طراحی الگوی حکمرانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب:
مطالعهای در ابعاد پایداری شرکتی
*

محمدرضا آبیار
ابوالحسن فقیهی
***
وحید چناری

تاریخ دریافت1577/02/15 :
**

تاریخ پذیرش1577/02/42 :

1

چکیده
نوآوری در سازوکار حکمرانی ،ابزاری مهم در جهتدهی بهه تصهمیمات هیهات مهدیره
شرکت ها برای ایجاد رابطه متوازن در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطهی و راه
رسیدن به اهداف پایداری شرکتی محسوب میشود .هدف این مقالهه ،طراحهی الگهوی
حکمرانی بومی برای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،متناسب با ماهیت فعالیتهها
و شرایط محیطی آن میباشهد .از ایهن رو مولفهههها و شهاخ ههای سهازمان جههانی
گزارشدهی به عنوان راهنمای اولیه در طراحی الگوی پژوهش در نظهر گرفتهه شهد.
سپس بر اساس مطالعات اکتشافی شامل مصاحبههای اکتشافی ،مرور ادبیات حکمرانی
و مطالعه گزارشات پایداری  2شرکت ب زرگ نفتی دنیا ،الگوی مفهومی اولیه طراحهی و
به عنوان مبنای ساخت پرسشنامه دلفی قرار گرفهت .نمونههگیهری خبرگهان بهه روش
قضاوتی انجام شد وطی آن نوزده نفر از اعضای هیات مهدیره و خبرگهان درون و بهرون
سازمانی به عنوان اعضای پانل دلفهی ،انتخهاب شهدند و نظرسهنجی در دو دور برگهزار
گردید .الگوی نهایی حکمرانی با تاکید بر پایداری شرکتی شامل هشت مولفه و پنجاه و
نه شاخ است که مورد اجماع نظر اعضهای پانهل دلفهی قهرار گرفهت و در چهارچوب
اساسنامه شرکت ،بومیسازی شد .در پایان ،با انجام تحلیلهای آماری ،اهمیت هر یک
از شاخ ها بررسی و صحهگذاری شد.
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مقدمه
پایداری شرکتی مفهوم جدیدی است که در سطح شرکتها و سازمانها مطرح میشهود
و به دنبال هدایت و همسوسهازی فعالیهتههای آنهها در راسهتای اههداف توسهعه پایهدار
کشورها میباشد( .)Landrum, 2017این مفهوم در واقع مکمل مفهوم مسئولیت اجتماعی
سازمانها بوده که اخیراً وارد مباحث مدیریتی شده و با توجه به دارا بودن قابلیت خلهق
فرصت هایی برای کسب و کارها ،بهه یهک ضهرورت راهبهردی و اقتصهادی تبهدیل شهده
است(سازمان بین المللی استاندارد " .)1571 ،5حکمرانی " یکی از ابعاد پایداری شرکتی
است که در سال  4015طبق پیشنهاد سازمان فائو ،به عنوان بعد چهارم به ابعاد سهگانه
پایداری شرکتی شامل اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی اضهافه شهده اسهت FAO,
) .)2013نحوه"حکمرانی" شرکتها نقش مهمی در نیل به اهداف پایهداری شهرکتی دارد
از اینرو ،موسسه گزارشدهی جهانی نیز این بعد را به ابعاد سه گانه قبلی اضافه نمهوده
و شاخ هایی را به عنوان راهنمایی تعیین نمهوده اسهت ( G4 Sustainability Reporting
 .)Guideline, 2017در سالهای اخیر ،الگوهای حکمرانی سهنتی ،بهرای حهداکثر کهردن
ارزشهای شرکت در بلند مدت مناسب نیستند لذا کسب و کارها بهه دنبهال الگهوههای
حکمرانی جدید به صورت یکپارچه با مفههوم پایهداری شهرکتی هسهتند تها از نتهای آن
بهرهمند شوند (.)Tricker, 2012
در شرایط فعلی ،نفت و گاز ارزانترین ،در دسترسترین و مقرون به صرفهترین منبع
انرژی دنیا محسوب می شود و تهامین آن بهه صهورت ایمهن و پایهدار بها حهداقل انتشهار
آلودگی ،از اهمیت زیادی برخوردار است به همین دلیل بسهیاری از شهرکتههای بهزرگ
دنیا ،به دنبال عمل به مفاهیم پایداری شرکتی و بهرهمندی از منهافع آن هسهتند ( BP,
 .)2016میزان پایداری صنعت نفت و گاز در آینده به طور قابل مالحظههای تحهت تهاریر
سه عامل قرار دارد:
 .1نیاز جامعه به کاهش دمای اتمسفر
 .4کاهش سریع قیمت برای انرژیهای پاک جایگزین در آینده
 .5گذار به سوی وسایل نقلیه برقی
این موارد نمایانگر اهمیت بررسی و پرداختن به موضوع پایداری با رویکرد پهیشبینهی و
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آیندهنگری در صنعت نفت و گاز ،همگام با اقدامات سهایر شهرکتههای رقیهب در سهطح
بینالمللی است (The Global Oil and Gas Industry Association for Environmental and
.)Social Issues, 2015
سازوکار حکمرانی مطلوب در صنعت نفت و گاز به عنوان صنعت مادر ،بهه دلیهل دارا
بودن قابلیت ارزشآفرینی و خلق رروت از منابع طبیعی ،میتواند باعهث رشهد و توسهعه
زیرساختهای جامعه و تاریرگذاری بسیار زیاد در سهم مشارکت کشور در مسیر توسهعه
پایدار کشور شود ،در غیر اینصورت انجام برنامههای افزایش ظرفیت تولیهد نفهت بهدون
توجه به سایر چالشهای اجتماعی و زیست محیطی موجود و نیهز چهالشههایی کهه در
آینده اضافه خواهند شد نه تنها مفاهیم پایداری را به دنبال نخواهد داشهت بلکهه نسهل-
های آتی را با مخاطرات جدی و جبران ناپذیری مواجه خواهد نمود.
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنهوان مهورد مطالعهه در ایهن پهژوهش ،یهک
شرکت سههامی خهات تحهت مالکیهت شهرکت ملهی نفهت ایهران و بزرگتهرین شهرکت
تولید نفت و گاز کشور است که در زمینه اکتشاف ،توسعه تولید ،فرآورش و انتقهال نفهت
خام و گاز طبیعی و تولید میعانات گازی در زمینی به مساحت  200،000کیلهومتر مربهع
در  2شرکت تابعه ،فعالیت بسیار گستردهای در جنوب کشور داشته و قابلیهت زیهادی در
ایفای نقش راهبری صنایع و کمک به رشد جامعه دارد .ماموریت این شهرکت عملیهاتی،
تالش جهت تحقق برنامههای تولید ابالغی از سوی شهرکت ملهی نفهت ایهران از طریهق
مدیریت مخازن و بهرهبرداری از  12میدان نفتی و گازی ،با مجموع بیش از  550میلیارد
بشکه نفت خام درجا ( 75میلیارد بشکه قابل برداشهت) و بهالب بهر  240تریلیهون فهوت
مکعب ،گاز طبیعی درجا است .این شرکت با توان تولیهد روزانهه  5میلیهون بشهکه نفهت
خام4.2 ،میلیارد فوت مکعب (معادل  80میلیون مترمکعهب) گهاز طبیعهی و  150ههزار
بشکه میعانات گازی ،به طور میانگین  ٪75درصد از نفت و  ٪11درصهد از گهاز ایهران را
تولید میکند و در آینده برنامههایی برای توسهعه و افهزایش تولیهد از مخهازن جدیهد در
دستور کار دارد ( شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب .)1578 ،با توجهه بهه گسهتردگی
جغرافیایی تاسیسات شرکت و اررگذاری قابل توجه پیامهد فعالیهتههای عملیهاتی نظیهر
شکایات زیست محیطی ناشی از انتشار آلودگی و نارضایتیهای اجتماعی ساکنین جامعه
محلی ،نمایانگر عدم وجود توازن الزم بین فعالیهتههای تولیهدی شهرکت بها پیامهدهای
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اجتماعی و زیست محیطی است ،لذا انجام مطالعه پژوهشهی در زمهان حهال بهه منظهور
همسو نمودن سازوکار حکمرانی شرکت با اهداف پایداری شرکتی بیش از پیش ضروری
است .ارایه الگوی بومی حکمرانی میتواند ضمن استمرار و پایایی فعالیتههای تولیهدی،
اهداف اقتصادی را با اهداف پایایی زیست محیطی و اجتماعی در جامعه محلی ،یکپارچه
و سازگار نماید به نحوی که پیامهدهای منفهی ناشهی از فعالیهتهها در جامعهه محلهی را
حداقل و پیامدهای مثبت آن را حداکثر نماید .از آنجا که سازوکار حکمرانهی بهه عنهوان
عامل اصلی هدایت سازمان به سوی اهداف پایهداری شهرکتی ،اخیهراً بهه ابعهاد پایهداری
شرکتی اضافه شده و پژوهش های کمهی در ایهن حهوزه انجهام شهده لهذا انگیهزه اصهلی
پژوهش ،الگوبرداری از مصادیق اقهدامات پایهداری در شهرکتههای بهزرگ نفتهی دنیها و
پیشینه پژوهش در قالب یک الگوی حکمرانی بومی برای بهبود تصمیمات هیهات مهدیره
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و کمک به رفع برخهی چهالشههای موجهود در ایهن
حوزه میباشد.
مبانی نظری
توسعه پایدار

توسعه پایدار در عین سادگی ظاهری آن ،از پیچیدگی فوقالعادهای برخهوردار اسهت کهه
باعث شده تعریفها و تفسیرهای گاه بسهیار دور از ههنهی بهرای آن ارائهه گهردد .ابههام
مفهومی و چند وجهی بودن توسعه پایدار و نیز عالیق گوناگون مفسران این مفههوم کهه
مربوط به بین رشتهای بودن آن است باعث تنوع در تعاریف گردیده است به گونهای کهه
تهها اوایههل دهههه  1770بههیش از  80تعریههف از آن ارائههه شههده اسههت (Holmberg and
 .)Sandbrook, 1992به عنوان مثال ،ترنر معتقد است که سیاسهت توسهعه پایهدار در پهی
حفظ میزان قابل قبولی از رشد درآمد سرانه بدون هدر رفهتن هخیهره سهرمایه ملهی یها
هخیره منابع زیست محیطی است( .)Turner, 1988
پایداری شرکتی
"پایداری شرکتی" یعنی پذیرش مسئولیتهای اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی در
استراتژی شرکت بهگونهای هماهنگ تا شرکتها را قادر سازد سودها و منافع پایهداری را
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برای تمامی هینفعهان و نسهلههای حاضهر و آینهده فهراهم کنهد (سهازمان بهینالمللهی
استاندارد.)1571 ،
حکمرانی
حکمرانی سازوکاری است که یک سازمان به وسیله آن تصمیمسازی و اجرای تصمیمات
به منظور پیگیری اهداف خود را انجام میدهد .حکمرانی یکی از کارکردهای اصهلی ههر
سازمان است زیرا چارچوب تصمیمگیهری در سهازمان قلمهداد مهیشهود .سیسهتمههای
حکمرانی شرکتی بر حسب اندازه ،نوع و زمینه محیطی ،اقتصهادی ،سیاسهی ،فرهنگهی و
اجتماعی که یک سازمان در آن فعالیت میکند متغیهر مهیباشهند .حکمرانهی سهازمانی
مهمترین عامل در توانمندسهازی در مقابهل تهاریرات تصهمیمات و فعالیهتههایش و نیهز
یکپارچهههسههازی کامههل مس هئولیت اجتمههاعی در سراسههر سههازمان و ارتباطههات آن مههی-
باشد(فرزین نیا ،بهنام و رمضانی.)1572 ،
مفاهیم پایداری
مفهوم پایداری آنچنان که امروز مشاهده میشود در تالش است تها بهه فراسهوی مقولهه
دوگانه قبلی در زمینه اقتصاد و محیط زیست برسد و عوامل اجتماعی نیز در نظر گرفتهه
شود و ماموریت دارد بها ترکیهب تفاسهیر و دیهدگاهههای متفهاوت ،بهر اههداف و مقاصهد
متعارض برنامهریزی توسعه غالب شود و زمینهساز پیوند میان آنها گهردد .از ایهن منظهر
اکنون پذیرفته شده است که پایداری ،مفاهم عدالت اجتماعی و توزیع برابهر فرصهتهها،
محافظت از محیط زیسهت و رشهد و ارربخشهی اقتصهادی را بهه طهور همزمهان و بهدون
ارجحیت یکی بر دیگری در بردارد(  .)Campbell, 2007پایداری در صنایع نفهت و گهاز را
میتوان به مفهوم اطمینان از استمرار در تامین انرژی با حداقل آسیبرسانی به محهیط-
زیست و افزایش پیامدهای مثبت ناشی از این منبع انرژی تلقهی نمهود( (Ebenhack and
.Martinez, 2008
تئوری ذینفعان
به منظور بررسی چارچوب نظری تحقیق ،تئوری هینفعان غالبترین تئهوری مهربط بهه
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پایداری شرکتی میباشد( .)Rezaee, 2017با توجه به اینکهه تیهوری هینفعهان بیشهترین
ارتباط را با پایداری شرکتی دارد و شرکت مورد مطالعه نیز دولتی اسهت و تهامین شهدن
منفعت عامه در آن بسیار مهم است لذا در ادامه مقاله این تیوری بیشتر مورد نظهر قهرار
میگیرد.
پیشینه تحقیق
طبق مصاحبه اکتشهافی بها مهدیران اسهتانداری و شههرداری اههواز ،یکهی از بزرگتهرین
مشکالت موجود ،عدم پیوستگی اجتماعی و فرهنگی بین اجرای طرحهای توسعه صنعت
نفت و فعالیتهای مسئولیت اجتماعی انجام شده است که منجر به ایجهاد شهکاف میهان
سطح زندگی مردم جامعه محلی و کارکنان صنعت نفت و بروز بحران حاشیه نشهینی در
اطراف شهرهای صنعتی استان گردیده است .همچنین بهر اسهاس مصهاحبه بها مهدیران
سازمان محیط زیست استان خوزستان ،فعالیتهای عملیاتی شرکت ریسکهای ایمنهی،
بهداشت ،زیست محیطی و حتی ریسکهای اجتماعی فراوانی را به همراه دارند .علهی-
رغم وجود ریسکهای زیست محیطی ،ارتباطات برون سازمانی شرکت با سهازمان محهیط
زیست در سطح مطلوب نبوده و تعهدات زیست محیطی آن با تاخیر انجام میشود.
با توجه به مصاحبههای اکتشافی انجام شده ،مسایل و چهالشههای مهمهی ناشهی از
ماهیت فعالیتهای عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ویژه در حوزه ارهرات
اجتماعی و زیست محیطی وجود دارد که پایداری جامعه و محیط زیست و نیهز اسهتمرار
عملکرد شرکت را در کوتاه مدت و بلند مدت تهدید مهیکنهد و الزم اسهت بهرای حفهظ
پایداری عملکرد سازمان و محیط پیرامونی چاره اندیشی کرد .در صورت عهدم رسهیدگی
به این مسائل ،فعالیتهای آتی شرکت با مشکالت بیشتری مواجه خواهد شهد .لهذا نیهاز
است با بررسی پیشینه پژوهش همچنین مطالعه محیطی و آسیبشناسهی ،چهالشههای
تهدید کننده پایداری شرکت در ابعاد مختلهف اقتصهادی ،اجتمهاعی و زیسهت محیطهی
شناسایی شوند و با دستیابی به یک الگوی حکمرانی بومی ،گهامههای اجرایهی در جههت
پایدار شرکتی برداشته شود .بدین ترتیب ،ضمن تسهیل فعالیتهای عملیاتی شهرکت و
افزایش قابلیت اطمینان در تحقق برنامهههای تولیهد شهرکت ،اقهداماتی مهورر در جههت
کمک به تحقق اهداف اقتصهادی کشهور همگهام بها رعایهت مسهائل زیسهت محیطهی و
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اجتماعی انجام شود.
درادبیات سازوکار حکمرانی همسهو بها پایهداری شهرکتی ( Mahmood and Orazalin,
Krechovska and Prochazkov, 2014; Allais Roucoules and Reyes, 2016 ; 2017

; )Tricker, 2012; Rezaee, 2017به ضرورت نوآوری بهه عنهوان ابهزار ههدایت سهازمانهها
درجهت پایداری شرکتی ،تشویق به انجام پژوهش در سطح سازمانهاجهت شهکلدههی
گزارشات پایداری ،افزایش دانش علمی و تجربه و ضرورت انجام پژوهش بیشهتر در ایهن
حوزه  ،شناسایی فرصتها و ریسکهای پایداری ،اصالح منطهق کسهب و کهار از طریهق
"نوآوری در ساز و کار حکمرانی" و ایجاد تعادل در ابعاد مالی پایداری(اقتصادی) و ابعهاد
غیر مالی پایداری ( اجتماعی ،محیط زیست) ،اشاره شده است .در این ادبیهات همچنهین
به استفاده از راهبردهای متفاوت برای نیل بهه پایهداری ،در نظهر گهرفتن ابعهاد مختلهف
پایداری و رفع کاستیهادر مدلهای مختلف اشاره شده است.
جیآرآی 6نیز یک سازمان جهانی پیشرو در زمینه گهزارشدههی پایهداری اسهت کهه
گزارشات پایداری را به عنوان روشی نظاممند برای سازمانها به منظور پایهدارتر شهدن و
مشارکت بیشتر در توسعه پایدار تروی مهیکنهد .از سهال  4017مقهرر شهد شهرکتهها
گزارشات پایداری سالیانه خود را در چارچوب جهیآرآی بهه صهورت یکپارچهه و در یهک
قالب مشابه ارائه نمایند) .(Global Reporting Instiute, 2018سازمان گزارشدهی جههانی،
عوامل مورر بر حکمرانی شرکتها را بگونه ای که در پرسشنامه پیوست شهماره  1آمهده
تعیین کرده است.
به منظور بررسی ساز و کار حکمرانی ،گزارشات پایداری  2شرکت بزرگ نفتهی دنیها
که در این حوزه فعالیت نمودهاند مورد بررسی قرار گرفت .بررسی سازو کار حکمرانهی در
گزارشات پایداری شهرکتهها (Royal Dutch ; Petrochina Sustainability Report, 2017
British Petroleum Sustainability Report ,2017 ; Shell Sustainability Report, 2017
; (Apache Sustainability Report , 2017 ; Exxonmobil Sustainability Report, 2017

به موارد مهمی اشاره دارد؛ ضرورت تمرکز بیشتر بهر سهاختار سهازمانی و شهرح وظهایف
هیات مدیره ،استفاده از کمیتههای تخصصی در ساختار سازمانی ،تدوین دسهتورالعمل و
راهنمای حکمرانی ،ضرورت شناخت علمی پیامد اررات مثبت و منفی اقهدامات شهرکت،
ارزیابی و کنترل ریسک ها ،شناسایی انتظارات و نگرانیهای هینفعان از طریق کانالهای
ارتباطی مختلف ،به کارگیری اسهتانداردهای علمهی در حهوزه پایهداری شهرکتی و ارائهه
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گزارشات شفاف .همچنین نوع سهاختار حکمرانهی ،چگهونگی اجهرای اقهدامات ابتکهاری،
سطح یکپارچگی راهبردها و اهداف کسهب و کهار بها انتظهارات هینفعهان و حهوزهههای
کلیدی پایداری و نیز نوع شاخ های مورد استفاده ،از جمله تفاوتههای بهارز مشهاهده
شده در سازوکار حکمرانی شرکتها بوده است.
روش پژوهش
هدف پژوهش ،اکتشافی است .تحلیل دادههها " توصهیفی" بهوده و مخاطهب اسهتفاده از
پژوهش" ،کاربردی" میباشد .در این پژوهش به طور همزمان از هر دو روش پیمایشی و
میدانی ،جهت جمعآوری دادهها استفاده شد و ابعاد چهارگانه پیشنهادی توسط محققان
این حوزه به نام اشنیدر و مینهز )4014(7و نیهز لوزانهو ،کهارپنتر و هایسهینگ)4012 (8
تحت عنوان ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطهی و حکمرانهی بهه عنهوان راهنمهای
اولیه این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .در پژوهش دلفی ،گامهای پژوهش بها ههم
ترکیب میشوند .ممکن است حین انجام یک مرحله الزم باشد که به گام قبلهی مراجعهه
شود .از اینرو فرآیند پژوهش ،خطی نیست بلکه امکان دارد پیش از آنکه به پایان برسد،
از یک گام به گام دیگر بازگردد ( نیومن.)1575 ،7در این پژوهش ،از  2مرجع معتبر زیهر
برای طراحی الگوی حکمرانی استفاده شده است:
 .1چارچوب گزارشات پایداری سازمان جهانی گزارش دهی (جی آر آی)
 .4ادبیات و پیشینه پژوهش
 .5گزارشهای پایداری  2شرکت بزرگ نفتی دنیا
 .2نظر سنجی از خبرگان بااستفاده از پرسشنامه دلفی
پس از بررسهی گزارشهات پایهداری سهازمان جههانی گهزارشدههی ،پیشهینه پهژوهش و
گزارشات پایداری شرکتهای بزرگ نفتی دنیا ،الگوی مفهومی اولیهه طراحهی شهد و بهر
اساس آن پرسشنامه دور اول دلفی بها  7مولفهه و  24گویهه ،در طیهف لیکهرت  7تهایی،
تنظیم و پس از تایید روایی آن توسط خبرگان ،بهین شهرکت کننهدگان در پانهل دلفهی
توزیع گردید و پس از اعمال نظرات اصالحی آنها بر اساس نظرات مطرح شده در قسمت
باز پرسشنامه ،پرسشنامه دور دوم با  8شاخ جدید و  14گویهه اصهالح شهده ،مجهدداً
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مورد نظرسنجی قرار گرفت و پس از انجام تحلیلهای آمار توصیفی و صحهگهذاری روی
مولفهها و شاخ ها ،برای ساخت الگوی بهومی اسهتفاده شهد .اعمهال نظهرات خبرگهان،
ضمن افزایش روایی پرسشنامه ،باعث کشف تفاوتهای الگوی مفههومی اولیهه بها الگهوی
مورد نظر در شرکت بوده که از عوامل اصلی در بومیسازی الگو بهوده اسهت .در تحقیهق
حاضر ،جامعه آماری شامل خبرگان شاغل در شهرکت ملهی منهاطق نفهتخیهز جنهوب،
استانداری ،شهرداری و سازمان محیط زیست خوزستان میباشد .بر این اسهاس ،اعضهای
پانل دلفی متشکل از  17تن شامل اعضای هیات مدیره شرکت ،معاونین مدیر ،مشهاوران
و خبرگان آگاه به اساسنامه و قوانین و مقررات شهرکت نفهت ،همچنهین مهدیران ارشهد
برخی سازمانهای بیرونی مرتبط با موضوع شامل استانداری ،شهرداری و سازمان محیط
زیست میباشد .با توجه به توضیحات پیشگفته ،نمونهها به صهورت قضهاوتی ،هدفمنهد،
غیراحتمالی و از طریق مشاهده مستقیم و مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق بها تاکیهد
بر رویکرد اکتشافی انتخاب شده اسهت .بهرای تشهخی زمهان خاتمهه دورههای دلفهی،
وضعیت پایایی آخرین پرسشنامه که نمایهانگر وضهعیت اجمهاع نظهر خبرگهان در مهورد
الگوی بومی است مورد بررسی قرار گرفته است که در این تحقیق ،پایایی پرسشنامه دور
دوم با روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ،به مقدار  %72محاسبه گردیده که نمایهانگر
پایایی بسیار خوب و اعالم خاتمه دورهای دلفی تلقی گردیده است.
به منظور پردازش و تحلیل دادههای گردآوری شده به روش آمار توصیفی ،از نرمافزار
اسپیاساس 10و مینیتب ،11بهرای تعیهین پارامترههای مرکهزی و پراکنهدگی دادههها و
تحلیل موارد به تفکیک برای مولفهها و شهاخ هها اسهتفاده شهده اسهت .همچنهین بهه
منظور جمع بندی و توصیف نظرات اعضهای پانهل در پایهان دور نههایی دلفهی ،از معیهار
ضریب تغییرات نیز برای بررسی میزان اجماع نظر نتای دادهها و مقایسه آنها با یکدیگر
استفاده شده است .شاخ هائی که میانگین آنها بیش از مقدار متوسط  2بهوده در الگهو
باقی مانده است .مواردی که همزمان از میانگین بیشتری برخوردار بوده ،انحهراف معیهار
کمی داشته و ضریب تغییرات آنها نیز کمتهر بهوده در واقهع شهاخ ههایی هسهتند کهه
بیشترین اجماع نظر و تاریر را در بهومیسهازی الگهو داشهته و در اولویهت بهاالتری قهرار
گرفتهاند.
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یافتههای پژوهش
یافتههای حاصل از دور اول پرسشنامه دلفی

در دور اول پانل دلفی ،نظر اعضای پانهل دربهاره میهزان مناسهبت شهاخ هها و عوامهل
شناسایی شده در الگوی مفهومی اولیه اخذ گردید .در این بخش ،پاسخگهو نظهر خهود را
درباره میزان ارتباط و مناسب بودن هر شاخ بر روی طیفی بین  1تا  7مشخ کهرد.
در این طیف ،عدد  1بیانگر کمترین میزان تناسب و عدد  7نشان دهنده بیشترین میزان
تناسب شاخ مورد نظر بود .همچنین از پاسخگویان خواسته شد تها عوامهل دیگهری را
نام ببرند که در پرسشنامه مورد توجه قرار نگرفته ،ولهی از نظهر آنهها از عوامهل مههم در
طراحی الگوی مورد نظر بوده است.
پس از توزیع پرسشنامه بین  17نفر از اعضای شرکت کننده در پانل دلفی و نیز ارائه
توضیحات و رفع ابهامات برخی پاسخگویان ،هر یک از اعضا بهر اسهاس میهزان اهمیهت و
کاربرد هر گویه در شرکت ،امتیازات مورد نظر را درج نموده و در انتهای پرسشهنامه بهاز،
نظرات تکمیلی خود را بصورت مکتوب ارائه نمودهاند .کلیه پرسشنامهههای توزیهع شهده
پس از تکمیل شدن ،عودت داده شد و در مرحله بعد ،میانگین امتیازات برای ههر گویهه
محاسبه گردیده است .میانگین اعداد بدست آمده همگی بیشتر از عدد  2بهود لهذا ههی
یک از گویهها برای دور دوم دلفی حذف نگردید .ضمناً مطالهب اضهافی مطهرح شهده در
پرسشنامه باز ،بصورت خالصه در طراحی الگو مورد استفاده قرار گرفته است.
در پایان دور اول دلفی ،پاسخگویان مجموعاً  50مورد را پیشنهاد نمودند کهه پهس از
تجمیع نظرات ،در مجموع  11مورد از آنها با شاخ های موجود مشهابهت و همپوشهانی
داشت همچنین 14گویه دور اول نیز با اضافه نمودن توضیحات بیشتر ،کامل گردیهد و 8
شاخ جدید نیز ،به فهرست شاخ های دور اول افزوده شد.
دور دوم پرسشنامه دلفی و یافتههای حاصل از آن

پرسشنامه دور دوم شامل  8شاخ جدید و  14گویه اصالح شده و دو شاخ تلفیقهی
تدوین گردید .پس از پردازش پاسخهای اعضای پانهل دور اول ،میهانگین نمهرات نظهرات
گروه و نیز پاسخ قبلی هر عضو به طهور جداگانهه در جهداول مربوطهه درج و مجهدداً در
اختیار پاسخگویان قرار گرفت .در این پرسشنامه از اعضاء پانل خواسته شد تا با توجه بهه
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میانگین پاسخ جمع ،نظر جدید خود را اعالم نمایند .در این مرحله نیز ماننهد دور قبهل،
هر پاسخگو میتوانست برای هر شاخ بر روی طیفی از  1تا  ،7گزینه مورد نظهر خهود
را انتخاب نماید .پرسشنامه دور دوم ( الگوی رانویه حکمرانی) در نهایت شامل  7مولفه و
 27شاخ طبق جدول شماره  4به دست آمده است.
جدول شماره  -2الگوی "ثانویه" حکمرانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
با تاکید بر ایعاد پایداری شرکتی
مولفه

ردیف
1-1

4-1
5-1
 -1شفافیت ساختار
حکمرانی و ترکیب
آن در پاسخگویی و
حمایت از اهداف
پایداری

2-1

2-1
1-1
8-1

1-4
-4
نقش هیات مدیره در
تنظیم اهداف،
ارزشها و راهبردهای
سازمان

4-4
5-4
2-4

شاخ اندازهگیری
داشتن آگهاهی و اطالعهات تخصصهی در حهوزه مفهاهیم پایهداری شهرکتی ( در
حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی) بهه عنهوان معیهار مههم انتخهاب
اعضای هیات مدیره ( عالوه بر دارا بودن سابقه و تجربه کار در حوزهههای فنهی و
تخصصی صنعت نفت)
حضور نمایندگان مردم جامعه محلی در برخی جلسات هیهات مهدیره بهه منظهور
مشار کت در تصمیم گیری موضوعات محیطی مرتبط با جامعه محلی
نقش تنوع جنسیت اعضای هیات مدیره در متعادلسهازی سهازوکار حکمرانهی از
طریق هدایت بیشتر تصمیمات به سوی همه ابعاد و جوانب پایداری
وجود کمیتههای مشاوره پایداری در ساختار حکمرانی ( جهت دریافت گزارشهات
بازخورد و شناسایی فرصتها و چالشهای عمومی و مشترک در جامعه محلهی و
ارایه خدمات مشاوره در حوزه پایداری )
در اختیار بودن اسناد باالدستی و مجوزهای قانونی برای تصمیم گیری و اقهدام
همسو با موضوعات پایهداری بهین المللهی ( نظیرالزامهات اسهتانداردها ،مصهوبات
مجمع ،اساسنامه ،قوانین و مقررات و آیین نامههای داخلی )
وجود استاندارد علمی و دستورالعمل اجرایی برای سازوکار حکمرانی پایداری
تعیین نمودن سمتهایی از سوی سازمان برای پاسخگویی به موضوعات پایهداری
و تفویض اختیار الزم به مدیران اجرایی جهت پیگیری اقدامات مرتبط با موضهوع
پایداری شرکتی در چارچوب اساسنامه و قوانین و مقررات ابالغی
اتخاه رویکرد رعایت عدالت بین نسلی در تدوین برنامههای استخراج نفهت و گهاز
از مخازن هیدروکربوری (تعهادل بهین دو دیهدگاه تولیهد حهداکثری و نگهداشهت
هخایر برای نسلهای آینده )
توسعه دادن ،تایید نمهودن و بهه روز آوری بیانیهههها ( چشهم انهداز ،ارزشهها و
ماموریت ) ،راهبردها و خط مشیها و اعمال نگرش پایداری در هدف گذاریهها (
در نظر گرفتن تاریرات اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی در اجهرای عملیهات
جاری و طرحهای توسعه آتی میادین نفتی)
بکارگیری رویکرد ارزش آفرینی پایدار و بلند مدت برای هینفعان
دریافت بازخورد از هینفعان و هدفگذاری جههت اصهالح فرآینهدها در راسهتای
افزایش پایداری
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مولفه

ردیف
2-4
1-4
8-4
7-4
7-4
1-5

-5
ارزیابی عملکرد و
شایستگی هیات
مدیره در استمرار
ارربخشی در حوزه
پایداری

-2
نقش هیات مدیره در
پاسخگویی به
فرآیندهای مدیریت
ریسک

4-5
5-5

شاخ اندازهگیری
یکپارچهسازی اهداف کلیدی کسب و کار با نگرانیها و موضوعات بحرانی و مهم
هینفعان
توسعه راهبردهای سرمایهگذاری در زمینه به روزآوری فهنآوری تولیهد (کهاهش
ایجاد و انتشار آالیندهها ،بهینهسازی مصرف انرژی ،بازیافت مواد ضایعاتی و ) ...
رویکرد بکارگیری قابلیتهای نهفته در داراییهای نامشهود سازمان بهرای کمهک
به افزایش پایداری
اتخاه راهبرد کاهش وابستگی به تامین کنندگان خارجی با هدف گهذاری جههت
توانمندسازی سازندگان محلی و نیز استفاده از خدمات شرکتهای دانش بنیان
جهت گیری به سوی مصرف انرژیهای پاک و تجدیدپذیر
نوع اقدامات و میزان تالشهای اعضای هیات مدیره برای افزایش سهطح دانهش و
آگاهی خود از مفاهیم و موضوعات مهم پایداری در سطح بین المللی ( عهالوه بهر
اطالعات و دانش فنی و تخصصی صنعت نفت )
فرآیندهای خودارزیابی دورهای در مورد وضعیت احترام و ارجحیت به موضوعات
مهم اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی و تکرار خودارزیابی بهدون وابسهتگی و
سوگیری
اصالح فعالیتهای سازمان یا تغییر دادن اعضای هیات مدیره در پاسخ بهه نتهای
ارزیابی عملکرد هیات مدیره در حوزه نیل به اهداف پایداری

2-5

میزان پیگیری ،اهمیت دادن و رسهیدگی هیهات مهدیره نسهبت بهه نگرانهیههای
بحرانی هینفعان

2-5

تصمیم گیری و اقدام برای موضوعات پایداری بصورت فنی و تخصصی و خارج از
مداخالت سیاسی

1-2

حمایت از به کار گیری شیوههای نهوین و کهاربردی بهرای شناسهایی و مهدیریت
بهتر اررات (اجتماعی ،زیست محیطی و اقتصادی ) ،ریسکها و فرصتهها و نیهز
سازوکار ارزیابی رانویه ریسکها و کنترلههای مربوطهه بهرای کمهک بهه افهزایش
پایداری

4-2

استفاده از نظرات هینفعان در ممیزی سازمان به منظور افزایش اعتماد و تعامهل
با هینفعان برون سازمانی و کمک بهه هیهات مهدیره شهرکت بهرای تشهخی و
مدیریت بهتر ریسکها ،فرصتها و اررات

5-2

تعیین مسئول برای بررسی و پاسخگویی به ارربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک
در ابعاد مهم پایداری ( تغییر شرایط اقلیمی و سایر پیامهدهای زیسهت محیطهی،
فساد مالی و پیامد سایر اقدامات در حوزه اقتصادی ،ایمنهی و پایهداری در حهوزه
اجتماعی )

2-2

بررسی اررات ،ریسکها و فرصتها در دورههای زمانی متوالی

2-2

اعمال مالحظات مربوط به ریسکهای بلند مدت در برنامهها راهبردی

1-2

وجود سازوکار شناسایی و اولویت بندی ریسکهای کلیدی و پرخطر
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مولفه

ردیف
8-2
7-2
1-2
4-2

-2
نقش هیات مدیره در
گزارشات پایداری

5-2

2-2

1-1
4-1
5-1
2-1
-1
نقش هیات مدیره در
نظارت ،ارزیابی و
واکنش بر عملکرد
پایداری

2-1

1-1
8-1
7-1
7-1

-8
نقش سیاستهای

1-8

شاخ اندازهگیری
آسیب شناسی و مهدیریت ریسهک کانالههای ارتبهاطی درون و بهرون سهازمانی و
استفاده از شهیوهههای نهوین و زیرسهاختهای مناسهب بهرای حفاظهت و امنیهت
اطالعات
توسعه زیر ساختهای پدافند غیر عامل در راستای افزایش تاب آوری سازمان
تعیین کمیته یا سمت سازمانی بررسی همه جوانهب پایهداری و تهیهه گزارشهات
پایداری بصورت رسمی و مورد تایید هیات مدیره
هماهنگ بودن گزارشات پایداری با گزارشهات مهالی مجمهع ( بررسهی و تحلیهل
میزان هزینههای صرف شده در حوزه اجتماعی و زیست محیطی )
محاسبه و تحلیل شاخصها در قیاس با معیارهای معتبر جهانی و ارائهه گزارشهات
عملکرد به صورت جامع و شفاف در چارچوب گزارشات پایداری بین المللی
تایید نمودن گزارشات افشا سازی وضهعیت پایهداری سهازمانی  ،تعیهین حهدود و
میزان توسعه در ارائه گزارشات در زمینه اررات مثبت و منفی اقدامات شهرکت (
اعم از نمایش میزان مشارکت داوطلبانه در کمک به رفع بحرانهها ،نگرانهیههای
هینفعههان و چههالشهههای سههازمان یافتههه محیطههی ،میههزان اسههتفاده مشههترک از
زیرساختها توسط سازمان و جامعه محلی ،انعکاس نظرات مردم جامعه محلهی و
سازمانهای اجتماعی و زیست محیطی در مورد عملکرد سازمان در حوزه پایداری
و غیره )
وجود فرآیندهایی برای ارایه گزارش نگرانیهای بحرانی به هیات مدیره
تعداد نگرانیهای بحرانی گزارش شده به هیات مدیره و ارزیابی نمودن روشههای
رسیدگی و حل نمودن آنها
ارزیابی درجه مصرف پایدار انرژی و سهایر منهابع سهازمان بهر مبنهای معیارههای
معتبر جهانی
ارزیابی پیامهدهای مثبهت و منفهی عملکهرد در بعهد اقتصهادی ( زنجیهره ارزش،
سودآوری و ) ....
ارزیابی پیامدهای مثبت و منفی عملکرد در بعد اجتماعی ( میزان توانمندسهازی
پیمانکاران ،تسههیم و صهدور تجربیهات و خهدمات فنهی ،اشهتغالزایهی ،ایمنهی،
شکایات معارضین محلی ،محرومیت زدایهی ،مشهارکت در احهدای زیرسهاختهای
عام المنفعه) .... ،
ارزیابی پیامدهای مثبت و منفی عملکرد در بعد زیسهت محیطی(کهاهش انتشهار
آلودگیها ،امحاء یا بازیافت ضایعات ،توسعه فضای سبز ،چرخه حیات و ) ....
محاسبه و ارزیابی هزینههای چشم پوشی از منهافع تجهاری و هزینهه فرصهت از
دست رفته برای منفعت اجتماعی و ارایه گزارش به دولت
محاسبه و ارزیابی هزینههای پرداخت شده توسط شهرکت بهرای جبهران نمهودن
خسارتهای وارده به محیط زیست و جامعه
ارزیابی وضعیت اجرای گام به گام ،تکمیل فازهای اجرایی و میزان تحقهق عملهی
تعهدات شرکت به سازمانهای بیرونی طبق طرح و برنامه زمانبندی ارائه شده
اطمینان از همسو بودن و تاریر روشهای مختلهف پرداخهت پهاداش بهر پیشهبرد
اهداف پایداری ( تحقق نیازهای اجتماعی و زیست محیطی و اقتصادی )
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مولفه
پاداش در ایجاد
انگیزه و تحقق
اهداف راهبردی
پایداری

ردیف
4-8
5-8
2-8
2-8
1-8
8-8
1-7
4-7
5-7
2-7
2-7

-7
نقش هیات مدیره در
برقراری توازن در
تحقق انتظارات هی-
نفعان

1-7
8-7
7-7
7-7
-7
10

شاخ اندازهگیری
وجود سیاستهای انگیزشی بر اساس معیار میزان تالش در جهت تحقهق اههداف
تولیدی ،اجتماعی و زیست محیطی
در نظر گرفتن میزان جلب رضایت هینفعان به عنهوان یکهی از معیارههای مههم
پرداخت پاداش
استفاده از مشوقهای انگیزشی مورر بر ارتقای مشارکت و تالش جهت نهوآوری و
انجام اقدامات ابتکاری داوطلبانه در حوزه پایداری
فعالیت در حوزههایی که پایداری سازمان و امنیت و بقای شهغلی کارکنهان را در
پی دارد
حمایت از مطالعات پژوهشی کاربردی در حوزه تقویت پایداری سازمان
حمایت و بستر سازی دولت و در نظر گهرفتن مشهوقههای انگیزشهی بهه منظهور
تشویق سازمانها برای تالش در جهت تحقق اهداف پایداری شرکتی
وجود سیاستها و فرآیندهایی برای اطمینان از رفهع تعهارض و مهدیریت نمهودن
انتظارات هینفعان
استانداردسازی کانالهای ارتباطی با هینفعان
فراهم نمودن زیرساختهای فنآوری اطالعات و ارتباطات برای تسههیل دریافهت
بازخورد برخط از انتظارات و نیازهای هینفعان
شناسایی و برقراری ارتباط با تصمیمگیرندگان بهرونسهازمانی مهورر بهر عملکهرد
سازمان
پاسخگهویی شهفاف و رفتهار منصهفانه بها هینفعهان مختلهف مبتنهی بهر قهانون،
استانداردها و الزامات درون سازمانی در راستای بقا و حفهظ اسهتمرار فعالیتههای
شرکت
تعیین ارزشها ،اصول و نرمهای رفتار با هینفعهان مختلهف بهه عنهوان کهدهای
راهنما و ایجاد سازوکارهایی برای مراعات صداقت و کهدهای اخالقهی در ارتبهاط
با هینفعان
بررسی مجوز بودجه و انجام تحلیل هزینه -فایده قبل از صهرف هزینهه در حهوزه
تحقق انتظارات هینفعان
نگاه متوازن به ابعاد مختلف پایداری ( مراعات موارد اخالق کسب و کار و قربهانی
نکردن جنبههای اجتماعی و زیست محیطی برای دستیابی به منافع اقتصادی )
افزایش ارربخشی فعالیتهای مسئولیت اجتمهاعی سهازمان بها شناسهایی نیازههای
محیط اجتماعی پیرامون ،برنامهه ریهزی بلنهد مهدت و اولویهت بنهدی مهوارد بها
هماهنگی سازمانهای مسئول استان نظیر استانداری ،شهرداری ،محیط زیست
شناسهایی مهواردی بها منهافع مشهترک بهین سهازمان و جامعهه محلهی و صههدور
مجوزهای الزم برای استفاده مشترک از زیرساختهای موجود در شهرکت اعهم از
امکانات فرهنگی ،ایمنی ،آموزشی ،حمل و نقل و غیره
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تحلیل توصیفی پرسشنامه دور دوم دلفی
طبق محاسبات انجام شده ،عدد آلفای کرونباخ مربوط به مولفههای پرسشنامه دور دوم،
هر یک به تنهایی بیش از  0/8محاسبه گردیده و ضریب پایایی کل پرسشنامه نیهز 0/72
محاسبه شده است .لذا پایایی پرسشنامه نشان از سازگاری سواالت و همبسهتگی بسهیار
خوب میان پاسخ دهندگان بهوده اسهت .همچنهین همهه مهوارد جدیهد اضهافه شهده بهه
پرسشنامه دور دوم ،از میانگین امتیازات باالیی برخوردار بودهاند و ضریب تغییهرات آنهها
نیز در وضعیت مطلوبی قرار داشته است لذا در پایان دور دوم ،فرآیند دلفی خاتمه یافتهه
و نیازی به برگزاری دور سوم نبوده است.
پرسشنامه دوم تحت عنوان الگوی حکمرانی رانویه ،به شرح موارد زیر تحهت تحلیهل
توصیفی قرار گرفته است .در جدول شهماره  4رتبههبنهدی مولفهههها بهر اسهاس ضهریب
تغییرات به ترتیب از کمترین ضریب تا بیشترین ضریب مرتب شده است.
جدول شماره  -2رتبه بندی مولفههای حکمرانی بر اساس میزان اثرگذاری و ضریب تغییرات
نام شاخ
نقش هیات مدیره در پاسخگویی به فرآیندهای
مدیریت ریسک
نقش هیات مدیره در برقراری توازن در تحقق
انتظارات هینفعان
نقش هیات مدیره در نظارت ،ارزیابی و واکنش
بر عملکرد پایداری
نقش هیات مدیره در گزارشات پایداری
نقش هیات مدیره در تنظیم اهداف ،ارزشها و
راهبردهای سازمان
نقش سیاستهای پاداش در ایجاد انگیزه و
تحقق اهداف راهبردی پایداری
ارزیابی عملکرد و شایستگی هیات مدیره در
استمرار ارربخشی در حوزه پایداری
شفافیت ساختار حکمرانی و ترکیب آن در
پاسخگویی و حمایت از اهداف پایداری

شماره
گویهها
 44الی
47
 20الی
27
 52الی
24
 50الی
55
 7الی 11
 25الی
27
 18الی
41
 1الی 8

تعداد
گویهها

میانگین
امتیازات

ضریب
تغییرات

رتبه

7

7/4

%2/1

1

10

7/1

%2/8

4

7

7

%1/4

5

2

8/8

%1/45

2

7

8/7

%8

2

8

8/7

%8/2

1

2

7

%8/2

8

8

8/4

%7/1

7
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بر اساس تحلیلهای توصیفی انجام شده ،کلیه گویههای در نظهر گرفتهه شهده بهرای هشهت
مولفه ،از میانگین بین  8/4تا  7/4و ضریب تغییرات بهین  %2/1تها  %7/1برخهوردار بهوده کهه
نمایانگر تناسب بسیار خوب گویهها (شاخ ها) با مولفهها مهیباشهد .مولفهه " نقهش هیهات
مدیره در پاسخگویی به فرآیندهای مدیریت ریسهک " بها میهانگین  %7/4و ضهریب تغییهرات
 %2/1از بیشترین اجماع نظر برخوردار بوده است .همچنین مولفه جدید شماره هشهتم تحهت
عنوان " نقش هیات مدیره در برقراری توازن در تحقق انتظهارات هینفعهان " کهه در الگهوی
مفهومی اولیه،به هفت مولفه پیشنهادی سازمان جهانی گزارشدههی اضهافه گردیهده بهود در
نظر سنجی ،با میانگین  %7/1و ضریب تغییرات  %2/8از امتیاز بسیار خوبی برخوردار بوده کهه
نمایانگر اهمیت اضافه نمودن این مولفه در الگوی بومی حکمرانی بهوده و بها اخهتالف بسهیار
ناچیزی در رتبه دوم اهمیت قرار گرفته اسهت .بهرای شناسهایی شهاخ ههایی بها بیشهترین
اررگذاری بر سازوکار حکمرانی شرکت ،مواردی که دارای باالترین میانگین و کمترین انحهراف
معیار و ضریب تغییرات بوده اند در جدول شماره  ،5درج شده است.
جدول شماره  -3شاخصهایی که توامان دارای ضریب تغییرات پایین تر ،میانگین باالتر و انحراف معیار
پایین تر میباشند
شماره
گویه
7

18

شاخ
توسعه دادن ،تایید نمودن و به روز آوری
بیانیهها،راهبردها و خط مشیها و اعمال
نگرش پایداری در هدف گذاریها
نوع اقدامات و میزان تالشهای اعضای
هیات مدیره برای افزایش سطح دانش و
آگاهی خود از مفاهیم و موضوعات مهم
پایداری در سطح بینالمللی ( عالوه بر
دانش فنی و تخصصی صنعت نفت )

41

اعمال مالحظات مربوط به ریسکهای
بلند مدت در برنامههای راهبردی

52

نگرانیهای بحرانی گزارش شده به هیات
مدیره و ارزیابی نمودن سازوکار رسیدگی
و حل نمودن آنها

مولفه مربوطه
نقش هیات مدیره در
تنظیم اهداف ،ارزش-
ها و راهبردها
ارزیابی عملکرد و
شایستگی هیات
مدیره در استمرار
ارربخشی در حوزه
پایداری
نقش هیات مدیره در
پاسخگویی به
فرآیندهای مدیریت
ریسک
نقش هیات مدیره در
نظارت ،ارزیابی و
واکنش بر عملکرد
پایداری

ضریب
تغییرات

میانگین

انحراف
معیار

%1

7/241

0/215

%1/7

7/415

0/214

%1/2

7/411

0/252

%1/2

7/025

0/242
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در مجموع بر اساس تحلیلهای پیش گفته ،مدل رانویه حکمرانی مطابق با جدول شماره
 1به عنوان الگوی بومی نهایی در شرکت ملی مناطق نفهتخیهز جنهوب در نظهر گرفتهه
میشود.
نتیجهگیری و بحث
این پژوهش با هدف طراحی الگوی بهومی حکمرانهی بها تاکیهد بهر پایهداری شهرکتی در
شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب شکل گرفت و تاکید آن بر پایهداری شهرکتی بهه
منظور همسو شدن با انتظارات هینفعان و جامعه محلی بوده است.
الگوی نهایی مبتنی بر ادبیهات موضهوع ،گزارشهات سهازمان جههانی گهزارشدههی و
گزارشات پایداری شرکت های نفتی بزرگ دنیا بوده و اجماع نظهر اعضهای پانهل دلفهی
است .لذا اولین یافته پژوهش بر این فرض استوار است که الگوی طراحی شده با ابعهاد و
شاخ های جدید ،در بومی کردن حکمرانی همسو با پایداری شرکتی و توسهعه نظهری
این حوزه مطالعه ،سهم مورری ایفاکرده است .دومین نتیجهگیری مهم این است که ایهن
الگو ،به صورت آگاهانه و مبتنی بر واقعیهات ،در راسهتای اسهناد باالدسهتی ،ماموریهت و
اساسنامه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و چالشهای محیطی حهاکم ،بهومیسهازی
شده ،لذا میتواند به عنوان یک نوآوری در سازوکار حکمرانی شرکت ،جایگزین الگوههای
قبلی گردیده و راهنمای کاربردی و عملیاتی بسیار خوبی بهرای اعضهای هیهات مهدیره و
سایر مدیران در شناسایی فرصتها و تهدیدهای فعلی و آتی ،ترسیم چشمانهداز و بهبهود
راهبردها ،هدفگذاری مناسب و بهینهسازی تصمیمات و اقدامات جدید با هدف آرمهانی
پایداری شرکتی در کوتاه مدت و بلند مدت باشد.
محدودیت مهم اررگذار بر روایی درونی پژوهش ،آگاهی اندک اعضای پانهل دلفهی ،از
اقدامات و گزارشات پایداری شرکتها در سطح بین المللی بود ،بنهابراین تهالش شهد در
آغاز نظرسنجی ،اقداماتی که در سطح جهانی در این حوزه انجام میشهود بطهور خالصهه
توضیح داده شود ،سپس از آنان خواسته شد ،پرسشنامه را تکمیل کنند.
برای پیادهسازی الگوی طراحی شده و نیز انجام پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود:
 بر اساس الگوی حکمرانی پیشنهادی ،شورای عالی سیاستگذاری پایهداری متشهکلاز اعضای هیات مدیره وخبرگان هینفع ،تحت نظارت مستقیم رئیس هیات مهدیره ایجهاد
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شود .نقش این شورا ،عالوه بر سیاسهتگذاری ،نظهارت بهر اجرایهی کهردن سیاسهتههای
پایداری شرکتی ،ارزیابی وضعیت پیشرفت و نیهز تهدوین و ارایهه گزارشهات پایهداری بهه
سازمانهای ملی و بین المللی خواهد بود.
 با تقویت ارتباطات شفاف بین قانونگذاران ،سهازمانههای نظهارتی ،صهنعت نفهت،نمایندگان مردم ،جامعه محلی و سایر هینفعان ،گامهای مورری در تسههیل اداره کهردن
فعالیتهای عملیاتی شرکت نفت به شیوهای اقتصادی و در عین حال پاسخگو در مقابهل
موارد زیست محیطی و اجتماعی برداشته شود.
 آرار منفی ناشی از عوامل اجتماعی و محدودیتهای زیست محیطی که پایهداری واستمرار تولید شرکت را تهدید میکنند در پژوهش دیگری بررسی و ارزیابی شود.
پی نوشتها
2. Corporate Sustainability

1. Sustainable Development

4. Governance

3. G4 Sustainability Reporting Guideline

6. GRI: Global Reporting Institute

5. International Standard Organization

8. Lozano, Carpenter and Huisingh.

7. Schneider and Meins

10. spss

9. Neuman
11. Minitab
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پیوستها
پیوست شماره  - 1عوامل موثر بر حکمرانی طبق چارچوب گزارشدهی پایداری جهانی
()G4 Sustainability Reporting Guide, 2017
عوامل مورر

شاخ ها
-

 -1شهههفافیت سهههاختار
حکمرانی و ترکیب آن در -
پاسههخگویی و حمایههت از
اهداف پایداری
-

-

 -4نقش هیات مدیره در
تنظیم اهداف ،ارزشها و
راهبردها

ساختار حکمرانی شامل هیات مدیره و کمیتههای مشاوره بهاالترین بدنهه حکمرانهی مهورر بهر
تصمیمگیریها و اقدامات در حوزههای اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی
فرآیند تفویض اختیار از حکمرانی به مدیران ارشد و سایر کارکنان
تع یین سمت سازمانی در سطح اجهرا جههت پیگیهری اقهدامات اقتصهادی ،زیسهت محیطهی و
اجتماعی
فرآیندهای مشاوره بین هینفعهان و بهاالترین بدنهه حکمرانهی و دریافهت گهزارش بهازخورد در
مواردی که مشاوره تفویض اختیار شده باشد.
ترکیب بدنه حکمرانی و کمیتهها شامل عدم وابستگی ،انتصاب ،تعهداد سهمتهها و کمیتهههها،
جنسیت اعضا ،عضویت در گروه های اجتماعی ،دارا بودن صالحیت در حوزه پایداری ،نمایندگی
هینفعان
بررسی فرآیندها و شاخ های کاندید شدن و انتخاب اعضای باالترین بدنه حکمرانی و کمیته-
های مربوطه با در نظر گرفتن مالحظاتی اعم از تنوع اعضا ،عدم وابستگی ،تخص و تجربه در
حوزه اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی ،چگونگی درگیر کردن هینفعان
فرآیندهای حصول اطمینان و پیشگیری از بهروز تعهارض منهافع و مهدیریت کهردن آن شهامل
شفاف سازی اختالفات بین اعضای هیات مدیره ،اختالفات سههامداران بها تهامین کننهدگان و
سایر هینفعان ،کننترل فعلی سهامداران و افشای حزب مربوطه

توسعه ،تایید و به روزآوری مقصود سازمان ،بیانیه ماموریت و ارزشها ،راهبردهها ،خهط مشهیهها و
اهداف مربوط به اررات اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی

 -5ارزیهههابی عملکهههرد و  -اقدامات باالترین بدنهه حکمرانهی بهرای توسهعه و گسهترش جمهعآوری دانهش در حهوزه اههم
موضوعات اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی
شایستگی هیهات مهدیره
در استمرار ارربخشهی در  -فرآیندهای ارزیابی احترام  ،عدم وابستگی در ارزیابی ،تکرار ارزیابیها ،خودارزیابی
 اقدام در پاسخ به نتای ارزیابی عملکرد شامل تغییر در اعضا و فعالیتهای سازمانحوزه پایداری
 -2نقش هیات مدیره در
پاسخگویی به فرآیندهای
مدیریت ریسک

-

شناسایی و مدیریت اررات ،ریسکها و فرصت ها در حوزه اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی
به منظور جلب حمایت از سعی و کوشش باالترین بدنه حکمرانی
مشاوره با هینفعان
بررسی ارربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک سازمان در ابعاد مهم پایداری
تکرار فرآیندهای ارزیابی اررات ،ریسکها و فرصتها

 -2نقش هیات مدیره در
گزارشات پایداری

بررسی و تایید گزارشات رسمی پایداری شامل جوانب مختلف و هماهنگ با گزارشات مالی

 -1نقش هیات مدیره در
نظارت ،ارزیابی و واکنش
بر عملکرد

 فرآیندهایی برای برقراری ارتباط بین نگرانیهای بحرانی با باالترین بدنه حکمرانی -فرآیندهایی برای رسیدگی و حل نگرانیهای بحرانی مربوط به باالترین بدنه حکمرانی

 -8نقهههش سیاسهههتهای  -سیاستهای پرداخت پاداش رابت و متغیر در حالتهای مختلف مرتبط با اههداف حکمرانهی و
مدیران ارشد در راستای نیل به اهداف اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی
پاداش در ایجاد انگیهزه و
تحقق اههداف راهبهردی  -فرآیندهای تعیین پاداش و استقالل مشاوران حوزه پاداش از سیستم مدیریتی
 اعمال دیدگاه هینفعان در روشهای پرداخت پاداشپایداری
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پیوست شماره  -2الگوی مفهومی" اولیه" حکمرانی
ابعاد

شاخ ها
ترکیب اعضای هیات مدیره و فرآیندها و شاخ های کاندید شدن و انتخهاب اعضهای هیهات مهدیره و
کمیتههای مربوطه با در نظر گرفتن مالحظاتی اعم از  ،عدم وابستگی ،عضویت در گروههای اجتماعی،
تخص و تجربه در حوزه اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی،
استفاده از نظرات نمایندگان جامعه محلی در تصمیمات هیات مدیره

-1
سهههاختار
مسئولیت کمیتههای مشاوره بین هینفعان و باالترین بدنه حکمرانی و دریافت گزارش بازخورد جههت
حکمرانی
شناسایی فرصتها و چالشهای عمومی و مشترک و مشارکت در تصمیم گیریها
و ترکی هب
چارچوب تصمیم گیری ( اساسنامه ،مصوبات مجمع ،الزامات قانونی ،آیین نامهها ،قهوانین ملهی و بهین
آن
المللی )
تنوع جنسیت اعضای هیات مدیره

دستورالعمل حکمرانی و استاندارد علمی سازوکار حکمرانی
فرآیند تفویض اختیار از حکمرانی به مدیران ارشد و سایر کارکنان و تعیین سهمت سهازمانی در سهطح
اجرا جهت پیگیری اقدامات اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی
نقشهای مدیران اجرایی و مدیران ارشد در تعیین ،توسعه و به روزآوری بیانیههای ماموریهت و ارزش-
ها ،راهبردها ،سیاستها و اهداف مرتبط با اررات اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی با رویکرد رعایهت
عدالت بین نسلی
هدف گذاری جهت اصالح عملکردها در حوزه پایداری بر اساس نتای ارزیابی عملکرد ( کوتهاه مهدت و
بلند مدت)
یکپارچه سازی و همسو سازی اهداف کلیدی کسب و کار با نگرانیها و موضوعات بحرانی و مهم هی-
نفعان

-4
راهبردههها
و اهداف سرمایه گذاری جهت به روزآوری فن آوری تولید (کاهش آلودگیهای عملیاتی ،بهینه سهازی مصهرف
انرژی ،بازیافت و موارد مشابه )
نگرش پایداری در طرحهای توسعه میادین نفتی آتی
بکارگیری قابلیتهای نهفته در داراییهای نامشهود سازمان و اقتصاد دانش بنیان
استفاده از خدمات شرکتهای دانش بنیان
گذار به سوی تولید انرژی پاک و تجدید پذیر
اقدامات انجام شده جهت توسعه دانش مدیران ارشهد در مهورد موضهوعات مههم اقتصهاد ،اجتمهاعی و
-5
ارزیهه هابی زیست محیطی
شایستگی فرآیندهای خودارزیابی دورهای در مورد وضعیت احتهرام و ارجحیهت بهه موضهوعات مههم اقتصهادی،
وعملکههرد اجتماعی و زیست محیطی و تکرار خودارزیابی بدون وابستگی و سوگیری
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شاخ ها

بدنههههههه اقدامات انجام شده در پاسخ به نتای ارزیابی هیات مدیره
حکمرانی پیگیری و رسیدگی بدنه حکمرانی نسبت به نگرانیهای بحرانی هینفعان
تصمیم گیری و اقدام برای موضوعات پایداری بصورت فنی و تخصصی و خارج از مداخالت سیاسی
مدیریت اررات ،عدم بهره برداری از فرصتها ،عدم رسهیدگی بهه چهالشهها ،فسهاد ،امنیهت سهایبری،
خرابکاریها ،ریسک تغییر شرایط اقلیمی
شناسایی ریسکهای کلیدی و پرخطر ،نظارت و پیگیری آنها
در نظر گرفتن مالحظات ریسکهای بلند مدت و یکپارچگی در برنامهها راهبردی

-2
مهههدیریت بررسی ارربخشی فرآیندهای مدیریت ریسکها در مورد موضوعات مهم اقتصهادی ،اجتمهاعی و زیسهت
ریسکها محیطی
دورههای زمانی بررسی اررات ،ریسکها و فرصهتها در حهوزه اجتمهاعی ،اقتصهادی و زیسهت محیطهی
توسط مدیران ارشد و پاسخگویی مدیریت ارشد نسبت به فرآیندهای مدیریت ریسک
بررسی وضعیت استفاده از نظرات هینفعان برای کمهک بهه شناسهایی و مهدیریت ریسهکها ،فرصهتها و
اررات
تایید رسمی گزارشات پایداری و اطمینان از در نر گرفتن کلیه جوانب در گزارشات پایداری
خوداظهاری و افشا سازی پیامدهای مثبت و منفی اقدامات بر عناصر محیط زیست و جامعه و اقتصهاد،
مشارکت داوطلبانه در کمک به رفع بحرانها و چالشهای سازمان یافته محیطی ،اسهتفاده مشهترک از
-2
گزارشههات زیرساختها و غیره
گزارش جامع اقدامات سازمان در چارچوب گزارشات پایداری جهانی
پایداری
هماهنگ بودن گزارشات پایداری با گزارشات مالی مجمع
محاسبه هزینههای چشم پوشی از منافع تجاری و هزینه فرصت از دست رفته برای منفعت اجتماعی
فرآیند انتقال موضوعات بحرانی به هیات مدیره
سنجش میزان رسیدگی به نگرانیها و انتظارات هینفعان
میزان ارزش آفرینی پایدار و بلند مدت

-1
ارزیهه هابی بررسی عملکرد در مصرف پایدار شامل مصرف بهینه انرژی اعم از آب ،برق ،گاز و نفت
عملکهههرد ارزیابی عملکرد در بعد اقتصادی (تاریر هزینههای پایداری بر سودآوری ،حسابداری زیسهت محیطهی و
) ....
پایداری
ارزیابی عملکرد در بعد اجتمهاعی ( توانمندسهازی سهازندگان ،حمایهت از کارههای پژوهشهی مهرتبط،
تسهیم و صدور تجربیات و خدمات فنی ،اشتغال زایی ،ایمنی ،شهکایات معارضهین محلهی ،محرومیهت
زدایی ،مشارکت در احدای زیرساختهای عام المنفعه) .... ،

طراحی الگوی حکمرانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب | 45
ابعاد

شاخ ها
ارزیابی عملکرد در بعد زیست محیطی ( آلودگی خاک ناشی از پساب ،پسماند و نفهت ریهزی ،آلهودگی
هوا ناشی از گاز سوزی ،آلودگی صوتی  ،بازیافت مواد ،ضایعات ،توسعه فضای سهبز ،چرخهه حیهات و
) ....
ارزیابی عملکرد در بعد اخالقی
سیاستهای انگیزشی برای اطمینان از حمایت مشوقها از اهداف راهبردی
معیارهای پرداخت حق الزحمه به مدیران ارشد و اجرایی در ارتباط بها اههداف اجتمهاعی ،اقتصهادی و
زیست محیطی

-8
مشهههوق
ارتباط بین اعمال دیدگاه هینفعان در سیاستهای پرداخت
هههههههای
انگیزشی مشوقها جهت نوآوری و انجام اقدامات ابتکاری داوطلبانه در حوزه پایداری
اطمینان از فراهم شدن امنیت و بقای شغلی کارکنان
حمایت از مطالعات پژوهشی دانشگاهی در حوزه تقویت پایداری

فرآیندهای مدیریت تعارض بین هینفعان و حصول اطمینان و پیشگیری از بروز تعارض منهافع شهامل
شفاف سازی اختالفات بین اعضای هیات مدیره ،اختالفات سهامداران با تامین کنندگان و سهایر هی-
نفعان ،کننترل فعلی سهامداران و افشای حزب مربوطه
ایجاد کانالهای ارتباطی استاندارد

-7
*تهههوازن دریافت بازخورد برخط از هینفعان
در تحقهق
ارتباط با تصمیم گیرندگان مورر بر عملکرد سازمان
انتظارات
رفتار اخالقی با هینفعان
پاسخگویی متوازن جهت حفظ بقای سازمان و مبتنی بر قانون  ،استانداردها ،الزامات درون سازمانی
تعادل ابعاد مالی و غیر مالی و تحلیل هزینه و فایده برای اقدامات پایداری
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پیوست شماره  -3بررسی میانگین و ضریب تغییرات شاخصهای جدید اضافه شده به پرسشنامه دور
دوم دلفی
مولفه

شاخص جدید

میانگین

آسیبشناسی و مدیریت ریسک کانهالههای ارتبهاطی درون و
نقش هیات مدیره در برون سازمانی و استفاده از شیوههای نهوین و زیرسهاختههای 8.772
پاسهههخگهههویی بهههه مناسب برای حفاظت و امنیت اطالعات
فرآیندهای مهدیریت
توسعه زیر ساختهای پدافند غیهر عامهل در راسهتای افهزایش
ریسک
7.241
تابآوری
افزایش ارربخشی فعالیتههای مسهئولیت اجتمهاعی سهازمان بها
شناسایی نیازهای محیط اجتماعی پیرامون ،برنامه ریزی بلنهد
7.241
نقش هیات مدیره در مدت و اولویت بندی موارد با هماهنگی سازمانههای مسهئول
برقهههراری تهههوازن در استان نظیر استانداری ،شهرداری ،محیط زیست
تحقق انتظارات هی -شناسایی مواردی بها منهافع مشهترک بهین سهازمان و جامعهه
نفعان
محلههی و صههدور مجوزهههای الزم بههرای اسههتفاده مشههترک از
8.772
زیرساخت های موجهود در شهرکت اعهم از امکانهات فرهنگهی،
ایمنی ،آموزشی ،حمل و نقل و غیره
نقههش سیاسههته های
حمایت و بستر سهازی دولهت و در نظهر گهرفتن مشهوقههای
پهههاداش در ایجهههاد
انگیزشی به منظهور تشهویق سهازمانها بهرای تهالش در جههت 8.154
انگیههههزه و تحقههههق
اهداف پایداری شرکتی
اهداف
محاسبه و ارزیابی هزینههای پرداخت شده توسط شرکت برای
نقش هیات مدیره در جبران نمودن خسارتهای وارده به محیط زیست و جامعه
نظهههارت ،ارزیه هابی و
واکههنش بههر عملکههرد ارزیابی وضعیت اجرای گام به گام ،تکمیهل فازههای اجرایهی و
میزان تحقق عملی تعهدات شرکت به سازمانهای بیرونی طبهق 11288
پایداری
طرح و برنامه زمانبندی ارائه شده

8.742
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Abstract

Innovation in governance mechanism is considered as an
important tool in directing the decisions of the board of
directors of companies to create a balanced relationship in
economic, social and environmental dimensions and the way to
achieve the goals of corporate sustainability. The purpose of this
paper is to design an indigenous governance model for the
National Southern Oilfields Company, tailored to the nature of
its activities and environmental conditions. Therefore, the
components and indices of the Global Reporting Organization
were considered as the primary guide for conducting a Delphi
research. Based on an exploratory studies, including interviews,
review of governance literature and the sustainability reports of
the world's five largest oil companies, the initial conceptual
model was designed and used as the basis for the Delphi
questionnaire. We conducted a judgement sampling to select
nineteen members of the board of directors and external experts
as members of Delphi panel and managed a survey in two
rounds. The final model of governance for sustainability of the
company, included eight components and fifty nine indices that
was accorded within the framework of the company's articles of
association.
Key words: Sustainable development, corporate sustainability,
G4 sustainability reporting guideline, governance
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