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کننده مبتنی بر  های انتخاب تأمین شاخص ارائه مدل ساختاری تفسیری از

 شرکتمسئولیت اجتماعی 

 

 ***، محمد شاه محمدی**، عادل آذر*رضا اسماعیل پور
 69/6/64تاریخ پذیرش:- 81/9/67تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 عملکرد و هستند اقتصادی و اجتماعی محیطی، زیست های نگرانی درگیر ها سازمان از بسیاری امروزه
 مسئولیت» که است تأثیری بررسی موارد، این ازجمله کنند؛ می گیری اندازه زمینه این در را کنندگان تأمین

 انتخاب ارائه مدلی جهت پژوهش، این از هدف. باشد داشته کننده تأمین انتخاب بر تواند می «شرکت اجتماعی
 موضوع خبرگان، نظر اخذ و پژوهش ادبیات مرور با. است شرکت اجتماعی مسئولیت بر مبتنی کنندگان تأمین

 اخالقی، تعهدات شهروندی، حقوق و جامعه به تعهد کارکنان، کاری شرایط سازمانی، تعهدات) بعد 4 قالب در
 برای یافته ساخت ماتریسی پرسشنامه سپس گرفت؛ قرار شناسایی مورد شاخص 84 و( محیطی زیست تعهدات

 سازی مدل از استفاده با پرسشنامه از حاصل های داده. گردید تدوین ها شاخص این بینابینی ارتباطات تعیین
تمرکز بر توسعه »شد که درنتیجه شاخص  ترسیم تعاملی شبکه یک در سطح 9 در و تحلیل تفسیری، ساختاری

 در هم به نسبت ها شاخص این وابستگی میزان و نفوذ قدرت همچنین،. در باالترین سطح قرار گرفت «پایدار
 قدرت ماتریس در شاخص پرنفوذترین ها یافته طبق. گرفت قرار موردبررسی وابستگی،-نفوذ قدرتِ ماتریس

 تحقق لذا است؛ «کنندگان تأمین به اجتماعی مسئولیت با مرتبط های آموزش ارائه» شاخص وابستگی،-نفوذ
 نگرش، این با باید می شرکت و هاست آن آموزش درگرو کنندگان تأمین انتخاب در شرکت اجتماعی مسئولیت

 .نماید طراحی کنندگان تأمین به اجتماعی مسئولیت آموزش مبنای بر را خود درازمدت های برنامه

 سازی ساختاری تفسیری کننده، مدل مسئولیت اجتماعی شرکت، انتخاب تأمین :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 عملکرد با را اجتماعی مسائل ادبیاتی که میزان در تدریجی افزایش یک اخیر، یها سال در

(. 6،6776؛ کروس 8،6771دارد )کارتر کند، وجود یمشرکت مرتبط  پایداری و اقتصادی

 دارند که ( بر این نکته تأکید8668) 4( و وود8614) 7(، وارتیک و کوچران8646) 3کارول

شرکت  اجتماعی عملکرد مهم بعد یک ها آن متقابل به پاسخ و اجتماعی مسائل شناسایی

 عملکرد تاکنون پژوهش مشخصی در خصوص ارتباط بینها  تالش این است. اگرچه باوجود

 ابعاد در ادبیات ندارد؛ بیشترین بررسی وجود ینتأم زنجیره ادبیات در اقتصادی و اجتماعی

؛ 6788پایدار بوده است )کارتر، ینأمت زنجیره ادبیات در آن عملکرد نتایج و اجتماعی

 ین نبوده است.تأممدیریت زنجیره  کدام مبتنی بر مسئولیت اجتماعی و ( و هیچ9،6786اشبی

 مابین فی بینش منجر به یک ندرت ین بهتأم زنجیره در مسئولیت اجتماعی ٔ  درزمینه پژوهش

دهنده  این موضوع نشانعملکرد شده است.  نتایج ین وتأم زنجیره اقدامات اجتماعی، مسائل

به ین نیاز به کاوش سیستماتیک برای تأماجتماعی و مدیریت زنجیره  این است که مسئولیت

ین تأمیر مسئولیت اجتماعی در زنجیره تأثسازی، ایفای نقش و  آوردن بینش جهت پیاده دست

 تحلیل و مرور ادبیات با ارائه یک مدل شکاف و این به رسیدگی پژوهش این دارد. هدف

 ین هست.تأمزنجیره  در مسئولیت اجتماعی ٔ  درزمینه بحث وها  چالش

 و اهمیت آن مسئله بیان

کننده  تأمین بهترین انتخاب و شناسایی ین،تأم زنجیره مدیریت در اقدامات ترین یدیکل از یکی

 ینتأم را صرف خود زمان از درصد 97 تولیدکنندگان که ای گونه (؛ به4،6771است )بایزیت

 به مربوط تولیدی های ینههز از درصد 47 اینکه بعالوه. کنند یم قطعات و اجزا اولیه، مواد
 

1- Carter 

2- Krause 

3- Carroll 

4- Wartick & Cochran 

5- Wood 

6- Ashby 

7- Bayazit 
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 ایجاد وکننده  تأمین اصولی انتخاب بنابراین (.8367شفیعی،) شود یم خدمات و کاال خرید

 بر اثرگذار عوامل شناسایی همچنین و خریدار وکننده  تأمین میان پایدار و مناسب روابط

 ینتأم زنجیره مدیریت برای موفقیت عامل تواند یها م آن روابط میزان و ینتأم زنجیره عملکرد

 (.8363رحیمیان،)باشد 

 و هستند اقتصادی و اجتماعی محیطی، زیست های ینگران درگیرها  سازمان از بسیاری امروزه

 حال با این .(6783، 8کنند )گویندان یم گیری اندازه زمینه این در راکنندگان  تأمین عملکرد

 بین روابط محققان هنوز که دارد وجودکنندگان  تأمین انتخاب با رابطه در شماری بی مباحث

 تواند می که است تأثیری بررسی موارد، این ازجمله. اند نداده قرار موردبررسی را آن

 «شرکت اجتماعی مسئولیت» عنوان به آن از که ها شرکت بشردوستانه و اجتماعی های فعالیت

 مفهومی اجتماعی (. مسئولیت6،6783باشد )کولز داشتهکننده  تأمین انتخاب بر کنند می یاد

 که اثراتی برابر در پذیری مسئولیت طریق از را جامعه منافع و مصلحت ها سازمان که است

 و جامعه سهامداران، کارمندان، کنندگان، تأمین کنندگان، توزیع مشتریان، بر هایشان فعالیت

 قانونی الزامات از تر گسترده تعهد این. دهند می قرار موردتوجه گذارد، می شان عملیاتی محیط

 برای را مفیدی های گام ها سازمان آن در که است اجتماعی مقررات از کردن پیروی برای

 (.8367امیدوار،)گیرند  می عهده بر ذینفعان دیگر و مشتریان کارکنان، زندگی کیفیت بهبود

 نیازها  شرکت اخیر، یها سال در اجتماعی و محیطی زیست های مسئولیت از آگاهی افزایش با

 خرید و تولید برای خود های گیری تصمیم در سنتی معیارهای بر عالوه ها آن هردوی ادغام به

 و کربن انتشار مانند معیارها از جدیدی نوع گرفتن نظر در به شروعها  شرکت از بسیاری. دارند

راه بالقوه  یک(. 3،6786)ونگ اند کننده نموده تأمین انتخاب برای اجتماعی مسئولیت انطباق

های تابع  مؤثر برای مدیریت خطی مشی مسئولیت اجتماعی، ایجاد ارتباط نزدیک بین فعالیت

  .(6783)گویندان، کننده است  طور مثال در انتخاب تأمین خرید به
 

1- Govindan 

2- Coles 

3-Wong  
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 شرکت در راکننده  تأمین انتخاب بر اجتماعی تمسئولی تأثیر موضوع دارد قصد این پژوهش

 است، استان صنعتی واحدهای ترین بزرگ از یکی که گیالن؛ استان برق نیروی توزیع

 پیشرو صنعتی واحدهای ازجمله گیالن استان برق نیروی توزیع شرکت. دهد قرار موردبررسی

 به را بسیاری های پروژه زمینه این در واست  اجتماعی مسئولیت های فعالیت انجام ینهزم در

 هدف .برگزیده شود پژوهش انجام برای شرکت این تا شد سبب که است رسانیده سرانجام

 اجتماعی پذیری مسئولیت که بیابیم ها پرسش این برای منطقی و معقول پاسخی که است آن

 بین ٔ  رابطه باشد؟ داشته اثرکننده  تأمین انتخاب روی بر تواند می اندازه چه تاها  شرکت

 انتخاب بر اجتماعی مسئولیت تأثیر و چیست؟کننده  تأمین انتخاب و اجتماعی مسئولیت

 است؟  اندازه چه تاکننده  تأمین

 پیشینه پژوهش

 مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت

ی هاتیولئمس یپاسخگو که دارد انتظار هاشرکت از جامعه( 6787) 8از دیدگاه کریستوفر

دارد که  می ( بیان6783) 6کاستا)(. 6786)کریستوفر، باشند جامعه و شاننفعانیذ قبال درخود 

 شود،ینم یاقتصاد ابعاد و وکارکسبی، تجار مسائل شامل تنهاها، شرکت درواقع مسئولیت

 مضر اثرات هرگونه حذف ای رساندن حداقل به قصد به را یطیمحستیز و یاجتماع امور بلکه

را  جامعه کل به تینها در و مختلف یهاگروه ،مردم به یسودرسانو حداکثر  نمودن  جامعه بر

 (.6783)کاستا، ردیگیبرم در زین

 ها شرکت اجتماعی کند: مسئولیت می امیدوار مسئولیت اجتماعی شرکت را اینگونه تعریف

 تأثیر تحت را که جامعه هایی فعالیت پیامدهای به پاسخگویی در شرکت مسئولیت یعنی

 است. شرکت ذینفعان همه و دربرگیرنده است کلی اینجا در از جامعه دهد. منظور می قرار

 همه منافع خود، عملیات اجرای و ها فعالیت انجام و تصمیمات اتخاذ در باید شرکت

 (.8367بگیرد )امیدوار،  نظر در را نفعان ذی
 

1- Christopher 

2 -Costa 



 74 ...های توسعه برای ارزیابی و انتخاب سبد پروژه روش جدیدیک  ارائه

 

 مسئولیت اجتماعی در زنجیره تأمین

هاای   مهم در سال کار عنوان یک به در مدیریت زنجیره تأمین اجتماعی مفهوم مسئولیت تلفیق

هااااا مایاااال   شاااارکت ( بساااایاری از6771) 8از نظاااار ساااایلیبرتی . اخیاااار بااااوده اساااات  

محیطی هساتند   زیستو اجتماعی  های خواسته رسیدگی به منظور به پایدار اقدامات اجرای به

هاا   (. شارکت 6،6771شاود )سایلیبرتی   مای و این فرایند اغلب باا مادیریت زنجیاره تاأمین آغااز      

توانند از سه ابزار مدیریت جهت اتخاذ اصول مسئولیت اجتماعی باا شارکای زنجیاره تاأمین      می

کنناده   (. این ابزارها عبارتند از: ایجاد الزامات مکتوب برای تأمین3،6774استفاده نمایند )مارتال

 طریاق  از کنناده  تاأمین  آگااهی  باه  کو کما  کننده (، نظارت بر عملکرد تأمین6771)سیلیبرتی،

 (.6771؛ سیلیبرتی،6774اجتماعی )مارتال، مسئولیت مورد در آموزش

 مسئولیت مانند هایی از ایده محققان تأمین، به زنجیره مربوط اجتماعی های ویژگی تعمیم برای

( 6788) 7طور مثال آگرون اند. به کرده استفاده خرید اجتماعی مسئولیت و لجستیک اجتماعی

 زنجیره مدیریت موفقیت برای راهکارهایی و های نمونه فرانسوی، شرایط با استفاده از داده

 ارائه نمود. پایدار تأمین

 ( سعی6787( و وود )8614) 9(، واتریک و کوچران8613) 4بسیاری از محققین مانند استرند

CSP) ها شرکت اجتماعی عملکرد مدل مختلف های جنبه توضیح و در تثبیت
 شامل که( 7

اند.  ، نمودهاستابتکاراتی  چنین نتایج و وکار کسب پاسخگویی اجتماعی، مسائل شناسایی

 ظهور شاهد که 8617 دهه اوایل از آزاد تجارت مفهوم و شدن یجهانبا  CSP اهمیت

 .است یافته یشافزابود،  تأمین زنجیره در محیطی زیست و اجتماعی های پیچیدگی
 

1- Ciliberti 

2- Ciliberti 

3- Martela 

4-Ageron 

5- Strand 

6- Watrick & Cochran 

7- Corporate Social Performance 
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 وجود ذینفعان بهره برای  مسئولیت اجتماعی منافع در توجهی قابل افزایش اخیر های سال در

 زنجیره در مسئولیت اجتماعی گرفتن مورد در نظر ( در6774) 8داشته است. مورفی و پوئیست

 مرزهای را به اجتماعی مسائل که مسئولیتی کلی رویکرد یک ها اند. آن توضیح داده تأمین

( اهمیت 6776) 6کردند. کارتر و جنینگز کند، پیشنهاد اضافه می تأمین زنجیره اقتصادی سنتی

داری بین  یمعنها ارتباط  مسئولیت اجتماعی را در تصمیمات زنجیره تأمین نشان دادند. آن

 (.3،6787کننده و عملکرد مسئولیت اجتماعی یافتند )یاور تأمین

 موضوع ن یکعنوا همچنان به اجتماعی تعریف شفاف، مسئولیت یک فقدان علیرغم

؛ 7،6779محققینی مانند )مالونی و براون توسط تالش چندین و مانده یباق زیاد بسیارموردعالقه 

طور  شده است که به ( انجام9،6787؛ اشنایدر و اشورک4،6776الرسن-اندرسون و اسکیوت

آمیزی، مسئولیت اجتماعی شرکت را در زنجیره تأمین با تمرکز روی مسائل اجتماعی  یتموفق

 (.6787تلفیق کردند )یاور،

 اضافه تأمین زنجیره را به( 8643) دیویس اجتماعی مسئولیت تعریف 4اسپنس و بورالکیس

 ای گسترده ای زنجیره»چنین تعریف کردند:  تأمین را این زنجیره در اجتماعی مسئولیت و نموده

 حقوقی و فنی اقتصادی، محدود الزامات از فراتر مسائلی و پاسخگو بودن به گرفتن نظر با در

 دستاوردهای همراه به( محیطی زیست و) اجتماعی منافع رساندن انجام به برای تأمین زنجیره

 درک در تواند می و آن استدنبال  به تأمین زنجیره در عضو هر که سنتی اقتصادی

کمک کند  اجتماعی مسائل به اشاره برای تأمین زنجیره توسطاتخاذشده  های استراتژی

 (.1،6776)اسپنس و بورالکیس

 
 

1 Murphy & Poist 
2- Carter & Jennings 

3 -Yawar 

4- Maloni & Brown 

5-Skjoett-Larsen 

6- Schneider & Schwerk 

7- Spence & Bourlakis 

8- Spence & Bourlakis 
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 کننده تأمین انتخاب و شرکت اجتماعی مسئولیت

 بر فعلی تأکید اما شدند، می انتخاب اقتصادی عوامل با توجه به تنها کنندگان تأمین ازاین، یشپ

 است. در داده انتقال پایداری به سوددهی از را تمرکز محیطی زیست و اجتماعی های دغدغه

اما امروزه  است شده تبدیل تری پیچیده به روند کننده تأمین فرایند انتخاب اخیر های سال

 عوامل و غیردولتی های سازمان و دولتی های انجمن مشتریان، کارکنان، فشارهای سهامداران،

 ( بیان6783) 8زو واجب شده است. ای شیوه عنوان به پایدار کننده تأمین انتخاب منجر به دیگر

انجام  برای تالش ها در شرکت از بسیاری کننده تأمین انتخاب باالی اهمیت به توجه دارد با می

کنند  می انتخاب پایدارشان را های شیوه اساس را بر کنندگان تأمین مسئولیت اجتماعی خود،

 (. 6783)زو،

 های نگرانی مشتریان، و سهامداران غیردولتی، های فشارهای سازمان به توجه با امروزه

از  .است شده گنجانده شرکت انتخاب معیارهای اصلی در اولویت یک عنوان به محیطی زیست

 محیطی زیست فرایندهای منتخب،کننده  تأمین که دارد انتظار ( شرکت6774) 6دیدگاه رائو

 آلودگی و کنترل های مکانیسم اندازی راه و نصب ضایعات، کاهش های روش اجرای مانند

 (.6774زیست را به انجام برساند )رائو، محیط با سازگار مواد با خطرناک خام مواد جایگزینی

 چارچوب مفهومی تحقیق

در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان مبتنی بر مسئولیت اجتماعی 

انتخاب تامین های ابعاد و شاخص ، با بررسی ادبیات موضوع شرکت پرداخته شده است.

تعیین و روابط بینابینی شاخص خبرگانبا مشارکت  شرکتمسئولیت اجتماعی  کننده مبتنی بر

مدلسازی ساختاری تفسیری  ک مدل یکپارچه با استفاده از تکنیکیهای مذکور در قالب 

 آورده شده است: شکل یکمفهومی تحقیق در  چارچوب. (6ترسیم شده است )شکل 

 
  
 

1- Xu 

2- Rao 
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 مفهومی تحقیق . چارچوب1شکل 

 پژوهش یها سؤال

 دهد: یمی زیر پاسخ ها سؤالپژوهش به  این

 تیمسئولکننده مبتنی بر  انتخاب تأمین های شاخصبندی میان  . روابط مفهومی و سطح8

 در شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن چگونه است؟سازمان  یاجتماع

 از: ی فرعی پژوهش عبارتندها سؤال

در سازمان  یاجتماع تیمسئولکننده مبتنی بر  انتخاب تأمین های شاخص وابعاد  .8

 کدامند؟شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن 

سازمان در  یاجتماع مسئولیت بر یمبتن کننده تأمینانتخاب  های شاخص نیروابط ب .6

 چگونه است؟ النیبرق استان گ یروین عیشرکت توز

سازمان در  یاجتماع تیبر مسئول یمبتن کننده تأمینانتخاب  های شاخصبندی  سطح .3

 چگونه است؟ النیبرق استان گ یروین عیشرکت توز

 شناسی پژوهش روش

کاربرد نتایج  قصد بهکه  بوده و به دلیل این 8گرایی مبنای پارادایم اثباتاین پژوهش بر 

هدف  شود، ازلحاظ نوع و یممسئله خاص متداول در سازمان انجام  برای حل هایش یافته

بوده؛ توصیفی  تحلیلی-، توصیفیها دادهی آور جمعباشد. از جنبه روش  یمکاربردی  پژوهش،

کند و یا برای وقوع رویدادها  ینمی کار دستآن، متغیرها را  است زیرا پژوهشگر در اجرای
 

1- Positivism 

ت یمسئول یهاان شاخصین روابط مییتع

 یکرد مدلسازیبا استفاده از رو یاجتماع

 یریتفس یساختار
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 گرفت، ینمگونه مشاهده یا تحلیلی نیز انجام  ، اگر هیچدرواقعآورد.  ینمشرایطی را به وجود 

افتادند. تحلیلی است، زیرا پژوهشگر با  یمشوند، اتفاق  یموقایعی که مشاهده و توصیف 

(. به دلیل 8366و همکاران،  منطقی دست یابد )آذر تواند به نتایج یمی کاف یرغاطالعات 

جامعه  های یصهخصپژوهشگر با استفاده از پرسشنامه سعی در توصیف نگرش، افکار یا  آنکه

در  مؤثراز شناسایی عوامل  پس پژوهشگر این پژوهش، باشد. در می نوع کمی پژوهش از داشته،

 مربوطه، خبرگان نظر ازیری گ بهره مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت با کنندگان تأمینانتخاب 

ی و تفسیر روابط مفهومی بند سطح برای( ISMتفسیری ) سازی ساختاری تکنیک مدل

 است. کاربرده بهمذکور در شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن  های شاخص

 ماهیت پژوهش، به توجه با که دارد وجود متعددی های روش پرسشنامه روایین تعیی برای

در انتخاب  مؤثراستخراج عوامل  شد؛ بدین ترتیب پس از استفاده "روایی محتوا"روش  از

ادبیات موضوع، با استفاده از  روش  از مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت کنندگان تأمین

 با نظرخواهی از اساتید دانشگاهی 6اکسل گسترده در صفحه یا پرسشنامه و تنظیم 8کیوسرت

دستیابی  برای پژوهش های شاخص عنوان به از ادبیات جهت تعیین عوامل برگرفته این حوزه

استفاده شده  3پس آزمون -برای سنجش پایایی از روش آزمونبه روایی محتوایی استفاده شد. 

و پرسشنامه دو هفته بعد مجدداً برای اساتید دانشگاهی و تعدادی از خبرگان با تجربه در 

ها، از هفتاد درصد شرکت مورد نظر ارسال گردید تا اطمینان حاصل شود که همبستگی پاسخ

 بیشتر باشد.

ر از نف 84 ازنظرها  بندی آن ، روابط و سطحها شاخصدر پژوهش حاضر جهت شناسایی 

 قرار بهخبرگان حوزه پژوهش در دو مرحله استفاده شد. مراحل و جامعه تحقیق این پژوهش 

 باشند: یمزیر 

و مشاور  راهنمانفر از اساتید دانشگاهی حوزه پژوهش شامل نویسندگان، اساتید  1. تعداد 8

سخگو ها و نویسندگان مقاالت. مالک خبرگی در این مرحله مشروعیت تخصصی پا نامه پایان
 

1- Q-Sort 

2- Excel 

3- Test – Retest 



 69، زمستان 74، شماره پانزدهمسال  –مطالعات مدیریت صنعتی  47

 

بوده است؛ با توجه به خبره مبنا بودن پژوهش، دانش و تجربه پاسخ دهندگان برای یک 

 قضاوت منطقی، کافی و مناسب بود. 

نفر از مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن در ارتباط با موضوع پژوهش.  4. تعداد 6

انتخاب تامبن کننده و مالک خبرگی در این مرحله درگیری پاسخ دهندگان در موضوع 

 آشنایی فرد پاسخگو با مقوله مسئولیت اجتماعی شرکت بود.

در  مؤثری ساختاری تفسیری با سنجش روابط میان عوامل ساز مدلتکنیک ، پژوهشن ای در

 منظور به دو دوبه صورت بهمبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت  کنندگان تأمینانتخاب 

 یساز مدلاست.  کاررفته بهپژوهش  های شاخصن مابی مفهومی روابطن تعیی و بندی سطح

 مناسب روش یک و کند می کمک عناصر درونی روابط تشخیص ساختاری، در تفسیری

 بندی اولویت به تواند می همچنین. باشد می دیگر عناصر بر عنصر یک تأثیر وتحلیل تجزیه برای

 اجرای برای مدیران به شایانی بسیار کمک که کند اقدام سیستم یک عناصر سطح تعیین و

 باشد می تفسیری دلیل این به ISM تکنیک (.8363مشبکی،) باشد می شده طراحی روش بهتر

 در یکدیگر با چگونه و عوامل کدام کندمشخص می و بوده گروهی قضاوت یک امر این که

 آمده بدست روابط از ای مجموعه از کلی ساختار یک چراکه است ساختاری باشند؛ ارتباط

 باشد می سازی مدل نوع یک روش این نهایت در و شود؛ می استخراج مختلف عوامل بین در

 مدل، یک در شده، ترسیم کلی ساختار نیز و عوامل بین شده شناسایی خاص روابط چراکه

 آن روش این های منطق ترین اصلی از یکی (.8366فیروزجائیان،) شود می عرضه و سازی پیاده

 از دارند عناصر سایر بر بیشتری اثرگذاری سیستم یک در که عناصری همواره که باشد می

 از ساختاری آید، می بدست متدولوژی این از استفاده با که مدلی. برخوردارند باالتری اهمیت

 به الگویی که دهد می نشان را مطالعاتی حوزه یا سیستم یک پیچیده، موضوع یا مسئله یک

 " تفسیری ساختاری سازی مدل" طورکلی به (.8،6779)فیصل باشد می شده طراحی دقت

 ای گونه به را سیستم و نموده پذیر امکان را سیستم پیچیدگی بررسی که است تکنیکی

 تفسیری، ساختاری سازی مدل فرایند. باشد درک قابل سادگی به که کند می ساختاردهی
 

1- Faisal 
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 راستای در آشکار و روشن های مدل به را ها سیستم از مبهم و شفاف غیر ذهنی های مدل

 آن بودن درک قابل به توان می روش این مزایای ازجمله. نماید می تبدیل سودمندی اهداف

 کاربران، از شماریبی گستره برای آن یکپارچگی کاربران، از شماری بی گستره برای

 و پیچیده های سیستم مطالعه در آن کاربرد قابلیت و خبرگان نظرات ترکیب در آن یکپارچگی

شامل شش تفسیری  ساختاری یساز مدلروش (. 8366آذر،) نمود اشاره متنوع اجزای دارای

مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان  در کامل طور به این مراحل که بوده مرحله

 شده است. های پژوهش آمده، انجام گیالن و به ترتیبی که در بخش یافته

 های پژوهش یافته

 مرتبط با مسئله یرهایمتغ ییگام اول: شناسا

عامل  47مسئولیت اجتماعی در زنجیره تأمین،  ٔ  درزمینه موجود ادبیات گسترده مرور با

کننده مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت شناسایی شد. برای حذف اثر  جهت انتخاب تأمین

موارد و رسیدن به فهرست پوشانی برخی از  مشکالت احتمالی ناشی از تعاریف نزدیک و هم

رو  ( استفاده گردید. ازاینQ-Sortتر اما موردتوافق خبرگان از روش کیوسرت  ) کوچک

نفر از  1شده در صفحه گسترده اکسل تهیه شد. سپس از  عامل شناسایی 47ابتدا فهرستی از 

نویسندگان ها و  نامه و مشاور پایان راهنماخبرگان حوزه پژوهش که شامل نویسندگان، اساتید 

مورد،  47ایشان هر یک از  ازنظرمقاالت بودند، درخواست شد تا مشخص کنند که آیا 

شوند یا خیر. سپس  یممبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت شناخته  کننده تأمینشاخص انتخاب 

 94قبول سطح  درصد توافق خبرگان برای هرکدام محاسبه شد. برای رسیدن به روایی قابل

 اند کرده اشاره( به آن 6774و همکارانش ) 8ر نظر گرفته شد که لیدرصد توافق د

درصد  94شاخص با توافق باالی  84عامل مورد ارزیابی،  47یجه از درنت(. 8368)اژدری،

 آمده است. 8خبرگان تعیین شدند که در جدول شماره 

 

 
 

1- Li 
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 با روش کیوسرت شده استخراج های شاخص و ابعاد: 1جدول 

 شاخص بعد

 سازمانیتعهدات 

 (8،6784کنندگان )تکین تأمینبه  یاجتماع یتمسئول با تبطمر های آموزشارائه . 8

)حیدرزاده و  المللی در محصوالت شرکت. به کار بستن استانداردهای ملی و بین6

 (6،6783رهپیما

طور کامل با در نظر گرفتن رضاایت مشاتریان و ساود     . فراهم ساختن اطالعات به3

  (6783؛ حیدرزاده و رهپیما،6786کارکنان )گالبرت،شرکت توسط 

 شرایط کاری

 کارکنان

. ایجاد شرایط مناسب کار و زندگی بهتر از قبل برای پیشرفت شخصی کارکنان 7

 (6783)حیدرزاده و رهپیما،

کنندگان  تأمینکارکنان مشغول به کار در  های برابر به فرصتارائه  . اطمینان از4

 (6784)تکین،

 تعهدات اخالقی

 روندخصوص در  )به کنندگان تأمیناز  یرهو غ یگانخدمات را یا،هدا . نپذیرفتن9

 (6784)تکین، (کننده تأمین انتخاب

)حیدرزاده و . احترام به حقوق مشتریان با در نظر گرفتن حقوق سهامداران 4

 (6783رهپیما،

  (6784)تکین، بطغیر مرت به افراد کنندگان تأمیناطالعات . عدم ارائه 1

 

 

 تعهدات

 محیطی زیست

 ( 3،6787زیست )کومار . کاهش آلودگی محیط6

 (6784)تکین، بندی بسته یبرا یافتیو استفاده از مواد باز یدخر. 87

 ضایعاتخصوص  )به یعاتدر کاهش ضا کنندگان تأمین یقو تشو یتحما. 88

 (6784)تکین،خطرناک( 

 (6783)گویندان، 87777محیطی ازجمله ایزو  زیستهای  نامه . داشتن گواهی86

تعهد به جامعه و 

 حقوق شهروندی

های مسئولیت اجتماعی و انجام امور خیریه . مشارکت در پروژه83

 (6783؛ حیدرزاده و رهپیما،7،6787)اسمالنبورگ

 (6784)تکین،ی های همگان و آموزش یورزش های فعالیتاز  یتحما. 87

 (6783)حیدرزاده و رهپیما،. تمرکز بر توسعه پایدار 84
 

1- Tekin 

2- Heidarzadeh & Rahpeima 

3- Kumar  

4- Smallenburg 
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کارگیری کارکنان زیر  معضالت اجتماعی )شامل حقوق شهروندی، عدم به .89

یت، در نظر اقل سن قانونی، ساعت کار زیاد، حقوق برابر کارکنان زن، حقوق

 (8،6787گرفتن معلولین و ...( )کومار

صورت کامل و منظم  ها و عمل به سایر تکالیف قانونی به . پرداخت مالیات84

 (6783)حیدرزاده و رهپیما،

 

 2تعاملی ساختاری خود ماتریس تشکیلگام دوم: 

کارگیری  دو و زوجی، با به صورت دوبه های پژوهش به در این مرحله روابط بین شاخص

 مورد تحلیل قرار گرفت و «منجر به»مفهومی  سازی ساختاری تفسیری و استفاده از رابطه مدل

 پرداختند. متغیرها بین روابط تعیین به زیر نمادهای از استفاده با خبرگان

Vیعنی شاخص : i به j شود؛ منجر می Aیعنی شاخص : j به i شود؛ منجر می 

Xدوطرفه؛ تأثیر دادن نشان : برای O: شاخص؛ دو بین رابطه وجود عدم برای نشان دادن 

 از با استفاده ها آن مقایسه و پژوهش های شاخص و ابعاد از ساختاری تعاملی-خود ماتریس

 4 توسط ماتریس این .(8366و همکاران، است )آذر شده تشکیل مفهومی روابط حالت چهار

 از ماتریس جدول .تکمیل گردید نفر از مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

اند. نتایج در جدول  داده اختصاص خود به را بیشترین تکرار که شده تشکیل هایی عالمت

 شده است. ( نشان داده6)

  
 

1- Kumar  

2- Structural Self Interaction Matrix 
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 یساختار یس خودتعاملیماتر :2جدول 

 84 89 84 87 83 86 88 87 6 1 4 9 4 7 3 6 8 اولی

8  V V V O O V V V V V V V V X V V 

6   V V V O X V V V V V V O A X V 

3    X A V A A A A A A X V A A O 

7     A V A A A A A A X V A A X 

4      V A A A X A O V V A A V 

9       A O O A A A A X A O A 

4        V V V V V V V A X V 

1         X V X X V V A A V 

6          V X X V V A A V 

87           A A V V A A V 

88            X V V A O O 

86             V V A A V 

83              V O A X 

87               A A A 

84                V V 

89                 O 

84                  

 1هیاول یس دسترسیل ماتریگام سوم: تشک

)صفر و  یارزش دو سیماتر به یک یساختار یس خود تعاملیل ماتریه از تبدیاول یس دسترسیماتر

 چهارگانه جدول ینمادها جای بهاعداد صفر و یک  ینیگزیمنظور جا . بهگردد ییک( حاصل م

 :گیرند یقرار م مورد استفادهر ین زیقوان اولیه، دسترسی ماتریس استخراج برای، (6)

 ساختاری خودتعاملی ماتریس ( درj ستون و i سطر تالقی ( )محلi , jورودی ) که درصورتی

V ،در باشد ( ورودیi , jدر ) در و یک دسترسی اولیه، ماتریس ( ورودیj , iصفر ) قرار 
 

1- Initial Reachability Matrix 
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 شود. می داده

 در (i , j) ورودی در باشد، A ساختاری خودتعاملی ماتریس ( درi , j) ورودی که درصورتی

 شود. می داده قرار ( یکj , i) در ورودی و صفر دسترسی اولیه، ماتریس

 در (i , j) ورودی در باشد، X ساختاری خودتعاملی ماتریس ( درi , j) ورودی که درصورتی

 شود. می داده قرار ( یکj , i) در ورودی و یک دسترسی اولیه، ماتریس

 در (i , j) ورودی در باشد، O ساختاری خودتعاملی ماتریس ( درi , j) ورودی که درصورتی

 .شود می داده قرار ( صفرj , i) در ورودی و صفر دسترسی اولیه، ماتریس

و  شود )آذر می داده قرار اولیه یک دسترسی ماتریس ورودی در باشد i=j که درصورتی

 .( آمده است3نتایج در جدول ) .(8366همکاران، 
 ها شاخصه یاول یس دسترسیماتر :3جدول 

 84 89 84 87 83 86 88 87 6 1 4 9 4 7 3 6 8 ها شاخص

8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
6 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 

3 7 7 8 8 7 8 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 

7 7 7 8 8 7 8 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 

4 7 7 8 8 8 8 7 7 7 8 7 7 8 8 7 7 8 
9 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 

4 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 

1 7 7 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 
6 7 7 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 

87 7 7 8 8 8 8 7 7 7 8 7 7 8 8 7 7 8 
88 7 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 
86 7 7 8 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 
83 7 7 8 8 7 8 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 

87 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 

84 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 
89 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 7 

84 7 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 
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 1نهایی دسترسی ماتریس جادیگام چهارم: ا

 صورت شود. بدین برقرار آن درونی سازگاری باید آمد، دست به اولیه دسترسی ماتریس ازآنکه پس

 ارتباط در باهم( i,kآنگاه ) باشند؛ داشته رابطه باهم (j,kنیز ) و باشند در ارتباط باهم (i,j) اگر که

 نشان نیز متغیر هر وابستگی میزان و نفوذ قدرت ماتریس این در(. 8366و همکاران،  )آذرهستند 
 در که دهند یم نشان ،اند گرفتهعالمت *  اعدادی که و آمده( 7) جدول درج نتای .است شده داده

 .اند شده یک عدد به تبدیل سازگاری از پس و بوده صفر اولیه دسترسی ماتریس
 یینها یس دسترسیماتر :4جدول 

 قدرت نفوذ 84 89 84 87 83 86 88 87 6 1 4 9 4 7 3 6 8 شاخصها

8 8 8 8 8 *8 *8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 84 
6 7 8 8 8 8 *8 8 8 8 8 8 8 8 *8 7 8 8 84 
3 7 7 8 8 7 8 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 

*8 9 
7 7 7 8 8 7 8 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 9 
4 7 7 8 8 8 8 7 7 7 8 7 7 8 8 7 7 8 1 
9 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 6 
4 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 84 
1 7 7 8 8 8 *8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 86 
6 7 7 8 8 8 *8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 86 

87 7 7 8 8 8 8 7 7 7 8 7 7 8 8 7 7 8 1 
88 7 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 *8 86 
86 7 7 8 8 *8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 86 
83 7 7 8 8 7 8 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 9 
87 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 6 
84 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 *8 8 8 8 8 84 
89 7 8 8 8 8 *8 8 8 8 8 *8 8 8 8 7 8 *8 84 
84 7 7 *8 8 7 8 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 9 

 میزان 

 وابستگی
6 4 84 84 88 84 4 6 6 88 6 6 84 84 6 4 84 

- 

 

1- Final Reachability Matrix 
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 ها شاخص بندی سطح و روابط تعیین :گام پنجم

 ورودی و یها مجموعه تعیین از پس دسترسی نهایی، ماتریس از استفاده با گام، این در

 . آید یم به دست موانع از هر یک برایها  مجموعه این اشتراک خروجی،

ها اثر  هایی است که بر آن مجموعه خروجی یک شاخص شامل خود آن شاخص و شاخص

 شناسایی است. ی موجود در سطر مربوطه قابلها "8"گذارد که با  می

ها اثر  هایی است که از آن مجموعه ورودی یک شاخص شامل خود آن شاخص و شاخص

 شناسایی است. ی موجود در ستون مربوطه قابلها "8"که با  پذیرد می

ها برای هر یک از متغیرها تعیین  های ورودی و خروجی، اشتراک آن پس از تعیین مجموعه

ها کامالً مشابه باشند، در باالترین  شود. متغیرهایی که مجموعه خروجی و مشترک آن می

منظور یافتن اجزای  گیرند. به میمراتب مدل ساختاری تفسیری قرار  سطح از سلسله

دهنده سطح بعدی سیستم، اجزای باالترین سطح آن در محاسبات ریاضی جدول  تشکیل

شوند و عملیات مربوط به تعیین اجزای سطح بعدی مانند روش تعیین اجزای  مربوط حذف می

دهنده کلیه  شود که اجزای تشکیل شود. این عملیات تا آنجا تکرار می باالترین سطح انجام می

 یشاخصها ی( سطح بند4جدول ) (.8366سطوح سیستم مشخص شوند )آذر و همکاران، 

 .دهد می پژوهش را نشان
 ها بندی شاخص سطح :5جدول 

 شاخص تکرار
مجموعه 

 خروجی
 مجموعه ورودی

مجموعه 

 مشترک
 سطح

 اول
9 9،87 8،6،3،7،4،9،4،1،6،87،88،86،83،87،84،89،84 9،87 8 

87 9،87 8،6،3،7،4،9،4،1،6،87،88،86،83،87،84،89،84 9،87 8 

 دوم

3 3،7،83،84 8،6،3،7،4،4،1،6،87،88،86،83،84،89،84 3،7،83،84 6 

7 3،7،83،84 8،6،3،7،4،4،1،6،87،88،86،83،84،89،84 3،7،83،84 6 

83 3،7،83،84 8،6،3،7،4،4،1،6،87،88،86،83،84،89،84 3،7،83،84 6 

84 3،7،83،84 8،6،3،7،4،4،1،6،87،88،86،83،84،89،84 3،7،83،84 6 
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 سوم
4 4،87 8،6،4،4،1،6،87،88،86،84،89 4،87 3 

87 4،87 8،6،4،4،1،6،87،88،86،84،89 4،87 3 

 چهارم

1 1،6،88،86 8،6،4،1،6،88،86،84،89 1،6،88،86 7 

6 1،6،88،86 8،6،4،1،6،88،86،84،89 1،6،88،86 7 

88 1،6،88،86 8،6،4،1،6،88،86،84،89 1،6،88،86 7 

86 1،6،88،86 8،6،4،1،6،88،86،84،89 1،6،88،86 7 

 پنجم

6 6،4،89 8،6،4،84،89 6،4،89 4 

4 6،4،89 8،6،4،84،89 6،4،89 4 

89 6،4،89 8،6،4،84،89 6،4،89 4 

 ششم
8 8،84 8،84 8،84 9 

84 8،84 8،84 8،84 9 

 
 

 تعامالت شبکه مدل ترسیم :گام ششم

 رواباط  حاذف  طریق از و یینها یس دسترسیها و ماتر ن مرحله با توجه به سطوح شاخصیدر ا

ی سااختاری تفسایری، مادل    سااز  مادل  در ایان شاکل   آیاد کاه   یبدست ما  ییمدل نها ثانویه،

 6(. مادل پاژوهش در شاکل    8366و همکااران،   شاود )آذر  یما نامیده  8ساختاری یا دیاگراف

 نمایش داده شده است.

 
 

1- Diagraph 
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 پژوهش ی: نمودار هندس2شکل 
 

 وابستگی میزان و نفوذ قدرت وتحلیل تجزیه :گام هفتم

 متغیرهای شامل گروه اولین. شوند می بندی طبقه گروه چهار در متغیرها مرحله این در

 حدودی تا متغیرها این. دارند ضعیفی وابستگی و نفوذ قدرت که شود می( 8 ناحیه) خودمختار

 را( 6 ناحیه) وابسته متغیرهای دوم، گروه. دارد کمی ارتباط و هستند مجزا متغیرها سایر از

 متغیرهای سوم گروه. برخوردارند باالیی وابستگی اما ضعیف نفوذ قدرت از که شود می شامل

 هرگونه درواقع. دارند باالیی وابستگی و نفوذ قدرت متغیرها این. هستند( 3 ناحیه) پیوندی

 مستقل متغیرهای چهارم گروه. شود می متغیرها سایر تغییر به منجر متغیرها این روی بر عملی

 متغیرهایی. برخوردارند پایینی وابستگی و باال نفوذ قدرت از متغیرها این. باشند می( 7 ناحیه)

 واضح. شوند می خوانده کلیدی متغیرهای اصطالحاً برخوردارند باالیی نفوذ قدرت از که
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 طریق از. گیرند می جای پیوندی یا مستقل متغیرهای گروه دو از یکی در متغیرها این که است

 بدست متغیرها وابستگی میزان و نفوذ قدرت ستون و سطر هر در "8" های ورودی کردن جمع

و همکاران،  شود )آذر می ترسیم وابستگی-نفوذ قدرتِ نمودار اساس، همین بر. آید می

 نشان داده شده است. 9پژوهش در جدول شماره وابستگی -نفوذ قدرت (. ماتریس8366

 
 وابستگی-نفوذ قدرت ماتریس: 6 جدول

               8،8

4 

 84 
                 89 
            6،4،

89 

    84 
 87    7ناحیه         3ناحیه    
                 83 

        
1،6، 

88،8

6 

        86 

                 88 
                 87 
      4،8

7 

          6 
                 1 
  3،7،

83،8

4 

              4 

                 9 
 4    8ناحیه         6ناحیه    
                 7 
                 3 

9،8

7 

                6 
                 8 

84 8

9 

84 87 83 86 88 8

7 

6 1 4 9 4 7 3 6 8  
 کم        وابستگی           زیاد    

 

  

کم
 

 
 

 
   

نفوذ
  

 
  

 
زیاد
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 در 3،7،4،9،87،83،87،84های  است شاخص مشخص قدرت-ماتریس نفوذ در گونه که همان

 دیگر به نسبت زیاد وابستگی میزان ولی کم نفوذ قدرت از یعنی دارند، قرار وابستگی ناحیه

 از که دارند قرار پیوندی ناحیه در 1،6،88،86 های شاخص. باشند می برخوردار ها شاخص

 باعث ها شاخص این روی بر عملی هرگونه درواقع. برخوردارند باالیی وابستگی و نفوذ قدرت

 این. دارد قرار نفوذ ناحیه در 8،6،4،84،89 هایشاخص. شود می ها شاخص سایر تغییر

 های شاخص توصیف این با. برخوردار هستند وابستگی حداقل با باال نفوذ قدرت ها ازشاخص

 .برخوردارند ها شاخص دیگر تحقق برای زیادی اهمیت از نفوذ ناحیه

 بحث و بررسی

 شرکتمسئولیت اجتماعی مبتنی بر  کننده تأمینابتدا عوامل موثر بر انتخاب ، حاضر در پژوهش

-Q روش از خبرگان، موردتوافق اما تر کوچک فهرست به شناسایی و سپس برای رسیدن

Sort کارکنان،  برای کاری سازمانی، شرایط تعهداتبعد ) 4در قالب گردید که  استفاده

شاخص  84و شهروندی(  حقوق و جامعه به محیطی، تعهد زیست اخالقی، تعهدات تعهدات

در قالب مشخص و ها  میان شاخص روابط ISMبا استفاده از تکنیک گردیدند. سپس تعیین 

ها  شاخص سطحی طراحی گردید. با توجه به مدل بدست آمده و جایگاه قرارگیری 9مدلی 

شرکت در انتخاب های اجتماعی یک  مسئولیت تحقق وابستگی، –در ماتریس قدرت نفوذ 

کنندگان و تمرکز  تأمینبه  یاجتماع یتمسئول تبط بامر های آموزشارائه کننده، درگرو  تأمین

ی دیگر تاثیر ها باشند زیرا بر کلیه شاخص یمهای کلیدی ار به عنوان شاخصبر توسعه پاید

. این امر زمانی محقق داشته و بایستی به عنوان پرنفوذترین عوامل مورد توجه ویژه قرار گیرند

های اجتماعی آن نمودار  مبنای مسئولیت انداز، رسالت و...( بر که اساس شرکت )چشم شود یم

تواند  می شود که می در واقع یک شاخص کلیدی سنگ زیربنای مدل محسوب .یافته باشد

 سازمان را به تحقق هدف مورد نظر تحریک کند.
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در انتخاب  شرکتهای مسئولیت اجتماعی  باید گفت این پژوهش به بررسی ارتباط شاخص

ی های کلید شاخص درنهایتصورت زوجی در قالب یک مدل پرداخته است و  به کننده تأمین

 ها دارند شناسایی نموده است. را که نفوذ زیادی روی دیگر شاخص

های مختلف آن، صورت های بسیاری در عرصه مسئولیت اجتماعی و حوزهتاکنون پژوهش

پذیرفته است لیکن موضوع مسئولیت اجتماعی در زنجیره تامین کمتر مورد توجه پژوهشگران 

 کننده نشده است. تامین اجتماعی در انتخابای به مسئولیت قرار گرفته است و توجه ویژه

 گیری نتیجه

در این پژوهش در ابتدا سعی شده که عوامل اصلی مسئولیت اجتماعی شرکت در انتخاب 

تامین کننده مشخص شود، به نحوی که بیشترین تناسب را با جامعه تحقیق داشته و بتواند برای 

قابل درک و کاربردی باشد به نحوی که ها به سهولت مدیران و کارشناسان این سازمان

 های ارائه شده عالوه بر جامع بودن متعارف و قابل اجرا باشد.شاخص

 تبط بامر های آموزشارائه های با توجه به اینکه در مدل بدست آمده پژوهش، شاخص

ند، کنندگان و تمرکز بر توسعه پایدار، تاثیر گذار و مستقل بوده ا تأمینبه  یاجتماع یتمسئول

بایست در جهت آموزش مفهوم مسئولیت اجتماعی و توسعه  می های مربوطهدولت و سازمان

ی اساسی برداشته و با تدوین استانداردها و مقررات در این زمینه نسبت به ترویج ها پایدار گام

 ها برای اینکه بتوانند دیگر سازمان عبارت و نهادینه شدن این امر اهتمام ویژه ای بورزند. به

که باعث ادامه بقا و موفقیتشان  نحوی جایگاه خود را در جامعه حفظ نمایند یا بهبود بخشند، به

توانند  در کار شود، الزم است به مسئولیت اجتماعی توجه الزم داشته باشند و با توجه به آن می

 پژوهش مدل در شده تبیین معلولی و علی شان دست یابند. روابط بهتر به اهداف بلندمدت

 تصمیمات اثربخشی اجرایی، های تالش هدایت برای راهنمایی آوردن فراهم ضمن حاضر

 پژوهش های شاخص بندی اولویت .دهد می ارتقا کننده انتخاب تأمین فرایند طی در را مدیران

 برای مناسب الگویی عنوان به تواند می ها آن ضعف و قوت نقاط نمودن مشخص با
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 در همچنین و شرکت  کلی های سیاست با ارتباط در استراتژی تدوین و گذاری سیاست

 .گردد حمایتی استفاده یا اصالحی اقدامات

 گردد: می پیشنهاد گرامی پژوهشگران به زیر موارد آتی های پژوهش انجام جهت

های آتی به بررسی مسئولیت اجتماعی در سراسر زنجیره تأمین  شود در پژوهش . پیشنهاد می8

 پرداخته شود.

کننده  طراحی مدلی برای انتخاب تأمین منظور به بنیان عامل سازی مدل شود از پیشنهاد می. 6

 مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت استفاده شود.
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 منابع
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