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  چکیده

گـردد کـه    ها محسوب مـی  هاي جدید در گفتمان  پایداري شرکت اجتماعی شرکت از مؤلفه مسؤلیت

هـا و   سـازمان  مسـؤلیت مفهوم محـوري شـده و بازگوکننـده     ،ها ها و اعمال شرکت امروزه در گفتمان

 مسؤلیتپژوهش حاضر با هدف واکاوي. هایش بر جامعه است تأثیرات و فعالیتها در قبال  شرکت

این پـژوهش بـا رویکـرد کیفـی؛ از     . شده است اجتماعی صنعت نفت و گاز در اجتماع محلی انجام

جامعـه آمـاري تحقیـق    . استراتژي تحلیل محتوایی موضوعی با رویکرد استقرایی استفاده کرده اسـت 

کننده با استفاده از اشباع نظـري و   مشارکت 35شهرستان کنگان است که تعداد ساکنین اجتماع محلی 

هـاي   آمـده در بخـش   دسـت  پس از انجام دادن مصاحبه، کدهاي به. گیري هدفمند انتخاب شدند نمونه

. ها، مضمون اصلی به دسـت  آمـد   پس از مشخص شدن مفاهیم و مقوله. وتحلیل شد مختلف  تجزیه

اجتماعی شرکتی صنعت نفـت و گـاز  در    مسؤلیتعدم نهادینه شدن "د  از مضمون اصلی عبارت بو

اجتماعی شرکتی صنعت نفـت و گـاز از    مسؤلیتها نشان داد عدم نهادینه شدن  یافته. "اجتماع محلی

هـاي اساسـی و متـأثر از     شده و متعاقب آن منجر به بـی تعهـدي در حـوزه    بی تعهدي  قانونی شروع

اجتماعی حـداقلی و دغدغـه منـدي     –اقتصاد بومی، توسعه رفاه عمومی  زیست، عدم توجه به محیط

کـه   درحالی. مداري ضعیف در اجتماع محلی شده است هاي بشردوستانه و اخالق کمرنگ در فعالیت

اجتماعی شرکت توسط صنعت نفت و گاز قبـل از هرگونـه تصـمیم و اقـدام      مسؤلیتسازي  نهادینه

  .و تحقق اهداف توسعه پایدار کمک خواهد کرد توسعه صنعتی، به مدیریت پیامدها
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  zahediasl@atu.ac.ir               .ایرانتهران،استاد مددکاري اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی،*

  . )نویسنده مسئول(ایرانتهران،،دانشجوي دکتري مددکاري اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی**

          seyyedmajidhosseini1@gmail.com
  mahjom43@gmail.com  .ایرانتهران،استاد برنامه ریزي اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی،***

tatalebi@yahoo.com              .ایرانتهران،دانشیار جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی،****



  

  1398زمستان، 22شماره  ،ششمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   200  

  بیان مسئله

هاي صنعتی همواره با آثار و پیامدهاي توسعه و اجراي طرح
1

سازنده و مخرب بر محیط  

مع همراه بوده است و تـأثیرات ژرفـی   جواو فرهنگی  -طبیعی، ساختار و نظام اجتماعی

شهرسـتان  (منطقـه پـارس میـانی    . گـذارد  بر جوامع محلی پیرامونی صنعت بر جاي مـی 

ازجمله مناطقی است که حدوداً از دو دهه  گذشته براثر توسعه صنعت نفـت و  ) کنگان

هاي ایـن صـنعت عظـیم     ها و فعالیت تصمیم. گاز تغییرات متعددي را تجربه کرده است

هرچند توسعه صنعت نفت و . طور وسیعی جامعه میزبان را تحت تأثیر قرار داده استبه

ها و امکانـات آموزشـی،    کم به رشد برخی زیرساخت خیز دست گاز در این مناطق نفت

رفاهی و اقتصادي کمک نموده است اما مسائل و مشکالتی براي این مناطق ایجاد کرده 

نشـان از ابعـاد گسـترده مســائل      ،ق نفتـی ایـران  شده از منـاط هاي انجامبررسی. است

دهنده آثار و پیامدهاي مخرب  محیطی دارد که نشاناجتماعی، اقتصادي، روانی و زیست

  . صنعت در جوامع محلی است

تنها شیوه مدیریت این پیامـدها بـراي صـنایع نفـت و گـاز در رویکـردي بـه نـام         

اجتماعی شرکت مسؤلیت"
2

مؤلفه مهم در موفقیت در هر سطح  این. کند نمود پیدا می "

کند، که به معناي تعهد در انجام کار و پـذیرش   و ابعادي در شرکت، نقش مهمی ایفا می

اي را بـه حـوزه    سـازي، رقابـت پیچیـده    بر این اساس  جهانی. پیامدها و نتایج آن است

شده  هر سازمان تجاري مسؤلیتاست که  درنتیجه آن تبدیل به  وکار معرفی کرده کسب

اي هـ  زمینـه یک نگرانی باقی بمانـد و آن اقـدام مسـئوالنه در    ،است تا ضمن سودآوري 

 مسـؤلیت زمینـه   ماهیـت یـک سـازمان تجـاري  در پـس     . مختلف در حوزه کاري است

 ,Diboye-Suku & Onuoha(شـود   اجتماعی شرکتی است که  در جامعه بهتر درك می

به یک بخش   ها اجتماعی شرکت سؤلیتمطی چند دهه گذشته، به عبارتی ). 97 :2020

                                               
1. consequences
2. Corporate Social Responsibility



  

  

  

  

201     ...بازنمایی مسؤلیت اجتماعی شرکت صنعت نفت و گاز  

هـاي    شـده اسـت و تقریبـاً در کـل حـوزه      وکـار تبـدیل   هـاي کسـب   اساسی در فعالیت

  ).Chiang et al, 2017: 2(وکار، عالقه، بحث و مناقشه  زیاد به دست آورده است کسب

تنهایی قادر به برطرف کردن نیازهـاي   بهو ازآنجاکه انسان موجودي اجتماعی است 

جهت تأمین نیازهاي مادي و معنوي نیازمند مشارکت و همکاري با دیگران  ،ود نیستخ

آورند تا  ها را به وجود می مردم سازمانبر این اساس . و ناگزیر از حیات اجتماعی است

دراثنـاي پیگیـري   . هاي مشترك خود را دنبال کننـد  با استفاده از  قدرت گروهی،  هدف

شوند با یکـدیگر تعامـل    تري که جامعه نامیده می ستر بزرگها در ب ها، سازمان این هدف

هـا و   که به اهداف خود نائل شوند مجبـور هسـتند بـا بخـش     ها براي این شرکت. دارند

  . ها بدانند هاي دیگر در جامعه ارتباط داشته و خود را ملزم به ارضاي نیازهاي آن گروه

از جامعه جدا کند نه جامعـه   تواند خود را توان گفت نه سازمان  می جهت می بدین

هـر   کـه  ناپذیر این اسـت  از نتایج این رابطه جدایی. تواند بدون شرکت زندگی نماید می

اي روي   گونـه  تصمیمی که شرکت اتخاذ نماید یا به هـر اقـدامی کـه مبـادرت ورزد بـه     

گذارد و از طرفی هرگونه برداشت و تلقی کـه جامعـه از تصـمیمات و     اجتماع تأثیر می

). 32:1394هاشمی و همراهی، (گذارد روي اعتبار شرکت تأثیر می ،دامات شرکت کنداق

اجتماعی شرکت از موضوعات حائز اهمیت به شمار  مسؤلیتبر این اساس پرداختن به 

تواند طی رونـدي سلسـله وار    رود زیرا کامالً واضح است که هر تصمیم  شرکت می می

  . ا زود دستخوش تغییر کندسرنوشت تمامی نهادهاي جامعه را دیر ی

هـاي اخیـر توجـه بسـیاري از      یکی از مسائل و مشکالت اجتماعی که در طی سال

نظران حوزه علوم اجتماعی و رفتاري را به خود جلب نموده است عدم پایبندي  صاحب

اجتماعی است که این مسئله در کشور ما به خاطر شرایط  مسؤلیتها به  و توجه شرکت

و نیاز بـه توسـعه صـنعتی   ) نظیر منطقه اقتصادي انرژي پارس(خاص و مناطق خاص
1

 

ویژه توسعه صنعت نفت و گاز از اهمیت بیشتري برخـوردار اسـت زیـرا هـر پـروژه       به

                                               
1. Industrial Development
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گیرد با شرایط اجتمـاعی ایـن جوامـع در تعامـل      صنعتی که در بستر اجتماع صورت می

ی و تغییراتـی را در  همین شرایط با توجه به ماهیـت پـروژه، پیامـدهاي اجتمـاع    . است

) اجتمـاع محلـی  (ویـژه در جوامـع میزبـان     ایـن پیامـدها بـه   . کند زندگی افراد ایجاد می

تر است و پیامـدهاي زیـادي در شـعاع وسـیعی از      هاي صنعت نفت و گاز، عمیق پروژه

  ). 473:1395جمعه پور، (جا خواهد گذاشت خود به

بدون توجه بـه آثـار و پیامـدهاي    هاي صنعتی عمدتاً با دیدگاهی اقتصادي و  پروژه

در نظــر نگــرفتن شــرایط اجتمــاعی، فرهنگــی و . اجتمــاعی آن صــورت گرفتــه اســت

هاي صنعتی  تنها پروژه اي در بسیاري موارد سبب شده تا نه زیست اقدامات توسعه محیط

ها زندگی ساکنین پیرامونی صنعت با  به اهداف اولیه خود دست نیابند، بلکه با تداوم آن

ــی، (مواجــه گــردد خطــر ــودگی  جملــه مــیاز). 4:1387طالبیــان و عمران ــوان بــه آل ت

هـاي اجتمـاعی، تضـعیف هنجارهـاي      زیست، بیمـاري، شـیوع مسـائل و آسـیب     محیط

  . داشاره کر... اجتماعی در اجتماع محلی و

که باید به منافع شرکت توجـه و   بر اساس این دیدگاه، مدیران صنعت عالوه بر این

زیسـت، اقتصـاد، رفـاه اجتمـاعی،      نمایند، به موضوعات دیگري نظیر محیط آن را تأمین

ها تـالش   اگرچه شرکت. باید توجه نمایندنیز، عالیق و آسایش جامعه پیرامونی صنعت 

کنند منافع خود را به حداکثر برسانند اما نباید از پیامدها و تأثیرات خـود بـر جامعـه     می

نفعان دیگري هم دارند که بایستی منافع آنان را  ن، ذيزیرا غیر از سهامدارا ،غفلت نمایند

اجتمـاعی   مسـؤلیت گیرد در قالب  نفعان صورت می اقداماتی که براي ذي.در نظر بگیرند

  .شرکت است

اي است براي بحـث در مـورد تعهـدات     اجتماعی شرکت وسیله مسؤلیتبنابراین، 

منظور اجابت  اي به وسیله روشی براي ایجاد. وکار نسبت به جامعه بالفصل آن یک کسب

کاووسی و همکاران، . (این تعهدات و نیز ابزاري براي شناسایی منافع متقابل منتج از آن

21:1393.(  



  

  

  

  

203     ...بازنمایی مسؤلیت اجتماعی شرکت صنعت نفت و گاز  

یـک سـازمان در قبـال      مسؤلیتاجتماعی شرکت یعنی  مسؤلیتکه  با توجه به این

فـاه  زیست، بهداشـت و ر  تأثیرات و پیامدهاي تصمیمات و اقداماتش  بر جامعه و محیط

که شهرسـتان کنگـان میزبـان     جامعه و تطابق با قوانین و هنجارهاي رفتاري است و این

عنوان پایتخت اقتصادي ایران نامیده  بهاست و ترین صنایع گاز و پتروشیمی کشور  عظیم

و  22،23،24و فاز 19، 14، 13، 12، 11در حال حاضر این پارس میانی فازهاي  .شود می

هـاي   گیرد؛ همین موضـوع سـبب جـذب سـرمایه     را در برمی  L.N.Gچند طرح بزرگ

دیده و چهره  قـدیمی و  هاي مختلف اقتصادي در سطح شهرستان گر اي در بخش عمده

  . سنتی آن را به یک منطقه صنعتی و اقتصادي جدید تبدیل نموده است

هاي پاالیشگاهی پارس میانی که بزرگـی آن   محل اجراي این بخش عظیم از پروژه

هزار نفـر دارد،    107801است، جمعیتی حدود ) عسلویه(بر منطقه پارس جنوبی دو برا

این پروژه نفت و گاز طیف زیادي از افراد و جوامـع را تحـت پوشـش دارد و نـواحی     

اکنـون بـا توجـه بـه اهمیـت      . اند بسیاري از اثرات مثبت و منفی این پروژه تأثیر پذیرفته

گاز، شناخت و فهم ساکنین اجتماع محلی پیامدهاي چنین پروژه عظیم صنعت نفت و
1

 

اجتمـاعی   مسؤلیتاجتماعی صنعت داراي اهمیت بوده تا به شناخت  مسؤلیتدر مورد 

  . شرکت نفت و گاز در سطح اجتماع محلی پارس میانی پی ببریم

هاي کلیدي صنایع نفت و گاز کشـور   که منطقه کنگان یکی از قطب با توجه به این

اجتماعی شرکت در اجتمـاع محلـی نقـش حیـاتی      مسؤلیتمقوله است، لزوم توجه به 

اجتماعی شرکتی صنعت نفت و گاز از نگـاه   مسؤلیتاین تحقیق به دنبال واکاوي . دارد

ساکنین اجتماع محلی است که حداقل بیش از یک دهه است که توسـعه صـنعتی را در   

ل پاسخ دادن به ایـن  پژوهش حاضر؛ به دنبا. اندنزدیکی اجتماع محلی خود تجربه کرده

اجتماعی شرکت صعت نفت و گاز در اجتمـاع محلـی    مسؤلیتسئوال پژوهشی بود که 

  شود؟  چگونه بازنمایی می) پارس میانی(کنگان 

                                               
1. Local community
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اجتماعی شرکت  مسؤلیتاهمیت و ضرورت انجام چنین پژوهشی در این است که 

هـا   ی کـه شـرکت  ؤلیتمسوکار امروز پیوندي قوي با توسعه پایدار دارد؛  در دنیاي کسب

سازمانی، از طریق رفتارهاي اصالحی و مدیریت پیامـدهاي   مسؤلیتطبق آن، عالوه بر 

ناشی از تصمیمات یا اقدامات خود در قبال ذینفعان
1

پرداختـه و  ) ویژه جامعه محلـی  به(

هـایی  همچنـین بـا انجـام چنـین پـژوهش      .به تحق اهداف توسعه پایدار کمـک نماینـد  

د نتوان گردند و میو اولویت دار منطبق با میدان مطالعه شناسایی می اساسی هاي موضوع

انجـام   .دار انتخاب گردنـد هاي اساسی اولویتعنوان موضوع براي صنعت نفت و گاز به

در را هـاي سـازنده    اجراي نقـش  يراب،هاي الزمهایی مسیر و چارچوب چنین پژوهش

  .اختیار صنعت نفت و گاز قرار می دهد

  

  تجربی پیشینه 

هـاي علمـی و نقـش شـرکت نفـت و گـاز        اي به  بحث نظریـه  در مقاله) 1395(کیانی 

روش تحقیق این مقاله بر ، هاي  اجتماعی پرداخته است مسؤلیتگچساران در چارچوب 

نتایج تحقیـق نشـان   . اي بوده است آوري اطالعات کتابخانه وتحلیل و جمع اساس تجزیه

هاي اجتماعی نتوانسـته مـردم را قـانع نمایـد امـا       تمسؤلیاین شرکت در قلمرو که داد 

را آموزشی و سـاخت جـاده   ، هاي مختلف زیستی المنفعه در قالب هاي عام بعضی کمک

  .انجام داده است

پژوهشی با عنوان درك معنایی زنان منطقـه عسـلویه از   ) 1394(، ایمان و پذرافکن

تکنیک مصاحبه نیمـه  ، قاديبا روش کیفی مردم نگاري انت، ها اجتماعی شرکت مسؤلیت

شغل ، جنس، با در نظر گرفتن ترکیب سن. اند را انجام دادهساختاریافته همراه با مشاهده 

گیـري هدفمنـد انتخـاب     زن ساکن منطقه به شیوه نمونـه  15، هل و عنصر بومی بودنأت

، توانمندسـازي زنـان  ، هـاي اجتمـاعی   آسـیب ، هـا از مصاحبهي حاصلهااز داده. شدند

                                               
1. stakeholder
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نتایج نشان داد که زنـان  .زیست و توسعه و رفاه اجتماعی استخراج شد مت و محیطسال

، ي پـیش آمـده بـراي توانمندسـازي زنـان     هـا  منطقه از رونق اقتصادي و برخی موقعیت

اجتمـاعی شـرکتی    مسـؤلیت ها در خصوص  اما عملکرد شرکت ،اند هارزیابی مثبتی داشت

  .اندشان را منفی ارزیابی کرده

اجتماعی شرکت در شـرکت   مسؤلیتبا عنوان نقش  یو همکاران تحقیقاندرسون 

 مسـؤلیت هدف این مطالعه بررسـی نقـش   . انجام دادند "گسترش به مناطق جدید"نفت

وکار و عملکرد آن در رابطه با توسعه نفت در  اجتماعی شرکت در استراتژي کلی کسب

عنـوان بخـش    عی  بـه اجتمـا  مسـؤلیت کـارگیري   جزایر فارو و نیـز بررسـی  فوایـد بـه    

هـاي جدیـد    وکار در هنگام فعالیت در مناطق و فرهنگ ناپذیر از استراتژي کسب جدایی

ها حاکی از آن است کـه آگـاهی شـرکت  بـریتیش پترولیـوم      یافته. بود
1

از رابطـه بـین    

هـا بـه تـأثیر مثبـت بـر       اجتماعی و شهرت، کـه بـا تمایـل آن    مسؤلیتگذاري با  سرمایه

اجتمـاعی   مسؤلیتکنند، مرتبط است، بدان معنی است که  فعالیت می جوامعی که در آن

اجتمـاعی شـرکت  در    مسـؤلیت .هـا اسـت   شرکت، یک مؤلفه مهم استراتژي تجاري آن

 مسـؤلیت هـا   شـده اسـت زیـرا آن    وکار شرکت بریتیش پترولیوم  تعبیـه  استراتژي کسب

  ). Anderson et al, 2005(دانند  می "کار درستی"اجتماعی را 

 مسـؤلیت عنوان تالش براي ایجاد مشروعیت از طریـق   بادو و همکاران پژوهشی 

بـا اسـتفاده از روش مطالعـه     .هاي نفتی انجام دادند تحقیقی از شرکت، اجتماعی شرکت

اجتمـاعی و تاکتیـک    مسـؤلیت هاي  هاي استراتژي این تحقیق به بررسی ویژگی, موردي

 2012-2011سایت  تحلیل محتواي وب اجتماعی  شش شرکت نفتی با مسؤلیتارتباط 

اجتمـاعی   مسؤلیتهاي  ها دریافتند که هر شش شرکتی که مشغول فعالیت آن. پردازد می

اطالعات . هاي متقابل داشتند بودند نیازهاي ذینفعان مختلف را برطرف کرده و مشارکت

اغلب  دسترسی بود، که راحتی قابل ها به هاي این شرکت سایت اجتماعی در وب مسؤلیت

                                               
1. british petroleum
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هـاي   هاي رسـانه  عامل اي و گاهی اوقات سیستم هاي چندرسانه شامل استفاده از فناوري

اجتمـاعی، ایـن    مسؤلیتهاي  عالوه بر این، براي تقویت اعتبار پیام. شد اجتماعی نیز می

هاي دوطرفـه اسـتفاده    هاي واقعی و پیام هاي مختلفی مانند استدالل ها از تاکتیک شرکت

هـاي   وکـار، اقـدام   خالصه، این تحقیق از همبستگی بین استراتژي کسـب طور  به. کردند

تـالش بـراي    ، ازهاي نفتی اجتماعی در شرکت مسؤلیتاجتماعی و ارتباطات  مسؤلیت

.)Du & Jr, 2012(دارد  پرده برمی ،برانگیز دستیابی به مشروعیت در یک محیط بحث

دومیترو
1

فیت در مـورد ارتبـاط   و همکاران  پژوهشی باهـدف تعیـین میـزان شـفا     

. هاي رومانیایی انجام دادند ها توسط شرکت اجتماعی شرکت مسؤلیتاطالعات در مورد 

شـده در بخـش اول بـورس اوراق بهـادار بخارسـت      هاي ذکر در این تحقیق از شرکت

رومانی هیچ گزارشـی اجبـاري از چنـین اطالعـاتی     با توجه به اینکه در. استفاده کردند

هاي  هاي دولتی رومانی داوطلبانه در سایت سی کردند که چقدر شرکتوجود ندارد، برر

طور خاص، هدف از این مطالعه شناسایی وجـود یـا    به. هایی دارند خود چنین افشاگري

هاي  براي شرکت "اجتماعی مسؤلیت"هاي گسترده در مورد اقدامات  عدم وجود نگرانی

اقتصـادي،  (عـد  ر یـک یـا چنـد ب   هـا د  رومانی و چگونگی جابجـایی آن شده در پذیرفته

استفاده از نوع روش پژوهش  مورد. بود) المنفعه زیست، ذینفعان و عام اجتماعی، محیط

ـ . بود) ی و کیفیکم(مختلط  روزرسـانی  ه محققان نتیجه گرفتند که درجات مختلفی از ب

کرده ها اطالعات را در زمان واقعی ارائه ن اطالعات را مشاهده کردند و بعضی از شرکت

هاي تجاري در حوزه فعالیت غیرمالی  میزان افشـاي بـاالتري در    همچنین شرکت.بودند

از این نظر، نتیجه  گرفتند که . هاي خدمات مالی دارند هاي خود نسبت به شرکت سایت

هـا بـراي    اجتماعی در سـایت  مسؤلیتترجیح دادن به ترجیحات در شفافیت اطالعات 

شـوند، وجـود دارد    تحلیـل مـی  ) رومانی یـا خـارجی  (ها که توسط نوع مالکیت  شرکت

)Dumitru et al, 2011.(  

                                               
1. Dumitru1
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 مسـؤلیت هـاي   تعامل متقابل ذینفعـان و شـیوه  عنوان  بافیري و همکاران پژوهشی 

هـدف ایـن مقالـه    . اجتماعی شرکت؛ شواهدي از بخش معدن مس زامبیا انجـام دادنـد  

اجتمـاعی   مسـؤلیت هـاي   عالیـت ها بـر ف  واکاوي  و نقد روابط ذینفعان اصلی و تأثیر آن

طـور خـاص    در این مقاله، نویسندگان، به. شرکت در صنعت مس در کشور زامبیا است

شـده بـا    مصـاحبه انجـام   43پویایی قدرت را در روابط ذینفع موردبررسی قراردادنـد و  

این پژوهش به . ذینفعان مختلف در بخش استخراج مس در کشور زامبیا در نظر گرفتند

هاي معدنی پی برد که  هاي جدي در روابط بین دولت، جامعه مدنی و شرکت عدم تقارن

نظـر از   صرف. شوند بندي بین ذینفعان اصلی تشدید می در اثر عوامل مختلفی مانند دسته

عدم توازن قدرت در بین ذینفعان، توان همکاري خالق در سطح محلی نیز در اثر نبـود  

پـذیري   مسـؤلیت شـده مشـترك، شـفافیت و    هاي محیطی و اجتماعی پذیرفته چارچوب

ایـن،  وجـود بـا امـا  . بـود  روبـرو کـرده  هـایی   بـا چـالش  را نفـع  هـاي ذي  رهبري گروه

پذیر هستند، مانند جامعه مدنی که ذینفعان  هاي محدود امکان ها، برخی فعالیت ناهمگونی

ـ  غیرفعال گذشته را به همکاري دعوت می ت را کند تا برتري خود را افزایش دهد و دول

  ). Phiri et al, 2018(تقویت کند 

در راستاي رویکرد پایداري خود، عالوه بر سهامداران و  OMVشرکت نفت و گاز 

هـاي اجتمـاعی در جوامـع      مشتریان، به جامعه نیز توجه نموده است و توانسته فعالیـت 

مسـؤلیت شده در پاکستان در حـوزه  پروژه کلیدي انجام. محل خدمت خود انجام دهد

هـایی نظیـر    در زمینـه توانمندسـازي زنـان برنامـه     2018تا سال  2003اجتماعی از سال 

فرصت آموزشی براي دختران ازجمله ایجاد اولین ساختمان دبیرستان، بورس تحصـیلی  

ها و تحصیالت دانشگاهی، ایجاد فرصت براي مهندسین زن جوان جهت  براي دبیرستان

هـاي   ه در محل کار این شرکت، ایجاد مهارتگذراندن کاراموزي دو ساله و کسب تجرب

هاي مدیریت مالی با ارائه  ها، بهبود مهارتکارآفرینی و بهبود وضعیت اقتصادي خانواده

ها براي تأمین نیازهـاي اساسـی جامعـه محلـی از     هاي مالی و تأمین زیرساخت موزشآ

  .)OMV, 2019(جمله اقدامات مهم این شرکت بوده است 
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 مسـؤلیت هـاي پتروشـیمی نـوري و بنـدر امـام در مـورد        کتگزارش عملکرد شر

اجتمـاعی   مسـؤلیت هاي پتروشیمی در حـال توجـه بـه     اجتماعی نشان می دهد شرکت

در حـال  کـه   اند و مهمتـر از همـه ایـن    هایی در این مورد داشته شرکت هستند و فعالیت

عات و وتعییین موض. تالش در جهت عملیاتی کردن این مفهوم در سطح شرکت هستند

ها نشان دهنـده   هاست، اما گزارش مشخص کردن ذینفعان از موارد قوت در این گزارش

( اجتماعی درون شرکتی،  سپس ذینفعان کـاري   مسؤلیتها ابتدا  که  شرکت ندستهاین 

و در مرحله بعدي جامعه پیرامـونی یـا بـه عبـارتی ذینفعـان      ) فروشندگان و خریداران 

 مسـؤلیت ءها جـز  که برخی از اقدامات ذاتی شرکت اند و این هبیرونی  را مدنظر قرار داد

همچنین گزارش نشان نداده است که نهادینه . اجتماعی شرکتی در نظر گرفته شده است

اجتماعی شرکتی در قبـال اجتمـاع پیرامـونی چگونـه      مسؤلیتمند و برنامه محور بودن 

بر چه اساسی تعیین اجتماعی شرکت  مسؤلیتشود و موضوعات اساسی در  طراحی می

اجتماعی در قبال جوامع محلی نحوه تعامل  مسؤلیتشده است و در این شاخص یعنی 

ی و شـ بخهاي شرکت، سنجش میزان اثر ها، تعداد افراد تحت پوشش طرح شرکت با آن

هـاي آموزشـی برگـزار شـده جهـت       رضایت جامعه محلی از اجراي طرح، تعـداد دوره 

هاي کار، وضعیت دسترسی ساکنان جوامع محلی  اء مهارتتوانمندسازي در راستاي ارتق

چگونـه اسـت    ...پذیر، زنان و دختران به امکانات و منابع شـرکت و ویژه اقشار آسیب به

  ).1399اجتماعی وزارت نفت،  مسؤلیت(

ویژه در کشـور  تحقیقات متعددي بهکه دهنده این است  بررسی پیشینه تحقیق نشان

شده اما تحقیقات اندکی درزمینه  شرکت در معناي کلی انجام اجتماعی مسؤلیتدر مورد 

اجتماعی شرکت در جامعه محلی صورت گرفته است و این تحقیقات بیشتر با  مسؤلیت

زیسـت، شـفافیت و    رویکرد اتیک یا اسنادي صورت گرفته کـه مفـاهیمی چـون محـیط    

در جامعـه   اجتمـاعی شـرکت   مسؤلیتتحقیقی که صرفاً به . دسترسی است آموزش قابل

محلی پیرامونی صنعت از دیدگاه ساکنین آن اجتماع  یعنی امیک پرداختـه باشـد بسـیار    

کند نگاه به  سایر تحقیقات متمایز می زیکی از مواردي که این پژوهش را ا.محدود است
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اجتماعی شرکت صنعت نفت در جامعه محلی با رویکرد کیفی و فهم موضوع  مسؤلیت

هاي  این پژوهش در پی مفاهیمی نظیر اخالق، قانون، فعالیت. تاز نگاه جامعه محلی اس

هـاي قبلـی نیامـده     بشردوستانه، رفاه اجتماعی و توجه به اقتصاد است کـه در پـژوهش  

سازي سایر محققان انجام چنین تحقیقی از سوي محققان گامی در جهت حساس. است

ماعی شرکت در جامعه اجت مسؤلیتواکاوي (هایی با رویکرد امیک  جهت انجام پژوهش

  .است) محلی پیرامونی صنعت نفت از دیدگاه آنان

  پیشینه نظري و مفهومی پژوهش

اجتماعی شرکت و اثرگـذاري درخـور مالحظـه آن بـر      مسؤلیتامروزه نقش و اهمیت 

درونی و بیرونی(ساختارهاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی 
1

باعث شده است ) 

اقتصادي، (نظران مسائل توسعه  موضوعات درخور توجه صاحب تا این مفهوم به یکی از

هاي اقتصادي و اجتماعی جوامـع   شده و در بررسی تبدیل) اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

این امـر در جایگـاه خـود، باعـث     . اي را به خود اختصاص دهد ویژهکننده جایگاه تبیین

ها و  چارچوب مفهومی، مدلها و نظریات متعددي در حوزه تعاریف،  گیري دیدگاه شکل

  . اجتماعی شرکتی شده است مسؤلیتابزارهاي تحلیلی معطوف به 

ها به دنبال ایجاد همخوانی بین  که چگونه سازمان رویکردهاي نظري در توضیح این

طـورکلی، حـائز اهمیـت     باشـند، بـه   سیستم ارزشی خود و ذینفعان  اصلی و جامعه مـی 

عنـوان ابزارهـایی    اجتمـاعی  بـه   مسؤلیتي  و اقدامات ساز مثال، شفاف عنوان به. هستند

کاري در درك ذینفعان در نظر  سطحی براي تأثیرگذاري و حتی دست ،براي پاسخگویی

کـه در طـول دو دهـه گذشـته، مفهـوم       طـوري  به). Phiri et al, 2018: 4(شود  گرفته می

ختلــف هـاي م  اجتمـاعی شــرکت  موردتوجـه بسـیاري از محققــان در رشـته     مسـؤلیت 

در خـالل چنـد دهـه اخیـر سـعی شـده اسـت        ).Marvan, 2015: 17(قرارگرفته است 

                                               
  .است) ها کارکنان شرکت و جوامع پیرامونی شرکت( ن سازمان و بیرون ازسازمانمنظور ازدرو - 1
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وکـار و   هایی که اکثـراً پیرامـون مبحـث کسـب     اجتماعی شرکت در قالب مدل مسؤلیت

تـر اجتمـاعی را    سازي سود است یا موجودیت چندبعدي در خدمت منافع بزرگ بیشینه

  :شوند ه اصلی تقسیم میها به سه گرو این مدل. موردبررسی قرار دهند

اجتماعی -مدل اقتصادي-1

مدل سهامدار-2

جانبه  مدل پایداري سه-3

اجتماعی در کار یـک   مسؤلیتگروه اول معرف الگویی سنتی است که عقیده دارد 

بعدي است که در آن تنها وظیفه کاري، ارائه کاال و خـدمات بـه جامعـه در     فعالیت تک

ري بر هزینه درگیري اجتماعی کار داشته و سـود  آنان تأکید بسیا. برابر کسب سود است

دانند و این واقعیـت کـه    را تنها معیار قضاوت در مورد کارآمدي یک عملیات شغلی می

سـوي   تـر بـراي رسـیدن بـه آن     عام مسؤلیتتر با  وکار بخشی از یک جامعه بزرگ کسب

  . )Basu & Palazzo, 2009: 33(گیرند دورنماي محدود سودآوري است را نادیده می

وکار در یک شبکه اجتماعی را، کمک به رفاه کل جامعه و حمایت  گروه دوم کسب

تر است و وظیفـه دارد در   وکار بخشی از یک جامعه بزرگ دانند که کسب از این ایده می

اند که بعد  ها تأییدکننده این واقعیت این مدل. سازي سودآوري برسد مدت به بیشینه کوتاه

اجتمـاعی الزم اسـت تـا پیچیـدگی وظـایف       مسؤلیتمعاصر درزمینه دومی از نظریات 

تر ایـن اسـت کـه مـدیران      توجیه این ُبعد وسیع. هاي مدرن درك شود اجتماعی شرکت

کنـد بلکـه در    گیرند که ارزیابی آنان از نقش شرکت را منعکس مـی  تنها تصمیماتی می نه

م وظـایف اجتمـاعی سـود یـا     کنند که آیا در ارتبـاط بـا انجـا    این مورد نیز قضاوت می

هاي خالصی براي شرکت وجود خواهد داشت یا خیر؟ در برخـی مـوارد ممکـن     هزینه

اي محدود یا گسترده، مثبـت درك شـود چراکـه     است انجام وظایف اجتماعی در حوزه

وظیفـه   شود که انجـام  سود خالصی براي شرکت دارد از طرفی این برداشت استنباط می

ناصـري،  (اي بـر شـرکت تحمیـل نمایـد      توانـد هزینـه   ن مـی اجتماعی ضمن مهـم بـود  

48:1391 .(  
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مک ویلیامز و دیگران
1

به اقداماتی کـه توسـط   اجتماعی مسؤلیتاظهار داشتند که  

ت قـانونی  اکند که فراتر از منافع و سود شرکت و الزام شود اشاره می ها انجام می شرکت

هستند، کاال و خدمات عمومی
2

اي  کـاال یـا خـدمتی کـه بـه شـیوه      (کننـد   را تقویت می 

رسـاند؛ مثـل هـواي پـاك، آب تمیـز،       پذیرتر، به تعداد زیادي از مردم منفعت مـی  امکان

برخی دسترسی به خدماتی مثل بهداشت و درمان را هـم کـاالي عمـومی در     -باسوادي

 "ملـه "و  "کاري گـا "بر اساس دیدگاه  ).McWilliams et al , 2006: 1()گیرند نظر می

: شـوند  اجتماعی شرکت به چهـار گـروه کلـی تقسـیم مـی      مسؤلیتهاي مرتبط با  هنظری

هـاي   هـاي یکپـارچگی اجتمـاعی و نظریـه     هاي سیاسی، نظریه هاي ابزاري، نظریه نظریه

  ). 2004کاري گا و مله، (اخالقی 

دیدگاه جامعی توسط کارول
3

اجتمـاعی شـرکتی را    مسـؤلیت شده اسـت کـه    ارائه 

 "ي با سود اقتصادي، تبعیت از قانون، حـامی اخالقـی و اجتمـاعی   هاي اقتصاد فعالیت"

دیگـر، بـر اسـاس الگـوي کـارول،       عبارت به). Carroll, 1999: 270(تعریف کرده است 

هـاي اقتصـادي، حقـوقی، اخالقـی و      مسـؤلیت عـد  اجتماعی شرکت از چهار ب مسؤلیت

قتصـادي و جنبـه   ایـن تعریـف بـین جنبـه ا    . شده اسـت  تشکیل) بشردوستانه(اختیاري 

 ).Turker, 2009: 411-427(تمایز قائل شده است  ،غیراقتصادي رفتار مسئوالنه اجتماعی

دومـی   و شود دهد، متمرکز می دیگر، اولی به آنچه بنگاه براي خودش انجام می عبارت به

 :Carroll, 2000(دهنـد متمرکـز اسـت     ها براي جامعه خود انجام می روي آنچه شرکت

کارول  استدالل کرد که جنبه اقتصادي شرکت چیـزي  , این تعریف جذاب در کنار )38

اساسـی   مسـؤلیت عنـوان   توانـد بـه   است که به نفع جامعه هست، بنابراین این جنبه مـی 

  ). Carroll, 1999: 268(شرکت نسبت به جامعه در نظر گرفته شود 

                                               
1. McWilliams et al
2. Social Good
3. Carroll
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ادي شـرکت  اقتصـ  مسؤلیتعنوان برآوردن  قانونی را به مسؤلیتویلن  و همکاران 

در . شده توسط نظام حقوقی یک کشور خاص بررسی کردنـد  هاي تعریف در محدودیت

حقوقی ممکن است شامل رعایت موارد قانونی مانند قـانون مالیـات،    مسؤلیتحقیقت، 

:Ramasamy & Yeung, 2009(محیطی باشـد   امنیت کارمندان یا استانداردهاي زیست

هـاي   مسـؤلیت رود کـه در آن فراتـر از    تر مـی قدم جلو اخالقی یک مسؤلیت) 119-132

اخالقـی شـامل    مسـؤلیت ). Garriga & Melé, 2004: 55(اقتصـادي و حقـوقی اسـت   

مثـال انجـام    عنـوان  به(برآورده کردن انتظارات اجتماعی است که مستند به قانون نیست 

ن گفـت  تـوا  به عبارتی مـی . احترام به حقوق افراد در جامعه، درست، عادالنه و منصفانه

 ،انـد  که یا از طرف جامعه منع شده استگیرد و شامل مواردي  اخالق از قانون پیشی می

صراحت در قـانون   آنکه بهوجودها را دارد با اینکه جامعه توقع پایبندي شرکت به آنبا

  . اند مشخص نشده

ماتن
1

و کرین 
2

در قالـب  ) بشردوسـتانه /داوطلبانه(اختیاري  مسؤلیتادعا کردند که 

). Matten & Crane, 2005: 170(اجتمـاعی برابـر اسـت     مسـؤلیت هاي مالی بـا   مکک

شـود کـه شـامل     اجتماعی مشـاهده مـی   مسؤلیتدر سطح باالي  مسؤلیتهمچنین، این 

:Grbac & loncaric, 2009(داوطلبانه در حل مشکالت اجتماعی است مشارکت 143-158(.

ها دارد که براي بـرآورده کـردن    مات شرکتاشاره به اقدا)  داوطلبانه(اختیاري  مسؤلیت

 & Carroll(شـوند  انتظارات اجتماعی براي ارتقـاي کیفیـت زنـدگی مـردم اتخـاذ مـی      

Shabana, 2010: 85-105( . اي  ها و رفتارهـاي اضـافه   شامل فعالیت مسؤلیتاین سطح

عنـوان ابتکـار اجتمـاعی، مشـارکت در حـل       به(ها را مطلوب  است که در آن جامعه آن

ـ گیر در نظر مـی ) مشکالت اجتماعی  مسـؤلیت عـالوه بـر ایـن     .)Tuan, 2012: 566(د ن

کند که شامل وظـایف   ها در خصوص اخالق تجاري اشاره می اجتماعی به رفتار شرکت

  . و تعهد به جامعه است

                                               
1. Matten
2. Crane



  

  

  

  

213     ...بازنمایی مسؤلیت اجتماعی شرکت صنعت نفت و گاز  

اجتماعی شـرکت ماننـد راهنمـاي گـزارش دهـی       مسؤلیتاسناد باالدستی جهانی 

زیسـت،   هـایی چـون  قـانون، محـیط     اعی در حـوزه اجتمـ  مسؤلیتهاي  ، شاخص2018

گیري حوزه اجتماعی وزارت نفت و شکل. جامعه محلی را مطرح کرده است و کارکنان

دستی در این حـوزه در صـنعت   اجتماعی  به همراه تعیین اسناد باال مسؤلیتایجاد امور 

ت در قبال اجتماعی در صنعت نف مسؤلیتنفت، منجر به تصویب  نظام نامه نحوه ایفاي 

اجتماعی هموار نمود و  مسؤلیتجامعه پیرامونی صنعت گردید که زمینه را براي شروع 

 مسـؤلیت هاي اصلی و فرعی تابعه وزارت نفـت  قـادر بـه ایفـاي      بر این اساس شرکت

اجتماعی  مسؤلیتبر اساس الگوي کارول، ، اجتماعی شرکتی در قبال جامعه محلی خواه

بشردوسـتانه (هاي اقتصادي، حقوقی، اخالقی و اختیاري  مسؤلیتعد شرکت از چهار ب (

شده است که  بین جنبه اقتصادي و جنبه غیراقتصادي رفتار مسئوالنه اجتمـاعی   تشکیل

دهـد،   دیگر، اولی به آنچه سازمان براي خودش انجام می عبارت تمایز قائل شده است  به

دهنـد متمرکـز    ود انجـام مـی  ها براي جامعه خ شود، دومی روي آنچه شرکت متمرکز می

  .است

اجتماعی صـنعت نفـت و گـاز در اجتمـاع      مسؤلیتکه پژوهش حاضر بر آنجااز

اجتمـاعی متمرکـز   مسؤلیتعنوان یکی از ذینفعان، موضوعات و مسائل  اصلی  محلی به

االت ؤعنوان مبناي نظري هـدایت کننـده سـ    شده است از نظریه کارول، ماتن و کرین به

تا بر اساس برساخت معنایی ساکنین اجتماع محلی به  شناسـایی مقولـه    بهره برده است

رویکـرد اسـتقرایی    بـاوجود . اجتماعی شرکت از نگاه آنان  دسـت یابـد   مسؤلیتاصلی 

هـاي قبلـی مبنـاي سـواالت مصـاحبه باشـند        پژوهش، محورهایی که بر اسـاس نظریـه  

هاي   سبت به ظهور گزارهمشخص گردید ولی محققان در زمان مصاحبه و تحلیل کامالً ن

  .شده مبتنی بر نظریه نکردندجدید پذیرا بوده و خود را محدود به مضامین از قبل تعیین
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  ال پژوهش ؤس

اجتماعی شرکتی صنعت  نفت و گاز در تجربه اجتماع محلی، چگونه بازنمایی  مسؤلیت

  شود؟ می

  

  روش پژوهش 

اجتماعی صنعت نفـت و گـاز در    تمسؤلیمنظور برساخت معنایی  این پژوهش کیفی به

مثابـه   از رهیافت تفسیرگرایی اجتماعی که انسان را بـه  و شده است اجتماع محلی انجام

وسـاز و   کند کـه پیوسـته در حـال سـاخت     موجودي فعال، خالق و معناساز تعریف می

محمـد پـور،   (هـاي اجتمـاعی روزمـره اسـت      معنادار کردن زندگی اجتماعی و واقعیت

هـاي   نظـر سـوژه   نقطـه زیـرا  درك جهـان اجتمـاعی از   . ه اسـت استفاده کرد) 50:1392

تنهـا بـا    ،بخشند ها به دنیاي اجتماعی و واقعیات خود می موردبررسی و مفاهیمی که آن

در این تحقیق از رویکرد تحلیـل محتـوایی موضـوعی از    . روش کیفی قابل تفسیر است

نوع  متعارف
1

تحلیل محتوایی موضوعی یـک تکنیـک   . با رویکرد استقرایی استفاده شد 

متعارف، : (شایع مورد استفاده در تحقیقات کیفی است که داراي سه رویکرد مجزا است

  ). هدایت شده یا جهت دار و تجمعی

ها می پردازند، بنابراین، به ماهیت  هر سه رویکرد به تفسیر معانی محتواي متن داده

سه رویکرد در کدگـذاري، منشـا کـدها و     اینفرق عمده. گرایانه منتسب هستندطبیعت

در تحلیل محتواي متعارف یا قراردادي، طبقات . هاي مربوط به اعتمادپذیري است تهدید

در رویکرد جهت دار، تحلیل یا بـا یـک   . دنشوها استخراج می از متن داده کدها مستقیماً

راهنماي کدگذاري عنوان  هاي تحقیقات مرتبط، به شود یا بر اساس یافتهتئوري شروع می

در تحلیل محتواي تجمعی، تحلیل شامل شمارش و مقایسه اسـت  . گردد اولیه شروع می

                                               
1. Conventional thematic content Analysis
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 Fang Hsieh(شود  کلمات کلیدي یا محتوا، با تفاسیر بستر زیربنایی دنبال می” و معموال

& Shannon, 2016: 1280 ،32:1395؛ خلج آبادي فراهانی و سرایی.(  

بـا توجـه بـه    . اسـت ) پارس میـانی (ین منطقه کنگان جامه آماري این تحقیق ساکن

کاررفته شـده از حـداکثر تنـوع از بـین      هاي به گیري اکتشافی بودن پژوهش، نمونه-کیفی

شوراي شهر و روستا، شهرداري، کارشناسان و روساي ادارات و (مطلعین کلیدي محلی 

 مسـؤلیت نی و مردم بومی انتخاب شدند تا امکان کشـف گونـاگو  ) هاي مختلف سازمان

گیري کیفی  نمونه. ها غنی گردند هاي مقوله یافته، ابعاد و ویژگی اجتماعی شرکت افزایش

هـاي نیمـه    براي گردآوري اطالعات الزم از مصـاحبه . صورت هدفمند صورت گرفت به

یافته و براي احتساب حجم نمونه از روش اشباع نظري اسـتفاده گردیـد، بـدین     ساخت

هاي قبلی اضافه نشـد   مصاحبه تا آنجا پیش رفت که چیزي بر دادهمعنی که فرایند انجام 

ها ادامه داشـت تـا    نفر مصاحبه 35در این مرحله تعداد . و نتایج جدیدي حاصل نگردید

  . اشباع نظري حاصل شد

پـس از  . واحد تحلیل از یک کلمه تا یـک جملـه و یـک پـاراگراف متغیـر بودنـد      

ت مفهومی به همراه معـانی مشـترك ظـاهري در    استخراج کدهاي باز، بر اساس اشتراکا

بـراي افـزایش   . بنـدي شـدند   دسته ،قالب مقوله اصلی، مضامین سازمان دهنده و مفاهیم

ها و ایجاد ارتبـاط بـا    اعتبار، محقق ضمن درگیر بودن کامل با موضوع در  همه مصاحبه

ه بـه  شـد  شـوندگان، پـس از پایـان هـر مصـاحبه برداشـت از مصـاحبه انجـام         مصاحبه

همچنـین از  . شد تا از درستی آن اطمینان حاصـل شـود   شونده بازخورد داده می مصاحبه

مثلت سازي
1

هاي نفـت و گـاز مسـتقر در     سایت شرکت یعنی مطالعه اسنادي مانند وب 

  . منطقه و مشاوره با سه محقق باتجربه  اعتبار این پژوهش تایید شد

 مسـؤلیت العـه مبـانی نظـري    مط: فرآیند کشف مضامین به شرح زیـر بـوده اسـت   

اجتماعی، برقـراري ارتبـاط بـا     مسؤلیتها و اجزاي مربوط به  اجتماعی، شناسایی مؤلفه

                                               
1. Triangulation
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کنندگان در پژوهش  یافته با شرکت کنندگان پژوهش، اجراي مصاحبه نیمه ساخت شرکت

مشخص نمودن مضمون اصلی پژوهش برخاسته  و منظور شناسایی مفاهیم و مضامین به

مالحظات اخالقی نظیر رضایت آگاهانه، احترام به فرد و داشتن اختیار، آزادي  .ها از داده

کننـدگان در   کنندگان براي ترك پژوهش و عدم ضرررسانی به مشـارکت  فردي مشارکت

  . رعایت گردیدنیز تحقیق 

  

  هاي پژوهش  یافته

ه شـد  کنندگان در تحقیـق ارائـه   هاي عمومی مشارکت در این بخش ابتدا توصیف ویژگی

اجتماعی شرکتی صنعت نفـت در جامعـه    مسؤلیتسپس به توصیف و تحلیل بازنمایی 

  . محلی از دیدگاه آنان پرداخته که در شش مقوله ارائه گردیده است

  

  هاي عمومی توصیف ویژگی

  کنندگان هاي عمومی مشارکت ویژگی-1جدول 

  فراوانی  مقوله  هاي جمعیت شناختی  ویژگی

  تاهل
25  متاهل

10  مجرد

  جنسیت
10  زن

25مرد

توزیع سنی

8  سال 45تا30سن 

12سال 55تا41سن 

15سال به باال 55سن 

تحصیالت

5  دیپلم دیپلم و فوق

2کارشناسی و کارشناسی ارشد

2دکتري
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و حداکثر  30کنندگان  حداقل سن شرکت. دشنفر مصاحبه  35در این پژوهش با 

اما بیشتر افراد . یالت نیز تنوعی از دیپلم تا دکتري بودندازنظر تحص. سال بود 70

ازنظر وضعیت اشتغال نیز از حداکثر تنوع در بخش . تحصیالت کاردانی به باال داشتند

...) وپرورش، بهداشت و درمان و آموزش و پروش، اداره آب، برق، آموزش(دولتی 

بوده و با توجه به  کنندگان بومی همه مشارکت. خصوصی و آزاد برخوردار بودند

خوبی آشنا بوده و  سکونت در منطقه قبل از ایجاد انرژي پارس، با مسائل منطقه به

  .توانستند وضعیت حال و گذشته را ارزیابی کنند می

اجتماعی شرکت صنعت نفت و گاز در تجارب اجتماع محلی مسؤلیتهاي  مفاهیم و مقوله -2جدول 

  مفاهیم  ها مقوله  مقوله اصلی

  

  

  

  

  

  

  

عدم نهادینه شدن 

اجتماعی  مسؤلیت

شرکتی صنعت نفت 

و گاز در اجتماع 

  محلی 

  

گریزي صنعت در جذب افراد بومی ؛ عدم پایبندي  قانون  بی تعهدي قانونی

هاي صنعت؛  مند نبودن برنامه هاي قانونی؛ قانون به پیوست

  عدم مطالعه قبل از اجراي پروژه

عدم تعهد به 

  زیست محیط

  از انتشار آلودگی صنعتی در محیط طبیعی عدم جلوگیري

  عدم ایجاد کمربند سبز

  زیست آلودگی محیط

توجهی به اقتصاد  بی

  بومی

  هاي سنتی از بین رفتن شغل

  افزایش هزینه اقتصادي در اجتماع محلی

 -توسعه رفاه عمومی 

  اجتماعی حداقلی

هاي  ریزي از قبل و اجراي نامناسب برنامه عدم برنامه

  اجتماعی- آموزشی 

  هاي رفاهی اقدامات ضعیف و موردي بودن حوزه

  عدم مشارکت با اجتماع محلی

دغدغه مندي کمرنگ 

هاي نوع  در فعالیت

  دوستانه

و اقدامات ابتکاري همسو با انتظارات   ها عدم ارائه  برنامه

  اجتماع

  فعالیت نوعدوستانه و داوطلبانه محدود

  و هنجارهاي جامعه محلی  ها درنظرنگرفتن ارزش  مداري ضعیف اخالق

  اقدامات صنعتعدم شفاف سازي اهداف و
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  ي استخراج شده ها مضمون

 مسؤلیتآمده از مشارکت کنندگان در مورد  دست وتحلیل اطالعات  به تجزیه

هاي  اجتماعی شرکتی صنعت نفت در جامعه محلی، منجر به استخراج مفاهیم و مقوله

  :زیر گردید

اجتماعی  مسؤلیتعدم نهادینه شدن "ق عبارت بود از مضمون اصلی این تحقی

شده، سایر هاي انجام با توجه به مصاحبه. "شرکتی صنعت نفت و گاز در اجتماع محلی

بی "، "زیست عدم تعهد به تأثیرات محیط"، "تعهدي قانونیبی":ند ازا مضامین عبارت

دغدغه مندي "، "یاجتماعی حداقل-توسعه رفاه عمومی"، "توجهی به اقتصاد بومی

تمام این مضامین با . "مداري ضعیف اخالق"و  "هاي نوع دوستانه کمرنگ در فعالیت

اجتماعی شرکتی صنعت  مسؤلیتیکدیگر در ارتباط بوده و به خواننده در فهم واقعیت 

  .ندنک نفت و گاز در اجتماع محلی کمک می

  

تعهدي قانونی بی-1

شرکت، احترام به قانون و مطابقت با  اجتماعی مسؤلیتیکی از اصول بنیادین 

عنوان یک الزام  اصل بر این است که یک شرکت احترام به قانون را به. الزامات آن است

در این خصوص برتري با قانون است و هیچ فرد یا سازمانی باالتر . مدنظر داشته باشد

ون یعنی اجتماعی شرکتی، احترام الزام به قان مسؤلیتدر . از قانون وجود ندارد

ی که اتترین موضوع یکی از اصلی. باشدداشته هاي یک شرکت با قانون مطابقت  فعالیت

عد شوندگان روي آن تأکید داشتند بی تعهدي صنعت نفت و گاز در ب بیشتر مصاحبه

آنان . اجتماعی درزمینه جذب افراد بومی مطابق قانون و مقررات است مسؤلیتقانونی 

شروع کار در منطقه تاکنون نتوانسته خواسته افراد بومی  معتقدند که صنعت از زمان

  : درزمینه اشتغال را مطابق قانون فراهم نماید و برنامه قانونمندي را مصوب و اجرا کند

درصد نیروي بومی هنوز ما به اون سـقف نرسـیدیم    50تو حوزه اشتغال بحث"

ها  ضی از شرکتتا سی درصد این موضوع که محقق شده بع االن حدود شاید بیست 
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ها هم خیلی پایینه و میـانگین همـین بیسـت تـا سـی       بیشتر هست و بعضی شرکت

کارخونه سیمان باالترین میانگین حضورداشته که جاي تشـکر دارد از  . درصد هست

هـاي دیگـر نـه     درصد نیروهاش بومی هستن ولی شرکت 70این شرکت که حدود 

صـاحبه  م("میشـه متصـور شـد    درصـد   30خیلی سخت میشه آمار اونها را حدود 

  ). 6، شماره شونده

کنندگان دیگري در مورد عدم اجراي قانون توسط صنعت نفت، توجه  شرکت

هاي اجتماعی و فرهنگی قوانین کشور ازجمله قانون برنامه  نکردن صنعت به پیوست

آور اما از طرف صنعت رعایت  پنجم و ششم توسعه اشاره داشتند که براي صنعت الزام

  :ه استنشد

زیست براي صـنعت دارد کـه تـو     هاي سالمت و محیط قانون کشور ما پیوست"

هاي مختلف مثل برنامه پنجم و ششم هم اومده که بایستی  هاي مختلف و سال قانون

البته از کارشون مشخصـه کـه   . پایبند باشند و مشخص نیست که چقدر پایبند هستن

کـه بایسـتی   اسـت  درصد آالیندگی ،ترین درخواست از صنعت بزرگ. پایبند نیستن

کنند درصدي باید بابت آن  آالیندگی که ایجاد میاز نسبت به سهمی  .پرداخت کنند

  ).32، شماره صاحبه شوندهم("پرداخت کنند

کنندگان در خصوص اجراي قانون به آن اشاره  موضوع دیگري که برخی از شرکت

  : زمینه معتقد بودند در این. داشتند مبحث پرداخت مالیات توسط صنعت است

الیندگیشون چندین سال میگفتن آقا ما معافیم بعـد مصـوبه   آهاي  حاال پرداخت"

 ،مجلس اومد که نه باید بدن حاال میدن ولی اون چیزي که براي توسعه شـهر باشـه  

افزوده هست هم بحث آالیندگی که بایستی پرداخـت   هم بحث ارزش. چه دادنی ،نه

زه دارایی کشور سهم هر استان و استان تقسـیم میکنـه قـبال    اینا را میدن به حو. کنن

حاال شـده اسـتانی و اسـتان تقسـیم     .دادندشهرستانی بود و به شهرستان مستقیم می

  ).4، شماره صاحبه شوندهم("کنه، مشکالتی تو حوزه پرداختی وجود داردمی

 یتمسؤلکنندگان معتقد بودند قانونمند نبودن صنعت در حوزه  برخی شرکت

اي و روزمره توسط صنعت شده و این اقدامات  اجتماعی منجر به کارهاي سلیقه
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تنها راه نجات اجتماع محلی از . ها نخواهد بود ها از مسائل و سختی دهنده آن نجات

ها در حوزه اجتماعی و  شده توسط صنعت را قانونمند نمودن برنامهپیامدهاي ایجاد

  :دانند اقتصادي می

همـش روزمرگـی اسـت،    . کـار کـردن اونجـا اي کـارو کـردن      حاال اینجا اي"

راه . ده دست خاصه یه مدیره، کیف کنه به مدرسه بده کیـف کنـه نمـی    روزمرگی هم

خـوان نجـات مـون بـدن اي کـارو بکنـین اي       باگه . هاي قانون منده نجاتمون برنامه

ضافی هاي ا راهشِ خیلی هم به نفع خودشونم بود یعنی خودشون هم از دادن بودجه

رسه بیشـتر از شـرکت   وام االن هر کی زورش میخبینی چیه خیلی عذر می االن می

خوان خونوادهاشونو ببـرن   گیره ده میلیون به اي میدن پنج میلیون به اي میدن میمی

گیرن ملعبه بازي وگرنه که بودجه آقا یه دستورالعمل بوده آقا مشهد میان از فالن می

دجه جاري فرهنگـی و یـک میلیـارد هـم زیـر سـاختیه و       میلیون بو 500سالی مثالً 

زیرساختی مثالً فالن موسسه فرهنگی بسازید اونم مشـخص بـود کـی بایـد بگیـره      

جوري همـه چـی    متولی فرهنگ کی بود اینا دیگه تو توانایی کسی نیست قانون این

  .)28، شماره صاحبه شوندهم("مشخص می کنه که اینا فاقدش هستن

ها انتظار دارد در چارچوب الزامات قانونی به تعهدات خود عمل جامعه از شرکت

اعمال قوانین به طور منصفانه و برابر توسط صنعت  نفت در جوامع پیرامونی . نماید

اجتماعی شرکتی حداقلی و پایبند  مسؤلیتاجتماعی صنعت از  مسؤلیتیعنی شروع 

وقتی . حداکثري اجتماعی شرکتی مسؤلیتبودن به اصول آن جهت حرکت به سمت 

اجتماعی توسط صنعت رعایت نگردد منجر به عدم تأثیر مثبت بر  مسؤلیتهاي  حداقل

  .گردد اجتماع پیرامونی خواهد شد و زمینه براي سایر پیامدهاي منفی فراهم می

  

زیست  عدم تعهد به محیط-2

 و ا، آبها استفاده از هو ترین ابزار براي زندگی انسان ترین و ابتدایی یکی از بدیعی

کنند  تنها زندگی را براي اجتماع سخت می ها آلوده گردند نه زمانی که این. زمین است
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صنعت در نزدیکی . کنند ها وارد می زیست و هم بر انسان هایی هم بر محیط بلکه آسیب

صنعتی شدن . هاي جدي و اساسی براي ساکنین شده است اجتماع محلی، باعث نگرانی

رشد روزافزون صنایع نفت و گاز و . زیست است هاي محیط دگیمنطقه عوامل اصلی آلو

پتروشیمی منجر به آلودگی محیط طبیعی گردیده و تأثیري مخرب بر همه گونه پوشش 

آمده در این  دست هاي به داده. گیاهی و جانوري در خشکی و فراساحل داشته است

نگر این بود که مردم تحقیق و مصاحبه با مردم بومی منطقه و مشاهدات پژوهشگران بیا

که تاکنون نیز از این حیث  زیست دارند ضمن این جامعه محلی نگرانی شدیدي از محیط

  . اند دیده آسیب

دانستند و اذعان  کنندگان صنعت را مسئول مستقیم این وضعیت می تمام مشارکت

ند کنندگان معتقد مشارکت. داشتند که صنعت در این زمینه اقدام اساسی انجام نداده

ها تاکنون  زیست آنان اثر منفی گذاشته و شرکت تصمیمات و فعالیت صنعت بر محیط

اند اقدام مناسبی نسبت به آسیبی که به جامعه  محیطی نتوانسته زیست مسؤلیتنسبت به 

محیطی به عدم مدیریت  عدم اقدامات صنعت در مورد زیست. اند انجام دهند وارد کرده

گردد  عدم ایجاد کمربند سبز برمی و ر آلودگی در هوا و آبپسماندها، جلوگیري از انتشا

  :کنندگان به آن اشاره داشتند که شرکت

ها هیچ نقطه مثبتی  اي که به قول تو این حوزه ما از این شرکت زیست یکی محیط"

ندیدم تنها چیزي که بود آلودگی هوا بود که مخرب بود  و نیاز به گفتن نیست که چه 

ها او مده  زیست فقط کار مخرب شرکت تو آب و هوا تو حوزه محیطتأثیراتی داشته 

اینجا و یکی دو تا فضاي سبز کوچکی انجام دادن ولی در برابر اون چیزهایی که از 

  ).13شماره  ،صاحبه شوندهم("بین بردن چیزي نیست که به چشم بیاد

معـاونین   فقط روزي که  ه وهمین فلرهایی که استفاده میشه همش غیراستاندارد"

خواد بیاد تا جایی که میتونن این فلرها را استاندارد می کنن  جمهور می رئیسو وزرا 

اه کنید آسمون گو روزي که میرن شما برید ن هو هوا را آلوده نکن  هکه زیاد دود نکن

  ).3، شماره صاحبه شوندهم("پیدا نیست
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اقدامات جدي در زیستی گردیده، عدم  یکی از موضوعاتی که باعث آلودگی محیط

  : ها است مورد ایجاد کمربند سبز و مدیریت پسماند شرکت

اما تو حوزه کنگان با توجه به اشتباهی که کردن اولین موضوع تعهداتی داشتن "

در حوزه فضاي سبز که متأسفانه تأمین نکردن متأسفانه ده درصد هم انجام نـدادن و  

ماند چنـدین سـال دارن بحـث    در حـوزه پسـ  . همش توسعه پاالیشگاه انجـام دادن 

هاي  یکی از چالش .ریزي و مشاوره انجام میدن اما چیزي به نام اجرایی نیست برنامه

جدي در کنگان و منطقه بحث دفن پسماند که یک بحران ایجاد کـرده اگـر از ایـن    

مسیر رد بشی دقیقاً مجاورش صد متري روستایی زباله این مجموعـه هسـت یعنـی    

ها  ها بحث رودخونه بحث کنترل شیراب. له میان اینجا دفن میکننتن زبا 300تا  250

ریزي براش نشده و طـرف بایسـتی همـه     این موضوع متأسفانه برنامه. دار اینا مشکل

تـو بحـث دریـانوردي    ه، جوانب را در نظر بگیره بحث پسماند و زباله یه چیز جدی

افی مـی ریـزه بـه    هایی که اینجاست آب گرم و سردشون اومده اض نگاه کن شرکت

صیاد با ناامیدي میره دریا و رزق روزیش اندك  ،ها را نابود می کنن دریا و کال ماهی

  ). 22، شماره صاحبه شوندهم("کیلو شده براي صید ماهی 50شده یا در حد 

زیست  هاي محیط اجتماعی شرکت، دغدغه مسؤلیتطبق تعریف کمیسیون اروپا از 

هـا   افزایش آلودگی. رود ن از موارد اساسی بشمار میتوسط شرکت در عملکرد کاري شا

زیست اجتماع محلی را با مشکالت جدي مواجـه کـرده اسـت و     توسط صنعت، محیط

. باعث آسیب جـدي بـه منـابع خشـکی، سـاحلی و فراسـاحلی در منطقـه شـده اسـت         

زیست از مواردي است که صنعت در راسـتاي   بهبودکیفیت و افزایش نوآوري در محیط

به عبـارتی صـنعت   . اجتماعی شرکت در اجتماع محلی از آن غافل مانده است تمسؤلی

جلوگیري از آلودگی محیط، اجتناب از . تنفس را براي اجتماع محلی سخت کرده است

یست دریا، مدیریت پسماندها، جلوگیري زط یهاي سطحی و مح ها به آب انتقال آلودگی

ویژه  هاي صوتی به گیري از انتشار آلودگیهاي گازي در منطقه و جلو هاي فلر از آلودگی

 مسـؤلیت ها، حوزه موضـوعی مهمـی در    ها و پتروشیمیدر موقع شب توسط پاالیشگاه
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هاي مستقر در منطقه می باشد که نیازمند رویکردي مسـئوالنه و عمـل    اجتماعی شرکت

  .گرایانه توسط صنعت نفت و گاز و پتروشیمی است

  

عدم توجه به اقتصاد بومی-3

جمله اهداف مهم اجرا و توسعه صنعتی، دستیابی به توسعه اقتصادي است که از

طور اساسی همه ابعاد توسعه  به. اجتماعی و فرهنگی نیست هاي مستقل از سایر نظام

هاي  مدیریت زنجیره تأمین یکی از نشانه. پذیرند و از هم تأثیر می اند پیوستههم به

بایست  عی درهر مکانی نسبت به این مسائل میهر صنای. رود بشمار می گییافت توسعه

تنها به این مقوله توجهی نداشته بلکه منجر به  صنعت در جامعه محلی نه. توجه کنند

هاي اقتصادي در منطقه شده  هاي سنتی و افزایش هزینه تضعیف و از بین رفتن شغل

ده و نتوانسته ها را از بین بر هاي سنتی آن کنندگان معتقدند که صنعت شغل شرکت. است

اشتغال مولد و پایداري را هم جایگزین این اشتغال سنتی نماید و از طرفی منجر به 

جوار  ها در شهرهاي هم اي که شرایط برخی قیمت گونه هاي زندگی شده به افزایش هزینه

  :با کنگان بسیار متفاوت هست

تـر شـده و    هـاي کشـاورزي کـم    شـده زمـین   که توسعه صنعت شـروع  از وقتی"

 هتقاضـاي سـکونت زیـادتر میشـ     هوساز که زیاد میش کشاورزي از بین رفته، ساخت

ره جز مسکونی، شغل مردم قبالً صیادي و کشـاورزي بـوده    هاي کشاورزي می زمین

هکتـار   70الی  60اینجا حدود  .که با شروع صنعت هر دوتایش تو منگنه قرارگرفته

چـاه   ،از بین بـرد را ی از کشاورزي منطقه ویژه خرید و باال هم که اتوبان اومد بخش

درصد کشاورزي داشتن که از بین رفت و اتوبان از اونجـا رد   70مجنون داشتیم که 

داشـتیم ولـی    نگـه مـی  و هـامون   کردن شـغل  شد انتظار داشتیم یه جورایی کمک می

  ). 19شماره  صاحبه شونده،م("برامون کاري نکردن

دو یا همان پارس میانی در منطقه کنگان،   دهد که سایت اسناد مطالعه شده نشان می

اراضی که قبالً محل . هزار هکتار از اراضی منطقه را در برگرفته است16حدود 
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هاي  این شغل.کردند  براي صید ماهی استفاده می دامداري، کشاورزي و از ساحل هم

نبک، اختر، ویژه چند روستا نظیر ت به. ها از بین رفته است پایدار سنتی در این محدوده

هاي  در مورد افزایش هزینه.جابجایی جهت سکونت شدند نخل غانم که مجبور به

  :گوید کننده دیگري می اقتصادي شرکت

رفتیم نه صفی نه چیـزي، االن کـارگر شـرکت،     شما نگاه کن میگو، قبالً ما می"

گیر خودمون هم  هگیرد دیگ میلیونی می مهندس شرکت، مدیرعامل شرکت، حقوق ده

ماهی افزایش قیمت چرا؟ تقاضا رفته باال، کسی هـم کـه تقاضـا را بـده بـاال      . نمیاد

که درآمد باالي چنـدمیلیونی دارن اکثـراً در   . اند بخشیش قشر مرفه شرکتی غیربومی

ها نفت و گاز و پتروشیمی هستن و در رأس هستن به قول ما بنکی
1

. غمشون نیگزه 

اي نه محلی  نه بازارچه. همه گرونی ناي ایکردن بر حداقل نبایست از قبل فکري می

  ). 23شماره  صاحبه شونده،م("نه کسی نه فقیري مدنظرشونه

هاي جایگرین  ها و عدم شغل هاي سنتی پایدار، ازبین رفتن آن عدم توجه به شغل

هاي اقتصادي در این منطقه صنعتی باعث  پایدار، شرایط سختی زندگی و افزایش هزینه

. هاي اقتصادي را تحمل نمایند هاي زیادي ناشی از افزایش هزینه ختیشده که افراد س

تر از  اند شرایط را سخت بهره ویژه براي کسانی که ازملک یا زمین بی این شرایط به

هاي  مشاهده صورت گرفته در شهر دیر، نشان از مناسب بودن هزینه. گذشته کرده است

م  ضروري روزمره  نسبت به کنگان زندگی چه در حوزه امالك و مستغالت و چه اقال

که نیاز است  درحالی. هاي زندگی در منطقه کنگان است و این گویاي افزایش هزینه دارد

ها  صنعت تأمین کنندگان محلی خدمات و محصوالت را در اولویت قرار داده و به آن

دودي فرصت مشارکت در تأمین کاالهاي مورد نیاز صنعت را دهد تا از این طریق  تا ح

  .به اشتغال سنتی اجتماع محلی توجه گردد

  

                                               
  .هاي منطقه کنگان، بنک می باشد نام یکی از شهر - 1
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اجتماعی حداقلی -توسعه رفاه عمومی-4

شوندگان معتقدند صنعت ضعیف عمل کرده و نتوانسته  بعد دیگري که مصاحبه

اجتماعی حداقلی و موردي بودن -انتظارات جامعه بومی را برآورده کند اقدامات رفاهی 

رك ساکنین تأثیر داشته و چنین اقدامات برخی اقدامات بر د. این اقدامات است

آمده اگرچه اقدامات حداقلی  دست هاي به اند از تحلیل مصاحبه محدودي را از یاد نبرده

ها و یا در مواردي مانند ایجاد راه و اقداماتی در ساخت مدرسه صورت  در برخی زمینه

یسته اجتماع محلی طور که شا شوندگان، صنعت نتوانسته آن گرفته اما به عقیده مصاحبه

درمانی، آموزشی، مشارکت با جامعه  ،هاي رفاهی نظیر اقدامات بهداشتی است در برنامه

هاي اجتماعی که کاهنده مسائل اجتماعی یا تقویت مسائل دیگر  محلی و سایر برنامه

  :باشد مناسب عمل نماید

خـش  ها ب نفت به نظرم بخش عمده وظایف شو انجام نداده مثالً تو زیرساخت"

هایی  صورت مستقیم و غیرمستقیم کمک سازي به کار کرده تو مدرسه مختلف مثل راه

نفري  ورزشی که البته خود ایـن سـفر رهبـري بـود از      1500کرده تو زمینه مجتمع 

طریق سفر رهبري مصوب شد ولی خوب هزینه شـو نفـت داده کـاراي اي طـوري     

قـدر   خوام این ه بگیم من اینجا میشده کانجام داده ولی نه بر اساس یه پازل تعریف

درصـدش کمـک بکـنم کـه      50در صـد مشـکل    100مشکل ایجاد بکنم حداقل از 

افزاري  وظایف اصلی شو خوب انجام نداده ولی تو مسائل سخت ،مشکل کمتر بشه

تـا  کـه  تا حدودي که یه بخشیش خودشون نیاز داشتن کمک کـردن بـه شهرسـتان    

اي که بر عهده داشتن خیلی فاصله دارن امـا تـو    فهحدودي بد نبوده ولی با اون وظی

 ،شده فرض کن حمایت از ورزش افزاري متأسفانه شاید خیلی کم بهش پرداخته نرم

حاال یه برنامه نوشـتیم دادیـم بـه     .افزاري یه برنامه نرم ،اي آموزشی حمایت از برنامه

برنامـه هنـر    دوستان مصوبش هم کردیم قرار شده تأمین اعتبار بشـه ولـی تـو ایـن    

برنامـه  . ها بـا ورزش در ارتبـاطن   درصد خونواده 80–70افزاري ورزش حداقل  نرم

ارتقـا  . هـا درارتبـاطن    درصد با خونـواده  95-90آموزشی ارتقا علمی شهرستان که 

شده هم به اولیا و هم بـه دانـش آمـوزان و     علمی بیشتر به آموزش و پروش پرداخته

تو توسعه آموزشی نقش دارند حـاال برنامـه مختلـف     دلیل که هر سه معلمان به این
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هاسـت دوره   هست مشاوره گرفته تـا ارتقـاء سـطح علمـی معلمـان هسـت، اردوره      

. شده که بتونه یه نشاطی ایجـاد بکنـه  چیز تو این برنامه دیده آموزشی هست و همه

ش به نگاه مـدیران . ولی خوب متأسفانه صنعت تو این زمینه خیلی رغبتی نشون نداد

هـاي آموزشـی یـه سـري همکـاري دارن  مثـل        حاال تو این بخـش . هم برمی گرده

هاي نخبه پروري هست ولی این خیلی جزیی هست و باید بیشتر از این انجام  طرح

داد کـه نـداد    واال صنعت باید یه سري کارها را قبل از اومـدنش انجـام مـی   . شد می

هـایی کـه داره    بینی آسیب هاي فرهنگیشون تو بحث پیش مخصوصاً تو بحث پیوست

هـاي   هـاي اجتمـاعی هـم آسـیب     هـم آسـیب   ،هـاي مختلـف   آسـیب  ،کنـه وارد می

خوبی انجام نداده و هنوز هم آثـار منفـی او بـاقی     نفت این کار را به .محیطی زیست

هاي زیـادي داشـت و یـه بخشـیش طبیعیـه ولـی یـه         صنعت به نظرم آسیب. مونده

هاي ایرانی  من فکر کنم وقتی شرکت .هاست بینی آسیب بخشیش به خاطر عدم پیش

یکـی از   ، کـه بینـی هـیچ کـدوم از مسـائل را نکـردن      اومدن اینجا کار گرفتن پـیش 

  )5، شماره صاحبه شوندهم("هاي پیمانکاران ایرانی است هاي بزرگ با شرکت عیب

درمانی اتفاق افتاده را مثبت -برخی نیز تا حدودي اقداماتی که در حوزه بهداشتی 

  : چکانی است صورت موردي و قطره ولی باز معتقدند که این اقدامات به. کنند رزیابی میا

عنوان میزبان شایسته صنعت با تمام وجود پذیراي پـروژه بـزرگ ملـی     مردم به"

تـري   ولی انتظارشون اینه که نگاه صنعت به مناطق پیرامونی نگاه ویـژه  ندصنعت بود

اعتماد مردم تو یه دوره خوب . تی کشور باشهنسبت به تمام مناطق سطح استان و ح

 مسـؤلیت هایی که خوب بوده صنعت نسبت به  دوره. بوده و تو یه دوره ضعیف بوده

تـري داشـته تـو سـطح      اجتماعی خود در قبال مردم کنگـان و عسـلویه نگـاه ویـژه    

هاي عمرانی کمک  توي طرح ،وپرورش هاي آموزش تو سطح زیرساخت ،پرورينخبه

چون خودم شاغل هستم میتـونم   ،حوزه بهداشت و درمان بیمارستان کنگانکردن تو 

بحث سالمت یا در بحث اولین زیرساخت تو هر پروژه بزرگ اینه که اینا بیان . بگم

رویکرد اصلی سالمت را نشون بدن در قالب خدماتشون به مناطق  ،پیوست سالمت

ن بعـد آروم آروم قطـره   ها ایجاد نکردن بعـد کـه اومـدن مسـتقر شـد      این .پیرامونی

چکونی اومدن کمک کردن موردي و این اشتباهی بود که رخ داد شما اول بایـد راه  
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"کـه اول جمعیـت را زیـاد کنیـد     نـه ایـن   ،را ایجاد کنی بعد جمعیت را زیـاد کنیـد  

  ). 17شماره  صاحبه شونده،م(

مشارکت با عدم کنندگان عدم تعهدات اجتماعی صنعت و  مشارکتاز برخی 

هاي  ویژه در مورد عدم تعهد درزمینه آسیب کنند به تماع محلی را منفی ارزیابی میاج

  :هاي عملی در منطقه اجتماعی و فقدان برنامه

به نظر مو البته دقیقاً آمار و اطالعات ندارم که بتونم به گم چرا یه سري کارهـا  "

هـاي اجتمـاعی   انجام دادن ولی اصوالً تا جایی که تا جریان بودم همین بحث آسیب

گرفتن اولین کسی که غائب بود تو فرمانداري همین  که تو فرمانداري باهم جلسه می

هاي اجتمـاعی   ها بودن نمیومدن یا اولین کسی که به تعهداتشون داخل آسیب شرکت

کنم اون طور که باید خدمات  اینه که فکر می. ها بودن کردن همین شرکت عمل نمی

پیش خودشون هزارتا چی در میارن قاعدتاً خدماتشـون  بدن نمیدن ولی وقتی میري 

هاي اجتماعی و فرهنگی کمتر  خدماتشون تو عمرانی بیشتر بوده تو آسیب. خیلی کمِ

  ). 22، شماره صاحبه شوندهم("خدماتی ارائه دادن

ها  نآمردم اجتماع محلی انتظار دارند صنعت که وارد منطقه شده و خساراتی براي 

که صنعت بدون  د بررسی قبل از حضور صنعت در منطقه است اما اکنونداشته که نیازمن

ها وارد منطقه شده است، ازلحاظ اجتماعی بایستی بتواند  مطالعه و یا اجراي زیرساخت

اي که در حوزه اجتماعی کارهایی  گونه به. بخشی از این مشکالت را جبران نماید

  :گرفته از پیامدهاي صنعت باشد لهاي شک کننده بخشی از سختی صورت گیرد که جبران

ها را فراهم بکنن چون توجهی  که بخوان بیان اینجا زیرساخت ها قبل از این این"

مراتب بعد از اومدن این جمعیـت داره کـار میشـه خیلـی ازنظـر مـن        نشده بود و به

ره یعنی عمالً یک سـري کارهـا    ذره جلو می پشتی و ذره صورت الك شهروند داره به

برداري برسـه   صورت مجتمع انجام بشه که به بهره نجام میدن که نیاز همش بهدارن ا

 هفاز اول تمام میش ،ره جلو می هپله دار صورت فاز به فاز انجام میدن و پله و دارند به

صـاحبه  م("دوم عملیاتی بشه فاز اول فرسـوده شـده و از بـین رفتـه    د فازاهتا بخو

  ). 13، شماره شونده
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در این زمینه  انتظار این . ها هستند صنعت از ذینفعان مهم شرکت جوامع پیرامونی

ها در داشتن حس تعهد نسبت به جامعه به همراه تالش در جهت  شرکتکه است 

ناپذیر توسعه پایدار در اجتماع محلی قلمداد بخش جدایی ،حداکثرسازي رفاه اجتماعی

راستاي کنند در  را دنبال میهایی که رویکرد مشارکت با اجتماع  شرکت قاعدتاً. شوند

در غیر این صورت . حداکثري و توسعه پایدار حرکت خواهند کرد توسعه رفاه اجتماعیِ

ها عکس توسعه پایدار خواهد بود و پیامدهایی بر جوامع پیرامونی خواهد  اقدامات آن

تنها از محبوبیت صنعت کاسته خواهد شد بلکه نتایج منفی دامنگیر صنعت  داشت که نه

  .نیز خواهد گردید

  

دوستانه  هاي نوع مندي کمرنگ در فعالیتدغدغه-5

اجتماعی شرکت است که  مسؤلیتهاي  اي از فعالیت دوستانه دسته هاي نوع فعالیت

هایی است که  ها انتظار دارد و شامل مشارکت فعاالنه در برنامه جامعه از شرکت

گان معتقدند حضور صنعت در کنند شرکت. صورت ابتکاري و داوطلبانه انجام گیرد به

کند که صنعت  منطقه و یدك کشیدن قطب اقتصادي کشور و حتی جهان ایجاب می

. خودش انجام دهد مسؤلیتصورت داوطلبانه در راستاي  اقداماتی به ،وراي قانون

کنندگان معتقدند گرچه اقداماتی در این خصوص صورت گرفته ولی این  شرکت

ها محدود است و امکان گسترش  ورت گرفته اما ایناي ص صورت خیریه اقدامات به

  . توسط صنعت وجود دارد

یـا در حـوزه اعتیـاد     نپیشرو نیستن که بیان مثالً یـک مـاه، شـهر را تمیـز کـن     "

جدیداً حاال مرکز فرمانـداري ایجـاد کـرده در حـوزه ورزش و     . خواهیم کارکنیم می

حاال چقـدر اجرایـی بشـه     ،کردنهایی ایجاد  نامه حوزه مسائل اجتماعی و اینا تفاهم

ها توسط خود فرمانداري ایجادشده که در سطح کـالن شهرسـتان    این. معلوم نیست

.و از نفت کمک بگیرن و برنامه دادن که اجـرا بشـه و نفـت هـم کمـک کنـه      ه باش
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که طرف  نپیچونمی رقدخوان کمکی بکنن این بروکراسی اداریشون خیلی زیاده می

).4، شماره ه شوندهصاحبم("پشیمون میشه

ها در منطقه  هاي خیرخواهانه محدودي توسط شرکت آنان معتقد بودند فعالیت

گونه  کنند این ها  از منطقه کسب می صورت گرفته اما با توجه به ثروتی که شرکت

  :کافی ندانستندرا اقدامات 

اي که براي کودکان کار اقدام  هایی شد براي موسسه در بخش خیریه هم کمک"

. هایی کردن ها کمک ها و لباس تحریر بچهالبراي لوازم . یکنن موسسه خیریه مهرآورانم

هـا   خدماتی از این شرکت.آموز تقریباً تحت پوشش داره این موسسه و هزارتا دانش

ها با توجه به ثروتی  ولی این کمک. باریکه استفاده کرده عنوان آب دریافت کرده و به

کنه میهاي خیلی کوچک و مقطعی به کمیته امداد مکک. که اینجا هست کافی نیست

قدر دادیم، ولی وقتی میگی منطقـه قطـب    مثالً تا بري میگن آقا ما به کمیته امداد این

جوري کمک  که این ها وظیفشه که عمل کنه نه این اقتصادي دنیا خیلی باید بیشتر از این

  ). 22اره ، شمصاحبه شوندهم("وظیفشه که عمل کنه به وظیفش. کنه

صورت داوطلبانه  کنندگان حاکی از این است که اگرچه اقداماتی به نگاه شرکت

توسط صنعت در اجتماع محلی صورت گرفته اما با توجه به حضور صنعت در منطقه و 

ترین میدان  کسب درآمد اقتصادي و عناوینی مانند قطب اقتصادي خاورمیانه و بزرگ

صورت پیشرو و ابتکاري و چه  ي داوطلبانه چه بهها گازي جهان، انتظار از فعالیت

  . بایست بسیار بیشتر از این اقدامات باشد اي می صورت خیریه به

  

  مداري ضعیف اخالق-6

انسـانی   -هرسازمانی جهت رسیدن به اهداف، نیازمند رعایـت معیارهـاي اخالقـی   

،  ...گـویی و  شده، راست چون انصاف، احترام، ادب، شفافیت در اهداف و اقدامات انجام

هایی که باید صرف  این، انرژياززیرا غیر. است که در تاروپود ارکان خود نهادینه سازد

شـوندگان   برخـی مصـاحبه  . شـود  ها می اخالقی بالندگی و تعالی سازمان گردد، هزینه بی
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بایست همراه با تکریم و احترام مردم منطقه باشد و  معتقدند حضور صنعت در منطقه می

شـوندگان معتقـد    این گروه از مصـاحبه .کردند از نخستین اهداف صنعت ذکر میاین را 

  : شود بودند نگاه صنعت به منطقه نگاه توأم با احترام نیست و باعث آزار مردم منطقه می

هـاي منطقـه،    هدف اولیه ما این بود که صنعت میاد تو منطقه اول تکریم انسان"

بایسـتی  . کـه عکـس آن را شـاهد هسـتیم     یمردم منطقه احترام داشته باشـند درحـال  

  ). 30شماره  صاحبه شونده،م("هاي ما را محترم بشمارن ها و فرهنگ ارزش

  : شونده دیگري در همین خصوص گفت مصاحبه

ها نگاهشون یه نگاه توأم با احترام به مـردم نیسـت و ایـن جالـب      بعضی وقت"

  ).10شماره  صاحبه شونده،م("نیست

داشـتن اطالعـات از   . شـود  معنی داشتن قدرت محسـوب مـی   اطالعات امروزه به

. بسـیار ضـروري اسـت   ) جوامع پیرامونی(اقدامات صنعت نفت و گاز در محل فعالیت 

شـود بلکـه    تنها منجر به شناخت اجتماع محلی از وضعیت موجـود و آینـده مـی    زیرا نه

ت نیز مؤثر وحقوق خود و پاسخگوتر کردن مسئولین صنعت نف تواند در راستاي حق می

کنندگان معتقدند که صنعت نفت و گاز از ارائه اطالعات خـودداري کـرده    شرکت. باشد

  :دانند نهایتاً فعالیت این صنعت چگونه خواهد شد که برخی نمی طوري است  به

اگه توضیحات کامل بدن بگن براي چی اومدن هدفشون چی هست و باالخره "

مردم اعتمادشون  ،من توضیحاتی به مردم بدن یعنی به نظر ،خواهیم به کجا برسیم می

دونم  اصالً نمی.ها هیچ آشنایی نداریم یعنی با خود شرکت و این. بهشون بیشتر میشه

کرده این قسـمت هسـتم هـیچ اطالعـاتی      چی بگم ولی خدایی من یکی که تحصیل

"هـاي اینجـا کـه چقـدر بایسـتی براشـون توضـیح بـدي          یبرسه به محلچه ندارم 

  ).35شماره  به شونده،صاحم(

از نظر آنان عدم ارائه اطالعات به مردم از ابتداي فعالیت در منطقه وجود داشته 

تنها از ارائه اطالعات  که اوایل اجراي توسعه صنعتی در منطقه نه طوري است به

  :هاي دیگري وارد منطقه شده بودند خودداري کرده بلکه بنا بر فعالیت
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به اسم کارخونه سـیمان و پـرورش آهـو اومـدن      از زمان رییس جمهور وقت"

ها میومدن میگفتن مـا   هاي تنبک را گرفتن براي تملک اراضی و در مورد زمین زمین

مردم فهمیدن که اینا دنبال چیزاي دیگه هستن  ،ها را میخوایم براي پرورش آهو زمین

یه جایی  ،ردمگرفتن از مرو دنبال پرورش آهو نیستن و کم کم از تنبک تا اختر زمینا 

هـا   بعد مردم فهمیدن که ایـن  ،آوردن اینجارو مردم  ،به نام نخل غانم مشخص کردن

ایـن اتفاقـات   کـه  بـود   85و  84بر سـال   ودور. دونستناول نمی. براي پاالیشگاهن

  ). 37شماره  صاحبه شونده،م("افتاد

حترام بگذارد رود صنعت نفت و گاز به باورها و هنجارهاي اجتماع محلی ا انتظار می

جایگاه اخالق در . امات خود در اختیار مردم قرار دهددو اطالعات شفافی در قبال اق

اجتماعی شرکتی است که رعایت آن منجر به  مسؤلیتاجتماعی از موارد مهم  مسؤلیت

  . پذیرش بهتر صنعت در اجتماع و دستیابی به اهداف در زمان کمتر خواهد بود

شده، سه شرکت دولتی زیرمجموعه صنعت نفت و گاز در  هاي اشاره در مورد مقوله

جمله سایت سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس، سایت مجتمع گازي منطقه از

 مسؤلیتبررسی قرار گرفت تا پارس جنوبی و سایت شرکت نفت و گاز پارس مورد

 ها ین سایتکدام از ا اما در هیچ. ها تحلیل شود هاي این شرکت سایت اجتماعی در وب

اجتماعی شرکت  در اجتماع محلی یا مفاهیم دیگري نظیر گزارش  مسؤلیتاي به  اشاره

پایداري، خدمات بشردوستی، اقدام انسان دوستانه یا هر اصطالح یا مفهومی که نشان از 

جهت . ها باشد، یافت نشد اجتماعی شرکتی این شرکت مسؤلیتهایی در مورد  گزارش

اجتماعی شرکتی وزارت  مسؤلیت، جستجویی در تارنماي امور روشن شدن بهتر مسئله

. یافت نشد یادشده،هاي  نفت صورت گرفت ولی در آن تارنما نیز گزارشی از شرکت

اجتماعی شرکتی  مسؤلیترسد چنین مواردي به عدم نهادینه شدن و توجه به به نظر می

اجتماعی  مسؤلیتد گردد که تاکنون بخش مستقلی در مور در صنعت نفت و گازبر می

.ها درج نگردیده است هاي این شرکت سایت شرکتی در وب
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  گیري نتیجه

آید  هاي توسعه پایدار در جوامع بشمار می ها از مؤلفه اجتماعی شرکت مسؤلیترویکرد 

ویژه اجتماعات پیرامونی خود  نفعان به هاي صنعتی در قبال ذي که بر این اساس شرکت

) منطقه کنگان(توسعه صنعتی نفت و گاز در پارس میانی . گیرند موردتوجه قرار می

ها این اجتماع  در این سال. مسائل مختلفی براي ساکنین این اجتماع به بار آورده است

اند که از  زیست، اقتصادي و اجتماعی بوده محلی شاهد مسائلی در حوزه محیط

که ازآنجا . است پیامدهاي صنعت است و تأثیر ناخوشایندي بر جامعه محلی داشته

در ،ها بر اجتماع اجتماعی شرکت در مرحله اول در قبال پیامدهاي فعالیت مسؤلیت

هاي گوناگونی است و در مرحله بعد فراتر از پیامدهاي فعالیت است؛ این پژوهش  زمینه

  . اجتماعی شرکت نفت و گاز در اجتماع محلی انجام گرفت مسؤلیتباهدف واکاوي 

اجتماعی توسط صنعت نفت  مسؤلیتشان از عدم نهادینه شدن هاي پژوهش ن یافته

و گاز در اجتماع محلی دارد و یادآور مشکالتی است که مردم بر اثر توسعه صنعتی 

اجتماعی صنعت  مسؤلیتعدم نهادینه شدن که دهد  نتایج نشان می. شوند متحمل می

شده و به  روعزیست ش فرآیندي است که از بی تعهدي قانونی و محیط ،نفت و گاز

اجتماعی، -ضعیف عمل کردن در مراحل بعدي یعنی توجه حداقلی به رفاه عمومی

مداري ضعیف صنعت ختم شده است که  دغدغه مندي کمرنگ بشردوستانه و اخالق

ایمان و بذرافکن، (، )1395کیانی، (نتیجه کلی با نتایج تحقیق دیگران سازگاراست 

1394 .(  

صورت  اجتماعی نتوانسته است به مسؤلیتو بدین معنی که صنعت در قلمر

ها  برخی فعالیت. اجتماعی عمل نماید مسؤلیتهاي  نسبت به تدوین برنامه ،نهادینه

نتایج این تحقیق با نتایج برخی تحقیقات غیر . صورت محدود صورت گرفته است به

Anderson & et al, 2005) (Du & Jr, 2012)(همسو است (Dumitru & et al, 

2011) ،(Phiri & et al, 2018)،(OMV, 2019.(  غیرهمسو بودن بدین علت است که
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عنوان بخش  هاي موردمطالعه به اجتماعی شرکت مسؤلیتکه این تحقیقات نشان دادند 

هاي جدید  وکار در هنگام فعالیت در مناطق و فرهنگ ناپذیر از استراتژي کسب جدایی

رده، با آنان مشارکت متقابل داشتند و در نیازهاي ذینفعان مختلف را برطرف ک. بود

درجات . دسترسی بود راحتی قابل اجتماعی به مسؤلیتها اطالعات  تارنماي شرکت

  . سازي را مشاهده کردند مختلفی از بروز رسانی اطالعات و شفاف

در رویکرد پایداري خود، عالوه بر سهامداران و مشتریان، به جامعه نیز توجه 

آموزي، توانمندسازي زنان،  اند اقدامات اجتماعی نظیر مهارت ستهنموده است و توان

به عبارتی . ایجاد نمایند... ها و تحصیالت دانشگاهی و بورس تحصیلی براي دبیرستان

گذاري ها داراي سیاست این شرکت
1

، راهبردها
2

 مسؤلیتهاي مدون درزمینه  و برنامه 

. سازي آن است تماعی در پیادهاج مسؤلیتسازي  اجتماعی بودندکه متضمن نهادینه

. شود اجتماعی در پایان قانون شروع می مسؤلیتطور که دیویس اظهار داشت که  همان

. ها به الزامات قانون یک رفتار مسئوالنه اجتماعی نیست دیگر تعهد شرکت عبارت به

زمانی که هر شرکت بتواند این کار را خوب انجام دهد، رفتارهاي مسئوالنه اجتماعی 

موضوع در تبیین این  ،شود ها به تعهدات اجتماعی نگریسته می عنوان تعهد شرکت هب

کنند مسئول هستند؛  هایی که در آن فعالیت می ها در قبال جامعه توان گفت سازمان می

  . کنند چراکه از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادي آن استفاده می

وکار را ملزم به تولید مطابق  بتنها کس در این مورد کارول معتقد است جامعه نه

وکار انتظار دارد تا در چارچوب قوانین  زمان از کسب کند، بلکه هم باانگیزه سودآوري می

عنوان قوانین اصلی از سوي دولت  قوانینی که به. و مقررات، فعالیت و از آن تبعیت کند

جزینی و . (ننداین قوانین فعالیت و از آن تبعیت ک براساسوکارها باید  اعالم و کسب

هاي اقتصادي  رود تا مأموریت ها انتظار می بر این اساس از شرکت) 52:1395همکاران، 

دهد که یک نوع  هاي پژوهش نشان می یافته.خود را در چارچوب قوانین انجام دهند

                                               
1. Policy
2. Strategies
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مسؤلیتنوعی  به. اجتماعی وجود دارد  مسؤلیتعد از سرپیچی از قوانین در این ب 

، (Carroll,1999(اجتماعی  مسؤلیتهاي  عد مخالف با نظریهین باجتماعی صنعت در ا

(Grbac&loncaric, 2009: 143-158) ،(Carroll &Shaban 2010) ،(Ramasamy & 

Yeung, 2009 (عمل کرده است .  

در پی عدم تبعیت  از قوانین توسط صنعت، رفتارهاي دیگري توسط صنعت انجام

در پی توسعه صنعتی، جامعه . گردد زیست می طشده، که منجر به عدم تعهد به محی 

. تخریب زیستگاه مواجه است و محلی با مشکالت زیادي در منابع طبیعی، آلودگی

. زیستی است چنین  مواردي نمایانگر زندگی سخت مردم اجتماع محلی در فضاي محیط

زیست حاصل عدم جلوگیري از انتشار آلودگی صنعتی در محیط  عدم توجه به محیط

عدم جلوگیري از انتشار آلودگی، . بیعی و عدم ایجاد کمربند سبز توسط صنعت استط

منجر به آلودگی آب، هوا، خاك، پوشش گیاهی و دریا شده است و عدم اقدام مناسب 

زیست باعث شده که اثرات زیانباري بر مردم اجتماع  توسط صنعت در حوزه محیط

منظور  ها بایستی به ها، شرکت ماعی  سازماناجت مسؤلیتبر اساس استاندارد . داشته باشد

انداز مبتنی  هایی که داراي چشم زیست به اجراي برنامه اجتناب و کاهش خطرات محیط

  ).118:1394امیدوار، (بر پایداري  هستند بپردازند 

هرچقدر عدم تعهد در این زمینه بیشتر باشد زندگی را براي مردم در چنین محیط 

چیزي که در این پژوهش شاهد آن هستیم و این مقوله نیز . کردتر خواهد  طبیعی سخت

توجهی به اقتصاد بومی  مضمون بی. اجتماعی است مسؤلیتناسازگار با استاندارد 

. هاي اقتصادي دارد هاي سنتی مردم منطقه و افزایش هزینه از، از بین رفتن شغل تیاحک

یر کشاورزي، دریانوردي و هاي سنتی نظ قبل از حضور صنعت در منطقه مردم به شغل

ها شرایط  با حضور صنعت و از بین رفتن یا کاهش این شغل. تجارت اشتغال داشتند

 ها از این طریق بوده است امرار معاش آنراه ویژه افرادي که تنها  زندگی براي افراد به

  . تر شده است سخت
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هاي  د در شغلها اشتغال داشته باشن بیشتر افرادي که توانستنددر برخی از شرکت

ها در منطقه شرایط زندگی براي  رده پایین و یا بیشتر خدماتی است که  با افزایش قیمت

مضمون . آنان سخت شده و آرزوي برگشت به اجتماع حضور قبل از صنعت را دارند

.Obeidat et al(آمده در این قسمت مخالف با نظریه کاریگا و مله استدست به 2018: 3 .(

اجتماعی مقوله استخراج شده دیگري است که با  -ی به  رفاه عمومی توجه حداقل

–هاي آموزشی  هاي دیگر سازگاري کمی دارد و نشان  از اجراي نامناسب برنامه نظریه

اجتماعی و عدم تعامل  -هاي رفاهی اجتماعی، اقدامات ضعیف و موردي بودن حوزه

اجتماعی توسط صنعت شده -صنعت با اجتماع محلی منجر به توسعه حداقلی رفاهی 

  . است

عدم مشارکت با جامعه از طرف که توان استدالل نمود  در تبیین این یافته می

شود در نتیجه به اهدافی چون  صنعت، منجر به همکاري فعاالنه صنعت با جامعه نمی

هاي محلی و  ها، تقویت همکاري با سازمانپیشگیري از وقوع مشکالت و حل آن

توانند از طریق همکاري و  د به طوري که نمیرسر در جامعه نمیاشتیاق براي حضو

هاي گروهی و فردي که جامعه  حمایت از نهادهاي اجتماع محلی و مشارکت در شبکه

تنها  در نتیجه عدم تعامل با اجتماع محلی، نه.محلی را تشکیل می دهندکمک کنند

د بلکه منجر به اجراي نامناسب مانهاي آنان  ناشناخته بافی می نیازهاي جامعه و اولویت

موردي نیز گردیده است که در نهایت منجر به اقدام نامناسب در   يها برخی از برنامه

این در حالی است که رفاه اجتماعی . اجتماعی حداقلی گردید –توسعه رفاه عمومی

فرهنگی محسوب و اجتماعی  ،هاي توسعه اقتصادي ترین پیش زمینهیکی از مهم

تنها خالف توسعه پایدار عمل نموده  توان گفت صنعت نفت نه به عبارتی می. گردد می

  . ه استدادبلکه درصدد جبران آن نیز آن طور که شایسته باشد اقدامی صورت ن

ها و اقدامات  هاي  بشر دوستانه از عدم ارائه برنامه مندي کمرنگ در فعالیتدغدغه

اي خیریه اي و داوطلبانه محدود حاصل ه ابتکاري همسو با انتظارات اجتماع و فعالیت

 هاي هایی است که اجتماع محلی  از شرکت هاي  بشر دوستانه فعالیت فعالیت. شده است
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شود انتظار  که بسیاري از درآمدهاي ملی از این منطقه تأمین می صنعتی با توجه  به این

خواسته بر اجتماع هایی که توسط صنعت خواسته یا نا با توجه به نوع آسیب. آن را دارند

هاي داوطلبانه و خیر خواهانه شرکت هستند  تنها انتظار کمک محلی وارد شده است نه

چیزي که هنوز توسط . بلکه انتظار برنامه ابتکاري و همسو با جامعه محلی  را هم دارند

گر چه این بعد از .هاي منطقه نتوانسته خواسته اجتماع محلی را تأمین کند شرکت

ویژه در   ماعی  بیشتر اختیاري و داوطلبانه  است اما در فرهنگ ملی بهاجت مسؤلیت

بر این اساس انتظار . منطقه قطب اقتصادي پارس وزن ببیشتري نسبت به سایر ابعاد دارد

دریافت چنین حمایتی مرتبط با توقعی است که صنعت در اجتماع محلی گسترش پیدا 

  .گ بشر دوستانه شکل گرفته استهاي کمرن کرده است که بدین ترتیب  فعالیت

اخالقی شامل برآورده کردن انتظارات اجتماعی است که مستند به قانون  مسؤلیت

اخالقی  مسؤلیت. ادب و احترام و نیست؛ همانند احترام به جامعه، انجام کار درست

فراتر از قانون است و به صراحت در قانون قید نشده است اما افراد جامعه انتظار دارند 

این مؤلفه یکی از . ها در این زمینه نسبت به آن پایبندي بهتري نشان دهند شرکت

عنوان اهداف اولیه خودشان یاد می کردند  مواردي بود که مردم اجتماع محلی از آن به

که می بایست توسط صنعت رعایت شود اما در عمل در برخی مواقع خالف آن را 

م با احترام صنعت به اجتماع أري؛ عدم نگاه تومدا عدم اخالق :، ماننداند تجربه کرده

تواند نشان دهنده عدم  که می ،هاي خود محلی و عدم تمرکز بر شفافیت در برنامه

اجتماعی  مسؤلیتکه یکی از اولین اصول  درحالی. پاسخگویی به وظیفه خود باشد

بال  ها در ق و یادآوري کننده تعهد شرکتبوده که شفاف سازي و احترام به جامعه 

هاي نظري  طور که بینش همان. هاست اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آن

,Carroll)دهد کارول کارول و شواهد دیگران نشان می  & Matten)؛ (270 :1999

Moon, 2008: 410) ؛(Matten & Crane, 2007: 1) ،(Carroll & Shabana, 2010: 

85-105) .  



  

  

  

  

237     ...بازنمایی مسؤلیت اجتماعی شرکت صنعت نفت و گاز  

هاي  شترین پتانسیل را براي پرداختن به چالشبیاجتماعی شرکت  مسؤلیت

بر این . دوستانه در جوامع پیرامونی دارد زیست، اجتماعی، اقتصادي، قانونی و نوع محیط

اجتماعی صنعت نفت و گاز در ابعاد مختلف  مسؤلیتکه توان نتیجه گرفت  اساس می

اجتماعی درمسؤلیتدر این اجتماع محلی نتوانسته است مبتنی بر موضوعات اصلی 

همچنین و اخالقی  و زیست، اقتصادي، اجتماعی، بشردوستانه هاي قانونی، محیطزمینه

درزمینه توسعه و همکاري با جوامع محلی در ابعاد مختلف مانند آموزش و فرهنگ، 

گذاري اجتماعی، ایجاد ثروت و درآمد و سالمت، انتظارات اجتماع محلی را  سرمایه

  . برآورده سازد

اجتماعی صنعت نفت و گاز، روایت از  مسؤلیتمعنایی اجتماع محلی از برساخت 

عملکرد غیرمسئوالنه صنعت نفت و گاز و تأثیر مخرب آن صنعت بر اجتماع محلی 

ناسازگار با ) دستی ها و صنایع پایین پاالیشگاه(هاي صنعتی  طوري که ایجاد پروژهباست، 

عدم پاسخگویی  ،ها گیري ر تصمیماجتماعی و اقتصادي است؛ د ،زیستی محیطمباحث 

زیست در حال حاضر عدم  ها و تصمیماتشان بر اجتماع و محیط نسبت به تأثیر فعالیت

 مسؤلیتتمایل نشان داده است که منجر به عدم رفتار مسئوالنه صنعت در ابعاد 

عی از انتظارات یک اجتماع را یاجتماعی درك وس مسؤلیت. اجتماعی گردیده است

جمله اجتماع پیرامونی است تا نفعان از ذينیازمند شناسایی و مشارکت با طلبد که می

هایی از مردم از اقدامات توسعه صنعتی  متوجه گردند که در جوامع پیرامونی چه گروه

هایش را درك نموده و  پذیرند تا از این طریق  صنعت بتواند پیامدهاي  فعالیت تأثیر می

  . به مهار پیامدهاي منفی بپردازد

گیري و  زمینه تصمیمبنابراین شناسایی مسائل برخاسته از تأثیرات صنعت چه در

نیازمند ) مانند ساخت پاالیشگاهها در پارس میانی(چه درزمینه اقدام عملی شرکت 

فراهم گردد، تا باال تعیین رویکردي است که با مشارکت اجتماع محلی در دو زمینه 

تار خود در قبال این پیامدها را بررسی و به صنعت بتواند انتظارات جامعه از رف

هاي اجتماع شناسایی  نیازها و اولویت. موضوعات اساسی در جامعه محلی بپردازد
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این رفتار مسئوالنه یک . منطبق شودبا آن هاي صنعت در اجتماع محلی  گردند تا فعالیت

. شود شامل میفرآیند پیوسته است که از مرحله تصمیم گیري تا اجرا و پس از آن را 

گردد مگر با مشارکت دادن اجتماع محلی در تصمیات و  این رفتار مسئوالنه میسر نمی

  . اجرا

پژوهش  حاضر حاکی از عدم مشارکت دادن اجتماع محلی توسط صنعت در 

ها و انتظارات جامعه پیرامونی  ها است که نتوانسته بر مبناي خواستهتصمیمات و فعالیت

نتیجه چنین کاري اقدامات قطره . فتار مسئوالنه عدول کرده استاقدام نماید و از ر

اجتماعی است  مسؤلیتهاي پراکنده و جزیره اي رفتار کردن در زمینه  چکانی، حمایت

اجتماعی در بسیاري از کشورها امري  مسؤلیتکه  درحالی. نه رفتار مسئوالنه محور

رسد در د ولی به نظر میشو ها محسوب می متداول و یک برند اجتماعی براي شرکت

اجتماعی شرکت را  مسؤلیتاگر . کند صنعت نفت و گاز هنوز دوران  بلوغ را سپري می

هاي  پیامدهاي ،مند، که پیش از شروع صنعت در منطقه و تا بعد از اجرامیک فرآیند نظا

اجتماعی توسط صنعت عنصر مهمی  مسؤلیتم؛ مدیریت یریگدر نظر بپروژه ادامه دارد، 

  . آیدحساب میبه 

ها، اجرا و پس از اجرا  اجتماعی از پیش از شروع پروژه مسؤلیتعدم مدیریت 

زیست، اقتصادي، اجتماعی، نوع  تعهدي در ابعاد قانونی، محیطادامه دارد که منتج به بی

اجتماعی صنعت  مسؤلیتدوستانه و عدم شفافیت که نهایتا باعث عدم نهادینه شدن 

 مسؤلیتتوان نتیجه گرفت  به طوري که می. محلی شده استنفت و گاز در اجتماع 

تنها انتظارات اجتماع محلی را برآورده  اجتماعی صنعت نفت و گاز در پارس میانی نه

نکرده است بلکه در تضاد با توسعه پایدار است؛ زیرا پایداري صنعت با پایداري اجتماع 

در مجموع . ارد سازگار نیستهاي زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی د محلی که جنبه

عنوان یک مؤلفه مهم  اجتماعی شرکتی صنعت نفت و گاز، به مسؤلیتتوان بیان کرد  می

.سازي نگردیده است استراتژي صنعت نفت و گاز  در اجتماع محلی نهادینه
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  پیشنهادها

هاي  اجتماعی شرکتی کارول، کارول و شعبانا و یافته مسؤلیتهمان طورکه نظریه 

اي از ابعاد قانونی، اقتصادي، دامنه ،اجتماعی شرکت مسؤلیتنشان داد  پژوهش

گیرد که  هاي نوع دوستانه و تعهدات اجتماعی را در برمی زیست، اخالق، فعالیت محیط

آن گونه که در بخش نظري پژوهش مطرح . جوامع محلی را تحت تأثیر قرار می دهند

هر اندیشمند یا . شرکت وجود ندارداجتماعی  مسؤلیتگردید، هیچ تفاهمی در مورد 

اجتماعی  مسؤلیتهاي خود به تعریف و عملیاتی کردن  شرکتی بر اساس استراتژي

در همین زمینه شاید اولین قدم در راستاي عملیاتی کردن این مفهوم ؛ تدوین . دپرداز می

اجتماعی شرکت توسط صنعت نفت و گاز با مشارکت اجتماع محلی  مسؤلیتاستراتژي 

صنعت نفت و گاز جهت تدوین استراتژي . دباشنکند  اي محیطی که در آن فعالیت میبر

باست درك کاملی از شرایط اجتماع محلی قبل از حضور صنعت اجتماعی می مسؤلیت

آگاهانه تصمیماتی تا تواند به صنعت کمک کند  چنین درکی می. و بعد از آن داشته باشد

  . ا به شکل موثري پیاده نمایندهاي خودشان ر بگیرد و سپس استراتژي

اجتماعی شرکت، از دیگر اقدامات مفیدي است که  مسؤلیتمداخله آموزشی در 

تواند در نهادینه شدن  زمینه ساز تغییر نگرش کارکنان صنعت در این مورد است و می

 مسؤلیتتوان گفت  می. اجتماعی صنعت نفت و گاز کمک قابل توجهی نماید مسؤلیت

اجتماعی به کارکنان  مسؤلیتهاي  ی حداقلی صنعت نفت، ارائه آموزشاجتماعی شرکت

  . و مدیران صنعت است

اجتماعی شرکت در  مسؤلیتاصالح و مناسب سازي ساختار و اجراي -

اجتماعی  مسؤلیتهاي اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت جهت اجراي به موقع  شرکت

  .شرکت توسط صنعت نفت و گاز در جوامع پیرامونی

هاي  اجتماعی شرکت براي رشته مسؤلیتعنوان  بااختصاص دو واحد درسی -

هاي مرتبط با صنعت نفت و گاز، به فهم بهترمدیران و  ویژه رشته فنی و مهندسی به

  . کارشناسان در این مورد کمک خواهد کرد
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ها،  سیاست گذارياجتماعی صنعت نفت و گاز در مسؤلیتنهادینه کردن -

هاي اصلی و تابعه به طور  اي وزارت نفت به طور کلی و شرکتعملیات و راهبرده

 مسؤلیتهاي  اختصاصی، ایجاد بخشی در تارنماي هر شرکت جهت درج گزارش

هاي  در خصوص اجتماع پیرامونی شرکت) گزارش پایداري شرکت(اجتماعی شرکت 

وم طوري که دسترسی براي عمبویژه در حوزه جامعه محلی  وابسته به وزارت نفت به

اجتماعی  مسؤلیتفراهم باشد که مقدمات چنین کاري قبل از هر چیزي این است که 

  .شرکت از اجزاي درونی استراتژي اصلی آنان باشد

اجتماعی شرکتی تا حدود زیادي به توسعه پایدار ارتباط دارد که به  مسؤلیت-

تواند موارد  می گردد، اقدام در این زمینه زیست بر می اهداف اقتصادي، اجتماعی و محیط

  .اجتماعی شرکتی تعیین کند مسؤلیتها در حوزه  کلی را براي سازمان

پیشگیري از آلودگی بیشتر توسط صنعت در محیط طبیعی منطقه با نئوفلرینگ -

  .ها و ایجاد محیطی سبز براي جامعه محلی  از قبیل درختکاري کردن پاالیشگاه

س نسبت به تأثیر تصمیمات و هاي مستقر در منطقه پار پاسخگویی شرکت-

ویژه در پیامدهاي منفی؛ آشکار، شفاف  زیست و اقتصاد به ها بر جامعه، محیط فعالیت

ها مسئول است را به صورت  هایی که نسبت به آن باشد یعنی  تصمیمات و فعالیت

برابري  و شفاف بیان نموده و اخالقی رفتار نماید و  بر اصول اخالقی صداقت، درستی

  . ورزد کیدأت
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