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  مقدمه  
سال گذشته، یکی از مباحث رو به رشد و تکامل در مباحث  40مسئولیت اجتماعی شرکت در طول 

براي بیش از دو دهه از  1980محیطی و اجتماعی از سال  افشاي اطالعات زیست.]4[مالی بوده است
تحقیقات نشان داده که . ها به موضوع مهمی در تحقیقات دانشگاهی تبدیل شد افشا اجتماعی شرکت

توجهی توسط ذینفعان شرکت درخواست شده و این  طور قابل ها به محیطی شرکت اطالعات زیست
در محیط رقابتی دنیاي امروز، مسئولیت .]7[کند هایشان بازي می گیري اطالعات نقش مهمی در تصمیم

محیطی و  گزارشگري زیست.]30و11[شده است یک منبع مزیت رقابتی شناختهعنوان  اجتماعی به
بسیاري از  .]1[ها در قبال عملکرد خویش است اجتماعی ابزاري جهت پاسخگویی و حساب دهی شرکت

اثرات مثبتی بر بهبود شهرت شرکت و  1ها نویسندگان بیان کردند که گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت
مند به گزارش در  ها عالقه بنابراین، شرکت. ]9[ننده را به دنبال خواهد داشتک افزایش رضایت مصرف

که افشاي  درحالی. هاي مختلف درزمینه گزارشگري مسئولیت اجتماعی هستند خصوص فعالیت
مسئولیت اجتماعی براي شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد شرکت جهت بهبود مسئولیت اجتماعی 

هاي بزرگ  اجتماعی ، نیاز به درك نسبی و امري ضروري را براي شرکت بیشتر است؛ افشاي مسئولیت
و  ها هدف اصلی از این پژوهش بررسی سطح افشاي مسئولیت اجتماعی در شرکت. در پی خواهد داشت

ها، جهت بهبود  بندي عملکرد مسئولیت اجتماعی در این شرکت یافتن شکافی براي مقایسه رتبه
  .هاي شرکت است تصمیمات مدیران و استراتژي

بندي آن  بینی رتبه رو، مسئولیت اجتماعی عمدتاً به بررسی توصیف عملکرد یک شرکت و پیش ازاین
باوجود تعداد زیادي از اطالعات مورد . ]27[کننده عملکرد شرکت باشد  پردازد تا منعکس می

لیت اجتماعی شده در خصوص مسئولیت اجتماعی، هنوز تعریفی جهانی و دقیق براي مسئو استفاده
. شده در صنایع مختلف معانی متفاوتی را در پی خواهد داشت چراکه؛ هر یک از تعاریف ارائه. وجود ندارد

دهد که مفهوم مسئولیت اجتماعی وابسته به زمینه فعالیت در صنعت موردنظر است و  این نشان می
از سویی، . ردبررسی قرار گیردزیست مو هاي صنعت و محیط گیري آن باید با استفاده از ویژگی اندازه

تئوري ذینفعان یک چارچوب نظري و عملی براي ارزیابی عملکرد مسئولیت اجتماعی را ارائه 
توانند ایجاد  شده مبنی بر اینکه، واحدهاي تجاري می اي بیان هاي اخیر نظریه در سال. ]22[دهد می

هایشان را تقویت کرده و رقابتشان را بهبود  لیتثروت، اشتغال و نوآوري کنند، بازار را تأمین نمایند، و فعا
اند،  هاي اجتماعی که خود درراه اندازي آن نقش اساسی داشته که براي حفظ فعالیت بخشند، درصورتی

منظور کسب بازده توسط  همکاري کنند و در مقابل جامعه نیز با فراهم کردن شرایط الزم به
هاي آربیتراژ و غیرعادالنه، بسترهاي مناسب  عان از نبود فعالیتگذاران و ایجاد اطمینان براي ذینف سرمایه

درنتیجه این پژوهش به شناسایی اقدامات . ]26[جهت توسعه و پیشرفت واحدهاي تجاري را فراهم کند
  . هاي بزرگ است تمرکز دارد مختلف که نیازمند به انعکاس عملکرد مسئولیت اجتماعی در شرکت
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ها براي ارزیابی عملکرد مسئولیت  دهد که از برخی روش ات پژوهش نشان میعالوه بر این، بررسی ادبی
وتحلیل کامل مسئولیت اجتماعی در  حال روشی واحد براي تجزیه بااین. شده است اجتماعی استفاده

به همین دلیل، مطالعات موجود به ارزیابی . شده در بورس وجود ندارد هاي بزرگ پذیرفته شرکت
هاي  تئوري ذینفعان به برآورده ساختن خواسته. ]19[پردازد  ر یک بعد واحد میمسئولیت اجتماعی د

هاي مختلف ذینفعان  پردازد و این ابعاد را براي گروه سهامداران در ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی می
دیگر هدف از افشاي مسئولیت اجتماعی براي مدیریت، برآورده  عبارتی به. دهد مورد هدف قرار می

گیري مسئولیت اجتماعی با استفاده از  اندازه. ]16[هاي مختلف ذینفعان است  تن منافع گروهساخ
نقش مهمی ) MCDM(گیري چند معیاره  رویکرد تصمیم. گیري شده است هاي چندبعدي اندازه روش

یابیم که  رو، درمی ازاین. وکار ایفا خواهد کرد را در حل مشکالت چندبعدي و پیچیده ناشی از کسب
. است که شامل بسیاري از عوامل مختلف است MCDMارزیابی مسئولیت اجتماعی یک فرآیند 

هاي  تواند در حل مسائل پیچیده، در حوزه گیري چند معیاره یکی از رویکردهایی است که می تصمیم
ر مختلف فعالیت انسان، از علوم مهندسی گرفته تا علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت، مورداستفاده قرا

، اطالعات مربوط به ترجیحات تصمیم. ]28[گیرد گیرندگان در مورد معیارها و به دالیل  اما عموماً
گیرندگان  شود و همچنین در عمل نیز، قضاوت تصمیم ها، بیان می مختلف بر اساس قضاوت کیفی آن

واجهه با بنابراین براي م. بیان نیستند وسیله مقادیر عددي دقیق قابل اغلب نامطمئن بوده و به
اي، امري ضروري  رشته گیري، استفاده از رویکردهاي جدید و بین گونه مسائل تصمیم هاي این پیچیدگی

هایی است که براي مطالعه عدم اطمینان و ناکامل بودن اطالعات  تئوري خاکستري یکی از روش. است
قص، روند رو به رشدي را دارد هاي با اطالعات نا رود و استفاده از آن در تحلیل ریاضی سیستم به کار می

]14[.  
 تئوري و فضا تئوري سیستمی، تئوري مفاهیم ترکیب بر پایه ]14[توسط دانگ خاکستري رابطه مفهوم
 بین همبستگی آوردن به دست براي توان می خاکستري فضاي رابطه مفهوم از .است شده ارائه کنترل
 رابطه خاکستري تحلیل .کرد استفاده سیستم کی در مقایسه مورد دیگر عوامل با مرجع و اصلی عوامل
 شده است داده سیستم نشان یک در که دیگر عوامل تمام با را اصلی عامل یک بین نامعین روابط
وتحلیل هر دو اطالعات ناقص و  درواقع، مدل رابطه خاکستري قادر به تجزیه. ]9[کند می وتحلیل تجزیه

ات کافی و الگوي توزیع نمونه ناشناخته وجود دارد است ویژه در شرایطی که در آن اطالع مبهم، به
با  MCDMبنابراین، رابطه خاکستري یک ابزاري مناسب و مؤثري براي حل مشکالت . ]28[

ابعاد مسئولیت اجتماعی با توجه به پیچیدگی و تنوع ابعاد  .وتحلیل از اطالعات محدود است تجزیه
با توجه به منبع محدود، اطالعات مربوط به مسئولیت . هاي موجود در آن ناقص است محدود و داده

  . ها ناشناخته است اجتماعی معموالً مبهم، ذهنی و یا حتی ناقص است و توزیع نمونه
بنابراین، سیستم ارزیابی مسئولیت اجتماعی یک سیستم خاکستري کالسیک است که براي غلبه بر این 

. تماعی از طریق رابطه خاکستري خواهیم پرداختوتحلیل ارزیابی مسئولیت اج ها به تجزیه کاستی
عنوان وزن نسبی براي  دهد که نظرات ذهنی کارشناسان به بسیاري از تحقیقات در این زمینه نشان می
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شناخت وزن . ها مورداستفاده قرارگرفته است وتحلیل رابطه خاکستري براي ارزیابی ترکیب آن تجزیه
توان به  ها را می روش شناسایی وزن. می از مشکل ارزیابی استنسبی معیارهاي ارزیابی بخش بسیار مه

آوري تنظیمات ذهنی  روش ذهنی همیشه نیاز به جمع. ]19[بندي کرد هاي ذهنی و عینی تقسیم روش
این حالت معموالً بستگی به حرفه موردنظر، تجربه، عقل، دانش و اطالعات که . گیرندگان است تصمیم

. اي دقیقی را تضمین کند تواند نتیجه بنابراین، این رویکرد نمی. شود دارد یسختی تعریف یا توصیف م به
رو،  ازاین. کننده ارزیابی اهمیت اشیاء باشد تواند بر این کاستی غلبه کند و منعکس روش هدف می

شده در  هاي بزرگ پذیرفته تواند در ارزیابی شرکت شده می عنوان یک روش هدف شناخته آنتروپی به
  .راق بهادار تهران مورداستفاده قرار گیردبورس او

وتحلیل عملکرد مسئولیت اجتماعی در  در این پژوهش، به معرفی یک مفهوم جدید براي تجزیه
در ادامه به وزن نسبی که توسط آنتروپی، . شده بورس اوراق بهادار خواهیم پرداخت هاي پذیرفته شرکت
هاي بزرگ طی  شاخص از مسئولیت اجتماعی در شرکت هاي واقعی در چهار هاي ورودي از ارزش با داده

وتحلیل رابطه خاکستري با ترکیب وزن  و در انتها، به تجزیه. پردازیم می 1392تا  1387دوره زمانی 
هاي بزرگ  براي شرکت بندي مسئولیت اجتماعی از سه شاخص هدف براي پیدا کردن عملکرد و رتبه

ها  کمک بهبود توسعه استراتژي مسئولیت اجتماعی این شرکت ها، به پرداخته و بر اساس نتایج یافته
 .خواهیم پرداخت

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش
  شرکت  اجتماعی مسئولیت

 .گردد هجدهم برمی قرن اواخر یعنی اسمیت آدام زمان به ملموس طور به اجتماعی مسئولیت بحث طرح
 حمایت جهت در رقیب طبعاً کارآفرینان ششکو بود معتقد و پرداخت عمومی رفاه ارتقاء موضوع به وي
 .نمود مشخص را ها شرکت مسئولیت اجتماعی کارنگی آندریو 1890 دهه در .بود خواهد عموم منافع از

 اصل. بود شده گزارده سرپرستی، یا اصل قیمومیت و خیرخواهی اصل اصل، دو پایه بر کارنگی دیدگاه
 اصل موجب به اما آید می حساب به سازمان، یک نه اد، وافر هاي مسئولیت از یکی عنوان به خیرخواهی
 دیدگاه، این مقابل در .بدانند فقیر افراد سرپرست و قیم را باید خود ثروتمند افراد و ها سازمان قیمومیت

 مسئولیت موضوع مجدد طرح به منجر محیطی مسائل میالدي مجموعه 1980 و 1970 دهه در
 هاي سازمان مسئولیت که است پیشگامانی از مشهور، قتصاددانفریددمن، ا میلتدون .شد اجتماعی
 و کند می عنوان نیرنگی یا دسیسه هرگونه بدون قانون محدوده در رساندن  سود حداکثر به را تجاري
 نیازهاي تعیین چراکه کرد، واگذار دولتی نهادهاي و افراد به باید را هاي اجتماعی مسئله است معتقد
 تأثیرگذار ها شرکت درآمد بر انجام، در صورت و نبوده ها شرکت مدیران حد در ،ها میزان آن و نسبی
 .]2[است
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  ها گیري عملکرد مسئولیت اجتماعی در شرکت ابعاد  و اندازه
 ابعاد ها، اجتماعی شرکت مسئولیت سطح تعیین منظور به اخالقی، درزمینه مباحث ها پژوهش بیشتر در

 نهادهاي و روستایی آموزش، توسعه سالمت، و بهداشت زیست، محیط ،مشتریان کارکنان، شامل مختلفی
ترین روش چارچوب  ترین و شناخته بین چندبعدي دراین. ]17[است شده گرفته نظر در جامعه در موجود

هاي مسئولیت اجتماعی را  پیشنهاد کرد که فعالیت  ]10[کارول. کارول از مسئولیت اجتماعی است
مسئولیت اقتصادي، حقوقی، : اند از بندي کرد که این چهار بعد عبارت قسیمتوان به چهار بعد ت می

هاي چندبعدي براي ارزیابی مسئولیت اجتماعی، با توجه  رو، برخی از روش ازاین. اخالقی؛ و بشردوستانه
مسئولیت سازمانی  ]12[ کالرکسون . ]27[شوند  به این چهارچوب چهاربعدي کارول در نظر گرفته می

عنوان یک کل مشخص کرد و بیشتر نشان داد که مسئولیت  جاي جامعه به هاي ذینفع به گروهرا در 
 ]20[مایگنان و همکاران . توان چهارچوبی بهتر براي ذینفعان ارزیابی کرد اجتماعی چندبعدي را می

، پیشنهاد رو ازاین. تنهایی مسئول پاسخگویی به سهامداران تلقی کرد توان به بیان کردند که شرکت را می
بر . ]12[کرد ابعاد مختلفی از مسئولیت اجتماعی براي سهامداران مختلف شرکت در نظر گرفته شوند 

هاي بزرگ مطالعات بعدي اغلب به مسائل مختلف  اساس چارچوب تئوري ذینفعان، با توجه به شرکت
 .]18[شده است گیري مسئولیت اجتماعی پرداخته براي اندازه

مسائل مرتبط با ) 3(روابط جامعه، ) 2(روابط کارکنان، ) 1(تماعی به چهار دسته اطالعات مسئولیت اج
برخی از مطالعات هر یک از چهار . بندي شده است پذیري،  تقسیم مسائل تنوع) 4(محیطی؛ و  زیست

وجود این  بااین. ]18[اند بندي کرده عنوان یک بعد مستقل از مسئولیت اجتماعی طبقه گروه را به
هاي مسئولیت اجتماعی است که  اولین محدودیت شامل فعالیت. هایی است داراي محدودیت اطالعات

کننده  ها تنها منعکس دوم، این شاخص. کنندگان تهیه نشده باشد تواند براي سهامداران و تأمین می
 .]21[.ها است و سومین محدودیت، مشکل وزن نادرست در این روش است هاي داوطلبانه شرکت فعالیت

 ]20[مگنان و فرل. گیري مسئولیت اجتماعی موردنیاز است نابراین، چارچوب نظري جدیدي براي اندازهب
طورکلی بر چارچوب ذینفعان  تعریف عملیاتی جدیدي را براي ارزیابی مسئولیت اجتماعی ارائه دادند و به

مسئولیت اجتماعی در بر همین اساس، در این پژوهش براي ارزیابی چارچوب . جاي جامعه تمرکز دارد به
هاي بزرگ بورس اوراق بهادار بر اساس تئوري ذینفعان مورداستفاده قرار گرفت که چهارچوب  شرکت

در اولین عنصر، شرکت مسئول افشاء مسئولیت . نظري این تئوري متشکل از دو عنصر اصلی است
بنابراین، تئوري . ]16[کند یوکار را بیان م اجتماعی هستند و تئوري ذینفعان، رابطه  بین جامعه و کسب

. ]24[گیرد هاي مسئولیت اجتماعی مورداستفاده قرار می عنوان یک میانجی گر در فعالیت سهامداران به
هاي مختلفی از مسئولیت اجتماعی را  ها با توجه به حقوق و منافع مختلف هر سهامدار، فعالیت شرکت

ي بزرگ نسبت به حقوق سهامداران خود مسئول ها این بدین معنی است که شرکت. ]23[کنند اتخاذ می
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گردد که به  ها محسوب می عنوان تعهد اجتماعی شرکت دیگر، مسئولیت اجتماعی به عبارتی به. هستند
رو ذینفعان مصمم به افشاي ابعاد مختلف مسئولیت  ازاین. معنی گسترش حقوق ذینفعان شرکت است

هاي قدرت، مشروعیت و ضرورت، سهامداران، مشتریان،  این پژوهش، با توجه به ویژگی. اجتماعی هستند
بعد مختلف بررسی  4کارمندان، دولت و عموم جامعه بر اساس نوع ذینفعان، مسئولیت اجتماعی را از 

  .دولت و نهادهاي عمومی) 4(کارکنان، ) 3(مشتریان، ) 2(سهامداران، ) 1. (خواهیم کرد
هاي بزرگ را به افشاء مسئولیت  چیزي است که شرکت عنوان عنصر دوم، همان انتظارات ذینفعان به
دهد که مسائل مسئولیت اجتماعی شامل طرز رفتار  تئوري ذینفعان نشان می. کند اجتماعی هدایت می

بنابراین، سهامداران مختلف . ]22[هاي مختلف ذینفعان است با منافع متفاوت و متضاد در میان گروه
این بدین معنی . کنند ها مشاهده می شده شرکت اطالعات پردازشعملکرد مسئولیت اجتماعی را توسط 

ها بایستی مسئول منافع سهامداران خود باشند و منافع هر گروه از ذینفعان باید به یک  است که شرکت
شود که به  ها باعث می در همین راستا، اقدامات صورت گرفته از عملکرد در شرکت. بندي شوند بعد گروه

آوري و  منظور ارائه یک چهارچوب مفید براي جمع اجتماعی چندوجهی به بررسی رفتارهاي
گیري  انگیزه نظري در این پژوهش، بررسی اندازه. هاي مسئولیت اجتماعی ارائه دهیم وتحلیل داده تجزیه

  . و تفسیر مسئولیت اجتماعی با رویکرد ذینفعان است
 از پس ها، شرکت  اجتماعی و محیطی یستز اطالعات افشاي سطح گیري اندازه براي حاضر پژوهش در

 1ها به شرح نگاره  گیري عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ابعاد و اندازه  مربوطه، ادبیات گسترده مرور
  .]25[است

  ها گیري عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ابعاد و اندازه .1 نگاره
  گیري عملکرد اندازه  اقالم افشا

  )بر سود عملیاتی حقوق صاحبان سهام تقسیم(قوق صاحبان سهامنسبت بازده ح: C1  سهامداران
C2 : بر مجموع درآمدهاي عملیاتی رشد سود خالص ساالنه تقسیم(رشد سود خالص(  

  مشتریان
C3 : بر مجموع درآمدهاي عملیاتی درآمد کل تقسیم(میانگین قیمت(  
C4 : بر تعداد سهام در دست سهامداران قیمت سهام تقسیم(نرخ سهام(   
C5 : بر تعداد سهام منتشرشده شده تقسیم حجم سهام معامله(نرخ گردش سهام( 

جامعه و 
نهادهاي 
  عمومی

C6 : مجموع درآمدهاي عملیاتی بر پرداخت مالیات تقسیم(عملکرد مالیاتی(  
C7 :مجموع / زیست گذاري در حفظ محیط سرمایه(زیست  گذاري در حفظ محیط سرمایه

  ).درآمدهاي عملیاتی
C8 : مجموع  بر هزینه کل از سهم کمک مالی و حمایت تقسیم(اهداي کمک و حمایت

 )درآمدهاي عملیاتی
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 پیشینه پژوهش 
 و تکنیک تاپسیس از بورس در فعال هاي شرکت از تعدادي ارزیابی براي پژوهشی در )1386(مهدیه

 شاخص عنوان به نسبت مالی 20 گرفتن نظر در با پژوهش این در .است کرده استفاده خطی تخصیص
 پوششی تحلیل از استفاده با) 1386(محمدي ]8[اند شده بندي رتبه موردمطالعه هاي شرکت ارزیابی
 پوششی تحلیل که داده نشان و است پرداخته بورس در داروسازي فعال هاي شرکت بندي رتبه به ها داده
 معیاري کارایی، یعنی شاخص یک چارچوب در مالی هاي نسبت از تعداد زیادي تلفیق با تواند می ها داده
در پژوهشی به ) 1394(عظیمی و ارجنکی  ]6[.سازد فراهم ذینفعان نگاه از ها مقایسه شرکت براي را

. کاري و کیفیت اقالم تعهدي پرداختند پذیري اجتماعی شرکت بر میزان محافظه بررسی تأثیر مسئولیت
شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان  پذیرفته شرکت 69وتحلیل موضوع بر روي  ها با تجزیه نتایج آن

کاري و کیفیت اقالم تعهدي رابطه  پذیري اجتماعی شرکت و میزان محافظه داد که، بین مسئولیت
 خارج از هاي مأموریت به اعزام منظور به کارکنان انتخاب براي )2004(فانگ .  ]3[معناداري وجود ندارد

 شده پژوهش خاطرنشان این در .است کرده استفاده تاپسیس و تريخاکس رابطه تحلیل رویکرد از کشور
 باید بنابراین است، متضاد و بعضاً متعدد معیارهاي گرفتن نظر در با همراه کارکنان انتخاب مسئله چون
 نمود انتخاب اعزام براي را افرادي و را گرفت تصمیم بهترین متعدد معیارهاي این کردن بامنظور بتوان
 خاکستري رابطه تحلیل رویکرد که داده نشان این پژوهش نتایج .باشند داشته را مطلوبیت بیشترین که
 تحت پژوهشی در )1988(دانگ . ]15[است بوده برخوردار این هدف تحقق براي بیشتري توانمندي از

 مفهوم از استفاده با تا است کرده کنندگان تالش تأمین انتخاب براي خاکستري گیري تصمیم عنوان
 گیري تصمیم مسائل حل براي را جدید زبانی، رویکردي متغیرهاي باکار برد و خاکستري امکان رجهد

 براي دیگر پژوهشی در) 2006(چانگ . ]13[اطمینان معرفی نماید عدم شرایط در معیاره چند
 این در .است کرده استفاده خاکستري رویکرد سیستم از تایوان کشور در تجاري هاي بانک بندي رتبه

 موردمطالعه هاي بانک رتبه ارزیابی، هاي عنوان شاخص به مالی هاي نسبت از استفاده با پژوهش
 موردمطالعه ها بانک این عملکرد بر مؤثر هاي ویژگی این پژوهش بعدي گام در. است شده تعیین

 هاي روش از بهتر خاکستري سیستم رویکرد که است آن بیانگر این پژوهش نتایج .است قرارگرفته
عملکرد  تواند، می متغیره چند آماري هاي روش سایر و عاملی تحلیل رگرسیون، نظیر تحلیل رایج آماري
 حجم موجود بودن یعنی ها روش این هاي محدودیت فاقد زیرا کند، ارزیابی را موردمطالعه هاي بانک
  . ]11[است ها داده از زیادي
 توان مختلف می هاي زمینه در بندي رتبه و زیابیار براي شده انجام هاي پژوهش به توجه با بنابراین

 ها روش به سایر نسبت اساسی مزیت دو از خاکستري سیستم رویکرد کرد، گیري نتیجه گونه این
 از بسیاري از که استفاده درحالی است کم هاي داده به نیاز روش، این اول مزیت .است برخوردار

 .است ها داده از انبوهی وجود حجم مستلزم اصلی هاي مؤلفه تحلیل نظیر متغیره چند آماري هاي روش
 مقدار واقعی شرایط در زیرا. است ها درداده ابهام با آن مواجهه توانایی سیستم این دیگر اساسی مزیت
   .نیست معلوم پارامترها دقیق
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 مطالعه در کرده است فراهم رویکرد این که جدیدي بستر و روش این هاي توانمندي به توجه با بنابراین
 هاي بزرگ شرکت عملکرد مسئولیت اجتماعی ارزیابی براي خاکستري سیستم رویکرد از حاضر

 این توضیح و بررسی به ابتدا منظور همین به. شود می استفاده ایران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
 و گیرد می رارق موردبررسی ارزیابی معیارهاي و موردمطالعه جامعه سپس شود، می پرداخته تئوري

 واقع مورداستفاده ها داده تحلیل براي پیشنهادي رویکرد ها ازآن و پس شود می ارائه پیشنهادي الگوریتم
   .شود می پرداخته گیري نتیجه و بحث ازآن به پس و شود می

 1روش تحلیل سلسله مراتبی

 است) MADM(ه شاخص چند گیري تصمیم فنون ترین معروف از یکی مراتبی سلسله تحلیل فرآیند
 نیز و کمیاب منابع تخصیص جهت 1970دهه  االصل در عراقی ساعتی .ال توماس توسط بار اولین که

از  یکی تاکنون اش معرفی زمان از AHP  .گردید ابداع ارتش براي ریزي برنامه نیازهاي جهت
 بدون لمسائ حل جهت در و شده تبدیل MADMمعیاره  چند گیري تصمیم هاي روش پرکاربردترین

 مدیریت و اجتماعی علوم و اقتصاد سیاست، مثل نیازهاي انسانی، و عالیق مختلف هاي حوزه در ساختار
که  هنگامی در و دهد می مدیران به را مختلف سناریوهاي بررسی امکان روش این. ]9[است کاررفته به

 نامعین و پیچیده هاي ضعیتو از بسیاري همزمان و متقابل اثرات سازد می قادر را گیرندگان تصمیم عمل
 و دانش اهداف، اساس بر را ها اولویت تا کند می را یاري گیرندگان تصمیم فرآیند این. نمایند مشخص را

  .نظرگیرند در کامل طور به را خود هاي قضاوت و احساسات که نحوي به نمایند، خودتنظیم تجربه
  وتحلیل مدل رابطه خاکستري تجزیه
گیري از  هاي بزرگ مستلزم تصمیم شرکت از CSRبیان گردید، ارزیابی عملکرد طور که در قبل  همان

هایی براي اجراي آن بر این اساس این معیارها  یک فرآیند پیچیده است که شامل معیارها و محدودیت
تواند به حداکثر  است که می CSRبه همین منظور، هدف از ارزیابی، شناسایی بهترین عملکرد از . است

  . رضایت ذینفعان بر این اساس این معیارها استفاده شوند رساندن
   توصیف هاي خاکستري ماتریس و خاکستري معادالت خاکستري، وسیله اعداد به خاکستري سیستم هر
 خاکستري عدد .هستند این سیستم هاي سلول و ها اتم مثابه به خاکستري اعداد میان این در که شود می
 گیري، تصمیم یک در معیارها رتبه مثالً.  شود تعریف نامطمئن اطالعات با عددي عنوان به تواند می
 هاي بازه این .نمود بیان عددي هاي بازه با را ها توان آن می که شوند می بیان زبانی متغیرهاي صورت به

  . ]14[خواهد بود نامطمئن اطالعات شامل عددي
و براي ارزیابی   Ai(i = 1,2,3,…,m)اد اي از اعد براي افشاء مسئولیت اجتماعی که شامل مجموعه

وتحلیل رابطه خاکستري ،  براي تجزیه. گیرد مورداستفاده قرار می  Cj(j = 1,2,3,…,n)عملکرد از 
توان با  بنابراین می.گیري عملکرد استفاده خواهیم کرد هاي متوالی و مجزا و اندازه ماتریس تصمیم از داده

حال،  بااین. پرداخت CSRوتحلیل رابطه خاکستري به ارزیابی  یههاي گسسته و تجز استفاده از داده

                                                           
1 AHP 
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قضاوت ذهنی معموالً نامشخص و یا حتی متناقض است و بدین منظور از تئوري آنتروپی براي به دست 
 CSRخاکستري براي ارزیابی  -وتحلیل آنتروپی گیري عملکرد و تجزیه آوردن اهمیت نسبی اندازه

  .استفاده خواهیم کرد
 توسعه و روند رشد و وضعیت ها آن متقابل تأثیر که هستند مؤثر متعددي عوامل عمومی سیستم هر در

 بیشتر بااهمیت شود، عوامل می تالش ها سیستم وتحلیل تجزیه در اغلب .کنند می تعیین را سیستم
 وجود نیز اي شده شناخته یا کمتر و ناشناخته عوامل سیستم، هر در همیشه عمل در اما شوند شناسایی

 خاکستري رابطه تحلیل شود می استفاده ها گونه سیستم این با مواجهه براي که هایی روش از یکی .دارند
 خاکستري رابطه تحلیل اصلی ایده .رود می شمار به سیستم خاکستري نظریه مهم اجزاء از که است
 دو بین رابطه مبستگیه و نزدیکی مقدار که است بناشده نکته این بر آنالیز کمی، روش یک عنوان به

آنان  هاي منحنی شباهت میزان اساس بر باید است، رشد حال در پویاي فرآیند یک مختلف در عامل
 وجود ها بین سري رابطه از باالتري جه در یعنی باشد؛ بیشتر شباهت این میزان هرچقدر .شود سنجیده

 .شود می استفاده ه خاکستريرابط درجه از شباهت این میزان سنجش براي. ]17و11[برعکس و دارد
  : است موجود زیر صورت به سیستم به یک مربوط رفتاري سري m+1شود،  فرض اگر تعریف طبق

 
 با به ترتیب خاکستري روابط درجه و خاکستري رابطه ضریب فرض  با صورت این در 

 : شوند می تعریف زیر روابط

 
 و

  
شکل    اغلب به γ (Xo , Xi )خاکستري  رابطه درجه. شود می نامیده تمایز یبضر باال  روابط در

 شکل    به اغلب Kنقطه  در (xo (k), xi (k))خاکستري  رابطه ضریب و 
 .شود می نوشته

 شانون آنتروپی

 شانون آنتروپی چندگانه معیارهاي با گیري تصمیم در معیارها اهمیت وزن استخراج هاي روش از یکی
 کامالً روش یک که است این اهمیت وزن استخراج هاي روش سایر به نسبت روش این مزیت .است
 که باشد اي گونه به شرایط اگر بنابراین ندارد؛ وجود آن در خبرگان نظرهاي سوگیري و است عینی

 قابل و خوب جایگزین تواند می روش این از استفاده باشد، داشته وجود خبرگان قضاوت در خطا احتمال
 مورد محتواي در موجود، اطمینان عدم مقدار دهنده نشان آنتروپی اطالعات تئوري در . باشد قبولی
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 توسط شده بیان اطمینان عدم مقدار براي معیاري آنتروپی دیگر، عبارت به .است پیام یک اطالعات انتظار
 توزیع، بودن پخش صورت در اطمینان عدم این که طوري هب است، )Pi(گسسته  احتمال توزیع یک

 چند گیري تصمیم  مدل یک در اطمینان عدم این .باشد تیزتر فراوانی توزیع که است موردي از بیشتر
  .شود می تشریح ذیل صورت به معیاره
 که اطالعاتی است حاوي شاخصه چند گیري تصمیم مدل یک به مربوط گیري تصمیم ماتریس یک
  وپیآنتر

 هاي گزینه ها Aiگیري  ماتریس تصمیم این در. رود کار به آن ارزیابی براي معیاري عنوان به تواند می 
   و مختلف معیارهاي ها Xiمختلف 
 ماتریس این در موجود اطالعاتی محتواي زیر فرمول از با استفاده ابتدا .هستند تصمیم ماتریس مقادیر

 .کنیم محاسبه) Pij(شده  نرمالیزه صورت به را

  
 

 : داشت خواهیم مشخصه هر ازاي به Pijمجموعه  از Ejبراي  و

 

 
 
  .شود اعمال می شرط  تأمین براي که است مثبت ثابت یک Kکه  طوري به

 ترتیب به jهر شاخص  به مربوط) Wj(وزن  و ایجادشده اطالعات از) Dj(انحراف  درجه یا اطمینان عدم
 :از است رتعبا

 

  
 روي بر عملکردها تعریف به توجه با و است صعودي یکنواي تابع یک طبیعی لگاریتم تابع ازآنجاکه 

  .است شده استفاده خاصیت این از Ejمحاسبه  براي خاکستري، اعداد
  
  

  پژوهش  روش
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 در .رویدادي است پس توصیفی اطالعات آوري جمع روش و کاربردي هدف ازنظر حاضر پژوهش

 معیاره چند گیري مسائل تصمیم حل براي مدلی کارگیري به و بررسی که پژوهش اصلی هدف ارچوبچ

 بورس در شده پذیرفته بزرگ هاي بندي شرکت رتبه است، اطالعات کمبود از ناشی نامطمئن شرایط در

عنوان  هب هاي بزرگ شرکت انتخاب علت . است شده انتخاب موردي مطالعه عنوان ایران به بهادار اوراق
 که باشند افرادي می گذاري سرمایه براي مناسبی محل ها شرکت این که است موردمطالعه این ي جامعه

   با ها شرکت این .بورس هستند در گذاري سرمایه دنبال به و هستند بورس تخصصی اطالعات فاقد
 ارائه با ابراینبن. کنند می تعدیل گذاري را سرمایه ریسک سهام مختلف سبدهاي روي گذاري سرمایه

 و مطمئن گذاري سرمایه براي فرصتی گذاران، براي سرمایه ها شرکت این از شفاف و واضح تصویر
 20 ارزیابی براي مسئولیت اجتماعی هاي شاخص از معیار 4 این راستا در . شود می فراهم خاطر آسوده

 رابطه خاکستري، تحلیل روش از استفاده با و انتخاب 1392تا  1387ها  سال به مربوط  بورسی شرکت

   .شد گرفته کار به ها آن بندي رتبه براي معیاره چند گیري تصمیم مدل
   .است شده استخراج رهاورد نوین افزار نرم از مطالعه تحت هاي شرکت براي موردنظر مالی هاي شاخص
  :است زیر شرح به مطالعه تحت هاي شرکت ارزیابی براي پیشنهادي الگوریتم

  شود می تشکیل موجود هاي داده براي زیر شکل به تصمیم هنگار )الف
                    X1            X2             …            X3 
      A1              P* x11           P* x12             . . .              P* x1n 
      A2             P* x21            P* x22                 .               P* x33 
      .                .                   .                .                     . 
      .                .                   .                .                     . 
      .                .                   .                .                     .  
     Am                P* xm1              P* xm2          .               P* xmn 

 
 شود و می فوق استخراج جدول از )ها شاخص از هریک وزن( Wjمقادیر  شانون آنتروپی از استفاده با )ب

 :شود می تنظیم زیر صورت به وزنی بردار

 
  .شود می تشکیل زیر صورت به خاکستري تصمیم ماتریس تصمیم، نگاره از استفاده با )ج
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 .شود نامیده می Rماتریس  حاصل ماتریس و کرده نرمالیز زیر روش مطابق را Dماتریس  سپس )د
 

 
   .شود استفاده می (1) رابطه از صورت آن در باشد) بهتر-بیشتر (معیار عملکرد نوع از مربوط معیار اگر

 ) 1(رابطه 

 
  

 
 .شود می استفاده (2) رابطه از باشد) بهتر -کمتر (عملکرد معیار نوع از مربوط معیار چنانچه و

  )2(رابطه 

 
 

 
  .قرار بگیرند [0,1]فاصله  در شده نرمالیز خاکستري عددهاي تا شود می باعث فوق کردن نرمالیز روش

 
 موزون   نرمالیز ماتریس تا شود می ضرب معیار آن به مربوط ستون در معیارها از یک هر وزن ) ه

 هاي گزینه به مربوط رابطه خاکستري درجه سازي مرتب هنگام تا شود می باعث عمل این .شود حاصل

   .شود اجتناب خاکستري اعداد سازي مرتب از مختلف
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  :شود می تعریف زیر صورت به ) مثبت ایدئال جواب( مبنا سري حال )و

 
  :شود می محاسبه اي مقایسه هاي گزینه سایر و) مبنا سري (مطلوب گزینه بین فاصله سپس )ز

 
 :شود حاصل می) H(  ها گزینه فاصله ماتریس ترتیب بدین

 
 :شود می استفاده زیر رابطه از خاکستري رابطه ضریب آوردن دست به براي) ح

 
  :شد خواهد محاسبه زیر رابطه از خاکستري رابطه درجه بعد مرحله در ) ط

 
 .ام است iگزینه  به مربوط نهایی ارزیابی مقدار که 

  :شود می انجام زیر شکل به ها گزینه بندي اولویت درنهایت )ي
  :خواهیم داشت هاي  گزینه براي
  است qمطلوبیت گزینه  از بیشتر pگزینه  مطلوبیت که گیریم می نتیجه باشد آنگاه اگر 

 ها داده تحلیل - 1

معیارهاي  اوزان شانون آنتروپی از استفاده با ابتدا بخش این در پیشنهادي الگوریتم اساس بر
هاي بزرگ توسط رابطه خاکستري مورد  سپس، عملکرد شرکت .شود می محاسبه ،CSRارزیابی
  وتحلیل قرار  تجزیه
) 1(نتیجه این کار در نگاره . شده است انجام MATLABافزار  نرم محیط در محاسبات این. گیرد می

 .شده است خالصه
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  )یافته تعمیم(شده با استفاده از آنتروپی شانون  اوزان معیارها، محاسبه): 1(نگاره 

C10  C9  C8  C5  C4  C3  C2  C1 سال  

0.006  0.048  0.089  0.268  0.148  0.084  0.088  0.064  1387  

0.005 0.070 0.128 0.170 0.140 0.98 0.091 0.085 1388 

0.009 0.060 0.158 0.168 0.109 0.090 0.089 0.108 1389 

0.011 0.018 0.079 0.079 0.148 0.096 0.141 0.091 1390 

0.002 0.096 0.081 0.150 0.123 0.087 0.127 0.096 1391 

0.001 0.068 0.152 0.218 0.130 0.068 0.089 0.089 1392 

 بودن اي بازه  به توجه با که هستند خاکستري اعداد صورت به اوزان این شود می مشاهده هک گونه همان

 امکان درجه از استفاده با اعداد خاکستري این که درصورتی .است واضح امري تصمیم، ماتریس مقادیر

  .شود می مشاهده .شود می معیارها مشخص اهمیت ترتیب ، شوند مرتب خاکستري
  :به شرح زیر است) 2(در نگاره ها  لیست شرکت چک

  ها لیست شرکت): 2(نگاره 

A1 A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  A10  

شرکت صنایع 
پتروشیمی 

خلیج
 

س
فار

ش   
شرکت پاالی

نفت اصفهان
ش   

شرکت پاالی
س
نفت بندرعبا

ش   
شرکت پاالی
نفت تهران

شرکت مخابرات   
ایران

  

شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان

شرکت پتروشیمی   
نوري

شرکت پاال  
ش 

نفت تبریزی
  

شرکت پتروشیمی 
س
پار

  

شرکت ملی صنایع 
س ایران

م
  

A11  A12  A13  A14  A15  A16  A17  A18  A19  A20  

شرکت فوالد 
خوزستان

  

شرکت پتروشیمی 
مارون

  

شرکت پتروشیمی 
بندر امام

  

شرکت پتروشیمی 
جم

  

ش 
شرکت پاالی
نفت الوان

شرکت ذوب  
 

اصفهانآهن 
  

ش 
شرکت پاالی
نفت شیراز

  

شرکت پتروشیمی
 

شازند
  

شرکت پتروشیمی 
س
زاگر

  

شرکت پتروشیمی 
امیرکبیر
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 )3( نگاره در کار این نتیجه .شود می تعیین یک هر رتبه و ها گزینه از یک هر خاکستري رابطه درجه
  .است شده خالصه

 ها  بندي شرکت درجه و رتبه): 3(نگاره 

 A
1

  A
2

  A
3

  A
4

  A
5

  A
6

  A
7

  A
8

  A
9

  A
10

  A
11

  A
12

  A
13

  A
14

  A
15

  A
16

  A
17

  A
18

  A
19

  A
20

  

رتبه
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  

1392
  0.116
  0.108
  0.104
  0.110
  0.095
  1.259
  1.617
  1.072
  0.482
  0.787
  0.792
  0.698
  0.459
  0.789
  0.952
  0.924
  1.398
  1.870
  0.184
  0.410
  

رتبه
  1  2  3  4  5  7  8  6  9  12
  10
  11
  13
  18
  14
  16
  15
  17
  19
  20
  

1391
  1.872
  1.356
  1.382
  1.062
  0.976
  0.842
  1.342
  1.059
  1.063
  1.075
  1.154
  1.263
  1.026
  1.035
  1.147
  1.198
  1.852
  1.521
  1.263
  1.095
  

رتبه
  1  2  3  5  4  6  7  8  9  11
  10
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  

1390
  1.150
  1.126
  1.108
  1.015
  1.118
  1.068
  1.036
  1.045
  1.026
  1.089
  1.065
  1.036
  1.024
  1.158
  1.015
  1.158
  1.265
  1.278
  1.420
  1.502
  

رتبه
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
  11
  12
  13
  14
  15
  18
  17
  16
  19
  20
  

1389
  1.160
  1.053
  1.106
  1.069
  1.098
  1.045
  1.129
  1.142
  1.080
  1.064
  1.059
  1.074
  1.071
  1.329
  1.191
  1.162
  1.050
  1.066
  1.042
  1.011
  

رتبه
  1  2  3  5  6  4  9  8 7  11
  12
  10
  13
  14
  15
  18
  19
  16
  17
  20
  

1388
  1.168
  1.115
  1.102
  1.119
  1.215
  1.109
  1.428
  1.052
  1.156
  1.034
  1.018
  1.116
  1.512
  1.412
  1.320
  1.165
  1.482
  1.520
  1.068
  1.023
  

رتبه
  1  2  3  5  6  4  9  8  7  11
  12
  10
  13
  14
  15
  18
  19
  17
  17
  20
  

1387
  1.342
  1.382
  1.521
  1.265
  1.052
  1.089
  1.617
  0.698
  0.924
  0.184
  1.147
  1.198
  1.521
  1.026
  1.015
  1.278
  1.158
  1.118
  1.160
  1.036
  

 
. دهد نشان می را مطلوب گزینه و گزینه هر بین خاکستري رابطه ضرایب مقادیر از بخشی )2(نگاره 
 عملکرد مورد معیارهاي در .است شده تشکیل ها گزینه تمام به مربوط عناصر بهترین از مطلوب گزینه

 .شود می حداقل انتخاب مقادیر" بهتر کمتر" معیارهاي عملکرد مورد در و حداکثر مقادیر "بهتر بیشتر"
  .است 20 11ماتریس یک از بخشی نگاره این
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  گیري نتیجه

گیري  ها با استفاده از  کاربرد تصمیم این پژوهش، به ارزیابی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت
در این مطالعه، آنتروپی روشی براي . است 1387- 1392اره خاکستري با وزن آنتروپی طی دوره چندمعی

گیري وزن نسبی عملکرد مسئولیت اجتماعی  شناسایی وزن هدف است که براي پیدا کردن اندازه
ده وتحلیل آنتروپی شایون، با استفا سپس، با توجه به نتایج حاصل از تجزیه. شده است ها استفاده شرکت

این . ها پرداختیم بندي عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت وتحلیل رابطه خاکستري به رتبه از تجزیه
. ها عملکرد بهتري نسبت به افشاي مسئولیت اجتماعی دارند دهد که بسیاري از شرکت نتیجه نشان می

  .همسو است) 2015(نتایج این پژوهش با تحقیق وانگ و همکاران 
   و عوامل بین روابط بررسی بر عالوه معیاره چند گیري تصمیم براي ستريخاک رابطه تحلیل روش
 اطمینان عدم هم درواقع که نماید می لحاظ اي بازه اعداد صورت به را ها ورودي مختلف، هاي گزینه
  نمایش به را گیري تصمیم سیستم هاي ورودي در موجود اطمینان عدم هم و سیستم ساختار در موجود

   پوشش همزمان صورت به را فوق هاي روش که است کاربردي و ساده مدل یک ضمن در گذارد؛ می 
 مفهوم از استفاده با خاکستري تئوري و نیست دقیق اطالعات وجود به الزامی اوالً روش این در .دهد می

 این در ثانی در. است کرده فراهم را نامطمئن اطالعات کارگیري به و پذیرش قابلیت خاکستري اعداد
 ثالثاً .شود می اعمال مدل در نیز ها آن بین روابط و شود می لحاظ همزمان طور به متعدد معیارهاي شرو

 با و مدل یک در ها شرکت سایر مالی اطالعات کنار در شرکت یک متوالی هاي سال به مربوط اطالعات
در  را )عمودي و قیاف( مالی هاي ارزیابی مرسوم روش دو از ترکیبی درواقع که شود می مقایسه یکدیگر
 .گیرد برمی
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The aim of this study, corporate social responsibility performance evaluation 
using gray relational analysis of entropy weight in the companies listed in 
Tehran stock Exchange. In this study seeks to measure the relative weight of 
corporate social responsibility performance using variables (shareholder, 
customers, employees, society and public bodies) have been made. Then, 
based on the results of gray relational analysis in our company. The results 
of this research show that many companies have outperformed the disclosure 
of social responsibility. 
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