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چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شـرتتی بـر ریـایتم د          

، پژوهشگر در پی آن است تـ  بـا   باشد. در این پژوهشمشتر  و شهرت شرتت در ص عت خودرو می
بررسی تمامی جوانب مسئولیت اجتماعی شرتتی ب  ع وان بخشی از اقدامات بازاریابی اجتماعی با توج  

ترین ابعاد مسئولیت اجتماعی شرتتی را ت  اهمیت و یرورت ب  شرایط و بحران اقتصاد  ت ونی مهم
ین دلیل در این پژوهش شرتت ایران خوردو مطابق با بیشتر  از سایر ابعاد دارند را تعیین نماید. ب  هم

شرتت برتر از نظر میزان  911توسط سازمان مدیریت ص عتی ایران، جزو  9119آمار ارائ  شده در سال 
ها  سودآور در ص عت خـودرو مـورد مطالعـ  قـرار     فروش و درآمد اعالم شد، ب  ع وان یکی از شرتت

پرسشـ ام  بـا اسـتفاده از     541مورد  و بـا توزیـت تعـداد    -توصیفیگرفت. ب ابراین با استفاده از روش 
سرشمار  میان تمامی مدیران واحدها  عضو در تمیت  مسـئولیت اجتمـاعی شـرتت توزیـت گردیـد.      

ها  تحلیل عاملی اتتشافی، تائید  و مدلسـاز  معـاد ت   ها با استفاده از تک یکتجزی  و تحلیل داده
اجتمـاعی شـرتتی بـا لحـا      -نتایج بدست آمده مسئولیت داوطلبانـ  ساختار  صورت گرفت. براساس 

اجتماعی شرتتی با لحا  تردن بعد محیط تار ب  مراتـب  -بازار و  مسئولیت اخالقی-تردن ابعاد جامع 
سزایی نسبت ب  سایر اقدامات مسئو ن  اجتماعی بر ریایت مشتر  و شهرت شرتت خواه ـد  تاثیر ب 
 داشت.

لیتاجتماعیشرکتی؛رضايتمندیمشتری؛شهرت.ها:مسئوکلیدواژه
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 .مقدمه1

دارد ت  همواره در مسیر پیشرفت سیر ها  اقتصاد  را برآن میچ  ت  بسیار  از ب گاه آن     
)شام و یام،  ها و عملکردها  خود سودآور  ایجاد ت  دت  د، آن است ت  در طی فعالیت

بازارها  داخلی و خارجی  زم  بقا  هر ب گاه اقتصاد   عالوه، از آن جا ت  نفوذ در(. ب 5191
است، ایجاد ریایت در مشتریان هم  زم  سودآور  و دستیابی ب  شهرت شرتتی نیز تلقی 

ترین پذیر  اجتماعی شرتتی، از جمل  مهم(. امروزه مسئولیت5119مک ویلیامز، ) شوندمی
ها با وجود ت ها تعداد محدود  از شرتترود، ت  شمار می  ها  بسیار  از جوامت بدغدغ 

و  9، خود را در برابر عملکردها  اجتماعیها  شدید بازارشرایط بحران اقتصاد  و رقابت
اندیش د. ( و اغلب ت ها ب  سودآور  صرف، می5191گالبریث، ( دان دخود مسئول می 5نفعان ذ 

غفلت واقت شده است، وجود  بعد  مورد در شرایطی ت  آثار و عواقب بعد  این تفکر تک
دسترس، موجب گردیده تا  رقابت شدید در بازار، افزایش جمعیت و محدودیت م ابت در

ها  نوین مدیریتی راغب شوند، ت  نتیج  اولی  آن، ها ب  استفاده و بکارگیر  مدلسازمان
ا یرورت این توان در ارتباط بآن چ  ت  میباشد. ایجاد تعهد و مسئولیت در قبال جامع  می

ها  مربوط ب  مسئولیت ساز  فعالیتتارگیر  و پیاده  پژوهش دانست آن است ت ، با ب
توان د ب  م افعی همچون تاهش عالوه بر دستیابی ب  مزایا  مالی می 1اجتماعی شرتتی

ها و افزایش ریایت مشتر  دست یاب د. در گردش شغلی تارت ان، افزایش شهرت شرتت
زیت رقابتی و ب  دنبال آن تسب سهم بازار بیشتر در بازارها  داخلی را نیز ب  نتیج  افزایش م

)ماتیال،  شودگذاران را م جر می دنبال خواهد داشت و افزایش توان شرتت در جذب سرمای 
5111.) 
ایجاد تصویر ذه ی م اسب از شرتت در نظر مشتریان ب  ع وان شرتتی برتر در زمی        

تواند عالوه بر موارد ذتر شده، ریایت هر چ  بیشتر ائ  خدمات، خود میتولید تا  و ار
ها  مربوط ب  جابجایی تارت ان همراه داشت  و این خود سبب تاهش هزی  تارت ان را نیز ب 

تارگیر  و توج  ب  عوامل مورد نظر در رعایت این مسئولیت   گردد. با بو اتالف وقت نیز می
ها  ر قبال جامع ، مردم و مشتریان و حتی تارت ان هم باش د، شرتتتواند داجتماعی ت  می

تر  را از خود در بازارها، نسبت ب  رقبا اند جایگاه قو مطرح امروز در سطح جهان توانست 
ایجاد ترده و رهبران قدرتم د  در آن ص عت گردند. همچ ین توج  بیشتر ب  مسئولیت 

ها گردد ها در مقابل بسیار  از تهدیدات و رقابتشرتت ها تواند متضمن فعالیتاجتماعی می
و اثربخشی خود را هم در امر تولید و ارائ  خدمات و هم در ایجاد و ارائ  الگویی ت  م جر ب  

                                                 
1. Social Performance 
2. Stockholders  
3. Corporate Social Responsibility (CSR)  
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طور تلی هدف اصلی   گردد، نشان دهد. ببرقرار  ریایت، ثبات و حفظ ام یت در اجتماع می
اثیر مسئولیت اجتماعی شرتتی بر ریایت مشتر  این پژوهش عبارتست از: بررسی چگونگی ت

 در ص عت خودرو. 9و شهرت شرتت
 
.مبانینظریوپیشینهپژوهش2

از مسئولیت  واحد  در حالی ت  هیچ تعریف پذیرفت  شده .مسئولیتاجتماعیشرکتی
شامل توان مسئولیت اجتماعی شرتتی را می با این وجود ،اجتماعی شرتتی وجود ندارد

ی دها  سازمانی و تعهدات پذیرفت  شده یک شرتت، در قبال اجتماع یا آ، فراعملکرده
ها  مربوط ب  بقا  با وجود چالش این مویوع(. 5191)گالبریث،  نفعانش، دانست ذ 

هم  چ انهم تار، رقابت و توسع ، توج  مستمر ب  مسائل اجتماعی و زیست محیطی و تسب
مامی تعاریف، مسئولیت ت(. 5191)سمی و همکارانش،  قرار گیردتوج   موردتواند بسیار می

ت ها شامل ب  حداتثر رساندن ن  گیرند ت  نظر می ع وان مسئولیتی در  اجتماعی شرتتی را ب
 .شرتت ایجاد ت دیک را برا   چیز  فراتر از آنتواند میبلک   باشد،ها میسود برا  شرتت

 نفعان دانست  ت  ن گسترده از ذ  یتتی را طیفشراجتماعی مسئولیت  ،بسیار  از پژوهشگران
ت  دگان، گذاران و همچ ین تارت ان، تامینبرگیرنده سرمای بلک  در ،ت ها شامل سهامداران

مسئولیت اجتماعی در  .(5191) شام و یام، باشدجوامت، دولت و محیط زیست نیز می
ایجاد ی، افزایش سهم بازار و هایی همچون تسب مزیت رقابتتواند فرصت، میهاتار و تسب

مسئولیت در واقت،  .(5191)سمی و همکارانش، ب  همراه داشت  باشد بازارها  جدید را
از مدیریت است ت  شامل روابط اخالقی و برخورد شفاف و روشن  یشکل ،اجتماعی شرتتی

تتی، ت  ت  با استقرار آن ب  ع وان جزئی از اهداف شر ،باشدنفعانش میشرتت با تمامی ذ 
 ت د ورا ایجاد میو فره گی  5با توسع  پایدار جامع ، حفظ م ابت زیست محیطی  سازگار توان
 .شود آتیها  تواند م جر ب  تاهش مشکالت اجتماعی برا  نسلمی بهبودت وع و ایجاد با 

ع وان   همواره ب ،ها  اجتماعیمسئولیت 1بازرگانی هاروارد دانشکده طبق الگو  راهبرد 
 و داه  . طبق نظر پیرسشودرفت  میدرنظر گ راهبردها  یک شرتت صر اصلی در تدوین ع
 میاندر همچ ین یک مفهوم فراگیر در تجارت و  ب  ع وانات ون  ،مسئولیت اجتماعی (5111)

ه ر   همچ ینگیرد. مدنظر قرار می ،مدیران ارشد ب  ع وان جزء جدانشدنی در مشاغل اجرایی
مسئولیت اجتماعی شرتتی،  راهبردها ت  پرداختن ب   ترد بیان نیز (9111) می تزبرگ

ها  م طبق با ارزش ،ها  مسئو ن  اجتماعیعاملی برا  انجام فعالیت ع وان ب تواند  می

                                                 
1. Corporate Reputation 

2. Environmental Resources 
3. Harvard Business School 
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مسئولیت  از نظر ساموئل سرتو .(5191)میلتون،  مدنظر هر یک از مدیران اجرایی، باشد
رود )سرتو، شمار میب   9هر ب گاه اقتصاد  اجتماعی شرتتی یک ع صر اصلی برا  بقا 

شود ها، وقتی مطرح میطبق نظر ت ت هاتن و مار  هاتن مسئولیت اجتماعی ب گاه (.9111
نفعان ها ب  ذ نفعان ب گاه خللی ایجاد شود. عدم توج  ب گاهت  در مدیریت حفظ م افت ذ 

ا  شده و ب  این شکل حریم ت  ده تخارجی، م جر ب  بروز پیامدهایی سخت برا  مصرف
نگر ها  یک مدیر آی دهشود. لذا مسئولیت اجتماعی شرتتی، از مسئولیتجامع  شکست  می

آوردن سود بیشتر در محیطی دست   ها تولید محصو تی جهت بباشد. هدف اصلی سازمانمی
ی است ت  مسئولیت اجتماعی، مجموع  وظایف و تعهدات (.5111) ماند ،  باشدرقابتی می
ا  ت  در آن فعالیت دارد، انجام بایست در جهت حفاظت و تمک ب  جامع سازمان می

تعریفی ت   استوارت و سالمون از مسئولیت اجتماعی دارند،  .(9115گریفن و بارنی، (دهد
ها اقداماتی ت  تاثیر  مثبت بر جامع  و ترفیت ا  از مدیریت است ت  طبق آن سازمانشیوه

بایست حذف ده د. آثار م فی سازمان بر جامع  میمومی داشت  باشد، انجام میتا ها  ع
پیتر (. 9111)سلومون و استوارت،  ت  ده، در پی آن باید تغییر یابدگردد و نگرش و رفتار مصرف

ساز  وظایف آنان ترین مسئولیت هر ب گاه اقتصاد  را در اجرایینخستین و مهم دراتر،
 (.5119)ماهو  و اتیوپیا،  عد از مسئولیت اجتماعی از نظر و  شایستگی استداند و دومین ب می

 ارتقاءها  اثربخشی مسئولیت اجتماعی شرتتی عبارت د از: م افت شرتت )شامل: از جمل  حیط 

 و فروش افزایش ،شرتت نشان و نام اعتال ، عملیاتی ها هزی   تاهش ،مالی عملکرد
 دسترسی، نوین مقررات ویت ب  نیاز تاهش، با تر تیفیت و ربیشت ور بهره ،مشتر  اعتماد

تمایز در برابر  مجدد تا ، ها یمانت ب  نیاز تاهش و محصو ت ایم ی ارتقاء ،سرمای  ب 
افزایش فروش و  ،افزایش توانایی جذب و حفظ تارت ان ،تاهش و مدیریت ریسک ،رقبا

ور  عملیاتی از افزایش بهره ،ت شرتتو شهر 5افزایش تصویر نام تجار  ،وفادار  مشتر 
ها  گذار دستیابی ب  بازده سرمای  از طریق سرمای  ،1تاهش هزی   عملیاتی ،تولید محصول

 ها طرح ،خیر روام در مشارتت)شامل:  4(، م افت جامع افزایش سود و اجتماعی مسئو ن 

ب   تمک ها برنام  و اشتغال عمومی، تحصیالت در همگان الت، دختارت ان داوطلبان 
 زیافت) شامل: با محیطی ( و مردم و مالحظات زیستمحصول تیفیت و ایم ی، هاخانمان بی

قابل بازیافت و  م ابت از تربیش استفاده ،محصو ت تربیش دوام و تارترد، مواد بیشتر چ  هر
د یلی (. این موارد تار و تسب ها طرح در زیست محیط مدیریت ابزارها  تارگیر  ب

چرا یک شرتت ممکن است از مسئولیت اجتماعی شرتتی استفاده نماید تعیین میت   باش د می
                                                 
1. Corporation 
2. Brand Image 
3. Operation Cost 
4. Community interests 
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آگاهی از مسئولیت اجتماعی شرتتی  ،و همکارانش طبق اظهارات بانی ی 5119. در سال ت د
جهت ممانعت از خطرات مالی  ،گیر  ادغام شودتصمیم  ا  راهبردک فرآی دهاباید در هست 

ها  حصو ت جدید و یا راهبردم  بل دمدت، جهت یافتن فرصت برا  توسع  و اعتبار
ها  ا  پایدار از قوانین حتی در محیطسازد ب  مجموع و همچ ین شرتت را قادر می بازاریابی

ده ده مسئولیت اجتماعی شرتتی، در مورد عوامل تشکیل(. 5111)گیوز،  آشفت  دست یاب د
بخشی از اولین تعریف چهار ت و نظرات بسیار  وجود دارند.مطالب بسیار  مطرح شده اس

عملکرد مدل مفهومی  تحت ع وان 9111مسئولیت اجتماعی شرتتی توسط تارول در سال 
هایی ع وان مسئولیت  ب) ها  اقتصاد  و قانونیبر مسئولیت است مبت ی مسئو ن  اجتماعی،
)بشردوستان ( ت   داوطبان اخالقی و  ها و مسئولیت باش د(جوامعی میت  بسیار مورد نیاز 

مسئولیت اقتصاد ، جهت  (.5191 )گالبریث،قرار گیرندجوامت توج  تمامی  توان د موردمی
نوعی از مشتر  است. در واقت با خواست  م طبقمشاغل و تولید محصو ت  ایجادسودآور ، 
برا  و سودآور  گذار  ای شامل ایجاد بازده سرمت  اقتصاد  است  تماهی باپذیر  مسئولیت

م ابت جدید، ترویج تک ولوژ ،  ایجاد، ت انکان و سهامداران، پرداخت م صفان  ب  تارلما
در این دیدگاه واحدها  (. 9111)تارول،  است نوآور  و ایجاد خدمات و محصو ت جدید

 مسئولیتاز  بعد ترینمهماین مسئولیت . شوند تلقی میاساساً یک ب گاه اقتصاد   ،تجار 

. عالوه بر گیردمی قرار مدنظر اقدامات اقتصاد  و هافعالیت آن در ت  استشرتتی اجتماعی 
طور مستمر نیز سودآور  خود را ب  حداتثر برساند و م جر تواند ب این یک ب گاه اقتصاد  می
نونی، مسئولیت قا(. 5191)گالبریث،  گذار  سهامداران خود نیز شودب  افزایش بازده سرمای 
. ی استالمللن مقررات م طبق با قوانین محلی، دولتی، فدرال و بی و شامل رعایت قوانین

 همچون ،نانوشت  یقوانی  ب  ع وانانتظارات اجتماعی  سایر نمسئولیت اخالقی، جهت برآورد
، تارول( باشدمیغیره ها  اجتماعی، احترام ب  حقوق افراد و  یا آسیب رسانیاجت اب از آسیب

توان  ،جریان و بقا داشت  باش دتوان د می ها، شرتتاز طریق آنت   9مسئولیت اخالقی (.9111
ها و سازد. اگر یک ب گاه اقتصاد  فعالیترا ممکن می ینوقان  هابر محدودیتغلب  

ها  اخالقی م طبق سازد، نتایج و الگوهایی عاد ن  و مشیعملکردها  خود را با اصول و خط
ا  نیز برا  افراد ایجاد خواهد شد و ب  این نحو بستر  از رفتارها و عملکردها  م صفان 

لذا  .تر  را درپی خواهد داشتشود و نتایج بهتر و دقیقریز  میاخالقی در شرتت پای 
هایی است ت  یرورتاً توسط قانون تعریف نشده دربرگیرنده فعالیت ،پذیر  اخالقیمسئولیت

و صدمات  هاآسیبب  مردم، جلوگیر  از نسبت احترام  جهت رعایت رودیاست، بلک  انتظار م
و مدنظر قرار  رعایت ریش  درخود اساساً ت   دنصورت گیر ،اجتماعی توسط واحدها  تجار 

                                                 
1. Moral Responsibility 
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ا  گون  تواند ب ها  یک شرتت میصورت اعمال و فعالیتدر این حقوق بشر دارد. دادن 
با گرایش اقتصاد  و  آن و تاربرد گیردرش عام قرار تر جلوه ت د و مورد پذیمعقو ن 

هایی این مسئولیت ممکن است محدودیتباشد. میاقض  ها  تجار  در تآفری ی شرتت سود
ها ایجاد ت د، اما ممکن است در بل دمدت برا  آنها سودآور  را از لحا  اقتصاد  برا  ب گاه

 (.5191)گالبریث،  همراه داشت  باشدنیز ب  

 

ریایت مشتر ، یک ارزیابی تجمعی از تجاربی است ت  مشتریان در  .9رضايتمندیمشتری
ها خواه د داشت و شاخصی اساسی است از عملکرد گذشت ، حال و آی ده طول زمان، از شرتت

ترین ترتیب، دستیابی ب  سطح با یی از ریایت مشتر ، ب  یکی از یرور  ینا ب  .هاشرتت
ها یل شده است و ب  ع وان م بعی مهم جهت تعیین راهبرد شرتتها تبداهداف شرتت
توان برابر با ایجاد ریایت را همچ ین می .(5111)هامبورگ و همکارانش،  گرددمحسوب می

و  میان عملکرد درک  احساس خرس د  یا ناخرس د  در فرد دانست ت  حاصل از مقایس 
(. 9111)تاتلر،  نتظارات و  دانستشده حاصل از مصرف یک محصول یا یک خدمت، با ا

 ریایت پایش امروزه اما ج ب  شعار  داشت، مشتر  ریایت بیستم، قرن اواخر تا گرچ 

 ،1119 ایزو همچون تیفیت المللی مدیریت بین استانداردها  در اصلی ع اصر از یکی مشتر ،
 مسائل از یکی آن، مداوم و س جش پایش یرورت و مشتریان ریایت لذا گردد.می محسوب

 (.9119زاده و همکاران،  )حمید  رودمی شمار  ب اقتصاد  ها ب گاه و هاسازمان توج  قابل

 
 ها و ا  در ارتباط با گزی  طور فزای دهمسئولیت اجتماعی شرتتی، ب  شرکت.شهرت

ها است. دو ابزار باشد و بخشی از فرآی دها  سیگ الی گ شرتتمی  عملکردها  راهبرد
ها را در جهت مثبت هدایت از شرتت 5سئولیت اجتماعی شرتتی ت  ارزیابی ذی فعاناصلی م

ها در استرالیا، ایا ت متحده آمریکا و دیگر بسیار  از شرتت .(5115)ماهون،  ت دمی
از  خود از رقبا از طریق صرف هزی   در حمایت از م ابت ستشورها  ص عتی ب  دنبال متمایز

شوند، هایی ت  م جر ب  پیشبرد اهداف جوامت میگذار  در پروژهاجتماعی و یا سرمای 
ها از این روش در قالب مسئولیت اجتماعی اختیار ، جهت ارسال باش د. شرتت می

ت  د. انتظار نفعان خود، در ارتباط با مسئولیت اجتماعیشان استفاده میهایی ب  ذ  مشخص 
مثال، در ص عت خودرو با  ب  ع وان ردد.ب  تقویت شهرت شرتت گ رود این امر م جرمی

 محیطی، پاسخ ده د مسائل زیستب  آگاه  ها  افرادساخت خودروها  هیبرید  ب  خواست 

                                                 
1. Customer Satisfaction 
2. Stockholder Assessment 
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هاست ت  در سایر همانطور ت  ذتر شد، این مویوع سال .(5119)مک ویلیامز و همکارانش، 
 جا ت : تشورها ب  مراتب از اهمیت خاصی برخوردار بوده است تا آن

 
 ها  صورت گرفت  در زمی   مسئولیت اجتماعی. خالص  پژوهش5 جدول

روشتحلیل نتیجه کشور جامعهآماری تعدادنمونه  پژوهشگر

سود مالی، انگیزه اصلی برا  پذیرش 
تارها  و مسئولیت اجتماعی توسط تسب

 رسد.نظر میدر قبرس ب  

آمار 
 توصیفی

انجمن 
تارفرمایان 
 قبرس

تارفرمایان 
ها  شرتت

 ص ایت مختلف
 قبرس

ایونا پاپاسولومو و 
همکاران 

)5111( 

 ،ماهیت راهبردک عملکرد اجتماعی
م افت اقتصاد  برا  ت  ده  تعیین

 ها باشد.شرتت

پژوهش 
 تیفی

 شرتت 9
ها  شرتت

 سهامی
 ایرل د

یوز گشارون 
      و همکاران

 (5111 ) 

مسئولیت اجتماعی شرتتی با ایجاد و 
تار خوب،  و سبگیر  مفهوم تشکل

عملکرد خوب، شفافیت و سود بهتر 
 رابط  مستقیم دارد.

تحلیل 
 محتوا

 شرتت 1

مدیران عالی، 
میانی و تارت ان 

ها  تجار  شرتت
 و بانکی

 ف الند
مریتا ماتیال         

 (5111 ) 

اقدامات مسئو ن  اجتماعی شرتتی، 
ها  درونی یک ده ده ارزش نشان

ن ایجاد شرتت است ت  مزایایی چو
تصویر، شهرت و اعتبار برا  شرتت 

 شوند.می

تحلیل 
عاملی 
 تایید 

مدیران  911
 اجرائی

ها  شرتت
 تولیدت  ده

 ه د

سوپریتی می 
شرا و 

دامودارسوار 
(5191) 

مسئولیت اجتماعی شرتتی با گردش 
شغلی تارت ان رابط  معکوسی و با 

شهرت شرتت و ریایت مشتر  رابط  
 مستقیم دارد.

تحلیل 
عاملی 
 تایید 

9111 
 شرتت

 استرالیا مدیران اجرائی
جرمی 
    گالبریث

(5191) 

 

هاوالگویمفهومی.توسعهفرضیه3

مورد  9برا  یافتن ارتباط میان مسئولیت اجتماعی شرتتی و ریایت مشتر ، نظری  برابر      
از  مشتریانا  ت   ها  شایستبر عدالت، درستی یا قضاوتاین نظری  گیرد. استفاده قرار می

ت  د، اشاره دارد. در این نظری  فرض شده است ت  در دریافت می افراد )سازمان(گروه و یا 
ها برابر با یع ی میزان ورود  آن) مباد ت، اگر مشتریان احساس برابر  و انصاف داشت  باش د

رو، مشتریان متحمل  از این .شودم د  حاصل میریایت (ها در مبادل  باشدمیزان خروجی آن
از شرتت خواه د شد.  ،)ورود ( خاصی در مباد ت برا  یک سطح معی ی خروجی ها هزی  

عدالت، وات ش مشتر  ( 9111) و بولتون و لیمو 9111، در سال با توج  ب  نظر الیور و سوان
 . عدالت، ب  نوب  خود، بر ارزیابی تلی مشتر  ازاست ورود  ب  خروجیب  میزان نسبت 

                                                 
1. Equity Theory 
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عدالت در  ،ها  مختلفی وجود دارد ت  مسئولیت اجتماعی شرتتیگذارد. راهشرتت تاثیر می
اول، مطابق با شود. ها میدهد و م جر ب  افزایش سطح ریایت آنبرابر مشتریان را نشان می

، خود ت د با تمرتز بر فرآی دها  داخلیشرتت تالش می(، 5111) تاپالن و نورتون نظر
ها و م افت را افزایش دهد. دوم، مشتریان در خریدهایشان در جستجو  ارزشریایت مشتر  

هایی است ت  در آن طبق نظری  برابر ، ارزش درک شده، یکی از راه بر. باش دخود می
مشتریان رفتارها  م صفان  یا عاد ن  توسط یک شرتت در مباد ت را، مورد ارزیابی قرار 

(.5191)گالبریث،  ده دمی
 مسئولیت اجتماعی شرتتی بر ریایت مشتر  تاثیر مستقیم دارد.  :9 یی  اصلیفر

بایست تواند ب  نفت خود عمل ت د، از طرفی میت  مییک ب گاه اقتصاد  در عین این      

ها  خود را مت اسب با م فعت جامع  نیز، هماه گ سازند. یع ی عالوه بر ایجاد مزیت فعالیت

 (.5111)دنیسون، بر داشت  باشد  یایی را نیز برا  جامع  دررقابتی برا  خود، مزا

م د  با ریایت 5از بعد جامع  و بازار 9اجتماعی شرتتی-مسئولیت داوطلبان : 9-9فریی  
 مشتر  رابط  مستقیم دارد.

ها  رسانی یا آسیبهمچون اجت اب از آسیب ع وان قوانی ی نانوشت ، مسئولیت اخالقی، ب 
اگر یک ب گاه اقتصاد  (. 9111)تارول،  باشدترام ب  حقوق افراد و غیره میاجتماعی، اح

ها  اخالقی م طبق سازد، نتایج و مشیها و عملکردها  خود را با اصول و خطفعالیت
ا  نیز برا  افراد ایجاد خواهد شد و ب  این نحو بستر  از رفتارها الگوهایی عاد ن  و م صفان 

پی خواهد تر  را درشود و نتایج بهتر و دقیقریز  میدر شرتت پای و عملکردها  اخالقی 
 (.5191)گالبریث،  داشت
م د  مشتر  با ریایت ٣اجتماعی شرتتی از بعد محیط تار-مسئولیت اخالقی: 9-5فریی  

 رابط  مستقیم دارد.
قوانی ی ع وان  ب  عالوه مسئولیت اخالقی، جهت برآوردن سایر انتظارات اجتماعی ب      

ها  اجتماعی حفاظت از محیط زیست و ایجاد رسانی یا آسیبچون اجت اب از آسیب نانوشت ،
محیطی امن و سالم ت  عار  از هر نوع آسیب و زیانی باشد و ایجاد فضایی م اسب جهت 

باشد. توج  ب  این مهم و ها  اقتصاد  میزندگی افراد جامع ، یکی دیگر از وظایف ب گاه
تواند تاثیر مهمی در تصویرساز  درستی از آنان ها  یرور  در زمان م اسب میعالیتانجام ف

 (.9111)تارول،  در افکار عمومی داشت  باشد

                                                 
1. Corporate Philanthropy Responsibility 
2. Society & Market Dimension 
3. Workplace Dimension 
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م د  مشتر  زیست با ریایت اجتماعی شرتتی از بعد محیط-مسئولیت اخالقی: 9-1فریی  
 رابط  مستقیم دارد.
شوند و این ساً یک ب گاه اقتصاد  تلقی میاجتماعی واحدها  تجار ، اسا-مسئولیت اقتصاد 

پذیر  با ماهیت نگر است. در واقت نوعی از مسئولیتها  یک مدیر آی دهمسئولیت از مسئولیت
داران، گذار  و سودآور  برا  ماتان و سهاماقتصاد  است ت  شامل ایجاد بازده سرمای 

تک ولوژ ، نوآور  و ایجاد خدمات و پرداخت م صفان  ب  تارت ان، ایجاد م ابت جدید، ترویج 
محصو ت جدید است. در حقیقت اهداف اولی  سازمانی ت  همان سودآور  است، در این بعد 

 (.5191)گالبریث،  گیردمورد توج  قرار می
م د  مشتر  با ریایت 5از بعد رهبر  9اجتماعی شرتتی-مسئولیت اقتصاد  :9-4فریی  

 رابط  مستقیم دارد.
گذار  و ین این مسئولیت، جهت سودآور ، ایجاد مشاغل و ایجاد بازده سرمای همچ      

داران، پرداخت م صفان  ب  تارت ان، ایجاد م ابت جدید، ترویج سودآور  برا  مالکان و سهام
طور ت  نیرو  انسانی جزء  تک ولوژ ، نوآور  و ایجاد خدمات و محصو ت جدید است، همان

 (.9111)تارول،  ا  استع ترین م ابت هر جاممهم
م د  مشتر  اجتماعی شرتتی از بعد محیط تار با ریایت-مسئولیت اقتصاد  :9-1فریی  

 رابط  مستقیم دارد.
جا  گرفت  است خوبی  دهد ت  یک شرتت در نظر افراد بشهرت و اعتبار مثبت نشان می     

شهرت شرتت، ( 9111)  گزدان اون وگیرد. طبق اظهارات برقرار میآنان و بسیار مورد احترام 
 گرددباشد تعریف میدرحقیقت میشرتت چ  ت  ها  افراد بیرون از شرتت در مورد آنارزیابی
ت  چگون  سازد و اینداران خود را برآورده میت  چگون  تعهدات و انتظارات سهامو این

از  .سازداسی م طبق میسی-طور هرچ  موثرتر با محیط اجتماعیعملکردها  تلی خود را ب 
معیار   شهرت نیز ،باشددیدگاه علمی، اگر چ  عملکردها  مالی از م افت اولی  شرتت می

عالوه بر این، بسیار   .آیدحساب میگیر  موفقیت شرتت و از م افت آن ب است جهت اندازه
است ت  ب    یک دارایی اصلی راهبرد ،ت  د ت  شهرت و اعتبار مثبتاز دانشم دان بیان می

نفعان از این عالئم در ت د. در مقابل، ذ ها تمک میایجاد و حفظ مزیت رقابتی شرتت
  (.5191)گالبریث،  نمای دها استفاده میگون  شرتتها  خود و یا مشارتت با اینبرداشت

 : مسئولیت اجتماعی شرتتی بر شهرت شرتت تاثیر مستقیم دارد.5فریی  اصلی
اجتماعی، بحث برانگیزترین نوع مسئولیت اجتماعی است. تاربرد آن با -طلبان مسئولیت داو     

باشد. این مسئولیت ممکن ها  تجار  در ت اقض میآفری ی شرتتگرایش اقتصاد  و سود
                                                 
1. Corporate Economic Responsibility 
2. Leadership Dimension 
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ها ایجاد ت د، اما ممکن است در بل دمدت هایی را از لحا  اقتصاد  برا  ب گاهاست محدودیت
 (.5191)همان،  همراه داشت  باشد ها سودآور  نیز ببرا  آن
اجتماعی شرتتی از بعد جامع  و بازار با شهرت شرتت رابط  -مسئولیت داوطلبان  :5-9فریی  

 مستقیم دارد.
با توج  ب  ای ک  جامع  از مدیران این توقت را دارد ت  ب  حقوق قانونی تارت ان توج       

احترام گذارده و همچ ین جامع  اعمال  نوع ها ب  ع وان یک همترده، ب  شخصیت آن
آمیز مدیران، نسبت ب  تارت ان خود را حرتتی م فی قلمداد ترده، آنان را از چ ین تبعیض

ترین م ابت (، نیرو  انسانی جزء مهم9115) دارد. از نظر هرسی و بالنچاردرفتار  برحذر می
ود دارد ت  از تارت ان خود ب  ها وجا  است، این توقت هم از مدیران و سازمانهر جامع 

)عزیز   طور مستمر با  ببرندانسانی خود را ب  ور  نیرو بهترین شکل استفاده ترده و بهره
 (.9111و باقر ، 
اجتماعی شرتتی از بعد محیط تار با شهرت شرتت رابط  -مسئولیت اخالقی :5-5فریی  

 مستقیم دارد.
جتماعی شرتتی را ما در حوزه فرآی دها  تولید و با همچ ین این بعد مهم از مسئولیت ا     

استقرار و اجرا  سیستم مدیریت پسماند در تلی  واحدها  شرتت، توسع  و تعمیم نگرش 
ها  درون و برون مرز ، حصول اطمی ان از رعایت الزامات محیطی در تلی  فعالیت زیست

زیست با ایجاد تصویر مثبت نزد  محیطالم فع  در جهت بهبود تیفیت قانونی، انجام اقدامات عام
 (.5191)گالبریث،  توانیم بیان ت یمجامع  می
اجتماعی شرتتی از بعد محیط زیست با شهرت شرتت رابط  -مسئولیت اخالقی: 5-1فریی  

 مستقیم دارد.
طور مستمر نیز سودآور  خود را  تواند ب عالوه بر این، از آنجا ت  یک ب گاه اقتصاد  می     
)تارول،  گذار  سهامداران خود نیز شود  حداتثر برساند و م جر ب  افزایش بازده سرمای ب

9111.) 
اجتماعی شرتتی از بعد رهبر  با شهرت شرتت رابط  -مسئولیت اقتصاد : 5-4فریی  

 مستقیم دارد.
داشت   از طرفی، همواره این انتظار از مدیران وجود دارد ت  ب  تارت ان خود توج  بیشتر      

ها پاداش باش د و ب  حقوق قانونی تارت ان توج  ترده و در زمان  زم ب  عملکرد خوب آن
 (.5191)گالبریث،  ده د

اجتماعی شرتتی از بعد محیط تار با شهرت شرتت رابط  -مسئولیت اقتصاد  :5-1فریی  
 مستقیم دارد.
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شناسی.روش4

باشد. درمطالع  مورد  می -مسیر: توصیفیاین پژوهش از نظر هدف: تاربرد ، از نظر      
این پژوهش با تمرتز بر مدیران واحدها  عضو در تمیت  مسئولیت اجتماعی شرتت ایران 

پرداخت  شد. ابزار  آور  دادهگیر  از روش سرشمار  ب  توزیت و جمت خودرو و با بهره
ها انجام ، گردآور  دادهدر این پژوهش، پرسش ام  بود ت  با روش میدانیآور  اطالعات جمت
نفر از مدیران واحدها  عضو در تمیت  ب  ع وان آزمودنی )پاسخگویان( در نظر  541شد. 

استفاده و بررسی بودند. پرسش ام  این  پرسش ام  قابل 599گرفت  شدند ت  از این میان 
د از بُع 4سوال در حوزه مسئولیت اجتماعی شرتتی و با در نظر گرفتن  911پژوهش حاو  

مدل معروف مسئولیت اجتماعی شرتتی تارول و همچ ین با استفاده از مدل م تخب تمیت  
گیر  از نفعان و بهرهمسئولیت اجتماعی شرتتی در شرتت ایران خودرو و مدل مطرح ذ 

المللی بود و ها  صورت گرفت  در زمی   مسئولیت اجتماعی در سطح داخلی و بینسایر پژوهش
ها  داخلی ت اسب هایی ت  تات ون با اقدامات و فعالیت ها  شرتت  سوالسعی بر آن شد ت

ها  این پژوهش بر اساس طیف و دارد ب  روش بومی ساز  طراحی شود. همچ ین، پرسش ام 
ا  برا  س جش نظرات افراد طراحی و با توج  ب  متغیرها  مورد مقیاس لیکرت پ ج گزی  

 ها اشاره شده است:زیر مختصر  ب  آناند ت  در جدول بررسی طراحی شده
 

 . سوا ت پرسش ام 1جدول 

منبعمجموعسواالتشمارهسواالتمتغیرها

مسئولیت 
اجتماعی 
 شرتتی

مسئولیت  -
 اقتصاد 

مسئولیت  -
 داوطلبان 

 مسئولیت اخالقی -

41-9 41 

(، 5199(، سانکار و باتاچاریا )5191گالبریث )
(، اس اد و مدارک 5111(، باتاچاریا)5111دنیسون )

تمیت  مسئولیت اجتماعی شرتت ایران خودرو 
(9119) 

 14 41-11 م د  مشتر ریایت
(، چاتلور  و تمسگن 5111لی دگزین و همکاران )

(، اس اد و مدارک تمیت  5191(، گالبریث )5111)
 (9119مسئولیت اجتماعی شرتت ایران خودرو )

19-911 شهرت شرتت  59 
(، اس اد و مدارک 5191ریث )(، گالب5111لویس )

تمیت  مسئولیت اجتماعی شرتت ایران خودرو 
(9119) 

  911 مجموع
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ها در اختیار متخصصین ص عت خودرو در این پژوهش برا  تعیین اعتبار محتوا پرسش ام      
 9آور  شده و با در نظر گرفتن نسبت اعتبار محتواقرار گرفت و با استفاده از اطالعات جمت

)اعضا  اصلی تمیت   نفر از خبرگان 11جدول  وش  و حداقل مقدار مورد قبول برا   طبق
درصد در نظر گرفت  شد. جهت تعیین پایایی و این ت  شیوه یا  11مسئولیت اجتماعی شرتت(، 

ت د و تا چ  حد درست ها  دقیق و موثقی را استخراج میها تا چ  حد دادهآور  دادهابزار جمت
دهد، از روش پایایی بازآمایی با محاسب  یریب دست می  است و نتایج همسان بو با ثبات 

( استفاده شده است. دلیل استفاده از این روش برا  س جش پایایی 111/1) همبستگی پیرسون
ابزار، این است ت  پژوهشگر با پشتوان  ادبیات نظر  و اس اد و مدارک تمیت  مسئولیت 

 ها  ها  پژوهشی انجام شده( نسبت ب  تالیف گوی ها و پروژه)شامل گزارش اجتماعی شرتت
 اتتشافی عاملی در این پژوهش با استفاده از تحلیلها( پرسش ام  اقدام ترده است. )سوال

(EFA)5  ها( )سوال هاپژوهشگر در صدد تشف ساختار زیرب ایی مجموع  نسبتاً بزرگی از گوی
ا  ممکن است با هر متغیر ارتباط داشت  باشد و ی فرض اولی  آن است ت  هر گو است و پیش

شود ت  هر و پیش فرض اساسی آن مشخص می 1(CFA) با استفاده از تحلیل عاملی تایید 
ی، پژوهشگر ب  ها ارتباط دارد. با استفاده از تحلیل عاملخاصی از گوی متغیر با زیر مجموع  

هدف پژوهشگر زیاد  از اقالم آزمون است. ها ب  تعداد نسبتاً دنبال تحلیل وات ش آزمودنی
مان د و نیز تعیین این مویوع ت  آیا سازه انتحاب اقالمی است ت  در پایان مطالع  باقی می

ها تخصیص ا  از مقیاستوان توسط زیر مجموع مورد بررسی با استفاده از پرسش ام  را می
 داد.
 
 ها.تحلیلدادهويافته5

درصد ب   11نفر از افراد مورد مطالع  را مردان با  911گردآور  شده  بر اساس اطالعات     
افراد گروه س ی بین  اند.درصد تشکیل داده 91نفر نیز گروه زنان با  59اند و خود اختصاص داده

سال تمترین  91تا  19درصد و گروه س ی بین  5/45سال بیشترین فراوانی را با  41تا  19
ها  . برا  آزمون م اسب بودن دادهنداب  خود اختصاص دادهرا  درصد 1/1فراوانی را با 

و  1/1 تحلیل عاملی، از دو شاخص تایزر برا  تعیین تفایت نمون  ت  با تر از درپژوهش 
ت  با احتمال  رود، ت  با توج  ب  اینتار می  آزمون بارتلت هم ت  برا  رد فریی  صفر ب

توان فریی  صفر را رد و همبست  بودن کوایر میدار بودن تا  اسو مع ی 119/1خطا  
 اس.پی.اس.اسافزار  با استفاده از نرم. سپس ، استفاده شدمتغیرها  مشاهده شده را تایید ترد

                                                 
1. Content Validity Ratio (CVR) 

2. Exploratory Factor Analysis 
3. Confirmatory Factor Analysis 
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برا  پی  9(PCA) ها  اصلیو در تحلیل از روش تحلیل مولف  ب  تحلیل عاملی اتتشافی
در انتخاب  و ین چرخش نیز از واریماتسها  و برا  تعیها با عاملرابط  میان گوی ب  بردن 

ساز  معاد ت ساختار  ت  تعداد مولف ، از روش ارزش مقدار ویژه استفاده شد. سپس ب  مدل
گیر  است و پس از افزار، تحلیل عاملی تایید  ت  همان مدل اندازه در ابتدا با استفاده از نرم

 خت  شد.ب  تعیین مدل ساختار  پردا ،گیر  اصالح مدل اندازه
 

 و آزمون بارتلت KMO. محاسب  1 جدول



مسئولیتاجتماعی

شرکتی

شهرت

 شرکت

رضايت

 مشتری

 159/1 145/1 159/1 اولکین -می یر -شاخص تایزر

 -آزمون بارتلت
 ترویت

 19/9141 41/5119 1941/111 تا  اسکوایر

 919 511 9111 درج  آزاد 

 111/1 111/1 111/1 گیر خطا  اندازه

 
xها  در این پژوهش برا  ارزیابی مدل تحلیل عاملی تایید  از شاخص     

، میانگین 2
(، AGFI(، شاخص تعدیل برازندگی )GFI(، شاخص برازندگی )RMRماندها ) مجذور پس
(، شاخص برازندگی NNFIنشده برازندگی ) (، شاخص نرم NFIشده برازندگی ) شاخص نرم
( و شاخص بسیار مهم ریش  دوم برآورد CFIبیقی )(، شاخص برازندگی تطIFIفزای ده )

  .استفاده شده است RMSEAواریانس خطا  تقریب 
 

 . شاخص ها  برازش مدل9 جدول

 شاخص مطلوبحد گزارششدهمقدار

 (CMIN/DF)نسبت خی دو ب  درج  آزاد   1-9 9/945

 (GFI) شاخص نیکویی برازندگی  1/1بیشتر از   1/19

 (AGFI)اصالح شده شاخص نیکویی برازش 1/1بیشتر از  1/11

 (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی  1/1بیشتر از   1/111

 (RMSEA)برآورد واریانس خطا  تقریب  ریش  دوم 1/11تمتر از  1/111

 
ها  بد  و خوبی برازش از حداقل مقدار قابل همانطور ت  مشاهده می شود شاخص     

 مدل از برازش خوبی برخوردار است.  قبول، فراتر رفت  و ب  همین دلیل
 
 

                                                 
1. Principal Components Analysis 
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 . اعتبار همگرا1 جدول

-مقیاسيامتغیرهایمکنون

متوسط-پايايیمرکب

 واريانساستخراجشده

 گويهها
برآورد

 تخمینزده

نسبت

 بحرانی

خطای

گیریاندازه

بارهای

 عاملی

اقتصاد                     -محیط تار
14/1CR=            
      91/1 AVE= 

 991/1 *** 514/1 111/1 91گوی  شماره

 115/1 *** 141/1 119/1 99گوی  شماره

اقتصاد         -رهبر 
15/1CR=                19/1 

AVE= 

 919/1 *** 115/1 151/1 1گوی  شماره

 199/1 *** 141/1 115/1 9گوی  شماره

اخالقی               -محیط زیست
11/1CR=          
       15/1 AVE= 

 911/1 *** 119/1 111/9 51گوی  شماره

 919/1 *** 941/1 111/9 51گوی  شماره

 951/1 *** 515/1 599/9 59گوی  شماره

 114/1 *** 514/1 499/9 51گوی  شماره

 111/1 *** 191/1 519/9 51گوی  شماره

 111/1 *** 415/1 119/9 19گوی  شماره

                     اخالقی -محیط تار
19/1CR=      
               14/1 AVE= 

 111/1 *** 119/91 111/9 1گوی  شماره

 151/1 *** 191/91 151/9 91گوی  شماره

 199/1 *** 111/99 119/9 94گوی  شماره

 911/1 *** 911/1 151/1 55گوی  شماره

 111/1 *** 195/91 111/1 51گوی  شماره

 111/1 *** 411/91 141/9 51گوی  شماره

 119/1 *** 591/99 999/9 11گوی  شماره

            داوطلبان   -بازار-جامع 
CR=0.90                   

AVE=.50 

 155/1 *** 199/91 119/1 49گوی  شماره

 999/1 *** 111/91 191/1 41گوی  شماره

 154/1 *** 911/99 114/1 44گوی  شماره

 111/1 *** 199/99 111/1 41گوی  شماره

 151/1 *** 115/99 111/1 45گوی  شماره

 141/1 *** 411/99 151/9 49گوی  شماره

 991/1 *** 951/91 154/1 41گوی  شماره

 911/1 *** 119/1 114/1 11گوی  شماره

 115/1 *** 959/1 199/1 11گوی  شماره

 باشد.می 119/1تمتر از *** 
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ــب        ــق محاس ــاطب ــورته ــانس     ص ــط واری ــامی متوس ــ ، تم ــتخراجی  گرفت ــا  اس ه
AVE)(  ده ــده بــا  بــودن یــرایب پایــایی مرتــب  بــا تر و نتــایج حاصــل، نشــان 11/1از

تـوان مفـاهیمی   باشد. برا  تعیین اعتبـار واگـرا در مـورد متغیـر مسـئولیت اجتمـاعی مـی       می
ــ   ــافی ب ــاملی اتتش ــل ع ــ  در تحلی ــدیگ    ت ــاوت از یک ــده را متف ــت آم ــرا  دس ــت، زی ر دانس

اســت. در مــورد متغیرهــا   11/1هــا  مســئولیت اجتمــاعی تمتــر همبســتگی میــان عامــل
ریایت و شهرت شرتت ت  هر تـدام بـ  دو عامـل تفکیـک شـده بودنـد، بـ  دلیـل آن تـ           

ا  هـا را مفــاهیم جداگانــ  تــوان آنبیشــتر اســت، لـذا نمــی  11/1هـا از  همبسـتگی میــان آن 
یـل در مـدل سـاختار  از یـک مفهـوم بـرا  هـر تـدام اسـتفاده          در نظر گرفت، ب  همین دل

تـوان بـ  صـورت زیـر     هـا را مـی  شده است. پـس از اصـالحات  زم بـر رو  الگـو، فریـی      
 تشریح ترد:

 
 ها. روابط فریی 1 جدول

 رد/تايیدفرضیه t P ضريبتعیین برسازه اثرازسازه

 تایید فریی  *** 111/1 114/1 شهرت شرتت مسولیت داوطلبان  -بازار-جامع 

 تایید فریی  *** 115/1 111/1 ریایت مسولیت داوطلبان  -بازار -جامع 

 تایید فریی  *** 111/1 111/1 شهرت شرتت اخالقی -محیط تار

 تایید فریی  *** 919/9 199/1 ریایت اخالقی -محیط تار

 عدم تایید 995/1 119/9 991/1 شهرت شرتت اخالقی -محیط زیست

 عدم تایید 111/1 919/9 915/1 ریایت یط زیست اخالقیمح

 عدم تایید 955/1 -141/9 915/1 شهرت شرتت اقتصاد  -رهبر 

-141/5 919/1 ریایت اقتصاد  -رهبر   عدم تایید 191/1 

 عدم تایید 941/1 411/9 911/1 شهرت شرتت اقتصاد  -محیط تار

 دم تاییدع 194/1 141/1 111/1 ریایت اقتصاد  -محیط تار

 باشد.می 119/1تمتر از *** 



گیریوپیشنهادهانتیجه.6

ها دو مسئولیت ب  توان گفت، برا  شرتتبا توج  ب  نتایج حاصل شده، در واقت می     
شود ت  یکی مسئولیت قانونی و دیگر  مسئولیت اقتصاد  است. نیاز مطرح می صورت پیش

ستقیمی با ایجاد ریایت مشتر  و شهرت شرتت ساز  مسئولیت اقتصاد  رابط  ماجرایی
شود. ب  ها در نظر گرفت  میا  برا  شرتتندارد، بلک  این مسئولیت ب  ع وان مسئولیت پای 

نمای د ت  دارا  هایی شروع ب  اجرا  اقدامات مسئو ن  اجتماعی میاین ترتیب ت  شرتت
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-ها  اقتصاد یمات مربوط ب  مسئولیتقبولی سرمای  باش د. ب  بیانی دیگر، تصم میزان قابل
بایست قبل از شروع فرآی د اتخاذ گردند، تا شرتت بعد از اجرا  اقدامات مسئو ن  شرتتی، می

چ ان در بازار رقابتی روند  رو ب  رشد داشت  اجتماعی با مشکل مواج  نشده و بتوان د هم
د ت  تمامی تصمیمات و بایست در جهتی باشباش د. ب ابراین، سعی و تالش آنان می

ها  اصلی خود و ها و راهبردعملکردها  مسئو ن  اجتماعی خود را همچ ان در ت ار برنام 
هم در ت ار ساختار رسمی شرتتی قرار ده د و ساختار  غیر رسمی برا  آن در نظر گیرند. 

بل دمدت ب  ها باید چ دین عملکرد با رویکرد  هدفم د را در نظر قرار ده د و نگرشی شرتت
مویوع مسئولیت اجتماعی شرتتی، داشت  باش د. پژوهش حایر در ص عت خودرو صورت 

تر  را ب  خود اختصاص دهد و در تمامی ص ایت تواند جامع  وسیتگرفت  است، این پژوهش می
نیز انجام پذیرد تا مدل پیش هاد  نهایی بتواند در تمامی ص ایت مورد استفاده قرار گیرند. با 

ج  ب  این ت  پژوهش حایر در دوران بحران اقتصاد  صورت گرفت، لزوم اجرا  آن در تو
ها  مطرح در زمی   شرایط و جوامت فارغ از این دوران نیز وجود دارد. ب  دلیل گستردگی مدل

ها  ها را با توج  ب  رویکرد شرتتتوان بسیار  از این مدلمسئولیت اجتماعی شرتتی، می
مورد آزمون قرار داد. طبق نتایج حاصل از پژوهشی ت  توسط شارون گیوز و مختلف بررسی و 

-ا  مستقیم میان مسئولیت داوطلبان انجام شد نیز ب  وجود رابط  5111همکارانش، در سال 
اجتماعی شرتتی با تسب ریایت مشتریان پی برده شد. آنان ب  این نتیج  رسیدند ت  اگر 

  صورتی داوطلبان  و راهبرد مسئولیت اجتماعی شرتتی را ب  ها  مربوط ب ها، فعالیتشرتت
نفعان خود را برآورده ها  مشتریان، سهامداران و تمامی ذ توان د خواست دنبال ت  د، می

(، آنان ب  نتایج 5111سازند. ب  عالوه طی پژوهش راجاسخارا مولی پتلور  و ز لم تمسگن )
اجتماعی با لحا  تردن بعد جامع  و بازار و تاثیر مثبت -مشابهی در مورد مسئولیت داوطلبان 

آن بر ایجاد انگیزه در مشتر  برا  خرید مجدد رسیدند. همچ ین طبق پژوهشی ت  توسط 
صورت گرفت، و  ب  این نتیج  دست یافت  5191شرا و دامودار سوار، در سال سوپریتی می

نفعان از جمل  تارت ان نسبت ب  ذ ت  با لحا  تردن مسائل و اصول اخالقی در محیط تار 
توان هم ب  نفت شرتت و هم سایر شرتت، در چارچوب مسئولیت اجتماعی شرتتی، می

برنده شد. از طرفی طی پژوهشی ت  توسط -فعان عمل ترد و م جر ب  ایجاد ویعیت برندهذی  
قی تاثیر صورت گرفت، اجرا  مسئولیت اجتماعی از م ظر اخال 5191جرمی گالبریث در سال 

مثبتی در ایجاد ریایت شغلی در میان تارت ان شده و نهایتاً این خود تاثیر مثبتی در رایی 
داشتن مشتریان دارد و مطابق با نتایجی ت  از پژوهش توسط مارتین سمی و همکارانش  نگ 

ها این مسئل  مشخص شد ت  آنان ایجاد دست آمد ت  در بسیار  از شرتت  ب 5191در سال 
ع وان یک اولویت و یک ها  برابر برا  تارت ان را ب  حیط ایمن تار  و فرصتیک م



 

 55 ...بر  يرکتش ياجتماع تیمسئول ریتاث يبررس

تواند م جر ب  افزایش ریایتم د  در گیرند ت  میفعالیت اخالقی در محیط تار در نظر می
، 5191تارت ان شود. همچ ین طی پژوهشی ت  توسط مارتین سمی و همکارانش در سال 

ها با نشان دادن تاثیرات مثبتی بر سیدند ت  شرتتصورت گرفت آنان ب  این نتیج  ر
محیطی ت  شامل تاهش آلودگی محیط زیست، دفت زبال ،  زیست و مسائل زیست محیط

توان د نگرش مثبتی باشد، میجلوگیر  از انتشار گاز و دیگر مسائل مربوط ب  محیط زیست می
شتریان ایجاد سازند. شرایط و ها  مسئو ن  اجتماعی در نظر مرا از خود در قالب فعالیت

ها ب   ها  اقتصاد  داخل تشور، م جر ب  این گشت  است ت  بسیار  از مدیران شرتتبحران
دلیل تاهش حجم تار  خود، دیدگاهی م فی نسبت ب  شرتت، پیدا ت  د. در صورتی ت  این 

اقتصاد   نوع نگرش از ابتدا در میان عموم مدیران وجود نداشت  و در صورتی ت  شرایط
تواند، حاصل شود و در صورتی ت  این پژوهش بهتر  حاتم باشد، نتایج بهتر  از پژوهش می

آمد. در این پژوهش عدم گرفت نتایج متفاوتی حاصل میها  گذشت  صورت میدر سال
دسترسی تامل ب  تمامی مدیران ص عت و با توج  ب  مویوع مسئولیت اجتماعی )ت ها مدیران 

صورت   ها دارند( م جر شد مطالع  بب  اقدامات و تصمیمات مسئو ن  شرتتاشراف تامل 
مورد  ت ها بر رو  یک ب گاه اقتصاد  صورت پذیرد و حجم نمون  حداقل برا  این پژوهش 

 آید.شمار میها  این پژوهش ب  در نظر گرفت  شود ت  این خود از محدودیت
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