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 چکیده

 انتظارات و شده جهانی دغدغه یک تبدیل به جامعه بر هاشرکت تأثیر با روی کار آمدن مسئولیت اجتماعی، امروزه،

 و قوانین و اصول رهنمودها،وجود  رغمعلی. است یشافزا حال در توسعه جوامع در هاشرکت نقش از ذینفعان

 اقدامی، یافته توسعه جامعه در هاشرکت رفتار بر ناظر «حقوق شهروندی و جامعه»در قالب  که متنوعی مقررات

و  رعایت حقوق شهروندی منظر از را ی توزیع برقهاشرکت وضعیت ملموس صورت به بتواند که یافتهسازمان

 مناسب الگوی یافتن تحقیق، این از هدف. صورت نگرفته است بسنجد، اجتماعی مسئولیت چارچوب درجامعه 

 و شرکتی اجتماعی مسئولیت رویكرد با هاتوسط سازمانمیزان رعایت حقوق شهروندی و جامعه  سنجش جهت

 و نظری نیمبا از استفاده با مدل، توسعه جهت حاضر تحقیق در .است برق توزیع هایشرکت برای آن سازیبومی

 با سپس و شده تبیین و جامعه رعایت حقوق شهروندیمیزان  سنجش برای مهم عامل 11 خبرگان، پانل تشكیل

 مشخص تهران برق توزیع شرکت برای بهبود اولویت دارای عامل 5 ،گیری چندمعیارهتصمیم هایروش از استفاده

 تحلیل روش کمک به عملكرد کلیدی خصشا 55 ،موجود وضعیت دقیق پایش و سنجش جهت ادامه در. گردید

 وضعیت به توجه با نهایت در و شناسایی عوامل از یک هر در شرکت فعلی جایگاه آن از پس. شد شناسایی محتوا

توزیع برق  شرکت عملكرد ارتقای نحوه و بهبود راهكارهای ارائه به تطبیقی، مطالعات کمک به شده تبیین بهینه

 .شد پرداخته تهران بزرگ

 جهانی دهیگزارش چارچوب ،توزیع هایشرکت ،حقوق شهروندی ،شرکتی اجتماعی مسئولیتژگان کلیدی: وا

 26000ایزو ،پایداری



 

 

 مقدمه .1

 و برابری به که استجدیدی  مفاهیم جمله از شهروندی

 و سیاسی اجتماعی، نظریات در و داردخاصی  توجه عدالت

 حققت زمانی و است کرده پیدا ایویژه جایگاه حقوقی

 و مدنی حقوق کلیه از جامعه یک افراد همه که یابدمی

 برابر در شهروندان اینكه ضمن. باشند برخوردار سیاسی

 عهده بر جامعه در نیز را هاییمسئولیت دارند، که حقوقی

 در مؤثری نقش تكالیف و حقوق این شناخت و گیرندمی

 عدالت و نظم اساس بر ایجامعه ایجاد و شهروندی ارتقاء

، سایر حقوق «حقوق شهروندی»و منظور از  [1]دارد

گی فردی، خصوصی و یا عمومی است که به واسطه زند

 .[2]گرددایجاد می نمودن فرد در جامعه،

 بااست که  ایایده اجتماعی بعد در شهروندی مفهوم

 درهم اجتماعی انسان فرهنگ تجدد از برخاسته زندگی

 موانعیكی از ، دهدمیمطالعات نشان اما  ؛[3]است آمیخته

 ،کشور در شهروندی قحقو اثربخشعدم تحقق  مشكالت و

 حقوق جایگاه نشدن تبیین دلیل به ،عاملی هر از بیش

 نشدن نهادینه و شهروندی حقوق آموزش نبود شهروندی،

 .[4]است اجتماعی متعدد هایالیه در آن

 عنوان به اجتماعی سئولیتم ،اخیر هایسال در از طرفی

به رعایت حقوق شهروندان و جامعه  بر اثرگذار عاملی

 رفتار طریق ازند توانمی هاسازمان و شتافته جوامعکمک 

 ارتباط برقراری و زیستمحیط و جامعه برابر در مسئوالنه

مسیر در  آنها، ذهن در بهتر تصویر ایجاد و ذینفعان خود با

زیرا بگیرند.  قرارشهروندی  حقوقتحقق اهداف و مقاصد 

 در سازمان با مستقیم صورت به که مشتریان بر عالوه

 نهادهای ها،رسانه شهروندان، شامل ،جامعه اند،تعامل

 محیطی،زیست و اجتماعی هایانجمن و خصوصی و دولتی

 جامعه بر آن ثیراتأت و سازمان عملكرد به نسبتنیز 

 به سازمان شتریانم از فراتر جایگاهی در و هستند حساس

 خدمات نهادهای خصوص در. کنندمی توجه سازمان

 هایشرکت .است بیشتر نوعی به حساسیت این نیز عمومی

 و هستند عمومی خدمات هایشرکت جزءکه نیز  توزیع

، از این قاعده است ضروری اقتصاد برای آنها خدمات

 تهرانبرق  توزیع شرکت خصوص به. مستثنی نیستند

 در زیرساختی مهم و معظم شرکت یک عنوان به بزرگ،

 قالب در مشترکین برق تأمین بر عالوه، کشور پایتخت

 هایحداقل از فراتر باید خود، ایاساسنامه و قانونی وظایف

 مشخص الگوی تاکنونبا این وجود  .[5]نماید عمل قانونی

 با حقوق شهروندی سنجش میزان رعایت جهت جامعی و

 توزیع برق هایدر شرکت اجتماعی، مسئولیت رویكرد

 از پس تحقیق، این در اساس این بر. است نیافته توسعه

 اهداف و ملعوا شناسایی به نظری، مبانی مندنظام بررسی

های شرکت رعایت حقوق شهروندی و جامعه در در مؤثر

در ادامه با بررسی وضعیت موجود هر  و پرداخته توزیع برق

یک از عوامل و انجام تحلیل شكاف، برنامه ارتقای عملكرد 

 .شودمیآنها تبیین 

 مبانی نظری .2

 ابزاری و نوین مفهومی شرکتی، اجتماعی مسئولیت

وارد  مدیریت ادبیات به 1950 دهه از که است مدیریتی

 هاشرکت چگونه که پردازدمی موضوع این بهو  [6]شده

 بتوانند تا کنند مدیریت را خود کار و کسب فرآیند دبای

گذاشته و با جلب اعتماد ذینفعان،  جامعه بر مثبتی تأثیر

 .[7]موفقیت بلندمدت خود را تضمین کنند

 داللت موضوع این بر شرکتی اجتماعی مسئولیت گسترش

 عنیی بوده، گذشته در آنچه از هاشرکت مسئولیت که دارد

و آنها باید  رفته فراتر «سهامداران برای پول کردن فراهم»

 کارکنان، مشتریان، سهامداران،) ذینفعان تمام برابر در

 به. باشند پاسخگو( جامعه و گذارانقانون ،کنندگانتامین

 در باید اقتصادی، مسئولیت بر عالوه هاشرکت ترتیب این

 .[8]نندک مسئولیت احساس نیز اجتماعی مسائل برابر

پذیری در حوزه مسئولیت های زیادی درکنون مدلتا

 ایزو استانداردآنها  از اینمونهتوسعه یافته اند،  اجتماعی

 مسائل آن، اصلی موضوعات از یكی که است 26000

 اجتماعی مسئولیت حیطه در حقوق شهروندان به مربوط

 از حمایت و احترام همچون مسائلی به آن در و است

جامعه درباره شرایط  بخشی بهشهروندی، آگاهی حقوق

، رعایت قانون در فاده از کاال و خدمات، عدم تبعیضاست

 نسبت پذیر آسیب هایبه گروه  هر شرایط، آگاهی بخشی

حقوقشان، به رسمیت شناختن حقوق مردم بومی،  به

 برابر هایفرصت و معیج دسته گفتگوی و هاانجمن آزادی

 .[9]است شده پرداختهزنان  برای



 

 

 و امتیازدهی هایكانیزمم موجود، هایمدل بر عالوه

 ترغیب برای جهانی سطح در بسیاری دهیگزارش

 و شرکتی اجتماعی مسئولیت اقدامات انجام به هاشرکت

یافته است.  توسعه عموم برای ساالنه گزارش انتشار

سازمان  کی ،یداریپا یدهگزارش یسازمان جهان

 یدهگزارش یمستقل است که در راستا یالمللنیب

ها و کسب و کارها ها، دولتاز سازمان تیحما به یداریپا

 یهااز بخشحقوق شهروندی و جامعه  .[10]پرداخته است

از  یهایکه شاخص هستندگزارش  نیاجتماعی ابعد  یاصل

 ارزیابی، قوانین با تطابقبومی،  افراد رعایت حقوق جمله

 بر اثراتو  شهروندی حقوق درباره شكایتی هایمكانیزم

کنندگان و تأمین در شهروندی حقوق ارزیابی ،جامعه

 ،محلی جوامعتعامل و مشارکت با ، جامعه بر آنها تأثیرات

 رفتار و فساددوری از ، جمعی مذاکرات و هاانجمن آزادی

 .[11]را شامل می شوند رقابتی ضد

چارچوب معاهده جهانی سازمان ملل نیز که یكی دیگر از 

ه ک کندمییادآوری مطرح در این زمینه است،  هایمدل

 را شهروندی المللیبین حقوق حفظ باید هاکار و کسب

عملكردی  هایشاخص دهند. قرار احترام و حمایت مورد

تا در مورد  نمایدمی ملزم را هاسازماندر این چارچوب 

 و گذاریسرمایه اقدامات در شهروندی حقوق رعایت

 به. دهی بپردازندپیمانكار به گزارش یا کنندهتأمین انتخاب

 و امنیتی نیروهای و کارکنان آموزش هاشاخص این عالوه،

 عدم همچنین و شهروندی حقوق مورد در حفاظتی

 و کارکودک ها،انجمن آزادی جنسیتی، تساوی تبعیض،

. در مورد جامعه دهندمی پوشش نیز را بومی افراد حقوق

 که محلی ثیراتی بر جوامعأها، تسازمان کندنیز تأکید می

 عملكردی هایشاخصو  رنددا کنند،می فعالیت آنها در

  .[12] دارد تمرکز این تأثیرات بر جامعه

به بررسی  ،تاکنون با رویكردهای متفاوتتحقیقات زیادی 

ای از نمونهدر  اند.حقوق شهروندی پرداختهمسائل پیرامون 

به بررسی نقش نهادهای مدنی بر میزان آشنایی ، آنها

در نوعی  و [13] شده شهروندان با حقوق خود پرداخته

 حقوق هدربار عمومی هایآگاهی نمیزا سنجشبر  دیگر

، اما در رویكردی جدیدتر .[14]اند تمرکز داشته شهروندی

 مسئولیت تحقق بین رابطه بررسی درصدد محققین

ر این و دروندی بوده شه حقوق ارتقاء و هاسازمان اجتماعی

 .[15]ه نموده اندراستا پیشنهادات مؤثری ارائ

 روش تحقیق .3

وضعیت  سنجش جهت الگویی تحقیق، این در که آنجا از

 برق توزیع هایشرکت درو جامعه  رعایت حقوق شهروندی

 از شده، تبیین آنها در استفاده برای یهایسنجه و شناسایی

همچنین از آنجا که . است کاربردی - ایتوسعه هدف نظر

 به مربوط اطالعات گردآوری جهت ایکتابخانه روش از

 هتج میدانی روش از و تحقیق ادبیات و پیشینه

 وضعیت و اهمیت ارزیابی و پیشنهادی مدل گذاریصحه

 تحقیق بنابراین ،است شده استفادهمدل  عوامل موجود

 .باشدمی پیمایشی تحقیق، انجام روش نظر از حاضر

 برق توزیع شرکت مدیران شامل نیز تحقیق آماری جامعه

 گیرىنمونه روش از نمونه، انتخاب براى و است

 شود حاصل اطمینان تا شد استفاده اىسهمیه غیراحتمالى

 دلیل. است نیفتاده قلم از آمارى جامعه از بخشى که

 که بود هایىنمونه از گیرىبهره ،این روش از استفاده

 اسناد و داشته را پژوهشگر با همكارى به تمایل و آمادگى

 پاسخ یافتن جهت. باشند دسترس در نیز آنها مدارک و

 شد استفاده تخصصی گروهکار روش از تحقیق هایپرسش

 شرکت ارشد مدیران و متخصصین از نفر 11 شامل که

 مجزا بخش دو در و سؤال 22 با ایپرسشنامه و بوده

 عوامل متناظر صورت به آنها، از یک هر که شد طراحی

 مورد موجود وضعیت و اهمیت منظر از را پیشنهادی

 تایی9 طیف نیز هاپرسش مقیاس. دهدمی قرار پرسش

 سنجش برای زیاد بسیار تا کم بسیار طیف از) كرتلی

 برای مناسب بسیار تا نامناسب بسیار طیف و اهمیت

روایی  در خصوص .بود( موجود وضعیت شناخت

مدل عوامل موجود در  اینكه به توجه باپرسشنامه، 

و انجام  موضوع ادبیات مطالعه مبنای بر پیشنهادی

 و نظرات از ستفادها با سپس و شده ارائه مطالعات تطبیقی

 ؛ه اندشد نهایی صنعتی دانشگاهی و خبرگان دیدگاه

 برخوردار باالیی روایی از پرسشنامه که نمود ادعا توانمی

پرسشنامه از  ییایجهت سنجش پا نیهمچن. باشدمی

کرونباخ استفاده شد که با  یو روش آلفا SPSSافزار نرم

 شد. عواق دییآن مورد تأ ییایپا 874/0 زانیم



 

 

 
 قیانجام تحق ی: مراحل کل1شکل

شكل مطابق به اهداف خود،  یابیحاضر جهت دست قیتحق

 در مرحله اولانجام شده است.  یمرحله کل 4در ( 1)

رعایت حقوق شهروندی و  بر مؤثر عوامل شناسایی جهت

 پژوهش ادبیات در موجود مختلف هایمدل ابتدا ،جامعه

. گشتند تعیین لیهاو هایشاخصو  گرفته قرار بررسی مورد

 با شده شناسایی هایشاخص سازیبومی جهت آن از پس

 هایشرکت تطبیقی مطالعات از توزیع، هایشرکت شرایط

 توزیع شرکت سه بر مشتمل جهان، در پیشرو توزیع

 اعتبارسنجی. شد گرفته کمک نودهلی و لندن سیدنی،

 .پذیرفت صورت خبرگان نظر توسط پیشنهادی نیز مدل

هر  موجود وضعیت و اهمیت بررسی جهتله دوم در مرح

از متخصصین شرکت توزیع نظرسنجی  ،یک از عوامل مدل

وزن  روش طریق از آنها بندیاولویت بهبه عمل آمد و 

 .[16]شد پرداخته( 1SAW) دهی تجمعی ساده

دارای  هایمؤلفه و ابعاد شناسایی از پسدر مرحله سوم 

 یابیدست در سازمان جایگاه و وضعیت است الزم ،اولویت

 کنونی جایگاه درک با تا گیرد قرار سنجش مورد اهداف به

 در سازمان منظور بدین. آید فراهم بهبود مقدمات شرکت،

 عملكرد گیری اندازه سیستم یک به نیازمند مرحله این

 در عملكرد مستمر بهبود و توسعه رشد، متضمن که است

 صورتی در. باشد شده مشخص افداه به رسیدن راستای

 و منظم طور به و فرآیندی دیدگاه با عملكرد زیابیار که

 و اثربخشی و کارایی ارتقاء موجب شود، انجام مستمر

 عملكرد به عمومی اعتماد جلب و هاسازمان پاسخگویی

 .[17] گرددمی آنها

 برای که هدفی به بسته زیابیار هایشاخص که همانگونه

 ،[18]هستند مختلفی انواع دارای اند،شده طراحی آن

 عملكرد ارزیابی فرآیند در نیز هاشاخص طراحی متدولوژی

 شده بكارگرفته الگوی نوع نیز و سازمان نوع با متناسب

                                                           
1 Simple Additive Weighting 

 همه در که آنچه. است متفاوت ،عملكرد ارزیابی برای

 باشدمی اهمیت حائز عملكرد ارزیابی یهامدل و الگوها

 در که است ارزیابی مدل با متناسب هاییشاخص تعیین

 از سازمان عملكرد ارزیابی اهداف به دستیابی راستای

 . باشد برخوردار الزم کارایی و اثربخشی

 طراحی جهت قانونی الزاماتدر تحقیق حاضر از روش 

 هاشاخص رد،رویكاین  در .بهره گرفته شده استا هشاخص

 تدوین سازمان بر حاکم مقررات و قوانین بر مبتنی

 توانمی شده طراحی هایشاخص از استفاده با و شوندمی

 را آن بر حاکم مقررات و قوانین از سازمان تبعیت میزان

 الزامات ،رهنمودها محتوای تحلیل با بنابراین .[19]سنجید

 ،GRI-G4 مدل در برق صنعت اختصاصی هایشاخص و

 با مرتبط باالدستی اسناد سایر و 26000ایزو استاندارد

 اصالح سند راهبردی، سند جمله از برق توزیع شرکت

 مطالعات انجام و مدیریت کلینیک نامهشیوه اداری، نظام

  اقدام شد. هابه شناسایی شاخص تطبیقی

 عملیاتى طور به هامقوله ابتدا دردر فرآیند تحلیل محتوا، 

 در نتواند محتوایى اطالعات هیچ تا شد تعریف شفاف و

 به دهدا یک اختصاص و گیرد قرار خانه یک از بیش

 دیگر هاىداده بندىطبقه در اثرى خاص، اىمقوله

 هایاخصش اصلی، هایمقوله تعیین از پس و [20]نگذارد

 در .شد تعیین آنها از یک هر با متناسب عملكرد، کلیدی

 موضوع خبرگان نیز، شده انجام مطالعات روایی خصوص

 در اساس این بر. شدند انتخاب صنعتی و علمی بعد دو در

 خبرگان بازبینی مورد شده، استخراج هایشاخص ابتدا

 بازبینی مورد هاشاخص اصالحات، اعمال از پس و علمی

 بزرگ تهران برق توزیع شرکت درون در اغلب که رگانیخب

 صنعت و شرکت بر حاکم شرایط به و بوده فعالیت مشغول

 .گرفت قرار داشتند، کافی اشراف

 کلیدی هایشاخص سازینهایی از پسدر مرحله آخر نیز 

 تهیه شرکت موجود وضعیت شناسایی لیستچک عملكرد،

 تعیین عامل هر هایچالش خبرگی، جلسات برگزاری با و

 با شرکت، کنونی وضعیت دقیق شناخت از پسو  شدند

 قبل، مراحل در شده ترسیم مطلوب وضعیت از استفاده

 ارائه شده شناسایی هایشكاف رفع جهت راهكارهایی

 هایشكاف رفع برایراهكارها  از یک هر اجرای. شدند



 

 

 با راهكار ارتباط راهكار، موضوع حسب بر شده، شناسایی

 راهكار، پایش و استقرار و اجرا چرخه سازمانی، سطوح

 پروژه، دسته سه در که است بهبود الزامات تبیین مستلزم

 .[21]گیردمی قرار ساختاری اصالح و اصالحی اقدام

 و پیشنهادی راهكارهای عنوان به شده تعریف راهكارهای

 و خبرگان تأیید به است یازن و شده مطرح اولیه

 هر هایپیشنیازی نهایت در و رسیده صنعت متخصصان

 به دستیابی مسیر ترتیب بدین تا گردد مشخص آنها از یک

 در. شود حاصل یافتنی دست و شفاف صورت به اهداف

 در شده بیان متدولوژی سازی پیاده از حاصل نتایج ادامه

 .ودشمی تشریح بزرگ تهران برق توزیع شرکت

 هایافته .4

 ،مختلفهای شده در مدل انیب یهاشاخص یپس از بررس

، به ه شدهنشان داد (1) جدولاول  ستون که در یعوامل

 در رعایت حقوق شهروندی و جامعهعنوان عوامل مؤثر 

توسط خبرگان صنعت و شناسایی  عیتوز یهاشرکتبرای 

 .شدند یینهابرق 

برق  عیشرکت توز در یاعوامل، پرسشنامه ییپس از شناسا

 یموجود نسب تیو وضع تیاهم زانیتا م شد عیتهران، توز

موجود  یهاآنجا که شكاف از .شود ییاز آنها شناسا کیهر 

 وهیلذا از ش ستند؛یبرخوردار ن یكسانی تیاز اهم در عوامل،

از  کیهر  امتیازجهت کشف  دهی تجمعی سادهوزن

و  2های ستون استفاده شد.بهبود  بندیاولویتدر عوامل 

و رتبه آنها در دارا بودن عوامل اهمیت  زانیم( 1) جدول 3

و اولویت نهایی هر یک ، امتیاز 5و  4 هایاهمیت و ستون

شایان ذکر است اولویت نهایی  .دهدیرا نشان ماز عوامل 

تنها برای عواملی تعیین شده است که دارای اهمیتی بیش 

 شودیطور که مالحظه مهماناند. بوده هااز میانگین اهمیت

 سازینهادینه و تبیین»و  «اداری سالمت توسعه»امل وع

 بر ثیراتأت حوزه در مدون هایبرنامه و هاسیاست اهداف،

 اولویت نسبی بیشترین یدارا« شهروندی حقوق و جامعه

و  رندیگیبهبود قرار م تیدر اولوو این عوامل  دنباشیم

شكاف موجود در آنها  ریزی جامعالزم است در یک برنامه

 برطرف گردد.

پس از شناسایی عواملی که نیاز به بهبود دارند، الزم است 

هایی برای سنجش و پایش آنها شناسایی شود تا از شاخص

این طریق بتوان شكاف موجود در آنها را کاهش داد. لذا در 

این مرحله از روش تحلیل محتوا جهت شناسایی 

مل دارای اولویت بهبود کلیدی عملكرد عوا هایشاخص

 استفاده شده است. 

 
: شرح عوامل مؤثر در رعایت حقوق شهروندی و میزان 1جدول

 اهمیت و اولویت هر یک از آنها

 اهمیت عامل
رتبه 

 اهمیت
امتیاز 
SAW 

رتبه 
SAW 

 1 0.0105 1 0.11 توسعه سالمت اداری

 سازینهادینهتبیین و 

و  هااهداف، سیاست

ر مدون د هایبرنامه

حوزه تاثیرات بر جامعه 

 و حقوق شهروندی

0.104 2 0.0095 2 

توسعه اخالق حرفه ای 

و قانون مداری در 

 رعایت حقوق شهروندی

0.102 3 0.0089 3 

تكریم و پاسخگویی 

ارباب رجوع و 

 شهروندان

0.097 4 0.0065 5 

توسعه ایمنی شبكه و 

 تأسیسات توزیع برق
0.091 5 0.0075 4 

بحران توسعه مدیریت 

 هاو فوریت
0.087 6 

  

 7 0.086 بهبود روشنایی معابر
  

مدیریت رعایت حقوق 

شهروندی توسط 

پیمانكاران طرف 

 قرارداد شرکت

0.083 8 
  

جلب مشارکت جوامع 

محلی و ذینفعان 

 هایسازمان در برنامه

سازمان و لحاظ نمودن 

حقوق شهروندی در 

تصمیمات و اقدامات 

 سازمان

0.083 9 
  

سعه رقابت و تو

 انحصاری زدایی
0.082 10 

  

و  هاتوسعه فعالیت

روابط  هایزیرساخت

 عمومی

0.076 11 
  

 

    



 

 

 میدانى ىهاداده باز فرآیند تحلیل محتوا، کدگذارى در

 مدارک و اسناد تحلیل ،هامصاحبه )شاملپژوهش 

 متغیرهاى عنوان به مؤلفه 55 پیدایش به منجر (سازمانى

حقوق شهروندی و عوامل دارای اولویت  بودبه در اثرگذار

های اصلی و جزیی ای از مقولهنمونه (2)جدول شد. جامعه 

 دهد.نشان مییكی از عوامل دارای اولویت بهبود  برایرا 

 
کلیدی عملکرد برای  هایاصلی و شاخص های: مقوله2جدول

 هایبرنامه و هاسیاست اهداف، سازینهادینه و تبیین»عامل 

 «شهروندی حقوق و جامعه بر ثیراتتأ حوزه در مدون

 کلیدی عملكردی هایشاخص اصلی هایمقوله

 و اصول وجود

 استانداردهای

 و جامعه به مربوط

 شهروندی حقوق

 و رفتاری قوانین به مربوط بندهای وجود

 در کار و کسب در ایحرفه اخالق

 شرکت هایاستراتژی

 رجوع ارباب تكریم به مربوط بندهای وجود

 پاسخگویی، هایسیاست شهروندان، و

 در آنها به رسانیاطالع و پذیریمسئولیت

 شرکت هایاستراتژی

 حقوق و جامعه به مربوط بندهای وجود

 خرید و گذاریسرمایه اقدامات در شهروندی

 کنندگانتأمین ارزیابی و انتخاب همچنین و

 شرکت هایاستراتژی در

 یادآوری و آموزش

 تانداردهااس و اصول

 بر تأثیرات حوزه در

 حقوق و جامعه

 به شهروندی

 و شرکاء کارکنان،

 مدیرههیئت اعضای

 و اصول آموزشی هایبرنامه سالیانه تعداد

 بر تأثیرات حوزه در اخالقی استانداردهای

 شهروندی حقوق و جامعه

 استانداردهای و اصول یادآوری هایروش

 حقوق و جامعه بر تأثیرات حوزه در اخالقی

 تابلوی طریق از: مثال برای) شهروندی

 (اعالنات

 به رسیدگی مكانیزم

 و اصول اجرای

 حوزه در استانداردها

 و جامعه بر تأثیرات

 شهروندی حقوق

 و اصول اجرای به رسیدگی مكانیزم وجود

 و جامعه بر تأثیرات حوزه در استانداردها

 شهروندی حقوق

 مسئولیت با اجرایی هایپست تعداد

 در استانداردها و اصول اجرای به رسیدگی

 شهروندی حقوق و جامعه بر تأثیرات حوزه

 

 هایشاخص شناسایی و پیشنهادی الگوی تأیید از پس

 اساس بر هاشاخص این است الزم عملكرد، کلیدی

 مورد شرکت در عملكرد، ارتقاء و شكاف تحلیل هایمدل

 و ملكردع ارتقای نحوه آن از پس و گرفته قرار سنجش

 از یک هر در شده شناسایی هایشكاف نمودن برطرف

 برای لیستیچک منظور بدین .دگرد مشخص عوامل،

 تأیید از پس و طراحی پرسش 63 قالب در عوامل سنجش

 که خبرگی پنل جلسات در متخصصین، توسط آنها اعتبار

 و بحث به بود، شده تشكیل توزیع شرکت مدیران از

 .شد گذاشته بررسی

 وضعیت بهترین با آن مقایسه و لیستچک تكمیل از پس

 موجود هایچالش تطبیقی، مطالعات از آمدهبدست

 راهكارهایی ارائه با شد تالش بعد مرحله در. شد شناسایی

 اصالحات و اصالحی اقدامات بهبود، هایپروژه قالب در

 عملكرد، ارتقای و هاچالش نمودن مرتفع نحوه ساختاری

 برای شده تعریف الزامات نیز هایتن در. شود مشخص

 در اولیه و پیشنهادی الزامات عنوان به راهكارها، اجرای

 بررسی از پس و قرارگرفته بررسی مورد خبرگان جلسه

 از یک هر پیشنیازهای شرکت، در آنها اجرای امكانسنجی

 تعیین گردید. الزامات

 گیریبحث و نتیجه .5

 نگرشی شرکتی یاجتماع مسئولیتهمانگونه که بیان شد، 

 پایداری که دارد هاشرکت مدیریت نحوه به استراتژیک

 آنها اجتماعی هایریسک مدیریت و هاشرکت هایفعالیت

توانند از طریق مسئولیت میها سازمان و کندمی تضمین را

اجتماعی شرکتی، شفافیت و پاسخگویی خود را در مقابل 

 ذینفعان از طریق رعایت حقوقذینفعان ابراز نموده و 

 نیهدف ا. به همین جهت [22]اعتماد آنها را جلب نمایند

 رب رگذاریعوامل تأث یسازیو بوم ییشناسایه بر پا ق،یتحق

ها با توجه شرکتتوسط  رعایت حقوق شهروندی و جامعه

بنا نهاده شده  یشرکت یاجتماع تیمسئول یهابه مدل

با توجه به نتایج حاصل شده از این تحقیق، در ادامه  .است

 پیشنهاداتی به شرکت توزیع ارائه می گردد.

 هایبرنامه و هاسیاست اهداف، وجوددهد ها نشان مییافته

 حقوق و جامعه بر سازمان ثیراتأت درباره یكپارچه و روشن

تواند کمک شایانی به ارتقای عملكرد و می شهروندی

می انداز شرکت داشته باشد. در این راستاچشمدستیابی به 

 در کار و کسب تداوم برنامهتبیین توان به مواردی از جمله 

 به احترام مورد در مكتوب تگذاریسیاس، بحران شرایط

 اخالق نظامنامه و رفتاری نظامنامهشهروندی مانند  حقوق



 

 

 سیاست، اداری سالمت سیاست، کار و کسب در

 و رجوع ارباب تكریم و( عمومی افكار تنویر) رسانیاطالع

 .[9]اشاره نمود عمومی ایمنی سیاستو  شهروندان

در راستای دستیابی یكی از راهكارهای معاهده سازمان ملل 

 اجرای برای عینیاقدامات  تبیین، به اهداف شهروندی

این  از تجاوز موارد به پاسخ وشهروندی  وقحق هایسیاست

 مرکز پیشنهادات، د از طریق صندوقتوانمیکه است  حقوق

 کارکنان آموزش و سازیاعتراض، آگاه هایمكانیزم یا تلفن

شرکت،  در شهروندی حقوق حفظ مسئولیت تخصیصو 

 حقوق از حمایت فرایندهای و انسانی منابع هایسیاست

 .[12]ازی و نظارت باشدسقابل پیادهشهروندی 

 جلبدهد، های پیشرو در صنعت نشان میتجارب شرکت

 در شهروندی حقوق نمودن لحاظ و ذینفعان مشارکت

 از بخشی عنوان به تواندمی ،شرکت اقدامات و تصمیمات

 قلمداد شرکت در اجتماعی هایریسک کاهش استراتژی

 این در. است ثیرگذارأت سازمان شهرت و اعتبار بر که شود

 سایر با شرکت مستمر و مؤثر ارتباط و تعامل خصوص

 سراهای و شورایاری جمله از نهاد، مردم شهری نهادهای

 و طراحی ریزی،برنامه در مهندسی نظام و شهرداری محله،

 تعامل سازمان، توسعه عملیات انجام و شبكه توسعه اجرای

 استانداردهای و حریم دستگاهی، رعایت بین الكترونیكی

 در هاراه یا گاز یا و تلفن خطوط مانند هانسازما سایر

 جامعه افراد به رسانیجدید، اطالع هایطرح احداث هنگام

 شروع از قبل هستند شرکت عملیات همسایگی در که

 شدن قائل و مالكان حقوق شرکت، رعایت هایفعالیت

 ثیراتأت عمومی افشای و افراد، ارزیابی ملک برای حریم

 بر سازمان اقدامات محیطییستز و سالمتی اجتماعی،

 مشترک منابع بر سازمان تأثیر یا و ذینفعان، استفاده

 شرکت(، عملیات اطراف هایزمین کاربری تغییر: مانند)

 و توافقات گذاری،سرمایه هایطرح غربال برای هاییبرنامه

تواند مدنظر می شهروندی حقوق به توجه با قراردادها

 .[25-23]شرکت توزیع قرار گیرد

به  ندتوانمیها نیز شرکت رجوع ارباب تكریم منظور به

( هانگرش و هامهارت دانش،) موردنیاز هایشایستگی تعیین

 توسعه، رجوع ارباب به پاسخگویی هایبخش در شاغل افراد

 و شكایات به پاسخگویی و پیشنهادات دریافت هایمكانیزم

 و هامشیخط مورد در کارکنان آموزش، خسارت جبران

 به که شهروندی وقحق ابعاد با مرتبط هایرویه

 حقوق رسانیالع، اطباشندمی مرتبط سازمان هایعملیات

و  شهروندان نظرات اخذ و افكارسنجی، مردم به شهروندی

 شهروندان با ارتباط برای الزم هایزیرساختایجاد 

 .[25-23]بپردازند

 هایپدیده جمله از اداری فساددهد، مطالعات نشان می

 طور به را کشورها پیشرفت و توسعه روند که است سازمانی

 با ایگسترده طور به و سازدمی روبرو مشكل با گیریچشم

 وشهروندی  حقوق نقض اقتصادی، فقر جمله از منفی اثرات

 کاهش راستای در. باشدمی مرتبط قانون نقش تضعیف

 آحاد منافع و مصالح حفظ بالتبع که اداری، فساد ریسک

وجود  :برد بهره زیر ابزارهای از توانمی دارد، پی در را مردم

 زمینه در مشخص هایمسئولیت و هاسیاست هداف،ا

 عوامل منظر از اداری فساد ریسک ارزیابی، اداری سالمت

 شناسایی و اقتصادی و اجتماعی فرهنگی سازمانی،

 فرهنگ توسعه، شرکت در فساد هایریسک و هاگلوگاه

 و اسالمی اخالق هایارزش رشد بر مبتنی سازمانی

 افراد و کارکنان منافع تضاد مدیریت و شناسایی، ایحرفه

، سازمان خدمات یا محصوالت ها،فعالیت با مرتبط

 سازیفراهم، فساد ضد هایآموزش ارائه و سازیآگاه

 و الكترونیک دولت مانند تكنولوژیک بسترهای

، فساد کاهش و سازیشفاف منظور به اداری سازیهوشمند

 به نقوانی و هادستورالعمل ،هاسیاست بهبود پیشنهاد

 .[11] عمومی خدمات انجام در تسهیل منظور

 اخالق توسعه د کههای تحقیق حاکی از آن بویافته

 و امانتداری پاسخگویی، صداقت، بر مبتنی ایحرفه
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