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 دهیچک
شدن تجارت، پیشرفت تکنولوژی، سرعت ی جهانیتوجه به بروز مسائلی جدید در زمینه امروزه اساس بقای یک سازمان، با

های شرکتی، تنها به مباحث اقتصادی مانند حداکثر کردن محیطی فعالیتتغییر الگوهای مصرف، اثرات اجتماعی و زیست

ها با مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی شود بلکه سازمانسهامداران در فضای رقابتی محدود نمی سود و توجه صرف به منافع

وکار مسئوالنه و تعهد به شناسایی و روهستند. رویکردی که در آن به ایجاد کسببهبه عنوان یک پارادایم جدید مدیریتی رو

تعریف وکاری نیازمند بازشود. بنابراین هر کسبور توجه میهای مناسب و بهرهتأمین منافع تمامی ذینفعان سازمان با روش

های کالن خود با توجه به این مفهوم است. صنعت برق نیز به عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور که در تعامل با استراتژی

های خود در بخش تولید، توزیع، های مسئولیت اجتماعی از جهت تأثیرات فعالیتکنندگان خود نیازمند توجه به حوزهمصرف

های خود در این حوزه نیازمند مشارکت مستثنی نیست. همچنین برای حل چالش انتقال و مصرف برق است، از این امر

رو در این مقاله هدف یافتن مدلی مناسب برای اجرا، ترویج و جوامع محلی، مردم و آگاهی مدیران ارشد سازمانی است. از این

-ین منظور پس از بررسی انواع مدلگیری نهادی آن در صنعت برق است، به اپذیری اجتماعی و شکلپرداختن به مسئولیت

ی علوم اجتماعی، یک شرکتی مطرح شده و همچنین با توجه به نظر جمعی از خبرگان حوزهاجتماعی پذیری های مسئولیت

ریزی اقدامات در این با رویکرد مدیریت استراتژیک با توجه به لزوم تناسب برنامه CSRای ترویج مدل تلفیقی سه مرحله

 شود.ی مسئولیت اجتماعی ارائه میهای کالن صنعت برق، برای اجرا و توجه به حوزهاتژیحوزه با استر

  کلید واژه
 . CSRای ترویج مدل تلفیقی سه مرحله -پذیری اجتماعی شرکتیمسئولیت -صنعت برق -پذیری اجتماعیترویج مسئولیت
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 دمهمق  -1

ی تجارت، گسترش تکنولوژی، رشد سریع امروزه با توسعه

های مشتری، جهانی شدن و گسترش تغییرات نیازمندی

های بزرگ وکوچک به طور های سازمانی فعالیتدامنه

شود که دارای اثرات و قطع مشکالت جدیدی پدیدار می

ها است. زیست اطراف سازمانپیامدهایی بر اجتماع و محیط

ی حیات ها برای کسب مزیت رقابتی و ادامهرو سازماناز این

، در جهت سودآوری سهامدارانعالوه بر تدوین برنامه خود، 

 و محیطینیازمند توجه به تمامی اثرات اجتماعی، زیست

 های خود بر جامعه و ذینفعان هستند. فعالیترفاهی 

از این رو امروزه توجه به مفهوم مسئولیت اجتماعی 

به جهت باال رفتن اهمیت استراتژیک روابط  1(CSRشرکتی)

ی مدیریتی مورد توجه عنوان یک ابزار یکپارچهذینفعان به 

ها در سطح جهانی قرار گرفته است. بسیاری از سازمان

شفافیت، پاسخگویی، ، اثربخشی شرکتابزاری که 

فعان را هدف ینپذیری و رفتار منصفانه در قبال ذمسئولیت

ها مسئولیت اجتماعی شرکت. در تعریفی عام، دهدقرار می

آن رویکردهای  یها به وسیلهبنگاهکه  است ایبرنامه

ها، فرهنگ، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را با ارزش

های عملیاتی خود گیری و شیوهها، ساختار تصمیماستراتژی

کنند و در به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می

های بهتری را در درون شرکت خود نتیجه فرآیندها و رویه

آفرینی، اثرات اجتماعی ثروت عالوه بر وسازند جاری می

 .بخشندجامعه را بهبود می خود بر

تاکنون تعاریف بسیاری برای این مفهوم توسط محققین 

بیان شده اما هنوز اتفاق نظری برای بیان یک تعریف جامع 

 از آن در سطح جهانی وجود ندارد. بنابه تعریف کمیسیون

ی مفهومی است مسئولیت اجتماع»، 2014در سال  2اروپا

ها مالحظات اجتماعی و محیطی را که به موجب آن شرکت

در عملیات تجاری خود و در تعامل با ذینفعان به صورت 

 [.2[و]1] «کنند.داوطلبانه رعایت می

در ( DWBCS) 3همچنین مجمع جهانی برای توسعه پایدار

ها را اینگونه تعریف مسئولیت اجتماعی شرکت 2001سال 

-تجارت به همکاری برای توسعهوکار و د کسبتعه»کند:می

ی ی آنها، جامعهی پایدار اقتصادی، کار با کارگران و خانواده

بتوانند کیفیت  تااست، مرتبط محلی و در نهایت کل جامعه 

 [. 3]«شان را بهبود بخشند.زندگی

توان با توجه به تحقیقات بسیار انجام شده در این زمینه می

ذیری اجتماعی شرکتی از زمان ورود پگفت که مسئولیت

روندی تکاملی را  ،به ادبیات مدیریت 1950ی خود در دهه

 »در کتاب خود با عنوان 2011طی کرده که ویسر در سال 

-مرحله می 5این روند را شامل   «CSRهای ها و گامنسل

ها از حالت تدافعی، مجموعه داند که در آن حاکمیت شرکت

تبلیغی و استراتژیک به سمت  اقدامات خیرخواهانه،

حاکمیت شرکتی سیستمی تغییر کرده است. حالتی که در 

آن از مسئولیت اجتماعی برای تمرکز در شناسایی و مقابله 

مسئولیتی از طریق نوآوری در با علل اصلی ناپایداری و بی

وکار، دگرگونی فرآیندها، محصوالت و های کسبمدل

[  همچنین 4شود. ]اده میالمللی استفخدمات در سطح بین

ی سیر تحول این مفهوم از دید مدیریتی در سه مرحله

 تاریخی شکل گرفته است. 

کسب حداکثر ، مدیریت مبتنی بر1930تا  1800از سال 

پذیری اجتماعی شرکتی دیدگاه غالب به مسئولیت سود،

است که درآن بنگاه تنها مسئول تأمین منافع و کسب 

، 1960تا  1930ت. از سال اسشرکتی حداکثر سود 

گیرد که به دنبال اتخاذ مدیریت مبتنی بر اعتماد شکل می

آفرین برای جامعه و سازمان و توجه به هایی ارزشسیاست

تا کنون،  1960حقوق کارگری است. در نهایت از سال 

رفاه که در این دوره  شود.مدیریت کیفیت زندگی مطرح می

و  شودمیگرفته  اجتماعی و حقوق شهروندی درنظر

-میمحیطی ها بیش از پیش متوجه اثرات زیستشرکت

ی عمومی نظریه»بنابراین رویکردی تحت عنوان شوند.

-بیان می «ی کیفیت زندگینظریه» یا «مسئولیت اجتماعی

ها مسئول تأمین منافع خود تنها شرکتکه در آن نه شود

 های اجتماعی و منافع جامعهکه ملزم به رعایت ارزش

ها، توان گفت که تا کنون مکانیزم[ همچنین می5هستند.]

دهی سالیانه در این حوزه و هایی برای گزارشاصول و روش

ها به انجام این امور توسعه یافته است که از ترغیب شرکت

، پیمان جهانی  ISO 26000توان به استانداردآن جمله می

نی دهی جها( و چارچوب گزارشGC) 4سازمان ملل متحد

 ( اشاره کرد. GRI) 5پایداری

 ضرورت پژوهش -2

توان گفت که در صنعت گفته میبا توجه به مطالب پیش
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ها و ی فعالیتبرق کشور نیز، با توجه به اینکه دامنه

فرآیندهای تولید، توزیع، انتقال و مصرف برق در هر گام در 

ارتباط تنگاتنگ با ذینفعانی شامل سهامداران، مشترکین، 

گذاران، محیط و جامعه نندگان، کارکنان، قانونکتأمین

به صورت جدی  CSRی است. ضرورت دارد تا به مسأله

توجه شود. بنابراین با توجه به سیر تکاملی موجود در این 

، CSRدهی حوزه، تدوین اصول جهانی برای گزارش

ی هزاره در سال همچنین پیوستن ایران به اعالمیه توسعه

( و UNDP) 6ی سازمان مللی توسعهمهاز طریق برنا 2000

[، همچنین با توجه 6عدم انجام اقدامات الزم در این زمینه]

نیروی پیشران مطرح در صنایع بنا به نظر چندلر  5به وجود 

( یعنی ثروتمندی، پایداری، جهانی شدن، 2014و ورتر)

[ که به نوعی در صنعت برق نیز جزء 7رسانه و برند بنگاه ]

هستند و  CSRکننده برای گرایش به سمت بعوامل ترغی

تر شدن همچنین ایجاد فضای آزاد اقتصادی و رقابتی

تری به ها در ایران، ضرورت دارد تا به صورت جدیشرکت

های ایجاد حساسیت به آن در مدیران ارشد این مسأله و راه

رو هدف از انجام این صنعت برق پرداخته شود. از این

ی مدلی برای اجرا و تحقق پذیرش و ئهتحقیق بررسی و ارا

همراهی مدیران ارشد صنعت برق و مردم برای توجه به 

شدن آن در این پذیری اجتماعی شرکتی و نهادینهمسئولیت

صنعت است. چرا که صنعت برق به عنوان یک شرکت 

دهد، خدمات عمومی که کاالیی زیرساختی را ارائه می

فعان خود بوده و باید به همواره مورد پایش دقیق توسط ذین

های آنها عالوه بر وظایف قانونی منظور تأمین نیازمندی

 های الزامی قانونی عمل کند.خود، فراتر از حداقل

 مرورادبیات ومبانی نظری پژوهش -3

-های مختلفی برای افشاء و یا اجرای مسئولیتمدل تا کنون

پذیری اجتماعی شرکتی توسط محققین مورد بررسی قرار 

مدلی با  1975ته است. به عنوان مثال دیویس در سال گرف

بیان  CSRی عمل سازمان در فرض اصلی را برای نحوه 5

کند که از قدرت اجتماعی، عمل در سیستم باز دوطرفه، می

-ی اجتماعی محصول، انتقال هزینهفایده-ی هزینهمحاسبه

کننده و مسئولیت برای بهبود های اجتماعی به مصرف

کارول از  پیشگامان این حوزه   [8شود.]شامل میجامعه را 

اجتماعی را  یک مدل هرمی از مسئولیت1991نیز در سال 

او مسئولیت دهد که مطابق با نظر بعد ارائه می 4در 

های تجاری فرض ترین الزام شرکتاقتصادی اولین و مهم

کند، شود و بیشترین توجه مدیران را به خود جلب میمی

های یه و اساس این هرم بوده و سپس مسئولیترو پاازاین

-ی بعدی مطرح میقانونی، اخالقی و بشردوستانه در درجه

استراتژی  4ها از شوند. او همچنین معتقد است که سازمان

گیرند که شامل برای انجام مسئولیت اجتماعی خود بهره می

استراتژی تدافعی، استراتژی واکنشی، استراتژی انطباقی و 

 2001النتوس در سال [ 9گرایانه است. ]تژی عملاسترا

ی مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی را شامل سه حوزه

اخالقی شرکت، مسئولیت بشردوستانه شرکت و در نهایت 

داند که مورد آخر مسئولیت اجتماعی استراتژیک شرکت می

جلوگیری از -1از دید او بر دو مفهوم عمده تمرکز دارد: 

های تواند در نتیجه فعالیتدماتی که میها و صآسیب

انجام اهداف استراتژیک کسب و  -2و  شرکت باشد

مدل هرمی کارول را به صورت  2008[ گوا در سال 10.]کار

-مسئولیتکند که دهد و بیان میدوایر متقاطع توسعه می

طور های مختلف با یکدیگر روابط پویا و متقابل دارند و به

ترین مسئولیت نیست و ی، اساسیخاص مسئولیت اقتصاد

همچنین اقدامات اقتصادی در راستای مسئولیت اجتماعی 

ها ندارد. او شرکت اهمیت کمتری نسبت به سایر مسئولیت

همچنین صورت دیگری از مدل کارول را تحت دوایر 

کند که در آن مسئولیت اقتصادی در متحدالمرکز مطرح می

دارای اهمیت بیشتر گیرد با این فرض که مرکز قرار می

نسبت به سایر قلمروها نیست. اما دراین مدل مسئولیت 

شود که بشردوستانه بیشترین اهمیت را داشته و فرض می

ی هر عضو داخلی در این دوایر متحدالمرکز، عضوی از دایره

تر بیرونی نیز بوده و برعکس این مورد وجود گسترده

یری اجتماعی پذمسئولیت 1991سال  دروود [ 11ندارد.]

سازمان  مجزا نبودنمنطقی  ینتیجه با توجه به سازمانی را 

ر رفتارها و نتایج مناسب از انتظااز یکدیگر و و جامعه 

یک استراتژی سه  توسط جامعه درها سازمان وکارکسب

-سطح اول شامل: اصول مسئولیتکند. مطرح میسطحی 

ل عوام است که در سه حالت پذیری اجتماعی سازمانی

نهادی)مشروعیت(، سازمانی)مسئولیت عمومی( و یا عوامل 

دوم شامل: سطح . دهدفردی )اختیارات مدیریت( رخ می

 یندهای پاسخگویی اجتماعی سازمانیگذاری و فرمشیخط

در قالب ارزیابی محیطی، مدیریت ذینفعان و یا است که 

سطح سوم شامل: نتایج و  شودمدیریت منابع انجام می

به است که  مرتبط با مسائل اجتماعی سازمانیمحسوس و 
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-های اجتماعی بروز میها و یا سیاستصورت اثرات، برنامه

ها به او همچنین با شناسایی انواع مختلف مسئولیت کنند.

 مسئوالنه، رفتاردنبال آزمون اصول ایجاد انگیزه برای 

ها بود. سازمان عملکرد پیامدهای و پاسخگویی فرآیندهای

نسل ی یک مدل جامع با ارائه 2011یسر در سال [ و12]

شرکتی را در قالب مدل مسئولیت اجتماعی از یجدید

DNA  هدف  4وکار ارائه داد که در آن واحدهای کسببرای

ایجاد ارزش، حاکمیت شرکتی خوب، مشارکت اساسی 

با بیان اهداف استراتژیک هر  اجتماعی و امانتداری محیطی

[ 13گیرند.]ورد توجه قرار میهای کلیدی میک و شاخص

در خصوص رویکرد استراتژیک به مسئولیت اجتماعی 

چارچوبی را به  2004، کاستکا و همکاران در سال شرکتی

که در  کردندتی مبتنی بر فرآیند ارائه یتم مدیرسعنوان سی

پذیری فرآیندهایی از جمله مسئولیتشامل  CSRآن 

-ات ذینفعان، برنامهمدیریت و هیئت مدیره، شناسایی انتظار

ها، ریزی استراتژیک، مدیریت منابع، فرآیندها و سیستم

-گیری و تحلیل، مدیریت تغییرات و بهبود مستمر میاندازه

توان به عنوان یک استراتژی می CSR[ بنابراین از 14باشد.]

برای دستیابی به اهداف سازمان استفاده کرد. چرا که از 

یت مشتری، دلگرمی بهبود سودآوری، رضاطریق آن 

شود. حاصل می کارکنان، الزامات قانونی و تأیید اجتماعی

های بر ایجاد فرصت CSRهای استراتژیک فعالیتهمچنین 

ها، شهرت سازمان و بهبود جدید در بازار، گسترش فعالیت

عملکرد مالی آن اثرگذار است. همچنین در بین ابزارهای 

که  ISO26000تاندارد بین المللی اسکنترل کننده و مجامع

کشور  90بیش از پس از ده سال با مشارکت  2010در سال 

است که ای تدوین شده المللی و منطقهسازمان بین 40و 

شفافیت -2پاسخگویی، -1ی گانه 7ضمن بیان اصول 

احترام به منافع، -4رفتار اخالقی، -3های سازمان، فعالیت

ه حاکمیت شرکتی احترام ب-5عالیق ذینفعان و سهامداران، 

المللی و احترام به هنجارهای رفتاری بین-6و اجرای قانون، 

ها و موضوعات حقوق شهروندی، به بیان فعالیت-7

، ادغام و تعمیم آن در سازمان در جهت ایجاد CSRاصلی

ها عالوه بر استقرار [ سازمان15پردازد.]ی پایدار میتوسعه

ردی خود نیز های عملکدر مورد شاخص CSRهای نظام

معمول  هایفراتر از گزارش دهند کههایی را ارائه میگزارش

گزارش مسئولیت  "بوده و تحت عنوان  هابنگاه انهیسال یمال

شود. در این شناخته می "گزارش پایداری "یا  "اجتماعی

( ده اصل GCزمینه پیمان جهانی سازمان ملل متحد)

ها و فعالیت ی جهانی را معطوف به انجامپذیرفته شده

حقوق -1وکار مسئوالنه تحت قلمرو و موازین کسب

-رعایت اصول زیست-3استانداردهای کار، -2شهروندی، 

مبارزه با فساد و افزایش شفافیت بیان و برای -4محیطی و 

گذاری، اهداف، شکل  ی ارزیابی، سیاستحوزه، نحوه 4این 

-زگو میگیری نتایج را بای اندازهاجرا و در نهایت نحوه

( GRIدهی جهانی پایداری)[ در چارچوب گزارش16کند.]

دهی، سه دسته اطالعات افشایی نیز عالوه بر اصول گزارش

انداز، رویکردهای ها شامل اهداف و چشمتوسط سازمان

های اقتصادی، های عملکردی در بخشمدیریتی و شاخص

محیطی و اجتماعی)شامل: اقدامات کارگری و زیست

ه، حقوق شهروندی، جامعه و مسئولیت محصول( کارشایست

[ در نهایت مون و همکاران در سال 17شوند.]بیان می

ی مراحل تدریجی ترویج ی مدلی در زمینهبه ارائه 2010

CSR پردازند که شامل سه از دید فرهنگی در سازمان می

اجتماعی درک مسئولیت-2اکراه یا عدم پذیرش، -1فاز کلی 

یرش آن و نهادینه شدن در فرهنگ پذ-3و در نهایت 

 7کنند که این فازها در طی سازمانی است. آنها بیان می

یابی، مراقبت، جویی، قابلیتگام رد، حفاظت از منابع، تطبیق

 [ 18گیرند.]سازی و تبدیل در سازمان شکل میاستراتژی

ی توان گفت که در این پژوهش پس از مطالعهدر نهایت می

، مدل مون و همکاران CSRهای اجرای روش ها وانواع مدل

( به دلیل توجه به مفهوم فرهنگ سازمانی و ارائه 2010)

مدل جامع با دید بلندمدت برای نهادینه شدن و تطبیق با 

CSR  در ساختار سازمانی انتخاب گردید. همچنین از

آنجایی که اقداماتی در این سطح یعنی سطح کالن سازمان 

رتی موفق خواهند بود که با به طور معمول در صو

راستا باشند. مدل انتخابی در های سازمان هماستراتژی

تلفیق با رویکردهای مدیریت استراتژیک فرد.آر. دیود که در 

کنترل و ارزیابی استراتژی -3اجرا و -2تدوین، -1سه سطح 

ریزی گیرد، به عنوان متدولوژی مبنا جهت برنامهصورت می

در صنعت برق  CSRبرای ترویج  مجموعه اقدامات الزم

 مورد توجه قرار گرفتند. 

 روش انجام پژوهش -4

و گام های اجرایی آن  CSRپیش از بررسی متدولوژی ترویج

در صنعت برق کشور به عنوان خروجی این پژوهش، الزم 
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مورد بررسی قرار بگیرد. در این  ،است تا روش پژوهش

برق کشور مطالعه از آنجایی که  شرایط موجود در صنعت 

توصیفی  -مورد بررسی قرار گرفته، نوع پژوهش، تحلیلی

بوده و به جهت هدف پژوهش یعنی بررسی صنعت برق، 

کاربردی است. همچنین قابل ذکر است که به منظور ایجاد 

شناخت دقیق از مسائل اجتماعی صنعت برق و مجموعه 

ی های مختلف از نظر خبرگان حوزهاقدامات الزم در گام

های کلی رو گاماجتماعی نیز استفاده شده است. از اینعلوم 

 است. 1روش پژوهش به شرح شکل 

 

 های انجام پژوهش حاضرها و روشگام: 1شکل 

با رویکرد مدیریت  CSRمتدولوژی ترویج  -5

 استراتژیک

( مدل توسعه یافته 2010با توجه به مدل مون وهمکاران)

اجتماعی پذیری برای ترویج تدریجی مفهوم مسئولیت

شرکتی با توجه به ماهیت و ساختار صنعت برق کشور به 

شود که فرآیند است. در این مدل بیان می 2شرح شکل 

در سازمان تدریجی بوده و  CSRایجاد حساسیت و توجه به 

شود. های بلندمدت سازمان محسوب میاز برنامهجزیی 

همچنین پایه و اساس این مدل لزوم توجه به فرهنگ جاری 

مبتنی بر این  CSRسازمان و تدوین اقداماتی برای پذیرش 

مفهوم است. از طرف دیگر این مدل، به این نکته اشاره دارد 

و یکپارچه شدن آن درسازمان  CSRکه پرداختن به موضوع 

وکار بوده و باید های کسبراستایی با استراتژینیازمند هم

محور یا متناسب با نوع ساختار حاکم بر آن یعنی جامعه

اقتصاد محور بودن، مورد بررسی قرار بگیرد. در ادامه به 

 پردازیم.های اجرایی این مدل میبیان گام

 

با رویکرد مدیریت استراتژیک در صنعت  CSRمتدولوژی ترویج : 2شکل 

 برق ایران

 عدم پذیرش مسئولیت اجتماعی اول:فاز  -5-1

-میرا به عنوان محدودیت درنظر  CSRدراین فاز، سازمان

گیرد و این امر باعث مخالفت با انجام هر اقدامی فراتر از 

شود. در بررسی صنعت منافع مادی و سودآوری سازمان می

توان گفت که اگرچه تا کنون از زمان ورود برق برق نیز می

-ی مؤسسهنامهه.ش( و تصویب اولین نظام 1284به کشور )

-شکل به عنوان آغاز 1315مهرماه  25ی برق تهران در 

رسانی به جهت افزایش گیری وزارت نیرو، هدف دولت برق

رفاه زندگی مردم بوده است و همواره اقدامات الزم برای 

انجام هرچه بهتر این وظیفه درفرآیند تولید، توزیع، انتقال و 

مصرف برق لحاظ شده است. اما به طور معمول مالحظات 

ده و زیستی و شهروندی به صورت پراکناجتماعی، محیط

ای و در قالب اقدامات داوطلبانه صورت گرفته است و جزیره

 گیرد.گزارشی در این زمینه به صورت سالیانه صورت نمی

 CSR پذیرش عدم و رد اول: گام

ی فاز اول، به طور معمول در این گام به عنوان تنها مرحله

ی اجتماعی از دید فنی و های موجود در حوزهبرای چالش

شود و مدت، تدابیری اندیشیده میید کوتاهتخصصی و با د

های سازمانی هماهنگی ندارد، با فرهنگ و ارزش CSRچون 
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گیرد. همچنین سازمان اقدامی دراین زمینه صورت نمی

ی قرارداد خود با مجموعه وظایف خود را تنها در محدوده

رساند. بنابراین با توجه به ذینفعان و سهامداران به انجام می

ترویج این مفهوم نیازمند نهادینه شدن آن در فرهنگ اینکه 

و استراتژی های سازمانی است، با توجه به رویکردهای 

مدیریت استراتژیک در این فاز باید ابتدا اقدامات زیر صورت 

 بگیرد:

ی اجتماعی به ابتدا باید مسائل اصلی صنعت برق از حوزه-1

تی که  دقت بررسی و تعریف شوند تا مخاطرات و موضوعا

دزدی، ساخت نیروگاه با اند مانند برقآسیبی شدهزیست

یابی نامناسب در مناطق شهری و روستایی از جهت مکان

پیک بار برق و ساعات کار اصناف، محیطی، تنظیمزیست

مطرح کردن برق به عنوان کاالی اقتصادی و تعیین قیمت 

دقت آن در بازار عرضه و تقاضا و موضوعاتی از این دست به 

در مصاحبه و گفتگوی تخصصی با مدیران ارشد و 

کارشناسان مطلع مشخص و با توجه به فرآیند تولید، توزیع 

-و انتقال و حتی بخش مصرف برق و بهینه کردن آن دسته

هایی تعریف شود که بندی شوند. به این منظور باید پروژه

شامل: بررسی پیامدهای استقرار صنعت برق به تفکیک 

تلف کشور و اثرات آن در سطح جوامع پیرامونی، مناطق مخ

تحلیل اجتماعی الگوهای مصرف انرژی در بخش صنعت و 

 خانگی و سایر موارد مشابه باشد.

همچنین به طور معمول در گام اول تدوین استراتژی -2

فرد.آر. دیوید و همچنین با توجه به نظر خبرگان علوم 

-متشکل از حوزه CSRاجتماعی باید تیمی به منظور ترویج 

الزم به ذکر های مهندسی و علوم اجتماعی شکل بگیرد. 

ای متشکل از در این زمینه تا کنون گروه اولیهاست که 

ریزی و برنامه CSRشناسان آشنا به موضوع برخی جامعه

گفتمانی در قالب گروه  مطالعات انرژی در انجمن مطالعات 

ی دانشگاه ی علوم اجتماعفرهنگی و ارتباطات دانشکده

 تهران شکل گرفته است. 

-ها، اهداف، مأموریت و چشمدر اقدام بعدی باید ارزش-3

محور یا اقتصادمحور وکار سازمان )اجتماعانداز و نوع کسب

در آنها مورد بررسی قرار بگیرد. به  CSRبودن( و جایگاه 

این منظور باید تمامی اسناد باالدستی اثرگذار در صنعت 

 ت مورد بررسی قرار بگیرند.برق از این جه

عالوه بر بررسی رویکردهای فعلی سازمان و فرهنگ آن -4

ی هدف اصلی صنعت برق ، باید جامعه CSRدر مواجهه با 

گرفته در آنها مانند مفهوم یعنی مردم و نوع باورهای شکل

ی دولت، برق رایگان، برق عامل رسانی به عنوان وظیفهبرق

سایر روندهای تغییر یافته از زمان مدرنیته و زرق و برق و 

ورود برق به ایران تا کنون مانند تبدیل شدن برق از کاالی 

لوکس به کاالی عمومی مورد بررسی جامع قرار بگیرند تا 

های اصلی و کلیدی برای شروع ترویج موضوعات و زمینه

CSR  توسط نهادها وNGOها برای جذب ها و رسانه

شد سازمانی بخش صنعت برق مشارکت مردم و مدیران ار

 شکل بگیرد. 

بررسی نوع مرحله ازجمله اقدامات مهم دیگر در این -5

های های ذینفعان مختلف این صنعت در بخشنیازمندی

مختلف فرآیند تولید تا انتقال برق است. چرا که از دید 

بخش  4خبرگان علوم اجتماعی باید مسائل اجتماعی در 

ارت برق و مصرف برق به صنعت برق،  کاالی برق، تج

صورت مجزا مورد بررسی قرار بگیرد و اقدامات خالقانه قابل 

مند کردن برق قبول و مؤثری در هریک از آنها برای مسأله

 صورت بگیرد. 

همچنین در این مرحله باید به طور مشخص، روش  -6

ی مسئولیت ی آگاهی در حوزهاجرایی اقدامات در زمینه

های مشابه در هم آنها با توجه به نمونهاجتماعی همراه با س

ی های با دامنهصنعت برق سایر کشورها و یا حتی سازمان

اثرگذاری همانند در داخل کشور تعیین شود. به این معنی 

ای میزان اثرگذاری اقدامات به که باید در یک بررسی نمونه

 صورت ترویجی یا پژوهشی مورد بررسی قرار بگیرند.

 4،1مجموعه اقدامات صورت گرفته در موارد  در این مرحله،

ی عوامل داخلی و خارجی اشاره به ضرورت بررسی کلیه 5و 

های اجتماعی فعلی صنعت برق از جهت اثرگذار بر چالش

نقاط قوت و ضعف موجود در سازمان، فرهنگ فعلی 

ی تولید و تأمین برق تا عوامل خارجی سازمان، زنجیره

های جدید تعریف ده و نیازمندیکننشامل نوع نگاه مصرف

های ی آن باتوجه به تعریف امکان استفاده از تکنولوژیشده

جدید با زیربسترهای برق، نوع تعامل فعلی سازمان با سایر 

-شامل سازمان محیط CSRنهادهای مرتبط برای اجرای 

وشهرسازی و ...را به نمایش زیست، شهرداری، وزارت راه

د بررسی قرار بگیرد. به عبارت دیگر گذارد که  باید مورمی
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در این فاز تمامی نقاط قوت و ضعف درون سازمان و 

ی ( در زمینهSWOTها و تهدیدهای موجود )فرصت

پذیری اجتماعی صنعت برق مورد کنکاش قرار مسئولیت

انداز و مأموریت کالن گیرد تا زمینه برای تدوین چشممی

ری اجتماعی محقق پذیی مسئولیتنیرو در زمینهوزارت

 شود.

 فاز دوم: درک مسئولیت اجتماعی -5-2

افزایش یافته و این CSR در این فاز، حساسیت نسبت به 

شود و این موضوع از جانب برخی از مدیران اذهان می

-های سازمان نمود پیدا میرویکرد به عنوان محافظ ارزش

تعیین  چنان سازمان به دنبال منافع ازپیشکند. اما هم

ی خود است. درحالی که ذینفعان خواستار تغییر شده

فرهنگ سازمانی هستند. همچنین دراین فاز به تدریج 

به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک، تولید و  CSRاصول 

گیرد. ارائه خدمت به صورت کارا مورد استفاده قرار می

ارتباط سازمان با ذینفعان به سمت روابط تعاملی گرایش 

-آگاه می CSRمدیران عالی از منافع اجرای  کند وپیدا می

 شوند. 

-جویی و ظرفیتگام کلی حفاظت، تطبیق 3شامل  فازاین 

 پردازیم.یابی است که در ادامه به بیان هریک می

 خود فعلی وضعیت از حافظت دوم: گام

 CSRی فاز دوم، اقدامات در این گام به عنوان اولین مرحله

فته در پاسخ به برخی از به صورت محدود و ساختار نیا

داده و انتظارات ذینفعان از سازمان در عواقب اجتماعی رخ

گیرد. به عبارت دیگر اصالحات قبال آن مسائل، صورت می

شوند. درحین حال هنوز پذیرش به صورت موضعی انجام می

وجود ندارد و به عنوان محدودیت در  CSRی در زمینه

شود. به عبارت دیگر می وکار درنظر گرفتهفرآیندهای کسب

محیطی زیست-پرداختن به موضوعات و اثرات اجتماعی

های خیرخواهانه های سازمان، در قالب فعالیتفعالیت

رو مدیریت به ندرت در مسائل شوند. از اینتعریف می

شود و این پذیری اجتماعی درگیر میمرتبط با مسئولیت

سازمانی تلقی مفهوم به تدریج به عنوان عنصری از فرهنگ 

 شود.می

مطابق رویکردهای مدیریت استراتژیک به  مرحلهدر این 

 گیرد: طور معمول اقدامات زیر صورت می

برای تغییر باور موجود نسبت به برق و درک آن به عنوان -1

گری متفاوت باید تمامی یک کاالی ملی با سطح مطالبه

این باور  ی برق جهت تغییرهای اثرگذار بر مسائل حوزهگروه

به خوبی شناسایی شوند. اینکه عالوه بر دولت و مردم، چه 

هایی در موضوعات اجتماعی صنعت برق دخیل گروه

 هستند؟

در این مرحله همچنین باید رقبای صنعت برق، مانند  -2

بخش خصوصی مورد بررسی قرار بگیرند، چرا که در صورت 

-ی دیدهشناخت درست آنها، امکان ایجاد فضای رقابتی برا

های حقیقی ذینفعان و ارائه خدمات بهتر به شدن نیازمندی

 آنها وجود دارد.

کننده به عنوان اقدام بعدی باید تمامی ابزارهای کمک-3

تواند مورد بررسی قرار بگیرند که می CSRبرای ترویج 

های موجود مانند پژوهشگاه گیری از ظرفیتبهره-1شامل: 

ذار در صنعت برق برای تحریک نیرو به عنوان یک نهاد اثرگ

-ایجاد یک فضای گفت-2ی مدیریتی باشد، خواست و اراده

وگویی و ارتباطی بین مدیران صنعت برق در مورد 

مسئولیت اجتماعی و آموزش در این زمینه از طریق طرح 

های مهم مدیریتی صنعت برق و بحث در حاشیه نشست

های سازمانتدوام این کار حتی در سطح شورای معاونین و 

همچنین استفاده از کارشناسان و -3وابسته باشد، 

ی برق در سازمان برای ترویج این مفهوم از مهندسین حوزه

 -4هایی برای آنها و در نهایت طریق برگزاری کارگاه

ها ها، رسانهNGOهای مردم نهاد، بکارگیری مناسب سازمان

ام دانایی یابی و تغییر نظو مطبوعات صنعت برق برای عارضه

موجود و طرح موضوع اهمیت پرداختن به مسئولیت 

گذاری باشد. چرا که در اجتماعی برای تحریک نظام سیاست

سازی صرف، جامعه این فاز درصورت رفتن به سمت فرهنگ

ها شناخته شده و یک نگاه از باال به عامل ایجاد چالش

گیرد. در حالی که باید دانست پایین به مسائل صورت می

ریزی باید اصالح شود نه ساختارها به برنامهکه سیستم نظام

معنی قواعدی که مبتنی برآن زندگی اجتماعی و تاریخ و 

فرهنگ مردم شکل گرفته است. به عبارت دیگر باید در 

هایی که باورهای غلط و نشأت گرفته از خود سازمان محل

 ند.های کالن هستند، بازنگری شوریزیساختار مبنای برنامه

 CSR با جوییتطبیق سوم: گام

پذیری در این مرحله، آگاهی مدیران عالی از مسئولیت
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-ی آن برای سازمان افزایش میاجتماعی و تهدیدات بالقوه

های جدید ذینفعان یابد و سازمان برای تطبیق با نیازمندی

-دهند، به سمت خطکه عملکرد آن را تحت تأثیرقرار می

هایی در جهت توجه به مسائل لعملها و اجرای دستورامشی

و یا سایر   EFQMمحیطی و  ایمنی کارکنان مانند زیست

رود. اما این اقدامات به صورت سطحی و در استانداردها می

ی کاری محدود صرفا برای کاهش ریسک چند حوزه

-ها به کار میهای امتیازی در روابط با سایر سازمانتحریم

تدافعی در روابط متقابل با  که هنوز موضعرود. درحالی

یک الزام بیرونی بوده  CSRذینفعان وجود دارد و پذیرش 

شود. در این که به تدریج به ارزش درونی مطلوب تبدیل می

 «1393ی انرژی سالترازنامه»توان به گزارش زمینه می

معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو اشاره کرد که در آن 

 %99.8تمام جمعیت شهری و  دهی برقضمن بیان پوشش

جمعیت روستایی، مواردی مانند افزایش سهم سوخت 

-ها از گاز طبیعی به جهت سهولت بهرهمصرفی نیروگاه

محیطی)گاز طبیعی سهم برداری، کاهش اثرات زیست

دارد(، افزایش مشارکت  1393از مصرف را در سال  71.3%

 کل تولید برق کشور%52.9بخش خصوصی در تولید برق)

( و تالش برای کاهش اتالف انرژی در درون 1393در سال 

نیروگاه و بخش انتقال، فوق توزیع و توزیع و سایر موارد 

پذیری به نشان از آغاز توجه و تطبیقهمگی مشابه 

[ که 19پذیری اجتماعی است]محورهای مختلف مسئولیت

گیری از نتایج مؤثر آن در صنعت برق نیازمند یک برای بهره

 باشد. برای پیگیری این امور می وب یکپاچهچارچ

در این مرحله اقدامات استراتژیک مورد پذیرش در صنعت 

 اند از:برق عبارت

ها و ای متشکل از مدیران سازمانگیری کمیتهشکل-1

ی کمیته»ی صنعت برق در قالب های تابعهشرکت

پس از برگزاری  «پذیری اجتماعی صنعت برقمسئولیت

مندی توجیهی با مدیران ارشد، به منظور نظامهای نشست

 .CSRی بیشتر به مجموعه اقدامات الزم در حوزه

های نامهها، نظامها، دستورالعملبررسی تمامی رویه -2

وزارت نیرو و سایر قوانین مرتبط با این سازمان)مانند: قانون 

نیرو، قانون کار و تأمین رفاه اجتماعی، قانون تأسیس وزارت

نامه انتخاب و قانون اساسی، آیین 44های کلی اصل ستسیا

انتصاب مدیران در صنعت برق، قانون سازمان برق ایران 

تولید های توزیع و های شرکت(، اساسنامه19/4/1364)

ی خرید نامهقانون برق، آیین 18نامه اجرایی ماده برق، آیین

ی فوق برای و فروش برق درشبکه و ...( توسط کمیته

بندی آنها براساس میزان پرداختن به  مالحظات تهدس

محیطی  و همچنین ارتباط آنها با اجتماعی و زیست

کنندگان، ذینفعان مختلف شامل: کارکنان، تأمین

مشتریان)در بخش خانگی، تجاری، عمومی، صنعت، حمل و 

های قانونی نقل، کشاورزی( و سهامداران برای ایجاد حمایت

ای که در با توجه به حساسیت اولیه چراکه CSRاز ترویج 

گرفته، به طور معمول این مرحله در مدیران سازمانی شکل

های اصالحی یا جدید تدوین شده با مالحظات از رویه

 شود. اجتماعی استقبال می

ها و تعامالت گروه در این مرحله همچنین نوع فعالیت-3

بردی خبرگان علوم اجتماعی از انجمن به صورت شورای راه

-ی مسئولیتنظر در حوزهو در قالب افراد باتجربه و صاحب

ی موجود برای ترویج بهتر پذیری اجتماعی در کنار کمیته

CSR تواند دفتر محیطارتقاء یافته و در این راستا می-

-نیرو کمکزیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی وزارت

 کننده باشد.

و  CSRی نی کمیتههمچنین در کنار این دو مجموعه یع-4

شورای راهبردی، توجه به سمت ایجاد هیئتی در سطح 

گذاری در گیری سیاستمعاونین وزارت نیرو برای شکل

 مراحل بعدی مفید و اثرگذار خواهد بود.

 برای موجود هایظرفیت و هاقابلیت چهارم: گام

CSR 
دست یافته  CSRهایی در در این مرحله، سازمان به مهارت

کند طمینان از بقای خود در فضای رقابتی تالش میو برای ا

تا موضع جدیدی را نسبت به نقش خود در جامعه و 

-تعهدات به ذینفعان بازگو کند. دراین حالت منطق کسب

شکل گرفته و اقداماتی در این  CSRوکار برای پذیرش 

حوزه که سودآوراند و موجب شهرت سازمان در میان 

-شوند، ترویج پیدا میکنان میذینفعان، سهامداران و کار

تر شده و مسئولیت رو روابط با ذینفعان تعاملیکنند. از این

ها و باورهای آن( اجتماعی به ابعاد تأثیرگذار سازمان)ارزش

 کند.نفوذ می

 شامل: مرحلهمجموعه اقدامات عملی صورت گرفته در این 
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پذیری مسئولیت»تعریف واحدهای تحت عنوان-1

های تابعه صنعت برق  ها و سازمانشرکتدر  «اجتماعی

ی برای پیگیری بهتر مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه

-اجتماعی. به عبارت دیگر در راستای استراتژی مسئولیت

ساختار سازمانی  CSRهای تدوین شده برای ترویج 

گیرند تا های تابعه بررسی و مورد بازنگری قرار میمجموعه

ی فرآیندها و امور کنندهی، بازتابواحدی به صورت عمل

-ی مسائل اجتماعی و زیستانجام شده در سازمان در حوزه

 محیطی باشد.

از جهت اقدامات حقوقی نیز به منظور اصالح نوع نگاه -2

ی صنعت برق، قوانین جاری در های زیرمجموعهشرکت

قراردادهای ساخت نیروگاه، تولید برق، شرایط انتقال و 

-اطق مختلف از جهت بندهای قانونی حمایتتوزیع در من

محیطی و توجه به کننده از ارزیابی اثرات اجتماعی، زیست

-حقوق جوامع محلی و شهروندی مورد بازنگری قرار می

گیرند. همچنین قوانین مرتبط با حفظ حقوق کارکنان از 

ای، کار کودکان، افراد غیربومی حرفهجهت ایمنی و بهداشت

و  CSRی ذینفعان مطابق با مفاهیم و حتی حریم خصوص

استانداردهای موجود در متن قراردادهای صنعت برق 

 شوند.بررسی می

 فاز سوم: جایگزینی مسئولیت اجتماعی -5-3

افزایش یافته و ارتباطات با ذینفعان  CSRدر این فاز، دانش 

شود. همچنین سازمان منابع داخلی خود را تر میعمیق

به عنوان فرصت ایجاد نوآوری  CSRفعاالنه برای بکارگیری 

کنندگان و ایجاد جهت ارائه خدمات سازگار با مصرف

گیرد. چرا که این رویکرد برای آن بازارهای جدید به کار می

ریزی رو در تالش برای برنامهافزوده ایجاد کرده و ازاینارزش

های کوتاه جهت ایجاد و حفظ ارزش حاصله به جای برنامه

خواهد بود.   CSRی نتیجه در زمینه مدت و مبتنی بر

-همچنین سازمان دچار تحول فرهنگی به سمت یکپارچه

-سازی مطالبات ذینفعان شده و از مشارکت آنها در تصمیم

توان گیرد. در نهایت میمیهای درون سازمانی بهرهگیری

به عنوان یک عامل انگیزشی و محرک  CSRگفت که 

و ایجاد روابط بین طبیعت،  بلندمدت پایدار با تسهیل منابع

 شود.زیست مطرح میهای سازگار با محیطجامعه و فناوری

سازی و مراقبت، تعهد و استراتژیگام کلی  3این فاز شامل 

 پردازیم.انتقال است، که در ادامه به بیان هر کدام ازآنها می

 CSR از شده ایجاد درک از مراقبت پنجم: گام

فراتر از اهداف  CSRامات در این گام، زمانی که اقد

رود. مدت و تعامل با محیط بیرونی میسودآوری کوتاه

کنند که مدیران ارشد را به های بلندمدتی ظهور میچالش

ی با ساختار سازمان و توسعه CSRهای مشیهماهنگی خط

اندازهای متعادل بین مسائل اقتصادی، اجتماعی و چشم

دهی در مورد فاز گزارشکند. در این محیطی وادار میزیست

نتایج این اقدامات تضمین شده و سازمان به تدریج پذیرای 

های اجتماعی ذینفعان شده و مسئولیت اجتماعی به دیدگاه

 گیرد. عنوان یک ویژگی فرهنگی در سازمان شکل می

های اتخاذ شده در این فاز پس از تدوین و اجرای استراتژی

تماعی، به طور معمول برای ایجاد حساسیت به مسائل اج

اقداماتی جهت مدیریت، بازنگری و ارزیابی به این شرح 

 گیرد: صورت می

خانه برای پایش و ای در سطح وزارتتشکیل دبیرخانه-1

 CSRی ای و متناوب امور و گزارشات حوزهارزیابی دوره

 ها.سازمان

با  CSRی ای در همکاری دبیرخانهنامهتدوین نظام-2

گذاری برای ایجاد یک فرمت ردی و سیاستشورای راهب

سازی و بومی CSRدهی استاندارد و یکپارچه از گزارش

ی صنعت های زیرمجموعههای افشای عملکرد سازمانحوزه

نیرو در ی وزارتبرق با توجه به موضوعات مهم مورد توجه

 محیطی و اقتصادی.مسائل اجتماعی، زیست

 برای سازیاستراتژی و تعهد ایجاد ششم: گام

CSR 

در این مرحله، مسئولیت اجتماعی مهم شده و به عنوان 

شود. عنصر کلیدی موفقیت طوالنی مدت سازمان تعریف می

به عنوان بخش  CSRرو مدیران ناگزیر به لحاظ کردن از این

مهمی از استراتژی سازمان هستند. همچنین در این مرحله 

ای زیربنایی هو طرح CSRهای سازمان به اجرای سیستم

ی پایدار و جلب حمایت ذینفعان فراتر از برای توسعه

هایی برای دستیابی کند و استراتژیانتظارات آنها اقدام می

محیطی همزمان به مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست

شود و سازمان به یک نهاد فعال با محوریت تدوین می

CSRو  بدل شده و گفتگوی شفاف با ذینفعان و درگیری

های ی آنها رویکردی غالب بر تمام فعالیتمشارکت سازنده
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 شود.وکار میکسب

از جمله اقدامات مهم انجام شده در این مرحله از دید 

مدیریت استراتژیک شامل بازنگری و ارزیابی اقدمات اتخاذ 

های مهم اثرگذار و همچنین شده در تعامل با سایر سازمان

دامات صورت گرفته در ی سازگاری اقبازنگری پیوسته

 های سازمانی به این شرح است: راستای اهداف و ارزش

آغاز همکاری و هماهنگی فعاالنه صنعت برق با سایر -1

فراتر از   CSRنهادها و عوامل بیرونی به جهت تحقق اهداف

هایی به این شرح انتظارات ذینفعان. در این راستا همکاری

 شود:تعریف می

های تعریف پروژه-1زیست: مان محیطهمکاری با ساز-الف

مشترک جهت تدوین سازوکارهایی برای کاهش اثرات 

های مختلف موجود با توجه محیطی فعالیت نیروگاهزیست

های ی آنها شامل: نیروگاهی اولیهبه تکنولوژی و سوخت پایه

-آبی، زیست سوخت، سوخت فسیلی، سیکلبادی، برق

و خورشیدی. چرا که هر ای گرمایی، هستهترکیبی، زمین

زیست و شرایط کدام به نحوی دارای اثرات آسیبی بر محیط

 زندگی مردم هستند.

هایی مشارکتی به جهت بررسی همچنین تعریف پروژه-2

سنجی و لحاظ کردن اثرات اجتماعی و حتی مشارکت امکان

ها گیری درجهت احداث نیروگاهجوامع محلی برای تصمیم

سازی و یا از رده ختلف کشور،  بهینهدر شهرها و مناطق م

 های قدیمی.کردن نیروگاهخارج

های مشترک در تعامل با سازمان برگزاری همایش-3

زیست به جهت آگاه ساختن اجتماعات محلی، ایجاد محیط

زیست برای کاهش و انگیزه و همراهی آنها در حفظ محیط

 های صنعت برق.کنترل اثرات فعالیت

به جهت  همکاری -1و شهرسازی:  رت راهمشارکت با وزا-ب

های انتقال برق در بررسی کاهش اثرات ناشی از عبور کابل

های کشور و معابر شهری در حوادث طبیعی و سطح راه

 تر آنها و بررسی سایر موضوعات مشابه. یابی مناسبموقعیت

بررسی تأثیر انتقال برق به مناطق مختلف کشور یا مسیر -2

المللی با توجه های بینبه سایر کشورها در پروژهانتقال برق 

های اصلی کشور برای حفظ حقوق ها و شریانبه اقلیم

وری و شهروندی، سالمت اجتماعی و همچنین افزایش بهره

 برخوردار ملی از برق.

ی تعریف رشته-1مشارکت با وزارت علوم و تحقیقات: -ج

ه صورت ب «مطالعات اجتماعی انرژی» جدید تحت عنوان

ای برای تحقیق، پژوهش و حتی پرداختن به رشتهمیان

 اثرات اجتماعی صنعت برق.

های پژوهشی در تعامل دانشگاه با صنعت تعریف پروژه-2

ی علوم اجتماعی به جهت بررسی میزان برق در حوزه

توسط صنعت برق و اثرات ناشی  CSRاهمیت پرداختن به 

ر مقابل ذینفعان از بکارگیری آن در عملکرد سازمان د

 کلیدی.

تولید آثار -1تعامل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: -د

ی صنعت برق، برگزاری رویدادهای هنری با هنری در حوزه

موضوع برق در مناطق مختلف کشور به منظور همراهی و 

مشارکت مردمی با صنعت برق برای کنترل و کاهش عواقب 

 های جاری سازمان.اجتماعی پروژه

هایی به جهت شناساندن روند تغییرات تعریف پروژه-2

ی برق و های جدید آن با ایجاد موزهصنعت برق و نیازمندی

 ی برق.ی حوزهنامهیا دانش

 در CSR سازییکپارچه برای انتقال هفتم: گام

  سازمان

وکار سنتی خود در این مرحله، سازمان فراتر از مدل کسب

های ها و فعالیتجنبه با تمام CSRعمل کرده و اصول 

سازمان ادغام شده و تغییرات عمیقی در فرهنگ و 

شود که دستیابی به طیف استراتژی سازمان ایجاد می

در جهت رفاه و تحقق پایداری  CSRوسیعی از عملکردهای 

شود. در این حالت سازمان در این زیست تضمین میمحیط

با سایر زمینه کامال شفاف عمل کرده و تجربیات خود را 

با توجه به اینکه در  روگذارد. از ایننهادها به اشتراک می

نیرو این مرحله صنعت برق در سطح کالن خود یعنی وزارت

پذیری اجتماعی رسیده و این به درک کاملی از مسئولیت

وکار  به عنوان یک مفهوم توسط تمامی واحدهای کسب

شود، ارزش مهم سازمانی جهت رسیدن به اهداف تلقی می

شود تا برای بهبود عملکرد سازمان عالوه بر تالش می

-و گزارش CSRی اقدامات صورت گرفته در حوزه مجموعه

دهی سالیانه در مورد آن، برای اجرا و استقرار هرچه بهتر 



 دهمین همایش بین المللی انرژیدواز

ی بلوغ آن دو اقدام مهم صورت در مرحله CSRی  نامهنظام

 بگیرد:

های آتی در هراه برای ترسیم برنامتدوین یک نقشه -1

ی پذیری اجتماعی به کمک دبیرخانهی مسئولیتحوزه

CSR   موجود در سازمان و در همکاری با نهادهای فعال در

این زمینه)مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی(. چرا 

که با این اقدام، مسیر بلوغ صنعت برق در این حوزه در 

جوامع  یدهی، توسعهبخش ارتباطات با ذینفعان، گزارش

های انجام شده، محلی، حاکمیت و راهبری سازمان، نوآوری

وکار، بازار برق و تعادل آن به محیط کارکنان، فضای کسب

های ذینفعان به درستی مشخص جهت برآوردن نیارمندی

 شود.می

گذاری آمادگی صنعت برق برای انتقال و به اشتراک-2

ی با دیگر پذیری اجتماعی مسئولیتتجربیات خود درحوزه

ی ها و نهادهای مشابه. چرا که در این مرحله همهسازمان

نهادها به عنوان عضوی از جامعه شناخته شده و مشارکت 

در آنها به عنوان اقدامی در این حوزه  CSRسازی در پیاده

 شود.تلقی شده و باعث یادگیری بیشتر سازمان می

 یریگجهینت -6

اجتماعی شرکتی به  پذیریطور که بیان شد مسئولیتهمان

عنوان یک پارادایم جدید مدیریتی در عصر حاضر تعریف 

-ها براساس نیازهای اجتماعی شکلشود. چرا که سازمانمی

گرفته و دارای اثرگذاری مثبت و منفی بر جامعه و نهادها 

رو باید در تصمیمات و اقدامات خود در مورد هستند از این

ظات اخالقی را رعایت پذیر بوده و مالحجامعه مسئولیت

کنند. از این رو  در این پژوهش به منظور ایجاد حساسیت 

ی خدمات دهندهصنعت برق به عنوان یک سازمان ارائه

، پذیری اجتماعیزیرساختی و اساسی جامعه، به مسئولیت

در تلفیق با رویکردهای مدیریت  CSRیک مدل ترویجی 

توجه به ضرورت  گام فرعی با 7فاز اصلی و  3استراتژیک در 

تغییر فرهنگ سازمانی به عنوان عامل اصلی پذیرش 

اجتماعی و تدریجی و بلندمدت بودن اقدامات الزم مسئولیت

ی حاکمیتی صنعت برق گیری این مفهوم در بدنهبرای شکل

ارائه شد. همچنین در این مدل راهکارهایی در هرگام با 

استراتژی ای تدوین تا ارزیابی توجه به مدل سه مرحله

فرد.آر.دی.دیوید و نظر خبرگان علوم اجتماعی مطرح 

ی گردید. اما الزم به ذکر است که این مدل صرفا برپایه

ی انجام شده از صنعت برق در این حوزه ارائه مطالعات اولیه

باشد و به طور قطع ی خود میهای اولیهشده و هنوز در گام

دهای دریافت شده در مراحل اجرایی با توجه به نوع بازخور

ها و یا حتی تعریف اقدامات امکان گذار از برخی گام

   عملیاتی با جزئیات بیشتر در برخی موارد  وجود دارد.

 سپاسگزاری

ها دانند که از حمایتنویسندگان این مقاله بر خود الزم می

و مساعدت مدیران گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی 

ی علوم اجتماعی دانشگاه حوزهپژوهشگاه نیرو، اساتید 

عالمه طباطبایی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

ریزی شهر تهران فرهنگی و مدیریت مرکز مطالعات و برنامه

 کمال تشکر و قدردانی را بنمایند.

 نامهواژه
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responsibility 
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4-Global Compact 
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5-Global Report 
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Development 
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