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Introduction: The growth and development of various institutions and organizations 

as well as a rising trend in competitions among these entities have made them reflect 

on their organizational interests to survive in the business world. Due to the rising 

importance of our global interdependence, some concepts like corporate social 

responsibility (CSR) have a significant role in this dynamic and flourishing industry 

composed of lodging, transportation, and so on. Accordingly; any small decisions or 

actions occurring in one of these centers, regardless of their direct effects on the 

desired sectors, can gradually have direct and indirect, hidden and obvious as well as 

tangible and intangible impacts on every sector in the society and, consequently, lead 

to a series of actions and reactions at all levels. Studies have shown that social 

responsibility is one of the best tools for gaining public legitimacy and competitive 

advantage. According to this, social responsibility means the responsibility or 

commitment of a person or organization to social concepts such as individuals or the 

physical environment around them. Thus, the purpose of this study is to identify, 

explain and rank the factors affecting the corporate social responsibility (CSR) of the 

iron ore mining companies in Yazd Province . 

Methodology: A combination of qualitative and quantitative methods was employed 

in this study. The research procedure started with studying the theoretical foundations 

to identify the factors affecting the CSR ranking of the iron ore mining companies in 

Yazd Province, Iran. Accordingly, attempts were made to review the most important 

factors and indicators affecting the CSR ranking by the explanation of some selected 

experts and through the study and review of the resources available in this area, 

including the existing models and theories in this field. The Corporate Social 

Responsibility (CSR) indicators and dimensions were extracted using the content 

analysis of the interviews with the expert groups from a total number of nine iron ore 

mining companies in Yazd Province, Iran. Then, the dimensions were analyzed using 

interpretive structural modeling (ISM). The relations among the indicators were also 
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determined via a Fuzzy Cognitive Map, and, subsequently, they were ranked through 

an FC Mapper. In the end, the intensity of the impact of the indicators on one another 

was calculated through the Mic Mac technique. 

Results and Discussion: At the first step of the study, a qualitative research 

methodology was implemented through meetings and interviews with the selected 

experts of the iron ore mining companies of Yazd Province. The concepts associated 

with CSR were explained, the key statements based on the identifiers (codes) were 

registered, and they were consequently introduced as open codes. Regarding the 

content analysis, after the review of the open codes, the statements with overlapping 

concepts and meanings were incorporated, and then the dimensions were identified as 

the axial codes. After that, the content analysis was performed of the interviews with 

the expert groups from a total number of nine iron ore mining companies. The 

analyzed dimensions included safety and health as well as legal, ethical, 

environmental, philanthropic, and economic aspects . 

The dimensions were analyzed by interpretive structural modeling (ISM) at five 

levels. At the first level, there was the economic dimension. The second level was for 

the environmental and philanthropic dimensions. At the third level, there was the 

ethical dimension. The fourth level belonged to safety and health, and the fifth level 

was the legal dimension. So, the relations among the indicators were determined via 

a fuzzy cognitive map. Creating an FCM model requires inputs that come from the 

experience and knowledge of experts in the field. In FCM models, the accumulated 

experiences of individuals with update knowledge in the field, for which the model 

was drawn, are integrated, and cause-and-effect relationships are established among 

the factors that make up the system. Subsequently, they were ranked through an FC 

Mapper. The factors ranked the highest were "striving to reduce harm to the 

environment", "striving to reduce toxic and greenhouse gases", "increasing employee 

satisfaction and motivation", "developing and promoting community knowledge and 

culture" and "providing real-time information about the work and the disadvantages 

resulting from it”. In the end, the severity of the effects of the variables on one another 

was also calculated through MicMac. Accordingly, the indicators of “Supporting 

voluntary involvement of employees in social activities”, “Efforts to reduce toxic and 

greenhouse gases”, and “Transparency in signing contracts with contractors” were 

considered as effective ones. Also, the dichotomous indicators with very high capacity 

to become key actors within the system included “Respect for contractual obligations” 

and “Increase in employee satisfaction and motivation”. The indicators influenced 

were “Attention to employees’ working conditions”, “Provision of factual information 

about work and its resulting damage,” “Efforts to reduce damage to the environment,” 

“Development and promotion of community knowledge and culture” as well as 

“Attention to customer satisfaction”. The remaining indicators were placed in the 

independent group. 

Conclusion: This research can be beneficial to governments, researchers and 

organizations because it helps them to understand the indicators based on corporate 

social responsibility so as to be persuaded to fulfill their commitment to the society. 

Keywords: Corporate social responsibility, Content analysis, Fuzzy cognitive 

mapping, Interpretive structural modeling.
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 معدنی سنگ آهن استان يزد یهامسئولیت پذيری اجتماعی شرکت
 دزدانشگاه ی ،وحسابداری اقتصاد،مدیریت دانشکده ،دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، محسن عسکری

 حسابداری، و مدیریت اقتصاد، دانشکده ،صنعتیبخش مدیریت یار استاد، 0علیرضا ناصر صدرآبادی

 دانشگاه یزد

 حسابداری، و مدیریت اقتصاد، دانشکده ،صنعتیبخش مدیریت دانشیار سید حیدر میرفخرادینی، 

 دانشگاه یزد

 وحسابداری، مدیریت اقتصاد، دانشکده ،صنعتیبخش مدیریت دانشیار علی مروتی شریف آبادی، 

 دانشگاه یزد
 01/10/0933تاریخ پذیرش:                                                                                                   10/10/0931 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

افزایش شدید رقابت میان  و های مختلفگسترش و توسعة روزافزون مؤسسات و سازمان

ا به و بعض دبه منافع سازمانی خود بیندیشن آنان سبب شده است که آنها برای بقای خود تنها

عوامل موثر  بندیرتبهو  شناساییهدف مقاله حاضر . اجتماعی خود توجهی ندارند مسئولیت

. به منظور تحقق این هدف، می باشد ی معدنی سنگ آهنهاشرکتمسئولیت پذیری اجتماعی  بر

ها شرکت معدنی سنگ آهن استان یزد، شاخص 3خبره از  هایگروهابتدا از طریق مصاحبه با 

بعاد با روش تحلیل محتوا استخراج گردید. ابعاد شامل ایمنی و سالمت، قانونی، اخالقی، و ا

زیست محیطی، نوع دوستی و اقتصادی می باشد. با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری 

(ISM) سپس با استفاده از تکنیک نگاشت شناختی فازی ارتباط و   به بررسی ابعاد پرداخته شد

 ،«تالش برای کاهش آسیب رساندن به محیط زیست »ی هاشاخصکه  شدهمشخص  هاشاخص

 ،«افزایش رضایت و انگیزش در کارکنان» ،«تالش برای کاهش گازهای سمی و گلخانه ای»

 هایارائه اطالعات واقعی در مورد کار و ضرر»و  «توسعه و ارتقای دانش و فرهنگ جامعه»

سپس با نرم افزار  قرار گرفتند.  بندیتبهردر مدل دارای باالترین وزن  «ناشی از آن

FCMAPPER در پایان با روش میک مک شدت تاثیر صورت پذیرفت.  هاشاخصبندی رتبه

حمایت از »ی هاشاخصکه  بر یکدیگر از طریق نرم افزار مربوطه محاسبه گردید هاشاخص

گازهای سمی و  تالش برای کاهش»، «اجتماعی هایفعالیتاقدامات داوطلبانه کارکنان در 

  تند.گرفی تاثیر گذار قرار هاشاخصدر گروه  «شفافیت در قراردادها با پیمانکاران»و  «ایگلخانه

، تحلیل محتوا، نگاشت شناختی فازی، مدلسازی شرکت یاجتماع تیمسئولکلمات کلیدی:  

 .ساختاری تفسیری
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 مقدمه

بایست با اخالق و با ها میها و سازماناز نظر اجتماعی مسئول بودن یعنی آدم

حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کنند. تالش برای برقراری 

کند تاثیری مثبت بر پیشرفت، ها و دولت کمک میمسئولیت اجتماعی، به افراد، سازمان

مسئولیت اجتماعی فردی با ایجاد یک موضع فعال نسبت به  کار و جامعه داشته باشند.

یابد. مسئولیت اری مثبت بر دیگران و محیط بیرون از دایره خود بسط میتاثیرگذ

تشکیل   اجتماعی فردی اساس مسئولیت اجتماعی گروهی است زیرا یک اجتماع از افراد

مفهوم مسئولیت کند. شده است و درنتیجه فرهنگ مسئولیت اجتماعی را مشخص می

ازمان در محیط اجتماعی بوده اجتماعی سازمان شامل موضوعاتی مرتبط با رفتار س

به طور سنتی با آنها در   هاسازمانو فراتر از قلمروهای صرفا اقتصادی است که 

که به طور خاص اقتصادی نیست،  شودمیای در نظر گرفته ارتباط هستند. وقتی زمینه

را  هاآنمرتبط با جامعه ای که  هایمسئولیتاز حقوق و  ایمجموعهکسب و کارها با 

روی مدیریت ر تا تنها ب دهدمیاجازه ن هاآنکه به  شوندمیبر گرفته است، روبرو  در

 هایفعالیتدر  هاسازماناقتصادی به منظور دستیابی به اهداف خود تمرکز نمایند. 

اجتماعی، اقتصادی، قانونی، اخالقی و زیست محیطی روبرو  هایچالشروزانه خود با 

. ممکن است تمرکز اهداف این دهدمیت تاثیر قرار را تح هاآنکه رفتار  شوندمی

حداکثرسازی سود یا کسب حداکثری منافع صاحبان سهام باشد، در حالیکه  هاسازمان

تنها  هاشرکتگفت که  توانمیبایستی تعهدات اجتماعی را نیز در نظر گرفت. در حقیقت 

ان از بازیگر ایمجموعه ، بلکه بایستی نیازهایکنندنمینیازهای مالکین خود را تامین 

اجتماعی را برآورده کنند که به شرکت و حوزه فعالیت آن وابسته هستند. در واقع 

مسئولیت اجتماعی شرکت، مسئولیتی بزرگتر است که شرکت در قبال اثرات خود بر 

 جامعه و محیط طبیعی بر عهده دارد.

 مزیت و عمومی مشروعیت کسب برای ابزارها بهترین از یکی اجتماعی مسئولیت 

( 1101و همکارانش ) 1. از نظر ماترا(1102همکاران،  و0 رود )رو می شمار به رقابتی

 مفاهیم قبال در سازمان شخص یا یک تعهد یا مسئولیت معنی به اجتماعی مسئولیت

  .است پیرامونش فیزیکی محیط یا افراد قبیل از اجتماعی

                                                           
1. Rhou 
2. Mattera 
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های ای کسب و کار اخالقی طی سالدستورالعملی بر، هاسازمانمسئولیت اجتماعی 

از تعداد  توانمیای داشته است . گستره این مفهوم و حرکت آن را اخیر رشد فزاینده

(.  1100 ،0دریافت )گائو ی فعال در این زمینههاسازمانها و کثیر انتشارات، کنفرانس

آن  که نقش مسئولیت اجتماعی در شودمیبه عبارتی، توسعه پایدار زمانی حاصل 

ز نی هاسازمانپررنگ باشد. بر اساس مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی، از آنجایی که 

روند و مانند سایر اعضای جامعه مانند اشخاص حقیقی عضوی از اجتماع به شمار می

در برابر محیط پیرامون خود مسئولیت دارند، ضروری است که عالوه بر بهبود عملکرد 

های زندگی اجتماعی افراد جامعه را در قای استاندارداقتصادی و اجتماعی خود، ارت

 .( 1101 ،1کار خود قرار دهند )آلوچنا دستور

 

 قیتحق یو چارچوب نظر یمبان

کار مسئوالنه ایجاد  و ها یعنی چگونه از طریق کسبمفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت

، کارانن، پیمانثروت شود. بنابراین رفتارهای یک سازمان در حوزه کارکنان، مشتریا

 هم مشترک ارزش خلق و برد-برد رابطه یک گیرد.محیط زیست و جامعه را در برمی

 سازمانی مسئولیت موضوع مفهومی زیربنای سازمان، برای هم و جامعه برای

گویی به عنوان پایه و اساس بر مسئولیت و پاسخ هاسازمانمسئولیت اجتماعی  .است

 کار مسئوالنه همراه و اکید دارد و ناظر بر چگونگی کسبرفتار یک سازمان در اجتماع ت

ی امروزه اعتقاد دارند که باید به هاشرکتدرحالی که اکثر با تولید ثروت است. 

اجتماعی و محیطی با رویکرد توسعه پایدار توجه داشته باشند، برای  هایمسئولیت

اجتماعی واضح  ی ایرانی دامنه و مرزهای گزارشگری و افشای مسئولیتهاشرکت

نیست. زیرا که درک مناسبی از ابعاد مسئولیت اجتماعی در کشور ما وجود ندارد و 

برای تبیین مفهوم عملیاتی از مسئولیت اجتماعی و شناخت ماهیت، نوع و محتوای آن 

ی ایرانی، تحقیقات جامعی صورت نگرفته است. در ایران به عنوان یک هاشرکتدر 

 هایرویکرد توسعه پایدار، بر اساس قانون اساسی، سیاستکشور در حال توسعه با 

و برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرآیند  0010کلی سند چشم انداز 

رسد تا بتوان بر مبنای یک مطالعه تجربی و نتایج ، ضروری به نظر میسازیخصوصی

ی هاشرکتدر  هاشرکتحاصل از آن، به درک و توسعه افشای مسئولیت اجتماعی 

                                                           
1. Gao 
2. Aluchna  
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در دو  هاشرکتهای اجتماعی (. مسئولیت0939ایرانی کمک کرد )آسایش و فیض پور، 

مکتب فکری تعریف شده است. یک گروه معتقدند کسب و کارها تنها ملزم به افزایش 

باشند های اخالقی میهای قانونی و همچنین رعایت حداقل محدودیتسود در محدوده

باید در برابر جامعه،  هاشرکتگروه دیگر معتقدند  .(0103، 1و لوِیت 0331، 0)فریمن

(. با بررسی ادبیات در زمینه 0393، 9ها را رعایت کنند )کارولدامنه وسیعی از الزام

های اصلی توضیح های زیر را به عنوان مدلمدل توانمی هاسازمانمسئولیت اجتماعی 

 (.0بیان کرد )جدول  هاشرکتدهنده مسئولیت اجتماعی 

 
 ی مسئولیت اجتماعیهامدل -1 جدول

 منبع ابعاد/ شاخص   مدل

 (2007، 0)کاستکا و بالزاروو پاسخگویی 121111مدل ایزو 

 شفافیت

 رفتار اخالقی

 احترام به منافع ذینفعان

 احترام به حاکمیت قانون

 المللیاحترام به هنجارهای رفتاری بین

 احترام به حقوق بشر

 (1111، 5)هریسون و فریمن اجتماع ذینفعانمدل 

 های زیست محیطیگروه

 کارکنان

 مشتریان

 سرمایه گذاران

 تامین کنندگان

راهنمای گزارشگری پایدار  اقتصاد گیری جهانیمدل طرح گزارش

(GRI) محیط زیست 

 حقوق بشر

 کارگری و شرایط کار مناسب هایفعالیت

 االمسئولیت ک

 جامعه

 کسب سود مدل دیویس

                                                           
. Freeman 

. Levitt 

. Carrol 

. Castka & Balzarova 

. Harrison Freeman 
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 (1195، 0)دیویس بهبود رفاه اجتماعی

 .(3331 ، 1)النتوس اخالقی مدل النتوس

 نوع دوستانه

 استراتژیک

 (0393)کارول،  بشر دوستانه مدل کارول

 اقتصادی

 قانونی

 اخالقی

 (1111 ، 9)وود اصول مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان سطحی 9مدل 

 خط مشی گذاری و فرآیندهای پاسخگویی

نتایج محسوس و مرتبط با مسائل اجتماعی 

 سازمان

 مدل اروپایی مسئولیت اجتماعی

 هاشرکت

 (1119و دیگران،  0)البارد مسئولیت اجتماعی در دولت

 کسب و کار -مسئولیت اجتماعی در رابطه دولت

 معهجا -مسئولیت اجتماعی در رابطه دولت

مسئولیت اجتماعی در رابطه دولت،کسب و کار، 

 جامعه

  

 طمحی در سازمان رفتار با مرتبط موضوعاتی شاملمفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان 

 سنتی طور به  هاسازمان که است اقتصادی صرفا قلمروهای از فراتر و بوده اجتماعی

 ادیاقتص خاص طور به که گیریممی نظر در را ایزمینه وقتی .هستند ارتباط در آنها با

 که ایجامعه با مرتبط هایمسئولیت و حقوق از ایمجموعه با کارها و کسب نیست،

 روی رب تنها تا دهدمین اجازه هاآن به که شوندمی روبرو است، گرفته بر در را هاآن

رخی ب 1در جدول  قتصادی به منظور دستیابی به اهداف خود تمرکز نمایند.ا مدیریت

 از تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی آورده شده است.

 
 تحقیقات پیشین داخلی و خارجی -3جدول 

 پژوهش عنوان 1يافته ها سال گردآورندگان

عبد رازک احمد و 

 همکاران

با استفاده از روش سلسله مراتبی  CSR هایفعالیت 3315

 اندشده بندیرتبهتحلیلی 

مسئولیت پذیری  بندیرتبه

 هاشرکتالمی اس

                                                           
. Davis 

. Lantos 

. Wood 

. Laura Albareda   
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هیریگوین و پولین 

 رم

با استفاده از معادالت ساختاری انجام دادند که نتایج  3314

تحقیق نشان داد که نه تنها مسئولیت اجتماعی بر عملکرد 

مالی شرکتها تأثیر مثبت ندارد، بلکه عملکرد مالی بر 

 مسئولیت اجتماعی شرکتها تأثیر منفی دارد.

رابطه مسئولیت اجتماعی و 

شرکت  913عملکرد مالی 

پذیرفته سه منطقه جغرافیایی، 

ایالت متحده آمریکا، اروپا و 

 آسیا

مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تأثیرگذار است و همچنین  3314 وال محمدی

مشارکت و توسعه در افزایش عملکرد سازمانی نقش 

 مهمی دارند.

بررسی رابطه مسئولیت 

 اجتماعی و عملکرد سازمانی

لر و کیتز مو

 شیمشک

بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکتها رابطه  3313

مثبت و معنادار وجود دارد؛ یعنی افزایش یکی از این 

 متغیرها افزایش متغیر دیگر را به همراه دارد.

-بررسی ارتباط بین مسئولیت

و  هاشرکتهای اجتماعی 

محدودیت تأمین منابع مالی در 

ی پذیرفته شده در هاشرکت

 ورس اوراق بهادار تهرانب

ناصر صنوبر و 

 سعید بازمحمدی

دهی با معرفی تحلیل رابطه خاکستری و روش وزن 1011

 ندیبرتبهمنظور تحلیل و ه نتروپی به دنبال راه حلی با

 از این منظر می باشد هاشرکت

کاربرد روشهای تحلیل رابطه 

نتروپی در اخاکستری و 

مسئولیت پذیری  بندیرتبه

: شواهدی هاشرکتی اجتماع

 ی دارویی ایرانهاشرکتاز 

 و هاشرکتمسئولیت اجتماعی  و نحوه سنجش آن هاشرکتمسئولیت اجتماعی  1015 قاسمی

 نحوه سنجش آن

از میان چهار بعد مسئولیت اجتماعی فقط بعد اقتصادی  1014 اردالن و همکاران

بر اعتماد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد و فقط 

عاد اخالقی و بشردوستانه بر رضایت شغلی دارای اثر اب

مثبت و معناداری است. همچنین در بررسی تأثیر کیفیت 

روابط بر پیامدهای ناشی از آن هم ارتباط همة متغیرها 

)جز اثر اعتماد سازمانی بر قصد ترک شغل( دارای اثر 

 معنادارند.

سرمایه  بررسی رابطه بین

پذیری اجتماعی، مسئولیت

 تماعی، تعهد سازمانیاج

ضمن انجام مصاحبه باز با متولیان و مجریان مسئولیت  1010 نوروزی و همکاران

ای از مضامین اولیه طی ، مجموعههاشرکتاجتماعی 

-فرآیند کدگذاری باز گردآوری شدند و از دل آنها مقوله

 هایی استخراج گردید.

پردازش نظری مسئولیت 

 اجتماعی بر مبنای نظریه داده

 بنیاد

ضمن انجام مصاحبه باز با متولیان و مجریان مسئولیت  1010 برزگر

ای از مضامین اولیه طی ، مجموعههاشرکتاجتماعی 

-فرآیند کدگذاری باز گردآوری شدند و از دل آنها مقوله

 هایی استخراج گردید.

ی هاشاخصها و ی مؤلفهارائه

بُعد اجتماعی مسئولیت 

و وضعیت موجود  هاشرکت

 آن در ایران

ابراهیم صالحی 

 عمران و همکاران

ی مسئولیت اجتماعی هاشاخصبا توجه به اهمیت  1011

ها و مراکز آموزش عالی، انشگاهدر د هاشرکت

های آموزشی، کاری مناسب، برنامه هطبرای هاشاخص

های آسیب ها و توجه به گروهعدم تبعیض در فعالیت

جامعه تعیین شده پذیر، مفاهیم حفاظت محیط زیست و 

 است.

ی هاشاخصبررسی اهمیت 

 هاشرکتمسئولیت اجتماعی 

در مراکز صنعتی و دانشگاه 

 ها
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 پژوهش  یروش شناس

که با مطالعه مبانی  ،های کمی و کیفی استفرایند پژوهش حاضر، ترکیبی از روش

 یاهشرکتپذیری اجتماعی مسئولیت بندیرتبهنظری جهت شناسایی عوامل موثر بر 

تا با مطالعه  شودمی. در این مرحله تالش شودمیمعدنی سنگ آهن استان یزد شروع 

های ها و نظریهو بررسی دقیق منابع موجود در این حوزه شامل بررسی و مرور مدل

های تاثیرگذار در تبیین عوامل موثر بر رموجود در این زمینه، مهمترین عوامل و معیا

 هایهنظریو  هامدلخب تشریح شود. با توجه به بررسی برای کارشناسان منت بندیرتبه

موجود در بخش قبل و تشریح آنها به صورت اجمالی برای کارشناسان منتخب و نظر 

اند، لذا با مصاحبه تجویز شده هاسازمانی موجود به صورت کلی برای هامدلبه اینکه 

د بررسی قرار گرفت. در مختلف با آنها، نظریاتشان پیرو ابعاد مسئولیت اجتماعی مور

آوری شده در قالب چارچوب منظم در آورده شود، این پژوهش برای اینکه مطالب جمع

های مسئولیت اجتماعی از تحلیل محتوا استفاده گردید. پس از استخراج ابعاد و مولفه

( ISMی معدنی سنگ آهن یزد، با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری )هاشرکت

 یهاشرکتهای مسئولیت اجتماعی عاد پرداخته شد، سپس ابعاد و مولفهبه بررسی اب

ها شدند و شدت وابستگی بندیرتبه FCMمعدنی سنگ آهن یزد، با انجام مراحل تحلیلی 

 با روش میک مک مورد تحلیل قرار گرفت.

لذا در مرحله نخست پژوهش الزم است با شیوه پژوهش کیفی همچون جلسه و 

ی معدنی استان یزد، ضمن تبیین مفاهیم هاشرکتاسان منتخب مصاحبه با کارشن

های کلیدی بر اساس شناسه )کد( ثبت و تحت عنون مربوط به مسئولیت اجتماعی، گزاره

هایی که ند. در تحلیل محتوا، پس از بررسی کدهای باز، گزارهوکد باز شناسایی ش

کد محوری، ابعاد شناسایی  همپوشانی مفاهیم و معانی دارند، ادغام و سپس تحت عنوان

و میزان ضریب اهمیت آنها از روش  هاشاخصشدند. سپس برای درک بهتر روابط بین 

 نگاشت شناخت فازی استفاده گردید.

شرکت معدنی سنگ آهن )وضعیت فعال( دارای پروانه بهره برداری  10در استان یزد 

 اند. که از تان یزد ثبت شدهدر سامانه اداره صنعت و معدن اس 0939تا پایان آبان ماه 

شرکت دارای چارت مشخص و منظم بودند. لذا با  3این تعداد شرکت معدنی، تنها 

 شرکت، متقبل شدند که هر واحد معدنی 3مذاکرات انجام شده مسئولین مرتبط در این 
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گروهی متشکل از کارشناسان حوزه منابع انسانی، روانشناسی صنعتی و یا ایمنی و 

گروه جهت پیشبرد  3 بنابراینت همکاری در این پژوهش معرفی گردد. بهداشت جه

های مختلف از نرم افزارهای اهداف پژوهش تعیین گردید. در این پژوهش در بخش

Excel, MicMac, Pajek, Fcmapper .ه ارائ 0 شکلفرایند پژوهش در  . استفاده گردید

 .است شده

 

 
 فرايند پژوهش -1 شکل

 

 تحلیل محتوا

هایی درباره محتوای یک پیام یل محتوا روشی مناسب برای پاسخ دادن به سؤالتحل

تواند عالوه بر شد که تحلیل محتوا میاست. هر چند در رویکردهای اولیه، ادعا می

های مؤلف و تأثیر بر مخاطب بپردازد، اما امروزه دو کارکرد محتوای پیام، به ویژگی

دانند )بخشی و پذیر مییدانی و اسنادی امکانهای تلفیقی ماخیر را تنها در روش

در تحلیل محتوای کیفی، تالش بر این است تا با کدگذاری باز، محوری  (.0930جالئیان، 

 های ارتباطی شناسایی و استخراج شود.ای، مقوالت محتوایی موجود در پیامو زمینه

باشد؛ لذا مراحل زیر کیفی مدنظر می یدر این پژوهش، با توجه به اینکه تحلیل محتوا

 بایستی طی گردد:

 ؛( تبیین مفاهیم و مبانی مسئولیت اجتماعی برای کارشناسان منتخب0مرحله 

 

 رات خبرگانظولیت اجتماعی با استفاده از نئو عوامل موثر بر مس هاشاخصاستخراج 

 )تحلیل محتوا(

 (ISM) هاشرکتولیت پذیری اجتماعی ئتدوین مدل مفهومی: مدلسازی مفهومی ابعاد مس

و تعیین درجه  هاشرکتولیت پذیری اجتماعی ئی مسهاشاخصترسیم نقشه شناختی فازی 

 (میک مک) هاشاخص شدت وابستگی( و تعیین هاشاخصدهی نها )وزنآاهمیت 
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های حاصل از مصاحبه و تخصیص شناسه ( کدگذاری باز با شناسایی گزاره1مرحله 

 ؛)کد( به آنها

و  هاارهگزتوجه به همپوشانی برخی از  ها ویص کدها با بررسی گزارهخ( تل9مرحله 

 ؛سپس تجمیع و ادغام آنها

( کد گذاری محوری جهت شناسایی گروههایی که در آن مفاهیم بر محور یک 0مرحله 

 گیرند.مقوله اصلی در آن قرار می

 

 کدگذاری باز

در اجرای این مرحله، جلسه توجیهی با هریک از کارشناسان منتخب جهت تبیین 

یل شد و از آنها خواسته شد که ابعاد موضوع پژوهش، تعاریف و اهداف پژوهش تشک

ی معدنی سنگ آهن را با هاشرکتپذیری اجتماعی مسئولیت بندیرتبهبا اهمیت در 

ی کالمی و بعضا نوشتاری آنها هاگزارهتوجه به شرایط شرکت خود مشخص نمایند. 

یک به هر  خالصه و تجمیع گردید. در این مرحله،  9در قالب کدهای باز اولیه در جدول 

باید گویای  و شودمیگفته  «کد»اصطالحا به آن  که شودمیداده  یعنوان ها آیتماز 

، با مشاهده این کندفردی که آن را مطالعه میباشد، به طوری که  آن عنوانمحتوای 

 (.1111)میلز و هوبرمن،  ببرندبه مفهوم جمالت پی  بتواند، عنوان

 

 کد گذاری محوری

 هاتخراج شده از دادهعناوین اسقیاس  و کردنبندی طبقهوظیفه محقق در این مرحله، 

 ، چندانهاآندر ابتدا ارتباط بین  زیرا، باشدمی وتالشصرف وقت  این کارالزمه ست. ا

 سر و کار داردهای خام انبوهی از دادهبا  محقق در این زمینهنیست،  و واضح آشکار

خواهد شد. با آشکار پیوندهای نامرئی  مرورن به هم ربطی ندارند، اما به که چندا

ی مشترک بیشتری را میان هازمینه توانمیدست آمده ه ب میعناوین و مفاهمقایسه 

ان سای یکهبندیطبقه چارچوبمشابه در  بندی مفاهیمکه امکان طبقه آشکار نمود هاآن

، نام این فرایند مقایسه مستمر اندرا بنیان نهاده این نظریه افرادی کهت. زرا فراهم سا

تکنیک، زمینه  با این(. 1110اند )سلدن، مفاهیم با یکدیگر را روش مقایسه پایدار نامیده

گردد. می ممکنن کدگذاری محوری است، ابعاد مشترک مفاهیم که هما آشکار شدن

های برابر هستند. اما برخی مفاهیم یکسان دارای شناسه شودمیمشاهده  همانگونه که

از مفاهیم نیز دارای معانی برابر و یا نزدیک به هم هستند، که در جدول بعد این تجمیع 
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در  R1, R3, R4های با توجه به نزدیکی و همپوشانی معانی، شناسه انجام شده است.

 ,R7, R11های در بعد قانونی بودن، شناسه R2, R6, R8, R9بعد ایمنی، شناسه های 

R13 های در بعد زیست محیطی، شناسهR5, R15 های در بعد اخالقی، شناسهR14, 

R15 های در بعد نوع دوستی و شناسهR12, R16, R17, R18, R19  در بعد اقتصادی

استخراج  0گیرند. لذا بر طبق تحلیل باال کدهای باز و محوری  به صورت جدول قرار می

 گردید.

 
 کدهای باز اولیه -0جدول 

 مفهوم  )کد( ی کالمیهاگزاره شناسه

R1 توجه به سالمت شغلی تالش جهت رعایت بیشتر بهداشت شغلی 

R2 قوانین برابر یکسان بودن قوانین برای همه 

R3 ایمنی استفاده از ماشین آالت و تجهیزات ایمن 

R4 تضمین سالمت کارکنان تشویق کارکنان به استفاه از پوششهای ایمنی 

R5 اخالقی کارکنان دادن هویت شغلی به 

R3 ایمنی رعایت استانداردهای ایمنی در حین انجام کار 

R6 رعایت قانون رعایت حقوق کارکنان 

R7 حفظ محیط زیست استفاده از وسایل و ابزار تجدیدپذیر محیطی 

R6 رعایت قانون مابیناحترام به تعهدات قراردادی فی 

R8 عادالنه ءارتقا کارکنان ءشفافیت در ارتقا 

R9 شفافیت در قرارداد شفافیت در قراردادها با پیمانکاران 

R5 اخالقی در نظر گرفتن شرایط کاری کارکنان 

R7 حفظ محیط زیست پژوهش برای استفاده بهینه از آب 

R5 خالقیا آن ناشی از هایارائه اطالعات واقعی در مورد کار و ضرر 

R10 عدالت های برابر و اجتناب از تبعیضایجاد فرصت 

R7 نگهداری محیط زیست تالش برای کاهش آسیب رساندن به محیط زیست 

R5 اخالقی ریزی برای دورهمی کارکنان در مراسم مختلفبرنامه 

R7 نگهداری محیط زیست بازیافت و کاهش ضایعات 

R7 نگهداری محیط زیست افزایش استفاده از انرژی های پاک 

R11 توسعه فضا سبز ی جایگزینهاناکحفظ و ارتقای فضای سبز در م 

R12 حفظ کیفیت حفظ کیفیت عیار محصول 

R13 وری انرژیبهره جویی در مصرف انرژیصرفه 

R7 
های داندن معدن به حالت اولیه پس از استخراج کامل طبق دستورالعملربازگ

 موجود
 نگهداری محیط زیست

R7 محیط زیستنگهداری  تالش برای کاهش گازهای سمی و گلخانه ای 

R14 نوع دوستی انجام کارهای عام المنفعه 

R15 رضایت بومیان اولویت باالتر برای استخدام بومی در شرایط برابر 

R14  نوع دوستی اجتماعی هایفعالیتحمایت از اقدامات داوطلبانه کارکنان در 

R14 نوع دوستی دانش و فرهنگ جامعه ءتوسعه و ارتقا 

R14  نوع دوستی انگیزش در کارکنانافزایش رضایت و 

R17 سوددهی در نظر گرفتن منافع سهامداران و سرمایه گذاران در تصمیمات 

R5 اخالقی شیوه پرداخت عادالنه 

R16 کاهش قیمت تمام شده بهره وری ءارتقا 

R18 سوددهی در بلند مدت در نظر گرفتن رضایت مشتریان 

R19 شفافیت در معامالت اف با حضور نماینده ناظرشف هایهو مزاید هاهبرگزاری مناقص 
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 کدهای باز و محوری -4 جدول

 کدهای محوری کدهای باز رديف

  آالت و تجهیزات ایمناستفاده از ماشین 0

 های ایمنیتشویق کارکنان به استفاه از پوشش 1 ایمنی و سالمت

 رعایت استانداردهای ایمنی در حین انجام کار 9

  رعایت حقوق کارکنان 0

 مابینحترام به تعهدات قراردادی فیا 0 قانونی

 کارکنان ءشفافیت در ارتقا 2

 شفافیت در قراردادها با پیمانکاران 9

  در نظر گرفتن شرایط کاری کارکنان 1

 ارائه اطالعات واقعی در مورد کار و ضررات ناشی از آن 3 اخالقی

 های برابر و اجتناب از تبعیضایجاد فرصت 01

  ی کاهش آسیب رساندن به محیط زیستتالش برا 00

 

 

 زیست محیطی

 بازیافت و کاهش ضایعات 01

 های پاکاستفاده از انرژی 09

 ی جایگزینهانافضای سبز در مک ءحفظ و ارتقا 00

 جویی در مصرف انرژیصرفه 00

 داندن معدن به حالت اولیه پس از استخراج کامل طبق دستورالعمل های موجودربازگ 02

 ایتالش برای کاهش گازهای سمی و گلخانه 09

  انجام کارهای عام المنفعه 01

 

 نوع دوستی

 اولویت باالتر برای استخدام بومی در شرایط برابر 03

 اجتماعی هایفعالیتحمایت از اقدامات داوطلبانه کارکنان در  11

 دانش و فرهنگ جامعه ءتوسعه و ارتقا 10

 و انگیزش در کارکنانافزایش رضایت  11

  توجه به وضعیت سهامداران و سرمایه گذاران 19

 بهره وری ءارتقا 10 اقتصادی

 در نظر گرفتن رضایت مشتریان 10

 شفاف با نماینده ناظر یهاهو مزاید هاهبرگزاری مناقص 12

 

 توایبا توجه به مباحث بیان شده و در نظر گرفتن کدهای محوری حاصل از تحلیل مح

ی معدنی سنگ آهن )ایمنی و سالمت، هاشرکتمسئولیت اجتماعی  بندیرتبهکیفی ابعاد 

شاخص استخراج  12قانونی، اخالقی، زیست محیطی، نوع دوستی، اقتصادی(  به همراه 

ی معدنی سنگ هاشرکتگردد. در مرحله بعد باید ارتباط این ابعاد در تبیین رتبه می

ظور، ارتباط ساختاری این ابعاد با روش مدلسازی آهن مشخص شود. به همین من

 ساختاری تفسیری مورد تحلیل قرار گرفتند.
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 (ISM)مدلسازی ساختاری تفسیری 

اثر هر یک از متغیرها  ( روشی است برای بررسیISMطراحی مدل ساختاری تفسیری )

 این طراحی رویکردی فراگیر برای سنجش ارتباط است و. بر روی متغیرهای دیگر

گامهای  پذیر شود.رود تا اهداف کلی تحقیق امکانکار می برای توسعه چارچوب مدل به

 :به صورت زیر می باشد روش مدلسازی ساختاری تفسیری

 شناسایی متغیرهای مرتبط با مسئله

. شوندمیمعیارها و یا عناصری که با بررسی ادبیات موضوع یا نظر خبرگان فهرست 

بر همین ا نظر خبرگان و روش تحلیل محتوا تعیین شدند. در این پژوهش معیارها ب

گروه نهایی ارائه گردید. بنابراین ابعاد جهت مدلسازی عبارتند  2شاخص در  12اساس 

از: ایمنی و سالمت، مسئولیت قانونی، مسئولیت اخالقی، مسئولیت زیست محیطی، نوع 

 دوستی، مسئولیت اقتصادی
 

 (SSIMری )تشکیل ماتريس خود تعاملی ساختا

گیرند و بر اساس در این گام خبرگان معیارها را به صورت زوجی با یکدیگر در نظر می

دهند. یعنی در هر مقایسه دو معیار از حروف زیر به مقایسات زوجی پاسخ می

V,A,X,O .بر اساس تعاریف زیر استفاده می کنند 

● V  عامل سطرi  باعث محقق شدن عامل ستونj شودمی. 

● A تون عامل سj  باعث محقق شدن عامل سطرi شودمی. 

● X  عامل  شوندمیهر دوعامل سطر و ستون باعث محقق شدن یکدیگر(i  وj 

 رابطه دوطرفه دارند(.

● O .بین عامل سطر و ستون هیچ ارتباطی وجود ندارد 

 3بایست کارشناس منتخب در این پژوهش مشارکت کردند، لذا می 3با توجه به اینکه 

 تعاملی تشکیل گردد.ماتریس خود 

 

 بدست آوردن ماتريس دستیابی اولیه

گروهی( به اعداد صفر و یک بر اساس زیر  (SSIM  ISMبا تبدیل نمادهای ماتریس 

 آید.ماتریس دستیابی اولیه بدست می
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و در خانه قرینه عدد صفر گذاشته  0باشد در آن خانه عدد  Vحرف  ijاگر نماد خانه  ●

 .شودمی

گذاشته  0باشد در آن خانه عدد صفر و در خانه قرینه عدد  Aحرف  ijنه اگر نماد خا ●

 .شودمی

گذاشته  0و در خانه قرینه نیز عدد  0باشد در آن خانه عدد  Xحرف  ijاگر نماد خانه  ●

 .شودمی

باشد در آن خانه عدد صفر و در خانه قرینه نیز عدد صفر  Oحرف  ijاگر نماد خانه  ●

 .شودمیگذاشته 

داشته باشند،  ISMیک ماتریس  هاآنین خبره وجود داشته باشد که هر کدام از اگر چند

های پر شده را باید آنها را با یکدیگر ادغام کرد. جهت ادغام کردن ابتدا تک تک ماتریس

تبدیل نموده و سپس تمام ماتریس های حاصل را )درایه های متناظر(  0به اعداد صفر و 

. هر عدد که برابر یا شودمید گرفته ریس حاصله مقدار مُرا باهم جمع کرده و از مات

گردد. د بود مقدار یک منظور مید بود مقدار صفر و اگر بزرگتر از مُکوچکتر از مُ

 نشان داده شده است. 0گروهی در جدول   ISMماتریس دستیابی اولیه حاصل از 
  

 مسئولیت اجتماعی بندیرتبهگروهی ابعاد  ISMماتريس دستیابی اولیه  -5 جدول

 یاقتصاد ینوع دوست یطیمح ستیز یاخالق یقانون سالمت و یمنیا  

 3 3 3 1 3 1 ايمنی و سالمت

 3 3 1 1 1 1 قانونی

 1 1 1 1 3 3 اخالقی

 3 1 1 3 3 3 زيست محیطی

 1 1 1 3 3 3 نوع دوستی

 1 3 3 3 1 3 اقتصادی

 

 سازگار کردن ماتريس دستیابی

. i ,j=1 , j ,k=1–> i ,k=1این قانون بررسی شود که اگر  با بی اولیه بایدماتریس دستیا

رابطه داشته  Cنیز با معیار  Bرابطه داشته باشد و معیار  Bبا معیار  Aیعنی اگر معیار 

X16, X15, X14X ,25 ,های لذا درایهرابطه داشته باشد.  Cنیز باید با  Aباشد آنگاه معیار 

64, X63, X61X ,52, X46, X32, X26X   در ماتریس اولیه، از صفر تبدیل به یک در ماتریس

نتیجه این مرحله نمایش داده شده  2در جدول شماره  .شوندمیگروهی  ISMنهایی 

 .است
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 مسئولیت اجتماعی بندیرتبهگروهی ابعاد  ISMماتريس دسترسی نهايی  -1جدول 

 یاقتصاد یوستنوع د یطیمح ستیز یاخالق یقانون تسالمو  یمنیا  

 1 1 1 1 3 1 سالمت و یمنیا

 1 1 1 1 1 1 یقانون

 1 1 1 1 1 3 یاخالق

 1 1 1 3 3 3 یطیمح ستیز

 1 1 1 3 1 3 ینوع دوست

 1 3 1 1 1 1 یاقتصاد

 

 تعیین سطح متغیرها

در این گام مجموعه معیارهای ورودی )پیش نیاز( و خروجی )دستیابی( برای هر معیار 

 در این گام معیاری .کنیم و سپس عوامل مشترک را نیز مشخص می کنیم را محاسبه می

است که مجموعه خروجی )دستیابی( با مجموعه مشترک   ISMدارای باالترین سطح 

برابر باشد. پس از شناسایی این متغیر یا متغیرها، سطر و ستون آنها را از جدول حذف 

نتایج این تحلیل در . شودمیتکرار می کنیم و عملیات دوباره بر روی دیگر معیارها 

 آمده است. 9جدول 
 

 تعیین روابط و سطوح ابعاد مدلسازی ساختاری تفسیری -9جدول 

 سطح مجموعه مشترک مجموعه ورودی مجموعه خروجی ابعاد 

 0 (2و0) (2و1و0) (2و0و0و9و0) ایمنی و سالمت 0

 0 (2و0و9و1) (2و0و9و1) (2و0و0و9و1و0) قانونی 1

 9 (2و9و1) (2و9و1و0) (2و0و0و9و1) اخالقی 9

 1 (2و0و0) (2و0و0و9و1و0) (2و0و0) زیست محیطی 0

 1 (0و0و1) (0و0و9و1و0) (2و0و0و1) نوع دوستی 0

 0 (2و0و9و1و0) (2و0و0و9و1و0) (2و0و9و1و0) اقتصادی 2

 

سطح ؛ ابعاد در پنج سطح قرار گرفتند. در شودمیهمانگونه که در جدول فوق مشاهده 

 «نوع دوستی»و  «زیست محیطی»قرار دارد. در سطح دوم ابعاد  «اقتصادی»اول بعد 

ایمنی و »قرار گرفته است. در سطح چهارم  «اخالقی»اند. در سطح سوم بعدواقع شده

گیرد. در این مرحله با توجه به قرار می «قانونی»و در نهایت در سطح پنجم  «سالمت
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س دسترسی نهایی ارتباطات هر یک از ابعاد یماتر سطوح مشخص شده در گام قبلی و

 .دهدمیتقسیم سطوح را به وضوح نشان  0گردد. نمودار ترسیم  می

 

 

 
                                                                                                                                                                     

 0سطح 

 
                                                                                                                                            

 1سطح 

 
                                                                                                                                            

 9سطح 

 
                                                                                                                                            

 0سطح 

 
                                                                                                                                             

 0سطح 

 
 مسئولیت اجتماعی  بندیرتبهومی( مدل ساختاری تفسیری )مفه -1نمودار   

 

 ترسیم شبکه تعامالت

تعامالت و روابط بین آنها ترسیم شبکه  ISMدر این گام با توجه به سطوح معیارها در 

. سطح یک به عنوان تاثیرپذیرترین سطح و سطح آخر به عنوان شودمیایجاد 

وابستگی و نفوذ  1بر اساس داده های جدول . شودمیتاثیرگذارترین سطح نیز انتخاب 

 نشان داده شده است. 1هر یک از متغیرها محاسبه و در نمودار شکل 

 
 مسئولیت اجتماعی بندیرتبه گروهی ابعاد ISMماتريس خود دريافتی   -3جدول 

 میزان نفوذ اقتصادی نوع دوستی زیست محیطی اخالقی قانونی متالی و سنایم 

 5 1 1 1 1 3 1 ایمنی و سالمت

 1 1 1 1 1 1 1 قانونی

 5 1 1 1 1 1 3 اخالقی

 0 1 1 1 3 3 3 زیست محیطی

 اقتصادی

 زیست محیطی
 نوع دوستی

 اخالقی

 ایمنی و سالمت

 قانونی
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 4 1 1 1 3 1 3 نوع دوستی

 5 1 3 1 1 1 1 اقتصادی

  1 5 1 4 4 0 یمیزان وابستگ

ی بیشترین نفوذ بر سایر عوامل دارا  «مسئولیت قانونی»عامل   ،1نمودار  مطابق

 «یاقتصاد»و  «زیست محیطی»باشد. همچنین بیشترین وابستگی مربوط به عوامل می

 می باشد. 

 
        

 

 نفوذ
       

       

       

       

       

  وابستگی

 هاشرکتمسئولیت اجتماعی  بندیرتبهنمودار قدرت و وابستگی ابعاد  -3نمودار 

 

 متغیرهای تاثیرپذیر و توانمیلذا با توجه به میزان نفوذ و وابستگی متغیرها )ابعاد( 

تاثیرگذار را مشخص نمود. متغیرهایی که میزان وابستگی آنها بیشتر از میزان نفوذشان 

یرهایی که میزان نفوذشان بیشتر از میزان وابستگی باشد؛ متغیرهای تاثیرپذیر و متغ

 آنها باشد؛ متغیرهای تاثیر گذار هستند.

 ؛متغیرهای تاثیر گذار: ایمنی و سالمت، قانونی، اخالقی ❖

 متغیرهای تاثیر پذیر: زیست محیطی، اقتصادی، نوع دوستی ❖

خبره در هایی است که از تجارب و دانش افـراد نیازمند ورودی FCMایجاد یک مدل 

تجارب انباشته شده افراد بـا  FCMی هامدلآید. در موضـوع مورد نظر به دست مـی

شود و بر ای که مدل برای آن ترسیم شده است یکپارچه میدانـش موجـود در حوزه

آیـد مبنای آنهـا روابـط علـت و معلولی میان عوامل تشکیل دهنده نظام به وجود می

( 1110(. متدولوژی توسعه یافته توسط رودریگوئز رپیسو و همکاران )0311)کاسکو، 

 ت(، ماتریس فازی شده موفقیIMS 1) تاز چهار ماتریس به شرح ماتریس اولیه موفقی

                                                           
1. Initial Matrix of Success (IMS) 

1 

0 

2 9 0 

0 
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(FZMS 0ماتریس قدرت روابط موفقیت )SRMS) 1و ماتریس نهایی موفقیت )FMS) 9 )

گانه  0های کند. لذا محاسبات ماتریساستفاده میهای شناختی فازی برای تشکیل نقشه

 . شودمیبه صورت زیر انجام  FCMبرای ترسیم 

 

 (IMSماتريس اولیه موفقیت )

𝑚]ی موفقیت یک ماتریس ماتریس اولیه × 𝑛] باشد که در آن میn   تعداد عوامل کلیدی

ماتریس  𝑂𝑖𝑗ر ها است. هر عنصتعداد افراد مصاحبه شده برای کسب داده  mموفقیت و 

تواند در مقیاسی قائل است که می iبرای مفهوم خاص  jنمایانگر اهمیتی است که شخص 

 های مختلف و حتی برای عوامل مختلف موفقیت در یک پروژه متفاوت باشد. در پروژه

عامل  12کننده به کارشناس منتخب مشارکت 3در این مرحله بر اساس امتیازاتی که 

 ل ذکر است که به منظوربماتریس اولیه مطابق جدول زیر تشکیل گردید. قا داده بودند،

برای پاسخ ها در نظر گرفته  11و حد باالی  11ها حد پایین جلوگیری از سوگیری پاسخ

بودند، معادل  11هایی که متضمن امتیازی برابر یا زیر با این وصف کلیه پاسخ شد.

در ماتریس  011برابر ،  11ای برابر یا بیشتر از هصفر در نظر گرفته شدند و کلیه پاسخ

 .دهدمیبخشی از ماتریس اولیه را نمایش  3اولیه درج گردید. جدول 

 
 بخشی از ماتريس اولیه -1جدول 

 0 1 9 0 0 2 9 1 3 

0 00 1 91 00 00 91 10 21 90 

1 21 90 00 00 21 20 01 20 21 

9 00 21 21 21 00 91 90 91 90 

0 21 21 1 21 91 00 00 90 20 

0 91 00 1 10 1 10 91 91 011 

2 10 01 01 1 91 00 90 00 00 

9 91 01 91 1 10 00 01 01 00 

1 00 21 10 00 91 01 00 1 1 

... ... 

12 21 90 91 10 00 01 10 01 20 

 

 (FZMSماتریس فازی شده موفقیت )

                                                           
1. Fuzzified Matrix of Success (FZMS) 
2. Strength of Relationships Matrix of Success (SRMS) 
3. Final Matrix of Success (FMS) 
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هر عنصر  هاآنکه در  وندشمیهای فازی منتقل به مجموعه 𝑉𝑖بردارهای عددی 

است.  𝑉𝑖با خود بردار  𝑉𝑖بردار  𝑂𝑖𝑗ی فازی به معنی میزان عضویت عنصر مجموعه

های فازی تبدیل های بین صفر و یک، به شکل ذیل به مجموعهبردارهای عددی با ارزش

𝑋𝑖را یافته و  𝑉𝑖شوند. بیشینه مقدار در می = گیریم؛ به این ظر میبرای آن در ن  1

 :صورت که

𝑀𝑎𝑥 (𝑂𝑖𝑞) → 𝑋𝑖(𝑂𝑖𝑞) = 1                                               (1) 

𝑋𝑖را یافته و  𝑉𝑖کمینه مقدار در  =  گیریم؛ به این صورت که :برای آن در نظر می  0

𝑀𝑎𝑥 (𝑂𝑖𝑞) → 𝑋𝑖(𝑂𝑖𝑞) = 0                                          (2)  

 مشخص می شود؛ یعنی  [0,1]در بازه  𝑉𝑖نسبت تمامی عناصر دیگر بردار 

𝑋𝑖(𝑂𝑖𝑗) =
𝑂𝑖𝑗−𝑀𝑖𝑛 (𝑂𝑖𝑝)

𝑀𝑎𝑥 (𝑂𝑖𝑞)−𝑀𝑖𝑛 (𝑂𝑖𝑝)
                                        (3) 

 می باشد. 𝑉𝑖  در بردار   𝑂𝑖𝑞ی عضویت عنصر درجه  𝑋𝑖(𝑂𝑖𝑗)که در آن 

سازی ماتریس اولیه ( اقدام به فازی9( و )1(، )0در این مرحله با استفاده از فرمول )

 .آمده است 01نتایج در جدول . شودمی

 
 بخش ازماتريس فازی شده عوامل -13جدول 

 0 1 9 0 0 2 9 1 3 

0 01/1  11/1  09/1  01/1  01/1  09/1  11/1  29/1  10/1  

1 29/1  10/1  01/1  01/1  29/1  90/1  99/1  90/1  29/1  

9 01/1  29/1  29/1  29/1  01/1  19/1  10/1  09/1  10/1  

0 29/1  99/1  11/1  29/1  09/1  01/1  01/1  10/1  90/1  

0 09/1  01/1  11/1  11/1  11/1  11/1  19/1  09/1  11/0  

2 11/1  99/1  99/1  11/1  09/1  01/1  01/1  01/1  01/1  

9 19/1  01/1  09/1  11/1  11/1  01/1  01/1  01/1  01/1  

1 01/1  29/1  11/1  01/1  19/1  99/1  01/1  11/1  11/1  

/// /// 

12 29/1  10/1  19/1  11/1  01/1  99/1  11/1  99/1  90/1  

 

 ( SRMSماتريس رابطه ی قدرت موفقیت)

,𝑛]ماتریس رابطه ی قدرت موفقیت، یک ماتریس  𝑛] ها مربوط ها و ستوندیفاست. ر

میان  یبه ماتریس عوامل کلیدی موفقیت هستند و هر عنصر در ماتریس نشانگر رابطه

 .بپذیرد [0,1]ها را در بازه می تواند ارزش 𝑆𝑖𝑗است. همچنین ” j“و عامل  ”i“عامل 

این دو بردار، با توجه به محاسبه شباهت میان  𝑉2و  𝑉1نزدیکی رابطه ی میان دو بردار 

در ارتباط با این دو بردار است که توسط عنصر  1و  0ی میان مفاهیم مؤید قدرت رابطه
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𝑆12  نشان داده شده که در SRMS ی میان دو بردار ارائه شده است. نزدیکی رابطه

مبتنی بر فاصله میان دو بردار بر مبنای مفهوم فاصله میان بردارها است )کاسکو، 

0310). 

 :به صورت زیر باشد  𝑉2و  𝑉1بردار  jی میان عناصر فاصله 𝑑𝑗 اگر

 𝑑𝑗 =  |𝑋1(𝑉𝑗) − 𝑋2(𝑉𝑗)|                                                                               (4)                 

 باشد، 𝑉2و  𝑉1میانگین فاصله میان بردارهای میانگین  ADو 

𝐴𝐷 =
∑ |𝑑𝑗|𝑚

𝑗=1

𝑚
   ( 5)      

 شود:میان دو بردار بر اساس این معادله نشان داده می  Sنزدیکی یا شباهت 

S=1-AD                                                                                                (6) 

S=1  0و موید شباهت کل= S.نشانگر حداکثر درجه عدم شباهت است 

معکوس باشند آنگاه روش محاسبه شباهت میان  هدارای رابط 𝑉2و  𝑉1اگر بردارهای 

 یآنها مشابه با مورد قبل است با این استثناء که در این مورد، معادله محاسبه فاصله

 :است 𝑉2و  𝑉1ی معکوس با بردارهای میان عناصر مربوطه دارای یک رابطه

𝑑𝑗 =  |𝑋1(𝑉𝑗) − (1 − 𝑋2(𝑉𝑗)|                                                              (3-14) 

 12*12( در بخش سوم، ماتریس 2( و )0(، )0در این مرحله با توجه به فرمول های )

ی هاای با گروهبه جلسه گردد. سپس برای تشکیل ماتریس پایانی اقدامتشکیل می

 بندیرتبهمعنا میان عوامل موثر بر ر اساس نظر آنان ارتباطات بیبخبرگان گردید. 

ی معدنی سنگ آهن استان یزد حذف و جهت علی روابط هاشرکتمسئولیت اجتماعی 

ها داده شد و از نیز تعیین گردید. در این مرحله جدول ماتریس خام به هر یک از گروه

مشخص کنند. فرم ها  0خواست شد که ارتباط احتمالی بین متغیرها را با عدد  آنها در

ماتریس  3جمع آوری گردید و سلول های پر نشده برابر صفر در نظر گرفته شدند. لذا 

به روش میانگین حسابی محاسبه و نتایج گرد شدند. مقادیر صفر به منزله عدم ارتباط 

نشان داده  00فی شدند. نتیجه در جدول های خبرگان معرتشخیصی از سوی گروه

 شده است.
 ماتريس نهايی موفقیت -11جدول 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 ... C25 C26 

C1 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 53/0 ... 00/0 00/0 

C2 44/0 00/0 34/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 ... 00/0 00/0 

C3 53/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 43/0 ... 00/0 00/0 

C4 00/0 00/0 00/0 00/0 45/0 00/0 00/0 00/0 ... 00/0 00/0 

C5 00/0 00/0 00/0 45/0 00/0 00/0 53/0 00/0 ... 00/0 00/0 

C6 00/0 00/0 00/0 00/0 44/0 00/0 00/0 00/0 ... 00/0 00/0 

C7 00/0 00/0 00/0 00/0 53/0 00/0 00/0 00/0 ... 00/0 53/0 

C8 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 ... 00/0 00/0 

… … ... ... ... ... ... .. ... 00/0 ... ... 
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C25 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 ... 00/0 00/0 

C26 00/0 00/0 00/0 
00/0 

 
00/0 00/0 53/0 00/0 ... 00/0 00/0 

 

 

 (FMS) شاخص نهايی موفقیت

های تواند دادههای مندرج در آن میتکمیل شد، بخشی از داده  SRMSقتی ماتریسو 

ی عوامل کلیدی موفقیت ارائه شده در ماتریس مرتبط نیستند و گمراه کننده باشد. همه

 ها و تبدیل ی علی میان آنها وجود ندارد. برای تجزیه و تحلیل دادههمیشه یک رابطه

SRMS  یت به یک نظر کارشناسی نیاز است که تنها شامل آن به ماتریس نهایی موفق

دسته از عناصر فازی عددی است که نمایانگر روابط علی میان عوامل کلیدی موفقیت 

توان به دو بردار را می SRMS ها در ماتریسهستند. به هنگام تجزیه و تحلیل داده

گر روابط نزدیک توانند نمایانصورت متالقی با یکدیگر مرتبط دانست. بردارها می

توان به طور ریاضی باشند و در عین حال به لحاظ منطقی، دو شاخص/مفهوم را می

ت به راحتی به صور توانمیکامل غیرمرتبط به یکدیگر دانست. این روابط نامتعارف را 

(. در این قسمت، بر اساس 1110)رودریگوئز و همکاران، کارشناسی شناسایی کرد 

جی باشد؛ نظر سنبر یکدیگر می هاشاخصمبین تاثیر هر یک از ماتریس طراحی شده که 

های خبرگان، از کارشناسان منتخب انجام پذیرفت. سپس جهت جمع بندی نظرات گروه

های تکمیل شده محاسبه شد. داده های ماتریس تکمیل میانگین نظرات بر اساس ماتریس

شناسی نگاشت سازی و بر اساس روششده جهت تحلیل نگاشت شناختی نرمال

های ماتریس ها در بازه منفی یک تا مثبت یک نرمال شدند. دادهشناخت فازی، داده

های وارد شد. از داده Fcmapperنرمال شده به عنوان ماتریس ورودی به نرم افزار 

دریافت شده ( File net)فایل خروجی شبکه ارتباطات  Fcmapperوارد شده نرم افزار 

جهت رسم نقشه شناختی فازی مورد  pajekدی نرم افزار و سپس به عنوان ورو

عامل اصلی دخالت داده شده در ترسیم نقشه  12با توجه به گیرد. استفاده قرار می

عامل درجه  01عامل،  12ارتباط بین عوامل استخراج گردید. از بین  03شناختی، 

ارای درجه درونداد  عامل د 00و  (Id)  1بیشتر نسبت به درجه درونداد( Od)  0برونداد

متغیر دیگر از  2متغیر از نوع معمولی و  11باشند. رونداد میببیشتر نسبت به درجه 

 دهد کهمیباشند. درجه درونداد میزان تأثیرپذیری عوامل را نشان دهنده مینوع انتقال
                                                           

1. Out degree 
2. In degree 
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تالش برای کاهش ) 00مربوط به عامل  (Id)در این پژوهش بیشترین درجه درونداد 

دهنده تأثیرات اعمال باشد. درجه برونداد  نشان( میرساندن به محیط زیستآسیب 

دیگر میزان تأثیرگذاری عوامل را نشان عبارتباشد و بهشده توسط یک مفهوم می

( دارای اجتماعی هایفعالیتحمایت از اقدامات داوطلبانه کارکنان در ) 11دهد. متغیر می

باشد. در شد. درجه مرکزیت جمع دو عامل قبلی میبامی (Od)بیشترین درجه برونداد 

 09، (تالش برای کاهش آسیب رساندن به محیط زیست) 00پژوهش مورد نظر عوامل 

افزایش رضایت و انگیزش در ) 11 ،)ایتالش برای کاهش گازهای سمی و گلخانه)

عی در ارائه اطالعات واق) 3( و دانش و فرهنگ جامعه ءتوسعه و ارتقا) 10، (کارکنان

. باشندمی ا( به ترتیب بیشترین درجه مرکزیت را دارناشی از آن هایمورد کار و ضرر

 آمده است. 01مقادیر مرتبط با هر یک در جدول 

 
 اطالعات کلی مدل نقشه شناختی فازی -13جدول 

 مرکزيت درجه درونداد درجه برونداد هاشاخص

C11 11/0 11/1 01/5 

C17 10/1 31/1 91/1 

C22 19/0 91/1 33/1 

C21 33/0 31/1 49/1 

C9 33/0 33/1 44/1 

C5 13/1 13/1 41/1 

C8 13/0 11/1 11/1 

C23 39/0 11/1 03/1 

C25 31/0 45/1 14/1 

C7 14/0 19/0 11/1 

C24 10/1 31/0 31/1 

C1 31/0 31/0 31/1 

C20 53/1 55/0 31/1 

C4 95/0 31/0 41/1 

C3 39/0 34/0 40/1 

C10 93/0 30/0 13/1 

C16 11/0 00/0 11/0 

C2 13/0 00/0 13/0 

C19 33/0 00/0 33/0 

C15 93/0 13/0 35/0 

C26 53/0 53/0 34/0 

C13 10/0 53/0 33/0 

C14 43/0 00/0 43/0 

C6 44/0 00/0 44/0 

C12 11/0 11/0 53/0 

C18 13/0 00/0 13/0 

 

عنوان ورودی در به  FCMapperافزار برای رسم نقشه شناختی فازی از خروجی نرم

 کنیم. استفاده می Pajekافزار نرم
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 مسئولیت اجتماعی بندیرتبهی موثر بر مدل هاشاخصنمودار نگاشت شناخت فازی  -0نمودار 

 

ی موثر هاشاخصدهنده روابط علی بین نقشه شناختی فازی که نشان 9در نمودار 

باشد، نشان استان یزد میی سنگ آهن ی معدنهاشرکتمسئولیت اجتماعی  بندیرتبه

 داده شده است.

دهند. اطالعات مندرج در جهت خطوط میزان تاثیرپذیری و تاثیرگذاری را نمایش می 

باشد می FCMAPPERکه خروجی نگاشت شناخت فازی از نرم افزار  01جدول شماره 

اصلی در  جه به مرکزیت آنهاست. هدفوبا ت هاشاخصدهنده اهمیت هر یک از نشان

ی هاشرکتاجتماعی  پذیریمسئولیتعوامل موثر بر  بندیرتبهشناسایی و این پژوهش 

 باشد.معدنی سنگ آهن استان یزد می

د مبنایی توانمیدر مدل نگاشت شناخت فازی  هاشاخصاز این رو مرکزیت هر یک از 

 هااخصشیک از  وزن هر 09قرار گیرد. جدول  هاشاخصبرای تعیین وزن هر یک از 

 .دهدمیرا نمایش 
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 مسئولیت اجتماعی بندیرتبهی مدل هاشاخصوزن هر يک از  -10جدول 

 وزن نماد شاخص ابعاد

 ایمنی و سالمت

 (0192/1) 

 C1 1099/1 استفاده از ماشین آالت و تجهیزات ایمن

 C2 1101/1 تشویق کارکنان به استفاه از پوششهای ایمنی

 C3 1900/1 در حین انجام کار رعایت استانداردهای ایمنی

 

 قانونی

(0023/1) 

 C4 1921/1 رعایت حقوق کارکنان

 C5 1209/1 مابیناحترام به تعهدات قراردادی فی

 C6 1001/1 کارکنان ءشفافیت در ارتقا

 C7 1010/1 شفافیت در قراردادها با پیمانکاران

 اخالقی

(0020/1) 

 

 C8 1000/1 در نظر گرفتن شرایط کاری کارکنان

 C9 1201/1 ناشی از آن هایارائه اطالعات واقعی در مورد کار و ضرر

 C10 1130/1 های برابر و اجتناب از تبعیضایجاد فرصت

 

 

 زیست محیطی

(1121/1) 

 
 

 C11 1920/1 تالش برای کاهش آسیب رساندن به محیط زیست

 C12 1130/1 بازیافت و کاهش ضایعات

 C13 1000/1 ای پاکهاستفاده از انرژی

 C14 1011/1 ی جایگزینهانافضای سبز در مک ءحفظ و ارتقا

 C15 1101/1 جویی در مصرف انرژیصرفه

 C16 1100/1 های موجودداندن معدن به حالت اولیه پس از استخراج کامل طبق دستورالعملربازگ

 C17 1211/1 ایتالش برای کاهش گازهای سمی و گلخانه

 

 ستینوع دو

(1111/1) 

 

 C18 1190/1 انجام کارهای عام المنفعه

 C19 1119/1 اولویت باالتر برای استخدام بومی در شرایط برابر

 C20 1099/1 اجتماعی هایفعالیتحمایت از اقدامات داوطلبانه کارکنان در 

 C21 1219/1 دانش و فرهنگ جامعه ءتوسعه و ارتقا

 C22 1200/1 رکنانافزایش رضایت و انگیزش در کا

 

 اقتصادی

(0221/1) 

 

 C23 1001/1 توجه به وضعیت سهامداران و سرمایه گذاران

 C24 1020/1 وریبهره ءارتقا

 C25 1031/1 در نظر گرفتن رضایت مشتریان

 C26 1011/1 شفاف با نماینده ناظر هایهو مزاید هاهبرگزاری مناقص

که وزن هریک از ابعاد از حاصل جمع  دهدمین مدل ارائه شده با توجه به جدول نشا

 آید.دست میه ب هاشاخصاوزان 

بر پایه قدرت نفوذ )تاثیرگذاری( و میزان وابستگی  MICMACتجزیه و تحلیل 

)تاثیرپذیری( هر متغیر شکل گرفته و امکان بررسی بیشتر محدوده هر یک از متغیرها 

چهار گروه خودمختار، وابسته، پیوندی  سازد. در این تحلیل متغیرها بهرا فراهم می

 (.0شوند )نمودار )رابط( و مستقل تقسیم می
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 نمايش پراکندگی متغیرها در نرم افزار میک مک -4نمودار 

 

شیوه توزیع و پراکنش متغیرها در صفحه پراکندگی، حاکی از میزان پایداری و یا 

تقابل/ ساختاری با نرم افزار باشد. در حوزه روش تحلیل اثرات مناپایداری سیستم می

MICMAC های در مجموع دو نوع از پراکنش تعریف شده است که به نام سیستم

های پایدار پراکنش متغیرها به های ناپایدار معروف هستند. در سیستمپایدار و سیستم

انگلیسی است. یعنی برخی متغیرها دارای تأثیرگذاری باال و برخی دارای  Lصورت 

های پایدار مجموعاً سه دسته متغیر قابل مشاهده ی باال هستند. در سیستمتأثیرپذیر

 است:

 ؛الف: متغیرهای بسیار تأثیرگذار بر سیستم )عوامل کلیدی(

 ؛ب: متغیرهای مستقل

 ج: متغیرهای خروجی سیستم )متغیرهای نتیجه(.

غیرهای متغیرهای تأثیرگذار، متغیرهای دو وجهی )متغیرهای ریسک و مت 0در نمودار 

هدف(، متغیرهای تنظیمی، متغیرهای تأثیرپذیر )نتیجه سیستم( و متغیرهای مستقل 

 .شوندمیمشاهده 

نی ی معدهاشرکتمسئولیت اجتماعی  بندیرتبهی مرتبط با هاشاخصپس از شناسایی 

سنگ آهن استان یزد و همچنین تحلیل نگاشت شناخت فازی، الزم است که برای 

، تاثیر هاشرکتمسئولیت اجتماعی  بندیرتبهدر  هاخصشاشناسایی موثرترین 

مرتبط به صورت زوجی سنجیده شود. به همین منظور یک ماتریس  یهاشاخص
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ها بر اساس های خبرگان قرار گرفت. فرآیند تکمیل خانهدر اختیار گروه 12*12مربعی 

ات متقابل های خبرگان در رابطه با اثرگرد شده میانگین نظرات برگرفته از گروه

استفاده گردید. یک حله از پژوهش از نرم افزار میک مباشد. در این مرمی هاشاخص

ن بدو بیانگرتفسیر آن بدین صورت است: عدد صفر  9و  1،0،1قابل ذکر است که اعداد 

تاثیر  گربیانتاثیر متوسط، عدد سه  بیانگرتاثیر ضعیف، عدد دو بیانگر تاثیر، عدد یک 

های خبرگان، ماتریس و گرد کردن میانگین نظرات گروه 3آوری پس از جمع . قوی

ماتریس واحدی تشکیل و به نرم افزار میک مک داده شد. با توجه به خروجی نگاشت 

سلول دارای عدد غیر صفر هستند که به معنی وجود ارتباط  01شناخت فازی، مجموعا 

 ،بر اساس میزان تاثیر هاینهزمخبره خواسته شد که به همان  هایگروهباشد. لذا از می

 آمده است. 00بدهند. که خالصه نتایج در جدول  9تا  0عدد 

 
 تابلوی مشخصه ها -14جدول 

INDICATOR VALUE 

Matrix size 26 

Number of iterations 2 

Number of zeros 618 

Number of ones 27 

Number of twos 18 

Number of threes 13 

Number of P 0 

Total 58 

Fillrate 8.579882% 

 
 

در  خبرگان هایگروهماتریس واحد تشکیل شده برگرفته از گرد کردن میانگین نظرات 

می باشد؛ نمایش داده  0که به عنوان ماتریس ورودی در نرم افزار میک مک 00جدول 

  شده است.
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 ماتريس ورودی نرم افزار میک مک -15جدول 

 

 
 هاشاخصنمودار اثرات متقابل  -5نمودار 

نمایش داده شده است. همانگونه که از  0خروجی نرم افزار میک مک در نمودار شماره 

، شکل پراکندگی متغیرها به صورت امتداد در سطح شودمینمودار مذکور مشاهده 
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 هاشاخصباشد. بر اساس پراکنش محورهاست و نشان دهنده یک سیستم پایدار می

ی واقع شده در هر ناحیه تفسیر مربوط به خود را دارند هاشاخصاحیه فوق، در چهار ن

 که در ادامه به آن پرداخته شده است.

 

 ی تعیین کننده يا تاثیرگذارهاشاخص

 0با توجه به مطالب بیان شده در تعریف و محل قرار گیری متغیرها در نمودار شماره 

دار فوق شاخص تاثیر گذار نامیده ی قرار گرفته در قسمت شمال غربی نموهاشاخص

 باشند که عبارتندمطرح می هاشاخصترین یا به تعبیر دیگر به عنوان بحرانی شودمی

اجتماعی، تالش برای کاهش  هایفعالیتاز: حمایت از اقدامات داوطلبانه کارکنان در 

 .افیت در قراردادها با پیمانکارانای، شفگازهای سمی و گلخانه

 

 و وجهیی دهاشاخص

ی دو وجهی هاشاخصاز نوع  0ی واقع شده در شمال شرقی نمودار شماره هاشاخص

بسیار تاثیرپذیر و بسیار تاثیرگذار هستند. این متغیرها به دو  هاشاخصهستند. این 

. متغیرهای ریسک نزدیک خط قطری ناحیه شمال شوندمیدسته ریسک و هدف تقسیم 

در گوشه شمال غربی و نزدیک  11و  0ی شماره هاشاخصشرقی نمودار قرار دارند. 

خط قطری قرار دارند. این متغیرها، ظرفیت بسیار باالیی در تبدیل شدن به بازیگران 

-عبارتند از: احترام به تعهدات قراردادی فی هاشاخصکلیدی سیستم دارا هستند. این 

 .مابین، افزایش رضایت و انگیزش در کارکنان

 

 ی تاثیرپذيرهاشاخص

از تاثیرگذاری پایین و  0ه ری واقع شده در جنوب شرقی نمودار شماهاشاخص

تیجه ن به متغیرهایی تاثیرپذیر هاشاخصتاثیرپذیری بسیار باالیی برخوردارند. این 

عبارتند از: در نظر گرفتن شرایط کاری کارکنان، ارائه  هاشاخصموسوم هستند. این 

ناشی از آن، تالش برای کاهش آسیب  هایاطالعات واقعی در مورد کار و ضرر

دانش و فرهنگ جامعه، در نظر گرفتن رضایت  ءرساندن به محیط زیست، توسعه و ارتقا

 .مشتریان
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 ی مستقلهاشاخص

ر دارند، دارای تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ایی که در ناحیه جنوب غربی قرهاشاخص

قف ت یا تکامل سیستم و در تودر پیشرف هاشاخصباشند. به عبارت دیگر این پایینی می

ی مستقل در این ناحیه هاشاخصتحت عنوان  هاشاخصسیستم هم نقشی ندارند. بقیه 

 گیرند. قرار می

 

 و پیشنهاد نتیجه گیری

کار مسئوالنه ایجاد  و ها یعنی چگونه از طریق کسبمفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت

، کارانوزه کارکنان، مشتریان، پیمانثروت شود. بنابراین رفتارهای یک سازمان در ح

ی هاشرکتگیرد. در این پژوهش با توجه به اینکه محیط زیست و جامعه را در برمی

گزاره کالمی،  90گرفت؛ پس از تحلیل محتوا از معدنی سنگ آهن استان یزد را در بر می

محیطی،  بعد )ایمنی و سالمت، قانونی، اخالقی، زیست 2شاخص )کد باز( در  12تعداد 

نوع دوستی و اقتصادی( استخراج گردید که با روش نگاشت شناختی فازی ارتباط 

نیز  هاشاخصوزن  FCMAPPERمشخص شد. و با استفاده از نرم افزار  هاشاخص

 تالش» ،«تالش برای کاهش آسیب رساندن به محیط زیست»ی هاشاخصتعیین گردید. 

 ،«ایش رضایت و انگیزش در کارکنانافز» ،«ایبرای کاهش گازهای سمی و گلخانه

ارائه اطالعات واقعی در مورد کار و »و  «دانش و فرهنگ جامعه ءتوسعه و ارتقا»

خبره شدند. آنگاه با  هایگروهدارای باالترین وزن از دیدگاه  «ناشی از آن هایضرر

استفاده از روش میک مک، شدت اثر متغیرها بر یکدیگر مورد سنجش قرار گرفت. 

تالش »، «اجتماعی هایفعالیتحمایت از اقدامات داوطلبانه کارکنان در »ی هاخصشا

در  «شفافیت در قراردادها با پیمانکاران»و  «ایبرای کاهش گازهای سمی و گلخانه

ی دو وجهی که ظرفیت بسیار هاشاخصی تاثیرگذار قرار گرفتند. هاشاخصگروه 

تعهدات  احترام به»یستم را دارا هستند شامل باالیی در تبدیل شدن به بازیگران کلیدی س

ی هاشاخصباشند و می «افزایش رضایت و انگیزش در کارکنان»و  «مابینقراردادی فی

ارائه اطالعات واقعی در مورد »، «در نظر گرفتن شرایط کاری کارکنان»تاثیرپذیر شامل 

، «یط زیستتالش برای کاهش آسیب رساندن به مح»، «ناشی از آن هایکار و ضرر

شدند.  «در نظر گرفتن رضایت مشتریان»و  «دانش و فرهنگ جامعه ءتوسعه و ارتقا»

ل با نتایج حاص توانمینتایج این تحقیق را  .در گروه مستقل واقع شدند هاشاخصباقی 

ر داز تحقیقاتی در زمینه شناسایی عوامل مرتبط با مسئولیت اجتماعی مقایسه نمود. 
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 اسالمی آزاد پذیری اجتماعی دانشگاهمسئولیت ارتقاء هایلفهبا عنوان مؤ پژوهشی

را  فناوری و اخالقی قانونی، اقتصادی، ابعاد بشردوستانه،(، 0930)حبیبی و دیگران، 

بعد  0شاخص برای دانشگاه آزاد اسالمی معرفی کردند که در  02در کنار 

باشد. ق ارائه شده میدارای تشابه با تحقی اخالقی و قانونی اقتصادی، بشردوستانه،

پذیری اجتماعی ابعاد موثر بر مسئولیت ءبعد فناوری با توجه به اهمیت آن نیز جز

دانشگاه مطرح شده است که در تحقیق پیش رو به جای آن ابعاد زیست محیطی و ایمنی 

های قانونی و جمله در حوزه ازبرخی موارد  هاشاخصقرار دارد. همچنین در میان 

باشد. لذا در مجموع ابعاد شناسایی ای مفاهیم مشترک با این تحقیق میاقتصادی دار

باشد. اما در شده عمده تحقیقات دارای اشتراکات فراوان خصوصا با مدل کارول می

، مراکز آموزشی و هاشرکت، با توجه به ماهیت فعالیت هاشاخصزمینه شناسایی 

 خواهند بود. یزیاد یهادارای تفاوت انداز نتایج یکسان،رغم چشمهای مختلف علیهبنگا

ی پذیرولیتئهای دانشگاهی، عوامل موثر بر مساین پژوهش برای اولین بار در پژوهش

توان میبر اساس نتایج حاصل از آن کند و ی معدنی را بررسی میهاشرکتاجتماعی 

 از پشتوانه مالی خوبی هاشرکتزیرا این  .های بزرگی در این حوزه برداشتقدم

 بندیرتبهکه در تحقیقات آینده مدلسازی  شودمیپیشنهاد  برخوردارند. 

ی هاشرکتی صنعتی و همچنین تجاری در کنار هاشرکتپذیری اجتماعی ولیتئمس

خدماتی مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. همچنین استفاده از تکنیک های کیفی 

د به عنوان پیشنهادات وانتمی، هاشاخصهمچون دلفی نیز برای استخراج ابعاد و 

واحد مجزایی تحت  شودمیدر حوزه اجرا نیز پیشنهاد  پژوهشی آینده مطرح گردد.

ولیت اجتماعی در دانشگاه  تشکیل شود و ساالنه میزان ئعنوان حوزه مس

ای نیز به آن اختصاص بررسی شود و جایزه ویژه هاشرکتپذیری اجتماعی ولیتئمس

 د مبدع آن در کشور باشد.توانمیین زمینه پیش قدم شود یابد و هر دانشگاهی در ا
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