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 چكیده

 های هایي در حوزهوجود آمدن آسيب هبا محوریت منافع اقتصادی باعث ب صنایع توسعة 
بر پایه اقتصاد،  توسعةبعدی از ها موجب پيدایش مفهومي سهزیست و اجتماع شده. این نگرانيمحيط
به  هموارهیکي از صنایعي که  شود.ناميده مي« پایدار توسعة»که زیست و اجتماع شده است محيط

شود، صنعت معدن است. استخراج و استحصال مواد معدني با  کرات از محصوالت آن استفاده مي
با توجه به این موارد و با توجه به اینکه در مباحث . مواجه است توسعة زمينةبسياری در  های چالش

هدف این تحقيق ارائه یک  .دار، یکي از مراحل مهم کنترل عملکرد مي باشدپای توسعةراهبردی مانند 
منظور پس از انجام مطالعات  باشد. بدین پایدار در صنعت معدن مي توسعةابزار مناسب جهت ارزیابي 

 های شاخصعنوان ابزار مناسب در این راه شناخته شده و پس از آن  نظری، کارت امتيازی متوازن به
پایدار در صنعت معدن با استفاده از نظر خبرگان و با توجه به شرایط این  توسعةارزیابي  المللي بين

صنعت در کشور ایران، غربال شده و در منظرهای کارت امتيازی متوازن قرار گرفته اند. در پایان نيز با 
دست  هب آن های شاخصوزن اهميت منظرهای کارت امتيازی و  مراتبي سلسلهاستفاده از روش تحليل 

 ی فعال در صنعت معدن قرار گيرد.ها سازماناند تا ابزاری کمي در اختيار  آمده
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 مقدمه

در سطح خرد و  توسعةجدیدی از  ةپایدار، جهان وارد دور توسعةپيدایش مفهوم  با 
اقتصاد محور بدون در نظر گرفتن  توسعةپایدار،  توسعةکالن شده است. در پارادایم 

نماید قابل توجيه ميزیست و اجتماع غيربر محيط توسعةمثبت و منفي این  اتتأثير
اجتماعي با ـ  اقتصادی توسعةطور عمومي ترکيبي از رشد و  پایدار به توسعة[. 62]

و در کنفرانس   9116زیست است. نخستين بار در سال  از محيطمحافظت و مراقبت 
پایدار  توسعةای به  سازمان ملل بود که کشورها توجه ویژه توسعةو  زیست محيط

های دولتي، آکادميک و  ها و برنامه نمودند. از این مرحله تمرکز بسياری از استراتژی
 ها وین سياست، شاخصی تدها پایدار معطوف شد و چارچوب توسعةصنعتي به سمت 

  [.91پایدار ارائه شد] توسعةی مدیریتي زیادی در راستای دستيابي به ها و روش
پایدار مفهومي عام و کالن است که برای عملياتي  شدن نيازمند ابزارهای  توسعة  

ي های شاخصگيری و عملياتي است. در همين راستا همواره بر نياز حياتي به تصميم
به عبارت دیگر در جهت عملياتي  [.62شده است ] تأکيدپایدار  توسعةبرای ارزیابي 
عملي و به صرفه برای  های راهکارگيری  هو ب توسعةپایدار، نياز به  توسعةنمودن مفهوم 

پایدار، به  توسعةدر راه دستيابي به  ها سازمانموفقيت  گيری اندازهارزیابي عملکرد و 
مناسب و علمي  های شاخصاین راستا استفاده از  و در [69] شود مياحساس شدت 

 ضروری است.
یکي از صنایعي که امروزه به کرات از محصوالت آن به صورت مستقيم یا  
، صنعت معدن و مواد معدني است. استخراج و استحصال شود ميمستقيم استفاده  غير

، زیست محيطپایدار )در هر سه رکن  توسعة زمينةبسياری در  های چالشمواد معدني با 
پایدار  توسعة[ در تحقيق خود، جهت تعریف 91] کوماهاجتماع و اقتصاد( مواجه است. 

که در بخش معادن طال  9پليسر دومشرکت چند مليتي در صنعت معدن به تعریف 
پایداری در صنعت معدن عبارت است از کشف، طراحي، "کند اشاره دارد: فعاليت مي

زیستي، اجتماعي و اقتصادی استفاده از معادن، به صورتي که نيازهای محيط ساخت و
بيني نموده و بعدی پيش های نسلنسل حاضر را پاسخگو باشيم و همين نيازهارا نيز برای 

پایدار در صنعت  توسعةتواند تعریف جامعي را از  [. این تعریف مي91] "در نظر بگيریم
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پایدار  توسعةابعاد  همةابعاد کاری در صنعت معدن و  همةمعدن ارائه دهد، چراکه به 
یي ها ی پایدار معدني را فعاليتها [ فعاليت91] لورنسدر آن اشاره شده است. از طرفي 

 پایدار توازن برقرار نمایند. توسعةمي داند که ميان سه رکن 

در  روی صنعت معدن، چالش پيش ترین مهم پایدار، توسعةاما با توجه به تعریف  
بدون  ،سل فعلي در سالمت کامل استنبرآورده نمودن نيازهای  پایدار، توسعة جهت

که دستيابي به این هدف  ی منفي گذارد.تأثيرآینده  های نسلی ها آنکه در توانایي
( یو اقتصاد ياجتماع ،يزیست)محيط پایدار توسعة بعد نيازمند یک نگاه نظام مند به سه 

ای کيفي و راهبردی مي باشد که برای عملياتي شده  پایدار مقوله توسعة ا[. ام5] باشدمي
 گيری اندازهپایدار  توسعة های شاخص کمي و عيني دارد. کاربرد های شاخصنياز به 

در هر یک از سه بعد  است. یو اقتصاد ياجتماع ،زیستيعملکرد در سه بعد محيط
صنایع است،  همةعمومي که مربوط به  های شاخصپایدار عالوه بر یک سری  توسعة

 [.1هر صنعت نيز دارای یک دسته شاخص منحصر به فرد است ]
شناخت و ارائه ابزاری مناسب جهت "با توجه به این موارد  هدف اصلي این تحقيق   

 "ی فعال در صنعت معدنها سازمانپایدار در  توسعةارزیابي کمي  ميزان دستيابي به 
 این تحقيق نيز به صورت زیر بيان مي گردد: باشد. پرسش اصلي مي
ی فعال در صنعت معدن به ها سازمانابزار مناسب جهت ارزیابي کمي ميزان دستيابي "

االت فرعي زیر پاسخ ؤبرای پاسخگویي به این سوال باید به س "پایدار چيست؟ توسعة
 داد:

ایران  پایدار در صنعت معدن در کشور توسعةمناسب جهت ارزیابي  های شاخص
 چيست؟
 فوق را در ابزار یافته شده قرار داد؟ های شاخص توان ميچگونه 
استفاده  ها سازمانرا جهت ارزیابي کمي  ها ابزار یافته شده و شاخص توان ميچگونه 

 نمود؟

 مرور ادبیات 

یي کاربردی و عملياتي ها پایدار باید با ابزار توسعةمفهومي کالن و راهبردی چون  
یي ها دست آورد. از طرف دیگر یکي از ابزار هتا قابليت اجرایي شدن را بترکيب شده 
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مورد توجه بسياری  کاپالنو  نورتونکه از اوایل دهه نود ميالدی و از بدو ارائه توسط 
ی کوچک و بزرگ قرار گرفته است، کارت امتيازی متوازن است. این ابزار ها سازمان

ابزاری جامع  عنوان بهو نامشهود سازمان دارد  ی مشهودها دارایي همةبا توجهي که به 
آید  رود. بنا براین به نظر مي به کار مي در ابعاد مختلف سازماني، ها سازمانبرای ارزیابي 

پایدار  توسعةابزاری کارآمد برای ارزیابي  عنوان بهد توان ميکه کارت امتيازی متوازن 
سطوح خرد و کالن کمک شایاني پایدار در  توسعةتلقي شود و به محقق شدن مغهوم 

 نماید.
پرداخته شده پایدار و نيز کارت امتيازی متوازن  توسعةاین بخش به مفهوم  ةدر ادام 

 .است

 پایدار توسعة
گذاری دولتمردان و  ریزی و سياست از زماني که مفهوم پایداری وارد برنامه 

این مفهوم اولين بار توسط  .گذرد ميبيش از بيست و چهار سال  ،گذاران شد سياست
 توسعة تعریفتعریف شد. در این  9111در سال  توسعةو  زیست محيطکميسون جهاني 

بعدی در  های نسلشود که بدون تضعيف  توانایي گفته مي توسعةپایدار به آن شکل از 
بر اساس  .[91،91، 1، 2کند ] تأميننيازهای نسل حاضر را  برآورده کردن نيازهایشان،

در سطح خرد، و صنایع در  ها سازمانپایدار بيان شده است،  توسعةآنچه که در ادبيات 
( 9پایدار سه بعد را باید مورد توجه قرار دهند: ) توسعةسطح کالن، برای دستيابي به 

طور که  همان ها سازمان[. در واقع 1( عملکرد اقتصادی ]3) ،( اجتماع6زیست، )محيط
ه اهداف اقتصادی خود هستند، باید در قبال نيازهای اجتماعي و در پي رسيدن ب

یک در واقع ایجاد پایدار  توسعةکه به اینبا توجه [. 99زیستي نيز پاسخگو باشند ] محيط
 عدالت اجتماعيو  زیستيمحيطهای مسئوليت اقتصادی، توسعةتوازن هوشمندانه مابين 

پایدار اساسي بوده و عدم توجه کافي به هرکدام از این سه  توسعة[،  هر سه بعد 1است ]
عدم توجه  .تواند منجر به شکست سازمان یا صنعت در پایداری بلند مدت شودبعد مي

پایدار  توسعةدستيابي به  های چالشیکي از  توان ميپایدار را  توسعةابعاد  همةمتوازن به 
پایدار در سطح  توسعةرگيری حياتي دیگر برای بکا های چالشدانست. یکي از 

های روزمره گيریپایدار با تصميم توسعةسازی مفاهيم ، چگونگي یکپارچهها سازمان
مختلف سازمان و همچنين تصميمات کالن و استراتژیک  های بخشدر سطوح و 
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پایدار  توسعة[. به همين دليل بود که در اولين نشست کميسيون 69سازمان است ]
پایدار  توسعةي برای ارزیابي های شاخص، بر نياز حياتي به 9116ل سازمان ملل، در سا

آوری، غربال و پایدار به دنبال جمع توسعة های شاخص[. چارچوب 62شد ] تأکيد
ها، گيری، انتخاب سياستاستفاده از اطالعات مفيدی است که بتواند در امر تصميم

ر مفيد باشد تا در نهایت گيری عملکرد و ایجاد یک سيستم نظارت و بازخواندازه
  [.62ای پایدار حرکت کند ]توسعةسازمان به سمت 

پایدار با  توسعة زمينةاز طرف دیگر همانطور که اشاره شد یکي از صنایعي که در  
[ بيان 91] لورنسکه  زیادی مواجه است صنعت معدن مي باشد، تا جایي های چالش

دانند. در  پایدار و صنعت معدن را دو مقوله متضاد مي توسعةدارد که برخي محققين  مي
پایدار امری محال در صنعت معدن نيست و با  توسعةدارد که  عين حال وی اذعان مي

 [.91به آن دست یافت ] توان ميریزی دقيق  برنامه
ی سازماني ارزیابي و کنترل ها ریزی از طرف دیگر یکي از مراحل مهم در برنامه 

مناسب جهت  های شاخصدليل در این تحقيق به جستجو و ارائه ابزار و  است، به همين
 پایدار در صنعت معدن پرداخته شده است. توسعةارزیابي 

 کارت امتیازی متوازن
مدیریت بيان نمودند که  ةمحققان و کارشناسان رشت ميالدی،9112 ةدر اوایل ده 

ازدست دادن کارایي خود در حال  گيری و کنترل عملکرد،های سنتي اندازه روش
گيری توان به عدم ارتباط ميان اندازهمي های سنتيهای روشهستند. از جمله ضعف

تغييرات  تأثيرگرفتن نعملکرد سازمان و عملکرد استراتژیک سازمان و یا در نظر 
با توجه به این مسائل و با توجه به  ، اشاره کرد.ها سازمانتکنولوژیکي در عملکرد 

گيری نياز روزافزوني به ابزارهای کنترل و اندازه ابت در سطح جهاني،افزایش رق
امتيازی متوازن، در واقع پاسخي بود به این نياز، کارت  شد.عملکرد جدید احساس مي

توسط مدیران ارشد و  ها سازمانریزی و کنترل عملکرد در منظور بهبود برنامه که به
گذاری کارت امتيازی متوازن به این نام قابليت آن علت نام[. 92داده شد ] توسعةمياني، 

دهد. در های مشهود و نامشهود سازمان ميدر تخصيص ارزشي متوازن به دارایي
های مشهود سازمان، مانند موادخام، زمين، های سنتي، فقط به دارایيترازنامه

های شد که این امر، یعني توجه صرف بر دارایيآالت و غيره پرداخته مي ماشين
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ی عصر ها سازمان[. اما 92ی عصر صنعتي مثمر ثمر بود ]ها سازمانمشهود، تنها برای 
های مشهود خود توجه هایي فراتر از دارایيجدید، برای موفقيت خود باید به دارایي

 های نامشهود است.کنند، که این همان دارایي

چارچوبي برای ایجاد  عنوان ، کارت امتيازی متوازن را به [92] 9کاپالنو  نورتون 
های مشهود و نامشهود سازمان در هنگام تدوین و ارزیابي ارتباط و توازن ميان دارایي

از معرفي توسط نورتون و کاپالن  استراتژی، معرفي نمودند. کارت امتيازی متوازن پس
یک ابزار مدیریتي در جهت ایجاد توازن ميان اقدامات و  عنوان به، 9116در سال 

ای در ميان مدیران ی سازمان، از محبوبيت ویژهها اهداف کارکنان و استراتژی
کارت امتيازی متوازن چارچوبي را برای اهداف [. 92برخوردار شد ] ها سازمان

( 3) ؛مشتری منظر( 6) ؛مالي منظر( 9) دهد: ارائه مي منظر استراتژیک سازمان در چهار
 منظرها[. هر یک از این 6، 92رشد و یادگيری ] منظر( 1داخلي و ) های فرایند منظر

ی یک گروه از ذی ها ی پس از عمل مخصوص به خود را دارند که به خواستهها کنترل
ی ذی نفعان سازمان، ها و با توجه به تنوع خواست .[3] عان سازمان مربوط مي شوندنف

نفعان  ی تمام ذیها اری مناسب جهت کنترل سازمان در راستای آرماناین چارچوب ابز
عملکرد مالي و  گيری اندازهآن است. البته کارت امتيازی متوازن تنها یک سيستم 

های سازمان به مالي نيست، بلکه عالوه بر آن مکانيزمي برای انتقال استراتژی غير
و  شارمابرای مثال  .[91باشد ] يهای عملياتي در سطوح مختلف سازمان نيز م برنامه

را  تأمينابي زنجيره الگوی ارزی ،با استفاده از کارت امتيازی 6221نيز در سال  6باگوات
 .[63] ارائه دادند

ای  مقوله عنوان بهپایدار  توسعةهمانطور نيز که پيشتر اشاره شد، در ادبيات موضوع  
 همچنين پایدار شده است. توسعةزیادی بر عملياتي نمودن مفاهيم  تأکيدراهبردی، 

های نياز به بسيج تمام دارایي پایدار در یک سازمان یا صنعت، توسعةدستيابي به برای 
زیادی  تأکيدپایدار نيز  توسعة ةو در ادبيات حوز داردوجود مشهود و نامشهود سازمان 

پایدار شده است. با  توسعةمناسب برای سنجش  های شاخصو  ها کارگيری ابزار هبر ب
ابزاری که مفاهيم  عنوان به متوازنتواند  مياستفاده از کارت امتيازی  توجه به این موارد

ی مشهود و نامشهود ها نماید و به دارایي راهبردی را به مفاهيم عملياتي تبدیل مي

                                                                                                                       
1- Norton and Kaplan 
2- Milind Kumar Sharma and Rajat Bhagwat 
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ر پایداری سازماني در اختياچارچوب مناسبي را برای ارزیابي  ،نمایدسازمان توجه مي
[ بيان مي دارند که یکي از عوامل 66] و همکاران شاهبرای مثال  قرار دهد. ها سازمان

 پایدار، آموزش ناکافي است. این درحالي توسعةعدم دستيابي برخي کشورها به  ةعمد
ست که یکي از وجوه کارت امتيازی متوازن وجه رشد و یادگيری است که به این ا

 چالش عمده مي پردازد.
[ با استفاده از روش رگرسيون خطي الگویي 96] و همکاران گلوسينخيرا البته ا 

اند، اما عدم استفاده از  پایدار ارائه داده توسعةبه  ها سازمانبرای ارزیابي ميزان دستييابي 
ی مشهود و ها د باعث شود که به صورت متوازن به دارایيتوان ميکارت امتيازی متوازن 

پایدار پرداخته نشود. ضمن اینکه الگوی  توسعةنامشهود سازمان جهت دستيابي به 
شده توسط این محققين یک متدولوژی بوده که مربوط به صنعت خاصي  ارائه
پایدار در صنعت معدن،  توسعةباشد، اما در تحقيق حاضر با توجه به چالش مهم  نمي

 .شود ميصرفا به ارزیابي این صنعت پرداخته 

 روش تحقیق

ای بوده و از نظر روش گردآوری  هتوسعنوع این تحقيق از نظر هدف کاربردی و  
ی مورد استفاده نيز شامل پرسشنامه، ها و ابزار ها روش پيمایشي است.ـ  توصيفي ها داده

 باشد. مي گيری تصميمی حل مساله و ها و ابزار ها روش

آوری  است: در گام نخست به جمعاین مقاله از سه گام اصلي تشکيل شده  
پایدار در صنعت معدن پرداخته شده است و سپس این  توسعةمعتبر  های شاخص
اند.  با استفاده از روش خبرگي غربال شده و با شرایط کشورمان منطبق شده ها شاخص

مورد مطالعه در این تحقيق، صنعت معدن مي باشد،  قلمروهمانطور که پيشتر اشاره شد، 
 توسعة زمينةبسياری در  های چالشکارگيری مواد معدني با  هیند استخراج و باچرا که فر

صنعت همواره در پایدار روبرو هستند. این چالشها باعث شده است که فعاالن این 
اهداف اقتصادی در زیستي و اجتماعي در کنار در نظر گرفتن مالحظات محيط ةاندیش

 [.99های خود باشند ]تدوین، اجرا و کنترل استراتژی

پایدار در صنعت معدن در گام دوم با  توسعةمعتبر  های شاخصپس از دستيابي به  
پایدار در صنعت معدن که با شرایط این  توسعة ها استفاده از روش خبرگان شاخص
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امتيازی متوازن تخصيص داده  کارت منظرهایاند به  صنعت در کشورمان منطبق شده
 مقایسةو  مراتبي سلسلهاند و در نهایت در گام سوم با استفاده از روش تحليل  شده

موجود در آن  های شاخصکارت امتيازی و  منظرهایزوجي، اولویت و وزن اهميت 
 دهد. مراحل تحقيق را به صورت خالصه نشان مي 9شکل  مشخص شده است.

 

 

 

 

 ارزیابی ابزارمراحل ارائه  .2شكل 

 پایدار توسعة های شاخص

کارت  زمينةدر  توسعة[ دو پيشنهاد برای تحقيق و 65] 9، مالمي6229در سال  
تری دنبال کاربردهای متنوع امتيازی متوازن بيان نمود: اول اینکه تحقيقات بعدی باید به

کارت امتيازی متوازن بر دیگر  تأثيراز کارت امتيازی متوازن باشند و دوم اینکه 
مفهوم  توسعة با  سعي شده استدر این مقاله های کنترلي نيز باید بررسي شود. مکانيسم

 توسعةابزار ارزیابي  عنوان به کاربردی جدید کارت امتيازی متوازن به پایدار توسعة
پایدار نيز در تدوین  توسعةبا توجه به اینکه مفهوم  .شودارائه کارت از این  پایدار

یک راهنما و هدف در جهت پيشرفت پویا و  عنوان بههای سازمان ها و سياستاستراتژی
رسد که کارت امتيازی متوازن پایدار یک مي[، به نظر 91] شود ميپایدار شناخته 

 .های سازمان باشدچارچوب مطمئن در جهت تدوین، اجرا و ارزیابي استراتژی
 توسعة های شاخصبا توجه به اینکه در این تحقيق سعي شده است که با جایگزیني  

از پایدار ارائه شود،  توسعةپایدار در کارت امتيازی متوازن  چارچوبي جهت ارزیابي 
وجود آمده که به همين دليل از  هي جامع و عمومي بهای شاخصدر ابتدا نياز به  این رو

سازمان جهاني استفاده شده است.  6دهي اقدامات سازمان جهاني گزارش های شاخص
هایي برای بر شبکه است که چارچوب سازماني مبتني 1دهي اقداماتگزارش
های [. یکي از چارچوب61] داده استپایدار ارائه  توسعة زمينةدهي در  گزارش

                                                                                                                       
1- Malmi 
2- Global reporting initiatives (GRI) 

جمع آوری 
ها و شاخص

سازی با نظر بومي
 خبرگان

تخصيص 
ها به شاخص

منظرهای کارت 
 امتيازی

تعيين وزن اهميت 
منظرهای کارت 

امتيازی و 
 ها  شاخص
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پایدار در صنعت معدن مي  توسعة های شاخصشده توسط این سازمان مربوط به  ارائه
ها و  پایدار و در دیدگاه توسعةدر این چارچوب حدود هشتاد شاخص در سه بعد  باشد.
ها در هر بعد به  بندی این شاخص کمي تقسيم ةمختلف ارائه شده است. نحو های بخش

، بعد شود مياین صورت است که بعد اقتصاد شامل سه دیدگاه و نه شاخص 
و بعد اجتماع شامل چهار  شود مي: شامل هشت دیدگاه و سي شاخص زیست محيط

با توجه به کليت و  [.93] شود ميبخش، بيست ویک دیدگاه و چهل و یک شاخص 
ها  سازی این شاخص سازی و خالصه ها،  نياز به بومي جهان شمول بودن این شاخص

ایجاد گردید. به همين دليل با استفاده از نظر خبرگان فعال و صاحب نظر در مباحث 
با وضعيت  ها پایدار، نسبت به بومي سازی و تطابق این شاخص توسعةصنعت معدن و 

یي در ميان این ها منظور پرسشنامه صنعت معدن در کشورمان، اقدام شده است. بدین
 های شاخصراد خبره توزیع و از آنان خواسته شده است که اهميت هر یک از اف

مذکور را با روش دلفي مشخص نمایند. پس از سه دوره نظر سنجي و با استفاده از 
تر بوده و با شرایط صنعت معدن کشورمان تطابق  ي که با ارزشهای شاخص پارتونمودار 

 :اند انتخاب شده 9جدول اند، به شرح  بيشتری داشته

 [28] پایدار در صنعت معدن توسعةبومی سازی شده  های شاخص .2جدول

 بعد اجتماع زیست محیطبعد  بعد اقتصاد
دیدگاه )جنبه( 

عملکرد 
 اقتصادی.

(EC1 جمع )
خالص ارزش 
افزوده ایجاد 
شده اعم از 

درآمد، 
ی ها هزینه

عملياتي، 
حقوق پرسنل، 

هدایا، 
ی ها درآمد

ه نگه داشته شد
و یا تقسيم 
شده ميان 

 داران سهام

 دیدگاه مواد خام:
(EN1حجم یا وزن مواد خام مصرفي ) 
(EN2 درصد مواد خام مصرفي که از )

 دست آمده اند هفرآیند بازیافت ب
 دیدگاه انرژی:

(EN3 انرژی مستقيم مصرف شده از )
 منابع اوليه

(EN6ميزان فعاليت ) در جهت  ها
آوردن محصوالت و خدماتي هم افر

جویي در  که موجب بهينگي و صرفه
، به همراه نتایج شود ميمصرف انرژی 

 ها این فعاليت
 دیدگاه آب:

 (EN10 ميزان و درصد آبي که )
بازیافت شده و مجددا مورد استفاده 

 قرار مي گيرد
 :دیدگاه تنوع زیستي

 بخش نيروی کار:

 دیدگاه کارمندان:
(LA1) تعداد کل نيروی کار به همراه نوع کارمند و نوع قرارداد 
(LA2نرخ ترک کار و تغيير شغل به تفکيک سن، جنسيت و گروه ) 

 ميان کارمند و مدیر: رابطةدیدگاه 
(LA4 درصد کارمنداني که در مذاکرات مختلف با مدیران حضور )

 دارند
 ای: دیدگاه امنيت و بهداشت حرفه

(LA6 درصد نيروهایي )امنيت مشترک  ی بهداشت وها که در کميته
 مدیران حضور دارندـ  کارمندان

(LA8برنامه ) ای و پيشگيرانه برای کمک به  ی آموزشي، مشاورهها
 ی مزمنها یشان برای مبارزه با بيماریها کارمندان و خانواده

 :دیدگاه آموزش و تحصيالت

(LA10ميانگين ساعاتي که هر کارگر در هر سال تحت آم ) وزش قرار
 ها گيرد. به تفکيک گروه مي

(LA11برنامه ) ی آموزشي در طول کار جهت توانمندسازی مستمر ها
 کارمندان
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 بعد اجتماع زیست محیطبعد  بعد اقتصاد
(EC3 مقدار )

رسيدن به 
اهداف و 

الزامات مالي 
 سازمان

(EC4 )
ی ها کمک

مالي دریافت 
 نموده از دولت
دیدگاه حضور 

 :در بازار

(EC6 )
چگونگي 
سياست و 
عملکرد 

سازمان در قبال 
پرداخت به 

کنندگان  تأمين
 حياتي

دیدگاه 
غير  اتتأثير

مستقيم 
 :اقتصادی

(EC9 فهم )
وآگاهي از 

 اتتأثيراهميت 
غير مستقيم 

 اقتصادی

 
 

 

(EN12 شرح اهميت )ي که اتتأثير
تنوع زیستي ی سازمان بر ها فعاليت

 مناطق مذکور دارد

(EN14استراتژی ) ی ها و برنامه ها
بلند مدت برای مدیریت  کوتاه مدت و

 زیست محيطي اتتأثير
 :ها و اتالف ها دیدگاه تصاد، پساب

(EN16 ميزان تصاعد گازهای )
ای به صورت مستقيم یا  گلخانه

 مستقيم توسط صنعت یا سازمان غير
(EN18ميزان فعاليت ) جهت در  ها

ای به  کاهش تصاعد گازهای گلخانه
 همراه نتایج

(EN19 ميزان تصاعد گازهایي که )
 موجب تحليل الیه اوزون مي شوند 

(EN22 ميزان کلي اتالف به همراه  )
 نوع و روش اتالف

(EN25 ميزان )ی که آب تأثير
ی زیستي و ها خروجي سازمان بر گونه

 های دیگر دارد آب
 :دیدگاه محصول و خدمت

(EN26ميزان و گستردگي فعاليت ) ها 
در جهت کاهش اثرات زیست محيطي 

 محصوالت
(EN27 درصد محصوالت و یا بسته )

 یي که قابل بازیافت هستندها بندی
 :ی سربارها دیدگاه هزینه

(EN30 کل هزینه صرف شده برای )
 زیست محيطی محافظت از ها فعاليت

 
 
 
 

 بخش حقوق بشر:

 گذاری سرمایةدیدگاه 
(HR3جمع ساعاتي که کارمندان آموزش )  هایي جهت آشنایي با مسائل

 حقوق بشر، مي بينند
 ميان مدیران وکارمندان:دیدگاه آزادی ارتباطات و ميزان هماهنگي 

(HR5عمليات ) همةیي که درآن آزادی حق ارتباط و نظردهي برای ها 
 وجود دارد

 دیدگاه اجبار نيروی کار:
(HR7فعاليت ) یي که درآن خطر اجبار نيروی کار وجود دارد، به ها

 در جهت حذف این پدیده ها همراه فعاليت
 دیدگاه حقوق افراد بومي:

(HR9تعداد حوادثي ) که با حقوق افراد بومي در تضاد بوده 
 بخش اجتماع

 دیدگاه اجتماع:
(SO1ماهيت و اثربخشي برنامه ) عمليات سازمان بر  اتتأثيری که ها

 اجتماع را ارزیابي ميکنند
(SO3درصد و تعداد افراد سازمان که در برنامه ) ی مبارزه با فساد ها

 حضور  دارند
 ی عمومي:ها دیدگاه سياست

(SO5 جایگاه و )ی دولتيها سازمان در سياست گذاری تأثير 
 بخش مسئوليت عملکرد محصوالت:

 دیدگاه سالمت و امنيت مشتری:
(PR1 )محصول یا خدمت بر سالمتي در هریک از مراحل  اتتأثير

 چرخه عمر مصرف محصول
(PR2تعداد موارد تخلف از استانداردهای محصول به همراه نتایج ) 

 ني و برچسب زني محصوالت:دیدگاه اطالع رسا
(PR3درصد اطالعات مورد نيازی ک برای محصوالت ارائه مي گردد ) 
(PR5 اقدمات مرتبط با رضایت مشتری ) 

 دیدگاه ارتباطات بازار:
(PR6ميزان پيروی از استانداردها و قوانين بازاریابي و ارتباطات ) 

 دیدگاه حریم خصوصي مشتری:
(PR8تعداد شکایات از موارد ) ی که حریم خصوصي مشتریان رعایت

 نشده 

 چارچوب ارزیابی پایداری

حال بر اساس مراحل قبل به ارائه چارچوب ارزیابي پایداری در صنعت معدن  
منظور رسيدن به چارچوب مورد نظر مراحل ذیل به انجام  . که بهپرداخته شده است

 رسيده است:
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ای تهيه شده که در این پرسشنامه از خبرگان خواسته شده است که  ابتدا پرسشنامه 
از کارت امتيازی متوازن که بيشترین سازگاری را با هر شاخص دارد  منظرهایيیا  منظر

ها، یک شاخص  قابل توجه این است که با توجه به ماهيت شاخص ةمشخص نمایند. نکت
، فراواني هر ها آوری پرسشنامه جمعپس از تخصيص یابد.  منظرد به بيش از یک توان مي

که بيشترین  منظرهایيیا  منظربرای هر شاخص مشخص شده و هر شاخص به  منظر
 منظرقابل توجه این است که  ةنکت فراواني را داشته تخصيص داده شده است.

رشد و یادگيری به سه بخش تقسيم شده است.  منظرداخلي به چهار بخش و  های فرایند
ي که در این دو بخش قرار گفتند، پرسشنامه دیگری تهيه و با های شاخصی بنابراین برا

توجه به فراواني نظرات مشخص شده که شاخص مربوطه به کدام بخش تعلق دارد. در 
 و هر بخش مشخص شده است: منظرتعلق یافته به هر  های شاخصزیر 
 EC(1), EC(3), EC(4), EC(6), EC(9)مالي:  منظر
    PR(3), PR(5), PR(6), PR(8) مشتری:  منظر
 داخلي: های فرایند منظر

 ,EN(12), EN(14), EN(19), EN(25)قانوني و اجتماعي:  های فرایندبخش 

EN(26), EN(30), HR(9), SO(1), SO(5), PR(2) 
 EN(6), EN(18)مدیریت نوآوری:  های فرایند بخش

 PR(6), PR(1)مدیریت مشتری:  های فرایند بخش

 ,EN(1), EN(2), EN(3), EN(10), EN(16)مدیریت عملياتي:  های فرایند بخش

EN(22) EN(27) 

 رشد و یادگيری: منظر
 ,LA(1), LA(2),  LA(6), HR(3), LA(8), LA(10), LA(11)انساني:  سرمایةبخش 

SO(3) 

 EC (9)اطالعاتي:  سرمایةبخش 

 EN (14), HR (5), HR (7), LA(4)سازماني:  سرمایةبخش 

 پایدار توسعة های شاخصکارت امتیازی و  منظرهایبندی  لویتاو

، در مرحله بعد به منظرپایداری موجود در هر  های شاخصپس از مشخص نمودن  
کارت امتيازی متوازن یک وزن تخصيص داده شده است که این  منظرهایهر یک از 
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در ارزیابي پایداری صنعت معدن  منظرهاميزان اهميت هریک از  ةوزن نشان دهند
ی ها توان از روش پایدار مي توسعةدارد که جهت ارزیابي  تأکيد[ 61] سينکليرباشد.  مي

برای تشخيص ميزان اهميت  گيری چند معياره استفاده نمود. به همين دليل تصميم
فرآیند تحليل  استفاده شده است. مراتبي سلسلهفرآیند تحليل  از منظرهایهریک از 

ميالدی توسط  9112گيری است که در سال  ، یک تکنيک تصميممراتبي سلسله
در بيست سال اخير، این روش  .[1، 95] ، ارائه گردیددانشمندی با نام توماس ال ساعتي

در این روش سعي   .[61] رود چند معياره به کار مي گيری تصميمیک روش  عنوان به
ی مختلف ها ظرات و قضاوت تصميم گيرنده، گزینهبر آن است که با توجه به ن

شوند. اما هنگامي که تعداد تصميم  مقایسةبه صورت نسبي با یکدیگر  گيری تصميم
 گویند گروهي مي مراتبي ةسلسلليل گيرندگان بيش از یک نفر باشد، به این فرآیند، تح

 مقایسةانتخاب نموده، سپس با  گيری تصميمدر این روش ابتدا چند معيار برای  .[9، 1]
 را در هر گزینه نسبت به یکدیگر سنجيده و در نهایت برای هر ها زوجي اهميت معيار

ای که بيشترین وزن را داشته باشد انتخاب  ینهآوریم و گز دست ميه گزینه یک وزن ب
ی ها سازمانهدف از چارچوب پيشنهادی این تحقيق، ارزیابي پایداری برای  .نمایيم مي

باشد، بنابراین الزم است مدلي جهت  فعال در صنعت معدن در کشورمان مي
، توسعةپایداری  گيری اندازهکارت امتيازی متوازن در  منظرهایاهميت  گيری اندازه

مطابق با چارچوب مورد نظر طراحي  مراتبي سلسلهارائه شود. بدین منظور الگوی تحليل 
 .شود ميمالحظه  6شده است که در شکل 
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 کارت متیازی متوازن منظرهایجهت ارزیابی اهمیت  مراتبی سلسلهالگوی  .2شكل
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گذاری منظرهای کارت  معيار ارزش عنوان بهپایدار  توسعةدر این الگو از سه بعد  
که ابتدا اهميت هر یک از  .است. روش کار مدل بدین شرح است امتيازی استفاده شده
پایدار( برای ارزیابي پایداری صنعت معدن با توجه به شرایط  توسعةمعيارها )همان ابعاد 

با توجه به هر معيار نيز  منظراین صنعت در کشورمان، ارزیابي شده، سپس اهميت هر 
برای ارزیابي پایداری در صنعت معدن تعيين  منظر تا در نهایت وزن اهميت هر  محاسبة

 شود.

پایدار به صورت کلي از ارزش  توسعةد آنچه که مسلم است این است که ابعا ،البته 
یکساني برخوردار هستند، اما منظور از ارزیابي ارزش این ابعاد، ارزیابي ارزش فعلي این 

نشان  3و  6جداول  ابعاد در صنعت معدن کشورمان با توجه به شرایط حاضر مي باشد.
 ی انجام شده مي باشد.ها نتایج تجزیه و تحليل ةدهند

 پایداری گیری اندازهوجی معیارها جهت ز ةمقایس .2جدول

 وزن اهمیت معیار معیار

 24115 اقتصاد

 24952 اجتماع

 24211 زیست محيط
 

 گیری پایداری برای اندازه منظروزن نهایی هر . 3جدول

 پایداری گیری اندازهوزن اهمیت منظر برای  منظر کارت امتیازی

 2411 مالي منظر

 2491 مشتری منظر

 2491 داخلي های فرایند منظر

 2491 رشد و یادگيری منظر

 
 های فرایند منظرهای، با توجه به اینکه منظرهادست آمدن وزن هر کدام از  هپس از ب 

اند، با استفاده از  داخلي و رشد و یادگيری به ترتيب از چهار و سه بخش تشکيل شده
 براساسمربوطه  منظردر  ها زوجي وزن اهميت وزني هریک از این بخش مقایسةروش 

 شده است. محاسبةنظر خبرگان 
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 داخلی و رشد و یادگیری های یندآفر منظر مربوط به دو های بخشوزن اهمیت  .0جدول 

 وزن بخش در منظر مربوطه منظر مربوطه نام بخش

 246 داخلي های فرایند منظر قانوني و اجتماعي های فرایند

 24211 داخلي های فرایند منظر مدیریت نوآوری های فرایند

 246 داخلي های فرایند منظر مدیریت مشتری های فرایند

 24566 داخلي های فرایند منظر مدیریت عملياتي های فرایند

 246 رشد و یادگيری منظر اطالعاتي سرمایة

 242 رشد و یادگيری منظر انساني سرمایة

 246 رشد و یادگيری منظر سازماني سرمایة

 

 ةوسيل هکه ب 9گروهي مراتبي سلسلهبا استفاده از روش تحليل  1و  3و  6جداول نتایج  
Expert choiceافزار  نرم

دست آمده است. روش تحليل  هاند ب تجزیه تحليل شده  
صورت بوده است که از کارشناسان خبره خواسته شده است  گروهي بدین مراتبي سلسله

 ها مقایسةی زوجي مورد نظر را انجام دهند و سپس نتایج حاصل از این ها مقایسةکه 
 ةدر مقایس اند. دست آمده هوسيله نرم افزار مذکور تجزیه و تحليل شده و نتایج باال ب هب

گردد،  مي محاسبةزوجي گروهي، ميانگين هندسي هر یک از مقایسات توسط نرم افزار 
ه در هر یک از جداول، ميانگين هندسي کليه هر دو گزین مقایسةبدین صورت که برای 

. و در پایان شود ميعدد ترجيح نهایي در نظر گرفته  عنوان بهو  شود ميگرفته  ها جواب
 آید.  دست مي هب ها وزن اهميت نهایي گزینه

بندی وجوه، به  ی مربوط به هر وجه و اولویتها دست آمدن وزن هپس از ب 
روش کار  ها شاخص مقایسةپرداخته شده است. برای  ها بندی هر یک از شاخص درجه
استفاده از نظر خبرگان  را با منظردرون هر  های شاخصبوده است که  صورت بدین

وسيله   هب ها زوجي نموده و پس از تجزیه و تحليل داده مقایسةصورت گروهي  به
ت. برای شده اس محاسبةمربوطه  منظروزن هر شاخص درون  Expert choiceافزار  نرم

 محاسبةاز  توان مي مراتبي سلسلهآمده از روش تحليل  دست بهاطمينان از صحت نتایج 
سازگاری یک ماتریس  ميزان ةکنند استفاده نمود، نرخ ناسازگاری بيان 6نرخ سازگاری

                                                                                                                       
1- Group AHP 
2- Consistency Ratio(CR) 
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یا کمتر است و  249طور کلي نرخ سازگاری مناسب حدود  بهزوجي مي باشد.  مقایسة
نيز قابل قبول است اما بيش از آن به  246موارد تا مرز گفته شده است در برخي 

دست آمدن وزن نهایي  هدر این مقاله برای ب .[ 1،63،1باشد ] وجه قابل قبول نمي هيچ
زوجي انجام داده  مقایسةدر مجموع هریک از خبرگان چهارده  ها وجوه و شاخص

وده است که بيانگر ب 249تا  2ی ناسازگاری این مقایسات زوجي بين ها که نرخ .است
 سازگاری قابل قبول برای این مقایسات است.

شده در این مرحله وزن ارزش  محاسبةقابل توجه این است که وزن  ةالبته نکت 
مربوطه است. طبيعي است که  منظرعملکرد پایداری سازمان در  محاسبةشاخص برای 

 همةپایداری کل سازمان ) محاسبةدست آوردن وزن ارزش شاخص در  هبرای ب
که در آن قرار دارد ضرب  منظریکارت امتيازی( وزن شاخص باید در وزن  منظرهای

قرار دارند باید وزن شاخص  منظري نيز که در بيش از یک های شاخصشود. در مورد 
مختلف  منظرهایمربوطه ضرب شده، سپس وزن شاخص در  منظردر وزن  منظردر هر 

در  دست آید. هتا وزن نهایي شاخص در کل کارت امتيازی ب با یکدیگر جمع شوند
داخلي و رشد و یادگيری نيز قرار دارند  های فرایند منظري که در دو های شاخصمورد 

اند، سپس وزن هرکدام در وزن  زوجي شده مقایسةدرون هر بخش مجزا  ها شاخص
این وزن در  آید. سپس دست به منظربخش مربوطه ضرب شده است تا وزن شاخص در 

ضرب شده است تا وزن اهميت شاخص در کل کارت امتيازی  منظروزن اهميت 
 باشند: ها مي آمدن وزن اهميت شاخص دست بهنشان دهنده نحوه  9 رابطةست آید. د هب

 W i = w is * w sj * w j : 9 رابطة

W i=  وزن نهایي شاخصi  در کارت امتيازی متوازن 
W is=  وزن شاخصi  در بخشs 
W sj=  وزن بخشs   در منظرj  
W j=  وزن وجهj 

 .باشد در کل کارت امتيازی متوازن مي وزن هر شاخص ةنشان دهند 5 شمارةجدول  
 اند. به ترتيب اهميت وزني چيده شده ها و شاخص منظرهانکته قابل توجه این است که 
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 پایدار در صنعت معدن توسعة های شاخصوزن نهایی  .5جدول 

 شاخص کد رتبه

وزن اهمیت 

شاخص در 

کارت 

 امتیازی

 کد شاخص رتبه

وزن اهمیت 

شاخص در 

کارت 

 امتیازی

 کد شاخص رتبه

وزن اهمیت 

شاخص در 

کارت 

 امتیازی

1 EC(1) 24072.0 1. EN(22) 2421.70 07 LA(1) 2422.0 

0 EC(3) 242.0.0 11 EN(14) 2421.10 00 LA(8) 2422..0 

0 PR(5) 2427..0 1. EN(2) 24210.. 0. SO(1) 2422.1 

. EC(9) 242..00 17 PR(1) 242101. 02 HR(3) 2422.21 

1 PR(8) 2421.1. 10 SO(3) 242117. 01 HR(7) 

LA(4) 
24221.0 

. PR(6) 242.72. 1. LA(2) 242111. 00 EN(19) 242201 

7 EC(6) 242..11 02 EN(27) 2421271 00 EN(30) 24220.. 

0 EC(4) 2420100 01 EN(16) 2422. 0. PR(2) 242207 

. EN(1) 2420011 00 EN(10) 24220. 01 HR(9) 2422010 

12 PR(3) 24201.. 00 HR(5) 242201. 0. EN(25) 242202. 

11 EN(3) 2420200 0. EN(26) 24227.0 07 SO(5) 242217. 

10 LA(10) 2421..0 01 EN(6) 

EN(18) 
24227.1 00 EN(12) 242211 

10 LA(11) 2421.0 0. LA(6) 2422701    

 گیری نتیجه

پایدار در صنعت معدن که توسط سازمان  توسعةپس از بررسي هشتاد شاخص  
ارائه شده بود، در نهایت با توجه به شرایط صنعت معدن  9جهاني گزارش دهي اقدامات

کارت امتيازی  منظرهایپایدار در کشورمان، چهل شاخص انتخاب و به  توسعةو 
اهميت هر  مراتبي سلسلهمتوازن تخصيص داده شدند. سپس با استفاده از روش تحليل 

شد که در  گيری اندازهپایدار  توسعة گيری اندازهکارت امتيازی برای  منظرهاییک از 
 ،داخلي نيز های فرایند منظروجه شناخته شده و  ترین مهم عنوان بهمالي  منظراین بين 
 های فرایند منظراهميت در کارت امتيازی شناخته شده است، البته بين  پر منظردومين 

                                                                                                                       
1- Global Reporting Initiative 
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 منظرمشتری تفاوت ارزشي زیادی و جود نداشته و وزن اهميت این دو  منظرداخلي و 
 منظررشد و یادگيری چهارمين  منظربسيار نزدیک به هم بوده است، در نهایت نيز 

بندی در واقع  خته شده است. این رتبهپایدار، شنا توسعة گيری اندازهپراهميت جهت 
پایدار  توسعةدارد که در حال حاضر و با توجه به شرایط فعلي صنعت معدن و  بيان مي

یي که در بخش صنعت معدن فعال بوده و در پي ارزیابي ها سازماندر کشور عزیزمان، 
مالي  منظربه ای را  پایدار هستند، باید توجه ویژه توسعةسازمان خود با توجه به اهداف 

دیگر  منظرهایاهميت بودن  سازمان خود مبذول بدارند. البته این موضوع به معني بي
ی در پي امتيازدهي به سازمان ها سازماننيست، بلکه بدین معني است که هنگامي که 

مالي آن هستند، باید وزن اهميت  منظرخود هستند، برای ابعادی از سازمان که مرتبط به 
 محاسبةو  منظرهر  ها بيشتری قائل شوند. پس از انجام مقایسات زوجي برای شاخص

ي شناخته های شاخص ها شاخص ترین مهموزن نهایي هر شاخص در کارت امتيازی نيز، 
 شدند که بيانگر عملکرد مالي سازمان بودند، برای مثال جمع ارزش افزوده ایجاد شده با

در کل با توجه به  شاخص شناخته شده است. ترین مهم عنوان بهاختالف معني داری 
ی ایراني با در نظر ها سازمانآید که در شرایط فعلي،  دست آمده، به نظر مي هنتایج ب

پایدار، در کوتاه مدت باید توجه  توسعة های شاخصگرفتن توازن الزم ميان ابعاد و 
الي سازمان خود داشته باشند و در بلتدمدت توجه خود به ویژهای به ابعاد اقتصادی و م

د توان ميدست آمده از این تحقيق،  هپایدار را افزایش دهند. نتایج ب توسعةابعاد دیگر 
ی ایراني فعال در صنعت معدن هستند که در پي دستيابي به ها سازمانابزار مناسبي برای 

ند به توان ميابزار ارائه شده در این تحقيق ها با استفاده از  باشند. آن پایدار مي توسعة
 همةپایدار را با توجه ویژه به  توسعةصورت کامال عيني و کمي ميزان دستيابي خود به 

د این ابزار را جهت توان ميجهت تحقيقات آتي محققين  ابعاد سازمان خود، بسنجند.
 توسعةآن سازمان به  ارزیابي یک سازمان مورد مطالعه استفاده نمایند و ميزان دستيابي

 پایدار را بسنجند.
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