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   سنجش وضعیت و تحلیل شکاف عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکتی

چکیده

حامد محمدی* ،دکتری مدیریت دولتی و کارش�ناس منابع انس�انی ش�رکت گاز مازندران   حس�ین عرب ،کارشناسارش�د مدیریت دولتي و رئیس روابطعمومی
شرکت گاز استان مازندران

اطالعات مقاله

ه��دف اصلی پژوهش حاضر 1س��نجش وضعیت و تعیین ش��کاف بین وضعیت موج��ود و مطلوب ابعاد و
تاریخ ارسال به د   اور98/09/26 :
مولفههای موثر بر مسئولیت اجتماعی در شرکت گاز استان مازندران است و انجام این پژوهش در شرکت
تاریخ پذیرش د   اور99/01/21 :
مورد مطالعه بس��یار حائز اهمیت است ،زیرا ش��رکت گاز میتواند در بهبود رفاه اجتماعی مردم در سطح
روستاها و شهرها ،ترویج فرهنگ ایمنی نزد مردم و حفاظت و صیانت از محیطزیست در انجام پروژههای
گازرس��انی نقش بارزی را ایفا كند .فلس��فهي پژوهش حاضر از نوع اثباتگرایی اس��ت .پژوهش حاضر از
حیث هدف ،کاربردی و از حیث راهبرد ،یک پژوهش پیمایشی است .روش پژوهش از نوع ترکیبی است.
پژوهش حاضر از آن حیث کمی اس��ت که ابعاد و مولفههای موثر بر مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ،مورد
س��نجش و آزمون قرار میگیرند و از آن حیث کیفی اس��ت که جهت آشنایی و آموختن دیدگاه خبرگان
و کس��ب اطالعات الزم در مورد شناس��ایی ابعاد و مولفههای موثر بر مسئولیت اجتماعی در شرکت مورد
واژگان کلید ی:
مطالعه از روش مصاحبه اس��تفاده شده اس��ت .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که بین وضع موجود و
مس��ئولیت اجتماعی ،مس��ئولیت اجتماعی
مطلوب مؤلفهها و ابعاد مسئولیت اجتماعی در شرکت مورد مطالعه شکاف معنیداری وجود دارد.
شرکتی ،تحلیل شکاف ،سنجش وضعیت.
مقدمه

مسئولیت اجتماعی شرکتی ،مجموعه مسئولیتهای یک سازمان نسبت به
جامعه است که در این راستا ،سازمان تالش دارد تا زندگی افراد ذینفع بهبود
یافته و در محیط بیرونی تغییرات مثبت ایجاد كند .بهعبارت دیگر ،مسئولیت
اجتماعی ابزاری اس��ت که موجب افزایش مش��روعیت اجتماعی س��ازمان
میش��ود ]1[.جدایی س��ازمان از محیط اجتماعی و مشغول شدن مدیران
به اهداف س��ازمان و بیالتفاتی آنان به مس��ائل اجتماعی موجب گش��وده
ش��دن مبحثي جدید در مدیریت شد که آن را مس��ئولیت اجتماعی 2نام
نهادهان��د .مدی��ران باید از جزءنگری و ش��یفتگی صرف نس��بت به اهداف
س��ازمانی خود دست بردارند و اهداف جامعه و کشور را بهعنوان راهنمای
خود در تالشهایش��ان فراراه قرار دهند .مس��ئولیت س��ازمانها نسبت به
جامعه و عامه مردم فراتر از ارائه خدمت و تهیه کاالس��ت و این مسئله در
برابر مس��ئولیت آنان نسبت به مش��تریان و فرادستانشان از اولویتی باالتر
برخوردار اس��ت ]2[.اقتصاددانان کالسیک معتقدند که مسئولیت شرکت
تنها افزایش ارزش س��هامداران اس��ت .با اینحال ،دس��تیابی به این هدف
نباید منافع جانبی منفی را برای دیگر س��هامداران و جامعه منجر ش��ود.
س��ازمانها بخش��ی از جامعه را تش��کیل میدهند و در این راستا ،تئوری
ذینفعان بیان میکند که بهتر است یک سازمان روابط خود را با ذینفعان
مدیری��ت کن��د و در اینصورت در ط��ول زمان موفقتر خواه��د بود]3[.
س��ازمانها باید با اجرای ارزشها و استانداردهای رفتاری نظیر برنامههای
اخالقی و ابتکارات مس��ئولیت اجتماعی شرکتی ،بتوانند عملکرد سازمان
و نق��ش آن را در جامعه تضمین كنند ]4[.س��ازمانها بهعنوان حلقههای

تاریخ ارسال نویسند   ه98/09/11 :

واس��ط بی��ن فرد و جامعه ،یک��ی از اجزای بنیادین پیکره اجتماعی بش��ر
ام��روزی بهش��مار میآیند که بهمنظور بقا و ادام��ه فعالیت خود به جامعه
نیازمندند ،در این ارتباط س��ازمانهای پیشرو توجه به ارائه خدمات نوین
اجتماع��ی را در راس فعالیتهای خود ق��رار دادهاند ]5[.در آلمان یکی از
اقدامات اصلی دولت ،پیادهسازی مفهوم مسئولیت اجتماعی در موسسات
دولتی است .در هلند یکی از وظایف اصلی دولت ،اقدامات مسئوالنه است.
در کش��ورهایی مانند فرانسه ،انگلس��تان و بلژیک ،دولتها اهدافی را برای
ت��دراک (خرید) پایدار/س��بز تعیی��ن کردهاند .این روش در س��ازمانهای
دولتی نش��اندهنده دوگانگی نقش آنها در ارتباط با مس��ئولیت اجتماعی
اس��ت ]6[.انتقادها در صنعت نفت و گاز ،طیف گستردهای از مسائل را در
حوزه مسئولیت اجتماعی شامل میشود و از جمله اتهامات وارده این است
که ثروت نفت باعث افزایش فساد و درگیری شده و دولتهای سرکوبگر
با همکاری نیروهای امنیتی موجب نقض حقوق بشر شدهاند و شکایات در
مورد اثرات منفی زیس��تمحیطی از پروژههای نفت و گاز ،منجر به آسیب
زیس��تمحیطی و تاثیرات بهداش��تی و معیش��تی بر جوامع محلی شده و
موجب افزایش آگاهی از مسائل زیستمحیطی در مورد نقش صنعت نفت
و گاز در تغییرات اقلیمی شده است]8[.
از ابتدای سال  1395تاکنون  71پروژه با  660میلیارد ریال اعتبار در حوزه
مس��ئولیتهای اجتماعی از س��وی وزارت نفت به مردم تحویل داده شده
اس��ت ،که ارزش واقعی این پروژهها از نظر سرمایه حدود یکهزار و 500
میلیارد ریال برآورد میشود ،که از این تعداد پروژه 41 ،مورد آموزشی16 ،
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مقاالت کاربرد ی/مروری

مورد ورزشی 4 ،مورد راه 5 ،مورد بهداشت و درمان و  5مورد نیز خدماتی
ب��وده اس��ت ]9[.امروزه خدم��ات در صنع��ت گاز دارای اهمی��ت فراوانی
اس��ت ،هر چن��د با چالشهای فراوانی نیز روبروس��ت و با افزایش س��طح
آگاهی کارکن��ان ،مردم و جامعه آنها خواس��تار خدمات باکیفیت مطلوب
هس��تند .خدمات ش��رکت گاز از دیدگاه قانونی و اخالقی باید پاسخگوی
کیفی��ت انرژی گاز در حوزههای ایمنی مش��ترکین ،ارائه گاز ایمن و پاک
به جامعه ،گاز بهای مصرفی و ارتقا س��طح آگاهی شهروندان باشد .شرکت
گاز میتواند بیش��ترین تاثیر را در حوزه مسئولیت اجتماعی داشته باشد،
زیرا نقش ش��رکت گاز در ایجاد رابطه بین جامعه ،مردم و ش��رکت بسیار
حائز اهمیت اس��ت و ش��رکت گاز میتواند در بهب��ود رفاه اجتماعی مردم

در س��طح روستاها و ش��هرها ،ترویج فرهنگ ایمنی نزد مردم و حفاظت و
صیانت از محیطزیس��ت در انجام پروژههای گازرس��انی نقش بارزی را ایفا
كند .در ش��رکت گاز اس��تان مازندران با توجه به حجم عملیات گازرسانی
و بهمنظ��ور ارائ��ه خدمات مطل��وب و بههن��گام به جامعه و ش��هروندان،
جهتگیری راهبردی این شرکت در راستای افرایش رفاه اجتماعی و نقش
انرژی گاز در توس��عه پایدار این اس��تان ،ضرورت انتخاب موضوع پژوهش
در این ش��رکت را نش��ان میدهد .در خصوص نوآوری پژوهش حاضر باید
اذعان داش��ت که بسیاری از پژوهشهای انجام ش��ده در کشور ،صرفا در
سازمانها و بنگاههای تولیدی انجام شده و کمتر پژوهشی بر سازمانهای
خدماتی متمرکز ش��ده است .از اینرو ،با مراجعه به پایگاههای اطالعاتی و

 1احصاي عوامل از طریق مطالعه مبانی نظری تحقیق

محمدی و حکیمی ()1396
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سازمان استاندارد جهانی ()2010
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جامعه
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استاندارد گزارش پایداری ()2000

عوامل

سازمان (2004) ISM

تحقیقات پشتیبان

آرمستراگ()2008
ها()2016

نظریه پشتیبان

*

*

*

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 174


فصلنامههای مدیریتی داخل کش��ور ،پژوهشهایی که به موضوع سنجش
ابعاد و مولفههای مسئولیت اجتماعی در صنعت گاز ایران بپردازد ،مشاهده
نش��د ،حتی مطالب مفید و منس��جم راجع به موض��وع پژوهش حاضر در
صنعت گاز ایران ،بس��یار کمیاب اس��ت .از این منظ��ر یافتههای پژوهش
حاضر میتواند اندکی در توسعه ادبیات مسئولیت اجتماعی در صنعت گاز
ایران موثر بوده و خال تحقیقاتی در این صنعت را نیز اندکی جبران كند.
 -2مروری بر مبانی نظری و پیشینهي پژوهش

مس��ئولیت اجتماع��ی یک��ی از بحثبرانگیزتری��ن فلس��فههای مدیریتی
است[ ]11و علت اینکه ش��رکتها ،موضوع مسئولیت اجتماعی را دنبال
میکنند این اس��ت که تعریف روش��نی از مس��ئولیت اجتماعی نداشته و
س��ازمانها عالقه زیادی ب��ه انتخ��اب موضوعات و رویکرده��ای مختلف
دارند و اینها دالئلی هس��تند ب��رای درک بهتر اینکه چگونه ش��رکتها،
ایده مس��ئولیت اجتماعی را تفسیر میکنند و آنها را بهکار میگیرند]12[.
موضوع مس��ئولیت ش��رکتها تحت نامهای بس��یاری از جمله استراتژی
بشردوستی ،3شهروندی شرکتی ،4مسئولیت اجتماعی و دیگر نامها تعریف
شده است ]13[.با توجه به نامهای مطرح شده میتوان بیان داشت که هر
یک از آنها دیدگاه خاصی در مورد نقش س��ازمان در جامعه دارد .در حال
حاضر ،پارادایم غالب که اساس مسئولیت اجتماعی شرکتها است ،بر ایجاد
"ارزش مش��ترک "5متمرکز است ]14[.امروزه مسئولیت اجتماعی شرکتی
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﮔﺰارهﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﻲﺗﻮان اﻟﮕـﻮي ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ
ساختار
تعریف،
مورد
ﻣﻲﺷﻮاماد ،در
گیرد،
قرارﻛﻪمی
بررسی
مورد
وسیع
بهطور
ابعاد،ﺑﻌﺪ )ﺳﺎزه(
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 9
ﺮاﺣﻲ ﺷﺪه
اﻟﮕﻮي ﻃ
ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﻧﺸﺎن داد و
ﺷﻜﻞ1
ﭘﮋوﻫﺶ را در
و  26ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻳﻚ ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻤﻲ و درﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮالﻫﺎ اﺳﺖ:
و اصول آن هنوز هیچ توافقی وجود ندارد ]15[.مسئولیت اجتماعی بر این
ﺳﺆال اول ﭘﮋوﻫﺶ :ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ وﺿﻌﻴﺖ اﺑﻌﺎد و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺷـﺮﻛﺖ ﻣـﻮرد
بنیادینﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ
دﻫﺪ؟ است که یک قرارداد اجتماعی بین شرکت و جامعه
اس��توار
فرض
ﺳﺆال دوم ﭘﮋوﻫﺶ :ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲداري را ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب اﺑﻌﺎد و ﻣﻮﻟﻔـﻪﻫـﺎي
مش��روعیت و کسب اجازه از جامعه،
ﻣﻮردبراي
تها
ش��رک
دارد و
حصولدﻫﺪ؟
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺷﺮﻛﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در
وجودﻮﻟﻴﺖ
ﻣﺴﺌ
ﺳﺆال ﺳﻮم ﭘﮋوﻫﺶ :ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري را در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪاي اﺑﻌـﺎد و ﻣﻮﻟﻔـﻪﻫـﺎي ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ
ملزم به انجام رفتارهایی هس��تند که مطابق با انتظارات گروههاي مختلف
*

*

*

*

ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري

ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ

*

* *

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ

*

ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻐﻠﻲ

*

آﻣﻮزش

اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
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رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻨﻲ
ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﻫﺪر رﻓﺖ ﮔﺎز
ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ
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ﻛﻴﻔﻴﺖ
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جامعه باش��د ]16[.مسئوليت اجتماعي شركتي ،يك روش مديريتي است
كه از راه ارتباط اخالقي و ش��فاف ش��ركت با تم��ام ذينفعان ،همچنين با
كس��اني كه در تعيين اهداف ش��ركت دخيل هس��تند ،تعريف ميشود و
بر توس��عهي پايدار جامعه ،حفاظت از محيطزيس��ت و منابع طبيعي براي
نسلهاي آينده ،پذيرش تغيير و پيشبرد كاهش مسائل اجتماعي هماهنگ
اس��ت ]17[.طب��ق نظر کمیس��یون اروپ��ا( )2011مس��ئولیت اجتماعی
ش��رکتها عبارت اس��ت از مس��ئولیت ش��رکتها در قبال پیامدهای آنها
بر جامعه ]18[.کارول( )1979معتقد اس��ت که تکلیف اجتماعی هر بنگاه
را می توان از چهار منظر مش��اهده كرد که پرداختن به آنها موجب ارتقای
کیفیت ش��هروندی هر بنگاه میشود که این چهار منظر عبارتند از :منظر
اقتصادی ،منظر حقوقی ،منظر اخالقی و منظر بشردوستی (نوع دوستی) و
در ادامه بیان می کند که این چهار منظر کامال از یکدیگر جدا نيستند و هر
یک بهمثابه یک زنجیره است که در یک طرف آن دغدغههای اقتصادی و
در سوی دیگر دغدغههای اجتماعی نهفته است ]19[.مولفههای مسئولیت
اجتماعی طبق اس��تاندارد مسئولیت اجتماعی ایزو 26000عبارت است از:
پاسخگویی ،احترام به حقوق انسان ،احترام و توجه به اجرای قانون ،احترام
به مناف��ع و عالیق س��هامداران ،رفتار اخالقی ،شفافس��ازی فعالیتهای
سازمان ،پایداری و صیانت از محیطزیست ،تعامل با سازما ن های اجتماعی.
اصول مس��ئولیت اجتماعی بر اساس اس��تاندارد گزارش پایداری()2000
ش��امل س��ه محور اصل��ی اقتص��ادی ،اجتماعی و محیطزیس��تی اس��ت.
آرمس��ترانگ( )2008در حمایت از مس��ئولیت اجتماعی سازمان ،اصولی
همچون جذابیت اخالقی ،پایداری ،مجوز اقدام و خوشنامی را مورد توجه
ق��رار میدهد ]20[.یافتهه��ای پژوهش حس��اسیگانه و برزگر( )1392با
عنوان "ارائهی مؤلفهها و شاخصهای بُعد اجتماعی مسئولیت شرکتها و
وضعیت موجود آن در ایران" بیانگر آن اس��ت که مهمترین مولفههای بعد
اجتماعی از نظر انتظارات ذینفعان عبارتند از :اخالق کس��بوکار ،فساد و
رشوهخواری و مشارکت در توس��عهی جامعه و همچنین بیشترین افشای
اجتماعی در وضعیت موجود گزارشهای ش��رکتها عبارتند از :مولفههای
کار و کارکن��ان ،مش��تریان و مصرفکنن��دگان .در مجموع ،س��طح پایین
افش��ای بعد اجتماعی در شرکتهای ایرانی نش��اندهندهی شكاف باالی
وضعیت موجود از انتظارات جامعه اس��ت و مستلزم وجود مقررات ،الزامات
و اس��تانداردهای مناسب در حوزهی گزارش��گری و افشای شرکتها برای
پاس��خگویی به انتظارات ذینفعان و جامعه اس��ت ]21[.یافتههای پژوهش
شفائییامچلو ،ابیلی و فرامرزقراملکی( )1395گویای آن است که وضعیت
مسئولیت اجتماعی در دانشگاه تهران چندان مطلوب و رضایتبخش نیست
و وضعیت مس��ئولیت اجتماعی دانشگاه در چهار حوزه دانشگاه مسئول به
لح��اظ اجتماعی و زیس��تمحیطی ،مدیریت اجتماعی دانش و مش��ارکت
اجتماعی و حمایت از توس��عه پایدار ،آموزش معتبر و مسئوالنه حرفهای و
شهروندی نیز در وضعیت مطلوب قرار نداشته و نیازمند بهبود است]22[.
پژوهش محمدی و حکیمی( )1396با عنوان س��نجش اصول مس��ئولیت
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اجتماعی ش��رکتها با رویکرد اس��تاندارد ایزو 26000نش��ان میدهد که
تمامی ابعاد ،بهعنوان عوامل تاثیرگذار بر اس��تقرار اس��تاندارد مس��ئولیت
اجتماعی در ش��رکت مورد مطالعه در حد متوسط قرار داشته و با وضعیت
مطلوب فاصله دارند و براس��اس رتبه بندی انجام شده ،بعد آمادگی تعامل
موثر با نهادهای اجتماعی در شرکت مورد مطالعه ،رتبه اول و بعد آمادگی
احترام به حقوق انس��ان با میانگین ،رتبه آخر را بهخود اختصاص دادهاند.
[ ]23نتایج پژوهش راس��لی( )2016با عنوان بررس��ی مفاهیم مسئولیت
اجتماعی شرکتها توس��ط تولیدکنندگان نشان داد که پروژه های توسعه
در این ش��رکت به حدود ش��ش حوزه اصلی تقس��یم میش��ود :برتری در
آموزش ،برنامه های مش��ارکت اجتماعی ،کارآفرینی ،مس��ئولیت اجتماعی
ش��رکتها ،انجام کاره��ای داوطلبانه و حفاظت .تمام ای��ن پروژهها نمونه
موف��ق و انتق��ادی در رابطه با تجم��ع ارزش آنها به جامع��ه ارائه تجزیه و
تحلی��ل ،در نتیجه حصول اطمینان از نتایج مناس��ب هس��تند .ش��رکت

سیسکو 6در حوزه مسئولیت اجتماعی خود ،اقداماتی را در پنج بعد تبیین
کرده اس��ت ]24[.گزارش مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت سیسکو()2015
ش��امل این موارد اس��ت :حکمرانی و مدیریت پای��دار (حکمرانی و اخالق،
مدیریت ریس��ک ،حقوق بش��ر) ،کارکنان (مش��ارکت ،تن��وع و همکاری،
رهبری ،توسعهی کارکنان شامل مس��یر شغلی ،آموزش ،پاداش ،ایمنی و
امنیت محیط کار ،انعطافپذی��ری محیط کار) ،جامعه (نامزدهای انتخاب
برای اس��تخدام ،تربیت افراد ،پش��تیبانی از آموزش و پرورش غیرانتفاعی،
توانمن��دی اقتصادی بر مبنای حمایت از مش��ارکت مال��ی و کارآفرینی و
اش��تغال ،قابلیت دسترس��ی به محصول ،مراقبتهای بهداش��تی ،نیازهای
انس��انی و فاجعه بحرانی ،7تنوع عرضهکننده) ،محیط (بهرهمندی از نیروی
خورشیدی ،پایان عمر محصول100 ،درصد بازگشت محصول) ،زنجیرهی
تامین (حقوق بش��ر و زنجیرهی تامین توس��عهیافته شرکت ،ترویج تنوع و
گنجاندن عرضهکننده ،یافتن منابع شیوههای اخالقی)]25[.

 2حوزههایی که باید در قراردادها مورد توجه قرار گیرند و سواالتی برای ارزیابی قرارداد در هر حوزه
مقوله اصلی

مقوله فرعی

مسئولیت نسبت به کیفیت

الکترونیکی كردن خدمات ،کاهش زمان حضور امدادگران ،بهبود انجام کارگروهی ،بهبود دانش کارکنان در زمینه نظامهای نوین مدیریتی

تعهد نوعدوستانه

خط اختصاصی رایگان برای صنایع بومی استان

مسئولیت مالی و اقتصادی

بهبود روابط مالی با شرکت مادر ،تامین منابع مالی قبل از اجرای پروژهها ،پرداخت بهموقع مطالبات پیمانکاران
الزام پیمانکاران بهداشتن گواهینامه ایمنی ،افزایش دقت و صحت در برآورد مبلغ اولیه پیمانها ،اخذ مجوزهای قانونی قبل از اجرای طرحهای
مسئولیت حقوقی و قانونی
گازرسانی ،احراز مالکیت متقاضیان استفاده از گاز طبیعی
ایمنی ،بهداشت و سالمت کارکنان تامین البسه حفاظت فردی ،کارت سالمت نیروها (معاینه شغلی) ،در اختیار قرار دادن تجهیزات طب صنعتی به کارکنان در معرض بیماریهای
خاص
ساختار سازمانی
پایین بودن پایه سازمانی برخی سمتها
آموزش

برگزاری دور ه آموزشی  HSEبرای نیروهای پیمانکاری ،بهبود مهارتهای فنی و نگرش کارکنان ،پرورش و تربیت مدیران آینده

تشویق سازمانهای اجتماعی
استمرار خدمترسانی به سازمانهای خدماترسان جامعه ،بهبود تعامل بین دستگاهی در سطح استان
افزایش آگاهی مشترکین در استفاده ایمن از انرژی گاز ،تغییر ادراک مشترکین در زمینه مصرف بهینه گاز طبیعی ،اطالعرسانی بهموقع در
تبلیغات مسئوالنه
خصوص انجام مناقصات
مدیریت بحران
افزایش آمادگی شرکت در مواجه با بحرانها
کنترل محصوالت و اجناس گازرسانی با استانداردهای مربوطه ،کنترل جهت نگهداشت صحیح تاسیسات در حال بهرهبرداری ،کاهش هدررفت
مسئولیت فنی و عملیاتی
گاز طبیعی و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و ناگوار ،استفاده پیمانکاران از تجهیزات سالم ،امکانسنجی اجرای پروژههای گازرسانی ،انجام
اقدامات پیشگیرانه تعمیرات
تامین آسایش شهروندان از طریق کاهش تراکم خودروها ،تامین آسایش شهروندان از طریق کاهش آلودگی صوتی ایستگاهها ،رعایت حریم
مسئولیت اخالقی
شخصی مشترکین ،ارائه خدمت به شهروندان با حسننیت و باکمال بیطرفی
مسئوولیت نسبت به محیطزیست
مدیریت کربن و انرژی ،بهبود و مرمت مسیر اجرای پروژهها
بهبود روابط کار

کاهش مشکالت فردی ،سازمانی و اجتماعی کارکنان

توسعه شایستگیها

شفافیت در ارتقاي شغلی کارکنان ،وجود رویکرد نظاممند در تبیین نظام جانشینپروری

تعامل موثر صنعت و دانشگاه

همکاری با دانشگاههای محلی و کشوری جهت انجام تحقیقات کاربردی
مقولههای احصا شده از طریق مصاحبه با پیمانکاران پروژههای گازرسانی

82

مقوله اصلی

مقوله فرعی

مسئولیت حقوقی و قانونی

اخذ مجوزهای قانونی و انجام استعالم از ادارات ذیربط قبل از اجرای طرحهای گازرسانی

مسئولیت مالی و اقتصادی

روند طوالنی تایید صورت وضعیتها از دفاتر نظارت تا امور مالی

مسئولیت اخالقی

احترام و تکریم به پیمانکاران

مسئولیت فنی و عملیاتی

نظارت مستمر مسئولین و ناظران پروژهها از روند اجرای پروژههای گازرسانی

مسئولیت مالی و اقتصادی

وجود برنامههای مدون و سازوکارهای نظارتیضدفساد مالی و اقتصادی
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صنعت نفت و گاز فنالند در حوزه مسئولیت اجتماعی خود ،اقداماتی را در الگ��وی مفهومی ،عالوه بر احصاي عوامل از طریق مصاحبه و مبانی نظری
چهار بعد تبیین کرده اس��ت و گزارش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و و تجرب��ی ،از انگارههای ذهن��ی خویش نیز اس��تفاده كردهاند .محققان با
استفاده از مبانی نظری و پیشینهي تحقیق و نیز انجام مصاحبه با خبرگان
گاز فنالند( )2016شامل این موارد است:
پای��داری اقتصادیـس��ود ،پای��داری اجتماعیـم��ردم (امنی��ت ،حق��وق (جداول 1و  ،)2نسبت به توسعه فرضیهها و بسط الگوی مفهومی ،اهتمام
بش��ر ،س��هم جامع��ه) ،پای��داری محیطیـس��یاره(مواد خ��ام ،ذخی��ره ورزیده اس��ت .خب��رگان در پژوهش حاضر را مدیران و کارشناس��ان آگاه
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3/41
-1/247
ﺻﻴﺎﻧﺖ از اﻗﻼم و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
3
/
55
4
/
82
1
/
275
11
/
553
ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﮔﺎز
رﻓﺖ
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
مختلفﻫﺪرش��رکت ،نس��بت به شناس��ایی آنان اهتمام ورزیدهان��د .بنابراین،
(اص��ول و سیاس��تها ،ص��دور گواهینام��ه ،نتای��ج عملک��رد ش��امل:
2/76
4/56
-1/801
-10/471
ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ
باال"" -،تحصیالت4/70
س��ازمانی  16به 1/300
افرادی با "پایه -10/130
ﻣﺒﺎﻧﻲراﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﻲ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
کارشناسی3/40به
خبرگان
ریس��کها و فرصته��ا ،نتای��ج مصاحبهه��ا و تحلی��ل مس��تندات و
3/12
4/55
-1/435
-12/685
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
بخشی
همچنین،
1/708م-یدهند.
15سال-16به باال" تشکیل
"سابقه خدمتی
پیش��نهادها ]26[.با بررس��ی و مطالعه پیش��ینهي تجربی پژوهش حاضر
2/84
4/55
/067
باال" وﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن
3/17
4/58
-1/409
-13/229
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران
تشکیل میدهند که
مش��خص میش��ود که برخی از مولفههای موثر بر مسئولیت اجتماعی در دیگر از خبرگان را پیمانکاران پروژههای گازرس��انی
ﺟﺪول  -5آزﻣﻮن  tواﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب در ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ
t
ﺷﻜﺎف
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﻮﻟﻔﻪ
مصاحبه :آش��نایی4/03کامل آنان3/03با
برای انجام
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎانتخاب این گروه
اصلی
ای��ن پژوهشها ،صرفا برای س��ازمانهای خاص تبیین ش��دهاند و در این دلی��ل
-0/999
-6/745
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
2
/
9
5
4
/
49
1
/
540
12
/
191
ﺷﺮﻛﺖ
ﺧﺪﻣﺎت
ﻮﻟﻴﺖ
ﻣﺴﺌ
موضوعات مرتبط با مس��ائل اجتماعی پروژههای ش��رکت نظیر صیانت از
راس��تا ،نمیتوان از این مولفهها در تمامی ساختارها و سازمانها استفاده
3/55
4/46
-0/913
-5/856
اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ
هنگام
اجتماعی
افزایش رفاه
زیس��ت،
ﺷﻔﺎفط
کرد .بهعبارتی دیگر ،برخی از مولفهها ،بومی نبوده و س��ازگاری و انطباق محی
تحویل به 2/99
شهروندان از طریق 4/41
-1/417
-13/268
ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
2/27
4/55
-2/280
-16/581
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎ
پیمان و...
فنی و
وﺿﻌﻴﺖکامل
آشنایی
ها،
پروژه
ﻣﻮرد2ﺑﺮرﺳﻲ
بودهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در
مسائلاﺑﻌﺎد
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻴﻦ
ﺗﻔﺎوت
کامل با ماهیت و ماموریت شرکت گاز ندارند .از اینرو ،محققان در تبیین در اداﻣﻪ،
است/86 .
ﻣﻮرد4
ﺷﺮﻛﺖ /54
حقوقی-1
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ /675
ﻣﻄﻠﻮب-
ﻣﻮﺟﻮدباو 14/536
رواﺑﻂ ﻛﺎر
3/12
4/48
-1/362
-13/546
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
طریق
ش��ده از
-1/577شناس��ایی
نظری و گزارههای
آﻣﻮزشو مطالعه مبانی
بررس��ی
ﻗﺮار باﻣﻲﮔﻴﺮد.
 3بررسی توصیفی مولفه های مسئولیت اجتماعی
2/81
4/38
-14/621
2
/
70
4
/
36
1
/
661
16
/
161
اﻧﮕﻴﺰش
انجام مصاحبه ،میتوان الگوی مفهومی پژوهش را در ش��کل 1نش��ان داد
انحراف
کمترین بیشترین
میانگین
مولفه
ﺗﻤـﺎﻣﻲ 9بعد
مشتمل بر
ش��ده
طراحی
الگوی
ش��ود،
ی
آزﻣﻮن tم
مالحظه
و همانطور که
معیار
مقدار
مقدار
ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎ،
ﺷـﻜﺎف
اﺧﺘﻼف
ﺑﺮرﺳﻲ از
اﺳﺘﻔﺎده
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ،در اﺑﻌﺎد
ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب
آزﻣﻮنوﺿﻌﻴﺖ
ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ
واﺑﺴﺘﻪﺑﺎﺑﺮاي
در ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﺟﺪول -6
علمیﻫﺎ ﺑـﺎ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣtﻮﻟﻔﻪ
ﻣﻄﻠﻮب
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
پژوهشﺑﺮاي
ﻣﻮﺟﻮد  tواﺑﺴﺘﻪ
آزﻣﻮن
است .اﺳﺎس
ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺮ
26ﺷﻜﺎف
دﺳﺖ وآﻣﺪ.
 2/972 0/475 4/33ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ
تشویق و تحریک سازمانهای اجتماعی 1/67
کشف
دنبال وﺷیک
ﻣﻄﻠﻮبه
حاضر ب
بنابراین،
مولفه
(سازه)
ﻜﺎف
وﺿﻌﻴﺖ
وﺿﻌﻴﺖ
ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 -2/280داراي
ﻫﺎ "4ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﻜﺎف
ﻣﻌﻨﻲﺑﻪدار
value
-13/761
-1/401
ﻟﻔﻪ "ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ/23
ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻮ2/83
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻟﻴﺖ Pﻧﺴﺒﺖ
<0/001ﻣﺴﺌﻮ
2/77
0/689
4/00
1/50
تعهد نوعدوستانه
و درصدد پاسخ به اين سوال ها است:
/13/425
ﺷـﻜﺎف  -0/913و -1/781
ﺷﺮﻛﺖ" ﺑﺎ ﻣﻴـﺰان 4/41
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ2/63
اﻧﺠﺎمﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﻟﻴﺖ "ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺴـ-ﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺳـﭙﺲ ﻣﻮﻟﻔـﻪ "
ﻣﺴﻮﺌﻮﻟﻔﻪ
ﺷﻜﺎف و ﻣ
3/324 0/551 4/50
2/00
تبلیغات مسئوالنه
موثر-14بر
وضعیت ابعاد و مولف
پژوهش-0/:یافته
س��ؤال
های /771
ه-
1/600
پژوهش ﻫﺴﺘﻨﺪ4/51.
های2
داراي /91
ﻣﺎﻟﻲ
ﻟﻴﺖ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎف
اﻗﺘﺼﺎدي999
اولوﺷﻜﺎف
ﻣﻴﺰان
ﻣﺴﺌﻮﺑﺎ
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ"
تعامل موثر صنعت و دانشگاه

0/869

2/987

4/00

1/00

پایداری و صیانت از محیطزیست

0/527

2/658

3/80

1/60

مسئولیت در برابر اموال افراد

0/519

2/774

3/60

1/60

مسئولیت در برابر ثروت ملی

0/657

3/018

4/00

1/67

رعایت استانداردهای فنی

1/67

4/67

3/285

0/678

صیانت از اقالم و تاسیسات

2/50

4/50

3/407

0/539

ممانعت از هدر رفت گاز طبیعی

2/00

5/00

3/550

0/705

طراحی بهینه

1/00

4/00

2/763

0/985

عمل به مبانی منشور اخالقی

1/50

5/00

3/397

0/714

پاسخگویی

1/50

4/00

3/115

0/719

عمل به اصول اخالقی متعارف جامعه

0/618

3/039

4/80

1/60

حاکمیت قانون
مسئولیت نسبت به مسائل حقوقی
پیمانکاران
مسئولیت فرآیندها

0/533

3/069

4/83

2/28

0/635

3/157

5/00

1/67

0/411

3/008

3/68

2/33

مسئولیت خدمات شرکت

0/724

2/291

5/00

1/33

انجام موفقیتآمیز ماموریت شرکت

0/804

3/550

5/00

2/00

شفافسازی فعالیتهای سازمان

0/656

2/994

4/67

1/33

توسعه شایستگیها

0/655

2/308

4/00

1/00

بهبود روابط کار

0/596

2/831

4/00

1/33

ایمنی ،بهداشت و سالمت کارکنان

0/603

3/145

4/80

1/40

آموزش

0/599

2/824

4/17

1/67

انگیزش

0/564

2/696

4/00

1/67

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﻨﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺧﻼﻗﻲ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﻗﺒﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد

4/45

3/13

4/69

3/25

-1/314

-13/530

-1/367

-12/322

-1/437

-15/788

ﺳﺎزﻣﺎن…
ﺗﺸﻮﻳﻖ 4/62
3/26
ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻮع دوﺳﺘﺎﻧﻪ
 5اﻧﮕﻴﺰش
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
-16/707
ﺁﻣﻮزش -1/558
44 /56
3/01
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺖ و…
اﻳﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
34/35

3/13

ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﻣﺤﻴﻂ…

2/75

-1/217

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽهﺎ

24/46

ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮال…

-1/711

-21/609

ﺷﻔﺎﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎ

1

ﻣﺴﺆل ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ

-12/859

اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ…

ﻣﻄﻠﻮبﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﻣﻴﺰان ﺷﻜﺎف ،ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪدﺳـﺖ آﻣـﺪ.
وﺿﻌﻴﺖ اﺑﻌﺎد
در ﺳﻨﺠﺶ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت…
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎ
ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ
اﺑﻌـﺎد
ﻣﻄﻠـﻮب
و
ﻣﻮﺟـﻮد
وﺿـﻌﻴﺖ
ﺑـﺮاي
واﺑﺴـﺘﻪ
t
آزﻣـﻮن
اﺳـﺎس
ﺑﺮ
ﻣﻮﺟﻮد
ﺷﻜﺎف
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪهﺎ
رﻋﺎﻳﺖ…
ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎران
اﺑﻌﺎدﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
ﺻﻴﺎﻧﺖ و
ﻣﻴﺰان ﺷﻜﺎف
ﺣﻘﻮقﻣﺤﻴﻂ" ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ،ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
 Pvalue<0/001ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮد .در ﺑﻴﻦ
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از هﺪر…
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ
ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﻴﺰان ﺷﻜﺎف  -1/217داراي ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺖ" ﺑﺎ
ﻣﻨﺸﻮر…
 -1/781داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎف و ﺑﻌﺪ "ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﺷﻜﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
2

اجتماعی
مسئولیت
های
نمودار راداری مولف
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي
ﻧﻤﻮدار راداري
ﺷﻜﻞه-2

ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد

0

ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺎﻟﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدﯼ

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب

ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

ﻣﺴﺌﻮل در ﻗﺒﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ

ﻣﺴﺌﻮل در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺤﺮانهﺎ

ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ

ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ

 3نمودار راداری ابعاد مسئولیت اجتماعی

ﺷﻜﻞ  -3ﻧﻤﻮدار راداري اﺑﻌﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

در اداﻣﻪ اﺑﻌﺎد و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺷـﺪﻧﺪ و در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ
آﻣﺎره ﺧﻲدو ﺑﺮاﺑﺮ  248/544ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول 7و  8اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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مسئولیت اجتماعی در شرکت مورد مطالعه را چگونه نشان میدهد؟
س��ؤال دوم پژوهش :یافتههای پژوهش اختالف معنیداری را بین وضعیت
موجود و مطلوب ابعاد و مولفههای مس��ئولیت اجتماعی در ش��رکت مورد
مطالعه نشان میدهد؟
سؤال سوم پژوهش :یافتههای پژوهش تفاوت معناداری را در میانگین رتبه ای
ابعاد و مولفههای مسئولیت اجتماعی در شرکت مورد مطالعه نشان میدهد؟
 -3روششناسی تحقیق

فلس��فهي پژوهش حاضر از نوع اثباتگرایی اس��ت ،زیرا واقعیت که همان
ابعاد و مولفههای موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت است ،بهصورت عینی
و مش��خص وجود دارد و میتوان از طریق ویژگیهای قابل س��نجش مورد
شناس��ایی ق��رار داد .جهتگیری پژوهش حاضر ،کاربردی اس��ت و در این
راستا محقق در صدد توسعهي دانش کاربردی و کشف دانش تازهای است.
پژوهش حاضر از حیث مکانی جزء پژوهشهای میدانی اس��ت ،زیرا محقق،
مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت را بهعن��وان یک موقعی��ت اجتماعی در نظر
میگیرد و سپس نگرش ،ادراک و رفتار کارکنان و مدیران را در مورد ابعاد
و مولفههای موثر بر آن ،مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد .روش پژوهش
حاضر از نوع ترکیبی (آمیخته) است .پژوهش حاضر از آن حیث کمی است
که ابعاد و مولفههای مس��ئولیت اجتماعی با اس��تفاده از روشهای آماری
مورد س��نجش و آزمون قرار میگیرند و از آن حیث کیفی اس��ت که جهت
آش��نایی و آموختن دیدگاه خبرگان از روش مصاحبه اس��تفاده شده است.
هدف پژوهش حاضر توصیفی است ،زیرا در تحقیق توصیفی تصویر مشروح
و بسیار دقیقی از وضع موجود ارائه میشود .بهعبارت دیگر ،هدف پژوهش
حاضر تش��ریح و توضیح سیس��تماتیک ابعاد و مولفههای تش��کیلدهنده
مسئولیت اجتماعی در شرکت مورد مطالعه است .محقق در پژوهش حاضر
از روش مصاحبه باز استفاده كرده است و مصاحبهها با یک سوال باز و کلی
مبنی بر این که "عوامل موثر بر مس��ئولیت اجتماعی در شرگت گاز استان
مازندران چيس��ت؟" شروع میشد .سواالت بعدی بر اساس روند مصاحبه و
 4بررسی توصیفی ابعاد مسئولیت اجتماعی
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پاسخهای مش��ارکتکنندگان پرسیده میشد و در طول آن در مواقع الزم
از سواالت کاوشگرانه مانند "میتوانید در اینباره توضیح بیشتری دهید؟"
یا "میشود منظورتان را واضحتر بیان کنید؟" ،جهت دستیابی به جزئیات
و اطالعات غنیتر اس��تفاده ش��د .محققان متن مصاحبهها را بهطور کامل
و با ش��رح جزئیات مورد مداق��ه قرار دادند و در همین راس��تا اين مراحل
مورد توجه محقق قرار گرفته اس��ت -1 :متن مصاحبهها چند بار مرور شد.
 -2گفتههای اساس��ی در هر یک از مصاحبه برجس��ته ش��د -3 .گفتههاي
تکراري ،جملههاي معترضه ،گفتههاي انحرافی و س��ایر دادههاي نامربوط
نادیده گرفته شد -4 .مراجعه و مرور مجدد محقق به متنهای مصاحبه ،تا
محقق اطمینان یابد در برجسته کردن گفتههاي اساسی ،دچار غفلت نشده
است -5 .استخراج مجموعهای از مقولهها.
بهمنظور دس��تیابی به دادههایی که بتواند پرس��ش پژوهش را پاسخ دهد،
 5آزمون  tوابسته برای بررسی تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب در مولفه ها
مولفه

وضعیت
موجود

وضعیت
مطلوب

شکاف

t

-1/628 -13/833

4/10

2/47

تعهد نوع دوستانه

-9/810

-1/320

4/02

2/70

تبلیغات مسئوالنه

-1/369 -11/805

4/53

3/16

-1/288

4/28

2/99

پایداری و صیانت از محیط زیست

-1/781 -13/425

4/41

2/63

تشویق و تحریک سازمانهای اجتماعی

تعامل مؤثر صنعت و دانشگاه

-8/467

مسئولیت در برابر اموال افراد

-1/462 -13/827

4/45

2/99

مسئولیت در برابر ثروت ملی

-1/739 -10/577

4/56

2/83

مدیریت بحران

-1/314 -13/530

4/45

3/13

رعایت استاندارد های فنی

-1/423 -13/966

4/71

2/29

-1/247

4/66

3/41

-1/275 -11/553

4/82

3/55

طراحی بهینه

-1/801 -10/471

4/56

2/76

عمل به مبانی منشور اخالقی

-1/300 -10/130

4/70

3/40

1/435

4/55

3/12

حاکمیت قانون

-1/708 -16/067

4/55

2/84

مسئولیت حقوقی نسبت به پیمانکاران

-1/409 -13/229

4/58

3/17

صیانت از اقالم و تاسیسات
ممانعت از هدر رفت گاز طبیعی

پاسخگویی

15/482

-12/685

آزمون  tوابسته برای بررسی تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب در مولفه ها

مولفه

کمترین
مقدار

بیشترین
مقدار

میانگین

انحراف
معیار

مولفه

مسئولیت نسبت به جامعه

1/85

3/96

3/013

0/524

وضعیت
موجود

وضعیت
مطلوب

شکاف

t

مسئولیت نسبت به محیط

1/60

3/80

2/658

0/527

مسئولیت فرایندها

-6/745

-0/999

4/03

3/03

-1/540 -12/191

4/49

2/95

مسئولیت مالی و اقتصادی

1/80

3/70

2/896

0/508

مسئولیت در برابر بحرانها

1/75

4/25

3/132

0/619

مسئولیت فنی و عملیاتی

1/88

4/54

3/251

0/537

مسئولیت اخالقی

1/60

4/60

3/184

0/601

مسئولیت حقوقی و قانونی

2/17

4/58

3/113

0/522

مسئولیت نسبت به کیفیت

2/25

4/50

3/126

0/504

مسئولیت در قبال منابع انسانی

1/89

3/93

2/761

0/452

مسئولیت خدمات شرکت

-0/913

4/46

3/55

شفافسازی فعالیتهای سازمان

-1/417 -13/268

4/41

2/99

توسعه شایستگیها

-2/280 -16/581

4/55

2/27

بهبود روابط کار

-1/675 -14/536

4/54

2/86

بهداشت و سالمت کارکنان

-1/362 -13/546

4/48

3/12

آموزش

-1/577 -14/621

4/38

2/81

-1/661 -16/161

4/36

2/70

انجام موفقیتآمیز ماموریت شرکت

انگیزش

-5/856
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 6آزمون  tوابسته برای بررسی تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب در ابعاد
وضعیت وضعیت
موجود مطلوب

مولفه

شکاف

t

مسئولیت نسبت به جامعه

2/83

-13 /761 -1/401 4/23

مسئولیت نسبت به محیط

2/63

-/13/425 -1/781 4/41

مسئولیت مالی و اقتصادی

2/91

-14/771 -1/600 4/51

مسئولیت در برابر بحرانها

3/13

-13/530 -1/314 4/45

مسئولیت فنی و عملیاتی

3/25

-15/788 -1/437 4/69

مسئولیت اخالقی

3/26

-12/322 -1/367 4/62

مسئولیت حقوقی و قانونی

3/01

-16/707 -1/558 4/56

مسئولیت نسبت به کیفیت

3/13

-12/859 -1/217 4/35

مسئولیت در قبال منابع انسانی

2/75

-21/609 -1/711 4/46

 7رتبهبندی مولفههای مسئولیت اجتماعی
رتبه

مولفه

میانگین رتبهای

تشویق و تحریک سازمانهای اجتماعی

12/28

18

تعهد نوعدوستانه

10/22

22

تبلیغات مسئوالنه

17/83

5

میانگین رتبهای

رتبه

تعامل موثر صنعت و دانشگاه

12/93

15

پایداری و صیانت از محیطزیست

7/95

25

مسئولیت در برابر اموال افراد

9/90

23

مسئولیت در برابر ثروت ملی

13/35

14

مدیریت بحران

15/17

9

رعایت استانداردهای فنی

17/41

6

صیانت از اقالم و تاسیسات

18/48

4

ممانعت از هدر رفت گاز طبیعی

19/29

2

طراحی بهینه

10/76

19

رتبهبندی مولفههای مسئولیت اجتماعی
مولفه

عمل به مبانی منشور اخالقی

18/87

3

پاسخگویی

14/49

10

عمل به اصول اخالقی متعارف جامعه

14/15

11

حاکمیت قانون

14/00

12

مسئولیت نسبت به مسائل حقوقی پیمانکاران

15/20

8

مسئولیت فرآیندها

13/54

13

مسئولیت خدمات شرکت

12/46

17

انجام موفقیتآمیز ماموریت شرکت

19/50

1

شفافسازی فعالیتهای سازمان

12/60

16

توسعه شایستگیها

5/02

26

بهبود روابط کار

10/37

21

ایمنی ،بهداشت و سالمت کارکنان

15/65

7

آموزش

10/48

20

انگیزش

9/12

24

مصاحبهه��ای عمیق و س��اختارنایافته با مدیران و کارشناس��ان منتخب
انج��ام ش��د .در این مصاحبهها که زمان آنها بی��ن  20تا  45دقیقه متغیر
اس��ت ،محوره��ای گفتگو از قبل در اختیار مصاحبهش��ونده قرار گرفت تا
بتواند با آمادگی مطلوب در جلس��ه ش��رکت ک��رده و اطالعات موردنظر
را ارائه کند .بهمنظور شناس��ایی جامعه م��ورد مطالعه در انجام مصاحبه،
محقق ضمن مطالعات اولیه و کس��ب نظر از مدیرانارش��د ش��رکت مورد
مطالعه ،به شناس��ایی افراد مطلع و آگاه پرداخت ،که این افراد با اقدامات
و فعالیتهای انجام ش��ده در راستای مسئولیت اجتماعی آن شرکت آشنا
بودهاند .مصاحبه با هر یک از افراد تا نقطه اشباع تئوریک 8ـیعنی نقطهای
که دوباره همان افراد معرفی میشدندـ ادامه یافت .بهعبارتی دیگر ،محقق
به این نتیجه رس��ید که بهعلت تکراری شدن اطالعات ،نیازی به مصاحبه
بیشتر نخواهد بود و مصاحبه به اشباع نظری رسیده است.
جامعه آماري تحقيق حاضر را کارکنان رسمی شرکت مورد مطالعه با "پایه
س��ازمانی  16به باال"" ،تحصیالت کارشناسی به باال" و "سابقه خدمتی 15
سال به باال" ،به تعداد  82نفر تشکیل میدهند .دلیل انتخاب جامعه آماری
برخورداری آنان از دانش ،سابقه و تجربه الزم در شرکت و آشنایی آنان در
راس��تای موضوع پژوهش است .در تحقيق حاضر جهت نمونه گيري از روش
نمونهگيري تصادفي طبقهای استفاده شده و در تعیین حجم نمونه از فرمول
کوکران استفاده شده است .حجم نمونه با سطح خطای 5درصد ،برابر با 70
محاس��به شده اس��ت .الزم به ذکر است بهدلیل افزایش دقت پژوهش از آن
جاییکه معموال تعدادی از پرسش��نامهها برگشت داده نمیشود و تعدادی
نیز بهصورت ناقص تکمیل میش��وند ،پرسشنامههایی بیش از تعداد نمونه
آم��اری توزیع ش��د .در پژوهش حاضر ،پس از انج��ام مطالعات کتابخانهای
شامل مبانی نظری و پیشینهي تحقیق با هدف شناسایی ابعاد و مولفههای
مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت و از طرفی دیگر انجام مصاحب��ه با برخی از
مدیران و کارشناسان شرکت ،محقق جهت اطمینان از تناسب و بومی بودن
شاخصها با نوع ماموریت شرکت ،طی جلساتی ابعاد و مولفههای شناسایی
شده را با خبرگان شرکت شامل مدیران و کارشناسان مورد بررسی و مداقه
قرار داده است .در تحقيق حاضر براي اندازهگيري پايايي پرسشنامه از روش
آلفاي کرونباخ اس��تفاده شده است .ضریب آلفای کرونباخ بهدست آمده در
پژوهش حاضر  0/970اس��ت و این امر نش��اندهنده هماهنگی درونی بین
سوالهای پرسشنامه است.
 -4یافتهها

در این بخش ،ابتدا بررسی توصیفی ابعاد و مولفههای مسئولیت اجتماعی
مورد مداقه قرار میگیرد و در این راس��تا کمترین مقدار ،بیشترین مقدار،
میانگین ،انحراف معیار ،آماره  tو س��طح معن��اداری برای هر بعد و مولفه
ارائه میشود.
در بین مولفه های مس��ئولیت اجتماعی ،کمترین میانگین  2/308مربوط
به مولفه ی "توس��عه شایس��تگیها" با انحراف معیار  0/655و بیش��ترین
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میانگی��ن  3/55مربوط ب��ه دو مولفه ی "ممانعت از هدر رفت گاز طبیعی" ل��ذا تفاوت معناداری در میانگین رتبه ای مولفههای مس��ئولیت اجتماعی
با انحراف معیار  0/705و "انجام موفقیتآمیز ماموریت شرکت" با انحراف وج��ود دارد .همچنی��ن ،مولفه "انج��ام موفقیتآمیز ماموریت ش��رکت"
دارای باالترین میانگین رتبهای( )19/50و رتبه اول ،و نیز مولفه "توس��عه
معیار  0/804می باشد.
در بین ابعاد مس��ئولیت اجتماعی ،کمترین میانگین  2/658مربوط به بعد شایس��تگیها" دارای پایین تری��ن میانگی��ن رتب��ه ای ( )5/02و رتبه 26
"مسؤلیت نس��بت به محیط" با انحراف معیار  0/527و بیشترین میانگین هستند.
 3/251مربوط به بعد "مسئولیت فنی و عملیاتی" با انحراف معیار  0/537نتایج جدول 8بیانگر آن اس��ت که در س��طح اطمینان 95درصد و خطای
است .برای بررسی تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب ابعاد و مولفههای اندازهگیری  ،α=0/05چون آماره خیدو کوچکتر از  0/05محاس��به شد،
مس��ئولیت اجتماعی در ش��رکت مورد مطالعه ،از آزمون  tوابسته استفاده ل��ذا تفاوت معناداری در میانگین رتبه ای ابعاد مس��ئولیت اجتماعی وجود
دارد .همچنین ،بعد "مس��ئولیت فنی و عملیاتی" دارای باالترین میانگین
شده است که نتایج آن در جداول 5و  6ارائه شده است.
در س��نجش مولفه  های مسئولیت اجتماعی با اس��تفاده از آزمون اختالف رتبه ای ( )6/71و رتبه اول و نیز بعد "مس��ئولیت نسبت به محیط" دارای
میانگین ،ش��کاف تمامی شاخص ها ،منفی بهدست آمد .شکاف موجود ،بر پایینترین میانگین رتبهای ( )2/63و رتبه نهم هستند.
اس��اس آزمون  tوابس��ته برای وضعیت موجود و مطلوب تمامی مولفهها با
معنیدار بود .در این بین مولفه "توسعه شایستگیها" با  -5نتیجهگیری
میزان ش��کاف -2/280دارای بیشترین شکاف و مولفه "انجام موفقیتآمیز ش��رکت ها براي اث��رات و پیامدهای اعمال و فعالیتهایش��ان بر محیط و
ماموریت ش��رکت" با میزان ش��کاف  -0/913و س��پس مولفه "مسئولیت جامعه متعهد و مس��ئول هس��تند .یکی از مفاهیم اصل��ی که به توصیف
فعالیت هاي پاینده اشاره دارد ،مسئولیت اجتماعی شرکت ها است که این
فرآیندها" با میزان شکاف  -0/999دارای کمترین شکاف هستند.
در ادامه ،تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب ابعاد مس��ئولیت اجتماعی مفهوم ب��ا نگرش هاي متفاوت بر پایندگی ش��رکت ها تاکید دارد .صنعت
گاز ایران و ش��رکتهای تابعه آن ،بهویژه ش��رکتهای گاز اس��تانی براي
در شرکت مورد مطالعه ،مورد بررسی قرار میگیرد.
در سنجش ابعاد مسئولیت اجتماعی با استفاده از آزمون اختالف میانگین ،حفظ مشروعیت و تصویر مثبت خود در جامعه و نزد شهروندان ،نیازمند
میزان شکاف ،منفی بهدست آمد .شکاف موجود بر اساس آزمون  tوابسته رعایت مسئولیت اجتماعی هستند و از اینرو آشنایی با مفهوم مسئولیت
اجتماع��ی و عوامل موثر ب��ر آن در صنعت گاز ایران داراي اهمیت زیادي
برای وضعیت موجود و مطلوب ابعاد مسئولیت اجتماعی با
معنیدار بود .در بین ابعاد مسئولیت اجتماعی" ،مسؤلیت نسبت به محیط" اس��ت .عدم احساس مسئولیت در قبال بهبود رفاه و کیفیت زندگی مردم
با میزان شکاف  -1/781دارای بیشترین شکاف و بعد "مسئولیت نسبت به از طری��ق تامین ان��رژی گاز ،مانع از خدمت موث��ر مدیران این صنعت به
مردم خواهد ش��د .از اینرو ،مدیران نمیتوانند صرفا بر وظایفی همچون
کیفیت" با میزان شکاف  -1/217دارای کمترین شکاف هستند.
در ادامه ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی با استفاده از آزمون فریدمن کنت��رل ،نظارت ،رعایت قوانی��ن و نظم فکر كنند ،بلک��ه باید خدمت به
رتبهبندی شدند و در این راستا آماره خیدو برابر  248/544محاسبه شده ش��هروندان را بهصورت یک وظیفه راهبردی و یک امر خطیر مورد مداقه
قرار دهند .اگر صنعت گاز ایران به اهدف اجتماعی خود توجه جدی نكند،
است .نتایج در جدول 7و  8ارائه شده است.
نتایج جدول 7بیانگر آن اس��ت که در س��طح اطمینان 95درصد و خطای در اینصورت بحرانهایی همچون آلودگی محیطزیس��ت ،عدم اس��تمرار
اندازهگیری  ،α=0/05چون آماره خیدو کوچکتر از  0/05محاس��به شد ،جریان گاز طبیعی بهدلیل توجه نکردن به استانداردهای فنی و عملیاتی،
عدم پاس��خگویی ،محی��ط این صنع��ت را فرا خواهد گرفت .مس��ئولیت
 8رتبهبندی ابعاد مسئولیت اجتماعی
اجتماعی در شرکت مورد مطالعه دارای  9بعد شامل مسئولیت نسبت به
رتبه
میانگین رتبهای
مولفه
جامعه ،مسئولیت نسبت به محیط ،مسئولیت مالی و اقتصادی ،مسئولیت
6
5/17
مسئولیت نسبت به جامعه
در برابر بحران ها ،مسئولیت فنی و عملیاتی ،مسئولیت اخالقی ،مسئولیت
9
2/63
مسئولیت نسبت به محیط
حقوقی و قانونی ،مس��ئولیت نس��بت به کیفیت ،مسئولیت در قبال منابع
7
4/24
مسئولیت مالی و اقتصادی
انس��انی است ،که تاثیر همهي ابعاد بر مسئولیت اجتماعی تایید می شود.
4
5/71
مسئولیت در برابر بحرانها
در بین ابعاد مس��ئولیت اجتماعی ،بعد "مسئولیت در قبال منابع انسانی"
1
6/71
مسئولیت فنی و عملیاتی
دارای بیش��ترین تاثیر و در رتبه اول و بعد "مس��ئولیت نسبت به محیط"
2
6/35
مسئولیت اخالقی
5
5/52
قانونی
مسئولیت حقوقی و
دارای کمترین تاثیر و در رتبه نهم قرار دارد .در بین مولفه های مسئولیت
3
5/85
مسئولیت نسبت به کیفیت
اجتماعی" ،حاکمیت قانون" از بعد مس��ئولیت حقوقی و قانونی ،بیشترین
8
2/80
مسئولیت در قبال منابع انسانی
تاثیر و "مس��ئولیت فرآیندها" از بعد مس��ئولیت نسبت به کیفیت ،دارای
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ایجاد فرهنگ حمایتی و ایجاد انگیزه نزد کارکنان جهت جاریسازی ابعاد
و مولفههای مسئولیت اجتماعی از طریق نظام انتخاب و انتصاب بر مبنای
لیاقت و شایستگی و به دور از سلیقه شخصی اهتمام كنند
 جهت جاریس��ازی ابعاد و مولفههای مس��ئولیت اجتماعی در شرکت-6
 شایس��ته اس��ت تا مدیران نس��بت به ایجاد و تقویت روابط،مورد مطالعه
اجتماع��ی بین واحده��ا و افراد و ایجاد همکاریهای س��ازنده و موثر بین
 مدیران نیز بهعنوان الگوهای رفتاری،کارکنان تاکید ورزند و در این راستا
 پیش��نهادهایی برای پژوهشهای آینده به، همچنین.مناس��ب عمل كنند
:اين شرح ارائه میشود
پیشنهاد میش��ود تاثیر حاکمیت شرکتی بر مسئولیتپذیری اجتماعی
.بهصورت فراتحلیل مورد بررسی قرار گیرد
 ابعاد و مولفهه��ای الگوی،پیش��نهاد میش��ود در پژوهشه��ای آین��ده
مس��ئولیت اجتماعی در ش��رکت مورد مطالعه و یا سایر شرکتهای تابعه
 توسعه یابند و جنبههای جدید و بارزی از مسئولیت اجتماعی،صنعت نفت
.در صنعت نفت و گاز احصا شوند

 نتایج پژوهش نشان میدهد بین تمامی مولفه ها.کمترین تاثیر هس��تند
 بین وضعیت موجود،و ابعاد مس��ئولیت اجتماعی در شرکت مورد مطالعه
 ش��کاف معنیدار وجود دارد و در تمامی موارد س��طح وضعیت،و مطلوب
 پیش��نهادهای، در ادامه.مطلوب فراتر از س��طح موجود آنها بوده اس��ت
.تحقیق به اين شرح ارائه میشود
 ابعاد، آموزش مدیران و کارکنان با هدف شناخت جامع آنان از مفهوم-1
و مولفههای موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکتی
 آموزش پیمانکاران پروژههای گازرس��انی و افزایش آگاهی آنان نسبت-2
به مسئولیت اجتماعیشان بهویژه در خصوص صیانت از محیط زیست
 افزایش آگاهی مشترکین خانگی و غیرخانگی در خصوص رعایت نکات-3
ایمنی و استفاده مدبرانه از انرژی گاز
، تبیین نقش و وظیفه هر یک از واحدهای سازمانی شرکت مورد مطالعه-4
در خصوص تحقق و جاریسازی ابعاد و مولفههای الگوی تحقیق حاضر
، از آنجاییکه در توس��عهي مس��ئولیتپذیری اجتماعی در س��ازمانها-5
 پیش��نهاد میش��ود مدیران نس��بت به،مدیران نقش مهمی ایفا میكنند
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