح داده شده است، که وقتین ایدر  اجتماعی تعهد داشته باشند.

تواند یماجتماعی دارد، مسئولیتفواید  واصول، موضوعات اصلی سازمان، درک جامعی از 

ن به سازمان و حوزه تأثیرگذاری سازمااجتماعی در سراسر شدن مسئولیتدر یکپارچه

أس سازمان از رو درک باید ( و نکته مهم دیگر اینکه، تعهد 2-7 بندایفای نقش بپردازد )

مسئولیت  ( تعیین مقصد سازمان در مسیر اجرای استراتژی1-4-7بندشروع شود. )

 ، قطعاً وظیفه رهبری ارشد سازمان است.اجتماعی

                                                           
محیطی، اجتماعی و اقتصادی را در نظر دارد های زیسترشدی است که المان Responsible growthار یا رشدپاید1

در ادبیات مفهومی فراگیرتر  Sustainable Developmentکند. از طرف دیگر ها را فدای رشد سازمان نمیو آن

 وجه دارد.است که عالوه بر پایداری در سازمان به مباحث پایداری در کالن جامعه ت
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مقصد مطلوب در این مسیر هر کجا باشد، مدیران ارشد سازمان باید استراتژی 

 ریزی کنند.غییرات برنامه بگیرند و برای مدیریت تاجتماعی را در نظر مسئولیت

 تغییر در رویکرد ذهنی سازمان -2-2

رداری است، که شامل برخو قابل تغییر یاجتماعی، فرآینداجرای استراتژی مسئولیت

 6 بنددرباره انتظارات اساسی جامعه )این مؤلفه به صورت کامل در  روشن از درک

ی از شود. از نظر بسیاریهای ویژه سازمان ماستاندارد بیان شده است( و مسئولیت

ستراتژی اها و دستیابی به مقصد مطلوب پس از اجرای ها، شناسایی این مسئولیتسازمان

سازمانی  هایاجتماعی، نیازمند ایجاد تغییرات اساسی در طرز تفکر و استراتژیمسئولیت

اجرای  و کسب درآمدبگذارند، که ها باید این ایده را کنار است. مثالً، برخی از شرکت

کامالً  هاین دو مؤلف اجتماعی، دو مسأله جدای از هم هستند. درواقعاستراتژی مسئولیت

 کنند. در کنار هم معنا پیدا می

اقدامات  کلیهآمده است، در بلندمدت،  26000طور که در مقدمه استاندارد ایزو همان

، عبارت است 1شترکاست. مفهوم ارزش م تاثیرگذارسالمت اکوسیستم دنیا  برها، سازمان

این مفهوم به  .کندپذیری سازمان ایجاد فایده میاز رویکردی که برای جامعه و رقابت

کند. تبدیل این مفهوم به واقعیت، خوبی رابطه تنگاتنگ سازمان و اجتماع را توصیف می

 های جدید برای عملکرد سازمان است.نیازمند تفکرات جدید سازمانی و ابداع استراتژی

اجتماعی برای توانند از استراتژی مسئولیتمی 2هاها در تمام بخشسازماناع انو

استاندارد ایزو  در استفاده کنند. گرچه خود و رشدپایدار هاموفقیت استراتژیدستیابی به 

اما نشده است؛ رویکرد واحدی ارائه اجتماعی، ، برای تعیین استراتژی مسئولیت26000

ها باید در تفکرات مربوط به مسئولیت ه که تمام سازماندر این استاندارد بیان شد

                                                           
1  CSV  توسط  2006یا خلق ارزش مشترک در سالPorter  وKramer .مطرح گردید 
 استاندارد این که است توضیح به الزم. بیاید وجود به ابهام 26000 ایزو نقش به نسبت دولتی هایسازمان در است ممکن 2

 اشاره مهم این به دیگر طرف از. بردنمی والس زیر را خود وظایف انجام برای دولتی هایسازمان صالحیت عنوانهیچبه

 انجام بهتری نحوبه را خود اجتماعی هایمسئولیت استاندارد این از استفاده با توانندمی دولتی هایسازمان که کندمی

 .دهند
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اقدام کنند و اطمینان  کاستراتژی ، به صورتو عمل گیریدر تصمیم همچنین اجتماعی

ها، ناپذیر از استراتژیوان بخشی جداییـعنبهاعی ـاجتمحاصل کنند که مسئولیت

استراتژی . شده است تبدیل (4-3-3های اصلی )بند ها، فرایندها و فعالیتسیاست

ه بر اضاف ه و یاثانویفرعی،  استراتژی وان یکـعناید بهـرا نب اعیـاجتمولیتـمسئ

سازی استراتژی در طرح مسئولیت . یکپارچههای اصلی سازمان در نظر گرفتاستراتژی

تصفیه اجتماعی، چیزی بیش از افتتاح چند پروژه بازیافت محلی یا تأسیس یک سیستم 

 .بازده در سایر نقاط استادامه فعالیت تجهیزات کمجلوگیری از و محلی  پسآب

ها نتایج زودهنگامی را مشاهده های مسئوالنه احتماال سازماندر اجرای استراتژی

معنا نیستند که سازمان اینزودهنگام به خواهند کرد. الزم به توضیح است که این نتایج

ر خود را تغییر داده، رویکرد جدیدی برای ود آورده، طرز تفکـوجالزم را به اتتغییر

 ایجاد کرده است. ییا در عملیات خود تغییرات قابل توجهو گیری اتخاذ کرده تصمیم
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 26000راه ایزو نقشه
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استاندارد، اصول اساسی )پاسخگویی، شفافیت، رفتار این  4 بندتر آنکه، در مهم

به هنجارهای م به حاکمیت قانون، احترا نفعان، احتراماخالقی، احترام به منافع ذی

ها در تعیین مقصد، اند، تا شما از آنالمللی رفتاری و احترام به حقوق بشر( بیان شدهبین

با راهنمایی در یافتن مسیر  ،های خود استفاده کنید. اصول اساسیجهت و استراتژی

رائه مبنایی برای ارزیابی ها و اهداف جدید و ادادن به شما درباره استراتژیدرست، اطالع

استاندارد،  6 بندکنند. در تغییر در الگوی سازمان به شما کمک می و تصمیمات و اقدامات

ها در راستا هستند و شما باید به آناند که با این اصول همرفتارها و اقداماتی بیان شده

که سازمان  بیان شده است 2-4-7 بنداجتماعی توجه کنید. در هنگام اجرای مسئولیت

اجتماعی به بخشی الینفک از سیاست، فرهنگ، باید با تبدیل استراتژی مسئولیت

 استراتژی، ساختار و عملیات، مسیر خود را مشخص کند.

نحوه رسیدن ، هدفتعیین  برایریزی، اصول مزبور به شما با وجود این در مرحله برنامه

کمک ، شودعی با توجه به آن اجرا میاجتماایجاد مبنایی که استراتژی مسئولیتآن و  به

 اند.در ادامه این فصل، مراحل الزم برای ایجاد این مبنا توضیح داده شده .کنندمی

منابع بسیار مناسبی درباره مدیریت تغییرات موجود هستند، بنابراین، ما در این کتاب 

 . اینوری استضرسه مؤلفه اساسی مدیریت تغییرات بیان ایم؛ ولی به جزئیات نپرداخته

 عبارتند از:  هامؤلفه

 دلیل محکم و مستدل برای ایجاد تغییر 

  تغییر راهکارهای عملی توجه به 

 تعیین مسیر تغییر 

طور که ما در ها بسیار مهم است. همانهر یک از این مؤلفهنقش رهبری ارشد در 

د، شرایط کناجتماعی را مشخص میبیان کردیم، رهبری ارشد، مسیر مسئولیت 4-2بخش 

رسانی زودهنگام، شفاف و کند )با اطالعاجتماعی را فراهم میاجرای استراتژی مسئولیت

 شود.به هدایت مشغول می منظم( و در ادامه مسیر
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 خودارزیابی -اجتماعی ریزی برای اجرای مسئولیتبرنامه -2-3

 یسک باال،ا راجتماعی بها در مسیر اجرای استراتژی مسئولیتبسیاری از سازمان

کنند و در اجرای منسجم این های مختلف اجرا میسازی را در قسمتهای بهینهپروژه

اجتماعی به قدرت و خورند. اجرای مسئولیتاستراتژی و توجه به هدف عالی شکست می

ریزی، اقدامات ، ارزیابی، برنامهکاجتماعی به تفکر استراتژیتمرکز نیاز دارد. مسئولیت

اجتماعی به تغییرات اساسی و سازی دائمی نیاز دارد. مسئولیتو بهینه هدفمند، نظارت

 سیستمی برای مدیریت تغییرات نیازمند است.

مستلزم تعهدات اجتماعی مسئولیتسازی های این موضوع، پیادهتوجه به پیچیدگیبا 

خود شناخت وضع موجود و قبل از آنکه فرآیند  های مختلف است.سازمانی در حوزه

های مرتبط )حاکمیت سازمانی، حقوق بشر، رویه یابی را آغاز کنید، هفت موضوع اصلیارز

کننده، های عملیاتی منصفانه، موضوعات مرتبط با مصرفزیست، رویهبا نیروی کار، محیط

 ،اندبیان شده 26000استاندارد ایزو را که در مشارکت با جامعه و رشد و توسعه آن( 

 ،توانید از مشکالتی که به سازمان شما مرتبط هستندب، شما میبدین ترتی .مطالعه کنید

اید و در حال بررسی ا همین حاال هم فرآیند مطالعه را شروع کردهـ)شم .آگاه شوید

توانند به شما درباره مقصد و استاندارد میاین هایی هستید که اصول بیان شده در روش

 استراتژیتان آگاهی بدهند(. 

موضوعات اصلی به ، 26000ه داشته باشید که طبق استاندارد ایزو به این نکته توج

ها در که ایندرحالی، مرتبط نباشند، ها ربط دارند ولی شاید تمام موضوعاتتمام سازمان

ای از انتظارات اصلی را شکل بدهند که هر سازمانی باید توانند مجموعهکنار یکدیگر می

 داشته باشد. ها آگاهیدر ابتدای مسیر نسبت به آن

اجتماعی به مدیریت تغییرات نیاز طور که بیان کردیم، برای اجرای مسئولیتهمان

خاطر فرآیند همینشود. بهمیجامع و متمرکز در سازمان  بررسی شامل کهاست 

اجتماعی است. خودارزیابی خودارزیابی، اولین گام مهم در مسیر حرکت به سمت مسئولیت

آن نیاز برنامه اجرایی به  تدویندهد، که شما برای شما قرار می اطالعاتی را در اختیار

راستا با سالیق کارکنان است هم از آنجایی که مفاهیم مسئوالنه معموالً دارید. همچنین
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شوند، فرآیند خودارزیابی های مختلف سازمان درگیر میالیه فرآیند خودارزیابیو در 

 مانندارزیابی نیز خودکند.  در سازمان کمک نگیزهایجاد اتواند به همسویی سازمانی و می

شوند، باید توسط رهبران ارشد سازمان و یا با مشارکت سایر مراحل مهمی که بیان می

مسئولیت کردن توانند پرچمدار نهادینهمی اجرایی انمدیر و ها انجام شود. مدیرعاملآن

برای تعیین تغییرات الزم، خودارزیابی زمان کافی مرحله  در سازمان باشند.اجتماعی 

را به رهبری  آن های سازمان و تدارک نیروی الزم برای اجرایتعیین مقصد و استراتژی

جهت نحوه انتخاب تیم مناسب در  دهد. برای کسب اطالعات بیشترمی سازمان ارشد

  این فصل را مشاهده کنید.از  4-2اجتماعی، بخش اجرای مسئولیت

یشنهادی، شما باید برخی پمراحل  رغمعلیاول بیان کردیم، طور که در فصل همان 

که فرآیند خود حالیدر  زمان شروع کار همزمان با هم اجرا کنید. مثالً دررا از مراحل 

 هایی در ارتباط با شناسایی و مدیریت انتظاراتهمزمان بررسی، آغاز شده است ارزیابی

چهارم به صورت دقیق به برقراری ارتباط )در فصل سوم و  شود.اجرا می نفعان داخلیذی

گام اول توضیح داده  نفعان پرداخته شده است(. در این فصل، دوو ایجاد تعامل با ذی

چند گام دیگر  در ادامه نیزکنند؛ مبنایی را برای اقدامات اجرایی آتی فراهم می که اندشده

 است. ها پرداخته شدهاند، که در فصل سوم به توضیح آنمعرفی شده

 

اجتماعی ، به بحث خودارزیابی مسئولیت26000استاندارد ایزو  3-7و  2-7 بندهایدر 

های ها و فرصتها، ریسک، برای شناسایی مسئولیتبندهاپرداخته شده است؛ در این 

ها را به بررسی مالحظات اند. ما سازمانهای مفیدی ارائه شدهمرتبط و مهم راهنمایی

 صلف هدف گام هاتوالی گام

بندهای مرتبط 

در استاندارد ایزو 

26000 

 چرخه

PDCA 

انجام فرآیند 

 خودارزیابی

و نسبت به  یمتسهابتدا بدانیم کجا 

در شناخت و تحلیل وضعیت موجود 

انجام شده در حوزه اقدامات  مورد

 های اجتماعی اقدام کنیم.لیتمسئو

 2فصل
 4 بند

 3-3-7و  2-7
 برنامه ریزی
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عنوان بخشی از فرآیند استاندارد و به 2-7 بندکنیم که در ق میفراوان و مفیدی تشوی

اند. باوجوداین، مرحله فهرست شده مسئولیت اجتماعی خودارزیابی و تعیین استراتژی

بیان شده  26000خودارزیابی چیزی بیش از آن موضوعاتی است که در استاندارد ایزو 

 اند.نشان داده شده 1-2دهند در جدول است. اقداماتی که فرآیند خودارزیابی را شکل می

)این موضوع را در  شود.تفکر آغاز می، تبادل نظر و اجرای این فرآیند با مباحث نظری

ایم( رهبران ارشد سازمان، مسئول فصل سوم توضیح دادهتر در صورت دقیقاین فصل و به

ن خارج از سازمان یا ارزیابی را مشاوراخودارزیابی هستند. اگر فرآیند خوداجرای فرآیند 

ترین دست آمده بدون تغییر، باید در سریعدهند، نتایج بهسازمان انجام می کارشناسان

گیری ها براساس این نتایج تصمیمارشد قرار بگیرند، تا آن رهبرانزمان ممکن در اختیار 

 کنند.

 یابر یاستراتژ نییسازمان و تع یاجتماعتیبستر مسئول یشناخت کل : 1فعالیت 

 (26000استاندارد ایزو  2-7و   4)بند آن

گیرید، برای کسب راهنمایی بیشتر، حال که فضای فعالیت سازمان را در نظر میدرعین

توجه  6بند شده در استاندارد و به اقدامات و انتظارات بیان 4بند شده در به اصول بیان

 :مثالًکنید. 

 اجتماعی اجرای مسئولیت تواند به شما در مسیرافزایش شفافیت چطور می

 (؟ 3-4بند) کمک کند

 المللی رفتاری در توانید مطمئن شوید که احترام به هنجارهای بینچطور می

 ؟ (7-4بند) ارزش شما وجود دارندزنجیره

 فروشید، اصل آموزش کنندگان میاگر شما کاالهای خود را به مصرف

اجتماعی د مسئولیتدر بهبود عملکر تواند به شماکننده، چطور میمصرف

 (؟1-2-7-6بندکمک کند )

 تواند شما را اگر شما یک شرکت غیرانتفاعی دارید، ایجاد شراکت چطور می

 (؟1-2-8-6)بند تر کنداجتماعی نزدیکبه مقصد مسئولیت
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اجتماعی در مرتبط با مسئولیت هایراهنمای استاندارد به منظور تعیین ویژگی 

طور که توصیه کردیم، شما باید سودمندی دارد. همان نکات 2-7 بند سازمان شما در

بررسی کنید، ، یا دیگر اسنادی را ها، اصول، چارچوب رفتاریانداز، ارزشمأموریت، چشم

 26000شده در استاندارد ایزو که انتظارات و مفاهیم راهنما را در مقایسه با اصول بیان

بع استخراج کنید تا بتوانید مأموریت، را از این مناشما باید اطالعات . اندمطرح کرده

کنید. راهنمای تعیین  بازنگری های مناسب را طراحی وانداز، استراتژی و سیاستچشم

 است که در این فصل بیان شده است. 5فعالیت ها، بخشی از سیاست

های سازمان در فضای درباره نحوه درک و تعیین ویژگیبیشتر و مفید  یراهنمای

به این  پیدا کرد. سازمان درباره کلیدهی توان در طرح گزارشعی را میاجتمامسئولیت

اشاره شده است. برای بررسی برخی از نکاتی که  GRI مانندتحت عناوینی  دهیگزارش

توانید نتایج حاصل از توانید با دیگران نیز مشورت کنید. شما میاند، میآمده 2-7 بنددر 

وارد  شرکت فرضی مذکور 2-2ه به جدول ـدولی شبیاجرای فرآیند را در نمودار یا ج

 کنید.

 خودارزیابیبه های مربوط فعالیت .1-2 هجدول شمار

 های مربوط به خودارزیابیفعالیت

شده در راهنمای بیان

یا  26000استاندارد ایزو 

 در این کتاب

اجتماعی را با توجه فضای عمومی که سازمان باید مسئولیتدرک 

 گیرد و استراتژی خود را مشخص کند.به آن در نظر ب

 4بند ، 26000ایزو 

 2-7 بندو 

گیری درباره فرآیند تصمیمبتوان از ، تا تبیین شودفرهنگ سازمانی 

 .کرداجتماعی حمایت ها و فرآیندهای اجرای مسئولیتاستراتژی
 2فعالیت 

، توان تاثیرگذاری آن و عالقه به محدوده تأثیرگذاری سازمان

 .سازمان در این محدوده ذکر شده را تعریف کنیدی تأثیرگذار
 3-3-7 بند

، انداجتماعی که تا به امروز انجام شدهاقدامات مرتبط با مسئولیت

به خصوص اگر موفقیتی حاصل شده که امکان  .مشخص شوند

 تکرار آن وجود دارد.

 4فعالیت
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اجتماعی و تعیین در خصوص مسئولیت یسازمان بلوغتعیین 

 .اهداف سازمان در این راستامحدوده 
 5فعالیت 

 های سازماناجتماعی در سیاستمسئولیتسازی جاری

 1-1-4-6و  2-3-3-6بند

 2-6-4-6و  1-5-4-6 بند

 6فعالیت و 1-7-4-6و

ها و نیز اطالعات به منظور شناسایی مسئولیت بررسی و استخراج

 عی.اجتماهای مرتبط با مسئولیتها و محدودهها، فرصتریسک
 3-7و  2-7 بند

اطالعات برای تعیین موضوعات و مشکالت  بررسی و استخراج

 نفعان آن مهم و مرتبط هستند.اصلی که برای سازمان و ذی
 2-3-7 بند

اطالعات برای اولویت دادن به مشکالت و تعیین بررسی و استخراج 

 *اهداف 
 9فعالیت و  4-3-7 بند

 

کوتاه  هدف قابل سنجش یبه معنا target  تابک نیو در سراسر ا26000* در ایزو 

 Objective (٪35 به میزان 2011تا سال  یمصرف انرژ کاهش مثال، یاست )برامدت 

and goal  عاری از  ستیزطیبه مح لیمثال، تبد یدهد )برایرا نشان مهدف بلندمدت

 .دیآیبه دست م مدتکوتاه به اهداف  یابیدر راستای دست( که آلودگی

 در یک شرکت فرضیاجتماعی های مسئولیتفضا و ویژگی .2-2ل شماره جدو

  2-7 بند

 استاندارد
 فرضیشرکت 

ای هها و فرصتها، ریسکمسئولیت

 شده یا احتمالیشناخته

ها، موقعیت، ویژگی

نیروی کاری و 

 مشخصات کلی

 سازمان

کارمند،  300 باشرکت تولیدی 

درآمد، عدم  میلیارد ریال 750

از منابع بیرونی برای استفاده 

کاال، البته برخی از مواد و  تولید

قطعات از کشورهایی با ریسک 

 شوند.باال وارد می

از فلزات، پالستیک و  محصوالت

زیست دیگر مواد مضر برای محیط

برخی از قطعاتی . شوندتولید می

شوند، ر کشورها وارد میـکه از دیگ

توانند در ارتباط با حقوق بشر و می

 .زا باشندنین کار، ریسکقوا



 31    /     اجتماعیبسترسازی برای مسئولیت 2فصل   
 

موقعیت 

های شرکت، کارخانه

از جمله چارچوب 

های قانونی و ویژگی

 عملیاتی شرکت

 منطقه عسلویهدر 

شرکت در محیط حقوقی سخت 

در قوانین ) کندگیرانه فعالیت می

کیفیت، حمل و نقل،  حوزه ایمنی،

 (.پسماندهای صنعتی

هایی که این شرکت در حوزه

 ،شهروندی نقض حقوقاحتمال 

و سایر  اخالق و قانون شدنپایمال

 ریسک باالیی دارند موارد که

 ؛ کندفعالیت نمی

گرچه برخی از قطعاتی که 

کنند، از کنندگان ارائه میتأمین

کشورهایی با ریسک باال وارد 

 اند.شده

عملکرد قبلی شرکت 

در حوزه مسئولیت 

 اجتماعی

و  بهداشتعملکرد شرکت در حوزه 

اسب است؛ چراکه در این ایمنی من

های مدون در حوزه شرکت، برنامه

ایمنی و بهداشت کاری موجود 

 است.

وری انرژی در های بهرهپروژه

نتایج مثبت و حاوی تأسیسات، 

جویی وری و صرفهارتقاء بهره

 اقتصادی بوده است.

های برنامه هایی در زمینه تدوینفرصت

صورت در  واکنش در شرایط اضطراری

هایی جهت فرصتهمچنین و  خطربروز 

 ارتقاء بهره وری و صرفه جویی اقتصادی

 وجود دارد.

نیروی کاری، کارکنان 

)مثالً، درصد کارکنان 

، درصد کارکنان رسمی

قراردادی، درصد 

کارکنان پیمانکاران و 

تجاری، درصد  شرکای

درصد  و زنان و مردان

 ها(اقلیت

 درصد 94: رسمی

 درصد 4: قراردادی

 درصد 2: ارپیمانک

 درصد 73مردان: 

 درصد 27زنان: 

 در صد 5ها: اقلیت

تنها یک زن در موقعیت مهم 

رهبری سازمان قرار دارد و درصد 

های اداری باالیی از زنان در پست

 90) .گری فعال هستندیا منشی

 درصد(.
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 در فعال یهاسازمان

مانند  خاص عیصنا

، از یمیپتروش عیصنا

جمله اقدامات مربوط 

 و یاجتماعتیه مسئولب

 یبخش نیقوان

انجمن صنفی کارفرمائی 

 صنعت پتروشیمی

قوانین موجود در حوزه به غیر از 

 کیفیت، ایمنی و عملکرد کاال

هیچ قانون یا استانداردی در 

اجتماعی ارتباط با مسئولیت

 .وجود ندارد

انداز، مأموریت، چشم

ها، قوانین ارزش

 رفتاری

ت انداز و مأموریدر چشم

شرکت، اصول یا تعهدات مرتبط 

اجتماعی وجود با مسئولیت

 .ندارند

قوانین رفتاری وجود دارند؛ 

های آموزشی کارکنان باید دوره

ساالنه را تکمیل کنند و گواهی 

 .بگیرند

های مرتبط با محیط سیاست

و ایمنی و  بهداشتزیست، 

 .کیفیت کاال وجود دارند

اجتماعی در مأموریت، مسئولیت

های سازمان نداز یا ارزشاچشم

 .ادغام نشده است

قوانین رفتاری ابتدایی هستند، به 

موضوعات اصلی در رابطه با 

انتظارات مربوط به مسئولیت 

 .اجتماعی اشاره نشده است

های مسئولیتدر ارتباط با 

کنندگان و اجتماعی تامین

و یا ی یراهنماپیمانکاران سازمان 

 .وجود نداردمشی مدونی خط

مدیریت  هایبرنامه ان بهبودامک

های زیست و یا سیاست تکیفی

محیطی، سالمتی و ایمنی برای 

اجرای استراتژی مسئولیت 

 .اجتماعی وجود دارد

نفعان ذیانتظارات 

 داخلی و خارجی

 نفعان داخلی:ذی

و ایمنی، امنیت شغلی،  بهداشت

 فرصت انجام اقدامات داوطلبانه

: مسئولیت خارجینفعان ذی

از تولید کاال، مدیریت  ناشی

 چرخه عمر و بازیافت کاال

و ایمنی در یکی از  بهداشت برنامه جدید

اجرا شده های تولیدی شیمیائی شرکت

 توان این برنامه را در دیگراست )می

نیز اجرا های تولیدی شیمیائی شرکت

کرد(؛ در تاریخ شرکت هیچ کارمندی 

اخراج نشده و میزان وفاداری کارکنان 
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هایی برای افزایش حمایت ست؛ فرصتباال

 شرکت از اقدامات داوطلبانه وجود دارد.

دگان ـکنننـر تأمیـمشکالتی که ب

عدم پاسخگوئی  گذارند،ر میـتأثی

وقع به سواالت و شکایات ــبه م

 باشد.ها میآن

 گیریفرآیند تصمیم

گیری در ارتباط با تصمیم

اجتماعی محدود به مسئولیت

 ازمان است.رهبری ارشد س

بندی و تحلیل مبتنی بر بازار، رتبه

 انجام دیگر تحقیقات، ولی فرآیندی

استفاده از تحقیقات در  برای

های سازمان و یا سایر استراتژی

گیری در سازمان موارد تصمیم

 موجود نیست.

که  ارزشزنجیره

های سازمان از عبارت

دستی و باال و پایین

های نیز سایر شرکت

همچنین  ردیف،هم

 نظیر ذینفعانسایر 

 غیره.قانونگذاران و 

موادخام و خوراک وکارکنان، 

کنندگان قطعات، پیمانکار تأمین

ازمان ـریان، سـل، مشتـنقولـحم

-های دولتی حفاظت از محیط

انجمن صنفی کارفرمایی زیست، 

 صنعت پتروشیمی

 85نیروی کار وفادار )نرخ تعامل 

ین رابطه با تأم درصدی(، بلندمدت

کنندگان موادخام و شرکت حمل 

و نقل، مشهوربودن در حوزه ارائه 

خدمات عالی به مشتری، سابقه 

در عالی در حوزه انطباق با قوانین، 

عضو  مدیرعامل شرکت  گذشته 

هیات مدیره انجمن صنفی 

کارفرمایی صنعت پتروشیمی بوده 

 است.

ریسک احتمالی ناشی از تأمین 

ودن کنندگان قطعات، ناشناخته ب

محیطی در مقررات کاری و زیست

کنندگان مواد خام میان تأمین

)گرچه این اعتقاد وجود دارد که 

 ریسک چندانی وجود ندارد(
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در مورد  یریگمیاز تصم تیحما یرهنگ سازمان براـشناخت ف: 2فعالیت

 ی اجتماعتیمسئول یاجرا یندهایو فرآ هایاستراتژ

ه تأکید بر این نکت 26000م، در استاندارد ایزو همانطور که تاکنون نیز اشاره کردی

را  4-7 بنداجتماعی باید در سازمان یکپارچه شده باشد )شده است که اجرای مسئولیت

شود؛ سته نمیببینید(. گرچه در استاندارد بر این موضوع تأکید نشده، ولی از اهمیت آن کا

 ؛ سازمان متناسب باشد اجتماعی باید با فرهنگفرآیند اجرای استراتژی مسئولیت

  شود: میزیر فرهنگ سازمانی شامل عوامل 

  ،درجه تحمل ریسک 

 وجود یا نبود روحیه کارآفرینی در میان رهبران 

  رویکرد حاکمیتی 

 کارومدل کسب 

یز اجتماعی شامل تغییر فرهنگ نهای مربوط به اجرای استراتژی مسئولیتالشـت

 .حاکم است سازمان حال حاضرفرهنگ  ، ولی در مرحله کنونی،تواند بشودمی

های گیتوانیم ویژ، نمیهستیماحاطه فرهنگ سازمان خود یشه در از آنجایی که ما هم

م و درباره آن را تشخیص بدهیم. در مرحله خودارزیابی، بهتر است که گامی به عقب برداری

 را بپرسیم: زیرهای سازمان، سؤالفرهنگ 

  کارومدل کسب -1

 قرار گرفته است  1بر مبنای مدل هزینه یا مأموریت اصلی سازمان،کار وکسب

شوید، یا با های پایین شناخته می؟ یعنی آیا شما با قیمت2تمایزیا مدل 

های مختلف، طبیعتاً گیریت خود؟ این جهتخدمات و کیفیت عالی محصوال

ر ـاجتماعی منجبه رویکردهای مختلفی در قبال اجرای استراتژی مسئولیت

هایی هایی که به خدمات و کیفیت توجه دارند، استراتژیازمانـشوند. سمی

ای برای نوآوری تبدیل اجتماعی را به انگیزهکنند که مسئولیترا ایجاد می

                                                           
1 Cost leadership 
2 Differentiation 
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اند، هایی که بیشتر بر قیمت تمرکز کردهکه، سازمانکند؛ درحالیمی

که این  دهند، چراسازی را در اولویت قرار میهای مربوط به بهینهاستراتژی

گذاری های اولیه را کاهش دهد و نرخ بازده سرمایهتواند هزینهها میاستراتژی

 مدت تولید کند.کوتاه

 کریزی استراتژیبرنامه -2

 سازمان چگونه است؟ کریزی استراتژیفرآیند برنامه 

  ؟آیا فرآیندی مشارکتی و جامع است 

  های مختلف است، یا متمرکز و یا گروههای افراد دنبال اطالعات و ایدهبه آیا

 محدود است؟

 مجاز دانسته شده است؟ بلندپروازیگذاری، چه میزان در هنگام هدف 

  باشند؟کاری کارکنان موثر میچه میزان بر روحیه مثبت شدهاهداف تعیین 

   کارانه هستند؟ یا محافظهاهداف چه میزان خوشبینانه 

گیری، به دنبال اطالعات شما در فرآیند تصمیم توجه داشته باشید که اگر سازمان

نفعان با توجه به کند، میزان تعامل ذیمبنای این اطالعات عمل نمیبیرونی نیست و بر 

برانگیز خواهد بود و توانایی سازمان شما در درک مشکالت ، چالش26000استاندارد ایزو 

 .شد اجتماعی محدود خواهدمهم ناشی از مسئولیت

  و نوآوری تخالقی -3

 گیرند؟ های جدید از کجا نشأت میایده 

 هاست؟ آیا سازمان شما فعاالنه به دنبال این ایده 

 ها چطور تشویق کنندگان ایدههـدید، ارائـهای جدهـورت دریافت ایـدر ص

 ؟ شوندمی

  های مناسب را اقدام بر مبنای ایده اختیارات الزم برایآیا مدیران سازمان

 دارند؟
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برخوردار نیست، فرآیند  بهبودسازمان شما، از سیستمی که به توسعه، تقویت و اگر  

 وارتر نیز خواهند بود.اجتماعی، دشمدیریت تغییرات ناشی از مسئولیت

 کیفیت -4

 کند؟ سازمان شما مؤلفه کیفیت را چطور بررسی می 

 کند؟ آیا کیفیت، اصل مهمی است که سازمان شما بر مبنای آن عمل می 

 شود؟ یت چطور ارزیابی میکیف 

 هایی وجود دارند؟ در این زمینه، چه مشوق 

 آیا فرآیند مدیریت کیفیت مشارکتی است؟ 

شوند؟ کیفیت مشخص شود، مشکالت کیفی چطور بررسی می یتکه کیفزمانی  

یا اجرای  اقدامات اصالحی که اجتماعی باشد، چراتواند نتیجه و یا محرک مسئولیتمی

 .ها نیز منجر شودسازی دیگر بخشتواند به بهینهسازی در یک بخش، میهینههای ببرنامه

خواند یا کیفیت را به دلیل خطر احتمالی کاالها )مثالً شرکتی که کاالهای خود را فرا می

 دهد، بر مبنای مسئولیت خود در قبال مشتریان عمل کرده است(.برای مشتریان بهبود می

 هاارزش -5

 ی سازمان شما چیست؟ واقع هایارزش 

 شوید توجه کنید. برای تعیین ارزش، به عواملی که شما و دیگران ارزیابی می

های عملکرد به مدیریت مالی، فروش، درآمد و سود و زیان آیا تمام شاخص

 شود؟ مربوط می

  چه تعداد از این عوامل ذهنی هستند، یعنی بر موضوعاتی مثل تعامل کارکنان

های ابتکاری یا توانایی مندی مشتری، نوآوری، طرحیتوری، رضایا بهره

 اند؟ رهبری تمرکز کرده

که  ی توجه کند، چراآل آن است که سازمان به هر دو ویژگی کیفی و کمّارزیابی ایده

اجتماعی ضروری هستند. با وجود این، اگر هر دو ویژگی، در اجرای استراتژی مسئولیت

ی بر دیگری ترجیح پیدا کند، که در اغلب موارد نیز همین ها در ارزیابیکی از این ویژگی
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های اصلی و تأکیدشده با معیارهایی که کارکنان براساس گونه است، یا اینکه اگر ارزش

شوند همخوانی ندارند، بهتر است که قبل از شروع مدیریت تغییرات ناشی ها تشویق میآن

 ه شوند.ها تشخیص داداجتماعی، عدم هماهنگیاز مسئولیت

  پاسخگویی -6

 وجود  26000ایزو  2 بندتعریف سازمان خود از پاسخگویی را با تعریفی که در

مقایسه  2-4 بند شده درهمچنین رویکرد سازمان را با رویکرد بیان ،دارد

 کنید. پاسخگویی در سازمان شما چه معنایی دارد؟ 

  پاسخگوست؟ کسانیسازمان شما در برابر چه 

   ؟ دچه پیامدهایی دارپاسخگو نبودن 

اجتماعی، به تعهد گسترده سازمانی در خصوص پاسخگویی و ایجاد اجرای مسئولیت

 سیستمی برای نظارت بر آن نیازمند است.

 تغییر -7

 شود؟ آیا در سازمان شما از تغییر استقبال می 

  آیا سازمان به صورت منظم در حال تغییر است )مثالً از طریق تغییر

 (؟ مانهای سازساختار

 بودن برای آن خواهد پیشرو باشد و یا یک سازمان عادیمی آیا سازمان

 ؟کندکفایت می

اجتماعی شود، اجرای استراتژی مسئولیتهایی که از تغییرات استقبال نمیسازماندر 

تر و توالی دقیقی از آشکارهای اولیه از سوی رهبری ارشد، موفقیتبرقراری ارتباطبه

 مدیریت نیاز دارد.رویدادهای قابل 

برای هر سازمانی ارزشمند هستند ولی در  ،شده در استاندارداجرای فرآیندهای بیان

شود، سرعت پیشرفت استراتژی مسئولیت هایی که در برابر تغییرات مقاومت میمحیط

 اجتماعی کمتر است.
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 حاکمیت و اصول -8

 فرهنگ با  26000استاندارد ایزو  4 بندشده در کدام یک از اصول بیان

 سازمانی شما منطبق هستند؟ 

  آیا سازمان شما از قوانین اخالقی قوی و برنامه انطباق با قوانین برخوردار

 (؟ وکاراخالق کسب لواست )اص

  گذاردتوجه و احترام میهای کارکنان خود به ایده طور جدیبهآیا سازمان 

 نفعان(؟)اصل احترام به منافع ذی

 شوندگنجانده می گانکنندحقوق بشر در قرارداد با تأمیند مربوط به رآیا موا 

 )اصل حقوق بشر(؟

  کدام یک از اصول موجود در این استاندارد، در فرهنگ سازمانی شما جایی

 ندارند؟

ها را در فرهنگ خود جای داده اگر سازمان شما تاکنون، برخی از اصول یا تمام آن

اجتماعی خواهد بود. برای اجرای مداوم مسئولیتمثابه مبنایی ها بهاست، استفاده از آن

تدوین در هنگام  خود تعریف نکرده استاگر سازمان شما این اصول را در فرهنگ 

 ها در فرهنگ سازمانی توجه شود.به گنجاندن آن، های سازماناستراتژی

های اصلی فرهنگ سازمان خود را شناسایی کردید، به این زمانی که شما ویژگی

توانند مانع اجرای استراتژی مسئولیت ها چطور میکمی فکر کنید، که این ویژگیموضوع 

اجرای آن کمک کنند. این مسأله را در نظر بگیرید که آیا فرهنگ اجتماعی باشند و یا به

 سازمانی شما به تغییر نیاز دارد یا نه. 

اجرای  ها درو نقش این ویژگیفرضی شرکت یک  یهای فرهنگویژگیدر این قسمت 

 اند.نشان داده شده 3-2اجتماعی در جدول استراتژی مسئولیت
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های فرهنگ سازمانی در اجرای استراتژی ارزیابی نقش ویژگی .3-2جدول شماره 

 اجتماعیمسئولیت

های ویژگی

 فرهنگی
 اجتماعیها در ایجاد مسئولیتنقش این ویژگی

و مدل کسب

 کار

کند، ، ولی خدماتی که این شرکت ارائه میتاس شرکت رقابتی ایهزینهساختار 

گیری، شرکت استراتژی دلیل وجود این جهتاست. به آن عامل تمایزن تریمهم

اجتماعی را به عامل محرکی برای ارائه خدمات که مسئولیت تدوین کرده استرا 

 ده است.نمودر خدمات تبدیل  انهعالی و نوآور

ریزی برنامه

 کاستراتژی

-ها در تصمیمکردن آنهای جدید برای لحاظواست ایدهـزمان با درخاـری سـرهب

های مختلف را های مدیران بخشآشنا نبود و فقط ایده کهای استراتژیگیری

از طریق جلسات منظم با کرد. رهبران ارشد سازمان توافق کردند که دریافت می

این فصل در  4-2تر را امتحان کنند)در بخش ، رویکردی جامعکلیدی ذینفعان

 این رابطه بحث شده است(.

و  خالقیت

 نوآوری

در تولید  محصوالت شیمیائی موجب شده است که شرکت سابقه طوالنی مدت 

. نوآوری در این شرکت در حداقل میزان ممکن قرار کیفیت محصوالت باال باشند

از به تیم توسعه محصول این اختیار را داده است که  دارد. رهبری ارشد سازمان

 طریق راهکارهای مسئوالنه به  تولیدات خالق و نوآورانه بپردازند.

 کیفیت

از بازار شرکت تاکنون به دلیل استفاده از یک ماده سمی، یک بار کاالهای خود را 

. از آن پس سیستم مدیریت کیفی شرکت تقویت شده است و فراخوانده است

اند. در ارتباط م جای گرفتهکارگران محلی و تیم مدیریت کیفی نیز در این سیست

های دیگری نیز از این تیم و ایمنی و ساعات کاری، ایدهبهداشت  سازی با بهینه

در خصوص  شرکتتر توانند بخشی از تعهد گستردهاند، که میپیشنهاد داده شده

 اجتماعی را بر عهده بگیرند.مسئولیت

های ارزش

 اصلی

ت، خدمات و کار گروهی؛ و شرکت نیز های اصلی شرکت عبارتند از کیفیارزش

ظاهراً به کیفیت و ارائه خدمات متعهد است؛ ولی بر طبق قواعد نانوشته، نسبت 

اند. به بخش منابع به کار گروهی، برای مشارکت افراد ارزش بیشتری قائل شده

ها در خصوص انسانی شرکت مسئولیت داده شده است، که برای تشویق گروه

هایی را پیدا کنند. نخستین طرح اجتماعی، روشولیتـمسئرای استراتژی ـاج
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های مختلف شرکت، در ارتباط ها، برگزاری یک رقابت دوستانه در میان بخشآن

 بود. یبا حفظ انرژ

 پاسخگویی

یک شرکت خصوصی است. رهبران ارشد در برابر  شرکت فرضی مورد بررسی

ها شامل امتیاز خرید افع آنشرکت )مدیران و مسئولین اجرایی که من سهامداران

مالی در برابر نهادهای قانونی  شفافیتشود(، در ارتباط با و فروش سهام نیز می

در ارتباط با انطباق با قوانین و در برابر مشتریان در ارتباط با کیفیت و خدمات 

 پاسخگو هستند.

رهبری ارشد نیز مفتخر است که شرکت تاکنون هیچ یک از کارکنان خود را 

ها در برابر اخراج نکرده است و گرچه امنیت شغلی تضمین نشده است، آن

کارکنان خود، به دلیل اداره مسئوالنه شرکت پاسخگو هستند. به منظور اجرای 

های پاسخگویی سیستم بازنگری بخشی از فرآیند خود ارزیابی، رهبری ارشد به

اعی باید در برابر اجتمهای مهمی که طبق مسئولیتموجود مشغول شد، تا قسمت

  6-2 بندهای؛ مقایسه مقررات کنونی با شناسائی شوند ها پاسخگو بودآن قسمت

موجود در این استاندارد، یکی دیگر  بندهایو دیگر  26000راهنمای ایزو  6-6 و

 های پاسخگویی سازمان بود.سیستم بازنگری از اهداف رهبری ارشد در

 تغییر

مدت ده سال تغییر نکرده است. یکی از افتخارات ساختار و رهبری سازمان، به 

ها باید دانند که آنکار است. مدیران اجرایی میوشرکت، ثبات در حوزه کسب

ها برای اجرای استراتژی جامع دعوت کنند؛ آن مشارکتمدیران و کارکنان را به 

 گرفتن نقشو بر عهده عمومی سازمانروابطارتباطی و تعاملی، به همکاری با 

 اصلی در این ارتباط متعهد هستند.

حاکمیت و 

 اصول

اجتماعی را دریافته است شرکت، ارزش اجرای استراتژی مسئولیت رهبری ارشد

در خصوص  26000شده در استاندارد ایزو و با توجه به اصول و راهنمای بیان

 (. 2-6 بندحاکمیت خوب، قوانین حاکمیتی موجود را بررسی کرده است )

بر مبنای مقررات حقوق بشری و  گانکنندتمی برای بررسی تأمیننبود سیس

شناسایی شده است.  رهبری ارشدحقوق کار، یکی از مشکالتی است که توسط 

 استراتژی برای توجه به این مشکل هستند. تدوین ها در حال آن
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سازی در حوزه هشدار داده شده است، که فرهنگ 26000زو ـدارد ایـدر استان

مند ظامنولی پیشرفت  ،اجتماعی در یک سازمان، به صرف زمان بسیار نیاز داردمسئولیت

وده است ها مؤثر بها و فرهنگ موجود، در بسیاری از سازماناس ارزشـراسـو کارکردن ب

به  سیمورد برر فرضی شرکتها و نه فقط در (. البته در بسیاری از سازمان1-4-7بند)

 تغییر فرهنگی نیاز است.اندکی 

به انجام  لیو تما ییتوانا نیحوزه نفوذ سازمان و همچن فیکمک به تعر: 3فعالیت

 (26000استاندارد ایزو  3-3-7)بند  آن

به خودارزیابی  فرایندنیازهای اصلی در ، یکی از پیش1سازمان یرگذاریدرک حوزه تأث

کردن حوزه تأثیرگذاری سازمان در استراتژی رود. درحقیقت، مشخصار میـشم

به آن اشاره شده  26000در مقدمه استاندارد ایزو  اجتماعی آنقدر مهم است کهسئولیتم

 است.  

اجتماعی را درنظر بگیرند: تشخیص د دو جنبه مهم مسئولیتـها بایازمانـس

أثیرگذاری تنفعان. حوزه اجتماعی در حوزه تأثیرگذاری و شناسایی و تعامل با ذیمسئولیت

زدیک نا موضع و مقصد مطلوب شما در این مسیر دائمی ارتباط ، ب(3-3-7)بند  سازمان

ن را در کنندگان و دیگرادارد و شما بدون اینکه محدوده تأثیرگذاری کارکنان، تأمین

توانید نمی اینکه به تمایل خود در تأثیرگذاری پی ببرید،ارزش درک کنید و بدونزنجیره

 (3-2-5بند ) .هدف خود را مشخص کنید

 باید در نظر گرفته شوند: زیر عواملخصوص در این 

 ی به یابمحدوده تأثیرگذاری سازمان شما و اینکه آیا این محدوده برای دست

 ؟اجتماعی کافی است یا خیرهدف نهایی با توجه به استراتژی مسئولیت

 تر تمایل سازمان شما در تأثیرگذاری، حتی اگر این تمایل به معنای سخت

اجتماعی کنندگانی شود که با معیار جدید مسئولیتمینشدن رابطه شما با تأ

شما هماهنگ نیستند؛ و حتی اگر این تمایل به معنای بدترشدن رابطه با 

                                                           
1 Sphere of influence 
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حامیانی باشد که در رابطه با تعهد سازمان شما در خصوص مسئولیت 

 اجتماعی، تعهدی ندارند.

 ارزشهریزنج در دتریشد کنترل ای نفوذ اِعمال با مرتبط سکیهر گونه ر  

 ارزش، با رهیفعاالن در زنج گریسازمان شما از اقدامات مثبت د تیحما زانیم

رقبا،  ان،یکنندگان، مشترنیرفتارها با تأم نیدانش و بهتر یگذاراشتراکبه

مشارکت در  ایاستانداردها،  گریو د 26000 زویاستفاده از استاندارد ا قیتشو

 افتیباز منصفانه، کاروکسبکننده قیتشو یهاطرح مانندتر )بزرگ یهاطرح

 (.یانرژ مصرف کاهش ای و کاالها

افتند، کنترل باالیی بر رویدادهایی که در تأسیسات او اتفاق می این شرکت فرضی

ها، بودن قدرت خرید این شرکت در مقایسه با دیگر شرکتدلیل پاییندارد، ولی به

در ارتباط با اِعمال  رهبری ارشد وجود این دارد. با گانکنندتأثیرگذاری محدودی بر تأمین

هایی که شرکت نفوذ بیشتر، ریسک مهمی را شناسایی نکرد؛ بنابراین برای شناسایی روش

پایدار همکاری کند و این انتظارات را به کنندگان در خصوص منابعتواند با تأمینمی

رهبران  اال از سویمدیریت کیفیت و تامین ک بخش تبدیل کند، تبخشی از مدیریت کیفی

 تدویناند. جالب توجه است که شرکت مصمم است که با ارائه خدمات و هدایت شده ارشد

اجتماعی، فرصت مهمی برای حمایت از کردن استراتژی مسئولیتبرای دنبال راهکارهایی

 دست آورده است.مشتری به

که  یتیهر موفق هژیوامروز، بهتا به یاجتماعتیاقدامات مسئول ییشناسا :4فعالیت

 .تواند تکرار شودیم

های مرتبط با سازمانی را مشخص کردید و به مزایا و چالشزمانی که شما فرهنگ

ها در فرآیند خودارزیابی اجتماعی پی بردید، برای انجام برخی بازرسیاجرای مسئولیت

ط اجرای دن شرایـشمـراهـرای فـرآیند بـوانید از این فـتا میـاید. شمآماده شده

تفکر درباره  درها افراد و گروه مشارکتبراین با اجتماعی کمک بگیرید. عالوهمسئولیت

د یتواناجتماعی، میمسئولیتمربوط به استراتژی  نقاط قابل بهبود ها وها، موفقیتتالش
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آمده  26000استاندارد ایزو 4-7 بنداز تعامل زودرس داخلی در سازمان حمایت کنید. در 

های سازمان در مقایسه با دیگران، برای اقدام برخی کارکنان و برخی از قسمت است که

وانند ـتها میسازماناجتماعی تمایل و پذیرش بیشتری دارند. براساس استراتژی مسئولیت

د در عمل، معنای مسئولیت ند تا بتواننمتمرکز کنها قسمتهای اولیه خود را بر این الشـت

 برساند.اجتماعی را به اثبات 

س لماجتماعی را های موجود در حوزه مسئولیتموفقیت هاقسمتاینکه این برای

 در امور فعال سازمان، مدیرانعملیاتی های مختلف ، مدیران بخشستادی، با مدیرانکنند

و  مومیعروابط مدیرتأمین، محیطی، بهداشتی و ایمنی، کارکنان مستقر در زنجیرهزیست

دنبال د، بهمد سازمان سؤال بپرسیآکارهای . درباره بخشبرقرار کنیدارتباط دیگر افراد 

ها و وفقیتمها وجود دارد؛ و این موفقیت یا رویدادهای مثبتی باشید که امکان تکرار آن

های حتوانند شامل طرها و رویدادها میرویدادهای مثبت را کشف کنید. این موفقیت

باشد که مصرف  رهای بخاتلهاره استفاده مجدد از آب یا های نوآورانه دربحلداوطلبانه، راه

 انرژی را در یکی از تأسیسات کاهش داده است.

در  اجتماعیسازی مسئولیتیکپارچههای اولیه جرقه توانندمی 1رویدادهای مثبتاین 

ها در این حوزهعملکردی را  هایحداقل این رویدادهادر طرف دیگر . کل سازمان باشند

 یهابرخی از محلمحدود به  هااین حداقلحتی اگر  .کنندمی زمان مشخصبرای سا

تر آنکه، وقتی این رویدادهای مثبت به . مهمعملیاتی باشدعملیات یا واحدهای خاص 

مورد تشویق به درستی در سازمان صورت گسترده اطالع رسانی شوند و مشارکت کارکنان 

 شود.راهم مید، امکان افزایش تعامل کارکنان فنشو واقع

ا با شک و کند تبا وجود این آگاه باشید که ذات انسانی، گاهی اوقات ما را وادار می

ها ستیو کااولیه از تمرکز بر مشکالت ها بنگریم. حداقل در مراحلتردید به موفقیت

دار است. سازمانی شما از اهمیت باالیی برخوربپرهیزید، حتی اگر حل مشکالت در فرهنگ

ولیت مسأله محور در اجرای استراتژی مسئ کالم دیگر رویکردر مشکالت و بهتمرکز ب

 تواند موانع زیادی ایجاد کند.اجتماعی می

                                                           
 ( اقتباس شده است 2010( از کتاب سالمتی و بهداشت )Bright Spotمفهوم و واژه رویداد مثبت ) 1
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های موفق در حوزه از پروژهی خروجی اقداماتی که در باال مطرح شدند، فهرست

شدن انجاماند یا در سازمان درحالهایی که تکمیل شدهاجتماعی است؛ پروژهمسئولیت

 را ببینید(. 4-2، جدول شرکت فرضی موردمطالعههستند )برای دیدن خروجی 

دقیقاً چه اقداماتی صورت گرفته است، این درک با فهرست  شما باید متوجه شوید که

 شود.های مهندسی، فناوری و عملی حاصل میحلکردن راه

 ی موردمطالعهدر شرکت فرضاجتماعی مسئولیتاقدامات و دستاوردهای  .4-2شماره جدول 

 مخاطب هاهزینه نتایج هااقدامات یا پروژه

واکنش در برنامه 

در شرایط اضطراری 

صورت بروز مشکالت 

 بهداشتی یا ایمنی

ده درصد کاهش در بیماری و 

جراحاتی که باعث از بین 

 .شوندکاری میرفتن روزهای

صد اختصاص بودجه درصورت 

برای افزایش  میلیون ریالی

محیط  انش مدیرآگاهی و آموز

و داشت و ایمنی، ـزیست، به

های جاری محدود هزینهای پاره

زده  در بخش اداری، تخمین

جویی در صرفه شود که میزانمی

بخش درمانی حداقل یک 

 میلیارد ریال خواهد بود.

 سازمان HSEمدیر

 مدیر تضمین کیفیت

جویی در پروژه صرفه

 مصرف آب

های متعدد در حوزه پروژه

یی در مصرف آب، از جوصرفه

جمله، شیرهای حساس به 

های بدون حرکت و دستشویی

 شیر آب.

 5000برابر با ای انجام هزینه

جویی ، صرفهمیلیون ریال

میلیون  2000تخمینی برابر 

 ریال در سال دربرخواهد داشت.

 پروژهمدیر 

لحاظ کردن سواالت 

 کردیرومرتبط با 

به شونده مصاحبه

های مسئولیت

در بدو  اجتماعی

استخدام و مصاحبه 

 استخدامی

کردن افزایش توانایی بحث

های درباره منافع و نگرانی

اجتماعی، مرتبط با مسئولیت

جدید و استخدام  در کارکنان

افرادی که با موضوعات مرتبط 

اجتماعی آگاهی با مسئولیت

 دارند

 میلیون ریال 200
 ش ـر بخـدیـم

 منابع انسانی
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جویی به کیلووات )مثالً میزان صرفه .گیری شوندامکان اندازه نتایج حاصل، در صورت

تن، تعداد ای به متریک گلخانهشده، کاهش انتشار گازهایهای ذخیرهساعت و هزینه

 ساعات افزایش آموزش کارکنان(

ای. دلیل توجه به این مقوله آن است که سازمان باید بتواند نرخ سرمایه هایهزینه

 شده محاسبه نماید.های تعریفدر پروژه بازگشت سرمایه را

های حاصله را تواند موفقیت، یعنی اینکه چه کسی میذینفعان داخلیکردن مشخص 

 های سازمان تکرار کند. در دیگر بخش

 نکته کاربردی

 یهانقاط روشن، ممکن است درباره چالش یافراد در طول تالش خود برا

مثال اهداف  ید صحبت کنند. )براکه در معرض آن هستن یاجتماعتیمسئول

مواد در محل، کمبود کارکنان  افتیدر باز یرفته، ناتوانازدست یمنیسالمت و ا

شود و  انجامکارشناس ریمباحث توسط افراد غ نیکه ا دیداوطلب( اجازه نده

 نی. ادیکن ادداشتیها را اما نظرات آن د،یها را مجبور به حل مشکالت نکنآن

 دیمف د،یسازمان هست یمسائل مهم برا ییدنبال شناساهکه ب یموارد وقت

 خواهد بود. 

 تیمسئول یوستگیسازمان خود را در مورد پ ییایجغراف تیموقع: 5فعالیت

 .دیکن مشخصسازمان خود را   تیو محدوده فعال دیکن نییتع یاجتماع

ه در رابطه با طور گسترداستاندارد به 2-7 بندارزیابی )که در خوددر اولین اقدام برای 

ها، اصول و قوانین رفتاری انداز، ارزشآن راهنمایی ارائه شده است(، شما مأموریت، چشم

اجتماعی را درنظر گرفتید. وقت آن فرا رسیده است که هدف سازمان در فضای مسئولیت

شدن اجتماعی مشخص کنید و نحوه یکپارچهویژه خود را از اجرای استراتژی مسئولیت

اجتماعی انداز سازمان و نحوه حمایت از مسئولیتجتماعی در مأموریت و چشمامسئولیت

و  5 و 4بندهای ده در ـش بیان ولـان را بدانید. در اصـسازم دازـانوریت و چشمـدر مأم

 هایی ارائه شده است.راهنمایی ،سازیمنظور یکپارچه، به2-4-7
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ها متفاوت باشد، یک از سازمان این احتمال وجود دارد که نقطه شروع و هدف در هر

کردن موقعیت های رسیدن به هدف مشابه هستند. تمام فرآیندها با مشخصولی روش

کردن فرآیند با اقدامات خاطر داشته باشید که شروعشوند. بهفعلی سازمان شما آغاز می

ک کردن فرآیند در ابتدای مسیر بدون چیزی بیش از یکوچک، هیچ مشکلی ندارد. شروع

نام شما صادر شده است، بسیار خوب است؛ ولی شما سند انطباق با مواد قانونی که به

خواهید که تا مدت نامشخص در ابتدای مسیر باقی بمانید. این احتمال نیز وجود نمی

 دارد، که شما در حال حاضر برخی از اقدامات دیگر را نیز انجام دهید.

ریسک بدانید. شی برای ارزیابی و مدیریتاجتماعی را روشاید شما اجرای مسئولیت

اید و شاید شما به های سازمان خود، ارتباطات مناسبی داشتهشما احتماالً درباره ارزش

 کمک کرده کارکنان خود در درک چگونگی تبدیل این ارتباطات به اقدامات مناسب

کن است مم گرچه داریدسازی مختلفی را در دست اجرا های بهینهباشید. شما قطعاً پروژه

منظور مطالعه اجتماعی نداشته باشند. بهارتباط مستقیمی با مسئولیت هاکه این پروژه

های بیشتر درباره تعیین موقعیت فعلی خود در فرآیند اجرای استراتژی راهنمایی

 را ببینید. 2-2شماره  جدولاجتماعی، مسئولیت

برانگیز این تمرین ش چالشزمانی که شما موقعیت خود را مشخص کردید، برای بخ

اجتماعی برای شما چه معنایی دارد و هدف شما مسئولیت دانیدشوید؛ یعنی میآماده می

 استراتژی چیست؟این از اجرای 

اجتماعی )و اطالعات سودمند برای تعیین هدف سازمان از اجرای استراتژی مسئولیت

 شوند:استخراج می زیرهای مرتبط( از منابع استراتژی

 اندشده استخراجفرآیند خودارزیابی  اطالعاتی که در. 

 انداز و ، مأموریت، چشماسناد کالن موجود سازمان نظیر برنامه استراتژیک

 سایر اسناد سطح باال

 : مطرح کنیدرا  تاین سؤاال

 تواند به اجتماعی، چطور میسازی ناشی از اجرای استراتژی مسئولیتبهینه

  کمک کند.ک های موجود در برنامه استراتژیالشبرخی از چشما در توجه به
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 کنند؟ های سازمان، کجا با یکدیگر تالقی پیدا میاجتماعی و چالشمسئولیت 

 کند؟ها و اهداف ما پشتیبانی میاجتماعی از کدام یک از استراتژیمسئولیت 

 در سازمان یاجتماعتیبلوغ مسئول زانیبرآورد م -2-2شماره  کادر

 یاستراتژ یاجرا ریسازمان خود در مس تیموقع نیینبال تعدشما به اگر

 :دیریها را درنظر بگسؤال نیا د،یهست یاجتماعتیمسئول

 نیا یاز اجرا یناش یهاو فرصت یاجتماعتیعملکرد شما در حوزه مسئول 

 چگونه است؟ انتانیهمتا ایرقبا  یبا دستاوردها سهیدر مقا یاستراتژ

  ارشد سازمان، چه  یرهبر یروشیپ یهاهدر برنام یاجتماعتیمسئول

 دارد؟ یگاهیجا

 یالزامات مطرح شده از سو ایها ییتعامل، به راهنما یشما برا ایآ 

 د؟یدار ازیکنندگان ننیتأم ای انیمشتر

 نفعان، از شما درخواست ارائه یذ گرید ایسهامداران،  ان،یاگر مشتر

 تیزه مسئولکامل درخصوص عملکرد و سابقه شما در حو حاتیتوض

 د؟یها دارآن یبرا یکردند، شما چه پاسخ یاجتماع

 سازمان و  یبرا یاعـاجتمتیاز عملکرد مسئول ینظر شما، چه سطحبه

  نفعان سازمان شما مناسب است؟یذ

 د؟یابرده یسازمان خود پ یرگذاریشما تاکنون به حوزه تأث ایآ 

 با اندازه و مقیاس مشابه سازمانهایی بندی سازمان، با توجه به رقبا یا شرکترتبه

، برای اجرای فرآیند 26000شده در استاندارد ایزو نکته کلیدی: از موضوعات اصلی بیان)

بندی استفاده کنید و با توجه به هفت موضوع اصلی مطرح در پنج یا شش شرکت رتبه

 .(رقیب، تعهدات و عملکرد سازمان خود را مقایسه کنید

را در این فصل بررسی کنید،  3زمان شما )فعالیت شماره محدوده تأثیرگذاری سا

 شود(.اطالعات بیشتر در فصل سوم ارائه می
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و اهمیت هر یک از  26000شده در استاندارد ایزو اصول، موضوعات و مسائل بیان

 .آن نفعانها برای سازمان و ذیآن

 یدادهایرو افتنینگام نفعان را در هنفعان. )شما احتماالً برخی از نظرات ذینظرات ذی

نفعان در هر جای ممکن دریافت نظرات ذیاید؛ و شاید بخواهید که بهمثبت دریافت کرده

 نفعان، فصل چهارم را ببینید(. ادامه بدهید، برای یافتن اطالعات بیشتر درباره تعامل با ذی

هدف درباره تعیین کردن  مدیران شرکت فرضی مورد بررسیاجازه بدهید که ببینیم 

 اند.شود، چطور تصمیم گرفتهاجتماعی محقق میشرکت که با اجرای استراتژی مسئولیت

کار دشواری نبود. اجتماعی مسئولیتتعیین موقعیت شرکت در مسیر اجرای استراتژی 

ها را بسیار این شرکت سابقه عالی در خصوص انطباق با قوانین داشت و بیشتر ریسک

 سازی فرآیندشرکت، طرح بهینه این بود. چند سال قبلکارانه مدیریت کرده محافظه

کیفیت بود؛ ولی از آنجایی را آغاز کرد، که بخشی از برنامه بزرگتری در حوزه مدیریت تولید

سازی به تولید مشخص نشده بودند، طرح بهینهکه موضوعات کیفی در یکی از خطوط

یسکِ اجرای استراتژی رشرکت ظاهراً در مرحله مدیریت رده شد.ـوشی سپـرامـف

های های جدیدتری، مثل نگرانیها ریسکاجتماعی قرار گرفته بود؛ و ارزیابیمسئولیت

ن زمان، آتامین را آشکار کردند، که تا و زنجیرهمحیطی های زیستآالیندهمربوط به 

 ها توجه نکرده بود.آنشرکت به

اوطلبانه اقدام به استقرار خود بصورت داجتماعی ، برای بهبود مسئولیتمذکور شرکت

  .کرده بود 26000ایزو 

را داشتند )با  تیفیک نیتریشرکت، عال داتیتولدانستند که یارشد سازمان م رانیمد

تولیدات تر( ارزان ای) از لزوماً بهتر یشده بود(؛ ول یدگیرس یبه مشکالت قبل نکهیتوجه به ا

فنی تالش کرده بود تا بر ارائه خدمات  آن، شرکتیجارقبا نبودند. بهمحصوالت شیمیائی 

 یاصل گریبه عنوان باز اعتبارسب ک حال در آرامآرام و کند تمرکز انیبه مشترمهندسی 

 .بودفنی مهندسی در حوزه ارائه خدمات 

دلیل اندازه نه چندان بزرگ فرآیند خودارزیابی باعث شد که شرکت متوجه شود که به

خود را  خوراکدارد و اگر بخواهد گان خوراک کنندمینخود، تأثیرگذاری محدودی بر تأ
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ها مواجه پذیرتر تأمین کند، با افزایش هزینه و دیگر چالشولیتـهای مسئرکتـاز ش

 شود. می

و  تولیدات محصوالت شیمیائیعمر نفعان، درباره تأثیرات چرخهدریافت نظرات ذی

را ایجاد  مثبتی امتیازقوق بشری، ح خوباز کشورهایی با سابقه  و تجهیزات تأمین قطعات

 کرده بود. 

های پاداش خدمات مبتنی دلیل عدم سیستمبهکارکنان به شرکت وفادار بودند، ولی 

 کردند. اندکی ابراز نارضایتی میبر عملکرد، 

ها انجام شده بود، عملکرد و تعهدات بندی شرکتمنظور رتبهای که بهدر مطالعه

اجتماعی، با تعهدات و عملکرد پنج شرکت رقیب مقایسه لیتشرکت در ارتباط با مسئو

یا خدماتی  محصوالتدست آمده، هیچ یک از رقبای این شرکت، شده بود؛ طبق نتایج به

 اجتماعی را محقق کند.در ارتباط با مسئولیت انارائه نکرده بودند که اهداف مدنظر مشتری

ارشد در حوزه  وجود رهبران دلیلد شرکت دریافته بودند که بهـارش دیرانـم

وجود آمده کار عالی بهوها، یک فرصت کسبفعالیت آنمحدوده اجتماعی در مسئولیت

محیطی های جدید برای کاهش تأثیرات زیستها امیدوار بودند که طراحی روشآناست؛ 

 ، تأمین قطعات ازروزکردن تکنولوژی تولیدبه، با تغییر رویکرد در محصوالتو اجتماعی 

 پذیر ممکن خواهد بود. کنندگان مسئولیتتأمین

ارشد شرکت  انشرکت، رهبر کبر مبنای تمام این اطالعات دریافتی و برنامه استراتژی

ها قصد داشتند که گرفته بودند؛ آنه نمسئوالتصمیم به حرکت به سمت هدف عالی رشد 

کنند. آن خود اجتماعی را از سال، رهبری مسئولیت 12در صنف فعالیت خود، ظرف 

 تمرکزافزایش  عبارت بودند از ف برسانداهداتواند شرکت را به این هایی که میاستراتژی

اجتماعی؛ همچنین، مسئولیت تاکید بر باداخلی شرکت  فرآیندهایسازی بهینه سازمان بر

را  اناجتماعی در قبال مشتریباال که مسئولیتافزوده با ارزش محصوالتینوآوری و ارائه 

 سازیتوانند به بهینهتواند شرکت را به این هدف برساند. اهداف میکند، میتقویت می

های مشتری داخلی )مثالً در خصوص استفاده از انرژی و آب( و نیز به طرح فرآیندهای
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( مربوط مدیریت انرژیسازی ، استفاده از کاال و بهینهمحصولمحور )مثل فرآیند تولید 

 باشند.

آوری شدند، نه تنها درباره عملی بودن ر جریان خودارزیابی شرکت جمعاطالعاتی که د

صورت که این اطالعات به کننده نیز بودند؛ چراهدف نهایی اعتماد ایجاد کردند، بلکه قانع

توان کردند. توجه داشته باشید که نمیمستقیم از اهداف تجاری شرکت پشتیبانی می

باشد، فرآیند اگر هدف خیلی دور از دسترس  یرازگذاری کرد؛ چند دهه آینده را هدف

گذاری آن شود. روش اصلی در هدفاجتماعی از مسیر خود خارج میاجرای مسئولیت

؛ همچنین اهداف باید باشد و در کارکنان انگیزه مثبت ایجاد نمایداست که هدف منطقی 

 شوند. بازنگری در صورت لزوم

توانید در چند کلمه، خواهید بروید، میجا میزمانی که بدانید شما کجا هستید و به ک

توان اجتماعی را برای سازمان خود تعریف کنید. این چند کلمه را میمعنای مسئولیت

اجتماعی محرک اصلی در ارائه خدمات جدید، طور بیان کرد: در شرکت، مسئولیتاین

دادها و دستیابی کننده مشتریان، جذب و حفظ بهترین استعشدن به برترین تأمینتبدیل

اید که آنچه بیان شد، است. شما احتماالً به این نکته توجه کرده 2024به اهداف در سال 

تواند چنین کارکردی نیز داشته حدودی شبیه به یک تعریف تجاری است و در واقع می تا

یا  هافعالیت تعریف،اند؛ دراینی گنجانده نشدهوجود در این تعریف، اهداف کمّاینباشد. با

اند. شاید در مراحل بعد به این نکات اشاره مراحل الزم برای رسیدن به هدف بیان نشده

اهداف برای پشتیبانی از  های اصلی و راهکارهای دیگر ارتباطی کهنحوه ترسیم پیامشود. )

 (.آمده استچهارم فصل باشند در می تجاری تعریف شده

 2-3-3-6دهای ـی)بنمشدرخط یعاجتماتیروع به ادغام مسئولـش:   6فعالیت

 ( 26000استاندارد ایزو  1-7-4-6و  2-6-4-6و 1-5-4-6و 1-1-4-6و

اجتماعی نیاز دارید؟ پاسخ به این سؤال، به مشی در حوزه مسئولیتآیا شما به خط

مشی کنونی سازمان شما و نیز به کفایت این وا، قدرت و قابل استفاده بودن خطـمحت

تماعی و پشتیبانی از اهداف شما جاامل سازمان در فرآیند مسئولیتمشی در هدایت کخط

مشی در خصوص و اجرای خط تهیه ، درباره26000بستگی دارد. گرچه استاندارد ایزو 
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بشر، حقوق کار و بهداشت و ایمنی اجتماعی، مثل حقوقموضوعات و مسائل مهم مسئولیت

مشی استاندارد، در خصوص ایجاد خط وجود در ایناینهایی ارائه کرده است، باتوصیه

)گرچه در این استاندارد پیشنهاد شده  .ای ارائه نشده استاجتماعی توصیهواحد مسئولیت

مشی کنونی سازمان ادغام شود(. انداز، مأموریت و خطاجتماعی در چشمکه مسئولیت

اعی باید با ـماجتدلیل عدم اشاره به این نکته در استاندارد این بوده است که مسئولیت

انداز سازمان نیز مشی و چشمآن، در خطسازی جاریار سازمان یکپارچه شود و با ـساخت

 وارد شود. 

مشی جدیدی که در خصوص اجتماعی باید در خطهمچنین، استراتژی مسئولیت

ود. کنارگذاشتن استراتژی ـز وارد شـده نیـشرحـدی طـم و کلیـوعات مهـوضـم

کردن تغییرات و ها برای ادغامتواند، تالشمشی ناشی از آن میخط اجتماعی ومسئولیت

نتیجه بگذارد. اگر فرهنگ و نظام اجتماعی در سازمان را بیاقدامات ناشی از مسئولیت

مشی سازمان را مالک عمل خود قرار بدهد، ای تنظیم نشده تا خطونهـگسازمانی شما به

 ای نخواهد داشت.عی فایدهاجتماصورت، استراتژی مسئولیتدر این

امع ـمشی جطـخ و وانید از این اشکال اجتناب کنیدـتا میـوشبختانه، شمـخ

اجتماعی بشود و با ، تا شامل موضوعات مهم مسئولیتتدوین نمائیداجتماعی را مسئولیت

های مشیتوانید خطاعی یکپارچه شود؛ همچنین، میـاجتمولیتـراتژی مسئـاست

زیست، بهداشت و ایمنی، حقوق مشی در حوزه محیطم کنید )مثل خطتری تنظیکوچک

خوبی درک مشی بهبشر، مقررات کار(. درهرحال، شما باید اطمینان حاصل کنید که خط

های شرکت ادغام شده شده و در عملیات و سیاستصورت مرتب از آن استفادهشده، به

های اصلی و ارزش 26000اندارد ایزو شده در استها باید تجلی اصول بیانمشیباشد. خط

سازمان شما باشند و در نقش معیاری برای ارزیابی عملکرد سازمان شما عمل کنند. توجه 

مشی شرکت با اقدامات اصلی )مثل کیفیت، مونتاژ( مرتبط داشته باشید که هر چقدر خط

 سازی سریعتر طی خواهد شد.باشد، فرآیند یکپارچه

زیست، سالمت، ای درخصوص محیطهای جداگانهمشیخط حاضر،شرکت درحالاین 

برخوردار است؛ ولی نیز  کارواخالق کسبنامه یک آیینایمنی و کیفیت دارد، همچنین از 
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رهبری مشی است. تامین و دیگر موضوعات فاقد خطهای حقوق بشر، زنجیرهدر حوزه

اجتماعی مطرح ئولیتوضوعات اضافی که در فرآیند مسـوجه به مـ، با ترکتـارشد ش

های جداگانه را مورد بحث قرار دادند و تصمیم مشیهای خطها و بدیشوند، خوبیمی

اجتماعی طراحی کنند که شامل ای در حوزه مسئولیتمشی جامع و سادهگرفتند تا خط

ها شود. آناجتماعی میای درباره هر یک از موضوعات مطرح در حوزه مسئولیتنکات ویژه

ها همچنین مشی جدید هستند؛ آنبه آغاز کمپین اولیه تبلیغاتی برای عرضه خط متعهد

مشی را در اختیار کارکنان متعهد هستند که با برقراری ارتباط منظم و آموزش ساالنه، خط

 قرار دهند.

خطرات بالقوه،  زیو ن هاتیمسئول ییشناسا یاطالعات برا کردن: فراهم7فعالیت

 3-7و 2-7ی )بندهای اجتماعتیاقدامات مرتبط با مسئول هاینهزمی و هافرصت

 (26000استاندارد ایزو 

های اجتماعی سازمان در حوزه ، به منظور شناسایی مسئولیت26000استاندارد ایزو 

نفعان سازمان، راهنمای مفیدی و در خصوص ذی مسئوالنه عملیاتی، در رابطه با اقدامات

های حوزهتمام  در 1بایستهمستلزم ارزیابیهای اجتماعی کند. شناسایی مسئولیتارائه می

بند همچنین، و استاندارد و فصل سوم این کتاب  1-3-7بندتأثیرگذاری سازمان است )

 استاندارد را بررسی کنید(.  3-3-6

ارزیابی  کردن تأثیرات منفی خود، باید اقدام بهدیگر، سازمان برای مشخصعبارتبه

مشخص کند.  برآن تأثیرات منفی دیگران را در حوزه تأثیرگذاری خودبایسته کند؛ و عالوه

ها و ها، فرصتها، ریسک، فرآیند شناسایی مسئولیتفرضی موردبررسیدر شرکت 

رچه گنقل )ومحدوده عملیاتی شرکت، شامل بررسی خطوط تولید، انبارها، عملیات حمل

 شده بهد( و خدمات ارائهنقل بر عهده شرکت دیگری گذاشته شده بوووظیفه حمل

ر ب اششرکت سازمانی کوچک بود، تأثیرگذاریاین ایی که ـد. از آنجـشمشتریان می

 کنندگان دشوار بود؛ ولی فرصت تأثیرگذاری بر مشتریان وجود داشت.تأمین

                                                           
1 Due diligence 
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 ،شدهاشاره 26000بایسته، به دو نکته مهم که در استاندارد ایزو در ارتباط با ارزیابی

 ه باشید:توجه داشت

 یسته باشده در این استاندارد بیان شده است که ارزیابیدر راهنمای ارائه

 شود که برایشامل شناسایی تأثیرات سازمان و شامل بررسی اقداماتی می

شوند )برای بررسی تأثیرات منفی تصمیمات و اقدامات سازمان انجام می

 مطالعه بیشتر در این رابطه، فصل سوم را ببینید(.

 سایی بایسته را محدود به شنا، استفاده از ارزیابی26000تاندارد ایزو اس

ه کند. پیشنهاد ما این است کهای( احتمالی میتأثیرات منفی )یا ریسک

 نیز یهای احتمالفرصت مطالعه دربا تواند بر وجوه منفی می عالوهسازمان 

 .برای خود خلق ارزش بکند

تریان در اولیه شرکت انجام شدند، برای کمک به مشثالً اقداماتی که برای ارزیابی م

ئولیت کند؛ بهبود مسهایی را فراهم میفرصت هاآن اجتماعیبهبود عملکرد مسئولیت

ر شیوه گیرد؛ تغییر ددر کارخانه صورت میمحصول تولید اجتماعی، با تغییر در شیوه

ارد احتمال وجود دشود. این تولید میخط مصرف انرژی درباعث کاهش محصول تولید 

ها ازمانسبه دیگر  محصوالتی هوایی را فرصتی برای ارائهوکه سازمان شما، تغییرات آب

اهش مصرف کها، تصفیه آب یا که برای نظارت بر میزان انتشار آالینده محصوالتیبداند؛ 

 لیتزه مسئوبایسته در حوابیـا ارزیـانی که شمـهاست. زمرکتـاز این شـوردنیـرژی، مـان

 شوند.ها آشکار میکنید، این فرصتمیاجتماعی را تکمیل 

مربوط به سازمان و  یشناخت موضوعات اصل یاطالعات برا کردن: فراهم8فعالیت 

 (26000استاندارد ایزو  2-3-7)بند آن نفعانیذ

در این مرحله، شاید شما دقیقاً ندانید که مشکالت مرتبط و مهم سازمان شما چه 

هایی در اختیار دارید )توجه تند؛ گرچه بر مبنای ارزیابی شرکت خود، ایدهمشکالتی هس

، به موضوعات مرتبط و مهمی  GRIها، مثل راهنمایداشته باشید که برخی از راهنمایی
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سوم بررسی در فصل را  1بحث موارد با اهمیتکنند؛ ما اشاره می با اهمیت مثل موضوعات

هید بود، تا مشکالت مهم را با فهرستی از رویدادهای کنیم(. درنهایت، شما قادر خوامی

پیشرفت مقایسه کنید، تا شکاف میان موقعیت فعلی خود های درحالمهم و دیگر پروژه

منظور، در فصل سوم، ایندر مسیر اجرای استراتژی را با مقصد خود تخمین بزنید. به

 ینی و واقعیت ارائه شده است.ببین پیش 2جزئیات بیشتری درباره استفاده از تحلیل فاصله

یزو شده در استاندارد اهای جزئی درباره موضوعات اصلی مطرحممکن است که بحث

اجتماعی پیچیده شوند. سازی مسئولیتهای کلی مربوط به بهینهو بحث 26000

ی ای تعیین اهمیت موضوعات، تمرکز بر محدوده تأثیرگذاربرفرایندی خوشبختانه، 

یی ، وجود دارد. برای شناسااجتماعی آنمسئولیت جرای استراتژیشرکت و مدیریت ا

صل فبیان شده است،  26000موضوعات مرتبط و اعمال معیاری که در استاندارد ایزو 

 را ببینید. 2-3-7بند سوم کتاب و 

 اهداف نییو تع جادیمسائل، ا یبندتیاولو یاطالعات برا کردن: فراهم9فعالیت 

 (26000تاندارد ایزو اس 4-3-7و 6)بندهای 

معیارها یا  آورده شده است، این استاندارد شامل  6بند در ارتباط با موضوعاتی که در 

ین ا، شامل GRIشود. دیگر استانداردها، مثل استاندارد های خاص عملکردی نمیشاخص

امات و ، اصول، موضوعات اصلی و اقد26000شوند، ولی در استاندارد ایزو معیارها می

 شوند.اجتماعی بیان میظارات مرتبط با مسئولیتانت

سازمان  های مرتبط بادهد که اهداف خاص و شاخصاین راهکار به ما این امکان را می

 شما سه گزینه پیش روی خود دارید:در این خصوص . خودمان را شناسایی نماییم

 شده های سازمان خود، موضوعات و مسائل بیانشاخص رشد و بهبود برای

کت )مثالً شر مدنظر قرار دهیدرا  7 بندبندی و راهنمای اولویت 6 بندر د

ت حمایت از مسئولیمیزان گیری پیشرفت تواند شاخصی را برای اندازهمی

 تعریف کند.( کنندگان خوراک خودتامیناجتماعی 

                                                           
1 Material issues 
2 Gap analysis 
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  های از شاخصGRI پیاده راهنمای توانید با استفاده از می استفاده کنید؛

 اید.طمینان حاصل نمایید که شاخصی را از قلم نیانداختها 1GRIسازی 

  ها نآتاکنون هایی استفاده کنید که دیگر افراد فعال در صنف شما از شاخص

 اند.را شناسایی کرده

 ینکته کاربرد

در بخش خود،  گرانیتوسط د افتهیتوسعه یهامشاهده شاخص یبرا

www.CorporateRegister.com گزارش را براساس  یهاداده هگایپا د،ینیرا بب

مربوط به  یهاو گزارش دی( جستجو کندیخواهیبخش )و محل، اگر م

 در این سایت حدود. دیها را دانلود کنسازمان گرید یاجتماع یهاتیمسئول

خود را ثبت  یاجتماعتیگزارش مسئولشرکت از سراسر جهان  25،000

 اند.کرده

رد ایزو استاندا 6 بندشده در و انتظارات بیان مسائل فرضی موردبررسیمثالً، شرکت 

 هاییئ، خودارزیابی و اهداف شرکت را در نظر گرفت و سپس با توجه به راهنما26000

خود  ، دو هدف و شاخص عملکرد اولیه شرکت را برای شرکتGRIشده در استاندارد بیان

 کرد. انتخاب

یدا درصد کاهش پ 15ای به گلخانه، میزان انتشار گازهای2024در سال  :هدف (1

ندارد استا 5-5-6 بندسال شروع برنامه است )این هدف با توجه به  2019کند؛ سال می

 تعیین شده است(. 26000ایزو 

ی اگلخانه، انتشار گازهایCO2))تن اکسید منتشر شده به متریکدیکربن شاخص:

ن نشاو تولید جنبی  صورت شاخص عملکرد مطلقصورت مستقیم و غیرمستقیم که بهبه

 د(.انشده گرفته GRIمحیطی در زیستها از استانداردهای خصاداده شده است )این ش

یزان نرخ صفر در مو ایمنی، بهداشت  در حوزه 0.3 حوادثیابی به نرخ دست :هدف (2

 (.26000استاندارد ایزو  6-4-6بند میر )ومرگ

                                                           
1 GRI Implementation manual 
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میر ورفته و مرگروزهای ازدسترفته، نرخ کلی کاری ازدستنرخ روزهای شاخص:

 (GRIکار انسانی و نیرویهای منابع)شاخص

از سطوح مختلف از جمله رهبری ارشد،  ،های ورودی مربوط به اهداف مناسبداده

آل، بر مبنای صورت ایدهشوند. اهداف بهها و دیگران دریافت میمدیریت میانی، تکنیسین

 . شرکت در مرحله گردندنفعان تعیین میل با ذیدر تعام ودرک موضوعات مهم سازمانی 

، هاد بر مبنای آنچه تاکنون درباره عملکرد، ریسکـاستراتژی دریافت، که بای تدوین

مدت را و اهداف سازمانی خود دریافته است، تعداد محدودی از اهداف کوتاه هافرصت

اف مشخص شوند، کادر اره زمانی که باید اهدـافت راهنمایی دربـ)برای دری .مشخص کند

شدن جهت مدت، باعث مشخصرا ببینید(. تعیین اهداف محدود و کوتاه 3-2شماره 

بعداً مشخص  ثانویه کند. اهدافشود و انگیزه اولیه برای پیشرفت ایجاد میحرکت می

، تعیین با اهمیتشوند. در فصل سوم، اطالعات بیشتری درباره شناسایی موضوعات یم

است، تا نحوه عملکرد مشخص شود که تحت تأثیر ارائه شده  هاایش آننحوه پاهداف و 

ای خاص قرار نگرفته اندازه و خروجی شرکت یا رشد غیرعادی در طول دوره مانندعواملی 

 است.

 : تشکیل تیماجتماعیریزی برای اجرای مسئولیتبرنامه .4-2جدول 

 فصل هدف گام هاتوالی گام

بندهای مرتبط 

ایزو  در استاندارد

26000 

 چرخه

PDCA 

تشکیل کمیته 

های مسئولیت

 اجتماعی

و ارائه  در سازمان هماهنگیایجاد 

و  تدوین جهت، راهکارهای الزم

 اجتماعیمسئولیتاستراتژیاجرای

 2فصل 
مرتبطی  بندهیچ 

 وجود ندارد
 ریزیبرنامه

آن در  اجتماعی در اغلب موارد، فعالیتی است که رونداجرای استراتژی مسئولیت

های ها نیز در بخشسلسله مراتب سازمانی، از باال به پایین و پایین به باالست؛ و طرح

شوند. )برای مطالعه نکاتی درباره متمرکزکردن کارکنان بر مختلف سازمان مطرح می

 رهبری ارشدوجود، نقش اینرا ببینید(. با4-2اجتماعی سازمان، کادر اهداف مسئولیت
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در سرتاسر این فصل بیان شده  26000طور که در استاندارد ایزو . همانویژه دارد یاهمیت

ه راهنمایی دیگران برای یافتن باید هدف سازمان را مشخص کند، ب رهبری ارشد است،

 های سازمان حمایت کند. مسیر اقدام کند و از استراتژی

نهایت، در رابطه انسانی اقدام کند و درتوزیع بودجه و منابع براساس رهبری ارشد باید

سازمان  رهبراناجتماعی پاسخگو باشد. حوزه مسئولیتازمان در با انجام تعهدات س

 بند)2منصفانه  ییاجرا اتیعمل به یبندیپا( و 2-6بندمناسب ) 1یشرکت تیحاکم مسئول

ارکنان سازمان بدهند، تا ـدیران و کـها باید انگیزه فراوانی به مآن. باشندیم( 6-6

خود را کنند و رفتارهای  وارد خودتماعی را در تصمیمات و اقدامات روزانه اجمسئولیت

، اعطای جوایز و هاشدن بهتریناطمینان از دیده. دهند تغییراسی ـور اسـطراستا بهدراین

 .شودکارکنان و مدیران  رایانگیزه بایجاد  د موجبتوانمالی، میهای مشوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Good governance 
2 Fair operating practices 

 اهداف نییتع یبرا یریگمیتصم  -2-3 کادر

 بدستبرای  ندیفرا یهدف را در ابتدا نیچند دیتوانیکه اشاره شد، م همانطور

اشته باشیدکه نباید توجه د. دیانتخاب کن قابل دسترس یهاتیآوردن موفق

موجب تمرکز بر امور  رایز د،یکن فیرا در مدت زمان کم تعر یادیاهداف ز

مرحله، شما نیشود. درایم یابیدستقابلریغ ایو  تینادرست، اهداف کم اهم

 یارهایاز مع یاریقبل از انتخاب بس شتریبه اطالعات ب ازیاحتماال هنوز هم ن

دادن به بسط میشما تصم نی(. همچندینگاه کن 3. )به فصل دیعملکرد دار

 د،یافتیها دست و به آن دیاکرده نیی. اگر اهداف معقول را تعدیموضوع را دار

 نییخود تع یبرا یدیسپس دوباره اهداف جد اید ،به موفقیت خوبی رسیده

 .دیکن
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کارکنان را به سمت اهداف مرتبط با  یهاچگونه طرح -4-2ه کادر شمار

 د؟یکن تیهدا یاجتماعتیمسئول

خصوص از کارکنان خود، به یبرخ بین شزیانگدرایجاد ها، امروزه سازمان

هستند که  یشوند کسانیم قیکه تشو ید؛ افرادنندار یترها مشکلجوان

درباره عملکرد سازمان در حوزه  یآوردن اطالعاتدستبه یرا برا رانیمد

و  یطیمحستیز یهادهند و با گروهیم رارتحت فشار ق یاجتماعتیمسئول

 از یکی ن،ی. بنابرارندیگیداوطلبانه، سررشته امور را در دست م یهابرنامه

 افتنیبه  ،یموردبررس یشده در شرکت فرضادهیگام پـزودهن یراهکارها

افع ها و منافع افراد سازمان را با منتیشد، که فعالیمربوط م یدیمف یهاروش

  .شدیت کارکنان در اهداف شرکت مکرد و باعث مشارکیم همسوسازمان 

هدف  نییمنظور تعو به 26000 زویاستاندارد ا 3-3-5بند  استنباط از با

 نفعان ازیذ نکه،یاز ا نانیاطم ینفعان با سازمان و برایتعامل ذ یبرا مشخص

 میبرخوردار باشند؛ شرکت تصم یریگمیتصم یبرا یاطالعات و درک کاف

بر  ،ینرژمصرف ا یسازنهیدر حوزه به ژهیمات واتخاذ اقدا یراـرفت تا بـگ

 یدرصد 15کاهش  تیتمرکز کند، که مسئول یاژهیو یطیمحستیز یهاگروه

ر د نیآنال یی. با ارائه راهنمارندیرا برعهده بگ یاگلخانهیدر انتشار گازها

در حوزه  یامنطقه یهارقابت یبرگزار ،یدر مصرف انرژ ییجوخصوص صرفه

و  یرژـدررفتن انـه صوـدرخص یدهگزارش یارائه مشوق برا ،یکاهش انرژ

هوا،  یسازقیاـسعیهاتی)ک یرف انرژـدر مص ییجورفهـصیهاتیارائه ک

و ...(، به  یاز هدررفت انرژ یریجلوگ یبرا یسازقی.اف.ال، عایس یهاالمپ

ا ر ینیزل و محل کار، شرکت کمپـها در منور استفاده از آنـمنظکارکنان به

 کرد. یراه انداز

 

 



 59    /     اجتماعیبسترسازی برای مسئولیت 2فصل   
 

و تحقق  260001نیاز برای اجرای استاندارد ایزو ری ارشد سازمان، دیگر منابع موردرهب

های خصوص شرکتها، بهاهداف سازمان را شناسایی کرده است. از نظر برخی از سازمان

؛ در این مجزا با تعاریف زیر باشد دادن دو گروهتشکیلرویکرد باید مبتنی بر بزرگتر، 

شود؛ این کار میگیرنده نهایی مشغول بهارشد و تصمیم رهبر شها، مدیرعامل در نقگروه

 شده و در ادامه درباره آن بحث شده است.دادهنشان 5-2دهی در جدول شماره سازمان

رد ف 8تا  6متشکل از های اجتماعی تحت عنوان کمیته مسئولیتمشورتی  تیم ارشد

ین اارتباط دارند؛ اعضای  ویصورت مستقیم با منصوب از سوی مدیرعامل است که به

های رائه توصیهکنند و برای بحث و تبادل نظر و اهایی را ارائه میتیم به مدیرعامل توصیه

یکدیگر  صورت منظم بانفعان، بههای مدنظر ذیها و فرصتها، ریسکخود درباره ایده

ر دیگشده و نیز بررسی ها به سمت اهداف مشخصترتیب، آنکنند؛ بدینمالقات می

باشید که  دنبال افرادیکنند. در هنگام گزینش اعضای تیم، بهاقدامات اجرایی حرکت می

کنند، یمروی سازمان را درک های پیشو چالشها سازمان و موقعیت مسئوالنه داماتـاق

امل، برای ها و فرآیندهای سازمان آشنا هستند و از سوی مدیرعها، استراتژیمشیبا خط

 گیری در سطوح باال مجاز باشند.ها و تصمیمارائه توصیه

، تمحیطی، بهداشت و ایمنی، کیفیزیست، HSEدر این تیم ارشد، باید مدیران  (1

د این مدیران که، کارکر وجود داشته باشند؛ چراعمومی روابطو  انسانیمالی، حقوقی، منابع

 .دارداجتماعی اهمیت در اجرای مسئولیت

ی بخشیم اجرایی باید مختلف و دارای کارکردهای میاناعضای این تتیمی که  (2

ندگان کنهای مهم سازمان تشکیل شده باشند. مشارکتباشند و از نمایندگان تمام بخش

 اند.نشان داده شده 5-2احتمالی در جدول 

                                                           
هرستی ارائه نشده است، اجتماعی الزم هستند، ف، از کارکردهایی که برای اجرای مسئولیت26000در استاندارد ایزو  1

خط  تدوین. در این استاندارد، درباره توان اثر این کارکردها را دیدنمی در این استاندارد این به آن مفهوم نیست که ولی

روابط انسانی و مشی به تخصص رهبران ارشد و مدیران حقوقی، منابعخط تدوینهایی ارائه شده است )توصیه ،مشی

انسانی و ، منابععمومیروابطنفعان )از جمله مدیریت ارشد، مدیران اهمیت باالی تعامل با ذی نیاز دارد(؛ بر عمومی

( تأکید شده است؛ و از انتظارات عمومیروابطدیگران( تأکید شده است؛ بر اهمیت رفتارهای اخالقی و شفافیت )حقوقی و 

محیطی، استاندارد بر نقش بخش زیستشوند؛ در این مهمی صحبت شده است، که از هفت موضوع مهم ناشی می

 .های دیگر تأکید شده استبهداشت و سالمت، بخش کیفی، حقوقی، مالی، تدارکات و بخش
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نیز انجام  زیر، اقدامات نمود تعریفرا اجتماعی کمیته مسئولیتزمانی که شرکت 

 :پذیرفت

 زمانی سااز آنجایی که فرهنگ. بررسی گردید سازمانیفرهنگانی و سازممنابع

ب سازمانی و نحوه اداره جلسات و حتی ترکینقش کلیدی بر مناسبات درون

 رفت.سازمانی در گام اول انجام پذیهای سازمان دارد، بررسی فرهنگکمیته

 این ای به از کلیه واحدهای سازمانی موثر در پروژه دعوت شد تا نماینده

 .کمیته معرفی نمایند

منظور هماهنگی کلیه ارکان شرکت اعم از اعضا کمیته مسئولیت ای بهجلسه( 3

 اجتماعی و افراد کلیدی سازمان برگزار گردید.

)از جمله در  سپاری شده بودندسازمان برون از آنجایی که برخی از کارکردهای( 4

ها تعریف نی برای کمک از این گروهبرنامه زماحوزه حقوقی و فناوری اطالعات(، شرکت 

 .کرد

منظور ارتقاء ، سعی گردید به26000استاندارد ایزو در  7-7و   4-7 بند با توجه به ( 5

منابع الزم های تبلیغاتی از کارشناسان مرتبط استفاده شود. همچنین اثربخشی کمپین

ایت از ـ. درنهتخصیص یافتمدیریت  اطالعات هایسایت و سیستموب بروزرسانیبرای 

ریزی ای که از دل مطالعات و برنامههای سرمایهوری پروژهمشاورانی جهت ارتقاء بهره

 .شده بودند، استخدام گردیدندمسئوالنه تعریف

تعریف یک واحد سازمانی مستقل جهت مدیریت امور  مزایایهمچنین در ارتباط با ( 6

یر تمام وقت برای ایفای این نقش مسئوالنه بحث گردید و مزایا و معایب وجود یک مد

درستی در این منصب ایفای نقش تواند در آینده بهفردی که میدر مورد و  بررسی شد

 .کند، بحث شد
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 ها و مالحظاتها، مسئولیتنقش: 5-2جدول شماره 

نقش یا 

 کارکرد
 دیداشته باش یمسائل آگاه نینسبت به ا های اجراییگام هاها و مسئولیتنقش

 ای رعاملیمد

 ییاجرا ریمد

رهبر ارشد  ای

 سازمان

 ،یاستراتژ نییتع

 ریهدف و مس

 فیتعرحرکت

 ریحوزه تأث

سازمان و  یگذار

که  یاحوزه

مند سازمان عالقه

ه است در آن ب

 ریطور فعال تاث

 .کند یگذار

 یخروج نییتع

 زهیانگمطلوب

به  یبخش

 یفایکارکنان و ا

در  یتینقش حما

 تیحوزه مسئول

و ارتباط  یاجتماع

دهنده و 

کننده هماهنگ

 حوزه نیدر ا

کردن منصوب

 ییاعضا، راهنما

ها و  کردن آن

منابع به  عیتوز

راهکار  یاجرا

 ایو  یابیخودارز

شرکت در آن در 

ارشد  میکنار ت

 یمشورت

 

 

-انیم مـیت فیرـتع

 در سازمان یبخش

 

 یندهایفرآ یراهبر

 ،یابیمستمر خودارز

و تعامل  یسازنهیبه

 نفعانیبا ذ

عامل رانیاز مد یکه برخ یدر حال

در  یاصل رانیگمیدارند که تصم لیتما

خصوص تمام موضوعات مرتبط با 

باشند؛ بهتر است  یاجتماعتیمسئول

و با حداقل د یکینزد یها همکارکه آن

 .سه مشاور ارشد داشته باشند ای

تواند شامل یـم یکارـهم نیا

ارشد رانیبا مد یررسمیغ یهاصحبت

 ایها گروه ریسا ایسازمان و  ییاجرا

در سازمان باشد  یرسم یهاتهیکم

شود(، یم یگروه در ادامه معرف نی)ا

به صورت مستمر با  زین رعاملیکه مد

از  یکی زیاو ن ایکند و یها تعامل مآن

 .است میت یاعضا

اقدامات مرتبط با  شتریب گرچه

گروه  ای رعاملیتوسط مد ،یابیخودارز

 یول شود،یانجام م یارشد مشورت

 گرانیبه د توانیرا م فیاز وظا یبرخ

 .واگذار کرد

 یشتریب تیکه قابل یبزرگ میت مثالً،

تواند به یدارد، م یبخش انیدر حوزه م

زه در حو یفعل یهاتیموفق افتنی

)به منظور جلب  یاجتماعتیمسئول

در  راتییتغ جادیا یبرا تیحما

 .سازمان( اقدام کند

 شرفتیارتباط با نظارت بر پ در

رسد که یبه نظر م دیسازمان، بع

 تیارشد، بر عملکرد مسئول یرهبر
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ارشد  میت

 تهی)کم یمشورت

 یهاتیمسئول

 در( یاجتماع

دسترس قرار 

دادن منابع و 

 یبرا یآمادگ

 یپاسخگوی

سازمان،  یهااز بخش کیهر  یاجتماع

 .به صورت ماهانه نظارت داشته باشد

اصل ـح نانیاطم دیها باآن ن،یوجودابا

ها و یمشها، خطستمیکنند که س

 یابیمنظور دستبه ،یسازمانیندهایفرآ

 ،یاجتماعتیبه اهداف مرتبط با مسئول

از راهکارها  یکیو هستند؛ ـپاسخگ

ارشد  یباشد که رهبر نیتواند ایم

 ایاطالعات  یوراشرکت از واحد فن

 تیریو اطالعات مد یزیربرنامه

و  یطراح یابیارز ستمیبخواهد س

تواند یارشد م یکند؛ رهبر یسازادهیپ

را ملزم کند، تا  یانسانبخش منابع

کارکنان را  یابیکار ارزونحوه و ساز

 یروز کند؛ رهبربه راتییمطابق با تغ

تواند از اهرم جبران یم نیارشد همچن

 یابیبر ارز ی( مبتنقیخدمات )تشو

و  شیکمک به پا منظوربه زیعملکرد ن

 د؛یکارکنان استفاده نما زشیانگ

تواند در یارشد م یرهبر نیهمچن

 تهیبه کم دیورت صالحدـص

در خصوص  یاجتماع یهاتیمسئول

 ضیها تفوها و نظارتیابیگونه ارز نیا

 .دینما اریاخت

 یاصل میت

متشکل از 

رهبران ارشد 

 سازمان

 تهی)کم

 یهاتیمسئول

 (یاجتماع

 نیا یکارکردها

بر اساس  میت

است  یاتاریاخت

که  رهبر ارشد به 

 نیاو داده است، ا

 یبه رهبر میت

 ییهاهیارشد توص

 ندیفرآ یاجرا

 ای یابیخودارز

 یمشارکت در اجرا

آن، در کنار 

 شرکت رعاملیمد

 

در اغلب موارد، شامل  یاصل میت

 واحد رانیمد ت،یفیواحد ک رانیمد

HSE بهداشت و  ست،یزطی، مح

، یحقوق ،یواحد مال رانیمد ،یمنیا

 زیو ن یعمومروابط و یانسانمنابع

شود که مسئول یم یرهبران ارشد

 یاجتماعتیمسئول یاستراتژ نیتدو
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کند و یرا ارائه م

که درباال  یاقدامات

اند فهرست شده

 .کندیرا اجرا م

مشورت به  ارائه

شرکت، رعاملیمد

در خصوص 

 ریمس ،یاستراتژ

و اهداف 

 یاجتماعتیمسئول

و  ییارائه راهنما

کردن تیهدا

ت ورصسازمان در 

لزوم، درخواست 

ها و دهیا افتیدر

 یهاگزارش

 یبرا شرفت،یپ

نظارت بر 

و اصالح  شرفتیپ

هداف او یاستراتژ

 در صورت لزوم

 ییبه شناسا کمک

از  یمیت لیو تشک

متخصصان 

 مختلف یواحدها

 

 نیدر تدو مشارکت

برنامه  ینگرباز ای

 یاجتماع تیمسئول

 

 شرفتیبر پ نظارت

 تیبرنامه مسئول

 یاجتماع

از تعامل با  تیحما

 شبردیپ نعان،یذ

مستمر  ندیفرآ

-نهیبه ،یابیخودارز

و تعامل با  یساز

 نعانیذ

 هیرا توص یاهداف

کند که قابل یم

 .باشند یابیارز

 

 رعامل،یمشاوران مد نیهستند؛ همچن

 رهیمدأتیه سیرئ ،ییجراارانیمدریسا

وجود  یاصل میتوانند در تیم زین

 .داشته باشند

 زین رعاملیتواند شامل مدیم میت نیا

باشد و با توجه به اهداف در نظر گرفته 

 شرفتیدر نظارت بر پ یفعالشده، نقش

 یاجتماعتیشده مسئول نیبرنامه تدو

 أتیتواند هیم میت نیداشته باشد؛ ا

خاص،  یدوره زمان کیرا در  رهیمد

 .نسبت به امور مطلع کند

ها، احتمال میت نیااز اشکاالت  یکی

صورت  یهاشرفتیدور ماندن از پ

 .گرفته در سراسر سازمان است

توان یم ،یاشکال احتمال نیرفع ا یبرا

 یهااز حوزه شرفتیارائه گزارش پ

 یکرد و راهکار ارتباط یمختلف را الزام

برنامه در  یدائم و موثر با مسئول اجرا

 .کرد فیرا تعر یاتیعمل یهامحدوده

برنامه،  شرفتیاط با نظارت بر پارتب در

تواند یارشد م رانیمتشکل از مد میت

 تیاز نظارت ماهانه بر عملکرد مسئول

نظر مختلف صرف یهابخش یاجتماع

 یهااز عملکرد بخش دیبا یکند؛ ول

که  یبماند و از افراد یمختلف آگاه باق

برنامه هستند  یراـول اجـمسئ

 .دکن افتیروز دربه یهاگزارش
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با  یاهداف کم فیتعر

 ریمس ،یتوجه به استراتژ

شده از و اهداف مشخص

ارشد  یرهبر یسو

 سازمان

 یهاواحدها و بخش با

سراسر سازمان  یاتیعمل

شود؛ یهماهنگ م

کند یحاصل م نانیاطم

از اهداف و  زیها نکه آن

که از  ییهاتیولـمسئ

رود آگاه یها انتظار مآن

 .هستند

آموزش کارکنان  یبرا

 یهایازمان هماهنگس

 .دهدیالزم را انجام م

 نفعانیتعامل با ذ یبرا

الزم را  یهایهماهنگ

 .دهدیانجام م

بهبود مرتبط با  یهاپروژه

را  یـاعـاجتمتیولـمسئ

 یدر کل سازمان تسر

 راتییتغ ،یعنی) .دهدیم

 ایها مزبور را در بخش

مختلف  یهادپارتمان

 (.کندیسازمان اجرا م

ن تعامل نفعایذ با

 یکند و برایم

-یتعامل با ذ جادیا

نفعان، منابع الزم را 

 یهاه بخشـب

مختلف سازمان 

 اختصاص 

 .دهدیم

برنامه  نیتدو به

 یاجتماع تیمسئول

 .کندیکمک م

 تیمسئول برنامه

را اجرا  یاجتماع

کند و بر یم

 روژهـپشرفتیپ

شده در فیتعر

مرتبط با  یواحدها

هر کدام از اعضا 

 تهیکم

-پروژه نیو همچن 

شده در فیتعر یها

کل سازمان نظارت 

 .کندیم

وجود داشته  میت نیکه ا یدر صورت

 ایاز مشاغل مهم سازمان  دیباشد، با

با تخصص مشابه از منابع  یافراد

از سازمان در آن وجود داشته  رونیب

 .باشند

حاضر  میت نیکه در ا یندگانینما

 لیذ یهاتوانند از بخشیهستند م

 :ندباش

- HSE بهداشت و  ست،یزطی، مح

  یمنیا

 تیفیک –   

ارتباط با تیریو مد یعمومروابط -

 ذینفعان

 یانسانمنابع -   

 راتیواحد تعم -   

 یبردارواحد بهره -   

 تیریو اطالعات مد یزیربرنامه -   

 فروشویابیبازار -   

و قراردادها )جهت  یامور حقوق -

 (سکیرتیریو مد نیانطباق با قوان

 کنندگاننیتدارکات و تأمتیریمد -  

 موارد ریسا -  

 نیا ه ازـک یردن انتظاراتـکمشخص

 تیفعال یرود، در ابتدایم تهیکم

 .مهم است تهیکم
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 تیمسئول یها مسئول اجراآن

 باشند یدر سطح شرکت م یاجتماع

با همکاران  کیدر ارتباط نزد دیو با

)با  یسازمان یواحدها ریخود در سا

 تیاختار سازمان( فعالـوجه به سـت

 نیاشند. اـامل بـها در تعکنند و با آن

 یواحدها ریتواند به سایروه مـگ

و منابع  تیتا فعال دیسازمان کمک نما

 تیریمد نهیطور بهرا به افتهیصیتخص

توجه شود که  دی؛ البته باندینما

مسئوالنه  یهابرنامه یاجرا تیمسئول

ازمان است و تنها به سازمان بر کل س

 .گروه محدود نشود نیا

حاصل  نانیاطم دیشما با ن،یبراعالوه

به  تهیکه اندازه و ساختار کم دیکن

 تهیکم نیگردد که ا فیتعر ینحو

خود را از دست ندهد.  یاتیعمل تیماه

 نیانتخاب چند یجاعنوان مثال بهبه

مختلف سازمان،  یاز واحدها ندهینما

 ندهیعنوان نمارا بهنفر  کی دیتوانیم

قرار  تهیکم رمختلف د یواحدها

 یهاواحد ندهینفر نما کی)مثالً  دیبده

و تدارکات  یبرداربهره رات،یتعم

 باشد(.
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 فصل گامهدف  هاتوالی گام

بندهای مرتبط 

در استاندارد 

 26000ایزو 

 چرخه

PDCA 

شروع تعامل 

نفعان با ذی

داخلی و 

 خارجی

درک عالیق و نگرانی 

ها در حوزه آن

اجتماعی و مسئولیت

ها و استراتژی تعریف

اهداف مربوط به 

برنامه مسئولیت 

 اجتماعی

در این در این فصل 

 ارتباط بحث گردید.

جزئیات بیشتر در 

آمده فصل سوم 

 است.

 ریزیبرنامه 3-5 بند

 

ریزی درخصوص نفعان یک فعالیت مداوم است، که در مراحل اولیه برنامهتعامل با ذی

ها و اهداف، استراتژی استخراجترتیب، برای شود؛ بدیناجتماعی آغاز میسئولیتم

توان از برنامه اجرایی، می تدوینها و رصتها و فاولیه، شناسایی ریسک هایخروجی

نفعان استفاده کرد. در فصل سوم و چهارم اطالعات بیشتری درباره های ذیایدهبازخورد و 

نفعان یابی ذیشده است؛ مثالً درباره نحوه شناسایی و موقعیت نفعان ارائهتعامل با ذی

  .اطالعاتی ارائه شده است

، نحوه 26000همچنین در این فصول، با استفاده از اصول موجود در استاندارد ایزو 

مرحله، برای نفعان بررسی شده است. دراینهدایت ارتباطات و گفتگوهای سازمان با ذی

ها، عملکرد و ها و اهداف، برنامهن و بیرون سازمان، درباره استراتژیافزایش آگاهی در درو

نفعان اجتماعی، برقراری ارتباط با ذیمسئولیت برنامهروی اجرای پیش هایچالش

ها، دادن به آنو انگیزه نفعانسایر ذیسودمند خواهد بود. کمک به تعامل با کارکنان و 

های مشابه، که سازمان کاویمطالعه و بهینهو  مانساز مسئوالنه برای حمایت از اقدامات

بند ، 26000اجتماعی شود. )ایزو ولیتـوزه مسئـرد در حـود عملکـواند باعث بهبـتمی

1-5-7.) 
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نفعان است و نه ارائه های ذیآوری ایدهتعامل در این مرحله بیشتر متمرکز بر جمع

ه شکل رسمی یا غیررسمی باشد؛ این تواند بمی نفعانیبا ذها. تعامل اطالعات به آن

اجتماعی تشکیل های حاصل از مسئولیتتواند از سؤاالتی درباره منافع یا نگرانیتعامل می

در  شود،انجام می رسمیطور ان که بهن یا مشتریکارکنا در نظرسنجی ازشود که باید 

از راهکارهایی نظیر  ت استفادهتعامالاز جمله راهکارهای برقراری اینگونه ؛ ه شودنظر گرفت

ررسمی از ـشده به صورت غیالعات بازار دریافتـهمچنین اط است. 1جلسات متمرکز

. هدف از تعامل با اند، مفید خواهد بودهای فروش که از مشتریان دریافت شدهکانال

 اغلبهاست. همچون آن انگیزش مثبتها و ارتباط با آن ،هانفعان یادگیری از آنذی

نفعان را از طریق اطالعات اولیه مربوط به ذینیز رکت فرضی موردبررسی شها، شرکت

های صمیمانه با شرکت، اقدام به برگزاری نشست این .منابع درون سازمانی اخذ نمود

 کارکنان کرد. 

 از جمله دیگر اقدامات شرکت عبارت بودند از :

 ورت ت، در صهای اولیه شرکها و هدفمدیران شرکت درباره اهداف، استراتژی

 ها زمانای ارائه کردند. آندقیقه 20اجتماعی، صحبتی اجرای مسئولیت

بر  در این جلسه،زیادی را به سؤاالت و بحث درباره موضوع اختصاص دادند. 

گردید  عنوان لامثعنوان . بهاجتماعی برای کارکنان تأکید شدفواید مسئولیت

 تر وکنند، متعالیجه میاجتماعی توکه به امر مسئولیتی یهاشرکت که

تر نهزندگی بهیوها تعادل میان کارهستند و همچنین در این شرکت ترسالم

 . تعریف شده است

 ل و تیم به مدیرعام فوق مدیران ملزم به ارائه بازخورد ناشی از برگزاری جلسه

از آنجایی که این گزارشات در اجتماعی شدند. مشورتی مسئولیت ارشد

 شد، قالب گزارش برای مدیران طراحییکسان مستندسازی میطور شرکت به

 گردید که در آن گزارش خود را منعکس نمایند.

                                                           
1 Focus groups 
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  ر اجتماعی بهای فروش تاثیر مثبت مسئولیتای با کانالنشست ماهانهدر

 ارشد. یکی از اعضای تیم نظر قرار گرفتکار موردبحث و تبادلوکسب

لسه بود و همچنین دبیر جلسه مسئول تهیه و تنظیم دستور ج مشورتی

 شده در جلسه بود.جلسه و مستندنمودن مباحث مطرحمسئول تهیه صورت

 مشورتی سازمان قرار ارشد در اختیار مدیرعامل و تیمجلسات صورتاین 

 گرفت. می

 ویکرد رهای فروش سازمان، اقدامات مسئوالنه و همچنین مقرر گردید تا کانال

ی هاهمچنین کانال اجتماعی را گزارش دهند.یتمشتریان سازمان به مسئول

ت فروش سازمان ترغیب شدند تا هر چه بیشتر در ارتباط با منافع و سواال

 ها تبادل نظر نمایند.های اجتماعی با آنمرتبط با مسئولیت

 

 فصل هدف گام هاتوالی گام

بندهای مرتبط 

در استاندارد ایزو 

26000 

 چرخه

PDCA 

موارد با  تعیین

 میت سازماناه

اطمینان از اینکه سازمان بر 

 و تاثیرگذار موضوعاتی که مهم

 .کندهستند تمرکز می

 3فصل 
  و 3-3-5 بندهای

1-6 
 ریزیبرنامه

 

گام دراین. نفعان از اهمیت باالیی برخوردار استدر مرحله بعد نظرات و انتظارات ذی

 ان استخراج گردند. اجتماعی در سازماز حیث مسئولیت 1باید موارد با اهمیت

و  عملیات، اهداف درتنها دسته از موضوعاتی هستند که نهآن موارد با اهمیت

ریان ج. در هستندنفعان شما نیز مهم های شما اهمیت دارند، بلکه برای ذیاستراتژی

موارد با  ، سازمان ابتدااجتماعیمسئولیت استراتژی تدوینریزی اولیه و مرحله برنامه

  کند.استخراج میرا  سازمان نفعان داخلیذی منظراهمیت از 

                                                           
و ایزو استفاده  GRIکه در  Material issuesاند اما موارد با اهمیت در منابع مختلف با اسامی مختلف تعریف شده 1

 باشند.ترین اصطالحات در این رابطه میمهم Significant issuesشده و یا 
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غیره  کارکنان، مدیران وسازمان  نفعان داخلیمنظور از ذیالزم به توضیح است که 

توانند متغیر کار میونفعان بسته به ساختار سازمانی و مدل کسبباشند و البته این ذیمی

شوند ان داخل سازمان استخراج مینفعهای مورد انتظار ذیه حداقلـدر گام اولی. باشند

مهم آن  .پردازدنفعان بیرون سازمان میو پس از آن سازمان به نظرات و انتظارات ذی

منظور استخراج موارد با اهمیت انجام است که توجه داشته باشید که کل این فرآیندها به

نجام ا توانندالعات سازمان جهت انجام این بخش میـم اطـابع مهـود. منـشمی

سامانه پیشنهادات و ، ان یا تشکیل جلسات حضوریمشتری و هایی از کارکناننظرسنجی

نفعان درخواست ل از آنکه از ذیب؛ بنابراین قانتقادات و یا سایر راهکارهای دیگر باشند

تمام منابع موجود را بررسی کنید. در فصل سوم، راهنمایی بیشتری  ابتدا ،نماییداطالعات 

 ارائه شده است. موارد با اهمیت درباره تعیین

 فصل هدف گام هاتوالی گام

بندهای مرتبط 

در استاندارد 

 26000ایزو 

 PDCA چرخه

ارزیابی تنظیم اهداف قابل

نویسی از کنید و پیش

اجتماعی برنامه مسئولیت

 آماده کنید

برخورداری از رویکرد منظم و 

ارزیابی در خصوص قابل

اجتماعی و عملکرد مسئولیت

راهی برای اجرای ارائه نقشه

 رویکرد در سراسر سازمان

 2فصل 
 6و  5 بندهای

 Aضمیمه و 7و
 ریزیبرنامه

مدت و گروه را در اختیار دارید، به ف کوتاهاهدا، کاستراتژیف زمانی که شما اهدا

، صحبتی از محتوای 26000کنید. در استاندارد ایزو اجرایی نیز احتیاج پیدا میبرنامه 

ارائه شده است. در فعالیت شماره  6-2ی در جدول یها نشده است؛ ولی پیشنهادهابرنامه

 گردیدههایی ارائه که مربوط به خودارزیابی است، درباره تنظیم اهداف اولیه راهنمایی 9

 و در فصل سوم به جزئیات بیشتری پرداخته شده است.

ه شده است، فرآیند توضیح داد 26000استاندارد ایزو  3-4-7بندطور که در همان

موارد با های سازمان و در رابطه با تمام اجتماعی در تمام بخشسازی مسئولیتیکپارچه
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ها، پیوندد. در برنامه شما، با توجه به توانایی، در یک زمان و مکان به وقوع نمیاهمیت

خی از مرتبط سازمانی، احتماالً به بر مسئوالنه منابع موجود و اولویت مسائل و اقدامات

مدت و به برخی دیگر در بلندمدت اجتماعی، در کوتاهموضوعات موجود در حوزه مسئولیت

شوند، مثل هایی که بعداً ایجاد میرا ببینید(. همچنین، برنامه 4-3-7 بند) .شودتوجه می

 شوند.نفعان، به برنامه اجرایی کلی ضمیمه میو تعامل با ذی ارتباطات هـرنامـب

 اجتماعی هایی مسئولیتیبرنامه اجرا .6-2جدول شماره 

 هابخش محدوده اقدام

 بررسی کلی
انداز، استراتژی و دیگر موضوعات بسیار ، چشماهدافای از خالصه

 مهم

بررسی وضع موجود 

سازمان در ارتباط با 

 های اجتماعیمسئولیت

 

 سازمانیفرهنگ

 محدوده تأثیرگذاری

اجتماعی وزه مسئولیتی که تاکنون در حامسئوالنه اقدامات

 وزهـان در حـازمـهای سرفتـد؛ پیشـاندهـام شـانج

 برنامهاجتماعی، موقعیت سازمان در مسیر اجرای مسئولیت

 هاها و مسئولیتها، فرصتریسک

 نفعانذی بررسی انتظارات
و تعامل  نفعانتحلیل ذینفعان، نتایج حاصل از شناسایی ذی

 هابا آن

ا، همسئولیتبررسی 

ها و ها، فرصتریسک

 های اقداممحدوده

 موارد با اهمیت

 برنامهاجرای  یراهکارهاانتخاب 
، GRI، 26000استاندارد ایزو  راهکارها عبارتند ازفهرست 

 مشی و سایر منابعخط

اهداف بلندمدت بررسی و تعریف 

 مدتو کوتاه

پایش مستمر اهداف فرآیند و اهداف بلندمدت، اهداف اولیه، 

 رسیدن به اهداف بندیزمانبرنامه و 

 هاها و مسئولیتنقشتعیین 

خواهد  برنامهجزئیاتی درباره اینکه چه کسی مسئول اجرای 

شود و سازمان در هایی تشکیل میاز چه مؤلفه برنامهبود، 

 .برابر چه کسانی مسئول است



 71    /     اجتماعیبسترسازی برای مسئولیت 2فصل   
 

 اجرایی مسئوالنه اقداماتتعریف 
در  برنامهاجرای شخص مهای و استراتژی مسئوالنه اقدامات

 مدت و بلندمدتکوتاه

و بهینه  ینظارتتعریف ارکان 

 سازی

سازی های افراد برای نظارت و بهینهفرآیندها و مسئولیت

و هرگونه اطالعات های مدیریتدائمی، از جمله سیستم

های سیستم ارزیابی فعلی ها و شاخصتغییری که در سیستم

 .شوداِعمال می

 بندیزمانتدوین برنامه 
اقدامات  های پایششاخصو  برنامهبندی کلی اجرای زمان

 شدهمسئوالنه تعریف

 ریزیبودجهمنابع الزم و تخصیص  ریزیبودجه

 

، اجتماعیهای مسئولیتبرنامهاجرای  برایی استراهنقشه ذکرشده از آنجاییکه برنامه

د؛ ـدهنفعال در سازمان قرار می ها، برنامه خود را در اختیار تمام افرادبرخی از سازمان

در تواند ها چطور میتوانند متوجه شوند که نقش آنرتیب، فعاالن سازمان میـتبدین

سازمان دخالت داشته باشد. باوجوداین، برنامه را یک سند زنده در نظر  سازی دائمیبهینه

 بگیرید و در صورت لزوم در آن تغییرات الزم را اِعمال کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 3فصل
 اجتماعیاجرای مسئولیت

ترین مسیر به سمت پیروزی است. تاکتیک بدون استراتژی بدون تاکتیک، طوالنی»

 «استراتژی، سر و صدای قبل از شکست است.

 "سن تزو"

 :سومفصل  یبرا یدیسواالت کل

 م؟یکن نییرا تع یاجتماعتیمسئول گسترهچگونه (  1

 م؟یکن نییتع را یاجتماعتیمسئول یمسائل مهم برا میتوانیم چگونه(  2

 شدهارائه دستورالعملرا در برابر  یاجتماعتیمسئول یتوان عملکرد فعلیچگونه م(  3

 کرد؟ یابیارز 26000ایزو  توسط 

  ادهیرا پ یاجتماعتیموجود خود مسئول یهاستمیبا استفاده از س میتوانیچگونه م( 4

 م؟یرا انتخاب کن یاضاف یابزارها دیه باو چگون میکن

تواند ، چطور می26000، که استاندارد ایزو کردیمدر فصل دوم ما در این رابطه بحث 

آوری تیمی برای کمک به اجتماعی، گردهماستراتژی مسئولیت تدوینبه سازمان، در 

ک کند. برخی اجتماعی کمبرنامه مسئولیتتدوین نفعان و اجرای استراتژی، تعامل با ذی

حال اند. در فصل سوم، درعینصورت کلی مطرح شدهاز محتویات فصل دوم، عامدانه به
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کنیم، به اجرا می 26000اجتماعی را بر مبنای استاندارد ایزو که استراتژی مسئولیت

شده در برخی از موضوعات فصل دوم و دیگر موضوعات نیز توجه عوامل اساسی مطرح

اجتماعی مسئولیت برنامهتمام این کتاب درباره اجرای یادآوری است که الزم به کنیم. می

 است.

 26000در اجرای استاندارد ایزو  عوامل مهم -3-1

زیر به عقیده ما، عوامل اصلی در اجرای مؤثر و بهینه راهنمای استاندارد شامل موارد 

 :باشندمی

 اجتماعی؛ واردشدن در شناسایی وضعیت کنونی سازمان در حوزه مسئولیت

 اجتماعی برخی از اصول اساسی مرتبط با فرآیندهای مسئولیت

  و مرتبط اهمیتموارد با تمرکز بر  

 اجرای دقیق تحلیل فاصله 

 انتخاب دقیق  و ها در صورت امکانآن ءهای موجود و ارتقااستفاده از سیستم

 ها یا راهکارهاسیستم

 های سازماناجتماعی با برنامهمسئولیت برنامهساختن یکپارچه 

 اجتماعیارزیابی دقیق عملکرد سازمان در حوزه مسئولیت 

امعی نیست. عوامل دیگری مثل ارتباطات مؤثر نیز وجود دارند این فهرست، فهرست ج

)فصل چهارم را ببینید( که بسیار مهم هستند. با وجود این، ما مواردی را فهرست کردیم 

 .اندمورد توجه قرار گرفته که معتقدیم کمتر

 

 فصل هدف گام هاتوالی گام
بندهای مرتبط در 

 26000استاندارد ایزو 
 PDCA چرخه

اجرای برنامه و آغاز 

پیشرفت  نظارت بر

 برنامه

عملی کردن 

 تعهدات سازمانی

فصل 

3 
 کردناقدام 7و  6 بندهای
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 اجتماعیشناسایی عملکرد کنونی سازمان در حوزه مسئولیت

زه بر اهمیت شناسایی عملکرد کنونی سازمان در حوزه توانیم بیش از انداما نمی

 که بر این موضوع در فصل دوم تأکید کردیم. اجتماعی تأکید کنیم؛ چرامسئولیت

ارزش کارکنان، پیمانکاران و دیگر افرادی که در حوزه تأثیرگذاری سازمان و زنجیره

شوند؛ خواه انگیزه می های کنونی دارایپیشرفت مشاهدههستند، احتماالً به شدت با شما 

باشد یا ناشی از  موجود انطباق شرکت با قوانین کردنبهینه ها ناشی ازاین پیشرفت

 . ای که سازمان برای خود تعریف کرده استو اقدامات مسئوالنه داوطلبانههای پروژه

؛ و شاید استاندارد دیده شک بنگرندبههای جدید پروژهها ممکن است نسبت به آن

کننده است، که استاندارد زمانی کمکاین ها خوش نیاید. مذاق آننیز به 26000ایزو 

های خوبی بدانند که تا به امروز از را فرصتی برای افزودن بر تالش کارکنان شرکت، آن

 اند.خود نشان داده

بگذارید دوباره تأکید کنیم که به این موضوع در فصول دوم و چهارم پرداخته شده 

اجتماعی بهره ازمان زمانی از افزایش عملکرد کنونی خود در حوزه مسئولیتاست، که س

کنترل را در برنامه جدید مسئولیت قابلمسئوالنه برد، که فوراً برخی از اقدامات می

انگیزه را در میان کارکنان تواند حساجتماعی خود به اجرا بگذارد. اجرای این اقدامات می

محسوس باشند و بسیاری از افراد مسئوالنه ین اقدامات خصوص اگر اافزایش دهد؛ به

 بتوانند در آن مشارکت کنند.

های غیررسمی که در فصل دوم توضیح داده از نشستفرضی موردبررسی شرکت 

  .اجتماعی را تشویق کندشدند استفاده کرد، تا عملکرد افراد در حوزه مسئولیت

های شرکت برای ثی درباره برنامهها، پیش از طرح هرگونه بحبرگزاری این نشست

را اعطا کرد و  یشرکت، جوایز رهبری ارشدبود.  26000بهبود بر مبنای استاندارد ایزو 

تر اینکه، های شرکت برای آینده صحبت کرد. مهمصورت مختصر درباره برنامهسپس به

ختن بر تعهد خود به تغییر و نقش رهبری در تسهیل تغییر و سودمند سا رهبری ارشد

 نفعان مهم تأکید کرد. آن برای کارکنان، مشتریان، سازمان و دیگر ذی
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 اجتماعیدر برخی از اصول اساسی مرتبط با مسئولیت افزایش مهارت

ها تمرکز می کنیم، اجتماعی که ما در اینجا بر آناصول اساسی مرتبط با مسئولیت

ها به چالش ه فصل دوم، با آنبا توجه ب رهبری ارشدشود که شامل برخی از موضوعاتی می

ای نفعان و اجرکشیده شده بود: یعنی تعیین محدوده تأثیرگذاری سازمان، تعامل با ذی

منظور متبحرشدن در این فرآیندها تشویق . ما شما را برای صرف زمان، بهبایستهارزیابی

گیز و الزم براناجتماعی چالشکه اصول اساسی مزبور، در عملکرد مسئولیت کنیم؛ چرامی

ها ها و فرصتها، آگاهی نسبت به ریسکهستند. سازمان بدون آگاهی و تأیید مسئولیت

 اجتماعی توجه کند.تواند به شکل مؤثر به مسئولیتنفعان، نمیو تعامل با ذی

 تعیین محدوده تأثیرگذاری سازمان .3-2

ها و ریسکاگر سازمان با تفکر، محدوده تأثیرگذاری خود را مشخص کند، وسعت 

 کند.های سازمان خود را بهتر درک میفرصت

دانند که یکی از اولین های مدیریتی آشنا هستند میآن دسته از افرادی که با نظام

دهد، تعریف محدوده گام بکارگیری سیستم خود انجام میـازمان هنـمسائلی که س

محدوده بکارگیری نظام گذاری نیز شبیه به است. محدوده تأثیر بکارگیری نظام مدیریتی

مدیریتی است؛ ولی همانطور که در ادامه بیان خواهیم کرد، نکات بیشتری در خصوص 

 تعیین محدوده تأثیرگذاری سازمان وجود دارند.

اجتماعی را براساس استانداردی مثل زمانی که سازمان، محدوده مرتبط با مسئولیت

هایی است ه مزبور محدود به قسمتکند، در اغلب موارد، محدودمشخص می 14001ایزو 

ها در اغلب موارد چیز زیادی خاطر سازمانهمینکه اموال سازمان در آنجا قرار دارد؛ به

کنند. مثالً ممکن های فرآیند کلی استفاده میبرای توصیف آن از واژه و کنندبیان نمی

 مطرح شود. محصوالت شیمیائی تولیداست که محدوده تأثیرگذاری سازمان در موضوع 

خواهیم که انگیزه را از شما بگیریم، ولی محدوده تأثیرگذاری مسئولیت ما نمی

های سیستمسایر در  بعضا است که ایکارانهبزرگتر از محدوده محافظهعمال اجتماعی 
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شود؛ و محدوده تأثیرگذاری سازمان پیوسته در حال تغییر است و شما مدیریتی بیان می

 مرزی قائل شوید.  توانید برای آننمی

پرده صحبت کنیم، باید بگوییم که مدیریت حوزه تأثیرگذاری برای اینکه خیلی بی

توانید آرام بمانید، باید با حوزه است. ولی شما نمیکار سختی  اجتماعی سازمان،مسئولیت

های مرتبط که درهرحال، رویدادها یا نگرانی تأثیرگذاری سازمان خود مواجه شوید، چرا

اجتماعی، این موضوع را بر سر راه شما قرار خواهند داد. در هنگام مشخص مسئولیتبا 

مفهوم  3-1ارزش ضرورت دارد. در کادر کردن محدوده تأثیرگذاری سازمان، درک زنجیره

 تأمین توضیح داده شده است. ارزش و زنجیرهزنجیره

را آن را مشخص کنند، محدوده تأثیرگذاری خود  کهزمانیها، متأسفانه برخی سازمان

صورت کنند. مثالً اگر بهمیتعریف  حال بروز و کنونی سازمانبر مبنای موضوعات در 

کشی راه ساز، کارگاه بهرهوعمومی مشخص شود که یک پیمانکار جزئی در حوزه ساخت

اجتماعی این پیمانکار در بیشتر در خصوص مسئولیتانداخته است، مشتریان او با آگاهی 

 شوند. می احساس گناهتأمین، دچار هزنجیر

همچنین اگر سازمانی مجبور به اجرای طرحی در خصوص فراخوانی کاالهای فروخته 

تر خواهد شد. اجتماعی حساسشده خود شود، برای پذیرفتن تعهدات مرتبط با مسئولیت

خ دستی رهای پایین و باالوزهـاجتماعی در حزمانی که موضوعات مرتبط با مسئولیت

اندازی که در اجتماعی خود، به سمت چشمدهند، سازمان در خصوص مسئولیتمی

کند. ولی در محدوده تأثیرگذاری موضوعاتی فراتر ارزش وجود دارد تمایل پیدا میزنجیره

 شوند.ارزش مطرح میاز زنجیره

 کرده، تعریفی وسیعاز محدوده تأثیرگذاری ارائه 26000تعریفی که استاندارد ایزو 

ها، سیاسی، قراردادی یا اقتصادی یا دیگر روابطی که از طریق آنای از روابطاست: گستره

ولی استاندارد ها تأثیر بگذارد. تواند بر تصمیمات یا اقدامات افراد یا سازمانسازمان می

تمایز ، میان حوزه تأثیرگذاری سازمان و مسئولیت سازمان در تأثیرگذاری 26000ایزو 

 ست. قائل شده ا
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هایی درباره محدوده تأثیرگذاری استاندارد، راهنمایی 3-3-7 و 3-2-5 بندهایدر 

ها باید در اصل، طبق آنچه در استاندارد بیان شده است، سازمان سازمان ارائه شده است.

 انجام دهند: زیر را اقدامات

 پردازند، ورای کردن محدوده تأثیرگذاری سازمان میهنگامی که به مشخص

تأثیرگذاری از مالکیت و  ارزش و با دیدی باز به فکر کردن بپردازند.رهزنجی

اقتصادی، اختیارات قانونی یا سیاسی و نظرات عمومی ناشی تسلط، روابط

 شود. می

 ها کنترل ر آنسازمان مسئول تأثیرات و تصمیمات و اقداماتی است که ب

ن توانایی دیکته به معنای شرایطی است که سازما رسمی رسمی دارد؛ کنترل

کردن نظرات خود بر تصمیمات و اقدامات سازمان دیگر را دارد؛ حتی اگر 

بر دیگر برای دیکته کردن نظرات خود  رسمیسازمان از اختیارات قانونی یا 

 ها برخوردار نباشد. سازمان

 ای تأثیرگذار صورت اجباری، در حوزهتواند به اختیار خود و نه بهسازمان می

 مسئولیتی ندارد.باشد که 

 نیتامرهیارزش در مقابل زنجرهیزنج .1-3 کادر

 ایاقدامات  وعهـارت است از مجمـعب نیتأمرهـیاندارد، زنجـاست نیا در

 رهیدهند؛ زنجیسازمان قرار م اریخدمات را در اخت ایکه کاالها  ییهاطرف

 ایال که در قالب کا ییهاهمه طرف ایارزش عبارت است از تمام اقدامات 

 ارائه ارزش مشغول هستند. ای افتیخدمات، به در

که سازمان،  یارزش است و زمانرهیزنج رمجموعهیز نیتامرهیزنج اصوالً

احتماالً با استفاده از  رد،یگیدر نظر م نیتأمرهیرا در زنج یاجتماعتیمسئول

او  .دیفکر کن دکنندهیتول کیتواند سود ببرد. به یارزش مرهیانداز زنجچشم

دهد. او یاو قرار م اریدارد که موادخام را در اخت یباالدست نیتامرهیزنج کی

 یتوانند از کاالهایدارد، که م زیرا ن گرانیو د یدستنییپا انیمشتر ن،یهمچن

.  اندازندیدور ب ایکنند  افتیشده استفاده دوباره کنند، آن را بازدیولـت
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 نییو پا یهر دو حوزه باالدست در یاجتماعتیمسئول یهاسکیها و رفرصت

مونتاژکننده کوچک در زنجیره  کیدکننده است. اگر یتول یرو شیپ ،یدست

کاال  یبعد یاز ماده ممنوعه در قطعات خود استفاده کند، باعث فراخوان نیتأم

را انتخاب کند و  انبریراه م دیکه مسئول دفع زباله است، شا یشود. کسیم

 دیدفن کند. در هر دو صورت، تول یشهر نیده زمرا در محدو یسم یهازباله

 تیکند و در برابر مسئولیم دیکه اعتبار او را تهد یسکیدر برابر ر ندهکن

 شود.یم ریپذبیآس ،یحقوق

که  یفعاالن گریو د یدستنییو پا یارزش فعاالن باالدسترهیدر زنج نیبنابرا

خاطر درباره عبارت نیتر است حضور دارند؛ به هممیرمستقیها غآن ریتأث

 یصحبت شده است. در حال 26000 زویارزش در سرتاسر استاندارد ارهیزنج

 فیهم پس از تعر نآ ن،یتامرهیکه در مجموعه استاندارد، فقط دو بار به زنج

 اشاره شده است. 2-6-7 و 1-4-7 آن دربند

گرفتن در نظر  د،یکنیارزش فکر مرهیدر زنج یاجتماعتیکه به مسئول یزمان 

برخوردار است.  تیکنندگان از اهمشرکت گریسازمان و د انیرابطه م تیماه

 تیمسئول تیسازمان بتواند فروشندگان کاال به خود را ملزم به رعا دیشا

ممکن  یماعاجتتیمسئول تیبه رعا یکردن مشترملزم یبکند؛ ول یاجتماع

و  قیتشو از راه دیبا یمشتر یاز سو یاجتماعتیمسئول تیو رعا ستین

 تیکنندگان کاال به رعانیساختن تأمباشد. در ارتباط با ملزم طیشرا لیتسه

اشاره کرد که الزامات  یتوان به انعقاد قراردادیم یاجتماعتیمسئول

 اند. در آن ذکر شده یاجتماعتیمسئول

 

با تواند با راهکارهای مختلفی مثل قراردادها، برقراری ارتباط و تعامل ازمان میـس

 .نفعان تأثیرگذار باشدذی

هایی که عملکرد ضعیفی در حوزه تواند در روابط خود با طرفسازمان میهمچنین 

 تجدیدنظر کند. ،اجتماعی دارندمسئولیت
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واضحی به  یکردن محدوده تأثیرگذاری، راهنمایوجود، درباره نحوه مشخصاینبا

که مشخص کردن  ک است، چراشود. این وضعیت تا حدودی قابل درسازمان ارائه نمی

 های بسیاری نیاز دارد.بررسیی سازمان، به رمحدوده تأثیرگذا

تواند راهنمای بیشتری در خصوص محدوده تأثیرگذاری یکی از منابع سودمند که می

مطرح شد. گرچه این پروتکل برای  2005که در سال  است GRI استانداردارائه کند، 

رگذاری سازمان نیز ـدوده تأثیـکردن محبرای مشخص شد، مطرحدار ـپایدهیزارشـگ

، فراتر از محدوده این کتاب استاندارد ق اینـتواند راهکار مفیدی باشد. توضیح دقیمی

پیشرو، سازمان را مسئوالنه توان با انجام اقدامات ، میاستـاندارداست؛ ولی براساس این 

 اجتماعی پاسخگو قرار داد: از نظر مسئولیت

مطابق با تعاریف این واژگان  "موارد با اهمیت"و  "کنترل"مصطلح  اده از تعاریفاستف 

، استانداردهای مالی دهی مالی. در تعاریف ارائه شده درالمللی گزارشاستانداردهای بیندر 

 50 عنوان مثال برای کنترل بر یک شرکت حداقلبه ،مالکیت به درصد بیان شده است

بر  تأثیرگذاری وکنترل  ارتباطتا  کندین رویکرد کمک میالزم است. ادرصد مالکیت 

  .سازمان مشخص گردد

مهم آن هنگامی که قصد قراردادن فرد یا سازمان در محدوده تأثیرگذاری را داریم، 

از  نفع و یا سازمانذیممکن است که یک است که میزان تاثیرگذاری را بررسی کنیم. 

تری داشته باشد اما با توجه ( کمیت پاییندرصدی) کمّی که در قبل تعریف کردیمآستانه 

 باشد. قرار گرفته به میزان تاثیر در محدوده تاثیر

، یکنترلعواملعواملی که باید در محدوده تاثیرگذاری در نظر بگیریم عبارتند از 

 نفعان.های ذیتأثیرگذاری معنادار، تأثیرات پایدار معنادار و دیدگاه

و کننده های سودمند ساالنه، محدوده تأثیرگذاری و عوامل تعیینبا استفاده از نمودار

 ( 1-3. )شکل تصویر بکشیمبه  xy نمودارهای

) مراجعه به تأثیرگذاری سازمان را دارید،  کردن محدودهد تعیینـکه قصانیـزم

 سود ببرید: زیر  هایتوانید از گامشما می(  2-3کادر
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 اجتماعی یا یف محدوده مسئولیتهای کنونی در سازمان برای تعرتالش

 محدوده تأثیرگذاری را شناسایی کنید.

 بندهایریف محدوده تأثیرگذاری و راهنمای محدوده تأثیرگذاری را در ـتع 

 استاندارد بررسی کنید. 3-3-7و  3-2-5

 ها، قراردادها، روابط و تأثیرات سازمان را بررسی کنید.مالکیت، همکاری 

 استاندارد GRI ه کنید.را مطالع 

 نفعان داخلی و خارجی سازمان، درباره محدوده های ذیبا دریافت ایده

 گیری کنید.تأثیرگذاری سازمان تصمیم

  نمودار یا جدولی را طراحی کنید، که محدوده تأثیرگذاری و فرآیند نظارت

 اند.ها خالصه شدهبر تغییرات در آن

رعی تحت عنوان کمیته کمیته فیک  مدیران شرکت، فرضی مورد بررسی در شرکت

ها در محدوده تأثیرگذاری سازمان تشکیل دادند. آن تعیینبرای  های اجتماعیمسئولیت

دا کردند و جدول ـوضوع پیـاعات بیشتری را درباره مـاینترنت جستجو کردند و ارج

 . بندی تأثیرگذاری سازمان خود را ایجاد کردندجمع

 عنوان شروع کار استکه این اقدامات تنها به این کمیته فرعی به این امر واقف بودند

ها در گیری اولیه آنتواند تصمیمنفعان داخلی و خارجی، میمدت، تعامل ذیو در کوتاه

 اجتماعی را اصالح کند. خصوص مسئولیت

محدوده  شده توسط این کمیته آن بود که تمرکز را برانجامکلیدی از جمله اقدامات

 ها را ملزم کرده بود تاآن ،تغییر در شرکتمدیریتپروژه ؛ ار دهندقرتأثیرگذاری سازمان 

 قرار گیرد. بازنگری طور منظم موردن بهزمامحدوده تأثیرگذاری سا
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 چارچوب گزارش می: نمودارنحوه ترس 1-3شکل 

(Source: © GRI January2005) 

 حوزه نفوذ - 2-3کادر 

شدت موردبحث است که به یضوعآگاه باشند که حوزه نفوذ مو دیها باسازمان

 نیدر ا یمختلف یهادگاهید لیدلنیهمو به ردیگیقرار م یاجتماعتیمسئول

در حوزه نفوذ، توسط جان  ییمنابع راهنما نیتراز مهم یکیخصوص وجود دارد. 

 یهابشر، شرکتملل در امور حقوقسازمان ژهیو ندهیدر سمت نما ،یراج

 ارائه شده است. یجارت یهاشرکت ریو سا یتیفرامل

 

های اجتماعی تیمی را برای شناسائی حوزه در شرکت فرضی موردنظر کمیته مسئولیت

معتبر، محدوده  منابعها با جستجو در اینترنت و سایر نفوذ شرکت تشکیل دادند و آن

دانستند که یها مآننمودند. صورت خالصه ارائه به 1-3درجدول  تاثیرگذاری شرکت را

حوزه ، نفعیافراد ذ یو خارج یمشارکت داخل یعبارتاست، به ندیفقط آغاز فرآ کارشان
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 رییتغ ندیاز فرآ یعنوان بخش مهمحوزه نفوذ بهبه لهها بالفاصخواهد داد. آن ریینفوذ را تغ

از  نانیحصول اطم یارشد را برا یساالنه رهبر یوارد شدند و دستورالعمل بررس تیریمد

 کردند. یطور مرتب بررسحوزه نفوذ سازمان به

 

 جدول خالصه محدوده تأثیرگذاری شرکت . 1-3جدول شماره 

 عامل تأثیرگذار
درجه کنترل 

 *یا تأثیر
 نظرات

 گانتولیدکنند

 خوراک
 باال

محصوالت شیمیائی مواداولیه  خوراک مصرفی برای تولید

این مواداولیه در مصرف استاندارد هستند همچنین میزان 

لذا میزان تاثیر یا کنترل بر تولید  شرکت زیاد است.

 .کنندگان باال می باشد

 کنندگانتأمین

 قطعات
 متوسط

کنندگان خود فشار توانیم بر تأمینوسیله قراردادها میما به

 وارد کنیم.

گان دهندارائه

 خدمات
 باال

مربوط به مسئولیت  مسئوالنه توانیم اقداماتما می

 آور اجرا کنیم.الزام وسیله قراردادهایاجتماعی را به

های حمل شرکت

 ونقل
 متوسط

اجتماعی توانیم افزایش عملکرد در حوزه مسئولیتما می

 توانیم آن را الزامی کنیم.را تشویق کنیم، ولی نمی

صنایع پایین 

 دستی
 متوسط تا باال

تولیدکنندگان مواد ما،  دستیصنایع پایینبسیاری از 

وانیم افزایش عملکرد در تهستند؛ ما می شیمیائی متوسط

 ها الزامی کنیم.اجتماعی را برای آنحوزه مسئولیت

 کنندگانمصرف

 نهائی
 .کنندگان نهائی ارتباط مستقیم نداریمبا بیشتر مصرفما  پائین

 متوسط آب تصفیهسیستم
تمایل  اما توانیم فشار بیاوریممی ی آبهاما بر تصفیه خانه

 دست بیاوریم.تری بهار قویاهرم فش در درازمدتداریم که 

صنفی انجمن

کارفرمائی صنعت 

 پتروشیمی

 متوسط
قابل  تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمیقدرت جمعی 

به  تولیدکنندگان محصوالت آروماتیکتوجه است، ولی 
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نسبت تعداد کمتری از تولیدکنندگان سایر محصوالت 

 .باشند لذا قدرت باالیی در صنف ندارندمی پتروشیمی

 باال بازرگانیاتاق
صنف محصوالت پتروشیمی اولویت بازرگانی، از نظر اتاق

 دارند. باالئی

دهنده توانایی شرکت در اعمال کنترل یا کنترل یا تأثیرگذاری، نشاندرجه *

 تأثیرگذاری بر عوامل مزبور است.

 نفعانبندی ذیشناسایی و اولویت -3-3

ز دفتر کار آرام خود، درباره محدوده تأثیرگذاری گرچه این امکان وجود دارد که شما اا

االمکان مستقیم ارتباطی و حتی نفعان فعالیتیسازمان تصمیم بگیرید، ولی تعامل با ذی

های تعاملی ای است. البته، سازمان شما در حال حاضر نیز در برخی از فعالیتمحاوره و

، نفعانذیی، جلب حمایت های داخلمشارکت داشته است: نشست زیر هایل فعالیتمث

قانونی، برگزاری نشست با  مجوزهای، دریافت یبیرون سازمان نفعانذیبازاریابی، تماس با 

 .نفعانذی تأمین و دیگرزنجیرهسایر بازیگران 

تواند شما را از محیط اجتماعی مینفعان در حوزه مسئولیتباوجوداین، تعامل با ذی

برانگیز باشد. ولی تبحر پیدا تواند بحثکه این تعامل می آرام سازمان بیرون بکشاند؛ چرا

در صورت انجام درست این مهم،  که نفعان بسیار مهم است چراکردن در تعامل با ذی

توان به می فواید مرتبط با یکی از این عنوان یک مثالرسد. بهفوائد زیادی به سازمان می

 .اشاره کردمان عملیاتی سازای امور نفعان در پارههمراهی ذی

ایم؛ و درباره نحوه تأثیرگذاری نفعان را معرفی کردهدر فصل دوم ما نوعی از تعامل با ذی

ایم. در فصل چهارم نیز به شما نشان اجتماعی بحث کردهبرنامه مسئولیت تدوینآن در 

الت گیری تعامتواند در شکلاستاندارد، چطور می 4 بند شده درخواهیم داد، که اصول بیان

 گیری راهکارها و رویکردهای ارتباطی مناسب به شما کمک کنند.مناسب و نیز در شکل

 نفعان بررسی شده است. بندی ذیدر این فصل، تعریف، شناسایی و اولویت 



 85    /     اجتماعیاجرای مسئولیت 3فصل   
 

نفعان وجود اشاره به این نکته خالی از فایده نیست، که تعاریف مختلفی از تعامل با ذی

اجتماعی استفاده کرده باشید، احتماالً با این مسئولیت هایراهکاردارد. اگر شما از برخی 

 اند:اید. برخی از این تعاریف در اینجا بیان شدهتعاریف مختلف مواجه شده

فرد یا گروهی که در تصمیمات یا اقدامات : 26000تعریف موجود در استاندارد ایزو 

 نفع است.سازمان ذیمسئوالنه 

هایی هستند که یا سازمان هاعان افراد یا گروهـنفذی :AA1000AS (2008)ستاندارد ا

، کاالها یا خدمات و عملکردهای مرتبط تأثیر بگذارند یا مسئوالنه بر اقداماتد نتوانمی

 تأثیر بپذیرند. 

شدت تحت تأثیر توانند بهنفعان عبارتند از نهادها یا افرادی که میذی :GRIاستاندارد 

نفعان نهادها یا و یا خدمات سازمان قرار بگیرند؛ همچنین، ذی، کاالها مسئوالنه اقدامات

ها و دستیابی به د بر توانایی سازمان در اجرای موفق استراتژینتوانافرادی هستند که می

 اهداف کمک کنند. 

نفعان مطالعه کرده باشید؛ درخواهید اگر شما با دقت، راهنمای استاندارد را درباره ذی

استاندارد  1-3-3 بندهای بسیاری دارند. در بور با یکدیگر شباهتیافت که تعاریف مز

و تصمیمات  مسئوالنه تواند تحت تأثیر اقداماتنفعان میبیان شده است، که منافع ذی

نین، ـشود. همچنفعان مطرح میذی منافعر است که ـخاطهمینسازمان قرار بگیرد؛ و به

(. با در نظر 5-4 بندسازمان نیز اشاره شده است ) نفعان براندارد بر تأثیر ذیـدر این است

نفعان ای منطقی نتیجه بگیریم که ذیتوانیم به شیوهگرفتن هر سه تعریف مزبور، ما می

 مسئوالنه توانند تحت تأثیر تصمیمات یا اقداماتها میتوانند فرد یا گروه باشند؛ و آنمی

نفعان زیادی دارد و با سازمان شما ذی ند.ها تأثیر بگذارسازمان قرار بگیرند و یا بر آن

نفعان خود را ریف شما از تأثیر چه باشد، شما نیاز دارید که ذیـکه تعـوجه به اینـت

 بندی کنید.اولویت

تواند در یک سازمان کوچک بسیار ساده باشد؛ در حالی که در نفعان میتعامل با ذی

 بسیار پیچیده است. ملیتی یک شرکت چند



 اجتماعی شرکتی و مسئولیت/     پایداری     86
 

ما به شما . های خوبی در استاندارد بیان شده استاین موضوع، راهنماییدرباره 

مدنظر قرار را  زیر، مراحل نفعانبندی ذیکنیم که هنگام شناسایی و اولویتپیشنهاد می

 دهید:

نفعان ( و دستورالعمل تعامل با ذی 2-3-5 بند خصوصبه راهنمای استاندارد )به

 مراجعه کنید. 

 ها را شناسایی کنید.بیرونی و نحوه برقراری تعامل با آن نفعان درونی وذی 

 اجتماعی سازمان مراجعه مشی و اهداف مرتبط با مسئولیتبه استراتژی، خط

 کنید.

 ریزی شده را شناسایی نفعان کنونی سازمان و انواع تعامالت فعلی و برنامهذی

 کنید.

 گیری ها تصمیمیک از آنبندی کنید و درباره تعامل با هر نفعان را اولویتذی

 )به این موضوع در استاندارد توجه خاصی نشده است( .کنید

  دیگر و اسناد 26000ایزو  به راهنمای استانداردمراجعه . 1-3-3

و شاید دیگر اسناد،  26000های ارائه شده در استاندارد ایزو درک برخی از راهنمایی

نفعان بسیار مهم است. در غیر مل با ذیهای سازمان در حوزه تعاقبل از بررسی فعالیت

را در  زیرکنیم که مسائل . ما پیشنهاد میامکان اشتباه و سردرگمی وجود دارد صورتاین

 نظر بگیرید:

 که در  نفع از اهمیت برخوردار است، چرا. توجه به معنای ذینفعمعنای ذی

فع سازمان خود نکنید، نباید تمام دنیا را ذیگزارشی که به مدیریت ارائه می

 تلقی کرده باشید. 

 این  1-2-5و  3-3-3 بندهای. در نفعان و جامعهرابطه میان سازمان شما، ذی

این امکان وجود نکته اصلی آن است که  اند.خوبی توضیح داده شدهروابط به

وجود دارد  سازمان که از اجتماعینفعان با انتظاراتمنافع ذیدارد که 

 .همراستا باشد



 87    /     اجتماعیاجرای مسئولیت 3فصل   
 

 المللی و تأثیر ، با قانونی بودن، انطباق با هنجارهای بیننفعاننافع ذیارزش م

 (.5-4 و 1-3-3بندهای ) .پایدار سنجیده شودآن بر توسعه

 ها سازمان و تعامل با آن یرونیو ب ینفعان کنونیِ درونذیکردن مشخص. 2-3-3

هایی س در بحثنفعان درونی و بیرونی سازمان را فهرست کنید و سپاست که ذیبهتر 

نفعان داخلی، کارکنان، مدیران، مشاوران و دیگران دارید، فهرست را گسترش که با ذی

 تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد.اجتماعی میتیم اصلی فعال در حوزه مسئولیت .دهید

نفعان کنند تا لیست ذیکه به شما کمک می اجازه بدهید که برخی از عواملی را

 را نفعانر داشته باشید، که باید ذیـخاطبه. فهرست کنیم ستخراج کنیدسازمان را ا

نفعان، را برای شناسایی ذی هاروشاطالعاتی و سپس ما برخی از منابع کرد. بندیاولویت

 شوند:میزیر نفعان شامل موارد کنیم. عوامل مرتبط با شناسایی ذیفهرست می

 نفعانی که تحت تأثیر ید درباره ذیسازمان شما با :حوزه تأثیرگذاری سازمان

 گذارند، با دقت تفکر کند. گیرند و بر سازمان تأثیر میقرار می

 استاندارد بیان شده است،  3-2-5بند طور که در همان :ارزش سازمانزنجیره

پوشانی نداشته ـوبی همـخارزش شاید بهازمان و زنجیرهـحوزه تأثیرگذاری س

در  شماتواند به می ارزش سازمانفعان در زنجیرهنر درباره ذیـباشند. تفک

نفع ذی کردیدنفعانی کمک کند، که تصور نمیدسته از ذیشناسایی آن

سازمان هستند؛ مثالً، شاید والدین از ماده شیمیایی جدیدی که شرکت در 

 مطلع نباشند.  ،کندها استفاده میهای کودک آنبطری

 اندارد را بررسی کنید.است 2-3-5 بندهای موجود در سؤال 

مقامات محلی و استانی،  گرفتن ازکمک نفعان عبارتند از:شناسایی ذیدیگر  راهکارهای

دهد، فهرست افراد و را نشان می های همجوارمجتمعهایی که موقعیت نقشه استفاده از

محلی، های ملی و کنند، فهرست رسانهاختاللکار ایجاد وتوانند در کسبمیهایی که گروه

 نتبادل نظر با مسئولیوپایگاه اطالعاتی کارکنان، فروشندگان و فهرست پیمانکاران، بحث

 ها، برگزاریگروه سایر کارکنان و نظرسنجی ازشرکت،  و واحدهای مختلف هابخش

اجتماعی و بررسی ی با موضوع مسئولیتیها، نشستغیررسمیهای ، نشستسمینارها
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های دولتی یا های غیرتجاری )مثل سازماناران. در سازمانگذرابطه سازمان با سرمایه

های ، اعضا، سازمانو غیرمالی د شامل حامیان مالینتواننفعان میاعی(، ذیـرانتفـغی

 شود.  غیرهمرتبط و 

اجتماعی مشی و اهداف مرتبط با مسئولیتمراجعه به استراتژی، خط. 3-3-3

 سازمان 

مشی و اهداف مرتبط با مسئولیت استراتژی، خط در مرحله بعدی، سازمان باید به

نفعان پی ببرد. بندی ذیمراجعه کند، تا بتواند تا حدودی به نحوه اولویت خوداجتماعی 

صورت، است، در این تولید محصوالت شیمیائی با کیفیت باالمثالً اگر هدف اصلی سازمان 

در تمام  هاآناجتماعی با مسئولیتمرتبط  مسئوالنه نفعان باید بر اقداماتدر تعامل با ذی

  .تمرکز شود محصوالتعمر چرخه

نفعان سازمان وجود دارند؛ اجتماعی در تعامل با ذیدالیل دیگری به غیر از مسئولیت

نگر کند. مثالً در سمینارهایی که برای تواند دیدسازمان را جامعتعامل مؤثر و یکپارچه می

ن به ارائه خدمات و انتظارات مرتبط با مسئولیت تواشود، میفروشندگان برگزار می

 فراگیری و عمق موضوع مورد بررسیدهنده که، کل بحث نشاناجتماعی اشاره کرد؛ طوری

 باشد.

تواند به استراتژی تعاملی کمک کند، شامل نتایج حاصل از عوامل دیگری که می

به  د با اهمیت سازمانموارشود. تحلیل  غیرهو  سازمان اهداف موارد با اهمیت،تحلیل 

کند که برای سازمان اهمیت اجتماعی کمک میتعیین موضوعات مرتبط با مسئولیت

  خواهیم پرداخت. 5-3ما به این موضوع در بخش . بیشتری دارند

ترین مهم جویهایانتشار آالیندهثابت کند که  موارد با اهمیت سازماناگر تحلیل 

انتشارات جوی خود مدیریتای به باید توجه ویژهصورت، سازمان موضوع است، در این

با  وری در مصرف مواداولیه یا انرژیبهرهداشته باشد. اگر در این تحلیل ثابت شد که 

وری در مصرف مواداولیه و اقدامات مرتبط با افزایش بهرهصورت، است، در این اهمیت

 د.گیرانرژی مورد تاکید قرار می
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 هابا آنکنونی سازمان و انواع تعامالت نفعان ذیتحلیل . 4-3-3  

، شودیا جدول استفاده می نقشه بحث تحلیل از نفعان، درحوزه تعامل با ذی معموال در

این  دهند.صورت خالصه نشان میها را بهنفعان و تعامل با آنکه عوامل مرتبط با ذی

 شود: زیرتواند شامل موارد عوامل می

 اجتماعی،موضوعات مرتبط با مسئولیت نفعان در خصوصذی انتظارات 

  ریزی شده، تعاملی برنامه راهکارهای 

 سازی تعامل، های بهینهفرصت 

  ،نقاط اجماع 

  ،جزئیات تماس 

 نفعان، ظرفیت تعامل با ذی 

  ،عوامل فرهنگی که بر تعامل تأثیرگذار هستند 

 نفعان از مشکالت، آگاهی ذی 

 نفعان به تعامل، تمایل ذی 

 نفعان وجود داردی که از تعامل با ذیانتظارات. 

 هاگیری در خصوص تعامل با هر یک از آننفعان و تصمیمبندی ذیاولویت. 5-3-3

 ،شده در استاندارداید و راهنمای ارائهنفعان را فراهم کردهحال که شما نقشه ذی

یگری نیز وجود ؟ عوامل دکردباید چه اید، خاطر سپردهها و اهداف سازمان را بهاستراتژی

نفعان در نظر گرفته شوند )در استاندارد از واژه بندی ذیدارند که باید در هنگام اولویت

نفعان، راهنمای اندکی ارائه شده بندی ذیبندی استفاده نشده است و درباره اولویتاولویت

  .است(

ر دارند، نفع در تعامل با یکدیگتأثیرگذاری یا تأثیرپذیری که سازمان و ذیمیزان 

نفع برای برقراری تعامل با نفع به یکدیگر، تمایل سازمان یا ذیوابستگی سازمان یا ذی

توانیم این عوامل را به نقشه خود اضافه کنیم و برای . ما میاز این عوامل هستند دیگری

توانیم، ها استفاده کنیم و در صورت تمایل مینفعان از آنبندی ذیبندی و اولویترتبه

 های توصیف شده برای تعیین اهمیت موضوعات را نیز به کار بگیریم.شرو
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برنامه  تدوینبرای  اجتماعیهایفرضی موردبررسی کمیته مسئولیتدر شرکت 

نفعان ذی ها با استفاده از دانش وسیعی که ازآن .نفعان داوطلب شدندبندی ذیاولویت

فعان که در نآمده از تعامل با ذیدستالعات بهـموجود شرکت داشتند و با استفاده از اط

 کار خود را شروع کردند. ، ها توضیح داده شدفصل دوم و چهارم درباره آن

ا رها این جدول آن .نفعان نشان داده شده استبخشی از نقشه ذی 2-3جدول  در

 شرکت طراحی کردند.  ارشدرهبریدادن به برای نشان

 لذا و ودبنفع های ذیوه تعامل با هریک از گروهنحبردن بهتازگی درحال پیشرکت به

یگر ، با برخی دگرفتصورت میصورت حضوری مالقات نفعان بهبا برخی از ذی ستیبای

پایداری، ار گزارشتوان با انتشبرقرار کرد، با سایر افراد نیز می ارتباط با تماس تلفنی باید

و ارزیابی  نفعانبرنامه تعامل با ذی تدوینبا دیدی باز  این مدیرانتعامل برقرار کرد. 

 ننفعـایعامل با ذـدر خصوص ت رـصورت مؤثبهو  رنامه را دنبال کردندـرگذاری بـتأثی

از  یهممدانستند که تحلیل فاصله باید بخش ها میآن .له را انجام دادندـتحلیل فاص

 استراتژی ارتباطی کلی سازمان باشد.

 ننفعایذتیریمد یکل فیتعر. 4-3

 یاعاجتمیهاتیمسئول تهیدر کم یاجتماعیهاتیمسئول نهیعامل در زمریمشاور مد

ه ب نفعانیذ تیریدر خصوص مد یمطالب مبسوط تهیکم نیا یاعضا شتریب یآشنائ یبرا

 مطرح نمود. ریشرح ز

 کهنیا ایداشته باشند و  ریتاث تیفعال کی یرو توانندیهستند که م یکسان نفعانیذ

 نیهمچن نفعانی. ذرندیقرار بگ تیآن فعال ریتحت تاث میرمستقیغ ایو  میستقصورت مبه

پروژه دارند،  کیبه  یادیمختلف عالقه ز لیدالباشند که به یممکن است شامل افراد

 یریتاث 1پروژه نیاز ا میصورت مستقبه شانکانیدوستان و نزد ،ها، خانوادهاگرچه خود آن

 .رندیپذینم

                                                           
 .باشدیسازمان م ای نهاد، موسسه و کی یکارها ای پروژه بخصوص و نظور از پروژه:م . 1  
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 تیموفق نیاز تضم یبخش بزرگ تواندیم نفعانیدادن ذمشارکتکردن و ییشناسا

 ییپروژه، تنها شناسا کیدر  نفعانیذ یو همکار تیجذب حما یپروژه باشد. برا کی

شناخت. با درک  زیپروژه خاص را ن کیها به عالقه آن ییچرا دیبلکه با ستین یها کافآن

ها پاسخ آن یهابه دغدغه د،یدعوت کن مشارکت یبرا اهاز آن دیتوانیموضوع، شما م نیا

 .رساندیها سود مچگونه پروژه موردنظر به آن دیها نشان دهو به آن د،یده

 نیها است. چنآن یاز سو تیو حما یهمکار ینگهدار یمعنبه نفعانیذ تیریمد

ن را روش تیفعال کی یها روعالقه و نفوذ آن زانیکه م یصورتبه نفعانیذ لیبا تحل یکار

درباره  دیتوانیم د،یدست آورداطالعات را به نیشما ا ی. وقتشودیتر مراحت کند،یم

. دیریبگ میکار و مراوده با هر فرد و گروه تصموهیبرقرارکردن و شراهبرد مناسب ارتباط

عالقه و نفوذ  نیشتریکه ب ییهاآن یپروژه، ممکن است رو کی یبسته به اهداف شما برا

تمرکز  رند،یگیپروژه قرار م نیا ریمقدار تحت تاث نیشتریکه به ب یکسان یرو ایرا دارند، و 

 .دیکن

مناسب  یاز انتخاب استراتژ شیرا پ نفعانیذ یتقاضاها دیبا رانیعمل، مد در

ارتباطات،  یبرقرار یهااز جهت شکل کیتفکر استراتژ ن،یبراکنند. افزون یبندتیاولو

 یدقت مورد بررسبه دیمنابع با صیها و تخصو برنامه هااستیتوسعه س ،یهمکار جادیا

 .ردیقرار گ

 یهاتیظرفیبندبراساس طبقه تواندیخاص میهایاستراتژاند که توسعهگفته یبرخ

 .ردیصورت گ دیو تهد یهمکار یبرا نفعانیبالقوه ذ

 نیاست. در ا یراهبردتیریاز موضوعات مهم در دانش مد یکی نفعانیذ تیریمد

شده است،  شنهادیمختلف پ نفعانیپرداختن به ذ یکه برا ییهااز روش یکیته، رش

این کمیته  دگاه،ید نیموجب اها است. بهو تعامل براساس نوع آن نفعانیذ یبندطبقه

 از کیتعامل با هر یرا برا یو اقدامات هایاستراتژدقت  با ها،تیولئمس یابیپس از ارز دیبا

 .ردیبگخود در نظر  نفعانیذ

مناطق صنعتی و یا گوناگون و انتظارات متفاوت در  قیمختلف با عال نفعانیذ حضور

 نفعانیذ حیصح تیریپروژه را در مد رانیمدرهبران و است که  یها از جمله مسائلپروژه



 اجتماعی شرکتی و مسئولیت/     پایداری     92
 

 نفعانیذ اتانتظار هیکه برآورده ساختن کل ییسازد. از آنجایرو مروبه یبا چالش جد

را با توجه به قدرت  نفعانیذ یبندتیالزم است الو نیبنابرا ست،ین ریپذعمالً امکان

را با توجه به  نفعانیاست که ذ ییقدرت از جمله ابزارها -و سطح عالقه  یگذارریتأث

. هر دینمایم یبندو سطح عالقه )منفعت شان( نسبت به  پروژه دسته یرگذاریقدرت تأث

بر پروژه داشته  یاثرگذار یمنف ایمثبت  یشکلخواهد داشت که به ینفعانیذ یاپروژه

 مورد انتظار آن بگذارند. جیبر پروژه و نتا یممکن است اثر مهم گرید نفعانیباشند، ذ

 یبه شکل نفعانیذ نیا حیصح تیریو مد ییدر شناسا پروژهانریمد یی رهبران وتوانا

 شد.از عوامل موفقیت پروژه باتواند یمناسب، م

مانند مردم  دیکنیها کار نمباشند که مرتباً با آن یافراد نفعانیذممکن است  یحت

هم  میت یو اعضا رانیمد ،یدیکلیهایمشتر ایپروژه، و  کیجامعه، ساکنان نزد یعاد

 شوند.یمحسوب م نفعیذ

محسوب  یمهم و ضرور یکار نفعانیذ لیشود، تحلیشروع م یاپروژه یوقت نیبنابرا

کند تا یرح کمک مـطرانیپروژه و مد رانیمد رهبران و به عاننفیذ لیشود. تحلیم

از  کیمشخص شود که هر نیشده و همچن ییشناسا منطقهر ـم در هـمه نفعانیذ

شود و چه  یرسانها اطالعآن هب ییاوهیدارند و با چه ش ازین یبه چه اطالعات نفعانیذ

 ها برسد.دست آناطالعات به نیا دیبا یزمان

در  پروژهرهبران و مدیرانکه  یریگمیتصم یهانهیگز ایمهم  یهاپرسش

 :شودیرا شامل م ریموارد ز هستند ،روها روبهبا آن نفعانیپرداختن به ذ

 م؟یرمستقیغ ای میدار میبرخورد مستق نفعانیما با ذ ایآ 

 ؟یتدافع ای میدار یموضع تهاجم نفعانیما در پرداختن به ذ ایآ 

 رییها را تغآن م،یکنیمذاکره م م،ییآیکنار م نفعانیذما با مسائل  ایآ 

 م؟یکنیدر برابرشان مقاومت م ای میدهیم

 قرار دارد که بتواند بر پروژه اثر  یگاهیسازمان موردنظر در جا ایشخص  ایآ

 بگذارد؟
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 (؟یمالمنابع زات،یپروژه موثر است )مصالح، تجهشخص بر منابع ایآ 

 برخوردار است که پروژه  ییاژهیو یهاظر از مهارتسازمان موردن ایشخص  ایآ

 دارد؟ ازیها نبه آن

 قراردارد که  یگاهیدر جا ایشود و یطور بالقوه از پروژه منتفع مشخص به ایآ

 تواند مانع حرکت آن گردد؟یم

 کار اقدام واحد به کی یریگیپ یفوق را برا یهایاز استراتژ یبیترک اآی

 م؟یریگیم

توان به عنوان یچند شرط باالست را م ای کیرا که واجد  شخصی رطور کلی هبه

سازمان  کیکه در  یاشخاص نفعان،یدر ارتباطات ذ یسادگ یکرد، برا ییشناسا نفعیذ

 .رندیگیگروه قرار م کیقراردارند در 

 نفعان:انواع ذی

یر یک صورت مستقیم تحت تاثهایی هستند که بهافراد و یا گروه: عمومینفعان ذی 

صورت گیرند، چه بهخصوص و یا کارهای یک نهاد، موسسه و یا سازمان قرار میبه پروژه

اول در هر دو سوی معادله نفعان دستصورت منفی. در بعضی موارد ذیمثبت و چه به

همراه دارد ولی برای گروه دیگر منفی قرار دارند: مقرراتی که برای یک گروه تاثیر مثبت به

 .است

تاثیر  صورت غیرمستقیم تحتهایی هستند که بهافراد و یا گروهثانویه: عان نفذی 

گیرند، چه خصوص و یا کارهای یک نهاد، موسسه و یا سازمان قرار میبه پروژهیک 

 .صورت منفیصورت مثبت و چه بهبه

 باال نفعان که ممکن است عضو هر دو گروهاین ذی :(کلیدیحیاتی ) نفعانذی 

داشته  پروژه نباشند، توانایی آن را دارند که تاثیری مثبت و یا منفی روی یکباشند یا 

 .باشند، و یا افرادی هستند که داخل موسسه، نهاد و سازمان مجری، جایگاه مهمی دارند
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 بندی ذینفعان:انواع دیگری از دسته

ه ها )قدرت( و سطح عالقآن اریرا براساس سطح اخت عانفنیرغبت، ذ قدرت/ شبکه

 کند.یم یبندپروژه گروه جینسبت به نتا ها )رغبت(آن

 یریها )قدرت( و سطح درگآن اریرا براساس سطح اخت نفعانیذ ر،یقدرت/تاث شبکه

 کند.یم یبنددر پروژه، گروه (ریفعال )تاث

 یی( در پروژه و تواناریها )تاثفعال آن یریرا براساس درگ نفعانیضربه، ذ/ریتاث شبکه

 .کندیم یبندپروژه )ضربه( گروه یو اجرا یزیردر برنامه راتییبر تغ یاثرگذار ها درآن

ها(، خواسته لیتحم ییها )توانارا براساس قدرت آن نفعانیکالس ذ ،یمدل برجستگ 

 کند.یم حیتشر تیبه توجه بالفاصله(، و مشروع ازی)ن تیفور

 سی کرد؟ها را بررنفعان را شناسایی و عالئق آنچرا باید ذی 

ها توانید آننفعان این است که میترین دلیل برای شناسایی و فهمیدن عالئق ذیمهم

جذب کنید. در بیشتر موارد یک تالش مشارکتی که  پروژهکننده در عنوان مشارکترا به

نفعان است، تاثیرات مهمی را با خود به دربردارنده نظرات بیشترین تعداد ممکن ذی

 .آوردارمغان می

تنها محدود به یک نهاد و یا یک  پروژهدر مقایسه با شرایطی که طراحی و اجرای  

 .گذاردرو میهای بسیار بیشتری را پیشگروه کوچک افراد همفکر باشد، ایده

ریزی، اجرا و ناپذیر در روند طراحی، برنامهنفعان به بخشی جداییبا تبدیل همه ذی 

دانند را از آن خود می پروژه ها ایند. آنیآوردست میبه ها راجانبه آنارزیابی، حمایت همه

 .کنند تا با موفقیت انجام شودشان را میو در نتیجه همه تالش

توانند در روند انجام فعالیتی نفعان میاین رویکرد برای همه عادالنه است. تمام ذی 

 کنندنظر پیدا می صورت جدی تحت تاثیر قرار دهد، حق ابرازها را بهکه ممکن است آن

د. اگر هر ندهبینی کنید، نجات میاید پیشآمدن مشکالتی که نتوانستهشما را از پیشو 

که تبدیل های خود را قبل از اینتواند نگرانیکس جایی بر سر میز مذاکره داشته باشد، می

ر که فکبه مشکلی بزرگ شود، ابراز کند. حتی اگر این مشکالت حل نشوند، در زمانی
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را از مسیر پروژه  رود شما را غافلگیر نکرده و کلخوبی پیش میکنید همه چیز بهمی

 .خارج نخواهد کرد

ها وجود داشته باشد، با شناسایی آن درواقع موقعیت شما اگر مخالفتی از جانب آن 

نفعان از نظر اخالقی و سیاسی تفاوت زیادی دادن همه ذیتر خواهد شد. مشارکتمحکم

 .کندمیایجاد 

عنوان شما را به ،نفعان سازمانهای همه ذیکردن به دغدغهدادن و توجهمشارکت 

را که افراد بیشتری در  کند و احتمال اینیک نهاد منصف، اخالقی، و شفاف معرفی می

 نیز شما را پروژهشانس موفقیت و  دهدشرایط متفاوت با شما همکاری کنند، افزایش می

های نفعان و توجه به دغدغهخاطر همه دالیل باال، با شناسایی ذیدهد. بهافزایش می

شما با احتمال بیشتری حمایت مورد نیاز خود را دریافت کرده و تمرکز الزم  پروژهها، آن

 .کندبرای کارآمدی بیشتر را پیدا می

 نفعان کلیدیذی 

 : ارانذمسئولین دولتی و سیاستگ (1

ها توانند قوانینی را طرح، تصویب و اجرا کنند. آناین گروه افرادی هستند که می

ها عمل که در جهت عکس آنجهت با اهداف شما باشند و یا اینممکن است کامال هم

 .کنند

مسئولین دولتی کشوری و یا استانی، نمایندگان مجلس، شهردارها،  گذاران:قانون 

ها را طرح و تصویب نامهناعضای شورای شهر و یا دیگر مسئولین محلی که قوانین و آیی

 .کنندکرده و معموال بودجه عمومی را در سطح کشوری، استانی و یا محلی اداره می

این گروه افراد ممکن است سمت رسمی دولتی نداشته باشند، اما  اران:ذسیاستگ

هایشان مورد ها و مقامات دولتی هستند و نظریات و توصیهمعموال طرف مشاوره سازمان

 .گیردر میتوجه قرا

 توانند دیگران را تحت تاثیر قرار دهندکسانی که می( 2

 های اجتماعیای، ملی و شبکههای محلی، منطقه: شامل رسانه های جمعیرسانه 
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ها، همگی : روحانیون، پزشکان، مدیران نهادهای بزرگ و روسای دانشگاهافراد پر نفوذ 

 .گونه افراد هستندهایی از اینمثال

ها افرادی هستند که ممکن است : اینمورد اعتماد مردم هستندیا افرادی که  رهبران 

رهبری که در میان مردم دارند، مورد احترام باشند و یا با یک عمر خاطر جایگاهبه

 .اندرسانی، اعتماد دیگران را به خود جلب کردهدرستکاری و خدمت

 ها اهمیت داردبرای آن پروژهکسانی که نتیجه یک ( 3

قرار نگیرند و یا  پروژهطور مستقیم تحت تاثیر نتیجه یک ممکن است بعضی افراد به

قدر اهمیت برایشان آن پروژهاصال در آن دخالتی نداشته باشند، اما در هر صورت این 

داشته باشد که حاضر باشند برای تحت تاثیر قراردادن نتیجه آن کاری بکنند. بعضی از 

را داشته باشند و یا در آینده این توان  پروژهدادن قرارتاثیر  ها ممکن است توان تحتآن

و در نتیجه نقش مهمی در این روند  _کار ومانند صاحبان کسب _ دست بیاورند را به

 .داشته باشند

معموال منافع خود را در هر کاری که منجر به  _  کاروصاحبان کسب کارها:وکسب 

همین کنند. بهها بشود، شناسایی میتر برای آنآسان جذب کارگران بیشتر، سود بیشتر و

دلیل به احتمال زیاد با کارهایی که فکر کنند منجر به ایجاد هزینه بیشتر و یا تحمیل 

 .شود، مخالفت خواهند کردها میمقررات بیشتری برای آن

 ای که با آن درگیر هستید: این مدافعان ممکن است در هر دو سوی مسالهمدافعان 

 .فعال باشند

: نهادها و یا افرادی که عالقه فلسفی و یا سیاسی به مساله موردنظر و یا ن مدنیفعاال 

تاثیر آن دارند، ممکن است برای حمایت از این فعالیت و یا برای شکست جمعیت تحت

 .دادن آن متحد شده و نیروهای مردمی را سازماندهی کنند

کاری ممکن است سابقه موردنظر: پروژه ی بهافرادی با عالئق دانشگاهی و تحقیقات 

خرج دهند. ها را قانع کرده باشد که نیاز دارند در این مساله دخالت کرده و ابتکاری بهآن

خصوص حساس باشند و بهتر از هر کس به پروژهیا ممکن است تنها راجع به اهداف این 

 .دیگری متوجه اهمیت آن باشند
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نفعان یا حامیان احتمالی در آینده به روشنی از ذی : حامیان مالی وحامیان مالی 

کلیدی هستند که در بسیاری از موارد بدون حمایت آنان انجام کاری غیرممکن خواهد 

 .بود

 ها را شناسایی کنید؟های آننفعان و خواستهچه زمانی باید ذی 

گر اولین ها، اهای آننفعان و خواستهشما هر چه که باشد، شناسایی ذیپروژه هدف 

کم جز فهرست کارهای مهم شما باشد. اگر این رویکرد را در قدم شما نباشد باید دست

 .کندشما را در برابر خیلی از مشکالت مصون می پروژهپیش بگیرید به احتمال زیاد 

نفعان را در روندهای مشارکتی داخل کنید، دالیل آن روشن است. خواهید ذیاگر می 

را از آن خود  رهر مرحله کار باشند تا هم بتوانند کمک کنند و کا ها باید بخشی ازآن

 بدانند.

نفعان باید در همه مراحل اگر قصد شما اجرای یک طرح تحقیقاتی عملی است، ذی 

ریزی و اجرا مشارکت داده شوند. با این کار ریزی و همچنین برنامهارزیابی، پیش از برنامه

توانند به غنای آن اضافه شوند و میسیار بهتر متوجه میها روند پژوهش و پروژه را بآن

 .کنند

نفعان عنوان روندی شفاف شناخته شود، دخالت ذیخواهید روندکاری شما بهاگر می 

 .از ابتدا یک الزام ضروری است

ر خواهد گذاشت، الزم است تمام یهای مختلف تاثگونهشما روی افراد به پروژهچنانچه  

ها برطرف شود و موانع های آنابتدای کار مشارکت داده شوند، تا دغدغهاین افراد از 

 .احتمالی در مراحل اولیه کار خود را نشان داده و حل شوند

شود، مانند ساختن یک مجموعه، در شرایطی که پای قانون به میان کشیده می 

شما است و هم  طرفانهدهنده رویکرد بینفعان در مراحل اولیه هم نشاندادن ذیمشارکت

 .کمک خواهد کرد در آینده از مشکالتی مانند شکایت به مراجع قانونی جلوگیری شود

نفعان در روندکار مشارکت داده شوند، که، در بیشتر موارد هر چه زودتر ذیخالصه این

 .بهتر است
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 ها را شناسایی و تحلیل کرد؟های آننفعان و خواستهچگونه باید ذی

که به ورای بدیهیات فکر کنیم بسیار نفع اینهای ذییی افراد و گروهدر روند شناسا

راحتی تشخیص اران بهذشان در میان است و سیاستگمهم است. افرادی که پای منافع

ها نفعان درجه دو بعضی وقتکه تاثیرات غیرمستقیم و در نتیجه ذیشوند، درحالیداده می

تالش برای ایجاد مقررات جدید در یک صنعت  اند. برای مثال،تر قابل شناساییسخت

نگاری و کاغذبازی در جریان خرید خصوص ممکن است منجر به افزایش روند نامهبه

ها با هدف های ترافیکی در محلهآالت برای این صنعت بشود. ایجاد محدودیتماشین

عمومی لیهآمد از وسایل نقوکنترل سرعت خودروها، ممکن است افرادی را که برای رفت

توانید به همه منافع و کنند، تحت تاثیر قرار دهد. سعی کنید تا جایی که میاستفاده می

همراه بیاورد، فکر صورت غیرمستقیم با خود بهیا ضررهایی که ممکن است فعالیت شما به

 .کنید

توان تشخیص داد. های مختلف مینفعان را از راهبا درنظرگرفتن این موضوع، ذی

 .دهددست می استفاده از بیشتر از تنها یک راه، نتایج بهتری را بهمعموال

 های خود، مسئولین و دیگر کسانی که تاکنون تیمیبا اعضای سازمان و هم

اند و یا از روند آن مطلع هستند، دور هم جمع شوید در کارها مشارکت کرده

 .های مختلف را نام ببریدیکی اسامی و گروهو یکی

 حاضر و یا درحال های مشابه انجام دادههایی که در گذشته تالشبا سازمان

دهند و همچنین با دیگر نهادهایی که با افراد موردنظر شما و یا در انجام می

 .کنند، مشورت کنیدمحدوده جغرافیایی موردنظر شما کار می

 باره ایده بگیرید، در اینایدنفعانی که تاکنون شناسایی کردهاز خود ذی. 

 توانید از می پروژهرسانی درباره امکان، تبلیغ کنید. برای اطالعدر صورت

های مختلف که معموال مجانی هستند استفاده کنید، ای از رسانهمجموعه

الکترونیک برای یک گروه خاص و هایاجتماعی، نامههایمانند رسانه

جام این کار های اجتماعی و مذهبی. با انرسانی توسط رهبران گروهاطالع
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دانند، اما هرگز به نفع میممکن است با افرادی روبرو شوید که خود را ذی

 .ذهن شما خطور نکرده باشند

 نفعان تحلیل ذی. 3-5

اید و همه نفع را شناسایی کردههای ذیبیایید فرض کنیم که شما همه افراد و گروه

طور ها باید بهر باید کرد؟ همه آندانید. حاال چه کاها را میهای آنها و خواستهدغدغه

خواهید انجام دهید قرار بگیرند. همچنین شما باید هر کامل در جریان کاری که شما می

چه قادر ها را حل کنید و نیز چنانها پاسخ داده و آنهای آنتوانید به دغدغهطور که می

هایی مطلع دغدغهکه از وجود چنین دادن اینکم با نشانها نیستید دستبه حل آن

توانید از سوی ها پاسخ دهید. شما باید با بیشترین میزان حمایتی که میهستید، به آن

 .نفعان جلب کنید، به راه خود ادامه دهیدذی

نفعان نفعان به این معنی است که تصمیم بگیرید چه کسانی در میان ذیتحلیل ذی

یک از وی فعالیت شما داشته باشند، کدامترین تاثیر را رترین و یا منفیتوانند مثبتمی

که شما چگونه باید با گیرند، و اینها بیشتر از سایرین تحت تاثیر این فعالیت قرار میآن

 .نفع با درجات متفاوت عالقه و تاثیر، همکاری کنیدای مختلف ذیـهگروه

هر کدام از  کند وها را به چهار گروه تقسیم میآن ،نفعانهای تحلیل ذیبیشتر روش

 :گیرنداین چهار گروه روی یک بخش از شبکه چهار بخشی قرار می

 موثر( تیریباال )استراتژی مد یمندو عالقه قدرت  

 نیشتریب هایدخالت داده شوند و در استراتژ رییتغ ندیکامالً در فرآ باید نفعانیذ نیا

 .ردیها صورت گها و انتظارات آنتالش در جهت تأمین خواسته

 (تیکم )استراتژی کسب رضا یمندباال و عالقه درتق  

 پذیرد، صورت شانرضایت جلب و هاآن یهادر جهت تأمین خواسته یتالش کاف دیبا

 .برد سر را هاآن حوصله حد، از بیش اطالعات ارائه با نبایستی لیکن
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 ( یرسان)استراتژی اطالع ادیمندی زکم و عالقهقدرت 

 جهت در اهشده و از کمک آن رسانیطور مرتب اطالعبه دیبا ننفعایگروه از ذ نیا به

 شرکت استفاده نمود. یهاتیانجام فعال لتسهی

 مندی کم )استراتژی پایش یا مراقبت( قدرت و عالقه 

نظر  رزی را اهعملکرد آن دیباید حداقل تالش را انجام داده و تنها با نفعانیذ نیا یبرا

 داشت.

 :نفعانذیبندی ماتریس اولویت

  کسب رضایت موثرمدیریت

   
   

   
   

   
 

ت
در

و ق
ذ 

فو
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م

 

از ما  نفعیذ ریتاث زانیم

ما از  ریتاث زانیو م ادیز

 ادیز نفعانیذ

 

 )قدرت و عالقمندی باال(

بر ما  عـنفیذ رـیتاث

باشد اما  ادیتواند زیم

 ادینفع از ما ز زانیم

 .ستین

 )قدرت باال وعالقمندی کم(

 زیاد

 

  مراقبت اطالع رسانی

بر ما کم  نفعیذ ریتاث

نفع از ما  زانیباشد اما م

 است. ادیز

 )قدرت کم و عالقمندی زیاد(

از ما کم و  نفعیذ ریتاث

 ادینفع از ما ز زانیم

 .ستین

 )قدرت و عالقمندی کم(

 کم

   کم زیاد

   مندیمیزان عالقه
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بسیار کم تا بسیار زیاد روی محور عمودی و  بینید قدرت تاثیرگذاریهمانطور که می

صورت میزان عالقه بسیار کم تا بسیار زیاد روی محور افقی مشخص نشان داده همینبه

تواند مثبت و یا منفی باشد. نظر افراد، هم تاثیر و هم عالقه میشده است. بسته به نقطه

ال در مربع گوشه باال دست توصیف کردیم معمو« نفعان کلیدیذی»عنوان افرادی که ما به

 .گیرندراست قرار می

هدف از ترسیم این نمودار این است که به شما کمک کند بهتر بفهمید هر کدام از 

شما دارند.  پروژهنفعان چه نوع تاثیری روی سازمان شما و یا روند و موفقیت احتمالی ذی

ها تصمیم افراد و گروه کند بهتر درباره مدیریت ایناین دانش در عوض به شما کمک می

ها نیاز دارید جذب کنید، افرادی را که مفید بگیرید: چگونه کمک افرادی را که به آن

که چگونه تالش و حضور کم اینمشارکت دهید، و یا بر عکس. یا دستکار هستند در 

 .افرادی را که نیت منفی درباره فعالیت شما دارند خنثی کنید

ترین نفعان دارند، این است که مهماین روش تحلیل ذیفرضی که بیشتر طرفداران 

ترین آنان در مربع پایین سمت چپ نفعان در مربع باالی سمت راست و کم اهمیتذی

نفعان ها در پرانتز روش دیگری برای تعریف خصوصیات ذیگیرند. گذاشتن اسمجای می

 .شما است پروژهدر ارتباط با 

که قدرت کافی دارند تا شما دارند و هم این پروژه بهبرندگان هم عالقه زیادی پیش 

 .که برعکس کامال آن را از مسیر خارج کنند(شوند )و یا آن آنشان باعث موفقیت با کمک

کنند، اما درواقع شما عالقه دارند و حمایت خود را از آن اعالم می پروژهمدافعان به  

 .دارند آنقدرت کمی برای تاثیر گذاشتن روی 

شما ندارند اما قدرت آن را دارند که در  پروژهها فعال هیچ عالقه خاصی به لقوهبا 

 .ای تحت تاثیر قرار دهندمالحظهصورت قابلشدن آن را بهمندصورت عالقه

ای به کار شما دارند و نه قدرتی برای تاثیرگذاری روی آن. این ها نه عالقهتفاوتبی 

 .خبر باشندهم بی ایهپروژگروه حتی شاید از وجود چنین 
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 :معنی یک یا هر دوی این موارد استعالقه در اینجا به

 .عالقه دارد پروژهکه فرد، سازمان یا گروه به دالیل فرهنگی یا فلسفی به این اول، این

دهد. درجه عالقه در این مورد عالقه دارد چون او را تحت تاثیر قرار میپروژه دوم، به این 

کننده خدمات سعت و درجه این تاثیر دارد. برای مثال یک فرد دریافتدوم بستگی به و

کاری از یک یاری و آموزشخواهد کمک هزینه بیشتر، خدمات کودکبهزیستی که می

ها کند این برنامهفردی که فکر می برنامه برای اشتغال دوباره دریافت کند، در مقایسه با

ها ندارد، عالقه بسیار بیشتری کت در آنفکر خوبی هستند ولی هیچ قصدی برای مشار

 .به فعالیت در این زمینه دارد

 :تواند تفسیر شودهای متفاوتی میتاثیرگذاری از راه

 نوعی از عنوان یک مسئول یا نهاد دولتی، بهتواند بهیک فرد و یا سازمان می

 .قدرت رسمی خود استفاده کند

 ر، عضو هیات مدیره و یا حامی خصوصی که در جایگاه کارگزافرد یا گروه به

مالی، میزان مشخصی از قدرت و تاثیرگذاری روی سازمان اجراکننده پروژه 

 .دارند

  دانشگاه، است. یک رئیس« رهبر»امکان دیگر، داشتن قدرت نفوذ از جایگاه

مدیر بیمارستان، روحانی، رئیس بانک و غیره از این نوع افراد هستند. معموال 

شود، و حتی گوش داده می رهبریخاطر جایگاهشان در به به حرف این افراد

ممکن است به این افراد یک و یا چندین جایگاه افتخاری نیز داده شود که 

ها بیش از پیش اضافه می کند: مثال مدیریت افتخاری یک بر قدرت تاثیر آن

 .نهادمدیره یک و یا چندین سازمان مردم، عضو افتخاری هیاتنهاد

راین ـهای بزرگ متصل هستند و بنابوال به شبکهـدی معمـکلینفعانیذ مجمـوعه

تواند از طریق کار، رابطه تاثیر قرار دهند. این ارتباطات میها را تحتآنتوانند می

ها و نهادهای مختلف و یا جایگاه خانوادگی، اقامت طوالنی در یک محل، عضویت در باشگاه

 .ها در گذشته، برقرار شودرسمی آن
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هوش، درستکاری، توجه به دیگران و  خاطربهکه  افراد )و یا گاهی نهادهایی( 

توانند تاثیر زیادی روی شان مورد احترام هستند، میطرفیخیرخواهی جمعی، و نیز بی

 .یک روند داشته باشند

ترین کارفرما های اقتصادی تاثیرگذارند. برای مثال، بزرگبعضی افراد و نهادها از راه 

تواند تاثیر بسیار زیادی روی نیروی از راه استفاده از تهدید و یا تشویق می پروژهر یک د

 .کار خود داشته باشد

های تواند هم داخلی باشد و هم خارجی. بیشتر توصیفعالقه و تاثیر روی سازمان می

طح توانند در سما در این مطلب مربوط به عالقه و تاثیر خارجی است، اما این موارد می

رهبران رسمی و غیررسمی دارند،  ،ها و موسساتداخلی هم وجود داشته باشند. سازمان

توانند نفوذ خود را اعمال کنند، افرادی با شبکه اجتماعی افردی در موضع قدرت که می

 معموال ،کنندصورت رسمی انجام فعالیتی را دنبال میعالوه کسانی که بهوسیع و غیره. به

مدی کارآ میزان روی بنابراین و پروژه یک شدنانجام درست درباره د،نها یک کارمندان

 .آن کنترل بسیار زیادی دارند

 ارزیابی روند شناسایی و تحلیل ذینفعان. 3-6 

خوبی نفعان مختلف بهکه آیا ذیدهید، ارزیابی اینمانند هر کار دیگری که انجام می

شما دخالت  پروژهده و در جریان روند خوبی درک شها بهو عالئق آن اندشناسایی شده

نفعان از ابتدای کار انتخاب دادن ذیوضوح دخالتاند، اهمیت زیادی دارد. بهداده شده

اید برای بهبود کارتان هیچ کنون انجام دادهچه تابسیار بهتری است، اما آموختن از آن

ناپذیر از ارزیابی جدایینفعان باید یک بخش وقت دیر نیست. ارزیابی روند همکاری با ذی

نفعان باید در روند این ارزیابی دخالت داشته شما باشد. همچنین خود ذی پروژهکلی 

توانند به شما بگویند چه چیز در روند جذب و ها بهترین کسانی هستند که میباشند. آن

 .ها موفق یا نه چندان موفق بوده استداشتن آنفعال نگه
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 توانید در نظر بگیریدبه این ارزیابی که می بعضی از سواالت مربوط

 توانستید بهتر انجام دهید؟نفعان چه کاری را میبرای شناسایی بهتر ذی 

 ها و افراد مختلف، چه راهبردی بهتر از همه راهگشا برای مشارکت دادن گروه

 بوده است؟

 اید؟داشتن افراد تا چه حد موفق بودهدر فعال نگه 

 اید؟ ئه دادهانفعان اربه ذیرا زشی و یا نوع دیگری از حمایت های آموآیا برنامه

 توان این خدمات را بهبود بخشید؟اند؟ چگونه میآیا این خدمات موثر بوده

 است؟ نفعان تاثیر دلخواه را داشتهآیا تالش شما برای مدیریت و ارزیابی ذی

 اند؟ها مفید بودهآیا این تالش

 هبود، کارآمدتر شدن، و یا جذب حمایت بیشتر نفعان باعث بآیا مشارکت ذی

 است؟شما، شده پروژه اجتماعی برای سیاسی/

 است ؟ زانیها به چه مفوذ آنن میزان 

 ها و با چه کمتر در کدام حوزه ای شترینفوذ و قدرت ب یدارا نفعانیذ

 ؟ی هستندتیمسئول

 هستند؟ یحق قانون یها داراآن ایآ 

 ند؟یآیحساب مما به  یها مانع براآن ایآ 

 اند؟ما بوده نفعانیذ جزء قبال ایآ 

 است؟ها چگونه بودهآن تیوضع و مشارکت 

 م؟یدار نفعانیذ نیدر قبال ا یتیچه مسئول 

 است؟ زانیبه چه م نفعانیاز ذ کیسهام هر 

تواند به شما کمک کند فعالیت های مشابه هم میها و پرسشپاسخ به این پرسش

وجود آورید. چرا که های آینده بههم تغییری جدی در فعالیت د وکنونی را بهبود ببخشی

نفعان در روند کار، انجام فعالیت بیشتر در آینده برای دادن ذیتنها در صورت مشارکت

 .شما ممکن خواهد بود
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 باید بدانیم نفعانیتعامل با ذ یاستراتژ کیکمک به توسعه  یبرا نکاتی که

 ؟ستیآنها چ ازین  •   

 ؟ستیچ در نفعانیذ تیرضا  •   

 ست؟یها چآن یمسائل بلندمدت / نگران  •   

 ؟ستیچ ردیانجام گ نفعانیذ یجهت کاهش نگران تواندیکه م یاقدامات  •   

 ست؟یچ نفعانیما / کسب و کار/ پروژه ما و ذ یبرد / برد برا جهینت کی  •   

 بدانیم باید  نفعانیاز ذ کیهر زهیانگ زانیمنکاتی که برای 

 چه هستند؟ نفعانیانتظارات ذ  •   

 است؟ یزیچه چ قایدق نفعانیعالقه ذ  •   

 ست؟یها چآن یهاینگران  •   

واقع در  ینور یمیشرکت پتروش نفعانیو انتظارات ذ ازهاین لیتحلقسمت از  نیدر ا

 یبندتیاولو یبرا یکاربرد و ینمونه عمل کیعنوان به (هی)عسلو یمنطقه پارس جنوب

 .استها استفاده شدهتعامل با آن یچگونگ و نفعانیذ

 نفعان پتروشیمی نوری شناسایی ذی

 چهار حوزه در این زمینه وجود دارد.

 کنندگان و کاربران استفاده 

  دولت 

 کنندگان ارائه 

  تاثیرگذاران 

 دارد.برنفع خاص خود را درهای ذیها گروههرکدام از این حوزه

 

 

 



 107    /     اجتماعیاجرای مسئولیت 3فصل   
 

 نفعانمعرفی کل ذی

 نفعانشرح ذی نفعگروه ذی حوزه

کنندگان و استفاده

 کاربران

 مشتریان

 مشتریان داخلی

 مجتمعیمشتریان بین

 مشتریان خارجی

 کارکنان

 کارکنان رسمی )مدیران، روسا و کارشناسان(

 موقت(معین و مدتکارکنان قراردادی )مدت

 کارکنان پیمانکار 

 سهامداران

 خلیج فارس هلدینگ

 اجتماعیگذاری تامینشرکت سرمایه

 صندوق بازنشستگی کشوری

 دولت
نهادهای 

 قانونی

 زیستسازمان حفاظت محیط

 سازمان امور مالیاتی

 اجتماعیسازمان تامین

 وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی

 سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس

رتی)استانداری، ها و نهادهای نظاسازمان

 شهر، بانک مرکزی و ...(شورای

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نفت و شرکت ملی صنایع 

 صندوق بازنشستگی نفت ،NPCپتروشیمی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 سازمان استاندارد

 سازمان بورس 

 ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
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 گمرک

 کنندگانتامین کنندگانهارائ

کنندگان خدمات )پیمانکاری، عمومی، فنی، تامین

 آموزش، ایمنی آتش نشان، خدمات بارگیری و ...(

کنندگان کاال )مواد شیمیایی، کاتالیست، تامین

 قطعات یدکی و تجهیزات و...(

 کنندگان خوراکتامین

 UTILITYکنندگان تامین

 شرکت تجارت صنعت 

 اثیرگذارانت

 هایسازمان

ای و منطقه

 مرتبط

 های بیمه گرسازمان

 سازمان بنادر

 و مراکز تبادل ارز هابانک

 های بازرسی کننده سازمان

 اتاق بازرگانی استان

 همسایگان
 1های پتروشیمی فاز شرکت

 فازهای پارس جنوبی

 سایر

 مراکز خیریه

شی و پژوهشی مراکز ها و موسسات آموزنسازما

 تحقیقاتی / کارآموزان

های المنفعه و تشکلها و مؤسسات عامسازمان

 (NGOsمردم نهاد)

 اهالی و مردم منطقه

 انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی 

 همسران و فرزندان کارکنان 

 شورای رقابت 

 رقبای داخلی و خارجی رقبا

 



 109    /     اجتماعیاجرای مسئولیت 3فصل   
 

 نوری یمینفعان شرکت پتروشیو انتظارات ذ ازهاین لیتحل

 نفعانذی اولویت نفعانشرح ذی نفعذی گروه حوزه

کنندگان استفاده

 و کاربران

 مشتریان

 اطالع رسانی مشتریان داخلی

 مدیریت موثر مشتریان بین مجتمعی

 مدیریت موثر مشتریان خارجی

 کارکنان

کارکنان رسمی )مدیران، روسا و 

 کارشناسان(
 رمدیریت موث

معین و کارکنان قراردادی )مدت

 موقت(مدت
 مدیریت موثر

 رسانیاطالع کارکنان پیمانکار

 سهامداران

 مدیریت موثر فارسهلدینگ خلیج

گذاری تامین شرکت سرمایه

 اجتماعی
 مراقبت

 مراقبت صندوق بازنشستگی کشوری

 نهادهای قانونی دولت

 کسب رضایت زیستسازمان حفاظت محیط

 کسب رضایت سازمان امور مالیاتی

 مراقبت اجتماعیسازمان تامین

 مراقبت وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی

سازمان منطقه ویژه اقتصادی 

 پارس
 مراقبت

ها و نهادهای نظارتی سازمان

)سازمان بازرسی کل کشور، 

 نیروی انتظامی و ... (

 مراقبت

 مراقبت توزارت صنعت، معدن و تجار

 مراقبت وزارت راه
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وزارت نفت و شرکت ملی صنایع 

صندوق  ، NPCپتروشیمی 

 بازنشستگی نفت

 کسب رضایت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی
 مراقبت

 مراقبت سازمان استاندارد

 مراقبت سازمان بورس

 مراقبت ستاد مبارزه با قاچاق کاال

 کسب رضایت گمرک

 کنندگانهارائ

 کنندگانتامین

 مدیریت موثر کنندگان خدمات پیمانکاریتامین

 مدیریت موثر کنندگان کاالتامین

 مدیریت موثر کنندگان خدمات فنیتامین

 مدیریت موثر کنندگان خوراکتامین

 مراقبت کنندگان خدمات عمومیتامین

کنندگان مواد و قطعات تامین

 انحصاری
 تکسب رضای

 مدیریت موثر UTILITYکنندگان تامین

کننده خدمات ایمنی و آتش تامین

 نشانی
 کسب رضایت

 مراقبت تامین کنندگان آموزشی

 شرکا
طرف قرارداد برای فروش  شرکت

 محصوالت
 مدیریت موثر
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 نفعاناولویت ذی نفعانشرح ذی نفعگروه ذی حوزه

 تاثیرگذاران

های سازمان

و ای منطقه

 مرتبط

 مراقبت گرهای بیمهسازمان

 کسب رضایت سازمان بنادر

های و مخازن شرکت پایانه

 پتروشیمی
 مراقبت

 مراقبت ها و مراکز تبادل ارزبانک

 مراقبت های بازرسی کنندهسازمان

 مراقبت اتاق بازرگانی استان

 همسایگان
 رسانیاطالع 1های پتروشیمی فاز شرکت

 رسانیاطالع جنوبیهای پارسفاز

 سایر

 مراقبت مراکز خیریه

ها و موسسات آموزشی و نسازما

پژوهشی مراکز تحقیقاتی / 

 کارآموزان

 مراقبت

المنفعه ها و مؤسسات عامسازمان

 (NGOsنهاد)های مردمو تشکل
 رسانیاطالع

 رسانیاطالع اهالی و مردم منطقه

 انجمن صنفی کارفرمایی

 پتروشیمی
 رسانیاطالع

 رسانیاطالع همسران و فرزندان کارکنان

 رسانیاطالع سازمان حسابرسی

 رسانیاطالع شورای رقابت

 مدیریت موثر رقبای داخلی و خارجی رقبا
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 ها و تهدیدهانفعان و فرصتهای ذیتشریح خواسته

 ها و تهدیدهاتفرص ها و انتظارات خواسته نفعانشرح ذی گروه  حوزه

ده
فا

ست
ا

ن
را

ارب
و ک

ن 
گا

ند
کن

 

ن
ریا

شت
م

 

مشتریان 

 داخلی

  جلسات مستمر با عامل فروش 

  روند متناسب تغییرات قیمت 

  تنوع در روشهای فروش 

  رسیدگی مناسب به شکایات و پیگیری

 نظرات

  ارتباط مداوم و مناسب با مشتریان 

  تطابق کیفیت محصول باspec  محصوالت 

 گیری کرد سیستم اندازهدقت و صحت عمل 

 تحویل بموقع 

  مهارت و دانش فنی در بین کارشناسان

 فروش و بارگیری 

 .اطالعات ایمنی و  ارسال مشخصات فنی

 مدارک بارگیری به همراه محصوالت 

  تمایل به خرید اعتباری 

 :فرصت 

o  فروش از طریق بورس به

صورت نقدی به مشتریان 

 داخلی 

 :تهدید 

o های تاخیر در پرداخت

 مطالبات

o  کاهش خرید در اثر کم

 شدن نقدینگی مشتریان

o  افزایش تقاضای مشتریان

داخلی به دلیل پایین 

بودن قیمت فروش داخلی 

 نسبت به فروش خارجی

مشتریان 

بین 

 مجتمعی

  تشکیل جلسات مشترک 

  عقد قرارداد بلند مدت برای فروش محصوالت 

  هماهنگی الزم در زمان توقف واحدها و قطع

 محصول 

  تعهد الزم در تامین بموقع محصول 

 رسیدگی مناسب به شکایات و پیگیری نظرات 

  تعامل در پرداخت هزینه های خرید 

 گیری دقت و صحت عملکرد سیستم اندازه 

 در دسترس بودن افراد پاسخگو در صورت نیاز 

  تطابق کیفیت محصول باspec  محصوالت 

 :فرصت 

o  

 :تهدید 

o های تاخیر در پرداخت

 مطالبات

o گیری عدم تحویل

محصوالت مطابق قرارداد 

 شده در زمان توافق

o  افزایش تقاضا بیش از

 توافقات قراردادی

o  الزام به فروش محصوالت

بین مجتمعی با توجه به 

 طراحی اولیه 

مشتریان 

 خارجی

 طرف قرارداد برای  ارتباط مستمر با شرکت

  فروش محصوالت

  تحویل به موقع اسناد خرید و حمل به

 داران خری

 :فرصت 

o  ایجاد وفاداری در

مشتریان و تسهیل در 

 شرایط فروش بعدی
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 تطابق کمیت محصول تحویلی با توافقات 

 های فروش انعطاف پذیری در ترم 

  انعطاف پذیری در نحوه پرداخت مشتری 

  تطابق کیفیت محصول باspec محصوالت 

 موقع محصول تحویل به 

 گیری دقت و صحت عملکرد سیستم اندازه 

  قیمت مناسب 

 رسیدگی مناسب به شکایات و پیگیری نظرات 

 داد بلندمدت عقد قرار 

o  افزایش سهم بازار در

بازارهای جدید ناشی از 

افزایش برند و اعتبار 

 شرکت

 :تهدید 

o  مشکالت تبادل ارزِی با

 مشتریان در دریافت وجه 

o  کاهش اعتبار شرکت و

تامین تقاضای مشتریان از 

طریق دیگر رقبا در اثر 

 نارضایتی مشتری

 

 

 ها و تهدیدهافرصت ها و انتظارات خواسته نفعانشرح ذی گروه  حوزه
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کارکنان 

 رسمی

 های حقوق و مزایا متناسب با هزینه

 زندگی 

  اجرای صحیح کار راهه شغلی 

 گیریها مشارکت در تصمیم 

 قدردانی به موقع و متناسب با عملکرد 

 های فردی و امکان توسعه شایستگی

 شغلی 

 کاهش استرس شغلی 

  روابط کاری مبتنی بر اخالق و ارزشها

 با مافوق و همکاران 

 کار ایمن و سالم آوری محیطفراهم 

 سهولت ارتباط با مدیران ارشد سازمان 

  ارائه امکانات رفاهی مناسب 

 :فرصت 

o  استفاده از خالقیت و

دانش موجود در کارکنان 

 ربه سازمانبا تج

o   تعهد و امکان برنامه ریزی

بلندمدت بر روی کارکنان 

 رسمی 

 :تهدید 

o وری کارکنان کاهش بهره

 ناشی از نارضایتی شغلی 

o  عدم مشارکت مناسب

کارکنان در اجرای 

 فعالیتها 

کارکنان 

 قراردادی

 درآمدی با نیروهای کاهش فاصله

 رسمی 

  ارائه امکانات رفاهی مناسب 

  در سازمان یضتبععدم وجود 

 :فرصت 

o  انگیزه باالی کارکنان

مکان قراردادی برای ارتقا و ا

استفاده از آن در پیشبرد 

 اهداف شخصی و سازمانی
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  شرایط مناسب کار )ایمنی، ارگونومی

 و...(

 های تخصصی ارائه آموزش 

 های یکسان برای استفاده از فرصت

 امکانات 

 ها کاری مبتنی بر اخالق و ارزشروابط

 با مافوق و همکاران

  سهولت ارتباط با مدیران ارشد سازمان 

 :تهدید 

o وری کارکنان کاهش بهره

 ناشی از نارضایتی شغلی 

o  عدم مشارکت مناسب

 کارکنان دراجرای فعالیتها

o  امکان ترک کار پس از

 کسب تجربه در شرکت 

کارکنان 

 پیمانکار

  امنیت شغلی 

  حقوق و مزایای مکفی 

 یمن و امور آوری محیط کار افراهم

 بهداشت فردی 

 های تخصصی ارائه آموزش 

  امکان برخورداری از امکانات رفاهی

 همانند سایر پرسنل

 محیط کار مبتنی بر احترام متقابل 

 کاری مبتنی بر اخالق با روابط

 سرپرستان

 :فرصت 

o  انگیزه باالی کارکنان

پیمانکار برای ارتقا به 

منظور عقد قرارداد با 

ن در آ شرکت و استفاده از

پیشبرد اهداف شخصی و 

 سازمانی

 :تهدید 

o  عدم همکاری مناسب

کارکنان پیمانکار در اجرای 

ها ناشی از نارضایتی فعالیت

 شغلی 
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 گروه  حوزه
شرح 

 ذینفعان
 ها و تهدیدهافرصت ها و انتظارات خواسته

ن
را

ارب
و ک

ن 
گا

ند
کن

ده 
فا

ست
ا

 

ن
ارا

مد
ها

س
 

هلدینگ 

 خلیج فارس

 سودآوری 

  استراتژی هلدینگهمسویی با 

 ها نامهرعایت قوانین و مقررات و آیین

 و تکالیف مجمع

  کاهش حوادث 

 استمرار تولید 

 موقع گزارشات با دقت و ارائه به

 شفافیت مناسب

  هماهنگی برگزاری و شرکت در

 همایشها و سمینارها

 انسانی وری نیرویارتقا بهره 

   مدیریت کارکنان 

 :فرصت 

o  تخصیص پاداش براساس

 کردعمل

o های توسعه و حمایت از طرح

 های بهبود برنامه

 :تهدید 

o مدیرهاخطار و تذکر به هیئت 

o  تغییر در ساختار سازمانی و

 مدیران سازمانی

o  عدم تامین سرمایه مورد نیاز 

شرکت 

سرمایه 

گذاری 

تامین 

 اجتماعی

 سودآوری 

 ها نامهو مقررات و آیینرعایت قوانین

 و تکالیف مجمع

 ع گزارشات با دقت و موقارائه به

 شفافیت مناسب

 :تهدید 

o اخطار و تذکر به هیئت مدیره 

o عدم تامین سرمایه مورد نیاز 

صندوق 

بازنشستگی 

 کشوری

 سودآوری 

 ها نامهرعایت قوانین و مقررات و آیین

 و تکالیف مجمع

 موقع گزارشات با دقت و ارائه به

 شفافیت مناسب

 :تهدید 

o اخطار و تذکر به هیئت مدیره 

o دم تامین سرمایه مورد نیازع 

 

 

 

 

 

 



 اجتماعی شرکتی و مسئولیت/     پایداری     116
 

 ها و تهدیدهافرصت ها و انتظارات خواسته نفعانشرح ذی گروه  حوزه

ت
دول

 

ی 
ون

قان
ی 

ها
اد

نه
 

سازمان 

حفاطت 

محیط 

 زیست

 پاسخگویی مناسب به مکاتبات 

  الزام به رعایت قوانین و مقررات

 محیطیزیست

  ،ارائه به موقع گزارشات پایش

 ...گزارشات عملکردی و 

 های توسعه فضای سبز در محیط

 عملیاتی

  مشارکت در ارتقاء فرهنگ و برنامه

 حفاظت از محیط زیست 

 ها کنترل کلیه موارد انتشار آالینده 

 :فرصت 

o  عدم پرداخت عوارض

آالیندگی در صورت 

خروج از لیست شرکتهای 

 کنندهآالینده

 :تهدید 

o  جرائم بابت آالیندگی

 زیستمحیط

سازمان امور 

 لیاتیما

 پرداخت به موقع مالیات 

 رعایت قوانین و مقررات مالیاتی 

  ارائه اظهارنامه مالیاتی در مدت

 زمان تعیین شده

 :فرصت 

o بخشودگی مالیاتی 

 

 تهدید:

o جرائم مالیاتی 

سازمان 

تامین 

 اجتماعی

  رعایت قوانین و مقررات 

  پرداخت به موقع دیون، کسورات و

 تعهدات قانونی 

 موقع اطالعات صحیح و به  ئهارا

مربوط به قراردادها، پیمانکاران، 

 کارکنان و ....

 :فرصت 

o :تهدید 

  
o  جرائم ناشی از رعایت

 قوانین تامین اجتماعی 

وزارت کار, 

رفاه و امور 

 اجتماعی

  رعایت الزامات و قوانین 

  پاسخگویی مناسب ، صحیح و به

 موقع به درخواستها 

 زایی و جذب نیروهای بومی  اشتغال 

 دید:ته 

o  جرائم 
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سازمان 

منطقه ویژه 

اقتصادی 

 پارس

  پاسخگویی مناسب در مقابل

سئواالت و شکایات مطرح شده 

 خاص و مدافع حقوق دولت

 اجرای آراء صادره از مراجع قضایی 

  پرداخت به موقع عوارض 

 زیست و رعایت الزامات محیط

 قانونی 

 :فرصت 

o  و تسهیل در صدور مجوزها

  هاپروانه

 :تهدید 

o ئم جرا 

o  جلوگیری از صادرات و

 واردات 

o  اختالل در جذب و

 استخدام 

سازمان ها و 

نهادهای 

 نظارتی

 عایت الزامات و قوانین ر 

  پاسخگویی مناسب، صحیح و به

 موقع به درخواستها 

 های کالن تسایهمسویی با س

 دولت

 :تهدید 

o   

وزارت 

صنعت، 

معدن و 

 تجارت

  رعایت الزامات و قوانین 

 مناسب، صحیح و به  پاسخگویی

 ها موقع به درخواست

  همکاری مناسب و اثربخش در ارائه

 گزارشات

 های کالن تسایهمسویی با س

 دولت

 

وزارت نفت و 

شرکت های 

ملی صنایع 

پتروشیمی 

NPC صندوق,

 بازنشستگی 

   حضور در جلسات مرتبط 

 ها، و نامهها، آئینرعایت بخشنامه

 های صادره ابالغیه

  های سایر مجتمعتعامل با

 پتروشیمی 

 های کالن همسویی با سیاست

 دولتی

 موقع گزارشات ارائه به 

  همکاری در بازدیدها 

 :فرصت 

 :تهدید 

o  تاثیرگذاری در قیمت

 خوراک 

o  جلوگیری از صادرات و

 واردات 

o  اختالل در جذب و

 استخدام 
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 هاها و تهدیدفرصت ها و انتظارات خواسته نفعانشرح ذی گروه  حوزه

ت
دول

 

ی 
ون

قان
ی 

ها
اد

نه
 

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکی

 تعامل و همکاری مناسب و اثربخش 

 اجرای قوانین و الزامات 

 :فرصت 

 :تهدید 

o  تاثیرگذاری در قیمت

 خوراک 

o  جلوگیری از صادرات و

 واردات 

o  اختالل در جذب و

 استخدام 

سازمان 

 استاندارد

  رعایت الزامات و قوانین 

 مناسب ، صحیح و به  پاسخگویی

 موقع به درخواستها 

   همکاری مناسب و اثربخش 

 :فرصت 

 :تهدید 

o   

 سازمان بورس

  ارسال به موقع اطالعات شفاف و

 هاپاسخ گویی به هنگام به درخواست

 رعایت الزامات و قوانین مرتبط 

   پاسخگویی شفاف و به موقع به

 سهامداران

 :فرصت 

 :تهدید 

o  بستن نماد و جلوگیری

 فروش سهام  وز خریدا

سازمان مبارزه 

با قاچاق کاال و 

 ارز

  رعایت الزامات و قوانین 

  پاسخگویی مناسب ، صحیح و به

 ها موقع به درخواست

  عدم مغایرت محصول اظهار شده با

 صادرات شده 

 :فرصت 

 :تهدید 

o  جلوگیری از صادرات

محصول ناشی از عدم 

 اظهار مناسب

o   جرائم 

 کمرگ

 زامات و قوانین رعایت ال 

  پاسخگویی مناسب، صحیح و به

 ها موقع به درخواست

 :فرصت 

 :تهدید 

o   عدم ترخیص به موقع 
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 ها و تهدیدهافرصت ها و انتظارات خواسته نفعانشرح ذی گروه  حوزه

ئه
ارا

ن
گا

ند
کن

 

ن
می

تا
ان

دگ
نن

ک
 

تامین 

کنندگان 

 خدمات

 ها پرداخت به موقع صورت وضعیت 

 خاب پیمانکاران براساس ارزیابی و انت

 هاتوانمندی

  برنده  -انعقاد قرارداد یا نگرش برنده 

  ارائه دقیق شرح خدمات 

 رسانی مناسب و اثربخش از اطالع

مشخصات پیمان و مقررات امور 

 پیمان ها

 زمانی انعقاد قرارداد کاهش سیکل

 پیمان 

 ها در شرایط خاص تعدیل قیمت

 )افزایش قیمت مواد و ...( 

 خدمات آموزشی ، پشتیبانی و  ارائه

 فنی مرتبط با پیمان

 پذیری در خصوص دریافت انعطاف

 تضامین

  همکاری در ارسال مدارک به سازمان

 اجتماعی و بیمه و ...تامین

  همکاری مناسب در زمان اجرای

 قراردادها 

 کنندگان در حل مشارکت تامین

مسائل و مشکالت و دریافت نظرات 

 مشورتی 

  به همکاری با پیمانکار نگاه بلندمدت 

 :فرصت 

o ها و مهارت افزایش توانایی

کنندگان خدمات شرکت تامین

و قابلیت انتخاب پیمانکار با 

 صالحیت

o کاری کارکنان افزایش سابقه

پیمانکار و ارتقا مهارت و دانش 

 افراد  

 :تهدید 

o ها در برون عدم کاهش هزینه

سپاری با توجه به دیدگاه 

اصلی شرکت در زمینه 

 ها دیریت هزینهم

تامین 

 کنندگان کاال

  پرداخت به موقع مطالبات مالی 

  ارزیابی و انتخاب پیمانکاران بر اساس

 هاتوانمندی

  برنده  -انعقاد قرارداد یا نگرش برنده 

 ارائه دقیق مشخصات فنی کاال 

 :فرصت 

o  استفاده از شرکت های دانش

بنیان داخلی در ساخت قطعات 

 یاییو مواد شیم
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 رسانی مناسب و اثربخش از اطالع

مشخصات پیمان و مقررات امور 

 پیمان ها

  زمانی انعقاد قرارداد کاهش سیکل

 پیمان 

 ها در شرایط خاص تعدیل قیمت

 )افزایش قیمت مواد و ...( 

 پذیری در خصوص دریافت انعطاف

 تضامین

  همکاری مناسب در زمان اجرای

 قراردادها 

 نگاه بلندمدت به همکاری با پیمانکار 

 :تهدید 

o  عدم توانایی همکاری تامین

 کنندگان در شرایط بحران

o ناشی از  یهاافزایش هزینه

تغییرات قیمت ارز و همچنین 

موقع پرداخت به عدم

 صورتحساب

تامین 

کنندگان 

 خوراک

 برگزاری جلسات مشترک 

   شفاف نمودن انتظارات متقابل 

 گیری خوراکعدم اخالل در تحویل 

 های ارتباطی ابل و کانالمکاتبات متق

 موثر

  پرداخت بموقع هزینه خوراک 

 هماهنگی الزم درزمان توقف واحدها 

 سیستم ردـعملک صحت و دقت 

 گیری اندازه

 :فرصت 

o  توسعه فازهای پارس جنوبی و

 افزایش ظرفیت تحویل خوراک

 :تهدید 

o  عدم تحویل کمی و کیفی

خوراک مورد نظر مطابق با نیاز 

    شرکت و توافقات

 کنندهتامین

UTILITY 

 جلسات مستمر 

  رعایت توافقات در ارسال پساب و

 پسماندها

  توقف واحدهازمان هماهنگی الزم در 

 هاحسابپرداخت بموقع صورت 

  همکاری در رفع مشکالت فنی 

 :فرصت 

o  همکاری پتروشیمی برای

 توسعه آتی شرکت 

 :تهدید 

o کننده وابستگی به یک تامین

یت که تاثیر کاهش کیف

رکت ـمحصوالت آن در ش

 باشد.وثر میـال مـکام
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کا
شر

 

شرکت تجارت 

 صنعت

  تحویل محصول مطابق برنامه و

 مشخصات مورد نیاز

 شده رعایت کلیه مشخصات اعالم

 کمی(و)کیفی

  ارائه به موقع مدارک تحویل و حمل 

 :فرصت 

o  وجود فروشنده قوی و عدم نیاز

 به بازاریابی 

 :تهدید 

o روشنده و وابستگی به یک ف

تاثیرگذاری مستقیم کارکرد 

    آن در فروش شرکت 

 

 گروه  حوزه
 شرح 

 نفعانذی
 ها و تهدیدهافرصت ها و انتظارات خواسته

ن
ارا

گذ
یر

تاث
 

ن
ما

از
س

قه
نط

ی م
ها

ط
تب

مر
 و 

ی
ا

 

های سازمان

 بیمه گر

  پاسخگویی سریع و اثربخش به

 هامکاتبات و درخواست

 اراتموقع مشکالت و انتظاعالم به 

 های همکاری بلندمدت با شرکت

 بیمه 

 :فرصت 

o   

 :تهدید 

o  تاخیر در پرداخت مطالبات

بودن سرمایه به علت پایین

 شرکتهای بیمه داخلی 

o های بیمه افزایش هزینه

ناشی از افزایش تعرفه ها و 

    افزایش سن تجهیزات 

 سازمان بنادر

  پاسخگویی سریع و اثربخش به

 هامکاتبات و درخواست

 عایت قوانین و مقررات الزامی ر

 سازمان بنادر و دریانوردی 

 :تهدید 

o  تاخیر در دریافت مجوزها 

شرکت 

ها و پایانه

مخازن 

 پتروشیمی

  پاسخگویی سریع و اثربخش به

 هامکاتبات و درخواست

 اسب در فعالیتهای ـالت منـتعام

 مابینفی

  رسیدگی مناسب به شکایات

 احتمالی

 :فرصت 

o  دهی سرعت در تحویل

 های بارگیریمطابق با برنامه

 :تهدید 

o  عدم وجود ظرفیت مناسب

 برای بارگیری کشتی    

ها و بانک

مراکز تبادل 

 ارز

  پاسخگویی سریع و اثربخش به

 هامکاتبات و درخواست

  ارجاع به موقع درخواستها 

  رعایت کلیه قوانین و الزامات 

 :فرصت 

o هاارائه وام توسط بانکامکان 

 

  



 اجتماعی شرکتی و مسئولیت/     پایداری     122
 

  سرعت و دقت در انجام فعالیتهای

 مابینفی

 ه کلیه اطالعات و مدارک ارائ

 درخواستی 

 :تهدید 

o  عدم پرداخت وام در مواقع

 ضروری

o همکاری مناسب در عدم

 ارسال پول به خارج کشور 

o  ا هنامهتاخیردرصدورضمانت

 LCو 

o شدن ارسال ارز برای زمانبر

 کنندگان خارجیتامین

سازمان 

بازرسی 

 کننده

 گویی سریع و اثربخش به پاسخ

 هامکاتبات و درخواست

  ارائه به موقع درخواستها 

 ها و ارائه همکاری در انجام بازرسی

 تجهیزات بازرسی 

 :تهدید 

o  تاخیر در بارگیری به علت

عدم سرعت عمل مناسب در 

 بازرسی  

اتاق بازرگانی 

 استان

  پاسخگویی سریع و اثربخش به

 هامکاتبات و درخواست

  صحیح و به موقع اطالعات و ارائه

 موارد درخواستی

 :تهدید 

o  تاخیر در صدور کارت

بازرگانی در اثر عدم پرداخت 

 موقع هزینه ها   به

ن
گا

سای
هم

 

های شرکت

پتروشیمی 

 1فاز 

  رعایت مقررات منطقه ویژه 

 ای هایجادخطرات و آالیندگیعدم

 تاثیرگذار

 رسانی و همکاری در شرایط اطالع

 بحران و ضروری

  حفظ حریمهای فیزیکی 

 رسانی و همکاری در شرایط اطالع

 بحران و ضروری

 :فرصت 

o های استفاده از پتانسیل

های منطقه در شرکت

 ها برخورد با حوادث و بحران

 :تهدید 

o  انفجار و انتشار مواد سمی در

 اثر حوادث شرکتهای منطقه 

فازهای 

 پارس جنوبی

 رعایت مقررات منطقه ویژه 

 و همکاری در شرایط  رسانیاطالع

 بحران و ضروری

 های تاثیرگذارعدم  آالیندگی 

 :فرصت 

o های استفاده از پتانسیل

های منطقه در شرکت

 ها برخورد با حوادث و بحران

 :تهدید 

o  انفجار و انتشار مواد سمی در

 اثر حوادث شرکتهای منطقه
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 دیدهاها و تهفرصت ها و انتظارات خواسته نفعانشرح ذی گروه  حوزه

ن
ارا

گذ
یر

تاث
 

یر
سا

 

 مراکز خیریه
 های بالعوض به موسسات کمک ئهارا

 خیریه و جامعه

 :فرصت 

o  تقویت برند شرکت 

موسسات 

آموزشی و 

 پژوهشی

  جذب کارآموز و آموزش مناسب به آنها 

  همکاری در فعالیتهای تحقیقاتی 

  ارائه دانش فنی در حوزه تخصصی 

 :فرصت 

o  استفاده از دانش فنی

ت آموزشی و موسسا

 پژوهشی

 موسسات 

المنفعه و عام

های تشکل

 نهادمردم

 محیطی برای های زیستکاهش آالینده

 جامعه

 محیطی حمایت از فعالیتهای زیست 

 کمک به اقتصاد و اجتماع 

  شفافیت در ارائه اطالعات 

 :فرصت 

o  تقویت برند شرکت 

o  پیشگیری از شکایات

 احتمالی 

 

اهالی و مردم 

 منطقه

 محیطی برای های زیستش آالیندهکاه

 اهالی 

 ایجاد اشتغال برای اهالی  و مردم منطقه 

 :فرصت 

o  پیشگیری از شکایات

 احتمالی

o  انتقال رضایت اهالی به

نهادها و مراکز تصمیم 

گیری و استفاده از 

ها در های آنحمایت

 ها اجرای برنامه

انجمن صنفی 

 کارفرمایی

 تعریف ها و همکاری در اجرای برنامه

 اقدامات 

 موقع اطالعات مورد نیاز و ارائه به

 درخواستی 

 :فرصت 

o  استفاده از قدرت

 انجمن صنفی در 

o زنی در تعیین چانه

ها، خوراک، قیمت

محصول  و تعامالت با 

 های دولتیسازمان

همسران و 

فرزندان 

 کارکنان

  افزایش خدمات رفاهی، ورزشی، مشاوره

 و آموزش خانواده

  افزایش و بهبود خدمات درمانی 

 :فرصت 

o های کاهش استرس

 شغلی کارکنان
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  استخدام فرزندان در پتروشیمی و یا

 شرکتهای وابسته

  افزایش مدت زمان حضور کارکنان در

 کنار خانواده

 :تهدید 

o  کاهش انگیزش

کارکنان ناشی از 

 ها نارضایتی خانواده

 شورای رقابت

 وقع پاسخگویی مناسب ، صحیح و به م

 هابه درخواست

 همکاری مناسب و اثربخش 

 :فرصت 

o  استفاده از قدرت شورا

در حل مشکالت و 

های تعامالت با سازمان

 دولتی

انجمن حمایت 

از مصرف 

 کنندگان

 ها و تعریف همکاری در اجرای برنامه

 اقدامات

  ارائه به موقع اطالعات مورد نیاز و

 درخواستی

 :فرصت 

o  استفاده از قدرت

حل  انجمن در

مشکالت و تعامالت با 

 سازمانهای دولتی

 

رقبای داخلی و  رقبا

 خارجی

 ای در رعایت قوانین و اخالق حرفه

 رقابت

 شفافیت و صداقت در عملکرد 

 :تهدید 

o  عدم ثبات در بازار و

عدم توانایی عملکرد 

 ای در بازارحرفه
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 نفعذی
مسئول 

 ارتباط

ت و مکانیزم برقراری ارتباط و دریاف

 بازبینی نیازها

دوره 

 ارتباط

مکانیزم پایش و اطمینان 

 سازی از برآورده

 هاخواسته 

دوره 

 سنجش

مشتریان 

 داخلی

 فروش 

تضمین 

 کیفیت

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای  مشترکجلسات دوره 

 ها(عقد و بازنگری قرارداد )الحاقیه 

 ای آیین نامه و قوانینارسال دوره 

 ای نظرسنجی انجام دوره 

 ایانجام بازدیدهای دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 روزانه

 موردی

شش 

 ماهه

  ممیزی داخلی 

  نظرسنجی 

 هاخواستهوتحلیل نظرات 

  کنترل عملکرد و تحلیل

 نتایج

 پیگیری شکایات 

               بررسی گزارشات ارسالی 

  مصاحبه حضوری و

 جلسات

 ارسال نامه 

 ها و بازنگری خواسته

 دادهاقرار

 موردی

 

مشتریان 

 مستقیم

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ها(عقد و بازنگری قرارداد )الحاقیه 

 سایتای به وبمراجعه دوره 

 نامه و قوانینای آیینارسال دوره 

 ای نظرسنجی انجام دوره 

 ایانجام بازدیدهای دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 موردی

شش 

 هماه

 موردی

مشتریان 

 خارجی

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای  مشترکجلسات دوره 

 ها(عقد و بازنگری قرارداد )الحاقیه 

 سایتای به وبمراجعه دوره 

 نامه و قوانینای آیینارسال دوره 

 ای نظرسنجی انجام دوره 

 ایانجام بازدیدهای دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 سمینارها و  ای  درحضور دوره

 هانمایشگاه

 موردی

شش 

 ماهه

 موردی

کارکنان 

 رسمی

منابع 

 انسانی

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای  مشترکجلسات دوره 

 سایتای به وبمراجعه دوره 

 ها(عقد و بازنگری قرارداد )الحاقیه 

 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آئین 

 بررسی شکایات و نظرات 

 هفتگی

 ماهیانه 

شش 

 ماهه

 سالیانه

 موردی

 نظرسنجی 

                      بررسی گزارشات ارسالی 

  بررسی شکایات 

  مصاحبه حضوری و

 جلسات

 ارتباط مداوم 

 سالیانه
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 نظرسنجی  ایانجام دوره 

 دریافت و بررسی گزارشات 

 ارسال نامه 

 بازنگری خواسته ها 

 

کارکنان 

 قراردادی

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای  مشترکجلسات دوره 

 سایتای به وبمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها(عقد و بازنگری قرارداد )الحاقیه 

 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آئین 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 ماهیانه

سه  

 ماهه 

شش 

ماهه 

 سالیانه

 موردی

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مصاحبه 

 تحلیل نتایج 

 سالیانه

کارکنان 

 پیمانکار

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای  مشترکجلسات دوره 

 سایتای به وبمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 بررسی شکایات و نظرات 

 ها(عقد و بازنگری قرارداد )الحاقیه 

 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آئین 

شش 

 ماهه

 موردی

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مصاحبه 

 تحلیل نتایج 

 سالیانه

هلدینگ 

 خلیج فارس

مدیر 

 عامل 

واحدهای 

 مرتبط

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکدوره جلسات 

 سایتای به وبمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ایانجام بازدیدهای دوره 

 ها(عقد و بازنگری قرارداد )الحاقیه 

 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آئین 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 هفتگی

شش 

ماهه 

 موردی

 ارزیابی 

 نظرسنجی 

 الی                      بررسی گزارشات ارس 

 بررسی شکایات 

  مصاحبه حضوری و

 جلسات

 ارتباط مداوم 

       ارسال نامه 

  مراجعه دوره ای به

 وبسایت

 سالیانه

شرکت 

سرمایه 

گذاری تامین 

 اجتماعی

مدیر 

 عامل 

 امور مالی

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

 یافت و بررسی گزارشات در 

 ایانجام بازدیدهای دوره 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 سالیانه
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 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آئین  بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

   تحلیل نتایج 

صندوق 

بازنشستگی 

 کشوری

مدیر 

 عامل 

 مالی امور

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 سایتای به وبمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ایانجام بازدیدهای دوره 

 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آئین 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 رسالیبررسی گزارشات ا 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

 تحلیل نتایج 

 سالیانه

سازمان 

حفاظت 

محیط 

 زیست

HSE 

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ایدوره یانواع بازدیدها 

  ها و نامهدریافت آخرین آئین

 الزامات

 یای نظرسنجانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

   تحلیل نتایج 

 سالیانه

سازمان امور 

 مالیاتی
 امور مالی

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 سایتای به وبمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آئین 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 سالیانه

 پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 تحلیل نتایج   

 سالیانه

سازمان 

تامین 

 یاجتماع

امور 

 اداری

 امور مالی

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 سالیانه

 پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 
 سالیانه
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 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آئین 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 سی شکایات برر

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

 تحلیل نتایج   

وزارت کار، 

رفاه وامور 

 اجتماعی

امور 

 اداری

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ایانجام بازدیدهای دوره 

  ها و الزاماتنامهآخرین آئیندریافت 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

 تحلیل نتایج   

 سالیانه

سازمان 

منطقه ویژه 

اقتصادی 

 پارس

واحدهای 

 مرتبط

 تباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیلار 

 ای مشترکجلسات دوره 

 سایتای به وبمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ایانواع بازدیدهای دوره 

 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آئین 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 ها(        عقد و بازنگری قرارداد )الحاقیه 

 روزانه

 نهساال

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

 تحلیل نتایج 

 روزانه

سازمان ها 

ونهادهای 

 نظارتی

واحدهای 

 مرتبط

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 سایتای به وبمراجعه دوره 

 بررسی گزارشات  دریافت و 

 ایانواع بازدیدهای دوره 

 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آئین 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

 تحلیل نتایج   

 سالیانه
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وزارت 

صنعت 

.معدن 

 وتجارت

امور 

 بازرگانی

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 سایتای به وبمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 دریافت آخرین الزامات صدور مجوز 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 موردی

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 ینظرسنج 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

 تحلیل نتایج 

 سالیانه

وزارت نفت و 

شرکت ملی 

صنایع 

پتروشیمی 

NPC صندوق.

بازنشستگی 

 نفت

مدیر 

 عامل

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

 ررسی گزارشات دریافت و ب 

 ایانجام بازدیدهای دوره 

 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آئین 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 ها(عقد و بازنگری قرارداد )الحاقیه 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 ریمراجعه حضو 

 مصاحبه 

   تحلیل نتایج 

 سالیانه

وزارت 

بهداشت 

.درمان 

وآموزش 

 پزشکی

 اموراداری

 HSE 
 

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

  انجام بازدیدها 

 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آئین 

 ایانجام نظرسنجی دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 سالیانه

 موردی

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

   تحلیل نتایج 

 سالیانه

سازمان 

 استاندارد

تضمین 

 کیفیت

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتهمراجعه دور 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آئین 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 روزانه

 موردی

  ارزیابی -ممیزی- 

 پایش

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

  بررسی گزارشات و

 مکاتبات دریافتی

 سالیانه
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 مراجعه حضوری 

 تحلیل نتایج 

زمان سا

 بورس
 امور مالی

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آئین 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

  الحاقیه()عقد و بازنگری قرارداد 

 بررسی شکایات و نظرات 

 

   ارزیابی -ممیزی- 

 پایش

 بررسی عملکرد 

 کایات بررسی ش

 )پیگیری(

  بررسی گزارشات و

 مکاتبات دریافتی

 مراجعه حضوری 

 تحلیل نتایج 

 روزانه

ستا د مبارزه 

 با قاچاق کاال

مدیر 

 عامل

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آئین 

 ای نظرسنجیجام دورهان 

 بررسی شکایات و نظرات 

 موردی

  ارزیابی -ممیزی- 

 پایش

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 تحلیل نتایج 

 سالیانه

 گمرگ
امور 

 بازرگانی

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 وب سایتای به مراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آئین 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 روزانه

 سالیانه

 ایشپ -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

   تحلیل نتایج 

 روزانه

ین تام

کنندگان 

 خدمات 

امور 

حقوقی و 

 هاپیمان

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

 سالیانه
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دستگاه 

 نظارت

 ها(عقد و بازنگری قرارداد)الحاقیه 

 های فنیپروپوزال 

 ها و سمینارهاحضور در نمایشگاه 

 یای نظرسنجانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

   تحلیل نتایج 

تامین 

کنندگان 

 کاال

امور 

 بازرگانی

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 وبسایتای به مراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها(عقد و بازنگری قرارداد)الحاقیه 

 های فنیپروپوزال 

 ها و سمینارهاحضور در نمایشگاه 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 حضوری مراجعه 

 تحلیل نتایج   

 سالیانه

تامین 

کنندگان 

 خدمات فنی

امور 

حقوقی و 

 پیمانها

دستگاه 

 نظارت

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها(عقد و بازنگری قرارداد)الحاقیه 

 های فنیپروپوزال 

 ها و سمینارهاحضور در نمایشگاه 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

 شکایات بررسی

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 تحلیل نتایج 

 سالیانه

تامین 

کنندگان 

 خوراک

رئیس 

 مجتمع

امور 

حقوقی و 

 پیمانها

 

 ن، فکس و ایمیلارتباط ازطریق تلف 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها(عقد و بازنگری قرارداد )الحاقیه 

 ها و سمینارهاحضور در نمایشگاه 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

 بررسی شکایات 

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 تحلیل نتایج 

 سالیانه

تامین 

کنندگان 

UTILITY 

رئیس 

 مجتمع

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

 سالیانه
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خدمات 

 فنی

واحد 

 انرژی

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها(عقد و بازنگری قرارداد)الحاقیه 

 ها و سمینارهاور در نمایشگاهحض 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

   تحلیل نتایج 

شرکت 

تجارت 

 صنعت

مدیر 

 عامل 

امور 

 بازرگانی

 تلفن، فکس و ایمیل ارتباط ازطریق 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها(عقد و بازنگری قرارداد)الحاقیه 

 ایانجام بازدیدهای دوره 

 ها و سمینارهاحضور در نمایشگاه 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 ینظرسنج 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

 تحلیل نتایج   

 

 

 

 سالیانه

های سازمان

 بیمه گر
 امور مالی 

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها()الحاقیهعقد و بازنگری قرارداد 

 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آیین 

 ایانجام بازدیدهای دوره 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 ماهانه

 موردی

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

   تحلیل نتایج 

 سالیانه

  سازمان بنادر

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وب سایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آیین 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

 ایات بررسی شک

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

   تحلیل نتایج 

 سالیانه
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شرکت پایانه 

و مخازن 

 پتروشیمی

امور 

 بازرگانی

رئیس 

 مجتمع

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها و نامهدریافت آخرین آیین

 الزامات

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

   تحلیل نتایج 

 سالیانه

ها و بانک

مراکز تبادل 

 ارز

 امور مالی 

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکهجلسات دور 

 ای به وب سایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آیین 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

شش 

 ماهه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

 ج  تحلیل نتای 

 سالیانه

های سازمان

بازرسی 

 کننده

 فروش

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آیین 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 ایانجام بازدیدهای دوره 

شش 

 ماهه

 پایش -ارزیابی -یزی مم 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

 تحلیل نتایج 

 سالیانه

اتاق بازرگانی 

 استان

امور 

 بازرگانی

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها و الزاماتنامهفت آخرین آییندریا 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

 تحلیل نتایج   

 سالیانه
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شرکت های 

پتروشیمی 

 1فاز 

واحدهای 

 مرتبط

  تلفن، فکس و ایمیلارتباط ازطریق 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آیین 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 ایانجام بازدیدهای دوره 

 ها(عقد و بازنگری قرارداد )الحاقیه 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 ررسی عملکردب 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

   تحلیل نتایج 

 سالیانه

فازهای 

 پارس جنوبی

واحدهای 

 مرتبط

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها و الزاماتنامهدریافت آخرین آیین 

 نظرسنجیای انجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 ایانجام بازدیدهای دوره 

 ها(عقد و بازنگری قرارداد )الحاقیه 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

 پیگیری()شکایاتبررسی 

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

   تحلیل نتایج 

 سالیانه

 مراکز خیریه
روابط 

 عمومی

  ازطریق تلفن، فکس و ایمیلارتباط 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 ساالنه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

   تحلیل نتایج 

 سالیانه

سازمان و 

موسسات 

آموزشی و 

پژوهشی 

مراکز 

تحقیقاتی 

 کارآموزان/

پژوهش 

 و فناوری

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها و سمینارهاحضور در نمایشگاه 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

   تحلیل نتایج 

 سالیانه
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ها و سازمان

موسسات عام 

المنفعه و 

های تشکل

مردم نهاد 

(NGOS) 

روابط 

 عمومی

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 شترکای مجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

 دریافت و بررسی گزارشات 

 ها و سمینارهاحضور در نمایشگاه 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 ها(عقد و بازنگری قرارداد)الحاقیه 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 راجعه حضوریم 

 مصاحبه 

   تحلیل نتایج 

 سالیانه

اهالی و مردم 

 منطقه

روابط 

 عمومی

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

 دریافت و بررسی گزارشات 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 رسی عملکردبر 

  بررسی شکایات

 )پیگیری(

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

   تحلیل نتایج 

 سالیانه

انجمن 

صنفی 

کارفرمایی 

 پتروشیمی

مدیر 

 عامل

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 جلسات حضوری 

 وبسایت و پرتال سازمانی 

  سیستم دریافت گزارشات 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 ایات و نظراتبررسی شک 

 موردی

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

 پیگیری()شکایاتبررسی 

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

   تحلیل نتایج 

 سالیانه

همسران و 

فرزندان 

 کارکنان

منابع 

 انسانی

روابط 

 عمومی

 

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 جلسات حضوری 

 ت و پرتال سازمانیوبسای 

  سیستم دریافت گزارشات 

 ای نظرسنجیانجام دوره 

 بررسی شکایات و نظرات 

 موردی

 ماهیانه

شش 

 ماهه

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 نظرسنجی 

 بررسی عملکرد 

 پیگیری()شکایاتبررسی 

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

 مصاحبه 

   تحلیل نتایج 

 سالیانه
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شورای 

 رقابت

یر مد

 عامل

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای مشترکجلسات دوره 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 بررسی شکایات و نظرات 

 سالیانه

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 بررسی عملکرد 

 بررسی گزارشات ارسالی 

 مراجعه حضوری 

   تحلیل نتایج 

 سالیانه

رقبای داخلی 

 و خارجی

امور 

 ازرگانیب

 ارتباط ازطریق تلفن، فکس و ایمیل 

 ای به وبسایتمراجعه دوره 

  دریافت و بررسی گزارشات 

 ها و سمینارهاحضور در نمایشگاه 

 موردی

  پایش -ارزیابی -ممیزی 

 بررسی عملکرد 

 بررسی گزارشات ارسالی 

 سالیانه
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 نفعان شرکتبخشی از نقشه ذی .2-3جدول 
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 مشتریان
پایگاه اطالعاتی 

 مشتریان را ببینید

 در  موجود اولیهمواد

 محصوالت شیمیائی
 1 در هر مورد متفاوت است پایین پایین باال باال

 اینترنت

 شماره تلفن مستقیم شرکت

 با افراد برقراری تماس

 تأمینزنجیره
فهرست 

 فروشندگان

عملکرد مسئولیت 

 اجتماعی
 1 در هر مورد متفاوت است متوسط متوسط متوسط باال

 شدهریزیهای برنامهمالقات

شست با برگزاری ن

 فروشندگان



  /     پایداری شرکتی و مسئولیت اجتماعی     138
 

های همسایه

 مجتمع

های لیست مجتمع

 همسایه
 مالقات حضوری 2 متوسط متوسط متوسط باال متوسط هاآمد کامیونورفت

های همسایه

 مجتمع

مدیریت منطقه 

 ویژه
 3 متوسط متوسط متوسط باال باال پسماندمدیریت

 مالقات حضوری

 شماره تلفن مستقیم

 دولت

با  شماره تماس

های دولتی انسازم

 مرتبط

 باال باال ایمنی
بسیار 

 پایین
 در صورت درخواست 4 باال یک مورد

کارکنان 

 شرکت

لیست کارکنان و 

 پرونده پرسنلی
 5 باال باال باال متوسط متوسط زندگیوتعادل کار

 جلسات درون شرکت

 روش های مذاکرهاستفاده از 
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 )ارزیابی تاثیرات( 1ستهیبایابیارز یاجرا. 3-7

شدن مسئولیت احتمالی و مشخص موجباگر تعیین محدوده تأثیرگذاری سازمان، 

ازمان، سشود که در محدوده تأثیرگذاری بایسته باعث میشود، ارزیابیواقعی شرکت می

 .گرددها وجود دارند، خوب و بد مشخص ها و ریسککه فرصت

وجود  هاییا و فرصتهچه ریسک خود،سازمان باید بداند که در محدوده تأثیرگذاری 

ای مثال، هاست. برکـها و ریسبایسته رویکرد مناسب برای تشخیص فرصتدارد؛ و ارزیابی

ایی را منعقد دارند، قبل از اینکه قرارداد نه اجرای پروژه جدیدکه قصد  هاییاخیرا شرکت

بخشی  هکارائه دهند را  ، اجتماعی و اقتصادیمحیطیزیستفرهنگی، باید پیوستار کنند،

 بایسته است. از ارزیابی

، بر آن درو محیطی است؛ تر از مسائل زیستاجتماعی، وسیعبایسته مسئولیتارزیابی

 شود.ها و مسائل دیگر نیز تمرکز میمشیها، خطاستراتژی

طات شناسایی ارتبامنظور به، دارد یاجتماعتیمسئولک درستی از که در یسازمان

 کند. یماستفاده  ستهیبایابیارزش از ارزرهیدر زنج یتماعاجتیمسئولضعیف مرتبط با 

ولی  اندشدهبایسته آوردهبرخی از اطالعات سودمند درباره ارزیابی ،در این استاندارد

راساس ببایسته کننده هستند. ارزیابیکننده و سردرگمحدودی گمراه اطالعات، تااین 

 آنچه در استاندارد آمده است عبارت است از: 

جتماعی، اهای فرآیند جامع و فعاالنه شناسایی تأثیرات واقعی و احتمالی که در حوزه

ثر اهای سازمان عمر پروژه یا فعالیتمحیطی و اقتصادی بر تصمیمات در چرخهزیست

دادن اهشکارزیابی، اجتناب از تأثیرات منفی و یا این گذارند؛ هدف از انجام منفی می

 ست.ا هاآن

این ارزیابی را فقط برای کشف  که بایسته وجود داردی که از ارزیابیتعاریف دیگر

 یکبایسته عبارت است از تالش برای درک داند. ارزیابیتأثیرات منفی سودمند نمی

 بایستهارزیابی. در ابتدای امر و قبل از آغاز آن ،غیرهو  ، وضعیت جدیدفعالیت، معامله

                                                           
1 Due Diligence 
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بهتر  را شرایط تواندحاصل گردد. این دید می کمک خواهد کرد تا دید دقیقی از شرایط

به ارزیابی  7و 6و 5 بندهای در برخی از تبصره .شد، تبیین کندتصور می یا بدتر از آنچه

 بایسته اشاره شده است.

 2-3-3-6 بنداند؛ ولی در بسیاری از این ارجاعات بر مسائل حقوق بشری تمرکز کرده

یکی از ارجاعاتی  رباره تمام موضوعات مهم کاربرد دارد.بایسته دشده است که ارزیابیبیان 

 عبارت است از:وجود دارد،  2-2-3-6بند که در 

، سازمان باید کامالً هوشیار ماندها باز میای مسئولیتدولت از اجرای پارهزمانی که 

بایسته در حوزه حقوق بشر، به بشری خود عمل کند؛ ارزیابیباشد، که به مسئولیت حقوق

ها ندادن آکار، انجاموکند، که در جریان طبیعی انجام کسبزوم انجام اقداماتی اشاره میل

 .ضروری نیست

ارائه کنیم؛ ولی  بندکردن به این توانیم راهنمای دقیقی درخصوص نحوه عملما نمی

اجتماعی استاندارد است؛ شده در اصول مسئولیتبهترین توصیه ما رجوع به راهنمای ارائه

 را انجام دهد.  مسئوالنه ازمان باید با توجه به اصول مزبور تالش کند که بهترین اقداماتس

 مفهوم احترام 3-3 کادر

شدن با مفهوم احترام ممکن است در مواجه  ISO  26000از خوانندگان  یبرخ   

 نیکه در استاندارد مورداستفاده قرار گرفته، سردرگم شوند. ا یصورتبه

و مقررات،  نیبه قوان دیسازمان با کیچگونه  نکهیا فیوصت یاصطالح برا

پاسخ  گرانیوانات و دیرفاه ح نفعان،یرفتار، منافع ذ یالمللنیب یاستانداردها

باشد که  دیشما مف یاز احترام ممکن است برا یشود. برداشتیدهد، استفاده م

 .را براساس بستر شامل شود یو اخالق یقانون یدهایاز با یفیط

گذاشتن احترام یمعنابه ،یاجتماعتیمسئول نهیدر زم یلغو یدر معنا احترام    

 رشیپذعدم یمعناو مقررات به نیدر قوان و باشدیم« کردن بهتوجه» ای

 نیرفتار، به ا یالمللنیب یدر هنجارها این اصطالحها است. آن یاریاخت

از  شهیاگر هم یحت م،یکن یو مقررات تلق نیعنوان قوانمعناست که آن را به

 .است " 4 کادر"سازگار با استاندارد برداشت،  نیقابل اجرا نباشند. ا ینظر قانون
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در مورد اعمال  یریگمیها در تصمتوجه آن یمعنبه نفعانیاحترام به منافع ذ

به  هاندهیآال ن بهمانند پرداخت یبه اصول راماست. احت یاجتماع یهاتیمسئول

اقدامات  تیهدا یبرا یکل یاعنوان قاعدهبه دیها بااست که آن یمعن نیا

 .رندیمورد توجه قرار گ یاجتماعتیمسئول

بایسته مطرح شده است، ظاهراً استاندارد درخصوص ارزیابی 1-3-7 بندبحثی که در 

مدیریت کالن  بحث را باشود ها توجه میبایسته به آنکه در ارزیابی شناسایی امور مهم

معنای تأثیرگذاری بایسته بهمثالً در استاندارد بیان شده است که ارزیابیت. تلفیق کرده اس

باشد،  افراد بر رفتار دیگران است، البته در صورتی که رفتارهای دیگران، باعث نقض حقوق

 ای که سازمان نیز شریک جرم تلقی شود. گونهبه

معنای بایسته بهارزیابی و هاستها و فرصتریسکمعنای مدیریتتأثیرگذاری به

 .باشدمی هاها و ریسکشناسایی فرصت

ای داشته باشد؟ بایستهتواند ارزیابیعملی، سازمان چطور می اندازچشمدید  از 

 .بایسته داشته باشدکار دائمی برای اجرای ارزیابیوپیشنهاد ما این است که سازمان، ساز

را ببینید(، مدیریت  2-3ازمان )بخش ریسک س های مدیریتسیستمبا باید  کاروسازاین 

 . مرتبط باشند سازمانو مدیریت فرآیندهای  ر در سازمانتغیی

کننده، های حامی مصرفتوان از حسابرسان، کارکنان، سازماندر این مکانیسم می

انداز تواند از چشمکه می کنندگان، رقبا، مشاوران و هر کس و هر چیزیمشتریان، تأمین

 ،مطلع سازند خوداعی، سازمان را از جریان امور در حوزه تأثیرگذاری اجتممسئولیت

 استفاده کرد. 

بایسته مطرح برخی از تفاسیر عملی موجود در استاندارد، درباره ارزیابی 3-3در جدول 

 اند.شده

هایی بایسته نگرانیدر اجرای ارزیابی خوددرباره توانایی موردمطالعه،  فرضی شرکت

 شرکت خود مسئولیت امور را در این حوزه بر عهده گرفت مدیرعاملخاطر نهمیداشت؛ به

 ه باشد.مشاوری را استخدام کرد، که در تحلیل ریسک تخصص داشت و
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 و تفاسیر مرتبط با آن بایستهدرباره ارزیابی 26000راهنمای ایزو  :3-3جدول شماره 

 بحث و تفسیر 26000راهنمای استاندارد ایزو 

ای که بایستهر ارزیابیسازمان در ه

دهد، باید فضای کشوری انجام می

کند یا را که در آن فعالیت می

سازمان در آن مسئوالنه  اقدامات 

در نظر بگیرد؛  ،شودمیانجام 

همچنین سازمان باید تأثیرات 

مسئوالنه  واقعی و احتمالی اقدامات 

خود و احتمال بروز نتایج منفی 

دیگر مسئوالنه  ناشی از اقدامات

ها یا افرادی که اقداماتشان سازمان

شدت به سازمان مرتبط است را به

 در نظر بگیرد.

که  فضای کشور از اهمیت برخوردار است، چرا

ها، در ها و نظارت بر آنتحقیق درباره سازمان

ها در حوزه برخی از کشورها که قوانین اجرایی آن

 .تر باشداجتماعی ضعیف است، باید جامعمسئولیت

 بایسته را محدود به اقداماتاگر سازمان ارزیابی

داده خود کند، کاری غیرعاقالنه انجام مسئوالنه

بایسته باید به حوزه تأثیرگذاری ارزیابی است.

 سازمان گسترش پیدا کند.

های سازمانی در ارتباط با مشیخط

توانند موضوعات اصلی مرتبط، می

به کسانی که در سازمان هستند و 

 ارتباط نزدیکی با سازمان دارند،یا 

 راهنمایی مفید ارائه کند.

های مرتبط با مسئولیت مشیوجود یا نبود خط

تواند اجتماعی درباره موضوعات مهم سازمانی، می

این  بیانگر نکات بسیاری درباره یک سازمان باشد.

ها شاخص بسیار مهمی از تعهد شرکت مشیخط

 عی هستند.اجتمابه اجرای فرآیند مسئولیت

راهکارهای ارزیابی نحوه اجرای 

کنونی و آتی، مسئوالنه اقدامات 

شده در تواند بر اهداف مطرحمی

 مشی تأثیر بگذارند.خط

ای مفید به ارزیابی این بایسته به شیوهدر ارزیابی

 مسئوالنه شود؛ که آیا اقداماتموضوع پرداخته می

ن در های سازمامشیهای سازمان با خطو برنامه

 اجتماعی منطبق است یا نه.حوزه مسئولیت

موضوعات  یسازراهکارهای یکپارچه  

اجتماعی در مرتبط با مسئولیت

 های سازمان.تمام بخش

اجتماعی، شاخص سازی مسئولیتمیزان یکپارچه

ت یمناسبی از تعهد سازمان در حوزه مسئول

اینکه سازمان زمان فرضاجتماعی است؛ البته به

 اجتماعی را دارد.رآیند مسئولیتاجرای ف
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عملکرد در طول  راهکارهای پایش

ها و اولویت بازنگری زمان، تا امکان

رویکردها در صورت لزوم فراهم 

 شود.

بازنگری و بررسی  در صورتی که سازمان، ظرفیت

ای بهتر انجام بایسته به شیوهداشته باشد، ارزیابی

یت نظارتی های مرتبط با ظرفشود. یکی از مثالمی

کنندگان دائمی بر تأمینسازمان،عبارتست ازنظارت

 ولیتـو پیمانکاران، تا در صورت نقش مسئ

ها وجود اعی، امکان دریافت خسارت از آنـجتما

 داشته باشد.

مناسب  مسئوالنه اتخاذ اقدامات

برای توجه به تأثیرات منفی 

 های سازمان.تصمیمات و فعالیت

ریسک است و نه ه مدیریتاقدام در این حوز انجام

 بایسته.ارزیابی

اقدام های در شناسایی حوزه

احتمالی، سازمان باید برای درک 

خود را به ها و معضالت، بهتر چالش

که  قرار دهد هاییافراد و گروه جای

ها وجود د آسیب به آنواحتمال ور

 دارد.

محلی و مناسبات تواند از درک عرف سازمان می

افراد بومی که پول و کاال در اختیار  سود ببرد. مثالً

مراتب یا انسجام گروهی توانند بر سلسلهدارند، می

 تأثیر منفی بگذارند.

 

بایسته برخوردار کارهای قابل قبولی برای اجرای ارزیابیوحاضر از سازشرکت درحال

قانونی شکل مؤثری به نظارت بر الزامات است. مشاور حقوقی شرکت و دیگر متخصصان، به

 اند. و دیگر الزامات پرداخته

انسانی، عمومی، مدیر منابعروابطمحیطی، بهداشت و ایمنی و مدیر مدیر بخش زیست

خاطر همینکنند؛ به، روندهای کنونی صنعت را با دقت بررسی میو فروش بازاریابیمدیر 

. با وجود دپیدا نمو 26000استاندارد ایزو  احساس نیاز به است که شرکت خیلی سریع

 د:ندر نظر داشته باش ار زیراقدامات  شرکت انمشتری توصیه نمود تا این، مشاور

 کنندگان، اجتماعی، از تأمینهای مرتبط با مسئولیتاجرای حسابرسی

 نقل و فروشندگان اصلی. ومتصدیان حمل
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 بررسی موضوعات مرتبط با پیوستن به میزگرد صنعتی که فعاالنه به

 مشغول است. این صنعت عی دراجتمامسئولیت

  الزام پیمانکاران خارجی برای اجرای استانداردSA8000 

 ت تغییر بایسته در فرآیندهای مرتبط با تحلیل ریسک و مدیریبه ارزیابی توجه 

 تیاهم با موارد ییشناسا . 3-8

جا قرار کاجتماعی در ها در مسیر اجرای فرآیند مسئولیتبدون توجه به اینکه سازمان

ت کلی را اجتماعی، برخی موضوعادرباره موضوعات مرتبط با مسئولیت بایستیاند، گرفته

اسایی ـت را شنوعاـمند، این موضصورت نظامها بهازمانـگیرند. باوجوداین، تمام سدر نظر 

ها به نازماـاندارد، سـر است که در این استـخاطهمینکنند؛ بهدی نمیـبنویتـو اول

 اند. مند تشویق شدهمهای نظاتالش

سایی دانند که شناهای مدیریتی آشنا هستند میدسته از افرادی که با سیستمآن

در  محیطیزیست اتها و تأثیراجتماعی )مثل جنبهموضوعات مرتبط با مسئولیت

ات و الزام  OHSAS18001ها در استاندارد، مثل خطرات و ریسک14001ایزو استاندارد 

حسوب ماستراتژی، اولین گام  ای یمشخط تدوین پس از SA8000اندارد استشده در بیان

 شود.می

 1موارد با اهمیتبرای شناسایی  26000استفاده از استاندارد ایزو   

استراتژی  در این استاندارد درباره تعیین ارتباط و اهمیت موضوعات در فرآیند اجرای

از  ت. هدف ما این است که برخیاجتماعی، راهنمایی مناسبی ارائه شده اسمسئولیت

ها ن راهنماییهای موجود در این استاندارد را توضیح دهیم، تا شما بدانید که ایراهنمایی

ین استاندارد اشوند. البته باید درباره واژگان بیان شده در در عمل به چه صورت پیاده می

یت تراتژی مسئولاجرای اس راهکارهایها یا طرحدر تمام  توضیح مختصری داده شود.

 راهکارهاا یها در بسیاری از این طرحاجتماعی، از واژه معناداربودن استفاده نشده است؛ 

 از واژه مهم یا دارای اهمیت استفاده شده است. 

                                                           
1 Material issues 
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بودن باید از نظر چه کسانی بررسی با اهمیت بودن ومرتبط های مهم عبارتند از:سؤال

 و با اهمیتبودن معنادارتواند خ این سؤال میکه پاس شود؟ این سؤال مهمی است، چرا

 نفعان گره بزند.بودن را به تعامل با ذی

نفعان اجتماعی است و با ذیاستراتژی مسئولیت تدوین زمانی که سازمان در حال

کند، ابتدا باید از خود بپرسد: از نظر این سازمان چه چیزهایی داخلی خود تعامل می

سپس باید این سؤال پرسیده شود: چه چیزهایی از نظر  هستند؟ با اهمیتو  مرتبط

 هستند؟با اهمیت و  معنادارنفعان خارجی ذی

نفعان داخلی بودن از نظر ذیبا اهمیتبودن و مرتبطآل شرایطی است، که شرایط ایده

به این موضوع پرداخته  26000و خارجی با هم مشابه باشند. در مقدمه استاندارد ایزو 

 ها از اهمیت برخوردار هستند.مام موضوعات اصلی برای تمامی سازمانشده است: ت

است که مشخص کند کدام یک از موضوعات اصلی این یکی از وظایف اصلی سازمان 

نفعان به های خود و با گفتگوی با ذیاست؛ سازمان با بررسی با اهمیت و مرتبطاز نظر او 

بیان شده است، احتماالً منافع  5 بند که درطور برد. باوجوداین، هماناین موضوع پی می

اجتماعی معموالً با توجه به الزامات نفعان متفاوت است. منافعجامعه با منافع سازمان و ذی

 شوند.قانونی )مثل مقررات( و دیگر انتظارات )هنجارها و استانداردها( ابراز می

ف، چطور باید میان نفعان مختلبا توجه به نظرات ذی سؤال دیگر عبارت است از:

اجتماعی، در استاندارد ایزو انداز مسئولیتاهمیت آن نظرات قضاوت کنیم؟ از چشم

بیان شده است که اهمیت موضوعات در نهایت باید با توجه به انطباق آن با  26000

 پایدار مشخص شود. توسعه

 4-3ی در کادر اهمیت نیز بپردازد؛ ولتواند به موضوعات بیالبته، سازمان همواره می

بیان شده است، که در تمام  (SMOs) های کوچک و متوسطاستاندارد مربوط به سازمان

ها قابل اِعمال است. در ابتدای کار بر موضوعات و تأثیراتی تمرکز کنید که از نظر سازمان

های کوچک یا متوسط باید سازمان ترین موضوعات و تأثیرات هستند.پایدار مهمتوسعه

ای داشته باشند، تا به موضوعات و تأثیرات در یک چارچوب زمانی مشخص توجه برنامه

 کنند.
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 یالمللنیب ینسبت به استانداردها یالزامات قانون -4-3کادر

کند، ممکن یم یریگمیتعهداتش تصم تیسازمان در مورد اهم کیکه  یهنگام

 یرهاود با تعهداتش تحت هنجاـخ یونـدات قانـاوت تعهـعلت تفاست به

کند، بلکه یها اشاره نمرفتار، تعجب کند. استاندارد الزاما به تفاوت یالمللنیب

ها را تفاوت هتعهدات مربوطه هستند ک انیب یکلمات مورد استفاده برا نیا

استفاده  یاغلب در استاندارد تعهدات قانونکه دهند. واژه موافقت ینشان م

معنا  نیاصطالحات به ا نیسازگار است. ارفتار  یالمللنیب یبا هنجارها، شودیم

. با ستین نگونهیاز هنجارها ا یرویاست اما پ یضرور نیاز قوان یرویاست که پ

 یالمللنیب یاساس نیاز قوان یبرخ"که  ارددیم انیب 2-2-3-6 حال، بندنیا

را در خصوص افراد و  یتیو مسئول یقانون یهاتیمسئول ،یفریوق کـحق

 یالمللنیبشر باز حقوق یاستفاده جدسوء یها برادولت نیها و همچنسازمان

ساده  یعمل ریتفس کیتوجه داشته باشند که  دیخوانندگان با "کنند.یاعمال م

سازمان در رابطه با تعهدات  کی یبرا ISO 26000در استاندارد  یاتیو روشن عمل

به  توانندمیها . سازمانستیموجود ن یالمللنیب یهنجارها تیرعا یخود برا

 .دنمراجعه نمایاقدامات خود در مورد هنجارها  تیهدا یبرا 4اصول بند 

 

 با مرتبطگیری در ارتباط در این استاندارد معیاری فراهم شده است، تا هنگام تصمیم

اجتماعی در سازمان به این معیار توجه شود. ما از این معیارها و بودن و اهمیت مسئولیت

بندی کنیم، تا به سازمان شما درباره شناسایی و اولویتاستفاده می هابرخی دیگر از آن

انجام  اساسبراین اجتماعی پیشنهاد بدهیم.مند موضوعات مرتبط با مسئولیتنظام

 :شودتوصیه می زیراقدامات 

 بندیتیو اولو ییشناساکه سازمان با استفاده از آن به یکنون ستمیس -1

 شود. ییپردازد، شناسایم یاجتماعتیموضوعات مرتبط با مسئول

های هایی که از نظر اندازه متفاوت هستند، در ارتباط با پیچیدگی سیستمسازمان

کارهای کوچک یا متوسط، از واجتماعی نیز متفاوت هستند. کسبمرتبط با مسئولیت
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اجتماعی بندی موضوعات مرتبط با مسئولیتهای غیررسمی و منفعل برای اولویتسیستم

صورت منظم ها و تصمیمات مدیریتی بهها در ارتباط با بحثکنند، مثالً آناستفاده می

 کنند. عمل نمی

کنند، که به موضوعاتی مثل هایی استفاده میهای بزرگتر از سیستمبرخی از سازمان

در حوزه کاالها، حقوق بشر یا  تدارکات و خریدزیست، بهداشت و ایمنی، امنیت، محیط

پردازند. صورت جداگانه میاجتماعی، بهوعات مهم مطرح در فرآیند مسئولیتدیگر موض

، معموالً با 14001محیطی براساس استاندارد ایزو بندی موضوعات زیستمثالً رتبه

ها بندی هر یک با توجه به اهمیت آنمحیطی و سپس رتبههای زیستبندی جنبهفهرست

پیامد، هزینه و الزامات قانونی استفاده حتمال، ورهایی مثل اـود و از فاکتـشانجام می

، را الزامی کنند مسئوالنه بندی اقداماتاولویتتوانند میبندی رتبه هایشود. سیستممی

 .بندی را تغییر دهندتوانند این اولویتمیولی برخی از عوامل مثل نظرات مدیریتی 

 بندیتیو اولو بندیهرتب ،ییدر ارتباط با قصد سازمان درباره نحوه شناسا -2

 هاییاهداف خود، بررس شبردیپ یبرا ،یاجتماعتیموضوعات مرتبط با مسئول

  .دیالزم را انجام ده

بندی تحت فشار رویکردهای پیچیده باشند در انتخاب سیستم اولویت بایدنها سازمان

توصیه وجه هیچبه واهد کرد.ـها کمک خرد سیستمی به آنـا باید بدانند که رویکـام

اجتماعی رویکردهای غیر کنیم که در ارتباط با موضوعات مرتبط با مسئولیتنمی

. معیار اصلی در یک سیستم، به توانایی سیستم در کمک به سیستمی را پیش بگیرید

نفع قرار گرفته مندی ذیپایدار و رضایتتوضیح و پیشبرد عملکرد سازمان بر مبنای توسعه

 است.

 بندیبندی و اولویتبدهد که آیا او قصد دارد که نظام رتبهسازمان باید تشخیص 

های مجزا یا هر دو مورد را داشته باشد یا نه. یکی از مزایای اجتماعی، سیستممسئولیت

کاری در تواند از موازیسیستمی بودن میسیستمی بودن سازمان آن است که تکتک

اجتماعی ولیتـرتبط با مسئـم وعات متفاوتـهای مختلفی که به موضانـازمـمیان س
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سیستمی بودن آن است که ایجاد یک سیستم رایج پردازند بکاهد؛ ولی نقطه ضعف تکمی

 بر باشد. تواند چالش برانگیز و زمانمی

بندی بودن آن است که سازمان باید همچنان به اولویتیکی از مزایای چندسیستمی

ها برابر که میزان اهمیت آن ،فی بپردازدبندی مختلهای رتبهموضوعات در میان سیستم

بندی مختلفی برای رسیدگی به موضوعات های رتبهها سیستمنیست. معموالً، سازمان

های مختلف، از نظرات مدیریتی بندی موضوعات در میان سیستممهم دارند و برای اولویت

یریتی مختلف و های مدکنند. باوجوداین، گرایشی برای ادغام کردن سیستماستفاده می

 وجود دارد. گوناگونبندی بندی و رتبههای اولویتسیستم

 یهادر همه بخش یاجتماعتیاز موضوعات مرتبط با مسئول یفهرست -3

  .دیکن هیسازمان را ته

ها به اتخاذ رویکردی وسیع برای تشخیص موضوعات ، سازمان26000در استاندارد ایزو 

در استاندارد بیان شده است که حوزه  .اندشویق شدهت های اجتماعیبا مسئولیت مرتبط

توانند به شناسایی موضوعات تأثیرگذاری سازمان و موضوعات مهم مدنظر سازمان، می

 کمک کنند. ،مهمی که مدنظر سازمان هستند

شده انیب یارهایو مع دیرا ارتقاء ده بندیتیو اولو بندیرتبه هایستمیس -4

 . دیریرا در نظر بگ 26000 زویدر استاندارد ا

 زویشده در استاندارد اارائه شنهاداتیرا با توجه به پ بندیتیو اولو بندیرتبه ستمیس

سازمان، ساده  هایتیاندازه، منابع و اولوبا توجه به تواندیکار م نی. ادیکن یطراح 26000

 کیوعات، طبق موض بندیرتبه یبر مبنا تواندیساده م بندیرتبهستمیباشد. س دهیچیپ ای

تا ده(. در  کیعدد  ایوسط، باال، ـمت ن،ییشده باشد )مثالً پا یراحـط ادهـس اسیمق

 نیا یاستفاده کرد، ول یمشابه اسیاز مق توانیم زین دهیچیپ بندیرتبه هایستمیس

است  ایمعموالً صفحه گسترده یینها جهیکار گرفت. نتبه ارهایاز مع یفیرا در ط اسیمق

دارد؛  ارهایاز مع کیهر  یستون برا کی ای ت،یموارد با اهم بندیرتبه ستون کیکه 

وجود دارد.  یبودن کلتیمحاسبه با اهم یبرا یتمیصفحه گسترده، الگور نیدر ا نیهمچن
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نشان داده  3-7در جدول  ده،یچیبودن ساده و پتیبا اهم نیدر ارتباط با تخم هاییمثال

 شده است.

 .دیکن تیریو مد آوریدقت جمعخود را با  هایداده  -5

 نییتع ندیفرآ ایآ نکهیاز ا ی. جدادیکن تیریو مد آوریخود را با دقت جمع هایداده

 هانکته مهم توجه داشت، که داده نیبه ا دیبا ده،یچیپ ایساده است  ت،یاولو ای تیاهم

. در جدول شوند تیریو مد آوریجمع یحداقل یو با خطا قدقی مند،نظام ایوهیشبه دبای

کردن یا، ارزش بررسهدادهتیریو مد آوریجمع هنگام که اند،شده دهدانشان یعوامل 3-9

 یرا برا یفرد یارهامعی بتوان که است مهم هادادهتیریاز نظر مد ن،یرا دارند. همچن

 و هادرباره شباهت یاریحفظ کرد؛ چرا که اطالعات، مع یبعد سازیو پراکنده عیتجم

 رتبه انیم های. مثالً تفاوتکنندیفراهم م نفعانیازمان و ذـس انـمی درک در هاتفاوت

 فیتعرکمک به یبرا تواندیم ،یو خارج یداخل نفعانیذ دگاهیموضوعات از د بندی

 گرید یموضوعات نفعانیکار گرفته شود. اگر ذبه نفعانیدادن ذمشارکت یبرا ییمبنا

گفتگو  قیاز طر توانیمکنند،  بندیفاوت از سازمان رتبهمت وهیشرا به یمنیمباحث ا رینظ

 اختالف کمک گرفت. نیرفع ا یبرا

 .دیتوسعه ده دایکرده نیکه تدو یستمیس -6

 یرا برا ی. اگر سازمان راهکاردیکن نهیشده را در سازمان نهاد یکه طراح یراهکار

با استفاده  توانیست مکرده ا یموضوعات طراح تیاولو ایبودن موضوعات تیبا اهم نییتع

. در صورت دیمسئوالنه را بهبود بخش یندهایفرآ تیریآن، مد سازینهیاز آن راهکار و به

در نظر گرفته  تیاز موارد با اهم ین امکان وجود دارد که برخیراهکار، ا فیضع یطراح

موارد  کردندایدر امر پ زین یخارج نفعانینشوند چرا که عالوه بر منابع داخل سازمان، ذ

 کنند،یکاربران خود را ملزم م ،یتیریمد یرسم هایستمیس ینقش دارند. تمام تیبا اهم

 گریروز و مرتبط با درا به یاجتماعتیسئولموضوعات مرتبط با م بندیرتبهستمیتا س

 نگه دارند. یتیریمد هایبخش
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 ینکته کاربرد

 یشده براتهرد شناخـعملک یارهایواهند از معـخیکه م ییهاازمانـس

استفاده کنند ممکن است بخواهند  یاجتماعتیعملکرد مسئول یریگاندازه

 فیط یدارا GRI استاندارد کنند. انیب ارهایمع نیا قیمسائل خود را از طر

 یاز موضوعات اصل کیهر  ینام شاخص( براعملکرد )به یارهایاز مع یعیوس

که شرکت  دیاشاست. شما ممکن است متوجه شده ب یاجتماعتیمسئول

 کند.یاهداف خود استفاده م فیتوص یبرا GRI یهاموردنظر از شاخص یفرض

 مرتبط موضوعات نییتع ی، برا26000 زویشده در استاندارد اانیب یارهایمع 

 یاجتماعتیمسئول با

بودن به تعیین مرتبط 26000استاندارد ایزو  1-2-3-7و  1-6،  2-2-5 بندهای در

اجتماعی در سازمان توجه شده است. بحثی ه در استراتژی مسئولیتشدمطرحموضوعات 

به استفاده از بند مطرح شده است، کامالً سودمند است؛ در این   1-2-3-7بند که در 

شده در استاندارد، حوزه تأثیرگذاری سازمان و اهداف بلندمدت و موضوعات اصلی مطرح

 توصیه شده است. سازمان باید اقدامات ها رجوع شود،مدت سازمان که باید به آنکوتاه

، روابط، تأثیرات، حوزه تأثیرگذاری و الزامات خود را عالوه بر انتظارت جامعه و مسئوالنه

اجتماعی دست پیدا نفعان ارزیابی کند، تا به فهرستی از موضوعات مرتبط با مسئولیتذی

 کند. 

نفعان داخلی و دادن ذیدخالتها به، سازمان26000براین، در استاندارد ایزو عالوه

 اند.خارجی سازمان در فرآیند شناسایی موضوعات تشویق شده

اجتماعی را در درون های مرتبط با مسئولیتها، فهرستدر عمل بسیاری از سازمان

 ،مختلفکنند و پس از شناسایی موضوعات های اطالعاتی تنظیم میدر پایگاهسازمان 

 دهند.ها را گسترش میآن

نفعان بیرونی در هنگام تنظیم دادن ذیافتد، دخالتآنچه در عمل کمتر اتفاق می

 اجتماعی است. فهرست موضوعات مرتبط با مسئولیت
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 ینکته کاربرد

کمک به سازمان خود در  یبرا گرانیجامعه و د ندگانیپنل مشاوره از نما کی

 .دیریتوجه در نظر بگمسائل مرتبط و قابل ییشناسا

شده است و  آورده 1-2-3-7بند شده در فهرستی از معیارهای بیان 4-3در جدول 

ها برای تعیین توان از آنمیکه  نیز ذکر شده موردمطالعههای مربوط به شرکت مثال

هایی از هر مثالنیز  5-3در جدول  بودن موضوعات و مثال منتخب استفاده کرد.مرتبط

  .شده است داده نشانشرکت این یک از موضوعات مهم مدنظر 

 4-3جدول 

بودن استاندارد معیار مرتبط

 26000ایزو 
 مثال

های کردن تمام فعالیتفهرست

 شرکت

کننده موادخام، فروش، یافتن منابع تأمینوبازاریابی

مونتاژکردن قطعات، حمل کاالی نهایی برای مشتری، 

، انعقاد قرارداد با پیمانکاران جزئی، پسماندمدیریت

 های اداری.فعالیت

 نفعانشناسایی ذی
، مشتریان، مناطق مسکونی مجاور، های دولتیسازمان

 و غیره فروشندگان، کارکنان، مدیریت، سهامداران

های سازمان شناسایی فعالیت

در خود سازمان و در حوزه 

تأثیرگذاری سازمان. تصمیمات 

کنندگان و های تأمینو فعالیت

توانند بر پیمانکاران می

اجتماعی سازمان لیتمسئو

 .تأثیرگذار باشند

کنندگان موادخام، پالستیک، تأمین های باالدستی:فعالیت

تامین خود ایی و قطعات فلزی را در زنجیرهیموادشیم

کنندگان خود تأثیر نسبی کنند. ما بر تأمینارائه می

 داریم.

های توزیع در میان فروشگاه دستی:های پایینفعالیت

ها نیز همچون ما، امکان خرده فروشی. آنفروشی و عمده

فروشان و خرده نقل را دارند. ما بر عمدهوذخیره و حمل

ترجیح  االهای رقباـا را  بر کـاالهای مـروشانی که کـف

 تأثیرگذاری نسبی داریم. ،دهندمی

ما برای کسب مزایای تجاری با صنف تجاری  سیاسی:

 کنیم.می مذاکرهخود 
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ها از ین فعالیتدر صورت انجام ا

سوی سازمان و دیگر افراد حاضر 

در حوزه تأثیرگذاری سازمان، 

مثل افراد حاضر در زنجیره 

ارزش، با در نظر گرفتن تمام 

قوانین حاکم، مشخص کنید که 

کدام یک از موضوعات اصلی و 

 کنندمشکالت بروز پیدا می

اند، تمامی موضوعات مهمی که در استاندارد بیان شده

 یات شرکت ما قابل اعمال هستند.در عمل

در ساز ما وجستجوی بسیاری از منابع و عملیات ساخت

 اینقانونی  و الزامات شودمی داخل کشور انجام

 تعریف شده است.موضوعات 

باوجوداین، ما حداقل نسبت به سازمان خود در خصوص 

 مطمئن هستیم. قوانین و مقرراتتبعیت از 

کوچک خود را  تولیداتاز  دالیل اقتصادی، برخیما به

دهیم و هنوز یافته انجام میکمتر توسعه مناطقدر 

تأمین بررسی اجتماعی را در آن زنجیرهولیتـمسئ

 ایم.نکرده

هایی که از طریق بررسی روش

ای ـهالیتـها، تصمیمات و فعآن

نفعان و تواند بر ذیازمان، میـس

 .پایدار تأثیر بگذاردتوسعه

ها هستیم، از نظر پایداری دنبال تأمین آنهموادی که ما ب

 متفاوت هستند.

آیند و دست میها از صنعت پتروشیمی بهبرخی از آن

عمر محدودی احتماالً پایدار نیستند. کاالهای ما چرخه

 شوند.د و در حال حاضر بازیافت نمیندار

کمتر  مناطقتصمیم ما برای تأمین برخی از قطعات از 

تواند تأثیرات مثبت و منفی بر عملکرد می ،یافتهتوسعه

 باشد. اجتماعی داشتهکلی مسئولیت

هایی که از طریق بررسی روش

نفعان و موضوعات ها ذیآن

ی ـاعـاجتمولیتـمرتبط با مسئ

توانند بر تصمیمات و یـم

های سازمان فعالیت و برنامه

 .تأثیر بگذارند

مسئولیت اگر ما نتوانیم با روندهای کنونی استراتژی 

کنندگان اجتماعی هماهنگ شویم، کارکنان ما و تأمین

توانند در تأمین کاالها مشکالتی را ایجاد المللی ما میبین

 کنند.

خرده فروشی ما، برای عملکرد بهتر وهای عمدهفروشگاه

 اند.اجتماعی، تحت فشار قرار گرفتهدر حوزه مسئولیت

در میان تأمین اجتماعی اگر مشکالت مرتبط با مسئولیت

کنندگان ما بروز پیدا کند، ما احتماالً قراردادهای خود 

 را با بزرگترین مشتریان خود از دست می دهیم.
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تمامی موضوعات مرتبط با 

اجتماعی که با مسئولیت

های روزانه مرتبط فعالیت

هستند را شناسایی کنید؛ 

همچنین موضوعات مرتبط با 

اجتماعی که هر از مسئولیت

رایط ـاهی و تحت شچندگ

کنند را خاص بروز پیدا می

 .شناسایی کنید

استفاده از موضوعاتی که همواره باید مدنظر قرار بگیرند: 

در ساختار مدیریتی شرکت، تأثیرات زیست  هااقلیت

ساز، مصرف ونقل، ساختو، حملپسماندهامحیطی 

 انرژی، بهداشت و ایمنی.

ها وجود دارد، تحت شرایط خاص امکان فراخوانی کاال

 شود.تولید می ضایعاتصورت، بیش از اندازه  که در این

گرچه سازمان معتقد است که 

اجتماعی خود را درک مسئولیت

 ؛(را ببینید3-2-5کند )بخشمی

با وجود این، شرکت باید در 

نفعان را فرآیند شناسایی، ذی

انداز دخالت بدهد، تا چشم

سازمان در خصوص موضوعات و 

 تر شود.مهم گستردهمسائل 

باید به این نکته نیز توجه کرد، 

که برخی از موضوعات، حتی اگر 

نفعان شناسایی از سوی ذی

 برای سازمان با اهمیتنشوند 

 .هستند

ما میزگرد مشورتی تشکیل دادیم، در این میزگرد 

به ما در شناسایی موضوعات مرتبط با  نمایندگان جامعه

 اجتماعی کمک کردند.مسئولیت

ی از ـرخـذکر دادند که بـنفعان محلی به ما تذی

روند، هایی که از درون شهر به سمت کارخانه میکامیون

رعت را در روزهای غیرتعطیل رعایت ـدودیت سـمح

 کنند.ما از این موضوع مطلع نبودیم.نمی

نفعان برای دخالت پیدا ما نگران بودیم که دعوت از ذی

سطح انتظارات  تواندکردن در شناسایی موضوعات می

 دلیل بود.این نگرانی بی .ها را باال ببردآن

نفعان احتمالی خود، در ارتباط با ما به برخی از ذی

ها آگاهی محیطی هشدار دادیم، که از آنمسائل زیست

ها در ارتباط با مراقبت در دفع نداشتند، مثاًل به آن

 های المپ حاوی پی.سی.بی هشدار دادیم.شیشه
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برخی از شرایط، سازمان در 

ممکن است تصور کند، که به 

کردن در محیطی دلیل فعالیت

که قوانین به موضوعات اصلی 

اند. انطباق با قانون توجه کرده

برای اطمینان از توجه به تمام 

 کافی است.  با اهمیتموضوعات 

انتشار سازمان ما از قوانین ایمنی برای جلوگیری از 

را  تولیداتما باید برخی از  نبود. آگاه های جویآالینده

وادآالینده بررسی ـرخی از مـود بـرای اطمینان از نبـب

 کردیم.می

ما همچنین مطلع شدیم که برخی از کشورها، از 

محیطی، بهداشتی و ایمنی سطح استانداردهای زیست

باالیی برخوردار هستند؛ ولی در اجرای این استانداردها 

 دچار ضعف هستند.

ر ارتباط با موضوعات حتی د

ها مهمی که در قوانین به آن

 توجه شده بود، روح قوانین

در برخی از  کند کهاقتضا می

ی امسئوالنه داماتـوارد اقـم

انجام  نص صریح قانونفراتر از 

 پذیرد.

ده است، که ـاره شـی اشـنکته مهمدارد بهـانـدر است

کنیم و توانیم فراتر از انطباق صرف با قوانین عمل می

باوجوداین،  را انجام دهیم. مسئوالنه بهترین اقدامات

ها منابع محدودی دارند و باید به تأثیرات سازمان

گذارند آگاهی مختلفی که موضوعات اصلی بر جای می

 داشته باشند.

تواند ها میبنابراین، توزیع منابع برای حذف آالینده

توجه کافی  هایی را که تأثیرات بیشتری دارند، ازفعالیت

بندی باید بر دور کند. دوباره باید تأکید کنیم، که اولویت

پایدار انجام نفعان و بر توسعهها بر ذیمبنای تأثیر فعالیت

 شود.
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 برای شرکتدارای اهمیت  های محدودی درباره موضوعاتمثال .5-3 جدول شماره

موضوعات 

 اصلی
 توضیح

حاکمیت 

 شرکتی

راهکارهای ای از صنایع غیرمرتبط با ا نمایندهمدیره مدر هیأت

 .وجود ندارد صنعتی

 بشرحقوق
المللی خود های بینکاری در برخی از فعالیتما با برخی از شرایط

 .دچار ضعف هستنددر آن مناطق که قوانین محلی  مشکل داریم، چرا

 د.تواند ارتقا پیدا کنمیرتبه رویدادهای ایمنی شرکت ما  کارمقررات

 زیستمحیط

های مستقر هستند، به هایی که در نزدیکی کارخانهبرخی از همسایه

دفع که مسئول  پیمانکارانبرخی از . اندصدا شکایت کردهودلیل سر

 .اندهستند، نشتی قابل توجهی داشته پسماندها

عملیات 

 منصفانه

ارزش های مرتبط با عملیات منصفانه در طول زنجیرهمشیخط

 شده است.تعریف 

مشکالت 

مرتبط با 

 کنندهمصرف

دلیل موادسمی موجود در کاالها، بار به، تنها یکهما سال گذشت

 .ایمفراخوان محصول داشته

 اند.گذاری شدهکاالهای ما بر اساس قوانین حاکم برچسب

 مشارکت و 

پیشرفت 

 گروهی

ما ای در منطقه عملیاتی خود احداث کرده است. مدرسه سازمان

؛ شکایاتی درباره ایمدایر کردهبارهای بازیافت را در مناطق محلی ان

 .ایمها داشتهآمد کامیونورفت

را که در استاندارد  بودنبا اهمیتتوان معیار های ساده و پیچیده میبندیبا رتبه

پیچیده معموالً با شفافیت بیشتری این کار  روشفهرست شده است در نظر گرفت؛ ولی 

توان درخواست کرد نفع میبندی ساده، از ذیرتبهدهد. با استفاده از سیستممیرا انجام 

اجتماعی را مرتبط با مسئولیت اولویت موارد با اهمیت که تمام معیارها را در نظر بگیرد و

 مشخص کند. 

با اهمیت توان درخواست کرد که نفع میبندی پیچیده، از ذیرتبهبا استفاده از سیستم 

با بندی رتبه صورت جداگانه درباره هر یک از معیارها مشخص کند.وضوع را بهـمودن ـب
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تواند در کنار یکدیگر انجام شود، ولی این دو از نظر مفهومی و اولویت می ودنباهمیت

 مجزا هستند.

گیرند؛ ها تصمیم میهای بزرگ در اغلب موارد در دو مرحله در رابطه با آنسازمان

خاطر داشته باشید پردازند. بهکنند و سپس به اولویت میرا بررسی می بودنبا اهمیتابتدا 

گیرد و شبیه به معموالً براساس قضاوت افراد صورت میمسئوالنه که تمام این اقدامات 

 محور نیست. داده ارزیابی ریسک

 موارد با اهمیتبردن به برای پی 26000معیار استاندارد ایزو   .9-3

با استاندارد، معیاری پیشنهاد شده است، تا براساس آن بتوانیم  2-2-3-7 بنددر 

اند هایی از شرایطی ارائه شدهمثال بندموضوعات را مشخص کنیم، در این بودن اهمیت

 تلقی شود.  با اهمیتتواند که ناتوانی در مدیریت یک موضوع می

د و سپس با توجه به انها فهرست شدهها و مکانموقعیت ،این معیارها 6-3در جدول 

کنند، های مختلف از آن استفاده میها با اندازهها که تمام سازمانبندی سیستمرتبهنظام

 اند. ها توضیح داده شدهها و مکانتمام معیارها، موقعیت

، چطور از استاندارد ایزو موردبررسیشده است که شرکت نشان داده  7-3در جدول 

. جدول اجتماعی استفاده کرده استعات مرتبط با مسئولیتبندی موضوبرای رتبه 26000

آورده شده است و درباره  بودنبا اهمیت، معیار 26000در استاندارد ایزو  6-3شماره 

 استفاده از این معیار توضیحاتی ارائه شده است.
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معیار و موقعیت با اهمیت 

 26000استاندارد ایزو در 
 کاربرد و نظرات

ضوعات بر یر مواثوسعت ت

 پایدار.نفعان و توسعهذی

أثیرات ـالی که تـدر ح

بندی معموالً رتبهنفعانذی

شده است، تأثیر بر توسعه 

بندی ندرت رتبهپایدار به

آن، جایشده است. به

تأثیر موضوعات اصلی مثل 

بندی بشررتبهتأثیربرحقوق

 شده است.

دِی بنبندی و اولویتهای رتبهاین نهایت کارایی سیستم

و  بودنبا اهمیتبندی شده است. یعنی رتبهطراحی

های باید بر مبنای نگرانی مسئوالنه بندی اقدامات،اولویت

 پایدار انجام شود.نفعان و تأثیر بر توسعهذی

 

تأثیر احتمالی اتخاذ 

دم ـا عـم یـتصمی

گیری درباره مـتصمی

 موضوع

ستاندارد بدین ترتیب، معیارهای احتمال و پیامد، که در ا

تر دیگر رویکردهای جامع و OHSAS18001، 14001ایزو 

 شوند.شود با هم ترکیب میها استفاده میو مرتبط از آن

 میزان اهمیت موضوع برای

 نفعانذی

بندی و ارزیابی خود بندی، اولویتها رتبهدر عمل، سازمان

دهند و تنها نفعان داخلی انجام میذی انتظاراترا بر مبنای 

نفعان ذی انتظاراترابطه، صورت غیرمستقیم دراینهب

دلیل بررسی غیرمستقیم  گیرند.بیرونی را در نظر می

بندی، ان بیرونی آن است، که رتبهـنفعذی انتظارات

صورت داخلی و توسط بندی و ارزیابی معمواًل بهاولویت

نفعان بیرونی را ذی انتظاراتود، که ـشام میـافرادی انج

 زنند.کنند و یا حدس میدرک می

ها، نفعان بیرونی، با استفاده از پرسشنامهاگر نظرات ذی

صورت مستقیم در نظر گرفته شود، و ... بهجلسات مشورتی 

 رویکردی برتر در پیش گرفته شده است.
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شناسایی انتظارات 

اجتماعی از بروز رفتارهای 

مسئوالنه در خصوص 

أثیرات ناشی از ـت

 مانهای سازالیتـفع

به  بندی و ارزیابی انتظارات اجتماعیبندی، اولویترتبه

مجزا، غیرعادی است. معموالً این رویکرد  عاملصورت یک 

زیرا در انتخاب معیاری مثل انطباق قانونی نهفته است؛ 

سازمان معتقد است که اگر از قوانین تبعیت کند، مبنای 

 است. اجتماعی فراهم شده مناسبی برای ارزیابی انتظارات

 عدم تبعیت از قوانین

بندی معموالً تبعیت از قانون را الزامی های رتبهسیستم

دانند و به دالیلی که در باال بیان شد، به الزامات قانونی می

 دهند.اولویت می

ناسازگاری با هنجارهای 

 المللی رفتاریبین

المللی رفتاری تنها در ناسازگاری با هنجارهای بین

بندی بسیار پیچیده بیان شده است. اگر بههای رتسیستم

ها از این هنجارها آگاهی داشته باشند، معمواًل سازمان

 کنند.آور دیگری به آن اشاره میتحت عناوین الزام

تواند بندی عملکرد در ارتباط با هنجارها مینیاز به رتبه

ناشی از آن باشد که قوانین محلی در ارتباط با مسئولیت 

یف هستند؛ در صورتی که این قوانین ضعیف اجتماعی ضع

بندی عملکرد در ارتباط با هنجارها نباشند، نیاز به رتبه

 شود.پیدا نمی

 نقض احتمالی حقوق بشر

تواند، استفاده کند می SA8000سازمان اگر از استاندارد 

صورت جداگانه یا در بشر را بهموضوعات مختلف حقوق

 دی یا ارزیابی کند.بنبندی، اولویترتبه ،مجموع

تواند اقداماتی که می

زندگی یا سالمت افراد را 

به خطر بیاندازد، یا 

تواند به اقداماتی که می

صورت جدی، محیط 

زیست را تحت تأثیر قرار 

 دهد

در صورت استفاده از رویکردهای موجود در استاندارد 

18001OHSAS  این اقدامات بخشی از 14001یا ایزو ،

ندی یا ارزیابی هستند. اقدامات با ریسک باال از برتبهنظام

توان این اقدامات نظر مدیریت دارای اولویت هستند و می

 را اهداف اصلی در کنترل بیشتر دانست.

پایدار همپوشانی  این اقدامات ممکن است با تأثیر توسعه

 داشته باشند.
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، برای 26000رد ایزو انداـشده در استانـاستفاده از معیار بی 7-3اره ـدول شمـج

 مورد بررسی فرضی در شرکتاجتماعی بندی موضوعات انتخابی که با مسئولیترتبه

 هستند )ساده و پیچیده(.مرتبط 

 

موضوعات یا 

 مسائل اصلی
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نمره تخمینی در 

میزان  ارتباط با

 )ساده(اهمیت 

شده نمره محاسبه

در ارتباط با 

بودن اهمیت

 )پیچیده(

 :بشرحقوق

ما با برخی از 

 کاریشرایط

 در  پیمانکاران

 تهابرخی از فعالی

مشکل داریم، 

را چراکه قوانین 

 رعایتبطورکامل

 کنند.نمی 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ 

 6باال )اهمیت 

مورد  7مورد از 

 بررسی شده است(

 )ساده(

8 8 8 8 8 5 8 

)چنانچه نمره  53

باشد،  50بیش از 

 اهمیتیعنی 

 )پیچیده( باالست(

مشکالت مرتبط 

 :کنندهبا مصرف

، هما سال گذشت

بار به تنها یک

دلیل مواد سمی 

 االها، کدر موجود

 محصولفراخوان

 .ایمداشته 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

بسیار باال،  اهمیت)

تمام مسائل 

 بررسی شدند(

 )ساده(

9 9 9 10 9 8 8 

)چنانچه نمره  62

باشد،  60بیش از 

 با اهمیتبسیار 

 )پیچیده( است(
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 بندی موضوعاتبرای اولویت 26000استاندارد ایزو  راهکار. 10-3

جتماعی را اموضوعات مرتبط با مسئولیت اهمیت، کمیصورت هایی که بهسازمان

موضوع را  اهمیتکه کنند صحبت میحداقلی باره کنند، در اغلب موارد، درمشخص می

بندی موضوعات ، درباره اولویترویکرد کمّیها با استفاده از این کند؛ سازمانمی تعیین

و  کنندبندی مختلف تعریف میسطحها چندین سازماناز کنند. برخی گیری میتصمیم

)مثالً سبز، زرد و . کنندی موضوعات نوارهای چند رنگی را طراحی میبندبرای اولویت

 قرمز(.

بندی مختص خود، با توجه به شرایط های رتبهتوانند، از سیستممی بزرگ هایسازمان

های قابل خاطر داشت که تفاوتهای مختلف استفاده کنند؛ البته باید بهمربوط به فرهنگ

واحدهای های داده ایو مقایسه یارزش تجمیع تواندبندی میهای رتبهتوجه در روش

 را از بین ببرد و یا کاهش دهد. مختلف سازمان

خود این اختیار را بدهند که از های تابعه به شرکتبزرگ  هایسازمان باوجوداین، اگر

کمتری پیدا  باال بیان شد، اهمیتآنچه در  بندی مدنظر خود استفاده کنندرتبهسیستم

 کند.می

بندی موضوعات مرتبط با معیاری برای اولویت 26000استاندارد ایزو  4-3-7 بنددر 

اشاره به این نکته نیز خالی از فایده نیست، معیاری  .اجتماعی پیشنهاد شده استمسئولیت

بندی موضوعات استفاده شده است، در برخی و اولویت اهمیت که در استاندارد برای تعیین

انطباق قانونی همپوشانی دارد. دلیل این همپوشانی آن است که انطباق از شرایط، با مسأله 

رات کوتاهی درباره ـنظ 8-3دول ـویت باالست. در جـو دارای اول اهمیت بابا قانون، 

 آورده شده است.  26000شده در استاندارد ایزو بندی موضوعات بیاناولویت
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و نظرات مرتبط  26000استاندارد ایزو شده در بندی مطرحاولویت راهکار .8-3جدول 

 با آن

در  بودناهمیت معیار با

 26000استاندارد ایزو 
 کاربرد و نظرات

عملکرد کنونی شرکت در 

مقررات  ارتباط با تبعیت از

های  قانونی، استاندارد

المللی، هنجارهای رفتاری بین

المللی، آخرین بین

دستاوردهای فناوری و 

 .بهترین قوانین

د شرکت با توجه به الزامات قانونی )تبعیت از مقررات عملکر

صورت قطعی، به برخی از اقدامات خاص اولویت قانونی(، به

 اند.داده و این اقدامات ضروری دانسته شده

تواند المللی میرد شرکت با توجه به استانداردهای بینـعملک

به این نکته بستگی داشته باشد، که آیا استانداردها بخشی 

ها اشاره شده( ز الزامات قانونی هستند )یعنی در قوانین به آنا

زمانی که  (.26000آور نیستند )مثل استاندارد ایزو یا الزام

کنند، مشتریان استانداردهای داوطلبانه را الزامی تلقی می

انه نیز مثل الزامات قانونی اهمیت ـداردهای داوطلبـاستان

 .یابندمی

کند که قوانین قابل وری فعالیت میزمانی که سازمان در کش

اجتماعی در آنجا وجود ندارد، قبول در حوزه مسئولیت

المللی، اولویت پیدا عملکرد شرکت با توجه به هنجارهای بین

های استفاده از آخرین دستاوردهای فناوری و روش کنند.می

انجام امور، در صورتی که از سوی قانون الزامی شده باشد، 

کند )مثالً استفاده از بهترین فناوری مدیریتی ا میاولویت پید

شرطی که شود، بههوا الزامی می موجود در کاهش آلودگی

این فناوری سود ببرد؛ همچنین زمانی که  شرکت بخواهد از

عنوان اجتماعی بهسازمان بخواهد در حوزه عملکرد مسئولیت

ری یکی از بازیگران فعال مطرح شود، استفاده از این فناو

 شود(.الزامی می
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توانایی سازمان در تحقق بر 

م تأثیر معناداری ـداف مهـاه

 .گذاردمی

دهند، وعات اولویت باالیی میـوضـها معموالً به این مانـازمـس

 .توانند در رشد یا بقای سازمان موثر باشندمی هاکه آن چرا

مثالً اگر سازمان به برخی از موضوعات مرتبط با مسئولیت 

توجه  قانون تملک مخصوصا در ارتباط با زمینماعی، مثل اجت

 .امکان دارد مشکالتی برایش پیش بیاید دقیق نکند

تأثیر احتمالی مقایسه میزان 

 شدهمسئوالنه تعریفاقدامات 

با منابع الزم برای  قیاسدر 

 .آن اقداماتاجرای 

فایده است؛ این تحلیل قطعًا فاکتور  -این یک تحلیل هزینه

وعات ـوضـبندی ملتر مهمی است که هنگام اولویتیا فی

 شود.کار گرفته میائل اجتماعی بهـمرتبط با مس

 مالی کالسیک، مثل ارزش هایروشها از برخی سازمان

فعلی، نرخ بازده داخلی، دوره بازپرداخت یا دیگر  خالص

 گیرند.ها کمک میروش

های مرتبط توانند در ارتباط با اولویتها میترتیب، آنبدین

ها نیز از گیری کنند؛ سایر سازماناجتماعی تصمیمبا مسائل

 کنند.تر استفاده میهای سادهروش

یابی که برای دستزمانیمدت

 .به نتایج مطلوب نیاز است

طور که در فصل دوم این یک عامل بسیار مهم است؛ همان

بیان کردیم، زمانی که سازمان قصد اجرای استراتژی 

های اجتماعی را دارد؛ با توجه به برخی از هدفتمسئولی

 آورد.دست میهای اولیه بهمحدود، پیشرفت

در صورتی های محتمل هزینه

سازمان به موارد با اهمیت که 

 .توجه نکند

دهند، ها معموالً به این موضوع اولویت باالیی میسازمان

موقع شناسایی دقیق و بهسرگذاشتن این چالش بهپشت

 ها بستگی دارد.کریس

سهولت و سرعت در اجرای 

های مسئولیت استراتژی

تواند باعث ، میاجتماعی

افزایش آگاهی سازمانی و اتخاذ 

مناسب در مسئوالنه اقدامات 

ارتباط موضوعات مرتبط با 

 اجتماعی شود.مسئولیت

طور که در فصل دوم این یک عامل بسیار مهم است؛ همان

ازمان قصد اجرای استراتژی بیان کردیم، زمانی که س

های اجتماعی را دارد؛ با توجه به برخی از هدفمسئولیت

 آورد.دست میهای اولیه بهمحدود، پیشرفت
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 ها در نظر گرفته شونددادهآوری و مدیریتعواملی که باید هنگام جمع .9-3جدول 

مرتبط با  عوامل 

آوری و جمع

 هادادهمدیریت

 هابرداشت

 ساده کنید.فرآیند را 

از فرآیندهایی که خیلی پیچیده هستند اجتناب کنید؛ 

کنند. نسبت به تر به سازمان بهتر خدمت میفرآیندهای ساده

ها برخالف تفکرات ای که خروجی آنهای پیچیدهسیستم

 منطقی است آگاهی داشته باشید.

موضوع  ارتباطتعیین 

با استراتژی 

 اجتماعیمسئولیت

تر خواهد صورت کیفی انجام دهید، کار شما سادههاگر این کار را ب

 بود )مثل بله و خیر( و نه نمره دادن.

بودن با اهمیتنمره 

 موضوع

به داشتن متخصص موضوعات اصلی در سازمان فکر کنید؛ این 

صورت مستقل به موضوعات اصلی نمره باید به ینمتخصص

ه اجماع توان از راه بحث جمعی درباره نمره بد؛ سپس مینبده

 رسید یا میانگین نمره افراد را حساب کرد.

 بندیاولویت
کار را با مقیاس ترتیبی و دهند که اینبرخی از افراد ترجیح می

 بندی عددی انجام دهند.نه رتبه

 نفعانگزینش ذی

بندی و اولویت بودنبا اهمیتبندی نفعانی که در رتبهذی

اگر  تلف انتخاب شوند.های مخمشارکت دارند، باید از دیدگاه

باشد، مثل گزینش افرادی که  محدودنفعان معیار گزینش ذی

ها دچار انحراف ها و اولویتهمیشه با سازمان موافق هستند، نمره

 شود.می
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 و پیشرفت توسعه

 راهکارها

د )مثل نطرفانه باشکه بی راهکارهاییگسترش استفاده از 

 ها کمک کند.ر دادهتواند به کاهش انحراف دپرسشنامه(، می

راهکار کمّی در هر 

صورت راهکاری 

 انتزاعی است.

 موارد بسیار خاص راهکارهای خاطر داشته باشید که تنها دربه

اعدادی  و باشندمیمحور دادهطور خالص ریاضی و بهبندی اولویت

است و نباید گیری سازمان آیند بر مبنای تصمیمدست میکه به

 ر معنایی مقدم دانست.بار ریاضی را بر با

راهکار تعریف آیا 

منطقی  شده راهکاری

 است؟

خوب است که در نهایت مجددا بررسی شود که اعداد استخراج 

 شده از راهکار فوق با منطق مطابقت دارند یا خیر.

 

 

 

 

 

 

 است.ارائه شده  ینور یمیاز شرکت پتروش تیاهم سیماتر هیته یقسمت نمونه عمل نیدر ا

 تریس اهمیت پتروشیمی نوری ما. 3-11

در شورای  ،از طریق مصاحبه و پر کردن پرسشنامه ،موارد با اهمیت از دید سازمان

منظور استخراج نظرات بههمچنین . ه استراهبری شرکت پتروشیمی نوری تکمیل گردید

 ینکته کاربرد

مرجع سازمان  یصورت رسمباشد که به دیوقت ممکن است مفـطور مبه

. دیده وندیآن پ مقاصدخود را با اهداف و  یبندتیاولو ستمیو س یبندرتبه

 دجایرا ا افتهیبهبود  یانرژ تیریمانند مد یاها اهداف گستردهسازمان یبعض

مرتبط  یبندتیو اولو یبندهـرتب یهاستمیبه س ها راکنند و سپس آنیم

ر تعیروزمره با اهداف وس یهاتیکار موجب کمک به ارتباط فعالنیکنند. ایم

 شود.یم یاجتماعتیبهبود عملکرد مسئول یبرا
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و  هها مصاحبه گردیدترین آنبندی شده و سپس با مهمنفعان دستهابتدا ذی ،نفعانذی

ه پرسشنامه ارسال گردید ه نیزامکان مصاحبه حضوری میسر نبود که نفعانیی ذیبرا

 . نتیجه این اقدامات در جدول زیر آورده شده است.است

 پرسشنامه استخراج موارد با اهمیت پایداری و پایش برداشت ذینفع

  :تکمیل فرمتاریخ  :نفعیعنوان ذ

 نفع گرامیذی

 "موارد با اهمیت"منظور بررسی امه فوق بهپرسشن ،ضمن تشکر از همکاری شما

نفع کلیدی این پتروشیمی عنوان ذیدر ارتباط با پتروشیمی نوری از دید شما به

به مقوله پایداری  26000ده است. این پرسشنامه که با رویکرد ایزو ـه شـتهی

های پایداری از دید شماست و دنبال استخراج مهمترین المانپردازد بهمی

 هد بود.های مرتبط با تعالی سازمان خوان مورد استفاده در بررسیهمچنی

 نفعبررسی موارد با اهمیت از دید ذی بخش اول

ز بیشترین ئموارد زیر را مطالعه فرمایید و آن مواردی را که از دید شما حا است خواهشمند

 میزان اهمیت است را مشخص نمایید.

میزان پایش اطالعات پتروشیمی نوری توسط خود  توانید ازتوضیح: میزان اهمیت را می 

 و یا تعامل خود با این پتروشیمی متوجه شوید:

 ز اهمیت است؟ئآیا موارد زیر در پتروشیمی نوری برای شما حا عنوان

عملکرد 

اقتصادی و 

 مالی

 خیر بلی عملکرد مالی و اقتصادی پتروشیمی نوری

 خیر بلی عملکرد در بازار رقابت و فروش

 خیر بلی مدیرهگیری هیئتساختار تصمیم

 خیر بلی شدهمالی ارائهشفافیت در اطالعات

عملکرد 

زیست 

 محیطی

 خیر بلی زیستنوری بر محیط پتروشیمیتاثیر 

 خیر بلی موادمصرفی و میزان مصرف مواد

 خیر بلی میزان و شدت مصرف انرژی

 خیر بلی میزان مصرف آب

 خیر بلی های جویدهمیزان انتشار آالین 

 خیر بلی ی و قوانین استخدامیئارتباطات کارگری و کارفرما
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منابع 

و  یانسان

 کارطیمح

 خیر بلی کاریایمنی بهداشت و سالمت

 خیر بلی آموزش و توانمندسازی کارکنان

 خیر بلی عدالت در بین کارکنان

 خیر بلی کارکنان متنوع )جنسیت/قومیت/...(

حقوق 

 دیشهرون

 خیر بلی استفاده از کودکان کارعدم

 خیر بلی استفاده از کار اجباریعدم

 های معین درهای جبرانی )وجود رویهوجود رویه

 صورت خسارت دیدن فردی و یا افرادی از جامعه(

 خیر بلی

 جامعه
 خیر بلی تعامل با جامعه محلی

 خیر بلی تعامل با بومیان

 خیر بلی اقدامات ضدفساد کاری

 محصول
 خیر بلی کنندهتوجه به سالمت مصرف

 خیر بلی محافظت از اطالعات خصوصی خریداران محصول

 

 

 اولویت موارد با اهمیت بخش دوم

دار سازمان خود از لیست جدول باال )بخش اول( پنج مورد اولویت است خواهشمند .2.1

 .ترتیب در جدول زیر یادداشت فرماییدرا به

 اولویت پنجم اولویت چهارم اولویت سوم اولویت دوم لاولویت او

     

همچنین در صورتی که مورد با اهمیت دیگری از قلم افتاده است و یا انتظار دیگری  .2.2

 .از پتروشیمی نوری دارید در کادر زیر وارد فرمایید

 پنج چهار سه دو یک
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 موارد با اهمیت
از دید 

 ذینفع

دید  از

 نسازما
 رتبه

 7 4,53 2,62 مدیره/ حاکمیت شرکتیگیری هیئتساختار تصمیم

 2 4,79 4,09 عملکرد مالی و اقتصادی/خلق ثروت

 4 4,06 4,75 عملکرد در بازار رقابت و فروش/ رقابت منصفانه

 8 4,40 2,81 ذینفع محوری

 1 4,77 4,13 شده/شفافیتمالی ارائهشفافیت در اطالعات

 3 3,94 4,91 زیست/تغییرات اقلیمیتأثیر بر محیط

 15 3,87 1,82 موادمصرفی و میزان مصرف مواد

 11 3,98 2,96 میزان و شدت مصرف انرژی

 12 3,66 3,20 میزان مصرف آب

 5 4,29 4,48 های جویمیزان انتشار آالینده

 17 3,69 2,08 ی و قوانین استخدامییارتباطات کارگری و کارفرما

 6 4,21 4,31 کاریو سالمتایمنی بهداشت 

 16 3,73 2,04 آموزش و توانمندسازی کارکنان

 18 3,68 1,24 عدالت در بین کارکنان/شرایط کار و حمایت اجتماعی

 21 3,00 1,08 کارکنان متنوع )جنسیت/قومیت/...(

 23 1,34 1,75 استفاده از کودکان کارعدم

 22 1,44 1,77 استفاده از کار اجباریعدم

 9 3,15 4,07 های جبرانیکار اخالقی/ وجود رویهوسبک

 20 3,05 1,85 تعامل با جامعه محلی/ اشتغال محلی

 13 3,16 3,40 تأمیناجتماعی در زنجیرهترویج مسئولیت

 19 2,97 2,02 تعامل با جامعه محلی

 14 3,81 2,51 اقدامات ضدفسادکاری

 10 3,82 3,31 کنندهتوجه به سالمت مصرف

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ادامه ماتریس اهمیت نهایی موارد با اهمیت با تلفیق اولویت ذینفعان و مدیران شرکت
 
 

 ذینفعان کلیدی پرسشنامه برداشت ذینفعان سازمان از اقدامات مسئوالنه

 ردیف
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1 
تصویر 

 کلی

1 
چه میزان از سرعت پاسخگویی مسئولین پتروشیمی 

 نوری رضایت دارید؟
           

2 
رضایت شما از نحوه پاسخگویی مسئولین پتروشیمی 

ت؟نوری چقدر اس  
           

3 
-رضایت شما از میزان در دسترس بودن )تلفنی

باشد؟حضوری( مسئولین پتروشیمی چه اندازه می  
           

4 
های ارسالی پتروشیمی تا چه میزان از ارائه پاسخ به نامه

 نوری رضایت دارید؟
           

5 
های مسئوالنه پتروشیمی نوری تا چه میزان از برنامه

طالع دارید؟ا  
           

6 

کلیه "از نظر شما گزاره فوق تا چه حد درست است 

عملیات و فرآیندهای پتروشیمی نوری بر پایه اصول 

؟"شوندکسب و کار اخالقی تعریف و اجرا می  

           



 ادامه ماتریس اهمیت نهایی موارد با اهمیت با تلفیق اولویت ذینفعان و مدیران شرکت
 

2 
مسئولیت 

 پذیری

7 
چه میزان از تصمیمات آینده و تغییرات در پتروشیمی 

باشد آگاه هستید؟ط با شما مینوری که موثر و مرتب  
           

8 
نقش پتروشیمی نوری در توسعه اقتصاد محلی را 

نمایید؟چگونه ارزیابی می  
           

9 
رضایت شما از رعایت شئونات و کرامت انسانی در 

باشد؟پتروشیمی نوری چه میزان می  
           

10 
را چگونه  رعایت نظم و انضباط در پتروشیمی نوری

کنید؟ارزیابی می  
           

11 
اقدامات پتروشیمی نوری را جهت کمک به توسعه 

کنید؟های منطقه چگونه ارزیابی میزیرساخت  
           

12 
-اقدامات پتروشیمی نوری در راستای ترویج مسئولیت

کنید؟پذیری اجتماعی را چگونه ارزیابی می  
           

3 

همکاری 

با 

ادهاینه  

-امع

 المنفعه

13 
میزان مشارکت پتروشیمی نوری در تامین نیازهای 

کنید؟مرتبط با شما را چگونه ارزیابی می  
           

14 
میزان رضایت شما از خدمات رفاهی ارائه شده توسط 

باشد؟پتروشیمی نوری چه میزان می  
           

15 
شی در های ورزپشتیبانی پتروشیمی نوری از فعالیت

کنید؟منطقه را چگونه ارزیابی می  
           

16 
های قابل میزان استفاده پتروشیمی نوری از توانمندی

کنید؟ارائه توسط شما را چگونه ارزیابی می  
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4 

گزارش 

دهی و 

اطالع 

 رسانی

17 
های مرتبط توسط موقع گزارشرضایت شما از ارسال به

باشد؟می پتروشیمی نوری چه میزان  
           

18 
های مرتبط رضایت شما از واقعی و دقیق بودن گزارش

باشد؟با توسط پتروشیمی نوری چه میزان می  
           

19 
های مرتبط توسط رضایت شما از کامل بودن گزارش

 پتروشیمی نوری چه میزان است؟
           

20 
بط توسط های مرترضایت شما از شفاف بودن گزارش

 پتروشیمی نوری چه میزان است؟
           

21 

میزان سودمندی و مفید بودن اطالعات ارائه شده در 

 سایت اینترنتی پتروشیمی نوری را چگونه ارزیابی 

کنید؟می  

           

22 

میزان سودمندی و مفید بودن اطالعات ارائه شده در 

ارزیابی  بروشورهای شرکت پتروشیمی نوری را چگونه

کنید؟می  

           

5 

-فعالیت

های 

زیست 

 محیطی

23 
اقدامات پتروشیمی نوری را در ارتباط با کاهش 

کنید؟حوادث را چگونه ارزیابی می  
           

24 
های میزان صدا و بوی نامطبوع حاصل از فعالیت

کنید؟پتروشیمی نوری را چگونه ارزیابی می  
           

25 

پتروشیمی نوری را در ارتباط با کاهش  اقدامات

مخاطرات مرتبط با سالمتی و بهداشت چگونه ارزیابی 

کنید؟می  
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26 
اقدامات پتروشیمی نوری را در ارتباط با کاهش انتشار 

کنید؟آلودگی و گازهای سمی چگونه ارزیابی می  
           

27 
ی سبز اقدامات پتروشیمی نوری را در توسعه فضا

کنید؟چگونه ارزیابی می  
           

28 
های چه میزان از مشارکت پتروشیمی نوری در فعالیت

محیط رضایت دارید؟آموزشی مرتبط زیست  
           

29 
اقدامات پتروشیمی نوری را در راستای کاهش 

کنید؟آالیندگی و انتشارات جوی چگونه ارزیابی می  
           

30 
ت پتروشیمی نوری در راستای کاهش میزان و اقداما

کنید؟شدت مصرف انرژی را چگونه ارزیابی می  
           

31 

اقدامات پتروشیمی نوری در راستای مصرف بهینه سایر 

گاز و ... را چگونه ارزیابیوطبیعی نظیر آبمنابع  

کنید؟می   

           

32 
کمک به حفظ اقدامات پتروشیمی نوری را در راستای   

کنید؟های زیستی چگونه ارزیابی میگونه  
           

33 
اقدامات پتروشیمی نوری را در راستای کاهش پسآب و 

کنید؟یا کاهش اثرات مخرب پسآب چگونه ارزیابی می  
           

34 
اقدامات پتروشیمی نوری را در راستای کاهش پسماند 

کنید؟چگونه ارزیابی می  
           

35 
اقدامات پتروشیمی نوری را در راستای کاهش نشت 

کنید؟محصوالت تولیدی فرار چگونه ارزیابی می  
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 نظرات پرسشنامه برداشت ذینفعان سازمان از اقدامات مسئوالنه

 ردیف
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 تصویر کلی 1

میزان از سرعت پاسخگویی مسئولین پتروشیمی نوری رضایت دارید؟چه  1        

       رضایت شما از نحوه پاسخگویی مسئولین پتروشیمی نوری چقدر است؟ 2

باشد؟حضوری( مسئولین پتروشیمی چه اندازه می-رضایت شما از میزان در دسترس بودن )تلفنی 3        

های ارسالی پتروشیمی نوری رضایت دارید؟سخ به نامهتا چه میزان از ارائه پا 4        

های مسئوالنه پتروشیمی نوری اطالع دارید؟تا چه میزان از برنامه ۵        

۶ 
کلیه عملیات و فرآیند های پتروشیمی نوری بر پایه اصول "از نظر شما گزاره فوق تا چه حد درست است 

؟"شوندیکسب و کار اخالقی تعریف و اجرا م  
      

2 
 مسئولیت

 پذیری

باشد آگاه هستید؟چه میزان از تصمیمات آینده و تغییرات در پتروشیمی نوری که موثر و مرتبط با شما می 7        

نمایید؟نقش پتروشیمی نوری در توسعه اقتصاد محلی را چگونه ارزیابی می 8        

باشد؟سانی در پتروشیمی نوری چه میزان میرضایت شما از رعایت شئونات و کرامت ان 9        

کنید؟رعایت نظم و انضباط در پتروشیمی نوری را چگونه ارزیابی می 10        

کنید؟های منطقه چگونه ارزیابی میاقدامات پتروشیمی نوری را جهت کمک به توسعه زیرساخت 11        

کنید؟پذیری اجتماعی را چگونه ارزیابی مییج مسئولیتاقدامات پتروشیمی نوری در راستای ترو 12        
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3 

همکاری با 

 نهادهای

المنفعهعام   

کنید؟میزان مشارکت پتروشیمی نوری در تامین نیازهای مرتبط با شما را چگونه ارزیابی می 13        

باشد؟ان میمیزان رضایت شما از خدمات رفاهی ارائه شده توسط پتروشیمی نوری چه میز 14        

کنید؟های ورزشی در منطقه را چگونه ارزیابی میپشتیبانی پتروشیمی نوری از فعالیت 1۵        

1۶ 
-های قابل ارائه توسط شما را چگونه ارزیابی میمیزان استفاده پتروشیمی نوری از خدمات و توانمندی

 کنید؟
      

4 

هیدگزارش  

و اطالع  

 رسانی

باشد؟های مرتبط توسط پتروشیمی نوری چه میزان میما از ارسال به موقع گزارشرضایت ش 17        

باشد؟های مرتبط با توسط پتروشیمی نوری چه میزان میرضایت شما از واقعی و دقیق بودن گزارش 18        

های مرتبط توسط پتروشیمی نوری چه میزان است؟رضایت شما از کامل بودن گزارش 19        

های مرتبط توسط پتروشیمی نوری چه میزان است؟رضایت شما از شفاف بودن گزارش 20        

21 
 میزان سودمندی و مفید بودن اطالعات ارائه شده در سایت اینترنتی پتروشیمی نوری را چگونه ارزیابی

کنید؟می  
      

22 
بروشورهای شرکت پتروشیمی نوری را چگونه میزان سودمندی و مفید بودن اطالعات ارائه شده در 

 کنید؟ارزیابی می
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنید؟اقدامات پتروشیمی نوری را در ارتباط با کاهش حوادث را چگونه ارزیابی می 23        

کنید؟را چگونه ارزیابی می های پتروشیمی نوریمیزان صدا و بوی نامطبوع حاصل از فعالیت 24        

2۵ 
اقدامات پتروشیمی نوری را در ارتباط با کاهش مخاطرات مرتبط با سالمتی و بهداشت چگونه ارزیابی 

کنید؟می  
      

کنید؟می اقدامات پتروشیمی نوری را در ارتباط با کاهش انتشار آلودگی و گازهای سمی چگونه ارزیابی 2۶        
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های فعالیت

 زیست

محیطی   

کنید؟قدامات پتروشیمی نوری را در توسعه فضای سبز چگونه ارزیابی میا 27        

محیط رضایت دارید؟های آموزشی مرتبط زیستچه میزان از مشارکت پتروشیمی نوری در فعالیت 28        

د؟کنیاقدامات پتروشیمی نوری را در راستای کاهش آالیندگی و انتشارات جوی چگونه ارزیابی می 29        

کنید؟می اقدامات پتروشیمی نوری در راستای کاهش میزان و شدت مصرف انرژی را چگونه ارزیابی 30        

31 
اقدامات پتروشیمی نوری در راستای مصرف بهینه سایر منابع طبیعی نظیر آب و گاز و ... را چگونه ارزیابی 

کنید؟می  
      

کنید؟های زیستی چگونه ارزیابی میدر راستای کمک به حفظ گونهاقدامات پتروشیمی نوری را  32        

33 
  اقدامات پتروشیمی نوری را در راستای کاهش پسآب و یا کاهش اثرات مخرب پسآب چگونه ارزیابی

کنید؟می  
      

کنید؟اقدامات پتروشیمی نوری را در راستای کاهش پسماند چگونه ارزیابی می 34        

کنید؟اقدامات پتروشیمی نوری را در راستای کاهش نشت محصوالت تولیدی فرار چگونه ارزیابی می 3۵        

  

 



 
 



 177    /     اجتماعیاجرای مسئولیت 3فصل   
 

 

 

 :ینور یمیشرکت پتروش یبرا تیموارد با اهم. 12-3

با توجه به اصول ی براساس جدول فوق و نور یمیشرکت پتروش یبرا تیموارد با اهم

 :شده است یبندشرح زیر اولویت، بهنفعانیرکت و ذش دگاهیکار مسئوالنه، از دوکسب

 ارائه شده یمالدر اطالعات تیشفاف 

 یاقتصاد یعملکرد مال 

 یطیمحستیز راتیتاث  

 مدارکار اخالقورقابت منصفانه و کسب 

 یجو یهاندهیآال 



 اجتماعی شرکتی و مسئولیتپایداری /         178
 

  1فاصله لیتحل یاجرا .3-13

در سراسر  هکدر حالی ست؛ استاندارد دان ترین راهنمایتوان مهماستاندارد را می 7بند 

 ، راهنمای اجرایی ارائه شده است. 26000استاندارد ایزو 

لیدی برای راهنمای ک بندکه در این  توجه ویژه کنند؛ چرا 1-7بند خوانندگان باید به 

 اجرای استراتژی ارائه شده است. 

ر مبنای بتوانند ها میدر استاندارد بیان شده است که در بسیاری از موارد، سازمان

سترش گهای موجود در سازمان، امور خود را ها، ساختارها و شبکهمشیها، خطسیستم

را  ئوالنهمس اجتماعی را عملی کنند؛ گرچه برخی از اقداماتدهند، تا استراتژی مسئولیت

ل مختلف و ها به عوامهای جدید نیز انجام داد، یا در هنگام انجام آنشیوهتوان بهمی

 ی توجه کرد. ترگسترده

وری را توان بهرهپیشنهاد شده است، با تحلیل دقیق فاصله می 1-7بند طبق آنچه در 

ست، تا شاید امیان نیامده وجوداین، از تحلیل فاصله در استاندارد سخنی بهافزایش داد؛ با

ز بخشی ا 10-3استاندارد یک استاندارد سیستم مدیریتی تفسیر شود. در جدول  این

 نشان داده شده است. شرکت فرضی مورد بررسیله تحلیل فاص

 وجود داشته باشد: زیردر یک تحلیل فاصله مؤثر باید موارد 

 شده از سوی رهبری ارشد سازمان. ها و اهداف مشخصمشیارجاع به خط 

  اجتماعی، های ارتباطی درگیر در امر مسئولیتکلیه شبکهتحلیل جامع 

  نونی ها و دستاوردهای کاهکارها، سیستمها، رها، طرحمشیخطتحلیل کلیه

رتبط ممشی، سیاست و اهداف اجتماعی، با توجه به خطدر ارتباط با مسئولیت

 .اجتماعیبا مسئولیت

 باشند. می منتج از دو مورد قبلتحلیل فاصله که  مستندات و گزارشات 

                                                           
1 Gap analysis 
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 صلهاجتماعی در تحلیل فاهای مرتبط با مسئولیتشناسایی ویژگی .10-3جدول 

مسئولیت 

 اجتماعی
 هامثال

 هاشبکه

، که با مشارکت عملیاتی های، اصناف و عضویت در گروهذینفعانشناسایی 

اطالعات  ریزی وبرنامهعمومی، ، روابطHSE کنند:سازمان فعالیت می

مالی، حاکمیت،  امور، برداری()بهره انسانی، عملیات، منابعمدیریت

 و....بازاریابی، حقوقی 

 ماتالزا

نامه )در ابعاد الزامات حقوقی شامل: الزامات قانونی، مقرراتی، صدور رضایت

، شرکتی، گروهی انسایر الزامات: صنفی، مشتری المللی(محلی، ملی و بین

 و ...

 المللی، استانداردهای صنعتی، عرف محلی و ...هنجارهای بین هنجارها

 هاسیستم
های اطالعاتی، سیستم ی، سیستمهای نظارتهای مدیریتی، سیستمسیستم

 حکومتی و ...

 هامشیخط
مشی ، خطHSE کیفیت و مشیاجتماعی، خطمشی مسئولیتخط

 حمایتی و ... هایمشیاستخدامی، خط

 عملیاتی، فرآیندهای قراردادی و ... هایفرآیند استخدام، فرآیند فرآیندها

ها یا طرح

 اقدامات

مثل کمیته  ر واحدهای مختلف سازمانیشده داقدامات تعریفمشارکت در 

دهی درباره عملکرد برای گزارش  GRIحسابرسی، استفاده از استاندارد 

 اجتماعی و ...مسئولیت

های داوطلبانه مرتبط با وری انرژی، طرحهای بهره، طرحپسماندمدیریت

 کارکنان

 منشورهای سازمانی، ساختار شرکتی و ... ساختارها

 

در تحلیل  از سوی رهبری ارشد سازمانتنظیمی  ها و اهدافمشیطارجاع به خ (1

ها و اهداف ایجادشده در جریان خودارزیابی ارجاع مشیصورت مداوم به خطفاصله باید به

توانیم ترتیب میداده شود؛ فرآیند خودارزیابی در فصل دوم توضیح داده شد. بدین

 اجتماعی را تعریف کنیم.استراتژی مسئولیت
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ها و دستاوردهای ها، راهکارها، سیستمها، طرحمشیها، خطتحلیل جامع شبکه (2

و اهداف مرتبط  هامشی، سیاستاجتماعی، با توجه به خطکنونی در ارتباط با مسئولیت

اجتماعی و دیگران در های مسئولیت کمیته معموالً این تحلیل را  .اجتماعیبا مسئولیت

های مدنظر که این تحلیل به متخصصانی در حوزه دهند، چرافرآیند خودارزیابی انجام می

های کنونی سازمان ها و فعالیتنیاز دارد. هدف اولیه از انجام این تحلیل، شناسایی تالش

 اجتماعی است.در حوزه مسئولیت

و  1دو مورد قبل )موارد های میان سند تحلیل فاصله که جزئیات مربوط به تفاوت (3

آل در ما معموالً فاصله میان عملکرد کنونی، مطلوب و ایده ای داده است.را در خود ج (2

کنیم. عملکرد مطلوب عبارت است از عملکردی که اجتماعی را ارزیابی میحوزه مسئولیت

آل بر اجتماعی داشته باشد. عملکرد ایدهخواهد در مسیر رسیدن به مسئولیتسازمان می

و دیگر منابع مرتبط )مثل  26000ده در استاندارد ایزو شهای ارائهمبنای تمام راهنمایی

شود. معموالً فاصله ممکن( مشخص می مسئوالنه بندی با توجه به بهترین اقداماترتبه

 مطلوب، فاصله میان عملکرد کنونی و عملکرد مطلوب است.

که برای تمام شرایط  صحیح فردی برای انجام یک تحلیل فاصلهکار منحصر بههیچ راه

این تحلیل را انجام داد: با  زیرصورت توان بهناسب باشد وجود ندارد. باوجوداین، میم

اجتماعی که سازمان تاکنون مدنظر قرار داده است، توجه به موضوعات مرتبط با مسئولیت

به بررسی ابعاد مختلف عملکرد کنونی سازمان در حوزه  های اجتماعیکمیته مسئولیت

 ازد. پرداجتماعی میمسئولیت

سازمان در هنگام توجه به موضوعات اصلی مراجعه  هایآلایدهبه  کمیتهسپس آن 

اند بررسی فهرست شده 26000کند؛ بگذارید تمام مواردی را که در استاندارد ایزو می

با انجام این تحلیل، فاصله میان عملکرد مطلوب و عملکرد موجود  صورت عمده،کنیم. به

گسترده  حجمکار را در یک شود. معموالً اینت اصلی مشخص میحوزه موضوعاسازمان در 

د و منسجم و قابل مدیریت کنند. مثالی از مندهند، تا نتیجه حاصل را نظامانجام می

 نشان داده شده است.  11-3جدول  موردمطالعه در فرضی تحلیل فاصله در شرکت
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 5-3 کادر

 26000 ایزو ابزار و/  اقدامات/  عملکردهاو  فاصله لیو تحل هیتجز

به آن  26000 زویآنچه در ا انیفاصله م لیبه تحل یالمللنیب یهااز سازمان یاریبس

اند. هدف پرداخته داریپاتوسعه نهیپرداخته شده با عملکردها/اقدامات/ابزار در زم

ها است که سازمان ییابزارها استاندارد با اقدامات/ نیا ییفاصله همسو لیتحل نیا

 یهاازمانـس نیاز ا یاکنند. پارهیاده مـفآن است زا دارـیپاوسعهـبه ت لین یراـب

اند تا از بسته زویا انینامه متفاهم کیاند که رفته شیحد پ نیتا ا یحت یالمللنیب

عنوان مثال سازمان ملل و سازمان حاصل کنند. به یشتریب نانیاطم یهماهنگ نیا

 دارند. ییهانامههمتفا نیچن زویکار با ا یالمللنیب

 

 در شرکت فرضی موردبررسیاجتماعی مسئولیتفاصله  مثالی از تحلیل .11-3جدول 

 واستاندارد ایز

یا دیگر 26000

 منابع

عملکرد 

 مطلوب
 فاصله عملکرد کنونی

اصول مسئولیت 

 4بنداجتماعی )

 استاندارد( .

گرچه فهرست ..."

قطعی از اصول 

اجتماعی مسئولیت

وجود ندارد، 

ها باید به سازمان

هفت اصل بیان 

شده در این 

قسمت و نیز به 

اصولی که مختص 

هر یک از 

موضوعات هستند 

اند آمده 6 بندو در 

 "..احترام بگذارد.

شامل تمام 

مطرح  اصول

شده در خط 

مشی استاندارد 

 26000ایزو 

شود؛ هدف می

این است که 

اصول مزبور در 

فرهنگ سازمانی 

و نحوه انجام 

های تفعالی

تجاری ادغام 

 شود.

 

مشی کنونی در خط

QEH&S کیفیت( 

زیست، بهداشت ،محیط

بیان شده و ایمنی( 

 شتریماست، که ما 

مدار هستیم و با تمام 

مقررات منطبق 

هستیم.بخش منابع 

انسانی سازمان، برای 

رعایت رفتارهای 

اخالقی از سوی 

ها نیروهای فروش، آن

 دهد.را آموزش می

ونی مشی کندر خط

QEH&S،  به تمام

موضوعات مرتبط با 

اصول هفتگانه 

اجتماعی که مسئولیت

 6 بندیا  4 بنددر 

اند توجه نشده آمده

 است.

گانه  7ما ظاهراً اصول 

یا  4بندمطرح شده در 

شده در اصول مطرح

را به بخشی از  6 بند

فرهنگ سازمانی خود 

 .ایمتبدیل نکرده
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 شرکتی. حاکمیت

در ( 2-6بند )

اط با موضوع ارتب

 شرکتیحاکمیت 

در سراسر 

 استاندارد

بحثهایی مطرح 

 .شده است

از راهنمای 

مسئولیت 

اجتماعی 

استاندارد ایزو 

پیروی  26000

 کنید

 

سازمان در حال حاضر 

هیأت مدیره، 

مدیرعامل و کمیته 

سازمان  دارد. راهبری

ما با الزامات قانونی 

 هماهنگی دارد.

ساختار مدیریتی شرکت 

حاضر بر مبنای در حال 

الزامات قانونی و 

گیری مشتری تصمیم

 محور قرار گرفته است.

تمام عوامل مرتبط با 

اجتماعی در مسئولیت

ساختار مدیریتی 

شرکت، بررسی رسمی 

 اند.نشده

 

های موجود، از تحلیل فاصله پیروی کردن الزامات جدید در سیستمتوان با یکپارچهمی

های کنونی، در صورت مناسب ردن این الزامات با سیستمککنیم. نکته کلیدی یکپارچه

 ایجادهای جدیدی ها ناکافی هستند، باید سیستمهاست؛ اگر این سیستمبودن این سیستم

 شوند. 

از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تعامل با ذینفعان و حوزه تأثیرگذاری سازمان 

خاطر است که حوزه اینوزه تأثیرگذاری نیز بهبرانگیز باشد؛ اشاره به حتواند چالشمی زیرا

 صورت پایدار گسترش دهد.های سازمان را بهتواند حوزه مسئولیتتأثیرگذاری می

 امکانموجود در صورت های سیستم و ارتقای کارگیریبه . 14-3 

اند تا براساس ویق شدهها تشسازمان، استاندارد اینطور که قبالً اشاره کردیم، درهمان

خود را انجام دهند. این توصیه نسبت به آنچه در مسئوالنه های موجود اقدامات سیستم

رشد  هایی برای ها معموالً سیستم. سازمانرسدنظر میبهتر قوی شد،نشان داده میابتدا 

خواهیم که ها دارند. اگر میدیریت، ارتباطات و دیگر فعالیتتوسعه استراتژی، مو 

ها استفاده کنیم. اجتماعی بازدهی داشته باشد، باید از این سیستمیتسازی مسئولیکپارچه

بگذارید این مسأله را با مثالی که احتماالً بیشترین ارتباط را با خوانندگان کتاب دارد، 

 های مدیریتی مطرح کنیم. یعنی با توجه به سیستم
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  26000ایزو های مدیریتی موجود همراه با استاندارد استفاده از سیستم. 3-15

ها طیف ها، از نوعی سیستم مدیریتی برخوردار هستند. این سیستمبیشتر سازمان

 دهند. های بسیار پیچیده را تشکیل میهای ویژه تا سیستمای از سیستمگسترده

های مدیریتی مؤثری نیاز دارند، تا از راهنمای موجود ها به سیستمعقیده ما سازمانبه

هایت استفاده را ببرند. باوجوداین، ما باید نظر خود را شفاف بیان کنیم. استاندارد ناین در 

از استاندارد ایزو برخوردار باشند یا گواهینامه  ی مدیریتیهانیازی نیست که سیستم

صورت قاطعانه توانیم بههای مدیریتی باید مؤثر باشند. میدریافت کرده باشند؛ سیستم

، ایزو 14001های مدیریتی مناسب، مثل ایزو سیستمهایی که از بگوییم، که سازمان

9001 ،SA8000  وOHSAS18001 ها برای توانند از این سیستمبرخوردار هستند، می

 استفاده کنند.  26000شده در استاندارد ایزو اجرای راهنمای ارائه

های مدیریتی که قابلیت دریافت گواهینامه همچنین باید تأکید کنیم که سیستم

پیروی   26000شده در استاندارد ایزو های ارائهها از راهنماییاندارد را دارند و در آناست

که این استانداردها  چرا کنند.را پیدا نمی 26000شود، قابلیت دریافت گواهینامه ایزو می

، ایزو 14001شده هستند؛ اجازه بدهید که نحوه استفاده از استانداردهای ایزو شناخته

بررسی   26000شده در استاندارد ایزو را برای اجرای راهنمای بیان SA8000و  9001

 کنیم. 

ای که باید به آن اشاره کنیم آن است که استفاده از راهنمای موجود در اولین نکته

های مدیریتی موجود معنای افزودن چند موضوع مهم در سیستم، به26000استاندارد ایزو 

 نیست.

همراه  ییکردهایها و رومعموالً با شبکه یتیریمد یهاستمیس نکته آن است که نیدوم

 کنند جادیا را یمشکالتیا  ، 26000 زویا یراهنما یتوانند در هنگام اجرایهستند، که م

 . کنند لیتسه را آن یاجرا ای و

 با رااجتماعی ولیتـشکلی بهینه مسئوان بهـتالی آن است که میـزیت احتمـم

یکپارچه کرد؛ مشکل احتمالی آن است که اجرای استاندارد  دیگر های مدیریتیسیستم

 . را متاثر کند 26000استاندارد ایزو  میزان اثربخشی تواندمی 14001ایزو 
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در اجرای راهنمای  14001ای از نحوه استفاده از استاندارد ایزو خالصه12-3در جدول 

 آورده شده است. 26000ایزو 

 26000برای اجرای استاندارد ایزو  14001اده از استاندارد ایزو راهنمای استف . 12-3جدول 

بند 

 استاندارد
 نام

بندهای 

مرتبط در 

استاندارد 

 26000ایزو 

 نظرات

1-4 
 الزامات کلی

 
 7 بند

-زیستبر محدوده مدیریت بنددر این 

 تمرکز شده است. (EMS) محیطی

آل برای ای ایدهاین محدوده، محدوده

 .است گذاریتأثیرتعریف حوزه

باید به این نکته توجه داشته باشیم که حوزه 

تأثیرگذاری )با در نظر گرفتن تمام زنجیره 

تر از آن چیزی است که ارزش(، وسیع

 در نظر دارند. 14001کاربران ایزو 

2-4 

 مشیخط

زیست 

 محیطی

 6و 4 بند

 

های مدیریت تواند سیستمرهبری ارشد می

مشی تا خطدهد،  استقرارمحیطی را زیست

 اجتماعی شکل بگیرد.مسئولیت

شده مشی باید بر مبنای اصول بیاناین خط

ارائه شود و باید به موضوعات اصلی  4 بنددر 

 اند توجه کند.آمده 6 بندکه در 

1-3-4 

های جنبه

زیست 

 محیطی

 6بند

برای ایجاد  هاها از این جنبهسازمان

 هایبندی جنبهبندی و اولویتفهرست، رتبه

 هایکنند؛ جنبهمحیطی استفاده میزیست

توان ارزیابی ریسک و محیطی را میزیست

راهکار مدیریتی تلقی کرد. همین رویکرد را 

توان در ارتباط با دیگر نظر میبا دقت

 کار گرفت.به 6 بندموضوعات مهم مطرح در 
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2-3-4 

الزامات 

حقوقی و 

 سایر الزامات

 6بند

تی از الزامات این الزامات در واقع فهرس

ها( و نامهقوقی )قانونی، مقرراتی، رضایتح

الزامات غیرحقوقی سازمان )مثل الزامات 

توان از شرکتی و مشتری( هستند. می

همین الزامات در ارتباط با موضوعات مهم 

 نیز استفاده کرد. 6بندشده در بیان

3-3-4 
اهداف و 

 هابرنامه

 7و 6 بند

 

 

محیطی ی زیستاین مؤلفه در بطن ارزیاب

هایی برای قرار دارد و شامل اهداف و برنامه

توان به می شود.سازی میتداوم بهینه

سادگی از این مؤلفه برای اجرای دیگر 

اجتماعی که موضوعات مرتبط با مسئولیت

شده استفاده کرد و با استفاده بیان 6 بنددر 

شده در توان اهداف بیاناز همین مؤلفه می

 نظر گرفت. را در 7بند 

1-4-4 

ها، نقش

 مسئولیتها

 ساختارو 

 3-4 بند

 و

 2-6 بند

ها برای استفاده از این مؤلفه، باید سازمان

سازمانی را چارتها و ها، مسئولیتنقش

تعریف کنند، این مؤلفه را مستند کنند و در 

 چارتها و ها، مسئولیتارتباط با نقش

 سازمانی به دیگران توضیح بدهند.

ن از همین مؤلفه در ارتباط با دیگر توامی

نیز  6 بند شده درموضوعات اصلی مطرح

آل برای استفاده کرد؛ این بخش محلی ایده

اجتماعی های تعریف تیم اجرای مسئولیت

توان به است. همچنین در این بخش می

نحوه مدیریت تیم مدیریتی سازمان توجه 

 (2-6 بند) کرد.

2-4-4 

صالحیت، 

آموزش و 

 یآگاه

 .7و  6بند 

 کادرهای

 14و  9-7 

توان از این مؤلفه در ارتباط با تمام می

اجتماعی موضوعات مهم مرتبط با مسئولیت

های استاندارد، در تمام قسمت استفاده کرد.

 بر اهمیت آموزش تأکید شده است.
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 ارتباطات 3-4-4
 7و 5بند 

 

توان برای برقرای ارتباط با از این مؤلفه می

های ختلف سازمان و با طرفهای مبخش

 و بیرونی)بیرون از سازمان( استفاده کرد

در  6 بندتمام موضوعات مهم مطرح در 

اجتماعی را در نظر ارتباط با مسئولیت

، این مؤلفه هنگامی که حالاینگرفت. با

نفعان بحث الزامات مربوط به ارتباط با ذی

 کند؛شود ضعیف عمل میبیرونی مطرح می

ساختن هدف برقراری تعامل با ردهبرای برآو

 بندبر اساس  عملیاتی  ارتباطاتنفعان و ذی

 شود. تیمؤلفه تقو نیا دیاستاندارد، با 7و  5

 وجود ندارد مستندسازی 4-4-4

توان مستندسازی را گسترده کرد و از آن می

در ارتباط با دیگر موضوعات اصلی مطرح 

ر، خاطهمیناستفاده کرد. به 6 بند شده در

شی سازمانی مبرخی اسناد خاص، مثل خط

 باید ایجاد و حفظ شوند.

5-4-4 
 کنترل

 مستندات
 وجود ندارد

توان این مؤلفه را گسترش داد، تا دیگر می

را در  6 بندشده در موضوعات اصلی مطرح

 بر گیرد.

6-4-4 
کنترل 

 عملیاتی
 6بند

استفاده از این مؤلفه مستلزم آن است که 

های فیزیکی، فرآیندی و ترلسازمان، از کن

شکل مؤثری، سازمانی برخودار باشد، تا به

محیطی خود را مدیریت های زیستجنبه

توان این مؤلفه را گسترش داد، تا می کند.

 این بندشده دردیگر موضوعات اصلی مطرح

 شده درگرچه مؤلفه مطرح را در بر گیرد.

های به کنترل خرید و کنترل 6-4-4 بند

کند، ولی این رویکرد به دی اشاره میقراردا

ای که حوزه تأثیرگذاری را پوشش اندازه

 گسترده نشده است. ،دهد
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7-4-4 

آمادگی و 

واکنش 

 اضطراری

 6 بند

توان این مؤلفه را گسترش داد، تا دیگر می

را در  این بندشده در موضوعات اصلی مطرح

تواند ن، چالش مزبور میـودایـباوج رگیرد.ـب

هیت شرایط اضطراری نهفته باشد، به در ما

خاطر سازمان باید با موضوعات اصلی همین

مواجه شود. مثالً  6 بندشده در مطرح

های فراخوانی محصول )موضوعات چالش

رایط ـکننده( یا شمرتبط با مصرف

توانند بشر میراری مربوط به حقوقـاضط

کامالً متفاوت از شرایط اضطراری مرتبط با 

 بندمحیطی باشند؛ یعنی این تمسائل زیس

 برای توجه به این شرایط نیز کارایی دارد.

1-5-4 
نظارت و 

 ارزیابی

 6 بند

 بند و

 2-7-7 

را گسترش داد تا دیگر  بندتوان این می

را نیز  6 بندشده در موضوعات اصلی مطرح

، باید بندبرای اجرای دقیق این  در بر گیرد.

ست های مهم زینظارت کافی بر جنبه

ود داشته باشد. در تمام ـی وجـمحیط

، به نظارت 26000های استاندارد ایزو بخش

به  2-7-7 بندارجاع داده شده است؛ و 

 اجتماعی اختصاص دارد.نظارت بر مسئولیت

2-5-4 

ارزیابی 

انطباق 

سازمان با 

مقررات و 

 استانداردها

 7و 6 بند

 

 گریرا گسترش داد تا دبند  نیتوان ایم

 زیرا ن 6 بندشده در مطرح یاصلموضوعات 

استفاده از  یهااز چالش یکی. ردیدر بر گ

در  یاجتماعتیدر حوزه مسئولبند  نیا

 یسازنهیبه یو استفاده از راهکارها نشیگز

 یاز راهکارها کی چیکه ه نهفته است؛ چرا

شده مطرح یموجود، به تمام موضوعات اصل

ه ـوجـت یاعـاجتمتیولـوزه مسئــدر ح

  .کنند ینم
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با توجه به اندازه و موقعیت سازمان، استفاده 

ترکیبی از راهکارهای اجرایی و حسابرسی 

 ضروری است.

3-5-4 

عدم انطباق، 

اقدامات 

اصالحی و 

 پیشگیرانه

 وجود ندارد

توان این مؤلفه را گسترش داد، تا دیگر می

را در شده در این بند موضوعات اصلی مطرح

پیشگیری از مشکالت و بر  بنداین  بر گیرد.

یک رویکرد  وها تمرکز کرده است، اصالح آن

توان از آن در که می ارائه دادهای ریشه

 مواجهه با هر نوع مشکلی استفاده کرد.

4-5-4 
مدیریت 

 اسناد
 وجود ندارد

توان این مؤلفه را گسترش داد، تا دیگر می

را در  این بنددر  شدهموضوعات اصلی مطرح

بودن و ن مؤلفه بر دردسترسای بر گیرد.

تحت حفاظت قرار داشتن اسناد تمرکز کرده 

 است.

5-5-4 
حسابرسی 

 داخلی

 7و 6 بند

 

را گسترش داد تا دیگر  بندتوان این می

را نیز  6بندشده در موضوعات اصلی مطرح

چالشی که در این مؤلفه وجود  در بر گیرد.

راهکارهای مناسب  ایجاد دارد، در گزینش یا

 برسی نهفته است.حسا

6-4 
بازنگری 

 مدیریت
 6بند

را گسترش داد تا دیگر  بندتوان این می

را نیز  6 بندشده در موضوعات اصلی مطرح

 در بر گیرد.

 

 9001:2015 زویاستاندارد ا با 26000ارتباط استاندارد ایزو . 16-3

یا خدمات(، )کاالها  خلق ارزشبرای کمک به سازمان در  9001:2015 استاندارد ایزو

ساختن الزامات حقوقی و سایر الزامات طراحی شده است. مشتریان و برآورده مندیرضایت

مچنین در شرایطی که سازمان باید اقدامات خود را در فرآیندهای ورودی، خروجی، ه

 تهای مدیریت کیفیهای نظارتی تقسیم کند، استاندارد سیستممعیار عملیاتی و سیستم
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تواند در هر فعالیتی کارایی داشته شود. رویکرد فرآیندی میمی هاندباعث ارتقای فرآی

، ستهیبایابیارزنفعان، توان به فرآیندهای تعامل با ذیباشد؛ از جمله این فرآیندها می

ی که در امسئوالنه تعیین حوزه تأثیرگذاری سازمان و مدیریت آن و دیگر اقدامات

براین، در استاندارد ایزو شده است اشاره کرد. عالوه ها تأکیدبر آن 26000استاندارد ایزو 

استاندارد  توان همین منطق را درو می بر ارتباط میان فرآیندها تأکید شده است 9001

 . استفاده کرد 26000ایزو 

تواند برای بررسی مشکالت مرتبط می 26000رسد که استاندارد ایزو ابتدا به نظر می

تواند برای اجرای می تاستاندارد کیفی یول (6-7 بندهای) .باشد مناسبکننده با مصرف

 کار گرفته شود.به 26000شده در استاندارد ایزو راهنمای ارائه

طراحی کردیم، برای  14001در این کتاب، مثل جدولی که در باال برای استاندارد ایزو 

مؤلفه  67 استاندارداینکه این بهایم؛ باتوجهجدولی طراحی نکرده 9001استاندارد ایزو 

تواند کار دشواری باشد. در عین حال، ما به و فرعی دارد، طراحی چنین جدولی میاصلی 

کار بگیرید و را به 14001شده برای استاندارد ایزو کنیم تا رویکرد معرفیشما توصیه می

و ایزو  9001شده در ذیل، جدولی برای استاندارد ایزو با استفاده از راهنمای کلی ارائه

 طراحی کنید. 26000

آن است که در صورت امکان اقدامات  9001نکته اصلی در استفاده از استاندارد ایزو 

 را انجام دهیم: زیر

 ابعاد 9001های موجود در استاندارد ایزو باید درک کنیم که در تمام مؤلفه ،

 ود دارند. برای مثال، در هنگامـاعی وجـاجتمربوط به مسئولیتـمختلف م

که مربوط به ارزیابی کاالی خریداری شده است،  3-4-7ارزیابی مؤلفه فرعی 

های شده از نگرانیبودن کاالی خریداریتواند با تشخیص عاریسازمان می

 اطمینان سود ببرد. اجتماعی، از این مرتبط با مسئولیت

 معترضنفعان صورت، سازمان احتماالً با مشتریان ناراضی و ذیدر غیراین 

های جوی بر سالمت افراد حوزه اثرات آالیندهکه مثالً  وبرو خواهد شد؛ چرار

 پیرامونی مورد سوال قرار گرفته است.
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 یندهای ابا فر 26000شده در استاندارد ایزو ساختن راهنمای ارائهیکپارچه

موجود و ایجاد مسئولیت جدید اجتماعی؛ یعنی در شرایطی که با هیچ 

یندهای ااجتماعی را اجرا کرد، فراتژی مسئولیتتوان استرفرآیندی نمی

اجتماعی شوند که مختص اجرای استراتژی مسئولیت طراحی و ایجاد خاصی

 باشند.

 یندها و مستندات، ا، فرتاجتماعی در سیستم کیفیسازی مسئولیتیکپارچه

های مجزا برای هر یک از مسائل مرتبط با مسئولیت جای ایجاد سیستمبه

 اجتماعی. 

 و مسئولیت  تر در سازمان، افراد مختلفی مسئول اجرای مسائل کیفیاگ

سازی ها برای هماهنگاجتماعی هستند، باید اطمینان حاصل کرد که آن

سازی استراتژی کنند و به یکپارچهها و ... تالش میها، نشستسیستم

 کنند. ها کمک مییندها و فعالیتامسئولیت اجتماعی در فر

 14001و استاندارد ایزو  9001ه کنید که استاندارد ایزو به این نکته توج ،

خاطر، شما همیناند؛ بهاشتراک گذاشتههای مختلفی را بهها و مؤلفهویژگی

ضمیمه این دو استاندارد وجود دارد استفاده توانید از نگاشت میانی که در می

صورت چهبه 12-3شده در جدول کنید، تا متوجه شوید که از راهنمای ارائه

 استفاده کرد.  9001توان در استاندارد ایزو می

 د که مبحث رضایت مشتری لزوما ارتباطی با رضایت و انتظار یدقت داشته باش

شده بیان 9001رضایت مشتری که در استاندارد ایزو  سازمان ندارد. ذینفعان

نیست. مشتریان یکی از  نفعانکلیه ذیدی ـمنایتـای رضـمعناست، به

تواند انتظار داشته باشد شوند و سازمان نمینفعان محسوب مییذ یهاوهگر

 نفعان خود را راضی کند.که تمام ذی

 بندی شوند و ارزش منافع نفعان توسط سازمان اولویتدر صورتی که ذی

 26000شده در استاندارد ایزو نفعان با توجه به راهنمای ارائهمدنظر ذی

 خواهد برد.ارزیابی شود، سازمان سود 
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 ظر نسازی کنید و از این حقیقت سود ببرید که کیفیت با آنچه مدآلایده

که اگر کیفیت وجود  رهبری ارشد سازمان است ارتباط نزدیک دارد؛ چرا

خاطر، هر همینبهگردد. ای میدچار مشکالت عدیدهنداشته باشد، سازمان 

شده از دمات ارائهاجتماعی با کیفیت کاالها و خچقدر که مفهوم مسئولیت

اجتماعی سوی سازمان یکپارچه شود و کاالها و خدمات در راستای مسئولیت

اجتماعی توجه بیشتری را به خود جلب وند، استراتژی مسئولیتـه شـارائ

 کند.می

 شده در هایی که برای اجرای راهنمای ارائهالبته نباید تصور شود که سیستم

اند، گواهینامه این استاندارد را رفته شدهکار گبه 26000استاندارد ایزو 

 کنند. دریافت می

 SA8000 بااستاندارد 26000 زویارتباط استاندارد ا. 17-3

، با هدف تحقق موارد SA8000المللی پاسخگویی اجتماعی معروف به استاندارد بین

 شده است: زیر طراحی 

شری و قوانین ملی در حوزه حقوق بالمللیبینارائه استانداردی بر مبنای هنجارهای

تواند از پرسنل یک شرکت، که به تولید کاال یا ارائه خدمات در آن شرکت کار، که می

ها قدرت نآمشغول هستند، در حوزه تأثیرگذاری و کنترل آن شرکت حمایت کند و به 

شده از شده از سوی شرکت و نیز افراد استخدامببخشد؛ این پرسنل شامل افراد استخدام

 بومیران ـزئی و کارگـکنندگان جنـرعی، تأمیـانکاران فـکنندگان، پیمنـوی تأمیـس

 شوند.می

حسابرسی است، که الزامات مرتبط با موارد  قابل یک استاندارد SA8000استاندارد 

کار اجباری، ایمنی و سالمت، جلوگیری از، کارکودکانتوجه به کند: را مشخص می زیر

مقررات توجه به ، ینژاد-یتیجنس ضیعدم تبعی، ن سازماندرو یهاانجمن یآزاد

توجه به پرداخت و جبران خدمت عادالنه در  و کاریساعاتتنظیم صحیح انضباطی، 
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احترام به حقوق انسانی و رعایت قوانین و مند نظامتیریمد یسازادهیپ، حقوق و دستمزدها

 .کار

فعان شده است؛ همچنین در ارتباط با نای به تعامل با ذیدر این استاندارد توجه ویژه

کنند، الزامات خاصی مطرح شده های مدیریتی که الزامات مزبور را اجرایی میسیستم

 است.

شده در استاندارد ها و رویکردهای مطرحتواند از ساختار، فرآیند، سیستمسازمان می

SA8000 26000رد ایزو شده در استاندااستفاده کند، تا به سایر موضوعات اصلی مطرح 

 توجه کرده باشد. 

هدف آن اجرای راهنمای ارائه  گویی ای طراحی شده است کهگونهاین استاندارد به 

  است. 26000شده در استاندارد ایزو 

شود و  تیرعا دیبا یکاریهاطیمح یها در تمامانسان ییباور که حقوق ابتدا نیا 

استاندارد قرار گرفته  نیباشند، در بطن ا ییگوپاسخ یرایپذ دیبا زیها نسازمان رانیمد

 است.

دهد که یرا م نانیاطم نیسازمان ا نفعانیو ذ انیبه مشتر SA8000 استاندارد

در خصوص کارکنان  ژهیوها بهانسان ییحقوق ابتدا نیتضم یبرا یسازماندرون یهاندیفرا

 شود.یم تیسازمان مربوطه رعا

استاندارد ایزو  6 بندت موضوع مهمی هستند که در این دو مورد، تنها دو مورد از هف

 اند. بیان شده 26000

ریزی در سازمان برای اجرای این استاندارد نیز ارزشمند است باوجوداین، برنامه 

ترتیب، اهمیت دارند(، بدین 9001و ایزو  14001طور که اجرای استانداردهای ایزو )همان

را دریافت  SA8000صورتی که گواهی استاندارد  ن )درآید تا سازماوجود میاین امکان به

وجه، تأثیر هیچهای مدیریتی بهکرده باشد( مطمئن شود که استفاده گسترده از سیستم

 های دریافتی سازمان نخواهد داشت. منفی بر وضع گواهینامه

ار سال در اختیمدت پنجرا به 9001گواهینامه استاندارد ایزو  فرضی موردبررسیشرکت

محیطی حل مشکالت زیستبرای کمک به 14001استاندارد ایزو  شرکت از این داشت؛ و



 193    /     اجتماعیاجرای مسئولیت 3فصل   
 

-ای در حوزه استانداردهای زیستگواهینامهمذکور  خود استفاده کرده بود؛ ولی شرکت 

 محیطی در اختیار نداشت. 

ساختن که امکان یکپارچه ای پیش رفته بودگونهبه شرایط آن سازمان در 

مدیریتی خود،  راهکارهایسازمان از این وجود داشت.  14001و  9001ی استانداردها

 استفاده کرده بود. نیز  26000سازی استاندارد ایزو برای یکپارچه

های شرکت که مسئول هماهنگی سیستم ریزی و اطالعات مدیریتمدیر برنامه

 :هایی را ایراد کردشرکت صحبتمدیریتی بود، در مجمع کارکنان 

نگرانی  26000صوص ایجاد سیستم مدیریتی جدید براساس استاندارد ایزو من در خ

دانستند که داشتم، ولی این نگرانی مبنای درستی نداشت. مدیران ارشد سازمان می

فقط یک راهنماست و ویژگی فنی جدید یا سیستم مدیریتی جدید  26000استاندارد ایزو 

 کند. ارائه نمی

های ما تحلیل فاصله را به خوبی انجام دهیم و از سیستمدانستند که اگر ها مینآ

صورت بهینه استاندارد را به این شده درتوانیم راهنمای ارائهکنونی خود استفاده کنیم می

سازی کنیم. باوجوداین، من باید تأیید کنم که استراتژی جدید در سازمان یکپارچه

بایسته، ما را برای تفکر و اقدام  و ارزیابینفعان شرکت، حوزه تأثیرگذاری آن، تعامل با ذی

 چالش کشید.اجتماعی بهمتفاوت در حوزه مسئولیت

 یاجتماعتیمسئول یاستراتژ یاجرا یراهکارها برا ایها ستمیس ریسا . انتخاب3-18

 تیمسئول یاستراتژ یکمک به اجرا یبرسد که برا جهینتنیسازمان شما به ا دیشا

 زویاستاندارد ا A مهیاست. در ضم ازین یاضاف یراهکارها ایها ستمیبه س یاجتماع

وجود دارد  یاجتماعتیدرباره مسئول یمختلف یهاها، راهکارها و روشستمیس، 26000

 ای هاستمیس، که سازمان قصد دارد یهنگام ها بحث شده است.درباره آن 8-7 بنددر  که

 :ردیرا در نظر بگ ریزموارد  دیارا انتخاب کند: ب یاجتماعتیمرتبط با مسئول ابزار

 مهیو ضم 8-7 بندشده در ارائه یراهنما A 

 یاجتماعتیولئمس در سازمانبلوغ 

 سازمان طیخاص مرتبط با شرا یازهاین 
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و چه از لحاظ  یاثربخش زانیچه از بعد م ،شدهفیوالنه تعرئاقدامات مس ریتاث زانیم -4

 در طول زمان  ریتاث

شده است، که  انیب 8-7 بند در:  A مهیو ضم 8-7 بندر شده دارائه یراهنما -1

برای ایفای  سازمان کی. یستن یشده الزامعنوان یهاراهکار ایها و ستمیاز س استفاده

 تعداد. کند اختراع اول از را چرخ که ندارد یلزوم ی،اجتماعیتولئمس نقش خود در زمینه

 سازمان که است ادیز آنقدر یجتماعاتیولئمس نهیزم در شدهاجرا یهاطرح و هاستمیس

ها در این های موفق از تجربه آنفته در سازمانریپذانجام اقدامات مطالعه با تواندیم

و  هاها تصمیم به طراحی مجدد سیستمتنها برخی از سازماناید. ـه استفاده نمـزمین

کرده است که  معیارهایی را فهرست  3-8-7بند گیرند. خود میهای مسئوالنه برای طرح

کنند. نکته مهم آن است که نخستین کمک میها یا راهکارها سیستمآگاهانه گزینش به

 4 بندشده در بودن با اصول بیانمعیار در گزینش سیستم یا راهکارهای مناسب، منطبق

 استاندارد است.

یکی دیگر از رویکردهای سودمند در  اجتماعی:سازمان در مسئولیت بلوغ -2

شده در اجتماعی که مکمل رویکرد مطرحب طرح و راهکار مرتبط با مسئولیتانتخا

 شده در این کتاب است.های مطرحاستاندارد است، بررسی موقعیت سازمان در توالی گام

ها و راهکارهای ها نشان داده شده است و این توالی شامل طرحتوالی گام 13-3در جدول 

 ن مراحل است.پیشنهادی برای اجرای هر یک از ای

ها و ها، طرحبسیاری از سازمان :خاص مرتبط با شرایط سازمانیازهاین -3

ها از سوی کنند؛ ولی بسیاری دیگر از آنصورت داوطلبانه انتخاب میراهکارها را به

شوند. مثالً اجتماعی میهای بیرونی، ملزم به اجرای مسئولیتمشتریان یا دیگر طرف

ها به رعایت ها و الزام آندلیل استفاده داوطلبانه سازمانبه 14001دریافت گواهی ایزو 

به دنبال استقرار دلیل اینها بهرخی از سازمانـدارد گسترش پیدا کرد. بـاین استان

های مسئوالنه هستند که بتوانند محصوالت خود را در بازارهای جهانی ها و طرحسیستم

مثالً در بخش صنایع شیمیایی،  فروش برسانند.هاند، بها را الزامی کردهگونه سیستمکه این
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ها و با اجرای سیستمها دیگر سازمان اینصورتغیردر ها باید مسئوالنه اقدام کنندشرکت

مثال بنا ؛ خواهند یافتهای مسئوالنه بازارهای بهتر و موقعیت رقابتی بهتری در بازار طرح

نظور تجارت با این اتحادیه باید موارد مرتبط با مها بهبه قوانین اتحادیه اروپا، سازمان

محیطی شهروندی، استانداردهای کارگری و استانداردهای زیستاجتماعی، حقوقعدالت

 دهند.گیرند این بازار را از دست میهایی که این موارد را نادیده میرعایت گردند و سازمان

بعد میزان اثر بخشی و شده چه از میزان تاثیر اقدامات مسئوالنه تعریف -4

اده از راهکارها و ـها به استفازمانـشک سدونـب چه از لحاظ تاثیر در طول زمان:

ها ها، طرحپس بدهند. این سیستمنفعان ذیامتحان خود را نزد هایی تمایل دارند که روش

این جهت  اند و ازو اقدامات مسئوالنه با گذر زمان بارها و بارها مورد استفاده قرار گرفته

ای از این راهکارها در جدول ها دارد. نمونهها ریسک کمتری برای سازمانبکارگیری آن

 .اندمطرح شده 3-13

 یاجتماعتیعملکرد مسئول ینگرو باز شیپا ،یسازکپارچهی .3-19

 های مختلف سازماناجتماعی در بخشسازی مسئولیتیکپارچه

و دیگر اطالعات  4 بنداصول مطرح شده در  در فصل دوم ما درباره اهمیت استفاده از

کارهای ودر فصل سوم درباره ساز، و اجتماعی در سازمانبرای ایجاد استراتژی مسئولیت

 26000شده در استاندارد ایزو اجتماعی بر مبنای راهنمای ارائهاجرای استراتژی مسئولیت

های مختلف بخش اجتماعی درسازی مسئولیتیکپارچهمنظور حال بهبحث کردیم. 

شده در فصل دوم و هم از راهکارهای اجرایی تعریف های استخراجهم از استراتژی سازمان

 .شده در فصل سوم استفاده خواهیم کرد

های مختلف سازمان این است اجتماعی در بخشسازی مسئولیتمنظور ما از یکپارچه

و اختیارات افرادی ها لیتبخشی از وظایف روزمره، مسئواجتماعی باید به که مسئولیت

راستا با مدیریت های سازمانی )همکنند و فعالیتتبدیل شود که سازمان را مدیریت می

اجتماعی به بخشی از روشی تبدیل دیگر، مسئولیتعبارتدهند. بهسازمان( را انجام می
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ن و در فرآیندهای آ دهدکار خود را انجام میوشود که سازمان براساس آن کسبمی

 ؛ نهادینه شده است

اجتماعی در زیرا این برداشت وجود دارد که مسئولیتما بر این نکته تأکید کردیم، 

باشد، در صورتی که این برداشت درست ها تنها وظیفه متخصصان این امر میسازمان

تمام وجوه به این معناست که  اجتماعی در سازمانمسئولیت سازییکپارچه نیست.

درون و بیرون سازمانی ارتباطات  نحوه مدیریت،رویکرد ، هافرآیندها، برنامهسازمان اعم از 

اجتماعی را بخشی از عملکرد خود تلقی کنند. برخی مسئولیت ی سازمان،و دیگر کارکردها

های مسئوالنه را در ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف ی پیشرو حتی شاخصهااز سازمان

 دهند.ها به کارکنان خود پاداش میس این شاخصاند و براساسازمان لحاظ نموده

اجتماعی در هر یک از با مسئولیتها و راهکارهای مرتبط سیستم .13-3جدول شماره 

 اجتماعیمراحل اجرای استراتژی مسئولیت

 گام

ها و طرح

راهکارهای 

 سودمند

 توضیحات یا نظرات

اجرای فرآیند 

 خودارزیابی

 

استاندارد ایزو  4بند

26000 

 

مأموریت  کاویبهینه

و چشم انداز 

استراتژی مسئولیت 

اجتماعی در 

 های دیگرسازمان

 

و  GRI استاندارد 

استخراج حدود تاثیر 

 سازمان

 تدوینزمانی که رهبری ارشد سازمان در حال 

کالن اجتماعی در سطح استراتژی مسئولیت

 4 بندل مطرح شده در، از اصوان استـازمـس

-سازی مسئولیتتوان برای یکپارچهمی

مشی انداز و خطاجتماعی در مأموریت، چشم

 سازمان استفاده کرد.

های مربوط به بررسی مثالکاوی و بهینه

های مشابه و توجه به مأموریت و انـازمـس

 ها نیز مفید خواهد بود.انداز این سازمانچشم

ر ارتباط با حوزه رهبری ارشد سازمان باید د

واقع بین باشند و میزان  تأثیرگذاری سازمان

 .این تاثیرات را بدانند
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و راهکارهای  هاطرح

صنایع مرتبط با 

 مختلف

مشی مسئولیت ها در خطبرخی از سازمان

اره ـاشایع مختلف ـصن زاماتـاعی به الـاجتم

ها مشیاین خطکردن بهکه اشاره کنند؛ چرامی

 .الزامی است

تشکیل کمیته 

مسئولیت 

 اجتماعی

ریت راهکارهای مدی

 تغییر

درستی اجتماعی بهاگر استراتژی مسئولیت

های مدیریتی به شک چالشاجرا شود، بدون

ها از طریق وجود خواهد آمد و این چالش

رویکردهای سیستمی به تغییر در سازمان و 

مباحث مرتبط با مدیریت تغییر قابل مدیریت 

است. در مجموع مدیریت تغییر در سازمان بر 

ه ـد است که این وظیفـشری ارـده رهبـعه

اجتماعی واگذار مسئولیت تواند به کمیتهمی

 شود.

تعامل با ذی 

نفعان داخلی و 

 خارجی

های راهنمایی

 استاندارد

شده، کامل هستند و های مطرحدستورالعمل

ها نظیر شده در آنتوان از موارد مطرحمی

شده مباحث نظری و یا حتی راهکارهای ارائه

 .ان استفاده کردعنفذیبرای تعامل با 

تعیین موارد با 

اهمیت در 

 سازمان

که  اهمیت:گزارش 

 هایشامل استراتژی

سازی هماهنگ

دهی زارشـوگعملکرد

 .شودمی

وی قسمتی از سازمان منتشر ـد از سـاین سن

مسئولیت  شود که مسئول اجرای استراتژیمی

 اهمیتاست. در این سند، میزان  اجتماعی

اجتماعی با مسئولیتموضوعات مرتبط 

 .گرددمشخص می

ف، اهداتعیین 

ها و برنامه

های شاخص

مسئولیت 

 اجتماعی

 GRIاستاندارد 

ها و براساس شاخص GRI داستاندار

توان با می راهکارهای خاص تعریف شده است.

، اهداف مدنظر سازمان را به هااستفاده از آن

 سنجش تبدیل کرد.های قابلمقیاس
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سازی جاری

های نامهبر

مسئوالنه و 

 هاپایش آن

ایزو 

ایزو                      ،14001:2015

45001:2018، 

، 9001:2015 ایزو

استاندارد 

SA8000:2008 

سازمان به یک نوع سیستم مدیریتی برای 

اجتماعی نیاز دارد. اجرای برنامه مسئولیت

سیستمی که در این کتاب معرفی شد، 

شود. مشهورترین سیستم محسوب می

های مدیریتی برای بررسی مسائل سیستم

بشر و مسائل محیطی، قوانین کار، حقوقزیست

 اند.کننده طراحی شدهمربوط به مصرف

های مدیریتی، همپوشانی بسیار میان سیستم

توان یک سیستم پویا زیادی وجود دارد و می

اگر سازمان در مناطقی  را در سازمان اجرا کرد.

تأمین آنجا، در زنجیرهکند که فعالیت می

شود، اجرای استاندارد بشر نقض میحقوق

SA8000 .مفید خواهد بود 

 

تعامل با 

و  ذینفعان

 دهیگزارش

 ، GRIاستاندارد 

، AA1000استاندارد 

ها و راهکارهای طرح

صنایع مرتبط با 

مختلف، استاندارد 

 GRIدهی گزارش

دهی استاندارد در حوزه گزارشمعتبرترین 

است؛ این گزارش شامل  GRI استاندارد، پایدار

های مرتبط پایدار، شاخصدهیراهنمای گزارش

 .باشدها و غیره میبا وجوه مختلف در سازمان

های گزارش ممیزیملزم به ها کهسازمان برخی

 احتمال دارد چارچوب هستند پایداری خود

اشته باشند استانداردهای مختلفی در اختیار د

  .ها در همین جدول اشاره شدهز آنای اپارهکه به

 

 ایچرخه تکرار

های فوق: گام

ودارزیابی، خ

سازی و بهینه

 تعامل با ذینفعان

شده اشارهتمام موارد 

 در باال
 شده در باالاشارهتمام موارد 
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 اجتماعیارزیابی عملکرد شرکت در حوزه مسئولیت . 20-3

یت مدیریت عملکرد و نظارت بر آن را ایم که اهمما تاکنون با سازمانی مواجه نشده

نظر ما بهتر اجتماعی وجود دارد، بهد. بنابراین، در شرایطی که مسئولیتندرک نکرده باش

 کارهای نظارتی و ارزیابی عملکرد تمرکز شود.واست که بر ساز

اجتماعی، در کادرهای دوم و ، مسأله نظارت بر مسئولیت26000ایزو  استاندارددر 

 7-7و 3-4-7 ،6-7، 1-4-7، 3-8-6، 6-7-6، 6-6-6، 6-3-6، 4-4دهای بنسوم و 

 مطرح شده است. 

های با نوع نظارتی که سیستم 7-7 بنداستثنای و کادرهای مزبور به بندهاتمام 

 ایدورههای بررسیها شامل . این نظارتکنند شباهت دارندمدیریتی مشهور بیان می

تواند در ها میگونه نظارتعنوان مثال اینشند. بهبابا اهمیت می های موضوعاتشاخص

 . های جوی باشدهای مرتبط با آالیندهارتباط با شاخص

 بازنگریهای مدیریتی تحت عنوان شباهت بسیار با مفهومی دارد که سیستم 7-7بند 

شود که رهبری مدیریت در شرایطی محقق می بازنگریدهند؛ مدیریت به آن ارجاع می

تحلیل دید کالن سازمان  از زاویهمدت را مان، عملکرد، اهداف بلندمدت و کوتاهارشد ساز

 کند. 

راهکارهای ، 26000شده در استاندارد ایزو راهنمای ارائهبا توجه به در ادامه این فصل و

ی مرتبط با این هاآوری و مدیریت دادهجمعنحوه مناسب عملکردی،  هایشاخصانتخاب 

دهی گزارش وارائه منظور ها بهآوری دادهدر نهایت جمعرد و عملک پایش ،هاشاخص

 کنیم. اجتماعی بحث میعملکرد سازمان در حوزه مسئولیت

 اجتماعیهای عملکردی مناسب در حوزه مسئولیتشاخصانتخاب . 21-3

اند؛ این عوامل به انتخاب ها در اینجا بیان نشدهعوامل بسیاری وجود دارند که همه آن

 :کننداجتماعی کمک میهای عملکردی مناسب در حوزه مسئولیتشاخص

اجتماعی که از سوی رهبری ارشد سازمان مدت مسئولیتاهداف بلندمدت و کوتاه (1

اجتماعی را های کلی سازمان در حوزه مسئولیتشاخصمعموالً  و شوندمشخص می
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مدت سازمان هاهداف بلندمدت و کوتابراساس  های عملیاتیشاخصکنند. مشخص می

  .شوندتعریف می

ای سودمند، شیوهتوان بهمی (1های بند شاخص ها )از جملهشاخصبا استفاده از  (2

پایدار بر موضوعات مرتبط، مهم و دارای انداز توسعهنفعان و چشمهای ذیدیدگاهبا توجه به

ند که بر کز کبر موضوعاتی تمر کنند سازمانکمک میها شاخصاولویت تمرکز کرد. این 

 .توانایی کنترل یا تأثیرگذاری داردها آن

اجتماعی د. عملکرد مسئولیتنکارایی دار برای ما هر دو یکیفی و کمّ هایشاخص (3

های جوی و یا میزان نشتی مواد های کمّی مانند میزان انتشار آالیندهشاخصفقط به 

با استفاده از نیز نفعان ارزیابی رضایت ذی های دیگری نظیراخصـش .دود نیستـمح

  ی اهمیت دارد.های کیفی و کمّروش

تواند تمام موضوعات اصلی و حوزه تأثیرگذاری سازمان نیز مهم هستند. سازمان می( 4

 تمکین به الزامات قانونی از طرف اننداجتماعی، مربوط به مسئولیتـهای ماخصـش

 .پایش کندرا در حوزه تأثیرگذاری خود  گانکنندتامین

 ها. سازمانشودهای مدیریتی رایج استفاده میمـاغلب سیستها در اخصـاز ش (5

 فعالیت و اجتماعی در حوزههای مربوط به مسئولیتشاخص کاوی،بهینهبا  دنتوانمی

و  اطالعات آوریهیل جمعبرای تس  GRI. استاندارد آورنددست را به ود ـخ صنعت

درباره  راهکارهاییدی طراحی شده است و های عملکردهی در خصوص شاخصگزارش

 ها در آن وجود دارد.آوری و مدیریت دادهجمع

 اجتماعیهای مربوط به مسئولیتآوری و مدیریت دادهجمع .22-3

 هامسائل کلیدی در مدیریت داده ترینمهم یکی ازآوری شده کیفیت اطالعات جمع

شوند، مسئله آوری میخودکار جمعطور ها بههایی که دادهدر سیستم . معموالًاست

هایی که کند. البته الزم است سنسورها یا سیستمکیفیت اطالعات مشکلی ایجاد نمی

گونه درستی تنظیم و نگهداری شده باشند. نمونه اینکنند بهآوری میاطالعات را جمع

 های جوی است.محیطی و آالیندهاطالعات در حوزه زیست
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تنهایی بعضا بهاجتماعی وزه مسئولیتـی در حهای کمّدادهز ود بسیاری اـوجاینبا 

ی معرف عملکرد تنهایبه هااین داده معنا و یا نامفهوم هستند. دلیل این امر آن است کهبی

نگر خوب تنهایی نه نشاتوانند باشند. فرض کنید میزان مصرف انرژی بهیک سازمان نمی

د که شوهنگام معنادار میآن. این عدد آنکردن کردن سازمان است و نه بد عملعمل

  ه است.صورت بودچهشده بهازای انرژی مصرفبدانیم میزان تولید محصوالت سازمان به

آوری جمع ثالًبرانگیز باشد. متواند چالشمی نفعاناز ذی ی با کیفیتهاآوری دادهجمع

ای ر پیچیدهندگی معموال کازواطالعات درباره  میزان رضایتمندی کارکنان از تناسب کار

 هند که لزوماً دگونه موارد کارکنان تنها منافع خود را مدنظر قرار میاست، چرا که در این

  همراستا با منافع سازمان نیست.

سازی مسئولیت کاری مهم برای یکپارچهوسازها ها و مدیریت آنآوری دادهجمع

های مرتبط با مسئولیت دادهبهتر است  براین. بناشوندمیاجتماعی در سراسر سازمان تلقی 

 .آوری گردندجمعسازمان های واحدها و فرآینداجتماعی از تمام 

بهینه عملکرد مسئوالنه خود از راهکار منظور مدیریتتوانند بهها میسازمان همچنین 

ا با اجتماعی رهای مسئولیتمنابع دادهمدیریت استفاده نمایند. این داشبردها  1داشبرد

گونه در این کند. مثالًاجتماعی مرتبط میهای خالصه از عملکرد مسئولیتارزیابی

اجتماعی که از سوی مدیریت مورد استفاده های کلی عملکرد مسئولیتداشبردها شاخص

 سادگی قابل ردیابی هستند. گیرند، بهقرار می

شنامه و دیگر راهکارها پرس پایش تجهیزات ابزار دقیق و یا ا استفاده از ـها بداده

توان در این نیز می (BSC)2همچنین از ابزار کارت امتیازی متوازند. نشوآوری میجمع

های واحدهای مختلف سازمان در یک کند که دادهزمینه استفاده کرد. این ابزار کمک می

 محل تجمیع گردند.

ی خالی اجتماعلیتهای مسئودر ارتباط با مدیریت دادهنیز دیگر توجه به دو موضوع 

العات بودن اطرمانهـو محاطالعات محرمانگی"نیست. یکی از این دو موضوع از فایده 

 ست. ا "هاتجمیع داده نحوه" و موضوع دیگر "نفعانذی

                                                           
1 Management Dashboard 

2 Balanced scorecard 
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-7-6و ، 2-7-6، 1-1-7-6، 2-3-4-6بندهای  دراطالعات در ارتباط با محرمانگی

شخصی اطالعات مانه تجاری و جزئیات هشدار داده شده است که اطالعات محر 4-7-7و7

 نفعان باید در مکانی امن نگهداری شود و این موضوع با اصل شفافیت تضادی ندارد.ذی

داده صحبت تجمیع اثرات استاندارد، درباره 4-7-7و  2-6-7 بندهای درهمچنین هرچند 

اده آوری دجمعنحوه . طور مشخص از این اصطالح استفاده نشده است، بهشده است

باشد. مثال فرض  یدهی پایدارگزارشکردن مخاطب در راهکاری جهت گمراهتواند می

تواند از طریق تجمیع نماید، میدهی میبار اقدام به گزارشکنید سازمانی که برای اولین

تر بیشرا  کمکهای نقدی اجتماعی انجام گرفته در طول سالیان، این میزان میزان کمک

  در ذهن مخاطب ترسیم نماید.بوده است از آنچه 

های خام در دسترس قرار بگیرند و فرآیند تجمیع بهترین اقدام آن است که داده 

 نسبت به این موضوع آگاهی وجود داشت، چرا فرضی موردبررسی، شفاف شود. در شرکت

های خام را در ارتباط با اطالعات مرتبط با بودن دادهکه مدیرعامل شرکت قابل تشخیص

توان اجتماعی الزامی کرده بود. مثالً مصرف انرژی مستقیم و غیرمستقیم را میلیتمسئو

 با بررسی دقیق مصرف برق تشخیص داد.

 اجتماعیعملکرد مسئولیت پایش. 23-3

اجتماعی، عملکرد مسئولیتپایش  شده در استاندارد در خصوصگرچه بحث مطرح

های اس استاندارد مربوط به سیستممدیریت براس بازنگری های اصلیبسیاری از ویژگی

 1-7-7بند های اصلی در هایی نیز وجود دارند. یکی از تفاوترا دارد، تفاوت یمدیریت

عملکرد سازمان در  پایش توانند نقش مهمی درنفعان میشده است. ذیاستاندارد بیان

 هایماز سیستها، که اجتماعی داشته باشند. در بسیاری از سازمانحوزه مسئولیت

نیازی به استفاده از اطالعات سازمان معموالً  ، رهبری ارشدکنندی رایج استفاده میمدیریت

مگر در موارد خاص)مثل شکایت مشتری( جهت پایش عملکرد  ذینفعانشده توسط ارائه

 سازمان خود ندارد.

از  منظور کسب هرچه بیشتر اطالعات مفید،بههای پیشرو، برخی از سازمان 

عملکرد در حوزه مسئولیت  پایشنفعان برای اجرا یا تکمیل ای مشورتی که ذیمیزگرده

رویکرد نیز  هاسازمانبعضی دیگر از .کننداستفاده می ،جا حضور دارنداجتماعی در آن
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نفعان پس از آنکه نظرات مربوط به ذیها گونه سازمانگیرند. اینای در پیش میدوگانه

گیری در الیه رهبری منظور کمک به تصمیمین اطالعات بهاز ا، دندخارجی را دریافت کر

کنند. تفاوت این رویکرد با رویکرد قبلی آن است که در این رویکرد ارشد خود استفاده می

 شود.استفاده می ذینفعانطور غیرمستقیم از نظرات به

ساالنه  اجتماعی سازمان راها، عملکرد مسئولیتها، برخی از سازمانپایش دورهاز نظر 

اجتماعی را در ها تمایل دارند تا عملکرد مسئولیتر سازمانـکنند و دیگیـم پایش

کنند. برخی دیگر از  بازنگریصورت ماهانه( ای خود )مثالً بههای عملیاتی دورهنشست

 کنند که توصیه ما نیز همین رویه است.ها نیز از هر دو رویه مزبور استفاده میسازمان

تواند نشانه مناسبی از های منظم میاجتماعی در نشستمسئولیتعملکرد  پایش

البته این خطر نیز وجود دارد اجتماعی در سازمان باشد. شدن مسئولیتمیزان یکپارچه

در ای مداوم دید عملیاتی را به دید استراتژیک در سازمان غالب نماید. که پایش دوره

، رهبری ارشد هدفمند باشدماعی اجتعملکرد مسئولیت های پایشدورهصورتی که 

 تری به عملکرد سازمان بیاندازد.ککند، تا نگاه استراتژیسازمان این فرصت را پیدا می

ها و یاز ارتباط با ورود استفادهدرباره  یمناسب یاستاندارد راهنماها 3-7-7 بنددر 

ستید می توانید دنبال مطالب بیشتری در این زمینه هچنانچه به اند.ارائه شده هایخروج

های مدیریتی که در باال بیان مدیریت در سیستم بازنگری هایها و خروجیورودی از

های ماهانه با رهبری ارشد استفاده از نشست موردبررسیشرکت  استفاده نمایید.کردیم 

کار بررسی واجتماعی را در فضای کلی کسبکرد، تا موضوعات ویژه در ارتباط با مسئولیت

 کند. 

اجتماعی را بررسی عملکرد مسئولیت ،رهبری ارشد سازمان با توجه به اهداف سازمان

کند. همچنین در سازمان ترین موضوعات تمرکز میکند و در هر ماه معموالً بر مهممی

 مسئوالنه عملکردمنظور ارائه نتایج هایی نیز بهریزیبرنامه برگزاری مجمع ساالنه در زمان

 کار صورت گرفته است.وضای کسبو عملکرد کلی در ف

 

 



 اجتماعی شرکتی و مسئولیتپایداری /         204
 

 سازمان راهبریکالمی کوتاه درباره  .24-3

مناسب نیز در  راهبرینقش حیاتی دارد،  کنترل خودرو در فرمانطور که همان

، اطالعات مفیدی درباره 26000اجتماعی نقش مهمی دارد. در استاندارد ایزو مسئولیت

 ارائه شده است. سازمان مناسب  راهبری

 اند:بیان شده زیرموارد  1-6بنددر 

 راهبریهم مرتبط و مکمل یکدیگر هستند، ماهیت گرچه تمام موضوعات اصلی به

 راهبریرا ببینید(. 2-1-2-6بندحدودی از دیگر موضوعات اصلی متفاوت است ) سازمان تا

گیری شود که سازمان بتواند درباره دیگر موضوعات اصلی تصمیممؤثر سازمانی باعث می

راهنمای مفیدی درباره  2-3-2-6 بندرا اجرا کند. در  4 بنددر شده کند و اصول بیان

بیان شده است. رهبری ارشد  راهبری سازمان و انتظارات مرتبط با مسئوالنه اقدامات

 صورت ویژه به این مواد عالقمند بود. به موردبررسیشرکت 

بود که اعضای هیأت مدیره شرکت، ها را نگران کرده بود این آنچه در ابتدای کار آن 

. در هیأت مدیره در حوزه تولید محصوالت شیمیائی بودندهمگی از مدیران اجرایی سابق 

 نیز در هیأت مدیره اندک بود.  هااقلیتهای دیگر وجود نداشتند و تعداد افرادی با تخصص

هیات  تانفعان موافقت کرد، از ذی جدیدی با تشکیل گروه مشورتی رهبری ارشد 

باور داشت که تعامل  رهبری ارشد براین،عالوه دستی خارج گردد.مدیره سازمان از یک

همچنین . با اهمیت سازمان کمک خواهد کرد بندی موضوعاتاولویتبه  نفعانبیشتر با ذی

ارشد گرفته گیری در سازمان از مدیران کار تصمیمورهبری ارشد سازمان مصر بود تا ساز

 . باشد 4شده در بند ن سازمان براساس اصول بیانتا سطوح پایی

فرضی مورد قبل از آنکه وارد فصل چهارم شویم، اشاره به آنچه مدیرعامل شرکت 

 در فصل چهارم بیان کرد، خالی از فایده نیست.  بررسی

ایم. خوبی عمل کرده، به26000ما براساس راهنمای پیشنهادی استاندارد ایزو 

بایسته و تحلیل فاصله، نفعان، ارزیابیزه تأثیرگذاری، تعامل با ذیهمچنین بر تعریف حو
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های مدیریت های مدیریتی کنونی و روش. ما با استفاده از سیستمنمودیمتأکید بیشتری 

 ایم. پروژه، که مشهور هستند، تغییرات را اجرایی کرده

و آن خطرات  ایمباوجوداین، موضوعی وجود دارد که ما تاکنون درباره آن بحث نکرده

. بگذارید شفاف باشم، من اجتماعی در یک واحد خاص استمرتبط با تمرکز مسئولیت

اجتماعی یا هر فعالیت دیگری در شرکت طوری رفتار کنیم، دهم که با مسئولیتاجازه نمی

های اجتماعی مانع کردن مقوله مسئولیتاز طریق انحصاری که مدیریت و کارکنان شرکت

خواهم که . بنابراین، من میاجتماعی در کل سازمان گردندی مسئولیتسازیکپارچه

کار ماست و من وشدن در کسباجتماعی در حال یکپارچهمطمئن شویم که مسئولیت

محیطی، دسته از شما که مسئولیت کیفیت و مسائل زیستخواهم مطمئن شوم که  آنمی

های ما کنید تا سیستمدیگر تالش میـار یکـده دارید، در کنـداشتی و ایمنی را برعهـبه

اجتماعی توانم این ایده را تحمل کنم که مسئولیترا تا حد امکان یکپارچه کنید. من نمی

اجتماعی نیست، کس در اینجا مالک مسئولیت. هیچباشدجوالنگاهی برای یک حوزه خاص 

برعهده داشته مشترک است، حتی اگر افرادی رهبری این استراتژی را این یک مسئولیت 

اشتراک بگذاریم و با دیدی باز با دیگران ارتباط برقرار کنیم. باشند. ما باید اطالعات را به

میان آمد، باید بگویم که ارتباطات موضوع بعدی است که حال که سخن از ارتباطات به

باید درباره آن بحث کنیم.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 4فصل
سازی ظارت و بهینهبرقراری ارتباط، ن

 اجتماعیمسئولیت
ای جذاب ترسیم کرد و راه حل ها را بتوان بگونهدر آنست که چالشمدیریت هنر »

 «ها شوند.ها را آنقدر سازنده تعریف کرد که همه کارکنان تشویق به حل آنآن

 "پائول هاوکین"

 

 :چهارمفصل  یبرا یدیسواالت کل

 دهند؟یم شیاعتبار را افزا چگونه ارتباطات و 26000 زویاصول ا (1

 کند؟یم یبانیپشت نفعانیچگونه ارتباطات از مشارکت ذ (2

 ست؟یچ یاجتماعتیدر ارتباط با مسئول وهیش نیبهتر (3

 ؟باشد ییزهایچ چهشامل  دیبابرنامه ارتباطات  (4

 است؟ گونهارتباطات، گزارش، نظارت و بهبود ارتباطات چ (5
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اجتماعی و ی اجرای استراتژی مسئولیتهایی که براطور که بیشتر فعالیتانـهم

زمان شوند اهمیت دارند، برقراری ارتباط در ام میـان انجـداف سازمـیابی به اهدست

نیز ضرورت دارد. باوجوداینکه در فصل آخر به بحث برقراری ارتباط پرداخته  سازیپیاده

 رخ بدهد. نونشده تاکتعریف نباید در انتهای فرآیند ات موثرشده است، ولی ارتباط

صورت منظم در ارتباط با خوبی مدیریت شود، شما باید بهبرای اینکه تغییرات به 

نفعان با ذی از طریق ارتباط ورا آغاز نمایید ارتباط  نفعان درونیذیاجتماعی با مسئولیت

 ادامه دهید.را آنبیرونی 

مسئولیت  استراتژیدر فصل دوم ما به این نکته اشاره کردیم، که همزمان با تنظیم 

وظیفه مهم برقراری ارتباط با مدیران از سوی رهبری ارشد سازمان و شروع انجام اجتماعی

 کند. و کارکنان، ارتباطات اولیه به افزایش آگاهی و عزم افراد کمک می

نفعان پرداختیم. در این فصل، ما به بندی ذیدر فصل سوم، ما به شناسایی و اولویت

 ریزیشده برای برنامهو راهنمای ارائه 26000شده در استاندارد ایزو ل بیاناستفاده از اصو

پرداختیم و به برقراری ارتباط مؤثر، در کنار ارزیابی  ذینفعانجلب مشارکت و  کل فرآیند

 سازی دائمی فرآیند اشاره کردیم.و بهینه

ها تعهدات، چالش نتبییاستاندارد بسیاری از فواید برقراری ارتباط برای  1-5-7 بند در

تنها فواید است. در این استاندارد نهاجتماعی بیان شدههای مربوط به مسئولیتو پیشرفت

نفعان داخلی و بیرونی و افزایش شهرت فهرست شده، مثل افزایش تعامل با ذیبینیپیش

 همسئوالن اند، بلکه در این استاندارد بر نقش مهم ارتباطات در پیشبرد اقداماتدهـش

 است. اجتماعی تأکید شدهساز در عملکرد مسئولیتبهینه

تواند راهکار ارزشمندی همانطور که در این فصل بحث خواهیم کرد، ارتباطات می

 و عملکرد باشد. منظور پاسخگوییایجاد انگیزه بهبرای نظارت بر پیشرفت و 
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 فصل هدف گام هاتوالی گام
بندهای مرتبط در 

 26000استاندارد ایزو 

 چرخه

PDCA 

ارتباط با 

و  ذینفعان

 دهیگزارش

برای مطلع 

از نفعانساختن ذی

تعهدات، عملکرد و 

از  پیشرفت سازمان

تعامل  طریق

 دهیوگزارشدائمی

 4فصل 
 و 5-7بند 

6-7 

بررسی 

 کردن

(Check) 

 کارگیری اصول ارتباطاتبه -4-1

دهنده احترام طات باید نشاناستاندارد توضیح داده شده است، که ارتبا 1-5-7 بند در

 بندشده در های ارتباطات، بیانو ویژگی 4 بندشده در اجتماعی، مطرحبه اصول مسئولیت

شده ها با اصول بیانخاطر داشته باشید که برخی از این اصول و ویژگیباشد. به 7-5-2

عامل با شده در خصوص تو اصول بیان  GRIپایدار در استاندارد دهیدر خصوص گزارش

 همپوشانی دارند.  AA1000ها در استاندارد دادن به آننفعان و اطمینانذی

اجتماعی وجود دو منبع مهم دیگر نیز در خصوص برقراری ارتباط در حوزه مسئولیت

آنچه بیان شد به این معناست، که بهترین روش برقراری ارتباط در اغلب موارد،  دارد.

 کننده موارد پیش روست:منعکس

  اند. بیان شده 26000استاندارد ایزو  4 بند اساسی که درهفت اصل 

  اند.بیان شده 26000استاندارد ایزو  2-5-7 بندهفت ویژگی ارتباطی که در 

 اجتماعی و ده اصل اساسی برای تعریف محتوای گزارشات مربوط به مسئولیت

وجه داشته آمده است )ت GRIتعریف کیفیت، طبق آنچه در استاندارد راهنمای 

 ( .نیز استفاده کرد رسمیتوان از این اصل برای ارتباطات غیر باشید که می

 شده در استاندارد پاسخگویی سه اصل بیانAA1000APS. 

اند و نشان داده شده است که در کدام یک از این موارد فهرست شده 1-4در جدول 

بیشتر،  یاین اصول و راهنمایاند. برای آگاهی از تعریف ها توصیف شدهاین راهکارها آن

رجوع  1پیوست)به را ببینید AA1000و استانداردهای   GRI، 26000استانداردهای ایزو 
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نیست، ولی  26000شده در استاندارد ایزو یک اصل بیان موارد با اهمیتهمچنین،  .(شود

با ها در این راهنما توضیح داده شده است، که تمام موضوعات لزوماً در تمام سازمان

نیستند؛ همچنین، در این راهنما برای تعیین اهمیت موضوعات، توضیحاتی ارائه  اهمیت

 شده است.

مناسب است، مسئوالنه دهنده انجام اقدامات تنها نشاناستفاده مناسب از این اصول نه

کند و زیست جلوگیری میشدن چهره سازمان به یک چهره مخرب محیطتبدیل بلکه از

نشده را از بین های مرتبط با عدم افشای تأثیرات یا ادعاهای اثباتو ریسکنفعان شک ذی

اجتماعی مؤثر باشد. در حوزه مسئولیتاین اصول کمک خواهد کرد تا ارتباطات  برد.می

 طیهای ارتباباوجوداین، برای اینکه مثالی ارائه کنیم، اجازه بدهید که به برخی از روش

اند ها از اصولی استخراج شدهاشاره کنیم. این روش یبررسفرضی مورد شرکت یتمدیر

اجتماعی شرکت را فراهم که امکان برقراری ارتباط مؤثر درباره رویکرد و عملکرد مسئولیت

 کنند.می

به برقراری  بررسی، رهبری ارشد این سازمانفرضی مورد شرکتدر : نفعانشمول ذی

در مقاطع حساس کمک کرد، او امکان پاسخ  هانفعان، برای درک انتظارات آنتعامل با ذی

شده را های حاصل، پیشرفتمنظمهای زمانی ها را فراهم کرد و در بازهدادن به نظرات آن

اجتماعی را بر روی پنج سؤالی درباره مسئولیت نظرسنجییک  ویها گزارش کرد. به آن

نفعان بیرونی ت و ذیکرد، تا نظرات کارکنان شرک منتشرهای اینترانت و اینترنت شبکه

 آوری کند. را جمع

های اجتماعی کمیته مسئولیتمدیرعامل شرکت، در هماهنگی کامل با دیگران که در 

ها د آنرنفعان داخلی و خارجی تشکیل داد، تا بازخوفعال بودند، یک گروه مشورتی از ذی

نفعان، شورتی ذیهای م)برای مطالعه بیشتر درباره گروه منظم دریافت کند.صورت بهرا 

استفاده  طیبرنامه ارتبا تدوینها برای از این ایدهشرکت را ببینید(. مدیرعامل  5-4بخش 

، یریزی ارتباطنفعان آن بود )درباره برنامهای که مناسب نیازهای شرکت و ذیکرد، برنامه

 از این فصل بحث شده است(. 3-4 در بخش
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اجتماعیارتباط در حوزه مسئولیتاصول اجرا و برقراری  .1-4جدول شماره   

 GRI AA1000APS 26000استاندارد ایزو  اصل

   ✓ بودندر دسترس

   ✓ پاسخگویی

  ✓ ✓ دقت

  ✓ ✓ تعادل

   ✓ رفتارهای اخالقی

 نفعان یا احترامشمول ذی

 ✓ ✓ ✓ هابه منافع آن

  ✓  وضوح

  ✓  بودنقابل قیاس

  ✓ ✓ بودنکامل

  ✓  زمینه و بستر

 ✓ ✓  بودنبا اهمیت
  ✓  بودنقابل اتکا

   ✓ بشراحترام به حقوق

 احترام به هنجارهای

   ✓ المللی رفتاریبین

   ✓ احترام به حاکمیت قانون

 ✓ ✓ ✓ پذیربودنواکنش
  ✓ ✓ بندی مناسبزمان

   ✓ شفافیت

   ✓ بودندرکقابل

نفعان و دادن ذیدخالت برای اینکه ازمدیریت این سازمان  بودن:در دسترس

بودن اطالعات ضروری و ها مطمئن شود، نسبت به در دسترسبودن در برابر آنپاسخگو

، واحدهای تولیدیهای الزم را انجام داد. مثالً تمامی کارکنان های گفتگو بررسیفرصت

ر های گفتگو را دها و فرصتدسترسی ایمیلی نداشتند؛ بنابراین، او پوسترها، سخنرانی
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ها از این بسترها برای برقراری ارتباط در حوزه ها قرار داد، تا آنسای واحدؤراختیار 

 اجتماعی استفاده کنند.مسئولیت

 ستیزطی( محیی)سبزشو بکارانهیانواع اقدامات فر .1-4کادر 

 یشود، ولیمصرف م یکاال آب اندک دیتول یاگر برا پنهان: یهابستانبده (1

شود، نسبت به هر دو جنبه مثبت یمصرف م یادیز یال انرژهمان کا دیتول یبرا

 .دینفعان روراست باشیکاال با ذ نیا دیتول یو منف

سازمان  هینداشتن مدرک بر عل سازمان: هیوجود نداشتن مدارک مثبته عل (2

 .ستیکردن سازمان نبه مفهوم خوب عمل

 ییهاو سالم، واژه ستیزطیدار محدوست ،یعیمثل کاماًل طب ییهاواژه ابهام: (3

 یترخاص یهااز واژه دیتوانیندارند. م یادیز ییمعنابار یمثبت هستند، ول

 .دیاستفاده کن

 ایارزش یب یهانامهیارائه گواه قینفعان را از طریذ اشتباه: یهابرچسب( 4

 .دیارتباط گمراه نکنیب

دام مسئوالنه به وان اقـعنسازمان است را به فهیه وظـآنچ ودن:ـبربطیب (5

که قانون  یاعنوان مثال با پررنگ کردن عدم وجود ماده. بهدینفروش نفعانیذ

ها فرئون ایها فلوئوروکربن و مثل کلر) استفاده از آن را ممنوع اعالم کرده است

 .دینکن نینفعان توهی، به شعور ذ(ها CFC همان ای

کننده مضر است )مثل مصرف یاذاتاً بر ییاگر کاال بد و بدتر: انیانتخاب م (6

مصرف  یکاال را برا د،یاساخته کیارگان باتیادعا که کاال را از ترک نی(، اگاریس

 .کندینم دیکننده مف

شما  یکه کاال دیادعا نکن یواقعریصورت غهرگز به کوچک: یهادروغ (7

دهنده یگواه یهاسازمان گرید ایتجارت منصفانه  یگواه ،یمصرف انرژ یگواه

 افتیدر ستهیشما شا یاگر کاال یحت د،یخاطر داشته باشرا داراست. به

 .دییدروغ بگو دینکرده است، نبا افتیدر نامهیهنوز گواه یاست، ول نامهیگواه

 sinsofgreenwashing.org منبع
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)که در فصل  بودنبا اهمیتتیم مشورتی ارشد برای تسهیل تحلیل  :بودنبا اهمیت

کشید، از یک مشاور متخصص در این حوزه روز طول میکه نیمسوم توضیح داده شد( 

مشخص شوند؛ این تیم همچنین  با اهمیتاستفاده کرد؛ هدف تیم این بود که موضوعات 

و گروه  های اجتماعیکمیته مسئولیتاز تیم اصلی متشکل از رهبران ارشد سازمان، 

ترتیب، شرکت آورد. بدین عملنفعان، برای مشارکت در این تحلیل دعوت بهمشورتی ذی

ها نفعان را شناسایی کند و میان آنبرای شرکت و ذی بااهمیت توانست موضوعات

ارتباطی برای های برنامهکلیت و  شالوده اصلیترتیب، شرکت به بندی کند. بدیناولویت

 اجتماعی دست پیدا کرد.اجرای استراتژی مسئولیت

 مدیرسازمانبرنامه ویژه ارتباطی،  تبیینبا  همزمان :یاستراتژ یاجرا بستر و نهیزم

ها بتوانند نفعان قرار دهد، تا آنخود را در اختیار ذیمطالعات و  اطالعاتکه  مطمئن شد

زیان استفاده از یک راهکار صنعتی  و سود ای،های مقایسهبا استفاده از این اطالعات و داده

تن یک مترسی محصول شیمیائی ید یکخاص را متوجه شوند؛ مثالً بدانند که برای تول

خاص، یک محصول شیمیائی شود، یا ساالنه برای تولید زیست وارد میکربن به محیط

شود. او در هنگامی که عملکرد شرکت را به دیگران توضیح متر مکعب آب مصرف می 150

صد ج کردن یکداد )مثالً سود تولید کاال برابر با خارداد، مقادیر تطبیقی نیز ارائه میمی

درصد کمتر از مقدار مجاز آلودگی تولید هاست، یا تولید این کاال، بیستخودرو از جاده

ها را تفسیر کنند، اهمیت پیام توانستند پیامنفعان میها ذیکرده است(، که با کمک آن

 را درک کنند و درباره عملکرد شرکت تصمیم بگیرند. 

ردن رفتار جدید در میان کارکنان، وی مطمئن کدر هنگام توضیح راجع به نهادینه

چرا تغییرات ضروری  طور شفاف بیان شده است و اینکهشد که اهمیت این رفتارها بهمی

 هستند و دقیقاً به چه اقداماتی نیاز است.

محیطی و اجتماعی فروشندگان شرکت، درباره مزایای زیست :یاخالق یرفتارها

مدیریت عالقمند شدند. گذارد ها میتاثیری بر فروش آن و اینکه این مزایا چهها راهکار

کرد؛ در می منتشررا بر روی صفحات فروش اینترانت شرکت  محتوای قابل درکی شرکت

کرد؛ توضیحاتی ارائه می های پیش روی شرکت در تولید راهکارهادرباره چالش مواردیآن 
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کرد و اجتماعی ارائه میتهایی درباره گفتگو با مشتریان در خصوص مسئولیوصیهـت

توانستند از یفروش م کارکنانها، کرد که با استفاده از آنیم یهای خاصی را معرفروش

 کنند. تیحما یاجتماعتیاهداف شرکت در حوزه مسئول

 های ارتباطیسازی برنامهنفعان و هماهنگتعامل با ذی. 4-2

ن بحث کردیم(، شروع تعامل با سومین گام در توالی اجرا )که در فصل دوم درباره آ

اجتماعی ها در حوزه مسئولیتآن انتظاراتنفعان داخلی و خارجی برای درک منافع و ذی

اجتماعی است های سازمان در حوزه مسئولیتاهداف و استراتژی تبیینروع به ـو ش

نجام طور که در فصل دوم درباره آن بحث کردیم(. پس از آنکه فرآیند خودارزیابی ا)همان

ی خود طارتبا برنامهد، شما باید برای ـتشکیل شاعی ـهای اجتمولیتـکمیته مسئو 

موضوع آگاهی دارند؛ ریزی کنید، تا مطمئن شوید که کارکنان کامالً نسبت بهبرنامه

 های ارتباطی داخلی و خارجی برای تعامل دائمی نیازمند هستید. همچنین شما به برنامه

با نفعان زمانی استاندارد بیان شده است، تعامل با ذی 3-3-5 بندطور که درهمان

نفعان شناسایی شده است، که هدف از برقراری تعامل درک شده باشد و منافع ذی اهمیت

اجتماعی شرکت را به آگاه بود که  باید استراتژی مسئولیت این مدیرباشند. بنابراین، 

 اصلی شرکت تمرکز شده باشد.نفعان دیگران منتقل کند که بر ذیای بهگونه

بیان شده  26000استاندارد ایزو  3-5-7بند همچنانکه شما نوع روش ارتباطی که در 

های گفتگو و بازخورد چندین بار ذکر هژکنید، متوجه خواهید شد که وااست را بررسی می

مثل دیگران است )اند. حتی هنگامی که هدف از برقراری ارتباط، ارائه اطالعات بهشده

دیگران داده شود. پوسترهای رسمی، مقاالت، صفحات وب(، باید فرصت ارائه بازخورد به

، برگزاری مطالعات بازارهای تلفنی، آنالین، تماس نظرسنجیتوان بازخوردها را از می

 نشست یا دیگر راهکارها دریافت کرد.

 درون سازمان اجتماعیمسئولیت ایجاد گفتمان

استاندارد بیان شده است، در مراحل اولیه اجرای استراتژی  1-4-7بند همانطور که در 

های مختلف مسئولیت اجتماعی، بر افزایش آگاهی و افزایش درک جنبهمسئولیت
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شود. فرآیند افزایش اجتماعی مثل اصول، موضوعات اصلی و مشکالت مرتبط تمرکز می

ارکنان شرکت، در موفقیت آگاهی باید از درون سازمان شروع شود. به دو دلیل، تعامل ک

 اجتماعی، بسیار اهمیت دارد.اجرای استراتژی مسئولیت

  عمداً یا سهواً، کارکنان شرکت در بیرون از محیط شرکت، درباره تعهدات و

 کنند.اجتماعی با دیگران صحبت میعملکرد شرکت در حوزه مسئولیت

 کارکنان  تغییرات، بدون حمایت و دخالت فعاالنهسازی و مدیریتبهینه

 پذیر نیست.شرکت امکان

و سخنگویان رسمی یا غیررسمی آن چهره سازمان، سفرای سازمان کارکنان شرکت 

، سهامداران، گذارانصورت مستقیم با مشتریان، قانوندسته از کارکنانی که بههستند. آن

 کنند، در برقراری ارتباط درست در حوزه مسئولیتنفعان تعامل میها یا ذیرسانه

صحنه کار رادی که در پشتـدسته از افاسی دارند. ولی حتی آنـاعی نقش اسـاجتم

های اجتماعی درباره کارکنان های شبکهسایتها و وبتوانند در وبالگکنند، میمی

 شرکت خود مطالبی را منتشر کنند. 

ه باشد. تواند فوایدی نیز داشتآورد، ولی میوجود میهایی را بهگرچه این مسأله چالش

توانند اعتماد را در یک سازمان ایجاد و یا کارکنان از موضعی برخوردار هستند، که می

اجتماعی یا مسائل وانند در حوزه ادعاهای مرتبط با مسئولیتـتها میاحیا کنند؛ آن

توانند درباره ها مینفس در شرکت شوند. آنوجود آمدن اعتماد بهمحیطی، باعث بهزیست

بیرونی حمایت کنند نفعان ی شرکت با دیگران صحبت کنند، از تعامل با ذیدستاوردها

 و به پاسخگویی شرکت وجهه عمومی بدهند.

رهبری ارشد شرکت قصد داشت که اطمینان حاصل  موردبررسی، فرضی در شرکت

اجتماعی آمادگی مسئولیت عملکرد شرکت در حوزه کند که کارکنان شرکت برای انتقال

ای را مطرح کرد، تا خاطر دارید، شرکت بیانیه سادهکه از فصل دوم به طوردارند. همان

شرکت، مسئولیت این اجتماعی را نشان دهد. در انداز کلی در حوزه مسئولیتچشم

 کلیدیکننده شدن به تأمیناجتماعی محرک اصلی در ارائه خدمات جدید، تبدیل

 است. ساالنه به اهداف رشد  مشتریان، جذب و حفظ بهترین استعدادها و دستیابی
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اجتماعی حاصل شده در این شرکت، چند موفقیت زودهنگام نیز در عرصه مسئولیت

کاهش  شده برایو اقدامات انجام واکنش در شرایط اضطراریهای است )مثل برنامه

بخش برای کمک آگاهی نیآب در یکی از تأسیسات شرکت(. پس از اجرای کمپ مصرف

های مرتبط با این بیانیه، ک موضوعات مهم در شرکت، گزیدهکارکنان در دربه

درباره آن بحث شده است(،  3-4های اصلی )که در بخش دستاوردهای موجود و پیام

 عنوان مثال:بهدر راهکارها و مجامع ارتباطی سازمان گنجانده شدند.  مدیرعاملتوسط 

از استراتژی مسئولیت  ، در سخنرانی مدیرعامل شرکت، بر استفادهدر مجمع ساالنه

اندازی موفق و مثابه محرکی برای ارائه خدمات جدید تمرکز شده است، راهاجتماعی به

رای ـرکت از آن بـرآیندی که شـاولیه تأسیسات تولیدی توضیح داده شده است و ف

 برجسته شده است.  ،کندسازی در حوزه نوآوری استفاده میبهینه

  کرد:کارکنان جدید نوشتاری آمده بود که عنوان میهای راهنمای جذب در کتابچه

اجتماعی و جذب و حفظ از آنجایی که بخشی از تعهد دائمی ما در حوزه مسئولیت" 

پذیری و قدرت انتخاب بسیار انعطاف هاست، ما در حال حاضربهترین استعداد

  "کنیم.زیادی را در حوزه فواید خدمات درمانی به کارکنان ارائه می

، با استفاده از پاورپوینت، شرکتفراخوان بعدی برای برگزاری کنفرانس فروشندگان  در

ها، اده از آنـدند، که با استفـهایی نشان داده شکنونی و روش کبرنامه استراتژی

های موجود برای تبدیل اجتماعی در کنار برنامههای جدید در حوزه مسئولیتراتژیـاست

 شوند. کار گرفته میبه مشتریان کلیدی کنندهشرکت به تأمین

های های مختصر درباره موفقیتمطالعه نمونهسایت شرکت ارتقا پیدا کرد، تا امکان وب

 اجتماعی فراهم شود. کنونی در حوزه مسئولیت

های بیشتری برای فراهم کردن شرایط اجرای استراتژی مسئولیت اگر شما به ایده

ها از سوی برخی از د، توجه داشته باشید که این ایدهاجتماعی در سازمان خود نیاز داری

ر ـو دیگ GEگمبل،  وهایی مثل پروکتر اند. شرکتدهـور ارائه شـهای مشهازمانـس

های کاهش مصرف انرژی، جایگزین های خود در حوزههای برجسته، استراتژیشرکت

ردها دالر را ذخیره ، میلیاشرکت عملیات در و دیگر تغییرات بازیافت پسابکردن مواد، 
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، ایجاد تمایز رقابتینوآوری در کاال، ایجاد منابع جدید درآمدی،  ارتقاءاند؛ و برای کرده

اند. پایداری استفاده کردهو دستیابی به رشد، از استراتژی جوامع پیرامونی رشدحمایت از 

 .اندهم کردهها شرایطی را برای جذب و حفظ نیروها فرابراین، بسیاری از سازمانعالوه

 استاندارد توضیح داده شده است،  1-6بند طور که در )همان

 شود: رو می فواید اصلی شامل موارد پیش

  ،افزایش وفاداری کارکنان 

 های سازمانها در اجرای استراتژیمشارکت آن،  

 اجتماعی، کردن در امور مربوط به مسئولیتمشارکت 

 جذب نیروهای کیفی ، 

  کارکنان. داشتو نگه انگیزهافزایش 

آوردن جایگاه باال در فهرست ها، برای بدستدانشگاهدر بسیاری از کشورهای دنیا  مثالً  

اجتماعی براساس عملکرد خود در حوزه مسئولیت چرا که کنند،پایداری رقابت میگزارش

هیأت  و نکه نمرات باالتری دارند، خود را برای دانشجویا هاییدانشگاهشوند. بندی میرتبه

 سازند.تر میعلمی جذاب

 نفعان بیرونیتعامل با ذی  

نفعان بیرونی بسیاری برای برقراری ارتباط با ذی هایاستاندارد، گزینه  3-5-7 بنددر 

عمل نکرده اید، شما باید  بند ارائه شده است. اگر در فرآیند خودارزیابی طبق توصیه این

نفعان آوری اطالعات درباره ذی، به جمعتدوین کنیدقبل از آنکه برنامه ارتباطی خود را 

آنچه در فصل سه آمده است استفاده  از منابع در اختیار سازمان مطابق بابیرونی بپردازید. 

 با اهمیتنفعان بیرونی دانید که کدام یک از موضوعات از نظر ذیکنید. اگر شما می

 ترسی پیدا کنید. ها دسهستند، نیازی ندارید که در این مرحله به آن

صورت، به مسائل مطرح در درون سازمان خود بپردازید. باوجوداین، شما باید در این 

نفعان سازمان اطالعاتی ندارید، شما باید قبل از نظر ذی با اهمیتاگر هنوز درباره مسائل 

تدا اجتماعی با ارتباطات بیرونی سازمان، ابسازی اطالعات مرتبط با مسئولیتاز یکپارچه
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 3-5-7 بندکار، در . برای انجام اینسازمان را آغاز نمایید نفعان بیرونیبا ذیتعامل 

 ارائه شده است. هاییاستاندارد، راهنمایی

 ریزی برای ارتباطات داخلی و بیرونیهای کلیدی و برنامهپیام تدوین .4-3

راتژی مسئولیت های مربوط به استترین موضوعات مرتبط با انتقال پیامیکی از مهم

بیان شده است؛ طبق  26000صورت ضمنی و نه صریح، در استاندارد ایزو اجتماعی، به

های ارتباطی ها باید در سراسر برنامهآنچه در این استاندارد آمده است، اطالعات و پیام

سازی را باید در کنار راهنمای موجود در استاندارد سازمان یکپارچه شوند. این یکپارچه

 انداز، مأموریت، تصمیمات و اقداماتاجتماعی در چشمسازی مسئولیتی یکپارچهبرا

 سازمان در نظر گرفت. مسئوالنه 

نفعان مختلفی ها، ذیبیان شده است، در بسیاری از سازمان 1-3-5بند همانطور که در 

باط با ها و دیگران(. برقرای ارتکارکنان، مشتریان، رسانه داران،سهام وجود دارند )مثل

سازی های متفاوتی است. باوجوداین، یکپارچهها، نیازمند رویکردها، راهکارها و پیامآن

های منسجم و های ارتباطی سازمان و استفاده از پیاماجتماعی در تمام برنامهمسئولیت

نفعان، بدون توجه به منبع خبری، در حال دهد که ذیمناسب، به شما اطمینان می

 مناسب هستند. دریافت اطالعات

 های کلیدیپیام تدوین. 1-3-4  

و یا از سه یا چهار پیام مهم  تدوین نماییددر صورتی که شما سه یا چهار پیام مهم را 

اجتماعی در سازمان شما، اخبار خود را استخراج کنید، انتقال پیام درباره مسئولیت

های کنیم که این پیامشود. ما به شما توصیه میتر و مؤثرتر انجام میتر، یکپارچهمنسجم

ها را با آن های مختلفای گسترش دهید، که بتوانید برای مخاطبگونهرا به کلیدی

های تبلیغاتی یا کنید. هدف ما ایجاد مجموعه پیام سازیمختصری تغییر شخصی

های تولید شعارها یا پیامتواند منجر به شعارهای بازاریابی نیست )گرچه تولید پیام می

خواهیم که اخبار منفی را پوشش بدهیم یا به تی نیز بشود(؛ همچنین، ما نمیتبلیغا
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های کلیدی خود را نفعان اطالعات نادرست را منتقل کنیم. برعکس، شما باید پیامذی

 و مرتبط جلوه بدهید. دقیقشفاف، 

اجتماعی کردن رویکرد سازمان در قبال مسئولیتدر فصل دوم، ما به ارزش مشخص

ردیم، سازمان باید پس از آنکه استراتژی خود را مشخص و مسیر کلی خود را اشاره ک

اجتماعی نیز مشخص کند. در فصل سوم، تعیین کرد، رویکرد خود را در حوزه مسئولیت

های مدنظر برای تعامل نفعان سازمان و اولویتهایی برای شناسایی ذیما به استراتژی

 ها اشاره کردیم. برقرار کردن با آن

هایی تولید کنیم که توانیم از این اطالعات استفاده کنیم، تا پیامدر این فصل، ما می

توانید ، میراهکارهاهای اصلی اشاره شده است. برای بررسی یکی از این ها به نکتهدر آن

مورد های کلیدی شرکت نیز، پیام 2-4 را ببینید. در کادر شماره 2-4 جدول شماره

 ست.آورده شده ا بررسی

و ایجاد تعامل در حوزه  نفعانبه ذی انتقال جهت های کلیدیتولید پیام .2-4جدول شماره 

 اجتماعیمسئولیت

 

 

 

 

 نفعاندیدگاه ذی

 

 نفعان اصلی چه کسانی هستند؟ذی 

 اجتماعی خواهیم که در حوزه مسئولیتها میما از آن

 چه بدانند؟

 خواهند که چه بدانند؟می از ما هاآن 

 هایی دارند؟ه سؤالها چآن 

 اجتماعی چگونه ها نسبت به مسئولیتدانش و نگرش آن

 است؟

 کننده پیام( ها نسبت به ما )سازمان یا منتقلنگرش آن

 چطور است؟

 ها از اقدامات مسئوالنه چیست؟انگیزه آن 

 توانند داشته باشند؟می انتظاراتیها یا ها چه شکایتآن 
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 شناختی یا جمعیت های فرهنگی، جغرافیاییچه تفاوت

 باید در نظر گرفته شود؟

 نفعان داخلی و خارجی دریافت هایی از ذیچه ایده

 اید؟کرده

 خواهیم که با این اطالعات چه کنند؟ آیا ها میما از آن

خواهیم که رفتارشان را تغییر دهند؟ آیا ها میما از آن

ز خواهیم که به ما بازخورد بدهند؟ آیا ما اها میما از آن

خواهیم که به سازمان مفتخر باشند؟ آیا ما از ها میآن

خواهیم که کاالها یا خدمات ما را بخرند؟ آیا ما ها میآن

ها خواهیم که از ما حمایت کنند؟ آیا ما از آنها میاز آن

 ای در اختیار ما قرار دهند؟خواهیم که پوشش رسانهمی

 

همسویی و 

 انطباق

 انداز، مأموریت، ارزشبا چشم صورتچهاین اطالعات به-

 شود؟های شما منطبق میژیـراتـها و استمشیطـها، خ

 واهید انتقال بدهید چه ـخدی که میـهای کلیامـپی

مشی و انداز، خط؟ )راهنما: چشمباشندهایی میپیام

 اساسنامه سازمان خود را بررسی کنید(ها و نظامنامه

 

 

 

 داشتنهمپوشانی

 واحدبیرونی، از یک پیام  نفعانذیرای تمام توان بآیا می 

 اجتماعی استفاده کرد؟در حوزه مسئولیت

 برای انتقال پیام در درون  واحدتوان از پیام آیا می

 سازمان استفاده کرد؟

 های مربوط به هایی که باید میان پیامها و تفاوتشباهت

 وجود داشته باشند چه هستند؟ نفعانذیاین 

 ارکنان و مدیران باید متفاوت باشند؟های کآیا پیام 

 

 ایجادکردن

 توافق برسید.بر روی سه یا چهار پیام به 

 ها قرار بدهید.یک نفر را مسئول اصالح این سؤال 

 های نامناسب را حذف کنید، توجه کنید تدریج پیامبه

هایی باید حذف شوند که خیلی ویژه هستند یا که پیام

 شما منطبق نیستند؟ نفعانبا نیازهای شما یا ذی
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 بازنگری

 ها را به تیم اصلی سازمان خود و دیگر افرادی که پیام

 .برای بررسی مناسب هستند ارائه کنید

 ها را برای استفاده نهایی کنیدپیام. 

 خصوص اطمینان حاصل کنید که تمام کارکنان و به

افرادی که مسئول انتقال پیام هستند )مثل کارکنان 

خدمات به های ارائهروشندگان و تیمبازاریابی، ف

 .خوبی پیام را درک کرده باشندمشتریان( به

 

 

 یاجتماعتیارتباط با مسئول در یدیکل یهاامیپ 4-2 کادر

مان را متفاوت و کند تا محصوالت و خدماتیبه ما کمک م یاجتماعتیمسئول

هستند، متعهد به  ریپذتی. ما با ارائه محصوالت برتر که مسئولمیتر کنیرقابت

. ما میهست یاجتماعتیبه اهداف مسئول یابیخود در دست انیکمک به مشتر

منابع عاقالنه، به حداقل  زارزش را با استفاده ارهیدر زنج یاجتماعتیمسئول

کارمندان و جوامع خود، و  یبرا یبهتر زندگ تیفیاز ک یبانیرساندن زباله، پشت

 .میدهیم جیترو ان،یکنندگان و مشترنیکمک به تام

 نفعان ارتباط با ذیبرنامه  تدوین. 2-3-4

 در حوزه کالن سازمان اجرایی بخشی از برنامهیا تواند می نفعانارتباط با ذیبرنامه 

یک سند مجزا عنوان بهیا و )طبق آنچه در فصل دوم توضیح دادیم(  اجتماعیمسئولیت

در حوزه مسئولیت  نفعانبا ذی ارتباط، برنامه کالن سازمان. همچون برنامه تهیه شود

ها ها و اقدامات مسئوالنه موفقی باشد که سایر سازمانتواند بر پایه پروژهنیز می اجتماعی

ی که در اوالنهئمس . بسیاری از اقداماتها مشخص استاند و نتایج آنقبال انجام داده

نفعان به با ذی های ارتباطامهشوند، برای برنانجام می ذکرشده در قبل فرآیند خودارزیابی

دلیل تمرکز بر نگرش و های کلیدی، بهپیام تهیه؛ همچنین فرآیند دهندمیایده  ما
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ها گونه برنامهاینریزی ارائه کند. برنامهاین هایی را برای تواند ایدهنفعان، میذی انتظارات

 :باشندمعموال شامل اجزاء زیر می

 ها:های آنبندیازمان و اولویتس ذینفعانای از نقشه خالصه

 های کلیدی پیام 

  سازمان نفعان داخل و خارجارتباط با ذیبرنامه اهداف 

 هاها و مسئولیتنقش 

 راهکارها و بسترهای ارتباطی 

 برنامه زمانبندی 

 ایهای ضروری و نیز مالحظات بودجهمنابع و هزینه 

ها انتخاب توانید از میان آندرباره انوع راهکارهای ارتباطی که می 3-5-7بند در 

های کلیدی و دیگر پیامراهکار این است که هایی ارائه شده است. بهترین راهنمایی ،کنید

 فعلی نفعانبا ذی ارتباط سازمان را در راهکارهایاجتماعی اطالعات مربوط به مسئولیت

رسانه  از عی،اجتماهای مرتبط با مسئولیتخود بگنجانید و برای انتقال پیام سازمان

 و یا راهکار ارتباطی خبرنامه انتشاردیگر، شما نیاز به عبارتنکنید. به استفاده جدیدی

بهترین رویکرد آن است که شما  .ندارید نه خودمسئوال هایبرای انتقال پیام یمخصوص

 البته در ارتباط با توصیه به بگنجانید. این اطالعات را در راهکار کنونی ارتباطی سازمان

 جای استفاده از راهکارهای جداگانه، دو استثنا وجود دارد:های یکپارچه بهارسال پیام

 شبکه اینترانت کارکنان 

 اجتماعیگزارش عمومی درباره مسئولیت 

اجتماعی ها، تغییرات داخلی که باید در حوزه اجرای مسئولیتدر بسیاری از سازمان

دهند؛ ک منبع آنالین را به آن اختصاص میها یرخ بدهند، آنقدر مهم هستند، که سازمان

توانند درباره موضوعات مهم مدنظر سازمان، مطالبی بیاموزند؛ از ترتیب، کارکنان میبدین

رو اشاره کرد: تعهدات سازمان، اهداف بلند توان به موارد پیشجمله این موضوعات می

رود، کارکنان انتظار می مدت، نقش کارکنان در تغییرات، رفتارهایی که ازمدت و کوتاه

، تخصصیهای روزمره، منابع اجتماعی در فعالیتهایی برای اجرای مسئولیتتوصیه
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آموزش، فرصت تعامل با همکاران و دیگر متخصصان یا منابع داخلی در حوزه مسئولیت 

این فصل  4-4اجتماعی در بخش دهی مرتبط با مسئولیتاجتماعی و دیگر موارد. گزارش

هایی در ارتباط با تأسیس یک بررسی قرار گرفته است. برای مطالعه توصیهومورد بحث

 را ببینید. 3-4اجتماعی، جدول سایت اینترانت درباره مسئولیت

دهی )یعنی اینترانت یا اینترنت و گزارش خاصراهکار ارتباطی در ارتباط با این دو 

ها اقدام نماید. جهت توسعه آنهای خاص تعریف پروژهتواند حتی بهسازمان میعمومی(، 

 و رویکردهای کلیدی، اهداف، پیامتوضیح است که در هنگام تهیه این راهکارها باید الزم به

 .را در نظر داشته باشیمانتقال پیام  و همچنین راهکارهایکلی سازمان 

 ینکته کاربرد

)واقع در  ستیزطیدر مح یریگمیتصم قاتیمرکز تحق ،ینیلدیچ رابرت

و  سونیهوا، دانشگاه جورج موآب ریی(، مرکز ارتباطات تغایشگاه کلمبدان

ها کند. مطالعات آنیمرتبط را مرور م اریبس قیموسسات مشابه، تحق

 کیرا که در تحر یموارد، زبان خاص یو در بعض کردهایرو ،یاجتماع یهنجارها

، کندیم نییتع یاجتماعتیسمت مسئولکرده به رییمثبت تغ یرفتارها

 کرده است. ییشناسا

 دهیگزارش .4-4

های مرتبط با ارتباطات کلی سازمان در حوزه مسئولیت دهی تنها یکی از جنبهگزارش

 بندشود. در های بسیار مهم محسوب میی است، ولی این جنبه یکی از جنبهـاعـاجتم

مانی مناسب، های زبیان شده است، که سازمان باید در بازه 26000استاندارد ایزو  3-5-7

مسئوالنه  اقداماتنفعانی که اجتماعی، به ذیدرباره عملکرد خود در حوزه مسئولیت

های بر افزایش استفاده از گزارشبند گزارش بدهد؛ در این  گذاردها تاثیر میبر آن سازمان

 رسانی در خصوص عملکرد سازمان تأکید شده است.اجتماعی برای پیاممرتبط با مسئولیت
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 اجتماعیسایتی در حوزه مسئولیتبهترین اقدامات برای طراحی وب .3-4شماره  جدول

 تمرکز بر

 نفعانذی

 

مسئولیت  کلیدی در حوزهنفعانِ ذی جهت استفادهسایت این وب

جمع  سایت، اطالعات مرتبط ؛ در این وبشودمیاعی طراحی ـاجتم

بتوانند نفعان ای طراحی شود که ذیگونهشوند. سایت باید بهمی

سایت این وب؛ راحتی به سازمان انتقال دهندوردهای خود را بهـبازخ

شده و یا های طراحیواند جهت گرفتن بازخورد از پرسشنامهـتمی

هایی جهت نوشتن بازخورد مخاطب و همچنین آدرس ایمیل قسمت

های خود را ارائه کند، نباید ملزم به برای اینکه کسی ایده .استفاده کرد

آوری قابل جمعان باید ـنفعورد ذیـبازخ نام یا ورود به سایت باشد. ثبت

باشد، طوری که بازدیدکنندگان بتوانند بفهمند که چه  و تحلیل

. بازخوردی ارائه شده و سازمان چه پاسخی به آن بازخوردها داده است

ها و شود از کلیه راهکارسایت توصیه میمنظور سهولت استفاده از وببه

 کنند استفاده شود.سایت که به هدف ما کمک میهای وبلوژیتکنو

 سازییکپارچه

 اصلی سایتهای وببخش موردنظر الزم است که با سایرسایت وب

عنوان مثال از طریق به) ها از بین نرودادغام شود تا یکپارچگی آنسازمان 

سازمان، بخش کیفیت، بخش متقاضیان استخدام در هایی به بخش لینک

، کارونظامنامه اخالق کسبها و مشی، خطسهامداران و امور سهامداری

در  (.هابخشکنندگان، اخبار، انتشارات و دیگر مدیریت، راهنمای تأمین

کار ودر مدل کسباجتماعی مسئولیتسایت باید عنوان شود که وب

 کار سازمان نیست. واز کسب مجزاسازمان تنیده شده است و یک پروژه 

ای مرتبط محتو .های کلیدی نیز باید این مفهوم را منتقل نمایندا پیاملذ

سایت باید قابل جستجو در موتورهای در وب اجتماعیمسئولیتبا 

 جستجوگر باشند.

 هاروز رسانیبه

ها و عملکرد شرکت در حوزه ها، چالشفعالیت طور منظمسایت بهوب

توان از ها میروزرسانیبه با .دـدهزارش میـرا گ اعیـاجتمولیتـمسئ

گیری درباره این موضوعات و نفعان برای مشارکت در فرآیند تصمیمذی

 عمل آورد.اقدامات دعوت به
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 شفافیت

برانگیز و هایی درباره موضوعات چالشاطالعاتی و بحث شامل سایتوب

ن اتوها میبحث برانگیز مطرح شده است، که از جمله این اطالعات و بحث

اجتماعی موجود در رویکردیا عملکرد سازمان در حوزه مسئولیتنقایصبه 

 اشاره کرد.

 پذیریانعطاف

های مختلف اقدامات مختلف نسبت به حوزه ذینفعاناز آنجایی که 

قابلیت تنظیم جهت  سایتوب مسئوالنه سازمان حساس هستند باید

که  ذینفعیای عنوان مثال بررا داشته باشد. به ذینفعاناستفاده از این 

اطالعات بدست  -زیستمثال محیط -خواهد تنها در یک حوزه خاصمی

بیاورد این امکان فراهم باشد که تنها آن قسمت در اختیار وی قرار گیرد. 

خواهد کل اقدامات مسئوالنه سازمان را نفعی که میهمچنین برای ذی

 قابل دانلود باشد. اجتماعیگزارش مسئولیت ببیند

ستفاده سهولت ا

 سایتاز وب

سایت باید راهکارهای ساده جهت دسترسی به اطالعات در اختیار وب

یک حوزه برای دسترسی به اطالعات عنوان مثال کاربران قرار دهد. به

اطالعات  داشته باشد، مثلهای مختلفی وجود سایت، روشدر وب خاص

به  در صفحات مربوطکه باید هم محیطی، های زیستشاخصمرتبط با 

تجمیع  سازمان عملکردی هایشاخصدر بخشی که  همزیست و محیط

ها به سادگی، در قسمت نوار، لینکاین  .داشته باشندوجود ، اندشده

 .شوندهای موجود در صفحات سایت پیدا میکادرها یا دکمه

سهولت استفاده 

 سایتاز وب

ند با سه توانشوند و بازدیدکنندگان میمی بارگذاریصفحات به سرعت 

 کلیک یا کمتر، به مقصد موردنظر خود برسند.

سهولت در 

 استفاده

راحتی برای تواند کمک کند که مفاهیم پیچیده را نیز بهسایت میوب

های لینک و یا هاهاورباکسنظیرهاییکرد. تکنولوژیکننده ترسیماستفاده

استفاده  هاتوان از آناز جمله راهکارهائی هستند که می دسترسی فوری

سایت تعبیه کرد. بهتر است بخشی مرتبط با سئواالت متداول نیز در وب

جمالت و  تمام متون در یک یا دو صفحه قابل خواندن هستند.گردد. 

 های کاغذی هستند.تر نسخهدرصد کوتاه 50متون کلی حدود
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های جلوه

 بصری

هویت ای است و با طراحی سایت از نظر بصری جذاب، دوستانه و حرفه

وب  اند.های بصری با متون یکپارچه شدهمؤلفه سازمان منطبق است.

دهنده، برند، ظاهر و احساسی است که شما برای انـا نشـسایت شم

 اید.اجتماعی انتخاب کردهنفعان استراتژی مسئولیتذی

 محتوای

 سایتوب

 سایت، نشان دهنده رویکرد شما درباره مسئولیتموجود در وب اطالعات

سایت اجتماعی هستند. بازدیدکنندگان باید دلیلی برای بازگشت به وب

خاطر که شما درباره عملکرد خود در حوزه اینشما داشته باشند )مثالً به

ها فرصت های مرتبی دارید و یا آنروزرسانیاجتماعی بهمسئولیت

 مشارکت در گفتگوها درباره یک چالش خاص را دارند(.

های رسانه

 جمعی

عنوان مثال موثر شود. بهاستفاده  اجتماعیهای از رسانهباید سایت در وب

 تولیدتوان از طریق ارجاع به توییتر، تلگرام، اینستاگرام و یا واتساپ و می

ادآوری ـمحتوای صوتی و سایر انواع محتوا این مهم را انجام داد. الزم به ی

خواهیم انتقال که می اسب با پیامی باشدـد متنـوا بایـاست که این محت

 نفعان سازمان قابل درک باشد.دهیم و همچنین برای ذی

ل ـهای اجتماعی وصطور مستقیم به شبکهتواند بهسایت سازمان میوب

های ور خودکار در شبکهـسایت بطروزشده در وبوای بهـباشد و محت

 اجتماعی سازمان نیز مخابره گردد.

سازمان را برآورده  ذینفعاناطالعاتی  سایت باید تا حد امکان نیازهای

ها جهت دریافت اطالعات به سایت دیگری کند تا احتیاجی نباشد که آن

 مراجعه کنند.

 کردناقدام

های مرتبط تعریف شود مثال سایت نیز شاخصبهتر است که برای وب

سایت اقدامات خاصی را در آن انجام ان وبـنفعریف کنیم که ذیـتع

اگر کنیم. سایت را تعریف میبودن وبآن طریق، بهینه دهند و ازمی

 این است، در سایتخاصی در وب اقدام انجام به مخاطب تشویق ،هدف

د نترک نخواه آن اقدام سایت شما را بدون انجاموب افراد معموالصورت، 

 اتنظر گذاشتن کاربران بهتواند تشویق . مثالی از این اقدامات میکرد

کردن یا دانلود اطالعات، محاسبه ی سایت باشد. مثالی دیگرمحتوادرباره 

 .سایت استدر وبطرح سؤال 
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دهی چیزی بیش از سندسازی یا طراحی وب آنچه بیان شد درست است، ولی گزارش

دهی یک فرآیند دائمی است که فراتر از نتایج موجود در گزارش به سایت است، گزارش

شده در فصل سوم، درباره تعیین محدوده های مطرحآفرینی است؛ از بحثدنبال ارزش

دائمی بودن  ،های مناسب عملکردی و دیگر اقداماتشاخصتأثیرگذاری سازمان، گزینش 

نیز   GRIدهی در استانداردبودن فرآیند گزارشدائمیدهی مشخص شد. بهفرآیند گزارش

دهی گسترده اشاره به گزارش 26000اشاره شده است )در حقیقت، در استاندارد ایزو 

اطالعات بسیار زیادی در این رابطه ارائه شده  GRIکه در استاندارد  نشده است، چرا

 است(.

ارتباط با اقدامات  نفعان درذیرسانی به اطالعدهی )مثالً عالوه بر فواید آشکار گزارش

رو ی به اهداف پیشببرای دستیاموردنظر (؛ شرکت های آن اقداماتمسئوالنه و خروجی

 دهی استفاده کرده است:نیز از گزارش

ی مرتبط هاو مستندکردن پیشرفترسانی اطالعکمک به  از طریق :بهبود عملکرد

تواند خروجی این اقدامات. راهکار دیگر می و همچنین ارائه تاثیرات ،با اقدامات مسئوالنه

توان راستا میدرایناز طریق افزایش انگیزه افراد به مشارکت در اقدامات مسئوالنه باشد. 

که از طریق این  های موجود در شرکتو چالشبا معرفی افراد کلیدی اقدامات مسئوالنه 

 .افراد برآورده شده است به این مهم دست یافت

، بر شده در قبلتعریف ارتباطی در راهکارهای :پاسخگوییاشاعه فرهنگ تعالی و 

 شدنبا طی . در این راهکارهاأکید شداجتماعی تسازی مسئولیتنقش کارکنان در بهینه

شرکت فرضی . مشخص شدند اقدامات مسئوالنه ضعف و دهی، نقاط قوتفرآیند گزارش

ها را برجسته کند و کارکنان را در حوزه از این اطالعات استفاده کرد، تا موفقیت موردنظر

 ها پاسخگو نگاه دارد.عملکرد آن

و )دریافت طریق فرآیندهای دوجانبهروابط از این  ها:ابط و تقویت آنوبرقراری ر

های مربوط به ها، برگزاری نشست، درخواست ارسال ایدهنفعان(کردن پیام به ذیارسال

 گردند.شده از اینترانت برقرار و تقویت میهای کسببازخوردتحلیل های مشورتی و گروه
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شرکت اعث شد که ب ای در سازماندوره دهیگزارشتعهد به  :افزایش شهرت شرکت

و اقدامات مسئوالنه را گزارش با دقت بیشتری عملیات و عملکرد خود را بررسی  موردنظر

-تعهدات عمومی خودایجاد این تعهد برای خود در واقع سطح پایبندی به . شرکت با دهد

کرد را بیان می -تعهداتی که سازمان به جامعه و فضای پیرامونی و حوزه تاثیر خود دارد

 کرد.ای حفظ این تعهدات تالش میو بر

دهی اهداف و دستاوردهای خود، از رقبای این شرکت با گزارش الگو و راهبری بازار:

 تبدیل شد. موفق اجتماعی به یک نمونهخود در بازار پیشی گرفت و در حوزه مسئولیت

 های سازماناین هدف با الزام به ارزیابی متمرکز ریسک :ریسکبهبود در مدیریت

 نشده محقق شد.های محتمل اما حادثبینی ریسکهمچنین پیش و

دهی استاندارد، به یکی از روندهای کنونی گزارش 3-5-7 بند در 15در کادر شماره 

سازی گزارشات در حین نگارش این کتاب اشاره شده است، این روند همان فرآیند یکپارچه

روندهای دیگری که در حین نگارش اجتماعی( است. مالی و غیرمالی )در حوزه مسئولیت

بیان  4-3ها آگاهی داشته باشید، در کادر این کتاب رایج هستند و باید نسبت به آن

 اند.شده

 26000استاندارد ایزو  Aدهی، به ضمیمه برای دستیابی به منابع بیشتر درباره گزارش

 مراجعه کنید. 4-4و کادر 
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 یاجتماعتیزه مسئولدر حو یدهگزارش یکنون یروندها .3-4کادر

 یهالی)فا هاها، پادکست)مثل وبالگ یاجتماع یهااستفاده از شبکه 

بوک و تلگرام و سیف تر،ییمثل تو ییهاتیسا( و وبیصوت

کردن منظم نحوه عملکرد شرکت و تعامل با منتقل ی( برانستاگرامیا

  جینتا نینفعان درباره ایذ

 ییها)مثالً با ارائه گزارش یینها کاربر ایکننده بر مصرف شتریتمرکز ب 

 انیبه مشتر جینتا نیشود، ایعمر مچرخه لیتحل جیکه شامل نتا

عمر محصول  انیحاصل از توسعه را تا پا جیکنند تا نتایکمک م

 (.کنند یابیارز

 ها و انتظارات در ارتباط با داده یروز که افشاکاربر محور و به یهاداده

 یکه به گوش یسفارش یهاند. )مثالً دادهدهیم شیرا افزا تیشفاف

 (.شوندیروز مصورت منظم و نه ساالنه بهتلفن کاربر ارسال و به

 و  نیتامرهیبودن مواد موجود در زنجیابیبر قابل رد دیتأک شیافزا

 کاالها  یابیرد یدر دسترس برا یراهکارها

 در رابطه  نیها توسط اشخاص ثالث )در اصحت گزارش نیتضم شیافزا

 (.بحث شده است 5-4بخش 

 یهااستفاده از شبکه شیو افزا یکیها در قالب الکترونانتشار گزارش 

 ایموقت  یهایروزرسانها، ارائه بهگزارش غیتبل یبرا یاجتماع

 تیدر حوزه مسئول یساالنه و سنت یهاکردن گزارشنیگزیجا

 ی.اجتماع

 کارگرفتن الزامات به )مثالً  یدهدر حوزه گزارش یالزامات قانون شیافزا

 (.بورس اوراق بهادار یتیریمد ریشده در گزارشات تفسمطرح
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  اعتبار شیافزا .4-5

یکی از اهداف استاندارد ایزو  اقدامات مسئوالنه سازمانها و تالش برای افزایش اعتبار

طور همان رابطه ارائه شده است.راهنمای دقیق در این  2-6-7 بند است؛ و در 26000

های شفاف و در نفعان در افزایش اعتبار نقش مؤثری دارد، پیامه تعامل مؤثر با ذیک

کنند، نیز در افزایش اعتبار نقش شده در استاندارد پیروی میدسترسی که از اصول مطرح

 نفعان در فرآیندذی هایی که ازسازمان در حقیقت به .(1-6-7و 3-3-5)بند  مؤثری دارند

شود، البته به این مثبت نگاه می ، با دیدگیرندات مسئوالنه کمک میاعتباردهی به اقدام

دلیل مساعدبودن نظراتشان در ها، بهدادن نظرات آننفعان و دخالتشرط که انتخاب ذی

 نسبت به این موضوع هشدار داده شده است(.  3-3-5 بند قبال شرکت نباشد )در

شده مسئوالنه اط با اقدامات تعریفدر ارتب ذینفعانموردبررسی نیز از نظرات شرکت 

به  تواندمی که نفعانبرگزاری میزگرد مشورتی ذی اقدام به منظورایناستفاده کرد و به

تواند درباره رویکرد کلی سازمان ؛ این میزگرد مینمود صورت موقت یا دائمی برگزار شود

گردها که از تنوع اعضای ها، بازخورد ارائه دهد. این میزها و دیگر سؤالو اهداف، گزارش

کارکنان، متخصصان بیرونی در حوزه مسئولیت  برند، شامل مشتریان،خود سود می

 سرمایه سهامداران، های مشورتی،)غیرانتفاعی( یا گروه های غیردولتیاجتماعی، سازمان

 شوند. ها میها و دیگر افراد و سازمانکنندگان، اعضای گروهگذاران، تأمین

گردها، به تعامل براساس شروط مورد توافق، انتظارات روشن و تسهیالت در این میز

توان درباره یک موضوع خاص، درخواست ای نیاز است. از اعضای این میزگردها میحرفه

هوایی وها درخواست کرد که برای کاهش تغییرات آبتوان از آنحمایت کرد؛ مثالً می

اجتماعی منتشر کنند؛ همچنین، زه مسئولیتاستراتژیی را طرح کنند یا گزارشی در حو

ها درخواست کرد که منبعی دائمی برای ارائه نظر درباره موضوعات مختلف توان از آنمی

 باشند.

و تضمین  بازنگریاستاندارد، برای افزایش اعتبار از راه  2-6-7و  3-5-7 بندهایدر 

برای تمام  کسب اعتباررچه هایی ارائه شده است. گدرونی یا تضمین بیرونی، راهنمایی

ها سازمان دهنده تعهدفرایند اعتبارگیری نشاننفعان آن سودمند است و ها و ذیسازمان
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های مختلف فراگیر ات مسئوالنه هنوز در سازمان، ولی این اقدامبه امور مسئوالنه است

از  اعتبار برای اقدامات مسئوالنهدنبال کسب به وردبررسیم فرضی شرکتنشده است. 

 که: دیگران در خصوص گزارش خود بود، چرا

 های جوی بیش از حد تعریف شده بود و سازمان همچنان میزان آالینده

 . گشتدنبال دلیل این امر میبه

  شرکت تغییرات بسیار زیادی را عملی کرده بود و نتایجی حاصل کرده

ها وجیخرباورکردن  ترسید کهفراتر ازحدتصور بودند و سازمان می بود که

  .باشدنفعان دشوار برای ذی و نتایج حاصل از اقدامات مسئوالنه

  خوبی مستند نشده بود.شرکت به گذشتهعملکرد 

 شده، اثرات با اهمیتی بر ای از اقدامات مسئوالنه تعریفخروجی پاره

 .گذاشتندسازمان می

  از روشهای خود شاخصعملکرد برخی از  باید برای گزارششرکت 

ها از انسجام کافی که مجموعه داده ، چراکردن استفاده میزدتخمین

 برخوردار نبودند. 

  دهی، سیستم گزارش همچنین ها وداده آوری و پایشجمعسیستم

تازگی در سازمان مورد استفاده قرار که به بودند یهایی جدیدسیستم

 .گرفته بود

 رشات گزا اعتبار نفعان از تضمینکرد که ذیشرکت حس می مدیریت

 توانند دقت در ادعاهای موجود در گزارش را باور کنند.برند و میسود می

تضمین دهی خود را اگر شما قصد دارید که تمام یا بخشی از فرآیند اجرا یا گزارش

دسته از دادن زودهنگام افراد در این فرآیندها سودمند خواهد بود. آنکنید، دخالتاعتبار 

دامات مسئوالنه سازمان را اعتبارسنجی و ضمانت ـهمیت اقارادی که ـها و افسازمان

ها خاطر، تعامل زودهنگام با آنهمینکنند؛ بههایی را نیز ارائه میها و ایده، توصیهکنندمی

 تواند بیشترین ارزش آفرینی را داشته باشد.می

 



 اجتماعی شرکتی و مسئولیت/     پایداری     232
 

 همکاری و مشارکت با سایرین  

 های غیرانتفاعینهاد( و یا سازمانمردم های)سازمان هاسمنکارها با وبرخی از کسب

طور که اجتماعی پشتیبانی کنند. همانکنند، تا از اجرای استراتژی مسئولیتمی مشارکت

ها، دستیابی به اهداف بیان شد، هدف این شراکت 26000استاندارد ایزو  3-3-5بند در 

 .مدنظر استنفع دوجانبه هر دو طرف در این تعامالت سودمند دوجانبه است؛ و 

 با دیگر نهادها مشارکتقصد نیاز و یا ها توضیح است که همه سازمانالبته الزم به

خواهند که این بعضا نمی یا را ندارند و خود اجتماعیاجرای استراتژی مسئولیتجهت 

 . های سازمان تلقی شودمهمتر از سایر استراتژیها استراتژی

های انتخابی ارکت با سایرین جزء گزینهدرهرصورت چنانچه راهکار همکاری و مش

عمل آید که ها دقت الزم بهگونه همکاریسازمان بود، باید در نحوه تعریف و انتخاب این

بهتر است که شرکای احتمالی با چند سؤال مهم، شراکت مشکالت احتمالی کمتر شوند. 

 اند(. بیان شده 4-4ها در جدول خود را آغاز کنند )این سؤال

اجتماعی در حوزه مسئولیت تعریف هرگونه مشارکتهایی که باید قبل از سؤال .4-4 جدول

 .پرسیده شوند

 کلیهایسؤال

 هدف کلی شرکت چیست؟ -1

 چیست؟دیگر از ورود به این مشارکت هدف شرکت  -2

های انتفاعی یا ی که در شراکتامسئوالنه بهترین اقدامات -3

های موفقی آیا نمونه اماتی هستند؟شوند چه اقدغیرانتفاعی انجام می

 که اهداف مشابه ما را دنبال کرده باشند سراغ داریم؟

 سازمان تیماه

کاال یا  یا و ما با برند انتخاب شده شرکت غیرانتفاعی سمن یا -4

 چه انطباقی دارد؟ ی که ارائه می دهیمخدمات

 مهم هستند؟ کنندهمشارکتهای سازمان بزرگیاندازه یا آیا  -5

 شرکای احتمالی چطور باید ارزیابی شوند؟ -6

 موانع تشکیل شراکت موفق در شرکت چه موانعی هستند؟ -7
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انتظارات و 

 هامسئولیت

 چه شرکت، این دارد؟ انتظاراتی چه غیرانتفاعی شرکتسمن یا  -8

 کند؟می ارائه را منابعی یا هاتخصص

 فرد، این داشت؟ خواهد عهده بر را شراکت مسئولیت کسی چه -9

 باشد؟ داشته باید اختیاراتی و سابقه ها،مهارت چه

 آیا ببرد، بیشتری سود رابطه برقراری از طرف دو از یکی اگر -10

 ماند؟ خواهد عملی همچنان شراکت

ها و سکیر

 هاپاداش

 دارند؟ موفقیت در را تأثیر بیشترین عواملی چه -11

در این شراکت ایجاد  میزان ارزشی که هر کدام از طرفین آیا -12

 کنند برای طرف دیگر واضح است؟می

 را ریسک توانندمی هاطرف چطور کنید؟ تعریف را هاریسک -13

 گذاشته اشتراک به چطور هاپاداش و هاریسک کنند؟ ریتـدیـم

 شوند؟می

 است؟ نامه توافق این برای عنوان ترینمناسب عنوانی چه -14

 عهده بر را حقوقی مذاکرات مسئولیت ،طرفین از یک کدام -15

 داشت؟ خواهد

 ارتباطات

 ایفا نقشی چه مربوطه سازمان در و راکتـش در اطاتـارتب -16

 کند؟می

 کرد؟ جلوگیری هاتفاهم سوء از توانمی چطور -17

 خواهد مطلوب یا قبول قابل آگهی انتشار و تبلیغات میزان چه -18

 بود؟

 راری ارتباط با منابع بیرونی است؟چه کسی مسئول برق -19

 کنند؟می حمایت خود برندهای از چطور نامه،توافق هایطرف -20

 

ها را بررسی کنید و سپس برای رسیدن توانید مستقل از طرف دیگر این سؤالشما می

های خود را با دیگری مقایسه و توافق را نهایی ترین تصمیم، پاسخبهترین و مناسببه

 کنید.
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 عملکرد یسازنهینظارت و به. 4-6 

 

 
 فصل هدف گام

بندهای 

مرتبط در 

استاندارد ایزو 

26000 

 PDCA چرخه

تکرار فرآیندهای 

سازی خودارزیابی، بهینه

 تعامل دائمو 

و ها ها و برنامهسیاستبررسی 

اطمینان از انطباق با اهداف ما. 

ها برای همچنین بررسی موقعیت

 بهبود مستمر

 کردناقدام وادتمام م 4فصل 

 

توضیح داده شده است، فرآیند  26000استاندارد ایزو  3-4-7 بند طور که درهمان

های سازمان و در رابطه با تمام موضوعات اجتماعی در تمام بخشسازی مسئولیتیکپارچه

فصل دوم  براساسای که پیوندد. برنامهوقوع نمیمهم و اصلی، در یک زمان و مکان به

ید، احتماالً این واقعیت را منعکس نمودو طبق فصل سوم شروع به اجرای آن  طرح کردید

های وجودآوردن تغییرات در تمام بخشاجتماعی، بهکند. اجرای استراتژی مسئولیتمی

هستند،  بلندپروازانهمدتی که یابی به اهداف بلندمدت و کوتاهسازمان و تالش برای دست

ای رسیدن به این اهداف، آخرین گامی که در این توالی لزوماً فرآیندی تکراری است. بر

 صورت مداوم برداشته شود.معرفی کردیم )یعنی ارتباطات(، باید به

گذارد و از آن تأثیر تأثیر میارتباطی در اغلب موارد، بر فرآیند خودارزیابی  هایفرآیند

 دهیزارشگکردن و کردن، صحبتکه فرآیند ارتباطی، شامل بررسی گیرد؛ چرامی

شود. درمقابل، در این فرآیند ارتباطی، باید عملکرد اخیر سازمان های کنونی میپیشرفت

 شده مقایسه شوند. و روندهای شناسایی گذشتههای با داده

 آمده را با توجه به اهداف بلندمدت و کوتاهدستهای بهدر این مرحله، باید پیشرفت

کند، تا ما درستی فرصت مناسبی را فراهم می مدت ارزیابی کرد. تمام این اقدامات

های خود را ارزیابی کنیم و ببینیم که آیا فرآیند ها و برنامهمشیها، اهداف، خطاستراتژی

ای برای شناسایی خوبی درحال پیشرفت است یا نه. همچنین، زمینهمدیریت تغییر به
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ند اجرای استراتژی ارائه شده ها و اصالح نقایص در فرایسیستمبازنگری های بیشتر فرصت

 است.

ارزیابی مؤثربودن ، بههای مسئوالنههای شما برای اجرای استراتژیارزیابی تالش

استاندارد، راهنمای سودمندی  4-5-7بند در  .کندراهکارهای ارتباطی گسترش پیدا می

که در  ،دهی بیشتری فهرست شدهو گزارش یمنابع ارتباط 4-4ارائه شده است. در کادر 

راهکارهای  تدوینتوانند به شما در اند، ولی مینیامده 26000استاندارد ایزو  Aضمیمه 

 گیری درباره ارزشمندی این راهکارها کمک کنند.ارتباطی و تصمیم

 یدهارتباطات و گزارش یهادر حوزه شتریراهکارها و منابع ب .4-4کادر شماره 

 به آدرس یطیمحستیز ماتیمرتبط با تصم قاتیمرکز تحق: 

(http://www.cred.columbia.edu)          

 سازمان CRED یهایریگمیاست، که تصم یارشتهانیمرکز م کی 

هوا و در مواجهه ومربوط به آب یهارا با توجه ابهام یو گروه یفرد

 .کندیمطالعه م یطیمحستیز یهاسکیبا ر

 یارتباطات تجار یالمللنیب هیاتحاد  

ارتباط است، که منابع متعدد  یبرقرار یبرا یالمللنیب هیاتحاد کی هیاتحاد نیا 

 تیرینفعان و مدیتعامل با ذ ،یارتباط یهابرنامه نیتدو یرا برا نیآنال

آدرس  زین تیساوب نیا یهانکیاز ل یکیکند. یارائه م یارتباط یکارکردها

  :تروسشیپ

  (http://srlink.x.iabc.com ) 

 دایپ یدسترس یگروه تعامل کیتوانند به یآدرس م نیبا مراجعه به ا نکاربرا

را به  یاجتماعتیدرباره ارتباطات موجود در حوزه مسئول یکنند، که منابع

 .گذارندیاشتراک م

با  (www.sinsofgreenwashing.org:آدرسبه) زنندهگول یطیمحستیز اقدامات

و  غاتیاز تبل کیکه در کدام  توان متوجه شدیشده مارائه یارهایاستفاده از مع

 .خالف واقع است یطیمحستیها در حوزه زشده توسط شرکتمطرح یادعاها

http://www.cred.columbia.edu/
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 امور یساؤر اتفاقبه دوشنبه هر برنامه طبق یموردبررس یفرض شرکت رعاملیمد

جلسه گفت در خالل دو سال  یدادر ابت یو .آمدند هم گرد کنفرانس اتاق در شرکت

 بتباو من از همه شما  میاداشته یاجتماع یهاتیمسئول نهیزمدر  ییهاشرفتیگذشته پ

عرض کنم هنوز  دیبا یکنم. ولیتشکر م دیادهیکش رابطه نیکه در ا یها و زحماتتالش

 انجام شود. دیبا کهوجود دارد  یادیز یکارها

شرکت  هبر اقدامات مسئوالن مانظارت مداوم  است. حیصح کامال گفت مجتمع سیرئ

 از مایهنتوانست هنوز ما الـمث یابر میرو هستـروب ییهاوز با چالشـدهد هنیان مـنش

 یاستاندارد و داشتن استراتژ نیا یریکارگهب یود براـخ یکنندگان خارجنیتام

 هیت به توجم نسباهقسمت تدارکات خواست از. من میموفق شو یاجتماع یهاتیمسئول

من نگرانم  یاز طرف .ندیرا گزارش نما جهیبرنامه مشخص اقدام کنند و نت کیها طبق آن

کل شرکت موثر واقع نشده باشد  دراستاندارد  یسازکپارچهی یما برا یزشیانگ یهاروش

ام خواسته یانسانمنابع اداره از بتهال میانجام ده یموثرتر اقدامات بایدص خصو نیو در ا

 گزارش آن ارائه خواهد شد.  یکه در جلسه بعد ارائه دهند دیجد یزشیانگ رنامهب کی

 یهاگزارش تظرمن وکنم یم یشما قدردان یهایگفت: من از نگران رعاملیمددر ادامه 

ما به  نکهی. در مجموع از امهست هوالنمسئ اقدامات بهبود و توسعه خصوص در شما

 کنانها و انتظارات کاردگاهیاز د دیبا یول .میتخار کناف دیبا ،میاافتهیدست  ییهاتیموفق

 .میها استفاده کنآن یهادهیو از ا میریکمک بگ یآت یهاشرفتیپ یبرا نفعانیذ ریو سا

 اریبس یاستراتژ نیروند و با ا نیبا ا آیندهسال  5دهم در عرض یم نانیاطم شما به من

 یادیز یهاحرف داریپاو توسعه یاعاجتم یهاتیشد و در خصوص مسئول میمتفاوت خواه

کنم و منتظر یاز همه شما تشکر م اً مجدد. داشت میخواه هاشرکت ریسا و رقبا یبرا

 .مهست ندهیخوش در آ یخبرها دنیشن

 

 

 



 

 1پیوست 

GRI ست؟یچ  

 دهیگزارش دیشرکت، قالب جد یاجتماعتیمسئول کپارچهی دهیچارچوب گزارش 

نام عرضه شده  نیا همب شرویپ المللینیسازمان ب کی یسوهاست که از شرکت یداریپا

. ردیگیمختلف مورد استفاده قرار م یهاتوسط شرکت ایطور گسترده در دنو اکنون به

گیری هایی برای اندازهها و روشکه شاخص ستدهی اچارچوب، یک سیستم گزارش نیا

 طیو مح یاقتصاد ،یکالن اجتماع هایاثرات سازمان و عملکرد آن در حوزه دهیو گزارش

 . دهدرا ارائه می ستیز

 هاآن کمک با هاسازمان که است شده ارائه استانداردی موارد و اصول چارچوب،دراین

محیطی و اجتماعی خود را گزارش کرده و به زیست ادی،اقتص عملکرد و اثرات توانندمی

شرکت لحاظ  یهایها را در استراتژآنخود برسند و  راتیو تأث هاتیاز فعال یدرک بهتر

هایی تمرکز دارد که آثاری مهم و معنادار برجا گذاشته بر حوزه چارچوبکنند. درواقع، این

 شود.سازمان منتهی می ایشرکت  نفعانذیو در نهایت به خلق ارزش برای مشتریان و 

منظور ن روشی بهعنوادهی پایداری را بهاستفاده از چارچوب گزارش ،GRI سازمان

 تکاملی روند. کندپایدار ترویج میها در توسعهها و مشارکت بیشتر آنپایدارترشدن شرکت

از طرف  افته،یبهبود  یهاصورت انتشار نسخهبه کباریهر چند سال  دهیگزارش چارچوب

 شهرت دارد، از سال G4که به  چارچوب نینسخه ا نی. آخرشودیمسازمان دنبال  نیا

 ژهیبخش وچارچوب در سه نیا یفرع و یاصل یهااست. شاخص دهیمالک گزارش 2015

 یاجتماعتیمسئول دهیشده و مالک گزارشعیتوز یو اجتماع یستیزطیمح ،یاقتصاد

 هاست.شرکت

که  دهدیوکارها نشان مکسب رانینظران و مداز صاحب دیجد ینظرسنج کی جینتا

شده و شناخته یداریپا دهیچارچوب گزارش نتریمهم (GRI) یجهان یدهطرح گزارش

در  ینظرسنج نیدر ا GRI یهااست. دستورالعمل دهینوع گزارش نیا نیپرکاربردتر

 یهاچارچوب نیسودمندتر انیدر م( DJSI)داو جونز  یداریپا و شاخص CDPکنار 
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و  نین معتبرترعنوارا به  GRIدهندگان، درصد از پاسخ 50شناخته شد و  یدهگزارش

سوال که  نی. در پاسخ به ادندیها برگزها و سازمانشرکت انیاستاندارد در م نیترمحبوب

  GRI فتنددرصد گ 26 کنند،یکارها خلق ارزش موکسب یها تا چه حد براچارچوب نیا

 ه،کنندنتامی عنوانبه هابر انتخاب سازمان آن ای شده هاآن انیعالقه در مشتر جادیباعث ا

 بر جا گذاشته است.  یمثبت ریتاث

 تیحاکم یهاها به توسعه برنامهچارچوب نیسوال که ا نیاز اعضا در پاسخ به ا یکی

در درون سازمان موجب  اراتها و ابتکچارچوب نیا»گفت:  کند،یم یچه کمک یشرکت

ها و فرصت ها،سکیر طورنیو هم یطیمحستیها و آثار زجنبه نهیدر زم یآگاه شیافزا

 یهایها در رابطه با استراتژها و طرحچارچوب نی. اشودیمربوط به آن م یهاینوآور

 ییهابر حوزه یاریو با هوش شوندیم تیموجب شفاف زیسنجش ن و اقدامات قابل تیریمد

 انیمشتر یارزش براخلقبه تیمهم و معنادار برجا گذاشته و در نها یتمرکز دارند که آثار

 .شوندیم یما منته نفعانیو ذ

 GRI  براساس دهیگزارش چارچوب

GRI طور گسترده در سراسر که به کندیارائه م یجامع یداریپا دهیچارچوب گزارش

چارچوب  نیکند. ا جادیرا ا یشتریب یسازمان تیتا شفاف ردیگیمورد استفاده قرار م ایدن

 یاستاندارد یموارد افشاگر )راهنما( است اصول و یداریپا یدهگزارش یکه شامل راهنما

 ستیز ،یاثرات و عملکرد اقتصاد توانندمی هاکمک آنبه هاانکه سازم دهدیارائه م

 خود را گزارش کنند. یو اجتماع یطیمح

 یداریپا یدهگزارش اصول

اند. شده یگذارهیپا GRI یدر راهنما یشرکت براساس اصول یداریپا یدهگزارش

هستند و در  یاساس یداریپا یدهدر گزارش تیبه شفاف یابیستد یبرا یدهاصول گزارش

مورد استفاده قرار  یداریپا گزارش هیها در هنگام تهسازمان یتوسط تمام دیبا جهینت

 یگزارش و اصول یمحتوا فیتعر یبرا ی: اصولشوندیم میاصول به دو گروه تقس نی. ارندیگ

 کنندیگزارش مشخص م یمحتوا فیعرت یگزارش.  اصول الزم برا تیفیک فیتعر یبرا
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سازمان و انتظارات و  راتیتاث ها،تیرا با در نظر گرفتن فعال ییچه محتوا دیکه گزارش با

 :زاصول عبارت است ا نیپوشش دهد. ا نفعانشیذ یقیحق قیعال

 نفعانیذ تیجامع 

 یداریموثر بر پا هایحوزه 

 یداریاز منظر پا تیموارد با اهم 

 کامل بودن 

در  یکه چه موارد کنندیگزارش، مشخص م تیفیک فیتعر یالزم برا اصول

بودن مناسب نیاطالعات گزارش و همچن تیفیاز ک نانیمنظور اطمبه دیبا یدهگزارش

دارد که  تیجهت اهمنیگزارش و اطالعات آن ازا تیفیشوند. ک تیارائه رعا یآن برا

از عملکرد سازمان داشته و  یعقولو م سبمنا یابیآن ارز لهیوسبه توانندیم نفعانیذ

 اصول عبارت است از: نی. اکنندیرا اتخاذ م یاقدامات مناسب

 تعادل  

 سهیمقا تیداشتن قابل 

 دقت 

 موقع بودنبه 

 تیشفاف 

 اعتماد تیقابل 

 AA1000 استاندارد

وجود به 1999در سال  یو اخالق یاجتماع ییموسسه پاسخگو لهیوساستاندارد به نیا

 نیاست. ا یو اجتماع یاخالق دهیگزارش یداوطلبانه برا یاز استانداردآمد و عبارت 

و  ریتدبکارها نسبت به حسنوکسب نفعانیرفتن اعتماد ذ انیاستاندارد درواقع با از م

کرد و  دایتوسعه پ -یاقتصادریو چه غ یچه در ابعاد اقتصاد - اهسازمان نیا هایگزارش

کردند تا از آن  دایرا پ زهیانگ نای هاسازمان ،یو اجتماع یبا مشاهده بهبود عملکرد اخالق

استفاده کنند. استاندارد  نفعانیذ تیریو مد ییدر پاسخگو یروش اصول کیعنوان به
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AA1000  یرگیاهداف، اندازه فیتعر یرا در راستا هاانسازم تواندیم ندیفرا کیدر قالب 

و گزارش  یزیشده، ممنییتع شیاف از پکار را با اهد شرفتیپ زانمی مطابقت و هاشاخص

 .دینما یانی، کمک شادبازخور سمیمکان نیعملکرد و همچن

 1000 ییپاسخگو دیفوا

 :کنندیاشاره مAA1000استاندارد  دی( به سه جنبه از فوا2002و جانکر ) کتیب

آن را  رتاثی آشکارا صورتبه توانست خواهند هاسازمان :تیبهبود در شفاف (1

 نیرا از ا یادیز هایتیو موقع ندی( در داخل سازمان و اجتماع مشاهده نمایی)پاسخگو

 کسب کنند. قیطر

 ییو توانا تیظرف ءاطالعات موجب ارتقا یفیکویرشد کمّ :یرگیمیتصم تیفیک (2

کل و در داخل سازمان به  کیعنوان شده و در دو بعد اجتماع، به یرگیمیافراد در تصم

 .شودیاقع مو دیجزء مف کیعنوان 

 رهبری ها،در سازمان تیواسطه توسعه و رشد شفافکه به :تیحوزه مسئول فیتعر (3

 .ابدییبهبود م زیمسئوالنه ن

 :AA1000استاندارد  اصول

 یشاخه سه گروه کل ریهشت اصل را تحت ز  یو اجتماع یاخالق ییپاسخگو موسسه

 ز:داند که عبارت اند ایاستاندارد مرتبط م نیدر مورد ا

 ت،یاهم ت،ی: جامعیو اجتماع یاخالق ییوسعه مفهوم پاسخگوـت 

 بجابودن و مندنظام

 اطالعات تیفیک ،یدسترس تیقابل ،یفیک نانیاطالعات: اطمیمعنادار 

 استقرار، بهبود مستمریو اجتماع یاخالق ییپاسخگو ندیفرا تیریمد : 

بشر و حقوق حقوق پوشش یبر رو ترشیب 26000 زویبا ا سهیاستاندارد در مقا نیا

 اند،فهرست شده یارتباط یاز راهکارها کیاصول در هر  نیکار تمرکز دارد. گرچه تمام ا

 یدر راهنما یاصل خاص تشفافی اصل مثالً. اندگشته نهیراهکارها نهاد نیاصول در ا نای

GRI اصول در  نیشده است: ا تیبر اصل شفاف یخاص دیتأک هنمارا نیدر ا یول ست،ین
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است که به تمام  یارزش و هدف تیشفاف کنند؛یکمک م تیبه تحقق شفاف گریکدیکنار 

در  ژهیاصل و کی یپاسخگوی ن،ی. همچنشودیمربوط م داریپا دهیگزارش هایجنبه

حساب به وعهمجم نیام اـدر تم یبلکه ارزش و هدف اصل ست،ین AA1000استاندارد 

 .دآییم

انسانی دارد جهانی اصول اخالقیاستان SA8000در رابطه با استاندارد 

(Social Accountability Management System) میبدان شتریب 

یک سازمان تحقیقاتی خدمات عمومی است که در  (CEP)پیشگامان اقتصاد  شورای

 عملکرد مورد در غیرمغرضانه و دقیق هایآوردن زمینه تحلیلبا هدف فراهم 1969سال 

 1997 سال اکتبر در توانست دفتر این. شد تاسیس یورکنیو در ها،سازمان اجتماعی

وسیله یک کند. کار تدوین این استاندارد به نتشررا تدوین و م SA8000 جهانی استاندارد

شده که در قالب یک هیئت مشورتی گرد هم آمده بودند.  گروه از متخصصان انجام

استانداردهای جهانی در ( اولین سری از SA8000) اجتماعی پذیریاستاندارد مسئولیت

 باشدکار می ینیرو حقوق ضمانت آن اصلی هدف. است اجتماعی پذیریرابطه با مسئولیت

 .باشند نفعذی دولت و تجاری هایاتحادیه کارگران، ها،شرکت شامل عموما که طوریبه

تدوین چنین استانداردی در سطح احساس نیاز به SA8000 تدوین استاندارد علت

 :شودمی ناشی عمده جنبه سه از لیالملبین

 ع که آیا موضو این از گذارانسرمایه و کنندگاننگرانی فزاینده مصرف

بشر، گرفتن حقوقکاالها و یا خدمات تحت شرایطی همچون نادیده

 ها،موضوع این اینکه کما. شوندکار اجباری، کار کودکان و ... تولید می

 .دشمی گزارش هارسانه طریق از مکرراً

 رعایت عهده از خوبیبه توانستندنمی هابسیاری از سازمان مدیران 

و  یخصوص هایقوانین کار، قوانین اداره شرکت که شماریبی الزامات

 کردند،می مطرح اجتماعی حقوق رعایت زمینه در هاآن گذارانسرمایه

 .برآیند



 اجتماعی شرکتی و مسئولیت/     پایداری     242
 

 دگان کننوجودآوردن امکان مراقبت موثر از تولیدکنندگان و تامینبه

 هایعلت دیگر از تواندر زمینه رعایت حقوق اجتماعی کارگران را می

 تدوین چنین استانداردی برشمرد.یاز بهن جودآمدنبه

 SA8000 دالیل اهمیت 

 استاندارد قابل ممیزی در رابطه با حقوق کارگران است نیاول. 

 کند.ییک سیستم مدیریت ایجاد م 

 است یجهان استاندارد کی. 

 ها کاربرد داردبخش در تمامی. 

 باشداز نظر ساختاری مشابه استاندارد ایزو می. 

 تجاری هایغیر دولتی، بازرگانی و اهداف اتحادیه هایسازمان لهیوسبه 

 .است گردیده تدوین

 داران، موسسات سازمان شامل کارکنان، سهام یدیتمامی عناصر کل

 .گیردمی رب در را غیردولتی و مرتبط دولتی هایتجاری، سازمان

 :از عبارتند شوند،دنبال می SA8000اهدافی که در  

 کار در سطح دنیا اعم از صنایع تولیدی، خدماتی بهبود شرایط محیط

  یو کشاورز

 برای کارکنان یکاربهبود شرایط روحی و ایجاد انگیزه در محیط 

 سطح در کارکنان هایاتحادیه و بشر حقوق هایهمکاری با سازمان 

 یکار نیقوان تیو رعا یاحترام به حقوق انسان یبرا دنیا

 از نظرصرف ها،سازمان هیکل یبرا کسانی یآوردن استانداردفراهم 

که سازمان در آن مشغول  یائیمنطقه جغراف ای و صنعت نوع ابعاد،

 ارائه خدمات است.

 کاال و ارائه  دیدر تول انسانییاصول اخالق تیاز رعا نانیاطم جادیا

 خدمات است.
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 SA8000استاندارد  یکاربردها

بزرگ کاربرد دارد و  هایکوچک و هم سازمان هایسازمان یاستاندارد هم برا نیا

 .ستین یدیتول هایفقط مختص شرکت

 از کنندگان،مصرف نانیجهت جلب اطم ،یو اروپائ یکائیآمر یکشورها از یاریبس در

شده  دیبا استاندارد باال تول یکارطیدر شرا کنند،می استفاده هارا که آن یکاالئ نکهای

 . شودیاستفاده م

 ابعاد استاندارد مذکور عبارت است از: 

 کارتوجه به کودکان 

 یاز کار اجبار یریجلوگ 

 یمنیبهداشت و ا تیرعا 

 یسازماندرون هایانجمن یآزاد 

 و  ینژاد ،یتیجنس ضیعدم تبع…  

 یتوجه به موارد انضباط 

 یکارساعات حیصح میتنظ 

  به پرداخت و جبران خدمت عادالنه در حقوق و دستمزدهاتوجه 

 مندنظام تیریمد یسازادهیپ 

 انسانی و رعایت قوانین کاراحترام به حقوق  
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