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  گيري استراتژيك بر ميزان مسئوليت اجتماعي جهتبررسي رابطه ميان 

 *،3، سعيد اميني2، وحيد اميني 1رضا احتشام راثي

  ، قزوين ، ايراندانشگاه آزاد اسالمي، استاديار، گروه مديريت صنعتي، واحد قزوين1
 ، ايران. ، تهران، دانشگاه تربيت مدرسگروه مهندسي معدن كارشناسي ارشد، 2

      )دار مكاتباتعهده( .، ايرانريت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسالمي قزوينمديكارشناسي ارشد، گروه  3
  1396آذر  ، پذيرش:1396مهر ، اصالحيه: 1396خرداد تاريخ دريافت: 

  هچكيد
پژوهش  اين آماري كرج انجام شد. جامعه صنعتي هايشركت در مسئوليت اجتماعي بر ميزان استراتژيك گيريجهت انيم رابطه يبررسژوهش حاضر باهدف پ    

 به اينمونه ساده، تصادفي گيرينمونه روش به افراد اين بين نفر بودند. از 3697دهند كه شامل تشكيل مي كرج شهر صنعتي هايشركت در مديران ارشد را
 همبستگي نوع از توصيفي هاداده آوريجمع نحوه ازلحاظ و كاربردي تحقيق، هدف ازلحاظ حاضر پژوهش. گرديد انتخاب كوكران فرمول طبق نفر 348 تعداد
استفاده  SPSSافزار  ها و براي تاييد روايي پرسشنامه از نظرات خبرگان و براي سنجش پايايي از نرمدر اين پژوهش از پرسشنامه براي جمع آوري داده است.

بدست آمد كه نشان از پايايي باالي پرسشنامه بود. در اين  7/0گيري استراتژيك و مسئوليت اجتماعي هر دو باالي هاي جهتشد و آلفاي كرونباخ پرسشنامه
گيري از آن است كه بين ابعاد جهت و مدل تحليل مسير استفاده گرديد كه نتايج حاكي AMOSو  SPSSها از نرم افزارهاي پژوهش جهت تحليل داده

 »بعد اجتماعي ، بعد اقتصادي و بعد محيطي «با مسئوليت اجتماعي  »رقابت ، گرايش به نوآوري ، هزينه گرايي و تمايل به خطر در جوييستيزه«استراتژيك
  هاي صنعتي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. شركت

  بعد اجتماعي ، بعد اقتصادي و بعد محيطيگيري استراتژيك ، مسئوليت اجتماعي ، جهت :هاي اصليواژه      

    مقدمه - 1

هاي موجود در از زمان شروع جنبش وال استريت در آمريكا و ساير كشور
اي از عوامل اتحاديه اروپا نگرش عمومي بر اين است كه بخشي عمده

هاي هاي مذكور ناشي از بروز بحرانها و نارضايتيايجاد كننده جنبش
اي از اين بحران اي معتقدند كه بخش عمدهباشد عدهمياقتصاد جهاني 

ها و هاي اجتماعي توسط بانكها به مسئوليتناشي از عدم توجه سازمان
  ها در قبال جامعه بوده است.مؤسسات اعتباري و ساير مؤسسات و سازمان

 براي ايران اسالمي جمهوري نظام يكي از اهداف مورد نظر در امروزه

 عرصه در انداز چشم اهداف تحقق و قانون اساسي 44 اصل اجراء

 هازمينه اين تا و دارد خاصي مباني و به مقدمات نياز ، سازي خصوصي

 كاهش نيز و هاآن تحقق و مطلوب به اهداف دستيابي ، نشود فراهم

- اگر چه در سال ، بود نخواهد پذير آن امكان از ناشي خسارات و هاهزينه

ي اي در زمينههاي قابل مالحظهپيشرفت هاي اخير، در سطح جهان،
-صورت گرفته و مديران و سازمان ي صنعتيهامسئوليت اجتماعي شركت

هاي ايراني با كنند، اما مديران و سازمانها توجه زيادي به اين مفهوم مي
اند. شايد يكي از داليل اين فقدان پيشرفت اين مفهوم تا حدودي بيگانه

توان گفت كه نوع نگرش و بينش باشد، اما مي در ايران، اقتصاد دولتي
  ها به اين مقوله نيز در آن بي تاثير نبوده است. مديران ارشد سازمان

  
هاي اخير، تأكيد بر اهميت مسئوليت اجتماعي شركت در دنياي در سال

گيري استراتژيك كسب و كار از طريق ارتباطش با ديگر متغيرهاي جهت
كنند كه يافته است و محققين بسياري ادعا ميدر فعاليت شركت، افزايش 

توانند عملكرد خود را از طريق كامل كردن مسئوليت ها ميشركت
 13[هاي استراتژيك به حداكثر برسانندگيرياجتماعي با ساير جهت

شان عمال اثبات شده رابطه هايي كه با عملكردسازمانگيريجهت .]32،
گرايي و تمايل گرايش به نوآوري ، هزينهرقابت ،  در جوييستيزه,  است

يكي ديگر از عوامل تاثيرگذار بر عملكرد سازمان ]23[است به خطر
ها را قادر به اجراي ، شركت مسئوليت اجتماعي.استمسئوليت اجتماعي

كند كه به منظور مطابقت با شرايط هاي استراتژيكي ميگيريموثر جهت
-به اهداف خاص  عملكرد طراحي شدهبازار مواجه شده با آن و دستيابي 

هاي گيرياي بين جهتبه عنوان واسطه اجتماعيمسئوليت اند.
   .]28[ استراتژيك و عملكرد سازمان است

كند كه مشخص مي »شود اي كه در اروپا منتشر ميمجله «ي سبز مجله
ي هامسئوليت اجتماعي شركت يك مفهوم است كه به موجب آن شركت

ي گيرند كه به صورت داوطلبانه در ايجاد يك جامعهتصميم مي صنعتي
  ها تر، مشاركت كنند به نحوي كه فعاليت آنبهتر و محيطي تميز و سالم

*vih.amini@gmail.com 
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هاي محيطي و اجتماعي درون كسب و كارشان و تعاملشان با با جنبه
دارد كه  وجود مختلفي عناصر تعريف اين در نفعان، تركيب شودذي

هاي مورد پسند ي فعاليتهاي دانشگاهي شروع به مطالعه و توسعهانجمن
  هايي با اهداف زير:اند، فعاليتجامعه كرده

. 3 » اي موزونتوسعه «. بعد اقتصادي 2 »محيط سالم «. بعد محيطي1
  »هاكاهش نابرابري«بعد اجتماعي 

ها ت كه چون سازماندر نهايت مقصود از مسئوليت اجتماعي اين اس     
ها اي بر سيستم اجتماعي دارند الجرم چگونگي فعاليت آنتأثير عمده
اي باشد كه در آن زياني به جامعه نرسد و در صورت رسيدن بايد به گونه
  ها ملزم به جبران آن هستند.زيان سازمان

امروزه باتوجه به رشد صنعت و محدوديت زمين، جلوگيري از     
سو و  زيست از يكتي و كمك به حفاظت از محيطآاليندگي صنع

هاي خاص به نام هاي اقتصادي ناشي از تجمع صنايع در مكانمزيت
هاي صنعتي ، از اين رو ضرورت ايجاد شهركمجتمع، منطقه يا شهرك

ريزان و مسئوالن تمام كشورهاي در حال هاي صنعتي مورد توجه برنامه
يطي به اعتقاد ما گرايش شركت به توسعه واقع شده است. در چنين شرا

اي تواند آيندهريزي استراتژيك و مسئوليت اجتماعي ميبينش و برنامه
  هاي صنعتي را رقم بزند. مطمئن براي شركت شهرك

مسئوليت «ف وضعيت اين پژوهش در واقع كشبنابراين هدف اصلي در    
، كشور  هاي صنعتي استان البرزدر گزارشات ساالنه شركت» اجتماعي

ايران در بازار است ، بدين صورت كه ما در اين پژوهش، براساس 
 چارچوب اين اتحاديه، يك فرآيند دروني از مسئوليت اجتماعي شركت

تحت عنوان (( يك فرآيند احساسي سازمان)) كه مفهوم منحصر  صنعتي
-را خلق و به اشتراك مي هاي صنعتيبه فرد مسئوليت اجتماعي شركت

ايم. از اين رو براي آزمون اين قضيه كه فعاليت شركت كرده ئهگذارد، ارا
است، يك  »مسئوليت اجتماعي«واقعأ انعكاسي از پذيرش اين تئوري 

اي در كه در يك انجمن منطقه هاي صنعتيطرح پژوهشي براي شركت
شان به است تا تمايل و گرايشاند، طراحي شدهكشور ايران واقع شده
عي، با توجه به متغيرهاي جهت گيري استراتژيك قبول مسئوليت اجتما

، گرايش به  3گرايي، هزينه 2، تمايل به خطر1جويي در رقابتستيزه«
ها گيرييك ازاين جهت درنظرگرفته شده است و اينكه هر »4نوآوري

  تواند برتعيين مسئوليت اجتماعي تأثيرگذارباشد. چگونه مي
 رابطه يبررساين پژوهش با توجه به اينكه مدلي جامع در جهت      

 هايشركت در مسئوليت اجتماعي بر ميزان استراتژيك گيريجهت انيم
بخاطر اينكه علي رقم  آيد.صنعتي است، پژوهشي نو به شمار مي

ي هامطالعات مختلف بر روي معيارهاي سنجش ميزان گرايش شركت
هاي به مسئوليت اجتماعي و با توجه به بررسي تمامي جنبه صنعتي

خاص مسئوليت اجتماعي ، تاكنون هيچ يك از از اين مطالعات مقياس يا 
                                                            
1  Aggressiveness 
2   Risk proclivity 
3  cost orientation 
4  Innovation orientation 

 ي صنعتيهارضايت بخشي كه ميزان گرايش شركت معيار اندازه گيري
اند. همچنين هيچ يك از به مسئوليت اجتماعي را بسنجد، ارائه نكرده

ي علت و معلولي بين مسئوليت ي را كه بتواند رابطهاين مطالعات مقياس
گيري استراتژيك شركت را اجتماعي شركت با ديگر متغيرهاي جهت

اند، از اين رو در اين پژوهش ما تعريف تشريح كند، ارائه و طراحي نكرده
 هاي صنعتييك مقياس كلي را كه تمام ابعاد مسئوليت اجتماعي شركت

اي خاص در بر را در يك سطح منطقه »محيطياجتماعي، اقتصادي و «
.اگر چنانچه اين كه بررسي شودبگيرد، را الزم و ضروري دانستيم 

هاي صنعتي انجام شود مزاياي از جمله، شركت به پژوهش در شركت
نقاط ضعف و قوت خود در تعيين بازار پي برده و ابعاد استراتژيك را 

  مورد سنجش قرار داده. 
 است پرسش اين به پاسخ دنبال به تحقيق اين فوق مطالب به توجه با    
ها يك تواند براي شركتتوجه به مسئوليت اجتماعي به تنهايي ميكه 

 ؟يا خيرمزيت رقابتي پايدار و عملكرد برتر را فراهم كند 

  مباني نظري و پيشينه پژوهش - 2

 گيري استراتژيكجهت 2-1

-كرده ارائه استراتژيك گيريجهت از مختلفي هايبندي تقسيم محققان

 يكپارچگي، استراتژيك هايگيريجهت ،]24[استراتژيك گيريجهت :اند
گيري ،جهت ]7[تدافعي و مدل بر مبتني، زمان بر مبتني ،تنوع تمركز،

 .]31[ انفعالي و فعال استراتژيك
گيري استراتژيك اصول راهنمايي هستندكه بر بازاريابي شركت جهت      

هاي گذارند. آنها دستورالعملهاي تدوين استراتژي تأثير ميو فعاليت
به كنندكه منجراستراتژيك اجرا شده بوسيله يك شركت را منعكس مي

 . مانو و سريرام]27[شودرفتارهاي صحيح در جهت عملكرد بهتر مي

گيري استراتژيك را چگونگي استفاده يك سازمان از استراتژي براي جهت
تر يا تغيير ابعاد محيطي جهت يك همگرايي مناسبتطابق با محيط و 

همچنين داودي و همكاران بخشي از علل ناكامي توسعه  .كنندتعريف مي
-ها را به علت وجود مشكالت در جهتها و سازمانفناوري در شركت

  .]6[دانندهاي استراتژيك سازمان ميگيري

  ستيزه جويي در رقابت  2-2
استراتژيك  هدفرا در شرايط  يي در رقابتجوستيزهمطابق با ادبيات، 

كه تا چه حد شركت در دستيابي به تسلط رقابتي  كنيميشركت تصور م
خود  يهاپي تالشدر. يك شركتي مهاجم است كه پي]19[متمركز است

كيد أراه پيشي گرفتن باقي بگذارد و براي پيروزي در رقابت با ت دررا 
رقبا براي  با تمايل به يك چالش قوي سنگين به دنبال سهم بازار باشد، و

 .]15[را دارد دستيابي به كارايي
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  خطرتمايل به  2-3
پذيري در خطر شامل تمايالت سطح شركت و اميال پيشين نسبت به 

. خطر به طور بالقوه ]20،30[راهبردي و رويكردها است هاييتفعال
-تصميممستلزم عدم قطعيت متصل به نتايج بالقوه مثبت و يا مخرب 

داللت بر فقدان دانش و كنترل و ناتواني ، كه است هايتو يا فعال هايريگ
 .]19[در توسعه انتظارات براي نتايج است

  گرايي هزينه 2-4
براي تامين  سازمانعبارتست از مجموعه اقداماتي كه  گراييهزينه

هاي رضايتمندي مشتريان، همراه با كنترل و كاهش مستمر هزينه
  .دهدانجام ميسازمان 

هاي زنجيره گرايي تاكيد يك شركت بر كارايي در تمام بخشهزينه     
] 27[دهد و با استراتژي رهبري هزينه پورتر ارتباط داردارزش را نشان مي

هاي زنجيره ها در تمام فعاليتها ، كاهش هزينههدف اوليه اين شركت
هاي كمتري تا قيمت دهدها اجازه ميتامين مي باشد. هزينه كمتر شركت

را تعيين كنند و بنابراين حجم فروش خود را افزايش دهند يا سطح 
  . ]24[قيمت را حفظ كنند و حاشيه سود خود را افزايش دهند

  گرايش به نوآوري  2-5
ترين قابليت براي رشد و نوآوري را به معناي ترك الگوهاي قديمي و مهم

اي است ش به نوآوري فلسفهگراي گسترش سازمان به شمار آورده است.
پردازد، و تمايل يك شركت را به هاي جديد ميكه به ترويج بازبودن ايده

ها و هاي جديد، منابع، مهارتآوريتغيير از طريق اتخاذ و اجراي فن
هاي كند.اين متغير براساس شاخصهاي اداري منعكس ميسيستم

مديران  براي ايجاد  احساس آزادي كاركنان براي بيان  طرح نوآور،تالش
  ]28[.شودگيري ميطرح نوآور، اندازه

نوآوري فرايندي است كه در آن از طريق ساختار شكني در بازار موجود و 
شود كه با معرفي محصوالت و يا خدمات جديد ثروت و ارزش ايجاد مي

شود و در نتيجه اجازههاي جديد ميباعث حركت منابع به سمت شركت
دهد . عالوه بر اين نوآوري از جمله انگيزهي جديد را ميهاي رشد شركت

  .]25[هاي كليدي براي شروع يك كسب و كار است 

   مسئوليت اجتماعي  2-6
ها و نظريات مرتبط به مسئوليت اجتماعي سازمان، سابقه چنداني نگرش

ميالدي هنجارها و  1800هاي حدود ندارند بطوريكه وقتي از سال
هاي اجتماعي، اثر بسيار كمي بر اعمال مديريت داشته است، در نگرش

هاي بزرگ و عظيم در حال دهه آخر قرن نوزدهم در زماني كه شركت
شدند، توجه جامعه تر ميو صنايع بزرگ روز به روز قوي گيري بودندشكل

ها بيشتر معطوف شد و در ابتداي به ضرورت مسئوليت اجتماعي سازمان
نظران، نياز به مسئوليت اجتماعي را مورد قرن حاضر، بسياري از صاحب

محققان رشته بازرگاني براي  1991تأكيد قرار دادند و باألخره در سال 

هاي اقتصادي درخصوص انجام ار دادند كه از بنگاهاولين بار هشد
 كنند.مسئوليت اجتماعي خود اهمال كار مي

وظايف و تعهداتي است كه سازمان بايستي  مسئوليت اجتماعي، مجموعه
كند اي كه در آن فعاليت ميدر جهت حفظ و مراقبت و كمك به جامعه

ر كتاب فرهنگ ، همچنين درك فرنچ و هينر ساورد د ]11[ انجام دهد.
ها و مديريت درخصوص مسئوليت اجتماعي و محيطي كه شركت

دارند كه ميزان اين وظيفه عموماً كنند بيان ميها درآن كار ميسازمان
مشتمل بر وظايفي چون: آلوده نكردن، تبعيض قائل نشدن در استخدام، 

كننده از هاي غيراخالقي و مطلع كردن مصرفنپرداختن به فعاليت
اي مبتني بر مشاركت مثبت در ت محصوالت، همچنين وظيفهكيفي

اي ، هاي منطقهمسئوليت اجتماعي شركت باشد.زندگي افراد جامعه مي
يك متغير چند بعدي پيچيده است كه شامل سه بعد اقتصادي ، 

  باشد.اجتماعي و محيطي مي

 بعد اقتصادي 2-7

باشد كه همان مي هاهاي اوليه سازمانمسئوليت اقتصادي از مسئوليت
نمايد كه مسئوليت سودآوري است و در مسئوليت حقوقي نيز اشاره مي

هاي قوانين و مقررات جامعه اقتصادي بايست در چارچوبها ميسازمان
  فعاليت خود را انجام دهند

ها بايد با اختصاص منابع مالي در بهبود رفاه اجتماعي مورد سازمان     
كمك به  د. اين قبيل اقدامات عبارتند ازبكوشقبول اكثريت جامعه 

فرهنگ كشور و مؤسسات فرهنگي، بهبود كيفيت زندگي بهترين نقش 
ها تأمين هزينه مسئوليت و نيروي كار مجرب مسئوليت اجتماعي سازمان

كاري تدافعي است براي جلوگيري از ايجاد و واجد شرايط است و اين راه
تواند بطور جدي منجر بطوريكه اين راه ميهاي اعتراضي تحريم يا كمپين

دار شدن شهرت شركت و متهم كردن شركت به مشاركت در به لكه
زا، نقض حقوق بشر و در نتيجه كاهش قيمت سهام هاي جرمفعاليت

رچوب اخالقي نيروي شركت از دست دادن بازار سهام و كاهش نظام چا
  كار شركت گردد.

  بعد اجتماعي  2-8
ماعي يك تعهد است كه مؤسسات بايد در قبال آن به مسئوليت اجت

هاي جامعه نه تنها به ايجاد ريشه در يك سياست جامعه پاسخگو باشند.
وري از پايگاه محلي براي شركت خواهد بود بلكه منجر به افزايش بهره

هاي در حال توسعه و مشتري مربوط و نيروي كار درگير در پروژه
هاي ارائه در كسب و كار و توسعه مهارت هاهمچنين رهبري نمودن آن

خدمات، ايجاد غرورسازماني و تقويت حس وفاداري با ايجاد احساس مفيد 
  باشد.بودن مي

هاي ترين وجه برنامهگذاري اجتماعي اغلب قابل رؤيتسرمايه      
- شكل در گذاريسرمايه اين. باشدمي هاشركت پذيري اجتماعيمسئوليت

 اضافه، هايپرداخت و كاركنان اوقات و مهارت خيريه، امور مانند   هايي
 با شراكت حال در اكنون هم ي صنعتيهاشركت از بسياري. شودمي ظاهر
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ها هاي داوطلب در جوامع محل فعاليت اين سازمانسازمان و هاانجمن
هستند، تا از اين طريق بتوانند منافع شركت را به حداكثر برسانند و هم 

اقتصادي خود برسندو نياز آن جوامع را بر طرف سازند. اصوالً به اهداف 
ها، داراي قدرت يا تمام مشاغل صرف نظر از بزرگ يا كوچك بودن آن

نفوذي بر اجتماع و روابط خود با مشتريان تأمين گنندگان وكاركنان 
 خريد و كاركنان آموزش و جذب هايروش خويش هستند. اين قدرت در

 قدرت، اين از صحيح استفاده با. شودمي ظاهر خدمات و كاالها ارتقاء و
 در كه برساند خود جامعه به را عظيمي منافع تواندمي شركت يك

  ز از آن سود خواهد برد. ني خود حقيقت

  بعد اخالق مداري 2-9
نويسد: اصطالح اخالق در اين خصوص اندرسن در كتاب خود چنين مي

ها و اصول اخالقي رابطه با رعايت ارزش درمسئوليت اجتماعي  در مداري
هاي سازمان از سوي مديران هستند. با اين تفاوت جامعه و تأمين هدف

كه مسئوليت اجتماعي درارتباط با مسائل كالن سازمان و اخالق در 
  .است 	ارتباط با رفتار فردي مديران و كاركنان

مسـئوليت  هـاي  مدارانـه در سياسـت  توجه به سياست اخالقدر اينجا      
هـاي  اجتماعي امري بسيار قابـل توجـه اسـت بطوريكـه: تـدوين سياسـت      

گـذاران  مدارانه توسط شركت در بلندمدت منجر بـه جـذب سـرمايه   اخالق
جهت افزايش ارزش سهام شركت، افزايش سهم بازار محصوالت از طريـق  

ي در كاركنان از جمله، تقويـت مشـاركت   هاي اخالقبكارگيري بر چارچوب
  ]18[ گردد.و ساختن كاركنان خالق و شايسته تحصيل مي

  بعد محيطي 2-10
ها در قبال محيط زيست منوط به مديريت مسئوليت اجتماعي شركت

 هايهزينه و منفي تأثيرات ميزان كه است هاييگيريتصميم   كردن
ها مسئول . مؤسسات و سازمان برساند حداقل به را توليد فرآيندهاي

آميز هستند كه از آلوده كردن محيط زيست، اعمال رفتارهاي تبعيض
توجهي به تأمين نيازهاي كاركنان خود، درخصوص امور استخدامي، بي

آور و نظاير آن كه به سالمت جامعه لطمه توليد كردن محصوالت زيان
يست محيطي و مناسب هاي شفاف زتدوين سياست      زنند بپرهيزند.مي

مند به حفاظت از محيط زيست و منجر به رضايت مشتريان عالقه
هاي منتج به گذاران كه از ترس خطرات زيست محيطي از شيوهسرمايه

اين در حالي است كه در        نمايند.تخريب محيط زيست پرهيز مي
يرات ها با انجام تغيبرخي مواقع اين موضوع باعث كاهش اينگونه هزينه

هاي مربوط به فرآيند توليد خواهد شد. همانگونه كه براي مؤثر بر هزينه
هاي اجتماعي موضوع توجه به هاي ديگر مربوط به سياستاكثريت بخش

زيرا كه اين مهم  پندارند.هاي زيست محيطي را موضوع جدي ميفعاليت
درهزينه مسئوليت اجتماعي و جذب و نگهداشت نيروي انساني مؤثر و 

محيط  ،زيرا كه همين آلودگي «واجد شرايط را در بر خواهد داشت 
  .»زيست آلوده را دوست ندارد

  فرضيه هاي تحقيق - 3

 فرضيه اصلي 3-1

هاي گيري استراتژيك و ميزان مسئوليت اجتماعي شركتبين جهت
  داري وجود دارد.صنعتي كرج رابطه معني

  فرضيات فرعي 3-2
گيري استراتژيك و ميزان رقابت در جهتجويي در ستيزه بعدبين  -

دار وجود هاي صنعتي كرج رابطه معنيمسئوليت اجتماعي در شركت
   دارد.

گيري استراتژيك و ميزان مسئوليت گرايش به نوآوري در جهتبعد  بين -
  دار وجود دارد.هاي صنعتي كرج رابطه معنياجتماعي در شركت

استراتژيك و ميزان مسئوليت گيري گرايي درجهتهزينهبعد  بين -
  دار وجود دارد.هاي صنعتي كرج رابطه معنياجتماعي در شركت

گيري استراتژيك وميزان مسئوليت تمايل به خطر درجهتبعد  بين -
  دار وجود دارد.هاي صنعتي كرج رابطه معنياجتماعي در شركت

  مدل مفهومي تحقيق - 4

م مطالعات و تحقيقات است هر مدل مفهومي به عنوان مبنايي جهت انجا
ها را مشخص اي كه متغيرهاي مورد نظر تحقيق و روابط ميان آنبه گونه

توان گفت كه به صورتي ايده آل، مدل كند. به عبارت ديگر ميمي
به يك استراتژي جهت شروع  يا همان نقشه ذهني و ابزار تحليلمفهومي 

در حين اجراي تحقيق ، رود و اي كه انتظار ميو انجام تحقيق به گونه
ها مورد بررسي و آزمون قرار گرفته متغيرها، روابط و تعامالت بين آن

ها انجام شده و عواملي نيز بين است و حسب ضرورت ، تعديالتي در آن
  ها كم يا زياد شود. آن
باشد كه از يك سو مدل مفهومي اين پژوهش مي) نگرش كلي از 1كل(ش

- كه شامل ( ستيزه ئودوسيو و همكارانتگيري استراتژيك مدل جهت

گرايي و گرايش به نوآوري ) است جويي در رقابت ، تمايل به خطر ، هزينه
به اينكه در پژوهش حاضر  گيرد و از سوي ديگر با توجهرا در بر مي

هاي صنعتي مورد بررسي قرار مسئوليت اجتماعي شركت در شركت
سه  )1998(ل و الينگتونكارو به همين خاطر از  چارچوبگرفته است 

ي را كه تعيين كننده »بعد اجتماعي ، بعد اقتصادي و بعد محيطي«بعد 
باشد ، انجام گيري استراتژيك به مسئوليت اجتماعي ميگرايش جهت

ي علت و شده است. براي آزمون روايي و اعتبار اين پژوهش ما يك رابطه
مسئوليت اجتماعي گيري استراتژيك و معلولي بين متغيرهاي جهت

چارچوب ادراكي ايم زيرا شركت كه به آنها اشاره شد در نظر گرفته
- بررسي و تحقيقاتي كه در رابطه با مدلي پيشنهادي اين تحقيق بر پايه

هاي مرتبط با كمك پيشينه تحقيق و ادبيات موضوع مطرح شده در 
نباط گيري استراتژيك و مسئوليت اجتماعي ، اين چنين استزمينه جهت

گيري استراتژيك و شود كه در تمام تحقيقات انجام شده جهتمي
مسئوليت اجتماعي از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گرفته و عوامل 
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گيري استراتژيك شناسايي شده گذار بر مسئوليت اجتماعي و جهتتاثير
گيري ، هيچكدام از تحقيقات انجام شده رابطه ميان جهت است

  .اندوليت اجتماعي را بررسي نكردهاستراتژيك و مسئ
 
  
  

 

     

  

  

تئودوسيو و بر گرفته از مدل مدل مفهومي پژوهشي نشان داده شده است كه  :)1شكل(
  باشد.) مي1998،  2000مدل كارول و الينگتون ( )2012 (همكاران

 روش شناسي پژوهش - 5

 گيريجهت انيم رابطه يبررسبا توجه به اينكه اين پژوهش به 
-كرج مي صنعتي هايشركت در اجتماعي مسئوليت ميزان بر استراتژيك

گيرد. از قرار مي »پژوهش كاربردي«پردازد بنابراين اين پژوهش در زمره 
ها پژوهش حاضر از نوع آوري دادههاي جمعطرفي بر مبناي روش

باشد.همچنين از آنجا كه اين مي »توصيفي«هاي غير آزمايشيپژوهش
پژوهش به بررسي ارتباط بين متغيرها با استفاده از جمع آوري اطالعات 
خبرگان و متخصصان اقدام خواهد كرد در رديف مطالعات توصيفي 

ارشد ازشاخه همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل مديران 
كت فعال شر 919هاي صنعتي شهرستان كرج است كه طبق آمار شركت

ها مشغول فعاليت هستند. در اين نفر طبق آمار در اين شركت 3697و 
گيري تصادفي ساده استفاده شد و بر اساس فرمول پژوهش از روش نمونه

 ها وآوري دادهاند. براي جمعنفر به عنوان نمونه انتخاب شده 348كوكران 
سنجش شده است كه جهت اطالعات الزم از پرسشنامه كتبي استفاده

گيري استراتژيك در اين پژوهش از پرسشنامه مورگان و جهت
گيري استراتژيك را در استفاده شده است كه جهت  )2003(همكاران

گويه مورد بررسي قرار گرفته است و براي سنجش  14شش بعد و 
بر اساس مقاله التين حيدرزاده و راهپيما  از پرسشنامه مسئوليت اجتماعي

گويه مورد بررسي  13كه در سه بعد و  شده است طراحي 2013در سال 
قرار گرفته است. در نتيجه مقدار آلفاي پرسشنامه مسئوليت اجتماعي 

به دست آمده است كه اين مقدار بيانگر پايايي پرسشنامه  819/0برابر 
گيري استراتژيك مسئوليت اجتماعي است. و مقدار آلفاي پرسشنامه جهت

ده كه اين مقدار بيانگر پايايي پرسشنامه به دست آم 862/0نيز برابر
در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل باشد. گيري استراتژيك ميجهت
- هاي آمار توصيفي و نيز از روشهاي به دست آمده از نمونه از روشداده

هاي آمار استنباطي استفاده شده است. در واقع با استفاده از نرم افزار 
SPSS هاي آماري توصيف شده است. اول و شاخصهر متغير در قالب جد

با توجه به اين كه اين تحقيق داراي مدل معادالت ساختاري است لذا 
هاي تحقيق، ابتدا كل مدل آزمون شده و سپس بر جهت ازمون فرضيه

هاي تحقيق اساس تاييد يا رد روابط داخل مدل اقدام به تحليل فرضيه
ها و در كل ها، آزمون فرضيهگردد. سپس جهت تجزيه و تحليل دادهمي

براي تعميم نتايج از نمونه به جامعه آماري از روش مدل سازي معادله 
  استفاده شده است. Amos ساختاري به وسيله نرم افزار

نتايج حاصل از آزمون آلفاي كرونباخ جهت محاسبه پايايي  :)1جدول(
  پرسشنامه

  كرونباخالفاي   تعداد سواالت  مسئوليت اجتماعي ابعاد

  880/0  5  بعد اقتصادي

  713/0  4  بعد اجتماعي
  789/0  4  بعد محيطي

  الفاي كرونباخ  تعداد سواالت  گيري استراتژيكجهت ابعاد
 0/812 3  جويي در رقابتستيزه

 0/886 4  گرايش به نوآوري
 0/705 4  گراييهزينه

 0/742 3  تمايل به خطر

 دهندگانپاسخ تحصيالتسن و  به مربوط اطالعات :)2(جدول

  تجزيه و تحليل - 6

 291بر اساس نتايج توصيفي پژوهش شركت كنندگان مطالعه شامل 
زن از تمام سنين بودند كه نقش ها و كارهاي مختلفي در  57مرد و 

  %6/83 دهندگان زن و درصد از پاسخ % 4/16سازمان ايفا ميكردند كه 
اند. از لحاظ سن نيز بيشتر پاسخ دهندگان درصد را مردان تشكيل داده

 % 5/40نفر معادل  141سال قرار دارند كه  به باال 35در گروه سني 
درصد افراد داراي  4/43اند. از لحاظ تحصيالت نيز نمونه را تشكيل داده

اند نفر كه به پرسشنامه پاسخ داده 348مدرك كارشناسي هستند. از 
سال بوده  15تا  11اي سابقه كاري بين درصد دار 4/43نفر معادل  151

ها اند. در بخش آمار استنباطي ابتدا بايد فرض نرمال بودن يا نبودن داده

درصد  فراواني طبقات سني
يفراوان  

طبقات 
 تحصيالت

درصد  فراواني
يفراوان  

تا 20بين 
 سال25

23 7/6 2/15 53 ديپلم   

سال30تا26  69 8/19 يپلمدفوق   119 2/34  

سال 35تا31  115 0/33 4/43 151 كارشناسي   

به باال 35  141 5/40 رارشد و باالت   25 2/7  

0/100 348 جمع 0/100 348 جمع   

 بعد محيطي
 گرايش به نوآوري 

 تمايل به خطر

جهت 
گيري 
ياستراتژ

مسئولي
ت

  بعد اقتصادي

 بعد اجتماعي

ستيزه جويي در
 رقابت

 هزينه گرايي
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اسميرنوف براي مشخص نمودن  - كولموگروف با استفاده از آزمون
هاي پارامتريك و ناپارامتريك انجام بپذيرد. براي اين استفاده از آزمون

 آزمون آماره كنيم،اگرمي تست % 5 يخطا سطح ها را درمنظور داده
رد  براي دليلي صورت اين آيد، در به دست 05/0 و مساوي تربزرگ

 هاداده توزيع ديگرعبارتداشت و به نخواهد وجود هانرمال بودن داده
  .بود خواهد نرمال

  هاي پژوهشآزمون نرمال بودن داده :)3جدول(

  
گيري استراتژيك براي ابعاد متغيرهاي جهت sigبا توجه به مقدار     

شده است حاوي نرمال ) نشان داده3مسئوليت اجتماعي كه در جدول(
تأييد شد. بر اين اساس در تحليل آمار  K-Sها توسط آزمون بودن داده

شده نرمال بوده و هاي گردآورياستنباطي توجه شده است كه داده
تند. با هاي پارامتريك در تحليل استنباطي هسمستلزم به كار بردن آزمون

شده در پژوهش جهت بررسي رابطه بين هاي مطرحتوجه به فرضيه
  شود.متغيرها از رگرسيون خطي و ضريب همبستگي استفاده مي

  هاي پژوهش آزمون فرضيه - 7

شده و سپس هاي ابتدا آزمون ضريب همبستگي انجامبراي آزمون فرضيه
شود. ضريب همبستگي جهت هاي پژوهش قضاوت ميدر مورد فرضيه

كند، بطوريكه ضريب همبستگي مثبت متغيرها را با همديگر شناسايي مي
جهت آن دو متغير است و ضريب بين دو متغير به مفهوم حركت هم

باشد، هنده جهت عكس تغييرات دو متغير ميدهمبستگي منفي نشان
طور كلي شود. بهبطوريكه افزايش در يكي منجر به كاهش در ديگري مي

در آزمون ضريب همبستگي پيرسون، اين موضوع مورد بررسي قرار 
گيرد كه آيا بين دو متغير از نظر آماري ارتباط معناداري وجود دارد يا مي

كند كه بين دو متغير مورد بيان ميخير. فرضيه صفر در اين آزمون 
داري وجود ندارد. با توجه به مفهوم بررسي از نظر آماري تاثير معني

فرضيه صفر را در زماني  % 5آزمون فرضيه، با فرض خطاي نوع اول 
ديگر  عبارتباشد. به % 5توان رد كرد كه ميزان احتمال بيشتر از نمي

باشد در آن صورت در ناحيه  % 5كمتر از   sigكه مقدار  درصورتي
دار بودن تاثير بين بريم كه بيانگر رد فرض صفر و يا معنيبحراني بسر مي

  باشد.دو متغير مورد بررسي مي

 گيريجهت در جويي در رقابتستيزه بين : آزمون فرضيه اول 7-1
  .دارد وجود داريمعني رابطه مسئوليت اجتماعي ميزان و استراتژيك

 همبستگي ضريب نتايج پژوهش، اول فرعي فرضيه با ارتباط در     
 ضريب جدول، به توجه با. است شده داده نشان ،)4(جدول در پيرسون

ميزان  و گيري استراتژيكجويي در رقابت در جهتستيزه بين همبستگي
 برابر >P  0/05سطح در صنعتي هايشركت مسئوليت اجتماعي

)r=0/741  (با بنابراين. است دارمعني آماري نظر از ضريب اين كه است 
لذا اين ضريب  پيرسون، آزمون در) sig= 0/000(گرفتن نظر در

درصد معنادار بوده و  95بدست آمده در سطح اطمينان  همبستگي
  . فرضيه اول محقق تاييد مي شود

جويي ): نتايج حاصل از آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين ستيزه4جدول(
  گيري استراتژيك و مسئوليت اجتماعي در جهت در رقابت

 
 و استراتژيك گيريجهت در گراييهزينه بين آزمون فرضيه دوم : 7-2

  .دارد وجود داريمعني رابطه مسئوليت اجتماعي ميزان

در ارتباط با فرضيه فرعي دوم پژوهش، نتايج ضريب همبستگي      
)، نشان داده شده است. با توجه به جدول، ضريب 5پيرسون در جدول(

گيري و ميزان مسئوليت اجتماعي در جهت گراييهزينه همبستگي بين
 ) است كه اين r=0/804برابر ( P<0/05هاي صنعتي در سطح شركت

 =sigدار است. بنابراين با در نظر گرفتن(ضريب از نظر آماري معني
بدست آمده در  همبستگيلذا اين ضريب ) در آزمون پيرسون، 0/000

   .شوددرصد معنادار بوده و فرضيه اول محقق تاييد مي 95سطح اطمينان 

  مسئوليت اجتماعيو ميزان  گراييهزينه): ضريب همبستگي 5جدول(

  آزمون فرضيه سوم  7-3
مسئوليت  ميزان و استراتژيك گيريجهت در گرايش به نوآوري بين 

  .دارد وجود داريمعني رابطه اجتماعي
ضريب همبستگي پيرسون در ارتباط با فرضيه فرعي سوم پژوهش، نتايج 

)، نشان داده شده است. با توجه به جدول، ضريب همبستگي 6در جدول(

نرمال نتيجه p مقدار k-s مقدار تعداد متغيرها  

جويي در رقابتستيزه  نرمال 0/063 1/314 348 
 نرمال 0/053 0/794 348 گرايش به نوآوري

 نرمال 0/167 1/114 348 هزينه گرايي
 نرمال 0/131 1/167 348 تمايل به خطر

 نرمال 0/074 0/871 348 مسئوليت اجتماعي

در  جوييستيزه 
 رقابت

 مسئوليت
 اجتماعي

جويي ستيزه
 در رقابت

ضريب همبستگي 
 پيرسون

1 741/0  

Sig000/0  مقدار احتمال  

 348 348 تعداد

هزينه  
 گرايي

 مسئوليت اجتماعي

-هزينه

 گرايي
ضريب همبستگي 

 پيرسون
1 804/0  

Sig0/000  مقدار احتمال 

 348 348 تعداد
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گيري استراتژيك و ميزان مسئوليت در جهت بين گرايش به نوآوري
)  r=0/856برابر ( P<0/05هاي صنعتي در سطح اجتماعي  شركت

دار است. بنابراين با در نظر است كه اين ضريب از نظر آماري معني
 همبستگيلذا اين ضريب ) در آزمون پيرسون، sig= 0/000گرفتن(

درصد معنادار بوده و فرضيه اول  95بدست آمده در سطح اطمينان 
  . شودمحقق تاييد مي

  

  مسئوليت اجتماعي و ميزان گرايش به نوآوري): ضريب همبستگي 6جدول(

 
 و استراتژيك گيريجهت در خطر به تمايل بين آزمون فرضيه چهارم : 7-4

  .دارد وجود داريمعني رابطه مسئوليت اجتماعي ميزان

در ارتباط با فرضيه فرعي چهارم پژوهش، نتايج ضريب همبستگي 
نشان داده شده است. با توجه به جدول، ضريب )، 7پيرسون در جدول(

گيري استراتژيك و ميزان همبستگي بين تمايل به خطر در جهت
برابر  P<0/05هاي صنعتي در سطح مسئوليت اجتماعي شركت

)r=0/643 دار است. بنابراين با ) است كه اين ضريب از نظر آماري معني
لذا اين ضريب ) در آزمون پيرسون، sig= 0/000در نظر گرفتن(

درصد معنادار بوده و  95بدست آمده در سطح اطمينان  همبستگي
  . شودفرضيه اول محقق تاييد مي

  
  مسئوليت اجتماع ): ضريب همبستگي تمايل به خطر و ميزان7جدول(

  

  آزمون فرضيه اصلي 7-5
مسئوليت  ميزان و صنعتي هايشركت استراتژيك گيريجهت بين 

در ارتباط با فرضيه اصلي پژوهش، نتايج  .وجود دارد رابطه هاآن اجتماعي
)، نشان داده شده است. با توجه 8ضريب همبستگي پيرسون در جدول(

هاي استراتژيك شركتگيري به جدول، ضريب همبستگي بين جهت
 r=0/924برابر ( P<0/05صنعتي و ميزان مسئوليت اجتماعي در سطح 
دار است. بنابراين با در نظر ) است كه اين ضريب از نظر آماري معني

 همبستگيلذا اين ضريب ) در آزمون پيرسون، sig= 0/000گرفتن(
درصد معنادار بوده و فرضيه اول  95بدست آمده در سطح اطمينان 

  . شودمحقق تاييد مي
  اجتماعيمسئوليتگيري استراتژيك و ميزان همبستگي جهت): ضريب8جدول(

  گانهنتايج آزمون رگرسيون چند -8
-دهد كه بين متغير جهتهاي حاصل از فرضيات پژوهش نشان مييافته

گيري استراتژيك و ابعاد آن با ميزان مسئوليت اجتماعي رابطه مثبت و 
مستقيم وجود دارد. اما ميزان تأثير هر يك از اين عوامل و بررسي اينكه 

عوامل، تأثير بيشتري دارند، توسط آزمون رگرسيون كدام يك از اين 
گردد. به عبارت ديگر، آزمون پارامتريك رگرسيون چندگانه تعيين مي

خطي چندگانه در سنجش ميزان تبيين كنندگي ابعاد متغيرهاي اين 
  پژوهش استفاده شده است.

گيرد، استقالل نظر قرار مييكي از مفروضاتي كه در رگرسيون مد      
بيني شده توسط معادله تفاوت بين مقادير واقعي و مقادير پيش«اهاخط

از يكديگر است. در صورتي كه فرضيه استقالل خطاها رد شود  »رگرسيون
و خطاها با يكديگر همبستگي نداشته باشند امكان استفاده از رگرسيون 
وجود ندارد. به منظور بررسي استقالل خطاها از يكديگر از آزمون دوربين 

  ) نشان داده شده است.9شود كه نتايج آن در جدول(ياتسون استفاده مو

  ): مربوط به آزمون دوربين واتسون9جدول(

  
درصد 937/0همبستگي بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته برابر 

دهد درصد بدست آمده و اين مقدار نشان مي 879/0است. ضريب تعيين 
هاي صنعتي به درصد ميزان مسئوليت اجتماعي شركت  879/0كه 

شود. چون اين مقدار درجه ها مربوط ميگيري استراتژيك  شركتجهت

 گرايش به 
 نوآوري

يمسئوليت اجتماع  

گرايش 
به 

 نوآوري

همبستگي ضريب 
 پيرسون

1 856/0  

Sig0/000  مقدار احتمال 

 348 348 تعداد

  
 

تمايل به 
 خطر

مسئوليت 
 اجتماعي

ه تمايل ب
 خطر

ضريب همبستگي 
 پيرسون

1 643/0  

Sig0/000  مقدار احتمال 

 348 348 تعداد

جهت گيري  
 استراتژيك

 مسئوليت
 اجتماعي

جهت گيري 
 استراتژيك

ضريب همبستگي 
 پيرسون

1 0/924 

Sig0/000  مقدار احتمال 

 348 348 تعداد

ضريب  مدل
يهمبستگ  

ضريب 
تعيين 
 شده

ضريب 
تعيين 
اطالح 
 شده

دوربين  مقدار خطا
 واتسون

1 937/0  879/0  877/0  17233/0  250/2  
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-گيرد لذا از ضريب تعيين تعديل شده استفاده ميآزادي را در نظر نمي

درصد است و با توجه به اينكه  877/0شود كه در اين آزمون برابر با 
قرار دارد و  5/2تا 5/1مقدار آماره دوربين واتسون در فاصله استاندارد 

گيريم، از اين رو شرط دوم درنتيجه استقالل خطاها را نتيجه مي
  رگرسيون نيز برقرار است.

 تحليل در را چندگانه همخطي شدت  5واريانس تورم عامل آمار، در 
 يك واقع در. كندمي ارزيابي معمولي مربعات كمترين رگرسيون
 مربوط تغييرات از مقدار چه داردمي بيان كه گرددمي معرفي شاخص

 همخطي شدت. است يافته افزايش همخطي بابت شده برآورد ضرايب به
 عنوان به. نمود تحليل توانمي VIF  مقدار بزرگي بررسي با را  چندگانه

باشد نيازي به بررسي  10اگر كوچكتر از  VIF مقدار تجربي قاعده يك
براي محاسبه اين ضريب تنها  ).1387چند همخطي بودن نيست(نصيري،
 VIFگردد. نتايج مربوطه به مقدار از متغيرهاي مستقل استفاده مي

، جوي در رقابت ستيزهبراي متغيرهاي مستقل اين پژوهش كه شامل 
) 10و تمايل به خطر است در جدول( گرايش به نوآوري، گراييهزينه

 نشان داده شده است.

  واريانس تورم مربوط به عامل :)10جدول(

  
  1و بزرگتر از  10دهد كه تمامي اين مقادير كوچكتر از نتايج نشان مي

توان اذعان نمود كه بين متغيرهاي مستقل، هستند بر اين اساس مي
  رگرسيون مانعي ندارد. همخطي وجود نداشته و استفاده از نتايج

) شامل تحليل واريانس رگرسيون، به منظور 11خروجي جدول (     
بررسي قطعيت وجود رابطه خطي بين متغيرهاست كه در اين پژوهش 

sig=0/000  است. در نتيجه فرض خطي بودن مدل  05/0و كمتر از
  شود.پژوهش تأييد مي

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
5 Variance Inflation Factor=VIF 

) : تحليل واريانس رگرسيون11جدول(  

) ، خروجي نيز ضرايبي رگرسيون، مقدار ثابت، خطاي 12مطابق با جدول(
به نمايش  sigو  tمعيار ضريب، مقدار استاندارد شده ضرايب، آماره 

  . درآمده است

): ضرايب رگرسيون چندگانه12جدول(  

  
  شود.بر اين اساس معادله رگرسيون به صورت زير محاسبه مي

Y= 0/397 + 0/144X1 + 0/252X2  + 0/380X3  + 0/122X4  
بر طبق ضريب بتا(مقدار استاندارد شده ضرايب) در جدول باال بيشترين 

) و ريسك كمترين اثر را از β= 476/0(  اثر را گرايش به نوآوري داشته
). از آنجاي كه در β= 133/0ميزان مسئوليت اجتماعي پذيرفته است. ( 

آزمون تساوي ضرايب رگرسيون و مقدار ثابت با مقدار  sigاين پژوهش، 
است، بنابراين فرض تساوي ضرايب رگرسيون و  05/0صفر، كوچكتر از 

شود و نيازي به خارج كردن آنها از معادله مقدار ثابت با مقدار صفر رد مي
مستقل و مقدار ثابت  رگسيون نمي باشد. به عبارت ديگر اين چهار متغير

  بر متغير وابسته تاثير گذارند.

  6مدل معادالت ساختاري - 9
هاي نويدبخش در زمينه روابط علي بين متغيرها، مدل يكي از روش

معادالت ساختاري يا تحليل چند متغيري با متغيرهاي مكنون است. اين 
 ،7هاي عمومي شامل، تحليل عاملي تائيديروش آماري به يك سري مدل

                                                            
6 Structural Equation Modeling (SEM) 
7Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

ضريب تعيين نسبت به  متغير
  ) 2Rساير متغيرها(

 vifمقدار

جوي در ستيزه
 رقابت

0/497 VIF=1/(1-
R2)= 1/98 

گراييهزينه  0/537 2/15 
.0 گراش به نوآوري /499 2 
 1/6 0/363 تمايل به خطر

ANOVAa 

 مدل رگرسيون
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

ن ميانگي
 .F Sig مربعات

1 

759/73 رگرسيون  4 440/18  887/620  0000/0  

187/10 باقيمانده  343 030/0    

945/83 كل  347    

مقادير  مقدار غير استاندارد مدل رگرسيون
 استاندارد

t Sig. 

B مقدار خطا Beta 

397/0 مقدار ثابت1  082/0   823/4  000/0  

جوي در ستيزه
 رقابت

144/0  021/0  181/0  822/6  000/0  

252/0 گراييهزينه  022/0  313/0  318/11  001/0  

گرايش به 
 نوآوري

380/0  021/0  476/0  917/17  000/0  

122/0  تمايل به خطر   022/0  133/0  638/5  0/000 
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،رگرسيون 9وتحليل مسير، تجزيه8هاي ساختاري همزمان كالسيكمدل
كند. بر اين هاي آماري اشاره ميچندگانه، تحليل واريانس و ساير روش

هايي اساس مدل معادالت ساختاري يك رويكرد آماري جامع براي فرضيه
شده و متغيرهاي مكنون است، درباره روابط بين متغيرهاي مشاهده 

است كه توسط  ي آن بر روي متغيرهاي پنهان يا مكنونتمركز اصل
شده تعريف  گيري و متغيرهاي آشكار يا مشاهدههاي اندازهشاخص

-كه در پژوهش حاضر، اثر متغيرهاي مستقل جهت شوند.از آنجاييمي

گيري استراتژيك، بر روي متغير وابسته يعني ميزان مسئولي اجتماعي 
شدن از روابط ميان متغيرهاي مكنون  شود، براي مطمئن بررسي مي

و براي  »مدل ساختاري«يعني متغيرهاي مستقل و وابسته اصلي پژوهش
 گيرياثبات فرضيه اصلي پژوهش كه به بررسي رابطه بين جهت

هاي صنعتي استراتژيك و ميزان مسئوليت اجتماعي در شركت شهرك
  يابد.ورت ميپردازد، استفاده از معادالت ساختاري ضرشهرستان كرج مي

 نتيجه اين به) 13(جدول در برازش نيكويي هايشاخص به باتوجه      
تنها   و نرسيده برازش نيكويي به شدهطراحي مدل كه رسيد خواهيم
 اصالحات بايستي و دارند قرار مطلوبيت حد در AGFIو GFI   شاخص
  گردد. بهينه مدل تا گيرد صورت آن روي بر ثانويه

  هاي برازش مدل ساختاري اوليهشاخص): 13جدول(

  شدهمدل اصالح 9-1

 مدل روي بر را افزارنرم پيشنهادي نهايي، اصالحات مدل برازش منظوربه
 .برسد مطلوبيت حد به شده برآورد هايشاخص تا كنيممي اعمال اوليه
  از موردنظر ساختاري مدل است ) نمايان14جدول( در كه طورهمان
  .است برخوردار قبولي قابل برازش

  شدههاي برازش مدل ساختاري اصالح): شاخص14جدول(

                                                            
8 Classical Simultaneous Equation Models 
9 Path Analysis 

 بازارگرايي و گيري استراتژيكجهت مسير براي آمدهدستبه بتاي ضريب 
 و گيري استراتژيكجهت بين كه است اين از است، كه حاكي )6/1(

 آن بودن دارمعني كه است مستقيم برقرار رابطه يك مسئوليت اجتماعي
 )p-value(داريمعني سطح اينكه دليل باشد. بهمي تأييد مورد نيز
-است در بين ابعاد جهت) 05/0(از تركوچك رابطه اين براي آمدهدستبه

بيشترين  83/0 گيري استراتژيك، بعد گرايش به نوآوري با مقدار بتا 
  ها دارد.بر مسئوليت اجتماعي شركت تأثير را

  ها با نتايج تحقيقات مشابهمقايسه نتيجه آزمون فرضيه -10
ــا ي ــابق ب ــهمط ــاافت ــه   ه ــود رابط ــر وج ــي ب ــژوهش مبن ــيه اول پ ي فرض

گيـــري جـــوي در رقابـــت در جهـــتآمـــاري بـــين ســـتيزه داريمعنـــ
ــه    ــا توجــه ب ــزان مســئوليت اجتمــاعي ب  و sig≥05/0(اســتراتژيك و مي

 د) مــورد تأييــ95پذيرفتــه و بــا اطمينــان(% )741/0ضــريب همبســتگي(
ي سـتيزه جـوي در رقابـت    هـا شـاخص . به ايـن معنـي كـه    رديگيمقرار 

تخصـيص سـهم بيشـتري از سـود بـه دسـت آمـده        مانند گيري در جهت
ــراي جــذب ســهم بيشــتري از   ــازار و كــاهش قيمــت جهــت بدســت  ب ب

هــا باعــث افــزايش ميــزان آوردن ســهم بيشــتري از بــازار توســط شــركت
شــود. نتــايج حاصــل از ايــن  هــا مــيمســئوليت اجتمــاعي ايــن شــركت 

ــا  ــه بررســي  كــه ]15[فرضــيه پــژوهش ب  ابعــاد نقــشدر پژوهشــي ب
بـازارگرايي پرداختنـد و بـه     تعيـين  در شـركت  اسـتراتژيك  گيـري جهـت 

ــاجم در جهــت ايــن نتيجــ ــين ته ــه ب گيــري اســتراتژيك و ه رســيدند ك
 ي ارتبــاط مســتقيم وجــود دارد،بررســ مــوردي هــاشــركتبــازارگرايي در 

ــا نتــايج تحقيــق  راســتاهــم ــه  ]19 [ اســت. نتــايج ايــن فرضــيه ب كــه ب
بررســي عملكــرد كســب و كــار و ابعــاد جهــت گيــري اســتراتژيك        

جــويي در ســيتزه هــا نشــان داد كــه بعــدبررســي آن پرداختنــد و نتــايج
 دامنـه  هـر  روي بـر  توجـه  كـانون  از فراتـر  و شـركت  هـاي تمـام جنبـه  

 خروجـي  بخـش  كـه در  هـايي آن قبيـل  از عملكـردي  عناصـر  يـا  و خاص
فرضـيه  تـاثير دارد.  »نـوآوري  توليـد،  فـروش،  ماننـد «هسـتند  شـركت  يك

ــين     ــه ب ــود رابط ــر وج ــي ب ــژوهش مبن ــوآوري در  دوم پ ــه ن ــرايش ب گ
هـاي  و ميـزان مسـئوليت اجتمـاعي در شـركت    گيـري اسـتراتژيك   جهت

ضـــــريب  و sig≥05/0ارتبـــــاط بـــــا مقـــــدار(صـــــنعتي كـــــرج 
ــا اطمينــان ) 856/0همبســتگي( درصــد مــورد  95فرضــيه دوم محقــق ب

گيــري كــه در پژوهشــي بــه بررســي جهــت ]28[گيــرد.تأييــد قــرار مــي
ــابي   ــت بازاري ــتراتژيك قابلي ــي در   اس ــي تجرب ــركت: بررس ــرد ش و عملك

ــديران ــه م ــازمان  زمين ــدم در س ــه بررســي و  خــط مق ــدماتي ب ــاي خ ه
ــا گيــريآزمــون يــك مــدل كــه ارتبــاط بــين جهــت  هــاي اســتراتژيك ب

باشـد  هـاي بازاريـابي مـي   عملكرد شـركت از طريـق اثـر واسـطه قابليـت     
گيــري اسـتراتژيك را بــر چهـار مــورد مشــتري   هــا جهـت پرداختنـد و آن 

ــه   ــداري، هزين ــب م ــداري، رقي ــه   م ــرايش ب ــي و گ ــري  گراي ــده نگ آين
متمركــز كردنــد كــه بــر ايــن اســاس در تحقيقــات خــود دريافتنــد كــه  

هــاي بازاريــابي تــاثير دارد و نتــايج ايــن گــرايش بــه نــوآوري بــر قابليــت

مقدار   نتيجه
  مطلوب

  شاخص برازش

59/4  00/3 <  X2/df 

955/0  90/0 >  GFI(Goodness of Fit Index) 

102/0  08/0 <  RMSEA(Root Means Square Error of 
Approximation)

904/0  90/0 >  AGFI

مقدار   نتيجه
  مطلوب

  برازششاخص 

75/1  00/3 <  X2/df 

990/0  90/0 >  GFI(Goodness of Fit Index) 

047/0  08/0 <  RMSEA(Root Means Square Error of 
Approximation) 

960/0  90/0 >  AGFI 
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نيـز بـه   مـاريوس   پژوهشگران بـا نتـايج فـرض محقـق هـم راسـتا اسـت.       
ــه   ايــن نتيجــه رســيد ــوآوري كمــك قابــل تــوجهي ب ــه ن كــه گــرايش ب

  كند.زاريابي ميهاي باتوسعه قابليت
- گرايي در جهتفرضيه سوم پژوهش مبني بر وجود رابطه بين هزينه 

هاي صنعتي كرج گيري استراتژيك و ميزان مسئوليت اجتماعي در شركت
) فرضيه پنجم 804/0ضريب همبستگي( وsig ≥05/0(ارتباط با مقدار

در پژوهشي  ]28[گيرد.درصد مورد تأييد قرار مي 95محقق با اطمينان 
گيري استراتژيك قابليت بازاريابي و عملكرد شركت: به بررسي جهت

هاي خدماتي به بررسي تجربي در زمينه مديران خط مقدم در سازمان
هاي استراتژيك با گيريبررسي و آزمون يك مدل كه ارتباط بين جهت

تند باشد پرداخهاي بازاريابي ميعملكرد شركت از طريق اثر واسطه قابليت
گيري استراتژيك را بر چهار مورد مشتري مداري، رقيب ها جهتو  آن

گرايي و گرايش به آينده نگري متمركز كردند كه بر اين مداري، هزينه
هاي بازاريابي گرايي بر قابليتاساس در تحقيقات خود دريافتند كه هزينه

و ناهمراستا تاثير ندارد و نتايج اين پژوهشگران با نتايج فرض محقق واگرا 
   است.

بعد تمايل به خطر در فرضيه چهارم پژوهش مبني بر وجود رابطه بين 
گيري استراتژيك و ميزان مسئوليت اجتماعي در شركت هاي جهت

) 643/0ضريب همبستگي( وsig ≥05/0ارتباط با مقدار(صنعتي كرج 
 ]19[ گيرد.درصد مورد تأييد قرار مي 95فرضيه چهارم محقق با اطمينان 

پذيري بر عناصر كه در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه ريسك
- ها(مانند فروش، توليد و نوآوري) تاثيرعملكردي بخش خروجي شركت

 ]5، 15[گذار است. همچنين نتايج اين فرض پژوهش با نتايج پژوهش 
  هم راستا است. 

 و استراتژيك گيريجهتفرضيه اصلي پژوهش مبني بر وجود رابطه بين 
ارتباط با  كرج صنعتي هايشركت مسئوليت اجتماعي ميزان
فرضيه اصلي محقق با ) 934/0ضريب همبستگي( وsig ≥05/0مقدار(

-گيرد. تا كنون پژوهشي كه جهتدرصد مورد تأييد قرار مي 95اطمينان 

گيري استراتژيك را در اين چهار بعد مورد بررسي قرار دهد انجام نشده 
در ابعاد چهار گانه و ابعاد ديگر  ]19،5، 15[است ، اما پژوهشگراني مانند 

اند و به اين نتيجه رابطه بين اين دو متغير را مورد بررسي قرار داده
  است.گيري استراتژيك بر بازارگرايي تاثير گذار رسيدند كه جهت

  
  نتيجه گيري -11

ها به افشاگري در اين مقاله به اين نتيجه رسيديم كه اكثر شركت
اطالعات مربوط به علوم انساني و توسعه محصوالت مرتبط با جامعه مورد 

پردازند. با اين حال، هيچ شركتي مشاهده نشد كه به گزارش نظر مي
يك از مهمترين  شان پرداخته باشد ومسائل محيطي در گزارشات ساليانه

دهد و همچنين از يك مباحث در حوزه ادبيات را مورد بررسي قرار مي
نمايد. ، اين رويكرد عملي بر مبناي شراكت استراتژيكي حمايت مي

رسد كه مسؤليت اجتماعي يك شركت پژوهش عمدتاً به اين نتيجه مي

اين باشد البته اگر هدفمند در حوزه حقوق بشر بهتر قابل دستيابي مي
  مسؤليت اجتماعي بر مبناي محيطي ، اجتماعي و اقتصادي باشد.

-جوي در رقابت ، هزينهنتايج حاصله از پژوهش نشان داد كه بين ستيزه

گرايي ، گرايش به نوآوري و تمايل به خطر با ميزان مسئوليت اجتماعي 
اين عوامل  هراندازهمعني كه  نيدارد بدي وجود داريمعنها رابطه شركت

ها نيز افزايش آن ميزان مسئوليت اجتماعي شركت تبعبهباشد  دتريدش
  . ابدييم

تجزيه و تحليل در اين پژوهش گامي است به سوي اعتبار مدل ساختاري 
هاي مسئوليت اجتماعي شركت و ي ارتباط بين فعاليتكه نشان دهده

اي كه شركت با اجراي اين رفتارها درصدد رسيدن به آن است ، منافع
افتد زماني كه باشد.اين مطالعه تفسير جديدي است از آنچه اتفاق ميمي

  شود.مسئوليت اجتماعي شركت اجرا مي
در پايان ما در اين مطالعه مقياس جديدي با توجه به مطالعات موجود در 
رابطه با مسئوليت اجتماعي ارائه داديم و به بهبود و ارتقاء دانش و اجراي 

ي مورد مطالعه ، كمك در محدوده و منطقه مسئوليت اجتماعي شركت
  كنيم.مي

ها را كه مسئوليت اجتماعي شركت را به عنوان اي از شاخصما مجموعه
- هاي شركت ارائه مياي از فرآيند پويا كه اطالعاتي راجع به فعاليتنتيجه

ايم كه اين مجموعه ايم و ما سعي كردهكند، تعيين كردهكند ، تعريف مي
ها قابل فهم باشد ، ن كامل باشد . اگر اين مجموعه شاخصتا حد ممك

گردد به همانطور كه در اين مطالعه قابل فهم است اهميت آن بر مي
كاربرد و ارزيابي فراوانش در عمل به نحوي كه در ايجاد ارتباطات معنادار 

  در سطوح مختلف شركت مفيد خواهد بود.
ت سه بعد در نظر گرفته شد : در رابطه با متغير مسئوليت اجتماعي شرك 

در بعد اجتماعي در اين پژوهش به  بعد اجتماعي ، اقتصادي و محيطي.
ابعاد مرتبط به كاركنان اهميت بيشتري داده شد. در بعد اقتصادي اهميت 
كار بيشتر بر روي مشتريان و دادن اطالعات صحيح و درست به آنها بود. 

ايي جهت كاهش اثرات مخرب هبعد محيطي نيز بيشتر حول ضمانت نامه
	محيطي قرار داشت.

ها به اين مدل زماني به مرحله ظهور خواهد رسيد كه جامعه و شركت 
يك بلوغ فكري درخصوص وجود وظيفه متقابل نسبت به عملكرد خود در 

ها گذاري اين مدلمقابل همديگر رسيده باشند و از طرفي ديگر جهت پايه
وانين، مقررات و استانداردهاي مشخص و بايست با تدوين قها ميدولت

ها با جامعه، انتظارات جامعه را تدوين و به شفاف در تعامل سازمان
اي ها  جهت رعايت ابالغ نمايد و نتيجه اين امر اعتالي حرفهسازمان

ها را به عنوان ذينفعان جامعه را در اين گذر اقتصادي در تعامل با سازمان
شت. زيرا كه برخي از دانشمندان معتقدند كه ها به همراه خواهد داآن

مجبور كردن مديران به انجام مسئوليت اجتماعي مثل خوراندن دارو به 
بيمار تلخ ولي مفيد است به عبارت ديگر عمل كردن به مسئوليت 

ها سخت بيايد ولي هر چه كه اجتماعي ممكن است براي مديران سازمان
توان نتيجه ها خواهند داشت بنابراين ميهست نتيجه سودمندي براي آن
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گرفته كه توجه به مسئوليت اجتماعي و انجام آن هم به نفع سازمان است 
و هم به نفع جامعه به عبارت ديگر استراتژي انجام مسئوليت اجتماعي 
يك استراتژي بهرمند از برد دو طرفه است چرا كه سازمان با كمك به 

هاي د كمك كرده و با صرف هزينهمشكالت اجتماعي نهايتاً به خو
 مدت به منافع بلندمدت نائل گرديده است.كوتاه
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