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 مقدمه
 محترم را طیمح و جامعه کارکنان، ،اخالق که تاس یتجار یدگاهيد 1یاجتماع یريپذ تیمسئول

 و تالیم) دارد را سازمان یرقابت تیموقع بهبود يیتوانا که است کامل یراهبرد و شماردیم
. است یاجتماع مسائل برابر در سازمان ةفعاالن كرديرو ،یاجتماع یريپذ تیمسئول(. 2008 ،همكاران

 ،سازمان کي یهاتیفعال و تیموقع از است عبارت یاجتماع یريپذ تیمسئول ،جامع فيتعر کي در
 ،مفهوم نيا(. 1997 ،نیداس و برون) شدهادراک یاجتماع یهاالزام و فيوظا به احترام با همراه
(. 2012 ،همكاران و تیلمورا) است یاعاجتم مسائل در مشارکت و یدیکل اننفع یذ تيريمد شامل
 و یاجتماع ،یاقتصاد یهاهمالحظ ،آن قيطر از سازمان که است یروش ،یاجتماع یريپذ تیمسئول

 و وبرصن) کندیم كپارچهي خود یهانديافر و ساختار ها،راهبرد فرهنگ، ها،ارزش با را یطیمحستيز
 را پاسخگو یهانديفرا و راهبرد ساختار، ،قيطر نيا از سازمان ،گريد عبارتبه(. 1390 ان،يدریح

 توسعة نيا. کندیم کمک جامعه توسعة به و کندیم ارزش خلق بیترتنيبد و دهدیم توسعه
 به نسبت سازمان یريپذ تیمسئول ،تعامل نيا آغاز نقطة .است جامعه و سازمان تعامل ،محصول
 . دارند جوامع توسعة و رشد در یمهم نقش هاسازمان ،نيبنابرا ؛است یاجتماع یهنجارها

 ؛2005 ،براش) اندپرداخته سازمان عملكرد و CSR رابطة یبررس به یاریبس یهاپژوهش
 انگریب هاافتهي و (1392 ،همكاران و يیرضا ؛2011 ،همكاران و القول ؛2010 ،همكاران و یسام
 عامل کي عنوانبه CSR از هاپژوهش نيا در .است سازمان عملكرد بر CSR داريپا و مثبت ریتأث

. دارند یاجتماع یريپذ تیمسئول به یرابزا ینگاه هاپژوهش نيا. شودیم ادي عملكرد محرک
 بقاطم که است نيا تأمل قابل نكتة کرد، انكار را عملكرد بر CSR مثبت ریتأث توانینم اگرچه

 یبرا یراه هاسازمان یسودآور و است جامعه ةوسعت هاسازمان یاصل تيمأمور ،یستمیس كرديرو
 یکل طور به و اننفع یذ یزندگ تیفیک بهبود یعني ،یاجتماع تیمسئول نيا ینمادها بهتر تحقق
 نةیزم ،یآورسود قيطر از هاسازمان رونيا از(. 44: 1389 ،كافيا) رودیم شماربه جامعه
 خود ،یاجتماع یريپذ تیمسئول گريد عبارتبه .کنندیم همفرا را شتریب یاجتماع یريپذ تیئولمس
 نیتأم بر عالوه که است يیهااقدام یبرا رانیگمیتصم تعهد ،یاجتماع تیمسئول .است هدف کي

 ديبا هاسازمان(. 1390 ان،يدریح و صنوبر) آورد فراهم زین را جامعه رفاه طيشرا خودشان، منافع
  .بكوشند جامعه تياکثر قبول مورد یاجتماع رفاه بهبود در یکاف یمال منابع اختصاص با

 در یاجتماع یريپذ تیمسئول زانیم ۀکنند نییتع عوامل یبررس ،حاضر پژوهش یاصل مسئلة
 :از عبارتند پژوهش یهاؤالس ،رونيا از .است سازمان

                                                           
1. Corporate Social Responsibility (CSR) 
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 دارند؟ رقبا به نسبت یبهتر یاجتماع عملكرد ها سازمان از یبعض چرا .1
 گذارد؟ یم ریتأث سازمان یريپذ تیمسئول زانیم بر یسازمانبرون و درون عوامل چه. 2
 است؟ چقدر یاجتماع یريپذ تیمسئول بر یسازمانبرون و درون یها مؤلفه از کيهر سهم. 3

 و 2یصنعت سازمان كرديرو ،1منابع بر یمبتن یتئور بر هیتك با که شود یم تالش پژوهش نيا در

 يیشناسا یاجتماع یريپذ تیمسئول بر ثرؤم یسازمانبرون و درون یساختار عوامل ،3ینهاد یتئور و

 یها شرکت یمال یها گزارش از شدهاستخراج یمال یها داده از استفاده با ،امهاد در و شود يیشناسا

 یبررس کيهر ریتأث زانیم ،یساختار یهاهمعادل یسازمدل روش بر هیتك با و قیتحق ةنمون عضو

 .شود

 

 پژوهش نةیشیپ و ینظر اتیادب

 یاجتماع یریپذ تیمسئول

 ،یاقتصاد دگاهيد از است؛ شده فيتعر یمتنوع یهاوهیش به یاجتماع یريپذ تیمسئول اصطالح

 ،تينهادر و یطیمح و یاطیاحت ،یقانون ،یاخالق یهاهمالحظ تا سهامداران ثروت کردنحداکثر

 تئنش متفاوت یادیبن یهاهیرضف از ،تنوع نيا. خوب شهروند کي عنوان به سازمان كرديرو

 یريپذ تیمسئول تا يیپاسخگو و یقانون ،یاقتصاد یهاهمالحظ حداقل از هاهیفرض نيا. ردیگ یم

(. 2008 ،یجمال) است ریمتغ -دارد تعلق آن به سازمان که -یاجتماع ستمیس به نسبت گسترده

 به توجه با اشفهیوظ که است یتربزرگ ستمیس از یجزئ مانساز -است معتقد( 1389) كافيا

 از یگروه انیم از تواندیم طیمح نیهمچن. کندیم دایپ مفهوم دارد، ریفراگ ستمیس در که ینقش

 هچ،) سازندیم برآورده وجه نيبهتر به را شازین که کند انتخاب را يیهاسازمان ها،سازمان

 یبقا و دشویم یاجتماع تيحما یریگشكل موجب ،4ینهاد یتقاضاها از یرویپ(. 136: 1385

 و ثاقیم یراستا در حرکت گرو در هاسازمان یبقا ،گريد عبارتبه. کندیم نیتضم را سازمان

 یبرا هاسازمان. بهتر یبازار و یمال عملكرد به منوط      صرفا  نه ،است شدهرفتهيپذ یاجتماع رسوم

 ستمیفراس توسعة به کمک ،تیمشروع نيا کسب راه. ازمندندین زین یاجتماع تیمشروع به بقا

 . است یاجتماع عملكرد توسعة قيطر از یاجتماع

                                                           
1. Resource based view (RBV) 

2. Industrial organization view 

3. Institutional theory 

4. Institutional demands   
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 است عبارت یاجتماع یريپذ تیمسئول ،یاجتماع یهاسازمان بر یمبتن جامع فيتعر کي در
 یاقتصاد و یفن یهایازمندین تقاضاها، نيا. جامعه ینهاد یقاضاهات به پاسخ و درک يیتوانا از
  .ردیگیمبردر را یطیمح و ینقانو ،یاخالق ،یاجتماع ،یهنجار یهاالزام و

 ریتأث اشیدرون یهایتوانمند و هاتیقابل از سازمان یهایریگجهت و عملكرد سو،کي از
 و سازمان خود CSR به سازمان، کي CSR ارزش گر،يد طرف از و( 1984 ،ورنرفلت) رديپذیم

CSR (. 2006 ،کرامر و پورتر) دارد یبستگ زین جامعه و صنعت در موجود یهاسازمان گريد
 نيبنابرا ؛(2005 ،رشیکن و یكلياسز) است مشترک و یراهبرد يیدارا کي CSR ،جهینتدر

 عوامل و سازمان یدرون یهاتیقابل :رديپذیم ریتأث املع دسته دو از یماعاجت یريپذ تیمسئول
 . صنعت یساختار
 تيمز کسب و یسودآور بر و دارد رونیب به درون از ینگاه سازمان،درون عوامل كرديرو
 محرک ،یداخل طیمح ابع،من بر یمبتن دگاهيد بر هیتك با ،كرديرو نيا در. کندیم تمرکز یرقابت
 نییتب یسازمان درون یهاتیقابل و منابع ةلیوسهب CSR ،دگاهيد نيا از. است یرقابت تيمز یاصل
 براساس ،صنعت سطح عوامل كرديرو(. 1993 ،پتراف ؛1991 ،یبارن ؛1984 ورنرفلت،) شوندیم
 ،روملت) یصنعت سازمان یتئور دگاهيد از شود؛یم حيشرت ینهاد یتئور و یصنعت سازمان دگاهيد

 انيشا ریتأث کند،یم تیفعال آن در سازمان که یصنعت یهایژگيو ،ینهاد یتئور و( 1991
 اننفع یذ یفشارها از یناش ،ریتأث نيا. دارد سازمان آن یاجتماع یريپذ تیمسئول بر یتوجه
 یسازمان شكل ،مشترک اننفع یذ یاجتماع یتقاضا و یاقتصاد یتقاضا. است عتصن آن خاص
 ساختار و صنعت یاعضا ةلیوسهب سازمان کي راهبرد ،یکل طوربه. کندیم مشخص را مطلوب

 ليمات شباهت به ،صنعت کي در موجود یهاسازمان ،گريد طرف از. شودیم نییتع مشترک بازار
 ینهاد یفشارها از و برندیم سهم یمشترک یهاریتأث از هاسازمان نيا نكهيا لیدلبه ؛دارند
 ،یطیمح یهاروین ،(1983 ،پاول و ویمجید) رنديپذیم ریتأث طیمح یاجتماع و یهنجار ،یاجبار
 و تیلمورا) دهندیم شكل را صنعت بافت روها،ین نيا. گذارندیم ریتأث CSR بر بازار و ینهاد

 قابل صنعت سطح عوامل قيطر از CSR یريرپذییتغ از یمهم بخش ،جهینتدر(. 2012 ،همكاران
 . است نییتب

 

 یسازمان درون یهاتیقابل و یجتماعا یریپذ تیمسئول

 تیاهم از یراهبرد تيريمد نةیزم در یاجتماع یريپذ تیمسئول ،منابع بر ینتمب كرديرو دگاهيد از
 منابع بر ،راهبرد نةیزم در گذشته یهاپژوهش. (2001 ،همكاران و یبارن) است برخوردار يیباال

 يیهاتالش از بعد .اندداشته یخاص دیتأک ،عملكرد و یرقابت تيمز یاصل أشمن عنوان به سازمان
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 دگاهيد کردنیرسم یبرا تالش نیاول در ورنرفلت ،دادند انجام( 1973) نیراب و( 1959) پنروز که
 ورنرفلت،) «نداسكه کي یرو دو هامحصول و منابع سازمان، یبرا» :نوشت منابع بر یمبتن

 و مشهود یهاتیقابل و منابع از یعیوس فیط بر یترخاص طور به ،ریاخ یكردهايرو اما ،(1984
 چهار ،سازمان یهاتیقابل و منابع اگر سازدیم نشانخاطر( 1991) یبارن. کنندیم دیکأت نامشهود

 یرقابت تيمز أمنش باشند، داشته 4یريناپذنيگزيجا و 3یريناپذدیتقل ،2یابیکم ،1یارزشمند یژگيو
 یضرور داريپا یرقابت تيمز به یابیدست یبرا را عامل چهار( 1993) پتراف. ندداريپا یرقابت
تيمحدود و 6منابع ناقص کتحر ،رقابت یآت یهاتيمحدود ،5صنعت در منابع یناهمگن: داند یم

 ساختار قيطر از را داريپا یرقابت تيمز مفهوم( 1995) یک(. 2006 ،استرند) رقابت یهاتيمحدود
 ؛(2005 ،شولمن و وسیمات) کند یم فيتعر یراهبرد یها يیدارا و ینوآور شهرت، ،یارابطه
 .رديذپیم ریتأث زین سازمان ینورد عوامل از سازمان عملكرد ،نيبنابرا
 و یعل ابهام منابع شامل ،شوندیم منجر یرقابت تيمز به که ینابعم ها،اریمع نيا به توجه با

 شود؛ یم منجر سازمان تیموفق به یعامل چه که داند ینم بیرق یعني ؛اندیاجتماع یدگیچیپ
 با مدتبلند روابط ،یدانش یهايیدارا شهرت، :کند دیتقل یزیچ چه از ديبا که داندینم ،نيبنابرا
 که است یبعدچند یاسازه ،CSR ،گريد طرف از .سازمان ساختار و انيمشتر و کنندگانعرضه
  .دهندینم لیتشك را آن ابعاد همة ،یسازمان درون عوامل

 یريپذ تیمسئول بر        منحصرا  منابع، بر یمبتن كرديرو ارچوبچ از استفاده با( 1995) هارت
 ،هاسازمان از یخاص انواع یبرا که کندیم ادعا او. کندیم تمرکز یطیمح یاجتماع
 یرقابت تيمز به ،تیقابل اي منبع نيا که کندیم جاديا را یتیقابل اي منبع یاجتماع یريپذ تیمسئول

 که دادند نشان( 1392) همكاران و يیرضا. (2012 ،همكاران و تیمورال) شودیم منجر داريپا
 ادعا آنها .دارد وجود برند به یوفادار و برند ريتصو و یاجتماع یريپذ تیمسئول نیب یمثبت رابطة

 انجام .یعملكرد ريتصو تا اردد ریتأث نينماد ريتصو بر شتریب یقانون تیمسئول انجام که کنند یم
 ديخر هنگام به انيمشتر. دارد یعملكرد و نينماد ريتصو بر یكساني ریتأث زین یاجتماع تیمسئول

  .دهد پاسخ آنها یشناختروان و یاجتماع یها زهیانگ به که مانند یم وفادار یبرند به
 تمرکز صنعت بافت به توجه بدون سازمان حسط عوامل بر ،منابع بر یمبتن دگاهيد ،قتیحقدر

                                                           
1. Volubility 

2. Rareness 

3. Being hard-to-duplicate  

4. Non-irreplaceability 

5. Resource heterogeneity  

6. Imperfect mobility of resources 
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 ةيپا بر منابع ،گريد طرف از(. 2001 ،همكاران و یبارن) کند حيتشر را سازمان عملكرد تا کندیم
 معتقدند( 1997) فوتز و روسو. دنگذاریم ریتأث یصاداقت عملكرد بر ،صنعت و سازمان نیب املتع
 ،نيا وجود با. است صنعت همان در ژهيوهب ،یرقابت تيمز أمنش سازمان یاجتماع دعملكر که

 با هاسازمان عملكرد سطح که ستا نيا منابع بر یمبتن دگاهيد از جنبه دو نيا مشترک نقطة
 CSR در رییتغ است معتقد( 2005) انزالب ،عالوهبه. است متفاوت هاآن منابع یژگيو به توجه

 بر یمبتن دگاهيد استدالل از استفاده قت،یحقدر. شودیم نییتب منابع بر یمبتن عوامل ةلیوس هب
 :است هیتوج قابل ريز ليدال با ،CSR مفهوم با ارتباط در منابع

 ،یورافن در رییتغ قيطر از را یديجد حورممنبع یهافرصت یاجتماع یريپذ تیمسئول. 1
 کند؛یم جاديا بازار یروهاین و یگذارقانون

 ازمندین خود ،دگذاریم ریتأث سازمان یمال عملكرد بر یاجتماع یريپذ تیمسئول اگرچه. 2
 . (2012 ،همكاران و تیلمورا) است یانسان و یمال منابع در یگذار هيسرما
 به شتریب یدسترس به بهتر یمال عملكرد است، یگذار هيسرما ازمندین CSR نكهيا به توجه با
 ابعاد در یگذارهيسرما امكان ،سازمان یبرا خود نيا که شودیم منجر یمال ریغ و یمال منابع

 یريپذ تیمسئول ن،يبنابرا ؛(1997 ،زويگر و وادوک) کندیم فراهم را یاجتماع عملكرد مختلف
 یهاتیقابل و منابع شد، انیب آنچه بنابر .است سازمان یمال عملكرد یهارییتغ از متأثر یاجتماع
 ،یسازمان یهاتیقابل. هستند یرقابت تيمز منشأ و عملكرد ۀکنندنییتع عامل ،سازمان یدرون
 یهاتیقابل شامل سازمان یهاتیقابل. کنندیم مشخص را یرقابت تيمز به یابیدست زانیم

 و ساربوید ؛2010 ،همكاران و نث) یاتیعمل و یابيبازار ،(2012 ،همكاران و تیمورال) یسودآور
 طور به CSR رودیم انتظار منابع، بر یمبتن دگاهيد مطابق ،جهینتدر. است( 2005 ،همكاران

 :کند رییتغ سازمان یهایژگيو در رییتغ با مند منظا
 وجوود  یمعنادار رابطة ،یاجتماع یريپذ تیمسئول و سازمان یسودآور تیقابل نیب: اول ةیفرض

 .دارد
 .دارد وجود یمعنادار رابطة ،یاجتماع یريپذ تیمسئول و یابيبازار تیقابل نیب: دوم ةیفرض
 .دارد وجود یمعنادار رابطة ،یاجتماع یريپذ تیمسئول و یاتیعمل تیقابل نیب: سوم ةیفرض

 

 صنعت ساختار و یاجتماع یریذپ تیمسئول

 یاجتماع یريپذ تیمسئول بر مهم یریتأث کند،یم تیفعال آن در سازمان که یصنعت یهایژگيو
 زانیم در یاکنندهليتعد نقش ،صنعت نوع(. 2000 ،گلیس و امزیليومک) گذاردیم آن

 یبرا صنعت آن خاص اننفع یذ یفشارها وجود علتبه امر نيا. ددار یاجتماع یريپذ تیمسئول
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 زا عملكرد و راهبرد ،یصنعت سازمان كرديرو براساس. است یاجتماع یريپذ تیمسئول بهبود
 روملت،) شوندیم تيحما ورود موانع قيطر از و نییتع ،خاص صنعت کي در تيعضو قيطر

 سمت به را اعضا صنعت، کي در موجود مشترک یساختار عناصر دگاه،يد نيا براساس (.1991
 خود منابع ةتوسع با موفق یها سازمان کهیحالدر. دندهیم سوق مشترک یرقابت اتیخصوص

 نيبد و نندک یبرداریکپ منابع نيا از توانندیم هاسازمان گريد کنند،یم جاديا یرقابت تيمز
 1یرقابت متجانس یالگوها ،انزم گذر با ،جهینتدر. دهند کاهش را خود یراهبرد ةفاصل ،لهیوس

 (.1998 ،لزيشایم و یمائور) شودیم ليتبد صنعت بارز یژگيو به وهاالگ نيا و ردیگیم شكل
 جهت در را هاسازمان رقابت، یساختار عوامل ،یصنعت سازمان كرديرو براساس نیهمچن

 ةلیوسهب و دارنديپا عوامل نيا. ددهیم سوق تیموفق یدیکل عوامل ةيپا بر خود یهاقوت توسعة
 عوامل (1993) شواخر و تیآم (.1989 ،کيهامبر و واسكنسلس) شوندیم نییتع یصنعت طیمح
 از یامجموعه: صنعت یراهبرد عوامل( الف :اندکرده یسازمفهوم گونهنيا را تیموفق یدیکل

 ليتبد صنعت یاعضا یبرا یاقتصاد نافعم یاصل ۀکنندنییتع عامل به که هاتیقابل و منابع
 و منابع از یامجموعه به که شرکت، سطح ۀساز کي: یراهبرد یهايیدارا( ب ؛اند شده
 .دارد اشاره شرکت یها تیقابل

 تعادل سمت به ،صنعت کي در موجود یهاسازمان که سازدیم خاطرنشان كرديرو نيا
 یرانيمد. (1991 ،یبارن) دهندیم شيافزا را خود یبقا شانس ،قيطر نيا از و اندحرکت در یرقابت
 یهبردرا ةفاصل کاهش دنبال به واقعدر ،کنندیم یرویپ تیموفق یدیکل عوامل كرديرو از که
 عامل را بازار ساختار ،یصنعت سازمان كرديرو (.2005 ،چن) هستند یبردارالگو قيطر از خود
 صنعت همان در موجود یهاشرکت مشابه عملكرد و یرفتار مشترک یالگوها ظهور یاصل
( 1998) لزيشایم و یمائور .کندیم یتلق 2همگن را صنعت کي در موجود یهاشرکت و داند یم
 یگذارهيسرما یراب را یمشابه یرقابت یهاراهبرد صنعت، کي در موجود یهاسازمان که افتنديدر
 بر ،ینهاد پردازانیتئور ،منابع بر یمبتن كرديرو خالفبر. کنندیم نيتدو یابيبازار و یورافن در

 یهاسازمان که معتقدند ینهاد پردازانیتئور .نددار دیتأک یسازمان یهانديفرا و اشكال یهمگن
 یمشترک یهاریتأث از آنها ةهم رايز ؛دارند شباهت به لیم زمان طول در ،صنعت کي در موجود
 دارند قرار د،کنیم منتشر را مشترک میمفاه و دانش که یروابط نفوذ ريز و برندیم سهم

 و هاسازمان یاجتماع و یاقتصاد متقابل بطروا ،ینهاد دگاهيد از(. 1983 پاول، و ویمج ید)
 یختيرهم یبرا هاسازمان بر فشار منشأ ،یخارج عوامل از یامجموعه به مشترک یهایوابستگ

                                                           
1. Convergent patterns  
2. Homogeneous 



 1394 بهار، 1 شمارة ،7دورة  ،مدرييت بازرگانی   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 216

 ینهاد یاهفشار. دهدیم شيافزا را هاسازمان( تجانس) شباهت ،تينهادر که ستا 1یهمشكل و
 طیمح. است ینهاد یهاطیمح در یختيهمر یفشارها یاصل منشأ ،یدیتقل و یهنجار ،یاجبار
 نيا. کندیم حيتشر و فيتعر را یاجتماع نظر از قبول قابل یاقتصاد رفتار ،قيطر نيا از ینهاد

 پاول، و ویمجید) کندیم ليمتما مشابه یهاراهبرد و ساختارها سمت به را هاسازمان فشارها
 تیمشروع به و( 1995 ،زندبرجن و نگیجن) دهدیم کاهش بازار در را نانیاطم نبود ،(1983
 (.1983 پاول، و ویمجید) شودیم منجر
 ،شهرت و تیمشروع که امعن نيبد .ستروهبرو یرقابت و ینهاد یقو یفشارها اب یصنعت هر

 تیمقبول جامعه، یهاانتظار و هنجارها به یوفادار قيطر از ديبا انسازم ابتدا. ندامهم دوهر
 هایژگيو از یامجموعه ةيپا بر یاجتماع یاهسيمقا هاسازمان نیب سپس .کند کسب یاجتماع
 به شيگرا و یآگاه عامل ،صنعت فرهنگ نیهمچن(. 2005 ،کارتر و پهوسيد) ردیگیم صورت
 ریغ رفتار ،یصنعت گفرهن در موجود یهاتفاوت. است سازمان سطح در یاجتماع یريپذ تیمسئول
 تا کنندیم نگاه هم به عيصنا در موجود یهاشرکت رايز ؛کندیم ینیبشیپ را یقانون

 افتنديدر( 1389) یلیلخ و یمشبك (.1991 ،رین و باوکاس) کنند يیشناسا را یرفتار یها استاندارد
 نیهمچن جينتا .دارد وجود یمعنادار ةرابط ،یاجتماع یريپذ تیمسئول و یسازمان فرهنگ نیب

 ،قتیحقدر .است یاجتماع یريپذ تیمسئول بر ثرؤم ةمؤلف نيترمهم ،کارکنان یذهن مدل داد نشان
 به ،یدیکل اننفع یذ گريد و ینهاد گذارانهيسرما نزد تیمشروع آوردندستهب یابر هاسازمان

 مشترک یهایژگيو ن،يبنابرا ؛دارند ليتما موفق یرقبا موفق یهاراهبرد و اتیعمل یبرداریکپ
 و هنگفر ،یدولت یدگیرس ،3یارسانه یدگیرس ،2یعموم ديد تیقابل بازار، ساختار مانند صنعت

 CSR و صنعت همان در موجود یهاشرکت نیب در CSR يیهمگرا موجب ،اننفع یذ یبندكرهیپ
 فرض نيا ،5انهينهادگرا دیتقل و 4مشترک یرقابت بافت جه،ینتدر. دنشویم عيصنا نیب در متفاوت

 رییتغ صنعت سطح یهایژگيو در رییتغ اب مند نظام طور به یاجتماع یريپذ تیمسئول که -را
 .ندنکیم یبانیپشت -ابدي یم

 رابطة ،سازمان یاجتماع یريپذ تیمسئول و صنعت در رقابت سطح نیب: چهارم ةیفرض
 .دارد وجود یدارامعن

 .دارد وجود یدارامعن رابطة ،سازمان یاجتماع یريذپ تیمسئول و صنعت نوع نیب: پنجم ةیفرض
                                                           
1. Isomorphism and Conformity 

2. Public visibility 

3. Media attention 

4. Shared competitive context 

5. Institutional mimicry 
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 یدارامعن رابطة ،سازمان یاجتماع یريپذ تیمسئول و صنعت یسودآور نیب: ششم ةیفرض
 .دارد وجود
 :شودیم ارائه ريز شكل به پژوهش یمفهوم مدل ،قیتحق اتیادب به توجه با

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  پژوهش یمفهوم مدل. 1 شکل

 نگارندگان: منبع

 

 پژوهش یشناسروش
 ،قیتحق نيا ،هاداده یگردآور نحوۀ نظر از نیهمچن. است یکاربرد هدف، نظر از حاضر پژوهش

 یبرا ریمس لیتحل روش از پژوهش نيا در(. 1386 سكاران،) است یهمبستگ نوع از و یفیتوص
 بتای ضرايب کاربرد آماری روش ،مسیر تحلیل. است شده استفاده مدل برازش و هاهیفرض آزمون

 آوردندستبه ،مسیر تحلیل هدف. است ساختاری هاىمدل در متغیرىچند رگرسیون استاندارد
 منظوربه نیهمچن (.1384 هومن،) غیرهاستمت از اىمجموعه بین یعل روابط کمى برآوردهاى

 . شودیم استفاده AMOS و SPSS یافزارهانرم از ،مدل تخمین و هاهیفرض آزمون
 

 

 

 یریپذتیمسئول

 یاجتماع

 های سازمانیقابلیت

 یسودآور تیقابل

 یاتیعمل تیقابل

H1 

H3 

H2 

 یابيبازار تیقابل

H6 H5 H4 

 
 

 ساختار صنعت
 رقابت سطح صنعت نوع صنعت یسودآور



 1394 بهار، 1 شمارة ،7دورة  ،مدرييت بازرگانی   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 218

 یآمار نمونة و جامعه

. است تهران بهادار اوراق بورس در شدهرفتهيپذ یهاشرکت شامل حاضر، پژوهش یآمار جامعة
 یبرا ،اساسنيابر. شد انتخاب مندمنظا یحذف یریگ نمونه روش از استفاده با ق،یتحق نمونة

 :شد گرفته نظردر ريز طيشرا ،یارآم ةنمون انتخاب

 به منتهی آنها مالی سال( ب باشد؛ موجود قیتحق زمانی ۀدور یبرا شرکت مالی اطالعات( الف
 شده پذيرفته بهادار اوراق بورس در 1388 سال پايان تا که هايیشرکت( ج باشد؛ ماهاسفند پايان
 بهادار اوراق بورس در شدهپذيرفته هایشرکت بین از بررسی مورد ۀدور در شرکت نام و باشند
 .نباشد هابانک و (یمال یگرواسطه) گذاریسرمايه یهاشرکت جزء( د و باشد نشده حذف تهران

 سال به مربوط هایداده و شدند نتخابا نمونه عنوان به شرکت 116 ،فوق معیارهای اعمال با
 و بهادار اوراق بورس یرساناطالع تيسا و نينو رهاورد افزار نرم از استفاده با آنها 1389 یمال

 یمال یها صورت اعتبار است ذکر انيشا .شد استخراج یمال یهاگزارش و اسناد یمحتوا یبررس
 بورس سازمان معتمد حسابرسان یسو از ،تهران بهادر اوراق بورس در شدهرفتهيپذ یها شرکت

  .شوند یم ديیتأ
 

 پژوهش یهاریمتغ یاتیعمل فیتعر

 کارکنان، جامعه، ،یشرکت تیحاکم عدب شش از ،CSR سنجش یبرا :وابسته ریمتغ( الف
 و تیمورال ؛2011 ،همكاران و القول) میکنیم استفاده انيمشتر و ستيز طیمح ،سهامداران
 انيشا ریتأث که اندیدیکل اننفع یذ به شرکت توجه ۀکنندمنعكس ،ابعاد نيا(. 2012 ،همكاران

 .(1 جدول( )1994 ،هامل و دپراهاال) دارند شرکت راهبرد بر یتوجه
 

 یاجتماع یریپذ تیمسئول ابعاد. 1 جدول

 یریگ اندازه اریمع شاخص ابعاد

 و یلتدو سهامداران درصد عمده، سهامدار درصد یدولت و ینهاد سهامداران عمده، سهامداران یشرکت تیحاکم
 موظف رانيمد ،ینهاد

 ینوآور و تیفیک ،یابيبازار یهاتیفعال انيمشتر
 محصول

 توسعه و پژوهش یهانهيهز

 یمنيا و سالمت ،یکار یزندگ تیفیک ا،يمزا کارکنان
 کار محل

 دستمزد و حقوق

 امالک و آالتنیماش و زاتیتجه یآلودگ انتشار ،یكيزیف یهايیدارا ستيز طیمح
 سهم هر سود سهامداران ثروت شيافزا سهامداران
 رخواهانهیخ یهاکمک و اتیمال یاقتصاد -یاجتماع یهاتيحما جامعه
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  .است صنعت ساختار و سازمان یهاتیقابل پژوهش، مستقل یرهایمتغ: مستقل یرهایمتغ( ب
 صنعت نوع و رقابت سطح ،صنعت یسودآور شاخص سه از ،صنعت ارساخت یبررس یبرا
 یهاتیقابل (.2010 ،گاالن و پادگت ؛2009 ،ورتير ؛2006 ،همكاران و برامر) دوشیم استفاده
 و نث) یاتیعمل و یابيبازار ،(2012 ،همكاران و تیلمورا) یسودآور یهاتیقابل شامل ،سازمان
 .است (2005 ،همكاران و ساربوید ؛2010 ،همكاران

 

 پژوهش یهاافتهی

 یفیتوص یهاافتهی

 نحرافا و نیانگیم نیهمچن و قیتحق یرهایمتغ نیب( رسونیپ) یهمبستگ آزمون جينتا ،2 جدول
 نیب یستگهمب بيضر دهد،یم نشان هاافتهي که طورهمان. دهدیم نشان را ریمتغ هر اریمع
 برابر بیترتبه یاجتماع یريپذ تیمسئول با صنعت نوع و رقابت سطح سازمان، یسودآور تیقابل
 نیانگیم مقدار نیهمچن. ندمعنادار ،درصد 1 یخطا سطح در که .است 234/0 و 367/0 ،355/0
 از ،مطالعه مورد یهاسازمان دهدیم نشان که است 679/4 برابر ،یاجتماع یريپذ تیمسئول ریمتغ

  .برخوردارند يیباال یاجتماع یريپذ تیمسئول
 

 رسونیپ یهمبستگ آزمون. 2 جدول

 انحراف نیانگیم ریمتغ

 اریمع

 تیقابل یریپذ تیمسئول

 یسودآور

 تیقابل

 یابیبازار

 تیقابل

 یاتیعمل

 سطح

 رقابت

 نوع

 صنعت

 972/0 679/4 یريپذ تیمسئول
      

 تیقابل
 یسودآور

159/0 143/0 **355/0 
     

 178/0 -113/0 501/0 846/0 یابيبازار تیقابل
    

 724/0** 016/0 -131/0 462/0 620/0 یاتیعمل تیقابل
   

 233/0** 218/0* 112/0 367/0** 045/0 043/0 رقابت سطح
  

 -027/0 206/0* 084/0 -080/0 234/0** 488/1 043/3 صنعت نوع
 

 یسودآور
 صنعت

153/0 026/0 100/0- 124/0 065/0 075/0- 067/0 125/0 

 .است داراعنم 01/0 یخطا سطح در. ** است دارامعن 05/0 یخطا سطح در* 

  هاهیفرض آزمون

 .دهدیم نشان را چندگانه ونیرگرس مدل از استفاده با هاهیفرض آزمون جينتا 3 جدول
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 (هاهیفرض آزمون) ونیرگرس مدل. 3 جدول
 آزمون جةینت β S.E. C.R. P-Val Label بیضر مستقل ریمتغ

 ديیتأ H1 00/0 46/5 49/0 366/0 یسودآور تیقابل

 رد H2 29/0 -07/1 20/0 -103/0 یابيبازار تیقابل

 ديیتأ H3 01/0 -47/2 21/0 -236/0 یاتیعمل تیقابل

 ديیتأ H4 00/0 23/6 49/1 406/0 صنعت رقابت سطح

 ديیتأ H5 00/0 27/5 05/0 345/0 صنعت نوع

 ديیتأ H6 00/0 -36/3 58/2 -221/0 صنعت یسودآور

 یاجتماع یریپذ تیمسئول: وابسته ریمتغ

 یريپذ تیمسئول و سازمان یسودآور تیقابل نیب بتا بيضر دهدیم نشان جينتا که طورهمان
 سطح در اول ةیفرض ،نيبنابرا ؛است معنادار درصد 5 یخطا سطح در و 366/0 برابر یاجتماع
 سطح در یاجتماع یريپذ تیمسئول و یابيبازار تیقابل نیب ةرابط. شودیم ديیتأ درصد 95 نانیاطم
 تیقابل نیب بتا بيضر. شودیم رد قیتحق دوم ةیفرض ،نيبنابرا ؛ستین معنادار ،درصد 5 یخطا
 ،جهیدرنت .است معنادار ،درصد 5 یخطا سطح در و -236/0 ،یتماعاج یريپذ تیمسئول و یاتیعمل
 و صنعت در رقابت سطح نیب رابطة. شودیم ديیتأ درصد 95 نانیاطم سطح در سوم ةیفرض
 ؛است 406/0 برابر آن مقدار و دارامعن ،درصد 5 یخطا سطح در یاجتماع یريپذ تیمسئول
 و صنعت نوع نیب رابطة. شودیم ديیتأ درصد 95 نانیاطم سطح در چهارم ةیفرض ،نيبنابرا
 ،جهیدرنت. است 345/0 آن مقدار و معنادار درصد 5 یخطا سطح در زین یاجتماع یريپذ تیمسئول
 یسودآور نیب ةرابط نیهمچن. شودیم ديیتأ درصد 95 نانیاطم سطح در پژوهش پنجم ةیفرض

 -221/0 برابر آن مقدار و دارامعن ،درصد 5 یخطا سطح در یاجتماع یريپذ تیمسئول و صنعت
 اساس،نيابر. شودیم ديیتأ درصد 95 نانیاطم سطح در پژوهش ششم ةیفرض ،جهیدرنت. است

 یسودآور تیقابل ،(406/0) رقابت سطح یرهایمتغ به مربوط بیترتبه یگذارریتأث نيشتریب
 .است( -236/0) یاتیعمل تیقابل و(  -221/0) صنعت یسودآور ،(345/0) صنعت نوع ،(366/0)
 یريپذ تیمسئول یريپذ رییتغ بر صنعت و سازمان یهاریمتغ از کيهر ریتأث زانیم هاافتهي نيا

 .دهدیم نشان را یاجتماع
 

 مدل برازش

 ،مدل برآورد جينتا. ميپردازیم ریمس لیتحل روش از استفاده با قیتحق مدل برازش به ادامه در
 با سهيمقا در صنعت ساختار که دهدیم نشان يینها مدل .کندیم ديیتأ را فوق یهاافتهي
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 ،یسازمان درون عوامل و صنعت ساختار نیهمچن. دارد CSR بر یشتریب ریتأث ،یسازمان یها تیقابل
 .کنندیم نییتب را CSR یهارییتغ درصد 51

   

 

 پژوهش یینها مدل. 2 شکل

 برازش يیكوین یهاشاخص. دهدیم شانن را پژوهش مدل یبرازندگ یها شاخص 4 جدول
 .است برخوردار یخوب برازش از مدل که دهدیم نشان
 

 برازش ییکوین یها شاخص. 4 جدول
RMRGFIAGFIRMSEANFICFI شاخص

 922/0 882/0 112/0 848/0 951/0 049/0 شاخص مقدار

 

 اریمع نيا قدرهر. شودیم شناخته ندهمایباق مجذور نیانگیم شةير عنوان با RMR اریمع
 و 103 :1384 ،یآغاج و يیطباطبا) است بهتر مدل برازش ،باشد( ترکينزد صفر به) ترکوچک
 رخوردارب یخوب برازش از مدل دهدیم نشان که است RMR= 049/0 پژوهش، نيا در(. 104
 کي عدد به AGFI و GFI چههر. ندریمتغ کي تا صفر نیب AGFI و GFI یارهایمع .است
 ،یآغاج و يیطباطبا) تاس شتریب شدهمشاهده یهاداده با مدل برازش يیكوین باشند، ترکينزد

 از مدل ددهیم نشان که است AGFI= 848/0 و GFI= 951/0 حاضر، پژوهش در(. 103 :1384
 .است برخوردار یخوب اریبس برازش
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 که يیهامدل یبرا ،RMSEA مقدار. است بيتقر یهامجذور نیانگیم شةير RMSEA اریمع
 ،است شتریب اي 1/0 آنها RMSEA که يیهامدل. است 05/0 از کمتر ،باشند داشته یخوب یبرازندگ

 برابر آن RMSEA نكهيا به توجه با فوق مدل ،بیترتنيبد(. 245 :1384 هومن،) دارند یفیضع رازشب
 مقدار. شود یم شناخته (1980) بونت -بنتلر نام با NFI شاخص .ندارد یخوب برازش است، 112/0 با

 شاخص(. 240: 1384 هومن،) است ینظر یهامدل یگبرازند یبرا یخوب شاخص 80/0 یحداقل
NFI دارد یخوب اریبس برازش مدل دهدیم نشان که است 882/0 ،حاضر پژوهش مدل. 

: 1384 هومن،) است مدل یبرازندگ دهندۀنشان و قبول قابل 90/0 از تربزرگ CFI شاخص
 یخوب      کامال  برازش از مدل دهدیم اننش که است 922/0 برابر CFI ،شدهارائه مدل در(. 242

 . است برخوردار
 زانیم ،P-value مقدار. دهدیم نشان را جامعه در مدل کامل برازش آزمون جينتا ،5 جدول
 که طورهمان(. 586 :2009 ،یآربوکل) دهدیم نشان را( یناسازگار) اختالف به یابیدست احتمال
 که است 009/0 برابر 874/21 ۀانداز به یاختالف به دنیرس احتمال دهد،یم نشان 5 جدول
 .است جامعه در مدل بودنقبول قابل ۀدهندنشان

 
 مدل مطلق برازش اریمع. 5 جدول

 P-Val CMIN/DF (DF) یآزاد درجة (CMIN) دو یکا پارامترها تعداد 

 430/2 009/0 9 874/21 19 پژوهش مدل

 

 یریگجهینت
 یريپذ تیمسئول زانیم بر صنعت ساختار و سازمان یهاتیقابل ریتأث یبررس ،حاضر پژوهش هدف
 مدل ،ینهاد دگاهيد و منابع بر یمبتن كرديرو از استفاده با ،مهادا در. است سازمان یاجتماع
 یهاداده از استفاده با سپس. شد ارائه قیتحق یهاهیفرض و شد یطراح پژوهش یمفهوم
 از استفاده با قیتحق مدل آزمون و نیتخم و هاهیفرض یبررس به ،یآمار ةجامع از شدهیگردآور

 . میپرداخت AMOS و SPSS یهاافزار نرم
. ميکرد یبررس را یاجتماع یريپذ تیمسئول و یودآورس تیقابل ةرابط ،پژوهش اول ةیفرض در

(. β=0/366 , P-Val = 0/00) کرد ديیتأ را ریمتغ دو نيا نیب معنادار و مثبت رابطة وجود ،قیتحق یها افتهي
 سازمان یسودآور تیقابل ةلیوسهب ،یاجتماع یريپذ تیلمسئو یرهاییتغ درصد 37 که داد نشان جينتا
 ،سازمان یاجتماع كردعمل که کندیم دیکأت منابع بر یمبتن دگاهيد مطابق ،جينتا نيا. شودیم نییتب
 است یاهبردر يیدارا کي ،یاجتماع یريپذ تیمسئول رايز ؛شودیم نییتب آن یداخل یهایژگيو ةلیوس هب
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 همكاران، و تیمورال) کندیم جاديا شرکت یرقابت یهاتیقابل از دیتقل برابر در را يیهاتيمحدود که
 که افتنديدر( 1390) انيدریح و صنوبر .دارد مطابقت نیشیپ یهاپژوهش یهاافتهي با جينتا نيا(. 2012
 نیقوان صنعت، ۀانداز مناسب، یسازمانده اب صنعت و ستمیس رقابت، بودنباال ،یاقتصاد طیمح سالمت
 یارابطه ،سازمان کارکنان و ريمد یتیشخص یهایژگيو سسه،ؤم یاقتصاد و یمال عملكرد صنعت،

 و یمال عملكرد داد نشان قیتحق یهاافتهي نیهمچن. دارند سسهؤم یاجتماع یريپذ تیمسئول با دارامعن
 همكاران و تیلمورا .دارد را ارتباط نيشتریب ،یاجتماع یريپذ تیمسئول زانیم با ،سسهؤم یاقتصاد

 . دارد یاجتماع یريپذ تیمسئول بر یتوجه انيشا ریتأث ،سازمان سطح عوامل که افتنديدر زین( 2012)
. میپرداخت یاجتماع یريپذ تیمسئول و یابيبازار تیقابل نیب ةرابط یبررس به دوم ةیفرض در

  دنکیم رد را ریمتغ دو نيا نیب دارامعن ةرابط وجود ،هاداده لیتحل و هيتجز جينتا
(β=-0/103 , P-Val=0/278) .نیب معنادار و مثبت یهمبستگ ،(1388) زادهیمهد و صنوبر 

 یرقابت تيمز کسب ،یتجار نشان و نام یاعتال بازار، سهم یرهایمتغ و یاجتماع یريپذ تیمسئول
 یريپذ تیمسئول که ندداد نشان (2012) همكاران و ورست .ندکرد ديیتأ را یابيبازار عملكرد و

 و انيمشتر برابر در یاجتماع یريپذ تیمسئول. دارد برند ۀژيو شارز بر یمثبت ریتأث یاجتماع
 عنوان به -سازمان به ،یاجتماع منافع به توجه. شود یم تیمشروع و شهرت جاديا سبب ،جامعه
 . دبخشیم تیمشروع و اعتبار -کندیم رفتار یاخالق انشنفع یذ ةهم بربرا در که ینهاد

. میپرداخت یاجتماع یريپذ تیمسئول و یاتیعمل تیقابل نیب رابطة یبررس به ،سوم ةیفرض در
  دکنیم ديیتأ را ریمتغ دو نيا نیب معنادار رابطة وجود ،هاداده لیتحل و هيتجز جينتا
(β=-0/236, P-Val=0/01). تیاهم بر ،(1991 ،یبارن) منابع بر یمبتن دگاهيد مطابق ،جيتان نيا 

 انيدریح و صنوبر. دارد دیتأک یاجتماع یريپذ تیمسئول بر سازمان یدرون یهایژگيو نقش
 دیکأت یاجتماع یريپذ تیمسئول نییتب در مناسب یسازمان ستمیس وجود تیاهم بر زین( 1390)

  .اندکرده
 اختصاص یاجتماع یريپذ تیمسئول و رقابت سطح نیب رابطة یبررس به پژوهش، چهارم ةیفرض
 و کندیم تیفعال آن در سازمان که یصنعت رقابت سطح نیب داد نشان هاهیفرض آزمون جينتا. داشت
 ةیفرض(. β=0/406, P-Val=0/00) دارد وجود یمعنادار و مثبت ةرابط ،سازمان یريپذ تیمسئول
 پژوهش، یهاافتهي. کندیم یبررس را یاجتماع یريپذ تیمسئول و صنعت نوع نیب ةرابط ،پنجم
 ةرابط ششم ةیفرض(. β=0/345, P-Val=0/00) کندیم ديیتأ را ریمتغ دو نيا نیب معنادار ةرابط وجود

 ةرابط وجود ،قیتحق یهاافتهي. کندیم یبررس را یاجتماع یريپذ تیمسئول و صنعت یسودآور نیب
 (. β=-0/221, P-Val=0/00) است کرده ديیتأ را ریمتغ دو نيا نیب معنادار
 جينتا. است سازگار( 1390) انيدریح و صنوبر و( 2012) همكاران و تیمورال یهاافتهي با جينتا نيا
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 در موجود رقابت سطح قيطر از ،یاجتماع یريپذ تیمسئول یهارییتغ درصد 41 که داد نشان قیتحق
 انیب دگاهيد نيا. است سازگار (1991 روملت،) یتصنع سازمان دگاهيد با که شودیم نییتب صنعت

 عناصر .است یبعدچند یاسازه و مشترک یراهبرد يیدارا کي یاجتماع یريپذ تیمسئول کند یم
 سوق یرقابت یهاصهیخص اشتراک سمت به را اعضا صنعت، کي در موجود مشترک یساختار

 نيا براساس. است سازگار( 1983 پاول، و ویمجید) ینهاد كرديرو با نیمچنه مقوله نيا .دهد یم
  .کنندیم نيتدو را یمشابه یرقابت یهاراهبرد ،صنعت کي در موجود یهاسازمان ،كرديرو

 یهاژوهشپ. دهدیم ارائه را یاجتماع یريپذ تیمسئول به نينو یكرديرو ،حاضر پژوهش
 توانیم اما ،اندپرداخته سازمان عملكرد و یاجتماع یريپذ تیمسئول نیب ةرابط یبررس به یاریبس

 به صرف توجه .شودیمن محقق یريپذ تیمسئول ،خاص یهامؤلفه و هاسمیمكان وجود بدون گفت
 تیماه گرفتندهيناد به سازمان، عملكرد بر گذارریتأث یعامل عنوان به یاجتماع یريپذ تیمسئول
 کسب راه ،یاجتماع یريپذ تیمسئول ،طرف کي از. شودیم منجر یاجتماع یريپذ تیمسئول
 و هاتيمورأم از یئجز ،گريد یطرف از و است سازمان اتیح ادامة یبرا یعامل عنوان به تیمشروع
 انجام از سازمان ۀزیانگ که دادند نشان( 2005) لیه و اولسن كریب .رودیم شماربه سازمان اهداف
 یریتأث سود، ۀزیانگ یدارا یهاشرکت درخور یهاتیفعال. است مهم یعامل ،یاجتماع یهاتیفعال
 ،یاجتماع یريپذ تیمسئول ،حاضر پژوهش در. دارد کنندگان مصرف تین و نگرش و ديعقا بر یمنف
 ،طیمح. است جامعه در توسعه تحقق و طیمح ینهاد یتقاضاها با برخورد در فعاالنه یكرديرو
 ارائه د،کن رفتار چگونه نكهيا و باشد داشته شباهت آن به ديبا سازمان آنچه از یمشخص دگاهيد
 باشد جامعه ةتوسع ديبا آنها یاصل هدف. شوندیم محسوب جامعه عضو هاسازمان نیهمچن. دهد یم
 ،1شهروندسازمان .است افتهيتوسعه یاجامعه داشتن یبرا یراه ،ريپذتیمسئول یهاسازمان داشتن و

 .است یدیتقل و یهنجار ،یاجبار یتقاضاها برابر در سازمان املک یريپذ تیمسئول انگریب ،1شهروند
 به ،سازمان یهاتیقابل با سهيمقا در یريپذ تیمسئول گفت توانیم قیتحق جينتا به توجه با .است

 یاجتماع یريپذ تیمسئول دنبال به که يیهازمانسا. رديپذیم ریتأث صنعت ساختار از یشتریب زانیم
 . کنندیم دنبال را یاجتماع یهاثاقیم و هنجارها و دارند یسازمانونبر نگاه ،هستند
 

 یتیریمد یهاشنهادیپ
 یاجتماع یریپذ تیمسئول و صنعت ساختار

 فاصلة کاهش یبرا ها شرکت. ابدي یم شيافزا یرقابت تعادل به لیم ،رقابت سطح شيافزا با

                                                           
1. Citizen organization 
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 ینوع ،بیترتنيبد. کنند یم یالگوبردار آنها موفق یها راهبرد از موفق، یرقبا با خود یراهبرد
 بر ها سازمان یاجتماع و یاقتصاد متقابل روابط ،گريد طرف از. شود یم جاديا یرقابت یهمگون

 شنهادیپ ريز یراهكارها ، شرکت یريپذ تیمسئول شيافزا منظوربه. ديافزا یم یهمگون نيا زانیم
 -برنده كرديرو توسعة د،يجد یرقبا ورود موانع کاهش قيطر از رقابت سطح شيافزا: شود یم

 ینهاد یفشارها شيافزا قيطر از یاجتماع تیمشروع تیاهم شيافزا ،یاجتماع مسائل در برنده
  .صنعت سطح در یاجتماع یريپذ تیمسئول یحام فرهنگ جاديا و
 

 یاجتماع یریپذ تیمسئول و یسازمان تیقابل

 ها سازمان یاجتماع و یاقتصاد عملكرد در کنندهنییتع ینقش ،سازمان یها تیقابل و ها یتوانمند
 یريپذ تیمسئول بر را ریتأث نيشتریب ،یسودآور تیقابل ،یسازمان یها تیبلقا انیم در .دارند

 بهبود یبرا. ابدي یم شيافزا جامعه توسعة در سازمان يیتوانا ،یسودآور شيافزا با. دارد یاجتماع
 عملكرد بهبود یراستا در ها زمانسا شود یم شنهادیپ سازمان یاجتماع یريپذ تیمسئول ابعاد

 . کنند تالش ،سازمان یاقتصاد عملكرد بهبود جهت در یاصل هدف عنوان به ،یاجتماع
 رايز ؛ستین یريپذ تیمسئول نبود اي یريپذ تیمسئول انگریب ،خاص صنعت کي در تیفعال
 ؛گذارد یم ریتأث یاجتماع یريپذ تیمسئول بر که دارد وجود یاریبس یرونیب و یدرون عوامل
 در فعال یها شرکت یبعض یبرا مناسب زيتما راهبرد کي یاجتماع یريپذ تیمسئول ،نيبنابرا
 .است یريپذ تیمسئول نيیپا سطح یدارا عيصنا

 نظر از که یاجتماع یريپذ تیمسئول خاص یها تیفعال در یریدرگ ان،نفع یذ یتئور براساس
 ها، تیفعال نيا بدون رايز ؛است سودمند سازمان یبرا شوند، یم قلمداد مهم ،یمال ریغ اننفع یذ
 .کنند نظر صرف سازمان از تيحما از است ممكن اننفع یذ نيا

 

 یآت یهاوهشپژ یبرا ییهاشنهادیپ
 منجر پژوهش یمارآ جامعة شدنمحدود به ،یبورس ریغ یها شرکت یها داده به نداشتنیدسترس

 .شود انجام شيمایپ ابزار با و یبورس ریغ یهاشرکت در قیتحق نيا شودیم شنهادیپ. شد
 یعاجتما یريپذ تیمسئول بر صنعت ساختار ابعاد یعضب ریتأث یبررس به ،حاضر پژوهش در
 مانند یاجتماع یهامؤلفه ةرابط یبررس به ،یآت یهاپژوهش در شودیم شنهادیپ .میپرداخت
 . شود پرداخته یاجتماع یريپذ تیمسئول با فرهنگ
 از. رديپذ انجام یتر عیوس یزمان ۀباز در و شتریب ةنمون تعداد با حاضر قیتحق شود یم شنهادیپ

 ریتأث توان یم سالهچند یزمان ۀباز اتخاذ با هم و ابدي یم شيافزا ها افتهي اعتبار هم ،قيطر نيا
 .دیسنج را یريپذ تیمسئول زانیم بر یاقتصاد یها چرخه
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