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چکیده:

تاریخ دریافت95/10/28 :
تاریخ پذیرش96/03/01 :

پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان آمادگی شرکت گاز استان مازندران جهت استقرار اصول استاندارد مسئولیت اجتماعی
(ایزو  )26000انجام شده است .بهمنظور سنجش میزان آمادگی شرکت مورد مطالعه ،از الگوی استاندارد مسئولیت اجتماعی که

توسط سازمان بینالمللی استاندارد تبیین شد ،استفاده شده است و در این راستا ،صرفاً اصول تبیینشده در این الگو مورد مداقه قرار
گرفته است .پژوهش حاضر از نظر ماهيت و هدفي كه دنبال ميكند از نوع پژوهش كاربردي و برحسب نحوهی گردآوري دادهها ،يك
تحقيق توصيفي -پیمایشی است .جامعهی آماري در اين تحقيق ،کارکنان رسمی شرکت گاز استان مازندران  442نفر هستند .نتایج
نشان داد که تمامی ابعاد بهجای عوامل تأثیرگذار بر استقرار استاندارد مسئولیت اجتماعی در شرکت مورد مطالعه در حد متوسط
قرارداشته و با وضعیت مطلوب فاصله دارند .براساس رتبهبندی انجامشده ،بعد آمادگی تعامل مؤثر با نهادهای اجتماعی در شرکت مورد
مطالعه ،رتبهی اول و بعد آمادگی احترام به حقوق انسان با میانگین رتبهی آخر را به خود اختصاص دادهاند.

واژگان کلیدی:

مسئولیت اجتماعی ،استاندارد مسئولیت اجتماعی ،اصول استاندارد مسئولیت اجتماعی.

 .1مقدمه

بوکار ایجــاب
شــرایط امــروز جهــان و فضاهــای جدیــد کسـ 

میکنــد تــا رهبــران و مدیــران ســازمانها و شــرکتهای

بــزرگ ،نوعــی تعــادل میــان بخشهــای اجتماعــی،
اقتصــادی و زیســتمحیطی سازمانشــان ایجــاد کننــد

(بیــرچ و مــون .)23-18 :2009 ،شــرکتها بــراي اثــرات

اعمــال و فعالیتهایشــان بــر محیــط و جامعــه ،متعهــد و
مســئول هســتند .یکــی از مفاهیــم اصلــی کــه بهتوصیــف
فعالیتهــاي پاینــده اشــاره دارد ،مســئولیت اجتماعــی

شرکتهاســت کــه ایــن مفهــوم بــا نگرشهــاي متفــاوت

ی شــرکتها تأکیــد دارد (فلمينــگ.)2011،
بــر پایندگــ 

بــا وجــود گذشــت بیــش از  50ســال از مطرحشــدن بحــث
مســئولیتپذیري اجتماعــی و رشــد قابلتوجــه آن در دو

دهــهی اخیــر و مطرحشــدن ایــن موضــوع بهعنــوان یکــی

از مباحــث مهــم عرصــهی ســازمان ،مطالعــات علمــی و

حتــی سیاســت ،توجــه چندانــی بــه چرایــی گرایــش یــا

عــدم گرایــش شــرکتها بــه مســئولیتهاي اجتماعــی
نشــده اســت .بهطوريکــه اغلــب مطالعــات انجامگرفتــه
مرتبــط بــا ایــن موضــوع بــه ارتبــاط بیــن مســئولیتپذیري

اجتماعــی شــرکتها و عملکــرد مالــی و شناســایی گســتره
فعالیتهــاي مرتبــط بــا مســئولیت اجتماعــی که بــر عملکرد
مالــی شــرکتها تأثیــر قابلتوجهــی دارنــد ،تمرکــز یافتــه

اســت (کوپلنــد .)865 :2006،درحالیکــه رفتهرفتــه تأکیــد

بــر تکالیــف اجتماعــی ســازمانها رو بــه گســترش اســت
و بــر رابطــهی ســازمانها بــا ذینفعــان تأثیــر میگــذارد،
امــا علیرغــم ایــن فعالیتهــا هیچگونــه شــناخت مناســبی
از کلیــت موضــوع وجــود نــدارد (مــک ویلیامــز ،ســیگل و

رایــت .)1-18 :2006 ،مطالعــات مســئولیت اجتماعــی در

ل رشــد اســت و هــرروزه ابعــاد تــازهای از آن در علــم
حــا 
مدیریــت و رفتــار ســازمانی مــورد کنــکاش واقــع میشــود،

* نویســندهی مســئول -دکتــری مدیریــت دولتــی ،کارشــناس منابــع انســانی شــرکت گاز اســتان
مازنــدران

** دانش آموختهی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

امــا در ســطح ملــی و در ادبیــات مدیریتــی ایــران تاکنــون

اســتاندارد مســؤولیت اجتماعــی ایــزو 26000؛ (ج) اولویــت

جهانــی نشــاندهندهی رشــد روزافــزون ســرمایهگذاري

هشــتگانه اصــول اســتاندارد مســؤولیت اجتماعــی ایــزو

مختلــف اســت ،بهطوريکــه طبــق ایــن آمــار در ســال

مطالعــه.

مهجــور باقــی مانــده اســت (حقیقتیــان .)1392،آمارهــاي

در عرصــهی فعالیتهــاي اجتماعــی از طــرف شــرکتهاي
 1999میــزان ایــن ســرمایهگذاري بــا رشــد  0/82بــه مــرز

 2/16تریلیــون دالر رســیده اســت و ایــن در حالــی اســت
کــه میــزان رشــد بــازار تنهــا  0/42گــزارش شــده اســت و

بنــدی هــر یــک از اصــول

26000؛ (د) ارائــه یــک الگــوی ســاختاری در شــرکت مــورد

 2خاستگاه مسئولیت اجتماعی شرکتها در
صنعت نفت و گاز ایران

اختصاصــی در موضوعــات اجتماعــی از  162میلیون در ســال

 1995بــه  259میلیــون دالر در ســال  1997و  1/5تریلیــون
دالر در ســال  1999رســیده اســت (بوناســتوپل.)2011،

حــال بــا توجــه بــه ایــن حجــم ســرمایهگذاري در عرص ـهی

صنعــت نفــت ایــران علیرغــم عمــر بیــش از یکصــد ســاله
خــود ،هی ـچگاه بــه چنیــن رویکــرد مهمــی توجــه جــدی و

ســازنده نشــان نــداده بــود .ایــن در حالــی اســت کــه نــه

تنهــا در کشــورهای صنعتــی و پیشــرفته ،بلکــه در اغلــب

جهانــی ،شناســایی و تقویــت عوامــل مؤثــر بــر گرایــش

کشــورهای در حــال توســعه و برخــوردار از صنعــت نفــت

جهــت ارتقــای فرهنــگ مشــارکت در امــور اجتماعــی ،امــري

مناطــق نفــت خیــز بــه مرحلــه بلــوغ و رشــد مطلــوب گام

مؤسســات مختلــف بــه موضــوع مســئولیتپذیري اجتماعــی،
ضــروري بهنظــر میرســد.

و گاز ،پرداختــن بــه مناســبات نفــت بــا جوامــع محلــی در
نهــاده اســت .ایــران در مناطــق نفــت خیــز خــود دو تجربــه

رضایتمنــدی مشــترکین و تکریــم آنان ،پیشــگیری از آلودگی

درازای عمــر صنعــت نفــت و پیشــینه روابــط ایــن صنعــت

ایمنــی خدمــات و توســعهی فرهنــگ مصــرف بهینــه انــرژی

دارنــد .تجربــه نخســت بــه خاســتگاه نخســتین چــاه نفــت

شــرکتهای گاز اســتانی کشــور بــا اهدافــی از قبیــل جلــب

محیطزیســت و حفاظــت از آن ،بهبــود ســطح کیفــی و

و بهجــای یــک شــرکت پروژهمحــور در راســتای تأمیــن

گذاشــته اســت .هــر دوی ایــن تجربــه هــا ســابقهای بــه

بــا محیــط جغرافیایــی و طبیعــی و نیــز محیــط اجتماعــی
یعنــی شــهر مســجد ســلیمان در اســتان خوزســتان مربــوط

ســوخت و انــرژی پــاک بــه مشــترکین صنعتــی ،شــهری

مــی شــود کــه چهــره امروزیــن آن خبــر از تاثیــرات و میــراث

خدمترســانی بهینــه بــه جامعــه و توســعهی پایــدار ،اصــول

و فقــر نمــاد بــارز آن اســت .امــا شــهر آبــادان کــه در همــان

و روســتایی فعالیــت میکنــد و بــرای حفــظ و توســعهی
اســتاندارد مســئولیت اجتماعــی را مــورد توجــه قــرار داده

ناخوشــایند صنعــت نفــت دارد .میراثــی کــه توســعهنیافتگی
اســتان قــرار دارد ،تجربــه دیگــری اســت کــه بــا اســتقرار

اســت .بــا توجــه بــه موضــوع مســئولیتپذیری شــرکتها،

پاالیشــگاه نفــت در آن ،همــواره بــه عنــوان شــهری صنعتــی

شــرکت گاز اســتان مازنــدران جهــت اســتقرار اصــول

شــهری خــاص خــود را دارا بــوده اســت .بــا اکتشــاف میادین

مســئلهی اصلــی تحقیــق حاضــر ســنجش میــزان آمادگــی

اســتاندارد مســئولیت اجتماعــی (ایــزو  )26000اســت و در

و مــدرن توجهــات را بــه خــود جلــب مــی کــرد و فرهنــگ
گاز در خلیــج فــارس ،قطــب صنعتــی دیگــری در اســتان

همیــن راســتا ،اهــداف زیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت:

بوشــهر و منطقــه عســلویه پاگرفــت کــه منطقــه ویــژه

اســتاندارد مســئولیت اجتماعــی ایــزو 26000؛ (ب) بررســی

عظیــم پــارس را اداره مــی کنــد .اکنــون ایــن منطقــه بــا

(الــف) ســنجش وضعیــت هریــک از اصــول هشــتگانهی

وضــع موجــود و مطلــوب هریــک از اصــول هشــتگانهی

اقتصــادی انــرژی پــارس در آن قــرار گرفتــه و پــروژه گازی

دگرگونیهــای جمعیتــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و
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همچنیــن ،ایــن آمــار حاکــی از آن اســت که میــزان بودجهی

و ایمنــی و بحــران هــای اجتماعــی روبــرو بــوده اســت.

عرص ـهی مســائل اجتماعــی نســبت بــه رشــد بــازار اســت.

خــود ،همــواره بــا چالشهــای زیســت محیطــی ،بهداشــتی
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ایــن مهــم نشــاندهندهی رشــد بیشــتر ســرمایهگذاري در

بــر همــگان عیــان اســت کــه صنعــت نفــت و گاز طــی تاریــخ

در ایــن منطقــه رقــم زده اســت .چالشهایــی کــه گاه تجربــه

صنعــت نفــت را عهــدهدار اســت.

میســازد .مســئولیت اجتماعــی شــرکت در صنعــت نفــت از

مکلــف شــدند نســبت بــه جــذب مشــاور اجتماعــی (بــا

شــورای سیاسـتگذاری مســئولیت اجتماعــی صنعــت نفــت،

* در کنــار دبیرخانــه ،شــورای راهبــری ســی اس آر بــا

و بــا موافقــت وزیــر نفــت ،1اعضــای شــورای معاونیــن وزارت

مشــاورین اجتماعــی مدیــران عامــل چهــار شــرکت اصلــی

بــا جوامــع محلــی و محیــط زیســت ،چالشهــای تــازهای را

مسجدســلیمان و گاه تجربـهی آبــادان را بــه اذهــان متبــادر
بعــد ســاختاری نیــز قابــل تأمــل اســت .موضــوع ســاختار و

در ســال  1395در جلسـهی شــورای معاونیــن وزارت مطــرح

دبیرخانــه تمامــی امــور مربــوط بــه مســئولیت اجتماعــی در
* بــا تأکیــد وزیــر نفــت ،شــرکتهای اصلــی نفــت نیــز
معرفــی مشــاور اجتماعــی وزیــر نفــت) اقــدام کننــد.

ترکیــب جدیــد شــامل :مشــاور اجتماعــی وزیــر نفــت،

بهعنــوان اعضــای شــورای سیاســتگذاری تعییــن شــدند.

صنعــت نفــت و صاحبنظــران مســئولیت اجتماعــی

نفــت بهصــورت زیــر تعریــف شــد:

و کارشناســان نفتــی باتجربــه) در نظــر گرفتــه شــد.

در همیــن راســتا ،ســاختار مســئولیت اجتماعــی صنعــت
* ذیــل شــورای سیاســتگذاری و در جهــت تعامــل بــا

شــرکتی (اســاتید دانشــگاه ،صاحبنظــران فعــال و مدیــران

شــرکتهای اصلــی نفــت ،دبیرخانـهی مســئولیت اجتماعــی
ﺷﻮراي ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
)ﺷﻮراي ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ وزارت(
ﺷﻮراي راﻫﺒﺮي

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
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)ﺷـــﺎﻣﻞ :ﻣﺸـــﺎوران اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ

)ﺷــﺎﻣﻞ :رﺋــﯿﺲ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧــﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن در

ﻣــﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣــﻞ ﭼﻬــﺎر ﺷــﺮﮐﺖ

ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ

ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز

ﺷﺮﮐﺘﯽ ،ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ(

ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان
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ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ

ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻌـﺎل و ﻣـﺪﯾﺮان و

ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ﺷــﺎﺧﻪﻫــﺎي ﭘﯿﻮﺳــﺖ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ،

اﺻــــﻠﯽ ،اﺳــــﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸــــﮕﺎه،

ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ

سنجش اصول مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد استاندارد ( ISO26000مطالعه موردی :شرکت گاز استان مازندران)

زیســتمحیطی متعــددی روبهروســت .مناســبات صنعتــی

در حــوزهی مشــاور اجتماعــی رســمیت یافــت و اکنــون ایــن

شکل  :1ساختار مسئولیت اجتماعی صنعت نفت (فضلی)1395 ،

 3ادبیات و پیشینه تحقیق

مســئولیت اجتماعــی شــرکتها بــا رویکــرد نویــن و نوظهــور
در هــزاره جدیــد ،کلیــدي بــراي انجــام تغییــرات اساســی در

ســطح اشــخاص ،ســازمان و جامعــه و اطمینــان از توجــه بــه

کلیــد تفاوتهــا و تغییــرات در ســطح جامعــه اســت .امــروز،

مســئولیت اجتماعــی شــرکتها از یــک ایــده و ایدئولــوژي

بهواقعیــت تبدیلشــده و بهعنــوان یــک بعــد مهــم بــراي
بوکار معاصــر تلقــی میشــود و واحدهــاي
رویههــاي کســ 

 .1وزیــر نفــت ( )1394از ریاســت جمهــوری درخواســت کردنــد کــه  2درصــد از هزینههــای مربــوط بــه طــرح هــای صنعــت نفــت بــرای اهــداف اجتماعــی هزینــه شــود
کــه بــا آن موافقــت شــد (پایــگاه اطــاع رســانی دولــت بــه آدرس ،dolat.ir :تاریــخ مراجعــه بــه ســایت 18 :ژوئــن  2016ســاعت .)00 :17

تجــاري بــزرگ و پیشــرو ،افزایــش اهمیــت ایــن مقولــه را

اســتاندارد مســئولیت اجتماعــی شــرکت هــا ( )2011هریــک

بهخوبــی درك کردهانــد و مســئولیت اجتماعــی شــرکتها

از اصــول بهشــرح زیــر تعریــف مفهومــی شــدهاند:

تویکم بــه شــمار میآورنــد (ویســر.)2011،
در قــرن بیســ 

جامعه ،اقتصاد و محیط باشد .این اصل حاکی از آن است که

را بهعنــوان یــک عنصــر مهــم بــراي بقــا و موفقیــت خــود

* پاسخگویی :یک سازمان باید مسئول آثار خود بر روی

مســئولیت اجتماعــی شــرکتها ،یــک مفهــوم در حــال نمــو

یک سازمان باید رسیدگی موشکافانهای را بپذیرد و همچنین

دغدغههــاي اجتماعــی ،محیطــی و اقتصادیشــان را در

* شفافیت فعالیتهای سازمان :یک سازمان باید در یک

و تکامــل اســت کــه بهعنــوان روشــی اســت کــه شــرکتها
ارزشهــا ،فرهنگهــا ،تصمیمــات ،راهبردهــا و عملیــات

بهبــود جامعــه تدویــن کننــد (ترکــر.)411-427 :2009،

منطقی و کافی از سیاستها ،تصمیمگیریها و فعالیتهایی
باشد که مسئول آنهاست ،ازجمله آثار مشخص و احتمالی

واژهی مســئولیت اجتماعــی شــرکتها بــه ظهــور یــک

آن بر جامعه و محیط .این اطالعات باید بهسهولت موجود
بوده و مستقیماً در دسترس قرار گیرند و برای گروههایی که

ی در تصمیمــات تجــاري شــرکتها،
محیطــی و اجتماعــ 

* رفتار اخالقی :رفتار یک سازمان باید براساس ارزشهایی

جنبــش اشــاره دارد کــه بهدنبــال واردکــردن عوامــل
اســتراتژي تجــاري و حســابداري بــا هــدف افزایــش عملکــرد
اجتماعــی و محیطــی در کنــار ابعــاد اقتصــادي اســت،
بهگونهايکــه بــراي واحــد تجــاري ،جامعــه و محیــط مفیــد

و ســودمند باشــد (مککینلــی.)2008،

تحتتأثیر سازمان هستند ،قابل درک باشند.

نظیر صداقت ،انصاف و درستی باشد .این ارزشها داللت

بر دغدغه برای انسانها ،حیوانات و محیط و توجه به آثار

فعالیتهای سازمان و تصمیمگیریهای آن بر روی منافع

ذینفعان دارند.

مســئولیت اجتماعــی ســازمان ،در نظــر گرفتــن منافــع

* توجه و احترام به اجرای قانون :توجه به اجرای قانون به

اهمیــتنهــادن بــه ســه مســیر اصلــی ســازمان یعنی :مــردم،

هیچ فرد یا سازمانی فراتر از قانون نبوده و دولت نیز تابع قانون

جامعــه و عمــوم مــردم در تصمیمگیریهــای ســازمان و

است .در زمینهی مسئولیت اجتماعی ،احترام به تأمین قانونی

در حــال تکامــل مســتمر اســت کــه نگرشهــا و ایدههــاي

باید برای آگاهی از قوانین و مقررات اجرایی تالش شود تا افراد

اجرایی موافقت داشته باشد .این اصل حاکی از آن است که

درون سازمان از تعهدات خود مطلع باشند.

در عمــل بهدلیــل فقــدان تعریــف قــوي و جامــع عملیاتــی

* احترام به منافع و عالئق سهامداران :یک سازمان باید به

.)87-98

پاسخگو باشد .اگرچه اهداف یک سازمان ممکن است به منافع

بســیار مــورد بحث و مناقشــه اســت (گادفــري و هــاچ:2007،
ســازمان بینالمللــی اســتاندارد ( ،)2010اســتاندارد ایــزو

منافع ذینفعان خود احترام گذاشته ،آنها را در نظر داشته و

مالکین ،اعضا ،مصرفکنندگان یا اعضای خود محدود باشد،

 26000را بــرای مســئولیت اجتماعــی بخــش خصوصــی و

دیگر افراد و گروهها نیز ممکن است دارای حقوق ،ادعاها یا

اجتماعــی را بهشــرح زیــر بیــان میکنــد :مســئولیت یــک

این افراد یا گرو ه ها ذینفعان سازمان را تشکیل میدهند.

دولتــی ارائــه داده اســت .اســتاندارد ایــزو  26000مســئولیت
ســازمان بــرای اثربخشــی تصمیمــات و فعالیتهــای خــود
بــر جامعــه و محیــط از طریــق رفتــار شــفاف و اخالقــی و

اســتاندارد ایــزو  26000بــرای کمــک بــه ســازمانها جهــت
اجــرای توســعهی پایــدار طراحــی شــده اســت .در متــن

منافع مشخصی باشند که باید در نظر گرفته شوند .بهطورکلی،

* احترام به حقوق انسان :رفتار با احترام با تمامی افراد
و تالش ویژه برای کمک به افراد گروههای آسیبپذیر.

یک سازمان باید به حقوق انسانی احترامگذاشته و اهمیت

و عمومیت آنها را در نظر بگیرد .حقوق انسانی به رفتار

سنجش اصول مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد استاندارد ( ISO26000مطالعه موردی :شرکت گاز استان مازندران)

به معنای آن است که یک سازمان با تمامی قوانین و مقررات

متنوعــی را دربرمیگیــرد و دامنــه و مرزهــاي مفهومــی آن
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حاکمیت قانون اشاره دارد و بهطورخاص منظور این است که

ســیارهی زمیــن و ســود اســت (هاریســون.)479:1999 ،
علیرغــم ،ادبیــات نســبتاً قــوي از مســئولیت اجتماعــی

شــرکتها ،ایــن موضــوع یــک مفهــوم وســیع ،پیچیــده و
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درنتیجــه ،رویههــاي بهتــر بــراي شــرکت ،ایجــاد رفــاه و

وضعیت شفاف ،دقیق و کامل قرار داشته باشد و دارای درجهی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بهگونــهاي شــفاف بــراي پاســخگویی یکپارچهکــرده و

وظیفهی پاسخدهی به این رسیدگی را بهعهده گیرد.

سنجش اصول مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد استاندارد ( ISO26000مطالعه موردی :شرکت گاز استان مازندران)
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ضایعات .از آنجاییکه زندگی ما وابسته به محیط طبیعی است،

کارشناســان شــرکت مــورد مطالعــه ،دو بعــد بــا عنــوان

آسیب به محیط هستند و باید بتوانند شرایط هوایی ،آب و

«تعامــل مؤثــر بــا نهادهــای اجتماعــی» و «پایــداری و صیانت

افراد و کسبوکارها دارای مسئولیتهایی جهت کاهش میزان
اکوسیستمها را بهبود بخشند.

از محیــط زیســت» بــه الگــو اضافــه شــده اســت .همچنیــن،

* تعامل با سازمانهای اجتماعی :سازمانها میتوانند

موضوعیــت در شــرکت مــورد مطالعــه از مــدل حــذف شــد.

نتایج مثبت استفاده کنند .با ایجاد ارتباطهای طوالنیمدت،

بعــد احتــرام بــه هنجارهــای بینالمللــی نیــز بهعلــت عــدم

از ارتباطهایشان با سایر سازمانهای اجتماعی برای ترویج

بنابرایــن ،میتــوان الگــوی مفهومــی تحقیــق را طبــق شــکل

سازمانها با احتمال بیشتری قادر به کسب شرکای مطمئن و

آن تبییــن میشــود .دو بعــد شناساییشــده بهشــرح زیــر

ذیحسابی ،شفافیت و صداقت از اصول اصلی کسب اقدامات

( )3در نظــر گرفــت کــه ســؤاالت تحقیــق نیــز براســاس
تعریــف مفهومــی شــدند:

* توجه به محیطزیست :عبارت است از شناسایی و ترویج

اجرای مسئولیتهای اجتماعی مؤثر هستند .احترام به قوانین،
اجرایی برای تعامل است.

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن
اﺻﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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محترمانهی تمامی افراد صرفنظر از خصوصیات شخصی آنها
و صرفاً بهدلیل انسان بودنشان اشاره دارد.

بــا توجــه بــه تشــکیل جلســات مشــترک بــا مدیــران و

آثار زیستمحیطی اقدامات ،ازجمله استفاده از منابع و مصرف

اﺣﺘﺮام و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن
اﺣﺘﺮام و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻬﺎﻣﺪاران

ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ
ﭘﺎﯾﺪاري و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

شکل  .2الگوی مفهومی تحقیق

ادﻏﺎم ﺳﺎزي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در

شکل  :3الگوی استاندارد مسئولیت اجتماعی ایزو 26000

(اقتباس از :سازمان بینالمللی استاندارد)2011 ،

سنجش اصول مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد استاندارد ( ISO26000مطالعه موردی :شرکت گاز استان مازندران)

اﻗﺪاﻣﺎت ادﻏﺎم ﺳﺎزي

ﺑﻨﺪ 2

ﺷﺮاﯾﻂ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯿﺪي

ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف

اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاي ﻋﺎدﻻﻧﻪ

ﻣﺤﯿﻂ

ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻋﻤﻞ
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اﻗﺪاﻣﺎت و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮﺗﺒﻂ

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ﺑﻨﺪ 4

اﺻﻮل ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺑﻨﺪ 3

درك ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار

ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

درك ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن

ارﺗﺒﺎط ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ،رﻓﺘﺎر

اﺑﺘﮑﺎرات داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﺧﻼﻗﯽ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن،

ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺮور و ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط

ﺳﺎزﻣﺎن

ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺑﻨﺪ 7

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺑﻨﺪ 1

ﺑﺰرﮔﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﻌﻬﺪ ذي ﻧﻔﻌﺎن

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و

ﻧﻈﺮ از اﻧﺪازه و و ﻣﮑﺎن

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺻﺮف

ﺑﻨﺪ 6
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺑﻨﺪ 5
دو اﻗﺪام اﺳﺎﺳﯽ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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باشد كه اثرات مثبت حاصل از فعاليت خود را به بیشینه برساند

22

بهعنوان تأثيرگذارترين عضو جامعه ،نگران نيازها و خواستههاي

شرکتها توسط تولیدکنندگان بیان داشت که تعاریف بسیاری

سلطانزاده و همکاران ( )1394پژوهشی با عنوان روابط ساده و

میتوان از آن بهعنوان تعهد یک سازمان نسبت به جامعه از

هاشمیفر ( )1392در پژوهشی با بررسی تأثیر جامعهپذیری

مصرفکننده رابطهی معناداری داشته و اعتماد مصرفکننده

نفت کرمانشاه) بیان داشت که یکی از مسائلی که امروزه تحقیق

اقدامات مسئولیت اجتماعی سازمانها بر فرهنگ و مشروعیت

سازمانی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان(مورد مطالعه شرکت
و پژوهش بر روی آن ضروری بهنظر میرسد ،مسئولیتپذیری

اجتماعی کارکنان است .فضای بوروکراتیک و سلسلهمراتبی
مسئولیتپذیری کارکنان در قبال سازمان کمتر شود .رشد

شرکتها بر عملکرد سازمانی در صنعت داروسازی بیان

بسیاری از سازمانها باعث شده است تا احساس تعهد و

مالین( )2006در پژوهشی با عنوان اثرات مسئولیت اجتماعی

و توسعهی هر جامعه و کشوری به عملکرد کارآمد و مطلوب

داشت که در سالهای اخیر ،جامعه و بسیاری از سازمانها

شاغل در این نهادها و سازمانها وابسته است .در جامعهی

گروههای مختلف ذینفعان توجه داشتهاند .برای اطمینان

سازمانها و نهادها و بهتبع آن عملکرد کارآمد و مطلوب افراد
امروزی ،بسیاری از کارکنان به خاطر رعایتنکردن مسئولیت
خود در ازای نتایج فعالیتهایشان در سازمان متهم هستند.

خليلي ( )1393در پژوهشی با عنوان اقدامها و ابتكارهاي

به ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی سازمانها نسبت به

از انجام مسئولیتهای اجتماعی سازمانها نسبت به جامعه،
مسئولیت اجتماعی شرکتها باید در عملیات روزانه و مدیریتی
تصمیمگیری شود .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل با استفاده از

مديران صنعت كشور براي ارتقای مسئوليت اجتماعي شركتها

مدل معادالت ساختاری نشان میدهد که مسئولیت اجتماعی

سيستم اجتماعي دارند؛ بنابراين ،فعاليت آنها بايد بهگونهاي

ارتباط است و مدیریت کیفیت به نوبهی خود ،دارای اثر مثبت

بیان میدارد که چون سازمانها و شركتها تأثير عمدهاي بر

درازمدت جامعه باشند و جهت رفع معضالت آن بكوشند.
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سازمان بهعنوان واسطهی اثر بر شهرت سازمان مورد بررسی
قرار گرفت.

و اثرات منفي حاصل از فعاليت خود را به کمینه برساند و

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

نیز با شهرت سازمان ارتباط معناداری دارد .همچنین تأثیر

بهطور قابلتوجهی با ادغام با برنامههای مدیریت کیفیت در
و معناداری بر عملکرد سازمانی است .راسلی و دیگران ()2016

در پژوهشی با عنوان بررسی مفاهیم مسئولیت اجتماعی
اما بهطور گسترده
برای مسئولیت اجتماعی شرکت وجود دارد ،

ترکيبي بين جامعهپذيري سازماني و مسئوليتپذيري اجتماعي

طریق اعمال و نگرش تعریف کرد .در آمریکای التین ،این

حاصل از این تحقیق نشان داد؛ بين جامعهپذيري سازماني با

واقع توسعهیافته هستند ،شیوههای مسئولیت اجتماعی را

(مطالعه در مورد کارکنان دانشگاه اروميه) انجام دادند و نتایج
مسئوليتپذيري اجتماعي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و

زمینه هنوز در مرحلهی اولیه قرار دارد و چند شرکت که در

بهعنوان بخشی از سیستم مدیریت یکپارچه مورد استفاده قرار

همچنین مؤلفههاي دريافت آموزش و تفاهم ميتوانند بهطور

دادهاند .نتایج نشان داد که پروژههای توسعه در این شرکتها

اجتماعي را پيشبيني کنند .درنتيجه ميتوان بيان کرد با توجه

برنامههای مشارکت اجتماعی ،کارآفرینی ،مسئولیت اجتماعی

مثبت و معنيدار ابعاد مسئوليت اقتصادي ،قانوني ،اخالقي و
کردن به جامعهپذيري کارکنان ميتوان شاهد بهبود و افزايش

مسئوليتپذيري اجتماعي آنان بود .راه چمنی ( )1394در

به شش حوزهی اصلی تقسیم میشود :برتری در آموزش،

شرکتها ،انجام کارهای داوطلبانه و حفاظت .مولینا ()2010

در پژوهشی با عنوان مسئولیت اجتماعی و نقش شرکت بزرگ

پژوهشی با عنوان تأثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان و

در تغییر جامعه ،بیان میدارد که مسؤلیت اجتماعی شرکتها

امروزه بهدلیل تأثیری که سازمانها بر جامعه و زیستگاه خود

الزامات قانونی اشاره دارد و یک روش براي کاهش شکاف بین

است و بهعنوان یک متغیر تعیینکننده در تصمیمگیریها

اطالعات اضافی با رویکرد پایندگی بهشمار میرود .بوسو و

اعتماد مصرفکننده بر روی شهرت سازمان ،بیان داشت که

میگذارند ،مسئولیت اجتماعی سازمانها اهمیت ویژهای یافته
مدنظر عموم مردم ،سازمانها و دولتها قرار میگیرد.

مطابق نتایج بهدستآمده ابعاد مسئولیت اجتماعی با اعتماد

به مشارکت داوطلبانه شرکت براي توسعهی پایندهی فراسوي
شرکتها و انتظارات ذینفعان در قالب گزارشگري و افشای

میچلون ( )2010در پژوهش خود با عنوان ضرورت مسئولیت

اجتماعی در سازمانها و نقش و کارکرد آن بیان داشته که

مسؤلیت اجتماعی شرکتها به این معناست که مؤسسات

برای گردآوری اطالعات پژوهش حاضر از روش اسنادی یا

فعالیتهایی به بهبود رفاه اجتماعی کمک کنند .این دیدگاه

با مطالعهی کتابها ،مقاالت و پژوهشها بهمنظور تدوین

باید بتوانند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق انجام
از این باور ناشی میشود که یک کسبوکار با محیط اطرافش

بسیار درهم تنیده است و موفقیت آن وابسته به سالمتی
جامعه دارد.

کتابخانهای و میدانی استفاده میشود .در روش کتابخانهای
چارچوب نظری در جهت پاسخ به مسئله ،در نظر گرفته شده

است و در روش میدانی براساس روش پژوهش پیمایشی به

جمعآوری اطالعات پرداخته میشود .پرسشنامه مسئولیت
اجتماعی را محقق ساخته و از  34سؤال تشکيل شده است

 4روششناسی تحقیق

که به بررسي سنجش امکان استقرار اصول استاندارد مسئولیت

حاضر آمادگی شرکت در جهت استقرار استاندارد مسئولیت

و کارشناسان مطلع نیز اقدام و سعی شد تخصص و تجربهی

(زمینهیابی) استفاده میکند ،زیرا هدف اصلی در پژوهش
اجتماعی سازمان است و در این راستا ،محقق دادههای کمی

و مبانی نظری ،نسبت به تشکیل جلسات مشترک با مدیران
افراد در زمینهی موضوع مسئولیت اجتماعی مورد مداقه قرار

و عددی و همچنین ماهیت استاندارد مسؤلیت اجتماعی

گیرد .در اين تحقيق براي اندازهگيري پايايي پرسشنامه از

گردآوری و مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد .جامعهی آماري

يك نمونهی اوليه شامل  30پرسشنامه (شامل  38گویه)

و وضعیت موجود و مطلوب آن را با استفاده از پرسشنامه

در اين تحقيق ،کارکنان رسمی شرکت گاز استان مازندران

روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است و بدين منظور ابتدا

پيش آزمون شد و سپس با استفاده از داده هاي بهدستآمده

تعداد  442نفر هستند .در تحقيق حاضر ،جهت نمونهگيري از

از اين پرسشنامهها و به كمك نرمافزار آماري  SPSSميزان

اساس نمونهی موردنظر از جامعهی تحقيق شامل كاركنان،

آمد ،که عدد قابل قبولی است .در همین راستا ،در پیشآزمون

روش نمونهگيري تصادفي طبقهای استفاده شده است .برهمين

مدیریت منابع انسانی ،مدیریت مالی و واحدهای ستادی

مستقالست .حجم و تعداد نمونهی موردنظر براساس جدول
کهن ،مورگان و کرجسی مشخص شده است.

واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺘﺎدي
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

ﺗﻌﺪاد

ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﺳﻬﻢ

ﻧﺴﺒﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ

237

%53

31

%8

72
22
80

442

%16
%5

%18

%100

ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ برابر  0/949بهدست

انجامشده ،تعداد چهار گویه بهدلیل کسب نمرهی پایین و
قابلیت اعتماد کم از سئواالت پرسشنامهی نهایی حذف شد

و سپس پرسشنامهی نهایی پژوهش با  34گویه در جامعهی
آماری موردنظر توزیع شد .بهمنظور تعیین روایی پرسشنامه
نیز از روش اعتبار محتوا استفاده شد و در اين مرحله با کسب

جدول  :1حجم جامعهی آماری و حجم نمونهی آماری

نظر افراد از جمله اساتید دانشگاهی و متخصصان حوزهی
ﺗﻌﺪاد

منابع انسانی شرکت ،اصالحات الزمبهعملآمده و بدينترتيب

109

را ميسنجد.

ﻧﻤﻮﻧﻪ
33
16

10
37

205

23

اطمينان حاصل شد که پرسشنامه همان خصيصهی موردنظر

 5تجزیه و تحلیل دادهها

همچنان که در روش تحقیق مطرح می شود ،شیوههای
قابلاستفاده در تحلیل دادهها به نوع سؤالها و دادهها بستگی
ی نرمالبودن
دارد .ابتدا بهمنظور انتخاب آزمون مناسب ،پذیر ه 

دادهها بررسی شد و سپس با توجه به برقراری فرض نرمال یا
عدم برقراری آن و همچنین نوع طرح استفادهشده ،روشهای

سنجش اصول مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد استاندارد ( ISO26000مطالعه موردی :شرکت گاز استان مازندران)

مدیریت بهره برداری ،مدیریت مهندسی و اجرای طرح ها،

سال هفتم -شماره  - 1پیاپی  - 23بهار 1396

ش حاضر از راهبرد پیمایشی
يك تحقيق پیمایشی است .پژوه 

اجتماعی در شرکت مورد مطالعه ،عالوه بر مطالعهی کتابخانهای

نوع پژوهش كاربردي و برحسب نحوهی گردآوري دادهها،

بهمنظور احصای دقیقتر شاخصهای سنجش مسئولیت

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

پژوهش حاضر از نظر ماهيت و هدفي كه دنبال ميكند از

اجتماعی براساس الگوی سازمان استاندارد جهانی ميپردازد.

سنجش اصول مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد استاندارد ( ISO26000مطالعه موردی :شرکت گاز استان مازندران)
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مناسب انتخاب شد .از آزمون همبستگی برای بررسی هدف

ارتباط این مفهوم و ابعاد آن میپردازیم .برای بررسی میزان

برای نمونههای زوجشده ،جهت بررسی سؤالهای تحقیق

برای نمایشدادن یک رابطه از نمودار پراکنش استفاده شد.

مشخص و درنهایت الگوی ساختاری تحقیق ارائه شد.

بین دو متغیر است .هر چقدر این بیضی باریکتر باشد ،رابطهی

اصلی تحقیق و از آزمونهای دوجملهای و ویلکاکسون و آزمون

بهرهگرفته و سپس اولویتبندی ابعاد برحسب میانگینشان

سال هفتم -شماره  - 1پیاپی  - 23بهار 1396

اگر نمودار به شکل بیضی درآمد ،نشانهی وجود رابطهی خطی

 1-5پذیرهی نرمانبودن دادهها :در اغلب آزمونهای

خطی قویتر و هر چه پهنتر باشد ،رابطه ضعیفتر است .یک

مفروضات تأمین نشوند ،نتایج بهدستآمده از آزمون نامعتبر

متغیر است.

فرض ،فرض نرمالبودن دادههاست .برای بررسی نرمالبودن

استفاده میشود که مشهورترین ضریب همبستگی ،ضریب

آماری ،مفروضات مقدماتی بسیاری وجود دارد که تا این

خواهد بود .در میان این مفروضات مهمترین و شایعترین

دادهها از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شده است.
در این آزمون ،فرض صفر بر نرمالبودن توزیع دادهها بنا شده

است و در این صورت فرض صفر را در سطح خطای  5درصد

تست میکنیم .اگر مقدار سطح معنیداری آزمون بیشتر از

 0/05باشد ،فرض صفر پذیرفته میشود ،یعنی توزیع دادهها
نرمال است .همچنین ،از نمودار  Q-Qبرای ترسیم نحوهی

توزیع دادهها استفاده شده است تا علت نرمالنبودن دادهها
را با دلیل ببینیم .در نمودار  Q-Qدادههای یک توزیع نرمال
معموالً روی خط قرار میگیرد و دادهها روی خط مارپیچ یا

 Sوار نخواهند بود .نتایج آزمون کلموگرف -اسمیرنوف نشان

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ارتباط بین دو متغیر کمی از ضریب همبستگی استفاده و

میدهد که مقدار معنیداری ( )0/000از مقدار خطای 0/05

برای تمامی ابعاد کمتر است و در سطح خطای  5درصد

نرمالبودن تمامی ابعاد رد می شود و دادههای تمامی ابعاد
بهصورت مارپیچ روی خط نرمال قرار گرفتهاند.

نمودار به شکل دایره نشاندهندهی عدم وجود رابطه بین دو

برای اندازهگیری قدرت یک رابطهی خطی از ضریب همبستگی

پیرسن است .این ضریب بین  -1و  1تغییر میکند .هرچه

قدرمطلق ضریب پیرسن بزرگتر باشد ،بیضی مربوط به نمودار

پراکنش باریکتر میشود و رابطهی خطی قویتر است .در
حالتی که ضریب پیرسن صفر است رابطهای بین دو متغیر
وجود ندارد و نمودار پراکنش تقریباً یک ابردایرهای شکل است.

 3-5رابطهی مسئولیت اجتماعی با بعد پاسخگویی:

نتایج آزمون همبستگی بیانگر آن است که یک رابطهی معنادار
و مستقیم بین مسئولیت اجتماعی با بعد پاسخگویی وجود

دارد.

جدول  :3آزمون ضریب همبستگی مسئولیت اجتماعی با پاسخگویی
ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺮﺳﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ

0/850

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

0/000

ﺗﻌﺪاد

136

جدول  :2بررسی نرمالبودن دادهها
اﺑﻌﺎد
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ

اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن

اﺣﺘﺮام و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن

آﻣﺎره

درﺟﻪ

آزﻣﻮن

آزادي

0/111

187

0/000

0/110
0/146

185
195

اﺣﺘﺮام و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻬﺎﻣﺪاران

0/151

191

ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن

0/149

185

رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ

ﭘﺎﯾﺪاري و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﻘﺪار

ﻣﻌﻨﯽ داري

0/179
0/106

0/168

184
173
189

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

 2-5بررسی هدف اصلی تحقیق :در ادامه بهمنظور

سنجش میزان آمادگی شرکت مورد مطالعه جهت استقرار

اصول استاندارد (ایزو  )26000مسئولیت اجتماعی ،به بررسی

نمودار  :1نمودار پراکنش مسئولیت اجتماعی با پاسخگویی

 4-5رابطهی مسئولیت اجتماعی با بعد احترام به
حقوق انسان :نتایج آزمون همبستگی بیانگر آن است که

 6-5رابطهی مسئولیت اجتماعی با بعد احترام و
توجه به منافع سهامداران :نتایج آزمون همبستگی بیانگر

احترام به حقوق انسان وجود دارد.

اجتماعی با بعد احترام و توجه به منافع سهامداران وجود دارد.

یک رابطهی معنادار و مستقیم بین مسئولیت اجتماعی با بعد

جدول  :4آزمون ضریب همبستگی مسئولیت اجتماعی با احترام به حقوق انسان
ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺮﺳﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن
ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري آزﻣﻮن
ﺗﻌﺪاد

0/849
0/000
136

جدول  :6آزمون ضریب همبستگی مسئولیت اجتماعی با احترام
و توجه به منافع سهامداران
ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺮﺳﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن
ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري آزﻣﻮن

0/000
136

نمودار  :4نمودار پراکنش مسئولیت اجتماعی با احترام
و توجه به منافع سهامداران

احترام و توجه به اجرای قانون وجود دارد.

اخالقی وجود دارد.

یک رابطه معنادار و مستقیم بین مسئولیت اجتماعی با بعد
جدول  :5آزمون ضریب همبستگی مسئولیت اجتماعی با احترام
و توجه به اجرای قانون
ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺮﺳﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﺣﺘﺮام و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري آزﻣﻮن
ﺗﻌﺪاد

0/830
0/000
136

نمودار  :3نمودار پراکنش مسئولیت اجتماعی با احترام و توجه به اجرای قانون

رابطهی معنادار و مستقیم بین مسئولیت اجتماعی با بعد رفتار
جدول  :7آزمون ضریب همبستگی مسئولیت اجتماعی با رفتار اخالقی
ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺮﺳﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ

ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري آزﻣﻮن
ﺗﻌﺪاد

0/814
0/000
136

نمودار  :5نمودار پراکنش مسئولیت اجتماعی با رفتار اخالقی
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سنجش اصول مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد استاندارد ( ISO26000مطالعه موردی :شرکت گاز استان مازندران)

 5-5رابطه مسئولیت اجتماعی با بعد احترام و توجه
به اجرای قانون :نتایج آزمون همبستگی بیانگر آن است که

 7-5رابطهی مسئولیت اجتماعی با بعد رفتار
اخالقی :نتایج آزمون همبستگی بیانگر آن است که یک

سال هفتم -شماره  - 1پیاپی  - 23بهار 1396

ﺗﻌﺪاد

0/882
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

نمودار  :2نمودار پراکنش مسئولیت اجتماعی با احترام به حقوق انسان

آن است که یک رابطهی معنادار و مستقیم بین مسئولیت

سنجش اصول مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد استاندارد ( ISO26000مطالعه موردی :شرکت گاز استان مازندران)
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت
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 8-5رابطهی مسئولیت اجتماعی با بعد شفافسازی
فعالیتهای سازمان :نتایج آزمون همبستگی بیانگر

 10-5رابطهی مسئولیت اجتماعی با بعد تعامل
مؤثر با نهادهای اجتماعی :نتایج آزمون همبستگی بیانگر

اجتماعی با بعد شفافسازی فعالیتهای سازمان وجود دارد.

اجتماعی با بعد تعامل مؤثر با نهادهای اجتماعی وجود دارد.

آن است که یک رابطهی معنادار و مستقیم بین مسئولیت
جدول  :8آزمون ضریب همبستگی مسئولیت اجتماعی با
شفافسازی فعالیتهای سازمان
ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺮﺳﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري آزﻣﻮن
ﺗﻌﺪاد

0/867

0/000
136

آن است که یک رابطهی معنادار و مستقیم بین مسئولیت

جدول  :10آزمون ضریب همبستگی مسئولیت اجتماعی با
تعامل مؤثر با نهادهای اجتماعی
ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺮﺳﻦ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري آزﻣﻮن
ﺗﻌﺪاد

0/644

0/000
136

نمودار  :6نمودار پراکنش مسئولیت اجتماعی با شفافسازی
فعالیتهای سازمان

نمودار  .8نمودار پراکنش مسئولیت اجتماعی با تعامل موثر
با نهادهای اجتماعی

 9-5رابطهی مسئولیت اجتماعی با بعد پایداری و صیانت

 11-5بررسی وضعیت موجود ابعاد :از آنجا که میانگین

طزیست :نتایج آزمون همبستگی بیانگر آن است که
از محی 

پاسخها در طیف لیکرت پنج گزینهای ،عدد سه است؛ بنابراین،

پایداری و صیانت از محیطزیست وجود دارد.

عدد سه باشد ،مورد آزمون قرار میدهیم .فرض صفر این آزمون

یک رابطهی معنادار و مستقیم بین مسئولیت اجتماعی با بعد

تأثیرگذاری هر بعد را برحسب اینکه میزان رضایت بیشتر از

جدول  :9آزمون ضریب همبستگی مسئولیت اجتماعی
با پایداری و صیانت از محیطزیست

بیتأثیربودن هریک از ابعاد و فرض مقابل آن تأثیرگذاربودن

ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺮﺳﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﭘﺎﯾﺪاري و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري آزﻣﻮن
ﺗﻌﺪاد

0/849
0/000
136

نمودار  :7نمودار پراکنش مسئولیت اجتماعی با پایداری
و صیانت از محیطزیست

آن است .یافتههای حاصل از جدول ( )11بیانگر آناست که
تمامی ابعاد از دیدگاه افراد پاسخدهنده ،تأثیرگذار بر مفهوم

مسئولیت اجتماعی است.

جدول  :11آزمون دوجملهای برای تعیین وضعیت موجود ابعاد
ﺑﻌﺪ

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ

137

0/74

185

1/00

113

0/60

187

1/00

131

0/67

195

1/00

133

0/70

191

1/00

136

0/74
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جهت تعیین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب ابعاد از
آزمون ناپارامتریک دونمونهای زوجشده استفاده میکنیم.
معنیداری بین وضعیتهای موجود و مطلوب وجود دارد ،زیرا

سطح معنیداری ،مقدار  0/012بهدستآمده و از آنجا که از
موجود و مطلوب ابعاد تفاوت معنیداری وجود دارد.

جدول  :13شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب

0/26

139

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

168
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مقدار خطای  0/05کوچکتر است؛ بنابراین ،بین وضعیتهای
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0/74

رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ

1758

159
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ل ( )13درمییابیم که تفاوت
باتوجه به یافتههای جدو 

0/26
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ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي
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ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
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اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ ﺳﻬﺎﻣﺪاران
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اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن
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0/74
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ﻣﻘﺪار آﻣﺎره

ﻣﻘﺪار آﻣﺎره آزﻣﻮن
ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻨﯽداري

0/26
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 12-5بررسی وضعیت مطلوب ابعاد :د ر این بخش
وضعیت مطلوب هریک را با استفاده از آزمون ویلکاکسون
(برحسب عدم برقراری فرضیهی نرمال بودن) مورد بررسی

قرار میدهیم .از آنجایی که در طیف لیکرت پنج گزینهای

مطلوبیت ابعاد بیشتر از عدد چهار است؛ بنابراین ،مطلوبیت
آنها را با مقایسه با این عدد مورد سنجش قرار میدهیم.

یافتههای حاصل از جدول ( )12نشان میدهد ،هیچیک از ابعاد

هشتگانه در استقرار اصول استاندارد مسئولیت اجتماعی در
شرکت مورد مطالعه در حد مطلوبی قرار ندارند.

ﺷﮑﺎف

-2/521
0/012

 13-5بررسی اولویت ابعاد :جدول ( )14اولویتبندی

ابعاد را براساس میانگینشان نشان میدهد .همانطورکه

رتبهبندی ابعاد نشان می دهد ،تعامل مؤثر با نهادهای اجتماعی
با بیشترین میانگین ( )3/624دارای رتبهی اول و احترام به

حقوق انسان با کمترین میانگین ( )3/237رتبهی آخر را به

خود اختصاص دادند .اولویت سایر ابعاد در ستون رتبهها نشان
داده شده است .همچنین ،با توجه به مقادیر میانگین ابعاد ،این

نتیجه حاصل میشود که ابعاد مورد بررسی از میزان رضایت

نسبی برخوردارند.
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ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن

اﺣﺘﻤﺎل

اﺣﺘﻤﺎل

Sig.

جدول  :12آزمون ویلکاکسون برای تعیین وضعیت مطلوب ابعاد
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جدول  :15میزان عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی

جدول  :14اولویتبندی ابعاد هشتگانه
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

رﺗﺒﻪ اﺑﻌﺎد

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ

3/574

دوم

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﺣﺘﺮام و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻬﺎﻣﺪاران

3/444

ﭼﻬﺎرم
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اﺑﻌﺎد

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ

اﺣﺘﺮام و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن

ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن

3/624

3/499
3/434
3/382

اول

ﺳﻮم

ﭘﻨﺠﻢ

ﺷﺸﻢ
ﻫﻔﺘﻢ

ﻫﺸﺘﻢ

 14-5ارائهی الگوی ساختاری در شرکت مورد
مطالعه با استفاده از معادالت ساختاری :برای تعیین

عوامل مؤثر بر مفهوم مسئولیت اجتماعی و همچنین میزان
اثرگذاری هر عامل (بار عاملی و خطوط مسیر) از تحلیل عاملی

بااستفاده از نرمافزار  LISRELاستفاده شده است که با توجه

به مقدار اثرگذاری برمبنای دادههای نمونهی محاسبهشده،
نمودار حاصل از تجزیه و تحلیل معادالت ساختاری بهصورت

زیر حاصل شده است :در نمودار ( )9مؤلفههای مؤثر بر مفهوم

مسئولیت اجتماعی و سؤاالت هر مؤلفه براساس پرسشنامهی
طرحریزیشده ،مشخص و مسیر هر عامل برای اثرگذاری بر
مسئولیت اجتماعی و نیز میزان بار عاملی آن و سؤاالت مربوط به
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هر مؤلفه محاسبه شده است .مقدار آماره  RMSEAو P-value

بهترتیب  0/071و  0/085محاسبه شده است که این امر بیانگر
تأیید مدل ارائهشده است .همچنین ،مقدار آمار کایدو برابر با

 1030/53و با درجه آزادی  515بهدست آمده است.

حال میتوان با استفاده از نمودار حاصل میزان اثرگذاری

هر عامل یا مؤلفه بر مفهوم مسئولیت اجتماعی را با استفاده

از اثر مستقیم و غیرمستقیم محاسبه کرد .همانطورکه در
جدول ( )15نشان داده شده است ،احترام و توجه به اجرای

قانون باالترین اثر( )1/21را بر مسئولیت اجتماعی در رابطهی

مستقیم ،و پاسخگویی کمترین اثر ( )0/8388را در مجموع

دو رابطهی مستقیم و غیرمستقیم دارد .همچنین ،از نمودار
معادالت ساختاری که بین مؤلفهی تعامل مؤثر با نهادهای

اجتماعی و مؤلفههای احترام به حقوق انسان ،پاسخگویی و
شفافسازی فعالیتهای سازمان و همچنین بین مؤلفههای

پایداری و صیانت از محیطزیست و شفافسازی فعالیتهای
سازمان ارتباط معنیداری وجود دارد.

ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
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اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران
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ﺷﻔﺎفﺳﺎزي
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ﺻﯿﺎﻧﺖ از
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ

اﺛﺮ
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ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﮐﻞ

1/01

1/07 * -0/16 = -0/1712

0/8388

1/15

1/07 * -0/23 = -0/2461

0/9093

1/21

0

1/21

1/17

0

1/17

0/95

0

./95

0/61

1/07

1/08

( 1/07 * 0/12 ) +

( 1/08 * 0/26) = 0/4092

0

0

1/0192
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 6بحث و نتیجهگیری

بررسی کمی و کیفی مطالعات انجامشده در کشور نشان
میدهد که با توجه به جهتگیری بسیاری از شرکتهای دولتی

و خصوصی نسبت به موضوع مسئولیت اجتماعی و اهتمامی
که از سوی این شرکتها جهت استقرار و جاریسازی اصول و

مبانی مسئولیت اجتماعی شرکتها صورت گرفتهاست ،اما این

موضوع بهصورت جدی موردتوجه سیاستمداران ،مدیران و

کارگزاران دولتی قرار نگرفته است .در باب «اصول» مسئولیت

اجتم اعی شرکتها از منظر الگوی ارائهشده از سوی سازمان

استاندارد جهانی ( )2011در کشور پژوهشهای کافی انجام

سنجش اصول مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد استاندارد ( ISO26000مطالعه موردی :شرکت گاز استان مازندران)

نمودار  :9معادالت ساختاری و میزان بار عاملی هریک از عوامل در مفهوم مسئولیت اجتماعی

سنجش اصول مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد استاندارد ( ISO26000مطالعه موردی :شرکت گاز استان مازندران)
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نشده است .بسیاری از پژوهشهای انجام شده در راستای
مسئولیت اجتماعی شرکتها صرفاً بر مبنای الگوی علمی
و رایج آن استوار بوده و کمتر پژوهشی بر مبنای الگوی

سازمان استاندارد جهانی مالحظه شده است .بهعبارتدیگر،
تمرکز پژوهشهای انجامشده صرفاً برمبنای الگوهای علمی

رسيدن به جامعهاي باثبات ،توأم با صلح و آرامش و عدالت

بهكار ميرود (بیرچ و مون .)2009،در یک جامعهی کثرتگرا،

نظرات و عقاید مختلف بهوجود میآید و در چنین جامعهای،
تنوع وجود خواهد داشت (استو .)1992،بنابراین ،در یک

حاکمیت کثرتگرا باید رفتار مبتنی بر صداقت و برابری

رایج مسئولیت اجتماعی بوده است ،درحالیکه در پژوهش
حاضر تالش شده است تا صرفاً اصول مسئولیت اجتماعی بر

مسالمتآمیز (قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،)1368 ،

سنجش قرار گیرد و استفاده از این الگو میتواند برشی دیگر

برابر انتقادها (قلیپور )1392،را شاهد باشیم .ب ر این اساس

مبنای الگوی استاندارد جهانی در شرکت مورد مطالعه ،مورد

(شعبانی ،)1386،رعایت حقوق اقلیتهای دینی و همزیستی
پذیرش تعارضات افکار عمومی (عالم ،)1386،و شکیبایی در

یا جنبههای بارز دیگری از مسئولیت اجتماعی شرکتها را

شرکت مورد مطالعه باید با رفتار مبتنی بر صداقت و برابری،

بهعبارتدیگر ،این پژوهش میتواند خأل تحقیقاتی در راستای

رعایت حقوق شهروندان ،توزیع عادالنهی فرصتها ،حفظ و

نشان دهد و از این منظر پژوهش حاضر ،پژوهشی تازه است.

پذیرش تعارضات افکار عمومی و شکیبایی در برابر انتقادها،

موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها را اندکی جبران کند.
همچنین ،از منظر دانشگاهی رهیافت پژوهش حاضر ،کام ً
ال

خود قرار دهد.

سطح صنعت نفت مفید واقع شود .از منظر علمی ،نتایج حاصل

افکار آزادی طلبی است که حکم میکند افراد در مقابل دولت

بهرهبرداری پژوهشگران و محققین ،مدیران بخش خصوصی

و آزادی را تضییع کنند .در اصطالح حقوق اداری ،رژیمی که

جدید است و میتواند در توسعهی دانش علمی و عملی در
از این پژوهش همانند سایر متون پژوهشی میتواند مورد

و دولتی کشور قرار گیرد.

حراست از حقوق انسانی را سرلوحهی اصول حقوق انسانی

تابع قانون قراردادن دستگاهها و سازمانهای عمومی ،زاییدهی
تأمین داشته باشند و مأموران و مقامات اداری نتوانند حقوق

بر پایهی اصل حاکمیت قانون باشد ،رژیم قانون یا حاکمیت

پاسخگویی مفهوم پیچیدهای است و دستیابی به نظام

قانون(در برابر رژیم یا حکومت پلیسی) مینامند (طباطبایی

است .پاسخگویی نیروی پیشبرندهای است که بر بازیگران

با رعایت قوانین و اجرای آن ازجمله پایبندی به اصول و قوانین

پاسخگویی مناسب از اهداف اصلی اکثر اصالحات بخش دولتی
کلیدی فشار وارد میآورد تا در قبال عملکرد خوب ،مسئول

موتمنی .)401 :1383 ،براساس این شرکت مورد مطالعه باید
حاکم شرکت مادر و اسناد باالدستی نظام اداری کشور ،توجه

باشند و از عملکرد خوب خدمات عمومی اطمینان حاصل کنند

بهموقع به حقوق تمامی ذینفعان ،تالش و تشویق مدیران و

این بعد باید اقدامات اصالحی صورت پذیرد و براساساین،

و تعقیب جرائم توجه بایستهای به اجرای قانون داشته باشد.

(ترنر و هیوم .)160 :1379،در همین ارتباط ،جهت بهبود

کارکنان به رعایت قوانین و مقررات از طریق آموزش ،کشف

شرکت مورد مطالعه باید در جهت ارتقای مستمر رضایت

یکی از ویژگیهای حقوقی و قانونی ادارهی امور دولتی،

مشترکین برپایهی اصول و استانداردهای روز ازجمله توجه

مسئولیت اجتماعی سازمانهای دولتی باید مدیران و کارکنان

مشتریان اقدام به تغییر ساختار رسیدگی به درخواستهای

صیانت از حقوق مردم است (روزنبلوم .)1989،بهمنظور بهبود

به مفهوم دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری کند و نیز

بخش دولتی روابط مشفقانهای با مردم و اربابرجوعان برقرار

جغرافیایی فعالیت) صورت پذیرد.

به نظرات عامهی مردم حساسبوده و به مصلحت عامه احترام

اطالعرسانی مستمر از کارکردهای شرکت به جامعه (قلمرو

کنند (قلیپور ،)1392،مدیران و کارکنان بخش دولتی نسبت

اصول حقوق انسان ،اصولي است بنيادي كه سبب ميشود

گذارند (روزنبلوم 1989،و ویلسون 1887،و دنهارت1999،

فردي يعني رهاشدن از بدرفتاري و خشونت و دستيابي به

داشته باشند که نگهبان و امانتدار ثروت و محیط جامعه

آزادي فردي به يك زندگي قابل احترام منتهي شود .آزادي

آزادي بيان .حقوق انسان مبتني بر قواعد و رفتار انساني

است؛ قواعد مشتركي كه در فرهنگهاي گوناگون براي

و دنهارت و دنهارت ،)2000،نهادهای دولتی احساس و باور

هستند (آرمسترانگ 2008 ،و عبدالرشید و ابراهیم،)2002،
و سازمانهای دولتی حجم اطالعرسانی به مردم را افزایش

دهند (جانسون و ویلیامز .)2004،سازمانهاي سرآمد

ایجاد هماهنگی بین روشهای انجام کار متناسب با تحوالت

بهعنوان سازمانهایی پاسخگو ،براي شفافیت و پاسخگویی

اجتماعی ،نیازهای مردم و ضرورت تسریع در انجام امور کمتر

مسئولیت اجتماعی را از طریق ارزشهاي خویش ابراز دارند

اجرایی بههیچوجه پاسخگوی نیازهای واقعی مردم نبوده و در

به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید تعهدات خود به
و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر سازمان

صورت گرفته است .روشها و رویههای مورد عمل دستگاههای

این روشها و رویهها توجه به سازمان بهعنوان اصل مطرح

جاري میشوند و به این ترتیب مسئولیتپذیري اجتماعی

است و هرگونه تغییر در این مورد ،قبل از آنکه حل مشکالت

سازمان از رویکرد اخالقیتر و منسجمتر خود نفع میبرد و

اندیشیده است (حقیقی.)427 :1384،

نقاط قوت سازمان خواهند داشت (رویایی .)1390،برایناساس

اصالح فرایندهای انجام کار بهطور واقعبینانه و با اتخاذ یک

براي آنان مزایاي دوجانبهاي خواهد داشت ،بهطوریکه هم

رویکرد علمی و اطالعرسانی چگونگی انجام فرایندهای

گزارشهای صحیح و بهنگام به مجمع عمومی شرکت مادر،

سازمانی به تمام ذینفعان اقدام کند.

و هزینهها ،امانتداری و حفظ و صیانت از داراییهای شرکت،

ملل متحد ( )2000بهعنوان یکی از اهداف «توسعهی هزاره»

نوسازی و توسعهی تکنولوژی ،شفافیت و سالمت در درآمد

شایستهساالری در جذب ،انتصاب و ارتقای توان نیروی انسانی،

پایداری و صیانت از محیطزیست همواره از سوی سازمان
مطرح شده است و ایجاد و نهادینهکردن باور و ارزشی با

ایجاد اعتماد عمومی نسبت به شرکت ،ایجاد مزیتهای رقابتی

عنوان «صیانت و پایداری از محیطزیست» نیازمند شکلگیری

خدمات دولتی باید براساس شرافت و راستی استوار باشد و

محیطزیست است و این مهم میسر نخواهد شد ،مگر اینکه

به منافع و عالئق سهامداران احترام بگذارد.

آگاهیهای عمومی در برابر نگرانیهای انسانی همچون

بیطرفی سیاسی قسمت مهمی از یک تصویر مثبت و اخالقی

صیانت از محیطزیست بهعنوان یک باور و رفتار ملی و جهانی

کرناگان ( )2000یکی از ارزشهای غالب در خدمات دولتی

به اصول توسعهی پایدار متعهد شدهاند ،ولی پیشرفت مناسبی

اخالقی میتواند شامل مواردی همچون یکپارچگی و انصاف

جهانی نداشتهاند و دستیابی به این هدف نیازمند توجه بیشتر

از این موضوع است (کایر.)352 :2007،

باشد .کوچیاس ( )2006بر این باور است که تجزیه و تحلیل

نزد جوامع و بهویژه جوامع درحالتوسعه درآید .بیشتر کشورها
در جلوگیری از نابودشدن منابع زیستمحیطی در سطح

بر جنبههای فرهنگی و ارتقای سطح آگاهی ملتها و دولتها

ت شرکتها و مصیبتهای وارده به آنها نشان میدهد
شکس 

بهویژه کشورهای درحالتوسعه جهت صیانت از محیطزیست

درنهایت ،در فرایند تصمیمگیری و تدوین استراتژی ،موجب

( )1368آمده است:

که توجه به مسائل اخالقی و حساسیتهای اجتماعی
افزایش سودآوری شرکت خواهد شد .براساس گزارش مجلهی

فورچون 63 ،درصد مدیران عالی شرکتهای برتر بر این
باورند که رعـایت اخالقیات ،موجب افزایش تصویر مثبت و

است .در اصل  50قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

«در جمهوری اسالمی ایران ،حفاظت محیطزیست که نسل

امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی روبهرشدی

داشته باشند ،وظیفهی عمومی تلقی میشود .ازاینرو،

شهرت سازمانشده ،منبعی برای مزیت رقابتی بهشمار میآید

فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا

باید جهت نهادینهکردن ارزشها و کدهای اخالقی تبیینشده

سند چشم انداز  1404جمهوری اسالمی ایران بر پایدارسازی

دهد.

بهینه از منابع تأکید شده است .در مادهی شش قانون حفاظت

(کرامر .)16-1 :2007،در همین راستا ،شرکت مورد مطالعه
از سوی صنعت نفت تالش و پایبندی بیشتری را از خود نشان

در نظام اداری ایران ،روشها و رویههای موجود عموماً قدیمی

بوده و مدت زیادی از طراحی آنها میگذرد و تالش برای
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تخریب غیرقابلجبران آن مالزمه پیدا کند ،ممنوع است» .در

فرایند توسعه با تکیه بر حفاظت از محیطزیست و بهرهبرداری

و بهسازی محیطزیست ( )1353بر جلوگیری از تخریب مسیر
رودخانهها ،جنگلها و مراتع تأکید شده است .همچنین،

سنجش اصول مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد استاندارد ( ISO26000مطالعه موردی :شرکت گاز استان مازندران)

ی میکند و بهزعم وی ،ارزشهای
را ارزشهای اخالقی معرف 

سال هفتم -شماره  - 1پیاپی  - 23بهار 1396

شرکت موردمطالعه با تالش در جهت وفاداری سازمانی ،ارائه

در همین راستا ،شرکت مورد مطالعه باید جهت بازنگری و

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

هم جامعه و طرفهاي ذینفع نیز برداشت بهتري از عملکرد و

مردم را مورد توجه قرار دهد بر حفظ منافع و مصالحسازمانها

سنجش اصول مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد استاندارد ( ISO26000مطالعه موردی :شرکت گاز استان مازندران)

در مادهی  25آییننامهی اجرایی قانون حفاظت و بهسازی

 -4حقیقی ،محمدعلی .)1384( .مدیریت تطبیقی ،انتشارات

مسائل حفاظت و بهسازی محیطزیست تأکید شده است .در

 -5خليلي عراقي ،مريم  .يقينلو ،مهرانگير .)1386( .سايه

( )1394بر تدوین منشور اخالقی محیطزیست و ترویج و

سال پانزدهم ،شماره .144

محیطزیست ( )1354بر اجرای برنامههای آموزشی مربوط به

همین راستا ،در مادهی  12سیاستهای کلی محیطزیست
نهادینهسازی فرهنگ و اخالق زیستمحیطی توجه شده

است .عراقی ( )1395مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران معتقد
است ،توسعهی گاز رسانی در حفاظت از محیطزیست تأثیر

بسزایی دارد و توسعهی گاز رسانی و جایگزینی آن با سوخت

سال هفتم -شماره  - 1پیاپی  - 23بهار 1396

 -6راهچمنی ،احمد  .کاوسی ،کامیار .)1394( .تأثیر ابعاد

مسئولیت اجتماعی سازمان و اعتماد مصرفکننده بر روی
شهرت سازمان ،دو فصلنامه راهبردهای بازرگانی ،دورهی ،2

شمارهی .5

میان تقطیر ،تالش در جهت بهینهسازی مصرف در سطح

ازجمله راهکارهای حفاظت از محیطزیست بهشمار میرود

سازمان صدا و سیما) ،پژوهشنامهی علوم اجتماعی ،سال سوم،

 14ژوئن  2016ساعت  .)00:23بنابراین ،شرکت مورد مطالعه

 -8سلطانزاده ،وحيد  .قالوندي ،حسن  .سيدعباسزاده،

کشور و کنترل گازهای هدررفته در داخل و خارج شرکت

(شبکهی اطالعرسانی نفت و انرژی ،تاریخ مراجعه به سایت:

در ارتقاي مسئولیت اجتماعی بررسی موردي (مدیران تکپست

شمارهی سوم.

باید از طریق استقرار سیستم مدیریت یکپارچهی ایمنی و

ميرمحمد .)1394(.روابط ساده و ترکيبي بين جامعهپذيري

نسبت به صیانت از محیطزیست همت گمارد.

دانشگاه اروميه) ،فصلنامهی رهيافتي نو در مديريت آموزشي،

محیطزیست ( )HSE-MSو تعیین ریسک پروژههای گازرسانی

داشت که هرگونه تعامل و مواجهه با سازمانها و نهادهای
دیگر در شرکت مور د مطالعه باید عاری از هرگونه ابهام و

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

روشنهايي از مسئوليتپذيري مسئوليت اجتماعي شركتها،

 -7رویایی ،رمضانعلی .)1390( .بررسی نقش مدیران فرهنگی

درخصوص بعد تعامل مؤثر با نهادهای اجتماعی باید اذعان

32

ترمه.

روابط شفافباشد .همچنین ،مشارکت در طرحهای اقتصادی،
اجتماعی ،عمرانی و امور خیریه ،مشارکت در ارتقای سطح
رفاه عمومی ،ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت ،اولویت در

استمرار همکاری براساس رضایتمندی از اصول تعامل این
شرکت با نهادهای اجتماعی دیگر در شرکت باید مورد توجه

قرار گیرد.
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