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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. 
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ــا  ــدار و رابطــة آن ب ــر توســعة اقتصــادی پای ــی امــور اقتصــادی، ب در بنــد 1ـ2 سیاســت  های کل
ــرای تحقــق ایــن مهــم، ســنجش عملکــرد حاکمیــت  امنیــت اجتماعــی تأکیــد شــده اســت. ب
ــرکت  ــی ش ــئولیت  پذیری اجتماع ــود مس ــن بهب ــی متضم ــاس معیارهای ــد براس ــرکتی بای ش
بــا رویکــرد توســعة پایــدار باشــد. هــدف از ایــن تحقیــق، توســعة مدلــی از حاکمیــت شــرکتی 
ــت  ــفاف، وضعی ــردی ش ــاخص  های عملک ــا ش ــه ب ــت ک ــی اس ــئولیت اجتماع ــوب مس در چارچ
شــرکت  ها 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 9 عامــل دارای اولویــت بهبــود مشــخص 
گردیــد. پــس از آن جهــت پایــش دقیــق وضعیــت موجــود، 61 شــاخص کلیــدی عملکرد بــا روش 
ــود و  ــکاف  های موج ــا و ش ــی، چالش  ه ــی های میدان ــا بررس ــد. ب ــایی ش ــوا شناس ــل محت تحلی
جایــگاه فعلــی شــرکت در هریــک از عوامــل مشــخص و بــا توجــه بــه وضعیــت بهینــة تبیین شــده 
ــرد در  ــای عملک ــود و نحــوة ارتق ــای بهب ــة راهکاره ــه ارائ ــی، ب ــای تطبیق ــه کمــک پژوهش ه ب
ــدام و 4 اصــاح  ــروژه، 13 اق ــب 14 پ ــه اهــداف حاکمیــت شــرکتی در قال راســتای دســتیابی ب

ســاختاری پرداختــه شــد.
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1. مقدمه 
ــت  ــتوار اس ــهامداران اس ــود س ــازی س ــر بیشینه  س ــرکتی ب ــت ش ــز حاکمی ــنتی، تمرک ــدگاه س در دی
ــی  ــع قوانین ــال وض ــور به دنب ــن منظ )Rindermann, Kodila-Tedika & Christainsen, 2015( و بدی
ــات  ــاختارمند و تعارض ــرکت را س ــران ش ــهامداران و مدی ــره، س ــان هیئت مدی ــط می ــا رواب ــت ت اس
احتمالــی میــان ســه گــروه را رفــع کنــد )Adnan, Hay & Staden, 2018(. امــا دیــدگاه جدیــد ایــن 
ــات  ــای تصمیم ــات و پیامده ــت تبع ــا الزم اس ــن مبن ــر ای ــد. ب ــه می  دان ــدود و کوته  بینان ــگاه را مح ن
ــت محیطی(  ــی و زیس ــادی، اجتماع ــاد )اقتص ــام ابع ــان و در تم ــة ذی نفع ــرکت در هم ــت ش حاکمی
ــایر  ــری س ــرکتی و درگی ــت ش ــدگاه حاکمی ــی در دی ــائل غیرمال ــمول مس ــود. ش ــه ش ــر گرفت درنظ
.)Jain & Jamali, 2016( ذی نفعــان منجــر بــه ایجــاد ارزشــی باالتــر و پایدارتــر بــرای شــرکت می شــود

ــه ســازمان  ها  ــی و زیســت محیطی از ســوی جامع ــات اجتماع ــزون فشــارها و مطالب ــش روزاف افزای
را وادار کــرده اســت در طراحــی الگــوی حاکمیتــی، بــه مفاهیــم و مقاصــد مســئولیت اجتماعــی توجــه 
بیشــتری کننــد )Coffie, Aboagye-Otchere & Musah, 2018(. حاکمیــت شــرکتی نیــروی محرکــه 
ــا  ــه آن اســت. حاکمیــت شــرکتی ب ــة تحقــق مســئولیت  های اجتماعــی ســازمان و پایبنــدی ب و الزم
ــا هــدف  ــای ســازمانی ب ــف فراینده ــا و تصمیمــات، بازتعری ــام فعالیت ه ــال تم مســئولیت پذیري در قب
یک پارچه ســازي فعالیت  هــا در سراســر شــرکت و جــاري  کــردن آن در تمامــی ســطوح، بــه توانمنــدی 
 .)Oh, Chang & Kim, 2018( ــد ــک می  کن ــی کم ــئولیت های اجتماع ــق مس ــیر تحق ــازمان در مس س

شــرکت  ها در تــاش بــرای مشــروعیت بخشــیدن بــه عملیــات خــود، پایــداری و اســتمرار ســودآوری 
ــه اجــرای سیاســت  های  ــور ب ــه اعمــال فشــارها از ســمت ذی نفعــان، مجب در درازمــدت و در پاســخ ب
ــور  ــه به ط ــازوکارهایی اســت ک ــد س ــن سیاســت  ها نیازمن ــرای ای ــوند. اج ــی می  ش مســئولیت اجتماع
 Coffie et al.,( ســاختمند از طریــق حاکمیــت شــرکتی بــه ســطوح زیریــن ســازمان تســری داده شــود
ــه مســئولیت اجتماعــی شــرکتی در  ــدی ب ــان حاکمیــت شــرکتی و پایبن ــه می 2018(. رابطــة دوجانب
 Rodriguez- Fernandez, 2016; Oh et al., 2018;( ــات شــده اســت ــات پیشــین بررســی و اثب تحقیق
ــی  ــا و گزارش  ده ــرای افش ــده  ای ب ــش تعریف ش ــتاندارد و ازپی ــای اس Adnan et al., 2018( و رویه  ه
عملکــرد حاکمیــت شــرکتی وجــود دارد )ازقبیــل مــدل طــرح گــزارش جهانــی )GRI(1، شــاخص های 
ــی3(. تمــام ایــن مدل  هــا در کشــورهای توســعه یافته کــه درجــة  ــز2 و معاهــدة جهان پایــداری داو جون
 )Rodriguez- Fernandez, 2016( شــفافیت و افشــاگری شــرکت  ها بســیار باالســت، گســترش یافته  انــد
ElGammal, El-Kassar & Canaan Mes-(  و در کشــورهای درحــال توســعه چنــدان کاربــردی نیســتند

ــی در  ــئولیت اجتماع ــوم مس ــدن مفه ــی ش ــی و عملیات ــارة نهادینگ ــن، درب ــر ای sarra, 2018(. عاوه ب

1. Global Report Initiative
2. Dow Jones Sustainability Index
3. Global Compact

https://www.emeraldinsight.com/author/Musah%2C+Alhassan
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ــام  ــی انج ــق جامع ــون تحقی ــازوکارهای آن( تاکن ــا و س ــا، فراینده ــوب )ابزاره ــی خ ــث حکمران مباح
ــر ایــن اســاس، پژوهــش حاضــر به دنبــال یافتــن پاســخ ایــن پرسش هاســت: نشــده اســت. ب

 ـ عوامل اثرگذار مسئولیت اجتماعی در الگوی حاکمیت شرکتی پایدار کدام  اند؟ 

ـ شاخص  های سنجش عملکرد حاکمیت شرکتی با رویکرد مسئولیت اجتماعی چیست؟ 

ــی در چارچــوب  ــاد و شــاخص های حاکمیت ــا طــرح اهــداف، ابع ــن پژوهــش، ســعی شــده ب در ای
مســئولیت اجتماعــی شــرکتی، نحــوة ســنجش وضعیــت حاکمیــت شــرکتی در قالــب الگویــی منســجم 
ــی  ــت حاکمیت ــدل پیشــنهادی، نحــوة ســنجش وضعی ــة م ــس از ارائ ــن اســاس، پ ــر ای ــه شــود. ب ارائ
ــه  ــورد مطالع ــوان م ــزرگ به عن ــران ب ــرق ته ــع ب ــرکت توزی ــرای آن در ش ــل اج ــرکت ها و مراح ش
ــا  ــات آن ه ــوده و خدم ــي ب ــات عموم ــرکت هاي خدم ــزء ش ــع ج ــرکت هاي توزی ــود. ش ــریح می ش تش
بــراي اقتصــاد ضــروري اســت و بــا توجــه بــه اهمیــت بــرق به عنــوان کاالي زیرســاختي، زیــر ذره بیــن 
ــي از  ــزرگ یک ــران ب ــع ته ــرکت توزی ــرار دارد. ش ــي ق ــي و عموم ــاي دولت ــردم، نهاده ــترکین، م مش
ــن  ــر تأمی ــت بســیاری دارد و عاوه ب ــه اهمی ــم زیرســاختي کشــور اســت ک ــزرگ و مه شــرکت هاي ب
ــي  ــاي قانون ــر از حداقل ه ــد فرات ــود، بای ــاس نامة خ ــي و اس ــف قانون ــب وظای ــترکین در قال ــرق مش ب
ــهامداران،  ــع س ــن مناف ــر تأمی ــی اش، افزون  ب ــئولیت  های اجتماع ــه مس ــدی ب ــا پایبن ــد و ب ــل کن عم
پاســخ گوی مطالبــات اجتماعــی و زیســت محیطی جامعــه و مشــترکین نیــز باشــد )کیقبــادی، 

ــدری، 1396(. ــو و حی آرزمج

ــوم  ــش س ــری،  در بخ ــی نظ ــش دوم مبان ــه در بخ ــت ک ــورت اس ــن ص ــه بدی ــن مقال ــاختار ای س
پیشــینة  تحقیــق، در بخــش چهــارم روش شناســی و در بخــش پنجــم و ششــم یافته هــا و نتیجه گیــری 

آمــده اســت. 

2. مبانی نظری  

2ـ1. حاکمیت شرکتی 
ــا به کارگیــری آن می  تــوان ســازمان  حاکمیــت شــرکتی ســازوکارها، فرایندهــا و روابطــی اســت کــه ب
را کنتــرل و مدیریــت کــرد و از آن طریــق اهــداف ســازمانی را تبییــن و در زمینــة محیــط اجتماعــی، 
ــدرت  ــع ق ــت شــیوة توزی ــرد )ElGammal et al., 2018(. ســاختار حاکمی ــری ک ــازار پیگی ــی و ب قانون
و مســئولیت  ها میــان نقش  آفرینــان مختلــف ســازمان )شــامل اعضــای هیئت مدیــره، مدیــران، 
کارکنــان، ســهامداران، اعتباردهنــدگان، قانون  گــذار و عمــوم جامعــه( را تبییــن و قواعــد و رویه  هــای 
تصمیم  گیــری در ســازمان را شــفاف می  کنــد )Bharej, 2014(. صنــدوق بین المللــي پــول نظــام 
ــهامداران، اعضــای  ــامل س ــی ش ــان گروه های ــط و مســئولیت ها می ــاختار رواب ــی مناســب را س حاکمیت
هیئت مدیــره، مدیرعامــل و ســایر طرف هــای ذی نفــع بــرای ترویــج عملکــرد بهتــر به منظــور دســتیابی 
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بــه اهــداف، مشــارکت و تنظیــم معیارهــا و مکانیســم های نظارتــی و کنترلــی معرفــی می  کنــد.4 ســازمان 
ــراي  ــعه ب ــال توس ــف درح ــورهاي مختل ــادي در کش ــات زی ــال 2002م مطالع ــه از س ــد ک ــل متح مل
ــوب انجــام داده اســت، شــیوة حاکمیتــی مناســب را شــامل هشــت ویژگــي  ســنجش حاکمیــت مطل
مشــارکتي بــودن، درجهــت وفــاق اجتماعــي بــودن، پاســخ گویي، شــفافیت، مســئولیت پذیری، کارایــي 
ــر  ــع جدیدت ــد )Sheng, 2009(. مناب ــداری می دان ــودن و قانون م ــه ب ــر و منصفان ــي، فراگی و اثربخش
معتقدنــد حاکمیــت شــرکتی شــامل ابعــاد اعتمــاد، تضمیــن، قابلیــت اطمینــان، اثربخشــی مجــازی و 
عملکــرد مؤثــر اســت )Wiley & Yap, 2016(. در پژوهش هــای اخیــر، بــه اثــرات بلندمــدت حاکمیــت 
ــد  ــره بای ــات هیئت مدی ــاس، در تصمیم ــن اس ــر ای ــت )CIPFA, 2016(. ب ــده اس ــژه ای  ش ــه وی توج
منافــع تمامــی اعضــا و ذی نفعــان لحــاظ شــود و پیامدهــای احتمالــی هــر تصمیــم در بلندمــدت، منافــع 
کارکنــان، جامعــه و محیــط زیســت، و تقویــت روابــط بلندمــدت بــا تأمین کننــدگان، مشــتریان و ســایر 
ــی  ــازی حکمران ــای افشاس ــه از نهاده ــران5 )2017( ک ــود. مؤسســة مدی ــه ش ــان درنظــر گرفت ذی نفع
ــر  ــد. ه ــه می کن ــدی ارائ ــاخص کلی ــب 47 ش ــرکتی را در قال ــت ش ــاخص حاکمی ــت، ش ــرکتی اس ش
ــاخص و  ــاس وزن ش ــد و براس ــه می کنن ــزارش ارائ ــه گ ــن مؤسس ــه ای ــادی ب ــرکت های زی ــاله ش س

ــوند. ــدی می ش ــد، رتبه بن ــت می کنن ــاخص ها دریاف ــک از ش ــرای هری ــه ب ــازی ک امتی

مــدل کرفتــد6 به نوعــی جمع بنــدی همــة ابتــکارات و مباحــث حاکمیــت شــرکتی در دهه هــای 
ــر  ــه ب ــش از آنک ــوده و بی ــی ب ــي حاکمیت ــر مکانیســم هاي درون ــر ب ــدل ناظ ــن م ــته اســت. ای گذش
ــر  ــد و ب ــز می کن ــت آن تمرک ــر کیفی ــد، ب ــد کن ــت تأکی ــاي رســمي حاکمی ســاختارها و چارچوب ه
Batoc-(  اصــول ثبــات، پاســخ گویی، مســئولیت پذیری، انصــاف، شــفافیت و اثربخشــی اســتوار اســت

chio, Ghezzi & Rangone, 2016; Arguden, 2010(. توســعة  ایــن اصــول در سراســر ســازمان کلیــد 
پیــروزی حاکمیــت، ایجــاد رفتــاری مناســب بــرای پاســخ گویی بــه تمــام فشــارهای محیطــی و جلــب 
ــان آزاد  ــن اعتمــاد از طریــق شفاف ســازی و جری اعتمــاد همــة ذی نفعــان اســت )Lukas, 2015(. ای
ــدگان  ــت تصمیم گیرن ــروری اس ــود و ض ــاد می  ش ــه آن ایج ــان ب ــی آس ــت دسترس ــات و قابلی اطاع
ــخ گو  ــال آن پاس ــد و درقب ــده گیرن ــود را برعه ــات خ ــئولیت تصمیم ــازمان مس ــطوح س ــام س در تم
باشــند. از آنجــا کــه اثربخشــی و رابطــة اثربخــش بــرای موفقیــت بلندمــدت حیاتــی اســت، ســازمان 
ــع اســتفادة اثربخــش کنــد. وجــود ثبــات در سیاســت های شــرکت ســبب شــکل گیری  ــد از مناب بای
ــی منطقــی  ــع و در چارچــوب زمان ــح از شــرکت می شــود و اخــذ تصمیمــات به موق ــی صحی انتظارات
در ســطوح مختلــف، بــه مســئولیت پذیری و پاســخ گویی ســازمان می انجامــد و از ایــن طریــق 
ــز در شــکل گیری  ــا نی ــت در تصمیم  ه ــد. وجــود اصــل انصــاف و عدال ــرای آن ارزش آفرینــی می کن ب
ــش،  ــه اهداف ــا توجــه ب ــر اســت )Yunus, 2016(. پژوهــش حاضــر ب ــدت مؤث ــط بلندم ــداوم رواب و ت

4. www.imf.org
5. the Institute of Directors
6. CRAFTED (consistency, responsibility, accountability, transparency, effectiveness, deployment)
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ــة مــدل کرفتــد پی ریــزی و تــاش شــده در چارچــوب ایــن مــدل، ابعــاد و اهــداف حاکمیــت  برپای
شــرکتی در ســطح ســازمانی تبییــن شــود.

2ـ2. جایگاه مسئولیت اجتماعی در حاکمیت شرکتی  
ــد )Oh et al., 2018(. به زعــم  ــه حاکمیــت شــرکتی توجهــی ویــژه دارن مدل هــای مســئولیت اجتماعــی ب
بــارج7 )2014(، مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها دیگــر تنهــا متوجــه مســائل اجتماعی نمی شــود و مســائلی 
ــرد.  ــز دربرمی گی ــی هســتند نی ــم حکمران ــه از مفاهی ــل افشــاگری، شــفافیت و مســئولیت پذیری ک ازقبی
درواقــع مســئولیت اجتماعــی یکــی از ســتون های اصلــی حکمرانــی به شــمار مــی رود و درنتیجــه 
 Jain( ــه هســتند ــن زمین ــر در ای ــی دقیق    ت ــن و مقررات ــم قوانی ــد توجــه بیشــتر و تنظی شــرکت ها نیازمن
ــل  ــت اص ــا هف ــده و ب ــد ش ــی تأکی ــوع حکمران ــر موض ــزو 26000، ب ــتاندارد ای Jamali, 2016 &(. در اس
پاســخ گویی، شــفافیت، رفتــار اخاقــی، احتــرام بــه منافــع و عایــق ذی نفعــان، احتــرام بــه اجــرای قانــون، 
ارج نهــادن بــه هنجارهــای رفتــاری بین المللــی و تکریــم حقــوق بشــر مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت. 
ــه  ــت ک ــره و مدیری ــراي هیئت مدی ــب را ب ــاي مناس ــد انگیزه ه ــازمان بای ــت س ــا حاکمی ــري ی ــام راهب نظ
به دنبــال تأمیــن اهــداف و منافــع شــرکت و ســهام داران هســتند، فراهــم آورد و پایــش و نظــارت مؤثــر و کارا 
بــر عملکــرد ســازمان را تســهیل کنــد؛ زیــرا حاکمیــت اساســی ترین عامــل در توانمندســازي ســازمان بــراي 
ــئولیت  ــل مس ــام کام ــازي و ادغ ــود و یک پارچه س ــات خ ــا و تصمیم ــال فعالیت ه ــئولیت پذیري درقب مس
ــدوار، 1392(.  ــت )امی ــازمان اس ــطوح س ــام س ــردن آن در تم ــاري   ک ــازمان و ج ــر س ــی در سراس اجتماع
چارچــوب جهانــی گزارش دهــی پایــداری8 نیــز از اواخــر دهــة 1990م در راســتای گزارش دهــي پایــداری 
بــه حمایــت از ســازمان ها، دولت هــا و کســب وکارها پرداختــه اســت. گزارش دهــي پایــداری عبــارت اســت 
از اندازه گیــري، افشــا و پاســخ گویی بــه ذی نفعــان داخلــی و خارجــی درقبــال عملکــرد ســازمانی بــا هــدف 
حرکــت به ســمت توســعة پایــدار. یکــی از ابعــاد گســترده و مهــم ایــن گزارش دهــی، بُعــد حاکمیــت اســت 
کــه نســخة چهــارم آن دارای 22 ســنجة مجــزا جهــت شناســایی وضعیــت و ســاختار حاکمیــت شــرکت 
ــع  ــار، مناب ــه ســاختار حاکمیــت و ترکیــب کمیته هــای آن، نحــوة تفویــض اختی ــواردی ازجمل اســت و م
ــدوار و خارســتانی،  ــرد )امی ــره را دربرمی گی ــات و غی ــی در دســترس، سیاســت های افشــای اطاع اطاعات
ــة مــدل جامعــی از مســئولیت اجتماعــی شــرکتی، بیــان کــرد کــه   ــا ارائ 1389(. ویســر9 )2010( نیــز ب
ــه  ــدی ب ــي شــفاف و پایبن ــه، گزارش ده ــری متعهدان ــت خــوب در شــرکت متضمــن رهب وجــود حاکمی
ارزش هــای اخاقــی اســت کــه تمــام ایــن مــوارد از اهــداف اساســی مســئولیت اجتماعــی به شــمار مــی رود.

3. پیشینة تحقیق
دربــارة ارتبــاط بیــن دو مفهــوم »حکمرانــی شــرکتی« و »مســئولیت اجتماعــی« تاکنــون پژوهش هــای 

7. Bharej
8. Initiative global Sustainability Reporting guidelines
9. Visser
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ــر نیــاز روزافــزون کشــورهای درحــال توســعه  ــا تأکیــد ب ــارج )2014( ب زیــادی انجــام شــده اســت. ب
بــه درک هرچــه بیشــتر مســائل حکمرانــی، بــه بررســی همپوشــانی دو مفهــوم حاکمیــت شــرکتی و 
ــن  ــه بی ــاط دوطرف ــی10 )2016( ارتب ــن و جمال ــه اســت. جی ــرکت ها پرداخت ــی ش مســئولیت اجتماع
ــد  ــان دارن ــی و کــرم11 )2018( اذع ــد. در پژوهشــی دیگــر، جمال ــن دو مفهــوم را شناســایی کرده  ان ای
ــئولیت پذیری  ــه مس ــری ب ــل کمت ــوند، تمای ــی می ش ــنتی حکمران ــورت س ــه به ص ــرکت هایی ک در ش
اجتماعــی شــرکتی وجــود دارد و برعکــس، آن هــا بــا مصاحبه هــای عمیــق دریافتنــد در ایــن شــرکت ها 
شــفافیت و افشــای اطاعــات بســیار کمــی نســبت بــه ذی نفعــان وجــود دارد. نتایــج تحقیــق الگامــل 
ــات و  ــا اخاقی ــرکتی ب ــت ش ــن حاکمی ــل بی ــة متقاب ــود رابط ــانگر وج ــز نش ــران )2018( نی و دیگ
ــذا  مســئولیت   اجتماعــی در شــرکت  های کوچــک و متوســط در کشــورهای درحــال توســعه اســت؛ ل
ــای  ــت. پژوهش ه ــیده اس ــات رس ــف به اثب ــرق مختل ــه ط ــوم ب ــن دو مفه ــل بی ــة متقاب ــود رابط وج
ــر  ــی مؤث ــود حکمران ــه وج ــه چگون ــته اند ک ــئله نگریس ــه مس ــر ب ــن منظ ــز از ای ــری نی ــیار دیگ بس
 Arora & Dharwadkar, 2011; Jain( ــود ــا می ش ــی آن ه ــئولیت پذیری اجتماع ــود مس ــه بهب ــر ب منج
ــای  ــا و چالش  ه ــر12 )2016(، پویایی  ه ــم آراس و کروس Jamali, 2016; Adnan et al., 2018 &(. به زع
ــال  ــودن آن هــا درقب ــه مســئول ب ــور ب ــازار وجــود دارد، حاکمیــت شــرکت  ها را مجب ــادی کــه در ب زی
ــا مکانیســم  های حاکمیــت  ــه ایــن ســوال کــه آی جامعــه می  کنــد. اُو13 و دیگــران )2016( در پاســخ ب
شــرکتی و مســئولیت اجتماعــی می  تواننــد جایگزیــن یکدیگــر عمــل کننــد یــا نقشــی مکمــل یکدیگــر 
دارنــد، دریافتنــد کــه حکمرانــی شــرکت  ها به تنهایــی قادرنــد مســئولیت  های اجتماعــی آن هــا 
ــه  ــر ب ــازمان ها منج ــی در س ــف حکمران ــرایط مختل ــدری )1385( ش ــر می ــند. به نظ ــا بخش را ارتق
ســطوح متفاوتــی از مســئولیت پذیری اجتماعــی آن هــا خواهــد شــد. ویلــی و یــاپ14 )2016( نیــز بــه 
بررســی تأثیــرات حکمرانــی و ســازوکارهای نظارتــی بــر ســطوح مختلــف مســئولیت پذیری اجتماعــی 
ــای  ــی ویژگی ه ــه برخ ــد ک ــان داده ان ــه و نش ــی پرداخت ــئولیت اجتماع ــات مس ــزودة اقدام و ارزش اف
ــای  ــی ویژگی ه ــن برخ ــعه و همچنی ــق و توس ــه تحقی ــه ب ــزان توج ــدازة آن، می ــد ان ــازمان مانن س
ــای  ــاب فعالیت ه ــر انتخ ــازمانی ب ــت س ــره و مالکی ــری هیئت مدی ــتقال و رهب ــد اس ــی مانن حکمران
مســئولیت اجتماعــی اثرگــذار اســت. در ایــن بیــن ردریگــز ـ  فرنانــدز15 )2016( معتقــد اســت اگرچــه 
ــتری  ــودآوری بیش ــت س ــت، درنهای ــر اس ــرکت ها هزینه ب ــرای ش ــی ب ــئولیت اجتماع ــای مس فعالیت ه
ــره  ــری هیئت مدی ــم های تصمیم گی ــرد در مکانیس ــن رویک ــت ای ــوب اس ــذا مطل ــا دارد؛ ل ــرای آن ه ب
ــاط بیــن  ــه بررســی ارتب ــن و هــارون16 )2009( ب ــی شــرکت لحــاظ شــود. ســعید، زین الدی و حکمران

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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ــال  ــرای مث ــی ب ــای حاکمیت ــرکتی و ویژگی ه ــی ش ــتای مســئولیت اجتماع ــازی در راس ــوة افشاس نح
تعــداد اعضــای هیئت مدیــره و میــزان اســتقال آن هــا، وجــود کمیتــة ممیــزی، مالکیــت خصوصــی یــا 

ــد.   ــدام کردن ــزی اق ــی مال ــات عموم ــی در شــرکت های خدم دولت

ــوده و  ــرح ب ــر مط ــن دو متغی ــن ای ــة بی ــد رابط ــایی و تأیی ــتر شناس ــین، بیش ــات پیش در تحقیق
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 شــاخص  های ســنجش عملکــرد حاکمیــت شــرکتی 

ــد.  ــا رویکــرد مســئولیت اجتماعــی را به صــورت جامــع شناســایی کن ب

4. روش شناسی تحقیق
ــت  ــوة کاربس ــراه نح ــل به هم ــن مراح ــد. ای ــی ش ــه طراح ــه مرحل ــش در س ــن پژوه ــی ای روش شناس
ــات  ــریح جزئی ــه تش ــه ب ــت. در ادام ــده اس ــان داده ش ــکل 1 نش ــر در ش ــورد نظ ــرکت م آن در ش

ــود. ــاره می  ش ــه اش ــر مرحل ــی ه روش شناس
 

اه تکرش هاگیاج شجنس بوچراچ
ینارمکح هنیمز رد

رد لحارم یارجا
گرزب نارهت قرب عیزوت تکرش

 لماوع و داعبا ییاسانش
بوخ ینارمکح یوگلا

فادها هب یبایتسد رد تکرش هاگیاج ییاسانش

 و لماوع فاکش لیلحت
دوبهب یاهراکهار هئارا

 هزوح رد یرظن ینابم هعلاطم
ینارمکح

 هزوح رد یرظن ینابم هعلاطم
یتکرش یعامتجا یریذپ تیلوئسم

یداهنشیپ یوگلا هئارا

وگلا یزاس هنیداهن و یجنسرابتعا

 تعنص رد دوجوم یتسدالاب دانسا هعلاطمیقیبطت تاعلاطم ماجنا
لدم رد دوجوم لماوع اب طابترا رد

تعنص رد یدرکراک تامازلا ییاسانشدرکلمع نیرتهب ییاسانش

 یدیلک یاه صخاش نییعت
درکلمع

 زا کی ره رد دوجوم تیعضو یسررب
لماوع

 یاه فاکش و اه شلاچ ندرک صخشم
دوجوم

 یاهراکهار هئارا
 بلاق رد دوبهب

 یاه هژورپ
دوبهب

 یاهراکهار هئارا
 بلاق رد دوبهب

 تامادقا
یحالصا

 یاهراکهار هئارا
 بلاق رد دوبهب

 تاحالصا
یراتخاس

 رد ورشیپ عیزوت تکرش هس درکلمع یسررب
لماوع زا کی ره رد ناهج

 عیزوت یاه تکرش یارب دوجوم یتسدالاب دانسا هعلاطم
... و یرادا ماظن حالصا دنس ،یدربهار دنس دننام

هیلوا درکلمع یدیلک یاه صخاش ییاسانش

ییاهن درکلمع یدیلک یاه صخاش نییعت  یاه صخاش ساسا رب تسیل کچ یحارط
لماوع زا کی ره رد دوجوم

 ییاسانش تهج عیزوت تکرش ناریدم زا یجنسرظن
دوجوم تیعضو

 و تامادقا ،اه هژورپ بلاق رد دوبهب یاهراکهار هئارا
دامتعا یگتسیاش هب یبایتسد تهج یراتخاس تاحالصا

 زا کیره رد درکلمع نیرتهب اب دوجوم تیعضو هسیاقم
اه شلاچ نییعت و یروحم تاعوضوم

یرظن ینابم هعلاطم ناگربخ لناپ لیکشت

یداهنشیپ یوگلا هئارا  یارب یداهنشیپ یوگلا یزاس یموب
عیزوت یاه تکرش

 دییأت تهج یلماع لیلحت زا هدافتسا
ییاهن یوگلا رابتعا

ناگربخ هسلج رد اهراکهار ییاهن دییأت

 لماوع رب یراذگ هحص تهج ناگربخ لناپ لیکشت
یداهنشیپ

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالنشکل 1. خالصة مراحل اجرایي پژوهش
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ــا  ــرکتی ب ــت ش ــت حاکمی ــت ســنجش وضعی ــی جه ــی عملیات ــون مدل ــه تاکن ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــع  ــد، در مناب ــردی باش ــاخص  های عملک ــا و ش ــدة متغیره ــه دربرگیرن ــی ک ــرد مســئولیت اجتماع رویک
و آثــار موجــود در موضــوع پژوهــش وجــود نــدارد، الزم اســت در ابتــدا جهــت احصــای ابعــاد، عوامــل و 
ــه دامنــة وســیعی از متــون  ــا توجــه ب شــاخص  های عملکــردی از رویکــردی کیفــی اســتفاده شــود و ب
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 مدل  هــای 
مســئولیت اجتماعــی پرداختــه و یافته هــای حاصــل در ســه مرحلــه کدگــذاری شــد. پــس از ارائــة مــدل 
پیشــنهادی بــا کســب نظــر افــراد خبــره در قالــب پرســش نامة بســته، از روش تحلیــل عاملــی تأییــدی 
بــرای صحه  گــذاری مــدل و دســته  بندی متغیرهــای ذیــل ابعــاد اســتفاده شــد. پیــش از انجــام تحلیــل 
ــت  ــت، از کفای ــون بارتل ــرداری )شــاخص KMO17( و آزم ــت نمونه ب ــون کفای ــا اســتفاده از آزم ــی ب عامل
ــه  ــود ک ــی از آن ب ــج حاک ــی، 1396(. نتای ــی و قیوم ــان حاصــل شــد )مؤمن ــری اطمین حجــم نمونه گی
ــوده اســت.  ــزان sig گزارش شــده 0/0001 ب ــز می ــت نی ــزان 0.95 و در آزمــون بارتل شــاخص KMO می
بنابرایــن برپایــة هــر دو مــاک می تــوان نتیجــه گرفــت اجــرای تحلیــل عاملــی توجیه پذیــر خواهــد بــود.   

ــة  ــا روش مطالع ــوع، ب ــارة موض ــود درب ــار موج ــع و آث ــر مناب ــد عاوه ب ــاش ش ــة دوم ت در مرحل
ــردی و  ــات کارک ــر الزام ــورد نظ ــت م ــتی صنع ــناد باالدس ــی و اس ــارب جهان ــی تج ــی و بررس تطبیق
عملکــرد بهینــه شناســایی شــود. در ایــن مرحلــه الزم اســت مصادیقــی عملیاتــی بــرای تمام شــاخص  ها 
اســتخراج شــود تــا به عنــوان وضــع مطلــوب مــاک عمــل قــرار گیــرد. در ایــن پژوهــش، ســه شــرکت 
ــا  ــرد آن ه ــای کاری و عملک ــا، فراینده ــداف و راهبرده ــان انتخــاب و اه ــف جه ــاط مختل ــع از نق توزی
ــی،  ــاي سیاســی، اجتماع ــه چارچوب ه ــد طراحــی شــاخص ها ب ــد در فراین ــاوه بای بررســی شــد. به ع
فرهنگــی و فضــای حاکــم بــر محیــط شــرکت تأکیــد شــود؛ بدیــن منظــور، بــه مدیــران ارشــد و میانــی 
شــرکت مراجعــه شــد تــا اطمینــان حاصــل شــود شــاخص های ارزیابــی عملکــرد مناســب آن ســازمان 
ــا و  ــش، ارزش ه ــت، بین ــت و مأموری ــازمان هم راستاس ــای س ــا راهبرده ــده و ب ــی ش ــاب و طراح انتخ
ــود.  ــل می  ش ــف آن منتق ــه ســطوح مختل ــاخص ها ب ــن ش ــط ای ــازمان توس ــردی س ــری راهب جهت  گی

ــا تحلیــل محتــوای منابــع اطاعاتــی مــورد اســتفاده )جــدول 1( احصــا شــد.  شــاخص های اولیــه ب

جهــت تأییــد روایــی شــاخص های احصا  شــده از روش پانــل خبــرگان اســتفاده شــد تــا شــاخص  های 
استخراج شــده بازبینــی و پــس از اعمــال اصاحــات نهایــی شــود. افــراد شــرکت کننده در پانــل براســاس 
ــر  ــی مؤث ــاي ارتباط ــی و مهارت  ه ــان کاف ــل، زم ــوع، تمای ــه در موض ــش و تجرب ــت دان ــار خصوصی چه
انتخــاب شــدند )رنجبــر، قربانــی، ســیمبر و حاجیانــی، 1395(. جلســات خبرگــی ایــن پژوهــش مشــتمل 
ــران  ــط، جــزو مدی ــات دانشــگاهی مرتب ــر تحصی ــا عاوه ب ــر از آن ه ــار نف ــه چه ــود ک ــر ب ــر شــش نف ب
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 شــاخص ها در شــکل 2 نشــان داده شــده اســت.
جدول 1. منابع اطالعاتی مورد استفاده در تحلیل محتوا

موارد مورد استفادهمنبع اطاعاتیردیف

منابع و آثار 1
مربوط به موضوع

مــدل حاکمیتــی کرفتــد، اســتاندارد ایــزو 26000، چارچــوب جهانــی گزارش دهــی پایــداری 
)نســخة G4(، الگــوی حاکمیتــی مؤسســة جهانــی مدیــران، الگــوی حاکمیــت شــرکتی ویســر

مطالعات 2
تطبیقی

ــرکت  ــیدنی، ش ــرق AUSGrid س ــع ب ــرکت توزی ــدن، ش ــرق UKPN لن ــع ب ــرکت توزی ش
ــو ــی ن ــرق TPDDL دهل ــع ب توزی

سند راهبردی شرکت توزیع برق تهران، سند اصاح نظام اداری، شیوه نامة کلینیک مدیریتاسناد باالدستی3

مصاحبه عمیق با 20 نفر از مدیران ارشد و میانی شرکت توزیع برق تهراننظرات خبرگان4

 دعُب رد راثآ و عبانم
GRIISO لدمهطوبرم  ماظن حالصا همانربیقیبطت تاعلاطم26000

یرادا

)زاب یراذگدک(  لدم لماوع زا کی ره رد تیقفوم یدیلک لماوع یاصحا

)یروحم یراذگدک(  یلصا یاه هلوقم ییاسانش

  ییاهن  یاه صخاش

اه صخاش حالصا اه صخاش حالصا تهج ناگربخ تارظن

تهج اوتحم لیلحت
 جارختسا و یدنب هتسد 

یدیلک لماوع

دییأت مدع

دییأت

  هیلوا یدرکلمع یاه صخاش جارختسا

حا
اص

و ی
 عض

لطم
بو

سا
خت

جار
ش 

خا
اه ص

لک ی
دی

ی

شکل 2. روش شناسی تدوین شاخص های کلیدی عملکرد

در مرحلــة ســوم، بــا هــدف تحلیــل شــکاف و ارائــة راهکارهــای بهبــود، در ابتــدا نظــرات مدیــران 
ــد  ــدی ش ــته جمع  بن ــش نامة بس ــتفاده از پرس ــا اس ــل ب ــک از عوام ــت هری ــت و وضعی ــارة اهمی درب
ــت  دار  ــکاف  های اولوی ــاده، ش ــی س ــی تجمع ــتفاده از روش وزن ده ــا اس ــاری ب ــل آم ــس از تحلی و پ

ــد.   ــه گردی ــی ارائ ــا راهکارهای ــع آن ه ــرای رف شناســایی و ب

ــرق اســت کــه براســاس چــارت ســازمانی  ــع ب ــران شــرکت توزی ــاری شــامل تمــام مدی جامعــة آم
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مصــوب شــرکت، 45 نفــر هســتند. بــرای انتخــاب نمونــه، از روش نمونه گیــری غیراحتمالــی ســهمیه ای 
ــه انتخــاب  ــراد، شــماری به عنــوان نمون ــر براســاس تعــداد اف اســتفاده شــد و از همــة معاونت  هــا و دفات
ــه اطمینــان حاصــل شــود. دلیــل اســتفاده از نمونه گیــری غیراحتمالــی در  ــا از جامعیــت نمون شــدند ت
ــگر را  ــا پژوهش ــکاری ب ــه هم ــل ب ــی و تمای ــه آمادگ ــود ک ــی ب ــری از نمونه های ــی، بهره گی ــة کیف مرحل
داشــته باشــند و اســناد و مــدارک مــورد نیــاز هــم دراختیارشــان باشــد. جمــع آوری داده هــا 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 شناســایي و نظــرات و دیدگاه هــاي آنــان بررســي شــد.

 بــرای ســنجش اهمیــت و شــناخت وضعیــت موجــود عوامــل، پرســش نامه ای بــا 30 ســؤال در 2 
بخــش مجــزا طراحــی شــد کــه هــر بخــش شــامل 15 ســؤال بــود و هریــک به صــورت متناظــر عوامــل 
پیشــنهادی را از منظــر اهمیــت و وضعیــت موجــود مــورد پرســش قــرار می دهــد. مقیــاس پرســش ها 
طیــف نُه تایــی لیکــرت )از طیــف بســیار کــم تــا بســیار زیــاد بــرای ســنجش اهمیــت و طیــف بســیار 
نامناســب تــا بســیار مناســب بــرای شــناخت وضعیــت موجــود( بــود. روایــی پرســش نامه  بــا نظرســنجی 
ــه  ــت آمده ب ــش نامة به دس ــات، پرس ــی و اصاح ــس از نظرخواه ــد و پ ــد ش ــرگان تأیی ــل خب در پان
ــی پرســش نامه  از  ــن جهــت ســنجش پایای ــرگان دانشــگاهی رســید. همچنی ــد متخصصــان و خب تأیی
نرم افــزار SPSS و روش آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد کــه پایایــی آن بــا میــزان 0/971 تأییــد شــد.  

ــل  ــده در مراح ــوب ترسیم ش ــت مطل ــتفاده از وضعی ــا اس ــود، ب ــت موج ــایی وضعی ــس از شناس پ
ــه شناســایی و تحلیــل شــکاف های موجــود در ســازمان پرداختــه شــد و راهکارهایــی جهــت  قبــل، ب
ــع  ــرای رف ــده ب ــای تدوین ش ــک از راهکاره ــرای هری ــد. اج ــه گردی ــت دار ارائ ــکاف های اولوی ــع ش رف
ــا ســطوح ســازمانی، چرخــة  ــاط راهــکار ب شــکاف  های شناسایی شــده برحســب موضــوع راهــکار، ارتب
ــروژه  ــود اســت کــه در ســه دســتة پ اجــرا و اســتقرار و پایــش راهــکار مســتلزم تبییــن الزامــات بهب
ــان  ــا صــرف زم ــرد و ازپیش تعیین شــده ب ــه نتیجــة منحصر به ف ــرای دســتیابی  ب ــه ب ــی ک )فعالیت های
ــردن  ــرای ازبیــن  ب ــع مشــخص انجــام می گیــرد(، اقــدام اصاحــی )الزاماتــی کــه ب ــن و مناب ازقبل معّی
ــن می شــوند و به صــورت مســتمر  ــا شــکاف شناســایی و تدوی ــاق و ی ــدم انطب ــروز ع ــری از ب و جلوگی
در ســازمان اســتقرار می یابنــد( و اصاحــات ســاختاری )ایجــاد تغییــر در ســاختار ســازمانی، تغییــر در 
ــرار می گیــرد  ــا رابطــه  میــان جایگاه هــای مختلــف در ســازمان( ق شــرح شــغلی اعضــای ســازمان و ی

 .)Phaal, Farrukh & Probert, 2004(

5. یافته های تحقیق 
پــس از شناســایی الگــوی مفهومــی بــا روش تحلیــل محتــوا، جهــت صحه گــذاری وجــود ارتبــاط بیــن 
عوامــل پیشــنهادی مــدل بــا اصــول حاکمیــت شــرکتی، پرســش نامه ای در شــرکت توزیــع بــرق تهــران 
توزیــع و مــدل پیشــنهادی بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی اعتباریابــی شــد کــه جــدول 2 نتایــج ایــن 
تحلیــل را نشــان می دهــد )ســتون 2 و 3(. جهــت شناســایی عوامــل نهفتــه در تحلیــل عاملــی از روش 
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تجزیــه بــه مؤلفه هــاي اصلــي18 و چرخــش واریماکــس19 اســتفاده شــد. براســاس یافته  هــا، 15 گویــة 
ــر  ــرای ه ــدول، ب ــوم ج ــتون س ــرد. در س ــته بندی ک ــی دس ــل اصل ــوان در 6 عام ــش نامه را می ت پرس
ــات پوشــش دهندة  ــن موضوع ــی شــده  اســت. ای ــا معرف ــورد بررســی گویه ه ــی م ــل موضــوع اصل عام

عوامــل اصلــی حاکمیــت شــرکتی کرفتــد هســتند کــه الگــوی پیشــنهادی را تأییــد می کننــد.

پــس از شناســایی اهــداف و ابعــاد مــدل، از آنجــا کــه تمــام آن هــا بــه یــک انــدازه بــرای شــرکت 
اهمیــت ندارنــد و توجــه بــه ایــن نکتــه کــه منابــع محــدود ســازمان اجــازة برنامه ریــزی و اقــدام بــرای 
بهبــود همــة عوامــل را غیرممکــن می کنــد، بــه رتبه بنــدی آن هــا جهــت انتخــاب تعــدادی از عوامــل 
کــه دارای اهمیــت بیشــتر و شــکاف بیشــتری هســتند، پرداختــه شــد. بنابرایــن در ایــن مرحلــه، عوامــل 
ــی  ــتفاده از روش وزن ده ــا اس ــش نامه ها، ب ــت آمده از پرس ــج به دس ــاس نتای ــدل براس ــود در م موج
تجمعــی ســاده20 رتبه بنــدی شــد و تعــدادی از آن هــا کــه اهمیــت بــاال و وضعیــت موجــود نامناســبی 
ــن روش، وزن  ــق ای ــای منط ــدند. برمبن ــی ش ــود معرف ــت بهب ــداف دارای اولوی ــوان اه ــتند، به عن داش
کلــی یــک گزینــه بــا جمــع وزنــی مقادیــر شــاخص ها ذیــل آن گزینــه محاســبه می شــود و به  صــورت 

ــول )1( انتخــاب می شــود. ــة A به صــورت فرم ــن گزین ریاضــی برتری
*

1
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n

i j ij j
j

A A max W X W
=

  
 
  

= ∑      )1(

کــه Xij عایــدی iمین گزینــه از jمیــن شــاخص اســت و Wij وزن )درجــة اهمیــت( jامین شــاخص اســت 
و اگــر وزن هــا نرماالیــز باشــند، فرمــول )2( اســتفاده می شــود )اصغرپــور، 1396؛ علی احمــدی، 1392(. 
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جــدول 2 میــزان اهمیــت هریــک از عوامــل مــدل در شــرکت توزیــع بــرق تهــران و همچنیــن امتیــاز 
حاصــل از به کارگیــری ایــن روش بــرای آن هــا را نشــان می دهــد )ســتون 4ـ7(. جهــت تعییــن عوامــل 
دارای اولویــت بهبــود، عاوه بــر اهمیــت عوامــل، وضعیــت موجــود آن هــا در شــرکت نیــز اهمیتــی ویــژه 
دارد؛ لــذا امتیــاز نهایــی عوامــل جهــت اولویت بنــدی آن هــا بــرای بهبــود، از طریــق ضــرب اهمیــت عامــل 
در فاصلــه از مطلوبیــت آن اســتفاده شــده اســت. میــزان فاصلــه از مطلوبیــت درواقــع یــک منهــای میــزان 
وضعیــت موجــود آن عامــل در ســازمان اســت. از آنجــا کــه میانگیــن اهمیــت به دســت آمده بــرای عوامــل 
0/06667 بــوده اســت، طبــق نظــر پانــل خبــرگان عوامــِل دارای اهمیــت کمتــر از ایــن میــزان، پیــش از 
محاســبة امتیــاز نهایــی، از فهرســت عوامــل دارای اولویــت بهبــود حــذف شــدند. عواملــی کــه در جــدول 

بــا رنــگ خاکســتری مشــخص شــده اند، دارای اهمیتــی بیشــتر از میانگیــن اهمیت هــا بوده انــد.

18. Principle component analysis
19. Varimax
20. Simple Additive Weighting (SAW)
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جدول 2. شرح عوامل نهایی و رتبه بندی آن ها براساس روش وزن دهی تجمعی ساده

SA
W

به 
رت

)*
10-3

( S
AW

از 
متی

ا

ت
می

ة اه
رتب

)*
10-3

ت  )
می

 اه
یاز

امت

سی
رر

د ب
ور

ع م
ضو

مو

مؤلفه هاي استخراج شده پس از چرخش به 
روش واریماکس )10-3*(

نام گویه
ل6

عام

ل5
عام

ل4
عام

ل3
عام

ل2
عام

ل1
عام

 11 65

یی
گو

سخ
پا

944 تعامل و مشارکت منظم با مجمع عمومی

2 03/5 3 70 835 تعامل مستمر و کارآمد با ذی نفعان در 
به روزرسانی برنامه های شرکت

4 51/4 2 72 836 اثربخشی فرایندهای تصمیم گیری هیئت مدیره

12 63

ری
پذی

ت 
ولی

سئ
م

957 پایبندي به قوانین باالدستی، کنوانسیون  ها، 
اقدامات بین المللي و ارتباط مؤثر با سمن  ها 

1 17/5 9 66 749 کارایي مکانیسم ارزیابی عملکرد هیئت مدیره

14 61

شی
ربخ

اث

858 آموزش و توسعة هیئت مدیرة مستقل و 
شایسته

5 18/4 1 74 813 تنوع توانمندی ها، تخصص و تجربه، دانش و 
تحصیات در ترکیب هیئت مدیره

8 95/3 5 68 744 کارآمدی و اثربخشی کمیته هاي مدیریتی و 
تخصصی هیئت مدیره

7 97/3 8 66 746 توسعة اثربخشي ساختار، اختیارات و 
سلسله مراتب سازمانی

3 72/4 7 67

ات
ثب

622 توسعة ظرفیت هیئت مدیره در به روز  رسانی و 
تصویب مأموریت، چشم انداز و استراتژی ها

 10 65 725 توسعة فرایند و سیستم شناسایي و تحلیل 
ریسک هاي سازمان

 15 57

اف
نص

ا 867 هم راستایي پاداش هیئت مدیره با عملکرد
13 62 729 اثربخشي فرایند انتخاب اعضاي هیئت مدیره 

6 11/4 6 68

ت
فافی

ش 632 تدوین، آموزش و اجرای نظام نامة رفتاري و 
اخاق حرفه ای در سازمان

9 95/3 4 65 728 توسعة اثربخشی فرایند نظارت، کنترل و 
حساب رسی داخلي
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ــش  ــنجش و پای ــرای س ــاخص  هایی ب ــت ش ــود، الزم اس ــد بهب ــل نیازمن ــایی عوام ــس از شناس پ
آن هــا شناســایی شــود تــا بتــوان بــه رفــع شــکاف آن هــا پرداخــت. در تحلیــل محتــوا، در مرحلــة اول 
بــه شناســایی موضوعــات محــوری پرداختــه و در مرحلــة دوم شــاخص های کلیــدی عملکــرد در قالــب 
هریــک از مقوله هــای اصلــی تبییــن شــد. در فراینــد تحلیــل محتــوا، کدگــذاری بــاز داده هــای میدانــی 
پژوهــش )شــامل مصاحبه هــا، تحلیــل اســناد و مــدارک ســازمانی، منابــع و آثــار مربــوط بــه موضــوع و 
مطالعــات تطبیقــی( براســاس پروتــکل کدگــذاری تعریــف و منجــر بــه پیدایــش 27 موضــوع محــوری و 
68 مؤلفــه شــد. جــدول 3 شــاخص های کلیــدی عملکــرد بــرای یکــی از عوامــل دارای اولویــت بهبــود 

ــد. ــان می ده را نش
جدول 3. مقوله های اصلی و شاخص های کلیدی عملکرد یکی از عوامل دارای اولویت بهبود 

شاخص های کلیدی  عملکردمقوله های اصلیعامل

ت  مدیره
کارایی مکانیسم ارزیابی عملکرد هیئ

وجود مکانیسم دقیق جهت 
ارزیابی عملکرد هیئت  مدیره

برخورداری و به روزرسانی شیوه  نامة مدون ارزیابی عملکرد هیئت مدیره 
منطبق با چارچوب گزارش دهی پایداری

نسبت اعضای هیئت مدیرة انتخاب شده برمبنای شایستگی های مستند به 
کل اعضای هیئت مدیره

میزان تطابق معیارها و شاخص های ارزیابی اعمال شده در نظام ارزیابی با 
شاخص های موجود در اسناد باالدستی

میزان رضایت ذی نفعان دریافت  کنندة گزارش های عملکرد هیئت مدیره از 
کیفیت و شمول گزارش ها

تعهد هیئت  مدیره به رویه های 
ارزیابی و ترویج فرهنگ 

خودارزیابی

میزان تطابق نتایج خودارزیابی هیئت مدیره با نتایج ارزیابی عملکرد توسط 
نهاد مستقل

وجود افراد/ کمیته ها یا 
مشاوران مستقل جهت ارزیابی 
و برخورداری از شایستگی های 

الزم

برخورداری از شرح شغلی دقیق فرد/ کمیته/ مشاور ارزیابی عملکرد برمبنای 
الزامات مکانیسم ارزیابی

میزان تطابق شرایط احراز شغل فرد/ کمیتة ارزیابی با بندهای شرح شغل 
تدوین شده

اطاع  رسانی به روز، دقیق و 
شفاف درخصوص مکانیسم و 

نتایج ارزیابی

میزان به کارگیری سیستم های اطاعاتی ـ ارتباطی جهت ثبت و مشاهدة 
کلیات نظام ارزیابی، ورود و ثبت آناین داده ها و مستندات، وجود پایگاه 

 ،IT اطاعاتی جهت بایگانی و ضبط داده ها، امکان انجام محاسبات در بستر
دسترسی آناین تمامی ذی نفعان به گزارش های با تعریف سطوح دسترسی 

متفاوت و قابلیت ثبت پیگیری ها و نتایج اعمال شدة مبنتی بر گزارش ها 
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ــت  ــل دارای اولوی ــر عام ــع در ه ــرکت توزی ــوب ش ــت مطل ــد وضعی ــاش ش ــوا ت ــل محت ــا تحلی ب
بهبــود شناســایی و بــا تعریــف شــاخص  های شــفاف، وضعیــت موجــود به طــور ملمــوس قابــل ســنجش 
ــاخص ها  ــن ش ــد ای ــدی، بای ــاخص های کلی ــایی ش ــنهادی و شناس ــوی پیش ــد الگ ــس از تأیی ــود. پ ش
براســاس مدل هــای تحلیــل شــکاف و ارتقــای عملکــرد، مــورد ســنجش قــرار گیــرد و پــس از آن نحــوة 
ــت  ــل چک لیس ــس از تکمی ــردد. پ ــخص گ ــده مش ــکاف های شناسایی ش ــع ش ــرد و رف ــای عملک ارتق
ــود در  ــای موج ــی، چالش ه ــات تطبیق ــت آمده از مطالع ــت به دس ــن وضعی ــا بهتری ــة آن ب و مقایس
ــا  ــد ب ــاش ش ــد ت ــة بع ــد. در مرحل ــایی ش ــرکتی شناس ــت ش ــداف حاکمی ــه اه ــیدن ب ــتای رس راس
ارائــة راهکارهایــی در قالــب پروژه هــای بهبــود، اقدامــات اصاحــی و اصاحــات ســاختاری نحــوة رفــع 

ــردد.   ــخص گ ــرد مش ــای عملک ــا و ارتق چالش ه

6. نتیجه گیری و پیشنهادها  
و  تصمیم  ســازی  ســهامداران،  عاوه بــر  ذی نفــع  گروه  هــای  ســایر  خواســته  های  تأمیــن 
ــه در  ــوم جامع ــع عم ــتن مناف ــر داش ــرکت و درنظ ــی در ش ــئوالنه و اخاق ــت  گذاری  های مس سیاس
ــر  ــرکت منج ــتر ش ــودآوری بیش ــع آن س ــازمانی و به تب ــهرت س ــت ش ــه تقوی ــد ب ــات می  توان تصمیم
ــوی  ــد به نح ــرکتی بای ــت ش ــازوکارهای حاکمی ــن س ــود )Rodriguez-Fernandez, 2016(. بنابرای ش
ــی  ــا مشــهود باشــد )Adnan et al., 2018(. حکمران ــای مســئوالنة شــرکت در آن ه ــه رفتاره باشــد ک
خــوب پیشــران و ابــزار عملیاتــی شــدن مفاهیمــی ازقبیــل مســئولیت اجتماعــی و اخــاق کســب وکار 
ــت و  ــوار اس ــم کاری دش ــن مفاهی ــِت ای ــا کاربس ــت )ElGhammal et al., 2018(. ام در سازمان هاس
ــازوکارهای  ــری در س ــد بازنگ ــم نیازمن ــن مه ــده اســت. ای ــول مان ــات پیشــین مغف ــون در مطالع تاکن
عملیاتــی حاکمیــت شــرکتی مبتنــی بــر ارزش  هــای پایــه  ای مســئولیت اجتماعــی اســت. بدیــن منظــور، 
ــا اتــکا بــه داده  هــای چندبُعــدی  ــا ترکیــب روش هــای کّمــی و کیفــی پیشــرفته، ب در ایــن پژوهــش ب
ــگاه مســئولیت اجتماعــی در  ــن جای ــق از تبیی ــق و دقی ــی عمی ــه تحلیل ــاش شــد ب گردآوری  شــده ت
ــدار شــرکتی  ــال توســعة پای ــه به دنب ــا راهنمــای ســازمان  هایی باشــد ک حاکمیــت شــرکتی برســیم ت
ــرای نظــام  ــد نقشــة راهــی ب ــن الگــو می توان ــم مســئولیت اجتماعــی هســتند. ای ــر مفاهی ــه ب ــا تکی ب
راهبــری و ســطح مدیریــت ارشــد شــرکت محســوب شــود و از طریــق آن بــه ارزیابــی و تحلیــل شــکاف 

ــه شــود.  ــود شــرایط ارائ ــرای بهب ــی ب ــه و راهکارهای وضــع موجــود شــرکت پرداخت

اصــول  اثربخــش  نظــام حاکمیــت شــرکتی  ایــن پژوهــش، شــالودة  یافته  هــای  براســاس 
مســئولیت  پذیری اجتماعــی اســت. جهــت حفــظ یک پارچگــی نظــام حاکمیتــی و اطمینــان 
ــای  ــود و بن ــام ش ــف انج ــی مختل ــد در حوزه  های ــت بای ــی حاکمی ــنجش و ارزیاب ــت آن، س از جامعی
ــرل ریســک،  ــی و کنت ــره، حساب رســی داخل ــر ســتون  های اثربخشــی هیئت مدی حاکمیــت شــرکتی ب
سیســتم اثربخــش پــاداش و جبــران خدمــات و روابــط بهینــه بــا ســهامداران و ذی نفعــان اســتوار باشــد 
ــیب  پذیر  ــرکتی را آس ــت ش ــورد حاکمی ــر م ــه ه ــی ب )the Institute of Directors, 2017(.  بی توجه
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خواهــد کــرد. بــا تکیــه بــر ایــن ســتون  ها و مبتنــی بــر اصــول حاکمیــت شــرکتی )آرگــودون، 1396( 
ــی  رود  ــد م ــت امی ــه شــد. درنهای ــت شــرکتی اثربخــش ارائ ــه حاکمی ــی جهــت دســتیابی ب راهکارهای
ــال  ــه ســقف آم ــا را ب ــه اصــول مســئولیت اجتماعــی، م ــکا ب نظــام حاکمیتــی اثربخــش درصــورت ات

ــان ســازمانی اســت، برســاند )شــکل 3(. ــت ذی نفع ــان رضای ــه هم ســازمانی ک

رشب قوقح هب مارتحا
یللملا نیب یراتفر یاهراجنه هب مارتحا

نوناق یارجا هب مارتحا
ناعفن یذ قیالع و عفانم هب مارتحا

یقالخا راتفر

اهنمس اب رثؤم طابترا و یللملا نیب تامادقا ،اهنویسناونک ،یتسدالاب نیناوق هب یدنبیاپ ·
هریدم تئیه درکلمع یبایزرا مزیناکم ییاراک ·

تیفافش
ییوگخساپ

یمومع عمجم اب مظنم تکراشم و لماعت ·
تکرش راکو بسک یاه همانرب یناسرزور هب رد ناعفن یذ اب دمآراک و رمتسم لماعت ·
هریدم تئیه یریگ میمصت یاهدنیارف یشخبرثا ·

درکلمع اب هریدم تئیه یاضعا شاداپ ییاتسار مه ·
هتسیاش و لقتسم هریدم تئیه یاضعا باختنا دنیارف یشخبرثا ·

هتسیاش و لقتسم هریدم تئیه ۀعسوت و شزومآ ·
هریدم تئیه یاضعا بیکرت رد تالیصحت و شناد ،هبرجت و صصخت ،اه یدنمناوت عونت ·
هریدم تئیه یصصخت و یتیریدم یاه هتیمک یشخبرثا و یدمآراک ·
ینامزاس بتارم هلسلس و تارایتخا ،راتخاس یشخبرثا ۀعسوت ·

نامزاس رد یا هفرح قالخا و یراتفر همان ماظن یارجا و شزومآ ،نیودت ·
یلخاد یسرباسح و لرتنک ،تراظن دنیارف یشخبرثا ۀعسوت ·

تیفافش

یشخبرثا

 یریذپ تیلوئسم لوصا

یعامتجا

ناعفن یذ تیاضر

اه یژتارتسا و زادنا مشچ ،تیرومأم بیوصت و یناسرزور هب رد هریدم تئیه تیفرظ ۀعسوت ·
نامزاس یاه کسیر لیلحت و ییاسانش متسیس و دنیارف ۀعسوت ·
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ــب  ــات در ترکی ــش و تحصی ــه، دان ــص و تجرب ــا، تخص ــوع توانمندی ه ــم تن ــائل مه ــر مس از دیگ
اعضــاي هیئت مدیــره اســت. ایــن عامــل کــه از نظــر مدیــران ارشــد شــرکت توزیــع بیشــترین اهمیــت 
را در بیــن عوامــل شناسایی شــده دارد، بــه اثربخشــي و بهبــود کیفیــت تصمیمــات هیئت مدیــره کمــک 
ــاي  ــاي مدل ه ــره برمبن ــاي هیئت مدی ــعة توانمندي ه ــوزش و توس ــود آم ــنهاد می  ش ــد. پیش می کن
ــره در  ــی عملکــرد هیئت مدی ــي انجــام شــود. ارزیاب ــاي توســعه و ارزیاب ــران و کانون ه شایســتگي مدی
ــای  ــا نهاده ــر ب ــاط مؤث ــره و ارتب ــفاف هیئت مدی ــاز و ش ــات ب ــود ارتباط ــداف و وج ــه اه ــتیابي ب دس
باالدســتی از دیگــر مســائل کلیــدی اســت. در شــرکت توزیــع بــرق تهــران، ایجــاد مکانیســم ارزیابــي 
ــرد  ــود عملک ــت بهب ــورد جه ــة بازخ ــی و ارائ ــاخص های ارزیاب ــانی ش ــن و به روزرس ــرد، تعیی عملک

ــت.   ــروری اس ــره ض ــای هیئت مدی اعض

اســتقال و اســتمرار ارزیابی هــا، وجــود خودارزیابــی و پایــش عملکــرد حــوزة حاکمیتــي 
ــاز  ــاوه نی ــد. به ع ــر کن ــن ام ــه ای ــایانی ب ــک ش ــد کم ــه می توان ــت مقایس ــر جه ــرکت های برت ش
ــره،  ــدای هیئت مدی ــره، فراینــد تعییــن کاندی ــي از اعضــاي هیئت مدی ــک اطاعات ــا داشــتن بان اســت ب
ــی  ــورت دائم ــا به ص ــاب اعض ــة انتص ــد کمیت ــي مانن ــات اجرای ــا و الزام ــاب کاندیداه ــای انتخ معیاره
مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد و بهبــود یابــد و نظامــی شــفاف مبتنــی بــر نتایــج ارزیابــی عملکــرد بــرای 
ــاي  ــر روش ه ــود. از دیگ ــاد ش ــرکت ایج ــل در ش ــره و مدیرعام ــاي هیئت مدی ــین پروری اعض جانش
ــزان ریســک پذیري  ــا عملکــرد و می ــره ب ــاداش هیئت مدی ــران خدمــت و پ ــود، هم راستاســازي جب بهب

ــت.  آن هاس

ــور  ــا به منظ ــا آن ه ــل مســتمر ب ــرکت و تعام ــدي ش ــان کلی ــایي ذي نفع ــا، شناس ــاس یافته  ه براس
به روزرســانی برنامه هــای کســب و کار، به عنــوان اســاس مســئولیت اجتماعــي شــرکتي، دومیــن عامــل 
ــا  ــاط ب ــاختار مشــارکت و ارتب ــتراتژي و س ــن ضــروری اســت اس ــود اســت. بنابرای ــت بهب دارای اولوی
ذي نفعــان شــرکت و سیاســت هاي افشاســازي در شــرکت تعییــن و بازنگــري شــود. طبــق بررســی های 
صورت گرفتــه، از آنجــا کــه مجمــع عمومــی به عنــوان یکــی از ذی نفعــان کلیــدی و باالدســتی شــرکت 
ــره دارد، وجــود تعامــل  ــر هیئت مدی ــرق اثرگــذاری بســزایی در عملکــرد شــرکت و نظــارت ب توزیــع ب
مســتمر، شــفاف و فعــال هیئت مدیــره بــا مجمــع عمومــی حائــز اهمیــت اســت. گزارش دهــی منظــم 
ــوان  ــتی را می ت ــن باالدس ــود قوانی ــور بهب ــع  به منظ ــا مجم ــرکت ب ــرة ش ــر هیئت مدی ــاط مؤث و ارتب

درنظــر گرفــت.   

از دیگــر اصــول حاکمیــت شــرکتی، وجــود موازیــن، هنجارهــاي رفتــاري و ارزش هــای ســازمانی 
ــت و  ــاد، تثبی ــازمان ایج ــاری در س ــة رفت ــب نظام نام ــه در قال ــت )ElGhammal et al., 2018( ک اس
اجــرا می شــود. در شــرکت توزیــع بــرق تهــران درحــال حاضــر نظام نامــة مشــخص و منظمــی وجــود 
ــت  ــه حفاظ ــی ازجمل ــر موضوعات ــتمل ب ــاري مش ــة رفت ــود نظام نام ــنهاد می  ش ــن پیش ــدارد؛ بنابرای ن
اطاعــات 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 به روزرســاني 
شــود. همچنیــن آمــوزش اصــول، هنجارهــا و ارزش هــای اخــاق حرفــه اي بــه همــة  کارکنــان، شــرکا 
ــار  ــتانداردهای رفت ــازی اس ــج و نهادینه س ــت، تروی ــرای تقوی ــر ب ــزاری مؤث ــره اب ــای هیئت مدی و اعض

ــود. ــا اهــداف و فعالیت هــای ســازمان خواهــد ب ــی، متناســب ب اخاق

ــره،  ــری هیئت مدی ــت تصمیم گی ــود کیفی ــای بهب ــر از راه ه ــی دیگ ــش، یک ــای پژوه ــق یافته ه طب
ــره اســت.  ــري هیئت مدی ــد تصمیم گی ــه فراین تشــکیل منظــم کمیته هــای تخصصــی جهــت کمــک ب
ســازمان دهی و حضــور فعــال کمیته هــای تخصصــی حوزه هــای پایــداری در ســاختار حاکمیــت 
ــدم  ــت و ع ــنجش کیفی ــق، س ــتدل و دقی ــنهادهای مس ــا و پیش ــة گزارش ه ــدف ارائ ــا ه ــرکت ب ش
مغایــرت مصوبــات هیئت مدیــره بــا اســناد باالدســتی و تفویــض بخشــی از مســائل جــاری و تخصصــی 
ــد. در  ــه پیشــبرد اهــداف حاکمیــت شــرکتی کمــک شــایانی کن ــد ب ــه ایشــان می  توان ــره ب هیئت مدی
ایــن راســتا می  تــوان سیســتمی جهــت ارزیابــی و ارتقــای عملکــرد کمیته هــای تخصصــی و مدیریتــی 
ــی عملکــرد و ســنجش کمیــت و کیفیــت  ــر ارزیاب ــا به کمــک آن عاوه ب ــره طراحــی کــرد ت هیئت مدی
ــت  ــت و کمی ــن کیفی ــداری و همچنی ــوزة پای ــای ح ــا، گزارش ه ــدة آن ه ــنهادهای عملیاتی ش پیش
ــنجش  ــورد س ــده  اند، م ــکیل ش ــداری تش ــای پای ــور کمیته ه ــا حض ــه ب ــره را ک ــات هیئت مدی مصوب
ــل  ــة تعام ــا تشــکیل کمیت ــوان ب ــف می  ت ــان مختل ــدی ذی نفع ــود رضایتمن ــرار داد. در راســتای بهب ق
اســتراتژیک بــا ذی نفعــان کــه از هیئت مدیــره، مدیــران ارشــد سراســر شــرکت و نماینــدگان ذی نفــع 
کلیــدی تشــکیل شــده باشــد، بــه شناســایی ذی نفعــان کلیــدی و تعامــل دوســویه، مســتمر و اثربخــش 
ــا  ــالیانه ب ــات س ــم جلس ــن تقوی ــردازد: تدوی ــوارد می پ ــن م ــه ای ــه ب ــن کمیت ــت. ای ــا پرداخ ــا آن ه ب
ــان و  ــاز ذی نفع ــب نی ــانی برحس ــی و اطاع رس ــای آگاهی  بخش ــن برنامه ه ــدی، تدوی ــان کلی ذی نفع
ــف  ــای مختل ــت گروه ه ــت ســنجش رضای ــالیانه جه ــم س ــن تقوی ــازوکار مشــخص و تدوی اســتقرار س
ذی نفــع از خدمــات و فعالیت هــای شــرکت، میــزان شــفاف بــودن تعرفه هــای خدمــات، مکانیســم های 

ــی.   ــی و غیرقانون ــای غیراخاق ــرکت از رفتاره ــی ش ــرکت و گزارش ده ــانی ش اطاع رس

ــت  ــل دارای اولوی ــر عام ــع در ه ــوب شــرکت توزی ــت مطل ــاش شــد وضعی در پژوهــش حاضــر ت
ــتای  ــود در راس ــت موج ــفاف، وضعی ــاخص های ش ــف ش ــا تعری ــکان ب ــد ام ــا ح ــایی و ت ــود شناس بهب
دســتیابی بــه شــرایط مناســب حاکمیــت شــرکتی ســنجیده شــود. پــس از بررســی وضعیــت و جایــگاه 
فعلــی شــرکت توزیــع، بــه شناســایی نحــوة ارتقــای عملکــرد آن در عوامــل دارای شــکاف پرداختــه شــد. 
ــی  ــت ارزیاب ــود مکانیســم اثربخشــی جه ــرکت پیشــنهاد می ش ــه ش ــود، ب ــکاف های موج ــاس ش براس
ــی  ــیوه  نامة ارزیاب ــه در آن ش ــد ک ــاد کن ــداری ایج ــای پای ــاد حوزه ه ــره در ابع ــرد هیئت مدی عملک
ــا چارچــوب گزارش دهــی پایــداری در ابعــاد اقتصــادی، زیســت محیطی اجتماعــی  عملکــرد منطبــق ب
ــی براســاس ارزشــیابی  ــا آن ســازوکار خودارزیاب ــی در مجمــع طراحــی شــده باشــد و همــراه ب و قانون
عملکــرد و ســنجش مغایرت هــای نتایــج خودارزیابــی بــا نتایــج ارزیابــی عملکــرد صــورت پذیــرد و بــا 
ــره  ــرد هیئت مدی ــی عملک ــدی در ارزیاب ــان کلی ــه بازخــورد نظــرات ذی نفع ــوط ب ــای مرب لحــاظ بنده
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جهــت افزایــش اثربخشــی مکانیســم ارزیابــی اســتفاده کنــد. جهــت به کارگیــری نتایــج ایــن پژوهــش، 
ــای  ــرکتی، برنامه ه ــت ش ــداف حاکمی ــه اه ــتیابی ب ــة راه دس ــی نقش ــا طراح ــد ب ــرکت می توان ش
عملیاتــی خــود را در ایــن راســتا تدویــن کنــد. در ایــن مــدت، شــاخص های شناسایی شــده پیوســته 
ــت  ــداف حاکمی ــه اه ــیدن ب ــود در راه رس ــای موج ــا چالش ه ــوند ت ــری می ش ــرکت اندازه گی در ش

شــرکتی مرتفــع گــردد. 

از آنجــا کــه در ایــن پژوهــش نمونــة مــورد بررســی فقــط یــک ســازمان در صنعتــی خــاص را شــامل 
می شــد، تنهــا بــه جزئیاتــی پرداختــه شــد کــه در ایــن  نــوع شــرکت ها مصــداق دارنــد؛ بنابرایــن قابلیــت 
تعمیم پذیــری یافته هــا کاهــش می یابــد. درنتیجــه بــرای بهبــود قابلیــت پیش  بینــی مــدل، بــه محققــان 
آتــی پیشــنهاد می شــود مــدل ارائه شــده را بــا تعــداد نمونــة بیشــتر و به تفکیــک انــواع شــرکت ها بازبینــی 
کننــد. عاوه بــر آن، در پژوهــش حاضــر بــه کمــک مبانــی نظــری، اســناد باالدســتی شــرکت توزیــع و 
همچنیــن تشــکیل جلســات پانــل خبــرگان، عوامــل و شــاخص ها شناســایی و تبییــن شــد. بنابرایــن از 
لحــاظ منابــع در دســترس محقــق بــا محدودیــت مواجــه بــوده و ممکــن اســت برخــی شــاخص ها بــرای 
صنایــع دیگــر قابــل تعمیــم نباشــد. امــا هــدف اصلــی ایــن پژوهــش معرفــی ســازوکاری جهــت ســنجش 
ــذا پیشــنهاد می شــود  ــوده اســت؛ ل ــت شــرکتی ب ــداف حاکمی ــه اه ــگاه ســازمان ها در دســتیابی ب جای
ــی  ــه معرف ــده ب ــنهادی ارائه ش ــیر پیش ــوب مس ــیع  تر، در چارچ ــی وس ــتفاده از منابع ــا اس ــده ب در آین

ــود.  ــه ش ــازمان ها پرداخت ــایر س ــرای س ــردی ب ــر و کارب ــاخص های جامع  ت ش
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