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  چکیده
شام  ییغذا یعشرکت در شرکت صنا یبر عملکرد مال یاجتماع پذیرییتمسئول یرتأث یپژوهش به منظور بررس ینا

محصوالت  یفیتشامل پنج بخش روابط کارکنان، ک یاجتماع پذیرییتانجام شد، که در آن مسئول یرازشام ش

قرار گرفت.  یابیمورد ارز سشنامهپر یلهوساست و به یجنتا یرو سا یطیمح یجنتا ی،شرکت، ارتباطات اجتماع

 یرازشام شام ش ییغذا یعو کارشناسان شرکت صنا یرانمد یهکه کل ینمونه از جامعه آمار 108 ینپرسشنامه ب

 یقتحق یاتفرض یبود. جهت پاسخ به سؤاالت و بررس یاز نوع همبستگ یفیتوص یقشد. روش تحق یعتوز باشد،یم

( PLS) یبه روش حداقل مربعات جزئ یرمس یلو تحل یمعادالت ساختار سیاز روش برر Smart-PLSافزار با نرم

تنها سه بعد )روابط کارکنان  یاجتماع پذیرییتابعاد مسئول ینپژوهش نشان داد که در ب یج. نتایداستفاده گرد

 یجاست. نتا دارییمثبت و معن یرتأث یشرکت دارا ی( بر عملکرد مالیجنتا یرمحصوالت شرکت و سا یفیتشرکت، ک

که  دهدینشان م ینهمچن یج. نتاکندینم یدرا تائ یشرکت بر عملکرد مال یطیمح یجنتا داریمعن یرپژوهش تأث ینا

 .باشدیم دارییو معن یمنف یرتأث یدارا یشرکت بر عملکرد مال یارتباطات اجتماع

 

 ییغذا یعشرکت، شرکت صنا یشرکت، عملکرد مال یارتباطات اجتماع ی،اجتماع پذیرییتمسئول واژگان کلیدی:

 یرازم ششام شا
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Abstract  

 

This study addresses The effect of social responsibility on corporate financial 

performance in Sham Sham Food Industries in Shiraz. Where social 

responsibility into five categories of Employee relations, quality products, 

social relations, environmental results and Diverse results And was evaluated 

by questionnaire. The population were distributed of the research 

questionnaire among 108 people who are all managers and employees Sham 

Sham Food Industries in Shiraz. The research method was descriptive and 

correlational. To answer the research questions and hypotheses by Smart-PLS 

Software, the structural equations method and path analysis with partial least 

squares (PLS) method were used. The results showed that among the three 

dimensions of corporate social responsibility (Employee relations, quality 

products, and Diverse results) are positive and significant impact on corporate 

financial performance. The results significant impact on the company's 

financial performance does not endorse environmental results. The results also 

show that social relationships have a negative impact on financial performance 

is significant.  

 

Keywords: Social Responsibility, Social Relations, Financial Performance, 

Sham Sham Food Industries in Shiraz                    
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 مقدمه -1

 ندهیو سرعت فزا ی، توسعه تکنولوژشدنیجهان ریمتأثر از عوامل متعدد نظ دهیچیو پ یرقابت تیوضع کیها در ، بنگاه21انداز قرن در چشم

 ملمتفاوت از قبل ع دیخود با شرفتیبقاء و پ یها برابنگاه د،یانداز جدچشم نیاند. در چهارچوب اقرار گرفته دیجد یهایانتشار تکنولوژ

درک روشن از  ازمندیکه خود ن رندیرقابت را بکار گ دیباشند و اشکال جد یرقابت تیمز دیبه دنبال منابع جد دیها بابنگاه ژهیوکنند. به

 تیانبوه و ظرف دیشدن اقتصاد، تول یبه جهان توانیمسلم جهان امروز م یهایژگیراستا از و نی. در اباشندیرقابت م یهاییایو پو تیماه

 انگریب نی( ا1393، ارمندئیارتباطات و دانش زادوولد اشاره کرد ) ییزمان، انبوه اطالعات و کارا یاکثر بازارها، رقابت بر مبنا درمازاد 

 نیر چند. (Porter, 1974) هاستها و سازمانشرکت یفرا رو طیمح ییایروز افزون بازارها و پو یدگیچیو پ یجهان یبازارها یکپارچگی

مربوطه  اتیبه ادب ی؟ با نگاه ستیامروز چ یرقابت یایها در دنسازمان تیقابل طرح است که راز و بقاء و موفق یاساس یهاروال نیا ییضاف

 معنا که نیبه ا میابییدرم داریپا یرقابت تی، حفظ و تداوم مز جادیها را در اپاسخ سؤال کیاستراتژ تیریمتخصصان مد اتینظر یو بررس

 یطیمح نیمصون ماندن از امواج سهمگ یها برامعتقدند سازمان (Barney, 1999; Porter, 1974; Rumelt, 2003)نظران صاحب

 ندارند. داریپا یرقابت تیجز سبک و تداوم مز یاچاره یبا الزامات رقابت یسازگار زیو ن
یو رقبا نم دینمایها مسازمان ریتر از ساموفق اریازمان را بسس یرقابت طیمح کیاز عوامل است که در  یبیترک ایعامل،  یرقابت تیمز

 یالگو قیاست که از طر شیسازمان در برابر رقبا کی رینظیب تیموقع یرقابت تیمز. (Barney, 1999)کنند  دیاز آن تقل یراحتبه توانند

در منابع  یرقابت تیمز جادیا یسازمان عمدتاً در پ کی داریپا یرقابت تیمز. (Bettis and Hall, 2003) کندیم دایمنابع بسط پ توسعه

 یریپذتیباشند، چراکه مسئول تفاوتیموضع ب نینسبت به ا توانندینم یامروز یهادر سازمان رانیمد نیبنابرا .گرددیآن حاصل م یداخل

 یهاوهیشرکت با ش یاجتماع یریپذتیاست که مسئول تیواقع نیا لیمطرح است و به دل تیریچالش در مد کیعنوان شرکت به یاجتماع

یم دایپ تیشرکت اهم یاجتماع یریپذتیاست که مفهوم مسئول یطیشرا نیدر چن .(Lozano, 2008) کسب و کار همراه شده است

 . گرددیو در مطالعات سازمان مطرح م کند
 یاعتراض یهاجنبش ،یردولتیغ یهابه رشد سازمانبا توجه  ریها در چند سال اخشرکت یاجتماع تیموضوع و مفهوم مسئول ،یبه طور کل

 یو اخالق یمال یهاییعام و رسوا یسهام یهاگسترش شرکت ه،یسرما یتوسعه بازارها ،یاجتماع یآگاه شیها، افزاقدرت شرکت هیعل

 یکه، واژه ی(. در حال1388 و مهردوست، ییایورها شده است )اداره شرکت یمسلط و غالب در فضا میپارادا به لیبزرگ، تبد یهاشرکت

دهه، همگام با توسعه  نیمفهوم در طول چند نیکه ا دهدینشان م ینظر اتی، ادبرسدیبه نظر م دیشرکت نسبتاً جد یاجتماع تیمسئول

   (.1386 ،یدری)خضرح است افتهی ملکسب و کار تکا طیو مح یاسیس ،یاجتماع
شرکت بر  یاجتماع تیابعاد مختلف مسئول یمؤثر است و همه یشرکت بر عملکرد مال یاجتماع تیابعاد مختلف مسئول نکهیبا توجه به ا

به احتمال زیاد  ریناپذتیو مسئول یرقانونیهای غشرکت .(Yuhei and Seoki, 2011)مثبت دارد  ریتأث ندهیمدت و آکوتاه یسودده

ندارند. زیرا به خاطر خصومت با بسیاری از قوانین ایالتی و  ها درآمدزاییسودآوری زیادی نیستند خصوصاً در درازمدت این شرکت یدارا

 ییها(. فروشگاه1384 دوار،ی)ام ها مجبورند وقت و احتماالً هزینه زیادی را برای امور رسیدگی به شکایات و دادگاهی صرف کننددولتی آن

 یو وفادار تیسطح رضا شیها موجب افزاامهبرن نیا شیافزا قی، از طراندرفتهیشرکت را پذ یاجتماع تیسئولم یهاکه برنامه

 یمثبت قو ری، تأث(Anna et al, 2012) یبرند جهان ژهیمثبت بر ارزش و ری(، تأثShruti and ulie, 2008) اندکنندگانشان شدهمصرف

 یلیو خل یبک)مش یاجتماع تیو مسئول یفرهنگ سازمان نیب یداریمثبت و معن یهمبستگ .(Maden et al, 2012) بر شهرت شرکت

 یاجتماع یریپذتیشناخت عوامل مرتبط با مسئول نیبنابرا ،(1387ی و همکاران، )مهلوج یبر نوآور یمیعظ ری( و تأث1389،یشجاع

 ها دارد.شرکت یبرا یادیز اریبس تیشرکت اهم
است که  نیبر ا یپژوهش سع نیدر ا، عملکرد مالی شرکتشرکت در ارتباط با  یاجتماع یریپذتیمسئول یباال تیتوجه به ارزش و اهم با

صورت گرفته  یاجتماع یریپذتیمسئول نهیدر زم یشود. تاکنون مطالعات یبررس عملکرد مالی شرکت بر یاجتماع یریپذتیمسئول ریتأث

بر عملکرد  یعاجتما یریپذتیمسئول ریتأث زانیم یجامع در داخل و در خارج از کشور در مورد بررس یقین همه متأسفانه تحقیاست، با ا

عملکرد بر  یاجتماع یریپذتیمسئول آیا است که نیبر ا یخأل در پژوهش حاضر سع نیرفع ا یبرا نیانجام نگرفته است. بنابرا مالی شرکت

 دارد؟ ریتأثدر شرکت صنایع غذایی شام شام شیراز شرکت  یمال
 :خالصه نمود ریتوان به صورت ز یپژوهش را م نیا بدین منظور فرضیات

 ی دارد.داریمعن ریشرکت تأث یروابط کارکنان شرکت بر عملکرد مال: 1ضیه فر
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 ی دارد.داریمعن ریشرکت تأث یمحصوالت شرکت بر عملکرد مال تیفیک :2فرضیه 

 ی دارد.داریمعن ریتأثعملکرد مالی شرکت شرکت بر  یارتباطات اجتماع :3فرضیه 

 ی دارد.داریمعن ریتأث عملکرد مالی شرکتشرکت بر  یطیمح جینتا :4فرضیه 

 .دارد یداریمعن ریتأث شرکت مالی عملکرد بر شرکت گوناگون نتایج :5فرضیه 

 یفیتک ،مدل، روابط کارکنان شرکت نی. در اشده استاستفاده  آمده است، 1که در شکل  یفوق از مدل مفهوم فرضیات یبررس یبرا

ی اجتماع پذیرییتمسئول یهاگوناگون شرکت بعنوان مولفه یجنتا و رکتش یطیمح یجنتا ،شرکت یارتباطات اجتماع ،محصوالت شرکت

 شوند. یمورد اشاره قرار گرفته مشرکت 

 

 ی تحقیق : مدل مفهوم 1شکل 
 

 مبانی نظری -2

 مسئولیت اجتماعی شرکت  -2-1
ورد و کارنیج شروع به ایجاد شکل گیری موضوع مسئولیت اجتماعی به دهه های آغازین قرن بیستم و هنگامی که شرکت هایی چون ف

میالدی مورد  60و 50مؤسسات غیره انتفاعی در جهت توسعه اجتماع نمودند باز می گردد. مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دهه های 

در  توجه بیشتری واقع گردید هنگامی که شرکت ها به سواالتی در زمینه نقش خود در جامعه مواجه شدند و چندین تئوری در این زمینه

 .(Clark, 2000) این دهه ارائه گردید.

. در دهه ی شصت میالدی اولین (Carroll, 1999) تعاریف اولیه ی مسئولیت اجتماعی شرکتی به دهه ی پنجاه میالدی باز می گردد

دریک و مک گوییر کوشش ها برای ارائه یک ایده و تصویر بهتر و دقیق تر شروع شد. سه محقق مربوط به موضوع در آن زمان دیویس، فر

می باشند. دیویس اولین فردی بود که به قدرت سازمان ها و مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد. او تکلیف اجتماعی شرکت را تصمیمات و 

رفتارهای بنگاه که دالیل اتخاذ آن حداقل فراتر از مرزهای سازمان می باشد تعریف کرد. شکست در باالنس و موازنه کردن قدرت و 

 –ولیت اجتماعی در نهایت می تواند به زوال بنگاه بیانجامد. فردریک تکلیف اجتماعی شرکت را وسیله ای برای بهبود رفاه اجتماعی مسئ

اقتصادی جامعه عنوان می کند، اما تحقیق جامع تر را در این زمینه مک گوییر در مقاله ای تحت عنوان تجارت جامعه انجام داد و مفهوم 

 .(Walker, 2007) ا فراتر از تعهد اقتصادی و قانونی شرکت ها دانستتعهد اجتماعی ر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

بسیاری از طرفداران مسئولیت اجتماعی شرکت ها استدالل می کنند که فعالیت های مسئولیت اجتماعی یک استاندارد اخالقی باالتر 

واند تاثیر مثبتی بر گزارش دهی مالی شرکت ها مدیران را نشان می دهند. تمایل به کار با صداقت و انجام کارهای صحیح همچنین می ت

 .(Kim et al, 2014) داشته باشد

به طور خالصه، واژه مسئولیت اجتماعی شرکت ها به ظهور یک جنبش اشاره دارد که به دنبال وارد کردن عوامل محیطی و اجتماعی در 

کرد اجتماعی و محیطی در کنار ابعاد اقتصادی است به تصمیمات تجاری شرکت ها، استراتژی تجاری و حسابداری با هدف افزایش عمل

  .(Mc Kinley, 2008) گونه ای که برای واحد تجاری، جامعه و محیط مفید و سودمند باشد

مسئولیت اجتماعی شرکت ها، یک مفهوم در حال نمو و تکامل است که به عنوان روشی است که شرکت دغدغه های اجتماعی، محیطی و 

در ارزش ها، فرهنگ ها، تصمیمات، استراتژی و عملیات به گونه ای شفاف برای پاسخگویی یکپارچه نموده و در نتیجه،  اقتصادی شان را

 .(Turker, 2009) رویه های بهتر برای شرکت، ایجاد رفاه و بهبود جامعه تدوین نمایند

ها می باشند که منعکس کننده ارزش های اخالقی،  بسیاری از تعاریف مسئولیت اجتماعی متمرکز بر مفهوم اقدامات داوطلبانه شرکت

 .(Kim et al, 2014) الزامات قانونی، و هدف آن ها بهبود شرایط اجتماعی و یا زیست محیطی می باشد

تالشهای افراد آکادمیک و حرفه ای برای دستیابی به یک تعریف رضایت بخش و قابل قبول ناکام بوده است و هنوز هیچگونه توافق 

روی تعریف مسئولیت اجتماعی شرکت ها وجود ندارد. تعریف جامع مسئولیت اجتماعی شرکت ها ناممکن به نظر می رسد، زیرا  مشخصی

مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای هر یک از شرکت ها دارای معانی متفاوتی بستگی به سطح توسعه، آگاهی و جاه طلبی آنان دارد. علی 

لیت اجتماعی شرکت ها، مسئولیت اجتماعی شرکت ها یک مفهوم وسیع و پیچیده در حال تکامل مستمر رغم، ادبیات نسبتا قوی از مسئو

است که نگرش ها و ایده های متنوعی را در بر می گیرد و دامنه و مرزهای مفهومی آن در عمل به دلیل فقدان تعریف قوی و جامع 

تعریف پذیرفته شده عمومی واحد از مسئولیت اجتماعی شرکت ها وجود  عملیاتی بسیار مورد بحث و مناقشه می باشد و تا کنون، هیچ

 .(Godfrey and Hatch, 2007) ندارد یا ارائه نشده است

 دارای ابعاد زیر می باشد. (2011) سیوکی و مسولیت پذیری اجتماعی شرکت، با توجه به مدل ارائه شده توسط یوهی

روابط اجتماعی باالی  ،دهدیم ی و ایمنی کارکنان خودسالمتچون اهمیتی که شرکت بهعواملی همبه که در آن : روابط کارکنان شرکت

 .میپردازیمکارکنان شرکت، منافع بازنشستگی زیاد برای کارکنان شرکت و سهیم کردن کارکنان در منافع مالی شرکت 

برای  شرکتمحصوالت  یی کیفیتشرکت، منافع اقتصادی باالمحصوالت : عواملی همچون کیفیت کلی محصوالت شرکت کیفیت

 .ردیگیمدر آن مورد بررسی قرار  شرکتمحصوالت  ، نوآوری باالی کیفیتکنندگانمصرف

در  وپرورشآموزشخیریه، کمک به  مؤسساتگرفتن مبالغی برای  در نظر عواملی همچونبه که در آن ارتباطات اجتماعی شرکت: 

 .شودیمپرداخته  بهبود کیفیت زندگی افراد جامعهو  در جامعه در جهت رفع بیکاری ییهاتیفعالجامعه، انجام 

یی برای هابرنامهی پاک در انجام فرایندهای کاری، اجرای هایانرژاستفاده از  عواملی همچونبه که در آن نتایج محیطی شرکت: 

 .ردیگیمورد بررسی قرار ی مختنیدوررو استفاده مجدد از مواد محیطی  یهابیآسجلوگیری از آلودگی، اهمیت دادن به 

ی مختلف را هاتیاقلی زنان و ریکارگبهی مختلف را در مشاغل شرکت، هاتیاقلاستخدام زنان و  عواملی همچون: شرکت گوناگون نتایج

 . ردیگیمی مدیریتی، استخدام افراد معلول و ناتوان در شرکت و .... در آن مورد بررسی قرار هاپستدر 

 

 شرکت عملکرد مالی -2-2

 تعریفی در شود. می اطالق آنها انجام از حاصل نتایج و سازمانی های فعالیت و وظایف ها، مأموریت انجام چگونگی به سازمانی، عملکرد

 به سازمان که هایی مسئولیت انجام و آنها از رفتن فراتر یا اجتماعی و سازمانی اهداف به یابی دست از است عبارت سازمانی عملکرد دیگر،

 حصول فرایند از است عبارت عملکرد، سنجش (،1990) 1همکاران و نانی زعم به .( Baldry andAmaratunga ,2002) دارد دهعه

 سنجش از خود تعریف در (2002) 2مولین شود. منجر می اهداف تحقق به که کند دنبال را هایی راهبرد سازمان یک اینکه از اطمینان

                                                           
1 . Nani et al 

2 . Moolin et al 
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 و مشتریان برای آنها آفرینی ارزش و ها سازمان مدیریت چگونگی یابی ارزش دارد: تأکید آفرینی ارزش و مدیریت چگونگی بر عملکرد،

 دارای رویکرد دو هر و ذهنی و عینی دارد: وجود عمده رویکرد دو عملکرد، سنجش (. در2002بالدری،  و )آماراتونگا وران دیگر بهره

 هستند مالی های داده به محدود پوششی، قلمرو نظر از اما واقعی هستند؛ ربیشت عینی، های مقیاس هستند. خود خاص معایب و محاسن

 سازمان اثربخشی از غنی توصیفی اما هستند؛ گرا واقع کمتر ذهنی، های مقیاس دیگر، سوی از کنند. نمی تبیین را سازمانی ابعاد دیگر و

 Allen et) گیرند قرار مقایسه مورد مختلف صنایع در ها مانساز از وسیعی ی دامنه که دهند می اجازه ها مقیاس این کنند. می ارایه

al, 2008).  

 سرمایۀ مدیریت ها، موجودی مدیریت تولید، عوامل همکاری و هماهنگی :جمله از است، مختلفی عوامل تأثیر تحت هاشرکت مالی عملکرد

 تمرکز از طرفی. شود می منجر شرکت مالی عملکرد ودبهب به ذکر شده، موارد تمامی .فروش و بازاریابی هایهزینه کاهش و گردش در

 در توانند می عمده، مشتریان دادن با مشارکت هستند، برخوردار مشتری تمرکز از که هاییدارد؛ شرکت مثبت تأثیر عوامل، این بر مشتری

 و تسهیم تولید هایهماهنگی همچنین .(Patatoukas, 2012) داشته باشند مؤثری و ساده تولید و کنند ایجاد تولید، هماهنگی

 مالی عملکرد و شده هانگهداری موجودی عمدة هایهزینه در جوییصرفه و مدیریت موجودیها بهبود سبب تأمین، زنجیرة در اطالعات،

  .(Shore and Venkatachalam, 2003) بهبود میبخشد را شرکت

 مانند مالی غیر نواحی در با تغییرات صنایع ،1980 یدهه از اما اند؛ داده عهتوس مالی عملکرد ارزیابی برای را زیادی های نظام ها، سازمان

شدند. در این سالها آنچه که برای سازمان ها از اهمیت باالیی برخوردار گشته مباحث مربوط به  می تحریک مشتری رضایت یا کیفیت

ن پژوهش به بررسی این مبحث پرداخته می شود که تاثیرگذاری اخالقیات در کار و مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد. بنابراین در ای

 مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی شرکت چگونه است؟

 

 روش تحقیق  -3
های مورد نیاز و از نظر روش شناسی این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. تحقیق حاضر بر اساس چگونگی بدست آوردن داده

ی تحقیقات توصیفی قرار دارد. این پژوهش از حیث نوع کاربردی و از حیث تحقیقات با توجه به هدف آنها، در زمرهاز نظر طبقه بندی 

 پیمایشی است. -روش توصیفی

در این پژوهش به جهت تدوین مبانی، تعاریف و مفاهیم نظری از منابع کتابخانه مشتمل براسناد، کتب و مقاالت علمی موجود استفاده 

 ن به جهت جمع آوری داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیات تحقیق از دو پرسشنامه معتبر استفاده گردید. پرسشنامهشده همچنی

دهندگان و از پاسخطراحی و تدوین شده است، ( 2011) سال در و سیوکی یوهی و توسط سؤال داشت 19 اجتماعی پذیرییتمسئول

باشد و توسط یسؤال م 6 عملکرد مالی شرکت نیز شامل د. پرسشنامهسؤال اعالم دارن خواسته شده بود که نظراتشان را نسبت به هر

 است. شده تدوین طراحی و (2014) 3همکاران و قرانفله

پرسشنامه این تحقیق به جهت روایی محتوا در معرض قضاوت چند تن از خبرگان و اساتید مدیریت مشغول به کار در دانشگاه ها قرار 

عدد  30آن حدود  صوری  ییباالتر و قابل قبول بودن روا نانیبه جهت اطمنجام برخی اصالحات و اخذ تائید از آن اساتید گرفت و پس از ا

بار ترجمه  نیپاسخ دهندگان مقدور نبود و پس از چند یاز سواالت برا یو در ابتدا درک تعداد دیگرد عیتوز یپرسشنامه در جامعه آمار

از روایی صوری کافی برخوردار گردید و نهایتا از پرسشنامه مورد توافق به عنوان ابزار واالت، پرسشنامه از س یروان متن و حذف تعداد

 جمع آوری داده ها استفاده شد.

ها محدود و تعداد آن یقو جامعه تحق باشدیم یرازشام شام ش ییغذا یعو کارشناسان شرکت صنا یرانمد جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه

ی انجام نشد و پرسشنامه پژوهش به صورت سرشماری ریگنمونهبا توجه به حجم محدود جامعه آماری و در مطالعه حاضر ت. اس نفر 108

 کامل بین کلیه اعضای جامعه آماری توزیع گردید.

 وها جدول واعان فراوانی، درصد فراوانی، جمله از آماری یهاشاخص انواع از شده یآورجمع یهاداده توصیف برای حاضر پژوهش در

به جهت بررسی فرضیات تحقیق از روش بررسی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر به روش  استنباطی آمار بخش در. شد استفاده نمودارها

                                                           
3 . Qrunfleh et al 
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در بخش آمار  SPSSو  Excelی رایج آماری مانند افزارهانرم( استفاده خواهد شد. در بخش آمار توصیفی از PLSحداقل مربعات جزئی )

 استفاده شد. Smart-PLS افزارنرماطی از استنب

 

  یافته ها -4

آزمون فرضیات و صحت مدل ، جهت PLSسازی معادالت ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار در این پژوهش از مدل
الت سااختاری همچاون لیازرل و    های مشابه معااد پی ال اس نگرشی مبتنی بر واریانس است که در مقایسه با تکنیک. استفاده شده است

مزیت اصلی آن در این است که این نوع مدل سازی نسبت به لیازرل باه     .(Liljander et al, 2009) آموس نیاز به شروط کمتری دارد
و هاا  همچنین به عنوان متدی قدرتمند در شرایطی که تعداد نموناه  .(Wixom and Watson, 2001) تعداد کمتری از نمونه نیاز دارد

مدل سازی پی ال اس در  .(Hair et al, 2010)نامعین باشد مطرح می شود  تواندگیری محدود است و توزیع متغیرها میهای اندازهآیتم
های روایی و پایایی و تحلیل عامل تائیدی بررسی شود گیری بایستی از طریق تحلیلدو مرحله انجام می شود. در اولین مرحله، مدل اندازه

 ,Hulland)هاای بارازش مادل بررسای شاود      برآورد مسیر بین متغیرها و تعیین شااخص  ین مرحله، مدل ساختاری به وسیلهو در دوم

1999).  

 
 4گیریمرحله اول: مدل اندازه -4-1
 .گیری استگیری، مربوط به بررسی روایی و پایایی ابزارهای اندازههمون مدل انداززآ

 
 روایی  -4-1-1

استفاده شد که نتایج این معیار بارای   6)پایایی مرکب( CRو  5)میانگین واریانس استخراج شده( AVEی همگرا از معیار برای ارزیابی روای
دو شارط   5/0و میانگین واریانس باالتر از  7/0( نشان داده شده است. پایایی مرکب باالتر از 1ابعاد شش متغیر پژوهش در جدول شماره )

( مشخص است 1(. همان گونه که از جدول شماره )2009باشد )چینگ لین و چی هوانگ، ها میمبستگی سازهالزم برای اعتبار همگرا و ه
باشد و این مطلب مؤید این امر است که روایی می 5/0و مقادیر مربوط به میانگین واریانس باالتر از  7/0کلیه مقادیر پایایی مرکب باالتر از 

 بول است. همگرای پرسشنامه حاضر در حد قابل ق
 

 های پژوهش: نتایج میانگین واریانس استخراج شده سازه1جدول
 متغیر                          

 
    

 معیار

FM EMR QS SR ER DR 

AVE 6340/0 6008/0 6556/0 5535/0 8604/0 7254/0 

CR 8443/0 8658/0 8374/0 8821/0 8909/0 7150/0 
 

خدمات یا کیفیت  ارائه = کیفیتQS :Quality of services(، )بط کارکنان= رواEMR :Employee relations)توضیحات: 
 DR :Diverse(، )محیطی = نتایجER :Environmental Results(، )= ارتباطات اجتماعیSR :social relations(، )محصوالت

resultsنتایج گوناگون =( ،)FM :Financial performanceمالی = عملکرد) 
 
 

شود. این کاار از طریاق   های دیگر در مدل مقایسه میهای سازههای یک سازه با شاخصسمت روایی واگرا، میزان تفاوت میان شاخصدر ق

                                                           
4. Measurement model. 

5. Average Variance Extracted. 

6. Composite Reliability. 
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گردد. برای این کار باید یاک مااتریس تشاکیل داد کاه     ها محاسبه میهر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه AVEمقایسه جذر 
هاای  هر سازه است و مقادیر پایین قطر اصلی، ضرایب همبستگی میان هر ساازه باا ساازه    AVEذر ضرایب مقادیر قطر اصلی، ماتریس ج

هر سازه  AVE( مشخص است، جذر 2همانطور که از جدول شماره ) .( نشان داده شده است2دیگر است. این ماتریس در جدول شماره )
 ها است.ت که این مطلب حاکی از قابل قبول بودن روایی واگرای سازههای دیگر بیشتر شده اساز ضرایب همبستگی آن سازه با سازه

 
 
 
 

 ها )روایی واگرا(با ضرایب همبستگی سازه AVE: ماتریس مقایسه جذر2جدول 

 
FM EMR QS SR ER DR 

FM 0/7962 
  

   

EMR 5520/0  0/7751 
 

   

QS 4511/0  6014/0  0/8096    

SR 6267/0  6144/0  6001/0  0/7439   

ER 6445/0  6762/0  4852/0  6157/0  0/9275  

DR 7174/0  6388/0  5568/0  6039/0  3960/0  0/8517 
 
 
 پایایی -4-1-2

ناماه  ارائه شده است و مؤید پایایی مناساب پرساش   3که در جدول شماره  7نامه عالوه بر ضریب آلفای کرونباخبرای بررسی پایایی پرسش
پایاایی   .(Rivard & Huff, 1988) شاود از پایاایی شااخص اساتفاده مای     PLSاست. در روش نیز استفاده شده  PLSاست، از روش 

شاود کاه اگار ایان     های یک سازه با آن سازه محاسبه مای شاخص نیز با سنجش بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخص
گیاری ماورد قباول    است که پایایی در مورد آن مدل انادازه  ، مؤید این مطلب(Hulland, 1999) شود 6/0مقدار برابر یا بیشتر از مقدار 

هاای  توان آن سوال را از مدل و تجزیاه و تحلیال  شود، می 6/0است. ولی اگر مقدار بار عاملی میان یک سؤال و بعد مربوطه کمتر از مقدار 
 6/0هاا و ساؤاالت بیشاتر از    ملی میان ساازه تمامی مقادیر بارهای عا، شود( مشاهده می2بعدی حذف نمود. همانطور که در شکل شماره )

 دهد. است که همبستگی باالیی را نشان می
 

 کرونباخ یآلفا یبضر: 3جدول 
 

 
 

 

                                                           
7.  Cronbachs Alpha 

 FM EMR QS SR ER DR های پژوهشسازه

 8239/0 8526/0 8543/0 8667/0 8115/0 8468/0 ضریب آلفای کرونباخ
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 .ایب مسیر و بارهای عاملی(ضر)مدل آزمون شده پژوهش  -افزار: خروجی نرم2شکل 

 
 
 و آزمون فرضیه ها 8مدل ساختاری: مرحله دوم -4-2
هاای پاژوهش، از   برای تأییاد فرضایه   .حقیق و اثر متغیرهای پنهان بر یکدیگر مربوط استتمون فرضیات زمون الگوی ساختاری که به آزآ

در  tوقتی مقاادیر  (. 3دهد )شکل را نشان می tضرایب  استفاده شد که خروجی حاصل Smart PLSنرم افزار  Bootstrappingفرمان 
 . های پژوهش استبیانگر معنادار بودن پارامتر مربوطه و متعاقباً تأیید فرضیهباشند،   -96/1+ و کمتر از 96/1بازه بیشتر از 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 .Structural model 
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 tضرایب -افزار: خروجی نرم3شکل 
 

 
 سنجش شکل دهنده هایهای ارزیابی مدلروش -4-3

کند چند درصد از واریانس یک ( بررسی می2Rباشد. ضریب تعیین )( می2R) های شکل دهنده، ضریب تعیینهای ارزیابی مدلیکی از راه
(. بنابراین طبیعی است که این مقدار برای متغیار مساتقل   2شود )شکل متغیر وابسته توسط متغیر)های( مستقل تبیین و توضیح داده می

باشد و برای متغیر وابسته مقدار بیشتر از صفر باشد. هر چه این میزان بیشتر باشد ضریب تأثیر متغیرهای مستقل بر داری برابر صفر میمق
 اجتمااعی، نتاایج   کارکناان، کیفیات محصاوالت، ارتباطاات     توان گفت که ابعاد رواباط باشد. بنا بر ضریب تعیین مدل میوابسته بیشتر می
و  33/0، 19/0را توضایح دهناد؛ محققاین ساه مقادار     متغیر عملکرد مالی شرکت از واریانس  659/0گوناگون توانسته اند  محیطی و نتایج

معرفی نموده اند. بر این اساس میتاوان نتیجاه گرفات کاه مادل از       2Rرا به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  67/0
تواند شامل دیگر عوامل تاثیر گاذار  باشد و میباشد مقدار باقیمانده مربوط به خطای پیش بینی میقابلیت پیش بینی مناسبی برخوردار می

 باشند.عملکرد مالی شرکت بر 
 
 پاسخ به فرضیات پژوهش  -4-4

 دارد. دارییمعن یرشرکت تأث یروابط کارکنان شرکت بر عملکرد مالفرضیه اول: 
 بار  شارکت  کارکناان  ، بعاد رواباط  (4( و جدول شماره )3و )( 2شکل شماره ) در tیر و آماره با توجه به نتایج به دست آمده از ضریب مس

باا توجاه باه ضاریب مسایر       قرار گرفته اسات(.  96/1تا مثبت  96/1خارج از بازه منفی  tتأثیر معناداری دارد )آماره  شرکت مالی عملکرد
باشد، زیرا ضریب مسیر باه دسات آماده مثبات     و معنادار میمثبت  شرکت مالی عملکرد بر شرکت کارکنان روابطیر بعد تأثتوان گفت می
 یابد.یمکاهش  شرکت مالی عملکردافزایش و با افت آن در سازمان،  شرکت مالی عملکرد ،شرکت کارکنان روابطباشد. بنابراین با بهبود می

   
 .دارد دارییمعن یرشرکت تأث یمحصوالت بر عملکرد مال یفیتکفرضیه دوم: 

 ماالی  عملکرد بر بعد کیفیت محصوالت ،(4( و جدول شماره )3( و )2شکل شماره ) در tطبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره 
یر تاأث توان گفت قرار گرفته است(. با توجه به ضریب مسیر می 96/1تا مثبت  96/1خارج از بازه منفی  tتأثیر معناداری دارد )آماره  شرکت

کیفیات  باشد. بنابراین با بهباود  باشد، زیرا ضریب مسیر به دست آمده مثبت میو معنادار میمثبت  مالی عملکرد بر حصوالتکیفیت مبعد 
  یابد.یمکاهش  شرکت مالی افزایش و با افت آن در سازمان، عملکرد شرکت مالی عملکرد ،محصوالت

   
 دارد. دارییمعن یرأثشرکت ت یشرکت بر عملکرد مال یارتباطات اجتماع فرضیه سوم:

شارکت بار    یبعاد ارتباطاات اجتمااع    ،(4( و جادول شاماره )  3و )( 2شکل شماره ) در tطبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره 
گفت  انتویم یرمس یبقرار گرفته است(. با توجه به ضر 96/1تا مثبت  96/1 یخارج از بازه منف tدارد )آماره  یمعنادار یرتأث یعملکرد مال

باا   ین. بناابرا باشاد یم فیبه دست آمده من یرمس یبضر یراز باشد،یو معنادار م یمنف یشرکت بر عملکرد مال یبعد ارتباطات اجتماع یرتأث
 .   یابدیم یششرکت افزا یشرکت کاهش و با افت آن در سازمان، عملکرد مال یعملکرد مال ی،ارتباطات اجتماع یشافزا
 

 دارد. دارییمعن یرشرکت تأث یشرکت بر عملکرد مال یطیمح یجنتا فرضیه چهارم:

 عملکرد بر شرکت محیطی بعد نتایج ،(4( و جدول شماره )3و )( 2شکل شماره ) در tطبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره 
 قرار گرفته است(. 96/1تا مثبت  96/1درون بازه منفی  tتأثیر معناداری ندارد )آماره  مالی

 
 دارد. دارییمعن یرشرکت تأث یگوناگون شرکت بر عملکرد مال یجنتافرضیه پنجم: 
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 عملکارد  بار  شارکت  گوناگون نتایجبعد  ،(4( و جدول شماره )3و )( 2شکل شماره ) در tطبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره 
توان گفات  قرار گرفته است(. با توجه به ضریب مسیر می 96/1ا مثبت ت 96/1خارج از بازه منفی  tتأثیر معناداری دارد )آماره  شرکت مالی

باشد. بنابراین با باشد، زیرا ضریب مسیر به دست آمده مثبت میو معنادار میمثبت  شرکت مالی عملکرد بر شرکت گوناگون یر بعد نتایجتأث
   یابد.یمکاهش شرکت  مالی عملکردمان، افزایش و با افت آن در سازشرکت  مالی عملکرد شرکت، گوناگون بهبود نتایج

 
 و نتیجه فرضیات پژوهش t: اثرات مستقیم، آماره 4جدول

 هافرضیه

ضریب مسیر 

 استانداردشده

β 

 tآماره 

 

 داریمعنی
قبول یا 

 رد فرضیه

 قبول Sig<0.05 357/2 229/0 شرکت مالی عملکرد  ← شرکت کارکنان روابط

 قبول Sig<0.05 805/5 277/0 رکتش مالی عملکرد  ← کیفیت محصوالت

 قبول Sig<0.05 619/2 -114/0 شرکت مالی عملکرد  ← اجتماعی ارتباطات

 رد Sig>0.05 422/0 643/0 شرکت مالی عملکرد  ← شرکت محیطی نتایج

 قبول Sig<0.05 670/5 469/0 شرکت مالی عملکرد  ← شرکت گوناگون نتایج

 
 

 گیریبحث و نتیجه -5

ازآنجاکه  )فرضیه اول تحقیق(.ش نشان از تائید تأثیر مثبت و معنی دارد روابط کارکنان شرکت بر عملکرد مالی شرکت دارد نتایج پژوه

شود که به کارکنان استقالل و پذیری اجتماعی شرکت بعد روابط کارکنان است، بنابراین به مدیران پیشنهاد مییکی از ابعاد مهم مسئولیت

های مورد مطالعه نان بتوانند استعدادهای بالقوه خود را به فعلیت برسانند و در کار خود نوآوری داشته باشند. سازمانآزادی عمل بدهند تا آ

ها از طریق در اختیار قرار توانند با تشویق و ترغیب کارکنان در بروز کردن اطالعات تخصصی رشته تخصصی و زمینه فعالیت کاری آنمی

کننده های تفریحی و سرگرمبرای کارکنان و برنامه تسهیالت و امکانات مناسب مهم را انجام دهند. همچنین،دادن منابع اطالعاتی این 

های خانوادگی، شهروندی و همسری و پدری و های آنان و دادن اوقات فراغت الزم برای انجام دادن سایر مسئولیتبرای کارکنان و خانواده

ها شود. این عامل خود باعث ارائه خدمات دگی کاری کارکنان و از طریق آن باعث بهبود کارایی آنتواند باعث بهبود کیفیت زنمادری می

ی بهبود هابرنامههمچنین در این راستا  شود.بهتر و باکیفیت و بهبود پاسخگویی کارکنان شرکت و در نهایت افزایش عملکرد شرکت می

 نند و از آن طریق موجب افزایش رضایت کاری کارکنان خود شوند.های خود پیاده کرا در شرکتهای شغلی یژگیوابعاد 

. )فرضیه دوم تحقیق( داردداری و معنی تأثیر مثبت  عملکرد مالی شرکتبر  محصوالتکیفیت  دهد کههای این پژوهش نشان مییافته

 نواقص و خرابیاتشان به اجرا درآورند و هایی برای افزایش بهبود کیفیت تولیدشود که این شرکت برنامهدر این رابطه پیشنهاد می

ها و از طرفی این شرکت باید همگام با پیشرفت تکنولوژی حرکت کرده و تغییرات الزم را در فعالیت محصوالت خود را کاهش دهند.

همچنین  شود.یوظایف خود اعمال کنند، بنابراین استفاده از تکنولوژی جدید در باال بردن سطح کیفیت محصوالت تولیدی، توصیه م

محصوالت با  تواند موجبات بهبود فرایندها را فراهم آورد و در نهایت به تولیدها میهای مدیریت کیفیت فراگیر در این شرکتاجرای برنامه

 بینجامد. کیفیت و درخور مشتریان

گونه برداشت توان اینمی ضیه سوم تحقیق()فرداری بر عملکرد مالی شرکت دارد از آنجا که بعد ارتباطات اجتماعی تأثیر منفی و معنی

های انجام شده این مدت تأثیر منفی بر عملکرد مالی دارد ولی در بلندمدت با توجه به برگشت هزینهکرد که ارتباطات اجتماعی در کوتاه
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به  هاشرکت نجام دهند و اینهایی در جهت رفع بیکاری در جامعه افعالیتشود که این شرکت تأثیر مثبت گردد. بنابراین پیشنهاد می

شود که این بنابراین پیشنهاد میبپردازند.  جامعه در... و مهدکودک و مدرسه ایجاد معلول، افراد استخدام مانند المنفعهعام هایفعالیت

ناطق محروم کشور و وساز در مهای سالمتی و گسترش حمایت از جوامع خیریه و ایجاد ساختهایی مانند کمک به برنامهها برنامهشرکت

 ..... را به اجرا دربیاورند.

. با توجه به )فرضیه چهارم تحقیق(داری ندارد نتایج پژوهش نشان داد که نتایج محیطی شرکت بر عملکرد مالی شرکت تأثیر معنی

باید از اثرات با اهمیت ها رکتش المللی و داخلی، مدیرانزیست و افزایش روزافزون توجه به این مسئله در مجامع بیناهمیت مسائل محیط

هایش و تولید محصوالتی که آالیندگی پایینی برای محیط کارخانه در مجدد بازیافت قوانینآن آگاهی داشته باشند و با اهمیت دادن به 

 عنوانبهمحیطی  شود موجب افزایش بعدیمهایش ایجاد یتفعالیله وسبههای محیطی که یبآسکنند و همچنین تالش برای رفع ایجاد می

شود که مدیران و یمپیشنهاد همچنین در این راستا  خود گردد. پذیری اجتماعی شرکت، در شرکتمسئولیت یکی از ابعاد با اهمیت

ی سبز، تولیدات سبز و ....( هاکارخانهی  سبز  بودن ) بازاریابی سبز، هابرنامهها و یستمسمسئولین این شرکت برای رفع این مشکل به 

  ی خود اجرایی کنند.هاکارخانهرا در شرکت و  هابرنامهتوجه نمایند و این 

داری دارد بر عملکرد مالی شرکت تأثیر مثبت و معنی نتایج گوناگون شرکت دهد،های آماری نشان میگونه که نتایج پژوهشهمان

 مشاغل در را مختلف هایاقلیت و زنان استخدام مانند توانند با توجه ویژه به معیارهاییشرکت میبنابراین . )فرضیه پنجم تحقیق(

 افزایش موجبات....  و شرکت در ناتوان و معلول افراد استخدام مدیریتی، هایپست در را مختلف هایاقلیت و زنان کارگیریبه شرکت،

  .آورند فراهم شرکت را اجتماعی پذیریمسئولیت

 پذیری اجتماعی شرکتشود که مدیران مسئولیتیادگیری است، بنابراین پیشنهاد می ابلق پذیری اجتماعی شرکتمسئولیت اینکه دلیل به

 .داد قرار هامدیران و کارکنان سازمان آموزشی هایبرنامه در آموزشی مهم موضوع یک عنوانبه را

پذیری توجه بیشتر به مسئولیت شود تا باپذیری اجتماعی شرکت به مدیران این شرکت پیشنهاد میبا توجه به اهمیت ویژه مسئولیت

پذیری اجتماعی شرکت خود را فراهم های آنها موجبات بهبود مسئولیتاجتماعی شرکت و در دستور کار قرار دادن ابعاد آن و اجرای برنامه

  آورند.

 های سنتی خود کند.قشپذیری اجتماعی شرکت در صنایع، آن را جایگزین نتواند با اجرایی کردن و قانونی کردن مسئولیتدولت می

جانبه، افزایش شرکتی به دلیل توانایی آن در تقویت توسعه پایدار و همه پذیری اجتماعیمسئولیتبه  ستیبایمهمچنین دولت 

نگاه عمومی  یگذاراستیعنوان موضوعی مرتبط با حوزه سوکار بهخارجی و بهبود محیط کسب یگذارهیملی، جذب سرما یریپذرقابت

         کند.

با موضوع مسئولیت  هاشرکتی هایندگینمابرای مدیران و آموزشی  یهاکارگاهو  هاکالس ،برگزاری سمینارهابه  شودیمبه دولت پیشنهاد 

در قبال مردم و  هاشرکتی هاتیمسئول برای بهبود مسئولیت اجتماعیاجرا و تعهد به  طرح جایزه ملی ، و همچنیناجتماعی شرکت

   تواند بسیار سودمند واقع شود.اقدام نمایند که می ستیزطیمحان و ، کارکنجامعه

اند، رشد صورت داوطلبانه درگیر آنها بهکه شرکت رودیعنوان فعالیتی به شمار مطور سنتی بهها، بهمسئولیت اجتماعی شرکت کهیدرحال

ها در ها برای منظم کردن رفتار اجتماعی شرکتاز دولتگسترش مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی منجر به افزایش درخواست  ریو تأث

« نظارتی یهابرنامه»کشورهای متعددی شده است. سیاستمداران حداقل سه نوع ابزار و برنامه گروهی در موضع خود دارند. یکی از آنها 

ا در ترویج مسئولیت شرکتی چهار نوع هاست. همچنین حکومت« و متقاعدسازی هاهیتوص»و سومی، « اقتصادی یهازهیانگ»است. دیگری، 

در بسیاری از کشورهای  .اندو نقش کاتالیزور برای خود قائل کنندهلینقش هدایت کننده، نقش رهبری به وسیله الگو شدن، نقش تسه

کننده و... مایت از مصرف، در کنار تغییرات ساختار مالی، تغییر در محیط نظارتی )مثالً تصویب قانون حمیاشاهد تغییرات زیادی بودهجهان 

عنوان مثال جهانی شدن مقررات تجاری(، (، تغییر در محیط رقابتی )بهیاشبکه یها(، تغییر در ساختارهای سازمانی )مثالً ظهور سازمان

 هانیاند. همه اوکار(، و... رخ دادهمحور شدن محیط کسبتغییر در بازار سرمایه )رشد مؤسسات مالی و... (، تغییر در محیط کار )دانش

در ایران  که شودیمپیشنهاد  بنابراین .خود را ایفا کنند« یکنندگمیتنظ»تر نقش ها باید از این پس هوشمندانهدولت کهنیبر ا اندیدییتأ

 .نیز این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد
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