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و  عیصنا یهااز مهمترین دغدغه داریامروزه توسعه پا —چکیده 

 یمتضمن برخوردار یرقابت بازار در هاسازمان یبقا و است وکارهاکسب

 و هاوجود چارچوب رغمیپایداری شرکتی است. عل یاز راهبردها

 یدر هر حوزه تخصص یداریپا یهاشاخص افتنیمتعدد،  یاستانداردها

 این هدف. است دشوار هااغلب شرکت یآن برا رامونیپ یهدو گزارش

های توزیع شرکت یبرا یشرکت یداریعوامل مؤثر در پا نیتدو تحقیق،

 قیآنهاست. در تحق یو ارتقا یابیدست یو راهکارها قیمصاد نییبرق و تب

منتخب صنعت  یهاشرکت یبرا یحاضر به انجام مطالعات الگوبردار

عوامل  یمحتوا پرداخته شده و پس از بررس لیبرق در قالب تحل

بعد مختلف،  5عامل، در قالب  76در جلسات پانل خبرگان،  یشنهادیپ

 انتخاب شدند. عیتوز یهاشرکت یداریبه عنوان عوامل مؤثر در پا

دهی گزارش پایداری شرکتی؛توسعه پایدار؛  —های کلیدی هواژ

 شرکت توزیع برق؛ دهی پایداریگزارش جهانی چارچوب پایداری؛

 مقدمه   .1

توانند ها تنها از طريق برتري عملياتي يا مالي نميدر عصر حاضر شركت

را با خود همراه سازند.  ذينفعان مختلفدر عرصه رقابت پيروز باشند و 

و  بودهپذير ها انتظار دارند كه مسئوليتاز سازمان امروزه مشتريان و جامعه

 .[1]هاي آينده را نيز در نظر داشته باشندو عمليات خود نسل هادر فعاليت

در راستاي ها و اثرات سازمان فعاليت يپاسخگويي و افشاهاي يكي از راه

دستيابي به اهداف توسعه پايدار و كسب رضايت ذينفعان، داشتن استراتژي 

 .[2]گري پيرامون آن استگزارش پايداري و

شود در هر  يداده م يداريكه به ابعاد مختلف پا ينسب تياولواز طرفي 

متفاوت  و در طول زمان، تيدر هر موقع يجامعه، فرهنگ و حت كشور،

 است، يچالش جهان کي داريكه توسعه پايدرحال ليدل نياست. به هم

شود.  فيتعر يو بوم يمحل ،يتواند به صورت مل يفقط م يعمل يراهكارها

 ،ياقتصاد ،ياجتماع يها از تنوع چالش يانعكاس داريپا وسعهت يكردهايرو

اند و مختلف با آن مواجه ياست كه كشورها ياسيو س يطيمحستيز

ها و عالئق مختلف در از ارزش داريمتعدد و مختلف از توسعه پا يرهايتفس

گزارش  انتشار رغم مزاياي فراوان بهبنابراين  شود.يجوامع مختلف مشتق م

ها هنوز توانايي الزم شركت، و وجود چارچوب مشخص براي آن پايداري

 در .[3]دهي پيرامون آن را ندارندهاي پايداري و گزارشبراي يافتن شاخص

ها را در افشاي جنبهسازمان ،دهي پايدارين ميان، اگر چه ابزارهاي گزارشا

كند، اما رهنمودهاي عمومي اين ابزارها لزوماً ياري مي هاي مختلف پايداري

با  ،حاضر قياساس در تحق نيبر ا ها نيست.نياز سازمان هپاسخگوي هم

به وزيع نيروي برق جهان، سه شركت ت و تحليل محتوايمند مطالعه نظام

هاي جهاني و بهترين اقدامات و راهكارهاي تجربه شده، پرداخته ايدهبررسي 

 دهيگزارشدر چارچوب  يشركت پايداريدر حوزه  راهداف و عوامل مؤثو 

 شده است. نييتبهاي توزيع برق راي شركتبي پايداري جهان

 نظریبانی م  .2

شدن كره زمين، نوسان در هاي جهاني در مورد گرم افزايش نگراني

 محيطي و اجتماعيهاي باالي كاالها و مسئوليت زيستقيمت نفت، قيمت

ها، انتظارات جديدي را از آنها در مورد رعايت سه دسته از شركت

 .[1]را پديد آورد« توسعه پايدار»و مفهومي به نام  ها ايجاد نمودمسئوليت

اجتماعي،  معني تلفيق اهداف اقتصادي،اروپا توسعه پايدار را به اتحاديه 

 یدریآرزمجو، غالمرضا ح هیهان ،یقبادیک میمر

 یو علوم اجتماع تیریمد گروه

 روین پژوهشگاه

 کشور شهر،: 3 سطررانیا تهران،

 اختیاری - ایمیل آدرس: 4 سطر

 



  برق عيتوز يهادر شركت يداريپا يدهگزارش يالگو
تهران، ايران 7139 – اي سيردطقهكنفرانس من فتمينه  

 2  

 

بدون آسيب به توانايي براي حداكثرسازي رفاه انسان فعلي محيطيزيست

 ياواقع، توسعه در. [4]داندمينيازهايشان  هاي آتي براي برآوردنهاي نسل

 يو اجتماع يستيز طيمح يامدهايپ ،يعالوه بر بعد اقتصاد كهاست  «داريپا»

 .[5]شده باشد تيريمثبت و مد زيآن ن

از توسعه پايدار است كه براي اولين  بخشي 1«پايداري شركتي»موضوع 

 جهاني توسعه و محيط زيست درباره توليد در كميته 1987بار در سال 

ارزش  جاديا»رود: يبه كار م يمعن نيو به ا [1]اي مطرح شدگازهاي گلخانه

تيفعالابعاد  يگرفتن تمام با در نظر ،نفعان آنيسازمان و ذ يبلندمدت برا

. با اين [6]«يو اقتصاد ياجتماع ،يستيز طيمح يهاسازمان در جنبه يها

شركت وجود ندارد و  يدارياز پا يمشخص فيتعر چيهبرخي  دهيبه عقحال 

 ياگونهكند، به يخاص خود را طراح فيآن است كه تعر ازمندير سازمان نه

 .[7]واقع شود دياهداف و مقاصد آن مف يكه برا

موشكافانه قرار  يمورد بررس نفعانيذ مختلف يهاها توسط گروهسازمان

از  يكيعنوان  به ستيزطيعه و محبر جام ريها از نظر تأثعملكرد آن .رنديگيم

 يهاتيفعال هادام يبراآن  ييسازمان و توانا يكل يابيدر ارز يديعوامل كل

و  شرويپ يهاها و سازمانشركت ني. بنابراشوديم يطور مؤثر، تلقخود به

 يهاتيمسئول گزارش انه،يعملكرد سال يهاهمراه با گزارش ر،يپذتيمسئول

بر  ريتا عملكرد سازمان از نظر تأث كننديرا منتشر م ودخ يداريو پا ياجتماع

 .[8]رديقرار گ نفعانيذ يابيز مورد ارزين ستيزطيجامعه و مح

يها كمک مها و سازمانبه شركت داريپا يگزارشگر کيستماتيس نظام

و  نييتع نهيزم نيدر ا يخود را بدانند، اهداف يهاتيفعال يامدهايتا پ كند

عبارت است از  «2يداريدهي پاگزارش» .ندينما تيريرا مد رييتغ لهيوس نيبد

در قبال  ي،و خارج يداخل نفعانيگيري، افشاء و پاسخگو بودن به ذاندازه

 . [9]داريبا هدف حركت به سمت توسعه پا يعملكرد سازمان

 دهيگزارش يبرابسياري  يراهنماهاو  يالملل نيب ياستانداردها تاكنون

ي در راستاي ها به انجام اقداماتدر سطح جهاني براي ترغيب شركت يداريپا

 زويا استاندارد. شده است يطراحو انتشار گزارش ساالنه  توسعه پايدار

و  ياقتصاد يهايسازمان همكار يهايي، راهنما26000 زويا و 14000

كار  كسب و يجهان ياوجونز و شوراد يشركت يداريشاخص پا ،ياتوسعه

 نيز (GRI) يداريپا يدهگزارش يسازمان جهان .[10]از اين موارد هستند

دهي گزارش يدر راستا 1990 از دهه همستقل است ك يالمللنيسازمان ب کي

اين  .پردازدميها و كسب و كارها ا، دولتهسازمان از تيبه حما يداريپا

دهي گزارشبراي اصول و موارد افشاگري استانداردي  دهي،سيستم گزارش

                                                           
1 Corporate Sustainability 
2 Sustainability Report 

هاي كالن اجتماعي، اقتصادي و محيط حوزه اثرات سازمان و عملكرد آن در

اقتصادي  هطبق معيار عملكرد پايدار در سه 84و داراي  دهدزيست ارائه مي

 همچنين .استمعيار(  45معيار( و اجتماعي ) 30محيطي )، زيستمعيار( 9)

اين چارچوب،  .برخوردار استشاخص تخصصي براي صنعت برق  22 از

ها، از سازمان ترقيدق يبه منظور فراهم كردن اطالعات ن،يمع يدر فواصل زمان

 نينسل ا نيدتريجد ،(G4) ،. نسل چهارم آن[11]شده است يروزرسانبه

بارز آن  يهاو از ويژگي دهش طراحي 2013كه در سال  استچارچوب 

ها ها و شركتسازمان يتمام يآن برا تيامعدهي و جسهولت در گزارش

  (:1)شكل  رنديگياستاندارد قرار م نيدر گزارش ا اطالعاتسه نوع . است

  استراتژي و پروفايل: مواردي كه زمينه كلي را براي شناخت عملكرد

 كنند.سازماني مانند استراتژي، پروفايل و حاكميتش تعيين مي

 اي براي ور فراهم نمودن زمينهرويكرد مديريت: مواردي كه به منظ

پردازند كه شناخت عملكرد سازمان در يک حوزه خاص به اين مسأله مي

 .كنديسازمان چگونه با مجموعه معيني از عناوين برخورد م

 كه به استخراج اطالعاتي قابل مقايسه  يهايهاي عملكرد: شاخصشاخص

 پردازند.ان ميمحيطي و اجتماعي سازمدر مورد عملكرد اقتصادي، زيست

 
 دهی پایداریچارچوب گزارش: 1شکل 

دليل انتخاب اين چارچوب، جهت شناسايي عوامل مؤثر در پايداري 

دهي عمومي، عالوه بر گزارشهاي توزيع اين است كه شركتي براي شركت

ي خاصي عملكردي هااخصش -جمله صنعت برقمن– براي صنايع مختلف

اين چارچوب دليل ديگر آنكه  .3تعريف شده است( G4)در نسل چهارم 
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ها با هر اندازه، در هر بخش اقتصادي و در هر موقعيت براي استفاده سازمان

و اين چارچوب مورد اقبال و پذيرش عموم در  شودطراحي مي ،ييجغرافيا

اقدام به گزارش ،اسر جهانسراز  شركتهزاران سراسر جهان قرار گرفته و 

 .[12]انددهي در اين چارچوب نموده

 تحقیقوش ر  .3

اين مطالعه از نوع كيفي و با رويكرد الگوبرداري انجام شده است. 

محصوالت و  يابياز ارز وستهيو پ کيستماتيس ينديفرآ 4الگوبرداريمطالعه 

كه به  ييهاشركت ايو  ياصل يبا رقبا سهيهاست كه در مقاخدمات و روش

ثر در دست ؤم يو در واقع ابزار رديپذيانجام م ،مطرح هستند شگاميعنوان پ

به  تواننديها مسازمانو  است يكار يندهاآيفرمستمر جهت بهبود  رانيمد

 يريگسازمان اندازه ايصنعت  نيخود را براساس بهتر يهاتيفعال ،آن لهيوس

 از نقاط مختلف جهان عيسه شركت توز تحقيق، جهت انجام و اصالح كنند.

 يها و عملكرد شركت يكار يندهايو اهداف و راهبردها، فرآ انتخاب شده

مدل در سه  يهالفهؤابعاد و م و سپس رديگيقرار م يمنتخب مورد بررس

 ييجهت شناسا . در اين تحقيقشونديم يجستجو و بررس يانتخابشركت 

 عيسه شركت توزو گزارشات  اسناد محتواي به تحليلپايداري،  يهاشاخص

تشكيل پانل خبرگان، عوامل شناسايي  باپرداخته و  يو دهل نلند ،يدنيس

  شده مورد بازبيني و بومي سازي قرار گرفتند.

است كه در آن محتواى ارتباطات از پژوهشى  يمحتوا، راهبرد تحليل

خالصه و بندى به اطالعاتى طريق به كارگيرى عينى و منظم قواعد مقوله

در تحقيق  محتوا در انجام تحليل. [13]ديابنمىتغيير شكل  قابل مقايسه

هاي اصلي ، بدين صورت كه مقولهاستفاده شد« قياسي»حاضر از روش 

( از قبل GRIدهي چارچوب گزارش G4هاي نسخه شاخص: هابندي)دسته

 هستيم. مصاديق در هر مقولهوجود داشته و به دنبال يافتن 

 انيم قيروش پانل خبرگان، به منظور مباحثات عمدر اين تحقيق از 

. شودياستفاده م ديق آنهاها و يافتن مصاسازي شاخصجهت بوميخبرگان 

داشته و  يبه همكار ليشد از افراد خبره كه تما شافراد پانل تال نييدر تع

، استفاده شود. جلسات ندجهت شركت در جلسات را دار زمان الزم نيهمچن

 يدانشگاه التينفر از آنها عالوه بر تحص 4نفر بوده كه  6مشتمل بر  يخبرگ

 يااز اعض زينفر ن 2برق بوده و  عيوزارشد شركت ت رانيمرتبط، جزو مد

بر موضوعات برخوردار بودند. در  يدانشگاه كه از تسلط كاف يعلم ئتيه

 ارشد بودند. يكارشناس ينفر دارا 2و  يدكتر التيتحصنفر  4 نيب نيا

                                                           
4 Benchmarking 

 هاافتهی  .4

هاي مورد بررسي از ، به مقايسه پروفايل سازماني شركت(1جدول )

عداد كاركنان، درآمد خالص، تعداد مشتركين، مساحت ديدگاه نوع مالكيت، ت

پردازد. همانگونه كه ميها هاي شركتتحت پوشش و وضعيت دارايي

يک شركت توزيع  به عنوان توزيع برق لندنشركت شود، مشاهده مي

خصوصي، شركت توزيع نيروي برق سيدني به عنوان يک شركت توزيع 

ه عنوان يک شركت توزيع موفق دولتي و شركت توزيع نيروي برق دهلي ب

  اند.گرفتهاز مشاركت بخش خصوصي و دولتي مورد مطالعه قرار 

دهي جهاني پايداري، همانگونه كه شرح داده شد، چارچوب گزارش

ثيرات اقتصادي أبه ت كه پذيري اقتصاديمسئوليت :استبعد اصلي  3داراي 

سهامداران، مشتركين مستقيم و غيرمستقيم سازمان بر تمام ذينفعان اعم از 

پذيري مسئوليت پردازد.اقتصاد به صورت كالن مي برق و جامعه و

كاهش مصرف منابع اعم از آب، مواد اوليه و انرژي و  بر كهمحيطي زيست

 ،اجتماعي بعدكند و تمركز ميمحيطي منفي سازمان كاهش تاثيرات زيست

ثيرات أبه ت ده وش قسمت تقسيم چهارپذيري اجتماعي خود به كه مسئوليت

پذيري در قبال كاركنان، و مسئوليت حقوق شهرونديمثبت سازمان بر 

 (2) برشي از نتايج در جدول مشتركين و جامعه به صورت عام اشاره دارد.

شود كه به بررسي رويكردهاي مديريتي در اين كشورها پرداخته مشاهده مي

عوامل موجود در هاي نهايي، ساير شده، اما در تهيه و تدوين مؤلفه

  دهي پايداري، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.چارچوب گزارش

جام الگوبرداري، فهرستي از مؤلفههاي تحليل محتوا و انبا توجه به يافته

اي در حالي كه تحليل مقايسههاي توزيع تهيه شد. شركت برايهاي پايداري 

 آنهاهاي شاخص نشان از تنوع باالي منتخبهاي گزارش پايداري شركت

متضمن كيفيت  هادارد، الگوبرداري صرف از گزارش پايداري اين شركت

سازي مدل و درنظر با هدف بومي بنابراينمحتواي گزارش پايداري نيست. 

پس از شناسايي  دهي،هاي گزارشاي اثرگذار بر شاخصگرفتن عوامل زمينه

ها و با ديدگاه يخبرگان متشكل از يلها، تالش شد با تشكيل پانشاخص

 جلسهباال و تعداد مناسب اعضا، برگزاري ه هاي متفاوت، تجربتخصص

 دهيچارچوب گزارش آموزشي با هدف معرفي اصول محتوايي و كيفيتي

GRI ها به و با برگزاري جلسات متعدد براي ابعاد مختلف، هر يک از مؤلفه

هاي پيشنهادي، اصالح و شاخص بحث و بررسي گذاشته شده و در نهايت

آنها را نشان مي( فهرست نهايي 2. شكل )شوندسازي تا حد امكان بومي

 دهد.
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 مقایسه پروفایل سازمانی: 1 جدول

 [16]هند [15]يسيدن [14]لندن مقايسه پروفايل سازماني

 دولتي خصوصي مالكيت )خصوصي، دولتي( نوع
شركت  نيمشترک ب يگذار هيشركت سرما کي

  نويدهلNCT و دولت Tata Power خصوصي

 3475 5388 5000 (2014كل كاركنان )سال  تعداد

 هيروپ ونيليم 579.9 ميليون دالر 420 پوند ارديليم 1.2 (2014)سال  خالص درآمد

 ونيليم 1.4 ونيليم 1.6 ونيليم 8 نيمشترك تعداد

 مربع لومتريك 510 مربع لومتريك 22275 مربع لومتريك 30000 تحت پوشش مساحت

 2745 72 267 مربع( لومتري)تعداد مشترک در هر ك تراكم

 لومتريك 10979 لومتريك 36637 لومتريك 199937 ييو هوا ينيرزميكابل ز طول

 - 30200 135600 هاپست تعداد

 نويشمال، و شمال غرب دهل ،يدهل هانتر، سنترال كاست ،يدنيس يهاشهر ون لندن و شرق و جنوب شرق انگلستاندر تحت پوشش منطقه

 ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های توزیع منتخبمقایسه : 2 جدول

 [22. 21]هند [20. 19]سيدني [18. 17]لندن بعد

ي
استراتژ

 
ت

ي شرك
پايدار

 

 كربنانتقال به سمت اقتصاد كم تيريمد  

 تيسوخت( و حما يابيكردن فقر سوخت )كم كنشهير 

 ريپذبيآس نياز مشترك

 يدر انرژ ييصرفه جو جيترو 

 برق نيتأم نانياطم تيو قابل تيامن نيتضم  

 يطيمحستيز يهااز بهبود در تمام جنبه تيحما 

 خوب يشركت تيحاكم يهاوهيحفظ ش 

 و جامعه انيداران، مشترارائه ارزش به سهام 

  نانيامن و قابل اطم من،يا يمنبع انرژ کيارائه  

 يبر رو يو خارج يداخل نفعانيتعامل با ذ 

 مهم يداريمسائل پا

 محل كار رفاه در  ،يمنيحفظ و ارتقا سالمت، ا 

 يبرا ديجد يهاروش يريتوسعه و بكارگ 

 ييآب و هوا راتييبه تغ ييپاسخگو

 منابع يورو بهره يطيمحستيهبود عملكرد زب 

 ياجتماع يهااز برنامه تيتوسعه و حما 

 يداريپا يدهها و گزارشيابيارز ءارتقا 

 :سياست تغيير آب و هوا 

شتن دانش، دا قياز طر يمياقل راتييدر تغ يايفاي نقش رهبر

دوستدار  هايياعتماد و اكتساب تكنولوژ يستگيو شا ييپاسخگو

 در كسب و كار هايو انجام اقدامات و نوآور ستيز طيمح

 يدنبال كردن ردپا يالگو در صنعت برق برا کيشدن به  ليتبد 

 شبكه ياز فعاليتهاي بهره بردار يكربن ناش

 دهي شكل و ييآب و هوا راتيياز تغ تيشاركت فعال در حمام

 مقررات كسب و كار 

 سازمان يديكل يهانديفرآ يچشم انداز سبز در تمام لحاظ 

ت اجتماعي شركتي
ت مسئولي

سياس
 

جزئي از استراتژي پايداري شركت است و شامل موارد 

 ذيل است:

 امور خيريه 

 كار داوطلبانه كاركنان 

 ايمني مردم 

 پذير با بهبود ارتباط با حمايت از مشتركين آسيب

 امات محلي و تامين تجهيزات الزم مق

 توجه به ايمني و سالمت كاركنان 

 توجه به تنوع و فراگيري در محيط كار 

  توجه به آموزش و مهارتهاي نيروي انساني 

 نوآوري و توجه به آينده 

 حمايت و ترويج تنوع در محل كار 

 مايت از افزايش زنان در مشاغلح 

 آموزش كاركنان  

 ايمني عمومي  

 هاي آموزشي و ه و حمايت از طرحامور خيري

 اجتماعي در محل فعاليت شركت

 تحقيق و توسعه 

 زيست با سياست كاهش ضايعات حفظ محيط

 و خريد، كاهش مصرف سوخت وسايل نقليه

 اشتغالو  آموزش و پرورش ،ينيكارآفر، استخدام

 CSR بشردوستانه در قالب  يهاتيبشردوستانه: انجام فعال

  هيريخ يهاانبه سازم يمال يهاكمک

 CSR كه تحت  يدر ارتباط با جوامع يجبران يهاتيجبراني: فعال

 طيمح يبازساز يهاشركت است مثل طرح يهاتيفعال ريتاث

 جامعه يبرا يبهداشت يو آموزش ستيز

 CSR يازهايكه عالوه بر خدمت به ن يكسب و كار محور: اقدامات 

ب و كار كس ياز نام تجار ريتصو کيجامعه در ساخت  يضرور

 .كننديكمک م زيشركت ن

 اقدامات مثبت: سياست 

 هاي برابر اشتغال فرصت 

 هاي محرومكيد بر بخشأع نيروي انساني در محيط كار با تتنو 

 تقويت مهارت و تداوم آموزش كاركنان 

 آموزان محروم با مؤسسات آموزشي و حمايت از دانش همكاري 

مكانيزم
ي 

ها
ت و 

شفافي
ش

گزار
دهي

  االنه پايداري گزارش س 

 گزارش ساالنه به رگوالتور 

 برنامه كسب و كار ساالنه 

 گزارش ساالنه عملكرد 

  گزارش مسئوليت اجتماعي شركتي طبق

 پذيري شركتي بريتانياشاخص مسئوليت

 اساس چارچوب  گزارش ساالنه برGRI 

 برنامه مديريت شبكه و گزارش عملكرد شبكه 

 گزارش ساالنه مسئوليت اجتماعي 

  ساالنه مسئوليت اجتماعي براساس معاهده جهاني سازمان گزارش

 ملل
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 [22. 21]هند [20. 19]سيدني [18. 17]لندن بعد

صادی
اقت

 

 گيريابليت اطمينان برق و اندازهوجود استاندارهاي ق 

 هاي قابليت اطمينانساالنه شاخص

  گزارش ساالنه قابليت اطمينان و آمادگي شبكه به

 رگوالتور

 مدل مالي كنترل قيمت 

 هاراهبرد مديريت دارايي 

  مين أهاي تكسب و كار شركت شامل برنامهبرنامه ساالنه

 هاي شركتمالي و ريسک

  گزارش وضعيت توسعه بلندمدت شبكه به صورت

برداري و طراحي ها، فلسفه بهرهبينيساالنه شامل پيش

 شبكه توزيع

 استراتژي نوآوري شركت 

 استراتژي مديريت دارايي 

  ساله عرضه و تقاضاي برق 5برنامه 

 براي توسعه  استراتژي مديريت تقاضا

 ايهاي غيرشبكهگزينه

  ارزيابي عملكرد قابليت اطمينان شبكه با

 SAIDIو  SAIFIهاي شاخص

 تيشبكه در موضوع قابل تيريبرنامه مد هيته 

ها و مديريت دارايي يريپذدسترس نان،ياطم

 كباريهر دو سال 

 عملكرد شبكه يهاسکير تيريمد نديفرآ 

 ف بهبود راندمان هزينه، بهبود نقشه راه تكنولوژيک شبكه با اهدا

 قابليت اطمينان و ايمني، زيرساخت پايداري انرژي و رفاه مشتري

 وجود استانداردهاي قابليت اطمينان شبكه 

ت محیطی
زیس

 

  استراتژي پايداري 

 80كاهش  يگذاري كمک به دولت در راستاهدف 

 2050تا سال  ياگلخانه يهاگاز يدرصد

 از نشت روغن  يناش يهايگذاري كاهش آلودگهدف

 %2ساليانه  زانيبه م يدفن يهاكابل

 در  يبخش يهااستيس يو اجرا يريگيپ، گذاريهدف

 ياز كنتورها يريگخصوص كاهش انتشارت كربن، بهره

و توسعه  جاديبه سمت ا يريگهوشمند و جهت

 هوشمند يهاشبكه

  (يطيمحستيز تيريمد يهاستمي)س14001ايزو 

 OHSAS 18001 بهداشت حرفه  يابيارز ياهي)سر

 (يمنيو ا

 هاي محيطي شركت و با شاخصاثرات زيست پايش

 رگوالتوري

 محيطي استراتژي پايداري زيست 

 محيطيسياست زيست 

  محيطيساله زيست 5اهداف و مقاصد 

 محيطي شامل حداقل اقدامات ساالنه زيست

كردن مصرف انرژي، مصرف آب، انتشار 

 ش بازيافتكربن، كاهش ضايعات و افزاي

 محيطيبرنامه بهبود زيست 

 محيطيسيستم مديريت آموزش زيست 

 محيطيسيستم مديريت ريسک زيست 

 محيطينظامنامه رفتاري زيست 

 سياست كاهش ضايعات و خريد 

  محيطي زيستكتابچه راهنماي

(NUS174Cبراي همه ساخت ) ها و و ساز

 هاي تعميرات و نگهداريكار

 سياست تغيير آب و هوا 

 است سيستم مديريت يكپارچهسي 

  14000گواهينامه ايزو 

 OHSAS 18001:2007 

  ،اهداف سازماني در زمينه حفاظت از انرژي، تغيير آب و هوا

 استفاده از زمين و كشت و زرع درخت

  يسازمان يديكل يندهايشركت در تمام فرآ"سبز"چشم انداز 

کارکنان
 

يم ريز تيفعال 4شركت شامل  يمنابع انسان ياستراتژ

 :باشد

 استخدام از بازار كار  

 مانكارانيپ  

 مهارت شيافزا 

 كارآموزان 

 كميته تنوع و فراگيري 

 چارچوب يادگيري و توسعه 

 سياست فرصت برابر استخدام 

 سياست انتصاب شايستگان 

 بيانيه اخالق كسب و كار 

 سيستم و سياست مديريت ايمني 

 سياست انضباطي 

 انهاي كمک به كاركنها و سياستبرنامه 

 وقتسياست كار پاره 

 نظامنامه رفتاري 

 نظامنامه رفتاري و چارچوب مديريت اخالق 

 انجن تعامل مشترک كاركنان و مديريت 

 پلت فرم شكايات كاركنان 

 سياست و كميته پيشگيري از آزار جنسي 

 استاندارد مسئوليت( پذيري در محيط كارSA8000) 

مشترکین 
 

  حوزه انشعابات استانداردهاي تضمين شده عملكرد در

و خدمات مشتركين و مكانيزم جريمه و جبران خسارت 

 مشتركين

 شاخص جامع رضايت مشتري 

 برنامه مديريت شبكه 

 استانداردهاي شبكه 

 گزارش قابليت اطمينان شبكه 

 برنامه مديريت روشنايي معابر 

 سياست و برنامه حريم خصوصي مشتركين 

 قرارداد استاندارد انشعاب مشتركين 

 دهاي تضمين شده عملكرد در حوزه انشعابات و خدمات استاندار

 مشتركين و مكانيزم جريمه و جبران خسارت مشتركين

  نقشه راه تكنولوژيک با هدف بهبود رفاه مشتري از طريق مركز

 دسترسي آزاد -تماس فعال و يكپارچه شركت و قدرت انتخاب
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 [22. 21]هند [20. 19]سيدني [18. 17]لندن بعد

 جامعه و حقوق شهروندی

- 

 نظامنامه رفتاري 

 يطنامه انضبا نييآ 

 ايمني  استيو س تيريمد ستميس 

 كمک به كاركنان يهاو برنامه استيس 

 و  ضيسياست فرصت اشتغال برابر و عدم تبع

 تياز آزار و اذ يريشگيپ استيس

 تيطرح شكا نديفرآ 

 ستگانيانتصابات شا استيس 

 اخالق در كسب و كار هيانيب 

 ياخالق يها هيانيب 

 متوازن يازيامت يهاكارت 

 وكار شامل مديران ارشد  اخالق كسب كميته

 هاي شركتبخش

 دستورالعمل جلوگيري از فساد و تقلب 

  سياست مديريت تداوم كسب و كار 

 برنامه مشاركت ذينفعان 

 سيستم مديريت حوادث 

 اي شركتنظامنامه رفتاري و سياست اخالق حرفه 

 استاندارد مسئوليت(پذيري در محيط كارSA8000) 

 سياست مديريت تداوم كسب و كار 
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 گیریهنتیج .5

 يداريعوامل مؤثر در پا يسازيو بوم ييشناسا هيبر پا ق،يتحق نيهدف ا

و  يداريپا يدهبا توجه به چارچوب گزارش عيتوز يهاشركت يبرا يشركت

 يالگوبردار كرديمنتخب بنا شده و از رو يهاشركت اتيمطالعه تجرب

 صيها و تشخسازمان سهيمقا يبرا يچارچوب يسازاستفاده شد تا با فراهم

موجود و  يالگو قيو تطب يسازبتوان به به انش،يسازمان با همتا زيتما وجوه

 موجود پرداخت. يهارفع شكاف يبرا نهيبه يحال راهكارها نيدر ع

به عنوان  ،يشنهاديبا در نظرگرفتن عوامل پ تواننديم عيتوز يهاشركت

تجربه شده  يراهكارها يريو بكارگ يشركت يداريمؤثر در پا يهاشاخص

به اهداف توسعه  ،يشنهاديعوامل پ قيمنتخب، به عنوان مصاد يدر كشورها

 يداريعوامل مؤثر در پا ييعالوه بر شناسا ي. به عبارتابنديدست  داريپا

 ارائه شده است. زياز عوامل ن کيهر  يو ارتقا يابينحوه دست ،يشركت

هاي مورد شركت ،ياز آن بود كه در بعد اقتصاد يحاك قيتحق نيا جينتا

هاي مختلف تحقيقاتي به خصوص در زمينه توسعه شبكه بررسي داراي طرح

هوشمند، شبكه كم كربن و الزامات اتصال وسايل نقليه الكتريكي به شبكه 

 بها و كسگذاري و توجه عملي به امر كاهش هزينهعالوه بر هدف هستند.

هاي نوين و بهبود تأثير اقتصادي مستقيم شركت، به اقدامات درآمد از روش

داوطلبانه و خيريه و بهبود تأثيرات اقتصادي غيرمستقيم نيز توجه ويژه دارند. 

هاي كلي اكتفا به راهبرد زيدر زمينه بهبود دسترسي و قابليت اطمينان برق ن

در راستاي دستيابي  يگذاري مشخص ساالنه و اقدامات عملنكرده و هدف

محيطي استراتژي پايداري و گيرد. در بخش زيستبه اين اهداف انجام مي

هاي عملياتي در شناسايي محيطي به همراه نظامنامهاهداف مشخص زيست

ي و توسعه بردارمحيطي در حين بهرهها و مديريت اثرات زيستريسک

شبكه توزيع، از موارد قابل توجه در كشورهاي منتخب است. در توجه به 

مشتركين نكته مهم در هر سه كشور، وجود استانداردهاي عملكردي در 

هاي خدمات تجاري به مشتركين برق، قابليت اطمينان و كيفيت برق حوزه

مراه است كه تخطي از استانداردها با اعمال جريمه و جبران خسارت ه

است. ارزيابي نظامند و مستمر رضايت مشتركين برق و توجه به ايمني 

مشتركين نيز از موضوعات مهم است كه در هر سه شركت، مشترک است. 

يم تيكه در آن فعال يها بر جوامع محلدر بعد جامعه، بر تأثيرات سازمان

ن در سازما يهاتياز فعال يناش يهاسکير ليو تعد ييشناسا زيو ن كنند،

 اقداماتهاي فساد، . موضوعات پيرامون ريسکشوديجامعه، تمركز م

بخش  نيدر ا يو روابط عموم يانحصاري و توسعه مشاركت جوامع محل

سازمان  يهاي عملكردي حقوق شهروند. شاخصرديگيمورد توجه قرار م

گذاري و انتخاب حقوق شهروندان در اقدامات سرمايه تيرا ملزم به رعا

. در حوزه نماينديعقد قراردادها و توافقات م ن،يو مشاور مانكارانيپ

هاي كاركنان، تعامل مستمر با آنها، نظرسنجي رضايت كاركنان و سياست

هاي استخدام و ارتقا و توجه به عمده تنوع و برابري در محيط كار در حوزه

 است.به ايمني و سالمت كاركنان از نكات بارز در سه كشور مورد بررسي 

 دردانیق

برق تهران  عيدر شركت توز يقاتيپروژه تحق کي اين تحقيق حاصل

گذاري آن شركت بوده است كه از حسن همكاري و و با سرمايهبزرگ 

 هاي مالي و معنوي ايشان كمال تشكر را داريم.حمايت
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