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چکیده
امروزه همراه با رشد و توسعه صنایع و واحدهای تجاری ،مسائل و مشکالت جدیدی دست به گریبان سازمانها شده است که
ناشی از پیآمدها و تأثیرات فعالیتهای آنها بر محیط خارجی و همچنین تغییر انتظارات اجتماعی و فشار رو به رشد جامعه
برای بهبود عملکرد زیستمحیطی آنهاست .لذا سازمانها تنها در صورتی میتوانند به حیات خود ادامه دهند که متناسب با
نظام ارزشی جامعه عمل کنند .علیرغم وجود رهنمودها ،اصول و قوانین و مقررات متنوعی که در قالب «مسئولیتپذیری
زیستمحیطی» به عنوان بخش بزرگی از «مسئولیت اجتماعی» ،ناظر بر رفتار شرکتها در جامعه توسعه یافته ،اقدامی
سازمانیافته که بتواند به صورت ملموس وضعیت شرکتهای توزیع برق را از منظر رعایت مسئولیتهای زیستمحیطی در
چارچوب مسئولیت اجتماعی بسنجد ،صورت نگرفته است .هدف از این تحقیق ،یافتن الگوی مناسب جهت سنجش میزان
مسئولیتپذیری زیستمحیطی سازمانها با رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی و بومیسازی آن برای شرکتهای توزیع برق
است .در تحقیق حاضر با استفاده از مبانی نظری و تشکیل پانل خبرگان 31 ،عامل مهم برای سنجش میزان مسئولیتپذیری
زیستمحیطی تبیین شده و سپس با استفاده از روشهای تحلیل شکاف و آنتروپی شانون 8 ،عامل دارای اولویت بهبود برای
شرکت توزیع برق تهران مشخص گردید .در نهایت با توجه به وضعیت بهینه تبیین شده به کمک مطالعات تطبیقی ،به ارائه
راهکارهای بهبود و نحوه ارتقای عملکرد شرکت توزیع برق تهران بزرگ پرداخته شد.
کلید واژه
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مقدمه
طبیعت و محیط زیست ،موهبتی از جانب خداوند است که
از مجموعه موجودات ،منابع ،عوامل و شرایط هماهنگی که
در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آنها
وابسته است ،به وجود میآید .در ابتدا بیشتر به دلیل
توانایی طبیعت در بازسازی خود ،خسارت ،به عنوان یک
نتیجه از تأثیر انسان بر محیط زیست مورد توجه قرار
نگرفته بود؛ اما با بروز برخی از مشکالت در سالهای اخیر،
از جمله محدودیتهای منابع طبیعی و آلودگیهای
زیستمحیطی که بر روی جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی تأثیر گذاشتهاند ،منجر به تجدید تفکر آنان
شده و به نظر میرسد با توجه به مشکالت عدیده
زیستمحیطی ،شناسایی و توسعه عواملی که به حفاظت از
محیط زیست کمک میکند ،ضروری است [.]3
اغلب مشکالت و تنگناهای زیستمحیطی که امروزه
گریبانگیر جوامع شدهاند ،موضوع محلی و یا ملی به شمار
نمیآیند ،بلکه باتوجه به وابستگی متقابل و غیرقابل تفکیک
محیط زیست با مباحث کالن انسانی ،از جمله اقتصاد،
فرهنگ ،توسعه ،سیاست و سایر حوزهها ،هر مشکل
زیستمحیطی به نوعی ،مشکلی برای کل جهان و نوع بشر
محسوب میشود[]2؛ اما پیامدهای تحوالت محیط زیست
در نقاط مختلف جهان متفاوت است .بنابر پیشبینیهای
علمی ،روند فعلی گرمشدن کره زمین موجب گسترش
تولید محصوالت کشاورزی به سوی شمال زمین ،یعنی
مناطق روسیه ،ژاپن و کانادا میشود .این درحالی است که
همین مسئله ،افزایش دما و کمآبی و خشکسالی در
عرضهای جغرافیایی پایینتر نیمکره شمالی ،ازجمله کشور
ایران را در پی دارد .مناطق متعددی در جهان وجود دارند
که تخریب محیط زیست در آنها ،به آستانه ایجاد خطر
جدی برای ادامه حیات و یا حتی سالمتی ساکنان آن
رسیده است .در این مناطق ،سرعت تخریب ،درحال پیشی
گرفتن از توانایی انسان برای ممانعت یا سازگاری با آن
است[ .]2از طرفی بحرانهای زیستمحیطی همچون
بارانهای اسیدی و افزایش آلودگی هوای جهان ،مختص
یک کشور خاص نیست .از این رو ،ارتباطی با میزان سهم
آنها در تولید آالیندگی ندارد ،بطوریکه کشورهای پیشرفته و
ثروتمند نیز از زیانهای زیستمحیطی در امان نیستند[.]1

بنابراین در سالهای اخیر مسائل زیست محیطی در سراسر
جهان مرکز توجه قرار گرفته و مشکالت زیستمحیطی که
بارها توسط سازمانهای فعال در این زمینه به عنوان
تهدیدی برای بشر شناخته شده بودند ،شهروندان،
سازمانها و جوامع سر تا سر جهان را بیش از پیش نگران
کرده است[.]3
برخی از دانشمندان تهدیدات محیط زیست را به عنوان
ریسک محیط زیست تعریف میکنند و معتقدند که این
تهدیدات ،نهتنها سالمتی انسان ،بلکه سود و مالکیت تجاری
را نیز به خطر میاندازند[.]4
با وجود برخی از محدویتهای زیستمحیطی ،به ویژه در
تجارت جهانی و تنگ شدن عرصه رقابت ،همگان بر این
موضوع توافق دارند که واحدهای تجاری تحت فشار
فزایندهای هستند که نه تنها باید هزینههای عملیاتی خود
را کاهش دهند ،بلکه باید تأثیرات زیستمحیطی حاصل از
فعالیتهای عملیاتی را نیز به حداقل برسانند .این اعمال
فشار از طرف گروههایی نظیر سهامداران ،دولت ،رسانههای
گروهی ،مصرفکنندگان ،سرمایهگذاران و دیگر سازمانها
اعمال میشود[.]1
در سالهای اخیر گروههای مختلف اجتماعی طرفدار محیط
زیست ،شرکتها را عامل اصلی تأثیرگذار بر روی محیط
زیست معرفی کردند و خواستار آن شدند که شرکتها در
مقابل فعالیتهای مؤثر بر محیط زیست پاسخگو باشند و
اثرات زیستمحیطی فعالیتهای خود را به طور شفاف افشاء
کنند و تبعات و هزینههای این فعالیتها را بر روی محیط
زیست بپذیرند .از طرفی مدیران شرکتها نیز به مرور
دریافتند هزینههای مرتبط با محیط زیست در صورتیکه به
درستی شناسایی ،اندازهگیری و تخصیص داده شوند ،به
صرفهجویی و ایجاد سود بالقوه میانجامد .بنابراین مدیران
در چارچوب تئوری مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و
جهت دستیابی به توسعه پایدار ،میتوانند با استفاده از
تصمیمات آگاهانهای که در این زمینه اتخاذ میکنند ،منجر
به ایجاد منافع برای ذینفعان شرکت و جامعه شوند و از
طریق ایجاد سیستمهای افشاسازی و ارزیابی عملکرد،
اقدامات محیط زیستی خود را ارزیابی و اصالح نمایند و
همچنین اقدامات مؤثر خود را در راستای حفاظت از محیط
زیست اثبات نمایند[.]5
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علیرغم اینکه مطالعات زیادی در زمینه مسئولیتپذیری
زیستمحیطی و نحوه گزارشگری آن در چند سال اخیر
انجام شده ،اما ضرورت تحقیق جامعی که همه عوامل را در
برگیرد و بر مبنای مدل خاصی انجام شده باشد احساس
میشود[ .]3زیرا موضوعات افشاسازی در توسعه پایدار با
گذشت زمان تغییر میکند ،به طوری که در دهههای
مختلف ،موضوعات متفاوتی مورد توجه صاحب نظران قرار
گرفته است .بعالوه با توجه به تفاوتهای عمده بین کشورها
از جنبههای مختلف (از جمله اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و قانونی) محتوا ،ماهیت و رویههای مسئولیت اجتماعی در
این کشورها متفاوت بوده ،از طرف دیگر ،هر شرکتی
ویژگیها و شرایط منحصر به فرد خود را دارد که این امر بر
نگرش آن نسبت به محیط عملیاتی خود و چگونگی تعریف
مسئولیتهای اجتماعیاش تأثیرگذار میباشد و این موضوع
به خصوص برای شرکتهای توزیع برق که جزء شرکتهای
خدمات عمومی بوده و با توجه به اهمیت برق ،به عنوان یک
کاالی زیرساختی ،زیر ذرهبین جامعه ،مشترکین و نهادهای
دولتی و عمومی هستند ،حساسیت بیشتری ایجاد میکند.

دهههای گذشته شاهد رشد چشمگیری در میزان
آگاهیهای زیستمحیطی در سرتاسر جهان بوده و دانش
زیستمحیطی نه تنها یک ایدئولوژی است؛ بلکه مسئله
مهمی در بازار رقابت محسوب میشود که بر رفتار
مصرفکننده نیز تأثیرگذار است .زمانی تصور بر این بود که
سازمانها و تولیدکنندگان صرفاً در مقابل سهامداران و
کارکنان مسئولند و یا این که میبایست بهترین محصول
مصرفی را با قیمت پایینتر و کیفیت باالتر به دست مشتری
برسانند ،غافل از اینکه محصول چه آثار و عواقب ثانویهای
داشته باشد .رقابت شدید ،افزایش جمعیت و کمیابی منابع
و نیز آلودگیهای زیستمحیطی باعث به وجود آمدن
رویکردهای نوین به سازمان و مدیریت شد که تعهد و
مسئولیت اجتماعی نیز نتیجه آن تحوالت بود .در واقع شاید
بتوان گفت که مطرح شدن این مسئولیت پاسخی بود به
نیازها و چالشهای محیطی .صاحبنظران این رشته
معتقدند حمایت از محیط خارجی اختیاری نبوده بلکه یک
بخش مهم از فرآیند کسب و کار به حساب میآید[.]3
بنابراین امروزه شرکتها تنها مسئول عملکرد اقتصادی خود

بر این اساس در این تحقیق ،پس از بررسی نظاممند مبانی
نظری ،به شناسایی عوامل و اهداف مؤثر در بهبود
مسئولیتپذیری زیستمحیطی شرکتها ،به عنوان بخش
عمدهای از مسئولیت اجتماعی آنها پرداخته و در مرحله بعد
به شناسایی عواملی از مدل که دارای اولویت بهبود در
شرکت توزیع هستند ،پرداخته میشود.

نیستند ،بلکه ملزم به رعایت مسائل اجتماعی و پاسخگویی
به عموم جامعهاند و در عصر حاضر ،حفاظت از محیط
زیست و گزارشگری اینگونه موارد یک ضرورت انکارناپذیر
شمرده می شود.
بحرانهای زیست محیطی ،عالوه بر داراییها و منافع
کشورها ،سالمت جوامع بشری را نیز تهدید میکند.
مشکالت زیست محیطی ،موضوعی است که با آینده جامعه
جهانی مرتبط است و از این رو ،حل آن مستلزم مشارکت
تمامی کشورها است[.]4
در گذشته به صورت سنتی ،مراقبت از محیط زیست ،خارج

 .1مبانی نظری
امروزه هواداری از محیط زیست ،به عنوان یک فلسفه،
طرفداران فراوانی یافته است .محیط زیست به معنای تمام
اجسامی است که اطراف ما را احاطه کرده ،اما معنای این
واژه ،آنگونه که در کتابهای اکولوژی آمده ،عبارت از پدیده
پیچیده و درهم تنیدهای است که شامل محیطهای
اجتماعی ،بیولوژیکی و فیزیکی است.
به علت استفاده بیرویه از منابع طبیعی و نیز تولید و انتشار
بیش از حد مواد آالینده ،امروزه موضوع حفاظت از محیط
زیست ،توجه جدی دانشمندان و محققان را به خود جلب
کرده است .مواردی چون آلودگی آب و هوا ،تخریب
جنگلها و مراتع ،انهدام زیستگاههای جانوری ،از جمله
زیانهای وارده به محیط زیست میباشد که نتیجه مستقیم
فعالیت کارخانجات و مراکز صنعتی است[.]4

از زندگی خصوصی افراد و جزئی از وظایف دولتها محسوب
می شد .دولتها با وضع قوانین و مقررات شرکتها را ملزم
به رعایت مقررات مربوط به مسائل زیستمحیطی میکردند،
ولی در نهایت مسئولیت مراقبت و محافظت از محیط زیست
به عهده دولتها بود .هدایت شرکتها در مسیر سازگاری با
محیط زیست به صورت مستقیم از طریق وضع مقررات،
الزامات و مشوقها به وسیله دولتها انجام میگردید و
هنگامی که مشکالت زیستمحیطی پیش میآمد اکثر ًا
بخش دولتی مسئولیت زدودن آلودگیها و مشکالت را بر
عهده میگرفت .اما با اضافه شدن بعد زیستمحیطی
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مسئولیت اجتماعی شرکتها ،نقش بخش دولتی و
خصوصی تغییر یافت .با ورود این بخشها به دیگر ابعاد در
حفظ فعاالنه از محیط زیست ،بسیاری از دولتها و
بنگاههای اقتصادی دریافتند که حفظ محیط زیست و رشد
اقتصادی لزوماً در تضاد با یکدیگر نیستند[.]6
تأکید بر مسئولیت اجتماعی از دهه  ،3991توجه بیشتری
را به خود جلب کرده است .با اینکه در ابتدا برخی شرکتها
اغلب به دلیل تبعیت از قوانین جاری به ایفای
مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی روی آوردند ،اما
مدیران بنگاهها ،به مرور دریافتند هزینههای مرتبط با
محیط زیست به شرط آنکه به درستی شناسایی،
اندازهگیری و تخصیص داده شوند ،به صرفهجویی و ایجاد
سود بالقوه میانجامد .در کشورهای توسعه یافته ،هزینههای
زیستمحیطی ،بخش قابل توجهای از کل هزینهها را به
خود اختصاص میدهد .لذا اکنون دیگر عملکرد
زیستمحیطی شرکت به عنوان یک بخش از مسئولیت
اجتماعی شرکتی تلقی شده و بسیاری از شرکتها بعد
زیستمحیطی را در استراژیهای مسئولیت اجتماعی
شرکت خود گنجانده اند[.]4
منظور از مسئولیتهای اجتماعی شرکت ،پیوستگی و اتحاد
میان فعالیتها و ارزشهای سازمان به گونهای است که
منافع کلیه ذینفعان شامل سهامداران ،مشتریان ،کارکنان،
سرمایهگذاران و عموم جامعه ،در سیاست و عملکرد سازمان
منعکس گردد ،به عبارت دیگر سازمان باید همواره خود را
جزئی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت
داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونهای
مستقل از منافع مستقیم شرکت تالش کند[.]7
مسئولیت اجتماعی شرکتی به مشتری به صورت همه جانبه
نگریسته و حتی مشکالت زیست محیطی یا رفاه بلند مدت
او را نیز در نظر میگیرد .مسئولیت اجتماعی شیوهای از
مدیریت است که طبق آن سازمانها ،فعالیتهایی را انجام
میدهند ،که اثر مثبتی بر جامعه و ترفیع کاالهای عمومی
داشته باشد .اصول اخالقی در کسب و کار نیز حکم میکند
که شرکتها مطلع باشند که فعالیتهایشان چگونه منافع
دیگران را تحت تأثیر قرار میدهد[.]3
بنابراین می توان با رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی و
مدل های موجود در آن ،عوامل دیگری را نیز عالوه بر
مدلهای سنتی در خصوص بهبود عملکرد زیستمحیطی

شرکتها شناسایی نمود .نمونهای از این مدلها ،استاندارد
ایزو  26111است که یکی از موضوعات اصلی آن ،مسائل
مربوط به محیط زیست است و در آن به مسائلی همچون
توجه به مفاهیم توسعه پایدار ،شناسایی و کاهش تأثیرات
تصمیمات و فعالیتهای سازمان بر محیط زیست،
اطالعرسانی و آموزش به مشتریان درباره نحوه صحیح
مصرف ،مشارکت با سازمانهای فعال در حوزه محیط
زیست و حمایت از آنها و صرفهجویی در مصرف انرژی
پرداخته شده است[.]8
چارچوب معاهده جهانی سازمان ملل نیز که یکی دیگر از
مدلهای مطرح در این زمینه است ،یادآوری میکند که
کسب و کارها باید رویکردی پیشگیرانه نسبت به چالشهای
زیستمحیطی داشته و ابتکار عملهایی برای افزایش حیطه
مسئولیتهای خود نسبت به محیطزیست انجام دهند.
همچنین توسعه و توزیع تکنولوژیهای دوستدار
محیطزیست را تشویق کنند .شاخصهای عملکردی موجود
در این چارچوب ،سازمانها را ملزم مینماید به شناسایی
میزان اثرگذاری خود بر محیط زیست پرداخته و یک
سیستم نظاممند ارزیابی جهت نظارت خارجی عملکرد
زیستمحیطی و مقایسه آن با دورههای دیگر داشته
باشد[.]9
عالوه بر مدلهای موجود ،مکانیزمهای امتیازدهی و
گزارشدهی بسیاری در سطح جهانی برای ترغیب شرکتها
به انجام اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی و انتشار
گزارش ساالنه مسئولیت اجتماعی خود برای عموم توسعه
یافته است .سازمان جهانی گزارشدهی پایداری ،یک
سازمان بینالمللی مستقل است که در راستای گزارشدهی
پایداری به حمایت از سازمانها ،دولتها و کسب و کارها
پرداخته است[ .]31مسئولیت زیستمحیطی یکی از
بخشهای اصلی این گزارش است که شامل شاخصهایی از
جمله توجه به میزان مصرف آب و انرژی شرکت ،میزان
استفاده از مواد اولیه قابل بازیافت ،توجه به تنوعهای
زیستی (زیستگاههای حفاظت شده یا احیاء شده) ،میزان
انتشار گازها ،فاضالب و ضایعات و ارزیابی زیستمحیطی
تأمینکنندگان توسط شرکت میباشد[.]33
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 .2پیشینه تحقیق
تاکنون تالشهای زیادی در زمینه شناسایی اهمیت
مسئولیتپذیری زیستمحیطی ،با رویکردهای مختلف انجام
شده است .یکی از رویکردهای مورد توجه در این زمینه،
بررسی تأثیر اقدامات مسئوالنه زیستمحیطی ،بر روی
عملکرد مالی و سودآوری شرکتهاست[ .]5 ,4در نمونهای
از این تحقیقات نشان داده شده است که افزایش سطح
افشاگری اجتماعی و زیستمحیطی شرکتها منجر به
افزایش نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بهبود نسبت سود
عملیاتی به فروش میشود[ .]32در رویکردی دیگر محققین
به بررسی تمایل مشتریان به خرید سبز ،جهت تبیین
ضرورت حرکت سازمانها به سمت استفاده از فناوریهای
سبز (دوستدار محیط زیست) پرداختهاند [ .]3در رویکردی
دیگر نیز به شناسایی مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای
صنعتی و تجاری در حفاظت از محیط زیست پرداخته شده
[ ،]31نمونه دیگری از این رویکرد در [ ]34انجام شده و
محققین به این نتیجه رسیدهاند که اجرای مسئولیت
اجتماعی برای شرکتها مزایای بسیاری به همراه داشته که
بهبود کیفیت و افزایش نوآوریها ،خصوصا نوآوریهای
زیستمحیطی نمونهای از آنهاست و در نهایت اجرای
سیاستهای مسئولیت اجتماعی منجر به افزایش وفاداری نه
تنها کارکنان بلکه مشتریان و پیمانکاران نیز میشود .در
تحقیق حاضر نیز که رویکردی مشابه با رویکرد اخیر دارد،
به شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر مسئولیتپذیری
زیستمحیطی شرکتهای توزیع به عنوان بخش مهمی از
مسئولیت اجتماعی شرکتی میپردازد .در ادامه روش
شناسی تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد.
 .3روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،توسعه ای -کاربردی و از
نظر شیوه گردآوری و تحلیل دادهها ،توصیفی -پیمایشی
است .جامعه آماری در این تحقیق مدیران شرکت توزیع
برق بوده و نمونه آماری نیز  33نفر از متخصصین و مدیران
ارشد شرکت توزیع بر اساس روش نمونهگیرى غیراحتمالى
سهمیهاى انتخاب شدند.
جهت سنجش اهمیت و شناخت وضعیت موجود عوامل،
پرسشنامهای با  26سؤال و در دو بخش مجزا طراحی شد
که هر بخش شامل  31سؤال بوده و هر یک از آنها ،به

صورت متناظر عوامل پیشنهادی را از منظر اهمیت و
وضعیت موجود مورد پرسش قرار میدهد .مقیاس پرسشها
نیز طیف 9تایی لیکرت (از طیف بسیار کم تا بسیار زیاد
برای سنجش اهمیت و طیف بسیار نامناسب تا بسیار
مناسب برای شناخت وضعیت موجود) بود .روایی پرسشنامه
نیز ،توسط نظرسنجی از خبرگان انجام شد ،بدین صورت که
پس از دو مرتبه نظرخواهی و انجام اصالحات ،پرسشنامه
حاصله به تأیید متخصصین و خبرگان دانشگاهی رسید.
همچنین جهت سنجش پایایی پرسشنامه از نرمافزار SPSS
و روش آلفای کرونباخ استفاده شد که با میزان 1,944
پایایی آن مورد تأیید واقع شد.
تحقیق حاضر جهت دستیابی به اهداف خود ،در  1مرحله
کلی انجام شده است .شکل  3این مراحل را به همراه ارتباط
آنها نشان میدهد.

شکل :3مراحل کلی انجام تحقیق

 .1-3متدولوژی تجزیه و تحلیل دادهها
در تحقیق حاضر جهت شناسایی عوامل مؤثر بر
مسئولیتپذیری زیستمحیطی شرکتهای توزیع ،ابتدا
مدلهای مختلف موجود در ادبیات پژوهش مورد بررسی
قرار گرفته و با استفاده از روش تحلیل محتوا شاخصهای
اولیه تعیین گشتند .پس از آن جهت بومیسازی
شاخصهای شناسایی شده با شرایط شرکتهای توزیع ،از
مطالعات تطبیقی شرکتهای توزیع پیشرو در جهان،
مشتمل بر سه شرکت توزیع سیدنی ( ،)Ausgridلندن
( )UKpowerو دهلینو ( )TATAPowerکمک گرفته شد.
اعتبارسنجی مدل پیشنهادی نیز توسط نظر خبرگان صورت
پذیرفت.
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پس از شناسایی عوامل ،جهت بررسی همزمان اهمیت و
وضعیت موجود آنها ،از روش تجزیه و تحلیل اهمیت-
عملکرد ( )Importance Performance Analysis :IPAکه
یکی از روشهای تحلیل شکاف در تعیین وضعیت
استراتژیک شرکتهاست ،استفاده گردید[ .]35این روش از
طریق تشکیل ماتریس دو بعدی که آن را ماتریس اهمیت-
عملکرد مینامند ،پیشنهادهای مؤثری را برای مدیران ارائه
میدهد و به منظور تشخیص استراتژیهای مدیریتی
استفاده میشود .ویژگیهایی که در دسته اول قرار
میگیرند؛ نشاندهنده نقاط قوت و مزیت رقابتی سازمان
است .ویژگیهای دسته دوم نیز نشاندهنده اتالف منابعی
هستند که به این ویژگیها تخصیص یافته و میتوان از
منابع موجود در یک ویژگی دیگر استفاده بهتری داشت.
دسته سوم دربرگیرنده ویژگیهایی است که دارای اهمیت و
عملکرد پایین هستند .دسته چهارم نیز ویژگیهایی را در
خود جای خواهد داد که نشاندهنده نقاط ضعف سازمان و
اولویت بهبود و سرمایهگذاری میباشند[ .]36شایان ذکر
است جهت تعیین میزان شکاف در هر یک از عوامل ،فاصله
وضعیت موجود آنها نسبت به حد مطلوب سنجیده شده
است .با توجه به اینکه در مقیاس پرسشنامه ،بیشترین
امتیاز ممکن امتیاز  9میباشد ،لذا این عدد به عنوان حد
مطلوب تمامی عوامل در نظر گرفته میشود[ .]37اما از آنجا
که شکافهای شناسایی شده از اهمیت یکسانی برای
اولویت بهبود برخوردار نیستند؛ در مرحله بعد ،به
اولویتبندی آنها از طریق روش آنتروپی شانون (:SEM
 )Shannon Entropy Methodپرداخته شده است .آنتروپی
مفهومی است که در علوم اجتماعی ،فیزیک و تئوری
اطالعات جهت سنجش بینظمی و عدم اطمینان بکار گرفته
میشود .ایده اصلی روش آنتروپی شانون تخصیص وزن
بیشتر به شاخصهایی است که از پراکندگی بیشتری
برخوردارند .در این روش با استفاده از ماتریس تصمیم که n
شاخص و  mگزینه دارد ،میتوان اهمیت نسبی شاخصها را
طبق مراحل زیر بدست آورد[.]38
n
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عدم اطمینان یا درجه انحراف را برای آن شاخص بیان
میکند و از آنجایی که روش آنتروپی شانون بیشترین وزن
را به شاخص با بیشترین درجه انحراف میدهد لذا خواهیم
داشت:
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و اگر چنانچه تصمیمگیرنده از قبل اوزان خاصی ( )ʎرا برای
شاخصها در نظر بگیرد؛ در این صورت وزن تعدیل شده به
شکل زیر خواهد بود:
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در ادامه نتایج پیادهسازی متدولوژی بیان شده تشریح
میگردد.
 .4پیاده سازی
پس از بررسی شاخصهای بیان شده در مدلهای مختلف،
 31عامل به عنوان عوامل مؤثر بر مسئولیتپذیری
زیستمحیطی شرکتهای توزیع شناسایی و بومیسازی و
توسط خبرگان صنعت برق نهایی شدند .در جدول  3نتایج
حاصل از این مرحله نشان داده شده است .عوامل ارائه شده
در ستون  3این جدول ،شرح عوامل نهایی را نشان میدهد.
پس از شناسایی عوامل ،پرسشنامهای در شرکت توزیع برق
تهران ،توزیع شد تا میزان اهمیت و وضعیت موجود نسبی
هر یک از آنها شناسایی شود .در شکل  2با استفاده از روش
 ،IPAعوامل موجود در مدل از منظر اهمیت و فاصله از
مطلوبیت با یکدیگر مقایسه شدهاند .محور عمودی این
ماتریس وضعیت عملکرد عامل و محور افقی آن ،اهمیت آن
عامل را نشان میدهد.
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شرح عوامل نهایی با نظر
خبرگان صنعت برق

استاندارد ایزو26111

گزارشدهی جهانی پایداری

چارچوب معاهده سازمان ملل

شاخص
آنتروپی

وزن
نهایی

رتبه

جدول  :3عوامل مؤثر بر مسئولیتپذیری زیستمحیطی شرکتهای توزیع و اهمیت نسبی هر یک از آنها

اجرای به موقع طرحهای
زیست محیطی و ایمنی

-

-

ابتکار عمل برای افزایش حیطه
مسئولیتهای زیست محیطی

1,957

1,344

3

وجود مسئول سازمانی و
برنامهریزی عملیاتی در
حوزه محیطزیست

-

مسئولیتهای
تخصیص
حفظ
به
مربوط
محیطزیست به یک بخش
مشخص در شرکت

تعیین برنامه و اهداف مشخص
در حوزههای زیستمحیطی
برای آینده

1,965

امحا ،دفن و جایگزینی
فرسوده،
تجهیزات
المپهای کممصرف و
روغن ترانسها

شناسایی و کاهش
تأثیرات تصمیمات و
فعالیتهای سازمان بر
محیط زیست

توجه به تعداد مواد اولیه
قابل بازیافت

ابتکار عملها و برنامههایی برای
کاهش مواد دورریختنی مانند
بازیافت

1,976

نظامندی تبیین استراتژی،
سیاست و اهداف در حوزه
محیط زیست

-

استراتژیها ،اقدامات جاری
و برنامههای آتی برای
مدیریت نمودن تأثیرات
زیستمحیطی

سیاستهای مکتوب درباره
زیستی
محیط
مسائل
مدیریت
و
(پیشگیری
ریسکهای زیست محیطی)

1,977

لحاظ معیارهای زیست
محیطی در فرآیندهای
ارزیابی پیمانکاران و
تأمینکنندگان تجهیزات

-

انتخاب
و
غربال
تأمینکنندگان با استفاده از
معیارهای زیستمحیطی

اتخاذ سیاستهای الزامی برای
همکاران و تأمینکنندگان
شرکت ،به پیروی از اصول
زیستمحیطی

1,979

-

-

1,196

1,187

1,181

1,179

2

1

4

5

ارزیابی شبکههای توزیع به
لحاظ ایمنی و سالمت
مشترکین و جامعه
اطالعرسانی و آموزش
جهت مدیریت مصرف،
سالمت و ایمنی مشترکین

نظام مدیریتی زیستمحیطی
برای شناسایی ،نظارت و کنترل
عملکرد زیستمحیطی شرکت

1,978

1,178

6

اطالعرسانی و آموزش
به مشتریان درباره
نحوه صحیح مصرف

-

-

1,976

1,177

7

کاهش اثرات زیستمحیطی
خدمات شرکت و انجام
برای
سرمایهگذاری
حفاظت از محیط زیست

شناسایی و کاهش ابعاد
و تأثیرات تصمیمات و
فعالیتهای سازمان بر
محیط زیست

افزایش سرمایهگذاری جهت
کاهش تأثیرات فعالیتها،
محصوالت و خدمات بر
محیط زیست

ارزیابی اثرگذاری شرکت بر
محیطزیست

تطابق فعالیتهای شرکت
با قوانین زیستمحیطی و
تعامل با سازمانهای
ذیربط

مشارکت با سازمانهای
فعال در حوزه محیط
زیست و حمایت از آنها

شناسایی موارد عدم تبعیت
از قوانین و آییننامههای
زیستمحیطی

-

1,986

مدیریت حمل و نقل
کارکنان و سفرهای روزانه
و عملیاتی کارکنان

مشارکت در طرح های
کاهش آلودگی

کاهش تأثیرات زیست
محیطی ناشی از عملیات و
جابهجایی کارکنان

فعالیتهایی با هدف بهبود
اثربخشی انرژی تولید ،خدمات
و فرایندها

1,989

مدیریت مصرف آب و
ساختمانهای
انرژی
شرکت

صرفهجویی در مصرف
انرژی

کاهش مصرف مستقیم
انرژی درون سازمان

توسعه و توزیع تکنولوژیهای
دوستدار محیط زیست

1,993

مدیریت مواد مصرفی
اداری و بازیافت پسماندها

توجه به مفاهیم توسعه
پایدار

اقدامات و ابتکارات صورت
گرفته برای کاهش اثرات
زیست محیطی محصوالت

ابتکار عملها و برنامههایی برای
کاهش مصرف منابع (انرژی،
آب ،برق ،کاغذ ،بستهبندی و )...

1,99

1,982

1,161

1,15

1,117

1,114

1,128
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قرار دارند ،نیاز به بازرسی و بازبینی دورهای دارند تا به مرور
زمان به ناحیه اول منتقل نشوند.
از آنجا که شکافهای مشاهده شده در شکل  2از اهمیت
یکسانی برخوردار نیستند ،لذا جهت ارائه اولویت عوامل در
برنامه بهبود ،از شیوه «آنتروپی شانون» جهت کشف ضرایب
اهمیت نسبی هر یک از عوامل استفاده شد .ستونهای  5تا
 7جدول  3به ترتیب میزان شاخص آنتروپی ،اهمیت نسبی
عوامل و اولویت هر یک از آنها را نشان میدهد.

شکل  :2تحلیل شکاف عوامل با استفاده از روش

IPA

همانگونه که در شکل  2مشاهده گردید ،عوامل موجود در
مدل ،به چهار دسته تقسیم شدهاند .دسته اول عواملی مانند
«وجود مسئول سازمانی و برنامه ریزی عملیاتی در حوزه
محیط زیست» و «اجرای به موقع طرحهای زیستمحیطی»
که دارای اهمیت نسبی باال و فاصله از مطلوبیت زیاد
هستند را نشان میدهد و الزم است شرکت توزیع آنها را در
اولویت بهبود قرار دهد .دسته دوم عواملی مانند «مدیریت
حمل و نقل کارکنان و سفرهای روزانه و عملیاتی کارکنان»
هستند که دارای همان فاصله اما با اهمیت نسبی کمتر
هستند در نتیجه استراتژی چشمپوشی برای آنها در نظر
گرفته میشود ،تا منابع موجود در شرکت به سمت بهبود
عوامل مهمتر هدایت شوند .دسته سوم نیز عواملی حضور
دارند که منابع سازمان را به نوعی هدر میدهند؛ چرا که از
همان اهمیت نسبی پایین و وضعیت موجود مناسبی
برخوردار هستند .بنابراین جهت ارتقای وضعیت عوامل
دارای اولویت باال ،از آنجا که منابع شرکت محدود است ،نیاز
است منابع مصرفی این عوامل تعدیل گردد و پاسخ مناسب
برای این دسته عوامل بیتوجهی و عدم سرمایهگذاری است.
دسته چهارم نیز اختصاص به عواملی دارد که اهمیت باال و
وضعیت موجود مناسبی دارند ،این عوامل همچون «لحاظ
معیارهای زیستمحیطی در فرآیندهای ارزیابی و انتخاب
پیمانکاران و سازندگان و تأمینکنندگان تجهیزات» که با
وجود اهمیت زیاد ،در حال حاضر در وضعیت نسبی مناسبی

همانطور که مالحظه میشود عوامل «اجرای به موقع
طرحهای زیستمحیطی»« ،وجود مسئول سازمانی و
برنامهریزی عملیاتی در حوزه محیط زیست» و «نظامندی
تبیین استراتژی ،سیاست و اهداف در حوزه محیط زیست»
دارای بیشترین اهمیت نسبی میباشد .البته میزان اختالف
بین اهمیت نسبی عوامل بسیار ناچیز میباشد .با مقایسه و
ترکیب نتایج به دست آمده از دو روش تحلیل شکاف
( )IPAو رتبهبندی ( )SEMمی توان با دقت و ضریب
بیشتری عوامل دارای اولویت بهبود را شناسایی نمود.
جدول  2لیست نهایی عوامل دارای اولویت را نشان میدهد.
جدول  :2مقایسه عوامل دارای اولویت بهبود در دو روش  IPAو

SEM

شرح عوامل دارای اولویت

اولویت در
IPA

اولویت در
SEM

اجرای به موقع طرحهای زیستمحیطی
و ایمنی

3

3

وجود مسئول سازمانی و برنامهریزی
عملیاتی در حوزه محیط زیست

3

2

امحا ،دفن و جایگزینی تجهیزات
فرسوده ،المپهای کممصرف و روغن
ترانسها

3

1

نظامندی تبیین استراتژی ،سیاست و
اهداف در حوزه محیط زیست

3

4

لحاظ معیارهای زیستمحیطی در
فرآیندهای ارزیابی پیمانکاران و
تأمینکنندگان تجهیزات

2

5

ارزیابی شبکههای توزیع به لحاظ ایمنی
و سالمت مشترکین و جامعه

2

6

اطالعرسانی و آموزش جهت مدیریت
مصرف ،سالمت و ایمنی مشترکین

2

7

کاهش اثرات زیستمحیطی خدمات
شرکت و انجام سرمایهگذاری برای
حفاظت از محیط زیست

2

8
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شایان ذکر است در تعیین اولویت عوامل در روش ،IPA
عواملی که در ناحیه اول و استراتژی بهبود قرار گرفتهاند ،در
اولویت  3و عوامل که در ناحیه چهارم و استراتژی ثبات قرار
گرفتهاند ،در اولویت  2دستهبندی شدهاند .همانگونه که در
جدول  2مشاهده شد ،نتایج بدست آمده در هر دو روش با
یکدیگر همخوانی داشته و  8عامل مشخص شده در این
جدول را میتوان به عنوان عوامل دارای اولویت در نظر
گرفت و در نهایت الزم است در یک برنامهریزی جامع
شکاف موجود در آنها برطرف گردد.
در بخش بعد به جمعبندی و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی
در جهت بهبود وضعیت عوامل دارای شکاف و همچنین
موارد دارای اهمیت در دستیابی به اهداف مسئولیتپذیری
زیستمحیطی در شرکت توزیع پرداخته شده است.
 .5بحث و نتیجهگیری
امروزه به واسطه رشد و پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیکی،
نقش و اثرات جوامع انسانی بر محیط زیست افزایش یافته و
با توجه به رشد روز افزون جمعیت و محدود بودن منابع
طبیعی در دسترس ،مسئله حفاظت از محیط زیست به
عنوان یکی از مهمترین مسائل جامعه بشری مطرح شده
است .نکته حائز اهمیت این است که حفظ محیط زیست
محدود به مرزهای سیاسی و جغرافیایی نیست و اهتمام
جمعی همه ساکنان کره زمین را میطلبد .در این بین
مسئولیت اجتماعی شرکتی میتواند نقش بسزایی در کمک
به حفاظت از محیط زیست از سوی شرکتها برعهده
بگیرد[.]39
مسئولیت اجتماعی شرکتی ،مفهومی است که با توجه به
آن ،شرکتها نگرانیهای اجتماعی و زیستمحیطی را در
فعالیتهای عملیاتی کسب و کار خود و در تعامل با
گروههای ذینفع خود در نظر میگیرند و بر اساس آن به
طور داوطلبانه تصمیم به مشارکت در ساختن یک جامعه
بهتر و محیط پاکیزهتر میگیرند.
بعد زیستمحیطی در مدلهای مسئولیت اجتماعی ،بر
کاهش اثرات منفی سازمان بر محیطزیست و سالمت و
ایمنی جامعه میپردازد .اهداف زیستمحیطی شامل
عملکرد مرتبط با دروندادهای سازمان (مواد اولیه ،انرژی،
آب) و برون دادها (انتشارات گازهای گلخانهای ،فاضالبها،

ضایعات و غیره) میباشد[.]31
عالوه بر این ،موضوعات مرتبط با ایمنی و سالمت مشترکین
و جامعه نیز در این زمینه مورد توجه قرار میگیرد.
تالشهای یک سازمان برای حفاظت از سالمتی و ایمنی
مشتریان خود ،مستقیماً بر شهرت سازمان ،ریسکهای مالی
و حقوقی و نیز کیفیت محصوالت و خدمات آن اثرگذار
است .این موضوع در صنعت برق که به عنوان یکی از
خدمات ضروری در زندگی روزمره مردم نقش بسزایی دارد
و استفاده از آن با خطرات بالقوهای همراه میباشد ،از
اهمیت ویژهای برخوردار است[ .]21بدین منظور
فعالیتهای شرکت باید از دیدگاه ریسکهای ایمنی و
سالمت برای مشتریان و جامعه ارزیابی گردد و راهکارهای
نظارت و پیشگیری تعیین گردد که نتایج آن کاهش حوادث
و آسیب سالمتی و ایمنی ناشی از فعالیتهای سازمان برای
مشترکین و جامعه است .همچنین ارائه اطالعاتی که با
سالمتی و ایمنی مشترکین در ارتباط است ،میتواند تا حد
زیادی مانع از بروز حوادث خطرساز و حتی کشنده
شود[.]23
نتایج این تحقیق نشان داد مدیریت سازمانها باید نسبت به
آثار و خطرات عوامل زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای
شرکت آگاه باشد .زیرا بسیاری از هزینههای زیستمحیطی
را میتوان با استفاده از تصمیمگیریهای تجاری بهتر،
سرمایهگذاری در فناوریهای سازگارتر با محیط زیست
(صنایع سبز) و طراحی دوباره فرآیندها و محصوالت تولیدی
به طور قابل مالحظهای کاهش داد و یا آنها را حذف کرد .از
طرفی بهبود عملکرد زیستمحیطی و مصرف بهینه و کنترل
شده منابع طبیعی ،از یک سو سبب پیشروی به سمت
توسعه پایدار خواهد بود و از دیگر سو ،با کاهش هزینههای
مصرفی منابع طبیعی از قبیل آب ،برق ،گاز ،سوخت ،انواع
مواد اولیه و ...باعث بهبود عملکرد تجاری و سود مالی
خواهد شد .بنابراین توجه به مسائل زیستمحیطی عالوه بر
تأثیرات مستقیم بر بهبود عملکرد مالی شرکت ،مزایای قابل
مالحظهای را برای جامعه به همراه خواهد داشت.
نتایج تحقیق حاکی از آن بود که سازمانها باید به منظور
کاهش پیامدهای زیستمحیطی ،یک خطمشی یکپارچه که
الزامات اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی وسیعتری را
برای تصمیمات و فعالیتهایشان درنظر میگیرد ،اتخاذ
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کنند .آموزشهای زیستمحیطی و ظرفیتسازی در این
زمینه ،بنیان توسعه و پایداری جوامع و بهبود سبک زندگی
بهشمار میآیند .همانگونه که در این تحقیق نیز مشاهده
شد ،عامل «نظامندی تبیین استراتژی ،سیاست و اهداف در
حوزه محیط زیست» یکی از عوامل دارای اولویت بهبود در
شرکت توزیع میباشد و الزم است مدیریت شرکت آن را
مدنظر قرار دهد .همانگونه که مطالعات تجربیات شرکتهای
پیشرو نشان داد ،شرط موفقیت در طرحها و پاسخ به موقع
و مناسب به چالشهای زیستمحیطی سازمان ،وجود
استراتژیها ،سیاستها و اهداف مدون و روشن میباشد.
مدیریت زمان و انجام به موقع طرحهای شرکت نیز میتواند
از اثرات زیستمحیطی نامطلوب عملیات شرکت بکاهد؛ اما
نکته حائز اهمیت آن است که الزمه وجود فرهنگ و دیدگاه
زیستمحیطی در سازمان و تسری آن به تمام تصمیمات
سازمانی ،ملزم به وجود واحد سازمانی مستقل و مسئول
سازمانی و تخصیص منابع مالی و انسانی به این واحد
سازمانی است ،تا امکان برنامهریزی و طراحی فرآیندها،
مکانیزمها و دستورالعملهای زیستمحیطی به صورت
سازمان یافته در سازمان فراهم شود[.]24-22
کاهش میزان مصرف مواد و استفاده از مواد بازیافتی نیز
میتواند سهم شرکت را در حفظ منابع جهانی و نیز تالش
آن را در راستای کاهش مصرف مواد و افزایش کارایی
(راندمان) اقتصادی تضمین نموده ،کاهش هزینههای
عملیات را در پیداشته باشد و عالوه بر اثرات
زیستمحیطی ،بر بهبود عملکرد اقتصادی شرکت نیز مؤثر
باشد[.]8
یکی از مراحل مهم در طول چرخه عمر محصوالت مرحله
دفن تجهیزات پس از پایان عمر آنها میباشد و از آنجا که
پسماندها و ضایعات برخی تجهیزات از جمله المپهای
کممصرف میتواند آثار مخربی بر سالمت افراد و
محیطزیست در پی داشته باشد ،الزم است که در خصوص
روشهای دفن آنها و جایگزینی تجهیزات فرسوده تمهیدات
و برنامهریزیهای الزم صورت گیرد.
بررسیها حاکی از آن بود که رعایت قوانین و مقررات و
دستورالعملهای زیستمحیطی نه تنها به کاهش بار مالی
ناشی از جرایم منجر میشود ،بلکه بر مشروعیت اجتماعی و
مجوز فعالیتهای شرکت نیز تاثیر میگذارد .همچنین الزمه

اجرایی شدن بسیاری از فعالیتهای زیستمحیطی شرکت
مانند بازیافت ،امحاء و دفن پسماندها و ضایعات ،تعامل
مستمر با سازمانهای ذیربط و ذینفع از قبیل شهرداری و
سازمان محیطزیست است.
یکی از راهکارهای مطرح در زمینه مسئولیتپذیری
زیستمحیطی شرکتهای توزیع ،که این عامل از نظر
مدیران ارشد شرکت ،دارای شکاف زیادی بوده ،لحاظ
معیارهای زیستمحیطی در فرآیند ارزیابی و انتخاب
پیمانکاران و سازندگان و تأمینکنندگان تجهیزات و هدایت
آنها به تأمین و ساخت تجهیزات دوستدار محیطزیست
مانند المپهای  LEDبه جای المپهای کممصرف و انجام
اقدامات الزم در جهت کاهش اثرات منفی زنجیره تأمین
شرکت بر محیطزیست است.
در نهایت به شرکت توزیع پیشنهاد میشود در طراحی
محصوالت و خدمات خود مالحظات زیستمحیطی مانند
زیرزمینی کردن خطوط جهت تأثیر بر زیبایی بصری
شهری ،توسعه کنتورهای هوشمند و شبکه هوشمند،
خدمات غیر حضوری ،کاهش فرآیندهای کاغذی در شرکت
از جمله صدور صورتحساب بدون کاغذ و استفاده از
روشهای الکترونیک برای به اشتراکگذاری دستور کارها
در شرکت ،مدیریت مناسب درختان ،خرید برق از
نیروگاههای تجدیدپذیر و غیرفسیلی ،فراهمسازی
زیرساخت های خودروهای برقی در شبکه و توسعه
سلولهای خورشیدی را در نظرگرفته تا از این طریق
ابتکاراتی در جهت کاهش اثرات فعالیتهای شرکت بر
محیط زیست انجام دهد.
سپاسگزاری
این تحقیق حاصل یک پروژه تحقیقاتی در راستای تدوین
مدل شایستگی اعتماد در معاونت برنامهریزی شرکت توزیع
برق تهران بزرگ و با سرمایهگذاری آن شرکت بوده است
که از حسن همکاری و حمایتهای مالی و معنوی ایشان
کمال تشکر را داریم.
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