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Abstract
Since the purpose of this study was to provide a comprehensive picture of the status
qua of the social responsibility directions and factors in the Iranian oil refining
companies, the study at hand is a descriptive needs analysis research. Moreover, it
was a mixed method study in which first an exploratory qualitative sub-study was
carried out using thematic analysis method. At this stage, the Corporate Social
Responsibility (CSR) thematic network of Iranian oil companies was researched
based on the interviews with 16 experts who were members of the key stakeholders
of the companies with the experience or knowledge related to social responsibility in
the oil industry selected based on the snowball sampling method. The obtained data
was analyzed and drawn using Attride-Stirling coding method. The interviews were
continued up to the point data saturation was achieved. The validation of the
extracted model was done with the cooperation of 42 experts using a questionnaire
and the three-stage Delphi method. The results show that although at the first stage
of the thematic analysis, six comprehensive themes and 23 organizing themes were
extracted, at the validation stage, the four comprehensive themes of “issues related
to customers, environment maintenance, issues related to the staff, and the
development of local communities”, 18 organizing themes, and 109 basic themes
were confirmed as the CSR dimensions of oil refining companies.

Keywords
Corporate Social Responsibility (CSR), Mix method, Theme analysis, Oil refining
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 .1دانشجوی دکترای ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
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 .3دانشیار ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت 7931/71/71 :ـ تاریخ پذیرش)7931/19/17 :

چکيده
با توجه به اینکه هدف این پژوهش ارائة تصویری مشروح از وضـیتت موجـود مرورهـا و مؤلفـههـای مئـلولتت اجاعـا در
شرکتهای پاالیش نفت کشور است ،پژوهش «ارزیاب » از نوع ارزیاب نتازهاست که از نظر هدف توصتف به شـعار مـ رود.
هعچنتن پژوهش آمتخاه است که در مرحلة اول پژوهش کتف ـ اکاشاف با اسافاده از ترلتل مضـعو اناـا شـد .در ایـن
مرحله شبکة مضامتن مئلولتت اجاعا شرکتهای پاالیش نفت مبان بر مصاحبه با  71خبرة ضو شبکة ذینفیا کلتـدی
شرکت ،که دارای تاربه یا دانش مرتبط با مئلولتت اجاعا در صنیت نفت بودند و بـر اسـار روش گلولـة برفـ اناخـا
شدند ،اناا و با اسافاده از روش آترایدـ اساترلتنگ کدگذاری ،ترلتل ،و ترستم شبکه صورت گرفت .مصاحبه تا مـرز رسـتد
به اشباع ادامه پتدا کرد .ا ابارسنا مدل اساخراجشده مبان بر پرسشنامه به روش دلف (در سه مرحلـه) و بـا مشـارکت 24
نفر از خبرگا اناا شد .ناایج نشا داد اگرچه در مرحلة اول و با اسافاده از ترلتل مضعو  1مضعو فراگتـر و  49مضـعو
سازما دهنده اساخراج شدند ،در مرحلة ا ابارسنا  2مضعو فراگتر مئائل مرتبط با مشاریا  ،حفظ مرتط زیئـت ،مئـائل
مرتبط با کارکنا  ،و توسیة جوامع مرل و  71مضعو سازما دهنده و  713مضعو پایه ،به منزلة ابیـاد مئـلولتت اجاعـا
شرکتهای پاالیش نفت ،تأیتد شدند.

کليدواژگان
پژوهش آمتخاه ،ترلتل مضعو  ،روش گلولة برف  ،شرکت پاالیش نفت ،مئلولتت اجاعا
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مقدمه
توسعة پایدار موضوعی گسترده است که به نگرانیهاا زیساتمحیطای محاددد نمایشاود د
دغدغهها اجتماعی د اقتصاد را نیز در بر میگیارد .تعااری

جدیاد توساعه بیاانگر در نظار

گرفتن موضوعات اجتماعی ،فرهنگی ،د اقتصاد در کنار موضوعات زیستمحیطی نیز هسات.
این تعاری

ضردرت توجه تصمیمگیرندگان به آثاار بلندمادت اجتمااعی د زیساتمحیطای د

اقتصاد را تبیین میکند .تغییرات آبدهوایی ،تخریب الیة ازن ،کااه

تناو زیساتی ،حقاو

بشر ،حقو کارگران ،کار کودکان ،تبعیض نژاد  ،تبعیض زنان د اقلیتهاا همگای تحات تاثثیر
مستقیم د غیرمستقیم فعالیتها کسبدکارند .در سالها اخیر موضاوعاتی مانناد شااافیت د
پاسخگوییْ بیشتر مورد توجه قرار گرفته اسات ( )Skare & Golja 2014: 563د در نتیجاة فشاار
رسانهها موضوعاتی مانند نقض حقاو بشار د آلاودهسااز محای زیسات د دادن اطالعاات
نادرست به مشتریان بی

از قبل اهمیت پیدا کرده است .ازیانرد ،اماردزه صانعت یاا باازار یاا

کسبدکار دجود ندارد که با تقاضااها فزایناده بارا مشاردعیت بخشایدن باه شایوههاا
کسبدکار در جامعه مواجه نباشد .گاریگا 1د مله ( )4002اعالم کردند صنایعی مانناد بانکادار ،
صنایع غذایی ،د صنایع بهداشتی د مراقبتی که تا سال ها اخیر به مثابة صنایع پاا د باه ددر از
بحث د جدلها رسانها فعالیت میکردند اکنون با انتظارات فزاینده برا فعالیت مساووالنهتار
مواجهاند .تحقیقات اسکار د گلجاا ( )4012نشاان داد اماردزه مساوولیت اجتمااعی شارکتهاا
موضوعی ادلویتدار در برنامهها ددلت اسات .بناابراین ددلاتهاا بایاد مساوولیت اجتمااعی
شرکتها را تشویق کنند د آگاهی در مورد اهمیت آن را افزای

دهند.

با توجه به اینکه مسوولیت اجتماعی شرکتها موضوعی مهام د ماورد توجاه ساازمانهاا د
مدیران د جامعه است ،کسبدکارها امردز ناگزیرند به احترام گذاشتن به معیارهاا اخالقای،
حقاوقی ،بازرگاانی ،عماومی ،د زیساتمحیطای ( .)Navarro & González 2006: 641مطالعاة
مسوولیت اجتماعی شرکتها از این جهت کاه اااراوبی بارا تاددین د اجارا نقا هاا د

1. Garriga
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مسوولیت شرکتها به منظور تحقق انتظاارات د نیازهاا جامعاه فاراهم مایکناد اهمیات دارد
(.)Vaaland & Heide 2008: 212
«مسوولیت اجتماعی شرکتها» )CSR( 1ادلین بار به منزلة یک ماهوم ،که شرکتهاا باه
طور دادطلبانه برا کمک به جامعة بهتر د محی زیسات پاا اقادام کنناد ،تعریا

شاد

( )Albareda et al 2007: 392د مدلها ادلیاة  CSRدر دهاة  1690نوعاا جنباة اجتمااعی
مسوولیت اجتماعی را فراتر از تعهدات قانونی د اقتصاد در نظار گرفتناد .بناابراین ،بارا
بسیار  CSRمترادف بود با فعالیتها دادطلبانه د بشرددستانة ساازمانهاا بارا کااه
مشکالت اجتما د ناع رساندن به گردهها آسیبپذیر (.)Meehan et al 2006: 387

برخی صاحبنظران مسوولیت اجتماعی شارکتهاا را اقادامات د فعالیاتهاا بخا
خصوصای ،کااه آگاااهی باارا دسااتیابی بااه اهاداف گااردههااا ذ ناااعا ماننااد کارکنااان،
تثمینکنندگان ،جوامع محلی ،سازمانهاا غیرانتاااعی د غیرددلتای ا یاا اهاداف اجتمااعی
گستردهتر را دنبال میکند ( ،)Waldman & Siegal 2008: 118د برخای آن را فعالیاتهاا
سازمانها در مقام یک شهردند خوب تعری

میکنند ( .)Kelly 2001: 280اگراه مدلهاا

مختلای برا مطالعة مسوولیت اجتماعی شرکتها ارائه شده است ،کاردل مباحث گسترده د
پیچیدة مسوولیت اجتماعی را در قالب یک هرم در اهار سطح اقتصاد  ،قاانونی ،اخالقای،
بشرددستانه طبقهبند کرده که بیانگر توسعه د افزای

مسوولیتپذیر شرکتها در طاول

زمان نیز هست (.)Sachs et al 2005: 58
در سالها اخیر نهتنها در ایران بلکه در بسیار از کشورها دنیا سازمانها به ماهاوم
مسوولیت اجتماعی شرکتها توجهی فزاینده کردهاند .با توجه به اینکه بسیار از اقاداماتی
که شرکتها تحت عنوان مسوولیت اجتماعی انجام میدهند کسب مناافع شخصای شارکت
است ،نیاز به اعمال فشار سایر ذ ناعاان د مقاررات ددلتای بارا کنتارل د هادایت ایان
فعالیتها دجود دارد ( .)Garriga & Melé 2004: 54

صنعت نات پیامدها نامطلوب اجتماعی د زیستمحیطی داشته است؛ شامل ماوارد
)1. Corporate Social Responsibility (CSR
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اون گرم شدن کارة زماین ناشای از تولیاد د اساتااده از ناات د گااز د کااه
آبدهوا مکانها اطراف شرکتها پاالی

کیایات

نات .همچنین این صنایع به نقض حقاو

بشر د عدم استااده از درآمدها ناتی بارا ارائاة مزایاا پایادار در بهداشات عماومی د
آموزشدپردرش متهم شدهاند .این انتقادها باعث شده بسیار از شرکتها ناتی در زمینة
موضوعاتی مانند عملکرد زیستمحیطی د ایمنی د بهداشتی ،حقو بشر ،رشاوهخاوار  ،د
فساد سیاستها ردشن داشته باشند (.)Sullivan 2005: 101
در سال ها اخیر موضوعاتی مانند هجوم گارد د غباار باه شاهرها ،افازای
کاه

آلاودگی هاوا،

کیایت محصوالت ،داردات محصوالت نامرغوب ،عدم توجه به مسائل معیشتی کارکناان

د طرح موضوعاتی مانند ارتقا حقو شهردند  ،رعایات مساائل زیساتمحیطای ،توجاه باه
محی ها بومی د محلی د همچنین استنباط نادرست شرکتها از مسوولیت اجتماعی ضاردرت
توجه به مسوولیت اجتماعی شرکتها را در ایران افزای

داده است؛ باه گوناها کاه برخای از

شرکتها بزرگ ایران در گزارش خودارزیابی برا حضور در جایزهها تعالی ،مانناد جاایزة
تعالی  ،EFQMموضوعاتی مانند حمایت از تیمها درزشی د حمایت از گونهها حیواناات در
حال انقراض را صرفا مسوولیت اجتماعی خاود باه شامار مایآدرناد د باه تصاریح مساوولیت
اجتماعی در بیانیهها مثموریت د اشمانداز خاود اکتااا مایکنناد (قرباانی د همکااران :1969
 .)454البته ارزیابی به منظور میزان توجه به این موضو در گزارشها کمتر دیاده مایشاود د در
موارد نیز که دجود دارد اهداف د معیارها د شاخصها متناسب با کاارکرد د دظیااة اصالی
شرکت د نق

آنها در جامعه بهدرستی در نظر گرفته نشده است (.)Sullivan 2005: 100

سهم صنعت نات د صانایع دابساته باه آن در تولیاد آالینادههاا در فرایناد فعالیات د دفاع
پسماندها د پسابها به طور مستقیم د آالیندگی محصوالت آنها به لحاظ رعایات اساتانداردها
د در فرایند مصرف سایر صنایع به طور غیر مستقیم آشکار است .این موضو در سالیان گذشاته
در کشورها توسعهیافته مورد تثکید قرار گرفتاه د در ایاران اخیارا بادان توجاه شاده اسات د
«همای

مسوولیت اجتماعی در صنعت نات» در سالها اخیر با هدف تردیج د نهادیناهسااز

ماهوم مسوولیت اجتماعی در این صنعت برگزار میشود که در حاشیة این همای

«شرکتهاا
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پاالی

نات» عملکرد خود را در خصوص مسوولیت اجتماعی ،تحت عنوان «گزارش پایدار »،

ارائه میکنند (شرکت ملی پاالی

د پخ

فرآدردهها ناتی ایران .)1969

با توجه به اینکه مطالعة دقیقی به منظور تعری
برا شرکتها پاالی

مصادیق د مؤلاهها د ابعاد مساوولیت اجتمااعی

نات کشور انجام نشده ،این شرکتها فعالیتها جار د باددن برناماه

د غیر مرتب خود را در این زمینه د با این عنوان گزارش میکنند؛ که این موضو باعاث آشااتگی
د بینظمی در گزارشها ارائهشده شده است (شرکت ملی پاالی

د پخ

فارآدردههاا ناتای

ایران  .)1969این در حالی است که شرکتها فعال در صنعت نات در گزارشهاا خاود بایاد
اقدامات انجامشده در جهت کاه

انتشار آالینادههاا زیساتمحیطای ،کااه

آلاودگی محای

زیست ،بهبود بهداشت د ایمنی ،د هزینهها توساعة اجتمااعی را باه منزلاة شاواهد در جهات
اثربخشی مسوولیت اجتماعی خود د کسب اعتماد عمومی نشان دهند (.)Sullivan 2005: 99
با توجه به اینکه استانداردها بینالمللی در این زمینه بددن توجه باه دیژگایهاا باومی د
محلی د فرهنگی ایران د بددن در نظر گرفتن شرای خاص صنعت نات در ایران تددین شده د
تا کنون مطالعه د پژدهشی در خصوص تعری
سؤال اصلی این پژده
) (CSRشرکتها پاالی

مسوولیت اجتماعی این شرکتها انجاام نشاده،

آن است که محورها د مؤلاههاا د شااخصهاا مساوولیت اجتمااعی
نات ایست؟ به عبارت دیگر این شارکتهاا در ایاران باه منظاور

برنامهریز برا تحقق مسوولیت اجتماعی خود اه ااراوب د الگویی را باید رعایت کنند؟
مباني نظری و پيشينة پژوهش
موضو مسوولیت سازمانها را نخست گردهی از صاحبنظران به بحث د بررسی گذاشتند
که تنها مسوولیت سازمانها را فراهم کردن بیشترین بازده مالی برا سهامداران میدانساتند.
این ردیکرد به این صورت اصالح شد که «پیگیر بازده ماالی بایاد در اااراوب قاوانین
انجام شود» .اما با شکلگیر گردهها فعال اجتماعی در ادایل دهاة  ،00مادیران اجرایای
سازمانها ناگزیر شدند تعهدات اخالقی د قانونی د زیستمحیطی را نیز در خ مشایهاا د
اقدامات خود لحاظ کنند (.)Carroll & Shabana 2010: 91

داتاد ( )1604اعالم کرد مسوولیت اجتماعی سازمانها از نگاه هماه یکساان نیسات .در
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نگاه برخی این داژه به معنا مسوولیت یا پاسخگویی حقوقی د در نگااه برخای دیگار باه
معنا رفتار مسووالنة اجتماعی است که به ماهوم اخالقی آن اشاره میکند .برخای آن را باا
کمک ها خیرخواهانه یکسان تلقی میکنند د برخی دیگر آن را برخورد آگاهانه با جامعاه
میپندارند .برخی از کسانی که مشتاقانهتر به آن توجه نشاان مایدهناد آن را مساوولیت در
قبال نهادها د سازمانها اجتماعی مینگرند د برخی از صاحبنظران آن را ناوعی دظیااة
اعتبار می انگارند که معیارها رفتار برتر را بر صاحبان کسبدکار ،ناه هماة شاهردندان،
تحمیل میکند (.)Albareda et al 2007: 394

بودن ( )1659در کتاب خود با عنوان مسوولیت اجتماعی کسبدکارها 1نامها دیگار
اون مسوولیت عماومی ،الازام عماومی ،4د اخاال کسابدکاار 9را جاایگزین مساوولیت
اجتماعی شرکتها معرفی میکند .بودن میگوید همة عبارتها مشابه  CSRبیاانگر تاثثیر
فعالیتها کسبدکارها رد جامعه د ذ ناعان هستند (.)Abdul Hamid et al 2014: 600

کیات دیاوی

( ،)1609در مقاام یکای از پاای گاماان ،مساوولیت اجتمااعی را توجااه

سازمان ها به مسائلی فراتر از نیازمند ها محاددد اقتصااد د فنای د حقاوقی توصای
میکند .دیوی

این ماهوم را نوعی احساا

تعهادِ مادیران ساازمانهاا تجاار بخا

خصوصی میداند که باید به گونها تصمیم بگیرند که در کنار کسب ساود بارا مؤسساه
سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد .اما پ

از آن کاردل مسوولیت اجتماعی شارکتهاا را

به گونها گستردهتار ،باه صاورت «انتظاارات اقتصااد د حقاوقی د اختیاار جامعاه از
سازمانها» ،تعری

کرد (.)Carroll & Shabana 2010: 98

البریدا د همکاران

( )4000اعالم کردند مسوولیت اجتماعی شرکتها ادلین بار ماهاومی

در نظر گرفته شد که به موجب آن شرکتها به طور دادطلبانه برا کمک باه جامعاة بهتار د
محی زیست پا اقدام کنند .دالادمن د سایگال ( )4002مساوولیت اجتمااعی شارکتهاا را
اقدامات د فعالیتها بخ

خصوصی تعری

کردند که آگااهی بارا دساتیابی باه اهاداف
1. Social Responsibility of Businessman
2. social obligations
3. Business morality
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گردهها ذ ناعا مانند کارکنان ،تثمینکنندگان ،جواماع محلای ،ساازمانهاا غیرانتاااعی د
غیرددلتیا یا اهداف اجتماعی گستردهتر را دنبال میکناد .کلای ( )4001مساوولیت اجتمااعی
شرکتها را فعالیتها سازمانها در مقام یک شهردند خوب تعری

کرد.

مبنا محور ماهوم مسوولیت اجتماعی شرکتها این اسات کاه کسابدکارهاا را باه
ایاا مسوولیت کامل در فعالیتها اقتصاد د غیراقتصاد خود در قبال ذ ناعان تشویق
میکند .به عبارت دیگر مسوولیت اجتماعی شرکتها تالش برا دستیابی باه فعالیاتهاا
اقتصاد  ،زیستمحیطی ،د فعالیتها اجتماعی آنهاست .درحالیکه در همان زمان آنهاا
باید خواستهها د انتظارات ذ ناعان خود را نیز ماد نظار قارار دهناد د آن را تاثمین کنناد
(.)Carroll & Shabana 2010: 88

مسوولیت اجتماعی شرکتها در سالها اخیر مباحثی مانند تعهدات اخالقی ،اجتماعی
د فرهنگی ،قانونی ،د زیستمحیطی را نیز در بر گرفته د از نظر موضوعی حوزة دسیعتار
را شامل شده است .کمیسیون اردپایی مسوولیت اجتمااعی شارکتهاا را ماهاومی تعریا
میکند که به موجب آن شرکتها به طور دادطلبانه بارا کماک باه جامعاة بهتار فعالیات
میکنند (.)Midttun 2005: 162; Rome 2005: 320
در حوزة مسوولیت اجتماعی شرکتهاا اساتانداردها متعادد ارائاه شاده کاه ابعااد
متاادتی را برا این ماهوم بیان کردهاند .این استانداردها در جددل  1مقایسه شدهاند:
جدول  .1مقایسة محورهای مسئولیت اجتماعی در استانداردها

محورها
حاکمیت سازمانی (شرکتی)
رعایت حقو بشر
کارکنان
حاظ د ارتقا محی زیست
شیوهها عملیاتی عادالنه
مسائل مربوط به مصرفکنندگان
مشارکت در توسعة جامعه
توسعة اقتصاد
حاظ د ارتقا استانداردها کار
مسوولیت د ایمنی محصوالت
مبارزه با فساد

منبع :محقق

استاندارد ایزو
00222
*
*
*
*
*
*
*

استاندارد

UN Global Compact

استاندارد

BITC

*

*

*

*

*

*

GRI

*
*
*
*

استاندارد

*
*
*
*

*
*
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روششناسي
اسا

این پژده

طرح پژده

1

آمیخته است .در مرحلة ادل ،که جنباة کیاایا اکتشاافی

دارد ،مؤلاهها مسوولیت اجتماعی در صنعت پاالی

نات شناسایی د در مرحلة کمای بار

مبنا ردش کیای مؤلاهها مورد توافق ارائاه شاد (نیاومن  .)52 :1962در مرحلاة ادل از
مصاحبة عمیق با خبرگان بهره گرفته شد .در این مرحله به منظاور دساتهبناد د تلخایص
دادهها حاصل از مصاحبهها از ردش «تحلیل مضمون »4یا «تحلیل تم» د از ردش «شابکة
مضامین »9آترایدا استیرلینگ ( )4001استااده شد (ظهوریان د لگزیان  .)29 :1969در ردش
شبکة مضامین ،بر اسا

ردند مشخص ،مضاامین پایاه( 2کادها د نکاات کلیاد ماتن)،

مضامین سازماندهنده( 5مضامین حاصل از ترکیاب د تلخایص مضاامین پایاه) ،د مضاامین
فراگیر( 9مضامین عالی دربرگیرندة اصول حاکم بر متن باه مثاباة کال) شناساایی مایشاوند
(عابد جعار د همکاران  .)100 :1960سپ

این مضامین به صورت نقشاههاا شابکة

تارنما رسم د مضامین برجستة هر یک از این سه سطح همراه رداب میاان آنهاا نشاان داده
میشود .بدین صورت که متن مصاحبهها ،کاه پای

از آن مکتاوب شاده ،بارهاا مطالعاه د

بررسی د نکات کلید آنها به صورت کد استخراج میشود .در این مرحله با خبرگان (باه
صورت طبقها از ذ ناعان کلید شرکتها پاالی ) که دان

د آگاهی کافی در زمیناة

مسوولیت اجتماعی در صنعت نات د به طور خاص شرکتهاا پااالی

ناات یاا ساابقة

اجرایی یا مدیریتی در حوزة مساوولیت اجتمااعی داشاتند مصااحبه شاد .بارا شناساایی
خبرگان از تکنیک گلولة برفی استااده شد (نیومن .)222 :1962
در صورت فراهم نشدن شرای برا انجام گرفتن مصاحبه با خبرة شناساییشاده یاا در
صورت مصاحبه با فرد ،از اد درخواست میشد فرد یا افراد دیگار را کاه در ایان زمیناه

1. Mixed Method
2. Theme
3. Thematic Network
4. Basic Themes
5. Organizing Themes
6. Global Themes
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دان

9

یا تجربة ماید دارند معرفی کند .در این مرحله مصاحبهها تا رسیدن باه نقطاة اشابا

ادامه یافت (داناییفرد د همکاران .)954 :1926
آنچه در این مرحله مهم است این است که باا ااه تعاداد از خبرگاان مصااحبه شاود.
ایزنهارت )1626( 1اعالم کرد بین  2تا  10مورد برا مصاحبه معموال مناسب است .در این
پژده

رفت د دادة جدیاد بارا

با توجه به اینکه ردند مصاحبهها به سمت تکرار پی

محقق فراهم نشد د به عبارت دیگر دادهها به مرز اشبا رسیده بود ،مصاحبهها در حاد 19
مورد متوق

د تحلیلها مبتنی بر همان تعداد انجام شد .پ

از اینکه در مرحلة ادل شابکة

مضامین (عابد جعار د همکاران )100 :1960استخراج شد ،در مرحلة ددم ،باا اساتااده
از ردش دلای ،ردایی آن مورد بررسی قرار گرفت.
به منظور بررسی اعتبار دادهها کیای از بین معیارها معرفیشده ،برا ارزیابی اعتباار
تحقیق به ردش گلیازر 4د اساتراد

( )492 :1690از دد معیاار تناساب د ساهولت در

استااده شد .منظور از تناسب 9آن است که طبقات د کدها استخراجشاده بایاد بار مبناا
دادهها گردآدر شده باشند؛ ناه اینکاه بار آنهاا تحمیال شاده باشاد .ایان موضاو باا
نظاممندساز گردآدر د تحلیل دادهها د کدبند دقیق دادهها د ارجا متغیرها به منتخبی
از مصاحبهها پشتیبانکننده اجرا شد .منظور از سهولت در  2آن است کاه افاراد اجرایای
حوزة پژده

نظریه یا مدل تولیدشده را باهمند د با آن ارتباط برقرار کنناد .بادین منظاور

مدل استخراجشده در اختیار اند نار از خبرگان اجرایی بر اسا

دسترسی قارار گرفات د

از سهولت در مدل اطمینان حاصل شد.
تحليل دادهها و يافتههای پژوهش
مضامین (تمها) اسا

د پایها برا ایجاد توضیحات د مدلها ،نظریهها ،یا فرضیها کار

ارائه میدهند ( .)Sandelowski & Barros 2007: 47کدگذار در تحلیل مضمون دقیقاا باه
1. Eisenhardt
2. Glaser
3. Fit
4. Understanding
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مرحلة ادل کدگذار دادهها در پژده هایی شاباهت دارد کاه از ردش نظریاة برخاساته از
دادهها استااده میکنند .برا کدگذار د تجزیه د تحلیل دادهها حاصل از مصااحبههاا از
ردش آترایدا استیرلینگ ( )4001د طراحی شبکة مضامین استااده شد.
در این مرحله مصاحبهها انجامشده با خبرگان مکتوب شد .سپ

در متن مصاحبههاا

جمالت د عبارات د توصی ها ارائهشده ،که در موارد متعدد مشابه بودند ،کدگذار شد
که بیانکنندة مصادیق د شواهد مسوولیت اجتماعی در شرکتها پااالی
مصاحبهها مختل

ناات اسات .در

مضامین متاادتی شناسایی د استخراج شد .مبتنی بر مضامین (تامهاا)

شناساییشده یک طبقهبند شکل گرفت د مضامین مشابه داخل این طبقاههاا دساتهبناد
شد .در این مرحله مضامینی انتخاب شدند که به بهترین نحو بتوانند موضو هایی را کاه در
آن قرار گرفتهاند توصی

کنند .در ادامه یک نمونه آمده است (جددل .)4
جدول  .2نمونة استخراج مضامین از متن مصاحبهها

مضامین

بخشی از متن مصاحبه با خبرگان
یکی از آسیبها د آلودگیها مهم برا جوامع محلی د ردستاها د شهرها اطراف د
همجوار آنها تولید پساب د پسماندها صنعتی ناشی از فعالیت شارکتهاا پااالی
است .با توجه به اینکه قانون مدیریت پسماند در مجل
است ،ضردرت دارد شارکت هاا پااالی

شورا اسالمی تصویب شاده

نگااهی یکپارااه د منساجم باه مادیریت

استقرار سیستم
یکپاراة مدیریت
پسماند

پسماندها داشته باشند.
سهامداران ،در مقام اصلیترین ذ ناعان شارکتهاا پااالی  ،ادلاین انتظاار کاه از

کسب سود

سهامدار خود دارند کسب سود است.

(سودآدر )

تحلیل کدها زمانی متوق

شد که پژدهشگر پ

از بررسی مکارر متاون مکتاوبشادة

مصاحبهها به مضامین معنادار جدید دست پیدا نکرد د از متن مصاحبهها اطالعات جدید
د مرتب دیگر به دست نیامد .به عبارتی ،مضامین ارائهشده از سو مصاحبهشوندگان باه
مرز اشبا رسید .بر این اسا

هر گاه مضمونی مشابه با متن مصااحبههاا قبلای مشااهده

میشد در قالب کدها موجود کدگذار میشد .بنابراین ،برخی کدها اختصاصدادهشده

00 
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اندین فرادانی دارند .در مرحلة بعد کدها اساتخراجشاده باهدقات مطالعاه د بار اساا
شباهتها ماهومی د الگوها ارتباطی بین آنها به دستهها انتزاعیتر ترکیب د تلخیص
شدند که به تشکیل «مضامین پایه» منجر شد .در انتها این مرحله ،تعاداد مضاامین پایاه
استخراج شد .این مضامین هیچگونه دستهبند د ساختار مشخصی نداشت.
جدول  .3مضامین پایة شناساییشده از متن مصاحبهها

مضامین پایه

مضامین پایه
کسب سود (سودآدر )

کاه

پرداخت بهموقع دیون مالیاتی

بهبود بهرهدر

بهبود تکنولوژ تولید
مدیریت مصرف انرژ (کاه

هزینهها باالسر

تردیج د نهادینه کردن بهرهدر
مصرف آب ،گاز ،بر )

دسترسی آزاد به اطالعات عملکرد شرکت

تردیج د بهاشترا گذار تجارب
شاافیت در بیان میزان آالیندگی محصوالت

شاافیت

انتشار گزارشها مسوولیت اجتماعی

عدم انتشار اطالعات نادرست د جعلی

آموزش ذ ناعان د پیمانکاران برا مبارزه با فساد

ارائة صحیح د صادقانة اطالعات به ادارة اساتاندارد بارا کنتارل
کیایت محصوالت

کسب اطمینان از گزارش فساد در سازمان ،شرکا ،د پیمانکاران

رعایت اخال حرفها

شااف بودن فرایند د اصول برگزار مناقصات

فراهم کردن زمینة رقابت ساالم د منصااانه باین تاثمینکننادگان

بهبود کیایت محصوالت د فرآدردهها ناتی (تولید بنزین یورد

(توسعة رقابت سالم بین تثمینکنندگان)

 ،2ناتگاز یورد  ،5ناتگاز کمگوگرد)

فرهنگساز در جامعه

جلوگیر از کار کودکان

رعایت استانداردها (فعالیت فراتر از سطح استانداردها)

ارائة محصول بهموقع د به اندازة کافی به پتردشیمیها

تثمین د توزیع بهموقع سوخت بر اسا

برنامة اعالمی

تکریم اربابرجو

ارزیابی پیمانکاران د مشادران د تثمینکننادگان از نظار رعایات

آمااوزش الزامااات زیسااتمحیطاای د  HSEبااه پیمانکاااران د

الزامات قانونی ،فنی ،د HSE

مشادران د تثمینکنندگان

مشتر مدار ا رسیدگی به شکایات

استقرار سیستم یکپاراة مدیریت پسماند

تاکیک پسماندها خشک ،عاد  ،صنعتی ،د دیژه از مبدأ

امحا پسماندها قابل سوزاندن از طریق کورة زبالهسوز

نصب نمکزدا

ایجاد استخر نمکی د تصایة آب استخر نمکی

استاادة مجدد از پساب تصایهشدة خردجای داحاد بازیافات در

پای

برجها خنککننده

بازیافت

رعایت الزامات ملی د بینالمللی ،نظیر معاهدة پاری

رعایت استانداردها آالیندگی آب ،خا  ،هوا

احداث د توسعة تصایهخانة پساب صنعتی

خنثیساز پساب

کنترل آثار زیستمحیطی د جلوگیر از آالیندگی محی زیست
(آب ،خا  ،هوا)
کاه

تولید گازها گلخانها

پای

د انادازهگیار پسااب تصاایهشادة خردجای از داحاد

آنالین خردجیهاا محیطای (سانج

آلودگی آب ،خا  ،هوا)
جمعآدر دددک ها کراکینگ بویلر

مساتمر میازان
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ادامة جدول  .3مضامین پایة شناساییشده از متن مصاحبهها

مضامین پایه
شناسایی د اندازهگیر منابع بالقوة انتشار آالیندهها محیطی
کاااه

ضااایعات د حااذف آالیناادگی ناشاای از سااوخت

هیدردکربورها

مضامین پایه
کاه

میزان بنزن موجود در بنازین نهاایی پاالیشاگاه (ارتقاا

کیایت بنزین)
جمااعآدر  ،بازیافاات ،د تصااایة گازهااا ارسااالی بااه مشااعل
پاالیشگاه د گازها باالسر داحد تصایة نات ساید

رعایت استانداردها آالیندگی آب ،خا  ،هوا

پای

آثار بالقوة آلودگی ساحلی منطقه

کنترل آثار زیستمحیطی د جلوگیر از آالیندگی محی زیست

پای

مستمر آنالین خردجیها محیطای د سانج

(آب ،خا  ،هوا)

میزان آلودگی آب ،خا  ،هوا

شناسایی د اندازهگیر منابع بالقوة انتشار آالیندهها محیطی
احداث حوضچة بتونی ناوذناپذیر بارا جماعآدر د بازیافات
مواد ردغنی
حمایت از گونهها در حال انقراض د نجات زیساتگاههاا در
معرض خطر
کاه

پیامدها زیستمحیطی

ارزیابی آثار زیستمحیطی عملکرد د طرحها بهینهساز
رعایاات عاادالت در اسااتخدام نیاارد انسااانیا جلااوگیر از
خویشادندساالر

مساتمر

مدیریت د بازیافت پسماندها لجن د خا ها آلوده به ماواد
ناتی
نمونهبردار د پای

ددرها ااهها سطح شارکت ،خاا  ،د

آبها زیرزمینی
همکار با شرکتها صنعتی مجادر برا کاه

آالیندگیها

جلوگیر از آسیبرسانی به محی زیست
ایجاد ،توسعه ،د نگهداشت فضا سبز در محدددة پاالیشگاه
تصایة آب آشامیدنی برا مناطق محردم

رعایت قوانین کار

استخدام قانونی د امنیت شغلی کارکنان

احترام به تعهدات قرارداد

ایجاد شرای جایگزینی فرزندان به جا دالدین

بهبود شرای ایمنی ،بهداشت ،د سالمت کارکنان در محل کار

اصالح د بهبود فرهنگ سازمانی کارکنان د جامعة محلی

آموزش د توانمندساز کارکنان

آموزش کارکنان برا مبارزه با فساد

رعایت انصاف د عدالت در پرداختها

رعایت شایستگی در انتصابها د جانشینپردر

ایجاد تسهیالت مالی د رفاهی برا کارکنان

حاظ کرامت انسانی کارکنان

حمایت از ادامة تحصیل کارکنان
حمایت از خانوادة کارکنان (برنامهها مشادرة خانواده ،مراقبات
از کودکان د دالدین ،برنامههاا درزشای ،بهداشات د ساالمت
فرد د خانوادگی)
کمک د حمایت از درزش همگانی د حرفها

ایجاد امید د انگیزة فعالیت د شور د نشاط در جامعه
مشارکت با مراکز د مؤسسات فرهنگای در برگازار مراسام د
مناسبتها ملی د مذهبی
کمک به مؤسسات فرهنگی

اصالح د تردیج فرهنگ بومی محلی

ادلویت جذب نیرد انسانی بومی در شرای برابر

فراهم کردن فرصت اشتغالزایی جوانان جوامع محلی

حمایت از کارآفرینان د تثمینکنندگان بومی محلی

حمایت از نخبهپردر د شناساایی اساتعدادها دانا آماوزان
جوامع محلی
حمایت از برگزار ددرهها دان افزایی دان آموزان

آموزش ،توانمندساز  ،د مهارتآموز افراد در جوامع محلی
کمک به پیشگیر د ریشهکنی بیمار هاا مسار د عماومی
در جوامع محلی
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ادامة جدول  .3مضامین پایة شناساییشده از متن مصاحبهها

مضامین پایه

مضامین پایه

همکار با ستاد بحران استان د اعازام تجهیازات د ماشاینآالت

همکار با انجمنهاا خیریاه ،هاالل احمار ،د غیاره جهات

به ردستاها د شهرها اطراف جهت کمکرسانی

حضور در شرکت برا جلب مشارکت کارکنان

آموزش بهداشت د سالمت عمومی ،بیمار ها خطرنا نظیار
 ،HIVسرطان ،بیمار ها قلبی ،د  ...به شهردندان

اجاارا طاارحهااا تثبیاات شاانهااا ردان ،بیابااانزدایاای ،د
درختکار جهت کاه

خطر ناشی از ایجاد گارد د غباار د

ریزگردها

حمایت از فعالیتهاا درزش همگاانی د حرفاها در جواماع

کمک به انجام گرفتن فعالیتها تحقیق د توسعه در زمینهها

محلی

مرتب با پاالیشگاه

تحقیق در زمینة منابع انرژ جایگزین

مدیریت ریسک زیستمحیطی

بررسی مدادم جهت تشخیص آالینادگیهاا د ارزیاابی تاثثیرات

پذیرش مسوولیت مشکالت زیستمحیطی ایجادشده باه علات

زیستمحیطی

فعالیتها

پرداخت هزینة آالیندگی زیستمحیطی ناشای از فعالیاتهاا باه

کمک به خیریهها ،انجمنها مردمی محلی ،د افراد بیبضااعت

شهرها د ردستاها همجوار

در ردستاها د شهرها اطراف پاالیشگاه

کمک به کاه

یا رفع مسائل د بحارانهاا اجتمااعی (اعتیااد،

طال  ،ناامنی ،د غیره)

کمک به مددجویان تحت پوشا

کمیتاة اماداد اماام خمینای،

سازمان بهزیستی ،خیریهها ،د بنیادها خیریه

مشارکت در امور خیریه د بشرددستانه (تثمین هزینة کودکان بیسرپرست ،کمک به آزادساز زندانیان ناتوان از پرداخات دیاه ،تهیاة
جهیزیه برا خانوادهها کمدرآمد)

با توجه به اینکه این مضامین نیاز به ساختاردهی د دستهبند در قالب ماااهیم داشاتند،
در مرحلة بعد مضامین پایة استخراجشده مبتنی بر ارتباط معنایی د ماهومی بین آنهاا د بار
اسا

دان

د تجربیات کارشناسی پژدهشگر دستهبند د طبقهبند شادند .عناادین ایان

دسته ها به گونه ا انتخاب شد که بیاانگر تماام ماااهیم باشاند .ایان ماااهیم بیاانکننادة
«مضامین سازماندهنده» هستند .مثال مصادیقی نظیار «اساتقرار سیساتم یکپارااة مادیریت
پسماند»« ،تاکیک پسماندها خشک ،عاد  ،صنعتی ،د دیژه از مبدأ»« ،امحا پسماندها
قابل سوزاندن از طریق کورة زبالهسوز»« ،نصب نمکزدا» ،د «ایجاد استخر نمکی د تصاایة
آب استخر نمکی» با توجه به اینکه به موضوعی کالنتر با عنوان «مدیریت پساماند» اشااره
میکردند در یک گرده دستهبند شدند .به عبارتی این مضامین پایه در قالاب یاک ماهاوم
کلیتر دستهبند شدند .این ماهوم کلیتر که در این مورد «مادیریت پساماند» اسات یاک
«مضمون سازماندهنده» را نشان میدهد.
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در ادامه نحوة دستهبند مضامین پایه د شناخت مضامین سازماندهنده ارائه شده است .ساتون
آخر نشاندهندة خبرگانی است که این مضامین از متن مصاحبة آنها استخراج شده است.
در مرحلااة سااوم ،هماننااد مرحلااة ددم ،بااا در نظاار گاارفتن مضااامین ارائااهشااده در
اسااتانداردهایی نظیاار ایاازد ،49000

Global Compact ،BITC ،GRI

گزارشها ارائهشده از سو شرکتها پاالی

 UNد همچنااین

نات کشورا نظیر شارکتهاا پااالی

نات آبادان ،تبریز ،امام خمینی شازند ،بندرعبا  ،تهران ،شیراز ،کرمانشاه ،الدان ،اصااهانا
که تحت عنوان «گزارش پایدار » تهیه د منتشر میشوند «مضامین فراگیر» اساتخراج شاد.
در این مرحله مضامین سازماندهندة شناسایی شده دستهبند د مضاامین فراگیار شناساایی
شد .همانطور که در جددل  5مشاهده میشود ،مضاامین ساازماندهنادة شناسااییشادها
نظیر مدیریت پسماند ،مدیریت پساب ،کنترل آلودگی هوا ،کنترل آلودگی خاا د آبهاا
زیرزمینی ،حااظت از محی زیست ،تنو زیستی ،د ترمیم زیستگاههاا طبیعای در قالاب
مضمون فراگیر «حاظ محی زیست» دستهبند شد.
جدول  .4نمونة شناسایی و استخراج مضامین سازماندهنده از دستهبندی مضامین پایه

مضمون سازماندهنده

مدیریت پسماند

مضامین پایه

مصاحبهشوندگان

استقرار سیستم یکپاراة مدیریت پسماند

P1-P2-P3-P7-P8

تاکیک پسماندها خشک ،عاد  ،صنعتی ،د دیژه از مبدأ

P3-P4-P8-P9

امحا پسماندها قابل سوزاندن از طریق کورة زبالهسوز

P8- P9-P12

نصب نمکزدا

P8- P9-P12

ایجاد استخر نمکی د تصایة آب استخر نمکی

P4-P8- P9-P12

جدول  .5نمونة شناسایی و استخراج مضامین فراگیر از دستهبندی مضامین سازماندهنده

مضمون فراگیر

مضامین سازماندهنده
مدیریت پسماند
مدیریت پساب

حاظ محی زیست

کنترل آلودگی هوا
کنترل آلودگی خا د آبها زیرزمینی
حااظت از محی زیست ،تنو زیستی ،د ترمیم زیستگاهها طبیعی

الگوی مسئوليت اجتماعي شرکتهای پااليش نفت ،به روش پژوهش آميختة اکتشافي
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در این مرحله در مجمو  106کد منحصاربهفارد (یکتاا) تحات عناوان مضاامین پایاه
شناسایی شد .از ترکیب آنها  49مضامون ساازماندهناده د در نهایات بار اساا

تشاابه

ماهومی د نظر کارشناسی پژدهشگر  9مضمون فراگیر ،که دربرگیرندة اصول حاکم بر متن د
شاخصها اصلی مسوولیت اجتماعی در شرکتها پاالی

نات کشور اسات ،شناساایی

شد  .با توجه به اینکه متدلوژ مورد اساتااده بارا کدگاذار مضاامین در ایان پاژده
آتراید ا استیرلینگ ( )4001است ،در ادامه مضامین مسوولیت اجتماعی شرکتها پااالی
نات ،که در مرحلة ادل تحقیق مبتنی بر تحلیل مضمون شناسایی شد ،طراحی شد.

شکل  .1شبکة مضامین مسئولیت اجتماعی ) (CSRشرکتهای پاالیش نفت کشور
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اعتبارسنجي و آزمون مدل

ارائة الگویی عماومی نیسات د ادعاا تعمایمپاذیر نیاز

اگراه هدف غایی این پژده

ندارد ،ضردرت دارد مدل استخراجشده در مرحلة ادل ،که به اتکا مصاحبه باا خبرگاان د
مبتنی بر تحلیل مضمون (تحلیل تم) استخراج شد ،توس تعداد بیشتر از خبرگان بررسی
د اعتبارسنجی شود .با عنایت به پراکندگی د محددد بودن خبرگان در این مرحلاه از ردش
دلای استااده شد .در این مرحله با  50نار از خبرگان حوزة مسوولیت اجتمااعی ،کاه دارا
سابقة اجرایی یا مدیریتی د دان
شرکتها پاالی

د آگاهی کافی در خصوص ماهوم مسوولیت اجتماعی در

نات بودند ،برا

ارسال پرسشنامه هماهنگ شد .دلی در نهایت  24نار

از این خبرگان به طور کامل در سه ددر اجرا دلای مشارکت کردند.
بدین منظور یک پرسشنامة بسته شامل  2بخ
بخ

د در مجماو  94ساؤال طراحای شاد.

ادل پرسشنامه برا دریافت مشخصات جمعیتشاناختی مشاارکتکننادگان ،بخا

ددم شامل  9سؤال برا بررسی «محورها اصلی (مضامین فراگیر)» ،بخ
سؤال برا بررسی «مضامین سازماندهنده» ،د بخ

سوم شامل 49

اهارم شامل  49سؤال بارا بررسای

میزان ارتباط بین مضامین فراگیر د مضامین سازماندهنده در نظر گرفته شد .در این مرحلاه
از نمونهگیر طبقها به تاکیک جددل  9استااده شد.
جدول  .6مشارکتکنندگان در دلفی به تفکیک ذینفعان کلیدی

تعداد نمونه

ذینفع کلیدی

2

خبرگان شرکت ملی نات
فرآدردههاى ناتى ایران

خبرگان شرکت ملی پاالی

د پخ

خبرگان شرکتها پاالی

نات کشور

5
0

جوامع محلی (مردم محلی)

0

خبرگان علمی (مشادران حوزة مسوولیت اجتماعی شرکتها)

9

خبرگان حااظت محی زیست

2

خبرگان شرکتها پخ

9

منطقها

خبرگان سازمان آب د گاز منطقهاى
خبرگان تثمینکنندة شرکتها پاالی
مجمو مشارکتکنندگان در دلای

9
نات

9
24
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 22درصد مشارکتکنندگان در دلای مرد د  14درصد آنها خاانم بودناد .در جاددل 0
توزیع فرادانی مشارکتکنندگان بر اسا

سابقة فعالیت یا همکار با صنعت ناات ،ساابقة

مدیریتی ،د سابقة آشنایی با موضو  CSRارائه شده است.
در جددل  2توزیاع فرادانای مشاارکتکننادگان در ددر ادل دلاای بار اساا

مادر

تحصیلی د زمینة تحصیلی آنها ارائه شده است .همانطور که مالحظاه مایشاود بیشاترین
فرادانی در سطح کارشناسی ارشد د در حوزة مدیریت است.
در جددل  6میانگین امتیاز مضامین فراگیر مسوولیت اجتماعی در شارکتهاا پااالی
طی

نات کشور بر اسا

 0گزینها لیکرت ارائه شده است.

جدول  .7توزیع نمونه بر حسب سابقة کار و سابقة مدیریتی

عوامل

1-2

0-12

11-12

10-02

01-02

 00و باالتر

سابقة فعالیت یا همکار با صنعت نات

2

14

2

2

9

2

سابقة مدیریتی

14

19

9

9

4

0

سابقة آشنایی با موضو CSR

44

14

2

0

0

0

جدول  .8توزیع نمونه بر حسب مدرک تحصیلی و زمینة تحصیلی

مدر تحصیلی
زمینة تحصیلی

کارشناسی

کارشناسیارشد

10

40

14

دکتر

مهندسی

مدیریت

اقتصاد

12

44

9

جدول  .9میانگین نظرات محورهای اصلی (مضامین فراگیر)

محورهای اصلی (مضامین فراگیر) مسئولیت اجتماعی در
شرکتهای پاالیش نفت کشور
عملکرد سازمانی

میانگین

میانگین

میانگین

نظرات دور

نظرات دور

نظرات دور

اول

دوم

سوم

5/16

5/20

9/44

رعایت حقو بشر

2/12

9/52

9/16

حاظ محی زیست

0/00

0/00

0/00

مسائل مرتب با مشتریان

2/09

9/20

4/92

مسائل مرتب با کارکنان

9/41

9/29

9/99

توسعة جوامع محلی

9/60

9/26

0/00
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جدول  .11میانگین نظرات مؤلفهها (مضامین سازماندهنده)

محورها

مؤلفهها

(مضامین

(مضامین سازماندهنده)

فراگیر)
عملکرد

درآمدزایی د سودآدر پایدار

سازمانی

مدیریت هزینه د ارتقا بهرهدر

میانگین

میانگین

میانگین

نظرات

نظرات

نظرات

دور اول

دور دوم

دور سوم

5/94

5/29

5/94

2/10

9/51

2/10

مبارزه با فساد

9/16

9/10

9/16

توسعة رقابت سالم بین پیمانکاران

9/00

9/49

9/00

رعایت حقو سیاسی د مدنی افراد

2/16

9/51

2/16

مسائل

بهبود کیایت محصوالت

5/21

9/06

5/21

مرتب با

ارتباط با مشتریان

2/99

9/29

2/99

مشتریان

پاسخگویی به شکایات

5/29

9/00

5/29

مدیریت پسماند

9/01

0/00

9/01

مدیریت پساب

9/92

0/00

9/92

کنترل آلودگی هوا

9/50

0/00

9/50

کنترل آلودگی خا د آبها زیرزمینی

9/01

0/00

9/01

حااظت محی زیست ،تنو زیستی ،د ترمیم زیستگاهها

9/04

9/01

9/04

استخدام عادالنه د بددن تبعیض

9/46

9/90

9/46

مسائل

ایمنی د بهداشت محی کار

9/22

9/62

9/22

مرتب با

توسعه د آموزش کارکنان

9/46

9/29

9/46

کارکنان

نظام جبران خدمات عادالنه د بددن تبعیض

9/10

9/40

9/10

2/29

2/49

2/29

حقو بشر

حاظ محی
زیست

حمایت اجتماعی از کارکنان
مشارکت ،حمایت ،د تردیج فرهنگ بومیا محلی د
آیینها ملی د مذهبی
توسعة

اشتغالزایی د توسعة مهارتها جوامع محلی

جوامع

سرمایهگذار د حمایت از سازمانها اجتماعی د

محلی

فرهنگی محلی
کاه

اثرات منای ناشی از فرایند تولید بر جوامع محلی
توجه به اقشار د گردهها آسیبپذیر

9/91

9/90

9/91

9/12

9/90

9/12

9/14

9/11

9/14

5/65

9/90

5/65

9/49

9/50

9/49
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همانطور که مشاهده میشود ،همانند ددر ادل د ددم ،بیشترین میزان موافقات خبرگاان
با مضامین فراگیر «حاظ محی زیست» د «توسعة جوامع محلی» د کمترین میزان موافقت با
«رعایت حقو بشر» د «مسائل مرتب با مشتریان» است .متوس نظر خبرگان در خصاوص
اهمیت مضمون فراگیر «رعایت حقو بشر» د «مسائل مرتب با مشتریان» نهتنها کمتار از 5
است بلکه در ددرها ددم د سوم نسبت به ددر ادل کاه

نیز داشته اسات .بناابراین ،باا

توجه به اینکه این مضامین فراگیر مورد اجما خبرگان نیستند ،از مدل حذف میشاوند .در
ادامه میانگین امتیاز مضامین سازماندهنده بر اسا

طیا

 0گزیناها لیکارت ارائاه شاده

است (جددل .)10

شکل  .2مدل نهایی شبکة مضامین مسئولیت اجتماعی ) (CSRشرکتهای پاالیش نفت کشور

21

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،81شمارة  ،8بهار 8911

همانطور که مشاهده میشود مؤلاهها (مضاامین ساازماندهناده) «مباارزه باا فسااد»،
«مدیریت هزینه د ارتقا بهرهدر »« ،رعایت حقو سیاسای د مادنی افاراد»« ،ارتبااط باا
مشتریان» ،د «حمایت اجتماعی از کارکنان» که در ددر ادل د ددم متوس امتیاز آنها کمتار
از  5بود در ددر سوم نیز متوس امتیازشان کمتر از  5اسات .همچناین متوسا امتیااز ددر
سوم آنها نسبت به متوس امتیاز ددر ادل د ددم کاه
دلای نشان میدهد مسوولیت اجتماعی شرکتها پااالی

یافتاه اسات .نتاایج تحلیال ردش
ناات را در  2مضامون فراگیار

(محور) حاکمیت سازمانی د عملکرد ،حاظ محای زیسات ،اماور کارکناان ،مشاارکت در
توسعة جوامع محلی د  12مضمون سازماندهناده (مؤلااه) مایتاوان تحلیال کارد .شابکة
مضامین در ادامه ارائه شده است (شکل .)4
بحث و نتيجه
در این پژده
شرکتها پاالی

با استااده از دد ردش کیای (داناییفرد د امامی  )0: 1929مسوولیت اجتمااعی
نات کشور بررسی شد .در مرحلة ادل ،که به منظور مدلسااز صاورت

گرفت ،باا  19ناار از خبرگاانی کاه عاالده بار شاناخت ماهیات د فضاا صانعت ناات د
شرکتها پاالی

نات کشور دارا دان

د تجربة فعالیات در حاوزة مساوولیت اجتمااعی

بودند مصاحبه شد .با استااده از تحلیل مضمون ،متن مصااحبههاا تحلیال د مبتنای بار ردش
آترایدا استیرلینگ  9مضمون فراگیر (محورها) 49 ،مضمون سازماندهنده (مؤلااههاا) ،د 106
مضمون پایه (شاخص) شناسایی شد .اگراه هدف غایی این پژده

ارائة ااراوبی عمومی

نبود د هدف آن صرفا طراحی ااراوبی برا مسوولیت اجتماعی شرکتها پااالی

ناات

کشور بود د ادعا تعمیمپذیر نداشت ،ضردر بود ااراوب ادلیة طراحیشده بر اساا
تحلیل مضمون بررسی د رداییسنجی شود .بدین منظور از دلای استااده شاد .در ایان زمیناه
پرسشنامها طراحی د برا  24نار از خبرگان ارسال شد .دلای در سه مرحله اجارا شاد .در
هر مرحله نتایج مرحلة قبل برا خبرگان ارسال د نظر آنها دریافت میشد.
نتایج بررسیها انجامشده نشان داد اگراه در مدل ادلیاة پاژده

شا

محاور اصالی

عملکرد سازمانی ،رعایت حقو بشر ،مسائل مرتب با مشتریان ،حاظ محی زیسات ،مساائل
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مرتب با کارکنان ،د توسعة جوامع محلی برا مسوولیت اجتماعی شرکتها پااالی

ناات

کشور ارائه شد ،در نهایت اهار محور اصلی مسائل مرتب با مشتریان ،حاظ محای زیسات،
مسائل مرتب با کارکنان ،د توسعة جوامع محلی تثیید شدند .همچنین اگرااه در مادل ادلیاة
پژده

 49مؤلاه برا مسوولیت اجتماعی شرکتها پاالی

نهایت  12مؤلاه تثیید شدند .مقایسة مدل ادلیة پژده

نات کشور شناسایی شاد ،در

با مدل نهایی نشان میدهد مدل ادلیاه

شامل  9محور د  49مؤلاه است؛ درحالیکه مدل نهایی شامل  2محور د  12مؤلاه اسات .باه
عبارت دیگر ،در فرایند اعتبارسنجی مدل ادلیه  4محور د  5مؤلاه تثیید نشده است.
در مدل نهایی پژده

محورها حقو بشر د مسائل مرتب با مشتریان تثیید نشاده د

از مدل ادلیه حذف شده است .همچنین مؤلاهها مبارزه با فساد ،رعایت حقو سیاسای د
مدنی کارکنان ،مدیریت هزینه د ارتقا بهرهدر  ،ارتباط با مشتریان ،د حمایت اجتماعی از
کارکنان نیز تثیید نشده است.
نتایج حاصل از مقایسة یافتهها پژده

با استانداردها نشان میدهد استاندارد ایازد 49000

شامل  0محور ،استاندارد  GRIشامل  9محور ،استاندارد  UN Global Compactشاامل  2محاور،
د اسااتاندارد  BITCشااامل  9محااور اساات .در جااددل  11محورهااا مسااوولیت اجتماااعی در
استانداردها ،مدل ادلیه ،د مدل نهایی ارائهشده در این پژده

مقایسه شده است.

جدول  .11مقایسة محورهای مدل با استانداردها

محورها
حاکمیت سازمانی (شرکتی)
رعایت حقو بشر
کارکنان
حاظ د ارتقا محی زیست
شیوهها عملیاتی عادالنه
مسائل مربوط به مصرفکنندگان
مشارکت در توسعة جامعه
توسعة اقتصاد
حاظ د ارتقا استانداردها کار
مسوولیت د ایمنی محصوالت
مبارزه با فساد

استاندارد
ایزو 00222
*
*
*
*
*
*
*

استاندارد

استاندارد

استاندارد

UN Global
Compact

BITC

*

*

*

*

*

*

GRI

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

مدل اولیة

مدل نهایی

پژوهش

پژوهش

*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
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به پژدهشگران پیشنهاد میشود با بهرهگیر از نتایج این تحقیاق ضامن ادلویاتبناد
محورها ،مؤلاهها ،د مصادیق شناساییشده به طراحی الگو د ااراوبی برا گازارشدهای
شرکتها د ارزیابی د رتبهبند شرکتها اقدام کنند .همچنین ،پیشنهاد میشود شرکتها
پاالی

نات با در نظر گرفتن اااراوب ارائاهشاده بارا تهیاة برناماة عملیااتی در ایان

خصوص اقدام کنند .البته پیشنهاد می شاود باا طای کاردن فرایناد مشاابه بارا طراحای
ااراوب مسوولیت اجتماعی شرکتها پتردشیمی اقدام د نتایج آن با نتایج حاصل از این
پژده

مقایسه شود.
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.4  د1  ج، ترمه، تهران،دکتر ابوالحسن فقیهی د عسل آغاز
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