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The development of sustainable economy and its relation to social security is
emphasized in clause 2-1 of the macro-economic policies. To this end, the evaluation
of the corporate governance should be based on the standard criteria of corporate
social responsibility considering sustainable development. This study aims to provide
a model of corporate governance within the social responsibility framework to
evaluate the conditions of the corporates from the governmental perspective through
transparent performance criteria. Moreover, some practical resolutions are suggested.
In this study, 15 factors for evaluating corporate governance in Tehran’s electricity
distribution are investigated. Employing a causal analysis of the suggested model,
the reliability and priority of 9 factors were analyzed. After that, to investigate the
situation in detail, 61 key functioning criteria were content-analyzed. Employing
a field study, challenges and gaps as well as the situation of the company were
investigated considering each criterion. To improve the situation, some practice
resolutions were suggested through a comparative study in order to improve the
performance of the corporate in line with the corporate governance aims within 14
projects, 13 practices, and 4 structural reforms.
JEL Classification: G34, H11, Q48, M14
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تبیین جایگاه مسئولیت اجتماعی در الگوی یکپارچة حاکمیت شرکتی در
راستای سیاستهای توسعة اقتصادی پایدار
*هانیه آرزمجو ، 1غالمرضا حیدری ، 2مریم کیقبادی

3

 .1دکترای مدیریت بازرگانی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو ،شهرک غرب ،انتهای بلوار دادمان
.2دکترایمدیریتسیاستگذاریعمومی،دانشگاهتربیتمدرس،مدیرگروهمدیریتوعلوماجتماعیپژوهشگاهنیرو،انتهایبلواردادمان
 .3کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه امیرکبیر ،کارشناس پژوهشی پژوهشگاه نیرو ،انتهای بلوار دادمان

خ دریافت 13 :اسفند 1397
تاری 

تاریخپذیرش 18 :تیر 1398
تاریخانتشار 25 :تیر 1399

کلیدواژهها:

استاندارد ایزو ،26000
چارچوب جهانی
گزارشدهی پایداری،
حاکمیت شرکتی،
مدل حاکمیتی
کرفتد ،مسئولیت
اجتماعی شرکتی.

در بنــد 1ـ 2سیاســتهای کلــی امــور اقتصــادی ،بــر توســعة اقتصــادی پایــدار و رابطــة آن بــا
امنیــت اجتماعــی تأکیــد شــده اســت .بــرای تحقــق ایــن مهــم ،ســنجش عملکــرد حاکمیــت
شــرکتی بایــد براســاس معیارهایــی متضمــن بهبــود مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکت
بــا رویکــرد توســعة پایــدار باشــد .هــدف از ايــن تحقيــق ،توســعة مدلــی از حاکمیــت شــرکتی
در چارچــوب مســئولیت اجتماعــی اســت کــه بــا شــاخصهای عملکــردی شــفاف ،وضعیــت
شــرکتها از منظــر حاکمیتــی را بســنجد و بــه ارائــة راهکارهــای عملیاتــی بپــردازد .در پژوهــش
حاضــر 15 ،عامــل بــرای ســنجش حاکمیــت شــرکتی در شــرکت توزیــع بــرق تهــران تبییــن شــد
و بــا تحلیــل عاملــی مــدل پیشــنهادی اعتبارســنجی و  9عامــل دارای اولویــت بهبــود مشــخص
گردیــد .پــس از آن جهــت پایــش دقیــق وضعیــت موجــود 61 ،شــاخص کلیــدی عملکرد بــا روش
تحلیــل محتــوا شناســایی شــد .بــا بررســیهای میدانــی ،چالشهــا و شــکافهای موجــود و
جایــگاه فعلــی شــرکت در هریــک از عوامــل مشــخص و بــا توجــه بــه وضعیــت بهینــة تبیینشــده
بــه کمــک پژوهشهــای تطبیقــی ،بــه ارائــة راهکارهــای بهبــود و نحــوة ارتقــای عملکــرد در
راســتای دســتیابی بــه اهــداف حاکمیــت شــرکتی در قالــب  14پــروژه 13 ،اقــدام و  4اصــاح
ســاختاری پرداختــه شــد.
طبقهبندي 41M ,84Q ,11H ,43G :JEL

* نویسندۀ مسئول:
دکتر هانیه آرزمجو
نشانی :تهران ،شهرک غرب ،پژوهشگاه نیرو
تلفن+98 )912( 7046717 :
پست الکترونیکharazmjoo@nri.ac.ir :

صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
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 .1مقدمه

در دیــدگاه ســنتی ،تمرکــز حاکمیــت شــرکتی بــر بیشینهســازی ســود ســهامداران اســتوار اســت
( )Rindermann, Kodila-Tedika & Christainsen, 2015و بدیــن منظــور بهدنبــال وضــع قوانینــی
اســت تــا روابــط میــان هیئتمدیــره ،ســهامداران و مدیــران شــرکت را ســاختارمند و تعارضــات
احتمالــی میــان ســه گــروه را رفــع کنــد ( .)Adnan, Hay & Staden, 2018امــا دیــدگاه جدیــد ایــن
نــگاه را محــدود و کوتهبینانــه میدانــد .بــر ایــن مبنــا الزم اســت تبعــات و پیامدهــای تصمیمــات
حاکمیــت شــرکت در همــة ذینفعــان و در تمــام ابعــاد (اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســتمحیطی)
درنظــر گرفتــه شــود .شــمول مســائل غیرمالــی در دیــدگاه حاکمیــت شــرکتی و درگیــری ســایر
ذینفعــان منجــر بــه ایجــاد ارزشــی باالتــر و پایدارتــر بــرای شــرکت میشــود (.)Jain & Jamali, 2016
افزایــش روزافــزون فشــارها و مطالبــات اجتماعــی و زیســتمحیطی از ســوی جامعــه ســازمانها
را وادار کــرده اســت در طراحــی الگــوی حاکمیتــی ،بــه مفاهیــم و مقاصــد مســئولیت اجتماعــی توجــه
بیشــتری کننــد ( .)Coffie, Aboagye-Otchere & Musah, 2018حاکمیــت شــرکتی نیــروی محرکــه
و الزمــة تحقــق مســئولیتهای اجتماعــی ســازمان و پایبنــدی بــه آن اســت .حاکمیــت شــرکتی بــا
مســئوليتپذيري در قبــال تمــام فعاليتهــا و تصمیمــات ،بازتعریــف فرایندهــای ســازمانی بــا هــدف
ي کــردن آن در تمامــی ســطوح ،بــه توانمنــدی
یکپارچهســازي فعالیتهــا در سراســر شــرکت و جــار 
ســازمان در مســیر تحقــق مســئولیتهای اجتماعــی کمــک میکنــد (.)Oh, Chang & Kim, 2018
شــرکتها در تــاش بــرای مشــروعیت بخشــیدن بــه عملیــات خــود ،پایــداری و اســتمرار ســودآوری
در درازمــدت و در پاســخ بــه اعمــال فشــارها از ســمت ذینفعــان ،مجبــور بــه اجــرای سیاســتهای
مســئولیت اجتماعــی میشــوند .اجــرای ایــن سیاســتها نیازمنــد ســازوکارهایی اســت کــه بهطــور
ســاختمند از طریــق حاکمیــت شــرکتی بــه ســطوح زیریــن ســازمان تســری داده شــود (Coffie et al.,
 .)2018رابطــة دوجانبــه میــان حاکمیــت شــرکتی و پایبنــدی بــه مســئولیت اجتماعــی شــرکتی در
تحقیقــات پیشــین بررســی و اثبــات شــده اســت (;Rodriguez- Fernandez, 2016; Oh et al., 2018
 )Adnan et al., 2018و رویههــای اســتاندارد و ازپیــش تعریفشــدهای بــرای افشــا و گزارشدهــی
عملکــرد حاکمیــت شــرکتی وجــود دارد (ازقبیــل مــدل طــرح گــزارش جهانــی ( ،1)GRIشــاخصهای
پایــداری داو جونــز 2و معاهــدة جهانــی .)3تمــام ایــن مدلهــا در کشــورهای توســعهیافته کــه درجــة
شــفافیت و افشــاگری شــرکتها بســیار باالســت ،گســترش یافتهانــد ()Rodriguez- Fernandez, 2016
و در کشـ�ورهای درحـ�ال توسـ�عه چنـ�دان کاربـ�ردی نیسـ�تن د (�ElGammal, El-Kassar & Canaan Mes
 .)sarra, 2018عالوهبــر ایــن ،دربــارة نهادینگــی و عملیاتــی شــدن مفهــوم مســئولیت اجتماعــی در
1. Global Report Initiative
2. Dow Jones Sustainability Index
3. Global Compact
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مباحــث حکمرانــی خــوب (ابزارهــا ،فرایندهــا و ســازوکارهای آن) تاکنــون تحقیــق جامعــی انجــام
نشــده اســت .بــر ایــن اســاس ،پژوهــش حاضــر بهدنبــال یافتــن پاســخ ایــن پرسشهاســت:
ـ عوامل اثرگذار مسئولیت اجتماعی در الگوی حاکمیت شرکتی پایدار کداماند؟
ـ شاخصهای سنجش عملکرد حاکمیت شرکتی با رویکرد مسئولیت اجتماعی چیست؟
در ایــن پژوهــش ،ســعی شــده بــا طــرح اهــداف ،ابعــاد و شــاخصهای حاکمیتــی در چارچــوب
مســئولیت اجتماعــی شــرکتی ،نحــوة ســنجش وضعیــت حاکمیــت شــرکتی در قالــب الگويــی منســجم
ارائــه شــود .بــر ایــن اســاس ،پــس از ارائــة مــدل پیشــنهادی ،نحــوة ســنجش وضعیــت حاکمیتــی
شــرکتها و مراحــل اجــرای آن در شــرکت توزیــع بــرق تهــران بــزرگ بهعنــوان مــورد مطالعــه
تشــریح میشــود .شــركتهاي توزيــع جــزء شــركتهاي خدمــات عمومــي بــوده و خدمــات آنهــا
بــراي اقتصــاد ضــروري اســت و بــا توجــه بــه اهميــت بــرق بهعنــوان كاالي زيرســاختي ،زيــر ذرهبيــن
مشــتركين ،مــردم ،نهادهــاي دولتــي و عمومــي قــرار دارد .شــركت توزيــع تهــران بــزرگ يكــي از
شــركتهاي بــزرگ و مهــم زيرســاختي كشــور اســت کــه اهميــت بســیاری دارد و عالوهبــر تأميــن
بــرق مشــتركين در قالــب وظايــف قانونــي و اســاسنامة خــود ،بايــد فراتــر از حداقلهــاي قانونــي
عمــل کنــد و بــا پایبنــدی بــه مســئولیتهای اجتماعــیاش ،افزونبــر تأمیــن منافــع ســهامداران،
پاســخگوی مطالبــات اجتماعــی و زیســتمحیطی جامعــه و مشــترکین نیــز باشــد (کیقبــادی،
آرزمجــو و حیــدری.)1396 ،
ســاختار ایــن مقالــه بدیــن صــورت اســت کــه در بخــش دوم مبانــی نظــری ،در بخــش ســوم
پیشــینة تحقیــق ،در بخــش چهــارم روششناســی و در بخــش پنجــم و ششــم یافتههــا و نتیجهگیــری
آمــده اســت.

 .2مبانی نظری
2ـ .1حاکمیت شرکتی
حاکمیــت شــرکتی ســازوکارها ،فرایندهــا و روابطــی اســت کــه بــا بهکارگیــری آن میتــوان ســازمان
را کنتــرل و مدیریــت کــرد و از آن طریــق اهــداف ســازمانی را تبییــن و در زمینــة محیــط اجتماعــی،
قانونــی و بــازار پیگیــری کــرد ( .)ElGammal et al., 2018ســاختار حاکمیــت شــیوة توزیــع قــدرت
و مســئولیتها میــان نقشآفرینــان مختلــف ســازمان (شــامل اعضــای هیئتمدیــره ،مدیــران،
کارکنــان ،ســهامداران ،اعتباردهنــدگان ،قانونگــذار و عمــوم جامعــه) را تبییــن و قواعــد و رویههــای
تصمیمگیــری در ســازمان را شــفاف میکنــد ( .)Bharej, 2014صنــدوق بينالمللــي پــول نظــام
حاکمیت��ی مناس��ب را ســاختار روابــط و مســئولیتها میــان گروههایــی شــامل ســهامداران ،اعضــای
هیئتمدیــره ،مدیرعامــل و ســایر طرفهــای ذینفــع بــرای ترویــج عملکــرد بهتــر بهمنظــور دســتیابی
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بــه اهـ�داف ،مشــارکت و تنظیــم معیارهــا و مکانیسـمهای نظارتــی و کنترلــی معرفــی میکنــد 4.ســازمان
ملــل متحــد کــه از ســال 2002م مطالعــات زيــادي در کشــورهاي مختلــف درحــال توســعه بــراي
س��نجش حاکمي�تـ مطل��وب انج��ام داده اسـ�ت ،شــیوة حاكميتــی مناســب را شــامل هشــت ويژگــي
مشــاركتي بــودن ،درجهــت وفــاق اجتماعــي بــودن ،پاس ـخگويي ،شــفافيت ،مســئولیتپذیری ،كارايــي
و اثربخشــي ،فراگيــر و منصفانــه بــودن و قانونمــداری میدانــد ( .)Sheng, 2009منابــع جدیدتــر
معتقدنــد حاکمیــت شــرکتی شــامل ابعــاد اعتمــاد ،تضمیــن ،قابلیــت اطمینــان ،اثربخشــی مجــازی و
عملکــرد مؤثــر اســت ( .)Wiley & Yap, 2016در پژوهشهــای اخیــر ،بــه اثــرات بلندمــدت حاکمیــت
توجــه ویــژهای شــده اســت ( .)CIPFA, 2016بــر ایــن اســاس ،در تصمیمــات هیئتمدیــره بایــد
منافــع تمامــی اعضــا و ذینفعــان لحــاظ شــود و پیامدهــای احتمالــی هــر تصمیــم در بلندمــدت ،منافــع
کارکنــان ،جامعــه و محیــط زیســت ،و تقویــت روابــط بلندمــدت بــا تأمینکننــدگان ،مشــتریان و ســایر
ذینفعـ�ان درنظـ�ر گرفتـ�ه شـ�ود .مؤسســة مدیــران )2017( 5کــه از نهادهــای افشاســازی حکمرانــی
شــرکتی اســت ،شــاخص حاکمیــت شــرکتی را در قالــب  47شــاخص کلیــدی ارائــه میکنــد .هــر
ســاله شــرکتهای زیــادی بــه ایــن مؤسســه گــزارش ارائــه میکننــد و براســاس وزن شــاخص و
امتیــازی کــه بــرای هریــک از شــاخصها دریافــت میکننــد ،رتبهبنــدی میشــوند.
مــدل کرفتــد 6بهنوعــی جمعبنــدی همــة ابتــکارات و مباحــث حاکمیــت شــرکتی در دهههــای
گذشــته اســت .ایــن مــدل ناظــر بــر مكانيســمهاي درونــي حاكميتــی بــوده و بيــش از آنكــه بــر
ســاختارها و چارچوبهــاي رســمي حاكميــت تأکیــد كنــد ،بــر كيفيــت آن تمرکــز میکنــد و بــر
اصـ�ول ثبـ�ات ،پاسـ�خگویی ،مسـ�ئولیتپذیری ،انصـ�اف ،شـ�فافیت و اثربخشـ�ی اسـ�توار اسـ�ت (�Batoc
 .)chio, Ghezzi & Rangone, 2016; Arguden, 2010توســعة ایــن اصــول در سراســر ســازمان کلیــد
پیــروزی حاکمیــت ،ایجــاد رفتــاری مناســب بــرای پاسـخگویی بــه تمــام فشــارهای محیطــی و جلــب
اعتمــاد همــة ذینفعــان اســت ( .)Lukas, 2015ایــن اعتمــاد از طریــق شفافســازی و جریــان آزاد
اطالعــات و قابلیــت دسترســی آســان بــه آن ایجــاد میشــود و ضــروری اســت تصمیمگیرنــدگان
در تمــام ســطوح ســازمان مســئولیت تصمیمــات خــود را برعهــده گیرنــد و درقبــال آن پاســخگو
باشــند .از آنجــا کــه اثربخشــی و رابطــة اثربخــش بــرای موفقیــت بلندمــدت حیاتــی اســت ،ســازمان
بایــد از منابــع اســتفادة اثربخــش کنــد .وجــود ثبــات در سياس ـتهای شــرکت ســبب شــکلگیری
انتظاراتــی صحیــح از شــرکت میشــود و اخــذ تصمیمــات بهموقــع و در چارچــوب زمانــی منطقــی
در ســطوح مختلــف ،بــه مســئولیتپذیری و پاســخگویی ســازمان میانجامــد و از ایــن طریــق
بــرای آن ارزشآفرینــی میکنــد .وجــود اصــل انصــاف و عدالــت در تصمیمهــا نیــز در شــکلگیری
و تــداوم روابــط بلندمــدت مؤثــر اســت ( .)Yunus, 2016پژوهـ�ش حاضــر بــا توجــه بــه اهدافــش،
4. www.imf.org
5. the Institute of Directors
)6. CRAFTED (consistency, responsibility, accountability, transparency, effectiveness, deployment
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برپایــة مــدل کرفتــد پیریــزی و تــاش شــده در چارچــوب ایــن مــدل ،ابعــاد و اهــداف حاکمیــت
شــرکتی در ســطح ســازمانی تبییــن شــود.
2ـ .2جایگاه مسئولیت اجتماعی در حاکمیت شرکتی
مدلهــای مســئولیت اجتماعــی بــه حاکمیــت شــرکتی توجهــی ویــژه دارنــد ( .)Oh et al., 2018بهزعــم
بــارج ،)2014( 7مســئولیت اجتماعــی شــرکتها دیگــر تنهــا متوجــه مســائل اجتماعی نمیشــود و مســائلی
ازقبیــل افشــاگری ،شــفافیت و مســئولیتپذیری کــه از مفاهیــم حکمرانــی هســتند نیــز دربرمیگیــرد.
درواقــع مســئولیت اجتماعــی یکــی از ســتونهای اصلــی حکمرانــی بهشــمار مــیرود و درنتیجــه
شــرکتها نیازمنــد توجــه بیشــتر و تنظیــم قوانیــن و مقرراتــی دقیقتــر در ایــن زمینــه هســتند (Jain
 .)& Jamali, 2016در اســتاندارد ایــزو  ،26000ب��ر موضـ�وع حکمرانیــ تأکیدــ ش�دـه و بــا هفــت اصــل
پاس��خگویی ،شــفافیت ،رفتــار اخالقــی ،احتــرام بــه منافــع و عالیــق ذینفعــان ،احتــرام بــه اجــرای قانــون،
ارج نهــادن بــه هنجارهــای رفتــاری بینالمللــی و تکریــم حقــوق بشــر مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت.
نظــام راهبــري یــا حاکمیــت ســازمان بایــد انگیزههــاي مناســب را بــراي هیئتمدیــره و مدیریــت کــه
ب هدنبــال تأمیــن اهــداف و منافــع شــرکت و ســهامداران هســتند ،فراهــم آورد و پایــش و نظــارت مؤثــر و کارا
بــر عملکــرد ســازمان را تس��هیل کنــد؛ زیــرا حاکمیــت اساسـیترین عامــل در توانمندســازي ســازمان بــراي
مســئوليتپذيري درقبــال فعاليتهــا و تصمیمــات خــود و یکپارچهســازي و ادغــام کامــل مســئولیت
ي ک��ردن آن در تمــام ســطوح ســازمان اســت (امیــدوار.)1392 ،
اجتماعــی در سراســر ســازمان و جــار 
8
چارچــوب جهانــی گزارشدهــی پایــداری نیــز از اواخــر دهــة 1990م در راســتای گزارشدهــي پایــداری
ب��ه حمای��ت از س��ازمانها ،دولته��ا و کسـ�بوکارها پرداخت��ه اســت .گزارشدهــي پایــداری عبــارت اســت
از اندازهگيــري ،افشــا و پاسـخگویی بــه ذینفعــان داخلــی و خارجــی درقبــال عملکــرد ســازمانی بــا هــدف
حرکــت بهســمت توســعة پایــدار .یکــی از ابعــاد گســترده و مهــم ایــن گزارشدهــی ،بُعــد حاکمیــت اســت
کــه نســخة چهــارم آن دارای  22ســنجة مجــزا جهــت شناســایی وضعیــت و ســاختار حاکمیــت شــرکت
اسـ�ت و مــواردی ازجملــه ســاختار حاکمیــت و ترکیــب کمیتههــای آن ،نحــوة تفویــض اختیــار ،منابــع
اطالعاتــی در دســترس ،سیاس ـتهای افشــای اطالعــات و غیــره را دربرمیگیــرد (امیــدوار و خارســتانی،
 .)1389ویســر )2010( 9نیــز بــا ارائــة مــدل جامعــی از مســئولیت اجتماعــی شــرکتی ،بیــان کــرد کــه
وجــود حاکمیــت خــوب در شــرکت متضمــن رهبــری متعهدانــه ،گزارشدهــي شــفاف و پایبنــدی بــه
ارزشه��ای اخالق��ی اسـ�ت کـ�ه تمـ�ام ایـ�ن مـ�وارد از اهـ�داف اساسـ�ی مسـ�ئولیت اجتماعـ�ی بهشـ�مار مـ�یرود.
 .3پیشینة تحقیق
دربــارة ارتبــاط بیــن دو مفهــوم «حکمرانــی شــرکتی» و «مســئولیت اجتماعــی» تاکنــون پژوهشهــای
7. Bharej
8. Initiative global Sustainability Reporting guidelines
9. Visser
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زیـ�ادی انجـ�ام شـ�ده اسـ�ت .بــارج ( )2014بــا تأکیــد بــر نیــاز روزافــزون کشــورهای درحــال توســعه
بــه درک هرچــه بیشــتر مســائل حکمرانــی ،بــه بررســی همپوشــانی دو مفهــوم حاکمیــت شــرکتی و
مســئولیت اجتماعــی شــرکتها پرداختــه اســت .جیــن و جمالــی )2016( 10ارتبــاط دوطرفــه بیــن
ای�نـ دو مفه��وم را شناس��ایی کردهانــد .در پژوهشــی دیگــر ،جمالــی و کــرم )2018( 11اذعــان دارنــد
در ش��رکتهایی کهــ بهصــورت س��نتی حکمرانیــ میش��وند ،تمایــل کمتـ�ری بـ�ه مس��ئولیتپذیری
اجتماعــی شــرکتی وجــود دارد و برعکــس ،آنهــا بــا مصاحبههــای عمیــق دریافتنــد در ایــن شــرکتها
شـ�فافیت و افشـ�ای اطالعـ�ات بسـ�یار کمـ�ی نسـ�بت بـ�ه ذینفعـ�ان وجـ�ود دارد .نتایـ�ج تحقیـ�ق الگامــل
و دیگــران ( )2018نیــز نشــانگر وجــود رابطــة متقابــل بیــن حاکمیــت شــرکتی بــا اخالقیــات و
مس�ئـولیتاجتماع�یـ در شــرکتهای کوچــک و متوســط در کشــورهای درحــال توســعه اســت؛ لــذا
وجــود رابطــة متقابــل بیــن دو مفهــوم بــه طــرق مختلــف بهاثبــات رســیده اســت .پژوهشهــای
بســیار دیگــری نیــز از ایــن منظــر بــه مســئله نگریســتهاند کــه چگونــه وجــود حکمرانــی مؤثــر
منجــر بــه بهبــود مســئولیتپذیری اجتماعــی آنهــا میشــود (Arora & Dharwadkar, 2011; Jain
 .)& Jamali, 2016; Adnan et al., 2018بهزعـ�م آراس و کروســر ،)2016( 12پویاییه��ا و چالشهــای
زی��ادی کهــ در بـ�ازار وج��ود دارد ،حاکمی��ت شــرکتها را مجبــور بــه مســئول بــودن آنهــا درقبــال
جامعهــ میکنــد .اُو 13و دیگــران ( )2016در پاسـ�خ ب��ه ای��ن س��وال کــه آیــا مکانیســمهای حاکمیــت
شــرکتی و مســئولیت اجتماعــی میتواننــد جایگزیــن یکدیگــر عمــل کننــد یــا نقشــی مکمــل یکدیگــر
دارنــد ،دریافتنــد کــه حکمرانــی شــرکتها بهتنهایــی قادرنــد مســئولیتهای اجتماعــی آنهــا
را ارتقـ�ا بخشـ�ند .بهنظـ�ر میــدری ( )1385شــرایط مختلــف حکمرانــی در ســازمانها منجــر بــه
سـ�طوح متفاوتـ�ی از مسـ�ئولیتپذیری اجتماعـ�ی آنهـ�ا خواهـ�د شـ�د .ویلــی و یــاپ )2016( 14نیــز بــه
بررســی تأثیــرات حکمرانــی و ســازوکارهای نظارتــی بــر ســطوح مختلــف مســئولیتپذیری اجتماعــی
و ارزشافــزودة اقدامــات مســئولیت اجتماعــی پرداختــه و نشــان دادهانــد کــه برخــی ویژگیهــای
ســازمان ماننــد انــدازة آن ،میــزان توجــه بــه تحقیــق و توســعه و همچنیــن برخــی ویژگیهــای
حکمرانــی ماننــد اســتقالل و رهبــری هیئتمدیــره و مالکیــت ســازمانی بــر انتخــاب فعالیتهــای
مســئولیت اجتماعــی اثرگــذار اســت .در ایــن بیــن ردریگــز ـ فرنانــدز )2016( 15معتقــد اســت اگرچــه
فعالیته��ای مس��ئولیت اجتماعـ�ی ب��رای شـ�رکتها هزینهبــر اســت ،درنهایــت ســودآوری بیشــتری
ب��رای آنهاــ دارد؛ ل��ذا مطل��وب اس��ت ای��ن رویکـ�رد در مکانیس��مهای تصمیمگی��ری هیئتمدیــره
و حکمرانـ�ی شـ�رکت لحـ�اظ شـ�ود .ســعید ،زینالدیــن و هــارون )2009( 16بــه بررســی ارتبــاط بیــن
10. Jain & Jamali
11. Jamali & Karam
12. Aras & Crowther
13. Oh
14. Wiley & Yap
15. Rodriguez-Fernandez
16. Said, Zainuddin & Haron
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نحــوة افشاســازی در راســتای مســئولیت اجتماعــی شــرکتی و ویژگیهــای حاکمیتــی بــرای مثــال
تعــداد اعضــای هیئتمدیــره و میــزان اســتقالل آنهــا ،وجــود کمیتــة ممیــزی ،مالکیــت خصوصــی یــا
دولتــی در شــرکتهای خدمــات عمومــی مالــزی اقــدام کردنــد.
در تحقیقــات پیشــین ،بیشــتر شناســایی و تأییــد رابطــة بیــن ایــن دو متغیــر مطــرح بــوده و
درخصــوص نهادینگــی و عملیاتــی شــدن مفهــوم مســئولیت اجتماعــی در مباحــث حکمرانــی خــوب
(ابزارهــا ،فرایندهــا و ســازوکارهای آن) تاکنــون پژوهشــی انجــام نشــده کــه عوامــل اثرگــذار مســئولیت
اجتماعــی در الگــوی حاکمیــت شــرکتی پایــدار و شــاخصهای ســنجش عملکــرد حاکمیــت شــرکتی
بــا رویکــرد مســئولیت اجتماعــی را بهصــورت جامــع شناســایی کنــد.

 .4روششناسی تحقیق

روششناس��ی ایــن پژوهــش در ســه مرحلــه طراحــی شــد .ایــن مراحــل بههمــراه نحــوة کاربســت
آن در شــرکت مــورد نظــر در شــکل  1نشــان داده شــده اســت .در ادامــه بــه تشــریح جزئیــات
روششناســی هــر مرحلــه اشــاره میشــود.
اجرای مراحل در
شرکت توزیع برق تهران بزرگ
تشکیل پانل خبرگان

مطالعه مبانی نظری

ارائه الگوی پیشنهادی

ارائه الگوی پیشنهادی

استفاده از تحلیل عاملی جهت تأیید
اعتبار الگوی نهایی

شناسایی ابعاد و عوامل
الگوی حکمرانی خوب

بومیسازی الگوی پیشنهادی برای
شرکتهای توزیع

چارچوب سنجش جایگاه شرکتها
در زمینه حکمرانی
مطالعه مبانی نظری در حوزه
مطالعه مبانی نظری در حوزه
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی
حکمرانی

اعتبارسنجی و نهادینهسازی الگو

شناسایی شاخصهای کلیدی عملکرد اولیه

تشکیل پانل خبرگان جهت صحهگذاری بر عوامل
پیشنهادی

شناسایی بهترین عملکرد

شناسایی الزامات کارکردی در صنعت

طراحی چک لیست بر اساس شاخصهای
موجود در هر یک از عوامل

تعیین شاخصهای کلیدی عملکرد نهایی

تعیین شاخصهای کلیدی
عملکرد

مقایسه وضعیت موجود با بهترین عملکرد در هریک از
موضوعات محوری و تعیین چالشها

مشخص کردن چالشها و شکافهای
موجود

ارائه راهکارهای بهبود در قالب پروژهها ،اقدامات و
اصالحات ساختاری جهت دستیابی به شایستگی اعتماد
تأیید نهایی راهکارها در جلسه خبرگان

شکل  .1خالصة مراحل اجرايي پژوهش

ارائه راهکارهای
بهبود در قالب
پروژههای
بهبود

ارائه راهکارهای
بهبود در قالب
اقدامات
اصالحی

تحلیل شکاف عوامل و
ارائه راهکارهای بهبود

نظرسنجی از مدیران شرکت توزیع جهت شناسایی
وضعیت موجود

بررسی وضعیت موجود در هر یک از
عوامل

شناسایی جایگاه شرکت در دستیابی به اهداف

بررسی عملکرد سه شرکت توزیع پیشرو در
جهان در هر یک از عوامل

مطالعه اسناد باالدستی موجود برای شرکتهای توزیع
مانند سند راهبردی ،سند اصالح نظام اداری و ...

انجام مطالعات تطبیقی

مطالعه اسناد باالدستی موجود در صنعت
در ارتباط با عوامل موجود در مدل

ارائه راهکارهای
بهبود در قالب
اصالحات
ساختاری
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بــا توجــه بــه اینکــه تاکنــون مدلــی عملیاتــی جهــت ســنجش وضعیــت حاکمیــت شــرکتی بــا
رویکــرد مســئولیت اجتماعــی کــه دربرگیرنــدة متغیرهــا و شــاخصهای عملکــردی باشــد ،در منابــع
و آثــار موجــود در موضــوع پژوهــش وجــود نــدارد ،الزم اســت در ابتــدا جهــت احصــای ابعــاد ،عوامــل و
شــاخصهای عملکــردی از رویکــردی کیفــی اســتفاده شــود و بــا توجــه بــه دامنــة وســیعی از متــون
علمــی و تجــارب و نظــرات خبــرگان ،مفاهیــم و عوامــل اولیــه اســتخراج گــردد .بدیــن منظــور در مرحلــة
نخســت ،بــا تکیــه بــر ابعــاد اصلــی الگــوی حاکمیــت شــرکتی کرفتــد ،بــه تحلیــل محتــوای مدلهــای
مس��ئولیت اجتماعـ�ی پرداخت��ه و یافتههاــی حاص��ل در ســه مرحل��ه کدگ�ذـاری شـ�د .پــس از ارائــة مــدل
پیشــنهادی بــا کســب نظــر افــراد خبــره در قالــب پرس ـشنامة بســته ،از روش تحلیــل عاملــی تأییــدی
ب��رای صحهگ��ذاری مــدل و دس��تهبندی متغیره��ای ذی��ل ابع��اد اســتفاده شــد .پیــش از انجــام تحلیــل
عاملــی بــا اســتفاده از آزمــون کفایــت نمونهبــرداری (شــاخص  )KMO17و آزم��ون بارتلــت ،از کفایــت
حجــم نمونهگیــری اطمینــان حاصــل شــد (مؤمنــی و قیومــی .)1396 ،نتایــج حاکــی از آن بــود کــه
شــاخص  KMOمیــزان  0.95و در آزمــون بارتلــت نیــز میــزان  sigگزارششــده  0/0001بــوده اســت.
بنابرایــن برپایــة هــر دو مــاک میتــوان نتیجــه گرفــت اجــرای تحلیــل عاملــی توجیهپذیــر خواهــد بــود.
در مرحلــة دوم تــاش شــد عالوهبــر منابــع و آثــار موجــود دربــارة موضــوع ،بــا روش مطالعــة
تطبیقــی و بررســی تجــارب جهانــی و اســناد باالدســتی صنعــت مــورد نظــر الزامــات کارکــردی و
عملکــرد بهینــه شناســایی شــود .در ایــن مرحلــه الزم اســت مصادیقــی عملیاتــی بــرای تمام شــاخصها
اس�تـخراج شــود تــا بهعن��وان وض��ع مطل��وب ملـاک عم�لـ ق��رار گیــرد .در ایــن پژوهــش ،ســه شــرکت
توزیــع از نقــاط مختلــف جهــان انتخــاب و اهــداف و راهبردهــا ،فرایندهــای کاری و عملکــرد آنهــا
بررســی شــد .بهعــاوه بایــد در فراینــد طراحــی شــاخصها بــه چارچوبهــاي سیاســی ،اجتماعــی،
فرهنگــی و فضــای حاکــم بــر محیــط شــرکت تأکیــد شــود؛ بدیــن منظــور ،بــه مدیــران ارشــد و میانــی
شـ�رکت مراجع��ه شـ�د ت�اـ اطمین�اـن حاص�لـ ش��ود شــاخصهای ارزیابــی عملکــرد مناســب آن ســازمان
انتخــاب و طراحــی شــده و بــا راهبردهــای ســازمان همراستاســت و مأموریــت ،بینــش ،ارزشهــا و
جهتگیــری راهبــردی ســازمان توســط ایــن شــاخصها بــه ســطوح مختلــف آن منتقــل میشــود.
شــاخصهای اولیــه بــا تحلیــل محتــوای منابــع اطالعاتــی مــورد اســتفاده (جــدول  )1احصــا شــد.
جهــت تأییــد روایــی شــاخصهای احصاشــده از روش پانــل خبــرگان اســتفاده شــد تــا شــاخصهای
استخراجشــده بازبینــی و پــس از اعمــال اصالحــات نهایــی شــود .افــراد شــرکتکننده در پانــل براســاس
چهــار خصوصیــت دانــش و تجربــه در موضــوع ،تمایــل ،زمــان کافــی و مهارتهــاي ارتباطــی مؤثــر
انتخــاب شــدند (رنجبــر ،قربانــی ،ســیمبر و حاجیانــی .)1395 ،جلســات خبرگــی ایــن پژوهــش مشــتمل
بــر شــش نفــر بــود کــه چهــار نفــر از آنهــا عالوهبــر تحصیــات دانشــگاهی مرتبــط ،جــزو مدیــران
ارشــد شــرکت توزیــع بــرق بودنــد و دو نفــر نیــز از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه کــه تســلط کافــی بــر
17. Kaiser-Mayer-Olkin
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موضوعــات داشــتند .مراحــل طراحــی شــاخصها در شــکل  2نشــان داده شــده اســت.
جدول  .1منابع اطالعاتی مورد استفاده در تحلیل محتوا
ردیف

موارد مورد استفاده

منبع اطالعاتی

1

منابع و آثار
مــدل حاکمیتــی کرفتــد ،اســتاندارد ایــزو  ،26000چارچــوب جهانــی گزارشدهــی پایــداری
مربوط به موضوع (نســخة  ،)G4الگــوی حاکمیتــی مؤسســة جهانــی مدیــران ،الگــوی حاکمیــت شــرکتی ویســر

2

شــرکت توزیــع بــرق  UKPNلنــدن ،شــرکت توزیــع بــرق  AUSGridســیدنی ،شــرکت
توزیــع بــرق  TPDDLدهلــی نــو

مطالعات
تطبیقی

3

اسناد باالدستی سند راهبردی شرکت توزیع برق تهران ،سند اصالح نظام اداری ،شیوهنامة کلینیک مدیریت

4

نظرات خبرگان مصاحبه عمیق با  20نفر از مدیران ارشد و میانی شرکت توزیع برق تهران

احصای وضع مطلوب

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن
منابع و آثار در ُبعد
مربوطه

مدل GRI

ISO 26000

مطالعات تطبیقی

احصای عوامل کلیدی موفقیت در هر یک از عوامل مدل )کدگذاری باز(

استخراج شاخصهای کلیدی

شناسایی مقولههای اصلی )کدگذاری محوری(

برنامه اصالح نظام
اداری

تحلیل محتوا جهت
دستهبندی و استخراج
عوامل کلیدی

استخراج شاخصهای عملکردی اولیه

نظرات خبرگان جهت اصالح شاخصها

عدم تأیید

اصالح شاخصها

تأیید
شاخصهای نهایی

شکل  .2روششناسی تدوین شاخصهای کلیدی عملکرد
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در مرحلــة ســوم ،بــا هــدف تحلیــل شــکاف و ارائــة راهکارهــای بهبــود ،در ابتــدا نظــرات مدیــران
دربــارة اهمیــت و وضعیــت هریــک از عوامــل بــا اســتفاده از پرســشنامة بســته جمعبنــدی شــد
و پــس از تحلیــل آمــاری بــا اســتفاده از روش وزندهــی تجمعــی ســاده ،شــکافهای اولویــتدار
شناســایی و بــرای رفــع آنهــا راهکارهایــی ارائــه گردیــد.
جامعةــ آم��اری ش��امل تم��ام مدیــران شــرکت توزیــع بــرق اســت کــه براســاس چــارت ســازمانی
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مصــوب شــرکت 45 ،نفــر هســتند .بــراى انتخــاب نمونــه ،از روش نمونهگيــرى غيراحتمالــى ســهميهاى
اســتفاده شــد و از همــة معاونتهــا و دفاتــر براســاس تعــداد افــراد ،شــماری بهعنــوان نمونــه انتخــاب
شــدند تــا از جامعیــت نمونــه اطمينــان حاصــل شــود .دليــل اســتفاده از نمونهگيــرى غيراحتمالــى در
مرحلــة كيفــى ،بهرهگيــرى از نمونههايــى بــود كــه آمادگــى و تمايــل بــه همــكارى بــا پژوهشــگر را
داشــته باشــند و اســناد و مــدارك مــورد نیــاز هــم دراختیارشــان باشــد .جمـعآورى دادههــا تــا دســتیابی
بــه اشــباع نظــری و عــدم طــرح موضوعــی جدیــد توســط افــراد ادامــه یافــت .بــر ایــن اســاس 20 ،نفــر
از متخصصــان و مدیــران ارشــد شــرکت توزیــع شناســايي و نظــرات و ديدگاههــاي آنــان بررســي شــد.
بــرای ســنجش اهمیــت و شــناخت وضعیــت موجــود عوامــل ،پرس ـشنامهای بــا  30ســؤال در 2
بخــش مجــزا طراحــی شــد کــه هــر بخــش شــامل  15ســؤال بــود و هریــک بهصــورت متناظــر عوامــل
پیشــنهادی را از منظــر اهمیــت و وضعیــت موجــود مــورد پرســش قــرار میدهــد .مقیــاس پرس ـشها
طیــف نُهتایــی لیکــرت (از طیــف بســیار کــم تــا بســیار زیــاد بــرای ســنجش اهمیــت و طیــف بســیار
نامناســب تــا بســیار مناســب بــرای شــناخت وضعیــت موجــود) بــود .روایــی پرسـشنامه بــا نظرســنجی
در پانــل خبــرگان تأییــد شــد و پــس از نظرخواهــی و اصالحــات ،پرســشنامة بهدســتآمده بــه
تأییــد متخصصــان و خبــرگان دانشــگاهی رســید .همچنیــن جهــت ســنجش پایایــی پرســشنامه از
نرمافــزار  SPSSو روش آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد کــه پایایــی آن بــا میــزان  0/971تأییــد شــد.
پـ�س از شناس��ایی وضعی��ت موج�وـد ،بــا اســتفاده از وضعیــت مطلــوب ترسیمشــده در مراحــل
قبــل ،بــه شناســایی و تحلیــل شــکافهای موجــود در ســازمان پرداختــه شــد و راهکارهایــی جهــت
رفــع شــکافهای اولویــتدار ارائــه گردیــد .اجــرای هریــک از راهکارهــای تدوینشــده بــرای رفــع
شــکافهای شناساییشــده برحســب موضــوع راهــکار ،ارتبــاط راهــکار بــا ســطوح ســازمانی ،چرخــة
اجــرا و اســتقرار و پایــش راهــکار مســتلزم تبییــن الزامــات بهبــود اســت کــه در ســه دســتة پــروژه
(فعالیتهایــی کــه بــرای دســتیابی بــه نتیجــة منحصربهفــرد و ازپیشتعیینشــده بــا صــرف زمــان
ن بــردن
معیــن و منابــع مشــخص انجــام میگیــرد) ،اقــدام اصالحــی (الزاماتــی کــه بــرای ازبی ـ 
ازقبل ّ
و جلوگیــری از بــروز عــدم انطبــاق و یــا شــکاف شناســایی و تدویــن میشــوند و بهصــورت مســتمر
در ســازمان اســتقرار مییابنــد) و اصالحــات ســاختاری (ایجــاد تغییــر در ســاختار ســازمانی ،تغییــر در
شــرح شــغلی اعضــای ســازمان و یــا رابط ـ ه میــان جایگاههــای مختلــف در ســازمان) قــرار میگیــرد
(.)Phaal, Farrukh & Probert, 2004

 .5یافتههای تحقیق

پــس از شناســایی الگــوی مفهومــی بــا روش تحلیــل محتــوا ،جهــت صحهگــذاری وجــود ارتبــاط بیــن
عوامــل پیشــنهادی مــدل بــا اصــول حاکمیــت شــرکتی ،پرسـشنامهای در شــرکت توزیــع بــرق تهــران
توزیــع و مــدل پیشــنهادی بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی اعتباریابــی شــد کــه جــدول  2نتایــج ایــن
تحلیــل را نشــان میدهــد (ســتون  2و  .)3جهــت شناســایی عوامــل نهفتــه در تحلیــل عاملــی از روش
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تجزيــه بــه مؤلفههــاي اصلــي 18و چرخــش واريماكــس 19اســتفاده شــد .براســاس یافتههــا 15 ،گویــة
پرســشنامه را میتــوان در  6عامــل اصلــی دســتهبندی کــرد .در ســتون ســوم جــدول ،بــرای هــر
عامــل موضــوع اصلــی مــورد بررســی گویههــا معرفــی شــده اســت .ایــن موضوعــات پوشــشدهندة
عوامـ�ل اصلـ�ی حاکمی��ت ش��رکتی کرفت��د هستــند کـ�ه الگــوی پیشــنهادی را تأییــد میکننــد.
پــس از شناســایی اهــداف و ابعــاد مــدل ،از آنجــا کــه تمــام آنهــا بــه یــک انــدازه بــرای شــرکت
اهمیــت ندارنــد و توجــه بــه ایــن نکتــه کــه منابــع محــدود ســازمان اجــازة برنامهریــزی و اقــدام بــرای
بهبــود همــة عوامــل را غیرممکــن میکنــد ،بــه رتبهبنــدی آنهــا جهــت انتخــاب تعــدادی از عوامــل
کهــ دارای اهمی��ت بیشتــر و ش��کاف بیشتــری هس�تـند ،پرداخت��ه شدــ .بنابرایــن در ایــن مرحلــه ،عوامــل
موج��ود در مدــل براســاس نتایــج بهدســتآمده از پرســشنامهها ،بــا اســتفاده از روش وزندهــی
تجمعــی ســاده 20رتبهبن��دی ش��د و تعــدادی از آنه��ا کـ�ه اهمیــت بــاال و وضعیــت موجــود نامناســبی
داش��تند ،بهعنـ�وان اهــداف دارای اولویــت بهبوــد معرف��ی ش��دند .برمبنــای منطــق ایــن روش ،وزن
کلــی یــک گزینــه بــا جمــع وزنــی مقادیــر شــاخصها ذیــل آن گزینــه محاســبه میشــود و بهصــورت
ریاضــی برتریــن گزینــة  Aبهصــورت فرمــول ( )1انتخــاب میشــود.
()1




n







j =1




A* =  Ai | max ∑W j X ij W j 

کــه  Xijعایــدی iمینگزینــه از jمیــن شــاخص اســت و  Wijوزن (درجــة اهمیــت) jامین شــاخص اســت
و اگــر وزنهــا نرماالیــز باشــند ،فرمــول ( )2اســتفاده میشــود (اصغرپــور1396 ،؛ علیاحمــدی.)1392 ،
()2



n





j =1



A* =  Ai | max ∑ W j X ij 

جــدول  2میــزان اهمیــت هریــک از عوامــل مــدل در شــرکت توزیــع بــرق تهــران و همچنیــن امتیــاز
حاصــل از بهکارگیــری ایــن روش بــرای آنهــا را نشــان میدهــد (ســتون 4ـ .)7جهــت تعییــن عوامــل
دارای اولویــت بهبــود ،عالوهبــر اهمیــت عوامــل ،وضعیــت موجــود آنهــا در شــرکت نیــز اهمیتــی ویــژه
دارد؛ لــذا امتیــاز نهایــی عوامــل جهــت اولویتبنــدی آنهــا بــرای بهبــود ،از طریــق ضــرب اهمیــت عامــل
در فاصلــه از مطلوبیــت آن اســتفاده شــده اســت .میــزان فاصلــه از مطلوبیــت درواقــع یــک منهــای میــزان
وضعیـ�ت موج��ود آن عامــل در س�اـزمان اس��ت .از آنج��ا ک�هـ میانگیــن اهمیتــ بهدس�تـآمده ب�رـای عوامــل
ـل دارای اهمیــت کمتــر از ایــن میــزان ،پیــش از
 0/06667بــوده اســت ،طبــق نظــر پانــل خبــرگان عوامـ ِ
محاســبة امتیــاز نهایــی ،از فهرســت عوامــل دارای اولویــت بهبــود حــذف شــدند .عواملــی کــه در جــدول
بــا رنــگ خاکســتری مشــخص شــدهاند ،دارای اهمیتــی بیشــتر از میانگیــن اهمیتهــا بودهانــد.
18. Principle component analysis
19. Varimax
)20. Simple Additive Weighting (SAW
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پــس از شناســایی عوامــل نیازمنــد بهبــود ،الزم اســت شــاخصهایی بــرای ســنجش و پایــش
آنهــا شناســایی شــود تــا بتــوان بــه رفــع شــکاف آنهــا پرداخــت .در تحلیــل محتــوا ،در مرحلــة اول
بــه شناســایی موضوعــات محــوری پرداختــه و در مرحلــة دوم شــاخصهای کلیــدی عملکــرد در قالــب
هری��ک از مقولههـ�ای اصلـ�ی تبیی��ن ش��د .در فراینـ�د تحلی��ل محتــوا ،كدگــذارى بــاز دادههــاى ميدانــى
پژوهــش (شــامل مصاحبههــا ،تحليــل اســناد و مــدارك ســازمانى ،منابــع و آثــار مربــوط بــه موضــوع و
مطالعــات تطبیقــی) براســاس پروتــكل كدگــذارى تعريــف و منجــر بــه پيدايــش  27موضــوع محــوری و
 68مؤلفــه شــد .جــدول  3شــاخصهای کلیــدی عملکــرد بــرای یکــی از عوامــل دارای اولویــت بهبــود
را نشــان میدهــد.
جدول  .3مقولههای اصلی و شاخصهای کلیدی عملکرد یکی از عوامل دارای اولویت بهبود
عامل

مقولههای اصلی

شاخصهای کلیدی عملکرد
برخورداری و بهروزرسانی شیوهنامة مدون ارزیابی عملکرد هیئتمدیره
منطبق با چارچوب گزارشدهی پایداری

کارایی مکانیسم ارزیابی عملکرد هیئتمدیره

وجود مکانیسم دقیق جهت
ارزیابی عملکرد هیئتمدیره

نسبت اعضای هیئتمدیرة انتخابشده برمبنای شایستگیهای مستند به
کل اعضای هیئتمدیره
میزان تطابق معیارها و شاخصهای ارزیابی اعمالشده در نظام ارزیابی با
شاخصهای موجود در اسناد باالدستی
میزان رضایت ذینفعان دریافتکنندة گزارشهای عملکرد هیئتمدیره از
کیفیت و شمول گزارشها

تعهد هیئتمدیره به رویههای
ارزیابی و ترویج فرهنگ
خودارزیابی

میزان تطابق نتایج خودارزیابی هیئتمدیره با نتایج ارزیابی عملکرد توسط
نهاد مستقل

برخورداری از شرح شغلی دقیق فرد /کمیته /مشاور ارزیابی عملکرد برمبنای
وجود افراد /کمیتهها یا
الزامات مکانیسم ارزیابی
مشاوران مستقل جهت ارزیابی
و برخورداری از شایستگیهای میزان تطابق شرایط احراز شغل فرد /کمیتة ارزیابی با بندهای شرح شغل
الزم
تدوینشده
اطالعرسانی بهروز ،دقیق و
شفاف درخصوص مکانیسم و
نتایج ارزیابی

(منبع :یافتههای تحقيق)

میزان بهکارگیری سیستمهای اطالعاتی ـ ارتباطی جهت ثبت و مشاهدة
کلیات نظام ارزیابی ،ورود و ثبت آنالین دادهها و مستندات ،وجود پایگاه
اطالعاتی جهت بایگانی و ضبط دادهها ،امکان انجام محاسبات در بستر ،IT
دسترسی آنالین تمامی ذینفعان به گزارشهای با تعریف سطوح دسترسی
متفاوت و قابلیت ثبت پیگیریها و نتایج اعمالشدة مبنتی بر گزارشها
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بــا تحلیــل محتــوا تــاش شــد وضعیــت مطلــوب شــرکت توزیــع در هــر عامــل دارای اولویــت
بهبــود شناســایی و بــا تعریــف شــاخصهای شــفاف ،وضعیــت موجــود بهطــور ملمــوس قابــل ســنجش
شــود .پــس از تأییــد الگــوی پیشــنهادی و شناســایی شــاخصهای کلیــدی ،بایــد ایــن شــاخصها
براســاس مدلهــای تحلیــل شــکاف و ارتقــای عملکــرد ،مــورد ســنجش قــرار گیــرد و پــس از آن نحــوة
ارتقــای عملکــرد و رفــع شــکافهای شناساییشــده مشــخص گــردد .پــس از تکمیــل چکلیســت
و مقایســة آن بــا بهتریــن وضعیــت بهدســتآمده از مطالعــات تطبیقــی ،چالشهــای موجــود در
راســتای رســیدن بــه اهــداف حاکمیــت شــرکتی شناســایی شــد .در مرحلــة بعــد تــاش شــد بــا
ارائــة راهکارهایــی در قالــب پروژههــای بهبــود ،اقدامــات اصالحــی و اصالحــات ســاختاری نحــوة رفــع
چالشهــا و ارتقــای عملکــرد مشــخص گــردد.

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

تأمیــن خواســتههای ســایر گروههــای ذینفــع عالوهبــر ســهامداران ،تصمیمســازی و
سیاســتگذاریهای مســئوالنه و اخالقــی در شــرکت و درنظــر داشــتن منافــع عمــوم جامعــه در
تصمیمــات میتوانــد بــه تقویــت شــهرت ســازمانی و بهتبــع آن ســودآوری بیشــتر شــرکت منجــر
شــود ( .)Rodriguez-Fernandez, 2016بنابرایــن ســازوکارهای حاکمیــت شــرکتی بایــد بهنحــوی
باشــد کــه رفتارهــای مســئوالنة شــرکت در آنهــا مشــهود باشــد ( .)Adnan et al., 2018حکمرانــی
خــوب پیشــران و ابــزار عملیاتــی شــدن مفاهیمــی ازقبیــل مســئولیت اجتماعــی و اخــاق کسـبوکار
ِ
کاربســت ایــن مفاهیــم کاری دشــوار اســت و
در سازمانهاســت ( .)ElGhammal et al., 2018امــا
تاکنــون در مطالعــات پیشــین مغفــول مانــده اســت .ایــن مهــم نیازمنــد بازنگــری در ســازوکارهای
عملیاتــی حاکمیــت شــرکتی مبتنــی بــر ارزشهــای پایــهای مســئولیت اجتماعــی اســت .بدیــن منظــور،
کمــی و کیفــی پیشــرفته ،بــا اتــکا بــه دادههــای چندبُعــدی
در ایــن پژوهــش بــا ترکیــب روشهــای ّ
گردآوریشــده تــاش شــد بــه تحلیلــی عمیــق و دقیــق از تبییــن جایــگاه مســئولیت اجتماعــی در
حاکمیــت شــرکتی برســیم تــا راهنمــای ســازمانهایی باشــد کــه بهدنبــال توســعة پایــدار شــرکتی
بــا تکیــه بــر مفاهیــم مســئولیت اجتماعــی هســتند .ايــن الگــو میتوانــد نقشــة راهــى بــراى نظــام
راهبــری و ســطح مديریــت ارشــد شــرکت محســوب شــود و از طریــق آن بــه ارزیابــی و تحلیــل شــکاف
وضــع موجــود شــرکت پرداختــه و راهکارهایــی بــرای بهبــود شــرایط ارائــه شــود.
براساــس یافتههــای ایـ�ن پژوه��ش ،شــالودة نظــام حاکمیــت شــرکتی اثربخــش اصــول
مســئولیتپذیری اجتماعــی اســت .جهــت حفــظ یکپارچگــی نظــام حاکمیتــی و اطمینــان
از جامعیــت آن ،ســنجش و ارزیابــی حاکمیــت بایــد در حوزههایــی مختلــف انجــام شــود و بنــای
حاکمیــت شــرکتی بــر ســتونهای اثربخشــی هیئتمدیــره ،حسابرســی داخلــی و کنتــرل ریســک،
سیســتم اثربخــش پــاداش و جبــران خدمــات و روابــط بهینــه بــا ســهامداران و ذینفعــان اســتوار باشــد
( .)the Institute of Directors, 2017بیتوجهــی بــه هــر مــورد حاکمیــت شــرکتی را آســیبپذیر
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خواهــد کــرد .بــا تکیــه بــر ایــن ســتونها و مبتنــی بــر اصــول حاکمیــت شــرکتی (آرگــودون)1396 ،
راهکارهایــی جهــت دســتیابی بــه حاکمیــت شــرکتی اثربخــش ارائــه شــد .درنهایــت امیــد مــیرود
نظــام حاکمیتــی اثربخــش درصــورت اتــکا بــه اصــول مســئولیت اجتماعــی ،مــا را بــه ســقف آمــال
ســازمانی کــه همــان رضایــت ذینفعــان ســازمانی اســت ،برســاند (شــکل .)3

شهروندان

در

هبو
ب

ضای

ت

ذی

ان
نفع

جامعه

مشتریان

نهادهای
باالدستی

کارکنان

شرکتهای
زنجیرۀ تأمین

سهامداران

حاکمیت شرکتی یکپارچه
و اثربخش

مجمع عمومی
رضایت ذینفعان

ثبا
ت
شف
افی
ت

· تدوین ،آموزش و اجرای نظامنامه رفتاری و اخالق حرفهای در سازمان
· توسعۀ اثربخشی فرایند نظارت ،کنترل و حسابرسی داخلی

ا
ثر
بخ

·
·
·
·

شی
ف

صا
ان

اصول حاکمیت شرکتی کرفتد

· توسعۀ ظرفیت هیئتمدیره در بهروزرسانی و تصویب مأموریت ،چشمانداز و استراتژیها
· توسعۀ فرایند و سیستم شناسایی و تحلیل ریسکهای سازمان

آموزش و توسعۀ هیئتمدیره مستقل و شایسته
تنوع توانمندیها ،تخصص و تجربه ،دانش و تحصیالت در ترکیب اعضای هیئتمدیره
کارآمدی و اثربخشی کمیتههای مدیریتی و تخصصی هیئتمدیره
توسعۀ اثربخشی ساختار ،اختیارات و سلسلهمراتب سازمانی

· همراستایی پاداش اعضای هیئتمدیره با عملکرد
· اثربخشی فرایند انتخاب اعضای هیئتمدیره مستقل و شایسته
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· تعامل و مشارکت منظم با مجمع عمومی
· تعامل مستمر و کارآمد با ذینفعان در بهروزرسانی برنامههای کسبوکار شرکت
· اثربخشی فرایندهای تصمیمگیری هیئتمدیره
· پایبندی به قوانین باالدستی ،کنوانسیونها ،اقدامات بینالمللی و ارتباط مؤثر با سمنها
· کارایی مکانیزم ارزیابی عملکرد هیئتمدیره

روابط با
ذینفعان

روابط با
سهامداران

سیستم
پرداخت و
پاداش

حسابرسی
داخلی و
ریسک

اثربخشی
هیئتمدیره

ی

پاسخگویی
شفافیت

رفتار اخالقی
احترام به منافع و عالیق ذینفعان
احترام به اجرای قانون
احترام به هنجارهای رفتاری بینالمللی
احترام به حقوق بشر

شکل.3مدلمفهومییکپارچةحاکمیتشرکتیبارویکردمسئولیتاجتماعی(منبع:یافتههایتحقيق)
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از دیگ�رـ مس��ائل مهــم تنــوع توانمندیهــا ،تخصــص و تجربــه ،دانــش و تحصیــات در ترکیــب
اعضــاي هيئتمديــره اســت .ایــن عامــل کــه از نظــر مدیــران ارشــد شــرکت توزیــع بیشــترین اهمیــت
را در بیــن عوامــل شناساییشــده دارد ،بــه اثربخشــي و بهبــود كيفيــت تصميمــات هيئتمديــره كمــك
میكنــد .پیشــنهاد میشــود آمــوزش و توســعة توانمنديهــاي هيئتمديــره برمبنــاي مدلهــاي
شايســتگي مديــران و كانونهــاي توســعه و ارزيابــي انجــام شــود .ارزیابــی عملکــرد هیئتمدیــره در
دســتيابي بــه اهــداف و وجــود ارتباطــات بــاز و شــفاف هيئتمديــره و ارتبــاط مؤثــر بــا نهادهــای
باالدســتی از دیگــر مســائل کلیــدی اســت .در شــرکت توزیــع بــرق تهــران ،ایجــاد مكانيســم ارزيابــي
عملكــرد ،تعییــن و بهروزرســانی شــاخصهای ارزیابــی و ارائــة بازخــورد جهــت بهبــود عملکــرد
اعضــای هیئتمدیــره ضــروری اســت.
اســتقالل و اســتمرار ارزیابیهــا ،وجــود خودارزیابــی و پايــش عملكــرد حــوزة حاكميتــي
شــرکتهای برتــر جهــت مقايســه میتوانــد کمــک شــایانی بــه ایــن امــر کنــد .بهعــاوه نیــاز
اســت بــا داشــتن بانــك اطالعاتــي از اعضــاي هيئتمديــره ،فراینــد تعییــن کاندیــدای هیئتمدیــره،
معیارهــای انتخــاب کاندیداهــا و الزامــات اجرايــي ماننــد كميتــة انتصــاب اعضــا بهصــورت دائمــی
مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد و بهبــود یابــد و نظامــی شــفاف مبتنــی بــر نتایــج ارزیابــی عملکــرد بــرای
جانشــینپروری اعضــاي هیئتمدیــره و مديرعامــل در شــرکت ایجــاد شــود .از دیگــر روشهــاي
بهبــود ،همراستاســازي جبــران خدمــت و پــاداش هيئتمديــره بــا عملكــرد و ميــزان ريســكپذيري
آنهاســت.
براســاس یافتههــا ،شناســايي ذينفعــان كليــدي شــركت و تعامــل مســتمر بــا آنهــا بهمنظــور
بهروزرســانی برنامههــای کس ـبوکار ،بهعنــوان اســاس مســئوليت اجتماعــي شــركتي ،دومیــن عامــل
دارای اولویــت بهبــود اســت .بنابرایــن ضــروری اســت اســتراتژي و ســاختار مشــاركت و ارتبــاط بــا
ذينفعــان شــركت و سياسـتهاي افشاســازي در شــرکت تعييــن و بازنگــري شــود .طبــق بررسـیهای
صورتگرفتــه ،از آنجــا کــه مجمــع عمومــی بهعنــوان یکــی از ذینفعــان کلیــدی و باالدســتی شــرکت
توزیــع بــرق اثرگــذاری بســزایی در عملکــرد شــركت و نظــارت بــر هيئتمديــره دارد ،وجــود تعامــل
مســتمر ،شــفاف و فعــال هیئتمدیــره بــا مجمــع عمومــی حائــز اهمیــت اســت .گزارشدهــی منظــم
و ارتبــاط مؤثــر هیئتمدیــرة شــرکت بــا مجمــع بهمنظــور بهبــود قوانیــن باالدســتی را میتــوان
درنظــر گرفــت.
از دیگ�رـ اص��ول حاکمی�تـ ش��رکتی ،وجــود موازیــن ،هنجارهــاي رفتــاري و ارزشهــای ســازمانی
اســت ( )ElGhammal et al., 2018کــه در قالــب نظامنامــة رفتــاری در ســازمان ایجــاد ،تثبیــت و
اجــرا میشــود .در شــرکت توزیــع بــرق تهــران درحــال حاضــر نظامنامــة مشــخص و منظمــی وجــود
نــدارد؛ بنابرایــن پیشــنهاد میشــود نظامنامــة رفتــاري مشــتمل بــر موضوعاتــی ازجملــه حفاظــت
اطالعــات و دارایــی شــرکت ،ممنوعیــت فســاد و رشــوه ،تضــاد منافــع ،ممنوعیــت شــغل دوم کارکنــان،
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رقابــت منصفانــه ،ارتبــاط عادالنــه و شــفاف بــا مشــتریان و غیــره در ســازمان گــردآوری و بهروزرســاني
شــود .همچنيــن آمــوزش اصــول ،هنجارهــا و ارزشهــای اخــاق حرف ـهاي بــه هم ـ ة کارکنــان ،شــرکا
و اعضــای هیئتمدیــره ابــزاری مؤثــر بــرای تقویــت ،ترویــج و نهادینهســازی اســتانداردهای رفتــار
اخالقــی ،متناســب بــا اهــداف و فعالیتهــای ســازمان خواهــد بــود.
طبــق یافتههــای پژوهــش ،یکــی دیگــر از راههــای بهبــود کیفیــت تصمیمگیــری هیئتمدیــره،
تشــكيل منظــم كميتههــای تخصصــی جهــت کمــک بــه فراینــد تصميمگيــري هيئتمديــره اســت.
ســازماندهی و حضــور فعــال کمیتههــای تخصصــی حوزههــای پایــداری در ســاختار حاکمیــت
شــرکت بــا هــدف ارائــة گزارشهــا و پیشــنهادهای مســتدل و دقیــق ،ســنجش کیفیــت و عــدم
مغایــرت مصوبــات هیئتمدیــره بــا اســناد باالدســتی و تفویــض بخشــی از مســائل جــاری و تخصصــی
هیئتمدی�رـه ب��ه ایشـ�ان میتوان��د ب��ه پیش��برد اه��داف حاکمیــت ش��رکتی کمــک ش��ایانی کن��د .در
ای��ن راس��تا میتــوان سیســتمی جهــت ارزیابــی و ارتقــای عملکــرد کمیتههــای تخصصــی و مدیریتــی
هیئتمدیــره طراحــی کــرد تــا بهکمــک آن عالوهبــر ارزیابــی عملکــرد و ســنجش کمیــت و کیفیــت
پیشــنهادهای عملیاتیشــدة آنهــا ،گزارشهــای حــوزة پایــداری و همچنیــن کیفیــت و کمیــت
مصوباــت هیئتمدیـ�ره را ک�هـ ب��ا حضـ�ور کمیتهه��ای پای��داری تش��کیل ش��دهاند ،مــورد ســنجش
قــرار داد .در راس��تای بهب��ود رضایتمن��دی ذینفع��ان مختل�فـ میتــوان بــا تشــکیل کمیتــة تعامــل
اســتراتژیک بــا ذینفعــان کــه از هیئتمدیــره ،مدیــران ارشــد سراســر شــرکت و نماینــدگان ذینفــع
کلیــدی تشــکیل شــده باشــد ،بــه شناســایی ذینفعــان کلیــدی و تعامــل دوســویه ،مســتمر و اثربخــش
بــا آنهــا پرداخــت .ایــن کمیتــه بــه ایــن مــوارد میپــردازد :تدویــن تقویــم جلســات ســالیانه بــا
ذینفع��ان کلیدــی ،تدوینــ برنامهه��ای آگاهیبخشــی و اطالعرســانی برحســب نیــاز ذینفعــان و
اســتقرار ســازوکار مشــخص و تدویــن تقویــم ســالیانه جهــت ســنجش رضایــت گروههــای مختلــف
ذینفــع از خدمــات و فعالیتهــای شــرکت ،میــزان شــفاف بــودن تعرفههــای خدمــات ،مکانیس ـمهای
اطالعرســانی شــرکت و گزارشدهــی شــرکت از رفتارهــای غیراخالقــی و غیرقانونــی.
در پژوهــش حاضــر تــاش شــد وضعیــت مطلــوب شــرکت توزیــع در هــر عامــل دارای اولویــت
بهبــود شناســایی و تــا حــد امــکان بــا تعریــف شــاخصهای شــفاف ،وضعیــت موجــود در راســتای
دس��تیابی ب��ه شـ�رایط مناس��ب حاکمی��ت شرــکتی ســنجیده شــود .پــس از بررســی وضعیــت و جایــگاه
فعلــی شــرکت توزیــع ،بــه شناســایی نحــوة ارتقــای عملکــرد آن در عوامــل دارای شــکاف پرداختــه شــد.
براســاس شــکافهای موجــود ،بــه شــرکت پیشــنهاد میشــود مکانیســم اثربخشــی جهــت ارزیابــی
عملک��رد هیئتمدی��ره در ابع�اـد حوزههاــی پایــداری ایج��اد کنـ�د ک��ه در آن شیــوهنامة ارزیابــی
عملکــرد منطبــق بــا چارچــوب گزارشدهــی پایــداری در ابعــاد اقتصــادی ،زیس ـتمحیطی اجتماعــی
و قانونــی در مجمــع طراحــی شــده باشــد و همــراه بــا آن ســازوکار خودارزیابــی براســاس ارزشــیابی
عملکــرد و ســنجش مغایرتهــای نتایــج خودارزیابــی بــا نتایــج ارزیابــی عملکــرد صــورت پذیــرد و بــا
لحــاظ بندهــای مربــوط بــه بازخــورد نظــرات ذینفعــان کلیــدی در ارزیابــی عملکــرد هیئتمدیــره
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جه�تـ افزای��ش اثربخشــی مکانیس�مـ ارزیابیــ استــفاده کنـ�د .جهــت بهکارگیــری نتایــج ایــن پژوهــش،
شــرکت میتوانــد بــا طراحــی نقشــة راه دســتیابی بــه اهــداف حاکمیــت شــرکتی ،برنامههــای
عملیاتــی خــود را در ایــن راســتا تدویــن کنــد .در ایــن مــدت ،شــاخصهای شناساییشــده پیوســته
در شــرکت اندازهگیــری میشــوند تــا چالشهــای موجــود در راه رســیدن بــه اهــداف حاکمیــت
شــرکتی مرتفــع گــردد.
از آنجــا کــه در ایــن پژوهشــ نمونــة مــورد بررســى فقــط یــک ســازمان در صنعتــی خــاص را شــامل
میشــد ،تنهــا بــه جزئياتــى پرداختــه شــد كــه در ایــن نــوع شــركتها مصــداق دارنــد؛ بنابرایــن قابليــت
تعميمپذيــرى يافتههــا کاهــش مییابــد .درنتیجــه بــرای بهبــود قابليــت پيشبينــى مدــل ،بــه محققــان
آتــی پیشــنهاد میشــود مــدل ارائهش��ده را بــا تعــداد نمونــة بيشــتر و ب هتفكيــك انــواع شــركتها بازبینــی
کننــد .عالوهبــر آن ،در پژوهــش حاضــر بــه کمــک مبانــی نظــری ،اســناد باالدســتی شــرکت توزیــع و
همچنیــن تشــکیل جلســات پانــل خبــرگان ،عوامــل و شــاخصها شناســایی و تبییــن شــد .بنابرایــن از
لحــاظ منابــع در دســترس محقــق بــا محدودیــت مواجــه بــوده و ممکــن اســت برخــی شــاخصها بــرای
صنایــع دیگــر قابــل تعمیــم نباشــد .امــا هــدف اصلــی ایــن پژوهــش معرفــی ســازوکاری جهــت ســنجش
جایــگاه ســازمانها در دســتیابی بــه اهــداف حاکمیــت شــرکتی بــوده اســت؛ لــذا پیشــنهاد میشــود
در آین��ده بـ�ا اس��تفاده از منابع��ی وســیعتر ،در چارچــوب مســیر پیشــنهادی ارائهشــده بــه معرفــی
ش��اخصهای جامعتــر و کاربــردی بــرای ســایر ســازمانها پرداختــه شــود.

مالحظات اخالقی
حامی مالی

این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.

تعارض منافع

بنا به اظهار نویسندگان ،در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپیرایت

طبق تعهد نویسندگان ،حق کپیرایت ( )CCرعایت شده است.

منابع

آراســته ،حمیــد و حســینپور ،رضــا (« .)1388تعییــن شــاخصهای ارزیابــی عملکــرد مراکــز پژوهشــی دفاعی».
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فصلنامــة مدیریت منابع انســانی دانشــگاه امــام حســین115 ،)4(1 ،ـ .136درhttp://noo.rs/7p3nY :

آرگــودون ،ایلمــاز ( .)1396رازهــای اتــاق هیئتمدیــره ،حاکمیــت شــرکتی بــرای زندگــی بهتــر.
ترجمــة علیرضــا امیــدوار .تهــران :گندمــان.
امیــدوار ،علیرضــا ( .)1392اســتاندارد ایــزو  ،26000اســتاندارد مســئولیتپذیری اجتماعــی ســازمانها.
چ .2تهــران :گندمــان.
اصغرپــور ،محمدجــواد ( .)1396تصمیــم گیریهــای چندمعیــاره .چ .15تهــران :انتشــارات دانشــگاه
تهــران.
امیــدوار ،علیرضــا و خارســتانی ،طوبــی ( .)1389راهنمــاي چارچــوب گزارشــگري جهانــي پايــدار.
تهــران :گندمــان.
رنجبــر ،وحیــد ،قربانــی ،ارســان ،ســیمبر ،رضــا و حاجیانــی ،ابراهیــم (« .)1395شناســایی و تبییــن
عوامــل و پیشــرانهاي مؤثــر بــر روابــط ایــران و شــوراي همــکاري خلیجفــارس درافــق دهســاله».
آیندهپژوهــی دفاعــی7 ،)2(1 ،ـ .36درhttp://www.dfsr.ir/article_27249.html :
علیاحمــدی ،علیرضــا و فرشــیدفر ،فــروغ ( .)1392روشهــای تصمیــم گیــری بــا معیارهــای چندگانــه.
چ .2تهــران :تولیــد دانــش.
کیقبــادی ،مریــم ،آرزمجــو ،هانیــه و حیــدری ،غالمرضا (« .)1396الگوی ســنجش شایســتگی اعتماد ســازمان
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