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چکیده

سازمانها از مجرای تعیین و تبیین خوب و بد در برابر گروههای مخالف ذینفع از خود واکنش نشان
میدهند .آنها به گونهای عمل میکنند که از دیدگاه مشتریان ،نهادها و سازمانهای دولتی ،سههامداران
و کل جامعه دارای کرداری نیکو باشند؛ رعایت این عوامل تحت عنوان مسئولیت اجتماعی تلقی میشود.
تحقیق حاضر با هدف مقایسه شرکتههای مسها ربهری هوايیمهایی جمههوری اسهامی ایهران از من هر
مسئولیت اجتماعی انجام شده است .روش تحقیق توصهیفی بهوده و جامعهه آمهاری ایهن تحقیهق شهامل
شرکتهای هوايیمایی جمهوری اسامی ایران میباشد که تعداد آنها  8شرکت مهیباشهد .بها توجهه بهه
محدود بودن جامعه آماری و هدف تحقیق ،کل جامعه آماری مورد يیمهایش رهرار گر تهه و نمونههگیهری
انجام نشده است .برای جمعآوری دادهها از يرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .روایی يرسشهنامه
به صورت روایی محتوایی و يایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است .در طراحهی
يرسشنامه از ابعاد مسئولیت اجتماعی بنگاه مبتنی بر رویکرد کهارو ( )1991اسهتفاده شهده اسهت .بهرای
تجزیه و تحلیل دادهها از روش ویکور4و آنترويی شانون بهرهگیری به عمهل آمهده اسهت .نتهایص حاصهل
بیانگر رتبه هر یک از شرکتها ،از لحاظ میزان توجه به مسئولیت اجتماعی بنگاه میباشد.
واژگان کلیدی :مسئولیت اجتماعی بنگاه ،بعد اخاری ،بعد ارتصادی ،بعد رانونی و نوع دوستی.
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مقدمه

د ت ،سازمان را وجودی اجتماعی تعریف میکند که گرایش به هد ی دارد ،با تفکر و اندیشه طراحهی
و ساختار داده شده ،عالیتها و سیستمهای سازمانی جهت دستیابی به این اههداف هماهنهب بهوده و در
این راه با محیط خارجی در ارتباط است .یکی از مهمترین اکتورهای سازمان که از این تعریف برداشهت
می شود ،این نکته است که سازمان به راستی یک سیستم باز است که با محیط يیرامون خهود در ارتبهاط
متقابل است .سازمان برای راهم نمودن نیازمندیهای منابع ،تفسهیر و عمهل روی تیییهرات محیطهی ،و
کنتر و هماهنبسازی عالیتهای داخلی جهت مقابله با عدم اطمینان محیطی نیازمند ارتباط متقابل بها
محیط يیرامون خود میباشد( .)Daft, 2001: 13در حقیقت سازمانهای بازرگانی ،سیستمهای بازی هستند
که نه تنها باید عالیتهایشان را در جهت کسب سود طراحی نمایند بلکه باید بهه ایهن نکتهه نیهز توجهه
داشته باشند که جامعهه ههه انت هاری از آنها ن و عالیتهایشهان دارد(.)Smith & Johnson, 1996: 28
همهنین سازمانها از مجرای تعیین و تبیین خوب و بد در برابر گروههای مخالف ذینفع از خهود واکهنش
نشان میدهند .آنها به گونهای عمل میکنند کهه از دیهدگاه مشهتریان ،نهادهها و سهازمانهای دولتهی،
سهامداران و کل جامعه دارای کرداری نیکو باشند و نگران این مسئله هستند که مبادا یکی از کارهایشان
اثراتی ناگوار برگروههای ذینفع داشته باشد .تمام این عوامل باعث مهیشهود کهه سهازمانهها بهه هنگهام
تصمیمگیریها به اصو اخاری يایبند باشند()Pain, 1994: 106-117؛ رعایت این عوامهل تحهت عنهوان
مسئولیت اجتماعی تلقی میشود.
مسئولیت اجتماعی بنگاه میتواند به عالیتهایی اطاق گردد که منجر به ایجاد شرکتهایی میشود
که راتر از خواستهها و عارهمندیهای خود به ر اه جامعه کمک میرسانند( Mac Williams & Siegel,
 .)2001: 118; Nicolau, 2008: 991; Carroll, 1999: 265- 295بها رشهد عارههمنهدی بهه مسهئولیت
اجتماعی بنگاه ،شرکتهای بهزر در صهنایع مختلهف ،عالیهتههای مسهئولیت اجتمهاعی را همهراه بها
سهامداران شرکت ،مصرفکنندگان ،جامعه و دولت در جهت تسریع و يیشقدمی در انجام تعهدات مربهوط
به خود در زمینه مسئولیت اجتماعی بنگهاه گسهترش دادهانهد( .)Kang et al, 2009: 1در سها 90 ،2004
درصد از شرکتهایی که مجله ورهون به عنوان شهرکتههای برتهر انتخهاب کهرده بهود ،در مسهئولیت
اجتماعی بنگاه يیشقدم بودهاند( .)Kotler & Lee, 2004; Lichtenstein et al, 2004: 16-32با این حها ،
مطالعات انجام گر ته نشان میدهد تا به حا روش مشخص و از يیش تعیین شدهای که بهه شهرکتهها
امکان دهد تا میزان توجه به مسئولیت اجتماعی را اندازهگیری نمایند وجود ندارد .بنابراین ،در ایهن مقالهه
هدف مقایسهای شرکتهای مسا ربری هوايیمایی جمهوری اسامی ایران از من ر مسئولیت اجتماعی بها
رویکردکارو میباشدکه برای تحقق اینهدف از روشهای تصمیمگیری هندگانه (مد  )VIKORبهره-
گیری شده است.
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مسئولیت اجتماعی بنگاه

تهاجر،2

در ادبیهات آکادمیهک
هاوارد بوون1در سا  ،19٥٣با کتاب تاثیرگذار مسئولیتهای اجتمهاعی
مدیریت و سازمان ،مفهوم مسئولیت اجتماعی را برای اولین بار مطرح کرد« .بوون» در این کتهاب اهههار
کرد که مسئولیت اجتماعی یک تاجر عبارت است از :تعهد به يیگیهری سیاسهتهها ،تصهمیمگیهریهها و
ارداماتی که در راستای اهداف و ارزشهای اجتماعی ررار دارند(.)Weihrich & Koontz, 1993: 66
مسئولیت اجتماعی و ارزشهای معنوی در دهه  19٦0توسط يیشگامان مفهوم استراتژی نیز مورد توجهه
ررار گر ت .ایگور آنسف ٣در کتاب استراتژی شرکت خود ،بهه تهاثیر اههداف ییرارتصهادی بهر روی اههداف
ارتصادی شرکت ،اشاره تلویحی میکند .من ور او از اهداف ییرارتصادی شامل مباحثی ههون بشردوسهتی،4
اصو اخاق شخصی ،مسئولیت اجتماعی ،منزلت اجتماعی و اعتبار است(.)Mele & Guillen, 2006: 3
تعریفی که موسسه  ٥BSRاز مسئولیتيذیری اجتماعی ارائه میکنهد ،بهه ایهن نحهو اسهت« :تحقهق
مو قیت تجاری از طریق احترام به ارزشهای اخاری ،مهردم ،جامعهه و محهیطزیسهت» مهکویلیهامز و
سیگل ٦مسئولیت اجتماعی را هنین تعریف نمودهاند :ارداماتی جهت بهبهود ر هاه جامعهه ،راتهر از منها ع
شرکت و الزامات رانونی( .)Tsoutsoura, 2004: 3اگر این تعاریف را با هم ترکیبکنیم ،میتوان مسئولیت
اجتماعی بنگاهها را هنین تعریف کرد :مسئولیت اجتماعی بنگاهها عبهارت اسهت از ياسه گویی و ارضهای
تورعهای ذینفع خارجی اعم از مشتریان ،تامینکنندگان ،توزیعکنندگان ،حا ان محیط زیست و ساکنان
محل عالیت تولیدی یا خدماتی ،با حفظ منا ع گروههای ذینفع داخلهی اعهم از مالکهان یها سههامداران و
کارکنان واحد.
کارو  7مسئولیت اجتماعی سازمان را به ههار زیر سیستم ،ارتصادی ،رهانونی ،اخارهی و مسهئولیتهای
نوعدوستی خیرخواهانه که به صورت داوطلبانه صورت میگیرد ،تقسهیم مینمایهد(.)Carroll, 1999: 265-295
بعد ارتصادی آن به هگونگی تخصیص و توزیع منابع و کاالها و خدمات مربوط میشود که میتواند ههم
در تاثیرگذاری ر تار بنگاهها بر شاخصهای ارتصادی مطرح باشد و هم در ررابت بین آنها بهرای جهذب
سود مطرح باشد .سازمانها میتوانند به گونهای عمل نمایند که تخصیص نهادهها و توزیهع محصهوالت
تولیدی در جامعه به گونهای انجام شود که کارایی تولید و مصرف باال بوده و بنگاهها از سود بلندمهدت و
معقولی هم برخوردار باشند .بنگاهها با ارایه کاالهای با کیفیت باال و ریمت يایین میتوانند به مسهئولیت
اجتماعی خود عمل نمایند( .)Gundlach, 1995بعد رانونی مسئولیت اجتماعی به رعایت روانین و مقهررات
1.

Havard Bowen
The Social Responsibilities of the Businessman
3. Igor Ansoff
4. Philanthropy
5. Business For Social Responsibility
6. McWilliams & Siegel
7. Carroll
2.
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تدوین شده دولتی در مورد کسب وکار مربوط میشود و حدارلهایی است که از ن ر اجتماعی خوب یا بد
رلمداد می شوند .این امر به خاطر نوعی عدم اعتماد نسبت به کارکرد مطلوب بنگاهها نسبت به خانوارهها،
جامعه و محیط زیست در رالب روانین مدنی و جزایی وضع میشوند .روانین مدنی ،وهایف و حقوق ا هراد
و سازمانها را معین می کند و روانین جزایی ،مجازات مربوط به جرایم را مشخص میسازد(.)Pain, 1994
ابعاد اخاری و خیرخواهانه مرتبط با مسئولیت اجتماعی اخیراً مورد توجه بیشتری ررار گر ته است .اینهها
ر تارهایی هستند که جامعه از مراکز کسب وکار انت ار دارند ولی در رانون مدون نشدهاند .البته برخهی از
ارتصاددانان نئوکاسیک مثل میلتون ریدمن عقیده دارند که اگر بنگاهها ،کاالها و خهدمات سهودآوری در
اختیار شهروندان ررار دهند ،مسئولیت اجتماعی خود را انجام دادهاند( .)Friedman, 1970از این جهت است
که کارو و هینز 1اعتقاد دارند که ارتباط مداوم بین کسب وکارها و جوامع ،یک منبع مههم سهود بهرای
اخاق کسب و کار به حساب میآید( .)Heinze, 2005بعد نوعدوستی و خیرخواهانهه مسهئولیت اجتمهاعی
بنگاه به عالیتهایی اطاق میگردد که سازمانها در جهت کمک به جامعه انجهام مهیدهنهد .یلیه
استرالیا هر سا مبلغ هفتاد هزار یورو در جهت کمک به کودکهان قیهر و تنگدسهت اسهترالیا کهه ایلهب
والدین آنها نمیتوانند از عهده خرید لوازم مدرسه برآیند یا يولی را بهرای هزینههههای مدرسهه نمهیتواننهد
يرداخت کنند ،کمک مینماید(.)Weber, 2008: 256
ولد و همکاران 2باتوجه به ادبیات مربوط به مسئولیت اجتماعی بنگاه در مقاالت و کتابهای مختلهف
و هم هنین مفاهیم مربوط به اخاق کسب وکار ،مسئولیت اجتماعی بنگاه را به ينص بعد تقسیم مهیکننهد.
 .1بعد شرایط محیط کار که عبارت است از بهبود مستمر شرایط کار ،ارزیابی مههارتههای شهیلی و رآینهد
گزینش کارکنان ،بهبود روابط صنعتی و بررراری دیالو اجتماعی بهین مهدیریت ارشهد و کارکنهان؛  .2بعهد
راهبری شرکت به مفهوم میزان شهفا یت و کهارآیی مهدیریت یهک شهرکت در ربها سههامداران و دیگهر
ذینفعان؛  .٣بعد جامعه و اجتماع محلی که عبارتست از نحوه همسوسازی منا ع شرکت بها منها ع جامعهه و
رلمرویی که شرکت عملیات خود را در آن انجام میدهد؛  .4بعد محیط زیست ،میزان توجه شرکت بهه تهاثیر
عملیاتش بر آلودگی محیطزیست را میرساند؛  .٥بعد ر تهار کسهب و کهار ،توجهه بهه نیازهها و خواسهتههای
مشتریان و تامینکنندگان ،نگرش منعطف و شفاف نسبت به آنها است(.)Velde, 2005: 129-138
بروم هیل ٣معتقد است که در ادبیات ن ری مفهوم مسؤلیت اجتماعی ،به صورت عمهده سهه رویکهرد
رابل تمیز است .این سهه رویکهرد عبارتنهد از .1 :دیهدگاه نئهولیبرا 4؛  .2دیهدگاه نئهوکینزی٥؛  .٣دیهدگاه
1.

Heinze
et al
3. Broomhill
4. Neo- Liberal
5. Neo-Keynesian
2. Velde
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ارتصادی -سیاسی رادیکا  .)Broomhill, 2007(1با وجود دیدگاههای متفاوت ،مزایایی که از عالیتههای
مسئولیت اجتماعی بنگاه ناشی میشود در تحقیقات مختلف بیان شده است .جدو ( )1برخی از تحقیقاتی
را که در آنها به مزایای مسئولیت اجتماعی بنگاه توجه شده است را ارایه مینماید.
جدول شماره ( :)1مزایاي تجاري مسئولیت اجتماعی بنگاه
مزایای CSR
كاهش هزینه ،افزایش عایدات ،ارزش مارك و شهرت ،حفظ مجوزكار و جذب و رضایت
كاركنان

مولفان
)(Steger, 2006, 426 - 433

اثرات مالی مستقیم ،اثرات بازار (مثل حفظ مشتري) ،تاثیر بر فرآیندهاي تجاري و تولیدي
(مثل هزینه هاي تولید كمتر) ،اثرات بر توسعه سازمانی و یادگیري (مثال انگیزه كارمند،

)(Schaltegger & Wagner, 2006, 8

نوآوري) و اثرات غیر بازاري (مثل مقاومت كمتر سهامدار در برابر تسهیالت تولید)
مدیریت خطر ،دستاوردهاي بازده ،روابط پیشرفته با قانونگذاران ،ارزش مارك بیشتر،
بهروهوري بیشتر كاركنان و كاهش هزینههاي سرمایه

()Heal, 2005, 387- 409

مدیریت خطر و كاهش هزینه ،تاثیر مثبت بر ارزش سهامدار و شهرت بیشتر

( )Schaltegger & Burritt, 2005

كاهش هزینه ،رقابتی بودن بیشتر ،حفظ منابع و بهبود تصویر شركت

( )Rondinelli & London, 2002

توسعه بازار و كاهش هزینه ،حفظ سهم بازار و بقاي بلندمدت
اجتناب از فشار منفی ،تحریم مشتري و اثرات منفی بازار ،انگیزه كارمند ،روابط مثبت با
قانونگذاران و سهامداران ،كاهش هزینه ،دسترسی بهتر به سرمایه و سهم بازار بیشتر
اثرات مثبت بر انگیزه كاركنان ،ابقا و استخدام آنها
دستاوردهاي بازده ،تمایز ،مزایاي مالیاتی و مزایاي مالی و كاهش خطر
رقابتی بودن بیشتر از طریق فرآیند و مزایاي محصول مثل استفاده كارآمدتر از منابع و
كاهش مواد زاید
تاثیر مثبت بر تصویر و شهرت شركت
جذابیت بیشتر شركت براي كاركنان بالقوه

()Kong et al, 2002, 109- 127
()Epstein & Roy, 2001, 585- 604
()COM, 2001, 7
( )Figge & Schaltegger, 2000
()Porter & Van der linde, 1998
()Gray & Balmer, 1998, 696
()Turban & Greening, 1997, 658- 672

مروری بر تحقیقات ربلی انجام شده در زمینه مسئولیت اجتماعی بنگاه نشاندهنده برخی از تحقیقات
انجام یا ته در زمینه مسئولیت اجتماعی در شرکتهای هوايیمایی بوده است.
تقیزاده و شکری )201٥(2درتحقیقی اردام به ارزیابی شرکتهای هوايیمایی جمهوری اسامی ایهران
با استفاده از روش  TOPSISنمودهاند .وانب و همکاران٣در تحقیقی به ارزیابی درجه مسئولیت اجتمهاعی
در شرکتهای هوايیمایی يرداختهاند .در این تحقیق از روش آنترويی و تئوری تبدیل سری دادههای خهام
به سری دادههای تجمعی استفاده نمودهاند .سای و سو )2008(4در مطالعهای یهک مهد ابتکهاری ارائهه
نمودهاند که در آن هزینههای انتخاب برنامه مناسب مسئولیت اجتماعی بنگاه برای شرکت تحلیهل شهده

1.

Radical Political Economy
Taghizadeh & Shokri
3. Wang et al
4. Tsai & Hsu
2.
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است .الینز و آندراهوک )2008(1در يژوهشی به بررسی محرکهای مسئولیت اجتماعی و مسئولیتههای
محیطی شرکتهای هوايیمایی کشورهای حوزه اسکاندیناوی يرداختهاند.
سوال تحقیق

کدام یک از شرکتهای مسا ربری هوايیمایی جمهوری اسامی ایران به مسهئولیت اجتمهاعی بنگهاه
توجه بیشتری دارند؟
ابزار و روش تحقیق

این تحقیق باتوجه به هدف آنکاربردی بوده و بر اساس روش تحقیق ،توصیفی میباشد .جامعه آماری
این تحقیق شامل شرکتهای مسا ربری هوايیمایی جمهوری اسامی ایران میباشهد؛ ایهن شهرکتهای
هوايیمایی عبارتند از :آسمان ) ،(A1کیش ایر ( ،)A2کاس ین ( ،)A3ایران ایر ( ،)A4رشم ایر ( ،)A5آتا (،)A6
تابان ( )A7و ماهان ( )A8که به دلیل محدود بودن تعداد شرکتهای تحت مطالعه و نهوع روش تحقیهق،
نمونهگیری انجام نشده و کل جامعه مورد يیمایش ررار گر ته است.
به من ور جمعآوری دادههای تحقیق نیز از يرسشنامه محقق ساخته استفاده شهده اسهت .يرسشهنامه طراحهی
شده بر اساس ادبیات موضوع جمعبندی و تدوین شده است .این يرسشنامه حاوی  20سوا میباشد که ابعاد مختلف
مسئولیت اجتماعی بنگاه را سنجش مینماید .برای بررسی روایی يرسشنامه ،ابتدا روایی يرسشنامه طراحهی شهده بهه
صورت رواییصوری تعیین شده است؛ به این ترتیب که ابزار اندازهگیری در اختیار تعهدادی از اسهاتید دانشهگاه رهرار
گر ته و از آنان خواسته شد ي از مطالعه ،ن رات خود را در مورد روایی يرسشنامه اعام نمایند .ي از جمعآوری
اههار ن رهای اعام شده و اصاح برخی سوا ها روایی يرسشنامه تایید شده است .در مرحله بعد به من هور ر هع
ابهامات احتمالی يرسشنامه ،ههار مورد از يرسشنامهها به صورت رو در رو بها مشهارکت محققهان تکمیهل شهده و
برخی از سوا ها نیز اصاح شده است .در نهایت ي از اصاح برخی سوا ها ،دوباره يرسشنامه بهه من هور اخهذ
ن رات در رابطه با تیییرات انجام گر ته در اختیار اساتید دانشگاه ررار گر ته و روایی يرسشهنامه مهورد تاییهد رهرار
گر ته است .برای تعیین يایایی يرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شهده اسهت .ایهن آزمهون بهر روی
نمونه اصلی و به تفکیک سازهها اجرا شده که نتایص در جدو ( )2آمده است .نتایص بیهانگر مناسهب بهودن يایهایی
يرسشنامه بوده است.
جدول شماره ( :)2نتایج بررسی پایایی پرسشنامه
ابعاد مسئوليت اجتماعی

اخالقی

نوعدوستی

قانونی

اقتصادی

ضریب آلفای كرونباخ

0/71

0/76

0/87

0/73

Lynes & Andrachuk

1.
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در این تحقیق به من ور تجزیه و تحلیل دادهها از روش ویکور و آنترويی شانون استفاده شهده اسهت.
روش ویکور به من ور ارزیابی و مقایسه شرکتهای جامعهه آمهاری تحقیهق اسهتفاده شهده اسهت .بهرای
استفاده از روش ویکور ،هون نیاز به اوزان شاخصها میباشد ،بنابراین وزن ههر یهک از ابعهاد مسهئولیت
اجتماعی بنگاه که به عنوان شاخص در ن ر گر ته شدهاند ،با استفاده از روش آنترويهی شهانون اسهتخرا
شده است .درحقیقت خروجی روش آنترويی شانون ،مشخصکننده وزن شاخصها خواهد بودکه به عنوان
ورودی تکنیک ویکور میباشند .در ادامه هر یک از روشها تشریح میشود.
روش ویکور

روش ویکور برای بهینهسازی مسائل هند معیاره در سیستمهای يیچیده معر ی شده است .ایهن روش
یک مجموعه رتبهبندی شده از گزینههای موجود را با توجه به شاخصهای متضاد تعیین مهیکنهد .ههدف
اصلی روش ویکور نزدیکی بیشتر به جواب ایدهآ هر شاخص است ،به طوری که رتبهبندی گزینهههها بهر
اساس این هدف صورت میگیرد .روش ویکور یک ابزار اثربخش در رایند تصمیمگیری هند معیاره است،
مخصوصاً زمانی که تصمیمگیرنده یا (تصمیمگیرندگان) به دلیل عدمتهوان یها عهدمشهناخت نمهیتواننهد
اولویتشان را در آیاز طراحی یک سیستم بیان کنند .مراحهل روش ویکهور بهه صهورت زیهر خواههد بهود
(اختیاری.)1٦٦ :1٣91 ،
در مرحله او روش ویکور بایستی ماتری تصمیمگیری را به صورت رابطه شماره ( )1تشکیل داد.
() 1
 f

f

f
1m 
f 2m 

 

0 

معیارها که در آن

f ij

 11
 f
D   21
 
 f n1


12



0







f n2

ارزش گزینه jام را (  ) j  1,2 ,3 ,..., nرا براساس شاخص iام ( ) i  1,2,3 ,..., m

نشان میدهد.
مرحله دوم در ورش ویکور تعیین اوزان شاخصها مهیباشهد کهه در ایهن مقالهه بها اسهتفاده از روش
آنترويی شانون ،اوزان شاخصها تعیین شده است .ي از تعیین اوزان شاخصها ،در مرحله سوم ،بهتهرین
( )fiو بدترین ( )fi-مقدار هر شاخص تعیین میشود .اگر شاخصiام از نوع مثبت (سود) باشد ،آنگاه بهترین
و بدترین مقدار به صورت رابطه شماره ( )2خواهد بود.
()2
} f i   max{aij }, f i   min{aij
j

j

مرحله ههارم در این روش ،محاسبه مقادیر  Rjو  Sjبرای همه گزینهها میباشد.
مطلوبیت گروهی حداکثر از اکثریت که با  Sنشان داده میشود و تأسف ردی حدارل از طرف مقابل
که با  Rحدارل نشان داده میشود به صورت روابط شماره ( )٣و ( )4محاسبه خواهد شد.
) w(f a
()٣
S 


ij

m

i

fi   fi 

i

i 1

j
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 w ( f  aij ) 

R j  max  i i


i


 fi  fi


()4

در مرحله ينجم بایستی مقدار  Qمحاسبه شود.
 Qتابعی ترکیبی است که تابع مزیت نامیده میشود که  Sو  Rرا با وزن  vبه صورت معادله با ههم
یکی میکند .مقدار  Qبا استفاده از رابطه شماره ( )٥تعیین میشود.
S S 
R R 
()٥
Q 
)  (1 V
*

*

j

 
* 
R R 



که در





*

S

j


آن R   max R j , R *  minR j , S   max S j , S *  minS j 

در رابطه (: )٥

j

S j S * 
 
* 

S  S 


j

j

بیان کننده نرخ اصله از حل ایده آ و

j


S


j

میباشد.

Rj R* 
 
* 

R  R 


بیان کننده

نرخ اصله از حل ضد ایدهآ است و يارامتر Vبا توجه به میزان توا ق گروه تصمیمگیرنده انتخاب
میشود .در صورت توا ق باال ،مقدار آن بیش از  ،0/٥در صورت توا ق با اکثریت آرا مقدار آن مساوی
 0/٥و در صورت توا ق يایین ،مقدار آن کمتر0/٥خواهد بود.
در نهایت گزینهها رتبهبندی میشوند .بدین ترتیب که مقادیر  R ، Sو  Qبه ترتیب نزولی مرتب
میشوند و نتایص در سه لیست رتبهبندی شده در دسترس ررار میگیرد .بهترین گزینه (با کمترین )Q
زمانی انتخاب میشود که دو شرط زیر برررار شوند:
الف -شرط ویژگی يذیرش که بر اساس روابط شماره ( )٦و ( )7محاسبه میشود.
()٦
Q( A(2) )  Q( A(1) )  DQ
1
n 1

()7

DQ 

به طوری که از ن ر رتبهبندی بر اساس معیار  A)2( ،Qگزینهای در مورعیت یا جایگاه دوم است و
( A)1بهترین گزینه با کمترین مقدار برای  Qمیباشد n .هم تعداد گزینهها است.
ب -شرط ثبات يذیرش در تصمیمگیری
گزینه ( A)1باید به بهترین شکل به وسیله  Sو  Rرتبهبندی شده باشد.
اگر یکی از شروط باال برررار نشود ،آنگاه یک مجموعه جوابهای سازشی به صورت زیر يیشنهاد میشوند:

الف .گزینههای ( A)1و ( A)2اگر تنها شرط دوم برررار نشود.
ب .اگر شرط او برررار نشد ،گزینههای ( ،A)n( ،... ، A)2( ، A)1به طوری که ( ،A)nگزینهای در مورعیت
nام است که رابطه شماره ( )8در مورد آن صادق باشد.
()8
Q( A )  Q( A )  DQ
)(1

)(n
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آنتروپی شانون

مراحل تعیین اوزان شاخصها با روش آنترويهی شهانون در ادامهه آمهده اسهت .بهرای محاسهبه اوزان
شاخصها ،ابتدا باید ماتری تصمیمگیری را با استفاده از رابطه شماره ( )9بیمقیاس نمود.
()9
r
; i , j

ij

m

r

p ij 

ij

i 1

مرحله بعدی در محاسبه اوزان شاخصها ،محاسبه مقدار عدماطمینان میباشهد کهه در ایهن رسهمت،
ابتدا باید با استفاده از رابطه شماره ( ،)10مقدار  E jمحاسبه گردد.
()10

j

;



m

E j  k  pij . ln pij
i 1

(m

در این رابطه مقدار  kبه عنوان یک عدد ثابت با استفاده از رابطه شماره ( )11محاسبه مهیگهردد
تعداد گزینهها میباشد).
()11
1
k 
)ln(m

در مرحله بعدی مقدار عدم اطمینان با استفاده از رابطه شماره ( )12به دست میآید.
()12

j

 1 

j

d

با محاسبه مقدار عدم اطمینان ،اوزان شاخصها را میتوان با استفاده از رابطه شماره ( )1٣محاسبه نمود.
)1٣
j

;

d j
m
 d j
j 1

W 
i

یافتهها

با توجه به مباحث مطرح شده ،در این مقاله شرکتهای مسا ربهری هوايیمهایی جمههوری اسهامی
ایران به عنوان گزینهها و ابعاد مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارو تحهت عنهوان شهاخصهها وارد مهد
ویکور شده است .در نهایت ،به من ور تجزیه و تحلیل دادهها ،ابتدا امتیاز هر یهک از ياسه دهنهدگان بهه
يرسشنامه محاسبه و س میانگین امتیازات ياس دهندگان برای ههر یهک از گزینهههها (شهرکتهها )Ai
نسبت به شاخصها (ابعاد مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارو ( ،)Ciمحاسبه گردیده است؛ اعداد به دست
آمده در ماتریسی تحت عنوان ماتری تصمیمگیری در شده است .با توجه به این که اوزان شاخصهها
به عنوان ورودی در روش ویکور و بسیاری دیگر از روشهای تصمیمگیری هند شاخصهه مطهرح اسهت،
بنابراین ابتدا با استفاده از روش آنترويی شانون ،اوزان شاخصها محاسبه شهده و سه مقایسهه نههایی
گزینهها با استفاده از روش ویکور انجام گر تهه اسهت .جهدو شهماره ( )٣و ( )4نشهان دهنهده مهاتری
تصمیمگیری و ماتری بیمقیاس شده جهت تعیین اوزان شاخصها میباشد.
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جدول شماره ( :)3ماتریس تصمیمگیري
مسئولیت اجتماعی بنگاه براي شرکتهاي هواپیمایی
اخالقی

نوعدوستی

قانونی

اقتصادی

4/63

5/39

4/15

3/24

A1

5/75

4/35

3/65

2/29

A2

4/53

6/24

2/78

5/89

A3

4/29

5/58

4/93

3/34

A4

3/98

5/47

4/95

3/67

A5

2/39

3/85

5/57

4/33

A6

5/74

4/12

5/33

6/20

A7

5/15

6/12

5/47

5/63

A8

ماتریس تصمیمگیري

C4

C3

C2

C1

گزینه

شاخص

جدول شماره ( :)4ماتریس بیمقیاس شده مسئولیت اجتماعی بنگاه
اخالقی

نوعدوستی

قانونی

اقتصادی

0/126

0/131

0/112

0/093

A1

0/157

0/105

0/099

0/066

A2

0/124

0/151

0/075

0/170

A3

0/117

0/135

0/133

0/096

A4

0/109

0/133

0/134

0/106

A5

0/065

0/093

0/151

0/125

A6

0/157

0/100

0/144

0/179

A7

0/141

0/148

0/148

0/162

A8

ماتریس بیمقياس شده

C4

C3

C2

C1

گزینه

شاخص

بر اساس مراحل يیشگفته برای روش آنترويی شهانون ،مرحلهه بعهدی در تعیهین اوزان شهاخصهها،
محاسبه مقدار عدم اطمینان میباشد که در این رسمت ،ابتدا با استفاده از رابطه ( ،)10مقدار  E jمحاسهبه
گردیده و نتایص در جدو شماره ( )٥نشان داده شده است.
جدول شماره ( :)5مقدار اطمینان محاسبه شده براي شاخصها
E4
0/981

E3
0/987

E2
0/984

E1
0/970

در مرحله بعدی مقدار عدم اطمینان با استفاده از رابطه شماره ( )12به دست میآید .نتهایص در جهدو
شماره ( )٦آمده است.
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جدول شماره ( :)6مقدار عدم اطمینان محاسبه شده براي شاخصها

d j

d4

d3

d2

d1

0/078

0/019

0/013

0/016

0/03

با محاسبه مقدار عدم اطمینان ،اکنون میتوان اوزان شاخصها را بها اسهتفاده از رابطهه شهماره ()1٣
محاسبه نمود .نتایص در جدو شماره ( )7نشان داده شده است.
جدول شماره ( :)7اوزان محاسبه شده براي شاخصها
W4
0/243

W3
0/166

W1
0/384

W2
0/205

ي از محاسبه اوزان شاخصها ،بهترین و بدترین مقدار برای معیارهای مختلف بهه صهورت جهدو
شماره ( )8خواهد بود.
جدول شماره ( :)8بهترین و بدترین مقدار براي شاخصها
C4

C3

C2

C1

5/75

6/24

5/57

6/20

f*j

2/39

3/87

2/78

2/29

f -j

برای مثا مقادیر شاخصهای سودمندی  Sو تأسف  Rبرای گزینه  A1به صورت زیر محاسبه شده است:
6 / 20  3/24
5. / 57  4 / 15
6 / 24  3 / 39
5 / 75  4 / 63
 0/ 205 
 0/ 166 
 0/ 243 
 0/ 508
6/20  2/29
5 / 57  2 / 78
6 / 24  3 / 85
5 / 75  2 / 39

S1  0.384 

R 1  Max0/ 264,0/ 104,0/ 059,0/ 081  0/ 264

به طریقی مشابه مقادیر شاخصهای سودمندی ( )Sو تأسف ( )Rبرای سایر گزینهها نیز محاسبه شده
است؛ نتایص در جدو شماره ( )9نشان داده شده است.
جدول شماره ( :)9نتایج مقادیر  Sو Rبراي گزینهها
R

S

گزینه

0/264

0/508

A1

0/384

0/656

A2

0/205

0/315

A3

0/280

0/477

A4

0/248

0/474

A5

0/243

0/592

A6
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0/147

0/165

A7

0/055

0/113

A8

0/384

0/656

بهترین مقدار

0/055

0/113

بدترین مقدار

مقادیر شاخص  (Q) VIKORبه ازای  v=0.5برای گزینههای مختلف به صورت زیر خواهد بود:
0 / 508  0 / 113
0 / 264  0 / 055
 0 / 5
 0 / 68
0 / 656  0 / 113
0 / 384  0 / 055

Q1  0 / 5 

0/ 656  0/ 113
0/ 384  0/ 055
 0/ 5 
1
0/ 656  0/ 113
0/ 384  0/ 055
0/ 315  0/ 113
0/ 205  0/ 055
Q 3  0/ 5 
 0/ 5 
 0/ 413
0/ 656  0/ 113
0/ 384  0/ 055

Q 2  0/ 5 

0/ 477  0/ 113
0/ 280  0/ 055
 0/ 5 
 0/ 676
0/ 656  0/ 113
0/ 384  0/ 055

Q 4  0/ 5 

0 / 474  0/ 113
0 / 248  0 / 055
 0/5
 0 / 625
0/ 656  0/ 113
0 / 384  0 / 055
0/ 592  0/ 113
0/ 243  0/ 055
Q 6  0/ 5 
 0/ 5 
 0/ 726
0/ 656  0/ 113
0/ 384  0/ 055
0/ 165  0/ 113
0/ 147  0/ 055
Q 7  0/ 5 
 0/ 5 
 0/ 186
0/ 656  0/ 113
0/ 384  0/ 055

Q 5  0/ 5 

0/ 113  0/ 113
0/ 055  0/ 055
 0/ 5 
0
0/ 656  0/ 113
0/ 384  0/ 055

Q 8  0/ 5 

اکنون باید گزینهها را با توجه مقادیر  Q, R,Sمرتب کرد که نتایص به شرح جدو شماره ( )10خواهد بود.
جدول شماره ( :)10رتبهبندي گزینهها بر اساس مقادیر  R ،Sو Q
براساس مقدار S

براساس مقدارR

براساس مقدارQ

A8

0/113

A8

0/055

A8

0/00

A7

0/165

A7

0/147

A7

0/186

A3

0/315

A3

0/205

A3

0/413

A5

0/474

A6

0/243

A5

0/625

A4

0/477

A5

0/248

A4

0/676

A1

0/508

A1

0/264

A1

0/680

A6

0/592

A4

0/280

A6

0/726

A2

0/656

A2

0/384

A2

1
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گزینهای به عنوان گزینه برتر انتخاب میشود که در هر سه گروه به عنوان گزینه برتر شناخته شهود.
مشاهده میشود گزینه  A8از ن ر دو شاخص  Q, Rو  Sبه عنوان گزینه برتر انتخهاب شهده اسهت بهرای
معر ی این گزینه به عنوان گزینه برتر باید دو شرط الزم مورد بررسی ررار گیرد:
شرط :1گزینههای  A8و  A7که از ن ر شاخص  Qدر رتبه او و دوم ررار دارنهد ،شهرط او را ارضها
میکنند:
1
1
 0/ 186 
8 1
7

0/ 186  0 

شرط :2گزینه  A8در یکی از گروههای  S, Rبه عنوان رتبه برتر شناخته شده است .لذا شرط دوم نیهز
برررار است.
بدین ترتیب گزینه  A8گزینه برتر خواهد بود .برای سایر گزینهها نیز رتبههبنهدی بهر اسهاس شهرایط
انتخاب بهترین گزینه انجام شده است؛ به طوری کهه يه از گزینهه  ،A8گزینههههای  A٣ ،A7و  A٥در
رتبههای دوم ،سوم و ههارم ررار دارند .در گزینههای  A1 ،A4و  A٦شهرط او بررهرار نبهوده ،بهر همهین
اساس نیز از راهحل توا قی بر اساس کمترین مقدار  Qاستفاده شده است ،بنابراین ي از گزینهه  A٥کهه
در رتبه ههارم ررار گر ته است ،گزینههای  A٦ ،A1 ،A4و  A2بر اساس کمتهرین مقهدار  Qدر رتبههههای
ينجم تا هشتم ررار میگیرند.
بحث و نتایج

بر اساس ن ر کارو ( )1991مسئولیت اجتماعی بنگاه مفهومی تک بعدی نداشته و مهیتهوان آن را از
هند جنبه مورد بررسی رر ار داد .بر این اساس نیز محققان مختلف در ارزیابی مسئولیت اجتمهاعی بنگهاه،
مسئولیت اجتماعی را از جنبههای متفاوتی مورد ارزیابی ررار دادهاند .شاید بتوان جامعترین و اولین مطالعه
در این خصوص را همان مطالعه کارو ( )1991دانست که با بررسی يژوهشهای مختلف ،ابعاد مسئولیت
اجتماعی را در ههار مؤلفه ارائه داده است .بعد از کارو  ،محققانی دیگری مانند ولد( )200٥در حقیقت در
زیر همان مفاهیم ارائه شده از طرف کارو  ،ولی با عناوین دیگری مولفههای مسئولیت اجتماعی بنگاه را
معر ی نمودند .در رابطه با مسهئولیت اجتمهاعی بنگهاه ،صهاحبن هران معتقدنهد کهه بهه دالیلهی ههون
خصوصیسازی و انتقا ردرت ارتصادی از دولتها به سازمانها و در نتیجه کوهک شدن دولتها ،بهرای
حل مشکات اجتماعی و زیست محیطی ،دولتها دارای منابع و ردرت الزم نیسهتند و سهازمانهها بایهد
دولتها را در این زمینه یاری نمایند .مسئولیت اجتماعی شرکتها مفهومی بها سهابقه بهیش از  ٥0سها
است .همانطور که در بخشهای ربلی به آن اشاره شد؛ برای اولین بهار در سها  19٥٣توسهط «ههاوارد
بوون» مطرح شد .اما امروزه به دلیل ههور مشکات هراوان اجتمهاعی و زیسهت محیطهی ایهن مفههوم
اهمیت دوبارهای به خود گر ته است .برخی از صاحبن ران معتقدند که مشکات اجتمهاعی بایهد توسهط
دولت ها حل گردند .این گروه معتقدند که منابع سازمانی برای حل مشکات اجتمهاعی ،کها ی نیسهتند و
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نباید منابع سازمانی را در جهت حل مشکات جامعه هدر داد .گروه دیگری از صاحبن ران معتقدنهد کهه
اگرهه دولتها مسئو اصلی حل مشکات جامعه میباشند ،ولهی مشهارکت سهازمانهها در ایهن زمینهه
راهگشاست .این دسته از صاحبن ران معتقدند که ،از آنجایی که ردرت ارتصادی ،امروزه از دولتهها بهه
سازمانها انتقا یا ته است ،مشارکت سازمانها در حل مشکات اجتماعی ضروری و الزم میباشد.
در این مقاله نیز برای بررسی میزان توجه شرکتهای تحت مطالعه به مسئولیت اجتماعی ،با اسهتفاده
از روش ویکور اردام به مقایسه شرکتهای عا مسا ربری هوايیمایی جمهوری اسامی ایهران از من هر
ابعاد مسئولیت اجتماعی شد .نتایص بیانگر آن اسهت کهه شهرکت  A8از ن هر میهزان توجهه بهه مسهئولیت
اجتماعی رتبه او و سایر شرکتها در رتبههای بعدی ررار گر تند .نتایص به دست آمده در این مقاله برای
مسئولیت اجتماعی شرکتها با کار ربلی تقیزاده و شکری( )201٥که در مقاله خود اردام بهه رتبههبنهدی
شرکتهای هوايیمایی جمهوری اسامی از من ر مسئولیت اجتماعی نمودهاند ،همخهوانی نهدارد .در ایهن
تحقیق محققان نشان دادهاند که از بین شرکتهای هوايیمهایی شهرکت تابهان از من هر ابعهاد مسهئولیت
اجتماعی بنگاه در رتبه باالتری نسبت به سایر شرکتها ررار دارد و شرکت هوايیمایی ماهان در رتبه دوم
ررار گر ته است .این مقاله با محدودیتهایی نیز همراه بوده که برخی از آنها را میتوان به ایهن شهکل
بیان نمود .1 .در ایهن تحقیهق از يرسشهنامه اسهتفاده شهده بهود؛ بهر همهین اسهاس نیهز بها توجهه بهه
محدودیتهای يرسشنامه در تشخیص وضعیت وارعی و موجود تولیدکنندگان ،يیشهنهاد مهیگهردد تها در
تحقیقات بعدی ضمن استفاده از يرسشنامه ،از مشاهده مستقیم و هکلیست نیز استفاده شده و امتیهازات
ابزارهای مختلف جمعآوری دادهها با یکدیگر تلفیق و ارزیابی مبتنی بر دادهههای تلفیقهی صهورت گیهرد.
 .2در این تحقیق اوزان شاخصها با استفاده از روش آنترويی شانون محاسبه شهده اسهت .در ایهن روش
اوزان بر اساس ماتری تصمیمگیری محاسبه میشود که مبتنی بر دادههای به دست آمده از ياسخگویان
بوده است .شاید محاسبه اوزان شاخصها با این روش مورد انتقاد برخی از محققین باشد ،هرا که اوزان به
دست آمده از ماتری تصمیمگیری را نشاندهنده وزن و اهمیت وارعی آن شاخص نمهیداننهد .بنهابراین
يیشنهاد میگردد تا در تحقیقات بعدی اوزان شاخصها بر اساس ن ر خبرگان محاسبه شهود .٣ .برخهی از
محققین روشهای دیگری را برای رتبهبندی ترجیح میدهند و هر کدام به مزیتهای روش خود اعتقهاد
دارند .بنابراین يیشنهاد میگردد تا در تحقیقات بعدی ،به من ور رتبهبندی روشهای مختلف هندشاخصهه
مورد استفاده ررار گر ته و نتایص با یکدیگر مقایسه شود.
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