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 چکيده

شامل  سون،يسازمان براساس اصول چهارگانه دن ياجتماع تيمسئول زانيم يابيارز يبرا يفاز يمقاله مدل نيدر ا  

 کيشده پنج مرحله دارد. در مرحله اول  ياست. مدل معرف دهيگرد يطراح ،يمال تياخالق و مسئول ط،يجامعه، مح

 تيآن را نمره مسئول يو خروج ياجتماع تيهاي آن را چهار بعد مسئولشده است که ورودي يفازي طراح ستميس

شده و  ليپس از افرازبندي، به اعداد فازي تبد هايها و خروج. در مرحله دوم وروديدهديم ليسازمان تشک ياجتماع

 يپنجم مدل طراح انجام شده و در مرحله ييزدااند. در مرحله چهارم فازيشده نيياستنتاج در مرحله سوم تب نيقوان

 تيباشد. درنها مي برخوردار ييشده از اعتبار باال هيکه مدل ارا دهديتست مدل نشان م جهيشده است. نت نشده آزمو

محاسبه شده است. جامعه  رانيپژوهشگاه صنعت نفت ا ياجتماع تيمسئول زانيشده، م يبا استفاده از مدل طراح

ها از پرسشنامه داده يو به منظور گردآور باشديپژوهشگاه م يعلم ئتينفر از کارکنان و اعضاء ه 135شامل  يآمار

آن مورد  ييايو پا ييو روا يطراح سونيبراساس اصول چهارگانه دن يامنظور پرسشنامه نياستفاده شده است. به هم

در  488/0 تيپژوهشگاه با درجه عضو ياجتماع تيلکه نمره مسئو دهندينشان م جيقرار گرفت. نتا دييسنجش و تا

 .باشديم اديحد ز

 نفتصنعت خبره،ستميس ،يفازمنطق ،ياجتماعتيمسئول واژگان كليدي:

 

 

 

                                                 
، راني، تهران، اغرب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانتهران ، واحدي، دانشگاه آزاد اسالميت دولتيريمد يدکتر يدانشجو  5

Abolhasani_ahmad@yahoo.com )مسئول مکاتبات( 
  Zareiah@ripi.irران، يپژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ا، يت دولتيريمد ، گروهيدکتر يدانشجو  2
 رانيقات، تهران، ايواحد علوم و تحق ي، دانشگاه آزاد اسالميت دولتيريگروه مد، يدکتر يدانشجو  3
 رانيقات، تهران، ايواحد علوم و تحق ي، دانشگاه آزاد اسالميت دولتيريگروه مد، يدکتر يدانشجو  8

 11/10/94تاريخ دريافت: 
 18/11/94تاريخ پذيرش: 

mailto:Abolhasani_ahmad@yahoo.com
mailto:Abolhasani_ahmad@yahoo.com


 نژاد نيا  ـ مهرداد بزرگي رهرو  ـ نيما اسکندري رنجبر  ـ اميرحسن زارعي احمد ابوالحسني/  40

ن 
ستا

تاب
و 

ار 
 به

م/
ده

هج
و 

م 
ده

هف
ره 

ما
 ش

م/
شش

ل 
سا

13
94

 

 مقدمه

 هر كه است ارزش اخالقي يك پذيري مسئوليت

تعريف  دارد. امروزه انتظار خود شهروندان از اي جامعه

تغييرات  دچار پيش قرن به يك نسبت پذيري مسئوليت

تنها  ييانتفا هاي  سازمان گذشته است. در شده بزرگي

 به دهه قبل نگاه چند از بودند. اما مسئول درآمدسازي

توجه ها  سازمان و كرد تغيير سازماني هاي  مسئوليت

 و جهان امروز كردند. شرايط مشتريان به بيشتري

 رهبران و تا كند مي ايجاب كار كسب و جديد فضاهاي

 بازارهاي در كه بزرگ هاي  شركت وها  مديران سازمان

هاي  تعادل ميان بخش نوعي هستند، مؤثر و فعال جهاني

 خود كار و كسب محيطي زيست و اقتصادي اجتماعي، 

جدي  را خود اجتماعي هاي  مسئوليت و كنندايجاد 

و  وظايف مجموعه اجتماعي، بگيرند. مسئوليت

حفظ،  جهت در بايستي سازمان كه است تعهداتي

 كند، مي آن فعاليت در كه ايجامعه به مراقبت و كمك

 اينها  سازمان اجتماعي مسئوليت از انجام دهد. منظور

اجتماعي  سيستم بر اي تأثير عمدهها  كه سازمان است

 اي گونه بايد به آنها هاي  فعاليت چگونگي لذا و دارند

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

 آن جبران به ملزم مربوط هاي  سازمان رسيدن زيان،

 پذيري مسئوليت جنبش اخير، چند سال باشند. در

الگوي  به است و تبديل بوده فعال بسيار اجتماعي

 كه حدي تا است، شدهها  سازمان در غالب و مناسب

 مسئوليت سال عنوان به را 5002 سال اروپا، كميسيون

 نام كشورهاي اتحاديه اروپا هاي  شركت اجتماعي

 خبره مدل هيارا ق،يتحق نيا هدف نيكرد. بنابرا گذاري

 يت اجتماعيمسئول زانيم يابيمنظور ارز به فازي

 باشد. مي سازمان

 

 اجتماعي سازمان مسئوليت

 چارچوب چيز، هر از قبل اجتماعي مسئوليت

 آن، اساس بر كه كند مي را مطرح اخالقي حاكميت

 شرايط كنند كه مي اقدام هايي به فعاليتها  سازمان

 باعث كه هايي فعاليت انجام از و كرده بهتر را جامعه

كنند.  مي پرهيز شود، مي شدن وضعيت جامعه بدتر

 بر مبتني تصميمات و رفتارها به اجتماعي مسئوليت

 شود. مي مربوط شده اجتماعي پذيرفته هاي  ارزش

 رفاه بهبود در اختصاص منابع مالي با بايدها  سازمان

 مسئوليت بكوشند. اكثريت جامعه قبول مورد اجتماعي

در امور  سازمان عمل چگونگي به است ممكن اجتماعي

 فقر، تبعيض، محيط زيست، آلودگي همانند گوناگون

 يشود )کاووس مربوط موارد اين و نظاير تورم بيكاري،

 مسئوليت 5(. گريفين و بارني5341، يو چاوش باش

 اجتماعي، کنند: مسئوليت مي تعريف چنين را اجتماعي

در  كه سازمان بايستي است و تعهداتي وظايف مجموعه

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

 انجام دهد. فرنچ و ساورد كند، مي فعاليت
كتاب  در نيز2

 مسئوليت در سازمان، درخصوص مديريت تحول

 اي اجتماعي، وظيفه نويسند: مسئوليت مي اجتماعي

 كه تاثير معنا به اين خصوصي، موسسات برعهده است

كنند،  مي كار آن كه در اجتماعي زندگي سوء بر

 بر است عمومًا مشتمل وظيفه اين نگذارند. ميزان

در  قائل نشدن نكردن، تبعيض چون: آلوده ايفيوظ

 و مطلع غيراخالقي هاي  فعاليت به استخدام، نپرداختن

نگ، يكيفيت محصوالت )فلم از كننده مصرف كردن

2002.) 

3گريفين و برت يرونالد ا
 روي معتقدند: اخالق، 

 ولي دارد سازمان توجه داخل در فرد رفتار نحوه

 با كاركنان، برخورد سازماننحوه  با يمسئوليت اجتماع

 و ارباب رجوع و گذاران سرمايه سهامداران،

سروكار دارد.  ذينفعان، كلي به طور و اعتباردهندگان

 از يكي اجتماعي است: مسئوليت معتقد نيز رابينسون

 ساختن منتفع جهت سازمان در و تعهدات وظايف

يعني  سازمان كه هدف اوليه نحوي به است؛ جامعه

 نظر به. متعالي بخشد صورتي را سود كردن حداكثر

احساس  نوعي يعني اجتماعي ديويس: مسئوليت كيت

 تجاري بخش هاي  مديران سازمان تعهد توسط
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 كنار در كه كنند گيري اي تصميم شيوه به كه خصوصي

كل جامعه نيز  رفاه مؤسسه، سطح براي سود كسب

 را اجتماعي مسئوليت سالمون، و يابد. استوارت بهبود

طبق آن  كه مديريت از اي كنند: شيوه مي تعريف چنين

 بر مثبتي اثر كه دهند مي انجام را فعاليت هاييها  سازمان

باشد. مك  داشته عمومي كاالهاي ترفيع و جامعه

تعهدات  اجتماعي از داگالس معتقد است: مسئوليت

 منافع گسترش و حفظ بر عالوه كه است مديريت

شود  مي نيز لحاظ جامعه عموميرفاه  آن سازمان، در

 رابينز (. استيفن5348لو،  و يقين يعراق )خليلي

 با مفاهيم را اجتماعي مسئوليت مفهوم اگر نويسد: مي

 مقايسه كنيم، اجتماعي پاسخگويي و اجتماعي تعهد

 سير ميانه در اجتماعي مسئوليت كه شويم مي متوجه

 ديگريتعاريف  دارد. در اجتماعي قرار مشاركت تكامل

 تجاري هاي  آمده است: سازمان اجتماعي مسئوليت از

هاي  ايجاد فرصت با كه كنند مي فعاليت اي جامعه در

در مقابل،  دهد. مي سود كسب اجازه آنها به مختلف 

و  نيازها كه باشند متعهد بايد مذكور هاي  سازمان

 را تعهد كنند. اين را برآورده جامعه هاي  خواسته

 تعهد اجتماعي، نامند. مسئوليت مي اجتماعي مسئوليت

 عالوه كلي به طور كه است اقداماتي براي تصميم گيران

را نيز  رفاه جامعه بهبود موجبات خود، منافع تأمين بر

 توان مي زير موارد به تعريف، اين آورند. در مي فراهم

 كرد: اشاره

 ها  سازمان كه است تعهد يك اجتماعي، مسئوليت

 باشند. آن پاسخگو قبال در بايد

 محيط كردن آلوده از كه هستند مسئولها  سازمان 

 به توجهي بي استخدامي، امور در زيست، تبعيض

 محصوالت و توليد كاركنان خود تأمين نيازهاي

 پرهيز زند، مي لطمه جامعه سالمت به كه آور زيان

 كنند.

 رفاه بهبود در مالي منابع اختصاص با بايدها  سازمان 

كنند.  تالش جامعه اكثريت پذيرش اجتماعي مورد

 كشور فرهنگ به از: كمك اقدامات عبارتند اين قبيل

 زندگي. كيفيت بهبود و فرهنگي مؤسسات و

 پاسخگويي مديريت، اخالق بين است ذكر به الزم

 تفاوت اجتماعي مسئوليت با تعهد اجتماعي و اجتماعي

 دو هر كه نويسد مي خود در كتاب اندرسون وجود دارد.

 در رابطه اجتماعي مسئوليت و مديريت اخالق اصطالح

 و اخالقي جامعه اصول و هنجارها ها، ارزش با رعايت

 اين با هستند. مديران سوي از اهدف سازمان تأمين

 كالن مسائل با در ارتباط اجتماعي مسئوليت تفاوت كه

 فردي مديران رفتار با ارتباط در و اخالق است سازمان

 اجتماعي تعهد به زماني سازمان، كاركنان است. يك و

 اقتصادي و قانوني هاي  به مسئوليت كه است وفادار خود

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

كند. اگر سازماني،  مي عمل است، خواسته او از قانون كه

به  رسيدن منظور به تنها كند، ترغيب را هدف اجتماعي

 امروزي هاي  سازمان باشد.مي خود اقتصادي هاي  هدف

 تصميمات مواجه قبال در مسئوليت اجتماعي با افزايش

 مسئوليت از منظور باال، تعاريف به توجه با هستند.

 بر عمده اي تأثيرها  سازمان كه اجتماعي اين است

 از بيشها  سازمان دارند. امروزه اجتماعي سيستم

اند.  برده خود پي اجتماعي اهميت مسئوليت به گذشته،

 مردمي نظارت و مدني نهادهاي جهاني، هاي  سازمان لذا

 رعايت با ساالري مردم ارتقاء در جهت بايد همچنان

 ارتقاء استانداردهاي و رشد براي توسعه، انساني، حقوق

و چاوش  يباشند )کاووس كوشا رفاه عمومي و زندگي

 (.5341، يباش

 

 ها سازمان در اجتماعي مسئوليت رويكرد تحول سير

 در اجتماعي مسئوليت رويكرد تطور و تحول سير

 مطالعه مورد توان مي تاريخي سه مرحلة در را مديريت

 قرار داد.

 دوره اين در حاكم ديدگاه: 5130تا  5400 سال از

 بازرگاني اقتصادي و هاي  بنگاه و مؤسسات كه بوده اين
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 براي سود حداكثر كسب و تأمين منافع تنها، مسئول

 .خود هستند

 و كارگران استثمار نتيجه : در5190تا  0390 سال از

 حركت اين دوره در آنها، انساني حقوق گرفتن ناديده

 براي پراكنده كار گيرد. نيروي مي شكل بسيار مهمي

 از بيش صنايع مالكان و سرمايه عامل برابر اينكه در

 وجودبه  را كارگري هاي  اتحاديه آسيب نبينند، پيش

 قانوني عنوان نمايندگان بهها  اتحاديه آوردند. اين

 آوردند فشارها  شركت روي اهرم اعتصاب با كارگران،

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

 دهند. قرار

 از بيش جوامع دوره اين كنون: در تا 5190 سال از

و  اقتصادي هاي  محيطي، بنگاه زيست اثرات متوجه پيش

 نگرش به اين نتيجه، در و شوند مي پيكر غول صنايع

 بازرگاني مؤسسات به جامعه چون كه آيد مي وجود

 از مزبور هاي  سازمان و است رشد داده و اجازة فعاليت

محيط  جامعه و كننداستفاده مي مردم همين كمياب منابع

 آورده است، وجود به آنها سود تحصيل براي مناسبي

جامعه  و باشند عموم خدمتگزار بايد بنابراين مؤسسات

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

عمومي  نظريه عناوين رويكردي تحت كه است دوره

 عرصة زندگي در كيفيت نظرية يا و اجتماعي مسئوليت

آيد كه  مي وجود به نگرش اين و گيرد مي شكل مديريت

 و كاركنان و خود منافع تأمين مسئول تنها نهها  شركت

مسئوليت  يك بلكه هستند، در شركت ربط ذي افراد

هاي  ارزش و رعايت هنجارها آن، و دارند عمومي نيز

و  ياست )کاووس جامعه منافع تأمين و اجتماعي 

 (.5341، يچاوش باش

 

 اجتماعي مسئوليت به توجه ضرورت و اهميت

 آن منافع سازمان و

 و يانتفاع نهادهاي تجاري، مؤسسات ها، سازمان

مسئوليتي  دريافتي، درآمد قبال در افراد جامعه كليه حتي

 بسيار پيشرفته، امروزه در كشورهاي كه دارند اجتماعي

 در زمينه مدرن جوامع در شود. لذا مي تلقي مهم

سرمايه  صاحبان وها  سازمان از مسئوليت اجتماعي

 از بسياري .دارد وجود متنوعي هاي  انتظار فعاليت

 از بايد را اجتماعي مسئوليت نظران معتقدند صاحب

هاي  سازمان نهادهاي شهري، كردن طريق فعال

 دستور كار به غيردولتي هاي  سازمان و خصوصي 

 كرد. اين نهادها تزريق سرمايه صاحبان وها  سازمان

 به نسبت و جامعه مردم كردن حساس توانند با مي

 سازمان از عملي طور به اجتماعي موضوع مسئوليت

 جدي را كه مسئوليت اجتماعي خود كنند حمايت هايي

 آن براي كه حدي است به موضوع اين اند. اهميتگرفته

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

هاي  فورچون، شركت مجله در شده منتشر آمار اساس

 به پذيري اجتماعي مسئوليت شاخص نظر از دنيا برتر 

 و شل داچ رويال پتروليوم، بريتيش هاي  ترتيب شركت

 شاخص مسئوليت گزارش، اين اند. طبقبوده ودافون

 اين و هرچه گيرد مي در بر را 100 تا صفر ارقام پذيري

 بيشتر داللت دارد. پذيري مسؤليت بر باشد، بيشتر رقم

ها  سازمان در اجتماعي مسئوليت گرفتن جدي

 مسئوليت هاي  نشانه از بسياري دارد. يكي هاي  نشانه

 در كارگري هاي  وجود تشكل ها، اجتماعي سازمان

 كنندگان، مصرف حقوق است. رعايت آنها ساختار

 محصول، توليد در قانوني به استانداردهاي توجه

 شهروندي، مسائل در قبالها  سازمان پاسخگويي مديران

 از حقوق بشر حتي و فرهنگي زيستي، اخالقي، محيط

 در اجتماعي به مسئوليت توجه هاي  نشانه ديگر

 اجتماعي است. مسئوليتها  و شركتها  سازمان

 سازماني هر بقاي اساسي از عوامل يکي ها، سازمان

 جامعه، باها  كليه سازمان ارتباطات به توجه است كه با

 است. مسئوليت شده تبديل اجتناب ناپذيري موضوع به

 به و كردن مند براي تعريف، قاعده ها، سازمان اجتماعي

ها  براي سازمان جديد مسئوليتي و نقش كشاندن تصوير

 با محوريت را توجه خود و تمركزها  سازمان تا است

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

 مانده خود پايدار داران سهام سود براي ايجاد رويكرد

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

 بازاري، هر و در اندازه هر باها  سازمان مدرن، در دنياي

 كنند حفظ كسب و را جامعه خود رضايت بقا براي بايد

 كه شود مي صورتي حاصل در فقط رضايت اين و

تأثير ها  سازمان عمليات باشند باور داشته جوامع

گذارد.  مي باقي زيست محيط وها  انسان بر سودمندي

ها  سازمان از براي بسياري سازمان اجتماعي مسئوليت

 با مقابله براي الزامًا آنها و است يك حوزه ناشناخته

اجتماعي  مجهز شوند. مسئوليت ديآينده با هاي  چالش

 عبارتند كه دارد جذابيت نفعان ذي تمام برايها  سازمان

 (.5341، يو چاوش باش ياز: )کاووس

 سنتي وظايف چون است، جذابها  حكومت براي  (5

هاي  حمايت و گذاري در سياست راها  دولت

 با افزايش ديگر، دهد. از سوي مي اجتماعي كاهش 

 و اجتماعي امنيت ها، سازمان اجتماعي مقبوليت

 و ثروت نتيجه در و يابد مي نيز افزايش محلي

 داشت. خواهد دنبال به ماليات بيشتر

 كنار در چون است، جذاب شهروندان براي  (2

 و فرهنگي تغييرات و محيطي زيست هاي  آلودگي

 توانند ها، مي سازمان حضور ناشي از اجتماعي

 قبلي هاي  نسل و دولت آنچه از بيش را رفاهي

 خدمات غالب انواع در اند، برايشان خواسته

 دريافت كنند.ها  سازمان اجتماعي

 منظر از هم چون است، جذاب كاركنان براي  (3

 شهروندي منظر از هم درون سازماني، شهروندي

 را توجهي حتي معنوي قابل و مادي اجتماعي، نتايج

 آورد. خواهد ارمغان به برايشان

 است، جذاب سايرين از بيش داران سهام براي  (8

 شهروندي به بيگانه مهماني را از خود نقش چون که

 بينند مي تغيير يافته در جامعه احترام و قابل مسئول

 خود براي تجاري قوانين از تر امن آغوشي البته و

 دست دادن از كه جامعه بطن در سازند؛ آغوشي مي

 رو روبه با تزلزل راها  حكومت حتي آغوش اين

 ها. شركت رسد به چه سازد، مي

 تيمسئول از يناش ميمستق اييمزا هاي  نمونه

 تجاري و ارزش شيافزا شامل سازمان براي ياجتماع

 کار رويي، نيمال به منابع شتريب يتجاري، دسترس نشان

 بر مؤثرتر نظارت و سکير تيريتر، مد منيا و تر سالم

مشتري، ارتقاي  مشتاق، وفاداري سازمان، کارکنان امور

 وجهه تينفع و تقويذ هاي  طرف نانياطم و اعتماد

، GCکاري  گروه: 8آرد بو است )کنفرانس يعموم

2001.) 

 

 ها سازمان اجتماعي مسئوليت ابعاد

 چهار را داراي اجتماعي گريفين مسئوليت و برت

 يو مل يو عموم ي، اخالقي، قانونيبعد اقتصاد

ها  مسئوليت اجتماعي سازمان بعد دانند. مهمترين مي

اقدامات  وها  فعاليت آن در كه است اقتصادي بعد

 الزم سود گيرد. وقتي سازمان مي مدنظر قرار اقتصادي

 تواند مي كرد، را تضمين خود حيات و آورد به دست را

 قانوني بپردازد. در بعد ديگرش هاي  مسئوليت به

 و قانون در چارچوب كه شوند مي ملزمها  سازمان

 تعيين را اين قوانين كنند. جامعه عمل عمومي مقررات

به  هستند موظف ها، سازمان و شهروندان كليه و كند مي

 احترام يك ارزش اجتماعي عنوان به مقررات اين

كه  رود مي انتظارها  سازمان اخالقي از بگذارند. در بعد

و  هنجارها ها، جامعه به ارزش اعضاي ساير همچون

شئونات  و گذاشته احترام مردم باورهاي و اعتقادات

قرار  توجه مورد خود هاي  فعاليت و كارها در را اخالقي

و ها  خواسته انتظارات، شامل ملي و عمومي بعددهند. 

 انتظار كه است سطح كالن در عالي مديران هاي  سياست

 همه نگرش باها  سازمان و كارگزاران مديران رود مي

 كشور، عمومي و مصالح وحدت حفظ رعايت جانبه و

خود  سرلوحه امور را كلي هاي  استراتژي و تصميمات

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

نامند.  مي يرا پاسخگويي اجتماع اجتماعي مسئوليت
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 واگذار قبال مسئوليت در تعهد پاسخگويي اجتماعي،

 (.2002است )فلمينگ،  شده

 اجتماعي مسئوليت زمينه در (2000) 1دنيسون

 براي بيشتر مدل اين است. اگرچه ارائه كرده را اصولي

 تعميم قابل ولي است تدوين شده مديران زنجيره توليد

 :از عبارتند اصول باشد. اين مي دولتي هاي  سازمان به

و  براي جامعه مزيت ايجاد راستاي در جامعه: تالش -5

براي  مرتبط هاي  سازمان تشويق و تحريك همچنين

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

 به پاسخگويي ايجاد مكانيزم سازمان براي تحريك

 رفع محيط و نارضايتي ابهام كه به طوري خود محيط

هاي  و اثرات سياست سازمان مواضع همچنين و شود

 روشن فقر تورم، بيكاري و هاي  نرخ روي بر سازمان 

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

 -8اخالقي  مباني و به اصول عمل در جهت كوشش

 كه در افرادي اموال برابر در ئوليتمالي: مس مسئوليت

 در و همچنيناند  كرده گذاري سرمايه سازمان

 مردم اموال برابر در مسئوليت دولتي، بزرگ هاي  سازمان

 (.2000ملي )دنيسون،  ثروت و

 عنوان هرم مسئوليت با كه اي مطالعه در كارول،

 چهار سازمان هر براي كرده، سازمان منتشر اجتماعي

 ديگر، تعبير است. به شده اجتماعي قائل مسئوليتدسته 

است.  مؤلفه چهار برآيند سازمان اجتماعي هر مسئوليت

 موظفها  اقتصادي: سازمان که شامل: الف( نيازهاي

 سازند، برآورده را جامعه اقتصادي هستند نيازهاي

 انواع و كنند تأمين آن را نياز مورد و خدمات كاالها

سازند. ب(  مندبهره كار فرايند از را مردم هاي  گروه

 وظيفهها  عمومي: سازمان و مقررات قوانين رعايت

 مصرف كنندگان و كاركنان ايمني و به بهداشت دارند

 از نسازند، آلوده را كنند. محيط زيست توجه خود

 انحصار دوري از بپرهيزند، سازماني درون معامالت

 كسب اخالق نشوند. ج( رعايت مرتكب تبعيض و كنند

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

 بشردوستانه: تعبير هاي  دارد. د( مسئوليت احترام قرار

 است؛ خوب بودن مؤلفه، شهروند اين از كارول ديگر

 فعاليت هايي كه انواع در سازمان مشاركت يعني

 را زندگي كيفيت و دهد مي كاهش را مشكالت جامعه

 (.5341، يو چاوش باش ي)کاووسبخشد  مي بهبود

ISMموسسه 
 زمينه را در ي( اصول2008) 9

 به تعميم ارائه کرده است و قابل اجتماعي مسئوليت

 -5از:  اصول عبارتند باشند. اين ها مي سازمان اکثر

 جامعه، براي مزيت ايجاد راستاي در جامعه: تالش

 براي مرتبط هاي  سازمان و تشويق همچنين تحريك

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

 پاسخگويي به ايجاد مكانيسم براي سازمان تحريك

 رفع محيط و نارضايتي ابهام كه طوري به خود؛ محيط

 بر سازمان هاي  اثرات سياست و مواضع سازمان و شود

 -3شود.  فقر روشن و بيكاري تورم، هاي  نرخ روي

 در كوشش و مانبراي ساز اخالقي منشور اخالق: ايجاد

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

 در سازمان سرمايه كه اموال افرادي برابر در مسئوليت

 دولتي، بزرگ هاي  سازمان در واند  كرده گذاري

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

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

 كه در حدي تا المللي بين حقوق از حمايت و احترام

 ديگر در تحرك و ايجاد سازمان است محدوده

بشر.  به حقوق گذاشتن احترام براي مرتبط هاي  سازمان

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

 ايجاد عدم و هستند ارتباط در با سازمان كه سازمان

 افراد. براي ديگر ناامني

سون يبه زعم پژوهشگران براساس ابعاد مدل دن

 يت ماليط، اخالق و مسئولي( شامل: جامعه، مح2000)

 يت اجتماعيمسئول زانيم سنجش توان نسبت به  مي

ت يزان مسئوليم ريينمود. اندازه گ اقدامها  سازمان

 يدگيچيپ نيا است؛ دهيچيپ يسازمان موضوع ياجتماع

 در موضوع ليدخ رهاييمتغ تعداد حاصل طرف کي از

 است يکالم رهاييمتغ وجود به علت گريد طرف و از

بر  د. عالوهيافزا مي رييم گيتصم به را ابهام مولفه که
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ت يمسئول مثل، يري در موضوعاتيم گيتصم نيا

است.  وابسته خبره دانش افراد به سازمان ياجتماع

 بتوان يسادگ به ست کهين يموضوع خبره افراد دانش

 وجود نيا کرد. با ليتبد رييگ ميتصم براي يمدل به آنرا

 و استدالل مدل سازي، براي يسنت ابزارهاي از ارييبس

هستند  قيدق و نيمع ،يقطع ،يژگيو از نظر محاسبه،

 بر را ماتيخبره تصم هاي  ستمي(. س5119مرم، ي)ز

 خبره ستميکنند. س مي شنهاديپ يدانش تخصص مبناي

 شامل دانش که رديگ مي بر در را دانش مبناي کي

کار  و ساز و است ژهيو مسئله کي به مربوط يتخصص

شود  مي دانش يمبان از استنباط موجب که دارد ياستدالل

 رييگ ميتصم در مرسوم هاي  مدل (.5341)جعفرنژاد، 

از  دانش افراد خبره و يکالم رهاييبا متغ مواجهه در

 گونه نيا آنکه حال کنند، مي استفاده نرييبا منطق

تعلق(  زانيا مي وسته )درجهيپ عتيطب از ماتيتصم

 ييها تيموقع نيچن با مواجهه برخوردارند. براي

 ازين مورد طيشرا نيا با مناسب رييم گيتصم ابزارهاي

 موارد گونه نيا در که رسد مي به نظر نياست. چن

بود.  خواهد مدلسازي براي يمناسب ابزار فازي اتياضير

 به را افراد خبره دانش ميهست مجبور مواردي که در

 با که دانش تيماه علت به ميکن ليتبد ياضير هاي  مدل

 رييبکارگ شود، مي انيب يکالم رهايياز متغ استفاده

محمدي  بود )خان خواهد مناسب فازي و منطق تئوري

 مدل هيارا ق،يتحق نيا هدف ني(. بنابرا5341بافنده،  و

 يت اجتماعيمسئولزان يم منظور سنجش به فازي خبره

 باشد. مي سازمان

 

 قيروش تحق

 سازي )نمودار گام به گام( مدل تميالگور

 يانواع مختلف فاز يده، حاويچيپ هاي  ستميس

 يش رويرا پ يميبودن هستند و بدون شک چالش عظ

 يبرا يمنطق فاز هاي  مدل سازان قرار داده اند. مدل

 به کارق يده و نادقيچيپ هاي  دهيف پديو توص يبررس

 استفاده يريجه گينت يبرا يات منطقيرود و از عمل مي

اد الزم بوده و هدف کنترل، يکه دقت ز يکند. و زمان مي

ا ي يرياندازه گ يقابل دسترس برا يرهايشامل متغ

(. 5345ف، يار موثر است )بوجادزيباشد بس مي برآورد

 تميالگور خبره، هاي  ستميس يطراح ميبه مفاه توجه با

مرحله  1م و از ي( ترس5شکل ) صورت به سازي مدل

 (.5341، يزاده و سلطان يل شده است )تقيتشک

 

 
 يتم مدل سازي(: الگور5شکل )

 

 ستميس يمرحله اول: طراح

 نييتعها  يخروج وها  يورود مرحله، نيا در

سون يدن نظر از يت اجتماعيگردند. چهار بعد مسئول مي

 ستم و نمرهيس هاي  يورود (، به عنوان2000)

 به عنوان سازمان، يت اجتماعيمسئول به افتهياختصاص 

ن يگردد. بنابرا مي نييتع ستميس يخروج ريمتغ تنها

 نيتر مناسب يت ماليط، اخالق و مسئوليجامعه، مح

 يت اجتماعيزان مسئوليم ريياندازه گ جهت در ارهايمع

 نشان را ستمين سي( ا2باشند. شکل ) مي سازمان

 دهد. مي

 

 

 مرحله اول: طراحی سیستم

 مرحله دوم: فازی سازی

 مرحله سوم: تدوین قوانین

 مرحله چهارم: فازی زدایی

 مرحله پنجم: تست مدل

 اتمام مدل سازی

آیا مدل 

قابل قبول 

 خیر

 بلی



 نژاد نيا  ـ مهرداد بزرگي رهرو  ـ نيما اسکندري رنجبر  ـ اميرحسن زارعي احمد ابوالحسني/  49

ن 
ستا

تاب
و 

ار 
 به

م/
ده

هج
و 

م 
ده

هف
ره 

ما
 ش

م/
شش

ل 
سا

13
94

 

 
 قيتحق يشنهادي(: مدل پ2شکل )

 

 يساز يمرحله دوم: فاز

 سازي فازي يکالم رهاييمتغ مرحله نيا در

 اعداد و تابع از رهايمتغ سازي فازي شوند. براي مي

شده است. چرا که آنها اغلب  ( استفاده5رابطه ) يمثلث

به  يات محاسباتيدارند و انجام عمل ياستفاده کاربرد

 ين مناسب است به جايله آنها آسان است. همچنيوس

ف يتوص يبرا ياز اعداد فاز ين و قطعياعداد مع

ن يتام يبرا يژه اعداد مثلثياطالعات استفاده شود. به و

(. 5345ف، يار مناسب هستند )بوجادزين هدف بسيا

 ( نشانαو  βبازه ) در را يمثلث ش اعدادي( نما5نمودار )

مربوط به هر  يفاز يق، اعداد مثلثين تحقيدهد. در ا مي

( نشان داده شده است. H  ،M  ،Lبا نماد ) ير کالميمتغ

به  يو خروج يورود يرهايمتغ يساز يفاز مرحله

 باشد. مي ليشرح ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يش اعداد مثلثي(: نما0نمودار )                                      ي(: ضابطه تابع مثلث0رابطه )

 

 يورود يرهايمتغ يساز يالف( فاز

ط، اخالق و يجامعه، محابعاد  يساز يفاز يبرا

هاي  با فاصله ينه ايف سه گزيک طي، از يت ماليمسئول

 يبراها  ن تعداد ترمياستفاده شده است. بنابراکسان ي 

 يباشد. اعداد فاز مي 3برابر با  يورود يرهايهمه متغ

( در نظر گرفته شده 5رها به صورت جدول )يمتغ يبرا

 يورود يرهايمرجع متغ هاي  ن مجموعهياست. همچن

 باشد. مي ليبه صورت ذ

   {           } 
 

 

 

 

 جامعه

 مسئولیت مالی

 اخالق

 محیط

میزان مسئولیت اجتماعی 

 سازمان

 موتور 

 استنتاج
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 معادل آنها يو عدد فاز يکالم يرهايمتغ ي(: افرازبند5جدول )

 (H  ،M  ،Lعدد فازي ) مسئوليت مالي اخالق محيط جامعه ابعاد

 طيف سه گزينه اي

 (0 0 2/0) کم کم کم کم

 (0 2/0 0) متوسط متوسط متوسط متوسط

 (2/0 0 0) زياد زياد زياد زياد

 

 شکل به توان مي را يورود رهاييمتغ از کدام هر

 از کي هر نکهيا به توجه داد. با ( نشان2نمودار )

 عدد اند، شده افرازبندي ير کالميمتغ با سهها  ورودي

 صورت به ،يکالم ريمتغ سه از کيهر  معادل فازي

 شود. مي ( نشان داده2نمودار )

 

 ير خروجيمتغ يساز يب( فاز

 نمره ديگرد انيب همان طورکه خبره ستميس يخروج

 سازمان يت اجتماعيمسئول زانيم به افتهي اختصاص

 يخروج يکالم رهاييمتغ باشد. اعداد فازي معادل مي

 باشد. مي (3نمودار ) ( و2جدول ) صورت به

 

و عدد  يخروج ير کالميمتغ ي(: افرازبند2جدول )

 معادل آن يفاز

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

 (0 0 52/0) خيلي کم

 (0 52/0 2/0) کم

 (52/0 2/0 52/0) متوسط

 (2/0 52/0 0) زياد

 (52/0 0 0) خيلي زياد

 

 

 ن استنتاجين قوانيمرحله سوم: تدو

هاي  تعداد قواعد برابر با حاصل ضرب تعداد ترم

ا به يجاد يا يباشد و برا ي ميورود يکالم يرهايمتغ 

ا يجه يمتفاوت به عنوان نت هاي  يدست آوردن خروج

 به توجه (. با5345ف، يشوند )بوجادز ي ميآمد طراحيپ

 ريسه متغ به آنها از هرکدام که ورودي ريمتغ وجود چهار

=  45آل دهيا حالت در اند، شده افرازبندي يکالم

 ابتدا مرحله، نيا است. در نييتب قابل قانون 3×3×3×3

 شد، نيتدو موضوع اتيادب به با توجه ايهياول نيقوان

اخذ  نيقوان نينظرات افراد خبره در مورد ا سپس

 نيخبره، قوان افراد نظرات د و براساس اظهاريگرد

ن مذکور يشدند. به عنوان مثال پنج مورد از قوان اصالح

 باشند: مي ليبه شرح ذ

بعد اخالق کم  ط کم،ياگر بعد جامعه کم، بعد مح  .5

متوسط باشد، آنگاه نمره  يت ماليو بعد مسئول

 کم است. يليسازمان خ يت اجتماعيمسئول

اگر بعد جامعه کم، بعد محيط متوسط، بعد اخالق   .2

متوسط و بعد مسئوليت مالي متوسط باشد، آنگاه 

 نمره مسئوليت اجتماعي سازمان کم است.

 

 

 
 يورود يرهايک از متغيمعادل هر  ي(: عدد فاز2نمودار )
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 ير خروجيمعادل متغ ي(: عدد فاز3نمودار )

 

ط کم، بعد اخالق ياگر بعد جامعه متوسط، بعد مح .3

اد باشد، آنگاه نمره يز يت ماليمتوسط و بعد مسئول

 سازمان متوسط است. ياجتماعت يمسئول

اد، بعد يط زياگر بعد جامعه متوسط، بعد مح  .8

اد باشد، آنگاه يز يت مالياخالق کم و بعد مسئول

 اد است.يسازمان ز يت اجتماعينمره مسئول

اد، بعد اخالق يط زياد، بعد محياگر بعد جامعه ز  .1

متوسط باشد، آنگاه نمره  يت مالياد و بعد مسئوليز

 اد است.يز يليسازمان خ يعت اجتمايمسئول

 

 ييزدا يمرحله چهارم: فاز

است  ياتيعمل ها، يخروج يا کدبرداري ييزدا يفاز

شود  مي يرفازيغ يک عمل کنترليجاد يکه منجر به ا

 در که ييها يخروج (. ارزش5345ف، ي)بوجادز

 هستند. براي فازي شکل به د،يآ مي بدست قبل مرحله

 به ستيبا مي اعداد فازي ل،يتحل و هيتجز تر کردن ساده

 نيا در گر،يد عبارت شوند. به ليتبد يمعمول اعداد

شود. روش  مي فازي ريغها  يخروج مرحله ارزش

 ييزدا يات فازيانجام عمل يبرا يمنحصر به فرد

 ،ييزدا فازي مرسوم براي وجود ندارد. سه روش

)مرکز  ير منحنيعبارتند از: روش مرکز مساحت ز

 ييزدا يمم و روش فازيماکز نيانگيثقل(، روش م

 ارتفاع.

 

 

 مرحله پنجم: تست مدل

 الجرم افزاري نرم برنامه به يمفهوم مدل ليتبد

 قابل محدوده در خطا نيا دارد. اگر همراه به را ييخطا

 نصورتيا ريغ در بود، خواهد ز معتبريباشد، مدل ن قبول

بافنده،  و محمدي شود )خان اصالح ستيبا مي مدل

 محدوده در مدل خطاي نکهياز ا نانيبراي اطم(. 5341

 گردد. براي تست مدل ستيبا مي نه اي است قبول قابل

ن و يقوان تمام تست هاي  روش توان از مي مدل تست

(. 5341، يزاده و سلطان يرفتار استفاده کرد )تق تست

شده به منظور  يطراح ي(، مدل فاز3شکل شماره )

 سازمان را نشان ياجتماعت ينمره مسئول يرياندازه گ

تست مدل از روش تست رفتار استفاده  يدهد. برا مي

 شده است.

 

 
شده به منظور اندازه  يطراح ي(: مدل فاز3شکل )

 سازمان يت اجتماعينمره مسئول يريگ
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 افته هاي

 يروش تست رفتار خروج

 از بار هر در را ورودي ريمتغ دو مقدار روش نيا در

 را گريد ريمتغ دو و کردهفرض  ثابت رفتار، تست

 اي نمره ر،ييتغ بار م. در هريده مي ا کاهش(يش )يافزا

 آمده بدست د. نمراتيآ مي بدست يخروج ريمتغ براي

ورودي،  ريمتغ دو راتييازاي تغ به ير خروجيمتغ براي

 به رفتار که نيا دهند. شکل مي شکل را رفتار کي

 موضوع اتيادب شود و براساس مي نمودار رسم صورت

گرفت.  قرار ديمورد تائ خبره افراد نظرات و

نرم افزار  از استفاده با بيهر ترک معادل هاي  يخروج

MATLAB ات يادب با خبره افراد توسط شد. و محاسبه

 قرار گرفتند، ليتحل و هيتجز و مورد شده سهيمقا قيتحق

کرد.  ديتائ راها  يخروج صحت حاصل هاي  ليتحل

 ريمتغ رفتار عنوان نمونه، به (9) ( و1(، )8) هاي  شکل

 دهد. مي نشان گريد ريمتغ با سه را جامعه

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

 رات متغيرهاي جامعه و محيطيخروجي( به ازاي تغي

 
(: رفتار متغير نمره مسئوليت اجتماعي سازمان )متغير 1شکل )

 متغيرهاي جامعه و اخالقيرات يخروجي( به ازاي تغ

 

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

 رات متغيرهاي جامعه و مسئوليت مالييخروجي( به ازاي تغي

 

 مورد مطالعه

اندازه  منظور به شده يطراح مدل از قسمت، نيا در

پژوهشگاه صنعت نفت  يت اجتماعيمسئول نمره رييگ

 از نفر 290 منظور نياست. بدران استفاده شده يا

پژوهشگاه صنعت نفت  يعلم ئتيه اعضاي و کارکنان

است. و با  شده آماري انتخاب به عنوان جامعه رانيا

نفر به عنوان حجم  223توجه به فرمول کوکران تعداد 

هاي  ورودي اندازه نيينمونه انتخاب شدند. به منظور تع

 يت ماليمسئولط، اخالق و يابعاد جامعه، مح که ستميس 

 شده است. به منظور پرسشنامه استفاده از باشند مي

از روش اعتبار  پرسشنامه سواالت ييروا از نانياطم

 استفاده ياکتشاف يل عاملي( و تحليمحتوا )اعتبار صور

ن پرسشنامه، آن را ين منظور پس از تدوياست. بد شده

ان گذاشته و پس يت، در ميريد مديچند از اسات يبا تن

بازخورد و اعمال نظرات آنان در پرسشنامه و اعمال  از

 15/0زان يپرسشنامه به م يياصالحات در آن، روا

چکدام از ي، هيل عامليبرآورد شده است. در تحل

 يعوامل و سواالت به علت نامناسب بودن ساختار عامل

، 9ن با توجه به جدول يل حذف نشدند. همچنياز تحل

و بزرگتر  88/0به دست آمده برابر  KMOچون مقدار 

ل يتحل ين تعداد حجم نمونه برايباشد، بنابرا مي 6/0از 

آزمون  يدار يبوده است. و سطح معن يکاف يعامل

  يل عامليباشد، لذا تحل مي 02/0بارتلت کوچکتر از 
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 و بارتلت KMOج آزمون ي(: نتا3جدول )

 سطح معني داري درجه آزادي مقدار کاي دو آزمون بارتلت KMOمقدار 

88/0 542/888 66 00/0 

 

ساختار مناسب بوده و وجود  ييشناسا يبرا

د قرار داده است. ييچهارگانه مدل را مورد تا يرهايمتغ

انس يدرصد وار 58ن چهار عامل در مجموع، حدود يا

 حيسازمان را توض يت اجتماعيمسئولنمرات مربوط به 

 دهند. مي

 آلفاي بيضر از استفاده با زين پرسشنامه ييايپا

 بيضر ، مقدار8است. جدول  آمده بدست کرونباخ

هاي  ورودي کيتفک پرسشنامه به کرونباخ را براي آلفاي

 دهنده نشان آمده بدست دهد. اعداد مي نشان ستميس 

 است. شده يباالي پرسشنامه طراح ييايپا

 

 پرسشنامه ييايج پاي(: نتا8جدول )

 ضريب آلفاي کرونباخ سيستم هاي  ورودي

 بعد جامعه

 بعد محيط

 بعد اخالق

 بعد مسئوليت مالي

 کل پرسشنامه

84/0 

85/0 

83/0 

89/0 

85/0 

 

 از کدام هر به کارکنان از کدام هر هاي  پاسخ

 عدد به يمثلث تابع از استفاده با پرسشنامه يپرسشها

 ( برايين فازي )مثلثيانگيم شده اند. سپس ليتبد فازي

 نشان نيانگيم نياست. ا شده محاسبه پاسخنامه هر

 است. در ک پرسشنامهي کارمند به کي نظر دهنده

خصوص  در کارکنان از نفر 223 ن نظراتيانگيم تينها

 اريمع هر ب براييترت نياست. بد شده محاسبه اريمع هر

 است، بدست کارمند 223 نظرات دهنده نشان که عددي

 نياست، بنابرا فازي بدست آمده نيانگياست. م آمده

 آوردن بدست شود. براي يزدائ فازي ستيبا مي

 يمعرف از روش يزدائ فازي نيهمچن ن فازي،يانگيم

( 10، 5345ف، يف )بوجادزيبوجادز شده توسط

روش  بيبه ترت 9و  1است. جدول  شده استفاده

 5دهد. جداول  مي را نشان يفازي زدائ و فازي نيانگيم

 دهد. مي نشان را محاسبات نيا جينتا خالصه 50تا 

 

 

 

 ين فازيانگي(: روش م1جدول )

 عدد فازي ميانگين فازي

Fuzzy Average = (
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 يزدائ ي(: روش فاز9جدول )

Crisp Number = Z
*
 = max {    

       
       

 } 

    
   

        
 

 

    
   

         
 

 

    
   

         
 

 

 

 بعد جامعه يري(: خالصه اطالعات مربوط به اندازه گ1)جدول 

 شماره پرسشنامه )کارکنان(
 شماره پرسش

 ميانگين فازي
 9سوال  5سوال  0سوال 

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

5 (0 52/0 2/0) (52/0 2/0 52/0) (0 52/0 2/0) (35/0 65/0 45/0) 

9 (0 52/0 2/0) (52/0 2/0 52/0) (0 0 52/0) (35/0 52/0 2/0) 

...
 ...

 ...
 ...
 ...
 

559 (2/0 52/0 0) (0 52/0 2/0) (52/0 2/0 52/0) (52/0 2/0 52/0) 

 (58/0 558/0 535/0)    ميانگين ميانگين ها

 582/0   پس از فازي زدائيها  ميانگين ميانگين

 

 طيبعد مح يريگ(: خالصه اطالعات مربوط به اندازه 4جدول )

 شماره پرسشنامه )کارکنان(
 شماره پرسش

 ميانگين فازي
 6سوال  2سوال  4سوال 

0 (52/0 2/0 52/0) (52/0 2/0 52/0) (0 0 52/0) (89/0 65/0 45/0) 

5 (52/0 2/0 52/0) (0 52/0 2/0) (0 52/0 2/0) (35/0 65/0 45/0) 

9 (0 0 52/0) (0 0 52/0) (52/0 0 0) (52/0 65/0 2/0) 

...
 ...

 ...
 ...
 ...
 

559 (52/0 2/0 52/0) (0 52/0 2/0) (0 52/0 2/0) (35/0 65/0 45/0) 

 (558/0 80/0 555/0)    ميانگين ميانگين ها

 589/0   پس از فازي زدائيها  ميانگين ميانگين

 

 بعد اخالق يري(: خالصه اطالعات مربوط به اندازه گ1جدول )

 )کارکنان(شماره پرسشنامه 
 شماره پرسش

 ميانگين فازي
 3سوال  8سوال  5سوال 

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

5 (52/0 2/0 52/0) (52/0 2/0 52/0) (0 52/0 2/0) (89/0 28/0 99/0) 

9 (52/0 0 0) (2/0 52/0 0) (52/0 2/0 52/0) (2/0 52/0 03/0) 

...
 ...

 ...
 ...
 ...
 

559 (0 0 52/0) (0 52/0 2/0) (52/0 2/0 52/0) (35/0 52/0 2/0) 

 (800/0 55/0 53/0)    ميانگين ميانگين ها

 585/0   پس از فازي زدائيها  ميانگين ميانگين
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 يت ماليبعد مسئول يري(: خالصه اطالعات مربوط به اندازه گ50جدول )

 شماره پرسشنامه )کارکنان(
 شماره پرسش

 ميانگين فازي
 05سوال  00سوال  00سوال 

0 (0 0 52/0) (0 52/0 2/0) (52/0 2/0 52/0) (35/0 52/0 2/0) 

5 (0 52/0 2/0) (52/0 2/0 52/0) (52/0 2/0 52/0) (89/0 28/0 99/0) 

9 (0 52/0 2/0) (0 0 52/0) (0 0 52/0) (0 35/0 65/0) 

...
 ...

 ...
 ...
 ...
 

559 (0 52/0 2/0) (0 52/0 2/0) (0 0 52/0) (0 89/0 28/0) 

 (805/0 809/0 539/0)    ميانگين ميانگين ها

 800/0   پس از فازي زدائيها  ميانگين ميانگين

 

هر  اندازه خبره ستميس بهها  اعمال ورودي از بعد

به  141/0است. عدد  آمده بدستها  يخروج از کي

پژوهشگاه صنعت نفت  ياجتماعت يعنوان نمره مسئول

 اديز مقدار دهنده نشان بًايتقر عدد نيباشد. ا مي رانيا

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

 با رانيدر پژوهشگاه صنعت نفت ا يت اجتماعيمسئول

اد و با درجه يز مجموعه عضو 488/0ت يعضو درجه

 باشد. مي اديز يليعضو مجموعه خ 519/0ت يعضو

 

 يريگ جهيبحث و نت

 به سونياز نظر دن يت اجتماعيچهار بعد مسئول

 و است شده انتخاب حاضر مقاله يکيتئور مبناي عنوان

هاي  ستميس مبناي بر ين چهار بعد، مدليا استفاده از با

ت يمسئول زانيم سنجش به و شده يطراح خبره 

ران پرداخته شده يپژوهشگاه صنعت نفت ا ياجتماع

ن شده يتست مدل نشان داد که مدل تدوجه ياست. نت

نشان ها  افتهين يبرخوردار است. همچن يياز اعتبار باال

در پژوهشگاه  يت اجتماعيزان نمره مسئوليداد که م

 نشان بًايتقر باشد و مي 141/0ران، عدد يصنعت نفت ا

 488/0ت يعضو درجه است که با اديز مقدار دهنده

عضو  519/0 تياد و با درجه عضويز مجموعه عضو

اذعان  ديبا يکل طور باشد. به مي اديز يليمجموعه خ

 ينيش بيپ قابل ريو غ نامطمئن طيوجود شرا با که نمود

ت ينه مسئوليزم در سازمان کي تيقابل امروز، اييدن

باشد. اعتقاد  يت رقابتيمز است منبع ممکن  ياجتماع

 برايها  سازمان شيگرا و توان ن است که با نبوديبر ا

 در توسعه سازمان ،يت اجتماعيمسئول ريياندازه گ

افتد.  مي مخاطره به قطع طور ع، بهياس وسيمق

 يت اجتماعيمسئول نهيزم اري دريبس هاي  پژوهش

 ستميس ن،يوجود ا با است، انجام گرفتهها  سازمان

 رها،ين متغيب روابط گرفتن نظر در با بتواند که يجامع

 سازمان يت اجتماعيمسئول زانيم رييبه اندازه گ اقدام

 در شده يطراح خبره ستمياست. س نداشته د، وجودينما

 مختلف هاي  سازمان براي را امکان نيق اين تحقيا

ت يمسئول زانيم بتوانند يطيهر شرا در که آورد مي فراهم

 با مقاله نيا ند. درينما رييرا اندازه گ سازمان ياجتماع

 که شد نيتدو ياخبره  ستميفازي، س منطق از استفاده

 و يت اجتماعيزان مسئوليم يابيدر ارز را سازمان

 ارائه شده، ستميرساند. س اريي نهيزم نيا در شرفتيپ

 مورد يهنگام و رود مي شمار به يده جهت نمره ابزاري

ت يمسئول زانيم از ميبخواه که رديگ مي قرار استفاده

 نکه اندازهيا به م. با توجهيآگاه شو سازمان ياجتماع

 سازمان يت اجتماعيمسئول زانيم ن کنندهييتع رهاييمتغ

ن يگر ايد طرف از و گردند مي انيب يکالم رهاييمتغ با

 يگاه که طوري به دارند هم با يدرون تعامالت رهايمتغ

ت ينمره مسئول بر ياثر متفاوت گريهمد کنار در اوقات

 ابزار فازي خبره ستميس نيبنابرا سازمان دارند، ياجتماع

 نيچن چند بود. هر خواهد ينمره ده براي يمناسب

 دارا زين خاص خود را هاي  تيمحدود ييها ستميس

 باشند. مي
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 يسپاسگزار

د ارجمند، جناب ياسات يهايين پژوهش با راهنمايا

 ياله دانشفرد و دکتر محمدعلان دکتر کرميآقا

سندگان يله نوينوسيانجام شده است، که بد يافشارکاظم

-همه يهاتيخود را از حما يو قدردان مراتب تشکر

 دارند.يد بزرگوار اعالم مين اساتيجانبه ا
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