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  یاجتماع هیو سرما یسازمان ينقش نوآور نییتب

 
 چکیده

 یکـیشده اسـت.  لیوکارها تبداز کسب ياریبس يبرا یبه چالش یاجتماع تیمسئول ياجرا ر،یاخ يهادر سال
 یآن بـر عملکـرد شـرکت اسـت. اگرچـه برخـ ریتـاث ،یاجتمـاع يریپذتیسواالت درباره مسئول نیتراز مهم

 امـدهیدسـت نآن به يثرگـذاربر سـر نحـوه و نـوع ا یاند، تاکنون توافقرابطه پرداخته نیا یها به بررسپژوهش
 یانجیـم يرهـایمتغ قیـبـر عملکـرد از طر یاجتمـاع يریپذتیمسـئول ریثتـأ یپـژوهش بررسـ نیاست. هدف ا

و  یو از نظـر روش از نـوع همبسـتگ يپژوهش از نظـر هـدف کـاربرد نیاست. ا یاجتماع هیو سرما ينوآور
کـانون «عضـو  هیسرما نیتأم يهاشرکت یتمام ،ياست. جامعه آمار يطور مشخص مدل معادالت ساختاربه

 62پرسـش اسـت کـه  44استاندارد بـا  ياپرسشنامه يریگدر تهران است. ابزار اندازه »يگذارهیسرما ينهادها
آن از  ییایـپا یبررسـ يهمگـرا و واگـرا و بـرا ییآن از روا ییروا یبررس ياند و براشرکت به آن پاسخ داده

انجـام شـده  3 اسالیافزار اسمارت پـها با نرمداده لیاستفاده شده است. تحل یبیترک ییایکرونباخ و پا يآلفا
 يریپذتیمسـئول دهـدینشان م جیاما نتا نشده رفتهیپذ يبر نوآور یاجتماع يریپذتیمسئول ریاست. اگرچه تاث

بـر عملکـرد شـرکت اثرگـذار  یاجتمـاع هیسـرما یانجیم ریمتغ قیو هم از طر میهم به صورت مستق یاجتماع
 يهابرنامـه يسـازادهیو پ نیعملکرد، عالوه بر تدو يقاها جهت ارتشرکت نیا شودیم شنهادیپ نیاست. بنابرا

 .خود هم بپردازند یاجتماع هیسرما تیبه تقو یاجتماع تیمسئول کنندهتیتقو

 .یاجتماع هیسرما ،يعملکرد شرکت، نوآور ،یشرکت یاجتماع تیمسئول واژگان کلیدي:

  :نویسنده مسئولmdshahrabi@gmail.com 

 رانی، تهران، ا ی، دانشگاه خوارزم اریاستاد   سلطانعلی شهریاري
  

 رانی، تهران، ا یدانشگاه خوارزم ت،یریارشد مد یکارشناس محمد شهرابی فراهانی
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 مقدمه
 اسـتباعث شـده  یجهان يرهادر بازا دیفشار کمبود منابع و رقابت شد ر،یاخ يهاسال در

 را خـود يهـاتیفعال و اقـدامات جینتـا سـهامداران، سود يحداکثرساز از فراتر هاشرکت
 اثـرات یبررسـ بـه منجـر يبازنگر نیا ها،شرکت از ياریبس در. دهند قرار يبازنگر مورد

 قالب در شرکت نفعانيذ ریسا برابر در ییپاسخگو و هاتیفعال یاجتماع و یطیمحستیز
 شیافـزا ا). بـ2018، 1(حسـن و همکـاران اسـت شده »یشرکت یاجتماع تیمسئول« مفهوم

 اقـدامات نیبـ ارتبـاط دربـاره يادیـز يهاپژوهش ، یاجتماع تیها به مسئولتوجه شرکت
هـا، هنـوز پژوهش نیـوجـود ا بـاانجام شده اسـت.  شرکت عملکرد و یاجتماع تیمسئول

بر عملکـرد شـرکت در  یاجتماعتیمسئول يثرگذارا نحوهاز  یو مورد توافق همگرا جینتا
 ).2018، 2(مقبول و ضمیر است امدهین تها به دسپژوهش

 ياریبسـ ،بر عملکرد شرکت یاجتماع تیمسئول يدرباره اثرگذار ینبود توافق کاف در
عملکـرد بهتـر شـرکت در  ایـ یچندان به بازگشت مـال دیشرکت نبا تیریمعتقدند که مد

 تیمســئول ط،یشــرا نیــباشــد. در ا دواریــام یاجتمــاع يریپذتیمســئول يهابرنامــه جــهینت
بـر  مثبـت ریبدون تـاث ای بردارنهینفع شرکت باشد هز هب ایاز آنکه سودآور  شتریب یاجتماع

ــامز و ســیگل؛ مک2008، 3(میتال و همکــاراناســت شــرکت عملکــرد ). در 2000، 4ویلی
 نیچنـ ياجـرا ،یاجتمـاع تیت مسـئولبا نشان دادن اثرات مثب يگریمقابل، پژوهشگران د

(سعیدي  اندو بهبود عملکرد شرکت دانسته یرقابت تیبه مز یابیرا موجب دست ییهابرنامه
 .)2016؛ 6؛ مهرعلیان و همکاران2015، 5و همکاران

و  یاجتمـاع تیمسـئول نیارتبـاط بـ کـه دمعتقدنـ پژوهشـگراناز  ياریبس ان،یم نیا در
مـورد  میقتارتبـاط را بـه صـورت مسـ نیـن است که بتوان ااز آ تردهیچیعملکرد شرکت پ

مسـتقل و  يرهـایانـد بـا در نظـر گـرفتن متغکرده شـنهادیمحققـان پ نیـقـرار داد. ا یابیارز

1. Hasan et al 
2. Maqbool & Zameer 
3. Mittal et al. 
4. Mcwilliams & Siegel 
5. Saeidi et al. 
6. Mehralian et al. 
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بـا دقـت  یاجتمـاع تیمسـئول ریتـاث ،شرکت است یاز عملکرد اجتماع یاشکه ن ياوابسته
 ).2012، 2؛ محتشم و ارشد2009، 1(جردي و سندراشود یبررس يشتریب

 قیـممکـن اسـت از طر یاجتمـاع يریپذتیمرتبط بـا مسـئول يهاتیفعال ،یطور کل به
 شیو بازارها منجر بـه افـزا ندها،یاز کار، محصوالت و خدمات، فرا يدیجد يهاخلق راه

کـه  دهـدیمـ نشـانهـا پژوهش از یبرخـ جینتـاها شـود. ها و شـرکتدر سازمان ينوآور
 بر عملکرد شرکت است یاجتماع تیمثبت مسئول ریتاث یجانیم يرهایاز متغ یکی ينوآور

 جینتـا ن،یهمچنـ). 2016، 4ناوارو و همکـاران-؛ کگارا2017، 3کونزا و همکاران-(مارتینز
سـطح  شیبـه افـزا یاجتمـاع يریپذتیاز آن اسـت کـه مسـئول یحـاک گرید يهاپژوهش
 نیدر بـ يشـبکه همکـار جادیآنان، و ا انیم یعموم عتمادکارکنان، ا یارتباط يهامهارت

 هیسـرما شیمنجر بـه افـزا یاجتماع تیمسئول گر،ی. به عبارت دکندیم يادیکمک ز آنان
، 6؛ دگلـی آنتـونی و پورتـالی2017، 5(لینـز و همکـاران در شرکت خواهـد شـد یاجتماع
و  ينـوآور ریـدو متغ یانجیـنقـش م یبررسـ ،پـژوهش نیا هدفاساس،  نیبر هم ).2011
 . استعملکرد شرکت  و یاجتماع يریپذتیمسئول نیب ارتباط در یاجتماع هیسرما

 ينظر یمبان
 یشرکت یاجتماع تیمسئول
است که شـرکت  ياداوطلبانه يهاتیشامل فعال)8آراس(سی 7یشرکت یاجتماع تیمسئول

از  هـاتیفعال نیـ. اردیـگیمـ شیجامعه، و اقتصـاد در پـ ست،یزطیمح طهیسازمان در ح ای
وکار و تعامل با کسب اتیبا عمل یطیمحستیو ز یاجتماع يهاجنبه يسازکپارچهی قیطر

 و یعیشـف(اسـت  ریپـذامکان نفعـانيذ ریسهامداران و در نظرگرفتن تعهدات نسبت به سا
 . )1396 همکاران،

1. Jordi & Sandra 
2. Mohtsham & Arshad 
3. Martinez-Conesa et al 
4. Cegarra-navarro et al 
5. Lins et al 
6. Degli Antoni & Portale 
7. Corprate Social Responsibility  
8. CSR 
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 شرکت عملکرد
شـده اسـت.  نیـیبـه اهـداف از قبـل تع شرکت یابیدست زانیاز م یشاخص شرکت عملکرد

 محصـوالت در تیـموفقماننـد  یاز ابعـاد متفـاوت تـوانیمـ یعملکرد شـرکت یبررس يبرا
 رشـدسـهم بـازار،  د،یـجد محصـوالت روشفـ زانیـم شـرکت، يسـودآور زانیم د،یجد

  ).2003، 1(لنگركکرداستفاده  يگذارهیسرما از حاصل بازدهو  فروش،

  یاجتماع هیسرما
و انتظـارات مشـترك  نیعبارت است از دانـش، ادراك، هنجارهـا، قـوان یاجتماع هیسرما

و  یمـاعاجت دهیـچیاز افـراد در برخـورد بـا مسـائل پ یتعامالت که گروه يدرباره الگوها
 هیسـرما يبـرا. )1392 ،ي(مـدد آورنـدیبا خـود بـه سـازمان مـ یکنش جمع يهاتیموقع

سـرمایه اجتمـاعی  يبـرا پژوهش، نیا در. است شده گرفته نظر در یمختلف ابعاد یاجتماع
اي (اعتماد میان افـراد)، و شـناختی سازمانی از ابعاد ساختاري (ارتباطات میان افراد)، رابطه

شترك میان افراد)، در میان اعضـاي سـازمان اسـتفاده شـده اسـت. هاي م(اهداف و ارزش
ي روي پیامدهاي سازمانی از طریق تسهیل تبادالت اهرکدام از این ابعاد تأثیر قابل مالحظه

  ).1998، 2(ناهاپیت و گوشال انتشار دانش و عمل جمعی دارد

 یسازمان ينوآور
در  دیـمهـم و مف د،یـخـدمات جد ایـمحصوالت  ريیگشکل یمعن به را یسازمان ينوآور

گـزارش سـازمان  يبـر مبنـا ينـوآور ،پـژوهش نیـا در اند.کرده فیتعر یسازمان  طیمح
در  يدر محصول، نـوآور ينوآور درباره ییهاپرسش طرح با يو توسعه اقتصاد يهمکار

 دهیسنج یدر سازمانده يکار، و نوآور يروین تیریمد يدر بازار، نوآور ينوآور ند،یفرا
 ).2005، 3ديسی(اواياست هشد

 
 

1. Langerak 
2. Nahapiet and Ghoshal 
3. OECD 
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 و عملکرد شرکت یاجتماع تیمسئول
ها بر عملکـرد شـرکت یشرکت یاجتماع تیدرباره اثر مسئول يادیز قاتیتحق ،تاکنون

متضـاد  یحتـ یمتفـاوت و گـاه قـاتیتحق نیدست آمده از ابه جیانجام شده است. نتا
ــت ــوده اس ــن و همکــاران،  ب ــاران2018(حس ــی و همک ــارول و 2000، 1؛ اورلیتزک ؛ ک

 تیمنــابع بــه مســئول صیتخصــ قــات،یتحق نیــاز ا یدر بعضــ چنانچــه. )2018، 2بــراون
اند که تالش گرفته جهیها نتپژوهش نیاند. اشرکت دانسته انیرا به ز یشرکت یاجتماع
 یاختصـاص منـابع  شـرکت بـه اهـداف یبه معن یبهبود عملکرد اجتماع يها براشرکت

ــل ــداف اص ــب یدور از اه ــهیکار و در نتوکس ــا ج ــود پ ــب س ــت  ترنییکس (برمر و اس
و  شـتریهمزمـان کسـب سـود ب تواننـدینمـ رانیمد دگاه،ید نی. در ا)2006، 3همکاران

 يگـرید قـاتیتحق ).2008، 4(ایریکور و سـندرارا دنبـال کننـد یاجتماع طیبهبود شرا
هـا آن ها و عملکـردشـرکت یاجتماع يریپذتیمسئول نیب از عدم وجود رابطه یحاک

هـا در پژوهش نیـ.  ا، ؛)5سیمپسـون و کـوهرس  ؛2000ویلیامیز و سـیگل، (مک است
یرا مطـرح مـ هیـتوج نیو عملکرد شرکت ا یاجتماع تیمسئول نینبود ارتباط ب هیتوج

 دهیچیپ اریدو بس نیا نیشرکت و اجتماع  و ارتباطات ب یعموم تیکه چون موقع کنند
 و ی(عـرب صـالحکرد دایـذکـر شـده پ ریـدو متغ نیب یمیارتباط مستق توانیاست، نم

 .)1392 همکاران،
 نیدهنده وجـود رابطـه مثبـت و معنـادار بــنشــان گـرید يهـااز پژوهش ياریبسـ جینتـا
 لیـ) بـا فراتحل2000و همکـاران ( یتزکیاورل .و عملکرد شرکت است یاجتماع تیمسئول

کـه  دندیرسـ جـهینت نیـها بـه او عملکرد شرکتآر اسسی نیپژوهش درباره ارتباط ب 52
در .  ها دارنـدشـرکت گـرینسبت بـه د يبهتر يصاداقت جینتا رتریپذتیمسئول يهاشرکت
 نیاز آن بـود کـه بـ یحـاک جیانجـام شـد، نتـا یوانیتـا يهاشـرکت نیکـه در بـ یپژوهش
 نیارتبـاط بـ نکـهیوجود دارد. بـا ا یشرکت رابطه مثبت یو عملکرد مال یاجتماع تیمسئول
در  دادیمــنشــان  جینبــود، نتــا يدر کوتــاه مــدت چنــدان قــو یو عملکــرد مــال آراسســی

1.Orlitzky et al. 
2. Carroll and Brown 
3 .Brammer et al 
4 .Eiríkur & Sandra 
5 .Simpson and Kohers 
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شرکت برقرار  یمال تیو مز مسئولیت اجتماعی نیب يو اثرگذار ریبلندمدت رابطه چشمگ
و خلـق  يها در برندسـازشرکت یاقدامات اجتماع ياز اثرگذار یناش یتفاوت نیاست. چن

ــازه زمــان ــاملموس در ب پــژوهش  در. )2009، 1(لین و همکــارانبلندمــدت اســت یمنــابع ن
کارکنان  یزندگ بهبودو  يکار طیدر بعد مح یاجتماع تیئولکشور، مس نیدر هم يگرید

(لین و بهتـر منجـر شـده بـود یخلق ارزش در شرکت و کسب عملکرد مـال يبرا یبه عامل
 یشرکت را بر عملکرد مـال یاجتماع تیمسئول ری) تاث2011( 2یو ل نوی. ا)2019همکاران، 

 تیکـه مسـئول دهـدیان مـنشـ جیقرار دادنـد. نتـا یمورد بررس سمیشرکت در صنعت تور
بـا در  تواننـدیمـ رانیدمثبـت دارد و مـ ریشـرکت تـاث یشرکت بر عملکـرد مـال یاجتماع

 را بهبود بخشند.  یعملکرد مال ،یاجتماع تینظرگرفتن مسئول
و  یاجتمـاع تیمسـئول نیمتفـاوت در ارتبـاط بـ جیکسب نتـا هیمحققان در توج یبعض

 يریگانــدازه يابزارهــا ،یانجیــم يرهــایمتغ گرفتندهیــناد ریــنظ یلــیدالعملکــرد شــرکت 
ــ رهــایمتغ متفــاوت ــ یو نبــود ارتبــاط علّ (جردي و انــدکرده ذکــر را  رهــایمتغ نیشــفاف ب

 جینتــا نیعــدم توافــق بــ ی) بــا بررســ2006و همکــاران ( امزیــلی. مــک و)2009همکــاران، 
از  یهـا را ناشـبـر عملکـرد شـرکت، تفاوت یاجتمـاع تیمسـئول ریها دربـاره تـاثپژوهش

و  ،يبسته، تفاوت در نمونه آمار`مستقل و وا يرهایمتغ فیدر تعر يمثل ناسازگار یعوامل
 شــنهادی) پ2006( 3گــزیبرانکــو و رودر ن،ی. همچنــاندرشــمردهیپــژوهش  فیضــع یطراحــ
 يرهـایمتغ دیـبـر منـافع شـرکت، با یاجتمـاع تیاثر مسئول قیدق یبررس ياند که براکرده

 قرار داد.  یشده را مورد بررسگرفتهدهیدنا کنندهلیو تعد یانجیم
 تیمسـئول نیرابطـه بـ یبررسـ يحاضـر بـرا قیـدر تحق ،هاپژوهش نیا جینتااساس  بر

 دگاه،ید نیا طبقاستفاده شده است.  4بر منبع یمبتن دگاهیدو عملکرد شرکت از  یاجتماع
برانکـو و ( عملکـرد برتـر شـرکت دانسـت يبرا یرا منبع مهم یاجتماع تیمسئول توانیم

 ایـ جـادیمنجـر بـه ا يریپذتیمسئول بهها شرکت تعهد گر،ید عبارت به ).2006، گزیرودر
 نی. بـر همـدهدیقرار م ریها را تحت تاثکه عملکرد شرکت شودیم یبهبود منابع ناملموس

 .کرد مطرح یاجتماع تیمسئول و عملکرد نیرا در ارتباط ب ریز هیفرض توانیاساس، م

1. Lin et al. 
2. Inoue & Lee 
3. Branco & Rodrigues 
4. RBV 
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 هیسـرما نیتـأم يهاشرکت عملکرد بر یشرکت یاجتماع تیمسئول): H1( 1 یاصل  هیفرض
 .دارد يمعنادار و مثبت ریتأث

 و عملکرد  مسئولیت اجتماعی نیدر ارتباط ب ينوآور یانجینقش م
 و یسـازمان يبـر نـوآور یاجتمـاع يریپذتیمسـئول ریپژوهش دربـاره تـاث نیتاکنون چند

 د،یـجد يراهکارها جادیا قات،یتحق نیا جینتا انجام شده است. بر اساس شرکت عملکرد
 جیاز نتـا دیـجد يبازارهـا توسـعهنـو، و  ينـدهایفرا یطراحـ محصوالت، و خدمات ارائه
 هـاآن عملکـرد بهبود جهینت در و هاشرکتها و در سازمان آراسسیمرتبط با  يهاتیفعال

اسـاس گـزارش  ربـ). 2009؛ جـردي و همکـاران، 2016ناوارو و همکاران، -(کگارااست
ممکـن اسـت باعـث  قیـطراز سـه  یاجتماع يریپذتی) مسئول2008( 1اروپا يریپذرقابت

يبـا ذ يها شود: الـف) همکـارعملکرد بهتر شرکت جه،ینت درو  ينوآور تیظرف شیافزا
 ،یطـیمح ستیز ،یرفع مشکالت اجتماع يبرا دیجد يهاحلمختلف، ب) ارائه راه نفعان

 يریپـذمسـاعدتر هسـتند(گزارش رقابت ينـوآور يکه بـرا يکار يهاطیمح جادیو ج) ا
 ).2008، اروپا

را بـه عنـوان  يبر منبـع، نقـش نـوآور یمبتن دگاهید يمبنا بر) 2009و همکاران ( جردي
انـد. بـر کرده دییـو عملکرد شرکت تأ یاجتماع يریپذتیمسئول نیط بادر ارتب یانجیعامل م
 یوسـخلق منابع ناملم يبرا يشتریب تیاز ظرف ریپذتیمسئول يهاپژوهش، شرکت نیاساس ا

 . شودیها مکسب عملکرد برتر در آن باعث نیهم وبرخوردار هستند  ينوآور مانند
 یاجتمـاع يهاتیمسئول ریتأث یبه بررس ی) در پژوهش2016ناوارو و همکاران (-اکگار
شرکت در  133از خود  یبررس درپژوهشگران  نیپرداختند. ا یبر عملکرد مال يو اقتصاد

 تیو مسـئول یاجتمـاع تیمسـئول نیبـ ریدر تـاث يکـه نـوآور دندیرسـ جهینت نی، به اایاسپان
  .کندیم فایا یانجینقش م یبر عملکرد مال ياقتصاد

 یاجتمـاع تیمسـئول نیرابطـه بـ دهـدینشـان مـ گـرید مطالعات یبرخ جینتا ن،یهمچن
مسـتدل شـود.  یبـه خـوب توانـدینم يشرکت و عملکرد بدون در نظر گرفتن نقش نوآور

شـرکت و  یاجتمـاع تیمسـئول نیدر شـرکت کنتـرل شـود، رابطـه مثبـت بـ ياگر نوآور

1. European Competitiveness Report 
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 تـاکنون آنچـه اساس بر لذا. )2000ویلیامیز و سیگل، (مک کندیم دایعملکرد آن نمود پ
 :شود یم شنهادیپ ریز هیفرض شد گفته
 قیـاز طر هیسـرما نیتأم يهاکتبر عملکرد شر یاجتماع تی) : مسئولH2(2  یاصل هیفرض

 دارد. يمثبت و معنادار ریتأث ينوآور یانجیم ریمتغ
 :یفرع اتیفرض

H2a :دارد يمعنادار و مثبت ریتأث ينوآور بر یاجتماع تیمسئول. 
H2b :دارد. يمثبت و معنادار ریشرکت تأث عملکرد بر ينوآور 

 و عملکرد  اعیمسئولیت اجتم نیدر ارتباط  ب یاجتماع هیسرما یانجینقش م
کند. یم فایدر سازمان ا يمهمتر ارینقش بس یکیزیو ف یانسان هینسبت به سرما یاجتماع هیسرما
راه مـودنیدهنـد و پیخود را از دست مـ یها اثربخشهیسرما ریسا ،یاجتماع هیسرما ابیدر غ

 یبعضـ چنانچـه).  1394, ينبـو و یبـیشـود (مجینـاهموار و دشـوار مـ یتوسعه سـازمان يها
و کمک به اشتراك دانش و  ينوآور جادیا قیاز طر یاجتماع هیسرمااند داده نشانها پژوهش

 . )2019(فالح,  شودیم یمبادالت باعث بهبود عملکرد شرکت يهانهیکاهش هز
کارکنـان،  يهـامشـارکت و بهبـود نگرش جـادیبـا ا یاعاجتم تیمسئول يهاتیفعال

(محتشـم و شودیمـ یاجتمـاع هیسـرما جه،یکارکنان و در نت یباعث توسعه شبکه ارتباط
 یاجتمــاع هیســرما يریرپــذیتأث ،ی) در پژوهشــ2017و همکــاران ( نــزیل. )2012ارشــد، 
 2009-2008 یدر دوران بحران مال یاجتماع يریپذتیمسئول يهاها را از برنامهشرکت

 يریپذتیکـه سـطح مسـئول ییهابـه دسـت آمـده، شـرکت جی. طبق نتااندکرده یبررس
کارکنـان،  جملـه از نفعـان،يبـا ذبـر اعتمـاد  یمبتنـ یاند با ساختن روابطـداشته يباالتر

 اند.داشته يبهتر يعملکرد
 یاجتمـاع يریپذتیمسئول يهابرنامه ریتاث یتجرب ی) با بررس2011و همکاران ( یدگل
 نیـکـه ا انددهیرسـ جـهینت نیبه ا یانتفاع ریو غ یتعاون يهادر شرکت یاجتماع هیبر سرما

 نیـهـا در اکارکنـان دارد. آن انیـدر م یجتماعا هیبر سرما یمثبت اریبس ریها تاثگونه برنامه
 یارتبـاط يهـاسطح مهارت شیبه افزا یاجتماع يریپذتیکه مسئول انددهپژوهش نشان دا

یم يادیآنان کمک ز نیدر ب يشبکه همکار جادیآنان، و ا انیم یکارکنان، اعتماد عموم
 . کند
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 :است طرح قابل ریز هیفرض اساس، نیا بر
از  هیسرما نیتأم يهابر عملکرد شرکت یشرکت یاجتماع تی: مسئول)H3(3  یاصل یفرض

 دارد يمثبت و معنادار ریتأث یاجتماع هیسرما یانجینقش م قیطر
 :یفرع اتیفرض

H3a :دارد يمعنادار و مثبت ریتأث یاجتماع هیسرما بر یاجتماع تیمسئول. 
H3b :رددا يمعنادار و مثبت ریتأث شرکت عملکرد بر یاجتماع هیسرما. 
H3c :دارد يمعنادار و مثبت ریتأث ينوآور بر یاجتماع هیسرما. 

 پژوهش یو مدل مفهوم نهیشیپ
بر عملکرد شرکت،  یاجتماع تیمسئول يبر فهم سازوکار اثرگذار ر،یاخ يهادر پژوهش 

شـده  يشتریب دیتاک يارتباط، و جهت اثرگذار نیدر ا لگریتعد ای یانجیم يرهایمتغ نییتع
 نقـش هـا،پژوهش نیا از یکی در). 2010، 1؛ کارول و شابانا2009ندرا، (جردي و ساست

و عملکـرد  یاجتمـاع تیاقدامات مسـئول نیدر ارتباط ب ينوآور یکنندگلیو تعد یانجیم
 جینتـا اسـاس بـرقرار گرفته اسـت.  یمورد بررس ینیکوچک و متوسط چ يهادر شرکت

 ،یسـتیز طیعملکـرد در ابعـاد محـ بـر یاجتمـاع تیمسـئول ریدر تأث ينوآور پژوهش، نیا
 .)2019، 2(ژو، زو و ژانگ است یانجینقش م يدارا نفعانيذ تیرضاو  ،یمال

 تیــمز ،يمشـتر تیرضــا یانجیـم يرهــایمتغ ی) بــا بررسـ2015و همکـاران ( يدیسـع
 تیمسئول نیکه ب ندادهیرس جهینت نیبه ا یرانیا يداروساز يهاو شهرت در شرکت ،یرقابت

بـا  یرقـابت تیـوجود دارد و شـهرت و مز یمیمستق ریلکرد شرکت رابطه غو عم یاجتماع
 خواهد شد. یمال رمنجر به عملکرد بهت يمشتر تیرضا شیافزا

ده سال  يهاانجام شده، داده یمستقر در بمبئ يتجار يهابانک دربارهکه  یپژوهش در
 تیمسـئول يهاشگزار يمحتوا لیحاصل از تحل يهاادهو با د يآورجمع یاز عملکرد مال

 يریتـاث يدارا یاجتمـاع تینشـان داده مسـئول جیشده اسـت. نتـا سهیها مقابانک یاجتماع
  ).2018(مقبول و ضمیر، استها بانک نیا یبر عملکرد مال تمثب

1.Carroll and Shabana 
2. Zhu, Zou, & Zhang 
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 ریدر تـاث 1جـامع تیفیک تیریمد یانجینقش م یررسب با) 2016و همکاران ( انیمهرعل
 تیکـه مسـئول انـدافتهیدر یرانـیا يداروسـاز يهابر عملکـرد شـرکت یاجتماع تیمسئول

بر عملکرد شرکت خواهـد داشـت.  یاثرات مثبت تیفیک تیریارتقاء مد قیاز طر یاجتماع
 شـرکت 599بـه دسـت آمـده از  يهـاداده ی) با بررس2009و همکاران ( يجرد ن،یهمچن
 یاجتماع تیولمسئ نیبر لحاظ کردن منابع ناملموس در ارتباط ب ا،یکشور دن 28از   یصنعت

بـر  ماًیمسـتق یاجتمـاع تیمسـئول پـژوهش، نیـا جینتا اساس بر. اندکرده دیتاکعملکرد  و
منـابع نـاملموس مـرتبط بـا  جـادیتوسـعه و ا قیـو از طر سـتیشرکت موثر ن یعملکرد مال

یشـرکت بـه عملکـرد برتـر مـ یابیموجب دست يشهرت، و نوآور ،یفرهنگ، منابع انسان
 .است شده يبندجمع 1 جدول در مرتبط يهاوهشپژ از ياخالصه. شود

 پژوهش نهیشیپ: 1جدول
/گان سندهینو

 (سال)
 افتهی روش هدف

و  انیمهر عل
 )2016همکاران (

 یاجتماع تیمسئول ریثأت یبررس
نقش  قیبر عملکرد شرکت از طر

 TQM یانجیم

 مدل
معادالت 

 يساختار

نقش  قیاز طر یاجتماع تیمسئول
 يو معناداراثر مثبت  TQM یانجیم

 بر عملکرد شرکت دارد.

 و يدیسع
 )2015( همکاران

 تیمز یانجینقش م یبررس
 تیشهرت، و رضا دار،یپا یرقابت

 تیمسئول نیدر ارتباط ب يمشتر
 و عملکرد یاجتماع

 مدل
معادالت 

 يساختار

 یانجیم ،و شهرت داریپا یرقابت تیمز
بر  یاجتماع تیارتباط مثبت مسئول

 عملکرد شرکت است.

 و همکاران يردج
)2009( 

منابع  یانجینقش م یبررس
 تیمسئول نیناملموس بر ارتباط ب

 و عملکرد یاجتماع

 مدل
معادالت 

 يساختار

 یاجتماع تیو مسئول یعملکرد مال نیب
منابع  وبرقرار است  ياارتباط دو طرفه

یم یانجیارتباط را م نیناملموس ا
 .کنند

ناوارو و -کگارا
 )2016( همکاران

در ارتباط  یانجینقش م یبررس
و  یاجتماع تیمسئول نیب

 یعملکرد مال

 مدل
 معادالت

 يساختار

 تیمسئول یانجینقش م ينوآور
یم فایرا ا یو عملکرد مال یاجتماع

 .کند

 

 

1.Total Quality Management (TQM) 
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 -1جدولادامه 
/گان سندهینو

 (سال)
 افتهی روش هدف

 و همکاران نزیل
)2017( 

 یاجتماع تیمسئول ریثأت یبررس
در  یمالبر عملکرد  یشرکت

 يدوران بحران اقتصاد
 یهمبستگ

 یاجتماع تیمسئول يدر بحران اقتصاد
 یاجتماع هیبر بهبود سرما يبا اثرگذار

بهتر  جینتاباعث  نفعانيو ارتباط با ذ
 .شودیم یمال

 همکاران و ژو
)2019( 

 ارتباط در ينقش نوآور یبررس
 شرکت عملکرد و آراسسی نیب

 یهمبستگ
 و یاجتماع تیمسئول نیب ينوآور
 طیمح ،یمال ابعاد در یشرکت عملکرد

 .دارد یانجیم نقش نفعانيذ و یستیز

و  نیل
 )2019همکاران(

 وعملکرد  نیارتباط ب یبررس
 یشرکت یاجتماع تیمسئول

 یهمبستگ
 يکار طیمح در یاجتماع تیمسئول
 کسب و ارزش خلق بر یمثبت ياثرگذار

 .دارد بهتر یشرکت عملکرد

 .است آمده 1 شکل در یمفهوم مدل ،1 جدول در پژوهش نهیشیپ به توجه با رو، نیا از

 پژوهش یمفهوم مدل. 1 شکل

 

مسئولیت  

 اجتماعی 

 نوآوري سازمانی

یعملکرد شرکت  

سرمایه 

 اجتماعی
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 پژوهش یشناسروش
از  ،یفیعـات توصـاطال يگـردآور نحـوة نظر از و يکاربرد هدف نظر از پژوهش نیا

 مـدل دراسـت.  يت سـاختارالبـر مـدل معـاد یطور مشخص مبتنو به ،ینوع همبستگ
 عملکـرد برونـزا، پنهـان ریـمتغ یشـرکت یاجتمـاع يریپذتیمسـئول پـژوهش، یلـیتحل

. از هسـتند یانجیم يرهایمتغ ،ينوآور و یاجتماع هیسرما و درونزا پنهان ریمتغ شرکت
و  ينـوآور ،یاجتمـاع يریپذتیمسـئول عملکـرد، یعنـیپـژوهش  يرهـایآنجا کـه متغ

پـژوهش،  نیـدر ا لیـسـطح بنگـاه هسـتند، سـطح تحل در ییهادهیپد یاجتماع هیسرما
 يعضـو کـانون نهادهـا هیسـرما نیتـأم يهاشـرکت ،يسطح بنگاه است و جامعۀ آمار

 مقـدار نیبزرگتـر بـه توجـه بـا زیـزم ندر تهران است. حـداقل نمونـۀ ال يگذارهیسرما
 نیشـتریب بـا يریـگمـدل انـدازه يها. ده ضرب در تعداد شاخص1 قاعدة دو از حاصل
رابطــه در بخــش  نیشــتریبــا ب يریــ. ده ضــرب در تعــداد روابــط متغ2 شــاخص؛ تعــداد

 فعـال کـانون ياز اعضا يمارآاستخراج فهرست جامعه  بااست.  شرکت 60 ،يساختار
 نیـبـا خـدمات متنـوع و متفـاوت در ا ییهاکه شامل شرکت ،يگذارهیسرما ينهادها

 يد کـه بـا مراجعـه بـه نمونـهشـدن ییشناسـا هیسـرما نیتـأم يهاحوزه هستند شـرکت
(هر هیسـرما نیتـأم يهـاسطوح مختلف شرکت رانینفر از مد 62دردسترس در تهران، 

 ند.اهکرد لی) پرسشنامه را تکمنفر کیشرکت 
 هیسنجش سـرما يپژوهش پرسشنامۀ استاندارد است که برا نیدر ا هاداده يابزار گردآور

 )، از پرسشـنامهسوال4(یشناخت و) سوال6(ياهرابط)، سوال4(يشامل سه بعد ساختار یاجتماع
 تیسنجش مسئول ي، برا)1998مبتنی بر ابعاد ناهاپیت و همکاران ( )2006و همکاران ( شریف
تعهد  ،)والس4(یو اجتماع یطیمحستی)، تعهد زسوال4تعهد به کارکنان( بعد پنجبا  یاجتماع

) از پرسشـنامه سوال4(انیهد به مشتر) و تعسوال3مقررات( و نی)، تعهد به قوانسوال4به جامعه(
از  ،يبـه منظـور سـنجش نـوآور ن،یشده اسـت. همچنـ ) استفاده2013و همکاران ( درزادهیح

 نـد،یدر فرا يدر محصـول، نـوآور يسـوال دربـاره نـوآور 5با طرح  ۱ديسیاياوپرسشنامه 
اده شده است. استف یدر سازمانده يکار، و نوآور يروین تیریمد يدر بازار، نوآور ينوآور
 .دهدیم نشانرا  هاآن استفاده مورد منابع و پژوهش يرهایمتغ سنجش نحوه 2  جدول

 

1.OECD 
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 پژوهش متغیرهايها و ابعاد . سازه2 جدول
 منبع شماره سواالت تعداد /ابعادسازه

 یاجتماع تیمسئول

 4-1 4 کارکنان

 2013 درزاده،یح
 8-5 4 انیمشتر

 12-9 3 یاجتماع و ستیز طیمح
 15-13 3 مقررات و قانون

 19-16 4 جامعه

 یاجتماع هیسرما
 6-1 6 يارابطه

شریف و همکاران، 
2006 

 10-7 4 یشناخت
 14-11 4 يساختار

 2003 لنگرك، 6-1 6 یشرکت عملکرد
 2016 ناوارو،-کگارا 5-1 5 ينوآور

کـامال  از ییتـا پنج لیکرت طیف هاپرسشنامه سنجش اسیمق که است حیتوض به الزم
ت المعـاد يسـازهـا از روش مـدلداده لیـ.در تحلباشدیم 5= کامال موافقم تا 1= مخالفم
 3 1اسالاسـمارت پـیافـزار نرم يریکارگبه با یجزئ مربعات حداقل کردیبا رو يساختار

 ریـمتغ دهپژوهش،  نیپژوهش استفاده شده است. در ا یو آزمون مدل مفهوم یبررس يبرا
 يرهایآشکار وجود دارد. متغ ریمتغ 44پنهان در مرتبۀ دوم و  ریمتغ دومرتبۀ اول، پنهان در 

یمـ يریـگها انـدازهآن قیاند و از طرها در رابطهبا پرسش مایابعاد مدل مستق ایمرتبۀ اول 
و  بودهاست که با ابعاد در ارتباط  ییرهایمرتبۀ دوم متغ يرهایمنظور از متغ ن،یشوند. همچن

 شوند.یها مرتبط مبا پرسش میرمستقیغ

 پژوهش هايیافته
 8زن بودنـد.  درصـد 10 و مـرد کننـدگانشـرکت درصـد 90 پژوهش، يهاافتهیاساس  بر

 از درصـد 31بودنـد.  يدرصد دکتر 17ارشد و  یدرصد کارشناس 75 ،یدرصد کارشناس
 درصد 27 مشاور، و ارشد، ریمد ره،یمد ئتیه عضو یشغل گاهیجا يدارا کنندگانشرکت

دهندگان از . پاسـخبودنـد کارشـناس درصـد 20 و ارشد کارشناس درصد 22 ،یانیم ریمد
 250تـا  50 نی، بـ%68نفر  50تا  10 نی، ب%5نفر  10کارکنان کمتر از  تعدادبا  ییهاشرکت

1. Smart PLS 
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 نیـا يهـاداده لیـتحل از حاصـل يهاافتـهی  .اسـت بـوده %5 نفـر 250 از شیب و %22نفر 
 :شودیم مطرح خالصه طور به ریز بخش دو در پژوهش

 ،يریگانـدازه يهامـدل بـرازش بخـش نیـا در: پـژوهش مـدل -مـدل برازش یبررس. 1
 .ردیگیم قرار یبررس مورد یکل مدل برازش و يساختار مدل برازش

 ،ییایـپا اریـمع سـه شـامل برازش نیا: يریگاندازه يهامدل - مدل برازش یالف) بررس
 .ستا واگرا و همگرا ییروا

 پژوهش پنهان يرهایمتغ Q2 و  AVE،R2 کرونباخ، يآلفا ،یبیترک ییایپا ریمقاد. 3جدول

 شاخص/  ریمتغ 
 ییایپا

 یبیترک
 يآلفا

 AVE 2R 2Q کرونباخ

مسئول
ی

 ت
اجتماع

 ی
شرکت

 386/0 632/0 695/0 847/0 901/0 کارکنان به تعهد ی
 297/0 577/0 602/0 777/0 857/0 انیمشتر به تعهد
 یطیمحستیز تعهد

 یواجتماع
770/0 709/0 533/0 622/0 222/0 

 152/0 302/0 597/0 700/0 812/0 مقررات و نیقوان به تعهد
 437/0 760/0 625/0 798/0 868/0 جامعه به تعهد

 173/0 273/0 503/0 713/0 794/0 ينوآور 

سرما
اجتماع هی

 443/0 900/0 544/0 813/0 876/0 يارابطه بعد ی
 201/0 528/0 597/0 767/0 852/0 یشناخت بعد
 447/0 840/0 534/0 727/0 820/0 يساختار بعد

 343/0 651/0 609/0 872/0 903/0 یشرکت يعملکرد 

 یبـیترک ییایـپا و کرونبـاخ يآلفـا ،یعامل يبارها بیضرا اریمع سه از استفاده با: ییایپا
. است شتریب 4/0 از هاپرسش یعامل يرهابا تمام)، 2( شکل با مطابق. شودیم يریگاندازه
 يبـاال رهـایمتغ تمـام کرونبـاخ يآلفـا و یبیترکییایپا ریمقاد ،3 جدول با مطابق نیهمچن

  .دهدیم نشان را يریگاندازه يهامدل برازش که است 7/0
)سـتون پـنجم در AVE( بی: با توجه به بزرگتربودن مقدار ضـرواگرا و همگرا ییروا

مـدل و  يهمگـرا یـیدوم، روا و مرتبـۀاول پنهـان يرهـایهمۀ متغ يبرا 5/0از  3جدول
 ر، مقـدار جـذ4شـود. براسـاس جـدولیمـ دییـتأ يریـگانـدازه يهـابودن مدلمناسب

 مقـدار از شـتریب ،مرتبـۀ اول يرهـایمتغ ی) تمامAVE(شده استخراج انسیروا نیانگیم
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مناسـب و  يواگـرا یـیارو امـر نیـااسـت کـه گـرید يرهایها با متغآن انیم یهمبستگ
 .ددهیم نشان را يریگاندازه يهابرازش خوب مدل

 الرکر و فورنل روش به واگرا ییروا سنجش سیماتر. 4 جدول
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر
          771/0 )1( شناختی
         776/0 307/0 )2( مشتریان
        834/0 455/0 454/0 )3 (کارکنان

       730/0 513/0 481/0 358/0 )4 (محیط زیست
      709/0 398/0 379/0 412/0 417/0 )5 (ينوآور

     772/0 303/0 314/0 333/0 354/0 519/0 )6(قوانین و مقررات
    780/0 540/0 556/0 470/0 681/0 515/0 628/0 )7 (عملکرد
   737/0 694/0 481/0 456/0 614/0 731/0 534/0 553/0 )8 (رابطه اي
  791/0 599/0 624/0 369/0 419/0 717/0 563/0 574/0 392/0 )9جامعه (

 731/0 670/0 631/0 654/0 365/0 415/0 685/0 723/0 527/0 515/0 )10 (يساختار
  

 .باشندیم شدهاستخراج انسیوار نیانگیم جذر یهمبستگ سیماتر قطر يرو اعداد: توجه
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مدل 
ساختاري تحقیق همراه با 

ضرا
ی

 ب
استاندارد

 

 

 يساختار مدل برازش یرسبر) ب
 تیمسئول نیارتباط ب ریجز مس به t يمعنادار بی، تمام ضرا3شکل مطابق :tيمعنادار بیضرا -1 

 موضـوع نیبزرگترند که ا 96/1از  يو نوآور یاجتماع هیسرما نیارتباط ب و يو نوآور یاجتماع
 . ددهیم نشان درصد 95 نانیاطم سطح در را رهایمتغ انیها و روابط مبودن تمام پرسش معنادار
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 بـه مربـوط 2R ریمقـاد اکثـر ،3جـدول ششم ستون و 2 شکل ریمقاد اساس بر :2Rاریمع -2 
. است يساختار مدل مناسب برازش نشانگر که است 33/0 از شتریب مدل، يدرونزا يرهایمتغ

 .دارد مدل ياجزا هیبق به نسبت يفتریضع دییتا ریمتغ نیا ،ينوآور 2Rبا توجه به مقدار 
 مناسب برازش از یناش که است شتریب 15/0 از ها سازه تمام يبرا اریمع نیا: 2Qاریمع -3
 . است يساختار مدل متوسط و

 يبـرا اسـت ياریـمع بـرازش ییکوین ای GoF اریمع: یکل مدل -مدل برازش یبررس )ج
یمـ کنتـرل را يسـاختار و يریـگاندازه مدل بخش دو هر که مدل یکل برازش یبررس
 يقـو و متوسـط ف،یضع ریمقاد عنوانبهکه 36/0 و 25/0، 01/0 مقدار سه به توجه با. کند

بـه دسـت آمـد کـه  57/0برابـر بـا  ،GOF مقـدار اسـت، شده یمعرف برازش ییکوین يبرا
 .شودیم دییتأ یکل مدل مناسب اریبس برازش

 پژوهش اتیفرض آزمون. 2
 یاصل اتیفرض آزمون) الف

 t يمعنـادار بیضـرا یاستاندارد شـده و بررسـ بیضرا یشامل بررس ات،یفرض آزمون
پـژوهش  يرهـایمتغ نیمدل آزمـون شـده رابطـه بـ 3و  2 هاي) است. در شکل3(شکل

بر عملکرد مثبت و  یاجتماع تیمسئول ریشکل، تاث نیشده است. با توجه به انشان داده
 لـذا ،اسـت 35/0 ریمسـ بیضـربـا  5/2 ریمسـ نیـا يبرا t يمعنادار است. مقدار آماره

بــر  یاجتمــاع تیمثبــت و معنــادار مســئول ریتــاث یعنــیپــژوهش  نیــاول ا یاصــل هیفرضــ
براي بررسی نقش میانجی .  شودیم دییدرصد تا 95 نانیعملکرد شرکت در سطح اطم

بـه  Zي متغیرهاي سرمایه اجتماعی و نوآوري از آزمون سوبل استفاده شـد کـه آمـاره
اجتمـاعی در رابطـه بـین مسـئولیت اجتمـاعی و  دست آمده براي نقش میانجی سرمایه

بنـابراین  اسـت 96/1از  شـتریباست. که چون مقدار این آماره  10,78عملکرد شرکت 
. شــودیمــ دییــتا ی ســرمایه اجتمــاعیانجیــم نقــشدرصــد معنــادار بــودن  95در ســطح 

 تـوانی) مـ1,517به دست آمده از آزمـون سـوبل( Zتوجه به مقدار آماره  با ن،یهمچن
 تیمسـئول نیبـ ارتبـاط در ينـوآور یانجیـم نقـش انگریـب که سوم یاصل هیفت فرضگ

 .ردیگینم قرار دییتا مورد است، شرکت عملکرد و یاجتماع
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ب معناداري
همراه با ضرای

 

 
 یفرع اتیفرض آزمون ب)

اسـت کـه  995/1 شـرکت عملکـردبـر  یاجتمـاع هیسرما ياثرگذار يبرا t يآماره مقدار
. اسـتدرصـد  95 نـانیدر سـطح اطم ریمسـ نیـا بـه مربوط هیفرض شدن رفتهیپذ از یحاک

 t ، 8/23يآماره مقدار یاجتماع هیسرما بر یاجتماع تیمسئول ياثرگذار ریمس در نیهمچن
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را  شـرکت عملکـردبـر  یاجتماع تیمسئول معنادار واست که ارتباط مثبت  2R= 675/0با 
 مسـتقل ریمتغ توسط یاجتماع هیسرما راتییتغ از درصد 5/67 که کندیم انیب و دادهنشان 
 . است نییتب قابل یاجتماع يریپذتیمسئول

است که  415/1برابر با  t يآماره ،يو نوآور یاجتماع تیمسئول نیارتباط ب یبررس در
 یاجتمـاع تیمسـئول ریاز معنـادار نبـودن تـاث یکمتر اسـت حـاک 96/1از  نکهیبا توجه به ا

 راتییـتغ از درصد 1/65 که دهد یم نشان جینتا خالصه طور بهاست.  يبر نوآور یشرکت
 هیسـرما ،یاجتمـاع يریپـذ تیمسـئول ریـتوسط سـه متغ یمورد بررس يهاشرکت عملکرد
 .است نییتب قابل ينوآور و یاجتماع
یمـ 2,028 ریمسـ نیا يبرا t يآماره زانیم ،یشرکت عملکرد و ينوآور نیبارتباط  در

 بـر یسـازمان ينـوآور ن،یبنـابرا باشـد،یمـ يمعنـادار سـطح 1,96 مقدار از شتریب که باشد
 هیســرما نیدر ارتبــاط بــ نی. همچنــاســت يمعنــادار و مثبــت اثــر يدارا یشــرکت عملکــرد

یم 1,083 ریمس نیا يبرا t يآماره زانیبر اساس اطالعات حاصل م ،يو نوآور یاجتماع
بـر  یاجتمـاع هیاثـر سـرما ن،یبنابرا باشد،یم يسطح معنادار 1,96کمتر از مقدار  که باشد

 .ردیگیقرار نم دییمورد تا یسازمان ينوآور

  گیرينتیجهو  بحث
 جیبا عملکرد بـا نتـا یشرکت یاجتماع تیمسئول میپژوهش درباره رابطه مستق نیا يهاافتهی

ــاپژوهش از حاصــل ــوربخش و همکــ2013و همکــاران ( یعــرب صــالح يه اران ) ، و ن
وجود رابطـه مثبـت و  گرید يهااز پژوهش ياریبس جینتا ن،ی) سازگار است. همچن1395(

(اورلیتزکی و همکاران،  کندیم دییو عملکرد شرکت را تا یاجتماع تیمسئول نیمعنادار ب
 بهبـود به منجر یاجتماع تیمسئول تیتقو گر،ید عبارت به )2009؛ لین و همکاران، 2000

 نیتـأم يهاپـژوهش کـه در شـرکت نیـا يهاافتهی ن،یهمچن .شد خواهد شرکت عملکرد
ــا هیســرما ــا نت ــد صــنعت  گــرید عیکــه در صــنا ییهــاپژوهش جیانجــام شــده اســت ب مانن

ــی، ســمیتور ــابانک )2011(اینو و ل و صــنعت  )2002ي(سیمپســون و کــوهرس،تجار يه
 .دارد یهمخوان است،شده  انجام )2017، 1(لوسمور و همکارانوسازساخت

 یاجتمـاع تیمسـئول میمسـتق ریـغ ياثرگـذار تیاهم بر زین) 2006و همکاران ( رانکوب

1. Loosemore et al 
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در پـژوهش  ن،یهمچنـ .)2006(برانکو و رودریگـز، انـدکرده دیـبـر عملکـرد تاک یشرکت
 يرهـایمتغ قیـبـر عملکـرد شـرکت از طر یاجتمـاع تی) مسئول2015و همکاران ( يدیسع

 یاجتمـاع هیسـرما یانجیـکه با نقش م ياجهینتداشته است.  يمثبت و معنادار ریتاث یانجیم
 است.  ازگاربر عملکرد س یاجتماع تیمسئول میرمستقیغ يپژوهش و اثرگذار نیدر ا

 یاجتمـاع تیمسئول ریدر تاث یاجتماع هیسرما یانجیبه دست آمده درباره نقش م جینتا
) سـازگار 2011و همکـاران ( یدگلـ و) 2017و همکاران ( نزیل يهابر عملکرد با پژوهش

 يبـاالتر يریپذتیکـه سـطح مسـئول ییهاشـرکت رودیمـ انتظـار گر،ید عبارت بهاست. 
از سطح  همکاران، و انیمشتر جمله از نفعان،يبر اعتماد با ذ یمبتن یبا ساختن روابط ارندد

و همکـاران  یدر پـژوهش دگلـ ج،ینتـا نیـا نیبرخوردار باشند. همچن يشتریب يسودآور
 ه است. شد دیی) تا2011(

 پژوهش اتیفرض آزمون. 5 جدول

هیفرض شماره  
 بیضر
ریمس  

 بیضر
يمعنادار  

 تیوضع
رشیپذ  

یاصل اتیفرض  

H1 
 هیسرما نیتأم يهاشرکت عملکرد بر یشرکت یاجتماع تیمسئول

دارد. يمثبت و معنادار ریتأث  
رشیپذ 2,503 0,350  

H2 
 قیرز طا هیسرما نیتأم يهابر عملکرد شرکت یاجتماع تیمسئول

دارد. يمثبت و معنادار ریتأث ينوآور یانجیم ریمتغ  
 رد 1,517 0,06

H3 
 هیسرما نیتأم يهابر عملکرد شرکت یشرکت یاجتماع تیمسئول
 ينادارمثبت و مع ریتأث یاجتماع هیسرما یانجینقش م قیاز طر

.دارد  
رشیپذ 10,78 0,304  

فرضیات فرعیا  
H2a اردد يمعنادار و ثبتم ریتأث ينوآور بر یاجتماع تیمسئول.  رد 1,415 0,305 
H2b دارد. يمثبت و معنادار ریشرکت تأث عملکرد بر ينوآور رشیپذ 2,028 0,197   

H3a 
 يعنادارم و مثبت ریتأث یاجتماع هیسرما بر یاجتماع تیمسئول

.دارد  
رشیپذ 23,856 0,822  

H3b دارد يارمعناد و مثبت ریتأث شرکت عملکرد بر یاجتماع هیسرما. رشیپذ 1,995 0,369   
H3c دارد يمعنادار و مثبت ریتأث ينوآور بر یاجتماع هیسرما.  رد 1,083 0,243 

A :است یانجیم ریمتغ قیطر از وابسته و مستقل يرهایمتغ میرمستقیغ اثر انگریب ریمس بیضر نیا. 
B :آزمون سوبل به دست آمده است قیاز طر ،یانجیم ریمتغ يبرا يمعنادار بیضر نیا. 
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و عملکـرد  یاجتمـاع تیدر ارتبـاط مسـئول يپـژوهش، نـوآور نیـا جیاساس نتا بر
 تیمسـئول نیبـ یفیضع ارتباط) 2016رو (وانا -ندارد.  در پژوهش کگارا  ينقش موثر

بـه عنـوان  ينوآورپژوهش،  نیا يهاافتهی. بر اساس آمد دست به يو نوآور یاجتماع
 دهـد حیبر عملکرد شرکت را توض ریتاث ندتوایبهتر م یاجتماع تیمسئول يبرا شرانیپ

 تیمسـئول نیبـ معنـادار رابطـه نبود درباره آمده دست به جهینت. )2016ناوارو، -(کگارا
-؛ مـارتینز1396(پیرو اوصـفیاء و همکـاران، گرید يهاپژوهش با ينوآور و یاجتماع
 .است متفاوت) 2017کونزا، 

 شنهادهایپ
در  رانیمـد شـودیم شنهادیبر عملکرد شرکت پ یاجتماع تیاثرات مثبت مسئولبا توجه به 

بـر  دیـتاکو  ،يکار طیمح بهبود ،یطیمحستیز مسائل به توجه ه،یسرما نیتأم يهاشرکت
. با دهند قرار تیاولو دررا  يمشتربر اعتماد با  یرابطه مبتن يبرقرار وجامعه  به نسبت تعهد

 نیها اسـت، تـدودسته از شـرکت نیا یاصل فیوظااز  یکی يگذارهیسرما نکهیتوجه به ا
 نیـا ياقـدامات مـوثر بـرا جملـهاز  یاجتماعمسئوالنه  يگذارهیسرما يبرا ییهایخط مش

از  یکیشرکت  یاجتماع تیو انتشار گزارش مسئول نیتدو ن،یهاست. همچنگونه شرکت
 يو ارتقـا یو خـارج یاخلـد نفعانينشان دادن تعهد شرکت به ذ ياقدامات برا نیترمهم

 است. یاجتماع تیسطح مسئول
 شـود،یمـ یسـازمان یاجتمـاع هیسرما شیباعث افزا یاجتماع تیکه مسئول ییاز آنجا

 تیکـه کارکنـان را در مسـئول یها و اقـداماتبرنامـه فیـبا تعر توانندیها مشرکت رانیمد
 نیدهنـد. تـدو شیرا در داخـل شـرکت افـزا یاجتمـاع هیمشارکت دهد، سـرما یاجتماع
باشـد از  یاجتمـاع تیداوطلبانه کارکنان در جهت مسئول يهاکه مروج کمک ییهابرنامه

پـژوهش،  نیـا جیبـر اسـاس نتـا گـر،ید يسـو ازشود.  یتلق تواندیم یاقدامات نیجمله چن
بـه  توانندیدارند م يکه عملکرد بهتر ییهاانتخاب شرکت يبرا گذارانهیو سرما انیمشتر

از عوامـل  یکـینـوع تعهـد  نیـتوجه کنند. چـرا کـه ا یاجتماع تیبه مسئول تعهد شرکت
 .تکننده سطح عملکرد شرکت اس ینیبشیپ

 شـده دهیسـنج اسـتاندارد پرسشـنامه از اسـتفاده بـا یاجتمـاع تیمسئول حاضر، پژوهش در
 يهـاگزارش یبررسـ قیـاز طر ریـمتغ نیـا ،یآتـ يهـاپژوهش در شـودیم شنهادیپ. است
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ــئول ــاعا تیمس ــرکت یجتم ــش ــاع یها و بررس ــار اجتم ــاد ،یآث ــتیو ز ،ياقتص  یطیمحس
الزم  ن،یشـود. همچنـ يریگانـدازه ران،یمـد ایـ، مستقل از نظر کارکنـان هاآن يهاتیفعال

 يرهـایمتغ ،بـر عملکـرد یاجتماع تیاز نحوه اثر مسئول معجا یبه درک یابیدست ياست برا
 .رندیقرارگ یبررسمورد  ،ينوآورو  یاجتماع هیعالوه بر سرما گر،ید یانجیم
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 منابع
 یبـر عملکـرد مـال یاجتمـاع تیمسـئول ریتـاث بررسـی). 1396ادب, ح. ( و, د،یـمج اء،یاوصف رویپ

 انسـجام یالمللـ نیبـ کنفـرانس نیدوم .در بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذ يهاشرکت
 1-13،تهران ، توسعه در اقتصاد و تیریمد

و سـطح تحقـق  گاهیبر جا یلی). تحل1396, ن. (ییرزایمحمدم و, م., ي, م., اسعدیرودپشت یعیشف
 ،یفرهنگـ راثیـ(مـورد مطالعـه: سـازمان م يدر صنعت گردشـگر یاجتماع يریپذ تیمسئول

 351–333), 3(4, یاجتماع هیسرما تیریمد). زدیاستان  يو گردشگر یدست عیصنا
 با یاجتماع تی). رابطه مسئول1392. (حمود, منیالد نیمع وغزل,  ،ی, صادقيمهد ،یعرب صالح
 یتجربـ يهـا ژوهـشپ. تهـران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ يشرکتها یمال عملکرد
 20–1), 1(3, يحسابدار

بـا نقـش  یمـالبـر عملکـرد  يو اقتصاد یاجتماع تیمسئول ری). تاث1396, پ. (يصدر و, ا., یعرب
: تهـران. کـار و کسـب تیریمـد در نینـو يهاشـهیاند یکنفـرانس ملـ در .ينـوآور یانجیم

 فرهنگ و علم دانشگاه
 مطالعــات. یدرون ســازمان ینیبــا کــارآفر یاجتمــاع هیرابطــه ســرما ی). بررســ1392, ح. (يمــدد

 49–39), 14(1392 و تحول), بهبود( تیریمد
. بیـفراترک کردیبا استفاده از رو یاجتماع هیسرما دیبازتول يراب ی). ارائه چارچوب2019فالح, م. (

 .203–161), 93(28, )تحول و(بهبود  تیریمطالعات مد
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