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Abstract 

The trend of pollutant industries as a new and voluntary regulatory tool has increased due to 

ineffectiveness governmental regulations and their weaknesses in improving the 

environment. The oil and gas industry is no exception. the aim of this study is to explain the 

environmental issues of petroleum companies as one of the most environmental and 

environmental issues that companies are fully independent or they attempt in cooperation 

with the government to regulate their activities from the environmental point of view. In 

addition, the measures taken by international and international law, government and other 

stakeholders in the support and leadership of the companies will be mentioned. The 

research findings indicate that petroleum companies will be able to improve the 

environment and oil industry subject to acceptance of responsibility and the use of self-

regulatory instruments as well as an observer such as the industrial community that meets 

the company's activities in accordance with the set-out rules. 

Keywords 

Corporate social responsibility, Code of conduct, Standardization. 

                                                                                                                            
* Corresponding Author, Email: elham.hassani92@ut.ac.ir 

Email:%20elham.hassani92@ut.ac.ir%20


 

 

  

 

 در صنعت نفت و گازها  محیطی شرکت زیستخودتنظیمی 
 3، الهام حسنی2علی مشهدی ،1بالویمهدی  ،1نسب محمد ساردوئی

 ایران پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، حقوق،دانشکدة دانشیار،  .1
 حقوق، دانشگاه قم، قم، ایراندانشکدة ، دانشیار .2

 قم، ایران فارابی دانشگاه تهران،حقوق، پردیس دانشکدة ارشد،  کارشناس .3

 (16/01/1400 تاریخ پذیرش: ـ 17/04/1399 )تاریخ دریافت:

 چکيده

امروزه بـا عـدک رـارایی ماـررا      ، یگذار قاعدهداوطلبانة و  یک ابزار نوینمنزلة  به ،یطیمح ستیزخودتنظیمی به صنایع آالینده  گرایش
هدف  .و صنعت نفت و گاز نیز از این امر مستثنا نیست است افتهی شیافزا ستیز طیمحرسمی دولتی و نااط ضعف آن در بهبود وضعیت 

ی ابزارهـای  و بررسی یطیمح ستیزیکی از انواع خودتنظیمی منزلة  بهنفتی های  شررت یطیمح ستیزخودتنظیمی  از این پژوهش تبیین
دارند.  یطیمح ستیزهای خود از منظر  فعالیت یمندساز قاعدهسعی در ها  دولتمستال یا با همکاری  رامالً صور  بهها  شررت است ره
دهنـد   انجـاک مـی   هـا  شررت و هدایت تیحما در نفعان و سایر ذی ،ها ، دولتای و عمومی حرفه المللی نهادهای بینره اقداماتی  همچنین
و استفاده از ابزارهای خودتنظیمی و  های نفتی در صور  پذیرش مسئولیت های پژوهش حاری از آن است ره شررت یافته .شود میبیان 

تواند باعـ  بهبـود    می ،ارزیابی رند شده هیتهمطابق با قواعد های شررت را  ره فعالیت ،های صنعتی همچنین داشتن ناظری مانند انجمن
 شود.نفت  و صنعت ستیز طیمحوضعیت 

 واژگانکليد

 .ها رد رفتاری، مسئولیت اجتماعی شررت ،یاستانداردگذار
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 مقدمه

به  سهر    یهیو تنب یاجبار یها نقش روش ،ها حوزه ریمانند سا ،و گاز صنعت نفت یگذار هقاعددر 

 یهها  روش یریکهارگ  با به   عیصنا شده است. دهیب  چالش کش دیجد یها یاستراتژ جادیآمده و با ا

 .شهد  ینمه مناسبی نیز حاصل نتیجة و  دادند یخود را از دست م یتوسط دولت خودمختار یمیتنظ

 .روند یدولت فراتر م یو قانون یشد ک  از کنترل اقتصاد یینهادها جادیباعث ا شدن یجهان ةتوسع

 یطه یمح ستیزقواعد تهیة برای  یواقع تالش در و گاز نفت های شرکت یطیمح ستیز یمیخودتنظ

مختله    داران و سهها   نفعهان  یذی همکهار  ازمنهد یکه  ن  استهای نفتی  توسط شرکت خودساخت 

در  یمیمشهاب  خهودتنظ   و گهاز  در صنعت نفهت  یطیمح ستیز یمیخودتنظ قیمصاد است. صنعت

 هها  یمیخودتنظ ریسا بااین صنعت در  یطیمح ستیز یمیک  خودتنظ یتفاوت اما .ستها حوزه ریسا

چه    دارنهد و  یفرامل تیماه ،دو هر ،و گاز و صنعت نفت یطیمح ستیاست ک  مسائل ز نیدارد ا

 لیتشک آن ستیز طیمحو  صنعت نفت ةنیزمدر  یردولتیو غ یفرامل یها ها و سازمان انجمن اریبس

 نیه که  ا  یقواعد ،نیبنابرا. های نفتی دارند قواعد توسط شرکتتهیة ک  نقش مهمی در  است شده

مطهر    یالملله  نیبه  یو با عنوان مقهررا  خصوصه   است یمیجزء خودتنظ زین کنند یم  ینهادها ته

در صنعت  یطیمح ستیز یمیخودتنظ یبررستوصیفی ب   ه با روش تحلیلینوشتار  نیا در .شود یم

 یمیخهودتنظ تعریه    ،یطه یمح سهت یز یمیصنعت ب  خودتنظ شیمؤثر در گرا عوامل، و گاز نفت

 منظهور  به   روش نیه ا بیه و معا ایه مزاو و ابزارهها   ،و گهاز  نفهت های فعال  شرکت یطیمح ستیز

 1.پردازیم صنعت نفت و گاز می ستیز طیمحدر بهبود وضعیت  آنشناسایی بهتر 

 در صنعت نفت و گاز 2یطيمح ستیزخودتنظيمی 

  عملیاو   عاطهور   ب  صنعتی یها تیفعال ناخوشایند راهثآ روهظه اهبو  دییالهم خیرا نقر نیمةاز 

 ینگرزبا ب را  ننساا ک  مدآ دجوو ب  دموجو ندرو مةادا ةراهه بدر ییهها  ینگران ص،خاطور  ب  نفتی

                                                                                                                            
، تهران، میزان، حقوق نفت و گازعبدالحسین شیروی،  ←جهت مطالعة بیشتر دربارة ضوابط الزامی حقوق محیط زیست  .1

 .562، ص 15، فصل 1395

2. environmental self-regulation 
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که    یا گونه    ب  ،یصنعت یها تیفعال تیهدا ،نیبنابرا .شتوادا ستیز طیمح با ردبرخو سیاستدر 

راد و  یمهؤمن ) رسهد  یب  نظهر مه   ریناپذ داشت  باشد، اجتناب ستیز طیرا بر مح بار انیآثار ز نیکمتر

 (.116: 1395 همکاران

بهر  هها را سهالیان طهوالنی     شرکتآالیندة های  مخرب فعالیتآثار ک  مسئولیت کاهش  ها دولت

نداشهتن  و  ها ب  رعایهت قهوانین و مقهررا     ب  دلیل عد  موفقیت در اجبار شرکت ،اند داشت  عهده

را به   مههم  ، تمایهل دارنهد ایهن    یگهذار  قاعدههزینة بار  شیافزاقواعد مناسب و تهیة تخصص در 

فقهط  نهادههای خهودتنظیم باشهند و     ةکننهد  نهادهای خصوصی واگذار کنند و خود ناظر و حمایت

در  امزیه لیو که   طور همان ،. امروزهنکندحاصل  نتیجة مناسبیزمانی ورود کنند ک  خودتنظیمی نیز 

ی از خارج یب  فشارها یپاسخ منطق عتدر صن یمیخودتنظ یها میظهور رژ»کرد،  انیب 2۰۰۴سال 

در یک (. Ahmad & AbdGhadas 2011: 150-151.« )است ستیز طیمحصنعت و  نفعان یذسوی 

هها   خودسامانی گروهی از بنگاه»است از  عبار ی در صنعت طیمح ستیزخودتنظیمی کلی تعری  

ی از اصهول و ضهوابط   ا مجموعه  ههای مقهرر و    مربوط ب  یک صنعت ک  فعالیت خود را بها روش 

 غالبها  هها   گهروه هها در   . عضهویت بنگهاه  دهند یمانجا   یطیمح ستیزخودساخت  متناسب با شرایط 

 «.شهود  قانونی یا هنجاری در پیوستن ب  صنعت نیز الهزا   لحاظ ازاما ممکن است  است؛ داوطلبان 

(Self-Regulation I 2015: 11.) کیه   آن موجب  ب یندی است ک  افر» :استتعریفی دیگر آمده  در 

و قهوانین و اسهتانداردهایی    شود یمی تنظیم ا حرف ی صنفی و ها  یاتحادیا  ها بنگاهصنعت از طریق 

نهادههای  ة عههد بهر  همچنین نظهار  بهر اجهرای ایهن قواعهد       .کند ها اعمال می را بر رفتار شرکت

(. Gupta & Lawrence 1983: 417) .«مهوارد خهاص   درمگهر   ؛خودتنظیم است ن  نمایندگان دولت

ههای   اله ( شهرکت   دهند: میارائ  دو گروه را ی در صنعت نفت و گاز میخودتنظتعاری   نیبنابرا

هاسهت و فعالیهت    از انجمن مؤثرتربیشتر و  عموما ها  شرکت اقداما  نفت و گاز ک حوزة فعال در 

 هاست دهی ب  فعالیت شرکت جهت منظور  ب  شتریبها  انجمن

از طهرق   1هها  اجبهار شهرکت   ؛املشه هها   فعالیهت آن  ی ک الملل نیبهای صنفی ملی و  ب( انجمن

                                                                                                                            
1. coercive forces 
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ها به    و استانداردسازی و الزا  شرکت 1هنجاری استفاده از نیروهایو  اقداما  پایدارمختل  برای 

قواعهد  تهیة ها در  ب  معنی همکاری با شرکت 2و در آخر استفاده از نیروهای متقارن ها آنپیروی از 

ایجهاد خهودتنظیمی در    ههد   بها ها  انجمن .(0) (Gunningham&rees.1997.367-387)تاس است

راهبهری اقهداما  الز  بهرای توجه  به       وظیفة  واقع دردهند و  ها این اقداما  را انجا  می شرکت

ی در صهنعت ناشهی از یهک سهری     طه یمح سهت یز. خودتنظیمی اند گرفت   عهده بررا  ستیز طیمح

مثابهة    به  هها آن را   و انجمن ،ها است ک  باعث شده است دولت، جوامع، شرکتو حقوق ا مفاهیم 

 ک  عبار  است از: رندیبپذ ستیز  طیمحمندسازی و حفاظت از  قاعدهدر ابزاری 

 رسهما  انسهان   1973اسهتکهلم  اعالمیة ک  بر اساس اصل دو   ،سالم ستیز  طیمحال ( حق بر 

و  حاضهر و آینهده را بهر عههده دارد )کریمهی      برای نسل ستیز طیمحمسئولیت حفاظت و بهبود 

عههدة  عالوه بر آنک  بر  ،سالم ستیز طیمحاساس این اصل حق بر  بر (.576 :1396 یمدن یموسو

مستقل مسهئول بهبهود    طور  ب انسان را  ،است ،مرد در مقا  نمایندة  ،یالملل نیبو نهادهای  ها دولت

توان ب  اشهخاص حقهوق    می میرمستقیغ صور   ب داند. این اصل را  می ستیز  طیمحدر وضعیت 

 منظهور   ب تمهیداتی  دیباند و ا ی مخرب خود مسئولها تیفعالابر خصوصی مرتبط ساخت ک  در بر

 های خود بیندیشند. پیشگیری از آلودگی فعالیت

 اجتمهاعی و در  یها واحهد  اشاره دارد ک  شرکتمهم ب  این  3ها شرکتب( مسئولیت اجتماعی 

باید ب  نیازههای اجتمهاعی پاسهخ دهنهد تها رشهد و توسهع  یابنهد.          نقش نهاد اقتصادی هستند ک 

مثبتهی بهر جامعه      ریتهأث گیرد و اگهر   می ریتأثو از آن گذارند  می ریتأثها در تعامل اجتماعی  شرکت

الگهوی   قهرار دادن با مبنا فقط این مسئولیت  اعمال مثبت داشت  باشد. ریتأثتواند انتظار  گذاشت می

مستلز  اقداما  فراتر از قانون و پیوند منافع  . زیراار خودتنظیمی ممکن استراهبری شرکتی و ابز

 (.Miljenović et al. 2015: 11) است ستیز طیمحبا جامع  و 

                                                                                                                            
1. normative forces 

2. mimetic force 

3. corporate social responsibility 
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 ها شرکتی طيمح ستیزخارجی بر خودتنظيمی  بازیگران ريتأث

ب  اهدا  خود اسهت و انتظهار    دنیتحقق بخش یرو ب  باال و در پ کردیرو کی یمیگرچ  خودتنظا

 با ها تیانطباق فعال ،یدوست نوع ،یهد  مال مثال در خود شرکت باشد ) یتیفعال نیچن ةزیانگ رود یم

 تواننهد  یشرکت م یداخل ةهستند ک  خارج از حوز یعوامل ،(و ... ،فرهنگ سازمان، فشار کارمندان

 .شود یداده م حیاختصار توض ک  ب  بگذارند ریعمل تأث نیبر ا

مقررا  با  بدین ترتیب ک  ؛ها نقش دارد اولین بازیگری است ک  در خودتنظیمی شرکت  دولت

 یگهذار  قاعهده  به  را هها   شهرکت کنهد   مهی سهعی  خهود   1عمهومی داوطلبانة های  ی یا برنام ا توسع 

هها بها    هها شهرکت   نوع از برنام  نیا در. (blanc & Boncori 2019: 8-9) 2تشویق کندی طیمح ستیز

و  قیه تحق ةارانیدر قالب  یاقتصاد یایند و در عوض از مزاا دولت موافق از سویشده  اهدا  ارائ 

 منهد  آموزش بههره و (، یطینشان مح کیشهر  )استفاده از ی در طراحی مقررا ، توسع ، کمک فن

در جههت انطبهاق بها اههدا       هها  دولهت  نیهمچنه  (.Ruhnka & Boerstler 1998: 317) 3دشون یم 

 :Self-regulation I 2015) کمک کننهد  ها شرکتب   ۴اسناد راهنمارائة ا با اقداماتی مانند ،شده نییتع

نفتهی بهر   ههای   شهرکت ی طیمح ستیزاصلی در خودتنظیمی ة فیوظ چند ها دولتی کل طور  ب  .(14

                                                                                                                            
1. public voluntary programs 

صور    اجبار ممکن است ب  نیکند ک  ا لیها تحم را ب  شرکت یگذار قاعده تواند یم یاجبار نیقوان قیگاه از طر دولت  .2

به    ا یه بازگشهت مال  ایه سهخت   نیبه  قهوان   دیه تهد قیه از طر میرمسهتق یصور  غ  ب  ایقانون باشد  قیاز طر میمستق

 یو در برخ «توافقا  مذاکره»با عنوان  یگذار نوع قاعده نی. ااند نداشت  یمناسب یطیمح ستیک  عملکرد ز ییها شرکت

داشت   یگذار اقدا  در جهت قاعده یبرا یلتمای آنک  بدون ها ک  شرکت یمعن نیبد ؛مطر  شده است «ثاقیم»کشورها 

دارد. امها در ایهن    زیه ن «یاجبهار  یمیخهودتنظ »ک  عنوان  شوند، یگوناگون اجبار م های وهیباشند از طر  دولت و ب  ش

 .Börkey et alها مد نظر است و آن مهورد از موضهوع بحهث خهارج اسهت )      پژوهش تنها اقداما  داوطلبانة شرکت

1998: 9-10). 

3. Ul environmental natural gas  سهت یز  طیسهازمان حفاظهت محه    نیاست ک  به  یعموم ةداوطلبان ةاز برنام یا نمون 

 ا یه برنام  کاهش انتشار متان در طهول عمل  نیهد  از ا است. شده  لینفت و گاز تشک عیو صنا کایامر ةمتحد  اال یا

به  خهدما  و    یطه یمح سهت یز یهها  برچسهب  ، برنام نیصنعت نفت است. در صور  کاهش انتشار متان بر اساس ا

 (.eclabelindex.comد )رگی یتعلق م کنندگانشان نیو تأم ینفت های محصوال  شرکت

4  . guide documents 
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به    2هها، تفهویو وظهای  قهانونی     مقررا  با صنایع و شهرکت تهیة در  1همکاری :گیرند عهده می

هههای خههودتنظیم.  از طههر  ۴اقههداما ، حمایههت ضههمنی 3نهادهههای خههودتنظیم، حمایههت و تسهههیل

یها   5جانبه   تحهت عنهوان تعههدا  یهک     مستقل از دولت کامال  صور   ب خودتنظیمی ممکن است 

 ها بنگاهود هد  توسط خ سو با همی طیمح ستیزشامل تعیین قواعد  ؛انجا  شود 6مراقبت مسئوالن 

ها نیز ب  دلیل  برنام  نیااقداما  متوج  خواهیم شد ک   گون  نیاب  با توج   ،لکن .یا انجمن صنایع

 اقهداما  وجهود دارد  همهة  دولهت در  سهایة   اسهت و دولتهی بهوده   ة رانیگ سختترس از مقررا  

(Börkey et al. 1998: 9-10.) 

اقهداماتی در جههت    منظهور   ب خود را یا داوطلبانة های  و برنام  یطیمح ستیزها اهدا   دولت

که    ،Natural Gas STAR برنامهة مانند کاهش انتشار گهاز متهان در    ،دهد ارائ  می وهوا آبتغییرا  

هایی برای پیشهگیری از   یا برنام  ،استکرده  ارائ های نفتی  مریکا ب  شرکتا ستیز  طیمحسازمان 

 ،امریکها  سهت یز طیمحسازمان حفاظت از  5۰/33برنامة مانند  ،کنند میتهی   یطیمح ستیزآلودگی 

و  درصد )هد  اصهلی(  5۰تا  سپس )هد  موقت( و درصد 33ک  پیشگیری از آلودگی را ابتدا تا 

 Börkey et) اهدا  برنام  در نظر گرفت  استمنزلة  ب  یطیمح ستیزخالقانة ها  با استفاده از روش

al. 1998: 51.) 

ههای   سهازمان  گهذارد  یمه  ریتهأث های نفتی  ی شرکتطیمح ستیزنهاد دیگری ک  بر خودتنظیمی 

هها نقهش خهود را بهر بهبهود       در طول سال یردولتیغ یها سازمان .هستندمدنی جامعة غیردولتی و 

 یطه یمح سهت یز یمیها در خودتنظ سازمان نیا نقش .(Ehsan 2013: 4) اند ثابت کرده ستیز  طیمح

 ی،ردولته یغ یهها  و سازمان یخصوص یها شرکت ةمذاکرمنظور   ب  زگردیم لیتشک از: است  عبار 

انجا   ،یتیریمد یها ستمیس یو اجرا یدر مورد طراح یخصوص یها و مشاوره ب  شرکت مشارکت

ها  پروژه یگسترش نظار  عموم ،ستیز طیمحاز حفاظت  ةنیزممحور در  پژوهش یها پروژهدادن 

                                                                                                                            
1  . co_regulation 

2  . delegated 

3  . facilitated 

4  . tacit 

5. Unilateral commitments 

6. Responsible care 
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 نهان یعهد  اطم  جادیا قیاز طر عیکردن فشار بر صنا وارد (.Arts 2002: 31) یطیمح ستیو مسائل ز

 یالملله  نیبه  یها و گزارش ب  دولت و سازمان عیصنا گون  نیشهر  ا حسن بردن نیدر مرد  و از ب

دادن به  جوامهع    یآگهاه ی، طه یمح سهت یمنظهور بهبهود عملکهرد ز     به   سهت یز  طیحفاظت از محه 

 یهها و کهم کهردن سهطح تقاضها      شهرکت  نیه ا یطه یمح سهت یز یها سکیر در زمینةکننده  مصر 

 یاز سهو  نامه   یگهواه  یهها  ستمیس یو اجرا یطراح ،(Graham & woods 2006: 872) محصوال 

 یدهه  گهزارش  و شیها در پا قادر ساختن آن   منظوربها  کمک ب  شرکت یبرا یردولتیغ یها ارگان

ها عمومها    شرکت (.118 :1396 )قدیمی شرکت یها تیفعال محیطی زیست آثاراعتماد   معتبر و قابل

و  1اورلتیزکهی . شهوند  یمواج  مه  یطیو مح یمقررا  اجتماع میتنظ یبرا نیز گذاران  یبا فشار سرما

 طهور   به   یطه یمح سهت یزاین قضی  را مطر  کردند ک  مسائل اجتمهاعی و   2۰۰2در سال بنجامین 

یی بوپهال در  ایمیشه  ةحادثه چند روز پس از  (.Soppe 2009: 7) مستقیم با ریسک مالی مرتبط است

  ر معهامال شرکت نفتهی د درصد از ارزش سها   یمشخص شد ک  حدود س ،198۴ در سال ،هند

خود ب  حداکثر کردن سود و بهازده   لیدر جهت تما گذاران  یسرما نیبنابرا   است.کاهش یافتسها  

حهد    تا چ یطیمح ستیو ز یها ب  عوامل اجتماع ک  شرکت کنند یحاصل م نانیاطم یگذار  یسرما

اطالعها    یگهزارش و افشها   ةارائه هها به     وادار کردن شرکت قیاز طر گذاران  ید. سرمانتوج  دار

به    شیهها در گهرا   شهرکت  یبهرا  یا زهیه مسئول انگ یب  نهادها یطیو مح یعملکرد اجتماع دربارة

 .(Graham & woods 2006: 871-872) کند یم جادیا یمیخودتنظ

به  دلیهل    ،کننهد  های نفتی ایفا مهی  پروژهاجرای ک  نقش مهمی در  ،ی نفتیها شرکتسهامداران 

قهدر   و  یرأاغلهب بها اسهتفاده از حهق      و دهیدنگرانی از افت قیمت سها  یا ریسک عهد  سهو  

 هها  در پهروژه  یطیمح ستیزنکا  رعایت  منظور  ب قواعد تهیة قدر  سیاسی بر  بعضا اقتصادی و 

را تشهویق و در مهواردی اجبهار به  خهودتنظیمی       هها  شهرکت مستقیم  صور   ب و  گذارند تأثیر می

 (.Alshehhi et al. 2018: 15)کنند  می

که  سههامداران   امریکها  صندوق سهبز   مثل ،اند شده جادیا نیز ستیز  طیمحهای سازگار با  صندوق

                                                                                                                            
1. Orlitzky 
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و  سهت یز  طیمحه ههای سهازگار بها     تا در شهرکت سپارند  میها  خود را ب  این صندوق نظر موردمبالغ 

قهرار  مالی نیز گاه از طریهق   مؤسسا  1.گذاری کنند غیرمستقیم سرمای  صور   ب ریسک  همچنین کم

و الهزا  به  اعمهال     یطیمح ستیزقواعد تهیة و گاه با  ستیز طیمحها با  شرط سازگاری فعالیت دادن

هها تبهدیل    بهرای شهرکت  ناپهذیر   باجتنا الزامی ها خودتنظیمی را ب   پرداخت وا  منظور  ب ها  کردن آن

ههای   است ک  شهرکت  2IFC مالی تحت نظر مؤسسا های خوب در این مورد  ی از نمون کی .کنند یم

 (.Rigas 2017: 17) ندا مؤسسا قادر ب  دریافت وا  از  3با رعایت اصول استوافقط نفتی 

 ها شرکت یطيمح ستیزانواع ابزارهای خودتنظيمی  و ،کاربرد تعریف،

ههای   انجمهن  ؛نهد ا اعمال  قابلاز دو طریق در صنایع آالینده  یطیمح ستیزشد ک  خودتنظیمی گفت  

مندسهازی   قاعهده بهر  هها   شهرکت  ةاجبارکننهد مشوق و گاه نیهروی  در نقش ای صنعت اغلب  حرف 

 به  کننهد اقهدا     اصلی را در خودتنظیمی ایفا مهی ها ک  نقش  و شرکتگذارند  اثر میهایشان  فعالیت

 کنند. ای صنایع می های حرف  انجمنة شد لیتحمدر چارچوب قواعد تهیة گذاری مستقل یا  قاعده 

د که  در  نه کن از ابزارهایی استفاده مهی  یگذار قاعده جهتمحیطی  نظیم زیستخودت های شرکت

 شوند: می میتقسطبق  چهار 

در  یاخالقه  یکهدها (. یطه یمح سهت یزو اخالقی و رفتاری داوطلبانة  )کد ابزارهای رفتارگرا. 1

شده در اخهالق   )مشخص یاصول اخالق قیو تلف جهت مدیریت اخالقهستند  یابزار عیمفهو  وس

 جهاد یا یبرا یرفتار یکدهاشرکت.  ةروزمر یها تیدر فعال یاخالق ی( با هنجارهایا قانون ۴یصنعت

                                                                                                                            
1. Greenamerica.org 

2. International finance corporation: https://www.ifc.org/ 

3. equator principles 

خود  یتا اصول و قواعد اخالق دهند قرار ها شرکت اریو در اختکنند   یته عیصناهای  انجمن را یاخالق یک  کدها یزمان .۴

اسهت که     نیصنعت ا ی توسطمیخودتنظ یها گا  نیاز اول یکی. ردگی یشکل م یکنند اخالق صنعت میآن تنظ یةرا بر پا

و بهر اسهاس آن عمهل     کنهد  و بنا  یتعر یصنعت یاخالق یها از اصول و روش یا از مجموع  یچارچوب هنجار کی

 تیه نها در یخاص و متفاو  دارند. اخالق صنعت یدر آن محتوا ریدرگ عیصنا ةگسترد  ی. هنجارها با توج  ب  طدکن

بهبهود در   یریگ اندازه تیقابل ،رفتار درست در صنعت یبرا والگ ةارائ لیک  ب  دل دهد یارائ  م یرچوب هنجارچا کی

بلکه    ،کنهد  ینمه  کته  یرا د یخاصه  یهة رو شهود  یمه  انیب یک  در اخالق صنعت ییواقع کدها در را ایجاد می کند. رفتار
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رفتار مهورد انتظهار از     یکدها با توص نیا .شوند یم جادیااخالقی  ه یرفتار تجار یها دستورالعمل

 یاسهت بهرا   ییشرکت راهنما یو اصول اخالق یارتباط با اصول تجار یکارکنان صنعت و چگونگ

رفتهار بهر    یکهدها  نینقو ا .شوند یم رو ها روب  روزمره با آن یها تیفعال نیک  در ح یموضوعات

باعث اخهراج   ای ی  است و ممکن است منجر ب  اقداما  انضباطمختل  متفاو یها اساس شرکت

رفتهار در   نیتهر  یو اخالق نیتر یقانون ةارائرفتار  یکدها یشود. هد  اصل دیدر صور  نقو شد

فرهنهگ   نیهی شهرکت و تع  اصلی یها ارزش تیتقو یرفتار یکدها نیا یاصل تیمز است.صنعت 

 (.Keller 2018: 19) است حیصح

سیسهتم   ک  بر ،ها ب  معنای نوین ابزارهای رفتارگرا با اعمال مسئولیت اجتماعی شرکت واقع در

قواعد صریح ماننهد کهدهای رفتهاری داللهت      ةحاکمیت خصوصی توسط بازیگران غیردولتی و تهی

یکهی از انهواع کهدهای اخالقهی و رفتهاری کهدهای        .(Szegedi 2011: 4) کند، متهراد  اسهت   می

به    یطه یمح سهت یز کهد گیرنهد.   اخالق و رفتار جهای مهی  ی ها نام  نییآک  در است  یطیمح ستیز

 از بلکه   هها  شهرکت  از طریق تنها ن ک   شود یگفت  م کننده توسط هر بخش آلوده شده انجا تعهدا  

ماننهد   نفهع  یذیها بهازیگران    ،هها  شرکتنمایندة های  سازمان، ها دولت ،یردولتیغ های سازمان قطری

 به  اسهت که     ییماست کهدها  نظر مداما آنچ   .شوند یم  یته زین یا نهادهای مالیهای بیم   شرکت

 .شوند یم  ها تهی توسط شرکت  بجان کی صور  

معیارها و شاخص و  شامل اصول است یسنداستاندارد  .(یاستانداردساز) گرا یفنابزارهای . 2

حاصل شهود که  مهواد، محصهوال ،      نانیتا اطم ردیقرار گ استفاده موردمداو   طور  ب  تواند یمک  

دسهازی  استاندار .(Evan A. Peterson JD 2012: 9) نهد ا متناسهب بها اههدا    و خهدما    ،نهدها یفرا

 نایعصه  نیه ا یرا برا ییایمزا تواند یماین ابزار تهیة در  بخش خصوصی و مشارکت یطیمح ستیز

و  یو کاهش مقررا  دولت ندهایفرا و خدما  و کاال تیفیب  بهبود ک توان یم ها آن از کند ک  جادیا

های خهودتنظیم اغلهب    شرکت .(UNIDO 2006: 9) ی اشاره کردریادگیو  یساز شبک  یفرصت برا

                                                                                                                            
 خود استفاده کنند یها  یقواعد را در رو نیا خواهد یها م است و از شرکت یعموم یاز اصول و استانداردها یساختار

(Gunningham & Rees 1997: 376.) 



328 1400پایيز و زمستان  ،2 ، شمارة18دورة ، حقوق خصوصی  

 

تهی   (المللی عمومی نهادهای بین ،ای های حرف  ها، انجمن )دولت ک  شخص ثالثرا استانداردهایی 

 .گیرند ب  کار می یا با تغییرا  مطابق با شرایط خود نا یع کند می

بهبهود   یبهرا  جانبه   کیه تعههد   کگواهینام  ی .)گواهینام  و برچسب( یرسان اطالعابزارهای . 3

 آثهار و بهوده   دهیه چیپ ینهدها یفرا یخهود دارا که   ) هها  و شهرکت اسهت   یطه یمح سهت یعملکرد ز

 ةنامه  یگهواه دولهت   قیتشهو  قیه از طر ایه طهور مسهتقل     ( به  کننهد  یم جادیخاص ا یطیمح ستیز

 تیه فیهها و ک  شهرکت  یهها  تیه فعال دأییه تواقهع   در نامه  ی. گواهکننهد  یمه   یه را ته یطه یمح ستیز

ی یهها  گواهینامه   (.Meidinger 2001: 10163-10166است ) یطیمح ستیز آثارنظر  محصوالتشان از

ههای   طهر  شهوند تحهت عنهوان     تهیه  مهی  هها   توسهط شهرکت   یطه یمح سهت یزدر پی اقداما   ک 

یها اسهتانداردهای    شهده   یتهبا کدهای رفتاری در انطباق  ها ک  شرکت  شوند مطر  می 1خودگواهی

 ند.نک ، این گواهینام  را برای خود صادر میرفتار

بهرای   صهنایع هایی است ک   عالمت تجاری بخشی از سنت غنی و از شیوه بقالها در  برچسب

که    ،محیطهی  ههای زیسهت   برچسهب  انهد.  توسع  داده دشدهیتول اطمینان خریدار از صحت محصول

 د.نه با توج  ب  ماهیتشان ب  کیفیت محصول یا فرایند تولید اشهاره دار  ،های نسبتا  نوینی هستند طر 

تواند موقعیت خود را در بازار وسهعت بخشهد و از    هایی است ک  شرکت می این روش یکی از راه

 (.de Boer 2003: 255) شوداعتبار بیشتری برخوردار 

قههرارداد اسههتاندارد متنههی  (.3، مجههوز اجتمههاعی2)قههرارداد اسههتاندارد ابزارهههای قههراردادی. ۴

 و تعیین مهوارد نقهو قهرارداد    از طرفین،یک  شده است ک  میزان حقوق و تعهدا  هر تهی  ازپیش

 عمومها   و (6۴ :1378بینی کرده اسهت )شهیروی    و جزئیا  مبسوط آن را پیش ،ضمانت اجرای آن

افزایش سهرعت   منظور  ب ک  کنند  میتهی   آن را ها نیز صنفی و در بعضی مواقع شرکتهای  انجمن

ابهزاری  مثابة  این استانداردها ب  .ندا  قرار گرفتمورد استقبال زیادی  ها ن یهزانعقاد قرارداد و کاهش 

 دررا خواهند قوانین داخلهی کشهور    ها نمی زمانی ک  شرکت .برای خودتنظیمی کاربرد زیادی دارند

                                                                                                                            
1. self_certification 

2. standard contract 

3. social license 
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های خاص اجرا کنند گهرایش به     زیست ب  دلیل ناقص بودن یا پوشش ندادن موضوع محیطزمینة 

زیست حتی   منظور حفاظت از محیط  توانند قواعدی را ب  راحتی می ک  ب  ،تنظیم این نوع قراردادها

و  یداد اجتماعقرار کی یاجتماع مجوز یابد. افزایش می ،فراتر از الزاما  قانونی دولتی فراهم کنند

 نیصور  ک  ا نیب  ا ؛دهد یها م را ب  شرکت تیفعال ةادامشروع و  ةاجازمداو  با جامع  است ک  

 یضهمن  نیاز قوان یا انطباق با مجموع  قیخود را از طر یها تیفعال یاجتماع یها سکیها ر شرکت

هها و انتظهارا     متشکل از خواست  یمجوز اجتماع .دنکن یم تیریسهامداران مد از سویشده  اعمال

مجوزهای اجتماعی با مجوز قانونی در تضهاد   سهامداران است. دأییتو  رشیجوامع از صنعت و پذ

نیسهت.   اعطا  قابللمس و نانوشت  است و توسط مقاما  رسمی سیاسی یا حقوقی  رقابلیغاست و 

ک  قبل از شروع ههر فعهالیتی بایهد    شوند  دار تلقی می مجوزهای اجتماعی یک فرایند ادام  واقع در

   (.brandle et al. 2016: 5; Jasper 2006: 6) اخذ شوند

 در صنعت نفت و گاز فعالهای  شرکت یطيمح ستیز یميخودتنظ یابزارها
اسهتفاده  خهودتنظیمی   منظهور   به  صنعت نفت و گاز از ابزارههای گونهاگونی   در  فعال های شرکت

 .شود میبیان  لیتفص ب این ابزارها  بخشک  در این  کنند می

 (و رفتاری یکد اخالق)های نفت و گاز  ابزارهای رفتاری شرکت
اولهین شهرکت    و ظههور کهرد   یالدیم 192۰ ةدهدر نفت و گاز های  شرکتی اخالقی کدها نیاول

. شدندتر  ردهو گست شتریب این کدها تا امروزد ک  بوeni نفتی ک  کدهای اخالقی را تهی  کرد شرکت 

است ک  بر  1اخالقی اند آموزش کدها انجا  داده نیا یساز ن ینهاد یها برا ک  شرکت ییها تیاز فعال

 .کنهد  یمه  فها یها ا سازمان یاخالق فرهنگ جادیدر ا یشده آموزش نقش اساس انجا  قا یتحق اساس

و  یطه یمح سهت یزو  یاخالقه  یهها  تیشرکت توتال شامل مباحث مسهئول  یآموزش یها برنام  مثال 

 یاخالقه  یکهدها  یدارا ینفته  یهها  گفت امروزه اکثر شرکت توان یاست. م رانیمد یبرا یاجتماع

توسهط   شهده   یه ته )اصهول اخالقهی   یبر اساس اخالق صنعت ایکدها را  نیخاص خود هستند ک  ا

ک   اند کرده   یبر اساس قانون ته ای ک  بر گروهی با فعالیت یکسان حاکم است(مشترک  یها انجمن

                                                                                                                            
1. Ethics training 
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 کننهد  هها اسهتفاده مهی    نفتهی از تلفیهق آن  ههای   شهرکت درصهد از   52 شده انجا مطالعا   بر اساس

(Szegedi 2011: 6-8.) 

تر از استانداردهای اخالقی و حاوی فهرستی از رفتارها هسهتند که  در    کدهای رفتاری ماهیتا  دقیق

 نها   با رفتاری صنایع نفتی کدهای اخالقی وها اجتناب شود.  یا از آن شوندرعایت شرایط خاص باید 

هها   قهانون داخلهی شهرکت    صهور    ب و د نشو رفتاری تهی  میهای  نام  آیینو  وکار کسباصول کلی 

 تهوان اشهاره کهرد به      ها می از آند. نگیر های وابست  قرار می شرکتارکنان و کو  مدیرانة استفاد مورد

ک  شامل هنجارهای اخالقهی   2آرامکوخدما   رفتار شرکتنامة  آیینو  1شرکت شل وکار کسباصول 

و سایر اشخاص وابست  ب  این  دکنندگانیتولو  پیمانکارانو  رمجموع یزی ها شرکت یطیمح ستیزو 

صهنعتی  ههای   انجمنتوانند از کدهای مدل برخی از  کدهای خود میتهیة در ها  شرکت .هاست شرکت

تواند مبنهای تهدوین    و می است شده   یتعر یطیمح ستیزک  در آن رفتارهای مناسب مند شوند  بهره

است ک  کهدهای   (EI) 3انرژیمؤسسة این کدها اصول راهنمای  ازیکی باشد. ها  شرکتکدها توسط 

 ها ارائ  داده است. راهنمایی را در جهت تدوین کد اخالقی و رفتاری شرکت

رهنمهود و  ارائهة   دولتهی بها   نهادههای بهین  دهنهد   ک  کدهای مدل ارائه  مهی   یینهادها برعالوه 

و پردازنهد   مهی  یطه یمح سهت یزکد در جهت بهبود عملکرد تهیة ب  ها  ب  شرکت چارچوب رفتاری

سهازمان توسهع  و همکهاری اقتصهادی که        ماننهد ؛ اسهت  ناپهذیر انکار ها در تدوین کدها  نقش آن

 برای تدوین کدها ارائ  داده است. ۴های چندملیتی رهنمودهایی را ب  شرکت

برخهی از  کننهد.  تهی   خودشانکنند  میها اجرا  شرکت ک  را نیست ک  کدهایی گون  نیا همیش 

و   یه تههها به  صهنعت     شهرط ورود شهرکت  ة منزله   به  نفت و گاز کدهایی را  یا حرف  یها انجمن

هها اصهول    توسهط انجمهن   شده ارائ البت  کدهای رفتاری  .کنند می ها آنها را ملز  ب  رعایت  شرکت

  PILOT5انجمهن  دههد.  قرار میها  شرکتو کلیا  رفتار را در اختیار  ردیگ یم در برکلی رفتاری را 

                                                                                                                            
1. Shell Company Business Principles 

2. Saudi Aramco Supplier Code of Conduct 

3. energy institute 

4. guidelines for multinational enterprises - OECD 

5. PILOT (formerly the Oil and Gas Taskforce) facilitates the partnership between the UK oil and gas 

industry and government. https://www.gov.uk/government/groups/pilot, accessed on 28/6/2016 

https://www.aramco.com/-/media/downloads/working-with-us/become-a-supplier/saudi-aramco-supplier-code-of-conduct_en.pdf?la=en&hash=931ED21BF725B82CAEE7C5F0DDC7A66FC7904596
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ههای نفتهی    با همکاری دولت تاکنون س  نوع کد رفتاری ب  شرکت انگلستاندر صنعت نفت و گاز 

نفهت و گهاز    ةدکننهد یتول یالملله  نیانجمهن به   یکهدها همچنین  .در جهت پایداری ارائ  داده است
1(IOGP)، به    یابیدسهت  یرا بهرا  هها  وهیش نیآن بهتر یصنعت نفت است و اعضا یک  مجمع جهان

از  یا نمونه   گذارنهد،  ی... ب  اشتراک م و یاجتماع تیمسئول و تیامن و یطیمح ستیز یها شرفتیپ

مراقبت  ةبرنام دیگر از چنین کدهایی ةنمون کی 2.است یا حرف  ها توسط انجمن شده میتنظ یکدها

ههر کهد مراقبهت    به  اعضها   انجمن  نیک  در ا نا  دارد CMA3 تولید محصوال  شیمیاییة مسئوالن

 یبهرا دهنهد   تشکیل مهی را  یمتنوع یها کارگاهو  دهند میعمل است ارائ   15مسئوالن  را ک  شامل 

 شرفتیو پ یطیمح ستیز بهبود عملکردک  موجب  ییگذاشتن سازوکارها اریدر اخت و ارتباط اعضا

 (.King & Lenox 1998: 1-13) شود یم یطیمح ستیز تیریمد

و یها   هها  از طر  شرکت جانب  کیطور   ب  199۰تا سال  و گاز رفتاری در صنعت نفت یکدها

 یهها  شهرکت  یجنب  که  گهاه   نیانتقاد قرار گرفتند از ا مورد 199۰ ةده اما .دش یم یطراح صنایع

بردن انتقادا  و در جهت حفاظت از شههر  و   نیمنظور از ب  را ب  یرفتاری اخالقی و کدها ینفت

 شهده  ارائه  هها بها کهدهای     نیز نظارتی بر انطباق رفتهار شهرکت   ها انجمنو  ۴کردند یم نیمنافع تدو

را در برابهر مهرد    هها   اقداما  شهرکت شدند ک   لیتبد یبیداوطلبان  ب  فر یکدها نیبنابرا .نداشتند

 و یردولته یغ یمانند نهادها ،نفعان یذ یدر پاسخ ب  فشارهاهای نفتی  شرکتوه دهند. جل ن المسئو

اقهدا    یطه یمح سهت یو ز یاجتمهاع  ینظارت یهنجارها رمؤثرت یو اجرا یب  طراح ،جامع  و دولت

 یهها  سهازمان  و یصهنف  یهها  اعهم از شهرکت و انجمهن    ،نفهع  یذ نیکردند. کدها با مشارکت چند

از ایهن کهدها ابتکهار     ای نمونه  (. Keller 2018: 14) دشون یم جادیا ،یدولت یها و دستگاه یردولتیغ

های نفتهی   ، شرکتیطیمح ستیزکدهای تهیة با  ،نفعان یذک  با همکاری  است 5صنایع استخراجی

                                                                                                                            
1. international association of oil & gas producers 

2. api.org 

3. chemical manufacturing association 

4. greenwashing 

5. EITI 
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اسهتفاده از کهدهای مهدل در     کننهد.  های باز از عملکرد خود تشویق می گزارشارائة و معدنی را ب  

 کدها را افزایش دهد.تهیة و سرعت کند تواند مذاکرا  را تسهیل  مینفع  کدهای چندذیتهیة 

 1(یاستانداردگذار) نفت و گازهای  شرکت ابزارهای فنی

نفهت و   ستیز  طیمححوزة های خودتنظیم نفتی ب  دلیل وجود حجم باالیی از استانداردها در  شرکت

منهد   هبههر المللهی   ملهی و بهین   اسهتانداردهای موجهود  و از  پردازند نمی یاستانداردسازب   معموال گاز 

ک  بهر   اند رفت یپذاستاندارد منزلة  ب ها را  شرکتجانبة  یککدهای رفتاری موارد در بعضی  و گردند می

ی اسهتانداردها  .(et al de Cordoba .2018 :4) دهنهد  هها گواهینامه  نیهز ارائه  مهی      اسهاس آن شهرکت  

 :دارای اقسها  متفهاو  اسهت   شهود،  تهیه   بست  ب  اینک  ب  چ  منظور  ،در صنعت نفت یطیمح ستیز

آموزشی هسهتند که    ها  مکانیسم معموال و استاندارد دارند  یةتهبر اصول  دیک  تأک ییال ( استانداردها

 :Alavi et al. 2016) 26۰۰۰ زویمانند استاندارد ا ،کنند کمک می یطیمح ستیزهای  ب  درک مسئولیت

 دیه تأک یک  بر روند کار ییب( استانداردها ؛شوند تهی  می نفع یذتوسط چند  معموال ک  ( 1123-1124

مسهئوالن    یکهار  یهها  از روش نهان یاطم یبهرا را الز   یکارهها  کننهد  یمه  کمک ها و ب  شرکت دارند

های نفتهی   ب  شرکت را های کاری مطابق با پایداری روشک   AA1000 اردمانند استاند ،کنند ییشناسا

 یبررسه  یها بهرا  است و توسط شرکت نام یگواه ةارائها  ک  هد  آن هاییج( استاندارد ؛دهد ارائ  می

 .(3۰ه  29 :1396)قدیمی  ردیگ یاستفاده قرار م مورد شانیها تیفعال یطیمح ستیز آثار

 ، مجوز اجتماعی(استاندارد یقراردادها) های نفت و گاز شرکت ابزارهای قراردادی

ایهن اسهتانداردها    گهاه  .شوند یمهای مختل  تهی   ب  شیوه در صنعت نفت و گاز استانداردقراردادهای 

ها قراردادهایی را که    با این شر  ک  شرکت شوند یممطر   2فرما حکمتحت عنوان استاندارد بازیگران 

های  ندارد سازمانشود. نوع دو  قرارداد استا و از همان قرارداد استفاده می کنند ید میأیت کرده   یتهدولت 

هستند  یقو یبخش حقوق یک  خود داراها  های نفتی و شرکت انجمنک   صور   نیبد ،است 3صنعتی

انجا  دهنهد مبهادر     خواهند یک  م یتیبرخوردارند معموال  متناسب با فعال یمتخصص کاف یرویو از ن

                                                                                                                            
1. standardization 

2. dominant player 

3. industry organizations 
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و تضمین دولت از قراردادها  قرارداد و حمایتتهیة همکاری چند شرکت در  .کنند یمقرارداد  میب  تنظ

 .(Martin 2004: 1-8) قراردادهای استاندارد هستندتهیة های دیگر از طرق  نمون 

تهیه   ی مختل  صنعت نفت و گاز ها بخشها با استفاده و پذیرش این قراردادها ک  در  شرکت

و  دهنهد  نشان میایمنی و محیط زیست و  سالمت را در زمینة ی خود ریپذ تیمسئولمیزان شوند  می

راحهت  پایداری را برای طر  دیگر آسهان و کهار مقایسه  را     دربارةین طریق سنجش عملکرد ااز 

 مهثال   .مطهر  اسهت   سهت یز  طیمحه حهوزة  اسهتانداردهای قهراردادی بسهیاری در     امروزه کنند. می

ت و ک  ابتدا با همکاری دولت انگلهیس و صهنعت نفه    CRINE1قراردادهای استاندارد تحت ابتکار 

و شهود   مهی امروزه مستقل از دولت توسط صهنعت اداره  و ایجاد شد  ها هزین کاهش  منظور  ب گاز 

 2.دده ارائ  می محیطی زیستبهبود عملکرد  منظور  ب  را طی  وسیعی از قراردادها

که  صهنعت    یزمان .دارد ش یر 199۰ ةدهدر  یطیمح ستیز یدادهایرو در یاجتماع یمجوزها

کارکنهان   نیبه  یدر نشست 1997در سال  ،برخوردار بود یجوامع محل نیکم ب ارینفت از شهر  بس

 یاجتماع یمفهو  مجوزها ،نیصنعت با کسب مجوز عمل کند. بنابرا نیشد ا شنهادیپ یبانک جهان

 :Smith & Richards 2015) کند لیدخ یریگ میتصم یندهایرا در فرا یب  وجود آمد تا جوامع محل

و کسانی  ها بنگاهگروهی از  گاهمجوزهای اجتماعی در تعری  کلی توافقا  بین یک بنگاه یا  (.12

جامعهة  ) ها آن..( یا نمایندگان . و ،ساکنان محلی، همسای  )کارگران، نندیب یمآسیب  ها یاز آلودگک  

کارخانهة  ا ب BPتوافقا  شرکت  مثال . است ی صنفی(ها  یاتحادو  ستیز  طیمحی ها انجمن مدنی/

ی از ایهن  ا نمونه  ی شهرکت ولهوو   خودروهها کاهش انتشار گهوگرد و محافظهت از    منظور  ب ولوو 

 (.Börkey et al. 1998: 9-10) 3ستمجوزها

اسهتفاده از آن   یبهرا  یمناسب ةنیگزآن را  عیمجوزها در صنا نیا زیآم تیگسترده و موفق رشیپذ

                                                                                                                            
1. cost reduction in new era 

2. logic-oil.com 

 API کها یمرانفهت  نجمن ای است ک  تعامل اجتماع یراهنما گاز و صنعت نفت  های اجتماعی از طریق انجمن از مجوز .3

 & Smith) ب  منافع مثبت است یابیدست یبرا در تهیة مجوزها متعهد ب  کمک ب  جوامع ک  منتشر کرد 2۰1۴در سال 

Richards 2015: 12.) 



334 1400پایيز و زمستان  ،2 ، شمارة18دورة ، حقوق خصوصی  

 

هها   ک  شرکت کند یم نیاز مجوز تضم تیفعال کی یبرخوردار. کرده است ینفت یها توسط شرکت

 :Smith & Richards 2015) دهنهد  یها را کاهش م و آنکنند  می بررسیخود را  یاجتماع هایخطر

ممکن است صنعت اقهداماتی را انجها  دههد که  موجهب       ،مجوزهای اجتماعیتهیة  وجود با (.12

خودتنظیم های  شرکت معموال . شودنارضایتی جوامع و نهادهای غیردولتی و حتی سایر سهامداران 

 2آور الزا و مشاورة  1گری واسط مانند  ،اختال  تمایل ب  استفاده از ابزار غیررسمی وفصل حلبرای 

اخالقهی جدیهد و قواعهد متناسهب بها       یکهدها  جهاد یابه    تینها ردد ک  این ابزارها نیز ندار ،و ...

 (.Jasper 2006: 6) انجامد یمخواست طرفین 

توسهع    لیها، تسه بلندمد  پروژه یداریپا یارتقاشامل  یکل طور  ب  های اجتماعیمجوز ریتأث

کمهک به     ،یباز بها جوامهع محله    یارتباط یها کانال جادیا نفعان، یها، بهبود تعامل ذ و رشد پروژه

 ای یا منطق  داریپا ةتوسع یتر برا گسترده یها کمک ب  تالش ،زبانیجوامع م یمحل یاقتصاد ةتوسع

 IPIECA) سهت ا سهت یز  طیمحبهبود وضعیت  تینها درو  ،یگذار  یسرمای، کاهش ریسک جهان

2007: 14-15). 

 ها( )گواهينامه و برچسب نفت و گازهای  شرکت یرسان اطالعابزارهای 

ندارنهد که  در    دیه تول یهها  وهیو شه  کنندگان نیاز محصوال  تأم یقیاطالعا  دق نفتی یها شرکت

 جهاد یامهر مهانع ا   نیهمه  .سهامداران ارائ  بدهند ریها و گزارش ب  سا انتخاب آن یبرا یریگ میتصم

خصوص در صهنعت    بوضعیت این  .شود یها م آن تیها و کاهش مشروع در شرکت یرقابت تیمز

. شهود  یدوچندان مه  ،هستند گرید ای قارهر د ایمختل   یهاردر کشو کنندگان نیک  تأم ،گازنفت و 

ک   طور مؤثر باشد. همان تواند یم کنندگان نیها و تأم شرکت نیتقارن اطالعا  ب جادیزمان ا نیدر ا

 شهود  یک  بحث فاصل  مطر  م نجایدر ا شود ی  استفاده مااز انتقال اطالع داریفروشنده و خر نیب

و  کننهدگان  نیتهأم  یطه یمح سهت یز تیمسهئول  ةدهنهد  نشانک   ییها نام یاز گواه توانند یها م شرکت

 .(Misiūnė 2014: 11) هاست استفاده کنند محصوال  آن

                                                                                                                            
1. mediation 

2. binding advice 
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که    است محیطی زیست یها برچسباست  مؤثرپایدار ة کنند نیتأمی ک  در انتخاب عوامل گریداز 

ة کننهد  نیتهأم های  شرکتک  معموال   ،یطیمح ستیز یاه انواع برچسب. نشان از پایداری عملکرد دارد

و با استفاده از آن اعمال استانداردها و نتایج حاصهل از آن را   برند یها بهره م از آنصنعت نفت و گاز 

( ب ؛1یطه یمح ستیز تیریبرچسب مد( ال  است: شامل دو گروهدهند  بصری نمایش می صور   ب 

هسهتند   ییها برچسب یطیمح ستیز تیریمد یها . برچسب2محصوال  و خدما  تیریبرچسب مد

 یهها  . برچسهب دهنهد  یارائه  مه   نیتهأم  ةریه زنجا کهل  یمحصول  اطیرا از کل ح یک  اطالعا  جامع

 تیه فیاسهتار )ک  یانهرژ  ةبرنامه  ماننهد  ،صنعت خاصمربوط ب   یمحصوال  و خدما  گاه تیریمد

موضهوع   کیه مربهوط به     گهاهی  ،خهاص  طهور   به   (یمربوط ب  انهرژ  یها تیفعالدر  ستیز طیمح

مربوط  گاهیو  ،منظور کاهش انتشار گاز متان ب  یعیانتشار گاز طب ةبرنام مانند ،خاص یطیمح ستیز

 .( .ENetwork G 2004 :2-3 ؛3۰ :1396قدیمی ) است تیفعال کیبعد از  کیب  

 نفت و گازی ها شرکت یطيمح ستیز یميخودتنظ مزایا و معایب

آن بهر  تهأثیر  در صنعت نفت بیان کهرد   محیطی زیستتوان از خودتنظیمی  ترین اثری ک  می معمول

همیش  در بهبهود   محیطی زیستخودتنظیمی  کردتوان ادعا  . نمیاست ستیز طیمحبهبود وضعیت 

 گونه   چیهه هها   هها شهرکت   در بعضی از برنام . بوده است مؤثرصنعت نفت  ستیز طیمحوضعیت 

هها و   ت شهرکت یّرسد بست  ب  جدّ ب  نظر می 3.اند نداشت پیشرفتی در جهت رسیدن ب  اهدا  خود 

 محیطهی  زیستهای  هایی ک  برنام  دولت مؤثر، نظار  شده  یتهقواعد اجرا و نظار  بر صنعت در 

هها در بهبهود مسهائل     قواعد از طریق متخصصان این حوزه موفقیهت شهرکت  تهیة و  ،دهند ارائ  می

 .کند در موفقیت خودتنظیمی تفاو  ایجاد می محیطی زیست

ههای   هزینه  شود طبیعی است که    ای ک  در عملیا  نفتی ایجاد می های گسترده ب  دلیل آلودگی

سهازی و انتقهال    خهودتنظیم  ههای  برنامه  تهیهة  نسبت ب   ،برای دولت محیطی زیست یگذار مقررا 

                                                                                                                            
1. eco audits 

2. eco labels 

ههای نفتهی    ک  شهرکت  Energy’s Climate Challenge programوهوا در بخش انرژی  آب  مة چالشبرای نمون  برنا. 3

 آمیزی نداشت. گون  نتیجة موفقیت اجرا کردند هیچ
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ههای   ب  همین دلیل خودتنظیمی راهی است که  در هزینه    .دگرد تر افزون ،ها ب  شرکت یگذار قاعده

بهرای   محیطهی  زیسهت های موفق  ک  در برنام  یاعتبار باجویی شود و از طرفی  صرف  یگذار قاعده

 برد(.  ه بردنتیجة ) دارداقتصادی ب  همراه صرفة شود سود و  ها و صنایع ایجاد می شرکت

خهاص خهود بهرای صهنعت      یهها  تیمزدارای  محیطی زیستیک از ابزارهای خودتنظیمی  هر

های نفتی کمک کرده  ب  شرکت محیطی زیستکدهای اخالقی و رفتاری در خودتنظیمی  است؛ مثال 

جوامهع  همهة  ک  یکی از موضوعا  مهم در  ،پایداریزمینة است اصول اخالق و رفتار خود را در 

نفتی ب  یکسری اقهداما  اجتمهاعی   های  درونی کنند و بنابراین اقداما  شرکت ،آید می حساب  ب 

 ،گیرد افزایش شهر  و سود اقتصادی انجا  می منظور ب فقط ک   ،هایشان فعالیت را یتأثنامرتبط با 

مخهرب  آثهار  شهده و خهودتنظیم اسهت که  بتوانهد از       بلکه  قواعهدی درونهی    ؛شهود  محدود نمهی 

 زیه آم تیه موفقهای نفتهی در صهور     توسط شرکت شده  یتهکدهای  پیشگیری کند. محیطی زیست

المللهی تبهدیل شهود.     گیرد و ممکن است به  کهدهای بهین    ها قرار می بودن در اختیار سایر شرکت

صهنعت  و شرط ورود ب  کنند  میارائ   صنعت نفت و گاز المللی های ملی و بین کدهایی ک  انجمن

کند ک  در صور  عهد    اهم میفررا های خودتنظیم  نظار  بر شرکتزمینة شوند  در نظر گرفت  می

توانهد   می ها انجمنبنابراین نظار   .و اخراج از انجمن را در پی دارد جریم و  ها تحریم رعایت آن

 ها باشد. توسط شرکت محیطی زیستبازدارنده در مقابل عد  رعایت قواعد  یعامل

 کننهدگان  نیتهأم و  ،ن، تولیدکننهدگان اتوسهط پیمانکهار   محیطی زیستکارگیری استانداردهای  ب 

ارائهة  و افهزایش تولیهدا  سهبز و همچنهین بها       بهاالتر  تیه فیک پروژه با جینتا ةارائ صنعت نفت در

ها بهین جوامهع،    استاندارد مشروعیت و اعتبار شرکتة دهند ارائ ب  نهاد  محیطی زیستهای  گزارش

محصهوال  و خهدما     ییشناسا سکیرها  و گواهینام  ها برچسب. شود می.. تضمین . و ،ها دولت

خهدما    و از محصوال  نانیکمک ب  اطم قیاز طر ها را شرکت و اعتماد دهند یرا کاهش م پایدار

 .(Self-regulation I 2015: 5) دنده می شیافزا یتجار یها و روش

ارائهة  های نفتی بها   شرکت . زیرانقش قراردادهای نمون  در صنعت نفت و گاز انکارناپذیر است

 طهر   ،آنارائهة  بها   ،و از طهر  دیگهر   ا دهند ها را افزایش میادقراردتهیة چنین قراردادی سرعت 

کنهد. مجوزههای    گیهری مهی   و تصهمیم شهود   مهی شرکت مطلهع   محیطی زیستقرارداد از استراتژی 
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ههای نفتهی همیشه  بها      شهرکت  . زیهرا های نفتی اسهت  اجتماعی نیز ابزار مناسبی در اختیار شرکت

تواند راهی  بنابراین می .اند بودهنارضایتی مردمان بومی و جوامع و سایر بازیگران مواج   شکایا  و

کند شکایا  نزد مراجع قضایی رسمی جلوگیری ارائة و  محیطی زیستباشد ک  از بروز اختالفا  

که  در   محیطهی  زیسهت  منفی خهودتنظیمی  آثار از .شوند وفصل حلو اختالفا  از طرق غیررسمی 

گذاری توسط مدیران صنایع اشاره کهرد   ب  ریسک تسخیر مقررا  توان یم صنایع یکسان استهمة 

ک  با استفاده از دو عامل رانت و قدر  توانایی زیادی ب  مدیران صنایع برای تنظیم مقررا  ب  نفع 

 سهتند یو حاضهر ن  کننهد  یخود را محدود نمه  یاستاندارد گون  چیبا ه عیصنا یگاه .دهد یمخوشان 

ماننهد   ،یمیخهودتنظ  یایه هستند که  از مزا  نیاما ب  دنبال ا .از استانداردها را بپردازند یرویپ ةنیزه

 یو اجهرا  نیهی تع یبهرا  نک ینظر از ا صر  ،لیدل نیبهره ببرند. ب  هم ،اعتبار و شهر  و یسودآور

از سوار رایگان اسهتفاده   اصطالحا تابع استانداردها معرفی و خود را  ،انجا  داده باشند یقواعد کار

گهذاری معهایبی    این ابزار مانند سایر ابزارهای قاعده اگرچ  .(Self-regulation I 2015: 21) کنند یم

ههای صهنعتی بهر     نظار  دولت یا انجمن جمل  ازاین معایب با طراحی سازوکارهایی  عموما  دارد،

 حد زیادی کاهش دهد. معایب را تا تواند یمها  عملکرد شرکت

  جهينت

دههد   نفت و گاز نشان میدر صنعت  های فعال شرکتناشی از اقداما   محیطی زیستفجایع بروز 

زا  از اعمهال آسهیب   تواند نمی وندارد کارآمدی الز  را  ستیز  طیمحدر حفاظت از  ها دولتقواعد 

نهوعی از   اسهت و  افته  ی  کهاهش  یگهذار  قاعهده هها در   امروزه نقش دولهت  نیبنابرا. کندجلوگیری 

المللی  در سطح ملی و بین ،با عنوان خودتنظیمی ،صنعت نفت ستیز طیمحدر  متکثر یگذار قاعده

 یمندسهاز  قاعهده  از عبهار  اسهت  در صنعت نفت  محیطی زیستی میخودتنظ .استشده  فت ریپذ

ههای   ها و انجمن های مقرر و اصول خودساخت  توسط شرکت عملیا  نفتی با روش محیطی زیست

و  انهد  گرفته    عهده برهای فعال نفتی بار اصلی تهی  و اجرای قواعد را  ای نفت و گاز. شرکت حرف 

 منظهور   به  هها   ابزارههایی که  شهرکت    .های نفتی هستند ها حامی و راهنما و ناظر بر شرکت انجمن

ک  ب   کد رفتارمانند  ،رفتاریابزارهای اند از:  عبار گیرند  ب  کار می محیطی زیست یسازمند قاعده

که   ماننهد اسهتانداردگذاری    ،فنهی ، ابزارهای پردازند می ستیز طیمحرفتار سازگار با  یساز یدرون
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ابزارههای   ،اسهت  سهت یز طیمحه حاوی مشخصا  فنی و معیارههای عملکهرد دقیهق متناسهب بها      

تجهیهزا  و  و  پایهداری در محصهوال   ة دهنهد  نشهان مانند گواهینام  و برچسب که    ،یرسان اطالع

نفتهی مشهروعیت    یهها  شهرکت  تجهیزا  نفتی است و ب  عملیا ة کنند نیتأمهای  رکتخدما  ش

 یمهؤثر نیهز گها     ،قرارداد استاندارد و مجوزهای اجتماعیتهیة مانند  ،ابزارهای قراردادی. بخشد می

های جهایگزین حهل    شیوهاستفاده از در نهایت و  است محیطی زیستهای  استراتژیتهیة در جهت 

 ست.ها یکی از انواع ابزارهای خودتنظیمی شرکت زمان بروز شکایا اختالفا  در 

صهنعت را   نفعهان  یذسایر  و ،عمومی یالملل نیبنهادهای  ،گذاران دولت، سرمای  همچنین نقش

سهعی در تشهویق    ،... و اسهناد راهنمها و   محیطهی  زیسهت های  برنام تهیة مانند  ،ک  با اقداما  خود

. از مزایای این ابزار در صنعت توان نادیده گرفت نمی دارند محیطی زیستها ب  خودسامانی  شرکت

اههدا   تهیهة  در  یریپهذ  انعطها  شههر  و سهود اقتصهادی،    و  کسهب اعتبهار  تهوان به     نفت مهی 

 دولتهی جلوگیری از اعمهال قهوانین سهخت    و قواعد، تهیة کارگیری تخصص در  ب محیطی،  زیست

 یریپهذ  تیمسهئول ت و یّو جهدّ  اظر بهر اجهرای قواعهد   نه در صور  وجود  تینها درو  اشاره کرد

توسهط   محیطهی  زیسهت خهودتنظیمی   .را در پهی دارد  سهت یز  طیمحه بهبهود وضهعیت    هها  شرکت

 توان ب  آن پرداخت. های صنعت بحث مفصلی است ک  در پژوهشی دیگر می انجمن
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