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چکیده:
بدون شک مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان در دنیای رقابتی و پویای امروز و در حوزههای مختلف کسب و کار از جایگاه انکارناپذیری
برخوردار است و با توجه به تغییرات گسترده در بازارهای جهانی حفظ مزیت رقابتی برای شرکتهای تولیدی بسیار دشوار شده است .
زمانی تصور بر این بود که سازمانها و تولیدکنندگان صرفا در مقابل سهام داران و کارکنان مسئولند و یا اینکه میبایست بهترین
محصول مصرفی را با قیمت پایینتر و کیفیت باالتر به دست مشتری برسانند .غافل از اینکه محصول چه آثار و عواقب ثانویه ایی داشته
باشد ،امروزه مشتریان یک سازمان عامل حیات بخش سازمانها جهت ادامه فعالیت و برتری در رقابت با دیگران به حساب میآید.
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان و مزیت رقابتی با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی از دیدگاه
کارول و مزیت رقابتی از دیدگاه هیل و جونز طراحی شده است .پژوهش حاضـر ،از نظـر هـدف ،کاربردی و براساس روش گردآوری
دادهها ،توصیفی و از نوع پیمایشی است .دادههای مورد نیـاز با پرسشنامه از مشتریان گروه صنعتی انتخاب اصفهان جمعآوری و به
منظـور تجزیـه و تحلیـل دادهها از روش معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج تحقیق نشان میدهد بین ابعاد مسئولیت اجتماعی و
مزیت رقابتی رابطه وجود دارد و سازمان مذکور با اجرای ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی در جهت ارتقاء سرمایههای فکری خویش گام
برداشته و باعث تمایز سازمان خود میگردد.

کلید واژه ها :مسئولیت اخالقی ،مسئولیت اقتصادی ،مسئولیت بشر دوستانه ،مسئولیت قانونی ،مزیت رقابتی
جامعه امروزی دانست و به دلیل رشد و توسعه نقش
سازمان ها در جامعه ،مسئولیت پذیری اجتماعی
سازمانها اهمیت روز افزونی یافته اند).(1
در حال حاضر تحقیقات گسترده ای در زمینه
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان انجام شده که
نشان از چند بعدی بودن آن است ( )3()1که کارول
به چهار بعد شامل انتظارات اقتصادی ,1قانونی,3
اخالقی ,4بشردوستانه 5که جامعه در یک زمان
مشخص از سازمان دارد می داند که خود در سال ()4

مقدمه:
امروزه به دلیل افزایش پیچیدگی درمحیط های کسب
و کار و مالحظات ذینفعان ,محیط زیست ،رقابت
شدید ،تقاضای رو به رشد و ...مسئولیت های اجتماعی
سازمان به عنوان یک چالش در قرن  12تبدیل شده
است .مسئولیت پذیری اجتماعی 2را می توان تعهد
تصمیم گیرندگان برای اقداماتی دانست که بطور کلی
عالوه بر تأمین منافع سازمان و کارکنان ،موجبات
بهبود و رفاه جامعه را نیز فراهم می آورند از اینرو می
توان سازمان ها را از اجزای مهم و بنیادین پیکره
1
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به توصیف این چهار بعد پرداخته و بعد اقتصادی را
اساسی ترین بعد در نظر گرفته است (.)5
بسیاری معتقدند که مسئولیت پذیری اجتماعی
سازمان بر موفقیت و شکست سازمان اثر می گذارد و
توجه به نیازهای جامعه ,اخالق گرایی ،و توجه به
محیط زیست ،ازجمله مقولههایی است که از سوی
مشتریان مورد توجه قرار میگیرد ( )3ازسوی دیگر
در دنیای پر تحول امروز همه چیز درحال تغییر است
که این تغییرات سریع بر رشد و سودآوری سازمان
تاثیر میگذارد که سازمانها باید ابتدا تواناییهای خود
راشناسایی کرده و برای بقا و پیشرفت خود متفاوت از
قبل عمل کنند تا به مزیت رقابتی 3دست یابند با
افزایش آگاهی جهانی از مسئولیت پذیری اجتماعی
سازمانها  ،نیازمند توجه بیشتر به مسئولیت پذیری
اجتماعی شان در تدوین برنامه ها در سطوح مختلف
سازمان می باشند که استدالل شده است عدم توجه
وغفلت از این مهم می تواند باعث از دست رفتن
فرصت های کسب و کار و مزیت رقابتی شود.
( )8()3در این مسیر تالش بر این است که مسئولیت
پذیری اجتماعی بنگاه به عنوان یکی از عناصر اصلی
استرتژی های کسب و کار بنگاه ها برای حفظ
موقعیت رقابتی شان در بازارهای پر تالطم مورد توجه
ویژه قرار گیرد ( )3چرا که مسئولیت پذیری اجتماعی
سازمان می تواند سطح باالتری از مزیت رقابتی را
برای سازمان ایجاد کند و همچنین ارزش بیشتری را
برای مشتریان خود ایجاد نماید (.)21
امروزه با توجه به محیطهای به شدت در حال تغییر،
برای کسب توانمندیهای رقابتی نیازمند قابلیتهایی
هستند که بتوانند برای سازمان مزیت رقابتی پایدار را
بهوجود آورندکه خودبه یکی ازچالشهای اساسی
کشورهای مختلف درسطح بین المللی تبدیل شده
است .رقابت پذیری فرایندی است که هرنهادی
میکوشد تا از این طریق بهترازدیگری عمل کرده و از
وی پیشی گیرد.

competitive advantage

پژوهشگران معتقدند که اگر با توجه به شرایط
تغییریافته کنونی بخواهند که از مزیتهای رقابتی
گذشته استفاده کنند ،نمیتوانند با سازمانهای پیشرو
رقابت کنند ،لذا باید به سمت کسب و حفظ
قابلیتهای رقابتی پویا حرکت نمایند( .)22سازمانها
در یک وضعیت رقابتی متأثرازعوامل متعدد
نظیرجهانی شدن ،توسعهی تکنولوژیکی وسرعت
فزایندهی انتشار تکنولوژیهای جدید ،حضور رقبای
قدرتمند و تازه وارد متعدد ،تغییر مداوم سالیق
مشتریان و افزایش سطح انتظارات آن¬ها ،را با
مخاطرات عمیقی روبرو کرده است وبرای بقا
وپیشرفت خود باید متفاوت ازقبل عمل کنند .برای
دستیابی به مزیت رقابتی ،یک سازمان باید هم به
موقعیت خارجی خود توجه کند و هم توانمندیهای
داخلی را مورد توجه قرار دهد .ویژگی بارز یک مزیت
رقابتی ،منحصر به فرد بودن آن است که این باعث
بوجود آمدن ارزشی متفاوت با ارزش دیگران می شود.
اگر سازمان بتواند راهبرد رقابتی اش را با موقعیت
های متغیر بازار مطابقت دهد ،میتواند به تنهایی به
اهدافش برسد و بقایش را به طور مستمر در بازار حفظ
کند .سازمان با آگاهی از فعالیتهای بازاریابی رقبا و
مقایسه آنها با فعالیتهای خودش همچینین توسعه
مکانیسم های خاص رقابتی میتواند به مزیت رقابتی
دست یابد و بر رقبایش در بازار غلبه کند(.)21
هیل و جونز چهار عامل را مبنای مزیت رقابتی در نظر
گرفته اند :کارایی برتر  ،کیفیت  ،نوآوری و پاسخگویی
به مشتری  .هرکدام از این عوامل یک مزیت متمایز
شرکت است .در واقع تا اندازه ای آنها مزیت متمایز
عمومی هستند که به شرکت اجازه میدهند :ارائه
محصوالتش را متمایز کند ،ارزش بیشتری به
مشتریانش ارائه دهد که در ادامه رضایت باالی
مشتریان و سود بیشتر از طریق ارائه محصوالت و
خدمات با کیفیت باال و هزینه کمتر را بدست می
آورند(.)23
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دهد و مزیت رقابتی برای آن حائز اهمیت است.

-1کارایی وسیله ای برای تبدیل ورودی به خروجی
است .ورودی ها مانند نیروی کار ،زمین ،سرمایه،
مدیریت و اطالعات فنی هستند .خروجی ها کاال و
خدماتی هستند که یک کسب و کار تولید می کند.
آسان ترین راه برای اندازه گیری کارایی ،مقدار ورودی
است که برای تولید خروجی معین مصرف می شود.
کارایی برابر با نسبت خروجی به ورودی است .ورودی
کمتر برای تولید خروجی معین ،کارایی را افزایش می
دهد .کارایی باالتر برای دستیابی به مزیت رقابتی (از
طریق ساختار هزینه پایین) به شرکت کمک می کند.
مهم ترین جزء کارایی برای خیلی از شرکت ها بهره
وری کارکنان است .که معموال به وسیله خروجی هر
کارمند اندازه گیری می شود .شرکتی که بیشترین
بهره وری کارکنان را در صنعت دارد معموالً کمترین
هزینه تولید را دارد (.)25
-3پاسخگویی به مشتریان به معنی شناسایی و رفع
نیازهای مشتریان به شکلی بهتر از دیگر رقباست.
کیفیت و نوآوری باال از بخش های جدایی ناپذیر پاسخ
گویی بهتر به مشتریان است .یکی از عوامل مهم در
مورد پاسخ گویی به مشتری ،سفارشی کردن کاال و
خدمات با تقاضای خاص مشتریان (فردی یا گروهی)
است .زمان پاسخ گویی به مشتری یکی از جنبه های
پاسخ گویی به مشتری است .عالوه بر کیفیت،
سفارشی کردن و زمان پاسخ گویی به مشتری ،منابع
دیگر بهبود پاسخ گویی به مشتری شامل :طراحی
برتر ،خدمات برتر ،خدمات پس از فروش و پشتیبانی
برتر است.پاسخ گویی مناسب به مشتریان ،محصوالت
و خدمات یک شرکت را متمایز می کند و منجر به

مرور ادبیات و پیشینه پژوهش
دراین بخش ابتدا به مبانی نظری مزیت رقابتی و
مسئولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن پرداخته می
شود وسپس پیشینه پژوهش که شامل مطالعات
تجربی در زمینه متغیرهای پژوهش گزارش خواهد
شد.
مزیت رقابتی
مزیت رقابتی از مفاهیم اساسی در کسب و کار است
که موقعیت رقابتی سازمان را مشخص کرده و توانایی
ایجاد موقعیت تدافعی در مقابل رقبایش را می دهد
از انجا که ,مزیت رقابتی یک دستاورد کلیدی
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان به حساب می اید.
رقابت را می توان مفهومی چند بعدی دانست که
درسطح کشور ،صنعت و سازمان مورد استفاده قرارمی
گیرد( )24چهار عامل می تواند به سازمان کمک کند
تا مزیت رقابتی خود را حفظ نماید-2:کارایی برتر-1
کیفیت -3نوآوری- 4پاسخ گویی به مشتریان( )25و
به عنوان یکی از کاملترین مدلهای مزیت رقابتی می
باشد.
 -2کیفیت عبارت از قضاوت مشتری درباره برتری یا
مزیت کلی یک شیء است .شکلی از نگرش است که
با رضایت مرتبط است لیکن با آن یکی نیست و از
مقایسه انتظارات با ادراکات از عملکرد نتیجه می شود.
زمانی که مشتریان دریابند ویژگی های محصول یک
شرکت نسبت به رقبا ارزش بیشتری برای آنها فراهم
می کند ،گفته می شود کیفیت باالتری دارد .اما اثر

Downloaded from jiu.ir at 18:05 +0330 on Wednesday February 20th 2019

در این پژوهش برای سنجش مسئولیت اجتماعی
سازمان از مدل کارول و برای سنجش مزیت رقابتی
از مدل هیل و جونز با توجه به جامعتر بودن در
مقایسه با سایر مدلها استفاده شده است .جامعه این
پژوهش را مشتریان گروه صنعتی انتخاب تشکیل می
دهد ،دلیل انتخاب این گروه به عنوان جامعه آماری
پژوهش آن است که این گروه مسئولیت اجتماعی
خود را در مقایسه با سازمان های دیگر بهتر انجام می

کیفیت بر مزیت رقابتی بدین صورت خواهد بود که،
محصوالت با کیفیت باال ،ارزش محصوالت را در نظر
مشتریان متمایز می کنند و افزایش می دهند .این
درک باال از ارزش به شرکت اجازه می دهد قیمت
باالتری برای محصوالتش در نظر بگیرد .همچنین
کارایی باالتر و قیمت پایین تر با محصوالت با کیفیت
به دست می آید.)25( .
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مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها
مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان دارای
تاریخ وتکامل طوالنی است( .)3با وجودی که حجم
زیادی از ادبیات درزمینه مسئولیت پذیری اجتماعی
سازمان موجود است اما ،هنوز تعریف دقیقی از ان
ارائه نشده است( .)23وود ( )23معتقداست که فهم
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان دشوار است و با
توجه به این ادعا ،برخی از نویسندگان بر این باورند
که فقدان یک تعریف روشن انجام مطالعات تجربی
درمسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها دشوار می
سازد( )28در طول چند دهه گذشته ،محققان به
مسئولیت پذیری اجتماعی توجه کرده اند بنابراین،
به یک مفهوم برجسته در مدیریت تبدیل شده است
که عالوه بر جنبه های نظری ,جنبه های عملی را
هم مد نظر قرارداده اند(. )3
اما برای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی
سازمان هنوز هم با محدودیتهایی رو به رو هستیم.
برخی از نویسندگان جرات پیدا کرده به اندازه گیری
این کمیت و با روشهای مختلف به ارزیابی مسئولیت
پذیری اجتماعی سازمان هاپرداخته اند که توجه به

دولت متمایز می کند( .)23بنابراین با توجه به آنچه
گفته شد فرضیه اصلی پژوهش را میتوان به صورت
زیر تعریف نمود:
فرضیه اصلی :بین مسئولیت پذیری اجتماعی
سازمان و مزیت رقابتی در گروه صنعتی انتخاب رابطه
وجود دارد.
ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی کارول نشان می دهد
که چهار بعد ازمسئولیت پذیری اجتماعی سازمان
وجود دارد:
 -2مسئولیت پذیری اقتصادی :از مهمترین ابعاد
مسئولیت پذیری اجتماعی است که در ان فعالیت
ها و اقدامات اقتصادی آن مد نظر قرار می گیرد.
مسئولیت اقتصادی به عنوان پایه واساس که شالوده
همه ابعاد در هر مسئولیت اجتماعی شرکت است
توصیف میشود و به عقیده کارول مهمترین بعد است
زیرا یک سازمان میبایست به منظور ابقای خود در
بازار ومنفعت رسانی به جامعه ،سودآوری و بهره وری

Downloaded from jiu.ir at 18:05 +0330 on Wednesday February 20th 2019

وفاداری به نام تجاری و قیمت گذاری اضافی می
گردد.
 -4نوآوری را می توان روش جدید عملکرد شرکت یا
تولید محصول جدید تعریف کرد .نوآوری به تطبیق
سازمانها با نوسانات محیطی کمک مـی کنـد .بنابراین
یکی از عوامل کلیـدی موفقیـت کسب و کار در
بلندمدت به ویژه در بازارهای پویا و نوآور است .برای
بقـا در محـیط رقـابتی سازمان ها باید توانایی تحمل
پیچیدگی فزاینده و تغییرات سریع را داشته باشند از
آنجا که نوآوری مزیت های منحصر به فردی به شرکت
می دهد ،می تواند به عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی
باشد .منحصر به فرد بودن به شرکت اجازه می دهد
خودش را از رقبا متمایز کند و قیمت بیشتری را برای
محصوالتش در نظر بگیرد یا هزینه هایش را خیلی
بیشتر از رقبایش کاهش دهد.

آن فراتر از حوزه اقتصادی وحقوقی است( )23و
عاملی اصلی و موثر در بقای سازمان است .در تاریخ
توسعه اقتصادی ،مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان
یک عامل کلیدی در دستیابی به اهداف اقتصادی و
تولید ثروت در نظر گرفته شده است .در ابتدا شاخص
اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان
توسط (موسسه اعتبار,کالج بوستون )1113،از  3بعد
حکومت (کسب و کار اجرا در عادالنه و شفاف مد) و
محل کار (کارمندان درمان منصفانه و پرداخت
دستمزد مناسب ومعقول) و شهروندی (سهم اطراف
جامعه در اجتماعی و محیط زیست شیوه ای) مورد
بررسی قرار گرفت .در حال حاضر تحقیقات گسترده
ای در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان انجام
شده که نشان از چند بعدی بودن آن است(.)3
کارول روشن ترین مفهوم ازمسئولیت پذیری
اجتماعی سازمان را ارائه می دهد زیرا ،عالوه بر
شناسایی تعهدات سازمان نسبت به جامعه ،به طور
سیستماتیک مسئولیت پذیری سازمان را از صرفا
سودآوری بودن و از مسئولیت پذیری های اجتماعی

تعیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و مزیت رقابتی(مورد مطالعه :گروه صنعتی انتخاب)

فرضیه فرعی چهارم پژوهش را میتوان به صورت زیر
تعریف نمود:
فرضیه فرعی چهارم) بین مسئولیت پذیری
بشردوستانه سازمان و مزیت رقابتی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
که توجه زیادی را به خود جلب کرده است که اولین
بار اشاره به مسئولیت پذیری در زمینه تولید کاال
وخدمات در جامعه و کسب سود با فروش آنها ()11
که این طبقه بندی از الزامات مسئولیت پذیری
اجتماعی شده است و به طور گسترده تصویب شده
است .و از آنجایی که سازمان با فعالیت چند بعدی
درگیر است برداشت ازمسئولیت پذیری اجتماعی
سازمان به ترتیب کم اهمیت تا پراهمیت درجه بندی
کرده اند.
پیشینه
مطالعات داخلی :
طیبی رهنی ،علی؛ جزنی ،نسرین( ،)12در مقالهای با
عنوان" ارتقاء حقوق شهروندی سازمان با تحقق
مسئولیت اجتماعی"به بررسی رابطه بین تحقق
مسئولیت اجتماعی سازمانها و ارتقاء حقوق
شهروندی پرداخته و نتایج نشان میدهد که تحقق
این امر مستلزم توجه سازمانها یا نهادهای اجتماعی
به مسئولیت و تعهد اجتماعی است با توجه به اهمیت
نقش سازمانها در تحقق حقوق شهروندی است.
یونسی دل ارام ,سعیدا سعید ,موسوی جد
محمد ,قاسمی افشین( ،)11در مقالهای با عنوان
"خلق مزیت رقابتی منبع محور پایدار برای نظام
بانکی" به بررسی تاثیر سرمایه های ناملموس بر مزیت
رقابتی و تاثیر نهایی آن ها بر عملکرد برتر بانک های
سطح شهر سنندج است .نتایج نشان میدهد که که
در میان فرضیات مورد بررسی ،فقط فرضیه اول
پژوهش (تاثیر مثبت و معنادار سرمایه انسانی بر خلق
مزیت رقابتی پایدار) رد شده است و مابقی فرضیات
پژوهش تایید شده اند.
مطالعات خارجی:
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داشته باشد( .)8بنابراین با توجه به آنچه گفته شد
فرضیه فرعی اول پژوهش را میتوان به صورت زیر
تعریف نمود:
فرضیه فرعی اول) بین مسئولیت پذیری اقتصادی
سازمان و مزیت رقابتی رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.
 -1مسئولیت پذیری قانونی :مسئولیت قانونی در
درجه کمتری از بعد قبلی قرار دارد نشان دهنده این
اصل است که هرکسب وکار مستلزم پیروی از قوانین
ومقررات تعیین شده برای صالح همگان است ،التزام
سازمان ها به انجام حقوق و رعایت مقررات راشامل
می شود( .)8بنابراین با توجه به آنچه گفته شد فرضیه
فرعی دوم پژوهش را می توان به صورت زیر تعریف
نمود:
فرضیه فرعی دوم )بین مسئولیت پذیری قانونی
سازمان و مزیت رقابتی رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.
 -3مسئولیت پذیری اخالق :مسئولیت اخالقی مبهم
ترین بعدی است که کارول مطرح کرده است .این بعد
به عنوان انتظارات جامعه از سازمان مبنی بر اینکه
ارزشها و هنجارهای جامعه را مد نظرداشته باشد و به
آنها احترام بگذارد توصیف میشود و فراتر از چارچوب
قوانین مکتوب میباشد و متاثر از موازین و ضواط
اخالقی حاکم در کل جامعه است( .)8بنابراین با توجه
به آنچه گفته شد فرضیه فرعی سوم پژوهش را می
توان به صورت زیر تعریف نمود:
فرضیه فرعی سوم )بین مسئولیت پذیری اخالقی
سازمان و مزیت رقابتی رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.
 -4مسئولیت پذیری بشردوستانه :مجموعه وظایف و
تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و کمک
به جامعه با نگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحدت
و مصالح عمومی کشور ،انجام دهد.
مسئولیت نوع دوستانه تالشی داوطلبانه از سوی
سازمان به منظور رسیدگی به مسائل و معضالت
جامعه است( )8بنابراین با توجه به آنچه گفته شد
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آزمون فرضیههای پژوهش
نتایج تحلیلی معادالت ساختاری

آزمون فرضیه اصلی پژوهش
فرضیه اصلی :بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی
سازمان و مزیت رقابتی در گروه صنعتی انتخاب رابطه
وجود دارد.
شاخصهای کلی حاصل از برازش مدل مربوط به
فرضیه فرعی اصلی که بررسی رابطه بین مسئولیت
پذیری اجتماعی سازمان و مزیت رقابتی در گروه
صنعتی انتخاب میپردازد ،در جدول 2آمده است.
همچنین مدل معادالت ساختاری مربوطه در شکل 2
و ضریب رگرسیونی مرتبط با این فرضیه و مقادیر
شاخصهای جزئی در جدول  1ارائه شده است.
ضریب رگرسیونی استاندارد شده برای این فرضیه
 1,385میباشد که نشان از تایید این فرضیه دارد و
همچنین سطح معناداری مربوط به این فرضیه
کوچکتر از  1/15است که این گواه دیگری بر تایید
این فرضیه میباشد .بنابراین با اطمینان  1/35میتوان
گفت که بین ابعاد مسئولیت پذیری پذیری اجتماعی
سازمان و مزیت رقابتی در گروه صنعتی انتخاب رابطه
وجود دارد.
-2-1-3-4آزمون فرضیه فرضیه فرعی اول
پژوهش
فرضیه فرعی اول :بین مسئولیت پذیری اخالقی و
مزیت رقابتی در گروه صنعتی انتخاب رابطه وجود
دارد.
شاخصهای کلی حاصل از برازش مدل مربوط به
فرضیه فرعی اول که بررسی رابطه بین مسئولیت
پذیری اخالقی و مزیت رقابتی در گروه صنعتی
انتخاب میپردازد ،در جدول 3آمده است .همچنین
مدل معادالت ساختاری مربوطه در شکل  1و ضریب
رگرسیونی مرتبط با این فرضیه و مقادیر شاخصهای
جزئی در جدول  4ارائه شده است.
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گاالردو -وازکیز,سانچنیر،هرناندیز( ،)13در پژوهشی با
عنوان "اندازهگیری مسئولیت پذیری اجتماعی
سازمان برای موفقیت در رقابت در سطح منطقه "به
بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی شصت و
هفت سازمان متوسط و بزرگ در اروپا پرداخته شده
است ،نتایج دراین مطالعه نشان از اثر مثبت بین
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها بر مزیت رقابتی
با تاثیر واسطه ای عملکرد می باشد.
سعیدی وهمکاران()3در پژوهشی با عنوان "تاثیر
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر روی عملکرد
مالی با تاثیر واسطه ایی مزیت رقابتی ،شهرت ،رضایت
مشتری "به بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی بر
روی دویست پنجاه سازمان تولیدی در ایرانپرداخته
شده است ،نتایج دراین مطالعه نشان از رابطه مثبت
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر مزیت رقابتی
به صورت واسطه ایی می گردد.
روششناسی پژوهش
با توجه به مطالب بیان شده ،پژوهش حاضر به بررسی
رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و مزیت
رقابتی میباشد.در نتیجه پژوهش از نظر
هدف،کاربردی ،ازنظرنحوه گردآوری و تحلیل اطالعات
نیز این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی میباشد .از
لحاظ روش تحلیل فرضیهها،از نوع همبستگی،
همچنین به لحاظ زمانی نیز این تحقیق از نوع مقطعی
میباشد .جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش
مشتریان گروه صنعتی انتخاب در شهر اصفهان که از
محصوالت این سازمان استفاده کرده میباشند .که با
استفاده از فرمول کوکران ،تعداد نمونه مورد131
تعیین گردید که با استفاده از روش تصادفی ساده با
توزیع  131پرسشنامه 143 ،پرسشنامه مبنای
پردازش دادهها واقع شد.پرسشنامه محقق ساخته با
روایی و پایایی(الفای کرونباخ  )1,85.قابل قبول
استفاده شد.

پس از برسی و تایید الگوهای اندازهگیری در گام اول،
در گام دوم از معادالت ساختاری برای آزمون فرضیه-
ها استفاده شده است.

تعیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و مزیت رقابتی(مورد مطالعه :گروه صنعتی انتخاب)

-3-1-3-4آزمون فرضیه فرضیه فرعی دوم
پژوهش
فرضیه فرعی دوم :بین مسئولیت پذیری اقتصادی
و مزیت رقابتی در گروه صنعتی انتخاب رابطه وجود
دارد.
شاخصهای کلی حاصل از برازش مدل مربوط به
فرضیه فرعی دوم که بررسی رابطه بین مسئولیت
پذیری اقتصادی و مزیت رقابتی در گروه صنعتی
انتخاب میپردازد ،در جدول5آمده است .همچنین
مدل معادالت ساختاری مربوطه در شکل  3و ضریب
رگرسیونی مرتبط با این فرضیه و مقادیر شاخصهای
جزئی در جدول 3ارائه شده است.
ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه 1,455می-
باشد که نشان از تایید این فرضیه دارد و همچنین
سطح معناداری مربوط به این فرضیه کوچکتر از 1/15
است که این گواه دیگری بر تایید این فرضیه میباشد.
بنابراین با اطمینان  1/35میتوان گفت که بین
مسئولیت پذیری اخالقی و مزیت رقابتی در گروه
صنعتی انتخاب رابطه وجود دارد.
-4-1-3-4آزمون فرضیه فرضیه فرعی سوم
پژوهش
فرضیه فرعی سوم :بین مسئولیت پذیری
بشردوستانه و مزیت رقابتی در گروه صنعتی انتخاب
رابطه وجود دارد.
شاخصهای کلی حاصل از برازش مدل مربوط به
فرضیه فرعی سوم که بررسی رابطه بین مسئولیت
پذیری بشردوستانه و مزیت رقابتی در گروه صنعتی

انتخاب میپردازد ،در جدول3آمده است .همچنین
مدل معادالت ساختاری مربوطه در شکل  3و ضریب
رگرسیونی مرتبط با این فرضیه و مقادیر شاخصهای
جزئی در جدول 8ارائه شده است.
ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه 1,412می-
باشد که .که نشان از تایید این فرضیه دارد و همچنین
سطح معناداری مربوط به این فرضیه کوچکتر از 1/15
است که این گواه دیگری بر تایید این فرضیه میباشد.
بنابراین با اطمینان  1/35میتوان گفت که بین
مسئولیت پذیری اخالقی و مزیت رقابتی در گروه
صنعتی انتخاب رابطه وجود دارد.
-4-1-3-4آزمون فرضیه فرضیه فرعی چهارم
پژوهش
فرضیه فرعی چهارم :بین مسئولیت پذیری قانونی
و مزیت رقابتی در گروه صنعتی انتخاب رابطه وجود
دارد.
شاخصهای کلی حاصل از برازش مدل مربوط به
فرضیه فرعی چهارم که بررسی رابطه بین مسئولیت
پذیری قانونی و مزیت رقابتی در گروه صنعتی انتخاب
میپردازد ،در جدول 3آمده است .همچنین مدل
معادالت ساختاری مربوطه در شکل 5و ضریب
رگرسیونی مرتبط با این فرضیه و مقادیر شاخصهای
جزئی در جدول21ارائه شده است.
ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه  1,342می-
باشد که نشان از تایید این فرضیه دارد و همچنین
سطح معناداری مربوط به این فرضیه کوچکتر از 1/15
است که این گواه دیگری بر تایید این فرضیه میباشد.
بنابراین با اطمینان  1/35میتوان گفت که بین
مسئولیت پذیری اخالقی و مزیت رقابتی در گروه
صنعتی انتخاب رابطه وجود دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادات
در دنیای امروز با افزایش اهمیت مسئولیت پذیری
اجتماعی سازمان یه یکی از مباحث پر اهمیت برای
پژوهشگران تبدیل شده است  .سازمانهای بزرگ به
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ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه  .852میباشد
که نشان از تایید این فرضیه دارد و همچنین سطح
معناداری مربوط به این فرضیه کوچکتر از  1/15است
که این گواه دیگری بر تایید این فرضیه میباشد.
بنابراین با اطمینان  1/35میتوان گفت که بین
مسئولیت پذیری اخالقی و مزیت رقابتی در گروه
صنعتی انتخاب رابطه وجود دارد.
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طور قابل توجهی در فعالیتهای مرتبط با مسئولیت
پذیری اجتماعی سازمان سرمایه گذاری میکنند.
تمایل به سرمایه گذاری در مسئولیت پذیری
اجتماعی سازمان نشان میدهد که این یک هزینه،
محدودیت یا کار درستی که باید انجام داد ،نیست
بلکه منبعی برای کسب مزیت رقابتی است .پایبندی
به مسئولیت پذیری های اجتماعی سازمان،فراتر
رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که
سازمان در آن فعالیت می کند و در حقیقت،تالشی
است که به منظور درک و پاسخگویی به انتظارات ذی
نفعان سازمان در جامعه صورت می گیرد.سازمان های
متعالی،به عنوان سازمان های مسئول،با شفاف سازی
و پاسخگویی مناسب در قبال عملکرد
خود،رویکردهایی اخالقی اتخاذ می کنند تا رضایت
کلیه ذی نفعانشان را تأمین کنند .از طرف دیگر با
شدت یافتن رقابت ،سازمانها در محیطی پویا و
پرابهام فعالیت میکنند .که جذب و حفظ مشتری از
ارزشمندترین رکن رقابت شمرده میشود ،از اهمیت
باالیی برخوردار شده است و بسیاری از سازمانها آن
را کلید موفقیت در کسبوکار میدانند .زمانی تصور
بر این بود که سازمانها و تولیدکنندگان صرفا در
مقابل سهامداران و کارکنان مسئولند،و یا اینکه
میبایست بهترین محصول مصرفی را با قیمت پایینتر
و کیفیت باالتر به دست مشتری برسانند.غافل از
اینکه محصول چه آثار و عواقب ثانوی داشته باشد،
امروزه مشتریان یک سازمان عامل حیات بخش
سازمانها جهت ادامه فعالیت و برتری در رقابت با
دیگران به حساب میآید و برای برنده بودن در رقابت
جهانی ،سازمانها نیازمند بازشناسی و پایش رفتار
مشتریانشان هستند تا رفتار و خواستههای آنها را
زودتر از رقبایشان برآورد کنند.
نتایج نشان داد که بین ابعاد مسئولیت پذیری
اجتماعی سازمان و مزیت رقابتی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد بنابراین پیشنهاد میشود
سازمان تمرکز خود را بر ابعاد مسئولیت اجتماعی
معطوف نما ید تا این ابعاد را در خود نهادینه سازد و

منجر به مزیت رقابتی و در نهایت بهبود عملکرد
سازمان شود و به مدیران گروه صنعتی انتخاب توصیه
میشود در اولویـت رقـابتی تمرکـز بـر مشتری،
بیشترین تأثیر را بر کسب مزیت رقابتی در شرکتهای
تولیدی دارد .بنابراین موارد زیر با بررسی نتایج به
دست آمده از سازمان پیشنهاد میشود:
باتوجه به تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر
مزیت رقابتی در گروه صنعتی انتخاب ،پیشنهاد می
شود که :
هر چه سازمان بیشتر در مورد نیازها و انتظارات
مشتریان به ویژه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی بداند
میتواند برنامه ها و اقدامات خود در این زمینه را پیاده
سازی نموده و بالطبع نتایج بهتری نیز کسب نماید .و
از آن به عنوان منبع اصلی دستیابی به مزیت رقابتی
تاکید شده است.
با توجه به تاثیر مسئولیت اخالقی بر مزیت رقابتی در
گروه صنعتی انتخاب ،پیشنهاد می شود که:
گروه صنعتی انتخاب در روابط خود باید احترام به
اصول اخالقی را نسبت به دستیابی عملکرد اقتصادی
برتر در اولویت قرار دهد و با مشتریان خود به طور
اخالقی یا صادقانه رفتار میکند .تا ضمن کسب
رضایت و وفاداری آنها تصویر مناسبی را از برند خود
در ذهن آنها ایجاد و مزیت رقابتی نسبت به رقبای
خود ایجاد کند .
با توجه به تاثیر مسئولیت اقتصادی بر مزیت رقابتی
در گروه صنعتی انتخاب ،پیشنهاد می شود که:
مدیران در انجام فعالیتهای خود بهبود مستمر کیفیت
محصوالت را در نظر گرفته و رضایت مشتریان را به
عنوان شاخصی برای عملکرد کسب و کار خود بگیرد
و یا تدوین و استقرار استراتژی های بلند مدت به
بهبود موقعیت رقابتی خود بپردازند.
با توجه به تاثیر مسئولیت بشردوستانه بر مزیت رقابتی
در گروه صنعتی انتخاب ،پیشنهاد می شود که:
گروه صنعتی انتخاب ضمن رعایت اصول اخالقی و
قانونی عادالنه حامی مالی رویدادهای اجتماعی
(ورزش و  )...باشد و در این زمینه استراتژی ها و خط
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