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

توسط سازمان بین المللی استاندارد تبیین شد، استفاده شده است و در این راستا، صرفاً اصول تبیین شده در این الگو مورد مداقه قرار 
گرفته است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفي که دنبال مي کند از نوع پژوهش کاربردي و برحسب نحوه ی گرد آوري داده ها، یک 
تحقیق توصیفي- پیمایشی است. جامعه ی آماري در این تحقیق، کارکنان رسمی شرکت گاز استان مازندران 442 نفر هستند. نتایج 
اجتماعی در شرکت مورد مطالعه در حد متوسط  استاندارد مسئولیت  استقرار  بر  تأثیرگذار  به جای عوامل  ابعاد  تمامی  نشان داد که 
قرارداشته و با وضعیت مطلوب فاصله دارند. بر اساس رتبه بندی انجام شده، بعد آمادگی تعامل مؤثر با نهادهای اجتماعی در شرکت مورد 

مطالعه، رتبه ی اول و بعد آمادگی احترام به حقوق انسان با میانگین رتبه ی آخر را به خود اختصاص داده اند.

واژگان کلیدی:
مسئولیت اجتماعی، استاندارد مسئولیت اجتماعی، اصول استاندارد مسئولیت اجتماعی.

1. مقدمه
شــرایط امــروز جهــان و فضاهــای جدیــد کســب و کار ایجــاب 
ــرکت های  ــازمان ها و ش ــران س ــران و مدی ــا رهب ــد ت می کن
اجتماعــی،  بخش هــای  میــان  تعــادل  نوعــی  بــزرگ، 
ایجــاد کننــد  زیســت محیطی سازمانشــان  و  اقتصــادی 
ــرات  ــراي اث ــرکت ها ب ــون، 2009: 18-23(. ش ــرچ و م )بی
ــد و  ــه، متعه ــط و جامع ــر محی ــان ب ــال و فعالیت هایش اعم
ــف  ــه به توصی ــی ک ــم اصل ــی از مفاهی مســئول هســتند. یك
فعالیت هــاي پاینــده اشــاره دارد، مســئولیت اجتماعــی 
ــاوت  ــاي متف ــا نگرش ه ــوم ب ــن مفه ــه ای ــت ک شرکت ها س
بــر پایندگــی  شــرکت ها تأکیــد دارد )فلمینــگ،2011(. 
بــا وجــود گذشــت بیــش از 50 ســال از مطرح شــدن بحــث 
مســئولیت پذیري اجتماعــی و رشــد قابل توجــه آن در دو 
ــوان یكــی  ــن موضــوع به عن ــر و مطرح شــدن ای ــه ی اخی ده
ــی و  ــات علم ــازمان، مطالع ــه ی س ــم عرص ــث مه از مباح

ــتان  ــرکت گاز اس ــانی ش ــع انس ــناس مناب ــی، کارش ــت دولت ــری مدیری ــئول- دکت ــنده ی مس * نویس
ــدران مازن

** دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

ــا  ــش ی ــی گرای ــه چرای ــی ب ــه چندان ــت، توج ــی سیاس حت
عــدم گرایــش شــرکت ها بــه مســئولیت هاي اجتماعــی 
ــه  ــات انجام گرفت ــب مطالع ــه اغل ــت. به طوري ک ــده اس نش
مرتبــط بــا ایــن موضــوع بــه ارتبــاط بیــن مســئولیت پذیري 
اجتماعــی شــرکت ها و عملكــرد مالــی و شناســایی گســتره 
فعالیت هــاي مرتبــط بــا مســئولیت اجتماعــی که بــر عملكرد 
ــه  ــز یافت ــد، تمرک ــی دارن ــر قابل توجه ــی شــرکت ها تأثی مال
اســت )کوپلنــد،2006: 865(. در حالی کــه رفته رفتــه تأکیــد 
ــت  ــترش اس ــه گس ــازمان ها رو ب ــی س ــف اجتماع ــر تكالی ب
ــذارد،  ــر می گ ــان تأثی ــا ذی نفع ــازمان ها ب ــه ی س ــر رابط و ب
ــه شــناخت مناســبی  امــا علی رغــم ایــن فعالیت هــا هیچ گون
ــیگل و  ــز، س ــک ویلیام ــدارد )م ــود ن ــت موضــوع وج از کلی
ــی در  ــئولیت اجتماع ــات مس ــت، 2006: 18-1(. مطالع رای
ــم  ــازه ای از آن در عل ــاد ت ــر روزه ابع ــت و ه ــد اس ــال  رش  ح
مدیریــت و رفتــار ســازمانی مــورد کنــكاش واقــع می شــود، 



ن( 
درا

ازن
ن م

ستا
ز ا

 گا
ت

رک
 ش

ی:
ورد

ه م
الع

مط
( I

SO
26

00
0 

ارد
اند

ست
د ا

كر
روی

 با 
 ها

ت
رک

 ش
عی

تما
 اج

ت
ولی

سئ
ل م

صو
ش ا

نج
س

17

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
ل نا

فص
13

96
ار 

 به
- 2

3 
پی

پیا
 - 

1 
اره

شم
م- 

هفت
ل 

سا

ــران تاکنــون  ــی و در ادبیــات مدیریتــی ای ــا در ســطح مل ام
ــاي  ــان،1392(. آماره ــت )حقیقتی ــده اس ــی مان ــور باق مهج
جهانــی نشــان دهنده ی رشــد روزافــزون ســرمایه گذاري 
ــرکت هاي  ــرف ش ــی از ط ــاي اجتماع ــه ی فعالیت ه در عرص
ــال  ــار در س ــن آم ــق ای ــه طب ــت، به طوري ک ــف اس مختل
ــه مــرز  ــا رشــد 0/82 ب 1999 میــزان ایــن ســرمایه گذاري ب
ــت  ــی اس ــن در حال ــت و ای ــیده اس ــون دالر رس 2/16 تریلی
ــازار تنهــا 0/42 گــزارش شــده اســت و  کــه میــزان رشــد ب
ــرمایه گذاري در  ــد بیشــتر س ــم نشــان دهنده ی رش ــن مه ای
ــازار اســت.  ــه رشــد ب عرصــه ی مســائل اجتماعــی نســبت ب
همچنیــن، ایــن آمــار حاکــی از آن اســت که میــزان بودجه ی 
اختصاصــی در موضوعــات اجتماعــی از 162 میلیون در ســال 
1995 بــه 259 میلیــون دالر در ســال 1997 و 1/5 تریلیــون 
ــتوپل،2011(.  ــت )بون اس ــیده اس ــال 1999 رس دالر در س
حــال بــا توجــه بــه ایــن حجــم ســرمایه گذاري در عرصــه ی 
ــش  ــر گرای ــر ب ــل مؤث ــت عوام ــایی و تقوی ــی، شناس جهان
مؤسســات مختلــف بــه موضــوع مســئولیت پذیري اجتماعــی، 
جهــت ارتقــای فرهنــگ مشــارکت در امــور اجتماعــی، امــري 

ضــروري به نظــر می رســد. 
شــرکت گاز اســتان مازنــدران به عنــوان یكــی از بزرگ تریــن      
شــرکت های گاز اســتانی کشــور بــا اهدافــی از قبیــل جلــب 
رضایتمنــدی مشــترکین و تكریــم آنان، پیشــگیری از آلودگی 
محیط زیســت و حفاظــت از آن، بهبــود ســطح کیفــی و 
ایمنــی خدمــات و توســعه ی فرهنــگ مصــرف بهینــه انــرژی 
ــن  ــتای تأمی ــور در راس ــرکت پروژه مح ــک ش ــای ی و به ج
ــهری  ــی، ش ــترکین صنعت ــه مش ــاك ب ــرژی پ ــوخت و ان س
ــعه ی  ــظ و توس ــرای حف ــد و ب ــت  می کن ــتایی فعالی و روس
خدمت رســانی بهینــه بــه جامعــه و توســعه ی پایــدار، اصــول 
ــرار داده  ــه ق ــورد توج ــی را م ــئولیت اجتماع ــتاندارد مس اس
ــه موضــوع مســئولیت پذیری شــرکت ها،  ــا توجــه ب اســت. ب
مســئله ی اصلــی تحقیــق حاضــر ســنجش میــزان آمادگــی 
شــرکت گاز اســتان مازنــدران جهــت اســتقرار اصــول 
ــزو 26000( اســت و در  اســتاندارد مســئولیت اجتماعــی )ای
همیــن راســتا، اهــداف زیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت: 
ــت گانه ی  ــول هش ــک از اص ــت هری ــنجش وضعی ــف( س )ال
اســتاندارد مســئولیت اجتماعــی ایــزو 26000؛ )ب( بررســی 
ــت گانه ی  ــول هش ــک از اص ــوب هر ی ــود و مطل ــع موج وض

اســتاندارد مســؤولیت اجتماعــی ایــزو 26000؛ )ج( اولویــت 
بنــدی هــر یــک از اصــول 

هشــتگانه اصــول اســتاندارد مســؤولیت اجتماعــی ایــزو 
26000؛ )د( ارائــه یــک الگــوی ســاختاری در شــرکت مــورد 

ــه.  مطالع

در  شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت  خاستگاه   2
صنعت نفت و گاز ایران

بــر همــگان عیــان اســت کــه صنعــت نفــت و گاز طــی تاریــخ 
ــا چالش هــای زیســت محیطــی، بهداشــتی  خــود، همــواره ب
ــت.  ــوده اس ــرو ب ــی روب ــای اجتماع ــران ه ــی و بح و ایمن
ــم عمــر بیــش از یكصــد ســاله  ــران علیرغ صنعــت نفــت ای
خــود، هیــچ گاه بــه چنیــن رویكــرد مهمــی توجــه جــدی و 
ــه  ــه ن ــی اســت ک ــن در حال ــود. ای ــداده ب ــازنده نشــان ن س
ــب  ــه در اغل ــرفته، بلك ــی و پیش ــورهای صنعت ــا در کش تنه
ــت  ــت نف ــوردار از صنع ــعه و برخ ــال توس ــورهای در ح کش
ــی در  ــا جوامــع محل ــه مناســبات نفــت ب و گاز، پرداختــن ب
ــه مرحلــه بلــوغ و رشــد مطلــوب گام  مناطــق نفــت خیــز ب
نهــاده اســت. ایــران در مناطــق نفــت خیــز خــود دو تجربــه 
متمایــز را در مناســبات صنعــت و محیــط بــه نمایــش 
ــه  ــابقه ای ب ــا س ــه ه ــن تجرب ــر دوی ای ــت. ه ــته اس گذاش
ــط ایــن صنعــت  درازای عمــر صنعــت نفــت و پیشــینه رواب
ــا محیــط جغرافیایــی و طبیعــی و نیــز محیــط اجتماعــی  ب
ــه خاســتگاه نخســتین چــاه نفــت  ــه نخســت ب ــد. تجرب دارن
یعنــی شــهر مســجد ســلیمان در اســتان خوزســتان مربــوط 
مــی شــود کــه چهــره امروزیــن آن خبــر از تاثیــرات و میــراث 
ناخوشــایند صنعــت نفــت دارد. میراثــی کــه توســعه نیافتگی 
و فقــر نمــاد بــارز آن اســت. امــا شــهر آبــادان کــه در همــان 
ــتقرار  ــا اس ــه ب ــری اســت ک ــه دیگ ــرار دارد، تجرب ــتان ق اس
پاالیشــگاه نفــت در آن، همــواره بــه عنــوان شــهری صنعتــی 
و مــدرن توجهــات را بــه خــود جلــب مــی کــرد و فرهنــگ 
شــهری خــاص خــود را دارا بــوده اســت. بــا اکتشــاف میادین 
ــتان  ــری در اس ــی دیگ ــب صنعت ــارس، قط ــج ف گاز در خلی
ــژه  ــه وی ــه منطق ــت ک ــلویه پا گرف ــه عس ــهر و منطق بوش
ــروژه گازی  ــرار گرفتــه و پ ــارس در آن ق ــرژی پ اقتصــادی ان
ــا  ــه ب ــن منطق ــون ای ــد. اکن ــی کن ــارس را اداره م ــم پ عظی
دگرگونی هــای جمعیتــی، اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و 
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ت اجتماعی شرک
ش اصول مسئولی

سنج

ــی  ــبات صنعت ــت. مناس ــددی روبه روس ــت محیطی متع زیس
بــا جوامــع محلــی و محیــط زیســت، چالش هــای تــازه ای را 
در ایــن منطقــه رقــم زده اســت. چالش هایــی کــه گاه تجربــه 
مسجد ســلیمان و گاه تجربــه ی آبــادان را بــه اذهــان متبــادر 
می ســازد. مســئولیت اجتماعــی شــرکت در صنعــت نفــت از 
بعــد ســاختاری نیــز قابــل تأمــل اســت. موضــوع ســاختار و 
شــورای سیاســت گذاری مســئولیت اجتماعــی صنعــت نفــت،     
در ســال 1395 در جلســه ی شــورای معاونیــن وزارت مطــرح 
و بــا موافقــت وزیــر نفــت1، اعضــای شــورای معاونیــن وزارت 
ــدند.  ــن ش ــت گذاری تعیی ــورای سیاس ــای ش ــوان اعض به عن
ــت  ــی صنع ــئولیت اجتماع ــاختار مس ــتا، س ــن راس در همی

ــد:  ــف ش ــر تعری ــت به صــورت زی نف
ــا         ــل ب ــت تعام ــت گذاری و در جه ــورای سیاس ــل ش * ذی
شــرکت های اصلــی نفــت، دبیرخانــه ی مســئولیت اجتماعــی 

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

در حــوزه ی مشــاور اجتماعــی رســمیت یافــت و اکنــون ایــن 
دبیرخانــه تمامــی امــور مربــوط بــه مســئولیت اجتماعــی در 

صنعــت نفــت را عهــده دار اســت. 
ــز  ــت نی ــی نف ــرکت های اصل ــت، ش ــر نف ــد وزی ــا تأکی * ب
ــا  ــی )ب ــاور اجتماع ــذب مش ــه ج ــبت ب ــدند نس ــف ش مكل

ــد.  ــدام کنن ــت( اق ــر نف ــی وزی ــاور اجتماع ــی مش معرف
* در کنــار دبیرخانــه، شــورای راهبــری ســی اس آر بــا 
ــت،  ــر نف ــی وزی ــب جدیــد شــامل: مشــاور اجتماع ترکی
ــی  ــران عامــل چهــار شــرکت اصل مشــاورین اجتماعــی مدی
اجتماعــی  مســئولیت  صاحب نظــران  و  نفــت  صنعــت 
شــرکتی )اســاتید دانشــگاه، صاحب نظــران فعــال و مدیــران 

ــد.  ــه ش ــر گرفت ــه( در نظ ــی باتجرب ــان نفت و کارشناس
 

3  ادبیات و پیشینه تحقیق
مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها بــا رویكــرد نویــن و نوظهــور 
در هــزاره جدیــد، کلیــدي بــراي انجــام تغییــرات اساســی در 
ســطح اشــخاص، ســازمان و جامعــه و اطمینــان از توجــه بــه 

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

 

گذاري مسئوولیت اجتماعی صنعت نفتشوراي سیاست  
(شوراي معاونین وزارت)   

 دبیرخانه

ــان در    ــه و کارشناس ــیس دبیرخان ــامل: رئ (ش
ــاخه ــی،  ش ــاعی و فرهنگ ــت اجتم ــاي پیوس ه

دهی مسئوولیت اجتمـاعی   هماهنگی و گزارش
 گري اجتماعی)شرکتی، تسهیل

 شوراي راهبري 

(شـــامل: مشـــاوران اجتمـــاعی 
ــرکت    ــار ش ــل چه ــدیران عام م
ــگاه،   ــاتید دانشــ ــلی، اســ اصــ

نظران فعـال و مـدیران و   صاحب
 کارشناسان نفتی باتجربه) 

 

مشاور مدیر
ت صنایع پتروشیمی

عامل شرک
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پاالی

 
 

فرآورده
هاي نفتی ایران 

 

کلیــد تفاوت هــا و تغییــرات در ســطح جامعــه اســت. امــروز، 
ــوژي      ــده و ایدئول ــک ای مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها از ی
ــراي  ــم ب ــد مه ــک بع ــوان ی ــده و به عن ــت تبدیل ش به واقعی
ــاي  ــود و واحده ــی می ش ــر تلق ــاي کســب و کار معاص رویه ه
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ــه را        ــن مقول ــت ای ــش اهمی ــزرگ و پیشــرو، افزای ــاري ب تج
ــرکت ها    ــی ش ــئولیت اجتماع ــد و مس ــی درك کرده ان به خوب
ــا و موفقیــت خــود  ــراي بق ــک عنصــر مهــم ب ــوان ی را به عن
ــر،2011(.  ــد )ویس ــمار می آورن ــه ش ــت و یكم ب ــرن بیس در ق
مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها، یــک مفهــوم در حــال نمــو 
و تكامــل اســت کــه به عنــوان روشــی اســت کــه شــرکت ها 
دغدغه هــاي اجتماعــی، محیطــی و اقتصادیشــان را  در 
ارزش هــا، فرهنگ هــا، تصمیمــات، راهبردهــا و عملیــات        
و  یكپارچه کــرده  پاســخ گویی  بــراي  شــفاف  به گونــه اي 
ــاه و  ــاد رف ــرکت، ایج ــراي ش ــر ب ــاي بهت ــه، رویه ه درنتیج
ــر،2009: 411-427(.  ــد )ترک ــن کنن ــه تدوی ــود جامع بهب
واژه  ی مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها بــه ظهــور یــک 
جنبــش اشــاره دارد کــه به دنبــال وارد کــردن عوامــل 
ــی  در تصمیمــات تجــاري شــرکت ها،  ــی و اجتماع محیط
اســتراتژي تجــاري و حســابداري بــا هــدف افزایــش عملكــرد 
اجتماعــی و محیطــی در کنــار ابعــاد اقتصــادي اســت، 
به گونه اي کــه بــراي واحــد تجــاري، جامعــه و محیــط مفیــد 

ــی،2008(.  ــد )مک کینل ــودمند باش و س
مســئولیت اجتماعــی ســازمان، در نظــر گرفتــن منافــع 
جامعــه و عمــوم مــردم در تصمیم گیری هــای ســازمان و 
اهمیــت  نهــادن بــه ســه مســیر اصلــی ســازمان یعنی: مــردم، 
ــون، 479:1999(.  ــت )هاریس ــود اس ــن و س ــیاره ی زمی س
ــی  ــئولیت اجتماع ــوي از مس ــبتاً ق ــات نس ــم، ادبی علی رغ
ــده و  ــیع، پیچی ــوم وس ــک مفه ــوع ی ــن موض ــرکت ها، ای ش
ــاي  ــا و ایده ه ــه نگرش ه ــل مســتمر اســت ک در حــال تكام
ــی آن  ــاي مفهوم ــه و مرزه ــرد و دامن ــی را در بر می گی متنوع
ــی  در عمــل به دلیــل فقــدان تعریــف قــوي و جامــع عملیات
بســیار مــورد بحث و مناقشــه اســت )گادفــري و هــاچ،2007: 

 .)87-98
ــزو  ــتاندارد ای ــتاندارد )2010(، اس ــی اس ــازمان بین الملل س
ــی بخــش خصوصــی و  ــرای مســئولیت اجتماع 26000 را ب
دولتــی ارائــه داده اســت. اســتاندارد ایــزو 26000 مســئولیت 
ــک  ــد: مســئولیت ی ــان می کن ــر بی ــی را به شــرح زی اجتماع
ــود       ــای خ ــات و فعالیت ه ــرای اثر بخشــی تصمیم ــازمان ب س
ــی و  ــار شــفاف و اخالق ــق رفت ــط از طری ــه و محی ــر جامع ب
اســتاندارد ایــزو 26000 بــرای کمــک بــه ســازمان ها جهــت        
ــن  ــت. در مت ــده اس ــی ش ــدار طراح ــعه ی پای ــرای توس اج

اســتاندارد مســئولیت اجتماعــی شــرکت هــا )2011( هریــک 
ــده اند:  ــی ش ــف مفهوم ــر تعری ــرح زی ــول به ش از اص

روی  بر  آثار خود  مسئول  باید  سازمان  یک  پاسخ گویی:   *
جامعه، اقتصاد و محیط باشد. این اصل حاکی از آن است که 
یک سازمان باید رسیدگی موشكافانه ای را بپذیرد و همچنین 

وظیفه ی پاسخ دهی به این رسیدگی را به عهده گیرد.  
* شفافیت فعالیت های سازمان: یک سازمان باید در یک 
وضعیت شفاف، دقیق و کامل قرار داشته باشد و دارای درجه ی 
منطقی و کافی از سیاست ها، تصمیم گیری ها و فعالیت هایی 
از جمله آثار مشخص و احتمالی  باشد که مسئول آن هاست، 
موجود  به سهولت  باید  اطالعات  این  محیط.  و  جامعه  بر  آن 
 بوده و مستقیماً در دسترس قرار گیرند و برای گروه هایی که 

تحت تأثیر سازمان هستند، قابل درك باشند. 
* رفتار اخالقی: رفتار یک سازمان باید بر اساس ارزش هایی 
داللت  ارزش ها  این  باشد.  درستی  و  انصاف  صداقت،  نظیر 
آثار  به  توجه  و  محیط  و  حیوانات  انسان ها،  برای  دغدغه  بر 
منافع  روی  بر  آن  تصمیم گیری های  و  سازمان  فعالیت های 

ذی نفعان دارند.
* توجه و احترام به اجرای قانون: توجه به اجرای قانون به 
حاکمیت قانون اشاره دارد و به طور خاص منظور این است که 
هیچ فرد یا سازمانی فراتر از قانون نبوده و دولت نیز تابع قانون 
است. در زمینه ی مسئولیت اجتماعی، احترام به تأمین قانونی 
به معنای آن است که یک سازمان با تمامی قوانین و مقررات 
اجرایی موافقت داشته باشد. این اصل حاکی از آن است که 
باید برای آگاهی از قوانین و مقررات اجرایی تالش شود تا افراد 

درون سازمان از تعهدات خود مطلع باشند.  
* احترام به منافع و عالئق سهام داران: یک سازمان باید به 
منافع ذی نفعان خود احترام گذاشته، آن ها را در نظر داشته و 
پاسخ گو باشد. اگرچه اهداف یک سازمان ممكن است به منافع 
یا اعضای خود محدود باشد،  مالكین، اعضا، مصرف کنندگان 
دیگر افراد و گروه ها نیز ممكن است دارای حقوق، ادعاها یا 
منافع مشخصی باشند که باید در نظر گرفته شوند. به طورکلی، 

این افراد یا گروه  ها ذی نفعان سازمان را تشكیل می دهند.
افراد  تمامی  با  احترام  با  رفتار  انسان:  به حقوق  * احترام 
آسیب پذیر.  گروه های  افراد  به  کمک  برای  ویژه  تالش  و 
اهمیت  و  احترام گذاشته  انسانی  حقوق  به  باید  سازمان  یک 
رفتار  به  انسانی  حقوق  بگیرد.  نظر  در  را  آن ها  عمومیت  و 
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فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال هفتم- شماره 1 - پیاپی 23 - بهار 1396

ت گاز استان مازندران( 
ت ها با رویکرد استاندارد ISO26000 )مطالعه موردی: شرک

ت اجتماعی شرک
ش اصول مسئولی

سنج

محترمانه ی تمامی افراد صرف نظر از خصوصیات شخصی آن ها 
و صرفاً به دلیل انسان بودنشان اشاره دارد. 

ــران و  ــا مدی ــترك ب ــات مش ــكیل جلس ــه تش ــه ب ــا توج ب
ــوان  ــا عن ــد ب ــه، دو بع ــورد مطالع ــرکت م ــان ش کارشناس
»تعامــل مؤثــر بــا نهادهــای اجتماعــی« و »پایــداری و صیانت 
از محیــط زیســت« بــه الگــو اضافــه شــده اســت. همچنیــن، 
بعــد احتــرام بــه هنجارهــای بین المللــی نیــز به علــت عــدم 
موضوعیــت در شــرکت مــورد مطالعــه از مــدل حــذف شــد. 
بنابرایــن، می تــوان الگــوی مفهومــی تحقیــق را طبــق شــكل 
ــاس  ــز بر اس ــق نی ــؤاالت تحقی ــه س ــت ک ــر گرف )3( در نظ
ــر  ــرح زی ــده به ش ــد شناسایی ش ــود. دو بع ــن می ش آن تبیی

تعریــف مفهومــی شــدند: 
* توجه به محیط زیست: عبارت است از شناسایی و ترویج 

آثار زیست محیطی اقدامات، ازجمله استفاده از منابع و مصرف 
ضایعات. از آنجایی که زندگی ما وابسته به محیط طبیعی است، 
افراد و کسب وکارها دارای مسئولیت هایی جهت کاهش میزان 
آسیب به محیط هستند و باید بتوانند شرایط هوایی، آب و 

اکوسیستم ها را بهبود بخشند. 
می توانند  سازمان ها  اجتماعی:  سازمان های  با  تعامل   *
ترویج  برای  اجتماعی  سازمان های  سایر  با  ارتباط هایشان  از 
نتایج مثبت استفاده کنند. با ایجاد ارتباط های طوالنی مدت، 
سازمان ها با احتمال بیشتری قادر به کسب شرکای مطمئن و 
اجرای مسئولیت های اجتماعی مؤثر هستند. احترام به قوانین، 
ذی حسابی، شفافیت و صداقت از اصول اصلی کسب اقدامات 

اجرایی برای تعامل است.  

شكل 2. الگوی مفهومی تحقیق 
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مل موثر با نهادهاي اجتماعیتعا  

 احترام به حقوق انسان 

 احترام و توجه به اجراي قانون 
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هاي سازمان شفاف سازي فعالیت  
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ن( 
درا

ازن
ن م

ستا
ز ا

 گا
ت

رک
 ش

ی:
ورد

ه م
الع

مط
( I

SO
26

00
0 

ارد
اند

ست
د ا

كر
روی

 با 
 ها

ت
رک

 ش
عی

تما
 اج

ت
ولی

سئ
ل م

صو
ش ا

نج
س

21

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
ل نا

فص
13

96
ار 

 به
- 2

3 
پی

پیا
 - 

1 
اره

شم
م- 

هفت
ل 

سا

شكل 3: الگوی استاندارد مسئولیت اجتماعی ایزو 26000

)اقتباس از: سازمان بین المللی استاندارد، 2011(
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ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال هفتم- شماره 1 - پیاپی 23 - بهار 1396

ت گاز استان مازندران( 
ت ها با رویکرد استاندارد ISO26000 )مطالعه موردی: شرک

ت اجتماعی شرک
ش اصول مسئولی

سنج

هاشمی فر )1392( در پژوهشی با بررسی تأثیر جامعه پذیری 
سازمانی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان   )مورد مطالعه شرکت 
نفت کرمانشاه( بیان داشت که یكی از مسائلی که امروزه تحقیق 
و پژوهش بر روی آن ضروری به نظر می رسد، مسئولیت پذیری 
بوروکراتیک و سلسله مراتبی  اجتماعی کارکنان است. فضای 
و  تعهد  احساس  تا  است  باعث  شده  سازمان ها  از  بسیاری 
رشد  کمتر شود.  سازمان  قبال  در  کارکنان  مسئولیت پذیری 
و توسعه ی هر جامعه و کشوری به عملكرد کارآمد و مطلوب 
سازمان ها و نهادها و به تبع آن عملكرد کارآمد و مطلوب افراد 
در جامعه ی  است.  وابسته  و سازمان ها  نهادها  این  در  شاغل 
امروزی، بسیاری از کارکنان به خاطر رعایت نكردن مسئولیت 
خود در ازای نتایج فعالیت هایشان در سازمان متهم هستند. 
ابتكارهاي  و  اقدام ها  عنوان  با  پژوهشی  در   )1393( خلیلي 
مدیران صنعت کشور براي ارتقای مسئولیت اجتماعي شرکت ها 
بیان می دارد که چون سازمان ها و شرکت ها تأثیر عمده اي بر 
سیستم اجتماعي دارند؛ بنابراین، فعالیت آن ها باید به گونه اي 
باشد که اثرات مثبت حاصل از فعالیت خود را به بیشینه برساند 
و  برساند  به کمینه  را  فعالیت خود  از  منفي حاصل  اثرات  و 
به عنوان تأثیر گذارترین عضو جامعه، نگران نیازها و خواسته هاي 
بكوشند.  آن  معضالت  رفع  جهت  و    باشند  جامعه  درازمدت 
سلطان زاده و همكاران )1394( پژوهشی با عنوان روابط ساده و 
ترکیبي بین جامعه پذیري سازماني و مسئولیت پذیري اجتماعي 
)مطالعه در مورد کارکنان دانشگاه ارومیه( انجام دادند و نتایج 
حاصل از این تحقیق نشان داد؛ بین جامعه پذیري سازماني با 
مسئولیت پذیري اجتماعي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و 
همچنین مؤلفه هاي دریافت آموزش و تفاهم مي توانند به طور 
مثبت و معني دار ابعاد مسئولیت اقتصادي، قانوني، اخالقي و 
اجتماعي را پیش بیني کنند. در نتیجه مي توان بیان کرد با توجه 
کردن به جامعه پذیري کارکنان مي توان شاهد بهبود و افزایش 
مسئولیت پذیري اجتماعي آنان بود.  راه چمنی )1394(    در 
و  سازمان  اجتماعی  مسئولیت  ابعاد  تأثیر  عنوان  با  پژوهشی 
اعتماد مصرف کننده بر روی شهرت سازمان، بیان داشت که 
امروزه به دلیل تأثیری که سازمان ها بر جامعه و زیستگاه خود 
می گذارند، مسئولیت اجتماعی سازمان ها اهمیت ویژه ای یافته 
تصمیم گیری ها  در  تعیین کننده  متغیر  یک  به عنوان  و  است 
می گیرد.  قرار  دولت ها  و  سازمان ها  مردم،  عموم  مدنظر 
مطابق نتایج به دست آمده ابعاد مسئولیت اجتماعی با اعتماد 

مصرف کننده رابطه ی معناداری داشته و اعتماد مصرف کننده 
تأثیر  دارد. همچنین  معناداری  ارتباط  با شهرت سازمان  نیز 
اقدامات مسئولیت اجتماعی سازمان ها بر فرهنگ و مشروعیت 
سازمان به عنوان واسطه ی اثر بر شهرت سازمان مورد بررسی 

قرار گرفت. 
مالین)2006( در پژوهشی با عنوان اثرات مسئولیت اجتماعی 
بیان  داروسازی  صنعت  در  سازمانی  عملكرد  بر  شرکت ها 
از سازمان ها  بسیاری  و  اخیر، جامعه  داشت که در سال های 
به ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان ها نسبت به 
اطمینان  برای  داشته اند.  توجه  ذی نفعان  مختلف  گروه های 
از انجام مسئولیت های اجتماعی سازمان ها نسبت به جامعه، 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها باید در عملیات روزانه و مدیریتی 
تصمیم گیری شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل با استفاده از 
مدل معادالت ساختاری نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی 
به طور قابل توجهی با ادغام با برنامه های مدیریت کیفیت در 
ارتباط است و مدیریت کیفیت به نوبه ی خود، دارای اثر مثبت 
و معناداری بر عملكرد سازمانی است. راسلی و دیگران )2016( 
اجتماعی  مسئولیت  مفاهیم  بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در 
شرکت ها توسط تولید کنندگان بیان داشت که تعاریف بسیاری 
برای مسئولیت اجتماعی شرکت وجود دارد، اما   به طور گسترده 
می توان از آن به عنوان تعهد یک سازمان نسبت به جامعه از 
این  التین،  آمریكای  در  کرد.  تعریف  نگرش  و  اعمال  طریق 
زمینه هنوز در مرحله ی اولیه قرار دارد و چند شرکت که در 
را  اجتماعی  مسئولیت  شیوه های  هستند،   توسعه یافته  واقع 
به عنوان بخشی از سیستم مدیریت یكپارچه مورد استفاده قرار 
داده اند. نتایج نشان داد که پروژه های توسعه در این شرکت ها 
آموزش،  در  برتری  می شود:  تقسیم  اصلی  حوزه ی  شش  به 
برنامه های مشارکت اجتماعی، کارآفرینی، مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها، انجام کارهای داوطلبانه و حفاظت. مولینا )2010( 
در پژوهشی با عنوان مسئولیت اجتماعی و نقش شرکت بزرگ 
در تغییر جامعه، بیان می دارد که مسؤلیت اجتماعی شرکت ها 
به مشارکت داوطلبانه شرکت براي توسعه ی پاینده ی فراسوي 
الزامات قانونی اشاره دارد و یک روش براي کاهش شكاف بین 
شرکت ها و انتظارات ذی نفعان در قالب گزارشگري و افشای 
و  بوسو  می رود.  به شمار  پایندگی  رویكرد  با  اضافی  اطالعات 
میچلون )2010( در پژوهش خود با عنوان ضرورت مسئولیت 
اجتماعی در سازمان ها و نقش و کارکرد آن بیان داشته که 
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مؤسسات  که  معناست  این  به  شرکت ها  اجتماعی  مسؤلیت 
انجام  طریق  از  غیرمستقیم  یا  مستقیم  به طور  بتوانند  باید 
فعالیت هایی به بهبود رفاه اجتماعی کمک کنند. این دیدگاه 
از این باور ناشی می شود که یک کسب وکار با محیط اطرافش 
سالمتی  به  وابسته  آن  موفقیت  و  است  تنیده  درهم  بسیار 

جامعه دارد. 

4  روش شناسی تحقیق 
از  مي کند  دنبال  که  و هدفي  ماهیت  نظر  از  پژوهش حاضر 
داده ها،  گرد آوري  نحوه ی  بر حسب  و  کاربردي  پژوهش  نوع 
یک تحقیق پیمایشی است. پژوهش  حاضر از راهبرد پیمایشی 
پژوهش  در  اصلی  هدف  زیرا  می کند،  استفاده  )زمینه یابی( 
حاضر آمادگی شرکت در جهت استقرار استاندارد مسئولیت 
اجتماعی سازمان است و در این راستا، محقق داده های کمی 
اجتماعی  مسؤلیت  استاندارد  ماهیت  همچنین  و  عددی  و 
پرسش نامه  از  استفاده  با  را  آن  مطلوب  و  موجود  و وضعیت 
گردآوری و مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. جامعه ی آماري 
استان مازندران  این تحقیق، کارکنان رسمی شرکت گاز  در 
تعداد 442 نفر هستند. در تحقیق حاضر، جهت نمونه گیري از 
روش نمونه گیري تصادفي طبقه ای استفاده شده است. برهمین 
از جامعه ی تحقیق شامل کارکنان،  نمونه ی مورد نظر  اساس 
ها،  طرح  اجرای  و  مهندسی  مدیریت  برداری،  بهره  مدیریت 
ستادی  واحدهای  و  مالی  مدیریت  انسانی،  منابع  مدیریت 
مستقالست. حجم و تعداد نمونه ی مورد نظر بر اساس جدول 

کهن، مورگان و کرجسی مشخص شده است. 

یا  اسنادی  روش  از  حاضر  پژوهش  اطالعات  گردآوری  برای 
کتابخانه ای  در روش  استفاده می شود.  میدانی  و  کتابخانه ای 
تدوین  به منظور  پژوهش ها  و  مقاالت  کتاب ها،  مطالعه ی  با 
چارچوب نظری در جهت پاسخ به مسئله، در نظر گرفته شده 
است و در روش میدانی براساس روش پژوهش پیمایشی به 
مسئولیت  پرسش نامه  می شود.  پرداخته  اطالعات  جمع آوری 
اجتماعی را  محقق ساخته و  از 34 سؤال تشكیل شده است 
که به بررسي سنجش امكان استقرار اصول استاندارد مسئولیت 
اجتماعی بر اساس الگوی سازمان استاندارد جهانی مي پردازد. 
مسئولیت  سنجش  شاخص های  دقیق تر  احصای  به منظور 
اجتماعی در شرکت مورد مطالعه، عالوه بر مطالعه ی کتابخانه ای 
و مبانی نظری، نسبت به تشكیل جلسات مشترك با مدیران 
و کارشناسان مطلع نیز اقدام و سعی شد تخصص و تجربه ی 
افراد در زمینه ی موضوع مسئولیت اجتماعی مورد مداقه قرار 
از  پایایي پرسش نامه  اندازه گیري  براي  تحقیق  این  در  گیرد. 
روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است و بدین منظور ابتدا 
گویه(   38 )شامل  پرسش نامه   30 شامل  اولیه  نمونه ی  یک 
پیش آزمون شد و سپس با استفاده از داده هاي به دست آمده 
از این پرسش نامه ها و به کمک نرم افزار آماري SPSS میزان 
به دست   0/949 برابر  کرونباخ  آلفاي  روش  با  اعتماد  ضریب 
آمد، که عدد قابل قبولی است. در همین راستا، در پیش آزمون 
و  پایین  نمره ی  کسب  به دلیل  گویه  چهار  تعداد  انجام شده، 
قابلیت اعتماد کم از سئواالت پرسش نامه ی نهایی حذف شد 
و سپس پرسش نامه ی نهایی پژوهش با 34 گویه در جامعه ی 
آماری مورد نظر توزیع شد. به منظور تعیین روایی پرسش نامه 
نیز از روش اعتبار محتوا استفاده شد و در این مرحله با کسب 
حوزه ی  متخصصان  و  دانشگاهی  اساتید  جمله  از  افراد  نظر 
منابع انسانی شرکت، اصالحات الزم  به عمل آمده و بدین ترتیب 
اطمینان حاصل شد که پرسش نامه همان خصیصه ی مورد نظر 

را مي سنجد. 

5  تجزیه و تحلیل داده ها 
شیوه های  شود،  می  مطرح  تحقیق  روش  در  که  همچنان 
قابل استفاده در تحلیل داده ها به نوع سؤال ها و داده ها بستگی 
دارد. ابتدا به منظور انتخاب آزمون مناسب، پذیره ی  نرمال بودن 
داده ها بررسی شد و سپس با توجه به برقراری فرض نرمال یا 
عدم برقراری آن و همچنین نوع طرح استفاده شده، روش های 

جدول 1: حجم جامعه ی آماری و حجم نمونه ی آماری

 
 واحد سازمانی

 

تعداد 
 کارکنان

سهم 
نسبی در 

 جامعه

 

تعداد 
 نمونه

 109 %53 237 رداريمدیریت بهره ب
 33 %16 72 و اجراي طرح  مهندسیمدیریت 

 16 %8 31 مدیریت منابع انسانی
 10 %5 22 مدیریت مالی

 37 %18 80 واحدهاي ستادي
 205 %100 442 جمع کل
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مناسب انتخاب شد. از آزمون همبستگی برای بررسی هدف 
اصلی تحقیق و از آزمون های دوجمله ای و ویلكاکسون و آزمون 
تحقیق  سؤال های  بررسی  جهت  زوج شده،  نمونه های  برای 
ابعاد برحسب میانگینشان  اولویت بندی  بهره گرفته و سپس  

مشخص و در نهایت الگوی ساختاری تحقیق ارائه شد. 
آزمون های  اغلب  در  داده ها:  نرمان بودن  پذیره ی   1-5
این  تا  که  دارد  وجود  بسیاری  مقدماتی  مفروضات  آماری، 
مفروضات تأمین نشوند، نتایج به دست آمده از آزمون نامعتبر 
شایع ترین  و  مهم ترین  مفروضات  این  میان  در  بود.  خواهد 
نرمال بودن  برای بررسی  نرمال بودن داده هاست.  فرض، فرض 
از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است.  داده ها 
در این آزمون، فرض صفر بر نرمال بودن توزیع داده ها بنا شده 
است و در این صورت فرض صفر را در سطح خطای 5 درصد 
از  بیشتر  آزمون  اگر مقدار سطح معنی داری  تست می کنیم. 
0/05 باشد، فرض صفر پذیرفته می شود، یعنی توزیع داده ها 
نحوه ی  ترسیم  برای   Q-Q نمودار  از  همچنین،  است.  نرمال 
نرمال نبودن داده ها  تا علت  توزیع داده ها استفاده شده است 
را با دلیل ببینیم. در نمودار Q-Q داده های یک توزیع نرمال 
معموالً روی خط قرار می گیرد و داده ها روی خط مارپیچ یا 
S وار نخواهند بود. نتایج آزمون کلموگرف- اسمیرنوف نشان 

می دهد که مقدار معنی داری )0/000( از مقدار خطای 0/05 
درصد   5 خطای  سطح  در  و  است  کمتر  ابعاد  تمامی  برای 
ابعاد  تمامی  ابعاد رد می شود و داده های  تمامی  نرمال بودن 

به صورت مارپیچ روی خط نرمال قرار گرفته اند. 

به منظور  ادامه  در  تحقیق:  اصلی  هدف  بررسی   2-5
استقرار  جهت  مطالعه  مورد  شرکت  آمادگی  میزان  سنجش 
اصول استاندارد )ایزو 26000( مسئولیت اجتماعی، به بررسی 

جدول 2:  بررسی نرمال بودن داده ها 

جدول 3: آزمون ضریب همبستگی مسئولیت اجتماعی با پاسخ گویی

   نمودار 1: نمودار پراکنش مسئولیت اجتماعی با پاسخ گویی

 

 ابعاد 
آماره 
 آزمون 

درجه 
 آزادي 

   مقدار
 معنی داري 

 000/0 185 110/0 پاسخگویی 
 000/0 187 111/0 احترام به حقوق انسان

 000/0 195 146/0 احترام و توجه به اجراي قانون 
000/0 191 151/0 احترام و توجه به منافع سهامداران 

000/0 184 179/0 رفتار اخالقی
000/0 185 149/0 هاي سازمان  سازي فعالیت شفاف

000/0 173 106/0 محیط زیست پایداري و صیانت از 
000/0 189 168/0 تعامل موثر با نهادهاي اجتماعی

ارتباط این مفهوم و ابعاد آن می پردازیم. برای بررسی میزان 
و  استفاده  همبستگی  از ضریب  کمی  متغیر  دو  بین  ارتباط 
از نمودار پراکنش استفاده شد.  برای نمایش دادن یک رابطه 
اگر نمودار به شكل بیضی در آمد، نشانه ی وجود رابطه ی خطی 
بین دو متغیر است. هر چقدر این بیضی باریک تر باشد، رابطه ی 
خطی قوی تر و هر چه پهن تر باشد، رابطه ضعیف تر است. یک 
نمودار به شكل دایره نشان دهنده ی عدم وجود رابطه بین دو 

متغیر است. 
برای اندازه گیری قدرت یک رابطه  ی خطی از ضریب همبستگی 
ضریب  همبستگی،  ضریب  مشهورترین  که  می شود  استفاده 
این ضریب بین 1- و 1 تغییر می کند. هر چه  پیرسن است. 
قدر مطلق ضریب پیرسن بزرگ تر باشد، بیضی مربوط به نمودار 
در  است.  قوی تر  رابطه ی خطی  و  باریک تر می شود  پراکنش 
حالتی که ضریب پیرسن صفر است رابطه ای بین دو متغیر 
وجود ندارد و نمودار پراکنش تقریباً یک ابردایره ای شكل است. 
5-3  رابطه ی مسئولیت اجتماعی با بعد پاسخ گویی: 
نتایج آزمون همبستگی بیانگر آن است که یک رابطه ی معنادار 
پاسخ گویی وجود  بعد  با  اجتماعی  بین مسئولیت  و مستقیم 

دارد. 

پاسخگویی ضریب پیرسن

 مسئولیت اجتماعی
850/0 مقدار ضریب

000/0 سطح معناداري 
136 تعداد
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 جدول 6: آزمون ضریب همبستگی مسئولیت اجتماعی با احترامجدول 4: آزمون ضریب همبستگی مسئولیت اجتماعی با احترام به حقوق انسان
 و توجه به منافع سهام داران

 نمودار 4: نمودار پراکنش مسئولیت اجتماعی با احترامنمودار 2: نمودار پراکنش مسئولیت اجتماعی با احترام به حقوق انسان
 و توجه به منافع سهام داران

 جدول 5: آزمون ضریب همبستگی مسئولیت اجتماعی با احترام 
و توجه به اجرای قانون 

جدول 7: آزمون ضریب همبستگی مسئولیت اجتماعی با رفتار اخالقی

    نمودار 5: نمودار پراکنش مسئولیت اجتماعی با رفتار اخالقینمودار 3: نمودار پراکنش مسئولیت اجتماعی با احترام و توجه به اجرای قانون

رفتار  بعد  با  اجتماعی  مسئولیت  رابطه ی   7-5
یک  که  است  آن  بیانگر  همبستگی  آزمون  نتایج  اخالقی: 
رابطه ی معنادار و مستقیم بین مسئولیت اجتماعی با بعد رفتار 

اخالقی وجود دارد.

و  احترام  بعد  با  اجتماعی  مسئولیت  رابطه ی   6-5
توجه به منافع سهام داران: نتایج آزمون همبستگی بیانگر 
بین مسئولیت  و مستقیم  معنادار  رابطه ی  است که یک  آن 
اجتماعی با بعد احترام و توجه به منافع سهام داران وجود دارد. 

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

احترام و توجه به اجرای قانون وجود دارد.

5-4 رابطه ی مسئولیت اجتماعی با بعد احترام به 
حقوق انسان: نتایج آزمون همبستگی بیانگر آن است که 
یک رابطه ی معنادار و مستقیم بین مسئولیت اجتماعی با بعد 

احترام به حقوق انسان وجود دارد. 

به حقوق انساناحترام  ضریب پیرسن

 مسئولیت اجتماعی
849/0 مقدار ضریب

000/0 سطح معناداري آزمون
136 تعداد

اجراي قانون  و توجه بهاحترام  ضریب پیرسن

 مسئولیت اجتماعی
830/0 مقدار ضریب

000/0 معناداري آزمونسطح 
136 تعداد

احترام به حقوق انسان ضریب پیرسن

 مسئولیت اجتماعی
882/0 مقدار ضریب

000/0 سطح معناداري آزمون
136 تعداد

رفتار اخالقی  ضریب پیرسن

 مسئولیت اجتماعی
814/0 مقدار ضریب

000/0 سطح معناداري آزمون
136 تعداد
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5-8 رابطه ی مسئولیت اجتماعی با بعد شفاف سازی 
بیانگر  همبستگی  آزمون  نتایج  سازمان:  فعالیت های 
بین مسئولیت  و مستقیم  معنادار  رابطه ی  است که یک  آن 

اجتماعی با بعد شفاف سازی فعالیت های سازمان وجود دارد.

جدول 8: آزمون ضریب همبستگی مسئولیت اجتماعی با  
شفاف سازی فعالیت های سازمان

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

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

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

 نمودار 7: نمودار پراکنش مسئولیت اجتماعی با پایداری 
و صیانت از محیط زیست 

نمودار 6: نمودار پراکنش مسئولیت اجتماعی با شفاف سازی      
فعالیت های سازمان

اي سازمانه سازي فعالیت شفاف ضریب پیرسن

 مسئولیت اجتماعی
867/0 مقدار ضریب

000/0 سطح معناداري آزمون
136 تعداد

5-9 رابطه ی مسئولیت اجتماعی با بعد پایداری و صیانت 
از محیط  زیست: نتایج آزمون همبستگی بیانگر آن است که 
یک رابطه ی معنادار و مستقیم بین مسئولیت اجتماعی با بعد 

پایداری و صیانت از محیط زیست وجود دارد.

تعامل  بعد  با  اجتماعی  مسئولیت  رابطه ی   10-5
مؤثر با نهادهای اجتماعی: نتایج آزمون همبستگی بیانگر 
بین مسئولیت  و مستقیم  معنادار  رابطه ی  است که یک  آن 

اجتماعی با بعد تعامل مؤثر با نهادهای اجتماعی وجود دارد.

زیست پایداري و صیانت از محیط ضریب پیرسن

 مسئولیت اجتماعی
849/0 بمقدار ضری

000/0 سطح معناداري آزمون
136 تعداد

ماعی تعامل موثر با نهادهاي اجت ضریب پیرسن

 مسئولیت اجتماعی
644/0 مقدار ضریب

000/0 سطح معناداري آزمون
136 تعداد

5-11 بررسی وضعیت موجود ابعاد: از آنجا که میانگین 
پاسخ ها در طیف لیكرت پنج گزینه ای، عدد سه است؛ بنابراین، 
تأثیرگذاری هر بعد را بر حسب اینكه میزان رضایت بیشتر از 
عدد سه باشد، مورد آزمون قرار می دهیم. فرض صفر این آزمون 
بی تأثیر بودن هر یک از ابعاد و فرض مقابل آن تأثیرگذاربودن 
آن است. یافته های حاصل از جدول )11( بیانگر آن  است که 
تمامی ابعاد از دیدگاه افراد پاسخ دهنده، تأثیرگذار بر مفهوم 

مسئولیت اجتماعی است. 
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 جدول 12: آزمون ویلكاکسون برای تعیین وضعیت مطلوب ابعاد جدول 11: آزمون دوجمله ای برای تعیین وضعیت موجود ابعاد 

  جدول 13: شكاف بین وضعیت موجود و مطلوب

 تعداد گروه بعد
احتمال         

 شده مشاهده
احتمال 
 .Sig آزمون

 پاسخگویی

 26/0 48 3کمتر از 

5/0 000/0 
بیشتر از 

3 
137 74/0 

 00/1 185 مجموع

احترام به 
 حقوق انسان

 40/0 74 3کمتر از 

5/0 000/0 
بیشتر از 

3 
113 60/0 

 00/1 187 مجموع

احترام به 
 اجراي قانون

 33/0 64 3کمتر از 

5/0 000/0 
بیشتر از 

3 
131 67/0 

 00/1 195 مجموع

احترام به 
منافع 

 سهامداران

 30/0 58 3کمتر از 

5/0 000/0 
شتر از بی

3 
133 70/0 

 00/1 191 مجموع

 رفتار اخالقی

 26/0 48 3کمتر از 

5/0 000/0 
بیشتر از 

3 
136 74/0 

 00/1 184 مجموع

شفاف سازي 
فعالیت هاي 

 سازمان

 34/0 62 3کمتر از 

5/0 000/0 
بیشتر از 

3 
123 66/0 

 00/1 185 مجموع
پایداري و 

      صیانت از             
محیط 
 زیست

 26/0 45 3کمتر از 

5/0 000/0 
بیشتر از 

3 
128 74/0 

 00/1 173 مجموع

تعامل موثر 
با نهادهاي 
 اجتماعی

 26/0 50 3کمتر از 

5/0 000/0 
بیشتر از 

3 
139 74/0 

 00/1 189 مجموع

بخش  این  در   ابعاد:  مطلوب  وضعیت  بررسی   12-5
ویلكاکسون  آزمون  از  استفاده  با  را  هر یک  مطلوب  وضعیت 
بررسی  مورد  بودن(  نرمال  فرضیه ی  برقراری  عدم  )برحسب 
گزینه ای  پنج  لیكرت  در طیف  که  آنجایی  از  می دهیم.  قرار 
مطلوبیت ابعاد بیشتر از عدد چهار است؛ بنابراین، مطلوبیت 
می دهیم.  قرار  مورد سنجش  عدد  این  با  مقایسه  با  را  آن ها 
یافته های حاصل از جدول )12( نشان می دهد، هیچ یک از ابعاد 
هشت گانه در استقرار اصول استاندارد مسئولیت اجتماعی در 

شرکت مورد مطالعه در حد مطلوبی قرار ندارند.

 بعد
آماره 

ویلکاکسون
درجه 
 .Sig آزادي

 000/1 161 2189 پاسخگویی
 000/1 165 946 حقوق انساناحترام به 

 000/1 159 1758 احترام به اجراي قانون
 000/1 168 1960 احترام به عالیق سهامداران

 000/1 137 1978 رفتار اخالقی
هاي  سازي فعالیت شفاف

 سازمان
5/1251 163 000/1 

 000/1 160 5/1298 زیست محیط صیانت از
تعامل موثر با نهادهاي 

 اجتماعی
2186 138 000/1 

از  ابعاد  مطلوب  و  موجود  وضعیت  بین  تعیین شكاف  جهت 
می کنیم.  استفاده  زوج شده  دونمونه ای  ناپارامتریک  آزمون 
تفاوت  که  در می یابیم   )13( جدول   یافته های  به  باتوجه 
معنی داری بین وضعیت های موجود و مطلوب وجود دارد، زیرا 
سطح معنی داری، مقدار 0/012 به دست آمده و از آنجا که از 
مقدار خطای 0/05 کوچک تر است؛ بنابراین، بین وضعیت های 

موجود و مطلوب ابعاد تفاوت معنی داری وجود دارد. 

اولویت بندی   )14( جدول  ابعاد:  اولویت  بررسی   13-5
همان طور که  می دهد.  نشان  میانگینشان  بر اساس  را  ابعاد 
رتبه بندی ابعاد نشان می دهد، تعامل مؤثر با نهادهای اجتماعی 
با بیشترین میانگین )3/624( دارای رتبه ی اول و احترام به 
حقوق انسان با کمترین میانگین )3/237( رتبه ی آخر را به 
خود اختصاص دادند. اولویت سایر ابعاد در ستون رتبه ها نشان 
داده شده است. همچنین، با توجه به مقادیر میانگین ابعاد، این 
نتیجه حاصل می شود که ابعاد مورد بررسی از میزان رضایت 

نسبی برخوردارند. 

 شکاف مقدار آماره 
 -521/2 مقدار آماره آزمون

 012/0 داري مقدار معنی
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  جدول 15: میزان عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی جدول 14: اولویت بندی ابعاد هشت گانه 

 رتبه ابعاد  میانگین ابعاد
 اول624/3 تعامل موثر با نهادهاي اجتماعی

 دوم574/3 رفتار اخالقی
 سوم499/3 پاسخگویی

 چهارم 444/3 احترام و توجه به منافع سهامداران
 پنجم 434/3 احترام و توجه به اجراي قانون

 ششم 387/3 زیست پایداري و صیانت از محیط
 هفتم 382/3 هاي سازمان سازي فعالیت شفاف

 هشتم 237/3 احترام به حقوق انسان

مورد  شرکت  در  ساختاری  الگوی  ارائه ی   14-5
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 
با استفاده از نرم افزار LISREL استفاده شده است که با توجه 
محاسبه شده،  نمونه ی  داده های  بر مبنای  اثرگذاری  مقدار  به 
نمودار حاصل از تجزیه و تحلیل معادالت ساختاری به صورت 
زیر حاصل شده است: در نمودار )9 ( مؤلفه های مؤثر بر مفهوم 
مسئولیت اجتماعی و  سؤاالت هر مؤلفه بر اساس پرسش نامه ی 
طرح ریزی شده، مشخص و مسیر هر عامل برای اثرگذاری بر 
مسئولیت اجتماعی و نیز میزان بار عاملی آن و سؤاالت مربوط به 
 P-value و RMSEA هر مؤلفه محاسبه شده است. مقدار آماره
به ترتیب 0/071 و 0/085 محاسبه شده است که این امر بیانگر  
تأیید مدل ارائه شده است. همچنین، مقدار آمار کای دو برابر با 

1030/53 و با درجه آزادی 515 به دست آمده است. 
اثرگذاری  میزان  حاصل  نمودار  از  استفاده  با  می توان  حال 
هر عامل یا مؤلفه بر مفهوم مسئولیت اجتماعی را با استفاده 
در  همان طور که  کرد.  محاسبه  غیرمستقیم  و  مستقیم  اثر  از 
جدول )15( نشان داده شده است، احترام و توجه به اجرای 
قانون باالترین اثر)1/21( را بر مسئولیت اجتماعی در رابطه ی 
مستقیم، و پاسخ گویی کمترین اثر )0/8388( را در مجموع 
دو رابطه ی مستقیم و غیرمستقیم دارد. همچنین، از نمودار 
نهادهای  با  مؤثر  تعامل  مؤلفه ی  بین  که  ساختاری  معادالت 
انسان، پاسخ گویی و  اجتماعی و مؤلفه های احترام به حقوق 
مؤلفه های  بین  و همچنین  سازمان  فعالیت های  شفاف سازی 
پایداری و صیانت از محیط زیست و شفاف سازی فعالیت های 

سازمان ارتباط معنی داری وجود دارد. 

عوامل موثر 
بر مسئولیت 

 اجتماعی

اثر 
 مستقیم

 اثر 
 غیرمستقیم

 اثر 
 کل

07/18388/0*  -16/0=  -1712/0 01/1 پاسخگویی
احترام به 

 حقوق انسان
15/12461/0-  =23/0-  *07/1 9093/0

احترام به 
 اجراي قانون 

21/1 021/1

احترام به 
منافع 

 سهامداران
17/1 0 17/1 

 /.95 0 95/0 رفتار اخالقی
سازي         شفاف

هاي  فعالیت
 سازمان

61/0 
+  )12/0  *07/1 ( 
4092/0  =  )26/0  *08/1 ( 0192/1 

تعامل موثر 
با نهادهاي 
 اجتماعی

07/1 0 07/1 

پایداري و 
صیانت از 

 زیست محیط
08/1 0 08/1 
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نمودار 9: معادالت ساختاری و میزان بار عاملی هریک از عوامل در  مفهوم مسئولیت اجتماعی 

6  بحث و نتیجه گیری  
نشان  کشور  در  انجام شده  مطالعات  کیفی  و  کمی  بررسی 
می دهد که با توجه به جهت گیری بسیاری از شرکت های دولتی 
و خصوصی نسبت به موضوع مسئولیت اجتماعی و اهتمامی 
که از سوی این شرکت ها جهت استقرار و جاری سازی اصول و 

مبانی مسئولیت اجتماعی شرکت ها صورت گرفته است، اما این 
و  مورد توجه سیاست مداران، مدیران  به صورت جدی  موضوع 
کارگزاران دولتی قرار نگرفته است. در باب »اصول« مسئولیت 
اجتم اعی شرکت ها از منظر الگوی ارائه شده از سوی سازمان 
استاندارد جهانی )2011( در کشور پژوهش های کافی انجام 



30

ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال هفتم- شماره 1 - پیاپی 23 - بهار 1396

ت گاز استان مازندران( 
ت ها با رویکرد استاندارد ISO26000 )مطالعه موردی: شرک

ت اجتماعی شرک
ش اصول مسئولی

سنج

راستای  در  شده  انجام  پژوهش های  از  بسیاری  است.  نشده 
علمی  الگوی  مبنای  بر  صرفاً  شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت 
الگوی  مبنای  بر  پژوهشی  کمتر  و  بوده  استوار  آن  رایج  و 
به عبارت دیگر،  استاندارد جهانی مالحظه شده است.  سازمان 
علمی  الگوهای  بر مبنای  انجام شده صرفاً  پژوهش های  تمرکز 
پژوهش  در  در حالی که  است،  بوده  اجتماعی  مسئولیت  رایج 
حاضر تالش شده است تا صرفاً اصول مسئولیت اجتماعی بر 
مبنای الگوی استاندارد جهانی در شرکت مورد مطالعه، مورد 
سنجش قرار گیرد و استفاده از این الگو  می تواند برشی دیگر 
را  اجتماعی شرکت ها  از مسئولیت  بارز دیگری  یا جنبه های 
نشان دهد و از این منظر پژوهش حاضر، پژوهشی تازه است. 
به عبارت دیگر، این پژوهش می تواند خأل تحقیقاتی در راستای 
کند.  اندکی جبران  را  اجتماعی شرکت ها  موضوع مسئولیت 
از منظر دانشگاهی رهیافت پژوهش حاضر، کاماًل  همچنین، 
جدید است و می تواند در توسعه ی دانش علمی و عملی در 
سطح صنعت نفت مفید واقع شود. از منظر علمی، نتایج حاصل 
مورد  می تواند  پژوهشی  متون  سایر  همانند  پژوهش  این  از 
بهره برداری پژوهشگران و محققین، مدیران بخش خصوصی 

و دولتی کشور قرار گیرد.
نظام  به  دستیابی  و  است  پیچیده ای  مفهوم  پاسخ گویی 
پاسخ گویی مناسب از اهداف اصلی اکثر اصالحات بخش دولتی 
بازیگران  بر  که  است  پیش برنده ای  نیروی  پاسخ گویی  است. 
کلیدی فشار وارد می آورد تا در قبال عملكرد خوب، مسئول 
باشند و از عملكرد خوب خدمات عمومی اطمینان حاصل کنند 
بهبود  جهت  ارتباط،  همین  در   .)160 هیوم،1379:  و  )ترنر 
بر اساس این،  و  پذیرد  صورت  اصالحی  اقدامات  باید  بعد  این 
رضایت  مستمر  ارتقای  جهت  در  باید  مطالعه  مورد  شرکت 
به درخواست های  تغییر ساختار رسیدگی  به  اقدام  مشتریان 
مشترکین برپایه  ی اصول و استانداردهای روز  از جمله توجه 
به مفهوم دولت الكترونیک و هوشمندسازی اداری کند و نیز   
)قلمرو  به جامعه  از کارکردهای شرکت  اطالع رسانی مستمر 

جغرافیایی فعالیت( صورت پذیرد. 
مي شود  سبب  که  بنیادي  است  اصولي  انسان،  حقوق  اصول 
آزادي فردي به یک زندگي قابل احترام منتهي شود. آزادي 
به  و دستیابي  و خشونت  بدرفتاري  از  رها شدن  یعني  فردي 
انساني  رفتار  و  قواعد  بر  مبتني  انسان  حقوق  بیان.  آزادي 
براي  گوناگون  فرهنگ هاي  در  که  مشترکي  قواعد  است؛ 

با صلح و آرامش و عدالت  باثبات، توأم  رسیدن به جامعه اي 
به کار مي رود )بیرچ و مون،2009(. در یک جامعه ی کثرت گرا، 
نظرات و عقاید مختلف به وجود می آید و در چنین جامعه ای، 
یک  در  بنابراین،  )استو،1992(.  داشت  خواهد  وجود  تنوع 
برابری  و  صداقت  بر  مبتنی  رفتار  باید  کثرت گرا  حاکمیت 
)شعبانی،1386(، رعایت حقوق اقلیت های دینی و همزیستی 
مسالمت آمیز )قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 1368(، 
پذیرش تعارضات افكار عمومی )عالم،1386(، و شكیبایی در 
اساس   این  بر   باشیم.  را شاهد  )قلی پور،1392(  انتقادها  برابر 
شرکت مورد مطالعه باید با رفتار مبتنی بر صداقت و برابری، 
پذیرش تعارضات افكار عمومی و شكیبایی در برابر انتقادها، 
توزیع عادالنه ی فرصت ها، حفظ و  رعایت حقوق شهروندان، 
انسانی  اصول حقوق  سرلوحه ی  را  انسانی  از حقوق  حراست 

خود قرار دهد. 
تابع قانون قرار دادن دستگاه ها و سازمان های عمومی، زاییده ی 
افكار آزادی طلبی است که حكم می کند افراد در مقابل دولت 
تأمین داشته باشند و مأموران و مقامات اداری نتوانند حقوق 
و آزادی را تضییع کنند. در اصطالح حقوق اداری، رژیمی که 
بر پایه ی اصل حاکمیت قانون باشد، رژیم قانون یا حاکمیت 
قانون)در برابر رژیم یا حكومت پلیسی( می نامند )طباطبایی 
موتمنی، 1383: 401(. براساس این شرکت مورد مطالعه باید 
با رعایت قوانین و اجرای آن از جمله پایبندی به اصول و قوانین 
حاکم شرکت مادر و اسناد باالدستی نظام اداری کشور، توجه 
به موقع به حقوق تمامی ذی نفعان، تالش و تشویق مدیران و 
کارکنان به رعایت قوانین و مقررات از طریق آموزش، کشف 

و تعقیب جرائم توجه بایسته ای به اجرای قانون داشته باشد. 
دولتی،  امور  اداره ی  قانونی  و  حقوقی  ویژگی های  از  یكی 
صیانت از حقوق مردم ا ست )روزنبلوم،1989(. به منظور بهبود 
مسئولیت اجتماعی سازمان های دولتی باید مدیران و کارکنان 
بخش دولتی روابط  مشفقانه ای با مردم و ارباب رجوعان برقرار 
کنند )قلی پور،1392(، مدیران و کارکنان بخش دولتی نسبت 
به نظرات عامه ی مردم حساس بوده و به مصلحت عامه احترام 
دنهارت،1999  و  ویلسون،1887  و  )روزنبلوم،1989  گذارند 
باور  نهادهای دولتی احساس و  و دنهارت و دنهارت،2000(، 
جامعه  محیط  و  ثروت  امانتدار  و  نگهبان  که  باشند  داشته 
ابراهیم،2002(،  هستند )آرمسترانگ، 2008 و عبدالرشید و 
افزایش  را  مردم  به  اطالع رسانی  دولتی حجم  سازمان های  و 
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سرآمد  سازمان هاي  ویلیامز،2004(.  و  )جانسون  دهند 
پاسخ گویی  و  شفافیت  براي  پاسخ گو،  سازمان هایی  به عنوان 
به ذی نفعان خود در قبال عملكردشان باید تعهدات خود به 
مسئولیت اجتماعی را از طریق ارزش هاي خویش ابراز دارند 
تعهدات در سراسر سازمان  این  اطمینان حاصل کنند که  و 
اجتماعی  مسئولیت پذیري  به  این  ترتیب  و  می شوند  جاري 
هم  به طوری که  داشت،  خواهد  دو جانبه اي  مزایاي  آنان  براي 
و  نفع می برد  از رویكرد اخالقی تر و منسجم تر خود  سازمان 
هم جامعه و طرف هاي ذی نفع نیز برداشت بهتري از عملكرد و 
نقاط قوت سازمان خواهند داشت )رویایی،1390(. بر این اساس 
شرکت مورد مطالعه با تالش در جهت وفاداری سازمانی، ارائه 
گزارش های صحیح و بهنگام به مجمع عمومی شرکت مادر، 
نوسازی و توسعه ی تكنولوژی، شفافیت و سالمت در درآمد 
و هزینه ها، امانت داری و حفظ و صیانت از دارایی های شرکت، 
شایسته ساالری در جذب، انتصاب و ارتقا ی توان نیروی انسانی، 
ایجاد اعتماد عمومی نسبت به شرکت، ایجاد مزیت های رقابتی 

به منافع و عالئق سهامداران احترام بگذارد. 
باید بر اساس شرافت و راستی استوار باشد و  خدمات دولتی 
بی طرفی سیاسی قسمت مهمی از یک تصویر مثبت و اخالقی 

از این موضوع است )کایر،2007: 352(.
کرناگان )2000( یكی از  ارزش های غالب در خدمات دولتی 
را ارزش های اخالقی معرفی  می  کند و به زعم وی، ارزش های 
اخالقی می تواند شامل مواردی همچون یكپارچگی و انصاف 
باشد. کوچیاس )2006( بر این باور است که تجزیه و تحلیل 
شكست  شرکت ها و  مصیبت های وارده به آن ها نشان می دهد 
اجتماعی  حساسیت های  و  اخالقی  مسائل  به  توجه  که 
درنهایت، در فرایند تصمیم گیری و تدوین استراتژی، موجب 
افزایش سودآوری شرکت خواهد شد. بر اساس گزارش مجله ی 
این  بر  برتر  شرکت های  عالی  مدیران  درصد   63 فورچون، 
افزایش تصویر مثبت و  باورند که رعـایت اخالقیات، موجب 
شهرت سازمان شده، منبعی برای مزیت رقابتی به شمار می آید 
)کرامر،2007: 1-16(. در همین راستا، شرکت مورد مطالعه 
باید جهت نهادینه کردن ارزش ها و کدهای اخالقی تبیین شده 
از سوی صنعت نفت تالش و پایبندی بیشتری را از خود نشان 

دهد. 
در نظام اداری ایران، روش ها و رویه های موجود عموماً قدیمی 
برای  و تالش  آن ها می گذرد  از طراحی  زیادی  و مدت  بوده 

ایجاد هماهنگی بین روش های انجام کار متناسب با تحوالت 
اجتماعی، نیازهای مردم و ضرورت تسریع در انجام امور کمتر 
صورت گرفته است. روش ها و رویه های مورد عمل دستگاه های 
اجرایی به هیچ وجه پاسخ گوی نیازهای واقعی مردم نبوده و در 
اصل مطرح  به عنوان  به سازمان  توجه  رویه ها  و  این روش ها 
است و هر گونه تغییر در این مورد، قبل از آنكه حل مشكالت 
مردم را مورد توجه قرار دهد بر حفظ منافع و مصالح    سازمان ها 

اندیشیده است )حقیقی،1384: 427(.  
و  بازنگری  باید جهت  راستا، شرکت مورد مطالعه  در همین 
با اتخاذ یک  اصالح فرایندهای انجام کار به طور واقع بینانه و 
فرایندهای  انجام  چگونگی  اطالع رسانی  و  علمی  رویكرد 

سازمانی به تمام ذی نفعان اقدام کند. 
سازمان  سوی  از  همواره  محیط زیست  از  صیانت  و  پایداری 
ملل متحد )2000( به عنوان یكی از اهداف »توسعه ی هزاره« 
با  ارزشی  و  باور  نهادینه کردن  و  ایجاد  و  است  شده  مطرح 
عنوان »صیانت و پایداری از محیط زیست« نیازمند شكل گیری 
همچون  انسانی  نگرانی های  برابر  در  عمومی  آگاهی های 
محیط زیست است و این مهم میسر نخواهد شد، مگر اینكه 
صیانت از محیط زیست به عنوان یک باور و رفتار ملی و جهانی 
نزد جوامع و به ویژه جوامع در حال توسعه در آید. بیشتر کشورها 
به اصول توسعه ی پایدار متعهد شده اند، ولی پیشرفت مناسبی 
سطح  در  زیست محیطی  منابع  نابود شدن  از  جلوگیری  در 
جهانی نداشته اند و دستیابی به این هدف نیازمند توجه بیشتر  
بر جنبه های فرهنگی و ارتقا ی سطح آگاهی ملت ها و دولت ها 
 به ویژه کشورهای در حال توسعه جهت صیانت از محیط زیست 
ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون   50 اصل  در  است. 

)1368( آمده است:  
ایران، حفاظت محیط زیست که نسل  »در جمهوری اسالمی 
امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی 
از این رو،  می شود.  تلقی  عمومی  وظیفه ی  باشند،  داشته 
فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا 
تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است«. در 
سند چشم انداز 1404 جمهوری اسالمی ایران بر پایدارسازی 
فرایند توسعه با تكیه بر حفاظت از محیط زیست و بهره برداری 
بهینه از منابع تأکید شده است. در ماده   ی شش قانون حفاظت 
و بهسازی محیط زیست )1353( بر جلوگیری از تخریب مسیر 
همچنین،  است.  شده  تأکید  مراتع  و  جنگل ها  رودخانه ها، 
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بهسازی  و  قانون حفاظت  اجرایی  آیین  نامه ی  ماده ی 25  در 
محیط زیست )1354( بر اجرای برنامه های آموزشی مربوط به 
مسائل حفاظت و بهسازی محیط زیست تأکید شده است. در 
کلی محیط زیست  ماده ی 12 سیاست های  در  راستا،  همین 
و  ترویج  و  محیط زیست  اخالقی  منشور  تدوین  بر   )1394(
شده  توجه  زیست محیطی  اخالق  و  فرهنگ  نهادینه سازی 
 است. عراقی )1395( مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران معتقد 
است، توسعه ی گاز رسانی در حفاظت از محیط زیست تأثیر 
 بسزایی دارد و توسعه ی گاز رسانی و جایگزینی آن با سوخت 
سطح  در  مصرف  بهینه سازی  جهت  در  تالش  تقطیر،  میان 
شرکت  خارج  و  داخل  در  هدر رفته  گازهای  کنترل  و  کشور 
می رود  به شمار  محیط زیست  از  حفاظت  راهكارهای  از جمله 
)شبكه ی اطالع رسانی نفت و انرژی، تاریخ مراجعه به سایت: 
14 ژوئن 2016 ساعت 00:23(. بنابراین، شرکت مورد مطالعه 
و  ایمنی  یكپارچه ی  مدیریت  سیستم  استقرار  طریق  از  باید 
محیط زیست )HSE-MS( و تعیین ریسک پروژه های گازرسانی 

نسبت به صیانت از محیط زیست همت گمارد. 
اذعان  باید  اجتماعی  نهادهای  با  مؤثر  تعامل  بعد  در خصوص 
نهادهای  و  سازمان ها  با  مواجهه  و  تعامل  هرگونه  که  داشت 
و  ابهام  هرگونه  از  عاری  باید  مورد   مطالعه  شرکت  در  دیگر 
روابط شفاف  باشد. همچنین، مشارکت در طرح های اقتصادی، 
ارتقای سطح  در  مشارکت  خیریه،  امور  و  عمرانی  اجتماعی، 
رفاه عمومی، ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت، اولویت در 
این  تعامل  اصول  از  براساس رضایت مندی  استمرار همكاری 
شرکت با نهادهای اجتماعی دیگر در شرکت باید مورد توجه 

قرار گیرد.

منابع 
1- پایگاه خبری تحلیلی نفت ایران و جهان )نفت نیوز(   به 

 www.naftnews.net :آدرس
حكومت داری،   .)1379( دیوید.  هیوم،  و  مارك  ترنر،   -2
مرکز  انتشارات  )مترجم(،  منوریان  عباس  توسعه،  و  مدیریت 

آموزش مدیریت دولتی. 
جامعه پذیری  تأثیر  بررسی   .)1392( منصور.  حقیقتیان،   -3
سازمانی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان )مورد مطالعه شرکت 
نفت کرمانشاه(، مجله ی جامعه شناسی کاربردی،  سال بیست 

و چهارم ، شماره ی 3. 

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

سایه   .)1386( مهرانگیر.  یقین لو،   . مریم  عراقي،  خلیلي   -5
روشن هایي از مسئولیت پذیري مسئولیت  اجتماعي شرکت ها، 

سال پانزدهم، شماره 144.
ابعاد  تأثیر   .)1394( کامیار.  کاوسی،   . احمد  راه چمنی،   -6
روی  بر  مصرف کننده  اعتماد  و  سازمان  اجتماعی  مسئولیت 
شهرت سازمان، دو فصلنامه راهبردهای بازرگانی، دوره ی 2، 

شماره ی 5.   
7- رویایی، رمضانعلی. )1390(. بررسی نقش مدیران فرهنگی 
در ارتقاي مسئولیت اجتماعی بررسی موردي )مدیران تک پست 
سازمان صدا و سیما(، پژوهش نامه ی علوم اجتماعی، سال سوم، 

شماره ی سوم. 
سیدعباس زاده،   . حسن  قالوندي،   . وحید  سلطانزاده،   -8
بین جامعه پذیري  ترکیبي  میرمحمد.)1394(. روابط ساده و 
کارکنان  مورد  اجتماعي)مطالعه  مسئولیت پذیري  و  سازماني 
دانشگاه ارومیه(، فصلنامه ی رهیافتي نو در مدیریت آموزشي، 

دوره ی 6 ، شماره ی 1. 
9- سند چشم انداز 1404 جمهوری اسالمی ایران. 

10-  سیاست های کلی محیط زیست، مصوب 1394. 
آدرس: به  )شانا(  انرژی  و  نفت  اطالع رسانی  شبكه ی   -11 

 . www.shna.ir

انتشارات  اساسی،  حقوق   .)1386( قاسم.  شعبانی،   -12
اطالعات.  

اداری،  حقوق   .)1383( منوچهر.  موتمنی،  13-طباطبایی 
انتشارات سمت.

14- عالم، عبدالرحمن. )1386(. بنیادهای علم سیاست، نشر 
نی. 

مشاور  حوزه ی  با  آشنایی   .)1395( هوشنگ.  فضلی،   -15
اجتماعی وزیر نفت، حوزه ی مشاور اجتماعی وزیر نفت. 

16- قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مصوب 1368. 
مصوب  محیط زیست،  بهسازی  و  حفاظت  قانون   -17

1353/03/28 و اصالحیه ی 1371/08/24. 
18- قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386. 

اداری:  نظام  )1392(. چالش های  اله.  پور، رحمت  قلی   -19
بررسی موردی ایران، انتشارات دانشگاه تهران. 

20 - AbdulRashid, M.Z. and Ibrahim, S.(2002). 



ن( 
درا

ازن
ن م

ستا
ز ا

 گا
ت

رک
 ش

ی:
ورد

ه م
الع

مط
( I

SO
26

00
0 

ارد
اند

ست
د ا

كر
روی

 با 
 ها

ت
رک

 ش
عی

تما
 اج

ت
ولی

سئ
ل م

صو
ش ا

نج
س

33

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
ل نا

فص
13

96
ار 

 به
- 2

3 
پی

پیا
 - 

1 
اره

شم
م- 

هفت
ل 

سا

Exective and Management Attituse Toward Corporate 
Social Responsibility in Malaysia, Corporate
 Governance.
21- Armstrong, M.(2008). Strategic Human Resource 
Management: A Guide to Action, Kong Page limited, 
London. 
22- Birch, D. and Moon, J.(2009). Introduction Special 
Issue on Corporate Social Responsibility in Asia, 
Journal of Corporate Citizenship, 13.
23- Boonstoppel, A.(2011). The Relationship Between 
Corporate Social Responsibility and Financial 
Performance: an Empirical Study of Companies
 Included in the Dow Jones Sustainability Index,
Master Thesis, Erasmus University Rotterdam, 
Erasmus School of Economics, Accounting, Auditing 
and Control. 
24- Cayer, N.J.(2007). Handbook of Public 
Administration: Public Personnel and Labor Relations, 
Taylor & Francis Group. 
25- Cochius, T.(2006). Corporate Social Responsibility 
in Dutch SMEs: Motivations and CSR Stakeholders. 
Maastricht, Maastricht.
26- Cramer, J.M.(2007) “Organising Corporate Social 
Responsibility in International Product Chains”,
 Journal of Cleaner Production.
27- Coupland, C.(2006). Corporate Social and
 Environmental Responsibility in Web-Based Reports:
 Currency in the Banking Sector?, Critical Perspectives 
on Accounting, 17.
28- Denhardt, R.B and Denhardt, J.V.(2000). The New 
Public Service: Serving Rather than Steering, Public 
Administration Review, Vol.60, No.6.
29- Denhardt, R.B.(1999). The Future of Public
 Administration, Public Administration & 
Management: An Interactive Journal.
30- Johnson, I.M. and Williams, D.A. and Baxter, 
G.(2004). Impact evaluation, Professional
 practice and policy making, New library world, 
Vol.105, No.1196/1197.
31- Fleming, M.(2011). What is Safety Culture? Rail 
way Safety Ever Green House, Available at: www.
google.com \ rwf\.
32- Godfrey, P.C. and Hatch, N.W.(2007). Researching 
Corporate Social Responsibility: An Agenda for the 

21st Century, Journal of Business Ethics, 70.
33- Harrison, J.S. and Freeman, R.E.(1999).
 Stakeholders, Social Responsibility and Performance: 
Empirical Evidence and Theoretical Perspectives, 
Academy of Management Journal, 42(5).
34-Kernaghan, K.(2000). The Post-bureaucratic 
Organization and Public Service Values, International
 Review of  Administration Scinces, V0l.66, No.1, 
Published by: SAGE. 
35- Mallin, C.A.(2006). Handbook on International 
Corporate Governance: Country Analysis, Edward
 Elgar, Cheltenham.
36- McKinley,A.(2008). The Drivers and Performance 
of Corporate Environmental and Social Responsibility 
in the Canadian Mining Industry, Master Thesis
 Geography Department and Center for Environment 
University of  Toronto.  
 37- McWilliams, A. and Siegel, D. and Wright, P. 
M.(2006). Corporate Social Responsibility: Strategic 
Implications. Journal of Management Studies, 43(1). 
38- Mehralian, P.(2016). The Effects of Corporate 
Social Responsibility on Organizational Performance 
in the Iranian Pharmaceutical Industry: The Mediating 
Role of TQM, Journal of Cleaner Production 135, 25. 
39- Molina, M.(2010). The Corporate Role in a
 Changing Society: A Model of Sense Making and of 
Firm Characterization, PHD Thesis, Business School,
 UniVersidad Ramon Lull. 
40- Rosley, C. and Eugnio, P. and Silva, T.(2016).
Corporate Social Responsibility: A Case Study in 
Subsidiaries from Brazil and China, Journal of 
Technology Management and Innovation 10(3). 
41- Stowe, K.(1992). Good piano wont play bad
 music: Administrative reform and good governance, 
Public Administration, Vol.70.   
 42- Turker, D.(2009). Measuring Corporate Social 
Responsibility: A Scale Development Study Journal of 
Business Ethics 85(4). 
43- Visser.W.(2011). The Age of  Responsibility: CSR 
2.0 and the New DNA of Business, John Wiley & Sons 
Ltd.
44- Wilson, H. (1887). Strength is ignorance; slavery is 
freedom: Management culture in modern
 organizations, Journal of Management Studies, 30 (4). 




