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چکيده
در اين مقاله مدلي فازي براي ارزيابي ميزان مسئوليت اجتماعي سازمان براساس اصول چهارگانه دنيسون ،شامل
جامعه ،محيط ،اخالق و مسئوليت مالي ،طراحي گرديده است .مدل معرفي شده پنج مرحله دارد .در مرحله اول يک
سيستم فازي طراحي شده است که وروديهاي آن را چهار بعد مسئوليت اجتماعي و خروجي آن را نمره مسئوليت
اجتماعي سازمان تشکيل ميدهد .در مرحله دوم وروديها و خروجيها پس از افرازبندي ،به اعداد فازي تبديل شده و
قوانين استنتاج در مرحله سوم تبيين شدهاند .در مرحله چهارم فازيزدايي انجام شده و در مرحله پنجم مدل طراحي
شده آزمون شده است .نتيجه تست مدل نشان ميدهد که مدل ارايه شده از اعتبار بااليي برخوردار ميباشد .درنهايت
با استفاده از مدل طراحي شده ،ميزان مسئوليت اجتماعي پژوهشگاه صنعت نفت ايران محاسبه شده است .جامعه
آماري شامل  135نفر از کارکنان و اعضاء هيئت علمي پژوهشگاه ميباشد و به منظور گردآوري دادهها از پرسشنامه
استفاده شده است .به همين منظور پرسشنامهاي براساس اصول چهارگانه دنيسون طراحي و روايي و پايايي آن مورد
سنجش و تاييد قرار گرفت .نتايج نشان ميدهند که نمره مسئوليت اجتماعي پژوهشگاه با درجه عضويت  0/488در
حد زياد ميباشد.
واژگان كليدي :مسئوليتاجتماعي ،منطقفازي ،سيستمخبره ،صنعتنفت
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( Abolhasani_ahmad@yahoo.comمسئول مکاتبات)
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مقدمه
مسئوليت پذيري يك ارزش اخالقي است كه هر

جامعه را بهتر كرده و از انجام فعاليت هايي كه باعث
بدتر شدن وضعيت جامعه ميشود ،پرهيز ميكنند.

جامعه اي از شهروندان خود انتظار دارد .امروزه تعريف

مسئوليت اجتماعي به رفتارها و تصميمات مبتني بر

مسئوليت پذيري نسبت به يك قرن پيش دچار تغييرات

ارزشهاي پذيرفته شده اجتماعي مربوط ميشود.

بزرگي شده است .در گذشته سازمانهاي انتفايي تنها

سازمانها بايد با اختصاص منابع مالي در بهبود رفاه

مسئول درآمدسازي بودند .اما از چند دهه قبل نگاه به

اجتماعي مورد قبول اكثريت جامعه بكوشند .مسئوليت

مسئوليتهاي سازماني تغيير كرد و سازمانها توجه

اجتماعي ممكن است به چگونگي عمل سازمان در امور

بيشتري به مشتريان كردند .شرايط امروز جهان و

گوناگون همانند آلودگي محيط زيست ،تبعيض ،فقر،

فضاهاي جديد كسب و كار ايجاب ميكند تا رهبران و

بيكاري ،تورم و نظاير اين موارد مربوط شود (کاووسي
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مديران سازمانها و شركتهاي بزرگ كه در بازارهاي

و چاوش باشي .)5341 ،گريفين و بارني مسئوليت

جهاني فعال و مؤثر هستند ،نوعي تعادل ميان بخشهاي

اجتماعي را چنين تعريف ميکنند :مسئوليت اجتماعي،

اجتماعي ،اقتصادي و زيست محيطي كسب و كار خود

مجموعه وظايف و تعهداتي است كه سازمان بايستي در

ايجاد كنند و مسئوليتهاي اجتماعي خود را جدي

جهت حفظ ،مراقبت و كمك به جامعه اي كه در آن

بگيرند .مسئوليت اجتماعي ،مجموعه وظايف و

فعاليت ميكند ،انجام دهد .فرنچ و ساورد 2نيز در كتاب

تعهداتي است كه سازمان بايستي در جهت حفظ،

مديريت تحول در سازمان ،درخصوص مسئوليت

مراقبت و كمك به جامعهاي كه در آن فعاليت ميكند،

اجتماعي مينويسند :مسئوليت اجتماعي ،وظيفه اي

انجام دهد .منظور از مسئوليت اجتماعي سازمانها اين

است برعهده موسسات خصوصي ،به اين معنا كه تاثير

است كه سازمانها تأثير عمده اي بر سيستم اجتماعي

سوء بر زندگي اجتماعي كه در آن كار ميكنند،

دارند و لذا چگونگي فعاليتهاي آنها بايد به گونه اي

نگذارند .ميزان اين وظيفه عموماً مشتمل است بر

باشد كه در اثر آن ،زياني به جامعه نرسد و در صورت

وظايفي چون :آلوده نكردن ،تبعيض قائل نشدن در

رسيدن زيان ،سازمانهاي مربوط ملزم به جبران آن

استخدام ،نپرداختن به فعاليتهاي غيراخالقي و مطلع

باشند .در چند سال اخير ،جنبش مسئوليت پذيري

كردن مصرف كننده از كيفيت محصوالت (فلمينگ،

اجتماعي بسيار فعال بوده است و تبديل به الگوي

.)2002

مناسب و غالب در سازمانها شده است ،تا حدي كه

رونالد اي برت و گريفين 3معتقدند :اخالق ،روي

كميسيون اروپا ،سال  5002را به عنوان سال مسئوليت

نحوه رفتار فرد در داخل سازمان توجه دارد ولي

اجتماعي شركتهاي كشورهاي اتحاديه اروپا نام

مسئوليت اجتماعي با نحوه برخورد سازمان با كاركنان،

گذاري كرد .بنابراين هدف اين تحقيق ،ارايه مدل خبره

سهامداران ،سرمايه گذاران و ارباب رجوع و

فازي به منظور ارزيابي ميزان مسئوليت اجتماعي

اعتباردهندگان و به طور كلي ذينفعان ،سروكار دارد.

سازمان ميباشد.

رابينسون نيز معتقد است :مسئوليت اجتماعي يكي از
وظايف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن

مسئوليت اجتماعي سازمان
مسئوليت اجتماعي قبل از هر چيز ،چارچوب

جامعه است؛ به نحوي كه هدف اوليه سازمان يعني
حداكثر كردن سود را صورتي متعالي بخشد .به نظر

حاكميت اخالقي را مطرح ميكند كه بر اساس آن،

كيت ديويس :مسئوليت اجتماعي يعني نوعي احساس

سازمانها به فعاليت هايي اقدام ميكنند كه شرايط

تعهد توسط مديران سازمانهاي تجاري بخش
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كسب سود براي مؤسسه ،سطح رفاه كل جامعه نيز

و مؤسسات فرهنگي و بهبود كيفيت زندگي.

بهبود يابد .استوارت و سالمون ،مسئوليت اجتماعي را

الزم به ذكر است بين اخالق مديريت ،پاسخگويي

چنين تعريف ميكنند :شيوه اي از مديريت كه طبق آن

اجتماعي و تعهد اجتماعي با مسئوليت اجتماعي تفاوت

سازمانها فعاليت هايي را انجام ميدهند كه اثر مثبتي بر

وجود دارد .اندرسون در كتاب خود مينويسد كه هر دو

جامعه و ترفيع كاالهاي عمومي داشته باشد .مك

اصطالح اخالق مديريت و مسئوليت اجتماعي در رابطه

داگالس معتقد است :مسئوليت اجتماعي از تعهدات

با رعايت ارزشها ،هنجارها و اصول اخالقي جامعه و

مديريت است كه عالوه بر حفظ و گسترش منافع

تأمين اهدف سازمان از سوي مديران هستند .با اين

سازمان ،در آن رفاه عمومي جامعه نيز لحاظ ميشود

تفاوت كه مسئوليت اجتماعي در ارتباط با مسائل كالن

(خليلي عراقي و يقين لو .)5348 ،استيفن رابينز

سازمان است و اخالق در ارتباط با رفتار فردي مديران

مينويسد :اگر مفهوم مسئوليت اجتماعي را با مفاهيم

و كاركنان است .يك سازمان ،زماني به تعهد اجتماعي

تعهد اجتماعي و پاسخگويي اجتماعي مقايسه كنيم،

خود وفادار است كه به مسئوليتهاي قانوني و اقتصادي

متوجه ميشويم كه مسئوليت اجتماعي در ميانه سير

خود عمل كند .به عبارت ديگر ،او به حداقل مسئوليتي

تكامل مشاركت اجتماعي قرار دارد .در تعاريف ديگري

كه قانون از او خواسته است ،عمل ميكند .اگر سازماني،

از مسئوليت اجتماعي آمده است :سازمانهاي تجاري

هدف اجتماعي را ترغيب كند ،تنها به منظور رسيدن به

در جامعه اي فعاليت ميكنند كه با ايجاد فرصتهاي

هدفهاي اقتصادي خود ميباشد .سازمانهاي امروزي

مختلف به آنها اجازه كسب سود ميدهد .در مقابل،

با افزايش مسئوليت اجتماعي در قبال تصميمات مواجه

سازمانهاي مذكور بايد متعهد باشند كه نيازها و

هستند .با توجه به تعاريف باال ،منظور از مسئوليت

خواستههاي جامعه را برآورده كنند .اين تعهد را

اجتماعي اين است كه سازمانها تأثير عمده اي بر

مسئوليت اجتماعي مينامند .مسئوليت اجتماعي ،تعهد

سيستم اجتماعي دارند .امروزه سازمانها بيش از

تصميم گيران براي اقداماتي است كه به طور كلي عالوه

گذشته ،به اهميت مسئوليت اجتماعي خود پي برده اند.

بر تأمين منافع خود ،موجبات بهبود رفاه جامعه را نيز

لذا سازمانهاي جهاني ،نهادهاي مدني و نظارت مردمي

فراهم ميآورند .در اين تعريف ،به موارد زير ميتوان

بايد همچنان در جهت ارتقاء مردم ساالري با رعايت

اشاره كرد:

حقوق انساني ،براي توسعه ،رشد و ارتقاء استانداردهاي

 مسئوليت اجتماعي ،يك تعهد است كه سازمانها
بايد در قبال آن پاسخگو باشند.

زندگي و رفاه عمومي كوشا باشند (کاووسي و چاوش
باشي.)5341 ،

 سازمانها مسئول هستند كه از آلوده كردن محيط
زيست ،تبعيض در امور استخدامي ،بي توجهي به

سير تحول رويكرد مسئوليت اجتماعي در سازمان ها

تأمين نيازهاي كاركنان خود و توليد محصوالت

سير تحول و تطور رويكرد مسئوليت اجتماعي در

زيان آور كه به سالمت جامعه لطمه ميزند ،پرهيز

مديريت را در سه مرحلة تاريخي ميتوان مورد مطالعه

كنند.

قرار داد.

 سازمانها بايد با اختصاص منابع مالي در بهبود رفاه

از سال  5400تا  :5130ديدگاه حاكم در اين دوره

اجتماعي مورد پذيرش اكثريت جامعه تالش كنند.

اين بوده كه مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي و بازرگاني

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

خصوصي كه به شيوه اي تصميم گيري كنند كه در كنار

اين قبيل اقدامات عبارتند از :كمك به فرهنگ كشور
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تنها ،مسئول تأمين منافع و كسب حداكثر سود براي
خود

هستند.

مهم تلقي ميشود .لذا در جوامع مدرن در زمينه
مسئوليت اجتماعي از سازمانها و صاحبان سرمايه

از سال  0390تا  :5190در نتيجه استثمار كارگران و

انتظار فعاليتهاي متنوعي وجود دارد .بسياري از

ناديده گرفتن حقوق انساني آنها ،در اين دوره حركت

صاحب نظران معتقدند مسئوليت اجتماعي را بايد از

بسيار مهمي شكل ميگيرد .نيروي كار پراكنده براي

طريق فعال كردن نهادهاي شهري ،سازمانهاي

اينكه در برابر عامل سرمايه و مالكان صنايع بيش از

خصوصي و سازمانهاي غيردولتي به دستور كار

پيش آسيب نبينند ،اتحاديههاي كارگري را به وجود

سازمانها و صاحبان سرمايه تزريق كرد .اين نهادها

آوردند .اين اتحاديهها به عنوان نمايندگان قانوني

ميتوانند با حساس كردن مردم و جامعه نسبت به

كارگران ،با اهرم اعتصاب روي شركتها فشار آوردند

موضوع مسئوليت اجتماعي به طور عملي از سازمان

تا در كنار منافع خود ،منافع كارگران را نيز مورد توجه

هايي حمايت كنند كه مسئوليت اجتماعي خود را جدي

قرار دهند.

گرفتهاند .اهميت اين موضوع به حدي است كه براي آن
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از سال  5190تا كنون :در اين دوره جوامع بيش از

جوايزي نيز در نظر گرفته شده است .به عنوان مثال ،بر

پيش متوجه اثرات زيست محيطي ،بنگاههاي اقتصادي و

اساس آمار منتشر شده در مجله فورچون ،شركتهاي

صنايع غول پيكر ميشوند و در نتيجه ،اين نگرش به

برتر دنيا از نظر شاخص مسئوليت پذيري اجتماعي به

وجود ميآيد كه چون جامعه به مؤسسات بازرگاني

ترتيب شركتهاي بريتيش پتروليوم ،رويال داچ شل و

اجازة فعاليت و رشد داده است و سازمانهاي مزبور از

ودافون بودهاند .طبق اين گزارش ،شاخص مسئوليت

منابع كمياب همين مردم استفاده ميكنند و جامعه محيط

پذيري ارقام صفر تا  100را در بر ميگيرد و هرچه اين

مناسبي براي تحصيل سود آنها به وجود آورده است،

رقم بيشتر باشد ،بر مسؤليت پذيري بيشتر داللت دارد.

بنابراين مؤسسات بايد خدمتگزار عموم باشند و جامعه

جدي گرفتن مسئوليت اجتماعي در سازمانها

حق دارد به خاطر رفاه عموم ،آنها را كنترل كند .در اين

نشانههاي بسياري دارد .يكي از نشانههاي مسئوليت

دوره است كه رويكردي تحت عناوين نظريه عمومي

اجتماعي سازمانها ،وجود تشكلهاي كارگري در

مسئوليت اجتماعي و يا نظرية كيفيت زندگي در عرصة

ساختار آنها است .رعايت حقوق مصرف كنندگان،

مديريت شكل ميگيرد و اين نگرش به وجود ميآيد كه

توجه به استانداردهاي قانوني در توليد محصول،

شركتها نه تنها مسئول تأمين منافع خود و كاركنان و

پاسخگويي مديران سازمانها در قبال مسائل شهروندي،

افراد ذي ربط در شركت هستند ،بلكه يك مسئوليت

محيط زيستي ،اخالقي ،فرهنگي و حتي حقوق بشر از

عمومي نيز دارند و آن ،رعايت هنجارها و ارزشهاي

ديگر نشانههاي توجه به مسئوليت اجتماعي در

اجتماعي و تأمين منافع جامعه است (کاووسي و

سازمانها و شركتها است .مسئوليت اجتماعي

چاوش باشي.)5341 ،

سازمانها ،يکي از عوامل اساسي بقاي هر سازماني
است كه با توجه به ارتباطات كليه سازمانها با جامعه،

اهميت و ضرورت توجه به مسئوليت اجتماعي

به موضوع اجتناب ناپذيري تبديل شده است .مسئوليت

سازمان و منافع آن

اجتماعي سازمانها ،براي تعريف ،قاعده مند كردن و به

سازمانها ،مؤسسات تجاري ،نهادهاي انتفاعي و

تصوير كشاندن نقش و مسئوليتي جديد براي سازمانها

حتي كليه افراد جامعه در قبال درآمد دريافتي ،مسئوليتي

است تا سازمانها تمركز و توجه خود را با محوريت

اجتماعي دارند كه امروزه در كشورهاي پيشرفته ،بسيار

رسالت انتفاعي تعريف شده ،بر حوزه اي به نام اجتماع
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خود معطوف دارند .از لحاظ تاريخي ،سازمانها با

اين آغوش حتي حكومتها را با تزلزل روبه رو

رويكرد ايجاد سود براي سهام داران خود پايدار مانده

ميسازد ،چه رسد به شركت ها.

اند .اما امروزه اين رويكرد براي تضمين بقا كافي نيست.

نمونههاي مزاياي مستقيم ناشي از مسئوليت

در دنياي مدرن ،سازمانها با هر اندازه و در هر بازاري،

اجتماعي براي سازمان شامل افزايش ارزش تجاري و

بايد براي بقا خود رضايت جامعه را كسب و حفظ كنند

نشان تجاري ،دسترسي بيشتر به منابع مالي ،نيروي کار

و اين رضايت فقط در صورتي حاصل ميشود كه

سالم تر و ايمن تر ،مديريت ريسک و نظارت مؤثرتر بر

جوامع باور داشته باشند عمليات سازمانها تأثير

امور سازمان ،کارکنان مشتاق ،وفاداري مشتري ،ارتقاي

سودمندي بر انسانها و محيط زيست باقي ميگذارد.

اعتماد و اطمينان طرفهاي ذينفع و تقويت وجهه
8

مسئوليت اجتماعي سازمان براي بسياري از سازمانها

عمومي است (کنفرانس بو آرد  :گروه کاري ،GC

يك حوزه ناشناخته است و آنها الزاماً براي مقابله با

.)2001

چالشهاي آينده بايد مجهز شوند .مسئوليت اجتماعي
سازمانها براي تمام ذي نفعان جذابيت دارد كه عبارتند
از( :کاووسي و چاوش باشي.)5341 ،

ابعاد مسئوليت اجتماعي سازمان ها
برت و گريفين مسئوليت اجتماعي را داراي چهار

دولتها را در سياست گذاري و حمايتهاي

ميدانند .مهمترين بعد مسئوليت اجتماعي سازمانها

اجتماعي كاهش ميدهد .از سوي ديگر ،با افزايش

بعد اقتصادي است كه در آن فعاليتها و اقدامات

مقبوليت اجتماعي سازمانها ،امنيت اجتماعي و

اقتصادي مدنظر قرار ميگيرد .وقتي سازمان سود الزم

محلي نيز افزايش مييابد و در نتيجه ثروت و

را به دست آورد و حيات خود را تضمين كرد ،ميتواند

ماليات بيشتر به دنبال خواهد داشت.

به مسئوليتهاي ديگرش بپردازد .در بعد قانوني

 )2براي شهروندان جذاب است ،چون در كنار

سازمانها ملزم ميشوند كه در چارچوب قانون و

آلودگيهاي زيست محيطي و تغييرات فرهنگي و

مقررات عمومي عمل كنند .جامعه اين قوانين را تعيين

اجتماعي ناشي از حضور سازمانها ،ميتوانند

ميكند و كليه شهروندان و سازمانها ،موظف هستند به

رفاهي را بيش از آنچه دولت و نسلهاي قبلي

اين مقررات به عنوان يك ارزش اجتماعي احترام

برايشان خواسته اند ،در غالب انواع خدمات

بگذارند .در بعد اخالقي از سازمانها انتظار ميرود كه

اجتماعي سازمانها دريافت كنند.

همچون ساير اعضاي جامعه به ارزشها ،هنجارها و

 )3براي كاركنان جذاب است ،چون هم از منظر

اعتقادات و باورهاي مردم احترام گذاشته و شئونات

شهروندي درون سازماني ،هم از منظر شهروندي

اخالقي را در كارها و فعاليتهاي خود مورد توجه قرار

اجتماعي ،نتايج مادي و حتي معنوي قابل توجهي را

دهند .بعد عمومي و ملي شامل انتظارات ،خواستهها و

برايشان به ارمغان خواهد آورد.

سياستهاي مديران عالي در سطح كالن است كه انتظار

 )8براي سهام داران بيش از سايرين جذاب است،

ميرود مديران و كارگزاران سازمانها با نگرش همه

چون که نقش خود را از مهماني بيگانه به شهروندي

جانبه و رعايت حفظ وحدت و مصالح عمومي كشور،

مسئول و قابل احترام در جامعه تغيير يافته ميبينند

تصميمات و استراتژيهاي كلي را سرلوحه امور خود

و البته آغوشي امن تر از قوانين تجاري براي خود

قرار داده و با ديد بلندمدت تصميم گيري كنند .بعد ملي

ميسازند؛ آغوشي در بطن جامعه كه از دست دادن

مسئوليت اجتماعي را پاسخگويي اجتماعي مينامند.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 )5براي حكومتها جذاب است ،چون وظايف سنتي

بعد اقتصادي ،قانوني ،اخالقي و عمومي و ملي
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پاسخگويي اجتماعي ،تعهد در قبال مسئوليت واگذار

ديگر كارول از اين مؤلفه ،شهروند خوب بودن است؛

شده است (فلمينگ.)2002 ،

يعني مشاركت سازمان در انواع فعاليت هايي كه

دنيسون )2000( 1در زمينه مسئوليت اجتماعي
اصولي را ارائه كرده است .اگرچه اين مدل بيشتر براي
مديران زنجيره توليد تدوين شده است ولي قابل تعميم
به سازمانهاي دولتي ميباشد .اين اصول عبارتند

از:

مشكالت جامعه را كاهش ميدهد و كيفيت زندگي را
بهبود ميبخشد (کاووسي و چاوش باشي.)5341 ،
موسسه  )2008( ISM9اصولي را در زمينه
مسئوليت اجتماعي ارائه کرده است و قابل تعميم به
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 -5جامعه :تالش در راستاي ايجاد مزيت براي جامعه و

اکثر سازمانها ميباشند .اين اصول عبارتند از-5 :

همچنين تحريك و تشويق سازمانهاي مرتبط براي

جامعه :تالش در راستاي ايجاد مزيت براي جامعه،

حركت در راستاي منافع جامعه -2 .محيط :تشويق و

همچنين تحريك و تشويق سازمانهاي مرتبط براي

تحريك سازمان براي ايجاد مكانيزم پاسخگويي به

حركت در راستاي منافع جامعه -2 .محيط :تشويق و

محيط خود به طوري كه ابهام و نارضايتي محيط رفع

تحريك سازمان براي ايجاد مكانيسم پاسخگويي به

شود و همچنين مواضع سازمان و اثرات سياستهاي

محيط خود؛ به طوري كه ابهام و نارضايتي محيط رفع

سازمان بر روي نرخهاي تورم ،بيكاري و فقر روشن

شود و مواضع سازمان و اثرات سياستهاي سازمان بر

شود -3 .اخالق :ايجاد منشور اخالقي براي سازمان و

روي نرخهاي تورم ،بيكاري و فقر روشن شود-3 .

كوشش در جهت عمل به اصول و مباني اخالقي -8

اخالق :ايجاد منشور اخالقي براي سازمان و كوشش در

مسئوليت مالي :مسئوليت در برابر اموال افرادي كه در

جهت عمل به اصول و مباني آن -8 .مسئوليت مالي:

سازمان سرمايه گذاري كردهاند و همچنين در

مسئوليت در برابر اموال افرادي كه در سازمان سرمايه

سازمانهاي بزرگ دولتي ،مسئوليت در برابر اموال مردم

گذاري كردهاند و در سازمانهاي بزرگ دولتي،

و ثروت ملي (دنيسون.)2000 ،

مسئوليت در برابر اموال مردم و ثروت ملي -1 .حقوق

كارول ،در مطالعه اي كه با عنوان هرم مسئوليت

بشر :برخورد محترمانه با افراد درون و بيرون از سازمان،

اجتماعي سازمان منتشر كرده ،براي هر سازمان چهار

احترام و حمايت از حقوق بين المللي تا حدي كه در

دسته مسئوليت اجتماعي قائل شده است .به تعبير ديگر،

محدوده سازمان است و ايجاد تحرك در ديگر

مسئوليت اجتماعي هر سازمان برآيند چهار مؤلفه است.

سازمانهاي مرتبط براي احترام گذاشتن به حقوق بشر.

که شامل :الف) نيازهاي اقتصادي :سازمانها موظف

 -9امنيت :ايجاد فضايي امن براي افراد درون و بيرون

هستند نيازهاي اقتصادي جامعه را برآورده سازند،

سازمان كه با سازمان در ارتباط هستند و عدم ايجاد

كاالها و خدمات مورد نياز آن را تأمين كنند و انواع

ناامني براي ديگر افراد.

گروههاي مردم را از فرايند كار بهرهمند سازند .ب)

به زعم پژوهشگران براساس ابعاد مدل دنيسون

رعايت قوانين و مقررات عمومي :سازمانها وظيفه

( )2000شامل :جامعه ،محيط ،اخالق و مسئوليت مالي

دارند به بهداشت و ايمني كاركنان و مصرف كنندگان

ميتوان نسبت به سنجش ميزان مسئوليت اجتماعي

خود توجه كنند .محيط زيست را آلوده نسازند ،از

سازمانها اقدام نمود .اندازه گيري ميزان مسئوليت

معامالت درون سازماني بپرهيزند ،از انحصار دوري

اجتماعي سازمان موضوعي پيچيده است؛ اين پيچيدگي

كنند و مرتكب تبعيض نشوند .ج) رعايت اخالق كسب

از يک طرف حاصل تعداد متغيرهاي دخيل در موضوع

و كار :در اين قلمرو ،اصولي نظير صداقت ،انصاف و

و از طرف ديگر به علت وجود متغيرهاي کالمي است

احترام قرار دارد .د) مسئوليتهاي بشردوستانه :تعبير

که مولفه ابهام را به تصميم گيري ميافزايد .عالوه بر
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اين تصميم گيري در موضوعاتي مثل ،مسئوليت

ميکند .و زماني که دقت زياد الزم بوده و هدف کنترل،

اجتماعي سازمان به دانش افراد خبره وابسته است.

شامل متغيرهاي قابل دسترس براي اندازه گيري يا

دانش افراد خبره موضوعي نيست که به سادگي بتوان

برآورد ميباشد بسيار موثر است (بوجادزيف.)5345 ،

آنرا به مدلي براي تصميم گيري تبديل کرد .با اين وجود

با توجه به مفاهيم طراحي سيستمهاي خبره ،الگوريتم

بسياري از ابزارهاي سنتي براي مدل سازي ،استدالل و

مدل سازي به صورت شکل ( )5ترسيم و از  1مرحله

محاسبه ،از نظر ويژگي ،قطعي ،معين و دقيق هستند

تشکيل شده است (تقي زاده و سلطاني.)5341 ،

(زيمرم .)5119 ،سيستمهاي خبره تصميمات را بر
مرحله اول :طراحی سیستم

مبناي دانش تخصصي پيشنهاد ميکنند .سيستم خبره
يک مبناي دانش را در بر ميگيرد که شامل دانش

مرحله دوم :فازی سازی

تخصصي مربوط به يک مسئله ويژه است و ساز و کار
استداللي دارد که موجب استنباط از مباني دانش ميشود

مرحله سوم :تدوین قوانین

(جعفرنژاد .)5341 ،مدلهاي مرسوم در تصميم گيري
در مواجهه با متغيرهاي کالمي و دانش افراد خبره از

مرحله چهارم :فازی زدایی

منطق باينري استفاده ميکنند ،حال آنکه اين گونه
تصميمات از طبيعت پيوسته (درجه يا ميزان تعلق)
برخوردارند .براي مواجهه با چنين موقعيت هايي
ابزارهاي تصميم گيري مناسب با اين شرايط مورد نياز

آیا مدل
قابل قبول

است .چنين به نظر ميرسد که در اين گونه موارد
رياضيات فازي ابزار مناسبي براي مدلسازي خواهد بود.

بلی

در مواردي که مجبور هستيم دانش افراد خبره را به

اتمام مدل سازی

مدلهاي رياضي تبديل کنيم به علت ماهيت دانش که با

شکل ( :)5الگوريتم مدل سازي

استفاده از متغيرهاي کالمي بيان ميشود ،بکارگيري
تئوري و منطق فازي مناسب خواهد بود (خان محمدي
و بافنده .)5341 ،بنابراين هدف اين تحقيق ،ارايه مدل
خبره فازي به منظور سنجش ميزان مسئوليت اجتماعي
سازمان ميباشد.
روش تحقيق
الگوريتم (نمودار گام به گام) مدل سازي
سيستمهاي پيچيده ،حاوي انواع مختلف فازي
بودن هستند و بدون شک چالش عظيمي را پيش روي
مدل سازان قرار داده اند .مدلهاي منطق فازي براي
بررسي و توصيف پديدههاي پيچيده و نادقيق به کار
ميرود و از عمليات منطقي براي نتيجه گيري استفاده

خیر

مرحله اول :طراحي سيستم
در اين مرحله ،وروديها و خروجيها تعيين
ميگردند .چهار بعد مسئوليت اجتماعي از نظر دنيسون
( ،)2000به عنوان وروديهاي سيستم و نمره
اختصاص يافته به مسئوليت اجتماعي سازمان ،به عنوان
تنها متغير خروجي سيستم تعيين ميگردد .بنابراين
جامعه ،محيط ،اخالق و مسئوليت مالي مناسب ترين
معيارها در جهت اندازه گيري ميزان مسئوليت اجتماعي
سازمان ميباشند .شکل ( )2اين سيستم را نشان
ميدهد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

مرحله پنجم :تست مدل
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جامعه
محیط

موتور

میزان مسئولیت اجتماعی

استنتاج

سازمان

اخالق
مسئولیت مالی

شکل ( :)2مدل پيشنهادي تحقيق
اطالعات استفاده شود .به ويژه اعداد مثلثي براي تامين

مرحله دوم :فازي سازي
در اين مرحله متغيرهاي کالمي فازي سازي

اين هدف بسيار مناسب هستند (بوجادزيف.)5345 ،
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ميشوند .براي فازي سازي متغيرها از اعداد و تابع

نمودار ( )5نمايش اعداد مثلثي را در بازه ( βو  )αنشان

مثلثي رابطه ( )5استفاده شده است .چرا که آنها اغلب

ميدهد .در اين تحقيق ،اعداد مثلثي فازي مربوط به هر

استفاده کاربردي دارند و انجام عمليات محاسباتي به

متغير کالمي با نماد ( )L ، M ، Hنشان داده شده است.

وسيله آنها آسان است .همچنين مناسب است به جاي

مرحله فازي سازي متغيرهاي ورودي و خروجي به

اعداد معين و قطعي از اعداد فازي براي توصيف

شرح ذيل ميباشد.
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∝ 𝑥−
∝𝑚−

α<x<m
x=m

1

μ𝑥A

1

𝑥𝛽−
𝑚𝛽−

m<x<β
β<x

0

رابطه ( :)0ضابطه تابع مثلثي

x
α

m
β
نمودار ( :)0نمايش اعداد مثلثي

الف) فازي سازي متغيرهاي ورودي

براي متغيرها به صورت جدول ( )5در نظر گرفته شده

براي فازي سازي ابعاد جامعه ،محيط ،اخالق و

است .همچنين مجموعههاي مرجع متغيرهاي ورودي

مسئوليت مالي ،از يک طيف سه گزينه اي با فاصلههاي
يکسان استفاده شده }
است .بنابراين تعداد ترم{ها براي
همه متغيرهاي ورودي برابر با  3ميباشد .اعداد فازي

به صورت ذيل ميباشد.
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جدول ( :)5افرازبندي متغيرهاي کالمي و عدد فازي معادل آنها
ابعاد
طيف سه گزينه اي

جامعه

محيط

اخالق

مسئوليت مالي

عدد فازي ()L ، M ، H

کم

کم

کم

کم

()0 0 0/2

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

()0 0/2 0

زياد

زياد

زياد

زياد

()0/2 0 0

هر کدام از متغيرهاي ورودي را ميتوان به شکل

مرحله سوم :تدوين قوانين استنتاج

نمودار ( )2نشان داد .با توجه به اينکه هر يک از

تعداد قواعد برابر با حاصل ضرب تعداد ترمهاي

وروديها با سه متغير کالمي افرازبندي شده اند ،عدد

متغيرهاي کالمي ورودي ميباشد و براي ايجاد يا به

فازي معادل هر يک از سه متغير کالمي ،به صورت

دست آوردن خروجيهاي متفاوت به عنوان نتيجه يا

نمودار ( )2نشان داده ميشود.

پيآمد طراحي ميشوند (بوجادزيف .)5345 ،با توجه به
وجود چهار متغير ورودي که هرکدام از آنها به سه متغير

ب) فازي سازي متغير خروجي

کالمي افرازبندي شده اند ،در حالت ايدهآل = 45

اختصاص يافته به ميزان مسئوليت اجتماعي سازمان

قوانين اوليهاي با توجه به ادبيات موضوع تدوين شد،

ميباشد .اعداد فازي معادل متغيرهاي کالمي خروجي

سپس نظرات افراد خبره در مورد اين قوانين اخذ

به صورت جدول ( )2و نمودار ( )3ميباشد.

گرديد و براساس اظهار نظرات افراد خبره ،قوانين
اصالح شدند .به عنوان مثال پنج مورد از قوانين مذکور

جدول ( :)2افرازبندي متغير کالمي خروجي و عدد
فازي معادل آن

 .5اگر بعد جامعه کم ،بعد محيط کم ،بعد اخالق کم

نمره مسئوليت پذيري سازمان عدد فازي ()VL ،L ،M ،H ،VH

خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد

به شرح ذيل ميباشند:

()0 0 0/52
()0 0/52 0/2
()0/52 0/2 0/52
()0/2 0/52 0
()0/52 0 0

و بعد مسئوليت مالي متوسط باشد ،آنگاه نمره
مسئوليت اجتماعي سازمان خيلي کم است.
 .2اگر بعد جامعه کم ،بعد محيط متوسط ،بعد اخالق
متوسط و بعد مسئوليت مالي متوسط باشد ،آنگاه
نمره مسئوليت اجتماعي سازمان کم است.

نمودار ( :)2عدد فازي معادل هر يک از متغيرهاي ورودي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

خروجي سيستم خبره همان طورکه بيان گرديد نمره

 3×3×3×3قانون قابل تبيين است .در اين مرحله ،ابتدا
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نمودار ( :)3عدد فازي معادل متغير خروجي
 .3اگر بعد جامعه متوسط ،بعد محيط کم ،بعد اخالق
متوسط و بعد مسئوليت مالي زياد باشد ،آنگاه نمره
مسئوليت اجتماعي سازمان متوسط است.

مرحله پنجم :تست مدل
تبديل مدل مفهومي به برنامه نرم افزاري الجرم
خطايي را به همراه دارد .اگر اين خطا در محدوده قابل
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 .8اگر بعد جامعه متوسط ،بعد محيط زياد ،بعد

قبول باشد ،مدل نيز معتبر خواهد بود ،در غير اينصورت

اخالق کم و بعد مسئوليت مالي زياد باشد ،آنگاه

مدل ميبايست اصالح شود (خان محمدي و بافنده،

نمره مسئوليت اجتماعي سازمان زياد است.

 .)5341براي اطمينان از اينکه خطاي مدل در محدوده

 .1اگر بعد جامعه زياد ،بعد محيط زياد ،بعد اخالق

قابل قبول است يا نه ميبايست مدل تست گردد .براي

زياد و بعد مسئوليت مالي متوسط باشد ،آنگاه نمره

تست مدل ميتوان از روشهاي تست تمام قوانين و

مسئوليت اجتماعي سازمان خيلي زياد است.

تست رفتار استفاده کرد (تقي زاده و سلطاني.)5341 ،
شکل شماره ( ،)3مدل فازي طراحي شده به منظور

مرحله چهارم :فازي زدايي
فازي زدايي يا کدبرداري خروجيها ،عملياتي است
که منجر به ايجاد يک عمل کنترلي غيرفازي ميشود

اندازه گيري نمره مسئوليت اجتماعي سازمان را نشان
ميدهد .براي تست مدل از روش تست رفتار استفاده
شده است.

(بوجادزيف .)5345 ،ارزش خروجي هايي که در
مرحله قبل بدست ميآيد ،به شکل فازي هستند .براي
ساده تر کردن تجزيه و تحليل ،اعداد فازي ميبايست به
اعداد معمولي تبديل شوند .به عبارت ديگر ،در اين
مرحله ارزش خروجيها غير فازي ميشود .روش
منحصر به فردي براي انجام عمليات فازي زدايي
وجود ندارد .سه روش مرسوم براي فازي زدايي،
عبارتند از :روش مرکز مساحت زير منحني (مرکز
ثقل) ،روش ميانگين ماکزيمم و روش فازي زدايي
ارتفاع.

شکل ( :)3مدل فازي طراحي شده به منظور اندازه
گيري نمره مسئوليت اجتماعي سازمان
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يافته ها
روش تست رفتار خروجي
در اين روش مقدار دو متغير ورودي را در هر بار از
تست رفتار ،ثابت فرض کرده و دو متغير ديگر را
افزايش (يا کاهش) ميدهيم .در هر بار تغيير ،نمره اي
براي متغير خروجي بدست ميآيد .نمرات بدست آمده
براي متغير خروجي به ازاي تغييرات دو متغير ورودي،
يک رفتار را شکل ميدهند .شکل اين رفتار که به
صورت نمودار رسم ميشود و براساس ادبيات موضوع
و نظرات افراد خبره مورد تائيد قرار گرفت.

شکل ( :)9رفتار متغير نمره مسئوليت اجتماعي سازمان (متغير

خروجيهاي معادل هر ترکيب با استفاده از نرم افزار

خروجي) به ازاي تغييرات متغيرهاي جامعه و مسئوليت مالي

 MATLABمحاسبه شد .و توسط افراد خبره با ادبيات
تحقيق مقايسه شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند،
تحليلهاي حاصل صحت خروجيها را تائيد کرد.
جامعه را با سه متغير ديگر نشان ميدهد.

در اين قسمت ،از مدل طراحي شده به منظور اندازه
گيري نمره مسئوليت اجتماعي پژوهشگاه صنعت نفت
ايران استفاده شده است .بدين منظور  290نفر از
کارکنان و اعضاي هيئت علمي پژوهشگاه صنعت نفت
ايران به عنوان جامعه آماري انتخاب شده است .و با
توجه به فرمول کوکران تعداد  223نفر به عنوان حجم
نمونه انتخاب شدند .به منظور تعيين اندازه وروديهاي
سيستم که ابعاد جامعه ،محيط ،اخالق و مسئوليت مالي
ميباشند از پرسشنامه استفاده شده است .به منظور
اطمينان از روايي سواالت پرسشنامه از روش اعتبار
محتوا (اعتبار صوري) و تحليل عاملي اکتشافي استفاده

شکل ( :)8رفتار متغير نمره مسئوليت اجتماعي سازمان (متغير

شده است .بدين منظور پس از تدوين پرسشنامه ،آن را

خروجي) به ازاي تغييرات متغيرهاي جامعه و محيط

با تني چند از اساتيد مديريت ،در ميان گذاشته و پس
از بازخورد و اعمال نظرات آنان در پرسشنامه و اعمال
اصالحات در آن ،روايي پرسشنامه به ميزان 0/15
برآورد شده است .در تحليل عاملي ،هيچکدام از
عوامل و سواالت به علت نامناسب بودن ساختار عاملي
از تحليل حذف نشدند .همچنين با توجه به جدول ،9
چون مقدار  KMOبه دست آمده برابر  0/88و بزرگتر
از  0/6ميباشد ،بنابراين تعداد حجم نمونه براي تحليل

شکل ( :)1رفتار متغير نمره مسئوليت اجتماعي سازمان (متغير
خروجي) به ازاي تغييرات متغيرهاي جامعه و اخالق

عاملي کافي بوده است .و سطح معني داري آزمون
بارتلت کوچکتر از  0/02ميباشد ،لذا تحليل عاملي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

شکلهاي ( )1( ،)8و ( )9به عنوان نمونه ،رفتار متغير

مورد مطالعه
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جدول ( :)3نتايج آزمون  KMOو بارتلت
مقدار

KMO

مقدار کاي دو آزمون بارتلت

درجه آزادي

سطح معني داري

888/542

66

0/00

0/88

براي شناسايي ساختار مناسب بوده و وجود

پاسخهاي هر کدام از کارکنان به هر کدام از

متغيرهاي چهارگانه مدل را مورد تاييد قرار داده است.

پرسشهاي پرسشنامه با استفاده از تابع مثلثي به عدد

اين چهار عامل در مجموع ،حدود  58درصد واريانس

فازي تبديل شده اند .سپس ميانگين فازي (مثلثي) براي

نمرات مربوط به مسئوليت اجتماعي سازمان را توضيح

هر پاسخنامه محاسبه شده است .اين ميانگين نشان

ميدهند.

دهنده نظر يک کارمند به يک پرسشنامه است .در
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پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از ضريب آلفاي

نهايت ميانگين نظرات  223نفر از کارکنان در خصوص

کرونباخ بدست آمده است .جدول  ،8مقدار ضريب

هر معيار محاسبه شده است .بدين ترتيب براي هر معيار

آلفاي کرونباخ را براي پرسشنامه به تفکيک وروديهاي

عددي که نشان دهنده نظرات  223کارمند است ،بدست

سيستم نشان ميدهد .اعداد بدست آمده نشان دهنده

آمده است .ميانگين بدست آمده فازي است ،بنابراين

پايايي باالي پرسشنامه طراحي شده است.

ميبايست فازي زدائي شود .براي بدست آوردن
ميانگين فازي ،همچنين فازي زدائي از روش معرفي

جدول ( :)8نتايج پايايي پرسشنامه

شده توسط بوجادزيف (بوجادزيف)10 ،5345 ،

ضريب آلفاي کرونباخ

استفاده شده است .جدول  1و  9به ترتيب روش

بعد جامعه

0/84

بعد محيط

0/85

ميانگين فازي و فازي زدائي را نشان ميدهد .جداول 5

بعد اخالق

0/83

بعد مسئوليت مالي

0/89

کل پرسشنامه

0/85

وروديهاي سيستم

تا  50خالصه نتايج اين محاسبات را نشان ميدهد.

جدول ( :)1روش ميانگين فازي
ميانگين فازي

)

,

,

عدد فازي
(

،

،

)

(

،

،

)

.

( = Fuzzy Average

.
.
(

،

،

)
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جدول ( :)9روش فازي زدائي

}

{ Crisp Number = Z* = max

جدول ( :)1خالصه اطالعات مربوط به اندازه گيري بعد جامعه
شماره پرسش

شماره پرسشنامه (کارکنان)

ميانگين فازي

()0 0/52 0/2

()0/2 0/52 0

()0/52 0/2 0/52

()0/52 0/2 0/52

...

...

9

()0/2 0/52 0

()0/52 0/2 0/52

()0/52 0 0

()0/2 0/52 0/35

...

5

()0/2 0/52 0

()0/52 0/2 0/52

()0/2 0/52 0

()0/45 0/65 0/35

...

0

()0/2 0/52 0

()0/2 0/52 0

()0/2 0/52 0

()0/2 0/52 0

...

سوال 0

سوال 5

سوال 9

559

()0/58 0/558 0/535

ميانگين ميانگين ها
ميانگين ميانگينها پس از فازي زدائي

جدول ( :)4خالصه اطالعات مربوط به اندازه گيري بعد محيط
شماره پرسش

شماره پرسشنامه (کارکنان)

ميانگين فازي

()0/52 0/2 0/52

()0/2 0/52 0

()0/2 0/52 0

()0/45 0/65 0/35

...

...

9

()0/52 0 0

()0/52 0 0

()0 0 0/52

()0/2 0/65 0/52

...

5

()0/52 0/2 0/52

()0/2 0/52 0

()0/2 0/52 0

()0/45 0/65 0/35

...

0

()0/52 0/2 0/52

()0/52 0/2 0/52

()0/52 0 0

()0/45 0/65 0/89

...

سوال 4

سوال 2

سوال 6

559

()0/558 0/80 0/555

ميانگين ميانگين ها

0/589

ميانگين ميانگينها پس از فازي زدائي

جدول ( :)1خالصه اطالعات مربوط به اندازه گيري بعد اخالق
شماره پرسش

شماره پرسشنامه (کارکنان)

ميانگين فازي

()0/52 0 0

()0/2 0/52 0

()0/52 0/2 0/52

()0/2 0/52 0/35

...

...

9

()0 0 0/52

()0 0/52 0/2

()0/52 0/2 0/52

()0/03 0/52 0/2

...

5

()0/52 0/2 0/52

()0/52 0/2 0/52

()0/2 0/52 0

()0/99 0/28 0/89

...

0

()0/52 0 0

()0/52 0 0

()0/52 0 0

()0/52 0 0

...

سوال 5

سوال 8

سوال 3

559
ميانگين ميانگين ها
ميانگين ميانگينها پس از فازي زدائي

()0/800 0/55 0/53
0/585

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

0/582
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جدول ( :)50خالصه اطالعات مربوط به اندازه گيري بعد مسئوليت مالي
شماره پرسش

شماره پرسشنامه (کارکنان)

ميانگين فازي

()0/2 0/52 0

()0/2 0/52 0

()0/52 0 0

()0/28 0/89 0

...

...

9

()0/2 0/52 0

()0/52 0 0

()0/52 0 0

()0/65 0/35 0

...

5

()0/2 0/52 0

()0/52 0/2 0/52

()0/52 0/2 0/52

()0/99 0/28 0/89

...

0

()0/52 0 0

()0/2 0/52 0

()0/52 0/2 0/52

()0/2 0/52 0/35

...

سوال 00

سوال 00

سوال 05

559
ميانگين ميانگين ها

()0/805 0/809 0/539

ميانگين ميانگينها پس از فازي زدائي

0/800
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بعد از اعمال وروديها به سيستم خبره اندازه هر

بر اين است که با نبود توان و گرايش سازمانها براي

يک از خروجيها بدست آمده است .عدد  0/141به

اندازه گيري مسئوليت اجتماعي ،توسعه سازمان در

عنوان نمره مسئوليت اجتماعي پژوهشگاه صنعت نفت

مقياس وسيع ،به طور قطع به مخاطره ميافتد.

ايران ميباشد .اين عدد تقريباً نشان دهنده مقدار زياد

پژوهشهاي بسياري در زمينه مسئوليت اجتماعي

است .به طوري که با استفاده از رابطه ( ،)5نمره

سازمانها انجام گرفته است ،با وجود اين ،سيستم

مسئوليت اجتماعي در پژوهشگاه صنعت نفت ايران با

جامعي که بتواند با در نظر گرفتن روابط بين متغيرها،

درجه عضويت  0/488عضو مجموعه زياد و با درجه

اقدام به اندازه گيري ميزان مسئوليت اجتماعي سازمان

عضويت  0/519عضو مجموعه خيلي زياد ميباشد.

نمايد ،وجود نداشته است .سيستم خبره طراحي شده در
اين تحقيق اين امکان را براي سازمانهاي مختلف

بحث و نتيجهگيري

فراهم ميآورد که در هر شرايطي بتوانند ميزان مسئوليت

چهار بعد مسئوليت اجتماعي از نظر دنيسون به

اجتماعي سازمان را اندازه گيري نمايند .در اين مقاله با

عنوان مبناي تئوريکي مقاله حاضر انتخاب شده است و

استفاده از منطق فازي ،سيستم خبره اي تدوين شد که

با استفاده از اين چهار بعد ،مدلي بر مبناي سيستمهاي

سازمان را در ارزيابي ميزان مسئوليت اجتماعي و

خبره طراحي شده و به سنجش ميزان مسئوليت

پيشرفت در اين زمينه ياري رساند .سيستم ارائه شده،

اجتماعي پژوهشگاه صنعت نفت ايران پرداخته شده

ابزاري جهت نمره دهي به شمار ميرود و هنگامي مورد

است .نتيجه تست مدل نشان داد که مدل تدوين شده

استفاده قرار ميگيرد که بخواهيم از ميزان مسئوليت

از اعتبار بااليي برخوردار است .همچنين يافتهها نشان

اجتماعي سازمان آگاه شويم .با توجه به اينکه اندازه

داد که ميزان نمره مسئوليت اجتماعي در پژوهشگاه

متغيرهاي تعيين کننده ميزان مسئوليت اجتماعي سازمان

صنعت نفت ايران ،عدد  0/141ميباشد و تقريباً نشان

با متغيرهاي کالمي بيان ميگردند و از طرف ديگر اين

دهنده مقدار زياد است که با درجه عضويت 0/488

متغيرها تعامالت دروني با هم دارند به طوري که گاهي

عضو مجموعه زياد و با درجه عضويت  0/519عضو

اوقات در کنار همديگر اثر متفاوتي بر نمره مسئوليت

مجموعه خيلي زياد ميباشد .به طور کلي بايد اذعان

اجتماعي سازمان دارند ،بنابراين سيستم خبره فازي ابزار

نمود که با وجود شرايط نامطمئن و غير قابل پيش بيني

مناسبي براي نمره دهي خواهد بود .هر چند چنين

دنياي امروز ،قابليت يک سازمان در زمينه مسئوليت

سيستم هايي محدوديتهاي خاص خود را نيز دارا

اجتماعي ممکن است منبع مزيت رقابتي باشد .اعتقاد

ميباشند.
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