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 چکیده
شود. دستیابی به های فنی و مدیریتی عصر حاضر آثار آن دیده میپایداری از جمله مباحثی است که در همه عرصه

 راهبردیگیری اهداف پایداری نیازمند به دیدگاهی فراگیر و بلندمدت است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تصمیم
انجام شده است  بندرعباس یرو دیشرکت تولکاربردی در  صورتبهسازمانی انجام شده است. این مطالعه معیارهای پایدار 

گیرد. جامعه آماری شامل مقطعی قرار می-ها در دسته مطالعات پیمایشیو از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده
شرایط در این مطالعه نفر از افراد واجد 01هدفمند  صورتبههای غیراحتمالی و مدیران شرکت تولید روی بوده که با روش

قرار  مورد تأییدروایی آن با نظر اساتید دانشگاه ها پرسشنامه خبره است که اند. ابزار اصلی گردآوری دادهشرکت کرده
شده های گردآوریها محاسبه گردیده است. برای تحلیل داده. برای سنجش پایایی نیز نرخ ناسازگاری تمامی مقایسهگرفت

ها نشان داده است های حاصل تحلیل دادهمراتبی فازی استفاده شده است. یافتهتحلیل سلسله زی وهای دلفی فااز روش
. عوامل مربوط به مشتریان، عملیات سازمان، حقوق جامعه، از بیشترین اهمیت برخوردار است محیطیزیست عوامل

شود مدیران ر دارند. بنابراین نتیجه گرفته میهای بعدی قراهای بشردوستانه در اولویتحاکمیت شرکتی، کارکنان و فعالیت
شرکت  راهبردیریزی را در برنامهپایداری  باید مقولهشرکت تولید روی بندرعباس در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت 

جلوگیری  محیطیزیستهای د بود از آسیبقادر خواه داریاستفاده از منابع پابا  این شرکت همچنینمدنظر قرار دهند. 
 موده و مواردی از این دست را کاهش دهند.ن

 
 ، شرکت تولید رویگیری راهبردیتصمیم: پایداری، مسئولیت اجتماعی، هاکلیدواژه
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 همقدم .1

را  یعیکه منابع طب یافتهافزایش یقدرهب ،یدر حوزه محصوالت و خدمات با رشد و توسعه جهان ییگرامصرف
 ریمس دیجد یهایفناور کارگیریبهو  یبا طراح افتهیتوسعه یهمراه کرده است. کشورها یبا مخاطرات جد

 شودیشناخته م «داریتوسعه پا»شده و با نام  نیمنابع عج نهیمصرف به بااند که کرده جادیرا جهت توسعه ا ینینو
پایداری، یک رویکرد برای  .]۴2[ها و جهان، پایداری سازمانی نهفته است کلیِ ملت در قلب توسعه پایدارِ .]04[

محیطی، عملکرد منسجم و اجتماعی، اقتصادی و زیستهای رود که از جنبهکارها به شمار میومدیریت کسب
 .]۴[ها به دنبال دارد متعادل، برای آن

ها باشد از اهمیت باالیی شامل ارزیابی استراتژی کهوقتی ویژهبهها گیری درون سازمانفرایند تصمیم
وجود سوابق دالیلی از جمله عدمی به راهبردهای گیریاطمینان باال، تصمیمهای با عدمبرخوردار است. در محیط

های عملیاتی و نیاز به تعهد باال، مشکل گذشته، غیرساختارمندبودن تصمیمات، تأثیرگذاری تصمیمات بر جنبه
رسد، مشکل به نظر می راهبردیگیری مدیران ارشد به این دلیل که ترکیب پایداری با فرایند تصمیم .]02[است 

کنند. این های سازمانی تدوین و اجرا میکردن آنها با استراتژیرا بدون هماهنگ های پایداریمعموالً استراتژی
این ریسک را در پی  راهبردیها بر روی پایداری بدون داشتن رویکرد گذاری سازماندرحالی است که سرمایه

ها سازمان کههنگامی .]۰۰[کار اصلی همسویی نداشته باشدوها و کسبهای سازمانی با استراتژیدارد که فعالیت
های تجاری آنها باعث انداز بلندمدت خود ادغام کنند، فعالیتها و چشمنتوانند پایداری را در فرایندها، استراتژی

است که تعامل  یمفهوم ،داریپا راهبردی یزیربرنامه .]۰4[شود زیست میایجاد تأثیرات منفی بر جامعه و محیط
  .]۰۴[ سازدیم رقرارها و جامعه را بسازمان یمنافع مال انیم

پذیری پایدار و همچنین، نتایج اقتصادی مثبت، توجه بیشتری را ها بایستی با هدف دستیابی به رقابتسازمان
باشد  شتریب اثرگذاری نیا نکهیا یبراهای خود معطوف نمایند. فعالیت محیطیزیستبه اثرات اجتماعی و 

 یمبتن یسازمان یندهایفرا هیتا کل ندیخود استفاده نما راهبردی یریگمیدر تصم یداریاز مباحث پا دیها باسازمان
است  یالزام یهر سازمان یبرا یو اخالق یاز نظر قانون یبلندمدت کردیرو نیاجرا شود. چن ،یداریپا فبر اهدا

دار دوست یهاتیوارد شده و فعال تیریسازمان و مد اتیاست که در ادب یدیموضوع جد یداریپا .]۰۰[
 تیریدر مد دیها بدل کرده است و باسازمان یبرا یاجتماع یالزام کیبه  یاخالق توصیه کیرا از  زیستمحیط

. مفهوم ردیقرار گ موردتوجه، کندیم تیرا هدا یخرد و کالن سازمان یندهایو فرا هاتیفعال یتمامکه  راهبردی
پایداری که ریشه در مسئولیت اجتماعی شرکت دارد و مباحث مربوط به تولید سبز، توسعه پایدار، حفظ 

هایی که تولیدات آنها شرکت ویژهبههای تولیدی شود، در شرکتو مدیریت انرژی را شامل می زیستمحیط
ند. تصمیمات پیرامون تأمین، تولید و توزیع کهای مختلفی را نیز به همراه دارد، اهمیت بیشتری پیدا میآالینده

سازمان  راهبردیریزی شود و باید در حوزه برنامهپایدار، موضوعی است که در سطح کالن سازمان مطرح می
 یریگمیدر تصم یداریپا یارهایمع یبندتیاولوو  شناسایی بررسی شود. به همین دلیل در این پژوهش، به

 ولید روی بندرعباس، پرداخته خواهد شد. ی، در شرکت تسازمان راهبردی
و در کنار مجتمع آلومینیوم المهدی به  فارسخلیجبندرعباس در منطقه ویژه اقتصادی  یرو دیشرکت تول

شرکت عالوه بر سهم  نی. ارودبه شمار میاستان  یهاکارخانه ترینبزرگاز  یکیهکتار واقع شده و  ۰۴مساحت 
مربوط  یهاو چالش یطیمحستیبا مسائل ز شهیهم ییاز سو ،که در اقتصاد، اشتغال و رشد منطقه دارد سزاییهب

، راهبردیگیری در این پژوهش، معیارهای پایداری در تصمیمدست مواجه است.  نیاز ا یهوا و موارد یبه آلودگ
، زیستمحیطاجتماعی و سازگاری با که جهت بهبود پایداری از لحاظ اقتصادی،  ۴۹111ایزو براساس استاندارد 

در روش ، ۴۹111ایزو شود. درنظرگرفتن مباحث اصلی استاندارد کاربرد است، لحاظ میدر هر نوع از سازمان قابل
-کند. شناسایی و اولویتهای پایداری را فراهم میی جنبهفازی، امکان تحلیل جامعِ همه مراتبیتحلیل سلسله
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و  متمرکزشده آنها ترینمهمتا بر  کندیم کبندرعباس کم یرو دیشرکت تول رانیبه مدبندی معیارهای پایداری، 
این اساس، هدف اصلی این  برسازمانی را براساس معیارهای اصلی و مهم اتخاذ کنند.  راهبردیتصمیمات 

، مقاله ادامهدر گیری راهبردی پایدار سازمانی در شرکت تولید روی بندرعباس است. پژوهش، دستیابی به تصمیم
 ری ارائه خواهد شد. گیها و بحث و نتیجهپس از آن، یافته وشناسی پژوهش، سپس، روش مبانی نظری و پیشینه

 

 پژوهشو پیشینه  نظریمبانی  .2

 اریبس تیاهم ،یاجتماع یهابه اهداف و رسالت یابیسازمان جهت دست یآن در استراتژ تیو اهم یداریپا
 دیاست که باصحیح  راهبردیاتخاذ تصمیمات با آن روبرو هستند  رانیکه مد یترمهم مسئلهدارد اما  ییباال
 جهت زمال یهایژگیو و یطاشر یدارا ه،بالقو که یوهایسنار دتعدو  عتنو علت بهکند.  یدهرا جهت هاتیفعال

این اساس الزم  بر. دشو بنتخاا باید ویسنار امکد که ستآن ا مهم مسئله، هستند داریپا راهبردی یزیربرنامه
 نحو بهترین به وژهپر یاجرا تا دنمو بنتخااز آن ا پسو  یتبهبندر ،یابیمختلف را ارز یوهایسنار ابتدا است،

 راهبردیگیری های پایداری مؤثر بر تصمیمبندی شاخصیی و اولویتشناسابنابراین، . ]0۸[ ددگر تضمین
در این  سازمان خواهد داشت. یوربهره شیافزا جهیدر نتو  صحیح هایدر انتخاب راهبرد مهمینقش مدیران 

و چارچوب نظری پژوهش ارائه  راهبردیگیری بخش، مبانی نظری مربوط به پایداری و توسعه پایدار، تصمیم
 د. گردمی

یک عبارت  است که بهترکیبی از مالحظات اجتماعی، اقتصادی و محیطی  ،پایداری :پایداری و توسعه پایدار 
و  ۰۸۸۴در سال  ،داریپا دیتول یمفهوم استراتژشده است.  تبدیل گران و صاحبان صنعتمتداول در میان پژوهش

 سبب توازن عواملکه  است داریاز توسعه پا یدیکل معنای یک مطرح وسازمان ملل متحد  یطیدر کنفرانس مح
 ولی بودهگوناگون  یرهایسفها و تتبرداش رناظر ب، واژه ینا. ]۴۰[ شودیم یو اجتماع یاقتصاد ،یطیمح یاصل
 ،یاقتصاد دهیچیپ بعدهای ینگرجانبهزمان و بر همه یطدر  ندهیآ یهانسل یتوسعه برا یداریپا ر، بکلدر 

 . ]۰2[ت داشته اس تأکید یطیمحتسیو ز یاجتماع
را در  نیسطح کره زم ،عصر حاضر شرفتهیپ یاز توسعه فناور یمندبا بهره و رشد توسعه ندیفرآ سویبهحرکت 

بیش گسترش  ،یعیطب هایزیستگاه منهدم نمودن ن،یگرم شدن کره زم افزایشبا  ه است. این حرکت بشر،دینورد
و  نمودهمنحرف  یداریپا سویبهحرکت  یعنی ی خوداصل ریرا از مسو رشد توسعه  انیجر و ...شهرها  از حد

 ه است.به بار آورد محیطیزیست هفاجع جه،یدرنت و کرده لیانسان تحم زیستمحیط زمینهرا بر  یداریناپا انیجر
 هاییمدل، دنیاتوسعه  یداریاز روند ناپا پیشگیریجهت  ییهاکنفرانس لیتشکبا  ات،یح انیحام به همین علت

 ۰۸۹4حد، در سال مت مللسازمان  ی، مجمع عمومدلیل نی. به هماندنمودهمحور ارائه انسان به توسعه جهت نیل
، کنفرانس سازمان ملل ۰۸9۴سال  . سرانجام به]۴۰[ گرفت زیستمحیط المللیبینکنفرانس  یبه برگزار میتصم

انسان، به اعالمیه استکهلم منتهی گردید و این کنفرانس در تاریخ نگرش رسمی  زیستمحیط حوزهمتحد در 
عبارت توسعه پایدار برای  .تبدیل شد نقطه عطفیبه  زمینبرداری از بهرههای انسان به منابع طبیعی و سیستم

 ات،یح مفهومبه  0داریپا واژه .]0۰[  رایج شد ۴و ادوارد گلداسمیت ۰بار در همین سال توسط دونال مدوز اولین
 تیریمد دگاهید. ]4[ گردد اطالق میداشته باشد،  استمرار ندهیدر آ دتوانمی آنچهو داشتن ، استمرار ماندنزنده 

 جایبه بایدمنابع  نیو ا داشته ازین یعیبشر به منابع طباذعان دارد که  یعیمنابع طب تیریمد هیبر پا یطیمح

                                                                                                                                                 
۰ Donella Meadows 

۴ Edward Goldsmith 

0 Sustain 
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 یطوالن انیسال یط را هاحداکثر استفاده از آن بتوان تا گردند تیریمد طور صحیح، بهعیسر و برنامهاستفاده بدون
 . ]0[نمود 

 مختلف ، موضوعاتیطیمشکالت مح میان ،یجهان یوندهایاز پ یافتن یرشد و آگاه نتیجه ،این واژهمفهوم 
 پایداراست. توسعه  انسان یبرا ندهیدرباره آ یو نگران یفقر و نابرابر وجود ،یاقتصاد مختلف موضوعات ،یاجتماع

این را  داریتوسعه پا ،زیستمحیط یجهان ونیسیکمشود.می یاجتماع ی واقتصاد ،یطیمسائل مح سبب پیوند میان
 تیهدا سبب در استفاده از منابع، رییتغ شود که با ایجادی گفته میندیفرابه  داریتوسعه پا: »نمایدمی فیتعر طور

وسعه ت .]۴9[.« استسازگار  ندهیحال و آ یازهایکه با ن شودمی یتوسعه تکنولوژ یریگسمت و هایگذارهیسرما
مسئولیت اجتماعی در سازمان، به  .]۴۸[ دستیابی استقابلپایدار درون یک سازمان از طریق مسئولیت اجتماعی 

های مشترک انسانی و محیطی در میان اعضای سازمان در انجام ها، وجود دانشای از باورها، ارزشمجموعه
به این مهم که در وجود اعضای سازمان، چه  است. توجه افزودهارزشهای منجر به تولید و یا ایجاد فعالیت
توانند سبب توانمندسازی کارکنان پذیرش سازمانی قرار گرفته و میهایی درونی شده و موردها و نگرشارزش

ثیر قرار تأت رقابتی توفیق سازمانی را تحتگردند. مسئولیت اجتماعی از راه افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزی
در این . ]۸[ شدبر امور سازمان خواهد  مؤثرترنفع و نظارت ارتقاء و اطمینان طرفین ذیدهد و موجب می

 درنظر گرفته شده است. ۴۹111براساس استاندارد ایزو و مسئولیت اجتماعی پژوهش، معیارهای پایداری 
که  شودهای مدیریت محسوب میحوزه ترینمهمیکی از  راهبردیگیری تصمیم. راهبردی گیریتصمیم 

 لیتحلوهیتجزبه  ،راهبردیگیری تصمیم. ]۴9[د کنها ایفا میسازمان ابی به موفقیتنقش حیاتی در بقا و دستی
 جهت، سهامداراناز  یندگنمای به ارشد مدیران توسط که شودگفته می سازمان بااهمیت مسائل مورددر  خاص

مشخص  در سازمان شامل راهبردیتصمیمات . گرددمیخارج از سازمان، اتخاذ  یهاطیکنترل منابع در مح
 تمامیسازمان و  هایاستیو س هابرنامه توسعههمچنین و  هایی، داراهای سازماناندازچشم ،مأموریت نمودن

گیری و طور مستمر در حال تصمیمبهها شرکت. ]۸[ است ازین مورد هابه آن جهت دستیابیکه است یی هاتفعالی
ریزی در شرکت نسبت به شناخت وضعیت گیری و برنامهاین رو نیاز است برای هرگونه تصمیماند و از ریزیبرنامه

موجود از طریق بررسی نمودن عوامل محیط درونی و بیرونی اقدام گردد. این وظیفه بر عهده تحلیلگران محیطی 
کان شرکت را بررسی ها و ارها و تهدیدها، اثر متغیرهای محیطی برتمام بخشبوده که برای شناسایی فرصت

ها و تهدیدها را مشخص نمود و بر اساس آن و با توان فرصتدرواقع از طریق تحلیل محیطی می .]۰0[ نمایند
آمده باشد، اهداف را تعیین  به دستکه قبل از آن از نقاط قوت و ضعف درونی شرکت باید  توجه به شناسایی

به این دلیل که مستلزم  راهبردیگیری تصمیم .]۸[  سازدهای شرکتی را مشخص میها و سیاستنموده و رویه
دو حوزه پراهمیت دهد، بسیار حیاتی و مهم است. اتخاذ تصمیمات اساسی است که مسیر یک شرکت را شکل می

به دلیل ایجاد تغییرات سریع است.  راهبردیگیری و فرایند تصمیم نقش مدیریت ارشد ،راهبردیگیری در تصمیم
 مند هستند. عالقه راهبردیگیری مدیران همواره به بهبود تصمیمدر محیط، 

ها و همچنین تهدیدات تواند فرصتتر از گذشته است. این تغییرات میامروزه تغییرات محیط بسیار سریع
ای دشوار شده و فزاینده طوربهبینی تغییرات محیطی و پیش بررسی، ردیابیها فراهم کند. جدیدی را برای سازمان

بسیار  راهبردیدر سطح  ویژهبهگیری تصمیم. ]9[ گیری مدیران تأثیر گذاشته استها بر تصمیماین دشواری
بینی و پرتالطم پیشقابلشرایط غیرهای جدیدی نیاز دارد. بنابراین، با ایجاد ها و دیدگاهمشکل شده و به مهارت

ها بایستی ی سازمانهمهمدیران اهمیت بسیاری دارد.  راهبردیگیری ها برای تصمیمامروزی، شناسایی اولویت
ها، هایی که بیشترین ارتباط را با مباحث پایداری دارد، مبادرت کنند. در واقع این فعالیتبندی فعالیتبه اولویت

ایجاد یک سازمان پایدار، یک . ]۰۰[  دانش مشترک برخوردارند ایجاد تیظرفباالترین از آنهایی هستند که 
و رویکرد سیستمی در سازمان است.  راهبردیچالش بلندمدت و چندسطحی است که مستلزم داشتن تفکر 
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مناسب  کار باشد و به روشیوناپذیر یک کسبهای تجاری، بایستی جزء جداییپایداری، مانند سایر فعالیت
 . ]9[ مدیریت شود

ن از موقعیت سازماتواند باعث بهبود میها، مدیران سازمان راهبردیادغام معیارهای پایداری با تصمیمات 
 شود.  محیطیزیستلحاظ اجتماعی و 

در  یریگمیشناخت و تصم دار،یموجود توسعه پا یهاتوجه به مشکالت مدل با .چارچوب نظری پژوهش
صدد مطالعه در نیشده است. ا داریمرتبط با توسعه پا مسائل رامونیو عمل پ یموجب ابهام در تئور یداریحوزه پا

 یبرا داریپاتوسعه  نهیدر زم نیشیپ یها. مدلاستموجود  یهایپاسخ به کاست یحل مناسب براراه افتنی
 یازهایبه الزامات و ن ییو پاسخگو لیناقص بوده و در تحل نهیزم نیدر ا یریگمیشناخت و تصم ،شناسیآسیب

در  ییگرالیجانبه موجب تقلگرا و همهکل کردیمشکل مواجه بوده است. نبود رو با داریمرتبط با حوزه توسعه پا
با هدف  ها و ابزاراز مدل کیهر  نکهیبا توجه به ا .استو هم در عمل شده  هیهم در نظر داریحوزه توسعه پا

و هرچه  دهیها تعارض را شدت بخشمدل نیبه ا یو انحصار یکیتفک یلذا نگاه، اندشده جادیا یداریتحقق پا
 برده است.  سؤال ریرا ز یداریآن را از هم جدا نموده و اهداف پا نیو تابع ابزارها و مدل شتریب

با  یقیو تلف یبیترک کردیها توجه نمود. حرکت در جهت رومدل نیبه ا دیجد ینگاهبا  یستیبا این اساس، بر
ها، به تعارض ییامکان پاسخگو نهیزم نیکه در ا یکردیرو ردیپذیتحقق م راهبردیو  یستمیاتخاذ نگاه س

که با ادغام معیارهای پایداری  است راهبردی داریمدل توسعه پا، آوردیها و حل مسائل موجود را فراهم متناقض
 نی، بابزارها و مدل نیعالوه بر حل تعارض ب کردیرو نیاارائه است. مدیران عالی قابل راهبردیگیری در تصمیم

نگر، بر مبنای معیارهای اصلی این مدل جامع. سازدیبرقرار م ییهمگرا یاجتماع یازهایو ن یاهداف سازمان
، با عنوان ۴۹111استاندارد ایزو شود. درنظر گرفته میمطرح شده است،  ۴۹111پایداری که در استاندارد ایزو 

راهنمایی را برای  سادگیبهمنتشر شد. این استاندارد  ۴1۰1نوامبر  اولاولین بار در  «مسئولیت اجتماعیراهنمای »
ی مسئوالنه توانند از طریق اقدام به شیوهکند که در این خصوص که آنها چگونه میها فراهم میسازمان

های دولتی، خصوصی و ها در بخشنی سازمااین استاندارد برای همهاجتماعی، به توسعه پایدار کمک کنند. 
از آن مسئولیت اجتماعی بیشتری داشته باشند.  با استفادهشوند ی آنها ترغیب میغیرانتفاعی مفید است و همه

این استاندارد  فرض این استاندارد این است که هدف از مسئولیت اجتماعی کمک به توسعه پایدار است.پیش
ولیت اجتماعی، تمایل یک سازمان برای درنظر گرفتن مالحظات اجتماعی و کند که ویژگی اصلی مسئتأکید می

های آن بر روی جامعه و گویی در مورد اثرات تصمیمات و فعالیتگیری، و پاسخمحیطی در تصمیمزیست
 .]۴۴[ است زیستمحیط
، راهنمایی ۴۹111استاندارد ایزو  توان دریافت،می راهبردیبا نگاهی بر مراحل مختلف فرایند مدیریت  

های دهد که در ارزیابیمشخصی برای بسیاری از موضوعات و مباحث مسئولیت اجتماعی و پایداری ارائه می
این استاندارد برای هر سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی در جهت  داخلی و خارجی سازمان مفید است.

مدیران  ،راهبردیمدیریت فرایند در تمامی مراحل . ]۰۸[ ددههای را ارائه میدستیابی به پایداری راهنمایی
بندی معیارهای پایداری براساس استاندارد شناسایی و اولویتهستند، بنابراین  راهبردی تصمیماتاتخاذ نیازمند 

پایداری براساس استاندارد ایزو معیارهای اصلی مدیران حائز اهمیت است.  راهبردیگیری در تصمیم ۴۹111ایزو 
 اتیعمل، زیستمحیطکارکنان،  مسائل، انیمشتر مسائلجامعه،  حقوق، یشرکت تیحاکم عبارتند از:، ۴۹111
 ترسیم شده است.  ۰ی در شکل مراتبسلسلهالگوی . ]۴۴[ های بشردوستانهو فعالیت سازمان
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 پژوهشپیشینه  

براساس معیارهای  راهبردیبندی تصمیمات خود مدلی را برای اولویت پژوهش(، در ۴1۰۸) ۰ولمن و توراتو
 راهبردیارزش نوآوری، پایداری و محدودیت بودجه توصیف کرده و همچنین، درجه اهمیت هر یک از تصمیمات 

با (، ۴1۰۸) ۴کاالبرس .]0۹[ رزیابی، تعریف کرده استمعیار امعیار و زیرهای عملکردی را به عنوان در شاخص
بندی مباحث پایداری که بیشترین ارتباط را برای خلق مراتبی فازی، به اولویتاز روش تحلیل سلسله استفاده

ریزی و کردن این مباحث در برنامهکارها دارد پرداخته و بر ضرورت لحاظوارزش مشترک برای جامعه و کسب
-بین کسب راهبردیتناقض چگونگی کنترل  ( به مطالعه۴1۰4) 0ایونن. ]۰۰[ تأکید کرده است راهبردیمدیریت 

بر اهمیت  پژوهشاین پرداخته است. نتایج )چاقی( اجتماعی آن  یمسئلهکار اصلی یک شرکت نوشیدنی و و
( در ۴1۰۹)و همکاران ۸کرنز .]۴1[ سازمان تأکید کرده است راهبردیکردن هدف اجتماعی در سطح لحاظ

های کاربردی جهت خود با ارائه چارچوبی برای مسئولیت اجتماعی شرکت بر ضرورت استفاده از روش پژوهش
(، ۴1۰0) 2میشلون و همکارانپژوهش نتایج . ]۰1[سهامداران تأکید کرده است  راهبردیگیری حمایت از تصمیم

باعث  راهبردیی مسئولیت اجتماعی و تخصیص منابع به آنها به شیوه بندی معیارهاینشان داده است اولویت
 شود تأثیر مثبت این می

 شودها، از لحاظ معیارهای حسابداری و همچنین معیارهای بازاری، تقویت میمعیارها بر عملکرد شرکت
تراتژی شرکت ی چگونگی ادغام مؤثر مسئولیت اجتماعی شرکت با اس(، به مطالعه۴11۸) ۹. گالبریث]۴2[

بر اهمیت بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت در زمینه استراتژی آن برای توسعه پژوهش پرداخته است. نتایج این 
بندی مشابهی که به اولویتپژوهش داخلی،  هایپژوهش. با بررسی پیشینه ]۰۸[ مزیت رقابتی تأکید کرده است

داخلی معیارهای پایداری را در های پژوهشپرداخته باشد یافت نشد.  راهبردیگیری معیارهای پایداری در تصمیم
گذار (، به بررسی عوامل اثر۰0۸۹پور و همکاران )اند. به عنوان مثال، پارساصنایع مختلف مورد بررسی قرار داده

اده است که آنها نشان د پژوهشهای کوچک و کارآفرینی در شهرستان مشهد پرداخته و نتایج بر پایداری بنگاه
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های کوچک و کارآفرین، تسهیالت مدیر، نحوه کنترل و نظارت بنگاه عوامل مؤثر بر پایداری بنگاه ترینمهم
های آموزشی کارکنان، دسترسی به بازار و های بازار، تعداد دورهپذیری مدیر، آگاهی از فرصتتوسط مدیر، ریسک

 . ]۴4[ ن مالی استقراضی بوده استاتکا به تأمی
های پایداری شرکتی در صنایع متوسط غذایی ایرای پرداخته (، به بررسی سنجه۰0۸۹مطلق و الفت )رشیتف

های پایداری شرکتی شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، آنها نشان داده است عوامل و سنجه پژوهشاست. نتایج 
خود به تحلیل وضعیت پایداری  پژوهش(، در ۰0۸۹یگانه و همکاران ) .]00[ محیطی و حکمرانی بوده استزیست

بیانگر آن بوده است که پژوهش اند. نتایج این های صنعتی تهران پرداختههای اقتصادی در شهرکدانشی بنگاه
به  راهبردی(، با رویکرد ۰0۸۹عاشقی ) .]04[ده است فعال بوها، وضعیت پیشوضعیت پایداری برای این بنگاه

نشان داد عناصری چون پژوهش عت بانکداری ایران پرداخته است. نتایج این بررسی توسعه و سودآوری پایدار صن
  .]۹[ داد، محصول و پیامد شناسایی و تبیین شودانتظار بایستی در سطوح بروناهداف، ساختار و خدمات مورد

های پایداری در شش بعد اقتصادی، (، به بررسی سنجش وضعیت شاخص۰0۸۴علیزاده و همکاران )
فرهنگی، سیاسی، اکولوژیکی و تکنولوژیکی در حوزه توریسم در شهر اهواز پرداخته است و نتایج  اجتماعی،
های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی با پایداری صنعت آنها نشان داده است که شاخصپژوهش 

(، با رویکرد فراترکیب به ارائه مدلی برای ۰0۸۸پیشه )همچنین، قاسمی و رعیت .]2[ توریسم ارتباط مستقیم دارد
معیارها شامل بازیافت و  ترینمهم، پژوهشارزیابی پایداری زنجیره تأمین پرداخته است. براساس نتایج این 

-پورپژوهش  .]۰۹[ه بوده است کنندبازتولید محصول، تصویر و شهرت شرکت، ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین

های توسعه پایدار گردشگری پرداخته است. نتایج ( نیز به ارزیابی و تدوین استراتژی۰0۸۸اران )محمدی و همک
نشان داده است بخش گردشگری شهرستان بانه در راستای توسعه پایدار گردشگری با نقاط ضعف و پژوهش این 

بررسی  .]01[ گرفته شودهای تدافعی را بکار استراتژی آن،بهبود برای  تهدیدات زیادی روبروست و بایستی
 راهبردیگیری اندک خارجی به بحث پایداری در تصمیم هایپژوهشبیانگر آن است که  هاپژوهشپیشینه 
بندی اند. همچنین، اولویتی این موضوع را درنظر نداشتهداخلی مطالعههای پژوهشاند و ها پرداختهسازمان

 داخلی یافت نشد.های پژوهشیک از در هیچ ،۴۹111ایزو معیارهای پایداری براساس استاندارد 

 
 شناسی پژوهشروش .3

-یفیپژوهش توص کیها داده یبراساس روش گردآور ؛یپژوهش کاربرد کیپژوهش از نظر هدف  نیا
سؤاالت پژوهش حاضر شامل دو مورد اصلی  .شودمحسوب می یمقطع پژوهش ، یزمان قلمرواز منظر  و پیمایشی

در پایداری  معیارهایبندی اولویت ( ۴کدامند؟ و  راهبردیگیری معیارهای پایداری در تصمیم ترینمهم ( ۰است. 
را مدیران ارشد و میانی شرکت تولید روی  پژوهش نیا یجامعه آمار چگونه است؟ راهبردیگیری تصمیم

به  افراد واجد شرایطاز  نفر 01در نتیجه دهند. بنابراین دایره انتخاب خبرگان محدود بوده و بندرعباس تشکیل می
پرسشنامه در اختیار مدیران و  هدفمند گیریبا روش نمونه .شدندانتخاب  پژوهش اینبررسی در عنوان نمونه مورد

گیری راهبردی شرکت دخیل هستند، قرار گرفت. برای معاونین شرکت تولید روی بندرعباس که در تصمیم
 ساخته استفاده شد. پرسشنامه محققها از ابزار گردآوری داده

واقع شد. در پرسشنامه خبره که مبتنی بر مقایسه  مورد تأییداز نظر اساتید دانشگاه  با استفادهروایی پرسشنامه 
زوجی تمامی عناصر با یکدیگر است، احتمال اینکه یک متغیر درنظر گرفته نشود صفر بوده و چون تمامی معیارها 

-گیری خاصی در طراحی سؤاالت نیست، بنابراین، میقرار گرفته و طراح قادر به جهت هموردتوجدر این سنجش 

. پایائی پرسشنامه خبره با محاسبه ]۰9[های مبتنی بر مقایسه زوجی از روایی برخوردارند توان گفت پرسشنامه
ها شد باید در مقایسهبا ۰/1ها زوجی بیشتر از گردد. اگر میزان ناسازگاری مقایسهنرخ ناسازگاری بررسی می
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معیارهای پایداری، این معیارها در قالب پرسشنامه دلفی فازی  ترینمهم. جهت شناسایی ]۴0[نظر شود تجدید
 بندرعباس یرو دیشرکت تولسازی دیدگاه مدیران برای مدیران ارسال شده و نظرات آنها دریافت شد. برای فازی

 ه است. استفاده شد ۰کردن از طیف مندرج در جدول 
زدایی با روش سپس میانگین فازی هریک از معیارها براساس فرمول خاص آن محاسبه و پس از آن فازی

قرار گرفت و  مورد تأیید 9/1شده با مقدار بیش از زداییمرکز سطح صورت گرفت. در این مرحله، معیارهای فازی
است، وارد شد. در این روش تحلیل، بر مبنای مراتبی فازی بندی به مرحله بعدی که تحلیل سلسلهبرای اولویت

شود. پس از آن ماتریس مقایسات های مبهم جایگزین میداده جایبههای مدیران، مقادیر مثلثی فازی پاسخ
گردد. در رویکرد منطق فازی، نقطه تقاطع برای هر مقایسه مراتب تشکیل میزوجی برای یک سطح سلسله

های معیارهای پایداری گردد. در نهایت، وزنآن نقطه با وزن آن برابر میزوجی پیدا شده و مقدار عضویت 
ارائه شده  ۴الگوریتم اجرایی پژوهش در شکل گیرد. بندی معیارها صورت میاولویت ترتیباینبهمشخص شده و 

 است.
 

 
 اجرای پژوهش روش .۴شکل 

 
 هاگذاری شاخصارزشطیف هفت درجه فازی برای  .۰جدول 

 مقیاس عدد فازی مقدار فازی متغیر زبانی

 1~ (۰/1 ،1 ،1) (TLاهمیت )کامالً بی

 2~ (0/1 ،۰/1 ،1) (VLاهمیت )خیلی بی

 3~ (2/1 ،0/1 ،2/1) (Lاهمیت )بی

 4~ (92/1 ،2/1 ،92/1) (Mمتوسط )

 5~ (۸/1 ،92/1 ،2/1) (Hاهمیت )با
 6~ (۰، ۸/1 ،92/1) (VHاهمیت )خیلی با

 7~ (۰ ،۰ ،۸/1) (THاهمیت )کامالً با

 

FAHPاولویت بندی معیارها با تکنیک : گام سوم

نهایی مقایسه زوجی معیارها براساس هدف و مقایسه زوجی شاخص های شناسائی شده هر معیار در خوشه خود، تعیین وزن و اولویت
عناصر با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

دسته بندی معیارها به صورت سلسله مراتبی: گام دوم

وی بندرعباس طبقه بندی و خوشه بندی شاخص های معیارهای پایداری در تصمیم گیری استراتژیک سازمانی در شرکت تولید ر
مبتنی بر الگوی سلسله مراتبی هدف، معیارها و زیرمعیارها

شناسائی معیارهای اصلی و زیرمعیارها: گام اول

د و خبرگان و شناسائی مهمترین معیارهای پایداری در تصمیم گیری استراتژیک سازمانی براساس ادبیات پژوهش و دیدگاه اساتی
FDMغربال گری آنها با تکنیک دلفی فازی 
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 ۴ جدولسازی دیدگاه خبرگان پیرامون اولویت هر یک از معیارها نسبت به هم از طیف مندرج در برای فازی
 استفاده شده است.

 
 .[0۸]( ۰0۸1و همکاران ،  ی)منبع: طالقان. مثلثی مقایسه زوجی عناصرطیف فازی  .۴جدول 

 معادل فازی معکوس معادل فازی jنسبت به  iعبارت کالمی وضعیت مقایسه 

 (1 ,1 ,1) (1 ,1 ,1) ترجیح یکسان

) (3 ,2 ,1) بینابین
1

3
, 

1

2
, 1) 

) (4 ,3 ,2) کمی مرجح
1

4
, 

1

3
, 

1

2
) 

) (5 ,4 ,3) بینابین
1

5
, 

1

4
, 

1

3
) 

) (6 ,5 ,4) خیلی مرجح
1

6
, 

1

5
, 

1

4
) 

) (7 ,6 ,5) بینابین
1

7
, 

1

6
, 

1

5
) 

) (8 ,7 ,6) خیلی زیاد مرجح
1

8
, 

1

7
, 

1

6
) 

) (9 ,8 ,7) بینابین
1

9
, 

1

8
, 

1

7
) 

) (9 ,9 ,9) کامالً مرجح
1

9
, 

1

9
, 

1

9
) 

                    
 های پژوهشیافتهها و تحلیل داده .4

انجام شده است.  بندرعباس یرو دیشرکت تولنفر از مدیران و کارشناسان  01این مطالعه براساس دیدگاه 
بوده  مرد نفر( از آنها ۴۴درصد ) 90دهد، برای خبرگان نشان می جمعیت شناختینتایج تحلیل توصیفی متغیرهای 

درصد از  ۹1اند. از نظر تحصیالت، سال بوده ۸2تا  02در طبقه سنی  نفر( از آنها ۰۹درصد ) 20سنی، از نظر  و
-سال بوده ۴1تا  ۰1تعداد دارای سابقه کار بین  نفر( ۰9درصد ) 29ارشناسی ارشد و دارای مدرک کنفر(  ۴0آنها )

 است. 0 به شرح جدول جمعیت شناختینتایج تحلیل توصیفی متغیرهای  .اند
 

 جمعیت شناختینتایج تحلیل توصیفی متغیرهای . 0جدول 

 درصد فراوانی متغیر درصد فراوانی متغیر

 جنسیت
 90 ۴۴ زن

 تحصیالت
 ۹1 ۴0 کارشناسی ارشد

 ۸1 9 دکترا ۴9 4 مرد

 طبقه سنی

 ۰9 2 سال 02کمتر از 
 سابقه کار

 29 ۰9 سال ۴1تا  ۰1

 ۸0 ۰0 سال ۴1بیش از  20 ۰۹ سال ۸2تا  02

 __ __ __ __ 01 ۸ سال ۸2ی باال

 

گیری تصمیممعیارهای پایداری برای شناسایی  .راهبردیگیری معیارهای پایداری تصمیمشناسایی 
خبرگان استفاده شده  دگاهیها از دشاخص سنجش اهمیت ی. برااز روش دلفی فازی استفاده شده است راهبردی

 یبرا یهفت درجه فاز فیطکارشناس پیرامون هر شاخص گردآوری و با استفاده از  01دیدگاه  است.
سازی شده است. در گام بعدی باید دیدگاه خبرگان تجمیع فازی 0مندرج در جدول  یهاشاخص یگذارارزش

های تجمیع، های مختلفی پیشنهاد شده است. در واقع این روشدهنده، روشپاسخ nشود. برای تجمیع نظرات 
اند. در این مطالعه از روش میانگین فازی شده ارائههایی تجربی هستند که توسط پژوهشگران مختلف روش

 استفاده شده است. ۰رابطه مطابق 
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 : محاسبه میانگین فازی ۰رابطه 

𝐹𝐴𝑉𝐸 = ({
∑ 𝑙

𝑛
} , {

∑ 𝑚

𝑛
} , {

∑ 𝑢

𝑛
} ) 

 
ای را توسط یک مقدار قطعی که بهترین میانگین توان تجمیع میانگین اعداد فازی مثلثی و ذوزنقهمی معموالً

در  زدایی وجود دارد.عددی برای فازیهای متزدایی گویند. روشمربوطه است، خالصه کرد. این عملیات را فازی
 است. استفاده شده ۴رابطه  صورتبهزدایی از روش مرکز سطح رای فازیب پژوهش،این 

 
 : فازی زدایی به روش مرکز سطح۴رابطه 

𝐷𝐹𝑖𝑗 =
[(𝑢𝑖𝑗 − 𝑙𝑖𝑗) + (𝑚𝑖𝑗 − 𝑙𝑖𝑗)]

3
+ 𝑙𝑖𝑗 

 
-آمده است. مقدار فازی ۸۸ جدولها در زدایی شده مقادیر مربوط به شاخصداد فازیمیانگین فازی و برون

 .]09[شود داشته باشد رد می 9/1است و هر شاخصی که امتیاز کمتر از  موردقبول 9/1از  تربزرگشده زدایی
 ارائه شده است. ۸ ۸ جدولها در گری شاخصنتایج حاصل از غربال

 
 هاگری شاخصغربالنتایج  .۸ جدول

 نتیجه مقدار قطعی میانگین فازی راهبردی یریگمیتصم یداریمعیارهای پا 

(240/1، 920/1، 44۴/1)  حقوق سهامداران رعایت  9۸/1  پذیرش 

(2۸0/1، 9۹4/1، 444/1) نفعانروز به ذیاطالعات به سیستم  92/1  پذیرش 

(۹۰4/1، 9۸9/1، ۸۴0/1) و شفافیت با سهامداران مسائل مشتریان  94/1  پذیرش 

(۴۸4/1، ۸/1، 2۹4/1)  آزمایی راستی  ۸۰/1 تأییدعدم   

(۹۹9/1، 4۴2/1، ۸۴2/1) مخاطرات انسانی مالحظه  4۰/1  پذیرش 

(0۴9/1، ۸۹۴/1، ۹12/1) از کارهای مجرمانه اجتناب  ۸۹/1 تأییدعدم   

(۹/1، 992/1، ۸1۴/1) به شکایات مسائل مشتریان  9۹/1  پذیرش 

(0۹2/1، 20/1، ۹۸9/1) تبعیض و تعصبات قومی عدم  20/1 تأییدعدم   

(۹1۴/1، 940/1، ۸۰/1) ملی و محلیقوانین  رعایت  99/1  پذیرش 

(۴29/1، 0۸۴/1، 224/1) قوانین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رعایت  ۸1/1 تأییدعدم   

(۹29/1، 4۴0/1، ۸۴0/1) حقوق اساسی کار رعایت  41/1  پذیرش 

(244/1، 9۹9/1، 4۸4/1) منصفانه و ارائه اطالعات صحیح به مشتریان بازاریابی  92/1  پذیرش 

(۹۴0/1، 9۸9/1، ۸۰2/1) سالمت و امنیت مشتریان حفظ  94/1  پذیرش 

(۴04/1، 0۸9/1، 2۹2/1)  پایدار مصرف  ۸1/1 تأییدعدم   

(۹۸9/1، 414/1، ۸۰9/1) و ارائه خدمات مشتریان پشتیبانی  9۸/1  پذیرش 

(0۴4/1، 2/1، ۹90/1) حریم خصوصی مشتریان حفظ  21/1 تأییدعدم   

(014/1، ۸2/1، ۹/1) خدمات ضروریبه  دستیابی  ۸2/1 تأییدعدم   

(۹90/1، 40۴/1، ۸00/1) سازی مشتریانو آگاه آموزش  4۰/1  پذیرش 

(۹۰2/1، 949/1، ۸۰0/1) کارفرما-مطلوب کارگر روابط  99/1  پذیرش 

( ۹۴۴/1، 9۸2/1، ۸۰4/1) محیط کار ایمنی  94/1  پذیرش 

( ۹۴4/1، 412/1، ۸۴/1) عمومی خوب با کارکنان روابط  94/1  پذیرش 

(۹۸۴/1، 4۰۴/1، ۸۴9/1) و بهداشت شغلی امنیت  9۸/1  پذیرش 

( ۹20/1، 4۴9/1، ۸۸/1) و توسعه نیروی انسانی آموزش  4۰/1  پذیرش 

( ۹۰/1، 942/1، ۸12/1) از آلودگی جلوگیری  99/1  پذیرش 
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 نتیجه مقدار قطعی میانگین فازی راهبردی یریگمیتصم یداریمعیارهای پا 

( 244/1، 9۹4/1، 4۸2/1) از منابع پایدار استفاده  92/1  پذیرش 

( 22۴/1، 9۸2/1، 444/1) ایانتشار گازهای گلخانه کاهش  90/1  پذیرش 

( ۹۸4/1، 410/1، ۸/1) زیستمحیطاز  حفاظت  94/1  پذیرش 

( 29/1، 92/1، 499/1) های مخربانجام فعالیت عدم  90/1  پذیرش 

( 240/1، 920/1، 44۴/1) به قوانین مسائل مشتریان  9۸/1  پذیرش 

( 2۸0/1، 9۹4/1، 444/1) اجتماعی در زنجیره ارزش به مسئولیت تعهد  92/1  پذیرش 

( ۴20/1، 0۸4/1، 229/1) به قوانین مالکیت احترام  ۸1/1 تأییدعدم   

( 2۹2/1، 9۸۴/1، 440/1) منصفانه رقابت  90/1  پذیرش 

( ۹۹9/1، 4۴2/1، ۸۴2/1) های عمومیدر فعالیت مشارکت  4۰/1  پذیرش 

( 0۸۴/1، 2۰0/1، ۹۸/1)  فرهنگیو بهبود بستر  آموزش  2۴/1 تأییدعدم   

( 240/1، 920/1، 44۴/1) محور در کارهای انسانمهارت توسعه  9۸/1  پذیرش 

( ۰۹4/1، 0۴0/1، 2۰۴/1) از فناوری استفاده  00/1 تأییدعدم   

( ۹۰4/1، 9۸9/1، ۸۴0/1) سرمایه و ثروت ملی خلق  94/1  پذیرش 

( ۴۹2/1، ۸۴0/1، 2۸4/1) در سالمت اجتماعی معاونت  ۸0/1 تأییدعدم   

( ۹۹9/1، 4۴2/1، ۸۴2/1) اجتماعی گذاریسرمایه  4۰/1  پذیرش 

 
 مصرفی، استفاده از فناورو حذف شدند عبارتند از:  اندآورده به دست 9/1هایی که امتیازی کمتر از شاخص

در سالمت  معاونتیی، آزما یراست، تیمالک نیبه قوان احترامی، و فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد نیقوان تیرعا، داریپا
و  آموزش، انیمشتر یخصوص میحر حفظ، مجرمانه یاز کارها اجتنابی، به خدمات ضرور یابیدستی، اجتماع

 به دست تربزرگ 9/1هایی که شدت آستانه آنها از ی. شاخصو تعصبات قوم ضیتبع عدمی، بهبود بستر فرهنگ
 اند.فاده شدهبندی نهایی استرای رتبهآمده ب

گیری معیارهای پایداری تصمیمدر این گام : راهبردیگیری معیارهای پایداری تصمیمبندی اولویت
حاکمیت اصلی عبارتند از: معیارهای . اندشدهبندی مراتبی فازی اولویتبا تکنیک فرایند تحلیل سلسله راهبردی

. های بشردوستانهفعالیت، عملیات سازمان، زیستمحیط، مسائل کارکنان، مسائل مشتریانشرکتی، حقوق جامعه، 
با  پژوهشو زیرمعیارهای  𝐶𝑖هریک از این معیارها از تعدادی زیرمعیار تشکیل شده است. معیارهای اصلی با نماد 

 معیارهای اصلیابتدا  و مطالعه باشد. ردیابیقابل سادگیبهپژوهش اند تا در جریان شده گذارینام 𝑆𝑖𝑗نماد 
اند. مقایسه زوجی بسیار ساده است و زوجی مقایسه شده صورتبهبراساس هدف  ،راهبردیگیری پایداری تصمیم

عنصر وجود داشته باشد  nدو مقایسه شوند. بنابراین اگر در یک خوشه بهدو صورتبهی عناصر هر خوشه باید تمام
 .آیدمی به دست 0ی زوجی از رابطه هاتعداد مقایسه

 
 های زوجی: فرمول محاسبه تعداد مقایسه 0رابطه 

𝑛(𝑛 − 1)

2
 

 های انجام شده برابر است با:معیار وجود دارد تعداد مقایسه هفتدر این پژوهش چون 
𝑛(𝑛 − 1)

2
=

7(7 − 1)

2
= 21 

 
استفاده از مقیاس مقایسه زوجی از دیدگاه گروهی از خبرگان انجام شده است. دیدگاه خبرگان با  ۴۰بنابراین 

سازی دیدگاه است. فازی شدهگردآوریرجه ساعتی ی شده است. گردآوری دیدگاه خبرگان با طیف نه دفازی کمّ
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خبرگان براساس طیف فازی نه درجه صورت گرفته است. بنابراین شش مقایسه زوجی چهار معیار اصلی براساس 
 ت.فازی صورت گرفته اس صورتبهدیدگاه گروهی از خبرگان 

تجمیع دیدگاه خبرگان: برای تجمیع دیدگاه خبرگان بهتر است از میانگین هندسی هریک از سه عدد فازی  -
 مثلثی استفاده شود. 

 : فرمول میانگین هندسی فازی ۸رابطه 

𝐹𝐴𝐺𝑅 = (∏(𝑙) , ∏(𝑚) , ∏(𝑢) ) 

 

 
ماتریس مقایسه زوجی براساس میانگین هندسی فازی دیدگاه خبرگان تنظیم شده است. این ماتریس که با 

 ارائه شده است. 2جدول شود در نمایش داده می �̃�نماد 
 

 ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اصلی پژوهش .2جدول 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 (۰ ،۰ ،۰)  (۰2/۰ ،49/1 ،۹4/1)  (92/1 ،2۸/1 ،۸9/1)  (۴0/۰ ،1۰/۰ ،4۰/1)  (4۴/1 ،۹2/1 ،2/1)  (۸0/۰ ،14/۰ ،4۹/1)  (۸۸/۰ ،۴/۰ ،۸۸/1)  

C2 (۸4/۰ ،۰۸/۰ ،49/1)  (۰ ،۰ ،۰)  (2۰/۰ ،۴2/۰ ،1۹/۰)  (۸9/۰ ،0۰/۰ ،۰2/۰)  (1۹/۰ ،40/1 ،۹9/1)  (۸۴/1 ،9۹/1 ،۹2/1)  (42/۰ ،22/۰ ،۴۸/۰)  

C3 (۰۸/۴ ،۹۸/۰ ،0۸/۰)  (۸2/1 ،4/1 ،۹۹/1)  (۰ ،۰ ،۰)  (۸۰/۴ ،۴ ،۹۴/۰)  (۸0/1 ،9۹/1 ،۹۴/1)  (94/۰ ،۹۸/۰ ،۸۸/۰)  (۸/۰ ،2۴/۰ ،۴/۰)  

C4 (۴0/۰ ،۸۸/1 ،4۰/1)  (49/1 ،9۹/1 ،۹4/1)  (۹۴/1 ،2/1 ،۸۰/1)  (۰ ،۰ ،۰)  (۹۴/۰ ،0۸/۰ ،1۹/۰)  (۴9/۰ ،10/۰ ،40/1)  (4۸/۰ ،۹4/1 ،2۸/1)  

C5 (1۰/۴ ،20/۰ ،۴۰/۰)  (2/۰ ،۴/۰ ،۸2/1)  (۹/۰ ،0۰/۰ ،19/۰)  (۸۸/1 ،9۸/1 ،۹۴/1)  (۰ ،۰ ،۰)  (14/۴ ،۹2/۰ ،۴۰/۰)  (10/0 ،۸۴/۴ ،4۸/۰)  

C6 (۰۹/۰ ،۸۴/1 ،9/1)  (22/۰ ،0۰/۰ ،1۸/۰)  (۹9/1 ،۹۰/1 ،2۹/1)  (۴۰/۰ ،۸4/1 ،94/1)  (40/1 ،۹۰/1 ،۸4/1)  (۰ ،۰ ،۰)  (۴/0 ،۸۹/۴ ،99/۰)  

C7 (1۴/۰ ،40/1 ،۹9/1)  (4۰/1 ،۹۸/1 ،2۸/1)  (4۸/1 ،۹۹/1 ،20/1)  (4۸/۰ ،۸۹/۰ ،۰۸/۰)  (2۸/1 ،۸۰/1 ،00/1)  (2۹/1 ،۸۰/1 ،0۰/1)  (۰ ،۰ ،۰)  

 
آمده، بردار ویژه محاسبه گردیده است. ابتدا بسط فازی  به دستهای زوجی پس از تشکیل ماتریس مقایسه

شود. بسط فازی هر نمایش داده می �̃�𝑖𝑗 صورتبه �̃�شود. هر درایه ماتریس مقایسه زوجی هر سطر محاسبه می
 زیر محاسبه خواهد شد. صورتبهنمایش داده شده است. بنابراین بسط فازی هر سطر  �̃�𝑖سطر نیز با نماد 

 
 : فرمول محاسبه بسط فازی 2رابطه 

�̃�𝑖 = ∑ x𝑖𝑗

𝑛

j=1

 

 

 شود.ناصر ستون ترجیحات محاسبه میسپس جمع فازی مجموع ع
 

 : فرمول محاسبه مجموع بسط فازی ۹رابطه 

∑ �̃�𝑖 = ∑ ∑ x𝑖𝑗

n

𝑗=1

n

𝑖=1

 

 

 زیر خواهد بود: صورتبهمجموع عناصر ستون ترجیحات معیارهای اصلی 

∑ �̃�𝑖 = (44.042, 53.142, 64.134)  
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سازی ترجیحات هر معیار، باید مجموع مقادیر آن معیار بر مجموع تمامی ترجیحات )عناصر برای نرمال
شود. ستون( تقسیم شود. چون مقادیر فازی هستند بنابراین جمع فازی هر سطر در معکوس مجموع ضرب می

 باید محاسبه شود. معکوس مجموع 
 

 : فرمول محاسبه معکوس اعداد فازی مثلثی 9رابطه 

𝑖𝑓 �̃� = (𝑙, 𝑚, 𝑢) 𝑡ℎ𝑒𝑛 �̃�−1 = (
1

𝑢
,

1

𝑚
,
1

𝑙
)  

 

 خواهیم داشت: 9رابطه بنابراین براساس 
 

(∑ ∑ x𝑖𝑗

n

𝑗=1

n

𝑖=1
)−1 = (0.016, 0.019, 0.023) 

 

 آمده وزن فازی و نرمال شده مربوط به معیارهای اصلی هستند.  به دستهریک از مقادیر 
ز سطح و روش پذیری چانگ، روش مرکهای متعددی مانند روش درجه امکانروش .زدایی مقادیرفازی

( ۴رابطه ) صورتبهزدایی از روش مرکز سطح زدائی وجود دارد. در این مطالعه برای فازیمینکوفسکی برای فازی
 ارائه شده است. ۹جدول زدایی و تعیین وزن نرمال عناصر در اده شده است. نتایج حاصل از فازیاستف

 
 زدایی اوزان معیارهای اصلینتایج فازی .۹جدول 

 وزن نرمال زداییفازی وزن فازی بسط فازی عوامل اصلی

 ۰۴4/1 ۰۴۴/1 ( ۰9۸/1 ،۰۴۰/1 ،140/1)  (44۰/9 ،۸۰2/۹ ،0/2) (C1ی )شرکت تیحاکم

 ۰2۸/1 ۰۸9/1 ( ۴۰۰/1 ،۰۸4/1 ،۰10/1)  ( ۴49/۸ ،422/9 ،۹۰۸/۹)  (C2) جامعه حقوق

 ۰4۸/1 ۰9۹/1 (۴2۴/1 ،۰99/1 ،۰۴۸/1)  (۰۰2/۰۰ ،۸۰9/۸ ،۸0۴/9) (C3) انیمشتر مسائل

 ۰۴۸/1 ۰۰4/1 ( ۰۹۸/1 ،۰۰۸/1 ،140/1)  (۸2۴/9 ،014/۹ ،004/2)  (C4) کارکنان مسائل

 ۰۸2/1 ۰4۹/1 (۴9۹/1 ،۰42/1 ،۰۴0/1)  (۰9۸/۰۴ ،4۸۸/۸ ،4۸۸/9)  (C5) زیستمحیط

 ۰2۹/1 ۰۸۸/1 (۴۰۸/1 ،۰۸4/1 ،۰/1)  (۹۴۸/۸ ،44۹/9 ،04۹/۹)  (C6) سازمان اتیعمل

 ۰14/1 ۰10/1 (۰2/1 ،۰1۴/1 ،19۰/1)  ( ۹10/۹ ،۸۰۰/2 ،2۹4/۸)  (C7) بشردوستانه یهاتیفعال

 
مسائل مشتریان  اریمع. از بیشترین اهمیت برخوردار است ۰4۹/1با وزن  محیطیزیست عوامل براساس نتایج،

حقوق جامعه با وزن  اریمع؛ در اولویت سوم ۰۸۸/1عملیات سازمان با وزن  اریمع؛ در اولویت دوم ۰9۹/1با وزن 
مسائل کارکنان با وزن  اریمع؛ در اولویت پنجم ۰۴۴/1حاکمیت شرکتی با وزن  اریمع ؛در اولویت چهارم ۰۸9/1
نرخ  قرار گرفته است. هفتمدر رتبه  ۰10/1های بشردوستانه با وزن فعالیت اریمعو در اولویت ششم  ۰۰4/1

سازگاری  ،هاسهیمقا نیو بنابرا بوده ۰/1 از ترکوچکآمده که  به دست 10۹/1انجام شده  یهاسهیمقا یناسازگار
 مناسبی دارند. 

 شاخص .است آمده به دست نتایج زیر ژهیراساس بردار وب ،حاکمیت شرکتیدر تعیین اولویت زیرمعیارهای 
در  00۸/1حقوق سهامداران  با وزن  تیشاخص رعا؛ ۰در رتبه  ۸۸/1با وزن  نفعانیروز به ذاطالعات به ستمیس

نرخ همچنین،  قرار گرفته است. 0در رتبه  ۴۴۰/1با سهامداران با وزن  تیو شفاف ییپاسخگو شاخصو  ۴رتبه 
در نتایج مطالعه ایرجی و همکاران  ها سازگار است.بنابراین مقایسه آمده، به دستناسازگاری نزدیک به صفر 

ه و از این منظر با نتایج مطالعه در آخرین رتبه قرار گرفت با سهامداران تیو شفاف ییپاسخگو( نیز شاخص ۰0۸9)
  خوانی دارد.حاضر هم
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است.  آمده به دستنتایج به شرح زیر  ،ژهیراساس بردار وب ،حقوق جامعه یارهایرمعیز تیاولو نییتعدر 
در  ۴2۰/1با وزن  اتیبه شکا ییپاسخگو شاخص؛ ۰در رتبه  09۰/1با وزن  یشاخص مالحظه مخاطرات انسان

با  انیمشتر یسازآموزش و آگاه شاخصو  ۴در رتبه ۴9/1با وزن  یو محل یمل نیقوان تیرعا شاخص؛ 0رتبه 
ها بنابراین مقایسه وآمده  به دست 1۸۹/1نرخ ناسازگاری  همچنین، ار گرفته است.قر ۸در رتبه  ۰14/1وزن 

رتبه قرار گرفته و ی در اولین مالحظه مخاطرات انسان ( نیز شاخص۰0۸۹در نتایج مطالعه عاشقی ) سازگار است.
 خوانی دارد.از این منظر با نتایج مطالعه حاضر هم

است.  آمده به دست، نتایج به شرح زیر ژهیراساس بردار و، بانیمسائل مشتر یارهایرمعیز تیاولو نییتعدر 
منصفانه و ارائه اطالعات  یابیبازار شاخص؛ ۰در رتبه  0۹۸/1با وزن  انیمشتر تیشاخص حفظ سالمت و امن

 0در رتبه ۴۰9/1با وزن  انیو ارائه خدمات مشتر یبانیپشت شاخص؛ ۴در رتبه  ۴۹۰/1با وزن  انیبه مشتر حیصح
نرخ ناسازگاری همچنین،  قرار گرفته است. ۸رتبه  در ۰20/1با وزن  انیمشتر یسازآموزش و آگاه شاخصو 

 ( نیز شاخص۰0۸۹در نتایج مطالعه عچرش و همکاران ) سازگار است.ها بنابراین مقایسه وآمده  به دست 1۴۰/1
و از این منظر با نتایج  .]۰[ در دومین رتبه قرار گرفته انیبه مشتر حیمنصفانه و ارائه اطالعات صح یابیبازار

 خوانی دارد.مطالعه حاضر هم
است.  آمده به دست، نتایج به شرح زیر ژهیبردار وراساس ، بمسائل کارکنان یارهایرمعیز تیاولو نییتعدر 

؛ ۴ر رتبه د ۴۹۸/1با وزن  یو بهداشت شغل تیامن شاخص؛ ۰در رتبه ۴40/1کار با وزن  طیمح یمنیشاخص ا
کارفرما با وزن -شاخص روابط مطلوب کارگر؛ 0در رتبه  ۰۸/1با وزن  یانسان یرویآموزش و توسعه ن شاخص

 همچنین، قرار گرفته است. 2در رتبه  ۰۴۴/1خوب با کارکنان با وزن  یروابط عموم شاخصو  ۸در رتبه  ۰۸۰/1
و همکاران  در نتایج مطالعه کاالبرس ها سازگار است.بنابراین مقایسه وآمده  به دست 12۸/1نرخ ناسازگاری 

خوانی در اولین رتبه قرار گرفته و از این منظر با نتایج مطالعه حاضر هم کار طیمح یمنیا (  نیز شاخص۴1۰۸)
  دارد.

شاخص است.  آمده به دست، نتایج به شرح زیر ژهیبردار و، زیستمحیط یارهایرمعیز تیاولو نییتعدر 
؛ ۴در رتبه  ۴۸۸/1با وزن  یاگلخانه یکاهش انتشار گازها شاخص؛ ۰در رتبه  0۹/1با وزن  یاز آلودگ یریجلوگ

در رتبه  ۰۹۸/1با وزن  داریاستفاده از منابع پا شاخصو  0در رتبه  ۰99/1با وزن  زیستمحیطحفاظت از  شاخص
در نتایج  ها سازگار است.بنابراین مقایسه وآمده  به دست 1۰9/1نرخ ناسازگاری همچنین،  قرار گرفته است. ۸

در آخرین رتبه قرار گرفته و از این منظر  داریاستفاده از منابع پا نیز شاخص  (۴1۰4) همکاران و مطالعه جیمسون
 خوانی دارد.با نتایج مطالعه حاضر هم

است.  آمده به دست، نتایج به شرح زیر ژهیبردار و راساس، بسازمان اتیعمل یارهایرمعیز تیاولو نییتعدر 
ارزش با  رهیدر زنج یاجتماع تیتعهد به مسئول شاخص؛ ۰در رتبه 04۸/1با وزن  نیبه قوان ییشاخص پاسخگو

رقابت منصفانه  شاخصو  0در رتبه  ۴0۴/1مخرب با وزن  یهاتیعدم انجام فعال شاخص؛ ۴در رتبه  ۴۸۰/1وزن 
ها بنابراین مقایسه وآمده  به دست 194/1نرخ ناسازگاری همچنین،  قرار گرفته است. ۸در رتبه  ۰04/1با وزن 

های آخرین جزء شاخص مخرب یهاتیعدم انجام فعال نیز شاخص (۴1۰4) ایونندر نتایج مطالعه  سازگار است.
 خوانی دارد.بوده و از این منظر با نتایج مطالعه حاضر هم رتبه

 آمده به دست، نتایج به شرح زیر ژهیبردار وراساس ، ببشردوستانه یهاتیفعال یارهایرمعیز تیاولو نییتعدر 
محور انسان یهاتوسعه مهارت شاخص؛ ۰در رتبه  00۸/1با وزن  یعموم یهاتیشاخص مشارکت در فعالاست. 

 شاخصو  ۴در رتبه  ۴9۴/1با وزن  یو ثروت مل هیخلق سرما شاخص؛ 0در رتبه ۴۴9/1در کار با وزن 
آمده  به دست 10۸/1نرخ ناسازگاری همچنین،  قرار گرفته است. ۸در رتبه ۰۹0/1با وزن  یاجتماع یگذارهیسرما
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 یگذارهیسرما ( نیز شاخص۰0۸۸در نتایج مطالعه پورمحمدی و نعیمی ) ها سازگار است.بنابراین مقایسه و
 خوانی دارد.بوده و از این منظر با نتایج مطالعه حاضر هم های آخرین رتبهی جزء شاخصاجتماع

ی بندرعباس با روش شرکت تولید رو راهبردیگیری معیارهای پایداری تصمیمبرای تعیین اولویت نهائی 
 )1W(در وزن معیارهای اصلی  )2W(ها براساس هر معیار مراتبی کافیست وزن شاخصفرایند تحلیل سلسله

 خواهد بود. 9دول ج صورتبهضرب شود. بنابراین اولویت نهایی معیارها 

 
 راهبردی گیریتصمیممعیارهای پایداری  یینها تیاولو .9جدول 

 رتبه وزن کلی وزن اولیه نماد زیرمعیارها وزن معیارهای اصلی

 ۰۴۰/1 حاکمیت شرکتی

 S11 00۸/1 1۸۰۴/1 4 رعایت حقوق سهامداران

 S11 ۸۸1/1 120۸/1 ۹ نفعانروز به ذیسیستم اطالعات به

 S11 ۴۴۰/1 1۴۹۸/1 ۴۰ پاسخگویی و شفافیت با سهامداران

 ۰۸9/1 حقوق جامعه

 S11 09۰/1 12۸9/1 2 مالحظه مخاطرات انسانی

 S11 ۴2۰/1 10۹۸/1 ۰۰ پاسخگویی به شکایات

 S11 ۴91/1 1049/1 ۸ رعایت قوانین ملی و محلی

 S12 ۰14/1 1۰2۸/1 ۴9 رعایت حقوق اساسی کار

 ۰9۹/1 مسائل مشتریان

 S11 0۹۸/1 1۹2۴/1 ۴ حفظ سالمت و امنیت مشتریان

 S11 ۴۹۰/1 1۸۹۰/1 9 به مشتریانبازاریابی منصفانه و ارائه اطالعات صحیح 

 S11 ۴۰9/1 104۴/1 ۰1 پشتیبانی و ارائه خدمات مشتریان

 S12 ۰20/1 1۴91/1 ۴1 سازی مشتریانآموزش و آگاه

 ۰۰4/1 مسائل کارکنان

 S21 ۰۸۰/1 1۰۹9/1 ۴2 کارفرما-روابط مطلوب کارگر

 S۸۴ ۴40/1 1002/1 ۰2 ایمنی محیط کار

 S۸0 ۰۴۴/1 1۰۸2/1 ۴4 با کارکنان روابط عمومی خوب

 S۸۸ ۴۹۸/1 10۰۴/1 ۰9 امنیت و بهداشت شغلی

 S۸2 ۰۸1/1 1۴۴2/1 ۴0 آموزش و توسعه نیروی انسانی

 ۰42/1 زیستمحیط

 S2۰ 0۹1/1 1۹۹4/1 ۰ جلوگیری از آلودگی

 S2۴ ۰۹۸/1 101۸/1 ۰4 استفاده از منابع پایدار

 S20 ۴۸۸/1 1222/1 ۸ ایگلخانهکاهش انتشار گازهای 

 S2۸ ۰99/1 10۴4/1 ۰۹ زیستمحیطحفاظت از 

 ۰۸4/1 عملیات سازمان

 S۹۰ 04۸/1 129۹/1 0 پاسخگویی به قوانین

 S۹۴ ۴0۴/1 10۸0/1 ۰۸ های مخربعدم انجام فعالیت

 S۹0 ۴۸۰/1 1029/1 ۰۴ تعهد به مسئولیت اجتماعی در زنجیره ارزش

 S۹۸ ۰04/1 1۴12/1 ۴۸ منصفانهرقابت 

 ۰10/1 های بشردوستانهفعالیت

 S9۰ 00۸/1 10۸4/1 ۰0 های عمومیمشارکت در فعالیت

 S9۴ ۴۴9/1 1۴00/1 ۴۴ محور در کارهای انسانتوسعه مهارت

 S90 ۴9۴/1 1۴9۸/1 ۰۸ خلق سرمایه و ثروت ملی

 S9۸ ۰۹0/1 1۰۹9/1 ۴۹ گذاری اجتماعیسرمایه

 
به ترسیم  0شکل  شرکت تولید روی بندرعباس در راهبردیگیری معیارهای پایداری تصمیماولویت نهایی 

 درآمده است.
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 راهبردی گیریتصمیممعیارهای پایداری اولویت نهایی  .0شکل 

 
شکل شرکت تولید روی بندرعباس مندرج در  راهبردیگیری معیارهای پایداری تصمیماز نتایج اولویت نهایی 

 یارهایمع یینها بندیتیاولو درتوان به عنوان داشبورد مدیریت شرکت تولید روی بندرعباس استفاده کرد. می 0
در  انیمشتر تیحفظ سالمت و امن نخست وی در اولویت از آلودگ یریجلوگ ،راهبردی یریگمیتصم یداریپا

ی در اگلخانه یکاهش انتشار گازهاسومین شاخص با اهمیت است.  نیبه قوان ییپاسخگو اولویت دوم قرار دارد.
 .در اولویت پنجم قرار دارد ،یمالحظه مخاطرات انسان و در نهایت،اولویت چهارم 

 
 و پیشنهادها گیرینتیجه .5

 یرو شیرا پ یاستراتژ کردیرو داریپا یرقابت یهاتیبه مز یابیدست یموفق برا یهاشرکت رانیامروزه مد
 تیداده شده و در نها صیتشخ بیبه آن بهتر از رق ییو پاسخگو یمشتر ازیکه ن یکردیدهند رویخود قرار م
 ،یاستراتژ یکارکرد اصل. شودمی اردر باز شتریخلق ارزش ب یکننده در سازمان برازیمتما یهایستگیموجب شا

 .شودیانجام م یمشتر یبرا بیاز رق شتریکار از راه خلق ارزش ب نیسازمان است و ا یبرا یرقابت تیخلق مز
در  یبازنگر ،یرقابت سازمان در بازار یو لزوم بقا انیمشتر افزایشرو به  هایخواسته ،یخارج طیمح تغییرات

 .کندیآنها را طلب م روابطاز موارد ساختارها و  یها را در جهت اصالح برخیو استراتژ تیریمد یسنت یهاروش
و خطوط  یبودن کار، هماهنگی، تخصصکارتقسیم، مراتبسلسلهبشود  میتنظ حیصح طوربه یاستراتژ کههنگامی

 .محقق خواهد شد یسازمان یاستراتژ موردنظرساختار متناسب با کار  یارتباط
محققین گذشته نیز بر صورت گرفته است.  راهبردیگیری مطالعه حاضر با محوریت پایداری در تصمیم

به پایداری را  (۴1۰4) همکاران و جیمسوناند. به عنوان مثال، تأکید کرده راهبردی گیریپایداری در تصمیم
( نیز پایداری را به ۴1۰4. ویالمیل و همکاران )اندمطرح نموده راهبردیریزی ناپذیر از برنامهعاملی جداییعنوان 

حاضر نشان داده  پژوهشاند. نتایج های عصر حاضر معرفی کردهعنوان رکن اساسی در تدوین استراتژی سازمان
. در مطالعات دیگر نیز این برخوردار است راهبردیگیری در تصمیماز بیشترین اهمیت  محیطیزیست است عوامل

( عوامل محیطی را سومین عامل ۴1۰۸) کاالبرس مل بااهمیت ذکر شده است. به عنوان مثال،میان عوا عامل در
 مربوط به پایداری شرکت ذکر کرده است.  راهبردی تصمیماتاصلی در 
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براساس نتایج اند. نیز این عامل را یکی از ارکان اصلی پایداری ذکر کرده (۴1۰4) همکاران و جیمسون
دار ربرخو راهبردیگیری از اهمیت بسیار باالیی در تصمیم ،دومین عاملئمسائل مشتریان  اریمعپژوهش حاضر، 

ه است. در د( نیز مسائل مشتری چهارمین عامل بااهمیت بو۴1۰۸و همکاران ) پژوهش کاالبرساست. در 
ویالمیل و همکاران ه در مطالع ویژهبهاین عامل  عملیات سازمان در اولویت سوم است. اریمعحاضر  پژوهش

عوامل  ترینمهمرا به عنوان  تأمیننیز عوامل تولید و ( ۴1۰4) همکاران و بوده است. لیونن مورد تأکید( ۴1۰4)
 اریمع ،حاضرپژوهش اند. در نهایت در در راستای دستیابی به اهداف پایداری معرفی کرده راهبردیگیری تصمیم

به عنوان آخرین عاملی  این عامل (۴1۰۸) در مطالعه کاالبرس گرفته است.قرار در اولویت چهارم  حقوق جامعه
 پیشنهادچندین ، حاضر براساس نتایج پژوهش که در مباحث پایداری باید به آن توجه شود، بیان شده است.

 کاربردی برای مدیران در ادامه ذکر خواهد شد. 
پیشنهاد  بندرعباس یرو دیشرکت تول یانیارشد و م رانیمدبه  زیستمحیط یارهایرمعیزدر خصوص 

های ی توسط این شرکت، به تدوین برنامهاگلخانه یکاهش انتشار گازهای و از آلودگ یریجلوگ منظوربهشود، می
حفاظت از نموده و با اتخاذ مشاوره از متخصصین زبده در این زمینه، جهت مبادرت ی زیستمحیطمشخص 

 محیطیزیستهای قادر خواهند بود از آسیب داریاستفاده از منابع پا گام بردارند. همچنین با زیستمحیط
 رانیمدبه  انیمسائل مشتر یارهایرمعیزدر خصوص  جلوگیری نموده و مواردی از این دست را کاهش دهند.

در جلب  انیمشتر تیحفظ سالمت و امنو  تأمینشود، با پیشنهاد می بندرعباس یرو دیشرکت تول یانیارشد و م
سعی در افزایش رضایت آنها  انیبه مشتر حیمنصفانه و ارائه اطالعات صح یابیبازاراعتماد آنها قدم برداشته و با 

توانند جهت رفع مسائل ، مدیران شرکت مذکور میانیو ارائه خدمات مشتر یبانیپشتداشته باشند. با وجود 
در این مسیر سبب افزایش مشتریان جدید و حفظ  انیمشتر یسازآموزش و آگاهمشتریان اقدام نموده و با ارائه 

 یرو دیشرکت تول یانیارشد و م رانیمدبه  سازمان، اتیعمل یارهایرمعیزدر خصوص  مشتریان قبلی شوند.
، سبب استقرار ارزش رهیدر زنج یاجتماع تیتعهد به مسئولو  نیبه قوان ییپاسخگوشود، با پیشنهاد می بندرعباس

 یهاتیعدم انجام فعالعملیات صحیح سازمانی شده و از طریق به بهبود این عملیات کمک نمایند. همچنین با 
  در بازار، به کسب مزیت رقابتی بپردازند. منصفانه یرقابتمحیطی و انجام  مخرب

پیشنهاد  ندرعباسب یرو دیشرکت تول یانیارشد و م رانیمدبه  ،حقوق جامعه یارهایرمعیزدر خصوص 
ی در شرکت مذکور، به حقوق جامعه و محل یملّ نیقوان تیرعای و رفع آنها، مالحظه مخاطرات انسانشود، با می

مشتریان و رسیدگی به آنها نیز قادر  اتیبه شکا ییپاسخگواحترام گذاشته و آن را رعایت نمایند. همچنین با ارائه 
نیز استقرار  کار یحقوق اساس تیرعامداری قدم بردارند. از طرفی با یبود در راستای تحقق اهداف مشتر خواهند

شرکت  یانیارشد و م رانیمدی به شرکت تیحاکم یارهایرمعیزدر خصوص  پذیر خواهد شد.امکان حقوق جامعه
، در حقوق سهامداران تیرعاو  نفعانیروز به ذاطالعات به ستمیسشود، با ارائه پیشنهاد می بندرعباس یرو دیتول

 با سهامداران تیو شفاف ییپاسخگودار تالش نمایند. همچنین با ارائه نفع و سرمایهجذب و نگهداشت افراد ذی
سازی نموده و از پیامدهای مثبت آن توانند حاکمیت شرکتی را در شرکت تولید روی بندرعباس پیادهنیز می

 بندرعباس یرو دیشرکت تول یانیارشد و م رانیمدبه  ،ل کارکنانمسائ یارهایرمعیزدر خصوص  مند گردند.بهره
برای کارکنان شاغل در شرکت مذکور، سعی در افزایش  کار طیمح یمنیاشود، با ایجاد و حفظ پیشنهاد می

آموزش و توسعه ی به همراه ارائه و بهداشت شغل تیامنراندمان کاری افراد داشته باشند. همچنین با رعایت 
بایست در شرکت تولید ی دستیابی به اهداف خرد و کالن شرکت دور از ذهن نخواهد بود. مدیران میانسان یروین

را  خوب با کارکنان یروابط عمومت گماشته و موجبات همّ کارفرما-روابط مطلوب کارگرروی بندرعباس به ایجاد 
  .آورندفراهم 
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 بندرعباس یرو دیشرکت تول یانیارشد و م رانیمدبه  ،بشردوستانه یهاتیفعال یارهایرمعیزدر خصوص 
 یهاتیفعالی، به انجام و ثروت مل هیخلق سرمای و عموم یهاتیمشارکت در فعالشود، با افزایش پیشنهاد می
نیز به تقویت این  محور در کارانسان یهاتوسعه مهارتمبادرت ورزیده و با افزایش  مذکوردر شرکت  بشردوستانه

 یهاتیفعالدر  گذارتأثیررا نیز به عنوان یک رکن مهم و  ،یاجتماع یگذارهیسرمامهم بپردازند. همچنین 
اهداف  وضوحبهگذاری اجتماعی، سازمان بایستی در بیانیه مأموریت خود سرمایه جهت  لحاظ نمایند. بشردوستانه

را بیان کرده و  یا بهبود کیفیت زندگی افراد فقیر جامعه، نیازمند جامعه، از جمله کمک به افراد نظرمورد اجتماعی
 های اجتماعی مشارکت فعال داشته باشد. این اساس در فعالیت بر

ها، پیشنهادهایی برای هایی نیز همراه بوده است که ضمن بیان برخی محدودیتاین مطالعه با محدودیت
به عنوان  ،پرسشنامه ازابزار اصلی پژوهش در این ا بیان شده است. هپژوهشگران آینده جهت رفع این محدودیت

 عات مشابهی با استفاده از روششود مطالمی لذا پیشنهاداست.  اطالعات استفاده شدهگردآوری  و اولیه در
 یبندتیو اولو ییشناسا بر تأکیدبا فقط  پژوهشاین  .گرددانجام  ایروش تئوری زمینهکیفی مانند پژوهش 

لذا به است.  انجام شده بندرعباس یرو دیدر شرکت تول یسازمان راهبردی یریگمیدر تصم یداریپا یارهایمع
و  دادهانجام  های تولیدی کشورشرکت در سایر مشابه پژوهش حاضر را شود پیشنهاد می پژوهشگران آتی

 به پژوهشگران آتی همچنین. و با یکدیگر مقایسه نمایند بررسیرا ها های آنو محدودیت تفاوت ،شباهت
مشابهی را در های پژوهشبرای معیارهای پایداری،  ۴۹111با مبنا قرار دادن استاندارد ایزو گردد، میپیشنهاد 

شود عالوه بر آن، پیشنهاد می .نماینددستاوردهای این پژوهش مقایسه  با آن راو نتایج  ها انجام دادهسایر شرکت
 آتیهای پژوهشدر  های تولیدی در شرایط تحریمی کشور،باتوجه به اهمیت مدیریت عملکرد شرکت

 قرار گیرد. ر مدیریت عملکرد موردتوجهبندی معیارهای پایداری داولویت
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