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 چکیده

و  آمدهایاز پ یاست که ناششده  داریپد یدیمسائل و مشکالت جد ،یتجار یو واحدها عیصنا امروزه همراه با رشد و توسعه

 توانندیها ماست. سازمان انیو مشتر ستیزطیآن از جمله اقتصاد، جامعه، مح یرجخا طیبر مح سازمان یهاتیفعال راتیتأث

آنها را جلب  تیپاسخگو بوده و رضا یمختلف نفعانیخود، به مخاطبان و ذ یماعاجت یهاتیمسئول حیبه کمک شناخت صح

دهی های امتیازدهی و گزارشها انجام شده و مکانیزم. تاکنون تحقیقات بسیاری در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتندینما

است. با این حال، بسیاری از  یافتهها به انجام اقدامات مسئولیت اجتماعی توسعه بسیاری در سطح جهان برای ترغیب شرکت

که بتواند  یو چارچوب جامع های عمومی در این زمینه پرداختهکلی و شاخص دهی به ارائه راهنمایها و ابزارهای گزارشمدل

بسنجد، وجود ندارد. هدف این تحقیق، تکمیل و  یاجتماع یریپذتیرا از منظر مسئول هاشرکت تیبه صورت شفاف وضع

حاضر  قی. در تحقباشدیم خدمات عمومیهای شرکت یبراآن  یسازیو بوم یاجتماع یریپذتوسعه عوامل مؤثر در مسئولیت

 لیدر صنعت برق در قالب تحل شرویپ یهاشرکت یبرا یقیعوامل و انجام مطالعات تطب یبندو دسته ییدر ابتدا به شناسا

 تیاند. در نهاشده ییبهبود شناسا تیاولو یعوامل دارا یتخصص یهاپانل لیمحتوا پرداخته شده و پس از آن با تشک

بعد  6عامل در قالب 011محتوا،  لیتحل ندیارائه شده است. در فرآ عیموجود شرکت توز تیجهت بهبود وضع ییراهکارها

به کمک روش  داد،تع نیشده و از ا ییشناسا عیتوز یهاشرکت یاجتماع یریپذتیمختلف، به عنوان عوامل مؤثر در مسئول

 شدند. یبهبود معرف تیاولو یعامل به عنوان عوامل دارا 66شانون  یآنتروپ یدهوزن

  کلید واژه

 ،یاجتماع یریپذتیسازمان ملل، استاندارد مسئول یچارچوب معاهده جهان ،یداریپا یدهگزارش ،یشرکت یاجتماع تیمسئول

 شانون یآنتروپ

  مریم کیقبادی، غالمرضا حیدریآرزمجو،  هیهان ،یپژمان شعبان
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 مقدمه

ها خود را ملزم به محترم امروزه در اقتصاد جهانی، شرکت

شمردن حقوق بشر، پاسخگویی اجتماعی و محیطی، نظارت 

 یاخالقی و بهبود کیفیت خدمات و محصوالت، فرآیندها

 سندگانیاز نو یاندهیدانند. شمار فزاکاری و روابط خود می

 طیسازمان بر مح یهاتیاند که فعالکرده قیتصد

 نیاند که اکرده شنهادیو پ گذاردیم ریتأث شایخارج

خود پاسخگو باشند. از این رو،  نفعانیبه ذ دیها باسازمان

بندی و پاسخ دادن به انتظارات جامعه و شناخت، اولویت

ذینفعان، نقش کلیدی در جلب اعتماد ایشان داشته و 

نه تنها باعث افزایش  ،یاجرای مسئولیت اجتماعی شرکت

شود، بلکه سطح زندگی عموم جامعه می تیفیمنافع و ک

 .[0]شوندمند میها نیز از مزایای آن بهرهخود شرکت

معناست که مؤسسات  نیها به اشرکت یاجتماع تیمسئول

انجام  قیاز طر میرمستقیغ ای میبتوانند به طور مستق دیبا

 دگاهید نیکمک کنند. ا یبه بهبود رفاه اجتماع ییهاتیفعال

 طیوکار با محکسب  کیکه  شودیم یباور ناش نیاز ا

آن وابسته به  تیاست و موفق دهیدرهم تن اریاطرافش بس

 .[2]جامعه است المتس

های انجام شده، مشخص شده که تفاسیر پژوهش در

ها گوناگون است؛ اما تقریباً همه، مسئولیت اجتماعی شرکت

های الیتگیری و فعها را در برابر جامعه برای تصمیمشرکت

ها دانند. با ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتآنها مسئول می

 ماعی،های آنها با انتظارات اجتکه نیازمند تنظیم فعالیت-

توانند به ها میشرکت-اقتصادی و محیطی ذینفعان است

 ییابند. لذا ضروربیشینه سود و پاسخگویی اجتماعی دست

فهم بهتری از درك و  اندارو سکانگیرندگان است تصمیم

ها جهت پیشگامی و های مسئولیت اجتماعی شرکتمحرك

رقابت در این زمینه و کسب منافع انجام آن داشته باشند. 

گونه توانند از منافع اینها وقتی میچنین، شرکتهم

 [0]مند شوند که از اجرای آن پشتیبانی کنندها بهرهبرنامه

هامداران، )س یذینفعان مختلف ازهاییو از آنجا که ن

 اریبرای آنها بس سازند،یو کارکنان( را برآورده م انیمشتر

آشنا  یبه خوب یماعاجت تیمهم است که با مسئول

 .[2]باشند

های خدمات های توزیع برق جزء شرکتشرکت یطرف از

عمومی هستند که خدمات آنها برای اقتصاد ضروری بوده و 

 اریبس نفعانیآنها در برابر ذ ییو پاسخگو یریپذتیمسئول

ها در زنجیره ارزش شرکت نیا رایاست؛ ز تیحائز اهم

صنعت برق، به عنوان آخرین حلقه هستند که با مشتریان 

با توجه به زیرساختی بودن  نی؛ بنابرا[3]در ارتباطند یینها

هایی در مورد عوامل مؤثر ها، الزم است پژوهشاین شرکت

م شود و در آن ها انجادر انجام مسئولیت اجتماعی شرکت

برای انجام مسئولیت اجتماعی رویکردی مناسب ارائه شود؛ 

سنجش  جهت یمشخص و جامع یاما تاکنون الگو

خدماتی عمومی   یهادر شرکت ،یاجتماع یریپذتیمسئول

حاضر، با  قیاساس در تحق نیاست. بر ا افتهیتوسعه ن

 یاجتماع تیدر حوزه مسئول ینظر یمند مبانمطالعه نظام

و  یدهگزارش یهازمیمکان دار،یو توسعه پا یتشرک

اهداف و عوامل  ،یاجتماع تیمسئول یجهان یاستاندارها

و به  هدیگرد نییتب یاجتماع یریپذتیمسئولمؤثر در 

به با شرایط شرکت توزیع، عوامل  نیا یسازیمنظور بوم

مطالعه سه شرکت توزیع نیروی برق جهان پرداخته و به 

های جهانی و بهترین اقدامات و ایده ییکمک شناسا

در جهت رفع  یشنهاداتیراهکارهای تجربه شده، پ

 .ستشده، ارائه شده ا ییشناسا یهاشکاف

 مبانی نظری .1

 ابزاری و نوین مفهومی شرکتی، اجتماعی سئولیتم

 وارد مدیریت ادبیات به 0591 دهه از که است مدیریتی

 باید هاشرکت چگونه که پردازدمی موضوع این به شده و

 تأثیر بتوانند تا کنند مدیریت را خود کار و کسب فرآیند

 موفقیت ذینفعان، اعتماد جلب با و گذاشته جامعه بر مثبتی

 .[6]کنند تضمین را خود بلندمدت

 اتحاد و پیوستگی ها،شرکت اجتماعی مسئولیت از منظور

 که است ایگونه سازمان به هایارزش و هافعالیت میان

 کارکنان، مشتریان، سهامداران، شامل ذینفعان کلیه منافع

عملکرد  و هاسیاست در جامعه، و عموم گذارانسرمایه

 اقدامات که معتقدند . بسیاری[9]گردد منعکس سازمان

 به پاسخ در هاشرکت داوطلبانه اقدام اجتماعی، مسئولیت

 امروز، کار و کسب شرایط در اما است جامعه انتظارات

 مجوز و ذینفعان انتظارات و تقاضاها عمومی، فشارهای

 و کسب مشارکت عمده دالیل سازمان، از فعالیت اجتماعی

 .[6]است شرکتی اجتماعی مسئولیت هایفعالیت در کارها

 مورد در اجتماعی مدیران، مسئولیت مؤسسه تعریف طبق

 تعهدات از فراتر که رودمی کار به هاییسازمان و نهادها

 و جامعه بر که تأثیری کنترل و مدیریت به خود قانونی
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 به اجتماعی هایمسئولیت. پردازندمی دارند، خود محیط

 کارمندان، با سازمان ارتباط چگونگی شامل ویژه

 فعالیت آن در که است جوامعی و مشتریان کنندگان،تأمین

 در سازمان هر که است تالشی میزان دربردارنده نیز و دارند

 .[7]آوردمی عمل به زیستمحیط از حفاظت

 اجتماعی مسئولیت هرمی مدل یک کارول ،0550 سال در

مختلفی از  هایمسئولیت بنگاه هر برای که در آن نمود ارائه

 و قانونی پذیریاقتصادی، مسئولیت پذیریجمله مسئولیت

. پس [8]است شده گرفته نظر اخالقی در پذیریمسئولیت

پذیری زیادی در در حوزه مسئولیتهای از آن، مدل

 آنها استاندارد از ایاند، نمونهاجتماعی توسعه یافته

( است که در این 26111)ایزو اجتماعی پذیریمسئولیت

 حقوق شرکتی، حاکمیت چون مدل بر موضوعاتی

 و منصفانه کار کسب و شهروندی، حقوق کننده،مصرف

 .[5]است شده تأکید کارکنان قبال در پذیریمسئولیت

 و امتیازدهی هایمکانیزم موجود، هایمدل بر عالوه

 هاشرکت ترغیب برای جهانی سطح در بسیاری دهیگزارش

 انتشار و شرکتی اجتماعی مسئولیت اقدامات انجام به

 یجهانیافته است. سازمان توسعه  عموم برای ساالنه گزارش

 یالمللنیسازمان ب کی(، 0GRI) یداریپا یدهگزارش

 تیبه حما یداریپا یدهگزارش یمستقل است که در راستا

. در این ها پرداخته استها و کسب و کارها، دولتاز سازمان

دهی به ابعاد مختلفی از جمله بعد حکمرانی،  گزارش

شود که محیطی و اجتماعی پرداخته میاقتصادی، زیست

 کاری، اقدامات بعد اجتماعی خود مشتمل بر چهار بخش

محصول است و  مسئولیت و جامعه شهروندی، حقوق

ها در هر بعد، موارد مختلفی را در چارچوب سازمان

 .[01]کننددهی میعملکردی گزارش هایشاخص

چارچوب معاهده جهانی سازمان ملل نیز که یکی دیگر از 

 اصل ده از های مطرح در این زمینه است، متشکلمدل

 مسئوالنه کار و کسب و اهفعالیت انجام به معطوف که است

 کار، استاندادهای شهروندی، حقوق موازین و قلمرو تحت

 افزایش و فساد با مبارزه و محیطیزیست اصول رعایت

  .[00]است شفافیت

 پیشینه تحقیق .2

 اجتماعی هایفعالیت چشمگیر افزایش اخیر هایسال در

                                                           
0 Global Report Initiative 

حوزه  تحقیقات زیادی در تا شده باعث هاشرکت

. شود اجتماعی با رویکردهای مختلف انجام پذیریمسئولیت

 هایریشه جوییای از آنها، به پیعنوان مثال در نمونه به

و در  [02] ها پرداخته شدهسازمان اجتماعی مسئولیت

 اجتماعی، یکی از پذیریتحقیقی دیگر که مسئولیت

عنوان شده، به  هاسازمان وجودی فلسفه عناصر مهمترین

ته سازمانی پرداخ تعهد بر اجتماعی مسئولیت تأثیر بررسی

 بر مؤثر عوامل مدلی برای [06]در  و [03]شده است

شده ایران طراحی  نفت ملی شرکت اجتماعی مسئولیت

های روستایی نمونه دیگر این رویکرد برای تعاونی .است

سازی شده است. پیاده [06]های مخابراتی و شرکت [09]

 پذیریمسئولیت افشای بر مؤثر نیز عوامل [07]در 

 بورس در شده های پذیرفتهها برای شرکتشرکت اجتماعی

گرفته است. باتوجه به تهران مورد بررسی قرار  بهادار اوراق

، در تحقیق حاضر نیز های انجام شده در این زمینهتحقیق

به شناسایی و جمعبندی سایر عوامل مؤثر در 

های خدماتی عمومی پذیری اجتماعی شرکتمسئولیت

های پرداخته و در ادامه، عوامل شناسایی شده برای شرکت

شناسی در ادامه به ارائه روش شود کهسازی میتوزیع بومی

 شود.پرداخته میآن 

 روش تحقیق .3

پذیری حاضر عوامل مسئولیت به اینکه در تحقیق توجه با

 نظر از شده، شناسایی برق توزیع هایشرکت اجتماعی در

 روش از اینکه به توجه با است و کاربردی -ایتوسعه هدف

 میدانی روش از و اطالعات گردآوری جهت ایکتابخانه

 و اهمیت ارزیابی و پیشنهادی مدل گذاریصحه جهت

 روش نظر از است، شده استفاده عوامل موجود وضعیت

 .باشدمی پیمایشی تحقیق، انجام

 برق توزیع شرکت مدیران شامل نیز تحقیق آماری جامعه

 یافتن جهت واند نفر تخمین زده شده 011که تعداد  بوده

در  تخصصی هایکارگروه روش از تحقیق هایپرسش پاسخ

 و نفر از متخصصین 76در مجموع  شد و هر بعد استفاده

ها شرکت نموده و برای توزیع در پنل شرکت ارشد مدیران

 منظر از را پیشنهادی که عوامل ایهر کارگروه پرسشنامه

داد، طراحی می قرار پرسش مورد موجود وضعیت و اهمیت

بوده و در  لیکرت تایی5 طیف هاپرسش شد. مقیاس

عوامل موجود  اینکه به توجه روایی پرسشنامه، با خصوص
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موضوع و انجام  ادبیات مطالعه مبنای بر در مدل پیشنهادی

 و نظرات از استفاده با سپس و شده ارائه مطالعات تطبیقی

 توانمی اند؛شده نهایی صنعتی خبرگان دانشگاهی و دیدگاه

باشد. می برخوردار باالیی روایی از پرسشنامه که نمود ادعا

و روش  SPSSافزار از نرمنیز پرسشنامه  ییایپا تأییدجهت 

( ساختار پرسشنامه و 0. جدول )کرونباخ استفاده شد یآلفا

 دهد.نتایج آزمون پایایی را نشان می

 تار پرسشنامه و نتایج پایایی آن: ساخ0دول ج

عامل 

 اصلی
 عوامل فرعی

تعداد 

 هاپرسش

آلفای 

 کرونباخ

ت
مسئولی

ی
ی اجتماع

پذیر
 

 13536 96 مسئولیت اقتصادی

 13566 26 مسئولیت زیست محیطی

مسئولیت اجتماعی )بعد 

 مشترکین(
36 13819 

مسئولیت اجتماعی )بعد 

 جامعه و حقوق شهروندی(
22 13875 

مسئولیت اجتماعی )بعد 

 کارکنان(
36 13660 

 13856 31 حاکمیت

 

شکل مطابق به اهداف خود،  یابیحاضر جهت دست قیحقت

  انجام شده است. یمرحله کل 2در ( 0)

 مختلف هایمدل ابتدا عوامل، شناسایی در مرحله اول جهت

 از و پس گرفته قرار بررسی مورد پژوهش ادبیات در موجود

 شرایط با شده شناسایی هایسازی شاخصبومی به آن

 تحلیل با بدین صورت که. پرداخته شد توزیع، هایشرکت

 و الزامات محتوای مبانی نظری، از جمله رهنمودها،

 ،GRI-G4 مدل در برق صنعت اختصاصی هایشاخص

 با مرتبط باالدستی اسناد سایر و 26111ایزو استاندارد

 نظام اصالح سند راهبردی، سند جمله از برق توزیع شرکت

تطبیقی  مطالعات انجام و مدیریت کلینیک نامهشیوه اداری،

 شرکت سه بر مشتمل جهان، در پیشرو توزیع هایشرکت

به شناسایی عوامل اقدام شد.  نودهلی و لندن سیدنی، توزیع

محتواى  آن در که است پژوهشى راهبردی محتوا، تحلیل

 قواعد منظم عینى و کارگیرى به طریق از ارتباطات

 مقایسه هم با و خالصه توانندمى که اطالعاتى به بندىمقوله

 .[08]یابند شکل مى تغییر شوند،

 و علمی بعد دو در خبرگانی تحلیل محتوا روایی خصوص در

 پیشنهادی، هایشاخص ابتدا شدند و در انتخاب صنعتی

 اعمال از پس و علمی قرار گرفته خبرگان بازبینی مورد

 بر حاکم شرایط به که خبرگانی بازبینی مورد اصالحات،

 گرفت. قرار داشتند، کافی اشراف صنعت و شرکت
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 قیانجام تحق ی: مراحل کل0شکل

 

 جهتدر مرحله دوم  پس از شناسایی اهداف و ابعاد مدل،

تعیین میزان شکاف هر یک از عوامل از متخصصین شرکت 

توزیع درباره اهمیت و وضعیت  موجود عوامل هر یک از 

از آنجا که تمامی آنها به یک و ابعاد، نظرسنجی به عمل آمد 

اندازه برای شرکت اهمیت ندارند و توجه به این نکته که 

هبود ریزی و اقدام برای بمنابع محدود سازمان اجازه برنامه

بندی آنها کند، لذا به رتبهتمامی عوامل را غیر ممکن می

جهت انتخاب تعدادی از عوامل که دارای اهمیت بیشتر و 

شکاف بیشتری هستند، پرداخته شد. بنابراین در این 

مرحله، عوامل موجود در مدل بر اساس نتایج بدست آمده از 

تعدادی از بندی شده و ها، با استفاده از روش رتبهپرسشنامه

آنها که اهمیت باال و وضعیت موجود نامناسبی داشتند، به 

معرفی شدند. در هر بعد عنوان اهداف دارای اولویت بهبود 



 دهمین همایش بین المللی انرژیدواز

صورت  شانون آنتروپی روش به کمک عوامل بندیاولویت

 .گرفت

 و فیزیک اجتماعی، علوم در که است مفهومی آنتروپی

 اطمینان عدم و نظمیبی سنجش جهت اطالعات تئوری

 که آنجا در این تحقیق، از و [05] شودمی گرفته بکار

 بهبود برای یکسانی اهمیت از شده شناسایی هایشکاف

، لذا از روش آنتروپی شانون جهت نیستند برخوردار

 .[21]بندی عوامل دارای اولویت بهبود استفاده شد اولویت

به  شتریوزن ب صیشانون تخص یروش آنتروپ یاصل دهیا

برخوردارند. در  یشتریب یکه از پراکندگ است ییهاشاخص

 mشاخص و   n که میتصم سیروش با استفاده از ماتر نیا

ها را طبق مراحل شاخص ینسب تیاهم توانیدارد، م نهیگز

 .[05](6-0)فرمول  بدست آورد ریز
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Ej شاخص  یشاخص آنتروپj و مقدار  دهدیرا نشان مDj 

 انیآن شاخص ب یدرجه انحراف را برا ای نانیعدم اطم

وزن  نیشتریشانون ب یکه روش آنتروپ ییو از آنجا کندیم
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 ی( را براʎ) یاز قبل اوزان خاص رندهیگمیاگر چنانچه تصم و

شده به  لیصورت وزن تعد نیدر ا رد؛یها در نظر بگشاخص
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 حیشده تشر انیب متدولوژی یسازادهیپ جیدر ادامه نتا

 گردد.یم

 پیاده سازی .4

حاضر،  قیشده در تحق انیب یشناسروش یبه منظور اجرا

مختلف  یهاشده در مدل انیب یهاشاخص یپس از بررس

و انجام مطالعات  یداریپا یهاو گزارش یاجتماع تیمسئول

در  یاجتماع یریپذتیمسئولجهت سنجش  ییالگو یقیتطب

صورت که در انجام  نیشد؛ بد ییشناسا عیتوز یهاشرکت

عوامل پرداخته و  ییدر مرحله اول به شناسا امحتو لیتحل

از  یبه کمک نظرسنج هیاول یهاشاخص ییپس از شناسا

شده  ییشناسا یهاشاخص دییخبرگان صنعت برق، به تأ

 پرداخته شد.

های ها و چارچوبذکر است از آنجا که در میان مدل انیشا

دهی اجتماعی، چارچوب گزارش المللی مسئولیتبین

های تفصیلی در و ارائه شاخص تیپایداری، عالوه بر جامع

ها، دارای برای همه سازمان یزمینه مسئولیت اجتماع

هست و  زیهای خاص صنعت برق نها و دستورالعملشاخص

 اتیها، همخوانی بهتری با مقتضمدل ریدر مقایسه با سا

 ق،یتحق نیاساس در ا نیبرق دارد، بر هم عیشرکت توز

و  هارشاخصیز یعوامل بر مبنا یو دسته بند ییشناسا

 یدر نسخه چهارم گزارش ده یداریپا یابعاد گزارشده

 .دیاستخراج گرد ،یداریپا یجهان

ها، با استفاده از روش شاخص دییو تأ ییاز شناسا پس

از خبرگان، به  یشانون و به کمک نظرسنج یآنتروپ

جهت درج در برنامه بهبود پرداخته شد.  عوامل یبندتیاولو

. در دهدیمرحله را نشان م نیحاصل از ا جی( نتا2جدول )

 بیبهبود )به ترت تیاولو یجدول شرح عوامل دارا نیا

 کیهر  یشاخص آنتروپ زانیهر بعد( به همراه م رد تیاولو

 از آنها آمده است.

 نیبهبود، الزم است ا تیاولو یعوامل دارا ییاز شناسا پس

شکاف و ارتقاء عملکرد،  لیتحل یهاها بر اساس مدلشاخص

در شرکت مورد سنجش قرار گرفته و نحوه برطرف نمودن 

 یاز عوامل، مشخص گردد. در بخش بعد کیهر  یهاشکاف

 تیدر جهت بهبود وضع ییتالش شده است راهکارها

 ئه شود.ارا عیتوز یهادر شرکت یاجتماع یریپذتیمسئول

 



 دهمین همایش بین المللی انرژیدواز

 یبهبود به همراه شاخص )وزن( آنتروپ تیاولو یعوامل دارا: 2 دولج

 آنتروپی شرح عوامل دارای اولویت بعد آنتروپی شرح عوامل دارای اولویت بعد
کارکنان

 

 131856 شرکت کارکنان توانمندسازی

ت
حاکمی

 

 13177 رهیمدئتیعملکرد ه یابیارز زمیکارایی مکان

های مدیریت منابع انسانی با اهداف همراستایی سیستم

 های سازمانانداز و استراتژیچشم
131830 

 یبرا نفعانیمستمر و کارآمد با ذ تعامل

 کسب و کار شرکت یهابرنامه یروزرسانبه
131702 

شرکت به  نیو مشاور مانکارانیتوجه پ زانیم یابیارز

 ،یمنیقانون کار، سالمت و ا تیبر اساس رعا یانسان یروین

 کارکنان یایحوادث و حقوق و مزا

131800 

و  یرساندر به روز رهیمدئتیه تیظرف توسعه

 هاییانداز و استراتژمأموریت، چشم بیتصو

 یاجتماع یهاتیسازمان مطابق با مسئول

131658 

 131917 رهیمدتئیه یریگمیتصم یندهایفرآ یاثربخش 131775 مانکارانیپ یاحرفه تیتوسعه ظرف

انتصاب و ارتقا  براساس ، های برابر رشدفرصت

 ساالریشایسته
131796 

تخصص و تجربه، دانش و  ها،یتوانمند تنوع

 مدیرهتئاعضای هی بیدر ترک التیتحص
13139 

نظامنامه رفتاری و  یآموزش و اجرا ن،یتدو 131656 مدیران ایحرفه ظرفیت توسعه

 یااخالق حرفه
13133 

 131656 کارکنان یشغل یمنیسالمت و ا

و سلسله  اراتیاثربخشی ساختار، اخت توسعه 13169 ایی و سرمایهاتیعمل یهانهیکاهش هز

 یمراتب سازمان
131305 

 13196 انشعاب متیعادالنه نمودن ق

ی
صاد

اقت
 

در  یریثبات و عدالت و فراگ ت،یشفاف ،یاثربخش

 شرکت ییو کارفرما یسپاربرون یندهایفرآ
13165 

 و مدیریتی هایکمیته اثربخشی و کارآمدی

 مدیره هیئت تخصصی
131312 

مدت مدت و کوتاهبلند نانیاطم تیدردسترس بودن و قابل

 برق
131667 

 و کنترل نظارت، فرآیند اثربخشی توسعه

 داخلی حسابرسی
131255 

 یندهایو شفافیت در فرآ یریعدالت، فراگ ،یاثربخش

 تدارکات شرکت
131662 

ت
زیس

ی
محیط

 و 
ی

ایمن
 

و  یطیمح ستیز یهابه موقع طرح یاجرا

 یمنیا
13066 

 13166 عیتوز یفنریو غ یکاهش تلفات فن
 یاتیعمل یزیرو برنامه یوجود مسئول سازمان

 ستیزطیدر حوزه مح
13156 

فرسوده،  زاتیتجه ینیگزیامحا، دفن و جا 131665 خدمات سهم دریافت برای توانیر با روابط شفافیت

 هامصرف و روغن ترانسکم یهاالمپ
13187 

 131668 وصول مطالبات

ن
مشترکی

 

 

و اهداف در  استیس ،یاستراتژ نییتب ینظامند 13066 نیشرکت و مشترک یهاتیحقوق و مسئول نییتب

 ستیز طیحوزه مح
13183 

 13156 یباالدست یو مقررات به نهادها نیاصالح قوان شنهادیپ

 13187 انشعاب نهیهز لیقیمت مناسب خدمات از قب
 یندهایدر فرآ یطیمح ستیز یارهایلحاظ مع

 زاتیکنندگان تجهنیو تأم مانکارانیپ یابیارز
13175 

 تیفیهای کدر حوزه نیارزیابی و حفظ رضایت مشترک

 هانهیمحصول، کیفیت ارائه خدمات و هز
13183 

و  یمنیبه لحاظ ا عیتوز یهاشبکه یابیارز

 و جامعه نیسالمت مشترک
13178 

و  هایدر خصوص خاموش ییو پاسخگو یرساناطالع

 هایقطع
13175 

مصرف،  تیریو آموزش جهت مد یرساناطالع

 نیمشترک یمنیسالمت و ا
13177 

 13178 یحضور ریارائه خدمات غ

جامعه و حقوق 
ی

شهروند
 

 13166 یتوسعه سالمت ادار

و  هااستیاهداف، س یسازنهیو نهاد نییتب 13163 برق تحویلی با استانداردها تیفیتطابق ک

بر جامعه و  راتیثأمدون در حوزه ت یهابرنامه

 یحقوق شهروند

 13191 و مقررات نیتطابق خدمات با قوان 131935

 13168 برق یهاحسابمحاسبات و اطالعات در صورت تیشفاف

 اتیو اثربخش به شکا عیسر ییپاسخگو یندهایوجود فرآ

 نیمشترک
13137 

 تیدر رعا یمدارو قانون یاتوسعه اخالق حرفه

 یحقوق شهروند
131922 

 131655 ارباب رجوع و شهروندان ییو پاسخگو میتکر

 1313 برق عیتوز ساتیشبکه و تأس یمنیتوسعه ا



 دهمین همایش بین المللی انرژیدواز

 گیرینتیجهبحث و  .5

 نگرشی اجتماعی همانگونه که بیان شد، مسئولیت

 پایداری که دارد هاشرکت مدیریت نحوه به استراتژیک

 را آنها اجتماعی هایریسک مدیریت و هاشرکت هایفعالیت

 ییشناسابر پایه  ق،یتحق نیهدف او  [20]کند می تضمین

پذیری اجتماعی مسئولیت رب رگذاریعوامل تأث یسازیو بوم

و  یاجتماع تیمسئول یهابا توجه به مدل ی توزیعهاشرکت

های پیشرو بنا نهاده شده و با توجه مطالعه تجربیات شرکت

های توزیع ارائه به نتایج حاصله از آن، پیشنهاداتی به شرکت

 شده است.

 سازییکپارچه دنبال به به صورت کلی اگر سازمانی

باشد،  خود هایفعالیت و تصمیمات در اجتماعی مسئولیت

در خود  درونی الزم است اقداماتی را جهت ایجاد شایستگی

 مسئولیت کردنراستا، نهادینه تقویت نماید. در این

 و راهبردها سازمانی، فرهنگ ها،سیاست در اجتماعی

 و درون ارتباطی هایمکانیزم کارگیریعملیات سازمان و به

 شود.اجتماعی توصیه می مسئولیت برای سازمانی برون

نتایج تحقیق نشان داد عالوه بر ضرورتی که امروزه برای 

شود، ها احساس میسازماناجتماعی در  پذیریمسئولیت

دارد؛  به همراه آنها برای را بیشماری سازی آن مزایایپیاده

 اعتماد توان به مواردی همچون تضمیناز مهمترین آنها می

 و شناسایی طریق از سازمان خارجی و داخلی ذینفعان

بحران  مدیریت اقدامات ایشان، بهبود نیازهای پاسخگویی به

 و عمومی، بهبود اعتماد افزایش و سازمان شهرت و افزایش

 وفاداری، اعتماد، داران، افزایشسهام با سازمان رابطه ارتقای

 سالمت و ایمنی ارتقای کارمندان، روحیه و صداقت

 از معامالت در عدالت و پذیریاطمینان کارکنان، افزایش

اداری،  فساد کاهش و منصفانه رقابت مسئوالنه، رفتار طریق

 زمینه در مشتریان با احتمالی تعارضات کاهش یا جلوگیری

 طریق از سازمان و بلندمدت مداوم و کمک محصوالت

 محیطی اشاره نمود. خدمات و طبیعی منابع تداوم افزایش

خوب در مفهوم  یاز آن بود که حکمران یحاک قیتحق جینتا

از  یداشته و برخوردار ژهیو یگاهیجا یاجتماع تیمسئول

محرکه و الزمه تحقق  یرویمؤثر، ن یاز حکمران ینظام

به آن است که با  یبندیسازمان و پا یاجتماع یهاتیمسئول

 مات،یها و تصمپذیری در قبال فعالیتمسئولیت

در سراسر شرکت و سپس  هاتیو ادغام فعال سازیکپارچهی

سازمان در  یسطوح، به توانمند یآن در تمام یجاری ساز

. [5] کندیکمک م یاجتماع یهاتیتحقق مسئول ریمس

دو مفهوم، توجه به  نیا ییبا توجه به همراستا نیبنابرا

به  یابیخوب، در جهت دست یو مقاصد حکمران میمفاه

 ر،یناپذنه تنها اجتناب ،یاجتماع یریپذتیئولمساهداف 

به  یابیدست یبرا یچراغ راه تواندیاست و م یبلکه ضرور

 ازمان باشد.س نگریو چندبعد داریاهداف پا

سازمان، شامل  یتینظام حاکم ق،یتحق یهاافتهیاساس  بر

شرکت،  تیریمد ره،یمدئتیه نیای از روابط بمجموعه

 ریداران، مقامات ناظر و ساسهام ره،یمدئتیه های¬تهیکم

 هایزهیانگ دیمؤثر و مطلوب با یاست. حکمران نفعانیذ

 نیکه به دنبال تأم تیریو مد رهیمدئتیمناسب برای ه

 شیدارانند را فراهم نموده و پااهداف و منافع شرکت و سهام

 . [01]کند لیو نظارت مؤثر و کارا بر عملکرد سازمان را تسه

به  ،یاجتماع یریپذتیمسئولدر  زیبعد اقتصادی ن مسائل

تأثیرات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم سازمان بر تمام 

ذینفعان اعم از سهامداران، مشترکین و جامعه و اقتصاد به 

گذاری در از جمله سرمایه یپردازد و مسائلصورت کالن می

هایی که فراتر از محدوده عملیات شرکت است و زیرساخت

 . مانندردیگیدارد، در بر م یرا در پ ینفع عموم

های ارتباطی، مراکز ورزشی و در ساخت راه گذاریسرمایه

 یدر نواح یبهداشتی و تسهیالت اجتماعی، توسعه اقتصاد

 شرویپ یهاشرکت اتی. مطالعات تجربنیرنشیفق یاهیحاش

 یاقتصاد راتیتأث ،یتیریاهداف مد ینشان داد برا

 یهاسکیکاهش ر یبرا یمهم ابزار توانندیم میرمستقیغ

از جمله  ییهافرصت ایبه شهرت و اعتبار سازمان و مربوط 

انجام  یبرا یاجتماع یبازار و مجوزها یگسترش دسترس

 .[323 22]محسوب شوند هاتیفعال یبرخ

مطالعات نشان داد، مسئولیت اجتماعی شرکتی به  نیهمچن

 زیعنوان یک ابزار نوین مدیریتی در حوزه درون سازمانی ن

ابعادی مانند مشارکت کارکنان، سالمت و ایمنی، آموزش و 

دهد توسعه، برابری و رعایت حقوق کارکنان را هدف قرار می

 سازمان،های ارتباطی در درون و با ایجاد ارتباطات و شبکه

کند به توسعه سرمایه اجتماعی در درون سازمان کمک می

که به ایجاد فضای اعتماد در درون سازمان منجر 

 .[26]شودمی
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جلب  ،یاجتماع تیاز عوامل مهم در بهبود مسئول گرید یکی

رضایت مشتریان از محصوالت و خدمات و عملکرد سازمان 

 نیبرقراری ارتباط مؤثر و تعامل با مشترک قیاست که از طر

و اقدامات سازمان، درك  ماتیو مشارکت با آنها در تصم

 ررات آنها منجو انتظا ازهایو پاسخگویی مناسب به ن حیصح

 .[6]خواهد شد CSRاز  یسطح باالتر جادیبه ا

های ها و برنامهوجود اهداف، سیاست دهدینشان م هاافتهی

روشن و یکپارچه درباره تأثیرات سازمان بر جامعه و حقوق 

عملکرد و  یبه ارتقا یانیکمک شا تواندیم زیشهروندی ن

راستا  نیر ا. د[5]انداز شرکت داشته باشدبه چشم یابیدست

برنامه تداوم کسب و کار  نییاز جمله تب یبه موارد توانیم

مکتوب در مورد احترام به  یاستگذاریدر شرایط بحران، س

مانند نظامنامه رفتاری و نظامنامه اخالق  یحقوق شهروند

 استیس ،یسالمت ادار استیدر کسب و کار، س

ارباب رجوع و  می( و تکریافکار عموم ری)تنو یرساناطالع

 .ودشهروندان و سیاست ایمنی عمومی اشاره نم

 تیمسئول یهادر مدل زین یمنیمحیطی و ازیست بعد

زیست و بر کاهش اثرات منفی سازمان بر محیط یاجتماع

پردازد که شامل عملکرد مرتبط سالمت و ایمنی جامعه می

آب و ...( و  ،یانرژ ه،یدادهای سازمان )مواد اولبا درون

 عاتیها، ضافاضالب ،یاگلخانه یدادها )انتشارات گازهارونب

و  یمنیموضوعات مرتبط با ا ن،ی. عالوه بر ا[5]باشدیو ...( م

و جامعه در صنعت برق نیز در این بعد  نیسالمت مشترک

 گیرد.مورد توجه قرار می

 پیشنهادات .6

تواند با شرکت توزیع می جهت بکارگیری نتایج این پژوهش،

یابی به اهداف و عوامل مؤثر در نقشه راه دستطراحی 

های عملیاتی خود را در ، برنامهمسئولیت پذیری اجتماعی

های این راستا تدوین نموده و در این مدت، شاخص

گیری قرار شناسایی شده پیوسته در شرکت مورد اندازه

های موجود در راستای رسیدن به اهداف گیرند تا چالش

 .مرتفع گردندموردنظر 

 جهت پیشنهاد برای تحقیقات آتی نیز، از آنجا که در این

شامل  را بزرگ سازمان بررسى یک مورد تحقیق نمونه

 در که جزئیاتى به بود، تنها برخوردار تنوع کمی شد و ازمی

 و این موضوع دارند پرداخته مصداق هاشرکت نوع خاصی از

 راینبناب دهد،می کاهش را هایافته پذیرىتعمیم قابلیت

 ارائه مدل بهتر است مدل، بینىپیش قابلیت بهبود جهت

 مورد هاشرکت انواع تفکیک به و بیشتر نمونه تعداد با شده

 .گیرد قرار بازبینى

 سپاسگزاری .7

 نیتدو یدر راستا یقاتیپروژه تحق کیحاصل  قیتحق نیا

 یزیرمعاونت برنامه یاعتماد با همکار یستگیمدل شا

برق تهران بزرگ بوده است که از حسن  عیشرکت توز

کمال تشکر را  شانیا یو معنو یمال یهاتیو حما یهمکار

 .میدار
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