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 چکیده

اجتماعی ارتباطی ایفای مسئولیت اجتماعی های  تبیین تعیین کنندهاین تحقیق در راستای ارزیابی 

گرفته شده اقتصادی ایران( مورد بررسی قرار های  بنگاههای  شرکتی  )مورد مطالعه: روابط عمومی

است. بدین منظور از دو روش کیفی و کمی بهره برده شده است که در بخش کیفی با مصاحبه با 

خبرگان در زمینه روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی صورت پذیرفت و با استفاده از نرم افزار مکس 

ی تنظیم و اصلی تحقیق شناسایی گردید و پس از آن پرسشنامه مقایسه زوجهای  مولفهای  کیو دی

در بین خبرگان مرتبط با این موضوع توزیع شد و با استفاده از روش دیمتل فازی عوامل اثرگذار و 

اصلی مسئولیت های  مرتبط با تحقیق شناسایی شد و مشخص گردید که مولفههای  اثرپذیر مولفه

زمان جزء ساهای  روابط عمومی، الگوی روابط عمومی و سیاست و خط مشیهای  اجتماعی، فعالیت

مربوطه نیز پیشنهاداتی ارائه های  عوامل اثرگذار شناسایی شده اند و نهایتا با رتبه بندی شاخص

 گردید.
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 مقدمه و بیان مساله

 یاترو تداوم ح ینباشند. از ا ای روبرو می گسترده یداتهای عصر حاضر با تحوالت و تهد سازمان

باشد که به  مقابله با مشکالت می یدجد یها و روشها راه حل یافتن یازمندها نو بقاء سازمان

)محمدی و دارد یادیز یبستگ یدیهای جد و روش یندهاابداع، خلق محصوالت، فرآ ی،نوآور

ها، بررسی اینکه  برای شرکتاهمیت مسئولیت اجتماعی (. با توجه به 12: 1393همکاران،

کنند،  می ارزش آفرینیها  چگونه و به چه نحوی برای سازمانها  مسئولیت اجتماعی شرکت

 یتمسئول یهای ابزار یدر تئور(. 81: 1395امری ضروری است)اسماعیل پور و برجویی: 

ها تن یناست و ا یرفاه اقتصاد یجادا یبرا یاست که شرکت ابزار ینفرض بر ا ی،اجتماع

و جامعه در  یواحد تجار ینتعامل ب یشرکت است و صرفا جنبه اقتصاد یاجتماع یتمسئول

مانند  یاجتماع یتو مسئول (. اخالق124: 1395د )سپاسی و حسن زاده،شو نظر گرفته می

 هاییتنسبت به امور و فعال یو درک بهتر ینندب را می یکدیگرباشد که همه  روشن می یفضا

و ضامن  یندنما می یریدر جامعه جلوگ ینظم ی. از هرج و مرج و بیندانم می یداپ یکدیگر

. در واقع اخالق و اشدب جامعه سالم و افراد سالم در آن به لحاظ تمام موارد می ،اقتصاد سالم

را بر  یاریوجدان آگاه شرکت است که عدول از آن صدمات بسها  شرکت یاجتماع یتمسئول

(. 79: 1384یند)قربانی و همکاران،نما کند وارد می می یتفعال آن در ای که بدنه شرکت و جامعه

 ,Benlemiشده است)ها  اخیر توجه زیادی به نقش مسئولیت اجتماعی سازمانهای  در سال

2018: P3توجه ها  بایست به کسب و کار شرکت ها می (برای ارزیابی مسئولیت اجتماعی شرکت

اقتصادی در نظر گرفتن های  همترین ابعاد بنگاه(زیرا یکی از مchen et al, 2018: P2نمود )

( و به نوعی ارتباط دو طرفه بین منافع Junior et al, 2018: P6مسئولیت اجتماعی است)

ها  و مسئولیت اجتماعی آنان وجود دارد که در این میان روابط عمومی سازمانها  اقتصادی بنگاه

د.  بنابراین با توجه به موارد مذکور و موضوع تواند نقش بسزایی را در این ارتباط ایفا نمای می

 سرعت و حجم با تبلیغات و دانش اطالعات، توان چنین بیان  نمود که تبادل می تحقیق حاضر

های  فعالیت مرتبط با مسایل و امور پیچیدگی که است حالی در این است و جریان در بسیاری

است و در همین  کرده آور الزام را عاطفی و ذهنی ارتباطات غیره، و صنعتی بازرگانی، اجتماعی،

سازمانها و  بین ارتباطی پلها  عمومی را دارد. روابطای  زمینه روابط عمومی نقش تسهیل کننده

مناسب های  توانند انتظارات طرفین را شناسایی و راه حل می باشند که می جوامع خارج از آن

ابراین توانایی روابط عمومی در شناسایی جهت برقراری ارتباط بین طرفین را ارائه دهند. بن



  3   اعی شرکتی ...های اجتماعی ارتباطی ایفای مسئولیت اجتم کننده تبیین تعیین

بایست در حد باالیی باشد و از طرفی  ها می عوامل موثر مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمان

پذیرد که  می نحوه انتقال مسئولیت اجتماعی سازمان به جامعه از سوی روابط عمومی صورت

لیت اجتماعی شده چرا که سود این فرایند دو طرفه باعث ایجاد سود اجتماعی مبتنی بر مسئو

تواند نوع ارتباط سازمان با مخاطبین خود را تغییر دهد که این ارتباطات مبتنی بر  می اجتماعی

کسب سودی است که منفعت همگان را در بر دارد در واقع در نظر گرفتن سود اجتماعی مبتنی 

پذیر باشد که در  بر منافع زیست محیطی، منافع اجتماعی و منافع مرتبط با قشر آسیب

نماید.  می مختلف دارای راهبردهای متفاوتی بوده و نهایتا سود اقتصادی را ایجادهای  سازمان

ها  متعاقبا در این تحقیق ابعاد متفاوتی از ابعاد ارتباطی و اجتماعی که ارتباط مستقیم با فعالیت

 رد مورد ارزیابی قرار گرفتهکالن آنان داهای  و استراتژیها  سازمانهای  و وظایف روابط عمومی

انجام داده اند  2019و همکارانش در سال   parkشود. بر همین اساس طبق تحقیقی که  می

گردد که  می مشخص شده است که مسئولیت اجتماعی منجر به تغییر نگرش و رضایت مشتری

و در  در این تحقیق به نقش روابط عمومی در رابطه با مسئولیت اجتماعی اشاره نشده است

انجام داده اند مشخص شده است که  1397تحقیق دیگری که جویباری و همکارانش در سال 

گردد که در  می مسئولیت اجتماعی منجر به تغییر نگرش مشتری در ارزش ویژه برند و محصول

این تحقیق نیز خالء تحقیقاتی در رابطه با نقش روابط عمومی وجود دارد لذا در تحقیق حاضر 

باشد و  می اقتصادی و در رابطه با مسئولیت اجتماعی مد نظرهای  ط عمومی در بنگاهنقش رواب

ایفای نقش رواط عمومی روابط  شود این است: چه عواملی بر  می بنابراین سوال اصلی که مطرح

 باشند؟ می اقتصادی موثرهای  عمومی در راستای مسئولیت اجتماعی بنگاه

 پیشینه پژوهش

های  در زمینه مسئولیت اجتماعی و اثرات آن بر کسب و کار بنگاهای  تحقیقات گسترده

اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته شده است و از سوی دیگر مباحث مرتبط با نقش روابط 

نیز مورد ارزیابی قرار گرفته شده است اما در رابطه با نقش روابط ها  در سازمانها  عمومی

اقتصادی تحقیقی انجام نشده است و در این های  هعمومی در راستای مسئولیت اجتماعی بنگا

مرتبط با پژوهش ارائه شده اند های  قسمت با توجه به ارزیابی مقاالت داخلی و خارجی، پیشینه

شوند و به خالء تحقیقاتی هر یک از  می که با رویکرد تحقیق حاضر مورد مقایسه قرار گرفته

 آنان اشاره شده است.
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مکارانش تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی یعقوبی و ه 1399در سال 

و ارتقاء برند را مورد ارزیابی قرار داده اند و نتایج به دست آمده نشان داده است که محیط 

سازمانی شهرداری شیراز بر رابطه مسئولیت اجتماعی و ارتقاء برند تاثیری ندارد اما مسئولیت 

شهرداری شیراز تاثیر دارد و خالء تحقیقاتی پژوهش مبتنی بر اجتماعی شرکت بر ارتقاء برند 

اهداف تحقیق حاضر عدم توجه به نقش روابط عمومی است که در تحقیق حاضر به نقش روابط 

 شود. می اقتصادی پرداختههای  عمومی بنگاه

رضازاده و یاراحمدی تحقیقی با عنوان رابطه چرخه عمر و مسئولیت  1398در سال 

های  رکت را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج این تحقیق نشان داده است که شرکتاجتماعی ش

در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها  بالغ جهت کسب مزایای رقابتی بیش از سایر شرکت

کنند که با توجه به این پژوهش خالء تحقیقاتی با توجه به رویکردهای  می سرمایه گذاری

نقش روابط عمومی در ایجاد مزیت رقابتی در راستای بکارگیری پژوهشی حاضر عدم توجه به 

 مسئولیت اجتماعی است.

تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر عملکرد اجتماعی و مسئولیت اجتماعی  1396در سال 

های خصوصی ایالم توسط دلشاد انجام شده است. هدف این  سازمان بر عملکرد مالی در بانک

های خصوصی  جتماعی و مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی بانکتحقیق بررسی تأثیر عملکرد ا

باشد. نتایج نشان داد که اصول مسئولیت اجتماعی، فرآیند پاسخگویی اجتماعی و  می شهر ایالم

عملکرد اجتماعی و مسئولیت اقتصادی، مسئولیت های  نتایج رفتار سازمانی به عنوان مؤلفه

مسئولیت اجتماعی بر های  ردوستانه به عنوان مؤلفهقانونی، مسئولیت اخالقی و مسئولیت بش

عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند که در این تحقیق نیز به نقش روابط عمومی 

 خصوصی شهر ایالم اشاره نشده است.های  بانک

اجتماعی بر مسئولیت اجتماعی سازمان های  تحقیقی با عنوان تاثیر رسانه 2021در سال 

منفی در های  مورد بررسی قرار گرفته شده و نتایج نشان دادند که کامنت Garrو  Hayesتوسط 

اجتماعی در رابطه با عملکرد یک سازمان میزان ارزش پاسخگویی سازمان را از نظر های  رسانه

دهد که به نوعی با رویکرد تحقیق حاضر مبتنی بر یکی از ابزارهای  می مصرف کنندگان نشان

 باشد. می ولیت اجتماعی سازمان همسوروابط عمومی و مسئ

تحقیقی با عنوان تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر وفاداری مشتریان  2021در سال 

و همکارانش مورد بررسی قرار گرفته شد و نتایج نشان دادند که اقدامات مرتبط  Islam  توسط 
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 گذاران و مدیران با مسئولیت اجتماعی برای موفقیت سازمان حائز اهمیت بوده و سیاست

بایست به طور مستمر آن را در اولویت مستمر اهداف سازمانی قرار دهند که در این تحقیق  می

 نقش روابط عمومی مورد بررسی قرار گرفته نشده است.

و  Wanتحقیقی با عنوان نقش فرهنگ بر مسئولیت اجتماعی سازمان توسط  2020در سال 

ده است. نتایج این تحقیق نشان دادند که فرهنگ سازمانی همکارانش مورد بررسی قرا رگرفته ش

ها در زمانی که با مشکالت احتمالی  کند و شرکت نقش بسزایی در افزایش ارزش اجتماعی ایفا می

برند که در این بین یکی از ابزارها  در رابطه با مسئولیت اجتماعی برای حل مشکالت بهره می

 با رویکرد پژوهش حاضر همسویی دارد.تواند نقش روابط عمومی باشد که  می

مالی و های  تحقیقی با عنوان مسئولیت اجتماعی از دیدگاه افشای گزارش 2019در سال 

و همکارانش مورد بررسی قرار گرفته شده است و نتایج  Campaاجتماعی موسسات توسط 

های  راتژینشان دادند که مسئولیت اجتماعی منجر به ایجاد بینش جدیدی رد رابطه با است

 گردد. می مؤسسات مالی

 مبانی نظری پژوهش

 مزیت رقابتی پایدار خلق کنند ابعادی هستند که بتوانند ییشناسا به دنبالهای  شرکت امروزه

ای ( از سوی دیگر مسئولیت اجتماعی شرکت، از اهمیت ویژه39: 1395)محمدیان و همکاران، 

ها را، در هر نوع و اندازه، به داشتن توجه  رکتبرخوردار است و انتظارات مشتریان و جامعه، ش

 یتمسئول( در واقع 180: 1395)طوطیان اصفهانی،  کند ویژه نسبت به این مفاهیم، مجبور می

 شود در نظر گرفته میهویت سازمان در ساخت  یتمهم و حائز اهم یبعد یشرکت یاجتماع

پاسخگو و  یستز محیط جتماع وخود را نسبت به ا سازمان، همواره ( که12: 1395)قربانی، 

)خوش  دانند های خود پاسخگو می و همواره خود را در رابطه با فعالیت دهمسئول فرض کر

موجود در  هبا سه واژ «شرکت یاجتماع یتمسئول»اصطالح (بنابراین 54: 1385طینت و قانون، 

 یتسئولم(. 667: 1393)آزور و کاظمی،  یتمسئولاجتماع، آن تعریف شده است: شرکت، 

کند که بر اساس آن،  را مطرح می یاخالق یتچارچوب حاکمیز، قبل از هر چ یاجتماع

 هایی یتجامعه را بهتر کرده و از انجام فعال یطکنند که شرا اقدام می ییها ها به فعالیت سازمان

: 1389)صالحی و مطهری نژاد،  کنند می یزشود، پره جامعه می یتکه باعث بدتر شدن وضع

بر  یمثبت ریتواند تأث می یسازمان یاجتماع تیمسئول یابتکار قداماتهمین زمینه ا در (101
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 یاصل ییدهنده توانا امر نشان نیاز شرکت و خدمات آنها داشته باشد که ا انیهای مشتر نگرش

هایی تواند به فعالیت(مسئولیت اجتماعی بنگاه می4: 1396. )نوربخش و اکبریان، شرکت است

های مندیها و عالقهشود که فراتر از خواسته هایی می منجر به ایجاد شرکت اطالق گردد که

 یاجتماع تیمسئول( 30: 1393رسانند)تقی زاده و همکاران، خود به رفاه جامعه کمک می

.)حسینی و کمک کند یمشتر تیرضا قیبازار آنها، از طر تواند به ارزش می مسلماشرکت 

 یاجتماع تیکه مسئول ین موضوع حائز اهمیت است( بنابراین ا143: 1394همکاران، 

 شود. می محسوبفراتر از ارائه خدمت  محیط درون و برون سازمانینسبت به ها  سازمان

 مفهوم روابط عمومی 

عنوان واحدی ضروری و الزم در سازمان برای شکوفایی و پیشرفت و بقای آن،  روابط عمومی به

افراد متفاوت ممکن از آنجایی که  (.182: 1391ملکی،باشد)حبیب زاده  می همیشه مورد توجه

افراد، مختلف  یاتسطح تجرب یراباشند ز ی نداشتهاتفاق واحد برداشت و نگرش ثابت یکاست از 

و جایگاه روابط ها  ( لذا ارزیابی ذهنی نسبت به فعالیت208: 1396)حبیب زاده و نوروزی،است 

ای را در سازمان بر عهده مومی نقش ویژهتواند متفاوت باشد. روابط ع می عمومی نیز

 یاو رهبر حرفه یمیرکس هارلو، استاد قد( به طوری که 105: 1394دارد)رحمتی و مزیدی،

 یریتیی مد یفهوظ یکواژه در قالب  ینخود را از ا یاتیو عمل یکاربرد یفتعر ی،روابط عموم

 یاست که برا یو روشن یتیریی مد یفهوظ یروابط عموم»مطرح ساخته و عنوان کرده است: 

سازمان و  یک ینب یو همکاریرش درک، پذ ی،ها و خطوط متقابل ارتباط راه یو نگهدار یجادا

مسائل با  یریتمسأله مستلزم داشتن مد ینکند و ا که با آن سر و کار دارند، کمک می یمردم

آماده  یعموم رابه افک ییاطالع داشتن و پاسخگو یرا برا یریتاست که مد یها و موضوعاتبحث

(.بنابراین روابط عمومی به عنوان یک رسانه فعال در 12: 1390)سلطانی فر و یحیایی، کند می

تواند تصویر سازمان برای کارکنان و برون سازمان بوده و از سوی  می سازمان محسوب شده و

 باشد. می دیگر صدای محیط برون سازمانی برای سازمان

 ت اجتماعی سازمانرابطه روابط عمومی و مسئولی

به پیدایش جنبشی اشاره دارد که به دنبال وارد کردن عوامل ها  واژه مسئولیت اجتماعی شرکت

محیطی و اجتماعی در تصمیمات تجاری شرکت ها، استراتژی تجاری و حسابداری است و 

 هدف از آن، تالش در جهت ارتقای عملکرد اجتماعی و زیست محیطی در کنار ابعاد اقتصادی
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(. اهمیت مسئولیت اجتماعی و نقش آن در بهبود عملکرد 2: 1398)یگانه و همکاران، باشد یم

( امروزه مسئولیت اجتماعی 32: 1398)اژدری و همکاران، باشد می حائز اهمیتها  مالی سازمان

و همچنین، به یک ویژگی ها  روابط عمومی شرکتهای  به بخش مهمی از فعالیتها  شرکت

تبدیل شده است، زیرا، کیفیت و قیمت، همیشه برای ساخت محصوالت ها  مانرقابتی برای ساز

اغلب درتالش برای پیدا کردن ها  دلخواه مصرف کنندگان کافی نیستند از این رو سازمان

)حمیدی زاده و همکاران،  جدید برای افتراق خود و محصوالت و خدمات خود هستندهای  راه

توانند نقش تسهیل کننده را ایفا نمایند. به  ها می بط عمومی( که در این زمینه روا161:  1396

های  همین دلیل واحدهای تجاری همواره دارای انگیزه هایی برای سرمایه گذاری در فعالیت

(.یکی از ابعاد مهم سازمانها 45: 1399مسئولیت پذیری اجتماعی هستند) یعقوبی و همکاران، 

مربوط به رفتار های  ی استراتژی ها، سیاستها و شیوهمسئولیت اجتماعی آنان است که بر مبنا

(چرا که مسئولیت اجتماعی منجر به Vercie and Coric,2018,p.12) گردد می اجتماعی تعیین

حرکتی فراتر از ها  (مسئولیت اجتماعی شرکتBaskentli et al.,2018,p.6) گردد می رفتار مثبت

بانه پذیرفته شده است، زیرا موسسات اقتصادی حداقل الزامات قانونی است که به صورت داوطل

( بر اساس 52: 1399)گروسی و همکاران، کنند می آن را در زمره منافع بلندمدت خود تلقی

تحقیقات بسیاری که در زمینه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و ارزیابی محصول انجام شده، 

ر مثبتی بر ارزیابی توسط اثیبسیاری به این نتیجه رسیده اند که مسئولیت اجتماعی ت

باید ها  ( در همین زمینه روابط عمومی28: 1398)نایب زاده و جعفریان،  کنندگان دارد مصرف

 برای نفوذ در میان افکار عمومی استفادهها  و قالب هایی که رسانهها  بتوانند از تمام تکنیک

است تا بتواند هم در طرح،  کنند بهره بگیرند زیرا روابط عمومی یک حرکت و فرایند خالقانه می

متوالی به صورت یک های  موجود و سنتی که دهههای  ایده ، تفکر و هم در اجرا و عمل، قالب

)محمدی و  قالب درآمده است را به درون یک فرایند با برنامه منسجم تغییر دهد

و برون اخالقی در ارتباطات درون های  مختلف مراعات مولفههای  ( و جنبه25: 1397همکاران،

سازمانی، ایمیل و های  داخلی، پوسترها و اطالع رسانی، نامههای  سازمانی شامل خبرنامه

باشد و ابعاد ارتباطات برون سازمانی  می مکاتبات الکترونیک به عنوان ارتباطات درون سازمانی

ریابی و در بازاها  شامل ارتباط با مشتریان، فروشندگان و ارباب رجوع، صداقت و احترام به ارزش

 باشد می داوطلبانههای  مثبت در مورد فعالیتهای  تبلیغات، محصوالت و خدمات، ارائه پیام

 (.114: 1398)سپنچی و عسکرنیا،
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( برای متغیر روابط عمومی و مقاالت 1386این مدل بر مبنای مقاالت خنیفر و اسالمی)

 ( تبیین شده است.1395نی)( و صادقی و جنا1389قاهری)

 روش تحقیق

در این تحقیق از دو روش کیفی و کمی بهره برده شده است در بخش کیفی از روش مصاحبه  

بهره برده شده است و روش به کار گرفته شده مصاحبه با خبرگان دارای تخصص ارتباطات و 

ی سازمانی صورت روابط عمومی و هم چنین تجربه در زمینه به کارگیری مسئولیت اجتماع

مذکور های  پذیرفته است که بر مبنای روش نمونه گیری هدفمند هر یک از خبرگان با ویژگی

شناسایی شدند و این روش تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشته است که لیست خبرگان 

 باشد: می مزبور به شرح جدول ذیل

 مشخصات خبرگان کد خبرگان

 یعلم تیاه عضو/ ارتباطات علوم استاد و دفاع زارتو یعموم روابط سابق رکلیمد 1

 استاد دانشگاه / ارتباطات 2

معاون اقتصادی بانک انصار / عضو هییت مدیره فوالد خوزستان/ فعال اجتماعی و  3

 کارشناس حوزه مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی

ایران و مشاور  / پیشکسوت روابط عمومی / مدیرکل سابق روابط عمومی بانک صادرات 4

 رییس کل بانک مرکزیای  اسبق رسانه

 فعال اقتصادی/ رونامه نگار اقتصادی / تخصص ارتباطات 5

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد/ ارتباطات 6

 فعال اجتماعی/ مدیرکل سابق روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی کشور 7

 امل شرکت هم آکارشناس مسئولیت اجتماعی و فعال اجتماعی/ مدیرع 8

 اقتصادی/ فعال اجتماعیهای  دبیر جایزه مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار بنگاه 9
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عوامل مربوطه  MaxQDAمصاحبه، با استفاده از نرم افزار های  پس از جمع آوری داده

 شناسایی گردید که منطبق با جدول زیر ارائه شده است:

 

 جدول فراوانی کیفی تحقیق

 مولفه متغیر اصلی

 مسئولیت اجتماعی

 ارزیابی مسئولیت اجتماعی

 دیدگاه اقتصادی

 دیدگاه اخالقی

 مسئولیت سازمان

 دیدگاه اختیاری

 

 روابط عمومیهای  فعالیت

 ارزیابی شرایط فرهنگی سازمان

 ابزارهای روابط عمومی

 ارزیابی شرایط اجتماعی سازمان

 تبلیغات اجتماعی

 

 سازمانهای  شیو خط مها  سیاست

 ارزیابی انگیزه درونی کارکنان

 انگیزه سازمان

 نگرش کارکنان

 فرهنگ سازمانی

 سازمانهای  روش

 

 

 

 

 

 الگوی روابط عمومی

 شناخت و تأمین نیاز مشتری

 روش اثر بر مخاطب

 استراتژی روابط عمومی

 افکار عمومی

 الگوی رسانه ای

 شناخت مخاطبان

 ه ایاخالق حرف

 سیاست گذاری کوتاه و بلندمدت

 ارتباط اقناعی

 شیوه تولید

 برندینگ

 مشاوره با خبره
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مدل پیش بینی شده تحقیق به شرح ها  بر مبنای نتایج به دست آمده از کدینگ مصاحبه

فوق به دست آمده است و جهت ارزیابی عوامل به دست آمده از پرسشنامه زوجی که توسط 

و فعاالن این حوزه تکمیل گردیده، بهره برده شده است و روش دیمتل فازی به کار  متخصصین

شود چون که توانایی ارزیابی روابط بین متغیرهای اصلی و هم چنین روابط بین  می گرفته

 درون هر معیار را دارد و نوع متغیر را از نظر تاثیرپذیری یا تاثیرگذاری تعیینهای  مولفه

 نماید. می

 و تحلیل بخش کمیتجزیه 

های بررسی روابط درونی بین معیار با استفاده  بر اساس مراحل گفته شده در فصول قبلی، گام

 باشد: به صورت زیر می F.DEMATELاز روش 

خبرگان میزان تأثیر یک معیار بر معیار دیگری را و به منظور سنجش شدت تأثیر معیار بر 

 کنند. ر مشخص مییکدیگر بر اساس متغیرهای کالمی جدول زی

 های زبانی و اعداد فازی برای سنجش شدت اثرات گزینه جدول

 اعداد فازی مثلثی اعداد قطعی های زبانی گزینه

 (8،9،9) 4 تأثیر خیلی زیاد

 (6،7،8) 3 تأثیر زیاد

 (4،5،6) 2 تأثیر کم

 (2،3،4) 1 تأثیر بسیار کم

 (1،1،1) 0 بدون تأثیر
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برای بررسی معیار از نظر خبرگان استفاده شده است که در ادامه جداول مقایسه زوجی هر 

𝑥𝑖𝑖باشد و  نظر هر خبره می 𝑥𝑖jها  باشد. در این ماتریس  خبره قابل مشاهده می = (𝑖 =

1,2,3, … , 𝑛) قطر اصلی صفر است(. باشد برابر صفر می( 

 گیریم. ها میانگین حسابی می از آن 1-4رابطه برای در نظر گرفتن نظر همه خبرگان طبق 

(1) 𝑧 =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑝

𝑝
 

، 1به ترتیب ماتریس مقایسه زوجی خبره  Xp و X1 ،X2تعداد خبرگان و  pدر این رابطه 

  باشد. می pو خبره  2خبره 

آید که در جداول  رمالیزه فازی به دست میهای ن  ماتریس 2-4سپس از طریق رابطه 

 مربوطه برای معیار اصلی و برای زیرمعیار آمده است.

(2) 

�̃� = 𝐾. �̃� 

𝑘 =  𝑚𝑖𝑛 [ 
1

𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑛 ∑ �̃�𝑖𝑗
𝑛

𝑗=1

,
1

𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑛 ∑ �̃�𝑖𝑗
𝑛

𝑖=1

]    𝑖, 𝑗 =  1, 2 … 𝑛 

ر محاسبات نیز برای معیار و زیرمعیار به مانند مشابه حل شده به دست آمد. ماتریس سای

 آید. دست می  به 3-4فازی با توجه به رابطه  (T)روابط کل 

(3) 
𝑇 = lim

𝑘→+∞
(𝐻1 + 𝐻2 + ⋯ + 𝐻𝑘) = 𝐻𝑖 × (𝐼 − 𝐻𝑖)−1   

T = lim
k→+∞

(H1 + H2 + ⋯ + Hk) = H𝑖 × (I − H𝑖)
−1   

 است. ماتریس یکه Iدر رابطه فوق، 

است. مجموع سطرها و  Tهای ماتریس  دست آوردن مجموع سطرها و ستون گام بعدی به 

 آید. دست می ها با توجه به روابط زیر به ستون

(�̃�𝑖)𝑛×1 = [∑ 𝑇𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

]𝑛×1 

 Tس محاسبه سطر ماتری

 

(�̃�  𝑖)1×𝑛 = [∑ 𝑇𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

]1×𝑛 

 Tمحاسبه ستون ماتریس 

𝑛ماتریس  )اثرپذیری( به ترتیب   �̃�)اثرگذاری( و  �̃�که  × 1و  1 × 𝑛  هستند. در مرحله

𝐷𝑖)ها  بعدی میزان اهمیت شاخص + �̃�𝑖)  و رابطه میان معیار یا میزان اثرگذاری و اثرپذیری
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�̃�𝑖)با  خالص − 𝑅𝑖) گردد. اگر  مشخص می(�̃�𝑖 − �̃�𝑖) > باشد معیار مربوطه اثرگذار )علی( و  0

�̃�𝑖)اگر  − 𝑅𝑖) < �̃�𝑖)باشد معیار مربوطه اثرپذیر )معلول( است. جدول زیر مقدار  0 + �̃�𝑖)   و

(�̃�𝑖 − �̃�𝑖) د. ده برای معیار اصلی را نشان می 

 شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر متغیرهای اصلی

 D R D-R مولفه ها

 مسئولیت اجتماعی
-30/67 -41/10 43/10 

 روابط عمومیهای  فعالیت
-35/41 -19/41 99/15 

 سازمانهای  و خط مشیها  سیاست
-28/23 -23/20 03/5 

 الگوی روابط عمومی
-32/36 -42/89 53/10 

 

دست آمده مشخص گردید که تمامی ابعاد الگوی روابط عمومی،  بر مبنای نتایج به

 روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی اثرگذارهای  سازمان، فعالیتهای  و خط مشیها  سیاست

 باشند. می

 عوامل اثر گذار و اثر پذیر مولفه ها

 D R D-R مولفه ها

 2/325 1/227- 1/098 ارزیابی مسئولیت اجتماعی

 4/325- 5/478 1/153 دیدگاه اقتصادی

 0/855 0/313 1/168 دیدگاه اخالقی

 2/326 1/154- 1/172 مسئولیت سازمان

 3/660- 4/763 1/103 دیدگاه اختیاری

 1/120 0/095- 1/025 ارزیابی شرایط فرهنگی سازمان

 2/176 1/163- 1/013 ابزارهای روابط عمومی

 3/420- 4/547 1/127 ارزیابی شرایط اجتماعی سازمان

 1/538 0/375- 1/163 تبلیغات اجتماعی

 2/488 1/268- 1/220 ارزیابی درونی کارکنان

 3/384- 4/72 1/336 انگیزه سازمان

 1/411 0/073- 1/338 نگرش کارکنان

 2/429 1/186- 1/243 فرهنگ سازمانی

 3/261- 4/495 1/234 سازمانهای  روش

 1/210 0/164- 1/046 شناخت و تامین نیاز مشتری
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 D R D-R مولفه ها

 2/330 1/144- 1/186 روش اثر بر مخاطب

 3/287- 4/374 1/087 استراتژی روایط عمومی

 1/571 0/418- 1/153 افکار عمومی

 2/420 1/168- 1/252 الگوی رسانه ای

 3/613- 4/742 1/129 شناخت مخاطبان

 1/403 0/19- 1/213 اخالق حرفه ای

 2/665 1/196- 1/469 سیاست گذاری کوتاه و بلند مدت

 3/419- 4/637 1/218 ارتباط اقناعی

 1/879 0/492- 1/387 شیوه تولید

 2/315 1/176- 1/139 برندینگ

 4/092- 5/342 1/250 مشاوره با خبره

مشخص گردید که ابعادی که نتیجه منفی دارند   D-Rبر مبنای نتایج به دست آمده از 

اوره با خبره، شناخت مخاطبان، دیدگاه اقتصادی، اثرپذیر هستند که شامل ارتباط اقناعی، مش

سازمان و های  دیدگاه اختیاری، ارزیابی شرایط اجتماعی سازمان، انگیزه سازمان، روش

باشند  و ابعادی که دارای نتایج مثبت هستند اثرگذار هستند که  می استراتژی روابط عمومی

یت سازمان، ارزیابی شرایط فرهنگی شامل ارزیابی مسئولیت اجتماعی، دیدگاه اخالقی، مسئول

سازمان، ابزارهای روابط عمومی، تبلیغات اجتماعی، ارزیابی درونی کارکنان، نگرش کارکنان، 

فرهنگ سازمانی، شناخت و تامین نیاز مشتری، روش اثر بر مخاطب، افکار عمومی، الگوی 

 باشند. می ید و برندینگرسانه ای، اخالق حرفه ای، سیاست گذاری کوتاه و بلندمدت، شیوه تول

 بحث و نتیجه گیری

باشد  می بر مبنای نتایج به دست آمده از بخش کیفی که منتج از نظریات کارشناسان و خبرگان

انجام شده متغیرهای های  و بررسیها  و با توجه به اهمیت ایفای نقش مسئوالنه روابط عمومی

مولفه اصلی با عناوین  4ش شامل اصلی مشخص شدند که مدل نظری به دست آمده از این بخ

سازمان و الگوی های  و خط مشیها  روابط عمومی، سیاستهای  مسئولیت اجتماعی، فعالیت

مرتبط با مسئولیت های  انجام شده شاخصهای  باشد که با توجه به کدگذاری می روابط عمومی
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قی، مسئولیت اجتماعی  شامل ارزیابی مسئولیت اجتماعی، دیدگاه اقتصادی، دیدگاه اخال

روابط عمومی شامل ارزیابی شرایط های  فعالیتهای  باشد. شاخص می سازمان و دیدگاه اختیاری

 فرهنگی سازمان، ابزارهای روابط عمومی،ارزیابی شرایط اجتماعی سازمان و تبلیغات اجتماعی

کنان، سازمان شامل ارزیابی انگیزه درونی کارهای  و خط مشیها  سیاستهای  باشد و شاخص می

باشد و الگوی روابط  می سازمانهای  انگیزه سازمان، نگرش کارکنان، فرهنگ سازمانی و روش

عمومی شامل شناخت و تامین نیازهای مشتری، روش اثر مخاطب، افکار عمومی، استراتژی 

روابط عمومی، الگوی رسانه ای، شناخت مخاطبان، اخالق حرفه ای، سیاست گذاری کوتاه و 

باشد. بر مبنای موارد  می باط اقناعی، شیوه تولید، برندینگ و نهایتا مشاوره با خبرهبلندمدت، ارت

و خط ها  روابط عمومی ، سیاستهای  مطروحه در معیارهای اصلی مسئولیت اجتماعی، فعالیت

مربوطه دیدگاه های  سازمان و الگوی روابط عمومی اثرگذار بوده اند و در بین شاخصهای  مشی

سازمان، های  گاه اختیاری، ارزیابی شرایط اجتماعی سازمان، انگیزه سازمان، روشاقتصادی، دید

باشند و  می استراتژی روابط عمومی، شناخت مخاطبان، ارتباط اقناعی و مشاوره با خبره اثر پذیر

تواند تنظیم  می باشند. روابط عمومی تنها واحدی در سازمان است که می سایر ابعاد اثرگذار

ابطه موثر بین مدیریت، کارکنان و مخاطبان برون سازمانی باشد و حتی تعامالت کننده یک ر

اجرایی سازمان برنامه ریزی و توسعه دهد های  بین سازمانی را برای توسعه و پیشرفت طرح

بایست  می و رساندن روابط عمومی به جایگاه واقعیها  بنابراین ساختار تشکیالتی روابط عمومی

چرا که روابط عمومی بر اساس نظریه تعالی یکی از ابزارهای تعالی سازمان در نظر گرفته شود 

مرتبط با آن نیاز به جریان سازی های  هستند در واقع در مسئولیت اجتماعی و توسعه فعالیت

درون سازمانی تالش نموده و از های  وجود دارد که یک روابط عمومی در ایجاد انگیزه و گروه

برند. در  می اطالع رسانی در سطح گسترده و در افکار عمومی بهرهو ای  رسانههای  تکنیک

با محیط بیرونی و تغییرات مربوط به آن و ها  همین راستا توانایی تطابق روابط عمومی سازمان

مخاطبان با تغییرات سازمانی را داشته و به عنوان یک های  هم چنین پیش بینی عکس العمل

تواند نقش بسزایی را در ارائه و دریافت اطالعات ایفا  ها می انواسطه بین سازمان با سایر سازم

احتمالی و یا پیش های  نماید و این توسعه اطالعات دو سویه شرایطی را برای شناسایی آسیب

بر مبنای نتایج به دست آمده از آورد. لذا  می محیطی را فراهمهای  بینی بهره گیری از فرصت

وح مختلف ساختار سازمانی با رویکرد مسئولیت اجتماعی شود سط می تحقیق حاضر پیشنهاد

مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته شود تا شرایط بهینه بهره مربوطه های  روابط عمومی سازمان
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بردن از این فرایند به طور دقیق مشخص شده و در صورت وجود نقاط ضعف مراتب شناسایی و 

گردد و از آنجایی که اصلی ترین شاخص استراتژی هایی در راستای برطرف شدن آن ارائه 

باشد. بنابر موارد مطروحه روابط عمومی  را باید سیستمی  می روابط عمومیهای  اثرگذار فعالیت

و در یک بستر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی درک، تفسیر و اجرا کرد. اندیشه 

ور حتم با مسئولیت سیستمی و کنش سیستمی بهترین شعار در روابط عمومی است که به ط

های اقتصادی در این  ها و بنگاه اجتماعی عجین است. اگرچه واحدهای روابط عمومی در شرکت

حوزه به درک و بلوغ الزم برای ترغیب و تشویق مدیران ارشد خود جهت ایفای این نقش دست 

اند ظرفیت قابل  اند، لیکن به دالیل متعدد ساختاری، عدم باور مدیران و ... هنوز نتوانسته یافته

قبولی را در این مسیر ایجاد کنند به همین دلیل ضروری است تا اعتماد مدیران را در راستای 

اجرای عوامل مرتبط با مسئولیت اجتماعی را افزایش و ارتقا داد تا به دنبال آن کارکنان نیز در 

های  ی بر استراتژیاین فرایند مشارکت بیشتری داشته باشند. متعاقبا این موضوع کامال مبتن

باشد. لذا  می گیرد و وابسته به عوامل درون سازمانی می سازمان و ساختار سازمانی شکل

از دیدگاه کارکنان با رویکرد مسئولیت ها  سازمانروابط عمومی های  شود که فعالیت می پیشنهاد

ضوع از دیدگاه  شود این مو می اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته شود و از سوی دیگر پیشنهاد

نیز مورد بررسی قرار گرفته شده و مشخص گردد که چه عواملی منجر به ها  سازمانمدیران  

 توسعه ارتباطات بین مدیران و کارکنان در راستای توسعه مسئولیت اجتماعی در سازمان

 گردد. می

 نابعم

 ( 1393آزور، هیوا؛ کاظمی، مهدی .) اجتماعی شرکت بر کیفیت روابط شناسایی تأثیر مسئولیت

ن(، کارکنان و پیامدهای آن )مطالعۀ موردی: کارکنان شرکت خدمات مهندسی و ساخت کیسو

 686-665، صص 4مدیریت بازرگانی، شماره 

 یارتقاء عملکرد مال(. 1399. )شهناز ،زاده یبنا ؛فروغ یرانی،ح ؛محمود الدین، ینمع ی؛عل ی،اژدر 

 .44-27(، 1) 23، مدیریت سالمت ی.اجتماع یتپژوهی مسئول : کاربرد آیندهیمارستانب

 ( 1393اسماعیل پور، رضا؛ دوستار، محمد؛ سلطانی، شیما .)ها در  نقش مسئولیت اجتماعی شرکت

یی، مدیریت بازرگانی، مواد غذا یها تصمیم خرید مصرف کنندگان بازار در حال اشباع شرکت

 708-687، صص 4شماره 
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 ای یسهبررسی مقا(. 1393) شکری، عبدالحسین لطانی فسقندیس، غالمرضا؛س تقی زاده، هوشنگ؛ 

، اجتماعی با رویکرد کارول یتهواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از منظر مسئول یها شرکت

 44-29، صص 23مطالعات جامعه شناسی، شماره 

 ( بررسی نقش روابط عمومی در تولید و بازتولید 1391حبیب زاده ملکی، اصحاب .) سرمایه

اجتماعی سازمانی و ارائه مدل مناسب )مورد مطالعه: دو شرکت خودروساز ایرانی(، فصلنامه علوم 

 227-181، صص 58اجتماعی، شماره 

 ( 1396حبیب زاده، اصحاب؛ نوروزی، حامد .)در بین دانشجویان  یا سواد رسانه ای یسهمطالعه مقا

، نتهرا هنر و فرهنگ کاربردی -دانشگاه علمی روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند و

 232-207، صص 12های نوین، شماره مطالعات رسانه

  یارتباط گزارشگر(. 1399ی، محمد. )کنار یغواصی، حسینعلی؛ سهرابیگانه، یحیی؛ حساس 

 .20-1(، 45) 12، های حسابداری مالی و حسابرسی پژوهش. با ارزش شرکت یاجتماع یتمسئول

 تأثیر مسئولیت اجتماعی (. 1394د؛ رضایی، مرتضی؛ حسین آبادی، وحید )حسینی، محمو

، چشم انداز مدیریت شرکت  شهرت  و  برند  ارزش ویژه  میانجیگری  وفاداری با  بشردوستانه بر

 158-141، صص 21بازرگانی، شماره 

 پاسخ (. 1396. )اصغر علی ید،رش یما؛نژاد، ن یسلطان ؛محمدرحیم یدانی،اسف ی؛زاده، عل یدیحم

 یریتانداز مد چشم. SOR در چارچوب یرخواهانهخ یابیبازار یکننده به راهبردها مصرف یرفتار

 .142-125، 62ی، شماره بازرگان

 اثر (. 1397یم. )محمدرح یدانی،اسف یما؛نژاد، ن یاصغر؛ سلطان علی ید،رش ی؛زاده، عل یدیحم

 یو وفادار یبا تأکید بر نقش لذت اخالق یخدمات ورزش یحبر ادراک و ترج یرخواهانهخ یابیبازار

 .182-159، 49ی، شماره ورزش یریتمطالعات مددوست.  نوع ورزشکاران

 ،دولتیهای  سازمان در کارآمد عمومی روابط الگوی طراحی(. 1386.)حسن حسین؛اسالمی، خنیفر .

 172-141: 16. شمارهسازمانی فرهنگ مدیریت

 ( مسئولیت اجتماعی سازمان1385خوش طینت، محسن؛ قانون، زهرا .) 53، صص 175ها، شماره-

60 

 ،بررسی تأثیر عملکرد اجتماعی و  (،1396،)فرشاد سبزعلی پور  ،صیدمهدی ویسه  معصومه، دلشاد

موسسه آموزش عالی ،وصی ایالم های خص مسئولیت اجتماعی سازمان بر عملکرد مالی در بانک

 باختر ایالم، دانشکده مدیریت و حسابداری 

 ( 1394رحمتی رودسری، وحید؛ مزیدی، علی محمد .) ترسیم الگوی روابط عمومی بحران در

 110-95، صص 4الل احمر، امداد و نجات، شماره جمعیت ه

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=معصومه دلشاد&basicscope=5&item_id=816212
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=معصومه دلشاد&basicscope=5&item_id=816212
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=صیدمهدی ویسه&basicscope=5&item_id=670550
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=صیدمهدی ویسه&basicscope=5&item_id=670550
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=فرشاد سبزعلی پور&basicscope=5&item_id=677991
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=فرشاد سبزعلی پور&basicscope=5&item_id=677991
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  شرکت  یاجتماع یتمسئول عمر و ۀچرخ ۀرابط(. 1398ید. )جاو یاراحمدی،رضازاده، دکتر جواد؛

 .87-69(، 3) 10ی، دانش حسابداری. منابع مال یلیبا توجه به نقش تعد

 ( تأ1395سپاسی، سحر؛ حسن زاده، مرتضی .) ثیر بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت روی

 138-123، صص 1، حسابداری ارزشی و رفتاری، شماره پایداری سود

 در حوزة روابط عمومی و  یا اخالق حرفه (.1398. )اسار، عسکرنیا؛ امیرعبدالرضا ،سپنجی

 .125-109(، 1) 8، رسانه و فرهنگ. عملکردهای آن

 طراحی مدل ارزشیابی عملکرد روابط عمومی (. 1390ای، احمد )سلطانی فر، محمد؛ یحیایی ایله

 19-11، صص 19ای، شماره ، مطالعات رسانهیتجار -مؤسسات اقتصادی

 اجتماعی با ارزش  پذیری یترسی ارتباط بین مسئول(. بر1396، حمید )صادقی، فرزانه؛ جنانی

، مطالعات جامعه شناسی، ورزشی شهرستان هشترود یها ادراک شده و رضایت مشتریان باشگاه

 100-83، صص 35شماره 

 نفعان،  یها و ذ مسئولیت اجتماعی شرکت(. 1389) مطهری نژاد، سید مجید صالحی، سید رضا؛

 124-99، صص 60اره پژوهشنامه، شم

 ( 1395طوطیان اصفهانی، محمد؛ انصاری، آذرنوش .) سنجش تأثیر مشتری محوری، مسئولیت

د(، تحقیقات اجتماعی شرکت و کیفیت درک شده، بر رضایت مشتری )مورد مطالعه: بانک پاسارگا

 200-179، صص 20بازاریابی نوین، شماره 

 ( ، بررسی نقش اقدامات مسئولیت اجتماعی 1397و فرنگی، علی )سید مهران ، علیمرادی جویباری

موسسه آموزش سازمان بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان به برند، پایان نامه کارشناسی ارشد 

 مه امینیعالی عال

 ( 1389قاهری، راضیه .)61، پژوهشنامه، شماره مسئولیت اجتماعی سازمان و ضرورت توجه به آن ،

 158-109صص 

 ( 1395قربانی، داریوش .)بررسی حسابداری مسئولیت اجتماعی بانک مهر اقتصاد استان بوشهر ،

 24-11، صص 2/2مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، شماره 

  ،(. اخالق و مسئولیت اجتماعی مدیران، 1384) حصاری، رضا زرندی، محمد مهدی؛ محمد؛قربانی

 92-79، صص 12و  11مدیریت فردا، شماره 

 پذیری  مسئولیت یسطح افشا یرتأث(. 1399یر، محسن. )دستگیا، ناصر؛ ن یزدیا؛ اله یبحبی، گروس

 .76-51(، 46) 12، رسیهای حسابداری مالی و حساب پژوهش. بر ارزش بازار شرکت یاجتماع

 ( 1393محمدی، افشین؛ تلخابی علیشاه، علیرضا، لشکری، کبری .) بررسی عوامل مؤثر بر

-11، صص 24ای، شماره ، مطالعات رسانهشهر تهران یها کارآفرینی مدیران روابط عمومی سازمان

34 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=سید مهران علیمرادی جویباری&basicscope=5&item_id=974750


18 1401الین سال  فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات / نشریه آن 

 ری در روابط مدیریت جریان سازی خب (.1398. )زهرا ،خرازی ؛افسانه ،مظفری ؛افشین ،محمدی

 .37-23(، 1) 14ی، ا مطالعات رسانه. های دولتی عمومی سازمان

 ( 1395محمدیان، محمود؛ دهدشتی شاهرخ، زهره؛ خانلری، امیر؛ ظهوری، بهاره .)ی شناسای
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