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مبتنی بر مسئولیت  عملکرد اقتصادي شرکتهاي کلیدي شاخصتبیین 

 اجتماعی شرکتی و توسعه پایدار
 برق تهران بزرگ) نیروي (موردکاوي: شرکت توزیع

 ، حمیدرضا پیرمراد، هانیه آرزمجوپروین سلیمانی دارانی

 پژوهشگاه نیرو 
 گروه مدیریت و علوم اجتماعی 

 
هاي خدمات عمومی هاي توزیع برق جزء شرکتشرکت —چکیده 

هستند که خدمات آنها براي اقتصاد ضروري است و آخرین حلقه زنجیره 
اثرات ناشی از . از این رو هستندارزش صنعت برق و ارتباط با مشتریان 

د و رش است.از حساسیت بیشتري برخوردار  هعهاي شرکت بر جامفعالیت
ماعی آمدهاي اجتبا حفظ توجه به پی توسعه اقتصادي و عملکرد مالی شرکت

ه به آن پرداخت پژوهش برق موضوعیست که در اینهاي شرکت توزیع فعالیت
نظري مسئولیت اجتماعی شرکتی و با مطالعه مبانی پژوهشدر این  شده است.

، اهداف هاي جهانی استاندار و 1دهی جهانیگزارش چارچوبتوسعه پایدار، 
 وزیع برقشرکت تبراي  اقتصادي  از دیدگاهپذیري اجتماعی شرکتی مسئولیت

ت سازي این اهداف به شناخه است و به منظور بومیتبیین گردید تهران بزرگ
اسناد باالدستی و راهبردهاي صنعت برق و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت،
هاي جهانی و بهترین اقدامات و هان، ایدهمطالعه سه شرکت توزیع برق ج

آنجا که وجود مکانیزم ارزیابی  ست. ازراهکارهاي تجربه شده، پرداخته شده ا
ا ها بسازد تا با آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیترا قادر می شرکتعملکرد، 

هاي از پیش تعیین شده، مدیریت اثربخش امور را براي استفاده از شاخص
گیرد، در این پژوهش به ارائه رویکردي اهداف راهبردي در پیشدستیابی به 

یت قتصادي مبتنی بر مسئولهاي کلیدي عملکرد اخراج شاخصنوین براي است
 توزیع برق تهران پرداخته شده است. اجتماعی و توسعه پایدار در شرکت

تماعی شرکتی؛ توسعه پایدار؛ شاخصمسئولیت اج—هاي کلیدي هواژ
 ؛ تحلیل محتوا؛ آنتروپی شانون.اقتصادي ملکردهاي کلیدي ع

1 GRI: global reporting initiative  

 مقدمه .1

 دغدغه یک به جامعه بر سازمان ها و صنایع مختلف تأثیرهاي اخیر، طی دهه  

 جامعه در هاسازمان نقش از انتظارات ذینفعان و است تبدیل شده است جهانی

 و شفافیت براي افزایش تقاضا دنبال به هاسازمان است. حال افزایش در
از  کهاند تالش کرده  جامعه، بر آن اثراتو  عملیات خود درباره گوییپاسخ

اي د فراتر رفته و برنکنفعالیت می ب الزاماتی قانونی که براساس آنچارچو
در   د.ننفعان سازمان در جامعه، تالش کنسازي انتظارات ذيدرك و برآورده

اقتصادي، محیط زیست و ها در سه حوزه حال حاضر عملکرد پایدار سازمان
هاي ، بر اساس شاخصها دارداجتماعی که اشاره به مسئولیت اجتماعی شرکت

 .]1[گیردسازمان جهانی و بر مبناي توسعه بلند مدت پایدار صورت می

 قانونی،، اقتصادي انتظارات شامل )2CSRشرکتی ( اجتماعی مسئولیت

. این مفهموم با ایجاد ]2[باشدمی هاشرکت از جامعه یک مصلحتی و اخالقی
 هايتواند پایداري فعالیتها میاستراتژیک به نحوه مدیریت شرکتنگرشی 
هاي اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادي آنها را ها و مدیریت ریسکشرکت

 .دکنتضمین 

 اب ارتباط طریق از تواندمی شرکتی اجتماعی مسئولیت هايفعالیت
 عنوان هب. باشد تأثیرگذار آن مالی عملکرد بر سازمان استراتژیک هايفعالیت

 مربوط بازار در جدید هاییفرصت ایجاد بر CSR استراتژیک هايفعالیت مثال
 شهرت سبب هافعالیت این گسترش همچنین و است تأثیرگذار شرکت آن به
 نبالد به را مالی عملکرد بهبود تواندمی شهرت این افزایش و شده شرکت آن

ازي سبه معناي عام آن، بیشینه» توسعه اقتصادي«از آنجا که  . ]3[اشدب داشته
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کند، بسیار محتمل است که در سود و بازده اقتصادي را در ذهن تداعی می
ی هاییابی به این مهم، شاهد ظهور چالشها براي دستي تالش سازماننتیجه

 و کاريهاي کار طوالنی، دستمزدهاي غیرمنصفانه، شرایط سختچون ساعت
گیري نیروي کار کودك، گسترش مخاطرات ایمنی و سالمت شغلی، به کار

رو رشد و توسعه اقتصادي ایناز .فقر در اقشار آسیب پذیر جوامع و ... باشیم
ها در چارچوب پایبندي به اصول مسئولیت اجتماعی و پایداري کسب وکار

، تنها هاي بزرگ. به بیان دیگر، رمز پایداري شرکتاستحائز اهمیت 
، ذینفعان نیستهاي قانونی سودآوري براي سهامداران و رعایت مسئولیت

و  محیطیهاي اقتصادي، اجتماعی، زیستانتظار دارند که شرکت مسئولیت
 اخالقی را بر عهده گیرد و در برابر آنها شفاف و پاسخگو باشد.

است  اي نوپاهاي ایرانی، مسئولیت اجتماعی شرکتی پدیدهدر میان سازمان
گذاري عمومی و مداخله نهادهاي حاکمیتی و میانی جهت و لزوم سیاست

 هاي توزیع برق جزءشرکتسازي پیرامون آن ضروري است. هنگترغیب و فر
هاي خدمات عمومی هستند که خدمات آنها براي اقتصاد ضروري است شرکت

. تندهسو آخرین حلقه زنجیره ارزش صنعت برق و ارتباط با مشتریان نهایی 
همیت اهاي توزیع با توجه به یا دولتی بودن شرکت، شرکتخصوصی جدا از 

ي نهادهابین مشترکین، مردم، برق به عنوان یک کاالي زیرساختی زیر ذره
، عالوه هابا توجه به زیرساختی بودن این شرکتباشند و دولتی و عمومی می

راتر از ه خود، باید فبر تامین برق مشترکین در قالب وظایف قانونی و اساسنام
 هاي قانونی عمل نماید.حداقل

هاي کلیدي عملکرد پایدار تبیین اهداف و شاخص پژوهشهدف این 
ا مطالعه ب. بدین منظور شرکت توزیع نیروي برق از دیدگاه اقتصادي بوده است

دهی رشگزا چارچوبنظري مسئولیت اجتماعی شرکتی و توسعه پایدار، مبانی
ها، اهداف پذیري اجتماعی سازمانارهاي جهانی مسئولیتجهانی و استاند

سازي این اهداف به شناخت شرکت ه است و به منظور بومیتبیین گردید
توزیع برق و قوانین و مقررات حاکم برآن و اسناد باالدستی و راهبردهاي 

 ها و راهکارهايتوزیع نیروي برق جهان، ایده صنعت برق و مطالعه سه شرکت
پرداخته شده است. از آنجا که وجود یک مکانیزم ارزیابی عملکرد، جهانی 

ه از ها با استفادسازد تا با آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیتسازمان را قادر می
هاي از پیش تعیین شده، مدیریت اثربخش امور را براي دستیابی به شاخص

ي نوین براي گیرد، در این پژوهش به ارائه رویکرداهداف راهبردي در پیش
هاي کلیدي عملکردي در راستاي اهداف اقتصادي مبتنی بر استخراج شاخص

توزیع برق تهران  اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی و توسعه پایدار در شرکت
 پرداخته شده است.

 مبانی نظري .2

ند که ااي از نویسندگان طی ربع قرن گذشته، تصدیق کردهشمار فزاینده
ها وظیفه سازمانگذارد و محیط خارجی تأثیر می هاي سازمان برفعالیت

سازي سود و بازده اقتصادي نیست، بلکه شامل تمام جنبهمحدود به بیشینه
اي گسترده طیفباید به  سازمانشود و هاي محیطی و خدمات اجتماعی می

 . ]4 [دداخلی و خارجی پاسخگو باشذینفعان از 

 رفتار اساس و پایه عنوان به گوییپاسخ و مسئولیت بر اجتماعی مسئولیت

 مسئوالنه وکارچگونگی کسب بر ناظر و دارد کیدأت اجتماع در سازمان یک

 توانمی چگونه یعنی اجتماعی مسئولیت نوعی است. به ثروت تولید با همراه

 برد -برد رابطه یک بنابراین کرد. ثروت مسئوالنه ایجاد کار و کسب طریق از

 مفهومی زیربناي سازمان، براي هم و جامعه براي هم مشترك ارزش خلق و

 .  ]5[است  اجتماعی موضوع مسئولیت

 اجتماعی شرکت مسئولیت که هستند اعتقاد این بر پژوهشگران برخی

 احتیاطی هايهزینه دیدگاه، این اساس بر. ]6[ ندارد آن مالی عملکرد با ارتباطی

 بنابراین و داده افزایش جهت بی را بنگاه هاي جامعه، هزینه ارتقاي جهت در

بسیاري نیز معتقدند  .آیدنمی حساب به امروزه رقابتی دنیاي اقتصادي در مزیت
ات ها در پاسخ به انتظارکه اقدامات مسئولیت اجتماعی، اقدام داوطلبانه شرکت

جامعه است اما در شرایط کسب و کار امروز، فشارهاي عمومی، تقاضاها و 
هاي کارها در فعالیتودالیل عمده مشارکت کسبانتظارات ذینفعان از 

، اقداماتی است CSR. تصور خام از ]8 [،]7[مسئولیت اجتماعی شرکتی است 
هاي زیادي به سازمان تحمیل که تنها منافع جامعه را به دنبال دارد و هزینه

کند که کند اما دیدگاه استراتژیک به مسئولیت اجتماعی شرکتی فرض میمی
هاي مسئولیت اجتماعی شرکتی با استراتژي سازمان همسو باشند یتاگر فعال

 .]7[ تواند موجب مزیت رقابتی و منافع متقابل براي سازمان و جامعه گرددمی

، کارول یک مدل هرمی مسئولیت اجتماعی ارائه نمود که 1991در سال 
ه ککند بعد مسئولیت در نظر گرفته شده است. او فرض می 4براي هر بنگاه 

رین هاي تجاري است و بیشتترین الزام شرکتمسئولیت اقتصادي اولین و مهم
هاي قانونی قرار دارد و کند، سپس مسئولیتتوجه مدیران را به خود جلب می

 هاي بشردوستانهي آخر مسئولیتهاي اخالقی و در درجهپس از آن مسئولیت
]2[ . 

ه شد، یک مدل ارائ 2010که توسط ویسر در سال  CSR-DNAمدل   
 4جامع از مسئولیت اجتماعی شرکتی است که براي واحدهاي کسب کار 

: ایجاد ارزش (محصوالت است که عبارتند ازهدف اساسی را مد نظر قرار داده
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سودمند، توزیع ثروت) ، حاکمیت شرکتی خوب (رهبري، شفافیت، اقدامات 
 .]9[داري محیطیاخالقی) مشارکت اجتماعی و امانت

، معتقد بودند که مسئولیت اجتماعی نان از جمله فریدمندااز اقتصاد برخی
شرکت فشار مالی بی دلیلی بر ذینفعان وارد می کند. بسیاري از مدیران میانی 

دیدند و به همین اي با نتایج نامعلوم مینیز مسئولیت اجتماعی شرکت را هزینه
 کردنده شدت مقاومت میب 1970ي ن تا اواخر دههآدلیل در برابر زیاده سازي 

رخی دیگر از پژوهشگران در مقابل، ب ).2002؛ جنسن 1997(مک ویلیامز 
د که هر چه عملکرد اجتماعی بنگاه بهتر باشد، بهتر منابع را تصاحب معتقدن

تري را جذب کرده و محصوالت و خدمات خود را کرده، کارکنان با کیفیت
اوایل  در .ه استري را کسب کردهاي بیشتتر بازاریابی کرده و فرصتراحت

ق تواف ه نظریه پردازي جدید وعبسیاري براي توس يهامیالدي، تالش 70دهه 
سبب شد مسئولیت اجتماعی شرکت دقیق میان دو دیدگاه صورت گرفت که

تر در سطوح مختلف سازمان مطرح و ارتباط میان عملکرد مالی با مسئولیت 
جاد ارتباطی مثبت میان عملکرد مالی با هدف ای جتماعی شرکت به طور جديا

هاي اخیر در سال] . 10[د ی قرار گیرمورد بررس  شرکت با مسئولیت اجتماعی
ارزیابی  نهیدر زم CSR هاياستقرار نظام يعالوه بر تالش برا ها،سازمان

دهی اقدام گزارش یهاي جهانچارچوب عملکرد خود بر مبناي استانداردها و
جهت ترویج،  المللیبینو ابزارهاي  اقدامات ترینمهماند که در ادامه نموده
 اشاره شده است. CSR دهیگزارش و اجرا کنترل،

ابزارها و مجامع کنترل کننده مسئولیت .2,1
 اجتماعی شرکتی   

کند که به به عنوان یک مکانیزم خود تنظیمی عمل می CSRسیاست 
استانداردهاي اخالقی جامعه و قانون، موجب آن شرکت تبعیت خود را از 

هاي اخیر، با موضوع در دهه. این ]11[کندالمللی تضمین میهنجارهاي بین
گیري از ابزارها و مجامع کنترلها در جهت بهرهرشد فزاینده حرکت سازمان

، چارچوب معاهده 26000کننده مسئولیت اجتماعی، از جمله استاندارد ایزو 
)، نمود GRIدهی جانی پایداري (ب گزارشجهانی سازمان ملل و چارچو

 یافته است.

 ملل سازمانجهانیمعاهده
 مسئولیت ارتقاي براي داوطلبانه ابزاري 3ملل سازمان جهانی معاهده

 انجام معطوف به اصل ده از متشکل که اجتماعی شرکتی و پایداري است

 شهروندي، حقوق و موازین قلمرو تحت مسئوالنه کار و کسب و هافعالیت

3 UN Global Compact

 افزایش و فساد با مبارزه و محیطیاصول زیست رعایت کار، دهايراستاندا

خواهد در چارچوب حوزه ها می. این معاهده از شرکت]12[است  شفافیت
ات و ها، عملیخود به این ده اصل پایبند باشند و این اصول را در سیاست اثر

ود را تهیه و براي خ 4 گزارش پیشرفت ساالنهلحاظ نمایند و  فرهنگ خود
ذینفعان به صورت عمومی منتشر و به وب سایت معاهده جهانی سازمان ملل 

 نیز ارسال نمایند.

 26000 ایزو استاندارد
 می ماه در که رودمی شمار به جدیدي استانداردهاي از 26000 ایزو استاندارد

 تماعیاج پذیريمسئولیتدر حوزه  استاندارد المللیبین سازمان توسط 2010
 کی عملکرد که پردازدمی موضوع این بررسی به و است شده منتشر هاسازمان
 سنجش در مهمی عامل زیست،محیط و جامعه بر آن تأثیر نظر از سازمان
 مارش به خود هايفعالیت مؤثر يادامه براي آن توانایی و سازمان کلی عملکرد

 و مرتبط مسائل شناسایی اجتماعی، مسئولیت شمول دامنه تعیین در .آیدمی
 محدوده در را ذیل موضوعات استاندارد این سازمان، یک در آنان بندياولویت

 و کارکنان ،سازمانی : حاکمیتدهدمی قرار نظرمد اجتماعی مسئولیت
 به مربوط مسائل، منصفانه کار و کسب، زیستمحیط، کاري هايفعالیت

 حقوق، محلی جوامع توسعه در مشارکت، کنندگانمصرف و مشتریان
 .]5[ شهروندي

دهی جهانی پایداري چارچوب گزارش
)( 
دهی )، یک سیستم گزارشGRIدهی جهانی پایداري (چارچوب گزارش

است که از سوي یک سازمان بین المللی پیشرو به همین نام عرضه شده است 
سازمان و دهی اثرات گیري و گزارشهایی براي اندازهها و روشکه شاخص

قتصادي و محیط زیست را ارائه میهاي کالن اجتماعی، اعملکرد آن در حوزه
دهد. در این چارچوب، اصول و موارد استانداردي ارائه شده است که 

توانند اثرات و عملکرد اقتصادي، زیست محیطی ها میآنها با کمک سازمان
 ها و تأثیرات خودالیتو اجتماعی خود را گزارش کرده و به درك بهتري از فع

 عمومی دهیگزارش .هاي شرکت لحاظ کنندا در استراتژيها رآنبرسند و 
GRI  ا در ر صنعتخاص آن  دهیکدهاي گزارش نیز مختلف صنایع براي

ینفعان، مشارکت ذ پروفایل سازمانی، و تجزیه وتحلیل،هاي استراتژي سرفصل
 عملکرد هايشاخص و مدیریت رویکرد حاکمیت، اخالق و صداقت،

 (G4)یدهگزارش چهارم نسل قالب در محیطیزیست و اجتماعی اقتصادي،

  .]1 [نموده است تعریف

4 Communication on progress 
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 هاي ارزیابی عملکردمدل .2,2
ها و الگوهاي مختلفی براي اجراي فرآیند ارزیابی در ادبیات موضوع مدل

ها وجود دارد از جمله: سیستم هاي ارزیابی عملکرد مبتنی بر عملکرد سازمان
، کارت امتیازي متوازن، تحلیل پوششی داده ها، ISOالزامات استانداردهاي 

ابی عملکرد، . نظام ارزی]13[هرم عملکرد  و (EFQM)مدل تعالی سازمان 
هاي که شاخص استمبتنی بر هر مدل و الگویی که انتخاب شود، زمانی  موفق 

، ارزیابی عملکرد مناسب و خاص آن سازمان انتخاب و طراحی شده باشند
ها و  راستا بوده و مأموریت، بینش، ارزشهمها با راهبردهاي سازمان شاخص

. به ]14[منتقل شوند ها به سطوح مختلفراهبرد سازمان توسط این شاخص
اید ها، باي در ارتباط با تدوین و اعتبارسنجی شاخصطور کلی در هر مطالعه

وامل و ها و شناسایی عهاي کلی در زمینه تعیین شاخصبه اصول و ویژگی
هاي ها ، طراحی شاخصدر برخی از پژوهشمعیارهاي کلیدي توجه شود. 

صورت گرفته است که  5ارتهاي یک سیستم اسمعملکردي مبتنی بر ویژگی
قابل  ،باشد گیرياندازه قابل ،باشد مشخص و معینبر طبق آن شاخص باید: 

 و مشیخط و هاماموریت و هافعالیت با، پذیر باشددسترس و امکان
  .]13[دوره ارزیابی معینی داشته باشدو  مرتبط باشد سازمان واقعی راهبردهاي

سازد با ارزیابی عملکرد، سازمان را قادر میاز آنجا که وجود یک مکانیزم 
ین هاي از پیش تعیها با استفاده از شاخصآگاهی از میزان مطلوبیت فعالیت

گیرد، شده، مدیریت اثربخش امور را براي دستیابی به اهداف راهبردي در پیش
هاي کلیدي عملکردي به ارائه رویکردي نوین براي استخراج شاخص ادامهدر 

ي اهداف اقتصادي مبتنی بر اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی و در راستا
 توزیع برق تهران پرداخته شده است. توسعه پایدار در شرکت

  روش تحقیق .3
ایشی روش توصیفی از نوع پیم روش اصلی تحقیق در تحلیل و ارایه نتایج،

 چارچوب اجتماعی، مسئولیت المللیهاي بینها و چارچوبمدل میان ازاست.
هاي ها و دستورالعملداراي شاخص ،)GRI( پایداري جهانی دهیگزارش

عی ها مسئولیت اجتماکه در مقایسه با سایر مدل  بوده استخاص صنعت برق 
شرکتی، همخوانی بهتري با مقتضیات شرکت توزیع برق دارد. بر همین اساس 

ا و هدر این پژوهش، اهداف اقتصادي شرکت توزیع برق بر مبناي زیرشاخص
، استخراج گردید. به منظور GRIدهی پایداري در نسخه چهارم ابعاد گزارش

بندي اهداف تعیین شده جهت بهبود وضعیت و دستیابی سازي و اولویتبومی
نفر  10خبرگان متشکل از  اي و کارگروهبه شرایط مطلوب، از روش پرسشنامه

5 SMART: specific, mesureable, achivable, relevant, time-
bound 

توزیع نیروي  هاي فنی و اقتصادي شرکتمدیران واحدهاي تخصصی در حوزه
  استفاده شده است.برق تهران بزرگ، 

مطالعه  مبناي بر تحقیق این در استفاده مورد هاياینکه شاخص به عنایت با
 خبرگان دیدگاه نظرات و از استفاده با سپس و شده استخراج موضوع ادبیات

 شدند؛ بنابراین، نهایی و تعیین اهداف خصوصیات سازمان و هاویژگی برمبناي

ابزار  پایایی بررسی براي همچنین، .است  باالیی برخوردار روایی از پرسشنامه
 93 با برابر است. آلفاي کرونباخشده استفاده کرونباخ آلفاي فرمول از پژوهش

 نتیجه در و سواالت بین باال همبستگی هدهندنشان که آمد دست به درصد

 .است پرسشنامه مناسب پایایی میزان

وزن اهداف با استفاده از روش  تعیین .3,1
 آنتروپی شانون

آنتروپی مفهومی است که در علوم اجتماعی، فیزیک و تئوري اطالعات   
 دیگر، تعبارشود. بهجهت سنجش بی نظمی و عدم اطمینان بکار گرفته می

بیان شده  اطمینان عدم مقدار براي است اطالعات معیاري تئوري در آنتروپی
به طوري که این عدم اطمینان، در صورت   )piگسسته (توسط یک احتمال 

به  و ي است که توزیع فراوان تیزتر باشددپخش بودن توزیع، بیشتر از مور
 :کنیممحاسبه می Eابتدا ارزشی را با نماد  گردد:صورت زیر تشریح می

   )1               ( 
 

محتوي اطالعاتی  .گیریمیري به صورت زیر در نظر میگیک ماتریس تصمیم
 کنیم:) در ذیل محاسبه میijPشده (به صورت نرمالیزهموجود از این ماتریس را 

 اینک عدم اطمینان یا درجه انحراف از اطالعات
ام بدین قرار  jازاي شاخص  ده بهشایجاد 

                                           است:

  )2 (  
  هاي موجود خواهیم داشت:از شاخص   (Wj)و سرانجام براي اوزان 

  )3( 

هاي کلیدي طراحی شاخص .3,2
 عملکرد  با رویکرد تحلیل محتوا 

هاي رشد و توسعه یک سازمان، بدون دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه
آن  ها و خدماتشناخت و ارزیابی میزان مطلوبیت و شکاف فرآیندها، فعالیت
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هاي شاخص و بدین منظور نیازمند برخورداري از سازمان میسر نخواهد شد
. در این پژوهش به ارائه رویکردي نوین براي هستیمارزیابی عملکرد مناسب 

هاي کلیدي عملکردي در راستاي اهداف اقتصادي مبتنی بر استخراج شاخص
توزیع برق تهران  اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی و توسعه پایدار در شرکت

ست. در مرحله اول با استفاده از تحلیل محتواي اسناد باالدستی پرداخته شده ا
و مطالعات تطبیقی، وضعیت مطلوب هر یک از اهداف مدل در قالب 

هاي کلیدي در مرحله دوم شاخص .شودموضوعات محوري احصاء می
 کارشناسان هر بعددریافت نظرات  بامحوري  موضوععملکرد، متناسب با هر 

هاي کلیدي عملکرد را به ) متدولوژي تدوین شاخص1. شکل (استخراج شد
 تصویر کشیده است.

 
 

)، در مرحله اول مبتنی بر روش تحلیل محتوا، منابع اطالعاتی 1مطابق با شکل (
از جمله ادبیات موضوع در راستاي هر یک از اهداف منتخب اقتصادي، مدل 

GRI استاندارد ،ISO26000 مطالعات تطبیقی با سه شرکت توزیع برق در ،
دآوري شهرهاي لندن، سیدنی و دهلی و همچنین برنامه اصالح نظام اداري گر

در خصوص واحد تحلیل، مطالعات انجام شده در ادبیات مربوطه عموما شد. 
 یکی از پنج واحد کلمه، موضوع، شخصیت، جمله یا پاراگراف و عنوان را

تا اطمینان  شدانتخاب » موضوع«واحد  مطالعهکنند که در این انتخاب می
در  اند.مه مغفول نحاصل شود که مبحثی به دلیل تفاوت در واژگان بکاررفت

هاي مدل نهایی شایستگی اعتماد به موارد زیر توجه شده طراحی شاخص
 است: 

ل ها هماهنگ و مطابق با موارد از پیش تعریف شده در مدشاخص
GRI  نسخهG4 هاي اختصاصی صنعت برق در آن مدل، و شاخص

، برنامه اصالح ISO26000موضوعات عنوان شده در استاندارد 
 نظام اداري و سایر اسناد باالدستی تعیین شوند.

 هاي یک سیستمهاي ارزیابی عملکرد حداالمکان از ویژگیشاخص
smart .تبعیت کنند 

یی و در راستاي سنجش میزان ها مطابق با اهداف مدل نهاشاخص
 وضعیت مطلوب اهداف احصاء شوند.شکاف با 

 وهشژهاي پیافته .4

گیري از اطالعات تکمیل شده در پژوهش حاضر، با تشکیل ماتریس تصمیم
هاي نظرسنجی از خبرگان و با استفاده از روش آنتروپی شانون، در پرسشنامه

تعیین  اجتماعی شرکتی وزن اهداف اقتصادي تبیین شده مبتنی بر مسئولیت
میانگین وزن اهداف اقتصادي بر ) آمده است.1گردید که نتایج آن در جدول (

است، بنابراین  0625/0اساس نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامه، به میزان 
اهداف داراي وزن کمتر از این مقدار حذف شده و اهداف داراي اهمیت بیشتر 

و مطابق با متدولوژي ارائه  اندانتخاب شده دهاي مرحله بعبراي انجام تحلیل
   آمده است. 2ذیل هر هدف در جدول  هاي کلیدي عملکردشاخصشده، 

): وزن اهداف اقتصادي مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت توزیع برق 1جدول (

 تهران بزرگ

 وزن هدف مورد بررسی وزن هدف مورد بررسی

هاي عملیاتی و کاهش هزینه
 ايسرمایه

 0,0620 مانکارانیپ تیظرف يسازمتناسب 0,0694

شفافیت روابط با توانیر در قبال 
 نرخ خدمات توزیع

0,0694 
برق  نیخسارت مشترک نیتأم

 هایاز خاموش یناش
0,0613 

اثربخشی، شفافیت، ثبات و 
عدالت و فراگیري در فرآیندهاي 

 سپاري و کارفرمایی شرکتبرون

 0,0612 يشهر کپارچهی تیریتوسعه مد 0,0690

اثربخشی، عدالت، فراگیري و 
شفافیت در فرآیندهاي تدارکات 

 شرکت

0,0667 
تدارکات  يندهایثبات در فرآ

 شرکت
0,0612 

فنی کاهش تلفات فنی و غیر
 توزیع

0,0660 
از  دیسود حاصل از خر شیافزا

 بازار برق
0,0608 

دردسترس بودن و قابلیت 
اطمینان بلند مدت و کوتاه مدت 

 برق

0,0649 
توسعه  و قیتحق يهاتیفعال

 یقاتیتحقي هايهمکار ایشرکت 
0,0554 

 0,0533 هاروش ریدرآمدها از سا شیافزا 0,0648 وصول مطالبات

عرضه و  ياقتصاد تیریمد
 پراکنده دیتقاضا با لحاظ تول

0,0620 
 میرمستقیغ ياقتصاد راتیتأث

 یسازمان بر جوامع محل
0,0526 
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هاي سنجش عملکرد اقتصادي شرکت توزیع برق مبتنی بر ): شاخص2جدول(

 مسئولیت اجتماعی شرکت
 شاخص  موضوع محوریی

 ايهاي عملیاتی و سرمایه: کاهش هزینه1هدف 

هاي سازي هزینهحداقل -1
 ریسک 

 هاریسک داراییوجود مکانیزم مدیریت 
مبتنی بر  استقرار سیستم مدیریت عملکرد

 کنترل هزینه هاي ریسک  

هاي  سازي هزینهحداقل -2
 جاري

 

استقرار سیستم مدیریت عملکرد مبتنی بر کنترل 
 ي جاري هاهزینه

هایی که با هدف کاهش ي طرحدرصد توسعه
 هاي عملیاتی هزینه

 هاساختمانهزینه مصارف انرژي 

هاي سازي هزینهحداقل -3
 ) CAPEXاي (سرمایه

استقرار سیستم مدیریت عملکرد مبتنی برکنترل 
 ي شرکت هاهزینه

 ها حدقت و صحت  امکانسجی طر
 هااي از بودجه و زمان طرحمیزان انحراف هزینه

هایی که با هدف کاهش درصد توسعه طرح 
 اندهاي سرمایه اي در شرکت جاري شدههزینه

   وجود طرح جامع براي توسعه شبکه

افزایش سودآوري  -4
  شرکت

درصد افزایش سودآوري شرکت از طریق 
هایی از هاي کسب درآمد (روشتوسعه روش

جمله کسب درآمد با ارائه مشاوره به شرکت
 المللی و ...)بینهاي ملی و 

 : شفافیت روابط با توانیر2هدف

تدوین روابط شفاف  -1
براي دریافت حق الزحمه 
خدمات فروش انرژي و 

 بدهی هاي معوقه

وجود تقویم جلسات منظم با توانیر در 
 خصوص روابط مالی شرکت و توانیر

درصد تحقق پیشنهادات کارشناسی و 
و دریافت به عادالنه نمودن روشهاي جدید 

 موقع حق الزحمه خدمات فروش انرژي 

قیمت عادالنه برقراري -2
 انشعاب برق 

استراتژیک مدیران  درصد توسعه اقدامات 
شرکت  براي عادالنه نمودن قیمت انشعاب 

 سپاري و کارفرمایی شرکت: اثربخشی فرآیندهاي برون3هدف  

رسانی صحیح و اطالع -1
در  به موقع و نبود ابهام

سپاري فرآیندهاي برون
 شرکت

-تعداد دفعات بازنگري فرایندهاي عملیاتی 
کارفرمایی (اصالح ساختار) و توسعه مهارتها 

 در فرایند برونسپاري 
حوزه  درسازي میزان آموزش وتوانمند

 کارفرمایی 
حوزه در میزان آموزش و توانمند سازي 

 پیمانکاران
 پاسخگوییکفایت سیستم اطالع رسانی و 

 سازي اسناد مناقصاتبراي شفاف

 شاخص  موضوع محوریی

رعایت عدالت و  -2
فراگیري در انتخاب 

 پیمانکاران 

میزان شفاف سازي اسناد مناقصه بر اساس 
ضوابط و مقررات و برگزاري مناقصات 

 بصورت عمومی 
درصد پیمانکارانی که از میان شرکت هاي 

 کوچک و متوسط برگزیده شده اند

اثربخشی مدل  -3
بنگاهداري شرکت و 

 هاي برون سپاريفعالیت

 وجود مدل مدون بنگاه داري شرکت
رضایت مشترکین از هزینه و مکانیزم خدمات 

 برون سپاري شده  
هاي فعالیتاستقرار سیستم مدیریت عملکرد 

 برون سپاري
: اثربخشی، عدالت، فراگیري و شفافیت در فرآیندهاي تدارکات 4هدف

 
هاي اثربخش  مکانیزم -1

نظارت و  ارزیابی بر 
 هاي تأمین تجهیزات  روش

میزان استقرار ساختار کنترل ونظارت برفرایند 
 تامین ونصب تجهیزات توسط پیمانکاران

 فنی توزیع: کاهش تلفات فنی و غیر5هدف
کاهش تلفات فنی از  -1

هاي طریق بهسازي شبکه
 توزیع

هاي  پروژهاولویتمیزان مطالعات وتدوین 
 هاي کاهش تلفات شبکه توزیع برق

 گیريهاي اندازهسیستم -2
 ي هوشمندو شبکه

میزان مطالعات براي تدوین نحوه توسعه 
سیستم اندازه گیري وشیکه هوشمند براي 

 مدیریت مصرف وکاهش تلفات
هاي بین همکاري -3

سازمانی براي کاهش 
تلفات غیرفنی و سرقت 

 تجهیزات

مکانیزم آسیب شناسی  با رویکرد وجود 
     

 

 
میزان وجود فرایند تنقیح قوانین وتدوین 

پیشنهاد از طریق شرکت توانیر /وزارت نیرو 
براي اصالح قوانین  

 

  : دردسترس بودن و قابلیت اطمینان بلند مدت و کوتاه مدت برق6هدف
هایی برنامهها و طرح -1

در راستاي بهبود قابلیت 
اطمینان شبکه توزیع برق

ریزي استراتژیک شرکت در وجود نظام برنامه 
تأمین برق پایدار و قابل اطمینان و مدیریت 

بحران
 

بهبود مراحل  و رویه  -2
هاي واگذاري انشعاب

وجود مکانیزم بهبود رویه ها وکاهش مراحل 
انشعاب برق  و  اداري وعملیاتی براي دریافت

هاي دولت الکترونیک با توجه به سیاست

 

دسترسی برق براي  -3
مشتریان و جوامع آسیب

پذیر و کم درآمد

ثبت وکنترل مشترکین وجود سیستم شناسایی،
پذیر براي اجراي خدمات متقاضیان آسیبو

هاي مخفف حسب ضوابط یا تعرفهویژه و
ومقررات

 

  : وصول مطالبات7هدف 

هاي تسهیل روش -1
پرداخت 

میزان مطالعه براي بروز رسانی روش هاي 
هاي پرداخت قبوض برق بر اساس سیاست

هاي اجتماعی دولت الکترونیک و مسئولیت
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مسئولیت اجتماعی شرکتی و توسعه پایدارمبتنی بر  هاي کلیدي عملکرد اقتصادي شرکتتبیین شاخص  
 تهران، ایران Ï 1396المللی برق کنفرانس بینسی و دومین 

 گیرينتیجه. 5
آخرین حلقه زنجیره ارزش صنعت برق و ارتباط با مشتریان هاي توزیع برق شرکت

 بینذره رزی زیرساختی کاالي یک عنوان به برق اهمیت به توجهکه با   باشدنهایی می
ها آنو عملیات و اثرات عملیات  باشندمی عمومی و دولتی نهادهاي مردم، مشترکین،

 مسئولیتمفهوم ت بیشتري برخوردار است. بر جامعه و زندگی مردم از حساسی
ري اها است که پایدشرکتی نگرشی استراتژیک به نحوه مدیریت شرکت اجتماعی

ید اما با .کندهاي اجتماعی آنها را تضمین میها و مدیریت ریسکهاي شرکتفعالیت
توجه داشت که پیاده سازي اصول و مفاهیم مسئولیت اجتماعی در چارچوب ماموریت 
 و خدمات شرکت می بایست با حفظ توجه به عملکرد مالی آن شرکت صورت گیرد.

 و ت اجتماعی شرکتی و توسعه پایدارنظري مسئولیبا مطالعه مبانی در پژوهش حاضر،
عنوان هدف در راستاي توسعه  GRI(،  16( دهی جهانیچارچوب گزارشبا تکیه بر 

ه یین گردیدتبپایدار و مستولیت پذیري اجتماعی شرکت توزیع برق در بعد اقتصادي 
 .است

، عملکرد هاي ارزیابیراحی شاخصبا تدوین متدولوژي اثربخشی در ط عالوه بر این
دهی شرح داده شده در پژوهش عنوان هدف منتخب مطابق با روش وزن 6 متناسب با 

موضوع محوري به روش تحلیل محتواي اسناد باالدستی شرکت و مبانی  17حاضر،  
براي شرکت توزیع برق تهران عنوان شاخص به تفکیک اهداف  32 ادبیات موضوع  و

تواند مورد تأیید مختصصان و کارشناسان صنعت برق گردید که میو معرفی  بزرگ
 هاي توزیع استفاده شود.  پذیري سایر شرکتو مسئولیتدر سنجش پایداري اقتصادي 
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