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 چکيده
 مسئولیت مفهوم سر بر نظری متنوع، بحث هایظهور و گسترش روش گذشته با دهه چند طول در

 که تمرکز دارد ابزاری در مورد نظریه ویژه به حاضر مطالعه. است مطرح شده شرکتی اجتماعی

 کربندیپی یک به نیاز ما چرا و چگونهکه این مورد در و، شوندمی بندیگوناگون طبقه روش سه تحت

رایانه گمطالعه حاضر رویکردی طبیعت پردازد.های ارایه شده داریم به بحث میگروه از بیش جدیدی

ها از نوع کمی، از لحاظ روش شناخت بوده و از لحاظ هدف پژوهش، بنیادی؛ از لحاظ ماهیت داده

 یهاتفاوت یاآ کهاین منظور بررسی اشد. بهباستقرایی می -نیمه تجربی و از نظر نوع استدالل قیاسی

مسئولیت  بلندمدت سود روی مشارکت گیریجهت و مدتگیری کوتاهجهت بین پیشنهادی نظری

، های دولتیدانشگاهاعضای هیات علمی از از تعدادی نظرسنجی گذارد،می تاثیراجتماعی شرکتی 

 انجام ایرانکار در  و صوصی و مدیران کسبدولتی، خ هایدر سازمان دانشگاه آزاد اسالمی، مدیران

مسئولیت اجتماعی  از مدتکوتاه تفکر که حالی در که دهدمی مطالعه نشان از حاصل نتایج. شد

 ائلمس جامعه، و دولت، کارکنان،مسئولیت اجتماعی شرکتی  مشارکت روی منفی تاثیرشرکتی 

 ابلمق در. گذاردمی محیط دررکتی مسئولیت اجتماعی ش تاثیر مثبتی روی دخالت اخالقی دارد،

 ولت،د زیست، محیط کارکنان، ، بر رویمسئولیت اجتماعی شرکتی تفکر بلندمدت نتیجه، این

 .گذاردمی تاثیر مثبتی اخالقی مسائل و جامعه،

سود  ،مسئولیت اجتماعی شرکتیگیری سود، جهت ،مسئولیت اجتماعی :يديکل واژگان

 سود بلندمدت.، مدتکوتاه
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 2 اميررضا رمضانی، 1 زادهمحسن اسماعيل

 .ه آزاد اسالمی، واحد میانه، ایران، میانهکارشناس ارشد حسابداری، دانشگا 1
 .عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد میانه، ایران، میانه 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 زادهمحسن اسماعيل

 در مسئوليت اجتماعی شرکتی گيري سودجهت
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 مقدمه
 و فراتر رفته توصیه و شعار یک حد از مختلف یهاسازمان برای محیطی زیست و اجتماعی اخالقی، مسائل رعایت فعلی، شرایط در

 را خود جایگاه سازمانهای ی از مسئولیتیک عنوان به بیشتر روز هر اجتماعی مسئولیت مفهوم است. پیدا کرده نمودن عملیاتی به متمایل

 قرار توجه مورد سنت یا رسم یک ه به عنوانبلک هاسازمان  قانونی هایمسئولیت از بخشی عنوان به نه اکنون مفهوم این .کندمی پیدا

 بیستم محصول قرن اصل این مفهوم در ،1شرکتی اجتماعی مسئولیت مفهوم دیرینه سابقه وجود (. با1131و همکاران، گیرد )ابراهیمیمی

(. 2112 ،2کارول) جامعه، بیشتر گردید به افزایش قابل توجه توجه با تجاری یهاسازمان یهانگرانی ،1391 اوایل سال از خصوص به. است

 .(1131دارد )حساس یگانه و برزگر،  متنوع تمرکز نفعانذی به نسبت هاشرکت مسئولیت ها، رویشرکت اجتماعی مسئولیت از اخیر تعاریف

تطابق  برای شرکت تعهدات مسئوالنه، رفتار از مصادیقی شرکتی را با ارائۀ اجتماعی مسئولیت دار،پای توسعۀ برای کار و کسب جهانی شورای

 و محلی توسعۀ در مشارکت و هاخانواده و زندگی کارگران و سطح کیفیت بهبود عین در اقتصادی توسعۀ در مشارکت اخالقی، کُدهای با

 کسب از رشد مقوله جامعه( 1391) 1(. فریدمن1131نماید )نوری و جوهر، عریف میکند، تمی فعالیت آن شرکت در که ایجامعه ایمنطقه

های مسئوالنه کار در فعالیت و کسب که چرا نباید یک را در مورد این ییهادیدگاه بحث کرده ومسئولیت اجتماعی شرکتی  در کار و

 ردمسئولیت اجتماعی شرکتی  محبوبیت اما افزایش ی دارد،بسیار طرفداران فریدمن مواضع کند. گرچهاجتماعی درگیر شود، مطرح می

 مسئولیت امروزه،. مورد انتخاب در این زمینه نیست موضوع دیگر فعالیتی چنین که دهدمی نشان زمان طول در کار و کسب جامعه میان

 و پورتر) چشم پوشی نماینداز آن  توانندنمی مدرن مدیران موضوعی است که بوده و شیک مدیریتی یک مفهوماجتماعی شرکتی 

مسئولیت اجتماعی در زمینه  فعال طور به جهان سراسر در متعددی هایدر حال حاضر شرکت (.2119 ،9کالینز و زورن ؛4،2112کرامر

 سیارب سوال این به پاسخ بنابراین،. شد وجود ندارد خواهد معکوس زمان در هر روند که اینای از ایننشانه هیچ و کنند،فعالیت می شرکتی

 .کنندمی تالش اجتماعی مسئوالنه یشیوه رفتار به ها برایشرکت چرا که است مهم

های حاصل از آن انجام یافته و پیشرفت مسئولیت اجتماعی شرکتی پشت پرده یهاانگیزه و ماهیت درک بسیاری برای یهاتالش

 ؛1391 ،2دیویس)اند تحلیل کرده و تجزیه تئوریک را سطح درتی مسئولیت اجتماعی شرک برای سازمانی انگیزه محققان از برخی. است

آگوینیس  ؛2119 ،11؛ سچی2112 ،12ویندزور ؛2114 ،11مله جاریگا و ؛2111 ،11مویر ؛1331 ،3کلونوسکی ؛1331 ،2؛ برومر1399 ،9پرستون

 تشریح و بررسی به ،(1391)نجام شده ا دیویس توسط کهمسئولیت اجتماعی شرکتی  ترین مطالعاتبرجسته از یکی (.2112 ،14و گالواس

لیت مسئو انگیزه در مطالعه این مفید و اولیه ساختار وجود با .پرداخته است این مفهوم مخالفان و طرفداران از های متضاداستدالل لیست

هایی خود، انگیزه مطالعه در (2112) آگوینیس و گالواس. نظری بیان کند یک چارچوب با را خود یهاایده وی نتوانست ،اجتماعی شرکتی

 ینظر یک سهم عنوان ارائه کردند. به سادگی به و نظارت را بررسی احساس یا هنجاری، دالیل مشروعیت جستجو، ابزاری، انگیزه مانند

 سیاسی، ،ابزاری یهااصلی روش گروه چهار را در مسئولیت اجتماعی شرکتی رشد حال در کالبد( 2114) مله و جاریگا، ارزشمند در ادبیات

و  (2114)مله  و در مطالعات جاریگا ابزاری گروه روی بر ویژه تمرکز با حاضر مطالعه بندی کردند.اخالقی طبقه یهانظریه و یکپارچه،

 یک اساس بر .ها استکاری آن محیط در هاشرکت بلندمدت و مدتسود کوتاه در روش این بندیطبقه برای تالش و ،(2119) 19تورکر

 هدف با حاضر ها، مطالعهدانشگاههای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اعضای هیات علمیشرکت نفری از مدیران 119 نمونه

 در هاشرکت اجتماعی یهاگیری مسئولیتسود بلندمدت روی جهت و مدت سودی کوتاههاگیریجهت این موضوع است که آیا بررسی

بحث  این مسئولیت اجتماعی شرکتیتا در مورد  کندمی چنین تالشهم مطالعه یا خیر، انجام شد. این گذارد؟می تاثیر مختلف یهازمینه

                                                           
1 Corporate Social Responsibility 
2 Carroll 
3 Friedman 
4 Porter and Kramer 
5 Zorn and Collins 
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کنند تا ارزش سهام فعلی خود را به حداکثر برسانند، یا مدت اتخاذ میها در زمانی که تفکر کوتاهرا مطرح سازد که چگونه رفتار شرکت

 کند.زایش مزیت رقابتی را داشته باشند، تغییر میکنند تا افزمانی که تفکر بلندمدت اتخاذ می

 

 مبانی نظري و پيشينه تحقيق
 دارد اجزایبه رشدی مواجه شده است که عنوان می رو آگاهی با سازمانی ادبیات ،(1392) 12از زمان مطالعات انجام یافته توسط دیل

های محیطی نزدیک به سازمان، همان محیط الیه ،(22 :1321) 19بورژوا به نظریات توجه با. هستند بسیار مهم سازمان برای کاری محیط

 طور به هااقدامات آن که کنندمی تعامل سازمان آن با نظارتی که و نهادهای مشتریان، کنندگان، تامین" شامل کاری سازمانی هستند که

روزانه  تمعامال مستقیم با انجام طور است که به ییهابخش شامل کار . محیط"دهدقرار می تاثیر تحت سازمان به هدف را مستقیم دستیابی

 کار محیط سازمانی در موفقیت" ،(112: 1339) مطالعات الیور به توجه با(. 2111 دفت،)گذارد می تاثیر آن سازمان بر روی عملکرد با

 برای بارزهم حال در سازمان که جاآن از ."است رقابتی بازار زمینه در وابستگی متقابل کار در موثر مدیریت و منابع کمیاب کسب به وابسته

داری و پای حفظ تداوم فعالیت برای. شودمی مشخص رقابتی فشار توسط که است محیط این کار است، محیط در و مشتریان منابع همان

باعث  رقابتی فشارهای (،213: 2114)12با گفته دنتچف مطابق. مختلف دارد یهااستراتژی سازیپیاده به نیاز سازمان، سودآور رقابت در این

مزایای رقابتی شرکت در نظر  را در زیست محیطی زیست محیط و عملکردهای اجتماعی جمله سازمانی از اقدامات اثرات شود مدیرانمی

 رب مثبت پذیری محیطی و درکرقابت عنوان به تواندمی محیطیزیست مسائل به پاسخ دیگر، سوی از .(2111 ،13راث و بگیرند )بانسال

 استراتژی عنوان به است ممکنمسئولیت اجتماعی شرکتی  معنا، این در (.2114 ،21مارتینز و لورنتو) محیط عنوان شود به گوییتوسعه پاسخ

 .به یک رقابت مبتنی بر سود و سودمحور قدم بگذارد شرکت یک تا کندمی کمک که باشد

ی هاتفعالی در ظهور تعامل برای گسترده طور وضیحاتی است که بهت از یکی ،سود انگیزه ،مسئولیت اجتماعی شرکتی ادبیات در

 نظریه"بنام دیدگاه مفهومی این به مربوط نظریه در پاسخ (91-99 :2114) مله و جاریگا. شده است پذیرفته اجتماعی مربوط به مسئولیت

. شودمی بازاریابی با عوامل مرتبط و رقابتی، ه مزیتب دستیابی سهام، ارزش حداکثرسازی مانند مواردی را مطرح کردند که شامل "ابزاری

ردیابی کردند که مربوط  محیط با ارتباط در اجتماعی سیستم از (21: 1392) 21پارسونز بندیطبقه الذکر را بر روی اولینها مفاهیم فوقآن

 ابزاری از نظریه( 2114) مله جاریگا و تمایز ل،حا این باشد. بامی "انطباق یک سازمان با موقیعتی که باید در آن وضعیت کار کند " به

 در حوضو به رقابتی مزیت به دستیابی و سهام ارزش حداکثرسازی تئوری از اول گروه دو مشکل اول این که. است متعددی دارای مشکالت

ط رقابتی یک محی در سهام رزشا رساندن حداکثر به درمسئولیت اجتماعی شرکتی  تاثیر بر عمده طور به که برجسته نیستند، این نظریه

 منظور هبمسئولیت اجتماعی شرکتی  از تواندمی شرکت یک. نیستند فرد به منحصر متقابال هاآن چنینرقابتی تاکید دارند. هم کار و کسب

قریباً ت ،ابزاری ریهنظ از نسخه این بنابراین،. استفاده کند نهایی هدف برای سهام ارزش رساندن حداکثر به در خود رقابتی مزیت افزایش

رسد یم نظر به ابزاری نظریه سوم گروه در دوم مشکل. کندابزاری ایجاد می نظریه تحت بزرگ هایشرکت های متنوعروش بینمبهمی تمایز

 مرکزت با باید باشد، هداشت وجود در صورتی که ها،گروه از نظریه این پیدا است، آن نام از که طورهمان. باشدها میعلت به مربوط بازاریابی

 وجود با بنابراین، (.2111 ،22دادیوش)در ادبیات، بحث کنند به عنوان مفهومیمسئولیت اجتماعی شرکتی تمرکز بر  و نه بازاریابی مفهوم بر

 در جاری یاهبحث با رسدمی نظر است ولی به ارزشمند بازاریابی یک طرح، در اقتصادی و اجتماعی یهانگرانی تلفیق ،ترکیبی رویکرد این

 .چندان مرتبط نیست مدت طوالنی تفکر مدت وکوتاه یهاتنش در رابطه بامسئولیت اجتماعی شرکتی  ادبیات

 

  بلندمدت و مدتهاي سود کوتاهگيريجهت

ا هین است که ایننظر منتقدان ا ابزاری مورد انتقاد قرار گرفت، یهانظریه بندیطبقه در (2114) جاریگا و مله هاینظریه که چند هر

 که تاس روشن. باشندها مطرح نمیرفع نیاز برای تمایز تمام نظریه یی با گرایش ابزاری بوده و برایهانظریه تشخیص با رویکرد فقط

 در املعت که برای جاآن از. باشندبزرگ می هایشرکت روش از بندیطبقه نیازمند توجهی قابل طور به و نیستند یکسان ابزاری هاینظریه

 ادبیات ،استمهمی محرک سودآوری بر بلندمدت یا و مدتدر تفکرکوتاهمسئولیت اجتماعی شرکتی  تاثیر اجتماعی مسئولیت یهافعالیت
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 ها در هرشرکت مدیران از بسیاری دارد کهبیان می( 119 :2119) 21کولستاد. بندی شودطبقه تمایز اساس این تواند برمی ابزاری یهاروش

 مسئولیت اجتماعیهر دوی " یا و "سهام بازده افزایش نهایی، یعنی برای هدف ایوسیله" عنوان به مسئولیت اجتماعی شرکتی رد ازمو دو

 : مسئولیتدارند مشترک مشابه نقطه واقع، یک در با یکدیگر هم عقیده اند. به روشنی هر دو مورد قابل دفاع بوده و " سود وشرکتی 

 کار و کسب یک مسئولیت تنها که کندمی ادعا خود مقاله در( 1391) فریدمن اگرچه. است سودآوری افزایش ایبر راهیاجتماعی شرکتی 

. شودیقائل م سود ومسئولیت اجتماعی شرکتی  بین ضمنی توضیح برای استثنا او نیز یک حتی آن است، صاحبان برای افزایش سود

 و اجتماعی رفتار هایی کهشرکت توانند تحمل نمایند.می صداقتتا عدم عی رااجتما مسئولیت بزرگ هایشرکت اعتقاد دارد فریدمن

 باهاشت مرتکب دانند،می نه هدفی برای خودشان سهامداران و ثروت رساندن حداکثر به برای ایوسیله عنوان را به محیطی زیست یهاارزش

 ابزار کی عنوان به تحمل شود که از آن تواندتا زمانی میرکتی مسئولیت اجتماعی ش که است نیز موافق فریدمن حتی بنابراین، .هستند

 در به حداکثر (2114) جاریگا و ملهبا تفکر  وضوح به رویکرد این. (2114، 24شود )باکان استفاده سود رساندن حداکثر به برای استراتژیک

 محتوای و ماهیت مورد در مدتکوتاه اندازچشم دارای که هاییشرکت مورد، این در. دارند فریدمن، تداخل با دیدگاه سهام ارزش رساندن

رکز کنند. تم خود مدتکوتاه سودآوری افزایش روی مسئولیتی قبول نکرده و فقط بر هیچ هستند، ممکن استمسئولیت اجتماعی شرکتی 

 :کرد پیشنهاد توانمی را زیر فرضیه بنابراین،

𝐻1: بر مسئولیت اجتماعی شرکتی تاثیر دارد مدتسود کوتاه ریگیبا جهتمسئولیت اجتماعی شرکتی  رویکرد. 

مسئولیت  هک باور هستند این بر و اتخاذ کردهمسئولیت اجتماعی شرکتی  در بلندمدت تفکر توانندمی هاشرکت از برخی دیگر، سوی از

شهرت  رب مثبتی تاثیرت اجتماعی شرکتی مسئولی است ممکن مثال، عنوان به. دهد افزایش بلندمدت سود را تواند درمیاجتماعی شرکتی 

 ،(2111 ،29همکاران و ؛ اسنایدر2111 ،22جانسون ؛2112 کرامر، و پورتر ؛1332 ،29الگزدون و بیورک) سازمان پایداری و پذیری رقابت و

 مولر ؛2113 تورکر، ؛2112 ،11همکاران و راپ ؛2114 ،11پترسون ؛1333 ،23همکاران و مایگنان ؛2119 ،22همکاران و برامر)جاری  کارکنان

گرینینگ و ) نگرآینده کارکنان (2119 ،19همکاران و واتکینز. ؛2114 ،14کومار و اسمیت ؛2114 ،11بنسون شن و ؛2112 ،12همکاران و

 و براون) ضوابط مشتریان و پاسخ و ؛(2114 ،12همکاران و ؛ دوآرته2111 ،19گرینینگ و توربان ؛2111 ،12و فریمن ؛ آلبینگر1332 توربان

 ؛2111 ،44باتاچاریا و سن ؛2111 ،41همکاران و الن ؛1333 ،42همکاران و مایگنان ؛41،1339وگل و موری ؛1339 ،41سریر ؛1339 ،13ینداس

 عملکرد افزایش ها بهآن همه پایان، در است ولی ممکن مستقیم باشد، غیر است ممکن اثرات این گرچه. باشد (2114 ،49همکاران و تسای

 بر روی ای( در مطالعه2112) 42وانگ و بانسال(. 2114 ،49جانز و پور ؛ خجسته2119 ،42مارکز و همکاران) شوندسودآوری منجر  و سازمانی

 عملکرد ومسئولیت اجتماعی شرکتی  مثبتی بین رابطه با تفکر بلندمدت هایشرکت که دهندمی نشان جدید یهاگذاریمورد سرمایه 143

(. 2112 بانسال، و وانگ) بر روی عملکرد مالی خود دارند منفی شدت به شیب مدتکوتاه گیریجهت هایی باشرکت که حالی دارند در مالی
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اند برای تومیمسئولیت اجتماعی شرکتی  که باشد باور بر این است بلندمدت ممکن تفکر با شرکتی ،(2114) جاریگا و مله مشابه نظریات

 ضیهفر ها،بحث اساس بر .سهامداران کمک کند ثروت و بلندمدت به سودآوری در و داشته باشد خود رقبای از تریبیش رقابتی مزیت هاآن

 :است شده پیشنهاد زیر

𝐻2 :مسئولیت اجتماعی شرکتی تاثیر دارد بر سودبلندمدت گیریبا جهتمسئولیت اجتماعی شرکتی  رویکرد. 

 

 شناسی پژوهش مطالعهروش

ها از نوع کمی، از لحاظ روش لحاظ هدف پژوهش، بنیادی؛ از لحاظ ماهیت دادهگرایانه بوده و از مطالعه حاضر رویکردی طبیعت

کرد سود روی مستقیم طور به که بتواند مقیاسی هیچ که جاآن باشد. ازاستقرایی می -شناخت نیمه تجربی و از نظر نوع استدالل قیاسی

جربی ت مطالعات اساس گیری برندارد، بنابراین مبنای اندازه دوجو گیری کنداندازه را مسئولیت اجتماعی شرکتی بلندمدت و مدتکوتاه

 عنوان به( 1391) مطالعه دیویس. شد ایجاد (2111) 92ابرین و کوازی و ،(1329) 91ارپن ،(1324) 91الفلینمک و فورد ،(1399) 43آسلند

. آوردمی فراهم مسئولیت اجتماعی شرکتی برای یهایاستدالل نهادن هم را از طریق کنار تجربی از مطالعات منطقی اصول مبنا، مطالعه یک

 است. شده انجام سیستم به کار با توجه به وضعیت و کسب الزم بذکر است که مطالعه .کندمی فراهم را منابع و موارد این (1شماره ) جدول

اجتماعی  مسئولیت مورد به مقیاس رمینگرفته شده و چها سود در نظربلندمدت تابع یک عنوان به دولتی نهادهای برابر در شرکت مشروعیت

 آوری گردید.جمع "توافق شدت" به "نظر اختالف شدت"و به ترتیب  از طریق مقیاس لیکرت هاپاسخ. است شده اضافهشرکتی 

ارپن  ،(1324) مکالگلین و فورد ،(1399ی آسلند )هامقیاس اساس برمسئولیت اجتماعی شرکتی  گیریاندازه الذکر،همانند موارد فوق

 مختلف طریق سهامداران از هااطالعات و داده. انجام گرفت (2119) 91پرینی و( 1334) فریدمن اپستاین و ،(1393) مانسن و ابوت ،(1329)

 . باشداخالقی می مسائل و جامعه، دولت، زیست، محیط کارکنان، گیریاندازه برای ( مواردی2شماره ) و سایر منابع گردآوری گردید. جدول
 

 مدت و بلندمدتهاي رویکرد مسئوليت اجتماعی شرکتی بر مبناي سود کوتاهمقياس -(1دول شماره )ج
 

 منابع (1391) دیویس مورد گرایش

ت
مد

اه 
وت

ک
 

گوی اجتماعی است که در منافع پاسخکسب و کار هنگامی

های اجتماعی را به دست اقتصادی حضور فعال داشته و فعالیت

 ارد.های اجتماعی بسپسازمان

 حداکثرسازی سود
 ارپن ،(1324) الفلینمک و فورد

 (2111) ابرین و کوازی و ،(1329)

دارد و نباید  بسیاری حاضر مسایل حال در کار و کسب

 های دیگری بپذیرد.مسئولیت

مشارکت  یهاهزینه

 اجتماعی
 (2111) ابرین و کوازی

 کی تواندمی گیردمی نادیده را اجتماعی مسئولیت که شرکتی

موقعیت رقابتی با شرکتی که این امر را نادیده نگرفته داشته 

 باشد.

 اهداف اولیه
 ارپن ،(1324) الفلینمک و فورد

 (2111) ابرین و کوازی و ،(1329)

ت
مد

ند
بل

 

 اعیاجتم مسائل بطور مستقیم درگیر بلندمدت شخصی منافع

 .است

منافع شخصی 

 بلندمدت

 و فورد ،(1399) 94آسلند

 92ارپن ،(1324) 99الفلینمک

(1329) 
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 کمک کار و تواند به کسبمی مسئوالنه اجتماعی یهافعالیت

 جامعه داشته باشد. در اعتمادی قابل تصویر کند تا
 عمومی تصور

 و فورد ،(1399) 99آسلند

 93ارپن ،(1324) 92الفلینمک

 (2111) ابرین و کوازی و (1329)

کار  و بکس برای تواندمی اجتماعی مشکالت حل به کمک

 باشد. سودآور

 هب تواندمشکالت می

 شوندتبدیل  منافع

 و فورد ،(1399) 21آسلند

 22ارپن ،(1324) 21الفلینمک

 (2111) ابرین و کوازی و (1329)

با درگیرشدن در مسائل مسئوالنه  تواندمی کار و کسب

 .آورد دست دولت رابه اجتماعی، اعتماد
 گزینه جدید دولت تصور

 
 مسئوليت اجتماعی شرکتی مشارکت مقياس -2ره شما جدول

 

 موارد ابعاد

 کارمندان

 ایمنی و کارکنان سالمت

 کارکنان برای آموزشی یهافرصت

 کارکنان مزایای بهبود

 ارتقاء و استخدام در برابر یهافرصت

 کارکنان همه برای درمان برابری

 محیط

 آلودگی کنترل

 یمحیط زیست مؤثر استراتژی یک از استفاده

 مواد مصرف و انرژی کاهش

 دولت

 محلی مقامات با همکاری

 فساد از پیشگیری

 دولتی یهادستورالعمل به داوطلبانه پاسخ

 اجتماع
 (غیره و بهداشت، آموزش، فرهنگ، هنر، یهادر زمینه) جامعه بهبود یهابرنامه

 های خیریهفعالیت به کمک

 اخالقی مسائل

 محیطی یستز و اخالقی خدمات و محصول ارائه

 شرکت مورد در نفعانذی همه به دقیق و کامل اطالعات ارائه

 اخالقی عمل هایروش از استفاده

 

های این مطالعه مطابق موارد زیر فرضیه جداگانه، جزء پنج بر رویمسئولیت اجتماعی شرکتی  مشارکت گیریاندازه بر اساس

 شود:بندی میطبقه

𝐻1 :بر مسئولیت اجتماعی شرکتی تاثیر دارد مدتسود کوتاه گیریبا جهتشرکتی مسئولیت اجتماعی  رویکرد. 

H1a :بر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی کارکنان تاثیر دارد مدتسود کوتاه گیریبا جهتمسئولیت اجتماعی شرکتی  رویکرد. 

H1b :اثیر زیست تت اجتماعی شرکتی بر روی محیطبر مسئولی مدتسود کوتاه گیریبا جهتمسئولیت اجتماعی شرکتی  رویکرد

 .دارد

H1c :بر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی دولت تاثیر دارد مدتسود کوتاه گیریبا جهتمسئولیت اجتماعی شرکتی  رویکرد. 

H1d :ارده تاثیر دبر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی جامع مدتسود کوتاه گیریبا جهتمسئولیت اجتماعی شرکتی  رویکرد. 
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H1e :بر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی مسایل اخالقی تاثیر  مدتسود کوتاه گیریبا جهتمسئولیت اجتماعی شرکتی  رویکرد

 .دارد

H2 :مسئولیت اجتماعی شرکتی تاثیر دارد بر سودبلندمدت گیریبا جهتمسئولیت اجتماعی شرکتی  رویکرد. 

H2a :بر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی کارکنان تاثیر دارد مدتسود بلند گیریبا جهتماعی شرکتی مسئولیت اجت رویکرد. 

H2b :اثیر داردزیست تبر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی محیط مدتسود بلند گیریبا جهتمسئولیت اجتماعی شرکتی  رویکرد. 

H2c :بر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی دولت تاثیر دارد مدتبلند سود گیریبا جهتمسئولیت اجتماعی شرکتی  رویکرد. 

H2d :بر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی جامعه تاثیر دارد مدتسود بلند گیریبا جهتمسئولیت اجتماعی شرکتی  رویکرد. 

H2e :یر ی بر روی مسایل اخالقی تاثبر مسئولیت اجتماعی شرکت مدتسود بلند گیریبا جهتمسئولیت اجتماعی شرکتی  رویکرد

 .دارد

 

 هاداده آوريجمع و نمونه انتخاب

ها دانشگاههای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اعضای هیات علمینفری از مدیران شرکت 119 نمونه یک اساس مطالعه بر

جتماعی های ا، تلفن، پست و با استفاده از ابزار شبکهانجام شد. نحوه ارسال پرسشنامه به صورت حضوری، پست الکترونیک 1139در سال 

پرسشنامه محدود گردید. این حجم از  119آوری و بررسی به صورت گرفت که پس از جمعمدیر  921به ویژه تلگرام و برای نزدیک به 

ی هاداده است که درصد 29/12 دوددهی ح پاسخ نرخ. آمد دست به فرایند پایان در ماه و شش عرض ایمیل در شش پیگیری وجود نمونه با

 مورد تحلیل قرار گرفت.  SPSS.22 افزار نرم از استفاده با آن

 

 توصيفی آمار

چنین از بین اند. همها بودهها و سازمانو بقیه جزو مدیران ارشد شرکتنفر عضو هیات علمی 19های مورد مطالعه نمونه میان در

 هاآن مورد از 43 مورد مطالعه، هایها داشتند. از نمونهها و خارج از دانشگاهست مدیریتی در دانشگاهزمان پنفر هم 29اعضای هیات علمی

ها شرکت این. کارمند داشتند 291 از بیش هاآن مورد از 11 و کارمند 91-291ها آن مورد از 99 که حالی در کارمند داشتند، 91 از کمتر

 صادرات حال در شرکت 9تنها  که حالی در. باشدسال می 12سابقه بوده و سابقه متوسط در زمینه کاری خود  سال 3بیش از  همگی دارای

 خود، سازمان از نمایندگی عنوان دهندگان به پاسخ همه. کردندخدمات رسانی می داخلی بازار به آنها از مورد 111 خود بودند، محصوالت

 التحصیل ها فارغآن از درصد 32 مرد بوده و دهندگان پاسخ از درصد 29 خود پر کردند؛ سازمان در ارشد مدیر عنوان به پرسشنامه را فرم

 .است( 29 تا 29 بین) 42 ها حدودآن سن با تحصیالت تکمیلی بوده و یا دانشگاه

 

 پایایی آزمون و عاملی تحليل

فاده از تحلیل عاملی است کنند یا خیرگیری میرا اندازه های مورد نظرآیا سواالت پرسشنامه در قالب عوامل شاخص کهبرای تعیین این

گردید. ساختار عاملی پرسشنامه با استفاده از هر دو شیوه تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی، بررسی شد. در تحلیل اکتشافی 

پس از اطمینان از توانایی انجام تحلیل اکتشافی،  ها محاسبه شده وبرای داده 21برداری و ضریب بارتلتهای کفایت نمونهآزمون، ابتدا شاخص

استفاده گردید. بنابراین  24KMOها برای تحلیل عاملی نیز از ضریبفرایند انجام تحلیل آغاز شد. برای تعیین و تشخیص مناسب بودن داده

ی مسئولیت اجتماعی شرکت بلندمدت و مدتکوتاه سود های رویکردمقیاس های اصلی و با استفاده از چرخش واریماکس برایتحلیل مولفه

 . شد انجام
 

 برداريآزمون کرویت بارتلت و شاخص کفایت نمونه -3جدول شماره 
 

 داریسطح معنی KMO آزمون بارتلت

191/22 =𝜒2 991/1 1111/1 
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 شده استخراج هایمولفه توجیه و قابل اصلی هایمولفه تحلیل انجام که گفت توانمی مالک دو هر پایه فوق و بر مقادیر به توجه با

 خواهد بود. توجیه قابل مطالعه مورد نمونه هایگروه در همبستگی ماتریس هستند و اساس اطمینان قابل
 

 (واریماکس) کل واریانس -4شماره  جدول
 

 اشتراکات
 اجزا

 موارد
 1عامل  2عامل 

 .است اجتماعی مسائل گیردر مستقیم طور به کار و کسب بلندمدت شخصی منافع 292/1  921/1

292/1  213/1 
 بکس آن برای جامعه در اعتماد قابل تصویری ایجاد به تواندمی اجتماعی مسئوالنه هایفعالیت

 .کند کمک کار و

139/1  229/1 
 به را دولت اعتماد تواندمی اجتماع در مسئوالنه رفتارهای به کار و کسب صاحبان آوردن روی

 .ندک جلب کار و کسب آن

 باشد. سودآور کار، و کسب برای تواندمی اجتماعی مشکالت حل به کمک 922/1  212/1

212/1 321/1  
اجتماعی بیشتری دارد، بیشتر در راستای اهداف اقتصادی قدم  گوییکاری که پاسخ و کسب

 کند.وا گذار می اجتماعی نهادهای اجتماعی را به یهابرداشته و انجام فعالیت

212/1 299/1  
 گردی هایمسئولیت بار زیر نباید و دارند خود برای فراوانی مشغله حاضر حال در کارها، و کسب

 .بروند

912/1 211/1  
 به تنسب بیشتری رقابتی مزیت تواندمی گیردمی نادیده را اجتماعی مسئولیت که شرکتی

 .دارد عهده بر را هامسئولیت این که باشد داشته شرکتی

 (ویژه مقادیر) مربعات مجموع 213/2 991/1 921/4

 بودن موثر درصد 229/13 922/29 149/29

 

 (999/2 ویژه)واریانس را کسب کرد از درصد 29/13مقدار  ،1 عامل که حالی در آیتم را کسب کردند 9 واریانس از ٪11/29 عامل دو

آستانه  .کرونباخ ارزیابی شد آلفای با محاسبه ،اقالم درونی همسانی(. 921/1 ویژه)درصد از واریانس را کسب کرد 44/29مقدار  2،عامل و

 در نظر گرفته شد. 911/1مقدار آلفا عدد 
 

 همبستگی ماتریس و ميانگين مقادیر -5شماره  جدول
 

 گیری بلند مدتجهت موارد اخالقی جامعه دولت محیط کارکنان میانگین متغیرها

      1 9112/1 کارکنان

     1 213/1** 9421/1 محیط زیست

    1 413/1** 429/1** 9232/1 دولت

   1 992/1** 142/1** 112/1* 2239/1 جامعه

  1 199/1** 422/1* 999/1** 229/1** 2923/4 موارد اخالقی

 1 229/1* 422/1** 221/1* 193/1** 422/1** 3329/1 گیری بلندمدتجهت

 211/1 113/1 123/1 -119/1 293/1* 113/1* 4923/2 مدتگیری کوتاهجهت

 15/1، * ضریب همبستگی در سطح 11/1** ضریب همبستگی در سطح 
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 نتایج تحليل رگرسيونی فرضيات -6جدول شماره 
 

 t ضریب بتای استاندارد ضریب بتا تعدیل شده 2R متغیر وابسته فرضیات متغیر مستقل

ت 
مد

اه 
وت

 ک
رد

یک
رو

ی
ماع

جت
ت ا

ولی
سئ

م
 

H1a 929/2 129/1 219/1 131/1 کارکنان 

H1b 211/2* 292/1 219/1 129/1 محیط زیست 

H1c 212/1 -124/1 -121/1 112/1 دولت- 

H1d 134/1 129/1 129/1 112/1 جامعه 

H1e 199/1 113/1 111/1 119/1 موارد اخالقی 

ت 
مد

اه 
وت

 ک
رد

یک
رو

ی
ماع

جت
ت ا

ولی
سئ

م
 

H1a 941/1** 421/1 121/1 122/1 کارکنان 

H1b 329/2** 122/1 193/1 121/1 زیست محیط 

H1c 192/2* 292/1 232/1 192/1 دولت 

H1d 919/1** 421/1 912/1 122/1 جامعه 

H1e 139/2* 223/1 249/1 193/1 موارد اخالقی 
            Significant at *p<0.05 and **p<0.01. 

 

 فرضيات آزمون

ین ب همبستگی در این جدول ضریب. است شده ارائه مستقل و وابسته غیرمت ضریب همبستگی و میانگین مقادیر 9 در جدول

 مسائل و جامعه، زیست، دولت، محیط کارکنان، نسبت بهمسئولیت اجتماعی شرکتی  ومسئولیت اجتماعی شرکتی  مدتگیری کوتاهجهت

 محیط رکنان،کا بهسئولیت اجتماعی شرکتی م ومسئولیت اجتماعی شرکتی  مدتبلند گیریبین جهت ارتباط ضریب. شوداخالقی دیده می

 اخالقی در جدول آمده است که در این اطالعات مشکل چندانی وجود ندارد. و مسائل جامعه، دولت، زیست،

مدت گیری کوتاهبین جهت کرده اند که رابطه منفی بینی پیش فرضیه از اول گروه. دهدمی را نشان فرضیه آزمون نتایج 2 جدول

 مسائل و عهدولت، جام زیست، محیط نسبت به کارکنان، مسئولیت اجتماعی شرکتیو دخالت  مسئولیت اجتماعی شرکتیویکرد سودگرا با ر

گیری کند: که یک رابطه مثبت بین جهتمی داری را فراهممعنی آماری نتایج( b1 فرضیه) فرضیه گروههای از یکی تنها اخالقی وجود دارد.

 (. =β 292/1)در محیط وجود دارد  مسئولیت اجتماعی شرکتیو دخالت ت اجتماعی شرکتیمسئولی مدت با رویکردکوتاه

و  یمسئولیت اجتماعی شرکتگیری بلندمدت سودگرا با رویکرد بین جهت اند که رابطه مثبتکرده بینیپیش فرضیه از دوم گروه

دهد که نشان می 2 اخالقی وجود دارد. جدول مسائل و دولت، جامعه زیست، محیط نسبت به کارکنان، مسئولیت اجتماعی شرکتیدخالت 

گیری بلندمدت با رویکرد بین جهت رابطه مثبت یک بنابراین،. هستند 191/1 و 111/1 در داری های معنیها شامل نشانهتمام فرضیه

 292/1) ، دولت(= β 122/1) زیست محیط ،(= β 421/1) کارکنان درمسئولیت اجتماعی شرکتی  و دخالت مسئولیت اجتماعی شرکتی

β =)، جامعه (421/1β=  )، اخالق و (223/1β =  ) وجود دارد. 

 

 گيري نتيجه

 و مدتمتمایز کوتاه شرایط در توانمی رامسئولیت اجتماعی شرکتی  سمت به ابزاری رویکرد دو که دهدمی نشان مطالعه این نتیجه

مسئولیت اجتماعی  داری در تعاملمعنی های آماریاند، نشانهداشته مدتاهکوت تمرکز که هایشرکت. سوددهی بکار برد جهت بلندمدت

ئولیت مس در مدتکوتاه شرکتی تمرکز اگر حتی است، توجه جالب. انداخالقی نداشته مسائل و جامعه، دولت، کارکنان، نسبت بهشرکتی 

 ابلق نتایج آماری فرضیه از دوم گروه دیگر، سوی از. جام دهندرا ان خود محیطی مسئولیت تواندمی هم را اتخاذ کند، هنوز اجتماعی شرکتی

فوق  اند، به تمام مسائلکرده اتخاذمسئولیت اجتماعی شرکتی  روی بلندمدت بر تمرکز که هاییشرکت بنابراین،. دهدمی نشان را توجهی

 الترینبا جامعه و کارکنان بهلیت اجتماعی شرکتی مسئو، دخالت مسئولیت اجتماعی شرکتی دخالت یهامولفه همه میان در. اندفایق آمده

 یشپ ، دارای ابزارمسئولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد تمرکز بلندمدت سودگرا که دهدمی نشان مطالعه این. ها را داردشرکت برای اهمیت

ینده که آ مطالعات اده کرده است.استفمسئولیت اجتماعی شرکتی مدت کوتاه تمرکز شرکتی است که از از تریقوی بسیار کننده بینی

 تماعیاج فرهنگ ابعاد و فرهنگ در های پیشنهادیافزایش رابطه چگونه گیرد این است که انجام مختلف کار و کسب یهازمینه در تواندمی

لیت اجتماعی شرکتی مسئو درها روش این اتخاذ تاثیر مورد در فقط حاضر این مطالعات حال در این، بر عالوه. است متفاوت سازمانی و

 العاتغیره در مط و سازمانی عملکرد سازمانی، ساختار مدیریتی، ارزش مانند سازمانی سطح یا متغیرهای فرد بالقوه تاثیر اما است، متمرکز
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ماعی ت اجتمسئولیو بلندمدت چگونه بر روی دیگر موارد متغیر  گیری کوتاهجهت بین این موارد را روشن سازد که رابطه تواندمی آینده

 تاثیر دارد. شرکتی

مسئولیت اجتماعی  بر مدت طوالنی تمرکز اتخاذ. دهدمی را ارائه عملی و مفید مدیریتی هایبینش از برخی نظرسنجی یهایافته

 جمله از ممستقی غیر و مستقیم سهامداران به شرکت داشته و نسبت مسئولیت اجتماعی شرکتی در مشارکت تاثیر مثبتی بر شرکتی

 به یمسئولیت اجتماعی شرکتسودگرای  بلندمدت رویکرد غیره تاثیر دارد. بنابراین، و دولتی غیر و دولتی یهاسازمان رکنان، مشتریان،کا

 گذاریسرمایه دو هر تواندمی هاییاینچنین شرکت مدیران .کندنفعان کمک میذی شبکه مدیریت قابلیت افزایش و توسعه برای مدیران

 هاییرکتش مدیران این، بر عالوه. داشته باشند ،نفعانذی شبکه ارتباط قوی بین ومسئولیت اجتماعی شرکتی  دخالت زمینهدر  را قدرتمند

 هاناین سازما داران انتظار دارند، روشن سازند.توانند به راحتی رویکرد صادقانه خود را نسبت به آنچه سهاممی مدت طوالنی گیریجهت با

الیه  ندچ اثر یک عنوان به. پایداری برسند یک به مدت دارندکوتاه تمرکز کار با و کسب غالب پارادایم تحول که درمیمه با نقش تواندمی

 و صادیاقت اجتماعی، مشکالت به نسبت مشابهی های دیگر نیز با موضوعاتها نیز سبب شوند که شرکتممکن است آن جامعه، ای بر رفاه

 .محیطی درگیر شوند زیست
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