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  چکیده

 بـه  توجه با سازمانی عملکرد با سازمانی اجتماعی مسئولیت رابطه بررسی پژوهش این هدف

 مـواد  صـنایع  در رضـایت مشـتري   و سازمانی شهرت رقابتی، مزیت میانجی ايهریمتغ نقش

پیمایشـی محسـوب   -توصـیفی  روش از پـژوهش  این. است 94 سال در آمل شهرستان غذایی

 شهرسـتان  غـذایی  مـواد  صـنایع  يهـا  شرکتنفر از مدیران ارشد  196 راستا این در. شود یم

 ابـزار . شـدند  ي تصـادفی انتخـاب  بـردار  هنمونـ بـه روش   موردمطالعـه  نمونـه عنـوان   به آمل

ها بـر اسـاس شـیوه الگوسـازي      اي، و روش تحلیل داده نوع پرسشنامه از اطالعات گردآوري

کـه   دهند یم نشان پژوهش هاي یافته. هستمعادالت ساختاري مبتنی بر ساختار روابط خطی 

 شترین شدتیبرضایت مشتري و شهرت سازمانی از  يها سازهنسبت به  رقابتی سازه مزیت

سـازمانی در ایـن    اجتمـاعی  مسئولیت اگرچه. سازمانی برخوردار بوده است با عملکرد رابطه

شرکت ها از بیشترین شدت اثر بر میزان رضایتمندي مشتریان در مدل ساختاري برخـوردار  

و  شـرکت  عملکرد نسبتاً اندك يدر ارتقا رقابتی مزیت و اعتبار و شهرت همچنین  .بوده است

توانـد   یمـ هـاي ایـن پـژوهش     یافتـه . نقش مـؤثري دارنـد   رضایت مشتري سطح بهبود باًقامتع

سـاز عملکـرد سـازمانی در شـرایط      ینـه زمهاي قوي را به مدیران براي مدیریت عوامـل   ینشب

  .ارائه نماید سازمانی اجتماعی ي مسئولیتها شاخصرکود اقتصادي از طریق بهبود 

  

  

 مزیت رضایت مشتري، سازمانی، شهرت زمان،اس اجتماعی مسئولیت :کلیدي  کلمات
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   مقدمه

مطـرح   ییمـواد غـذا   يهـا  شرکت در ییت غذایمه امنیستم بیس) 2007(و همکاران  يبا

جهت  ییمواد غذا يها شرکتفشار بر  يبرا یدولت رانهیگ سختن ینمودند و اعمال قوان

قلمـداد نمودنـد، امـا     یکـار مـوفق   ارعمـوم مـردم    يسالم بـرا  یید محصوالت غذایتول

ا یـ در سراسر دن یید مواد غذایشرکت کوچک تول ها ونیلیمدر  ییموضوع سالمت غذا

لـذا مطالعـات   . گـردد  وفصـل  حـل  ین بهداشـت یداوطلبانه قوان يق اجرایاز طر تواند ینم

 انـد  دهیـ گرد ییات سـالمت غـذا  یوارد ادب یسازمان یت  اجتماعیرامون مسئولیپ يادیز

  ).2015، 1و همکاران گنژا(

 يتجـار  يهـا  تیـ فعالدار سـاختن  یـ عبـارت از پا  2یسـازمان  یت اجتماعیمسئول هدف 

رورتـه  ( است یطیمح ستیزو  ی، اجتماعياز لحاظ اقتصاد یشرکت و فرهنگ سازمان

و  سازمان یاجتماع تیم مسئولیدرك رابطه مستقگر، ید یاز طرف ).2016، 3و همکاران

و  یرقطعـ یغ هـا  افتهین یا. از محققان را جلب کرده است ياریعملکرد شرکت عالقه بس

سـازمان و   یت اجتماعین مسئولینکه ارتباط مثبت بیرا با وجود ایهستند ز کننده گمراه

گـر  یاز مقاالت در سراسر جهان است، مقاالت د ياریعملکرد شرکت موضوع غالب بس

کـرد اکثـر   یقـان رو قحم یبرخـ . ا عـدم وجـود رابطـه اشـاره داشـتند     یـ  یبه رابطه منف

 یاجتمـاع  تین مسـئول یم بـ یکـه رابطـه مسـتق    یبردند، مطالعـات  سؤالر یمطالعات را ز

ا یـ  یج مثبت، منفـ ینتا کنند یمادعا  ها آن. اند کرده یو عملکرد شرکت را بررس سازمان

و عملکرد  سازمان یاجتماع تین مسئولیم بیرابطه مستق یاز بررس آمده دست به یخنث

گر است یعوامل د یر برخین ارتباط تحت تأثیمعتبر باشد چون ا% 10 دنتوا ینمشرکت 

جـه گرفـت   ینت تـوان  یمـ ، در نهایت. اند کردهن عوامل را حذف یاز مطالعات ا ياریو بس

اسـت کـه    يزیـ از چ تر دهیچیپو عملکرد شرکت  سازمان یاجتماع تین مسئولیرابطه ب

 . )2015، 4و همکاران يدیعس( دهند یمن نشان یشیمطالعات پ از ياریج بسینتا

تـا بـا عمـل کـردن بـه       هست داران سهام يبرا سودجاد یا ها شرکتت یمسئولن یهمچن

 شانیبرا یاتیط عملین و مقررات محیاز قوان يرویات و پیق پرداخت مالین از طریقوان

                                                           
1- Zhang  
2- Corporate Social Responcibility ( CSR ) 
3- Reverte, G_omez-Melero and Cegarra-Navarro 
4- Saeidi, Sofian, Saeidi, Saeidi and Saeidi 
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ت یمسـئول  ياست کـه منـابع صـرف شـده بـر رو      موردبحثن امر یر شود، البته اسیم

ک وضـع  یـ و شـرکت را در   هـدر دهـد  منابع مؤسسات را  تواند یم یسازمان یاجتماع

استدالل کـرد کـه    توان یمگر، ید یطرف از). 1970، 1دمنیفر( دهدقرار  ینامساعد رقابت

و در  شـود  یمـ  یرقـابت ط مسـاعد  یشـرا جـاد  یامنجر بـه   یمسئولیت اجتماعی سازمان

ش یافــزا ،)1995، 2جــونز( یعــوض ســبب کــاهش ارزش معاملــه مؤسســات بازرگــان

، 3فـومبرون و همکـاران  (مـه خواهـد شـد    یش ارزش حـق ب یو افـزا  يتجار يها فرصت

2000.(  

 ن مسـئولیت یرابطـه بـ   یانجیـ م يرهـا یبـه متغ  ،قـات صـورت گرفتـه   یاما در اکثـر تحق 

 گـر، ید اسـت و بـه عبـارت    نشده يادیزسازمانی اشاره  عملکرد و سازمانی اجتماعی

 یق برخـ یـ سـازمانی از طر  عملکـرد  با مانیزاس اجتماعی م مسئولیتیرمستقیرابطه غ

قرار نگرفته است و  يجد یموردبررس یاثرگذار بر عملکرد سازمان یانجیم يرهایمتغ

 يسـاز  نـه یزمعوامـل   چـه که  است ین شکاف پژوهشیا ین پژوهش به دنبال بررسیا

برقـرار  سـازمانی   عملکـرد  با سازمانی اجتماعی م مسئولیتیرمستقیرابطه غ توانند یم

  ؟زنداس

 عملکـرد  بـا  یسـازمان  یاجتمـاع  تیمسئول رابطه یبررس پژوهش نیا هدفن رو، یاز ا

 و یسـازمان  شـهرت  ،یرقـابت  تیـ مز یانجیـ م يرهـا یمتغ نقـش  بـه  توجـه  با یسازمان

 بـه  توجـه  بـا  کـه  هست آمل شهرستان ییغذا عیصنا يها شرکت در  يرضایت مشتر

 که است مهم سؤالدو  نیا به خپاس دنبال به پژوهش نیا ،شده مطرح یپژوهش شکاف

 چـه  -2 دارد؟ یسازمان عملکرد با يمعنادار و میمستق رابطه یاجتماع تیمسئول ایآ-1

ن دو یـ ن ایم بـ یرمسـتق یرابطه غ ساز نهیزم توانند یم که دندار وجود یانجیم يرهایمتغ

 خصـوص  در مـا  دانش گسترش به تواند یم سؤاالت نیا به افتنی دست باشند؟ ریمتغ

 دهیـ چیپ اریبسـ  طیشـرا  در یسـازمان  عملکـرد  بـر  یسـازمان  یاجتماع تیئولسم نقش

  .دینما یتوجه انیشا کمک يو رکود اقتصاد یطیمح

  

  

                                                           
1- Friedman 
2- Jones 
3- Fombrun & etc 
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 ات پژوهشیبر ادب يمرور

ت یبه مسـئول  يادیر، محققان توجه زیچند دهه اخ یط : یسازمان یت اجتماعیمسئول

ل یت تبـد یریات مـد یـ ادب از ین خاطر به بخش مهمیو به هم اند کرده یسازمان یاجتماع

 ،جامعـه  یخوشـبخت  و سعادت به دنیبخش بهبود ).2015، و همکاران يدیسع( اند شده

 دارنـد  اجیـ احت خـود  جامعـه  يبـرا  مثبـت  سود کی به ها شرکت که است ییشنهادهایپ

 حقوق تعهدات و ياقتصاد نظر از تنها نه ها شرکت). دوستانه انسان و یاجتماع روابط(

 تعهـدات  نیا به لیتما که ییها تیمسئول مطلقاً نیهمچن بلکه اند مسئول دارند که یقانون

 فیـ تعر چیهـ  کـه  یحـال  در ).2015، 1کـارول ( شـوند  یمـ  شامل زین را باشند داشته را

 تـوان  یمـ  وجود نیا با ندارد، وجود یشرکت یاجتماع تیمسئول از يواحد شده رفتهیپذ

 رفتهیپذ تعهدات و یسازمان يندهایفرآ عملکردها، شامل را یشرکت یاجتماع تیمسئول

 ).2010، 2ثیگالبرا(دانست  ،نفعانشیذ ای قبال اجتماع در شرکت، کی شده

 مجموعـه  بـه  کـه  شـود  یمـ  ادی یسازمان فرا اتیاخالق عنوان به یاجتماع تیمسئول از

 صـورت  بـه  ياقتصـاد  يهـا  بنگـاه  و هیسـرما  صـاحبان  کـه  شود یم گفته ییها تیفعال

 رحمان سرشـت ( دهند یم انجام جامعه، در دیمف و مؤثر عضو کی ناوعن به داوطلبانه،

بـه عنـوان سـهم مهـم      یسـازمان  یت اجتمـاع یدر واقـع، مسـئول  ). 1389 همکارانش، و

 یسـازمان  يهـا  ياسـتراتژ د در یـ ن مفهـوم با یـ دار اسـت و ا یـ در توسـعه پا  هـا  شرکت

کـه   ییهـا  نانـ یاطمن بـه عـدم   یهمچنـ ) 2015، 3چـن و همکـاران  (رد یموردتوجه قرار گ

ط یرا بر حسب شـرا  یالزم يها پاسخمواجه باشند،  ها آنمجبور هستند با  يها شرکت

-ون( دیـ نما یمـ ش رو ارائـه  یو فناورانه پـ  یا، جهانیپو يتجار يدر قلمروها یاجتماع

 عهـده  بـر  اسـت  يا فهیوظ یسازمان یاجتماع تیمسئول لذا. )2008، 4نیبوردن و گوسل

 تیفعال آن در که یاجتماع یزندگ بر سوء ریتأث که ناعم نیا بهو  یخصوص مؤسسات

 نکـردن  آلوده:  مانند یفیوظا بر است مشتمل عموماً فهیوظ نیا زانیم. دننگذار ،کنند یم

 و یراخالقـ یغ يهـا  تیـ فعال به نپرداختن استخدام، در نشدن قائل ضیتبع ،ستیز طیمح

و  )1389 کـارانش، مه و رحمـان سرشـت  (محصول  تیفیک از کننده مصرف کردن آگاه

سالم  يکار یطیل حقوق و دستمزد منصفانه، محیمسئوالنه از قب یاستخدام يها روش

                                                           
1- carrol, A.B 
2- Galbreath 
3- Chen, Feldmann and Tang 
4- Van Beurden and Gössling 
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 يبـرا  یو درمـان  یخـدمات آموزشـ   يایـ ، مزایمناسـب آموزشـ   يهـا  فرصتمن، یو ا

  ).2006، 1گزیریبرانکو و رود.... (و  کارکنان و خانواده آنان

 چگـونگی  بـر  کـه  اسـت  کلی ي زهاس یک سازمانی ن عملکردیهمچن : سازمانی عملکرد

 تقسـیم  جـزء  دو بـه  عملکـرد  تعریـف،  ایـن  طبـق . دارد اشـاره  سازمانی عملیات انجام

 تولیـد  در منـابع  از سـازمان  اسـتفاده  چگـونگی  کننـده  یفتوص که کارایی) 1: شود یم

 بـراي  دادها درون مطلوب و واقعی ترکیب بین رابطه یعنی است، محصوالت یا خدمات

 اهـداف  بـه  نیـل  ي درجـه  کننـده  یفتوصـ  که اثربخشی) 2 و معین؛ دهاياد برون تولید

ن یدر خصـوص ارتبـاط بـ    يادیـ مطالعات زن یهمچن ).1389 میرزایی،(است  سازمانی

 ا صورت گرفته است کهیدر سطح دن یمانو عملکرد ساز یسازمان یت اجتماعیمسئول

؛ )2012(و حسونه  یفالعمانند (محققان  یتوسط برخ یتجرب يها افتهی مثال، به عنوان

و الئو و ) 2008(س و همکاران ی؛ مارگول)2008(؛ شن و چانگ )2012(ث و شام یگالبرا

 يدیسع(ر وجود دارد ین دو متغین ایب یارتباط مثبت دهند یمنشان  2))2006(ا یباتاچار

  ). 2015و همکاران، 

 و ییکـارا  شیافزا يبرا مهم یعامل  يرضایت مشتر گر،یاز طرف د : يرضایت مشتر

 مترصـد  مختلـف  يهـا  وهیشـ  بـه  رانیمد. شود یم یتلق سازمان در يفرد تیرضا زین

 مجمـوع  شـامل کـه   )1375 ،زکـار یپره( هستند خود کارکنان  يرضایت مشتر شیافزا

 شـغلی  وظـایف  داشتن دوست معناي به و است شغلش به نسبت فرد مثبت يها نگرش

رضـایت   )2008، 3برنتـال  و ریوکس( ردیگ یم انجام آن در اشتغال که است شرایطی و

تحقـق اهـداف    يکه کارکنـان باعـث کوشـش آنـان در راسـتا      شود یمباعث   يمشتر

ن یهمچنـ . شـود  یمـ ت فـرد در سـازمان   یحفـظ عضـو   يبـرا  يقـو  یلیو تما یسازمان

 يبـه معنـا   صـرفاً  یتعهـد شـغل  . دیـ افزا یمـ و تعهد آنـان   يبندیبر پا  يرضایت مشتر

ق آن کارکنـان سـازمان   یـ است که از طر يندیست بلکه فرآین نک سازمایبه  يوفادار

خود را ابراز  یت و خوشبختیز موفقیخود را نسبت به شغل و سازمان و ن يمند عالقه

  ).1387پور،  ییرجا( دارند یم

گـر  یر سـازمان و د ی، تصویت شرکتیواژه شهرت محدود به برند، هو : شرکت شهرت

در کـه   يرفتـار  يهـا  شـکل ارتباطات و همه  جیرتد به، اما است يبصر یعناصر طراح

                                                           
1- Branco and Rodrigues 
2- Alafi & Hasoneh; Galbreath & Shum; Luo & Bhattacharya; Margolis et al.; Shen 
& Chang 
3- Rivex & Brental 
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 یبه عنوان بخش ها شرکتآرم . ردیگ یمبر و بازار است را در  یرونیط بیبا محارتباط 

ان از شـرکت و  یت ادراك مشـتر یشـرکت کـه هـدا    یرونیر بیتصو یده شکلند یاز فرآ

، فلـ مخت يهـا  نگـرش بسته بـه  . شود یمسته یدارد، نگر یمسائل مربوط به آن را در پ

شرکت  یینفعان مختلف از توانایکه ذ يا یابیارزک یبه عنوان  یمفهوم شهرت سازمان

از  یسـتم جمعـ  یک سیـ ، )2003، 1نوفـامبر ( انـد  دادهجهت انجـام انتظاراتشـان انجـام    

در ذهـن   آنچـه و نشانگر ) 2002، 2یبرومل( یک گروه اجتماعی ياعضا یاعتقادات ذهن

مـرتبط وجـود دارد    يهـا  یژگیوه سازمان و تشگذ يدرباره رفتارهاجوامع گوناگون 

 ،)1999( 4الگـزدان  و بـراون  نظـر  طبـق . ف شـده اسـت  یتعر) 2002، 3ک و هانگیگران(

 هسـت  تیواقع در که آنچه مورد در شرکت از رونیب افراد يها یابیارز شرکت شهرت

 بـرآورده  را خـود  سـهامداران  انتظـارات  و تعهـدات  چگونـه  نکـه یا و شـود  یم فیتعر

 یاسیس –یاجتماع طیمح با مؤثرتر طور به را خود یکل يعملکردها چگونه و دزاس یم

 و اســت شــرکت از یکلــ یژگــیو کیــ شــهرت ).2010 ،ثیــگالبرا(  ســازد یمــ منطبــق

  .داشت خواهند شرکت از یا منفیبه طور مثبت  نفعانیذ که است یبرداشت دهنده نشان

اسـت کـه    یالمللـ  نیبـ  وکـار  بسـ کدر  یم اساسـ یاز مفاه یرقابت تیمز : یرقابت تیمز

 یت تـدافع یـ جاد موقعیا ییو به سازمان توانا کند یمن ییسازمان را تع یت رقابتیموقع

 شرکت ارائه قابل يها ارزش یرقابت تیمز ).1380 ،5گانیک( دهد یمش را یدر برابر رقبا

 اسـت  بـاالتر  يمشـتر  يهـا  نـه یهز از هـا  ارزش نیـ ا کـه  ينحـو  به است انیمشتر يبرا

ت یـ فیاز ک يسه ادراك مشتری، مقا)1998( 7نترهابریماتزلر و ه زعم به )1990 ، 6رتپور(

ان یو اگر مشتر شود یممهم محسوب  يت محصول نسبت به محصوالت رقبا امریفیک

شـرکت در   يبرا یبزرگ ی، شهرت سازمانباشند یمحصول راض ادراك قابلت یفیاز ک

ــ ــاران،  يدیســع(خواهــد داشــت  یپ ــذا). 2015و همک ــد از ل  ســهیمقا ،يمشــتر اهگدی

 يهـا  ارزش بـه  شـتر یب رقبـا  شـده  عرضـه  يها ارزش با شرکت شده عرضه يها ارزش

 چنــد ایـ  کیـ  در شـرکت  آن ،باشـد  تـر  کیـ نزد و سـازگارتر  او انتظامـات  و مـوردنظر 

 باعـث  تیـ مز نیـ ا که ينحو به است یرقابت تیمز يدارا خود يرقبا به نسبت شاخص

                                                           
1- Fombrun 
2- Bromley 
3- Grunig and Hung 
4- Brown and Logzdon 
5- Keegan 
6- M. PORTER 
7- Matzler and Hinterhuber 
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 و يمشـتر  بـه  یکـ ینزد در خـود  يرقبـا  به تبنس بازار عرصه در شرکت که شود یم

   ).1380 گان،یک( باشد داشته يبرتر يو قلب ریتسخ

مطالعات تجربی نشان داده است که در مورد رابطه میان مسئولیت اجتماعی سازمانی 

برخی از مطالعات وجود رابطه منفـی  . هایی وجود دارد تناقض مالی سازمان و عملکرد

هـاي   وتحلیل برخی تجزیه). 2006، 1برامر، بروکز و پاولین(د نا بین این دو را نشان داده

اند که مسئولیت اجتماعی سـازمانی بـا    هاي صورت گرفته هم نشان داده وتحلیل تجزیه

مطالعه صورت گرفتـه   109مورد تا از  54رابطه مثبتی دارد که  یعملکرد مالی سازمان

العـات  طمن دو اسـت و برخـی از   یـ در این رابطه بیانگر وجود یک رابطـه مثبـت بـین ا   

معنـی و نهایتـاً    حاکی از وجود رابطه منفی و برخی دیگـر حـاکی از وجـود رابطـه بـی     

به طور عام، ). 2012بواونترا و همکاران، (اند  برخی از محققان به نتیجه ترکیبی رسیده

عمـدتاً مثبـت    سـازمان  مالی عملکرد ومسئولیت اجتماعی سازمانی رابطه مستقیم بین 

یوسـف  (اند  چنین گزارش داده شده انجامزیادي از مطالعات  داکه تعدطور  همان .هست

 یروابـط علـ   رامـون یپ یات تجربیادب خصوص در ).2014، 2ابراهیم کاراي و همکاران

ک بـه  یـ در جدول شـماره   توان یمرا  یسازمان یت اجتماعیمسئول يرهایحاکم بر متغ

 یجربـ نه تیشـ ینـه پ یمدر ز ين منابع نظـر یدتریش درآورد که به چند نمونه از جدینما

 يهـا  پـژوهش ن یبنـابرا . پژوهش اشاره شده است يرهاین متغیب یحاکم بر روابط عل

مسـئولیت اجتمـاعی    يرهـا یمتغ نیم بـ یرمستقیغ نه رابطهیدر زم يار نادریبس یتجرب

  .وجود دارد یعملکرد سازمانو  یسازمان

انـدکی تأمـل درك کـرد کـه      بـا  تـوان  مـی  هاي قبلـی  همچنین با توجه به نتایج پژوهش

در گذشته، مسئولیت اجتماعی سازمانی بر عملکرد  شده انجامهاي  کدام از پژوهش هیچ

غیرهاي مزیـت رقـابتی، شـهرت سـازمانی و رضـایت مشـتري       تمسازمان را در کنار 

 بـه  توجه اند؛ لذا در این پژوهش بنا است تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمانی با نیاورده

ــش ــاي نق ــانجی متغیره ــت می ــابتی مزی ــهرت رق ــازمانی ش ــتري    و س ــایت مش رض

 ،یشـ لذا در این پژوهش براي از بین بردن ایـن شـکاف پژوه  . ردیگموردبررسی قرار 

. ها با هم در یک الگوي یکپارچه موردبررسـی قـرار گرفتـه اسـت     ارتباط بین این سازه

در نمـودار یـک بـه    هـاي پـژوهش    الگوي مفهومی این پژوهش با ذکـر ترتیـب فرضـیه   

  .نمایش درآمد است

                                                           
1 Brammer, Brooks & Pavelin 
2Yusuf Ibrahim Karaye & etc  
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  بر عملکرد سازمان ینمسئولیت اجتماعی سازما متغیرهاي علّی روابط جهت -1 جدول

  پژوهشگران  یجهت رابطه عل

فراز و -دلگادو(، )2016، 1همکارانش و کورنت-لونیم(    یعملکرد سازمان              یسازمان یت اجتماعیمسئول

    )2016، 2وازکوئز-گاالردو

سوستومو و یکر( (،  )2011، 3همکارانش و اُرلیتزکی(

  )2011، 4همکاران

  )2010، 6شرا و سوآریم(،  )2011، 5ونو و همکارانیاوئ(

  )2009 ،8همکاران و ریتاب،  )2009، 7ن و همکارانیل( 

، 10ن و مـاهون یفیگـر (،  )1998، 9ر و همکارانیمک گوئ(

1997(  

  )2012و هاسونه،  یعالف(،  )2012ث و شام، یگالبرا(         يرضایت مشتر              یسازمان یاجتماع تیمسئول

  )2006ا، یالئو و باتاچار(،  )2010 ث،یگالبرا(

  )2010 ث،یگالبرا(،  )2012ث و شام، یگالبرا( شهرت سازمانی                     یسازمان یاجتماع تیمسئول

  )1997 ،12کامپبل(،  )2002، 11گاپتا(مزیت رقابتی                       یسازمان یاجتماع تیمسئول

  )2003 ،14همکاران وس یوید(،  )2007 ،13نریمول(سازمانی           شهرت                              يرضایت مشتر

  )2002 ،15گوپتا(،  )2003 همکاران، س ویوید(رقابتی          مزیت                                  یسازمان شهرت

، )2009، 16يو گارسو یچ(،  )2012 س،یلو و لومبارت(          یسازمان عملکرد                             يترشمرضایت 

  )1998، 17الومن(

  )2002، 19نگیرابرتز و داول(،  )2012 ،18کابرال(         یسازمان عملکرد                             یسازمان شهرت

  )1993، 22ما(،  )1998 ،  21لریم(،  )2011، 20دیمج(    یسازمان عملکرد                                  یرقابت تیمز

 

                                                           
1- Millon Cornett 
2- Delgado Ferraz & Gallardo-V_azquez 
3- Orlitzky 
4- Crisóstomo, Freire,  de Souza & Vasconcellos 
5- Oeyono, Samy & Bampton 
6- Mishra & Suar 
7- Lin, Yang & Liou 
8- Rettab, B & etc 
9- McGuire  
10- Griffin & Mahon 
11- Gupta 
12- Campbell 
13- Moliner 
14- Davies, G & etc   
15- Gupta 
16- Chi & Gursoy 
17- Loveman 
18- Cabral 
19- Roberts & Dowling 
20- Majeed 
21- Miller 
22- Ma 
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   مفهومی پژوهش الگوي -1نمودار 
  

  پژوهش یشناس روش

 یفیپژوهش از روش توص يها هیضرفاطالعات به منظور آزمون  يآور جمعنه یدر زم

ق یـ ز از طریـ پـژوهش ن  يهـا  هیفرضـ نکـه  یضـمن ا . شـود  یماستفاده  یشیمایاز نوع پ

 نیبـ  یعلّ روابط یبررس منظور به انسیکوواربر  یمبتن يمعادالت ساختار يالگوساز

 يریـ گ نمونـه در ایـن پـژوهش از روش   . دنریگ یمقرار  مورد تحلیلپژوهش  يرهایمتغ

مواد  يدیشرکت تول 500 حدود از میان که ينحو به. است شده  تفادهسا ساده یتصادف

 صورت به را شرکت  196در شهرستان آمل، و نیمه فعال فعال  مشخص اعم از ییغذا

، بـه  باشـند  یمـ ران ارشد شـرکت  یساده انتخاب و اعضاي نمونه که همان مد یتصادف

 ایـن تعـداد   بـا توزیـع   عومـ کـه در مج رنـد  یگ ین پژوهش قرار میل ایتحل يعنوان مبنا

 196امکان دسترسی به  يحضور صورت به ها شرکتن یا ارشد رانیپرسشنامه به مد

این تعداد نمونه براي تخمین مـدل معادلـه    .دیگرد حاصل پرسشنامه کامالً تکمیل یافته

، حـداقل  )1987( 1، زیرا به زعـم بومسـما  گردد یمحسوب ممناسب  ک عددیساختاري 

مـورد آزمـودنی مـی باشـد      200اي انجام کار با نرم افزار لیـزرل  ربحجم نمونه الزم 

مشـخص بـودن تعـداد جامعـه     نیز به علّـت   پژوهشدر این همچنین ). 1388کالنتري، (

، از فرمـول  فعال و نیمه فعـال شهرسـتان آمـل    ییمواد غذا يدیتول يها شرکتآماري 

جزییـات  . ه اسـت دشـ اسـتفاده   نیمعـ  يجامعه آمـار  يبرا 2کوکرانتعیین حجم نمونه 

 بـه ) 1385حـافظ نیـا،   (معـین  از فرمول مربوط به جامعه آمـاري   حجم نمونهمحاسبه 

  :ذیل است شرح

                                                           
1- Boomsma 
2- Chocheran 
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  96/1= دار بودن میزان معنی=  

d = پنج درصد= درصد خطاي مجاز  

p = لیهدرصد 70 ≈واریانس نمونه او  

نفـر از خبرگـان دانشـگاهی در رشـته      5همچنین روایی محتوایی پرسشـنامه توسـط   

بابل مورد بررسـی و   یاسالم پیام نور آمل و آزاد يهامدیریت بازرگانی در دانشگاه 

عـالوه بـراین، بـه منظـور تحلیـل سـاختار درونـی        . ر گرفـت اراصالح و تایید نهایی قـ 

پرسشنامه و بررسی روایی نیز از نتایج تحلیل عاملی تاییـدي اسـتفاده گردیـد کـه بـا      

تـوان نتیجـه    ، مـی 5/0توجه به مقدار بارهاي عاملی استاندارد محاسبه شده بزرگتر از 

 1ییایـ پا یابیارز يبرا .تگرفت که پرسشنامه از روایی قابل قبولی برخوردار بوده اس

 ( 3یبـ یترک ییایـ و شـاخص پا  2کرونبـاخ  يب آلفـا یپرسشـنامه از ضـر   يهاهیگو
CR (

ز از دو یـ پرسشـنامه ن  4یـی روا یابیـ ارز يبـرا  عالوه بر روایی محتوایی، .استفاده شد

 یانس اسـتخراج یـ ن واریانگیـ م شـاخص و  6یبـار عـامل   یعنـ ی( 5گـرا هم یـی ار روایمع

)AVE(
ــز ) 7 ــرهنی ــگرف به ــد هت ــدش ــین  .ه ان ــا همچن ــدار آلف ــاالتر از   يمق ــاخ ب کرونب

7/0)Cronbach,1951 (از  پـژوهش  يهـا  سنجهلذا پایایی  .قبول است قابل ییاینشانگر پا

 یران عـال ینفـر از مـد   40 يبـرا  پرسشـنامه اولیـه   40طریق یـک نمونـه اولیـه شـامل     

 يهـا  دادهده از افکه با اسـت  ردیگ یمقرار  یبررس مورد ییمواد غذا يدیتول يها شرکت

 ، میـزان SPSSو وارد کـردن آن در نـرم افـزار     هـا  پرسشـنامه به دست آمـده از ایـن   

. گـردد  یمـ با روش آلفاي کرونبـاخ محاسـبه   پژوهش اصلی  يها سنجهضریب اعتماد 

ج حاصـل از  ینتابا توجه به که  .به نمایش درآمده است 2در جدول  ها نتایج این تحلیل

                                                           
1- Reliability 
2- Cronbach Alpha 
3- Composite Reliability 
4- Validity 
5- Convergent Validity 
6- Factor loading 
7- Average Variance Extracted 
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اصلی تحقیـق از قابلیـت    يرهایمتغمربوط به  يها سنجه يریگ اندازه جدول فوق، ابزار

 .برخوردار است) درصد 70باالي (اعتماد مناسبی 
  

  پژوهشرهاي یمتغ يریگ اندازه الگوي برازش يها شاخص -2 جدول

  )درصد( باخنآلفاي کرو  (CR)  یبیترک ییایپا  انسیوار متوسط مقدار  پژوهش رهايیمتغ

623/0  مانزاس یت اجتماعیمسئول  71/0  6/81  

  3/89 88/0 524/0  عملکرد سازمان

  1/81 83/0 596/0   يرضایت مشتر

  0/90 91/0 681/0  یشهرت سازمان

  7/72 75/0 751/0  یت رقابتیمز

 

 و گیــري انــدازه الگوهــاي از ترکیبــی معمــوالً ســاختاري معــادالت همچنــین الگوهــاي

 پایـایی  سـنجش  برازش، تعیین امکان لافزار لیزر نرم طبق است که ساختاري الگوهاي

 شـده  اسـتخراج  همگرایـی  اعتبـار  شـاخص  به عنوان واریانس متوسط مقدار و ترکیبی

 و واریـانس اسـتخراجی   متوسـط  مقـدار  بـراي  5/0از  بیشـتر  اندازه. شود می محاسبه

 که) 2012 قنواتی، و غالمزاده آذر،( شود می استفاده ترکیبی پایایی براي 7/0از  بیشتر

 نمـایش درآمـده   بـه  2 شـماره  جـدول  در پژوهش متغیرهاي براي شده محاسبه ازهدنا

  .است
  

  

  ها داده لیوتحل هیتجز

از  ينظـر  يپـژوهش و  بـرازش الگـو    يهـا  هیفرضـ  یبررسـ  منظور بهن پژوهش یا در

کـم  ی يهـا  هیفرضآزمون  منظور به؛ لذا شود یماستفاده  يمعادالت ساختار يالگوساز

معادلـه   يپژوهش است از الگوسـاز  يرهایمتغ یانگر روابط علینهم پژوهش، که ب یال

  .گردد یمزرل استفاده یل افزار نرم یدر قالب خروج يدار یمعندر حالت  يساختار

  

  یفیتوص يها افتهی

ان یپاسـخگو  یت شـناخت یجمع يها یژگیوو اطالعات مربوط به  ها دادهن قسمت، یدر ا

 3به شـرح جـدول    آنان یلیعات تفضالطکه ا شود یم یبررس یشیماین مطالعه پیدر ا

  .است
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  انیپاسخگو یفیاطالعات توص -3 جدول
  

    تیجنس

  زن  مرد

  درصد )3/38(نفر 75  )درصد 7/61(نفر 121

    یسنّ رده

    باال به سال 56  55- 46  45- 36  35- 25

  درصد 5/0  درصد 4/22  درصد 3/41  درصد 7/35

    تحصیالت

  يشناسی ارشد و دکترراک  کارشناسی  دیپلم فوق  دیپلم

  درصد 6/30  درصد 0/48  درصد 8/15  درصد 6/5
  

در  هـا  سـنجه  تـک  تـک به دست آمـده از   یعامل باراطالعات مربوط به مقادیر ن یهمچن

بـه   4در جـدول   هـا  آن تـک  تکار ین و انحراف معیانگیم تحلیل عاملی تأییدي و مقادیر

در مرحلـه تحلیـل عـاملی     هـا  سـنجه از  الزم به ذکر است برخـی . ش درآمده استینما

 انـد  شدهتأییدي به دلیل وجود خطاي باال و یا بار عاملی ضعیف از تحلیل نهایی حذف 

هـاي دوم،   انی، گویـه عبارت هستند از گویه دوم از بعد شهروند سازم ها سنجهکه این 

 عـد رفتـار شـهروند   سوم و چهارم از بعد رفتـار شـهروند اخالقـی، گویـه چهـارم از ب     

هاي چهار و هفـتم   م از سازه عملکرد سازمانی و گویههاي اول و چهار داوطلبانه، گویه

  .از سازه مزیت رقابتی
  

  پژوهش الگوي و ها هیفرض آزمون

 روابـط  نبـودن  ایـ  بـودن  بـه  اسـت  الزم پژوهش، يها هیفرض آزمون و یبررس از قبل

ا در ارتبـاط بـ   در این پـژوهش ن یهمچن. شود اشاره پژوهش رهايین متغیب یهمبستگ

بـر اسـاس قضـیه حـد     . نرمال بودن متغیرهاي مدل از قضیه حد مرکزي استفاده شـد 

شود، به  تایی که از یک جامعه آماري انتخاب می n ادیر یک نمونهقممرکزي، مجموع و 

در قضیه حد مرکزي اگر یک . قرینه گرایش دارد يریگ نمونهطور تقریبی به یک توزیع 

معین انتخـاب   δو انحراف معیار   Xµال با میانگین امعه غیر نرمتایی از یک ج n نمونه

، تقریباً بـه صـورت نرمـال    انگین نمونهیمگیري  بزرگ باشد، توزیع نمونهn شود، وقتی

شود، تقریب بیشـتر بـه نرمـال     می تر بزرگکه حجم نمونه  توزیع خواهد شد و همچنان

 هسـتند  اعده سرانگشتی معتقدبسیاري بر اساس یک ق. شود تر می نزدیک شده و دقیق

 نتـایی الزم اسـت تـا بتـوا     30از توزیع جامعه آماري، حداقل یک نمونه  نظر صرفکه 

  ).1390عادل آذر و مومنی، (گفت توزیع آماره نرمال است 
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  شپژوه يرهایار متغین و انحراف معیانگیم -4 جدول

ها
یر

تغ
م

  

ص
خ

شا
 

ها
  

ف
دی

ر
  

  سؤاالت

ار
ب

 
مل

عا
ی

  

ن
گی

ان
می

ف   
را

ح
ان

ار
عی

م
  

ی
ان

زم
سا

ی 
ع

ما
جت

ت ا
لی

و
سئ

م
  

د 
ون

هر
ش

ر 
تا

رف
ی

ان
زم

سا
  

1 
  76/0  .ما در حداکثر کردن سود موفق بوده است تکشر

40/3  0650/1 

 9383/0  96/3  61/0  .هاي عملیاتی را کاهش دهیم کنیم هزینه تالش می  2

  .کنیم وري کارکنان را کنترل و ارزیابی می طور دقیق بهره به  3
69/0  

64/3 9956/0 

4  
اهداف کالن شرکت  هاي بلندمدتی را براي نیل به مدیریت شرکت استراتژي

  .کند ایجاد می
69/0  

51/3 0977/1 

ی
ون

ان
 ق

ند
رو

شه
  

 8313/0 75/3  64/0  .کنند تا خود را با قوانین وفق دهند مدیران این شرکت تالش می  5

6  
ي کارکنان شرکت ما به دنبال هماهنگ کردن تمامی قوانین استخدامی و مزایا

  .هست

 --  
60/3 0050/1 

 9889/0 35/3  53/0  .ي تشویق تنوع نیروي کارمان داریمارهایی ب ما برنامه  7

8  
ها و پاداش  هاي داخلی شرکت از تبعیض در پرداختی ها و سیاست مشی خط

  .آورد کارکنان جلوگیري به عمل می
63/0  

38/3 8888/0 

ی
الق

خ
د ا

ون
هر

ش
ر 

تا
رف

  

 8618/0 70/3  63/0  .کند را در سازمان اعمال مینین رفتاري شرکت ما قوا  9
 8734/0 82/3  --   .شده است اعتماد شناخته عنوان یک شرکت قابل شرکت ما به  10

11  
عنوان یک معیار  رعایت انصاف نسبت به همکاران و شرکاي تجاري به

  .گردد اساسی در فرآیند ارزیابی کارکنان شرکت محسوب می
 --  

66/3 8476/0 

12  
محرمانه هر نوع سوء رفتار را  رطو راحتی و به توانند به کارکنان شرکت می

  .در محیط کار به مقامات گزارش دهند
 --  

75/3 8496/0 

13  
فروشندگان و کارکنان شرکت نیازمند تهیه اطالعات دقیق و کامل از تمامی 

  .باشند مشتریان می
69/0  

72/3 0003/1 

ند
رو

شه
ر 

تا
رف

 
او

د
با

طل
نه

 8849/0 85/3  61/0  .کند هستند حمایت می رتشرکت ما از کارکنانی که به دنبال آموزش بیش  14 

15  
سازد تا هماهنگی بهتري با  هاي منعطف شرکت، کارکنان را قادر می سیاست

  .زندگی شخصی و کاري خود داشته باشند
66/0  

59/3 8275/0 

 9737/0 02/4  60/0  .کند ه ارائه میهاي کافی به مؤسسات خیری شرکت ما کمک  16

17  
هایی جهت کاهش مصرف انرژي و کاهش مواد  ال برنامهبنشرکت ما به د

  .آالینده در شرکت است
 --  

96/3 8217/0 

18  
هاي تجاري محلی و مؤسسات  شرکت ما تعامل و همکاري خوبی با شرکت

  .آموزشی دارد
60/0  

63/3 7495/0 

ت 
هر

ش
ی

ان
زم

سا
  

  

 9572/0 54/3  74/0  .ددرگ اي محسوب می یدگاه مشتریان ما یک سازمان حرفها از دشرکت م  19
 8887/0 69/3  88/0  .گردد شرکت ما از دیدگاه مشتریان ما یک شرکت موفق محسوب می  20
 8916/0 78/3  71/0  .کارکنان شرکت ما به آبروي شرکت توجه و عنایت زیادي دارند  21
 9664/0 77/3  85/0  .بینند یا یک شرکت باثبات ممشتریان، شرکت ما ر  22
 9261/0 74/3  87/0  .ت ما از دیدگاه مشتریان ما کامالً مستحکم و پابرجا استکرش  23

ی
ان

زم
سا

د 
کر

مل
ع

  

  

 0110/1 40/3  ---   .ما از میزان سودآوري این شرکت راضی هستیم  24
 9615/0 44/3  89/0  .یمما از میزان فعلی نرخ بازده سهام این شرکت راضی هست  25
 0173/1 37/3  92/0  .یه این شرکت راضی هستیمامما از نرخ فعلی بازگشت سر  26
 0400/1 52/3  --   .ما از رشد فروش فعلی این شرکت راضی هستیم  27
 0448/1 47/3  91/0  .ما از رشد سهام بازار این شرکت راضی هستیم  28
 9686/0 48/3  89/0  .راضی هستیم ما از حاشیه سود خالص این شرکت  29

ت 
ای

ض
ر

ي 
تر

ش
م

  

  

 7583/0 93/3  78/0  .اي صمیمانه است من با همکارانم در اندازه طبروا  30
 8262/0 67/3  51/0  .گیرم من از شرکت حقوق و دستمزد خوبی می  31
 9667/0 75/3  90/0  .شغل من از جذابیت خوبی برخوردار است  32

ی
بت

قا
 ر

ت
زی

م
  

  

 8945/0 69/3  80/0  .تري است ت این شرکت نسبت به رقبا در سطح مطلوبمحصوالکیفیت   33
 0151/1 51/3  88/0  .تر است وجهه سازمانی این شرکت نسبت به رقبا قوي  34
 0583/1 56/3  88/0  .شده است خوبی مشخص جایگاه یا موضع محصوالت این شرکت در بازار به  35
 0203/1 51/3  --   .ه استمحصوالت رقبا متمایز و ویژمحصوالت این شرکت نسبت به   36
 9644/0 59/3  83/0  .دهد تري را نسبت به رقبا ارائه می این شرکت محصوالت متنوع  37
 0714/1 42/3  87/0  .رشد این شرکت در صنعت در سطح باالتري از رشد رقبا است  38

39  
حصوالت تولیدي این شرکت تا حدودي رهبر و پیشگام بازار در حوزه م

  .گردد مربوطه محسوب می
 --  

33/3 0696/1 
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ران ینفـر از مـد   196بنابراین با توجه به اینکه تعداد نمونه در پژوهش حاضـر شـامل   

، متغیرهـاي پـژوهش تقریبـی از    ندهسـت  شهرستان آمـل  ییمواد غذا يها شرکتارشد 

 يرسـون بـرا  یپ یگتاز همبسـ  ن پژوهش،یدر ا لذا. بودخواهند برخوردار توزیع نرمال 

 یهمبسـتگ  آزمـون  5 جـدول . گـردد  یماستفاده  رهاین متغیب یروابط خط لیانجام تحل

 شـود  یمـ کـه مالحظـه    طـور  همان .است آورده شیبه نما را پژوهش رهايیمتغ تک تک

ن یدر بـ  یشـتر مقـدار همبسـتگ   یاز ب یسـازمان  یت اجتماعیبا مسئول يت مشتریرضا

 یاجتمــاع يرفتارهــا يت بــاالیــاز اهم یحــاک هکــرهــا برخــوردار هســتند یر متغیســا

 يمشتر يو متعاقب آن حفظ وفادار يت مشتریمسئوالنه سازمان در قبال کسب رضا

  .در درازمدت است

  

  پژوهش رهايیمتغ تمام یهمبستگ بیضر آزمون -5 جدول

  پژوهش رهايیمتغ  1  2  3  4  5

**489/0  
000/0  

196 

*176/0  
016/0  

196 

**652/0  
000/0  

196 

**310/0  
000/0  

196 

1 
196 

یهمبستگ  
رسونیپ  

Sig.(2-tailed) 
N  

 تیمسئول
 یاجتماع
  یسازمان

621/0  
000/0  

196 

068/0 -  
069/0  

196 

131/0 -  
052/0  

196 

1 
196 

 ------- 

یهمبستگ  
رسونیپ  

Sig.(2-tailed) 
N  

 عملکرد
  یسازمان

**354/0  
000/0  

196 

**114/0  
049/0  

196 

1 
196 

 -------  ------- 

یهمبستگ  
سونریپ  

Sig.(2-tailed) 
N  

رضایت 
  يمشتر

487/0  
000/0  

196 

1 
196 

 -------  -------  ------- 

یهمبستگ  
رسونیپ  

Sig.(2-tailed) 
N  

 شهرت
  یسازمان

1 
196 

 -------  -------  -------  ------- 

یهمبستگ  
رسونیپ  

Sig.(2-tailed) 
N  

  یرقابت تیمز

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-talled) 

                                            

ـ  روابـط  تـر  قیدق آزمون منظور به است الزم ادامه در  یمفهـوم  الگـوي  بـر  حـاکم  یعلّ

ــژوهش ــادالت از الگوســازي پ ــ ســاختاري مع ــر یمبتن ــط ســاختار ب ــ یخطــ رواب  ای

 شـتر یب تشـد  از یعلّ روابط از دسته کدام مشخص گردد تا شود استفاده انسیکووار

 دسـت  بـه  پـژوهش  جینتـا  از را يتـر  قیقد استنباطات بتوان تا است برخوردار کمتر و

 روابـط  يدار یمعنـ و ضـرایب   اسـتاندارد  نیتخم بیاضر ،3و  2 يهانمودار در. آورد

 .است درآمده شینما به پژوهش رهايین متغیب مفروض یعلّ



 105 کارها و کسب عملکرد سطح ارتقاي بر اجتماعی مسئولیت کارکردهاي

 

داري مدل ساختاري پژوهش در حالت اعداد معنی  -2نمودار   

  

  

 استاندارد تخمین حالت در پژوهش ساختاري مدل  -3 نمودار

  

شود، اثـر کلیـه متغیرهـاي     به دست آمده در باال مشاهده می يها مدلکه از  طور همان

 076/0برابـر بـا    RMSEAبا توجه بـه اینکـه   . است دشدهییتأپژوهش به غیر دو مورد 
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(آزادي  بوده است و نسبت کاي دو به درجه 
2

/dfχ (    مـدل   ،هسـت  09/2نیـز برابـر بـا

همچنین به دلیل اینکه مـدل مفهـومی ایـن    . داراي  برازش نسبتاً مناسب است موردنظر

گـردد   نیز استفاده می )P( اقتصادي برازش هاي شاخص پژوهش نسبتاً پیچیده است از

برازنـدگی مـدل    يها شاخص. بهتر است دمیل کنن 1ها هر جه به سمت  این شاخصکه 

  .اند آمدهبه نمایش در 6در جدول 

  

  

نشـان  هـاي بـرازش مـدل سـاختاري پـژوهش      شـاخص  بـراي  آمده دست بهمقدارهاي 

کـه اغلـب    آنجـا از . دهنـد را نشـان مـی  وضعیت مناسـبی   ها شاخص برخی که دهد یم

تـوان گفـت مـدل مـذکور از بـرازش      دهنـد، مـی  ها برازش مناسب را نشان میشاخص

   .مناسب و قابل قبولی برخوردار است

 و یبررسـ  مـورد  پژوهش يها هداد لیوتحل  هیتجز اساس بر پژوهش يها هیفرض نکیا

) 1 نمودار طبق( پژوهش ساختاري معادالت الگوي که طور همان. رندیگ یم قرار آزمون

ـ  روابـط  شـتر یب در استاندارد نیتخم بیضر مقدار دهد یم نشان  نسـبتاً  سـطح  در یعلّ

ر یمقـاد  اندازه به دیبا پژوهش يها هیفرض تر قیدق آزمون براي نیباوجودا است؛ ییباال

 95نـان یاطم سـطح  در t ه آمـار  معمـوالً  کـه  شـود  استناد مذکور الگوي در يدار یمعن

ـ  رابطـه  وجـود  از یحـاک  باشد، 96/1 از شتریب درصد  ریـ متغ دو نیبـ  يدار یمعنـ  یعلّ

  هاي برازش مدل معادالت ساختاري پژوهششاخص -6جدول 

  
 )ایده آل( حد مجاز مدل يبرآوردها نام شاخص

 3کمتر از  09/2 )ي آزادي کاي دو بر درجه(

GFI)9/0باالتر از  84/0 )نیکویی برازش 

RMSEA)09/0کمتر از  076/0 )ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد 

CFI ) 9/0باالتر از  84/0 )افتهی لیدتعبرازندگی 

NFI)9/0باالتر از  92/0 )برازندگی نرم شده 

NNFI)9/0باالتر از  95/0 )برازندگی نرم نشده 

 9/0باالتر از  IFI( 95/0(برازندگی فزاینده 

PRATIO 835/0  نزدیک به یک  

PNFI  767/0  نزدیک به یک  

PCFI  817/0  نزدیک به یک  
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 شینمـا  بـه  7 جـدول  در مربـوط  نیتخمـ  بیضـر  با همراه ها اندازه نیا. است پژوهش

  .است درآمده

  

  پژوهش ساختاري معادالت الگوي اساس بر پژوهش يها هیفرض مونزآ یکلّ جهینت -7 جدول
شماره 

  هیفرض
 نوع  پژوهش يها هیفرض ادعاي

  رابطه
بیضر  
  نیتخم

  جهینت  t آماره

عملکرد                 یسازمان یت اجتماعیمسئول  1

              یسازمان

  تأیید فرضیه اول  96/3  38/0  مثبت

رضایت                 ینسازما یاجتماع تیمسئول  2

  مشتري             

  تأیید فرضیه دوم  96/8  73/0  مثبت

شهرت                 یسازمان یاجتماع تیمسئول  3

  سازمانی         

  تأیید فرضیه سوم  51/3  32/0  مثبت

مزیت                 یسازمان یاجتماع تیمسئول  4

  رقابتی            

یه ضد فرتأیی  59/4  35/0  مثبت

  تأیید فرضیه پنجم  78/5  59/0  مثبت          سازمانی شهرت               يرضایت مشتر   5  چهارم

  تأیید فرضیه ششم  08/7  61/0  مثبت  رقابتی             مزیت               یسازمان شهرت  6

 فرضیه دییتأ عدم  - 78/1  - 18/0  یمنف           یسازمان عملکرد                يرضایت مشتر  7

 فرضیه دییتأ عدم  - 38/0  - 05/0  یمنف          یسازمان عملکرد                یسازمان شهرت  8  هفتم

  تأیید فرضیه نهم  60/5  75/0  مثبت              یسازمان عملکرد                یرقابت تیمز  9  هشتم

  )پژوهش از حاصل هاي یافته:  منبع(

    

 هـاي  فرضـیه  جز به( علّی روابط تمام براي داري معنی مقادیر ،7 جدول جینتا اساس بر

 ایـن  بـر  حـاکم  علّـی  روابـط  تأییـد  از حـاکی  کـه  اسـت  بیشـتر  96/1از ) هفتم و هشتم

رضـایت مشـتري    منفی و داري معنی غیر رابطه از هفتم حاکی فرضیه. است ها فرضیه

 مثبـت  پـژوهش  نظـري  ادبیات طبق رب بطهرا این اگرچه جهت است بر عملکرد سازمان

 از حـاکی  هشـتم  فرضـیه  همچنـین  .شـود  مـی  رد فرضیه این است اما در مجموع بوده

شهرت سازمانی بـر عملکـرد سـازمانی     به نسبت نگرش منفی و داري معنی غیر رابطه

و در  اسـت  بـوده  مثبت نیز پژوهش نظري ادبیات طبق بر رابطه نیز این جهت که است

جـز   بـه  پژوهش نهم تا یکم هاي فرضیه که گفت لذا. شود می رد هم یهضن فرمجموع، ای

. گیـرد  مـی  قـرار  تأییـد  مـورد  درصـد  95 اطمینـان  سطح در هفتم و هشتم هاي فرضیه

، يت مشتریرضا یانجیم يرهایاثرات متغ يدار یمعنآزمون ج حاصل از ین نتایهمچن

ـ    یت رقـابت یـ و مز یشهرت سازمان و  یت اجتمـاع یولئمسـ  يرهـا یمتغ یبـر رابطـه علّ

  . ش درآمده استیبه نما 8بر طبق آزمون سوبل در جدول  یعملکرد سازمان
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    1سوبل آزمون پژوهش بر طبق یانجیم يرهایمتغ يدار یاثر معن ینتیجه بررس -8 جدول

  روابط علّی پژوهش
متغیر 

  میانجی
b-a  Sa-Sb  

P-Value 
آزمون 

  سوبل

رضایت   عملکرد سازمانی              مسئولیت اجتماعی سازمانی    

  مشتري
73/0 -18/0  

2573/0 -

1827/0  
352/0  

شهرت   سازمانی                  عملکرد سازمانی اجتماعی مسئولیت

  سازمانی
32/0 -05/0  

1489./-

1931/0  
797/0  

مزیت   سازمانی                عملکرد سازمانی اجتماعی مسئولیت

  رقابتی
35/0 -75/0  

1355/0 -

1723/0  
026/0  

a;b ضرایب تخمین حاصل از رابطه علّی متغیرهاي مستقل و وابسته با متغیر میانجی  

Sa;Sb  انحراف استانداردهاي ضرایب تخمین a  وb 

  

بـا   یت رقابتیر مزیپژوهش، تنها متغ یانجیر میان سه متغیبر طبق جدول مذکور، از م

اثـر   يداراطبق آزمـون سـوبل    بر 026/0یعنی  مقدار  05/0مقدار معنی داري کمتر از 

 یو عملکـرد سـازمان   یت اجتمـاع یمسئول يرهایمتغ یبر رابطه علّ يدار یمعن یانجیم

عملکـرد   میـزان در  یت رقـابت یـ مز يبـاال  ین کننـدگ ییاز نقش تع یداشته است که حاک

  .دارد يدیتول يها شرکت یسازمان
 

  يریگ جهینت و بحث

 بـا  یسـازمان  عملکرد با یسازمان یتماعجا تیمسئول رابطه یبررس پژوهش نیا هدف

 يرضـایت مشـتر   و یسـازمان  شهرت ،یرقابت تیمز یانجیم يرهایمتغ نقش به توجه

 بـدون  ياریبسـ  مطالعـات در گذشـته،  . هسـت آمـل   شهرسـتان  ییغذا مواد عیصنا در

 و یمسـئولیت اجتمـاعی سـازمان    نیبـ  یمیمسـتق غیر رابطه چیه نکهیا به نسبت یآگاه

. کننـد  یبررسـ  میمسـتق  طـور  به را رابطه نیا کردند تالش ،ندارد دووج تشرک عملکرد

 مطالعـات  نیـ ااما . بودند یخنث ای یمنف روابط یبرخ که یدرحال شد دهید یمثبت روابط

 یمنف مثبت، طور به را یمسئولیت اجتماعی سازمان توان یم چگونهکه  نساختند روشن

 نیـ ا یبررسـ  در مطالعات از یکم دتعدا تنها. ساخت مرتبط شرکت عملکرد با یخنث ای

 یواقعـ  اثـرات  لیتحل يبرا. بردند کار به را آن و کردند اشاره یاطیاحت روش به رابطه

 يهـا  کننـده  لیتعـد  و گرهـا  واسـطه  دیـ با ،یمـال  منـافع  بر یمسئولیت اجتماعی سازمان

 و لمعقو و یمنطق يادعاها نیا اساس بر مطالعه نیا نیبنابرا. برد کار به را شده حفظ

 تیـ مز ،یشـهرت سـازمان   ،يرضـایت مشـتر  ( مـرتبط  ریمتغ سه از نظر اختالف وجود

                                                           
1- Sobel test 
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مسـئولیت   چگونـه  و چـرا  دهد نشان نکهیتا ا ،نمود استفاده گر واسطه عنوان به) یرقابت

  ؟دارد مثبت ریثأت شرکت عملکرد بر یاجتماعی سازمان

 ریتـأث  یمانزسـا  یت اجتمـاع یمسـئول  ،ه اولیدر فرضـ  پـژوهش  نیا يها افتهی طبق بر

 يهـا  پـژوهش  .داشـته اسـت   )38/0اثـر   شـدت  بـا ( یعملکـرد سـازمان   بـر  یاندک نسبتاً

 یسـازمان  عملکـرد  بـر  یسـازمان  یاجتمـاع  تیمسـئول  نیبـ  ارتبـاط  نهیزم در معدودي

فـراز و  -؛ دلگـادو 2016کورنت و همکاران، -میلون مثال، عنوان به( است گرفته صورت

 کـه ) 2009؛ همکاران و تابیر ،2011؛ همکارانش و یتزکیاُرل ؛2016وازکوئز، -گاالردو

 لـذا  دارد؛ مثبـت  رابطـه  یسازمان عملکرد بر یسازمان یاجتماع تیمسئول کند یم اثبات

 مقـدار  با یسازمان عملکرد بر یسازمان یاجتماع تیمسئول نیب یاندک نسبتاًعلّی  رابطه

 مشـابهت  و سـازگاري  مالًکـا  هـا  پـژوهش  آن يهـا  افتهی با پژوهش نیا در 38/0ر یتأث

  .دارد

 با( يرضایت مشتربر  ییباال نسبتاً ریتأث یسازمان یاجتماع تیمسئول ،ه دومیدر فرض

 یاجتمـاع  تیمسـئول  نیبـ  ارتبـاط  نـه یزم در ییها پژوهش .داشته است )73/0اثر شدت

 کـه  )2010،ثیگالبرامثال،  عنوان به( است گرفته صورت  يرضایت مشتر بر یسازمان

 لـذا  دارد؛ مثبـت  رابطـه   يرضایت مشتر بر یسازمان یاجتماع تیمسئول دکن یم اثبات

 ریتأث مقدار با يرضایت مشتر بر یسازمان یاجتماع تیمسئول نیب ییباال نسبتاً رابطه

 .دارد مشـابهت  و سـازگاري  کـامالً  هـا  پـژوهش  آن يهـا  افتهی با پژوهش نیا در 73/0

بـر شـهرت    ینییپـا  ر نسبتاًیتأث ینازماس یاجتماع تیمسئول ،ه سومیدر فرضن یهمچن

 تیمسئول نیب ارتباط نهیزم در ییها پژوهش .داشته است )32/0اثر  شدت با( یسازمان

 ،ثیـ گالبرا مثـال،  عنوان به( است گرفته صورت یشهرت سازمان بر یسازمان یاجتماع

 مثبـت  رابطـه  یسازمان شهرت بر یسازمان یاجتماع تیمسئول کند یم اثبات که )2010

 یشهرت سازمان بر یسازمان یاجتماع تیمسئول نیب ینییپا نسبتاًعلّی  رابطه لذا ؛ددار

  .دارد مشابهت و سازگاري کامالً ها پژوهش آن يها افتهی با پژوهش نیا در

 با( یت رقابتیبر مز ینییپا ر نسبتاًیتأث یسازمان یاجتماع تیمسئول ،ه چهارمیدر فرض

 یاجتمـاع  تیمسـئول  نیبـ  ارتبـاط  نهیزم در ییها شپژوه .است داشته) 35/0اثر  شدت

 کـه  )1997 ،1لیـ مپاک مثـال،  عنـوان  بـه ( اسـت  گرفته صورت یت رقابتیمز بر یسازمان

 رابطه لذا دارد؛ مثبت رابطه یت رقابتیمز بر یسازمان یاجتماع تیمسئول کند یم اثبات

                                                           
1- Campbell 
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ر یتـأث  دارقـ م بـا  یرقـابت  تیـ مز بـا  یسازمان یاجتماع تیمسئول نیب ینییپا نسبتاًعلّی 

 در .دارد مشـابهت  و سـازگاري  کامالً ها پژوهش آن يها افتهی با پژوهش نیا در 35/0

اثر  شدت با( یشهرت سازمان بر ییباال نسبتاً سطح در يرضایت مشتر ،پنجم هیفرض

رضـایت   نیبـ  ارتبـاط  نـه یزم در معـدودي  يهـا  پژوهش. داشته است تآثیر علی )59/0

و  2007 نر،یمـول  مثـال،  عنـوان  بـه ( اسـت  گرفتـه  صورت یسازمان شهرت بر يمشتر

 یشـهرت سـازمان   بـر  يرضـایت مشـتر   کنـد  یمـ  اثبات که) 2003و همکاران، س یوید

 نیـ ا در یشهرت سازمان با يرضایت مشتر نیب قوي علّی رابطه لذا دارد؛ مثبت رابطه

  .دارد مشابهت و سازگاري کامالً ها پژوهش آن يها افتهی با پژوهش

 شـدت  بـا ( یت رقـابت یمز بر ییباال نسبتاً سطح در یشهرت سازمان ،مشش هیفرض در

بـر   یشهرت سـازمان  نیب ارتباط نهیزم در یپژوهش. داشته است تأثیر علّی) 61/0اثر 

 کنـد  یمـ  اثبـات  کـه  )2002، 1گوپتـا  مثـال،  عنـوان  به( است گرفته صورت یت رقابتیمز

ن شـهرت  یبـ  قـوي  رابطـه  لـذا  دارد؛ مثبـت  رابطـه  یت رقـابت یـ بـر مز  یشهرت سازمان

 آن يهـا  افتـه ی بـا  پـژوهش  نیـ ا در 61/0ر یتـأث  بـا مقـدار   یت رقـابت یـ بر مز یسازمان

 بـر  يرضـایت مشـتر   ،هفـتم  هیفرضـ  در .دارد همخـوانی  و سـازگاري  نیـز  ها پژوهش

 نیـ ا کـه  اسـت  نداشـته  يدار یمعنـ چندان  ریتأث)  -18/0 اثر شدت با( عملکرد سازمان

   .همسو است )2012( 2سیلو و لومبارت یژوهشپ يها افتهی با زین جهینت

 ریتأث نیز )-38/0  اثر شدت با( عملکرد سازمان بر یشهرت سازمان ،هشتم هیفرض در

 )2012، کـابرال ( یپژوهشـ  يها افتهی با زین جهینت نیا که است نداشته خاصی دار یمعن

 عملکـرد بـر   ییالبا نسبتاً سطح در یت رقابتیمز ،نهم هیفرض درن یهمچن. است همسو

 ارتبـاط  نـه یزم در یپژوهش. است داشته يدار یمعنتأثیر ) 75/0 اثر شدت با( سازمان

 ،لـر یم مثـال،  عنـوان  بـه ( اسـت  گرفتـه  صـورت  سـازمان  عملکرد بر یرقابت تیمز نیب

 رابطـه  لذا دارد؛ مثبت رابطه یسازمان عملکرد بر یرقابت تیمز کند یم اثبات که) 1998

ي هـا  پـژوهش  يها افتهی با پژوهش نیا در یسازمان عملکرد رب یترقاب تیمز نیب قوي

  .دارد مشابهت و سازگاري کامالً قبلی

 پـژوهش  رهـاي یمتغ نیبـ  ارتباط تشد ،پژوهش نیا ساختاري تمعادال يساز مدل در

 طبـق مـدل   بـر  پـژوهش  یینهـا  الگـوي  بـه  دوبـاره  ینگاه با. گرفت قرار یموردبررس

 نیب ارتباط که شود یم مشاهده) 1 شماره نمودار طبق بر( پژوهش ساختاري معادالت

                                                           
1- Gupta 
2- Lombart & Louis 
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 معمــوالً مـوارد  نیـ ا در. دارد یفیضـع  شـدت  ،يدار یمعنــ رغـم  بـه  رهـا یمتغ از یبرخـ 

 در. ردیـ گ یمـ ده یـ ناد رهـا یمتغ نیبـ  فیضـع  ارتباط لیدل به را روابط نیا پژوهشگران

 شـتر یب 5/0 از اه آن) نیتخم بیضر( شدت اثر که یروابط معموالً ،یتیریمد يها لیتحل

ـ  دار یمعنـ  یتیریمـد  ازلحـاظ  باشد ـ  رابطـه هفـت   از لـذا  ؛شـود  یمـ  یتلقّ  دار معنـی  یعلّ

 5/0ش از یبـ  تشـد  ،داري معنـی  رابطه چهار پژوهش، 8 شماره جدول در مورداشاره

 يهـا  شرکتمدیران ارشد  ژهیو هموردتوج تواند می یتیریمد استنباط لحاظ از که دارد

 را ییشـنهادها یپ پـژوهش،  نیـ ا مهـم  جینتـا  طبق لذا .اشدبشور مواد غذایی در سطح ک

 يهـا  برنامـه در حوزه مدیریت شهرستان آمل صنایع غذایی  يها شرکتبراي  توان می

  .نمود مطرح یمسئولیت اجتماعی سازمان

 عملکرد بر اثر نیشتریب يدارا شهرستان آمل ییمواد غذا يها شرکتدر  یرقابت تیمز

 شنهادیپ آمل شهرستان ییغذا عیصنا هاي شرکت رانیمد هب نیبنابرا. داشت یسازمان

از جملـه   یرقـابت  تیـ مز هـاي  مؤلفـه  تیـ تقو يبرا الزم ریتداب و ها سیاست که شود می

 يهـا  ختـه یآمز در یتمـا  يهـا  شـاخص ش سـطح  یمحصول، افزا شده تمامنه یکاهش هز

 صـورت  ......ز و یمتما يبند بستهز، یمتما يز، برندسازیغات متمایاز جمله تبل یابیبازار

 .ردیگ

ـ  اثـر  يدارا شهرسـتان آمـل   ییمواد غـذا  يها شرکتدر  یسازمان شهرت نسـبتاً   یعلّ

 ییغـذا  عیصـنا  يها شرکت رانیمد به نیبنابرا. داشت سازمان یت رقابتیمز بر ییباال

 يهـا  مؤلفـه  تیـ تقو يبـرا  را الزم ریتـداب  و برنامه که شود یم شنهادیپ آمل شهرستان

و  يغـات تجـار  یو تبل یز جملـه اسـتفاده گسـترده از روابـط عمـوم     ا یانسازم شهرت

و  يقـو  يرسـاز یجـاد تصو یا يبـرا  یاجتمـاع  یابیـ از بازار يریگ بهره یو حت ها یآگه

  .سازنده از برند و نام شرکت در جامعه به عمل آورد

 یتمـام  ياجـرا  و هسـت  یمختلف ابعاد يدارا یشرکت یاجتماع تیمسئول اینکه وجود با

 يبجـا  خـود  از توانـد  می را ریتأث نیشتریب آنچه اما شوند، واقع دیمف تواند می نآ ادابع

 بـر  یشـگرف  راتیتـأث  توانـد  مـی  یشرکت یاجتماع تیمسئول لزوماً که است آن بگذارد،

 را شرکت شهرت و باشد داشته  انیمشتر انیمندرضایتسطح  شیافزا و عموم تیذهن

 شـود  یمـ ه یمذکور توصـ  يها شرکتران یه مدن بیبنابرا .دهد شیافزا خود صنعت در

 يهـا  شـاخص  يسـاز  ادهیپ يزم براال یرمالیو غ یمال يها يگذار هیسرماتا حد ممکن 

، یطـ یمح سـت یز حمایـت  يهـا  تیـ فعالمسئولیت اجتماعی سازمانی از قبیـل  استاندارد 
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روابط با کارکنان، امنیت شـغلی، سـالمت و ایمنـی کارکنـان،     کارکنان،  یت شغلیرضا

و  يزیـ ر برنامـه .... و  سـت یز طیمحـ ا مشتري، تولیدات محصـوالت دوسـتدار   بابط رو

  .به عمل آورندرا مناسب  یاجرایزمینه 

بـوده اسـت کـه از جملـه آن      همـراه  ییهـا  تیمحـدود این پـژوهش بـا    ،در هر صورت

ایرانی در رونـد   يها شرکتبه عدم همکاري الزم و مناسب و شایسته مدیران  توان یم

ـ ن یهمچن. دانستمیدانی  ياه ادهدگردآوري  ر مـدیریت سیسـتماتیک و علمـی    عدم تفکّ

جهـت  خـود   و نظـري  یات عملیالزم جهت ارائه تجرب يو نبود دلسوز الزم در مدیران

ش یموانـع پـ   نیتـر  مهـم از  مسئولیت اجتماعی سـازمانی  بومی يها شاخص شناسایی

  .  گردد یممحسوب ن پژوهش یا يرو
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