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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.  
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به روش ، های پاالیش نفت الگوی مسئولیت اجتماعی شرکت

 اکتشافی ةآمیختپژوهش 

 3شهریار عزیزی ،2ابوالحسن فقیهی ،1محمدجواد قربانی

 مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایراندانشکدة  ،یا. دانشجوی دکتر1

 ی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایرانمدیریت، دانشگاه آزاد اسالمدانشکدة استاد،  .2
 مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایراندانشکدة . دانشیار، 3

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

 چکيده

در  هـای مئـلولتت اجاعـا      همؤلفـ تصویری مشروح از وضـیتت موجـود مرورهـا و    ارائة با توجه به اینکه هدف این پژوهش 
. رود به شـعار مـ   از نظر هدف توصتف  که  ستاز نوع ارزیاب  نتازها« ارزیاب »  پژوهش ،های پاالیش نفت کشور است شرکت

. در ایـن  شـد اکاشاف  با اسافاده از ترلتل مضـعو  اناـا     ـ کتف   اول پژوهشمرحلة آمتخاه است که در   هعچنتن پژوهش
نفیا  کلتـدی   ذیشبکة  ضو خبرة  71مصاحبه با  های پاالیش نفت مبان  بر مضامتن مئلولتت اجاعا   شرکتشبکة مرحله 
برفـ  اناخـا    گلولـة  بـر اسـار روش    و که دارای تاربه یا دانش مرتبط با مئلولتت اجاعا   در صنیت نفت بودند ،شرکت
تا مـرز رسـتد    مصاحبه  .گرفتصورت  شبکه و ترستم ،اساترلتنگ کدگذاری، ترلتلـ  اناا  و با اسافاده از روش آترایدشدند، 

 24 مشـارکت و بـا   (در سه مرحلـه )روش دلف  به پرسشنامه  مبان  برشده  به اشباع ادامه پتدا کرد. ا ابارسنا  مدل اساخراج
مضـعو    49مضعو  فراگتـر و   1اول و با اسافاده از ترلتل مضعو  مرحلة اگرچه در  دادناایج نشا  اناا  شد.  نفر از خبرگا 

مضعو  فراگتر مئائل مرتبط با مشاریا ، حفظ مرتط زیئـت، مئـائل    2ا ابارسنا  مرحلة در  ،ندشددهنده اساخراج  سازما 
ابیـاد مئـلولتت اجاعـا      منزلة به  ،مضعو  پایه 713دهنده و  مضعو  سازما  71جوامع مرل  و توسیة و  ،مرتبط با کارکنا 

 .شدند تأیتد ،های پاالیش نفت شرکت

 واژگانکليد

 .(CSR)ها  ، مئلولتت اجاعا   شرکتشرکت پاالیش نفت برف ،گلولة روش ، ترلتل مضعو ، وهش آمتخاهپژ
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 مقدمه

 د شاود  نمای محاددد   محیطای  زیسات  هاا   نگرانی به که است گسترده موضوعی پایدار توسعة

 نظار  در بیاانگر  توساعه  جدیاد  تعااری  . گیارد  در بر می نیز را اقتصاد  د اجتماعی ها  دغدغه

. هسات  نیز محیطی زیست موضوعات کنار در اقتصاد  د ،فرهنگی اجتماعی، موضوعات تنگرف

 د محیطای  زیسات  د اجتمااعی  بلندمادت  آثاار  به گیرندگان تصمیم توجه ضردرت تعاری  این

 حقاو   زیساتی،  تناو   کااه   ازن، الیة تخریب دهوایی، آب تغییرات. کند را تبیین می اقتصاد 

 تاثثیر  تحات  همگای  هاا  اقلیت د زنان تبعیض ،نژاد  تبعیض ودکان،ک کار کارگران، حقو  بشر،

 د شااافیت  مانناد  موضاوعاتی  اخیر ها  سال در. دکارند کسب ها  فعالیت غیرمستقیم د مستقیم

 فشاار  نتیجاة  درد  (Skare & Golja 2014: 563) گرفته اسات  قرار توجه مورد بیشتر پاسخگوییْ

 اطالعاات  دادن د زیسات  محای   سااز   آلاوده  د شار ب حقاو   نقض مانند موضوعاتی ها رسانه

 یاا  باازار  یاا  صانعت  اماردزه  ،رد ازیان  اهمیت پیدا کرده است. قبل از بی  مشتریان به نادرست

 هاا   شایوه  باه  بخشایدن  مشاردعیت  بارا   فزایناده  تقاضااها   با که ندارد دجود دکار  کسب

 بانکادار ،  مانناد  صنایعی م کردنداعال( 4002د مله ) 1گاریگا. نباشد مواجه جامعه در دکار کسب

 از ددر باه  د پاا   صنایع مثابة به اخیر ها  سال تا که مراقبتی بهداشتی د صنایع د ،غذایی صنایع

 تار  مساووالنه  فعالیت برا  فزاینده انتظارات با اکنون کردند می فعالیت ا  رسانه ها  جدل د بحث

هاا   مساوولیت اجتمااعی شارکت    اماردزه  داد( نشاان  4012اسکار د گلجاا )  تحقیقات .ندا مواجه

هاا بایاد مساوولیت اجتمااعی      ددلات بناابراین  اسات.   ددلت ها  برنامه در دار ادلویت موضوعی

 را افزای  دهند. ها را تشویق کنند د آگاهی در مورد اهمیت آن شرکت

د  هاا  مهام د ماورد توجاه ساازمان    موضوعی ها  با توجه به اینکه مسوولیت اجتماعی شرکت

به معیارهاا  اخالقای،    گذاشتن به احترام نددکارها  امردز ناگزیر ، کسباستن د جامعه مدیرا

مطالعاة  . (Navarro & González 2006: 641) محیطای  د زیسات  ،حقاوقی، بازرگاانی، عماومی   

هاا د   بارا  تاددین د اجارا  نقا      یاز این جهت کاه اااراوب   ها مسوولیت اجتماعی شرکت

                                                                                                                   
1. Garriga 
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دارد کناد اهمیات    قق انتظاارات د نیازهاا  جامعاه فاراهم مای     تحبه منظور ها  مسوولیت شرکت

(Vaaland & Heide 2008: 212). 

 باه  هاا  شرکت که ،ماهوم یک منزلة به بار ادلین (CSR) 1«ها مسوولیت اجتماعی شرکت»

شاد   تعریا   کنناد،  اقادام  پاا   زیسات  محی  د بهتر جامعة به کمک برا  دادطلبانه طور

(Albareda et al 2007: 392) ادلیاة  ها   مدل دCSR  اجتمااعی جنباة   نوعاا   1690دهاة  در 

بارا    ،بناابراین . اجتماعی را فراتر از تعهدات قانونی د اقتصاد  در نظار گرفتناد    مسوولیت

هاا بارا  کااه      ساازمان بشرددستانة ها  دادطلبانه د  با فعالیتبود مترادف  CSRبسیار  

 (.Meehan et al 2006: 387)پذیر  یبها  آس مشکالت اجتما  د ناع رساندن به گرده

 بخا   هاا   فعالیات  د اقادامات  را هاا  شارکت  اجتماعی مسوولیتنظران  برخی صاحب

 کارکنااان، ماننااد ا ناااع ذ  هااا  گاارده اهاداف  بااه دسااتیابی باارا  آگاااهی کااه ،خصوصای 

 اجتمااعی  اهاداف  یاا  ا غیرددلتای  د غیرانتاااعی  هاا   سازمان محلی، جوامع کنندگان، تثمین

 هاا   فعالیات  را د برخای آن  (،Waldman & Siegal 2008: 118) کند می دنبال را تر دهگستر

هاا    اگراه مدل (.Kelly 2001: 280) کنند می تعری  خوب شهردند یک در مقام ها سازمان

کاردل مباحث گسترده د  ،شده استارائه  ها شرکت اجتماعی مسوولیتمطالعة مختلای برا  

 ،در اهار سطح اقتصاد ، قاانونی، اخالقای  قالب یک هرم  را در اجتماعی مسوولیتپیچیدة 

ها در طاول   پذیر  شرکت بند  کرده که بیانگر توسعه د افزای  مسوولیت بشرددستانه طبقه

 (.Sachs et al 2005: 58هست )زمان نیز 

ها به ماهاوم   بلکه در بسیار  از کشورها  دنیا سازمان ایرانتنها در  ها  اخیر نه در سال

بسیار  از اقاداماتی   با توجه به اینکه. اند کرده  فزاینده یها توجه مسوولیت اجتماعی شرکت

شارکت  مناافع شخصای    کسبدهند  ها تحت عنوان مسوولیت اجتماعی انجام می که شرکت

ناعاان د مقاررات ددلتای بارا  کنتارل د هادایت ایان         نیاز به اعمال فشار سایر ذ  است،

 .( Garriga & Melé 2004: 54) ها دجود دارد فعالیت

شامل ماوارد    محیطی داشته است؛ زیست د اجتماعی پیامدها  نامطلوب صنعت نات

                                                                                                                   
1. Corporate Social Responsibility (CSR) 
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 کیایات  د کااه   گااز  د ناات  از اساتااده  د تولیاد  ناشای از  زماین  کارة  شدن اون گرم

 حقاو   ها  پاالی  نات. همچنین این صنایع به نقض ها  اطراف شرکت دهوا  مکان آب

 د عماومی  بهداشات  در پایادار  مزایاا   ارائاة  بارا   ناتی درآمدها  از استااده عدمد  بشر

 زمینة ها  ناتی در شرکت از باعث شده بسیار انتقادها اند. این  دپردرش متهم شده آموزش

 د ،خاوار   رشاوه  بشر، حقو  ،یبهداشت د ایمنی د محیطی زیست عملکرد مانند موضوعاتی

 (.Sullivan 2005: 101) داشته باشند ردشن ها  سیاست فساد

ها  اخیر موضوعاتی مانند هجوم گارد د غباار باه شاهرها، افازای  آلاودگی هاوا،         در سال

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

محیطای، توجاه باه     زیسات مساائل  ، رعایات  حقو  شهردند   ارتقاد طرح موضوعاتی مانند 

ها از مسوولیت اجتماعی ضاردرت   ی د محلی د همچنین استنباط نادرست شرکتها  بوم محی 

ا  کاه برخای از    باه گوناه  ؛ افزای  داده است ایرانها را در  توجه به مسوولیت اجتماعی شرکت

جاایزة  مانناد   ،ها  تعالی در گزارش خودارزیابی برا  حضور در جایزهایران ها  بزرگ  شرکت

ها  حیواناات در   حمایت از گونهد  ها  درزشی د حمایت از تیمموضوعاتی مانن ،EFQMتعالی 

د باه تصاریح مساوولیت     آدرناد  باه شامار مای   مسوولیت اجتماعی خاود   حال انقراض را صرفا 

 :1969 همکااران )قرباانی د  کنناد   مای انداز خاود اکتااا    د اشممثموریت ها   اجتماعی در بیانیه

شاود د در   ها کمتر دیاده مای   به این موضو  در گزارشارزیابی به منظور میزان توجه  البته. (454

اصالی  دظیااة  ها  متناسب با کاارکرد د   معیارها د شاخصد  موارد  نیز که دجود دارد اهداف

 (.Sullivan 2005: 100) درستی در نظر گرفته نشده است ها در جامعه به شرکت د نق  آن

فرایناد فعالیات د دفاع    هاا در   هآن در تولیاد آالیناد   باه  سهم صنعت نات د صانایع دابساته  

ها به لحاظ رعایات اساتانداردها    ها به طور مستقیم د آالیندگی محصوالت آن پسماندها د پساب

سالیان گذشاته  در این موضو   مستقیم آشکار است. د در فرایند مصرف سایر صنایع به طور غیر

د  اسات  شاده توجاه  بادان   اخیارا   ایاران در  مورد تثکید قرار گرفتاه د یافته  در کشورها  توسعه

سااز    ها  اخیر با هدف تردیج د نهادیناه  در سال« همای  مسوولیت اجتماعی در صنعت نات»

هاا    شرکت»این همای  حاشیة در که  شود میماهوم مسوولیت اجتماعی در این صنعت برگزار 
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 ،« گزارش پایدار»تحت عنوان  ،در خصوص مسوولیت اجتماعی را عملکرد خود« پاالی  نات

 (.1969ها  ناتی ایران  کنند )شرکت ملی پاالی  د پخ  فرآدرده میارائه 

ها د ابعاد مساوولیت اجتمااعی    همؤلاد  دقیقی به منظور تعری  مصادیقمطالعة با توجه به اینکه 

باددن برناماه   د  ها  جار  ها فعالیت این شرکت ،ها  پاالی  نات کشور انجام نشده برا  شرکت

باعاث آشااتگی    موضو  که این ؛کنند د با این عنوان گزارش میزمینه د را در این مرتب  خو د غیر

هاا  ناتای    است )شرکت ملی پاالی  د پخ  فارآدرده شده شده  هئها  ارا نظمی در گزارش د بی

خاود بایاد    هاا   ها  فعال در صنعت نات در گزارش شرکتاین در حالی است که (. 1969ایران 

 محای   آلاودگی  محیطای، کااه    زیسات  هاا   انتشار آالیناده  هت کاه شده در ج اقدامات انجام

شاواهد  در جهات   منزلاة  اجتمااعی را باه    توساعة  ها  هزینه د ،ایمنی د بهداشت زیست، بهبود

 (.Sullivan 2005: 99) اثربخشی مسوولیت اجتماعی خود د کسب اعتماد عمومی نشان دهند

د  هاا  باومی   دیژگای باه   بددن توجهر این زمینه المللی د با توجه به اینکه استانداردها  بین

تددین شده د  ایراندر  د بددن در نظر گرفتن شرای  خاص صنعت نات ایرانمحلی د فرهنگی 

، ها انجاام نشاده   تا کنون مطالعه د پژدهشی در خصوص تعری  مسوولیت اجتماعی این شرکت

ا  مساوولیت اجتمااعی   ها  هاا د شااخص   همؤلاد  است که محورهاآن سؤال اصلی این پژده  

(CSR) باه منظاور    ایاران هاا در   این شارکت عبارت دیگر به ؟ ها  پاالی  نات ایست شرکت

 ؟ریز  برا  تحقق مسوولیت اجتماعی خود اه ااراوب د الگویی را باید رعایت کنند برنامه

 پژوهش ةنيشيپو  ینظر يمبان

بحث د بررسی گذاشتند  نظران به ها را نخست گردهی از صاحب موضو  مسوولیت سازمان

دانساتند.   ها را فراهم کردن بیشترین بازده مالی برا  سهامداران می که تنها مسوولیت سازمان

پیگیر  بازده ماالی بایاد در اااراوب قاوانین     »که  شداین ردیکرد به این صورت اصالح 

اجرایای   ، مادیران 00دهاة  ها  فعال اجتماعی در ادایل  گیر  گرده اما با شکل .«انجام شود

هاا د   مشای  محیطی را نیز در خ  قانونی د زیستد  ها ناگزیر شدند تعهدات اخالقی سازمان

 (.Carroll & Shabana 2010: 91) اقدامات خود لحاظ کنند

ها از نگاه هماه یکساان نیسات. در     مسوولیت اجتماعی سازمان اعالم کرد( 1604داتاد )
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نگااه برخای دیگار باه      دراسخگویی حقوقی د نگاه برخی این داژه به معنا  مسوولیت یا پ

را باا   کند. برخای آن  به ماهوم اخالقی آن اشاره میکه اجتماعی است مسووالنة معنا  رفتار 

جامعاه   بارا برخورد آگاهانه  کنند د برخی دیگر آن ها  خیرخواهانه یکسان تلقی می کمک

را مساوولیت در   دهناد آن  مای  تر به آن توجه نشاان  پندارند. برخی از کسانی که مشتاقانه می

دظیااة  را ناوعی   نظران آن نگرند د برخی از صاحب ها  اجتماعی می قبال نهادها د سازمان

 ،شاهردندان هماة  ناه   ،دکار انگارند که معیارها  رفتار برتر را بر صاحبان کسب اعتبار  می

 (.Albareda et al 2007: 394) کند تحمیل می

ها  دیگار    نام 1دکارها مسوولیت اجتماعی کسبعنوان ( در کتاب خود با 1659بودن )

ن مساوولیت  را جاایگزی  9دکاار  د اخاال  کساب   ،4اون مسوولیت عماومی، الازام عماومی   

تاثثیر  بیاانگر   CSRها  مشابه  عبارتهمة  گوید میکند. بودن  ها معرفی می اجتماعی شرکت

 (.Abdul Hamid et al 2014: 600) ناعان هستند دکارها رد  جامعه د ذ  ها  کسب فعالیت

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

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

هاا  تجاار  بخا      مادیران ساازمان   ِ کند. دیوی  این ماهوم را نوعی احساا  تعهاد   می

ساود بارا  مؤسساه     در کنار کسبکه  بگیرند ا  تصمیم به گونهباید داند که  خصوصی می

هاا را   سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد. اما پ  از آن کاردل مسوولیت اجتماعی شارکت 

حقاوقی د اختیاار  جامعاه از    د  انتظاارات اقتصااد   »صاورت  باه   ،تار  ا  گسترده به گونه

 (.Carroll & Shabana 2010: 98) تعری  کرد ،«ها سازمان

ی ماهاوم  بار ادلین ها شرکت اجتماعی مسوولیت اعالم کردند( 4000)همکاران  البریدا د 

 د بهتار  جامعاة  باه  کمک دادطلبانه برا  طور ها به شرکت آن موجب که به در نظر گرفته شد

هاا را   شارکت  اجتمااعی  ( مساوولیت 4002. دالادمن د سایگال )  کنندپا  اقدام  زیست  محی 

دساتیابی باه اهاداف    که آگااهی بارا     تعری  کردند ها  بخ  خصوصی الیتعاقدامات د ف

                                                                                                                   
1. Social Responsibility of Businessman 

2. social obligations 

3. Business morality 
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هاا  غیرانتاااعی د    کنندگان، جواماع محلای، ساازمان    تثمینمانند کارکنان،  ا ناع ها  ذ  گرده

( مساوولیت اجتمااعی   4001کناد. کلای )   تر را دنبال می یا اهداف اجتماعی گسترده ا غیرددلتی

 کرد.یک شهردند خوب تعری   در مقامها  نها  سازما را فعالیت ها شرکت

دکارهاا را باه    ها این اسات کاه کساب    محور  ماهوم مسوولیت اجتماعی شرکتمبنا  

ناعان تشویق  ذ  در قبالها  اقتصاد  د غیراقتصاد  خود  ایاا  مسوولیت کامل در فعالیت

هاا    فعالیات ها تالش برا  دستیابی باه   کند. به عبارت دیگر مسوولیت اجتماعی شرکت می

هاا   که در همان زمان آن . درحالیستها ها  اجتماعی آن د فعالیت ،محیطی اقتصاد ، زیست

 کنناد تاثمین  را  ناعان خود را نیز ماد نظار قارار دهناد د آن     ها د انتظارات ذ  باید خواسته

(Carroll & Shabana 2010: 88.) 

تعهدات اخالقی، اجتماعی ها  اخیر مباحثی مانند  ها در سال مسوولیت اجتماعی شرکت

تار    دسیعحوزة محیطی را نیز در بر گرفته د از نظر موضوعی  د زیست ،د فرهنگی، قانونی

ی تعریا   ماهاوم را هاا   . کمیسیون اردپایی مسوولیت اجتمااعی شارکت  شامل شده استرا 

فعالیات   بهتار  جامعاة  باه  کماک  دادطلبانه بارا   طور ها به شرکت آن موجب که به کند می

 (.Midttun 2005: 162; Rome 2005: 320) نندک می

شاده کاه ابعااد    ارائاه  هاا اساتانداردها  متعادد      مسوولیت اجتماعی شرکتحوزة در 

 :اند مقایسه شده 1اند. این استانداردها در جددل  متاادتی را برا  این ماهوم بیان کرده

 محورهای مسئولیت اجتماعی در استانداردها. مقایسة 1 جدول

رد استاندا
BITC 

 استاندارد
UN Global Compact 

استاندارد 
GRI 

استاندارد ایزو 
 محورها 00222

 حاکمیت سازمانی )شرکتی( *   
 رعایت حقو  بشر * * * *
 کارکنان *   
 حاظ د ارتقا  محی  زیست * * * *
 ها  عملیاتی عادالنه شیوه *   
 کنندگان مسائل مربوط به مصرف *   *
 جامعه ةتوسعت در مشارک * *  *
 اقتصاد توسعة   *  
 حاظ د ارتقا  استانداردها  کار  * * *
 مسوولیت د ایمنی محصوالت  *  *
 مبارزه با فساد   * 

 منبع: محقق
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 يشناس روش

اکتشاافی  ا  کیاای جنباة  که  ،ادلمرحلة است. در  1این پژده  طرح پژده  آمیختهاسا  

ی بار  کم ا مرحلة در صنعت پاالی  نات شناسایی د در ها  مسوولیت اجتماعی  همؤلا ،دارد

ادل از مرحلاة  در  .(52: 1962 )نیاومن  ها  مورد توافق ارائاه شاد   همؤلامبنا  ردش کیای 

 تلخایص  د بناد   دساته  عمیق با خبرگان بهره گرفته شد. در این مرحله به منظاور مصاحبة 

شابکة  »د از ردش « حلیل تمت»یا « 4تحلیل مضمون»ها از ردش  ها  حاصل از مصاحبه داده

در ردش  .(29: 1969 ظهوریان د لگزیان) دش( استااده 4001) استیرلینگا  آتراید« 9مضامین

ماتن(،   کلیاد   نکاات  د )کادها  2پایاه  ردند  مشخص، مضاامین  اسا  بر مضامین،شبکة 

د مضاامین   ،پایاه(  مضاامین  تلخایص  د ترکیاب  از حاصل)مضامین  5دهنده مضامین سازمان

 شاوند  کال( شناساایی مای   مثاباة   باه  متن بر حاکم اصول دربرگیرندةعالی  )مضامین 9رفراگی

 شابکة  هاا   نقشاه  به صورت مضامین این سپ  .(100: 1960 )عابد  جعار  د همکاران

 داده نشاان  هاا  آن میاان  رداب  همراه سطح سه این از یک هر برجستة مضامین د رسم تارنما

شاده، بارهاا مطالعاه د     مکتاوب کاه پای  از آن    ،ها مصاحبه که متن صورت شود. بدین می

)باه  . در این مرحله با خبرگان شود میها به صورت کد استخراج  آن کلید  د نکات بررسی

 در زمیناة د آگاهی کافی که دان  ها  پاالی (  ناعان کلید  شرکت ا  از ذ  صورت طبقه

 ةساابق   ناات یاا   هاا  پااالی   مسوولیت اجتماعی در صنعت نات د به طور خاص شرکت

شناساایی   بارا  . شاد مصااحبه   ندداشات مساوولیت اجتمااعی    ةحوزاجرایی یا مدیریتی در 

 .(222: 1962 )نیومن برفی استااده شدگلولة خبرگان از تکنیک 

شاده یاا در    شناساییخبرة مصاحبه با  گرفتن در صورت فراهم نشدن شرای  برا  انجام

کاه در ایان زمیناه     را شد فرد یا افراد دیگار   صورت مصاحبه با فرد، از اد درخواست می

                                                                                                                   
1. Mixed Method 

2. Theme 

3. Thematic Network 
4. Basic Themes 
5. Organizing Themes 
6. Global Themes 
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اشابا    نقطاة ها تا رسیدن باه   . در این مرحله مصاحبهکندمعرفی  دارند مایدتجربة دان  یا 

 (.954: 1926 همکاران د فرد )داناییادامه یافت 

. شاود که باا ااه تعاداد از خبرگاان مصااحبه      است  آنچه در این مرحله مهم است این

. در این استمناسب  معموال برا  مصاحبه  مورد 10تا  2 نیب اعالم کرد (1626) 1ایزنهارت

جدیاد  بارا    دادة ها به سمت تکرار پی  رفت د  پژده  با توجه به اینکه ردند مصاحبه

 19حاد  ها در  مصاحبه ،ها به مرز اشبا  رسیده بود داده گرید د به عبارتنشد محقق فراهم 

شابکة  ادل مرحلة . پ  از اینکه در شدانجام همان تعداد ها مبتنی بر  متوق  د تحلیلمورد 

باا اساتااده    ،ددممرحلة ، در شداستخراج ( 100: 1960مضامین )عابد  جعار  د همکاران

 از ردش دلای، ردایی آن مورد بررسی قرار گرفت.

برا  ارزیابی اعتباار   ،شده از بین معیارها  معرفیها  کیای  به منظور بررسی اعتبار داده

د ساهولت در    از دد معیاار تناساب   (492: 1690) د اساتراد   4گلیازر به ردش حقیق ت

شاده بایاد بار مبناا       طبقات د کدها  استخراج آن است که 9استااده شد. منظور از تناسب

باا  موضاو   ایان   تحمیال شاده باشاد.    هاا  ناه اینکاه بار آن    ؛شده باشند ها  گردآدر  داده

ها د ارجا  متغیرها به منتخبی  ها د کدبند  دقیق داده هد تحلیل داد مندساز  گردآدر  نظام

افاراد اجرایای    آن است کاه  2کننده اجرا شد. منظور از سهولت در  ها  پشتیبان از مصاحبه

بادین منظاور   . دپژده  نظریه یا مدل تولیدشده را باهمند د با آن ارتباط برقرار کننا حوزة 

برگان اجرایی بر اسا  دسترسی قارار گرفات د   از خ نارشده در اختیار اند  مدل استخراج

 از سهولت در  مدل اطمینان حاصل شد.

 های پژوهش ها و يافته تحليل داده

 کار  ا   فرضیه یا ،ها نظریه ها، مدل د توضیحات ایجاد برا   ا  د پایه ها( اسا  مضامین )تم

 باه  ل مضمون دقیقاا  کدگذار  در تحلی (.Sandelowski & Barros 2007: 47) دهند می ارائه

                                                                                                                   
1. Eisenhardt 

2. Glaser 

3  . Fit 

4. Understanding 
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 از برخاساته  نظریاة  ردش از کاه  دارد شاباهت  هایی در پژده  ها داده کدگذار  ادل مرحلة

هاا از   ها  حاصل از مصااحبه  داده د تحلیل کنند. برا  کدگذار  د تجزیه می استااده ها داده

 شد.مضامین استااده شبکة ( د طراحی 4001) رلینگیاستا  یداترآردش 

هاا   . سپ  در متن مصاحبهمکتوب شدشده با خبرگان  ها  انجام صاحبهدر این مرحله م

شد کدگذار   ،که در موارد متعدد مشابه بودند ،شده ارائهها   د توصی د عبارات  جمالت

. در اسات ها  پااالی  ناات    مصادیق د شواهد مسوولیت اجتماعی در شرکتکنندة  بیانکه 

هاا(   . مبتنی بر مضامین )تام شدد استخراج  ها  مختل  مضامین متاادتی شناسایی مصاحبه

بناد    هاا دساته   بند  شکل گرفت د مضامین مشابه داخل این طبقاه  شده یک طبقه شناسایی

را کاه در   هایی . در این مرحله مضامینی انتخاب شدند که به بهترین نحو بتوانند موضو شد

 .(4جددل ) است آمده  نمونهیک کنند. در ادامه  اند توصی  آن قرار گرفته

 ها استخراج مضامین از متن مصاحبهنمونة  .2 جدول

 خبرگاناز متن مصاحبه با  یبخش مضامین

 سیستم استقرار

 مدیریت یکپاراة

 پسماند

ردستاها د شهرها  اطراف د  د برا  جوامع محلی   مهمها ها د آلودگی یکی از آسیب

هاا  پااالی     الیت شارکت ها تولید پساب د پسماندها  صنعتی ناشی از فع جوار آن هم

. با توجه به اینکه قانون مدیریت پسماند در مجل  شورا  اسالمی تصویب شاده  است

 هاا  پااالی  نگااهی یکپارااه د منساجم باه مادیریت        ضردرت دارد شارکت  ،است

 پسماندها داشته باشند.

 کسب سود

 )سودآدر (

لاین انتظاار  کاه از    هاا  پااالی ، اد   شارکت  انناع ترین ذ  اصلی در مقام ،سهامداران

 .استسهامدار  خود دارند کسب سود 

 

 ةشاد  مکتاوب مکارر متاون   متوق  شد که پژدهشگر پ  از بررسی  کدها زمانی تحلیل

ها اطالعات جدید  ها به مضامین معنادار جدید  دست پیدا نکرد د از متن مصاحبه مصاحبه

شوندگان باه   مصاحبهاز سو   شده هئمضامین ارا ،. به عبارتیبه دست نیامدد مرتب  دیگر  

 مشااهده  قبلای  هاا   متن مصااحبه  با مشابههر گاه مضمونی مرز اشبا  رسید. بر این اسا  

 شده داده اختصاص برخی کدها ، شد. بنابراین می موجود کدگذار  کدها  قالب در شد می
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  اساا  بار  د مطالعاه  دقات  باه  شاده  اساتخراج  کدها  بعد مرحلة . دردارندفرادانی  اندین

 تلخیص د ترکیب تر انتزاعی ها  ها به دسته الگوها  ارتباطی بین آن ماهومی د ها  شباهت

در انتها  این مرحله، تعاداد  مضاامین پایاه     .شد منجر« مضامین پایه» تشکیل به شدند که

 .داشتبند  د ساختار مشخصی ن گونه دسته هیچ شد. این مضامیناستخراج 

 ها شده از متن مصاحبه شناساییپایة مضامین . 3جدول 

 مضامین پایه مضامین پایه

 )سودآدر ( کسب سود ها  باالسر  کاه  هزینه

 موقع دیون مالیاتی پرداخت به در  بهبود بهره

 بهبود تکنولوژ  تولید در  تردیج د نهادینه کردن بهره

 بر ( ،مدیریت مصرف انرژ  )کاه  مصرف آب، گاز گذار  تجارب اشترا  تردیج د به

 دسترسی آزاد به اطالعات عملکرد  شرکت شاافیت در بیان میزان آالیندگی محصوالت

 شاافیت ها  مسوولیت اجتماعی انتشار گزارش

 عدم انتشار اطالعات نادرست د جعلی کاران برا  مبارزه با فساد ناعان د پیمان آموزش ذ 

 د پیمانکاران ،کسب اطمینان از گزارش فساد در سازمان، شرکا
اساتاندارد بارا  کنتارل    ادارة اطالعات به صادقانة صحیح د ارائة 

 کیایت محصوالت

 ا  رعایت اخال  حرفه شااف بودن فرایند د اصول برگزار  مناقصات

)تولید بنزین یورد  ها  ناتی دردهآبهبود کیایت محصوالت د فر
 گوگرد( گاز کم ، نات5گاز یورد  ، نات2

کننادگان   تاثمین م د منصااانه باین   رقابت ساال  ةفراهم کردن زمین
 کنندگان( تثمینرقابت سالم بین توسعة )

 ساز  در جامعه فرهنگ جلوگیر  از کار کودکان

 رعایت استانداردها )فعالیت فراتر از سطح استانداردها( ها کافی به پتردشیمیاندازة موقع د به  محصول بهارائة 

 اعالمیبرنامة اسا   وخت برموقع س تثمین د توزیع به رجو  تکریم ارباب

بااه پیمانکاااران د  HSEمحیطاای د  آمااوزش الزامااات زیساات
 کنندگان مشادران د تثمین

کننادگان از نظار رعایات     ارزیابی پیمانکاران د مشادران د تثمین
 HSEد  ،الزامات قانونی، فنی

 رسیدگی به شکایاتا  مدار  مشتر  مدیریت پسماندیکپاراة استقرار سیستم 

 مبدأد دیژه از  ،تاکیک پسماندها  خشک، عاد ، صنعتی سوز زبالهکورة پسماندها  قابل سوزاندن از طریق   امحا

 زدا نصب نمک آب استخر نمکیتصایة ایجاد استخر نمکی د 

خردجای از داحاد    ةشاد  گیار  پسااب تصاایه    پای  د انادازه 
 بازیافت

در خردجای داحاد بازیافات     ةشد مجدد از پساب تصایهاستاادة 
 کننده ها  خنک برج

 پاری معاهدة نظیر  ،المللی رعایت الزامات ملی د بین هوا ،رعایت استانداردها  آالیندگی آب، خا 

 صنعتیپساب  ةخان تصایهتوسعة احداث د  ساز  پساب خنثی

هاا  محیطای )سانج  مساتمر میازان       الین خردجی پای  آن
 هوا( ،آلودگی آب، خا 

زیست   د جلوگیر  از آالیندگی محی محیطی  زیستآثار کنترل 
 هوا( ،)آب، خا 

 ا  کاه  تولید گازها  گلخانه ها  کراکینگ بویلر آدر  دددک  جمع
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 ها شده از متن مصاحبه . مضامین پایة شناسایی3جدول ادامة 

 مضامین پایه مضامین پایه

در بنازین نهاایی پاالیشاگاه )ارتقاا       دکاه  میزان بنزن موجو
 ن(کیایت بنزی

 ها  محیطی انتشار آالیندهبالقوة گیر  منابع  شناسایی د اندازه

گازهااا  ارسااالی بااه مشااعل تصااایة د  ،، بازیافااتآدر  جمااع
 نات سایدتصایة پاالیشگاه د گازها  باالسر  داحد 

کاااه  ضااایعات د حااذف آالیناادگی ناشاای از سااوخت      
 هیدردکربورها

 هوا ،استانداردها  آالیندگی آب، خا رعایت  آلودگی ساحلی منطقهآثار بالقوة پای  

ها  محیطای د سانج  مساتمر     الین خردجی پای  مستمر آن
 هوا ،میزان آلودگی آب، خا 

 زیست  محیطی د جلوگیر  از آالیندگی محی  زیستآثار کنترل 
 هوا( ،)آب، خا 

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

 ها  محیطی انتشار آالیندهبالقوة گیر  منابع  هشناسایی د انداز

د  ،ها  سطح شارکت، خاا    ا  ااه بردار  د پای  ددره نمونه
 ها  زیرزمینی آب

د بازیافات  آدر   جماع بارا    ناپذیربتونی ناوذحوضچة احداث 
 مواد ردغنی

 ها ها  صنعتی مجادر برا  کاه  آالیندگی همکار  با شرکت
هاا  در   ل انقراض د نجات زیساتگاه ها  در حا حمایت از گونه
 معرض خطر

 محیطی کاه  پیامدها  زیست رسانی به محی  زیست جلوگیر  از آسیب

 ساز  ها  بهینه محیطی عملکرد د طرح زیستآثار ارزیابی  پاالیشگاهمحدددة داشت فضا  سبز در  د نگه ،ایجاد، توسعه

 آب آشامیدنی برا  مناطق محردمتصایة 
جلااوگیر  از ا  در اسااتخدام نیاارد  انسااانی رعایاات عاادالت 
 خویشادندساالر 

 رعایت قوانین کار استخدام قانونی د امنیت شغلی کارکنان

 احترام به تعهدات قرارداد  ایجاد شرای  جایگزینی فرزندان به جا  دالدین

 المت کارکنان در محل کارد س ،بهبود شرای  ایمنی، بهداشت محلیجامعة اصالح د بهبود فرهنگ سازمانی کارکنان د 

 آموزش د توانمندساز  کارکنان آموزش کارکنان برا  مبارزه با فساد

 ها رعایت انصاف د عدالت در پرداخت پردر  ها د جانشین رعایت شایستگی در انتصاب

 ایجاد تسهیالت مالی د رفاهی برا  کارکنان حاظ کرامت انسانی کارکنان

 تحصیل کارکنانادامة حمایت از  د شور د نشاط در جامعه فعالیتانگیزة ایجاد امید د 

د   مشارکت با مراکز د مؤسسات فرهنگای در برگازار  مراسام   
 ها  ملی د مذهبی مناسبت

خانواده، مراقبات  مشادرة ها   کارکنان )برنامهخانوادة حمایت از 
هاا  درزشای، بهداشات د ساالمت      از کودکان د دالدین، برنامه

 (فرد  د خانوادگی

 ا    کمک د حمایت از درزش همگانی د حرفه کمک به مؤسسات فرهنگی

 اصالح د تردیج فرهنگ بومی محلی ادلویت جذب نیرد  انسانی بومی در شرای  برابر

 زایی جوانان جوامع محلی فراهم کردن فرصت اشتغال کنندگان بومی محلی تثمینحمایت از کارآفرینان د 

 آموز  افراد در جوامع محلی رتد مها ،آموزش، توانمندساز 
آماوزان   پردر  د شناساایی اساتعدادها  دانا     حمایت از نخبه
 جوامع محلی

هاا  مسار  د عماومی     کنی بیمار  کمک به پیشگیر  د ریشه
 در جوامع محلی

 آموزان افزایی دان  ها  دان  حمایت از برگزار  ددره
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 ها احبهشده از متن مص . مضامین پایة شناسایی3جدول ادامة 

 مضامین پایه مضامین پایه

د غیاره جهات    ،هاا  خیریاه، هاالل احمار     همکار  با انجمن
 حضور در شرکت برا  جلب مشارکت کارکنان

آالت  همکار  با ستاد بحران استان د اعازام تجهیازات د ماشاین   
 رسانی به ردستاها د شهرها  اطراف جهت کمک

د  ،زدایاای هااا  ردان، بیابااان هااا  تثبیاات شاان اجاارا  طاارح
کار  جهت کاه  خطر ناشی از ایجاد گارد د غباار د    درخت
 ریزگردها

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

ها   ها  تحقیق د توسعه در زمینه فعالیتگرفتن کمک به انجام 
 مرتب  با پاالیشگاه

ا  در جواماع   حرفاه  هاا  درزش همگاانی د   یتحمایت از فعال
 محلی

 منابع انرژ  جایگزینزمینة تحقیق در  محیطی مدیریت ریسک زیست

محیطی ایجادشده باه علات    پذیرش مسوولیت مشکالت زیست
 ها فعالیت

هاا د ارزیاابی تاثثیرات     بررسی مدادم جهت تشخیص آالینادگی 
 محیطی زیست

بضااعت   د افراد بی ،ی محلیها  مردم انجمن ها، کمک به خیریه
 در ردستاها د شهرها  اطراف پاالیشگاه

هاا باه    محیطی ناشای از فعالیات   آالیندگی زیستهزینة پرداخت 
 جوار شهرها د ردستاها  هم

اماداد اماام خمینای،    کمیتاة  کمک به مددجویان تحت پوشا   
 د بنیادها  خیریه ،ها سازمان بهزیستی، خیریه

)اعتیااد،   هاا  اجتمااعی   د بحاران مسائل کمک به کاه  یا رفع 
 غیره( د ،طال ، ناامنی

تهیاة   پرداخات دیاه،   کمک به آزادساز  زندانیان ناتوان از سرپرست، کودکان بیتثمین هزینة ) مشارکت در امور خیریه د بشرددستانه
 درآمد( ها  کم جهیزیه برا  خانواده

 

بند  در قالب ماااهیم داشاتند،    د دسته با توجه به اینکه این مضامین نیاز به ساختاردهی

هاا د بار    شده مبتنی بر ارتباط معنایی د ماهومی بین آن استخراجپایة بعد مضامین مرحلة در 

 یان ا ینعنااد بند  شادند.   بند  د طبقه اسا  دان  د تجربیات کارشناسی پژدهشگر دسته

کننادة   نبیاا ن ماااهیم  ایا  .باشاند  یمتماام ماااه   یاانگر انتخاب شد که ب  دسته ها به گونه ا

مادیریت  یکپارااة  اساتقرار سیساتم   »مصادیقی نظیار   مثال . هستند« دهنده مضامین سازمان»

پسماندها  امحا  »، «مبدأد دیژه از  ،تاکیک پسماندها  خشک، عاد ، صنعتی»، «پسماند

 تصاایة ایجاد استخر نمکی د »د  ،«زدا نصب نمک»، «سوز زبالهکورة قابل سوزاندن از طریق 

اشااره  « مدیریت پساماند »تر با عنوان  با توجه به اینکه به موضوعی کالن« آب استخر نمکی

بند  شدند. به عبارتی این مضامین پایه در قالاب یاک ماهاوم     کردند در یک گرده دسته می

یاک   اسات « مادیریت پساماند  »تر که در این مورد  بند  شدند. این ماهوم کلی تر دسته کلی

 .دهد را نشان می« دهدهن مضمون سازمان»
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شده است. ساتون  ارائه دهنده  بند  مضامین پایه د شناخت مضامین سازمان دستهادامه نحوة در 

 ها استخراج شده است. آنمصاحبة خبرگانی است که این مضامین از متن دهندة  نشانآخر 

شااده در  در مرحلااة سااوم، هماننااد مرحلااة ددم، بااا در نظاار گاارفتن مضااامین ارائااه   

د همچنااین  GRI ،BITC ،UN Global Compact، 49000اردهایی نظیاار ایاازد  اسااتاند

هاا  پااالی     ها  پاالی  نات کشورا نظیر شارکت  شده از سو  شرکت ها  ارائه گزارش

ا  نات آبادان، تبریز، امام خمینی شازند، بندرعبا ، تهران، شیراز، کرمانشاه، الدان، اصااهان 

اساتخراج شاد.   « مضامین فراگیر»شوند  ه د منتشر میتهی« گزارش پایدار »که تحت عنوان 

بند  د مضاامین فراگیار شناساایی     شده دسته دهندة شناسایی در این مرحله مضامین سازمان

ا   شاده  دهنادة شناساایی   شود، مضاامین ساازمان   مشاهده می 5طور که در جددل  شد. همان

هاا    ل آلودگی خاا  د آب نظیر مدیریت پسماند، مدیریت پساب، کنترل آلودگی هوا، کنتر

هاا  طبیعای در قالاب     زیرزمینی، حااظت از محی  زیست، تنو  زیستی، د ترمیم زیستگاه

 بند  شد. دسته« حاظ محی  زیست»مضمون فراگیر 

 بندی مضامین پایه دهنده از دسته شناسایی و استخراج مضامین سازمان. نمونة 4جدول 

 دهنده نمضمون سازما مضامین پایه شوندگان مصاحبه

P1-P2-P3-P7-P8  مدیریت پسماندیکپاراة استقرار سیستم 

 مدیریت پسماند
P3-P4-P8-P9 مبدأد دیژه از  ،تاکیک پسماندها  خشک، عاد ، صنعتی 

P8- P9-P12   سوز زبالهکورة پسماندها  قابل سوزاندن از طریق امحا 

P8- P9-P12 زدا نصب نمک 

P4-P8- P9-P12 آب استخر نمکیتصایة کی د ایجاد استخر نم 

 

 دهنده بندی مضامین سازمان شناسایی و استخراج مضامین فراگیر از دسته. نمونة 5جدول 

دهنده مضامین سازمان  مضمون فراگیر 

 مدیریت پسماند

 حاظ محی  زیست

 پسابمدیریت 

 کنترل آلودگی هوا

 ها  زیرزمینی کنترل آلودگی خا  د آب

 ها  طبیعی د ترمیم زیستگاه ،ست، تنو  زیستیحااظت از محی  زی
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فارد )یکتاا( تحات عناوان مضاامین پایاه        منحصاربه  کد 106 در این مرحله در مجمو 

 دهناده د در نهایات بار اساا  تشاابه      ساازمان  مضامون  49ها  . از ترکیب آنشدشناسایی 

 د متن بر محاک اصول دربرگیرندة که ،مضمون فراگیر 9ماهومی د نظر کارشناسی پژدهشگر 

، شناساایی  اسات ها  پاالی  نات کشور  مسوولیت اجتماعی در شرکت اصلی ها  شاخص

. با توجه به اینکه متدلوژ  مورد اساتااده بارا  کدگاذار  مضاامین در ایان پاژده        شد

ها  پااالی    در ادامه مضامین مسوولیت اجتماعی شرکت است،( 4001استیرلینگ )ا  آتراید

 .شدتحقیق مبتنی بر تحلیل مضمون شناسایی شد، طراحی  ادلمرحلة که در  ،نات

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

 نیاز  پاذیر   د ادعاا  تعمایم   نیسات الگویی عماومی   ةارائاگراه هدف غایی این پژده  

که به اتکا  مصاحبه باا خبرگاان د    ،ادل مرحلةشده در  ضردرت دارد مدل استخراج ،ندارد

، توس  تعداد بیشتر  از خبرگان بررسی شدمبتنی بر تحلیل مضمون )تحلیل تم( استخراج 

. با عنایت به پراکندگی د محددد بودن خبرگان در این مرحلاه از ردش  شودد اعتبارسنجی 

کاه دارا    ،اجتمااعی  مسوولیتحوزة  نار از خبرگان 50. در این مرحله با شددلای استااده 

اجرایی یا مدیریتی د دان  د آگاهی کافی در خصوص ماهوم مسوولیت اجتماعی در سابقة 

نار  24دلی در نهایت  .شد ارسال پرسشنامه هماهنگبرا   ،ها  پاالی  نات بودند شرکت

 در سه ددر اجرا  دلای مشارکت کردند.به طور کامل خبرگان این از 

. شاد ساؤال طراحای    94 بخ  د در مجماو   2 بسته شاملة پرسشنامبدین منظور یک 

کننادگان، بخا     شاناختی مشاارکت   بخ  ادل پرسشنامه برا  دریافت مشخصات جمعیت

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

را  بررسای  با سؤال  49د بخ  اهارم شامل  ،«دهنده مضامین سازمان»برا  بررسی سؤال 

دهنده در نظر گرفته شد. در این مرحلاه   میزان ارتباط بین مضامین فراگیر د مضامین سازمان

 .شداستااده  9ا  به تاکیک جددل  گیر  طبقه از نمونه

 نفعان کلیدی کنندگان در دلفی به تفکیک ذی مشارکت. 6جدول 

 نفع کلیدی ذی تعداد نمونه
 خبرگان شرکت ملی نات 2
 هاى ناتى ایران پخ  فرآدرده پاالی  د ملی شرکتخبرگان  5
 ها  پاالی  نات کشور خبرگان شرکت 0
 جوامع محلی )مردم محلی( 0
 ها( مسوولیت اجتماعی شرکتمشادران حوزة خبرگان علمی ) 9
  زیست محی  خبرگان حااظت 2
 ا  منطقهها  پخ   شرکتخبرگان  9
 اى آب د گاز منطقه خبرگان سازمان 9
 ها  پاالی  نات شرکتکنندة  تثمینخبرگان  9
 کنندگان در دلای مجمو  مشارکت 24
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 0. در جاددل  بودناد  ها خاانم  درصد آن 14کنندگان در دلای مرد د  درصد مشارکت 22

ساابقة  فعالیت یا همکار  با صنعت ناات،  سابقة کنندگان بر اسا   توزیع فرادانی مشارکت

 شده است.ارائه  CSRو  آشنایی با موضسابقة د  ،مدیریتی

کننادگان در ددر ادل دلاای بار اساا  مادر        توزیاع فرادانای مشاارکت    2در جددل 

شاود بیشاترین    طور که مالحظاه مای   ها ارائه شده است. همان تحصیلی د زمینة تحصیلی آن

 فرادانی در سطح کارشناسی ارشد د در حوزة مدیریت است.

هاا  پااالی     مسوولیت اجتماعی در شارکت  میانگین امتیاز مضامین فراگیر 6در جددل 

 ا  لیکرت ارائه شده است. گزینه 0نات کشور بر اسا  طی  

 مدیریتیسابقة کار و سابقة توزیع نمونه بر حسب . 7جدول 

 عوامل 1-2 0-12 11-12 10-02 01-02 و باالتر 00
 فعالیت یا همکار  با صنعت ناتسابقة  2 14 2 2 9 2
 مدیریتی سابقة 14 19 9 9 4 0
 CSRآشنایی با موضو  سابقة  44 14 2 0 0 0

 تحصیلیزمینة توزیع نمونه بر حسب مدرک تحصیلی و . 8جدول 

 کارشناسی ارشد کارشناسی دکتر 
 مدر  تحصیلی

14 40 10 

 مهندسی مدیریت اقتصاد
 تحصیلیزمینة 

9 44 12 

 میانگین نظرات محورهای اصلی )مضامین فراگیر(. 9جدول 

انگین می
نظرات دور 

 سوم

میانگین 
نظرات دور 

 دوم

میانگین 
 نظرات دور

 اول

محورهای اصلی )مضامین فراگیر( مسئولیت اجتماعی در 
های پاالیش نفت کشور شرکت  

44/9  20/5  16/5  عملکرد سازمانی 
16/9  52/9  12/2  رعایت حقو  بشر 
00/0  00/0  00/0  حاظ محی  زیست 
92/4  20/9  09/2 با مشتریان مسائل مرتب    
99/9  29/9  41/9  مسائل مرتب  با کارکنان 
00/0  26/9  60/9 جوامع محلیتوسعة    
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 دهنده( ها )مضامین سازمان همؤلفمیانگین نظرات . 11جدول 

میانگین 
نظرات 
 دور سوم

میانگین 
نظرات 
 دور دوم

میانگین 
نظرات 

 اول دور

 ها همؤلف
 دهنده( )مضامین سازمان

 محورها
)مضامین 

 ر(فراگی
94/5  29/5  94/5 عملکرد  درآمدزایی د سودآدر  پایدار 

10/2 سازمانی  51/9  10/2 در  بهره  مدیریت هزینه د ارتقا   
16/9  10/9  16/9  مبارزه با فساد 

00/9 حقو  بشر  49/9  00/9 رقابت سالم بین پیمانکارانتوسعة    

16/2  51/9  16/2  رعایت حقو  سیاسی د مدنی افراد 
21/5  06/9  21/5 مسائل  بهبود کیایت محصوالت 

مرتب  با 
 مشتریان

99/2  29/9  99/2  ارتباط با مشتریان 

29/5  00/9  29/5  پاسخگویی به شکایات 
01/9  00/0  01/9  مدیریت پسماند 

حاظ محی  
 زیست

92/9  00/0  92/9  مدیریت پساب 

50/9  00/0  50/9  کنترل آلودگی هوا 

01/9  00/0  01/9 ها  زیرزمینی ا  د آبکنترل آلودگی خ   

04/9  01/9  04/9 ها حااظت محی  زیست، تنو  زیستی، د ترمیم زیستگاه   
46/9  90/9  46/9  استخدام عادالنه د بددن تبعیض 

مسائل 
مرتب  با 
 کارکنان

22/9  62/9  22/9 کار  ایمنی د بهداشت محی    

46/9  29/9  46/9  توسعه د آموزش کارکنان 
10/9  40/9  10/9 جبران خدمات عادالنه د بددن تبعیض نظام   

29/2  49/2  29/2  حمایت اجتماعی از کارکنان 

91/9  90/9  91/9  
ا محلی د  مشارکت، حمایت، د تردیج فرهنگ بومی

ها  ملی د مذهبی آیین  

توسعة 
جوامع 
 محلی

12/9  90/9  12/9 ها  جوامع محلی زایی د توسعة مهارت اشتغال   

14/9  11/9  14/9  
ها  اجتماعی د  ذار  د حمایت از سازمانگ سرمایه

 فرهنگی محلی

65/5  90/9  65/5  کاه  اثرات منای ناشی از فرایند تولید بر جوامع محلی 

49/9  50/9  49/9 پذیر ها  آسیب توجه به اقشار د گرده   
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خبرگاان   موافقات  شود، همانند ددر ادل د ددم، بیشترین میزان طور که مشاهده می همان

با  موافقت د کمترین میزان« توسعة جوامع محلی»د « حاظ محی  زیست»ین فراگیر با مضام

است. متوس  نظر خبرگان در خصاوص  « مسائل مرتب  با مشتریان»د « رعایت حقو  بشر»

 5تنها کمتار از   نه« مسائل مرتب  با مشتریان»د « رعایت حقو  بشر»اهمیت مضمون فراگیر 

نسبت به ددر ادل کاه  نیز داشته اسات. بناابراین، باا    است بلکه در ددرها  ددم د سوم 

شاوند. در   توجه به اینکه این مضامین فراگیر مورد اجما  خبرگان نیستند، از مدل حذف می

ا  لیکارت ارائاه شاده     گزیناه  0دهنده بر اسا  طیا    امتیاز مضامین سازمان ادامه میانگین

 (.10است )جددل 
 

 
 های پاالیش نفت کشور شرکت (CSR)مضامین مسئولیت اجتماعی شبکة مدل نهایی . 2کل ش
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، «مباارزه باا فسااد   »دهناده(   ها  )مضاامین ساازمان   شود مؤلاه طور که مشاهده می همان

ارتبااط باا   »، «رعایت حقو  سیاسای د مادنی افاراد   »، «در  مدیریت هزینه د ارتقا  بهره»

ها کمتار   که در ددر ادل د ددم متوس  امتیاز آن« از کارکنانحمایت اجتماعی »، د «مشتریان

اسات. همچناین متوسا  امتیااز ددر      5بود در ددر سوم نیز متوس  امتیازشان کمتر از  5از 

ها نسبت به متوس  امتیاز ددر ادل د ددم کاه  یافتاه اسات. نتاایج تحلیال ردش      سوم آن

مضامون فراگیار    2الی  ناات را در  ها  پاا  دهد مسوولیت اجتماعی شرکت دلای نشان می

)محور( حاکمیت سازمانی د عملکرد، حاظ محای  زیسات، اماور کارکناان، مشاارکت در      

تاوان تحلیال کارد. شابکة      دهناده )مؤلااه( مای    سازمان مضمون 12توسعة جوامع محلی د 

 (.4مضامین در ادامه ارائه شده است )شکل 

 بحث و نتيجه

مسوولیت اجتمااعی  ( 0: 1929 فرد د امامی )دانایی دش کیایدر این پژده  با استااده از دد ر

صاورت  سااز    که به منظور مدل ،ادلمرحلة . در شدها  پاالی  نات کشور بررسی  شرکت

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

مساوولیت اجتمااعی   حاوزة  فعالیات در  تجربة ها  پاالی  نات کشور دارا  دان  د  شرکت

هاا تحلیال د مبتنای بار ردش      . با استااده از تحلیل مضمون، متن مصااحبه شدبودند مصاحبه 

 106د  ،هاا(  همؤلاا دهنده ) مضمون سازمان 49مضمون فراگیر )محورها(،  9ینگ لریاستا  آتراید

ااراوبی عمومی ارائة . اگراه هدف غایی این پژده  شدمضمون پایه )شاخص( شناسایی 

ها  پااالی  ناات    طراحی ااراوبی برا  مسوولیت اجتماعی شرکتصرفا  ود د هدف آن نب

شده بر اساا    طراحیادلیة ااراوب    بودضردر شت،پذیر  ندا د ادعا  تعمیم بودکشور 

زمیناه  . در ایان  شاد . بدین منظور از دلای استااده شودسنجی  تحلیل مضمون بررسی د ردایی

. در شاد . دلای در سه مرحله اجارا  شدنار از خبرگان ارسال  24ا  طراحی د برا   پرسشنامه

 .شد ها دریافت می قبل برا  خبرگان ارسال د نظر آنمرحلة هر مرحله نتایج 

پاژده  شا  محاور اصالی     ادلیاة  اگراه در مدل  نشان دادشده  ها  انجام نتایج بررسی

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

در نهایت اهار محور اصلی مسائل مرتب  با مشتریان، حاظ محای  زیسات،    ارائه شد،کشور 

ادلیاة  همچنین اگرااه در مادل    .شدند تثییدجوامع محلی توسعة د  ،مسائل مرتب  با کارکنان

در  شاد، ها  پاالی  نات کشور شناسایی  ه برا  مسوولیت اجتماعی شرکتمؤلا 49ژده  پ

مدل ادلیاه   دهد نشان میپژده  با مدل نهایی ادلیة مدل مقایسة  .شدند تثییده مؤلا 12 نهایت

. باه  اسات ه مؤلا 12محور د  2که مدل نهایی شامل  درحالیاست؛ ه مؤلا 49محور د  9شامل 

 است.نشده  تثییده مؤلا 5محور د  4ایند اعتبارسنجی مدل ادلیه در فرعبارت دیگر، 

د  نشاده  تثییددر مدل نهایی پژده  محورها  حقو  بشر د مسائل مرتب  با مشتریان 

ها  مبارزه با فساد، رعایت حقو  سیاسای د   همؤلااز مدل ادلیه حذف شده است. همچنین 

د حمایت اجتماعی از  ،ارتباط با مشتریان در ، مدنی کارکنان، مدیریت هزینه د ارتقا  بهره

 است. نشده تثییدکارکنان نیز 

 49000دهد استاندارد ایازد   ها  پژده  با استانداردها نشان می یافته مقایسةحاصل از  نتایج

 ،محاور  2شاامل   UN Global Compact استانداردمحور،  9شامل  GRI استانداردمحور،  0شامل 

محورهااا  مسااوولیت اجتماااعی در  11در جااددل . اسااتمحااور  9شااامل  BITC اسااتانداردد 

 .شده در این پژده  مقایسه شده است ارائهد مدل نهایی  ،استانداردها، مدل ادلیه

 محورهای مدل با استانداردها. مقایسة 11جدول 

مدل نهایی 
 پژوهش

اولیة مدل 
 پژوهش

استاندارد 
BITC 

 استاندارد
UN Global 
Compact 

استاندارد 
GRI 

استاندارد 
 00222ایزو 

 محورها

 حاکمیت سازمانی )شرکتی( *    * *
 رعایت حقو  بشر * * * * * 
 کارکنان *    * *
 حاظ د ارتقا  محی  زیست * * * * * *
 ها  عملیاتی عادالنه شیوه *     
 کنندگان مسائل مربوط به مصرف *   * * 
 جامعه ةتوسعمشارکت در  * *  * * *
 اقتصاد وسعة ت  *    
 حاظ د ارتقا  استانداردها  کار  * * *  
 مسوولیت د ایمنی محصوالت  *  *  
 مبارزه با فساد   *   
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بناد    گیر  از نتایج این تحقیاق ضامن ادلویات    شود با بهره به پژدهشگران پیشنهاد می

دهای   ارششده به طراحی الگو د ااراوبی برا  گاز  د مصادیق شناسایی ،ها همؤلامحورها، 

ها   شود شرکت پیشنهاد می ،. همچنینکنندها اقدام  بند  شرکت ها د ارزیابی د رتبه شرکت

عملیااتی در ایان   تهیاة برناماة    بارا  شاده   ارائاه پاالی  نات با در نظر گرفتن اااراوب  

طراحای   را شاود باا طای کاردن فرایناد  مشاابه با        پیشنهاد می البته. کنندخصوص اقدام 

ها  پتردشیمی اقدام د نتایج آن با نتایج حاصل از این  جتماعی شرکتااراوب مسوولیت ا

 .شودپژده  مقایسه 

 

 



  23     اکتشافي ةبه روش پژوهش آميختهای پااليش نفت،  الگوی مسئوليت اجتماعي شرکت

 

 منابع
هاا  کیاای: تاثملی بار      هاا  پاژده    استراتژ (. »1929؛ سید مجتبی امامی )حسن، فرد دانایی

 .60 -96، صص 4، ش 1،   اندیشة مدیریت، «بنیاد پرداز  داده نظریه

شناسای پاژده  کمای در     ردش .(1926) عاادل آذر ؛ الاوانی   مهاد ساید   حسان؛ ، فرد دانایی
 صاار. ،هران، تمدیریت: ردیکرد  جامع

: اساتاندارد مساوولیت اجتمااعی    49000اساتاندارد ایازد   (. 4010المللی اساتاندارد )  سازمان بین
 .1961رضا امیددار، گندمان،  ، ترجمة علیها سازمان

 محیطی شرکت پاالی  نات آبادان. ا  زیسته (. فعالیت1969شرکت پاالی  نات آبادان )

 محیطی شرکت پاالی  نات اصاهان. ها  زیست (. فعالیت1969شرکت پاالی  نات اصاهان )

محیطای شارکت پااالی      ها  زیسات  (. فعالیت1969شرکت پاالی  نات امام خمینی شازند )

 نات امام خمینی شازند.

محیطای شارکت پااالی  ناات      زیسات هاا    (. فعالیات 1969شرکت پاالی  نات بندرعبا  )

 بندرعبا .

 محیطی شرکت پاالی  نات تبریز. ها  زیست (. فعالیت1969شرکت پاالی  نات تبریز )

 محیطی شرکت پاالی  نات شیراز. ها  زیست (. فعالیت1969شرکت پاالی  نات شیراز )

ت محیطای شارکت پااالی  ناا     هاا  زیسات   (. فعالیات 1969شرکت پاالی  نات کرمانشااه ) 

 کرمانشاه.

 محیطی شرکت پاالی  نات الدان. ها  زیست (. فعالیت1969شرکت پاالی  نات الدان )

محیطای   هاا  زیسات   (. فعالیات 1969ها  ناتای ایاران )   شرکت ملی پاالی  د پخ  فرآدرده

 ها  پاالی  نات کشور. ها  ناتی ایران د شرکت شرکت ملی پاالی  د پخ  فرآدرده

خیاز   شارکت منااطق ناات    (CSR)(. گازارش پایادار    1969وب )خیز جن شرکت مناطق نات

هاا    خیاز جناوب در زمیناة عمال باه مساوولیت       جنوب )کارنامة شرکت ملی مناطق ناات 

 اجتماعی(.

 فرهنگای؛  فعااالن  د هاا  تشاکل  سااز   شبکه مدیریتی الگو (. »1969ظهوریان، میثم؛ محمد لگزیان )

 .95ا 95صص  ،19پیاپی  شمارة ،4ش  ،2   ،راهبرد  مدیریت اندیشة، «مضامین شبکة تحلیل
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(. 1960)زاده، محماد   یخابوالحسان د شا   یهای، فق ید؛محمد ساع  یمی،تسل  ، حسن؛عابدجعار

مضامین: ردشی ساده د کارآمد بارا  تبیاین الگوهاا  موجاود در      ةتحلیل مضمون د شبک

صاص   ،10پی پیا شمارة ،4ش  ،5،   مدیریت راهبرد  ةاندیش ةددفصلنام ،ها  کیای داده

 .162ا 151

 مساوولیت  محتاوا   (. تحلیال 1969قربانی، محمدجواد؛ ابوالحسن فقیهای؛ شاهریار عزیاز  )   

 اناداز  اشام پتردشایمی،   گااز، د  ناات،  صنعت ها  استراتژیک شرکت مقاصد در اجتماعی

 .452ا 496، صص 94، ش بازرگانی مدیریت

، ترجماة  ردیکردها  کیای د کمیها  پژده  اجتماعی:  ردش(. 1962) نیومن، دیلیام الرن 

 .4د  1 ج، تهران، ترمه، عسل آغازد  ابوالحسن فقیهیدکتر 
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