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مسئولیت  می بینند.  خود  استراتژی  از  جزیی  را  اجتماعی 

با  یکپارچه،  کار  و  کسب  فرایندهای  به  شرکت ها   اجتماعی 

سازمان  در  بهبود  ایجاد  به  آنها،  در  نوآورانه  شیوه های  ایجاد 

یک  عنوان  به  می توان  را  داخلی  بهبود  این  می کند.  کمک 

آموزش و درک مشارکت  از طریق  کنترل  بهبود در بهره وری و 

کارمند ایجاد نمود. به عالوه، این بهبود، مستلزم بهره برداری 

سیستم های  یکپارچه سازی  از  ناشی  مزایای  و  هم افزایی  از 
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بررسی  حاضر  پژوهش  هدف  می باشد.  مدیریت  مختلف 

شرکت ها  مسئولیت  مدیریت  سیستم های  یکپارچه سازی 

کارکنان عملیاتی پتروشیمی مارون ماهشهر  )CSR( بر عملکرد 

نمونه  و  بوده  عملیاتی  کارکنان  پژوهش  آماری  جامعه  است. 

گردید. داده ها با پرسشنامه  کوکران 348 نفر تعیین  با فرمول 

عاملی  تحلیل  ع  نو از  روایی  گردید.  جمع آوری  لیکرت  طیف 

تأیید  مورد   ./91 میزان  به  آلفای کرونباخ  با  پایایی  و  تأییدی 

گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Lisrel تجزیه  قرار 

پژوهش  فرضیه های  بررسی  از  حاصل  نتایج  شد.  تحلیل  و 

مدیریت  سیستم های  یکپارچه سازی  که  است  آن  بیانگر 

ارتقاء و جهش سازمانی، بهبود داخلی  بر  مسئولیت اجتماعی 

سازمان و عملکرد اقتصادی تاثیر مثبت دارد. 

مقدمه
کسب وکار  مسئولیت اجتماعی شرکت ها، رویکردی متعالی به 

توجه  مورد  را  جامعه  بر  سازمان  یک  اجتماعی  تأثیر  که  است 

گردهم آوردن همه ی بخش ها  قرارمی دهد و هدف اصلی آن، 

اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان برای همکاری با یکدیگر 

الگوهای  و  استانداردها  و  مدیریت  سیستم های   .]1[ است 

که متضمن شکل گیری یکپارچگی سیستم های  مرتبط با آنها 

حال  در  می باشند،  شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت  مدیریت 

که با توجه به رشد فزاینده فن آوری و در نتیجه تغییر  تغییرند 

خدمات  و  محصوالت  آوردن  وجود  به  در  ح  مطر نیازهای 

در  استفاده کنندگان،  و  مشتری  نیازهای  تغییر  همچنین  و 

اجتماعی  به مسئولیت  و تکامل می باشند. توجه  حال تحول 

تا  امر  این  و  یافته  افزایش  بیش ازپیش  جهان،  در  شرکت ها 

مسئولیت  نقش  و  اهمیت  به  توجهی  کم  معلول  حدودی 

اجتماعی در شرکت های سراسر جهان است ]2[.

و  ایمنی  مانند  یکپارچه  سیستم های  مدیریت  گسترش 

بهداشت شغلی، مسئولیت اجتماعی، امنیت اطالعات، امنیت 

به شرکت ها داده است  را  امکان  این  انرژی،  و  تامین  زنجیره 

که با ادغام مدیریت، خود را در یک سیستم واحد به نحوی از 

]3[. در واقع، شیوه های  کنند  هم افزایی ایجاد شده بهره مند 

ایجاد محصوالت  مسئولیت اجتماعی شرکت ها ]4[ تمایل به 

کیفیت بهتر است.  نوآوری داشته و یا به دنبال روند برای 

پیاده سازی سیستم های مدیریت یکپارچه در سازمان ها و 

به  توجهی  قابل  و  مثبت  نتایج  توانسته  مختلف  شرکت های 

بار آورد. مزایای فراوان ناشی از استقرار این سیستم یکپارچه، 

برای  روشنی  آینده  می تواند  اجتماعی  مسئولیت  کنار  در 

همکاری  و  شدن  جهانی  ع  موضو ویژه  به  شرکت ها  فعالیت 

مهندسی  و  فنی  خدمات  صدور  یا  و  بین المللی  پروژه های  در 

برای  کلیدی  عامل  یک  سازد.  متصور  مختلف  زمینه های  در 

مشتری،  رضایت  حفظ  برای  که  است  نوآوری  آنها  موفقیت 

دارد.  کارایی  درازمدت  در  رقابت  افزایش  و  هزینه ها  کاهش 

سود آوری  تمایز  وجه  باعث  که  است  نو آوری  این  واقع  در 

که  پذیرد  صورت  تحقیقی  است  نیاز  لذا  می شود،  شرکت ها 

پیاده سازی  روی  بر  را  استاندارد  مدیریت  سیستم های  تاثیر 

کند.  مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بررسی 

1. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
می شود  گفته  فعالیت هایی  مجموعه  به  اجتماعی  مسئولیت 

صورت  به  اقتصادی  بنگاه های  و  سرمایه  صاحبان  که 

انجام  جامعه  در  مفید  و  مؤثر  عضو  به عنوان  داوطلبانه، 

دهه  در  شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت  مفهوم   .]5[ می دهند 

اخیر به مسأله غالب و مسلط اداره شرکت ها تبدیل شده است. 

کسب سود است، ولی  کارایی و  هدف اصلی سازمان ها افزایش 

در عصر اطالعات و جهانی شدن برای دستیابی به موفقیت، 

کنش مناسب  وا احکام اخالقی،  و  اجتماعی  انتظارات  به  باید 

نشان دهند و به بهترین شکل این گونه انتظارات را با اهداف 

باالتر  اهداف  به  دستیابی  تا  کنند  تلفیق  سازمان  اقتصادی 

شرکت  اجتماعی  مسئولیت  اجرای  گرچه  شود.  امکان پذیر 

نهایت  در  اما  است  شرکت  برای  اولیه ای  هزینه های  دارای 

بلندمدت  در  هزینه  کاهش  شرکت،  شهرت  بهبود  دلیل  به 

به  منجر  و  سود  و  فروش  افزایش  موجب  تقاضا،  افزایش  و 
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کشورهای  در  می شود.  بلندمدت  در  شرکت  عملکرد  بهبود 

جهت  در  را  جهشی  گام  مشاوره،  شرکت های  امروزه،  غربی 

نحوه اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت برداشته اند. بسیاری 

توسعه  برای  را  ارشد  مدیر  یک  نیز  ملیتی  چند  شرکت های  از 

استخدام  شرکت  اجتماعی  مسئولیت  عملکرد  هماهنگی  و 

اجتماعی  مسئولیت  میان  تعامل  ماهیت   .]6[ کرده اند 

شرکت ها و عملکرد بهینه را می توان با یکپارچگی سیستم های 

بهره وری،  افزایش  منظور  به  امروزه  کرد.  محقق  مدیریت 

و  کاهش ضایعات  و  از یک سو  کارایی سازمان ها  و  اثربخشی 

آسیب های جسمی و روانی انسان ها از سوی دیگر و همچنین 

حفظ محیط زیست، سازمان ها از ادغام سیستم های مختلف 

مدیریتی دریک سیستم مدیریت واحد به نام سیستم مدیریت 

یکپارچه بهره می گیرند. سیستم مذکور از ادغام این سیستم ها 

 )9001 )ایزو  کیفیت  مدیریت  1-سیستم  است:  آمده  به وجود 

2- سیستم مدیریت زیست محیطی ) ایزو 14001( 3- سیستم 

.]7[ )18001 OHSAS( مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

1-1. دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت یکپارچه

از جمله مزایای سیستم مدیریت یکپارچه می توان به موارد زیر 

اشاره نمود:1-بهبود مستمر سیستم ها و فرایندها 2-پیشگیری 

آلودگی های زیست محیطی 3-بهبود شرایط ایمنی محیط  از 

5-کاهش  زیان آور  عوامل  با  شغلی  تماس  4-کاهش  کار 

پرسنل  گاهی  آ 7-ارتقاء  مشتری  رضایت  6-ارتقاء  ضایعات 

8-انطباق  آموزشی  متناسب  و  مناسب  برنامه های  اجرای  با 

کم بر فعالیت ها، محصوالت و خدمات  با قوانین و مقررات حا

کیفیت محصوالت ]8[.  شرکت 9-ارتقاء مداوم 

1-2. مفهوم یکپارچگی سیستم

یکپارچگی سیستم ERP اساسًا به معنای متحد کردن عملیات 

فرایندهای  نتیجه،  تا در  با یکدیگر است  بخش های سازمان 

یکپارچگی  این  بروند.  پیش  بیشتری  تعادل  با  کار  و  کسب 

که در تعامل با یکدیگر به  توسط ماژول هایی به وجود می آید 

عالوه  تا  می دهند  را  اجازه  این  مختلف،  سازمانی  بخش های 

برای  بخش ها  سایر  اطالعات  به  مرتبط،  عملیات  انجام  بر 

تکمیل عملیات دسترسی داشته باشند ]9[.

1-3. نحوه استقرار سیستم مدیریت یکپارچه

می باشد:  زیر  مراحل  شامل  یکپارچه  مدیریت  سیستم  استقرار 

بهداشت،  و  ایمنی  اهداف  و  خط مشی  تدوین  و  تعیین   -1

آموزش   -2 سازمان.  برنامه های  و  کیفی  و  محیطی  زیست 

درآوردن،  کنترل  تحت   -3 ممیز.  تربیت  و  پرسنل  کاربردی 

یکپارچه سازی، به روز رسانی و بهینه سازی مستندات و سوابق 

اهداف  با  انطباق  دوره ای  و  ادواری  ارزیابی   -4 سازمان. 

بهداشت.  و  ایمنی  و  محیطی  زیست  الزامات  و  برنامه ها   و 

کنترل عملیات شامل:  5- تدوین و تعیین معیارهای عملیاتی و 

مخاطرات، ریسک، حوادث، جنبه ها، پیامدها. 6- شناسایی 

خدمات  یا  محصوالت  فعالیت ها،  مقرراتی  و  قانونی  الزامات 

مرتبط با خطرات و ریسک ها و جنبه ها. 7- تعیین، شناسایی 

بهداشت شغلی.  و  ایمنی  پیامدها و خطرات  کنترل ریسک،  و 

طرف های  به  پاسخ گویی  و  تعیین  برای  مکانیزمی  ایجاد   -8

ذینفع و ارتباطات داخلی و خارجی سازمان. 9- تجزیه و تحلیل 

گزارشات آماری ]10[. اطالعات با استفاده از انواع نمودارها و 

1-4. مفهوم جهش اقتصادی

صنعتی  توسعه  مناسب  ایده آل  به طور  اقتصادی  جهش 

 ]11[ راسگوپتا  که  همان طور  است.  توسعه  حال  در  کشورهای 

هنوز  همه  این  با  است،  الزم  دقت  فاقد  جهش  واژه  نوشته، 

نوشت  آن  بر  نوین  تفسیرهای  می توان  و  است  وسوسه کننده 

روند  در  توسعه  حال  در  کشورهای  استفاده  مورد  بتواند  که 

گیرد. در حقیقت این ابهام واژه جهش  توسعه اقتصادی قرار 

که توان نوشتن تفاسیر جدید منطبق بر شرایط موجود در  است 

کشور را فراهم می سازد. اقتصاد هر 

که این  مفهوم جهش در خود عنصر خودبه خودی را دارد 

داشت.  خواهد  ناچیزی  اهمیت  توسعه  درحال  کشورهای  در 
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مرحله جهش یک روند آنی نیست. جهش یک روند دنباله دار 

که نیازمند زمان است ]12[.  است 

1-5. پیشینه تحقیق

ع مسئولیت  قائمی و شهریاری ]13[ در تحقیقی به بررسی موضو

اجتماعی شرکت ها و عملکردمالی شرکت ها پرداختند و نتیجه 

رابطه  شرکت ها  مالی  عملکرد  و  اطالعات  افشای  بین  گرفتند 

 ،)2013( همکاران  و  یگانه  حساس  دارد.  وجود  معنی داری 

و  شرکتی  کمیت  حا کیفیت  بین  رابطه  بررسی  به  تحقیقی  در 

اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته  شرکت های  اقتصادی  عملکرد 

روش  از  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  در  و  پرداختند  تهران  بهادار 

واریانس  تحلیل  و  چندگانه  رگرسیون  پیرسون،  همبستگی 

گونه  هیچ  شد  گرفته  نتیجه  و  کردند  استفاده  عاملی  یک 

عملکرد  و  شرکتی  کمیت  حا کیفیت  بین  معنی داری  رابطه 

شرکت وجود ندارد. عرب صالحی و همکاران ]14[، رابطه بین 

کرده و داده های  مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی را بررسی 

بانک  شعب  در  پرسشنامه  طریق  از  که  شده  جمع آوری 

تحلیل  و  تجزیه  را  بود  گرفته  انجام  مازندران  استان  صادرات 

مسئولیت  با  مالی  عملکرد  بین  مثبت  ارتباط  آن  نتیجه  و  کرد 

در  موجود  نهادهای  و  مشتریان  به  نسبت  شرکت  اجتماعی 

کلی بر جایگاه  جامعه بود. حساس یگانه و برزگر ]15[، مروری 

تعاریف  و  مفاهیم  تکامل  سیر  و  شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت 

که جمع آوری اطالعات از طریق مصاحبه و مشاهده  آن داشته 

نتایج بوده و به لزوم تدوین استانداردها، آیین نامه ها و انجام 

اقدامات الزم نهادهای قانون گذار در الزام شرکت ها برای توجه 

ویژه به مسئولیت اجتماعی در راستای پاسخ گویی و شفافیت 

کید می شود. باغومیان و نقدی ]16[، به  با نگرش ذینفعان تا

افشای  میزان  بر  شرکتی  کمیت  حا سازوکارهای  تأثیر  بررسی 

 1388 زمانی  دوره  طی  ایرانی  بورسی  شرکت های  اختیاری 

تحلیل  و  تجزیه  و  اطالعات  جمع آوری  که  1389پرداخته  تا 

داده  نشان  نتایج  که  بوده  ایویوز  نرم افزار  طریق  از  اطالعات 

کمیت شرکتی تنها مالکیت نهادی  میان سازوکارهای نظام حا

رابطه مثبت و معنی داری با سطح افشای اختیاری دارد. بهار 

کمیت  مقدم و همکاران ]17[، به بررسی رابطه مکانیزم های حا

سال های  طی  در  شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت  بر  شرکتی 

و  تجزیه  و  اطالعات  جمع آوری  که  پرداخته   1389-1385

تحلیل اطالعات از طریق نرم افزار ایویوز بوده و به جز دوگانگی 

با  معنی داری  و  مثبت  رابطه  متغیرها  سایر  عامل  مدیر  نقش 

افشای مسئولیت اجتماعی دارند.

مالکیت  و  حسابرسی  بررسی  به   ،]18[ همکاران  و  ساید 

دولتی سطوح افشای CSR پرداخت و با بهره گیری از متغیرها 

نقش  دوگانگی  مدیره،  هیأت  استقالل  مدیره،  هیأت  )اندازه 

مالکیت  مدیریتی،  مالکیت  مالکیت،  ساختار  عامل،  مدیر 

توجهی  قابل  تاثیر  متغیرها  رسید،  نتیجه  این  به  خارجی( 

بررسی  به   ،]19[ کوهر  و  سیسمسون  ندارند.   CSR افشای  بر 

در  شرکت  اجتماعی  عملکرد  و  مالی  عملکرد  بین  رابطه 

اطالعات  جمع آوری  و  پرداخت  هلند  کشور  بانکداری  صنعت 

تجزیه  و  پرسشنامه  توزیع  طریق  از  نظر  مورد  شرکت های  از 

بین  مثبت  رابطه  وجود  نتایج  که  بوده  اطالعات  تحلیل  و 

هتای  بود.  شرکت  اجتماعی  عملکرد  و  مالی  عملکرد  این 

مسئولیت  بر  یکپارچه  سیستم  مدیریت  تاثیر  بررسی  به   ،]20[

اجتماعی پرداخت و نتایج نشان داده است سهامداران عمده، 

سهامداران نهادی و مالکیت مدیران رابطه معکوسی با سطح 

افشای اختیاری دارند. در این بین، مدیریت سیستم یکپارچه 

اندازه  همچنین  و  دارد  معنی دار  رابطه  اختیاری  افشای  با 

هیأت مدیره و تعداد اعضای غیرموظف بیشتر در ترکیب هیأت 

مدیره رابطه مستقیم معنی داری با سطح افشا دارد. هازیوان 

شاخص های  و   CSR بین  رابطه  بررسی  به   ،]21[ طاها  و 

هیأت  استقالل  مدیره،  هیأت  اندازه  شامل  شرکتی  کمیت  حا

مدیریتی  مالکیت  و  مالکیت  تمرکز  حسابرسی،  کمیته  مدیره، 

اطالعات  و جمع آوری  پرداختند  مالزی  بورسی  در شرکت های 

گرفت  و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار ایویوز انجام 

کمیت شرکتی، تنها یک متغیر  که میان معیارهای مختلف حا

معنی دار  مستقیم  رابطه   CSR با  حسابرسی  کمیته  یعنی 
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تحت  پژوهشی  در  نیز  همکاران،  و   ]22[ هوانگ  داشت. 

به  شرکت"  مالی  عملکرد  و  شرکت  اجتماعی  عنوان"مسئولیت 

رابطه ی بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت  بررسی 

رابطه ی مثبت بین عملکرد مالی  از  کی  نتایج حا که  پرداخته 

و عملکرد اجتماعی شرکت بود. چوی ]23[ و همکاران نیز به 

نتایجی مشابه دست یافتند.

مسئولیت  مدیریت  بررسی  به  شده  انجام  پژوهش های 

کید دارد.  اجتماعی و نقش موثر آنها بر پیشبرد اهداف سازمان تا

این پژوهش به یکپارچه سازی سیستم های مدیریت مسئولیت 

کارکنان عملیاتی پتروشیمی مارون ماهشهر  اجتماعی بر عملکرد 

و تاثیر آن بر اجرای اقدامات، توسعه فن آوری، توسعه داخلی، 

که وجه تمایز  جهش و بهبود آن و عملکرد اقتصادی پرداخته 

این تحقیق را نسبت به سایر تحقیقات نشان می دهد.

2. مدل تحقیق 

مسئولیت  به  نسبت  تعهد  به  سازمان  اصرار  و  تمایل 

عملکرد  روی  را  توجهی  قابل  اثر  ابعاد،  تمامی  در  اجتماعی 

اجتماعی،  مسئولیت  سمت  به  گرایش  دارد،  اقتصادی 

تا  ترغیب می کند  را  زمینه های مختلف  در  فعال  سازمان های 

نتیجه  در  کنند.  تالش  مدیریت  سیستم  یکپارچه سازی  برای 

طریق  از  را  خود  بلندمدت  بازده های  می توانند  سازمان ها 

اختیاری،  صورت  به  اجتماع،  بر  خود  منفی  اثرات  کاهش 

میان  در  تفکر  این  امروزه  که  طوری  به  نمایند.  کثر  حدا

که  است  شکل گیری  حال  در  روزافزون  صورت  به  سازمان ها 

کردن  مدیریت  طریق  از  می تواند  آنها  بلندمدت  موفقیت 

و  محیطی  حمایت  از  اطمینان  ایجاد  با  زمان  هم  عملیات، 

به  توجه  با  یابد.  تحقق  اجتماعی،  مسئولیت های  پیشرفت 

موارد مذکور مدل مفهومی تحقیق حاضر برگرفته از مدل برنال 

گردید. ]24[ به صورت نمودار )1( ایجاد 

 مدل تحقيق  -3-1
 اقتصادي عملکرد روي را توجهيقابل  اثر ابعاد، تمامي در اجتماعي مسئوليت به نسبت تعهد به سازمان اصرار و تمايل
 براي تا کند  مي ترغيب هاي فعال در زمينه مختلف را سازمان اجتماعي، مسئوليت سمت به گرايش دارد،

 کاهش طريق از را خود بلندمدت هاي  توانند بازده  مي ها سازمان نتيجه در. کند سازي سيستم مديريت تالش  يکپارچه
 به ها سازمان ميان در تفکر اين امروزه که طوري به. نمايند اختياري، حداکثر صورت به اجتماع، بر خود منفي اثرات

 هم ، کردن عمليات مديريت طريق از تواند  مي آنها بلندمدت موفقيت که است گيري  شکل حال روزافزون در صورت
ا توجه به موارد مذکور ب. يابد تحقق ، هاي اجتماعي  مسئوليت پيشرفت و محيطي حمايت از اطمينان ايجاد با زمان

 ايجاد گرديد. (1)شکل  24برناردمدل مفهومي تحقيق حاضر برگرفته از مدل 

 

  روش تحقيق -3
ها و اهداف پژوهش، توصيفي   فرضيهو روش آن با توجه به ماهيت پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهش کاربردي است 

 مارون ماهشهر يميپتروش کارکنان عملياتينفر از  086باشد.جامعه آماري در پژوهش حاضر شامل   ـ پيمايشي مي
  ( برآورد گرديد.1نفر در معادله ) 848درصد، معادل  5خطاي باشد. حجم نمونه با فرمول کوکران در سطح   مي

       
                                 

                               (1)  

اي   اساس طيف پنج گزينه( بر 2610هيل و جونز ) از پرسشنامه استفادهبزار گردآوري پژوهش پرسشنامه است که با ا
 86پايايي )ثبات دروني( پرسشنامه، در يک مطالعه مقدماتي، تعداد  گيري اندازه منظور به گرديد.طراحي ليکرت 

محاسبه گرديد  spss ،11/6افزار نرم از استفاده پرسشنامه در ميان حجم نمونه توزيع شد که ضريب آلفاي کرونباخ با
( ابعاد متغيرها، تعداد سوال هر بعد و ضريب آلفاي کرونباخ قابل 1است.در جدول ) پرسشنامه پايايي که بيانگر

 . باشند  مي پايا ها  مولفه همه شود  مي مالحظه که همانگونه مشاهده است.

 پاياي پرسشنامه جدول(: 1) جدول
تعداد پاسخ  نام مولفه

 دهندگان
 ضريب آلفاي کرونباخ تعداد سواالت

110/6 48 848 کل پرسشنامه  
418/6 7 848 سيستم مديريت  

بهبود 
 داخلي

عملکرد 
 اقتصادي

 بهبود
 جهش

سازي پياده
 ياجتماع مسئوليت

 هاشرکت

 
 سازي يکپارچه

سيستم 
 مديريت

(2610همکاران، و برنال) تحقيق مفهومي مدل( 1) شکل  
نمودار 1- مدل مفهومی تحقیق

3. روش تحقیق 
و روش  است  کاربردی  پژوهش  نظر هدف،  از  پژوهش حاضر 

آن با توجه به ماهیت فرضیه ها و اهداف پژوهش، توصیفی ـ 

پیمایشی می باشد.جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل 680 

می باشد.  ماهشهر  مارون  پتروشیمی  عملیاتی  کارکنان  از  نفر 

درصد،   5 خطای  سطح  در  کوکران  فرمول  با  نمونه  حجم 

گردید.  معادل 348 نفر در معادله )1( برآورد 
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 مدل تحقيق  -3-1
 اقتصادي عملکرد روي را توجهيقابل  اثر ابعاد، تمامي در اجتماعي مسئوليت به نسبت تعهد به سازمان اصرار و تمايل
 براي تا کند  مي ترغيب هاي فعال در زمينه مختلف را سازمان اجتماعي، مسئوليت سمت به گرايش دارد،

 کاهش طريق از را خود بلندمدت هاي  توانند بازده  مي ها سازمان نتيجه در. کند سازي سيستم مديريت تالش  يکپارچه
 به ها سازمان ميان در تفکر اين امروزه که طوري به. نمايند اختياري، حداکثر صورت به اجتماع، بر خود منفي اثرات

 هم ، کردن عمليات مديريت طريق از تواند  مي آنها بلندمدت موفقيت که است گيري  شکل حال روزافزون در صورت
ا توجه به موارد مذکور ب. يابد تحقق ، هاي اجتماعي  مسئوليت پيشرفت و محيطي حمايت از اطمينان ايجاد با زمان

 ايجاد گرديد. (1)شکل  24برناردمدل مفهومي تحقيق حاضر برگرفته از مدل 

 

  روش تحقيق -3
ها و اهداف پژوهش، توصيفي   فرضيهو روش آن با توجه به ماهيت پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهش کاربردي است 

 مارون ماهشهر يميپتروش کارکنان عملياتينفر از  086باشد.جامعه آماري در پژوهش حاضر شامل   ـ پيمايشي مي
  ( برآورد گرديد.1نفر در معادله ) 848درصد، معادل  5خطاي باشد. حجم نمونه با فرمول کوکران در سطح   مي

       
                                 

                               (1)  

اي   اساس طيف پنج گزينه( بر 2610هيل و جونز ) از پرسشنامه استفادهبزار گردآوري پژوهش پرسشنامه است که با ا
 86پايايي )ثبات دروني( پرسشنامه، در يک مطالعه مقدماتي، تعداد  گيري اندازه منظور به گرديد.طراحي ليکرت 

محاسبه گرديد  spss ،11/6افزار نرم از استفاده پرسشنامه در ميان حجم نمونه توزيع شد که ضريب آلفاي کرونباخ با
( ابعاد متغيرها، تعداد سوال هر بعد و ضريب آلفاي کرونباخ قابل 1است.در جدول ) پرسشنامه پايايي که بيانگر

 . باشند  مي پايا ها  مولفه همه شود  مي مالحظه که همانگونه مشاهده است.

 پاياي پرسشنامه جدول(: 1) جدول
تعداد پاسخ  نام مولفه

 دهندگان
 ضريب آلفاي کرونباخ تعداد سواالت

110/6 48 848 کل پرسشنامه  
418/6 7 848 سيستم مديريت  

بهبود 
 داخلي

عملکرد 
 اقتصادي

 بهبود
 جهش

سازي پياده
 ياجتماع مسئوليت

 هاشرکت

 
 سازي يکپارچه

سيستم 
 مديريت

(2610همکاران، و برنال) تحقيق مفهومي مدل( 1) شکل  

  )1(

از  استفاده  با  که  است  پرسشنامه  پژوهش،  گردآوری  ابزار 

گزینه ای  پرسشنامه هیل و جونز )2016( بر اساس طیف پنج 

)ثبات  پایایی  اندازه گیری  منظور  به  گردید.  طراحی  لیکرت 

 30 تعداد  مقدماتی،  مطالعه  یک  در  پرسشنامه،  درونی( 

آلفای  ضریب  که  شد  توزیع  نمونه  حجم  میان  در  پرسشنامه 

که  گردید  spss، 0/91 محاسبه  نرم افزار  از  استفاده  با  کرونباخ 

متغیرها،  ابعاد   )1( جدول  در  است.  پرسشنامه  پایایی  بیانگر 

مشاهده  قابل  کرونباخ  آلفای  ضریب  و  بعد  هر  سوال  تعداد 

پایا  مولفه ها  همه  می شود  مالحظه  که  همان گونه  است. 

می باشند. 

جدول 1- جدول پایای پرسشنامه

نام مولفه
تعداد پاسخ 

دهندگان
تعداد 

سواالت
کرونباخ ضریب آلفای 

348430/916کل پرسشنامه

34870/498سیستم مدیریت

348100/677یکپارچه سازی

34880/879بهبود جهش 

34880/654عملکرد اقتصادی

34860/674مسئولیت اجتماعی

34840/683توسعه و بهبود داخلی

تأییدی  عاملی  تحلیل  از  سواالت  روایی  تأیید  جهت 

گویه ها با سطح معنی داری  استفاده شد. روایی سازه و ساختار 

اندازه گیری  مقیاس  رواسازی  می گردد.  تأیید   1/96 باالی 

ع شاهد: 1- وابسته به محتوا 2- وابسته به سازه  برپایه دو نو

آمار  روش های  از  پژوهش  سواالت  به  توجه  با  آمد.  دست  به 

توصیفی استنباطی و برای تعیین روابط بین متغیرها ضرایب 

برای  تأییدی  و  کتشافی  ا عامل  تحلیل  از  و  آنها  اهمیت 

منظور  به  تحقیق  این  در  شد.  استفاده  مولفه ها  رتبه بندی 

تحلیل داده ها از آمار توصیفی و در بخش استنباطی از تحلیل 

گردید. کتشافی و تأییدی استفاده  عاملی ا

4. فرضیه های تحقیق 
زیر  ح  شر به  تحقیق  مدل  به  توجه  با  تحقیق  فرضیه های   

است:

فرضیه اول: وجود سیستم مدیریت استاندارد اثر مثبت بر روی 

مارون  پتروشیمی  اجتماعی  مسئولیت  اقدامات  اجرای 

ماهشهر دارد.

در  مثبت  اثر  استاندارد  مدیریت  سیستم  وجود  دوم:  فرضیه 

مارون  پتروشیمی  اجتماعی  مسئولیت  یکپارچه سازی 

ماهشهر  مارون  پتروشیمی  مدیریتی  سیستم  در  ماهشهر 

دارد.

فرضیه سوم: یکپارچه سازی مسئولیت اجتماعی شرکت ها اثر 

مثبت روی توسعه داخلی پتروشیمی مارون ماهشهر دارد.

شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت  یکپارچه سازی  چهارم:  فرضیه 

ماهشهر  مارون  پتروشیمی  جهش  بهبود  روی  مثبت  اثر 

دارد.

اجتماعی  مسئولیت  فعالیت های  پیاده سازی  پنجم:  فرضیه 

مارون  پتروشیمی  داخلی  توسعه  روی  مثبت  اثر  شرکت ها 

ماهشهر دارد.

اجتماعی  مسئولیت  اندازه گیری  پیاده سازی  ششم:  فرضیه 

مارون  پتروشیمی  جهش  بهبود  روی  مثبت  اثر  شرکت ها 

ماهشهر دارد.

بهبود جهش اثر مثبت روی عملکرد اقتصادی  فرضیه هفتم: 

پتروشیمی مارون ماهشهر دارد.

روی  مثبت  اثری  داخلی  سازمان های  توسعه  هشتم:  فرضیه 

عملکرد اقتصادی پتروشیمی مارون ماهشهر دارد. 
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5. یافته های تحقیق
5-1.  آمار توصیفی

از  یک  هر  برای  پرسشنامه،  از  شده  جمع آوری  داده های  با 

متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق، به ارائه آمار توصیفی در 

جدول )2( پرداخته می شود.

جدول 2- آماره ی عددی متغیرهای جمعیت شناختی

سابقه کاریتحصیالتسنجنسیت

N
تعداد

گم شده داده های 

348348348348

0000

1/66092/19543/21841/9310میانگین

0/025410/058960/047410/04405میانگین انحراف استاندارد

2/00002/00004/00002/0000میانه

2/002/004/001/00مد

0/474080/987790/884390/82179انحراف استاندارد

0/2250/9760/7820/675واریانس

0/5930/128-0/6830/285-چولگی

0/1310/1310/1310/131انحراف چولگی

1/508-1/084-1/008-1/543-کشیدگی

0/2610/2610/2610/261انحراف کشیدگی

1/003/003/002/00دامنه

1/001/001/001/00مینیمم

2/004/004/003/00ماکزیمم

578/00764/001120/00672/00جمع

که مشاهده می شود تمامی متغیرهای ذکر شده در  همان طور 

قرار  کشیدگی  و  چولگی  شاخص  دو  برای  قبولی  قابل  دامنه 

و  برای چولگی  قبول  قابل  دامنه  که  به ذکر است  دارند. الزم 

این  که متغیر در  و در صورتی  تا 3- می باشد  بین 3  کشیدگی 

دامنه قرار داشته باشد، دارای توزیع نرمال می باشد.

5-2. آمار استنباطی

نتایج حاصل از اجرای نرم افزار به صورت زیر می باشد.

ضرایب استاندارد	 

همان گونه که در نمودار )3( مالحظه می شود سطح معنی داری 

باالتر از 1/96 می باشد، پس مدل پژوهش از سطح معنی داری 

باالیی برخوردار است.  
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نمودار 2- ضرایب استاندارد
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نمودار 3- معنی دار بودن مدل پژوهش
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5-2-1. آماره های عددی متغیرهای پژوهش 

تمامی  می شود  مشاهده   )3( جدول  در  که  همان گونه 

شاخص  دو  برای  قبولی  قابل  دامنه  در  شده  ذکر  متغیرهای 

دامنه  در  متغیر  که  صورتی  در  دارند.  قرار  کشیدگی  و  چولگی 

بین 3 تا 3- قرار داشته باشد، دارای توزیع نرمال می باشد.

جدول 3- آماره عددی متغیرهای پژوهش

Statistics

توسعه و بهبود داخلیمسئولیت اجتماعیعملکرد اقتصادیجهشیکپارچگیسیستم مدیریت

N348348348348348348تعداد

گم شده 525252525252داده های 

3/33543/67673/88043/64303/78783/9037میانگین

0/029340/025920/031630/028880/028810/03243انحراف میانگین

3/28573/70003/87503/62503/83334/0000میانه

3/573/603/883/633/674/00مد

0/547290/483510/590070/538790/537500/60325انحراف استاندارد

0/3.000/2340/3480/2900/2890/364واریانس

0/202-0/437-0/278-0/208-0/348-0/001چولگی

0/1310/1310/1310/1310/1310/131انحراف چولگی

0/235-0/2550/2130/158-0/057-0/161-کشیدگی

0/2610/2610/2610/2610/2610/261انحراف کشیدگی

2/862/402/752/882/832/75دامنه

1/862/302/501/882/172/50مینیمم

4/714/705/254/755/005/25ماکزیمم

1160/711279/501350/381267/751318/171358/50جمع

کولموگروف-اسمیرنوف  5-2-2. آزمون 

ح شده در مورد توزیع داده های یک  جهت بررسی ادعای مطر

کولموگروف ـ اسمیرنف استفاده می شود.  کمی، از آزمون  متغیر 

ع  نو مورد  در  شده  ح  مطر ادعای  صفر،  فرض  آزمون  این  در 

توزیع داده ها می باشد ]25[.

برای آزمون فرضیه های پژوهش در ابتدا به بررسی نرمال 

که در جدول )4( آمده است. بودن متغیرها پرداخته می شود، 
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کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق جدول 4- آزمون 

توسعه و بهبود داخلیمسئولیت اجتماعیعملکرد اقتصادیجهشیکپارچگیسیستم مدیریت

348348348348348348تعداد کل

پارامترهای 
نرمال

3/33543/67673/88043/64303/78783/9037میانگین

0/547290/483510/590070/538790/537500/60325انحراف از معیار

بیشترین 
تفاوت 

0/0640/1020/0830/0790/1490/115مطلق

0/0570/0630/0630/0650/0750/109مثبت

0/115-0/149-0/079-0/083-0/102-0/064-منفی

0/0640/1020/0830/0790/1490/115تست کولموگروف اسمیرنف

C0/000 C0/000 C0/000 C0/000 C0/000 C 0/001سطح معنی داری

سطح معنی داری متغیرهای سیستم مدیریت، یکپارچگی، 

و  توسعه  و  اجتماعی  مسئولیت  اقتصادی،  عملکرد  جهش، 

گزارش نهایی  کمتر است، ولی بر اساس  بهبود داخلی از 0/05 

نرم افزار توزیع داده ها نرمال می باشد.

5-2-3. تحلیل عاملی تأییدی

تأییدی  عاملی  تحلیل  از  سواالت  روایی  تأیید  و  تست  جهت 

استفاده می شود. 

ضرایب T-Value )عدد معنی داری(	 

گویه متغیرهای پژوهش را نشان  نمودار )4( سطح معنی داری 

می دهد.  

از  گویه ها  کثر  ا می شود  مالحظه  نمودار  در  که  همان طور 

 1/96 باالی  زیرا  هستند.  برخوردار  خوبی  معنی داری  سطح 

گویه ها  می باشد. در این حالت می گوییم روایی سازه و ساختار 

تأیید می گردد.
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گویه ها نمودار 4-سطح معنی داری 

5-2-4. آزمون فرضیات

آزمون رگرسیون برای هر یک از فرضیات در جدول )5( آمده و 

در ادامه آزمون آنالیز واریانس و ضرایب فرضیات به ترتیب در 

جداول )6( و )7( بیان شده است.

در جدول)5(همبستگی چندگانه و ضریب تعیین چندگانه 

که  است  معنی  این  به  تعیین  ضریب  است.  شده  مشخص 

متغیر مستقل به چه میزان می تواند واریانس متغیر وابسته را 

کند. بیان 
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جدول 5-  آزمون فرضیه ها

ضرایب

ضرایبدوربین واتسونخطای استانداردضریب تعیین چندگانههمبستگی چندگانهفرضیات

471/ .0/4830/2330/231اول
a. Predictors: )Constant( ،سیستم مدیریت استاندارد

 b. Dependent Variable :مسئولیت اجتماعی

a0/2660/2640/41492  0/515دوم
a. Predictors )Constan( ،سیستم مدیریت استاندارد قبلی
b Dependent Variable :یکپارچه سازی مسئولیت اجتماعی

a0/5580/5560/40186 0/747سوم
a. Predictors: )Constant( ،یکپارچه سازی مسئولیت اجتماعی

b. Dependent Variable :توسعه و بهبود

a0/4790/4770/42659 0/692چهارم
a. Predictors: )Constant( ،یکپارچه سازی مسئولیت اجتماعی

b. Dependent Variable :توسعه جهش

a0/4410/4390/45184 0/664پنجم
a. Predictors: )Constant( ،مسئولیت اجتماعی

b. Dependent Variable :توسعه و بهبود

a0/4020/4010/45680 0/634ششم
a. Predictors: )Constant( ،مسئولیت اجتماعی

b. Dependent Variable :بهبود جهش

a0/2620/2600/46362 0/512هفتم
a. Predictors: )Constant( ،بهبود جهش

b. Dependent Variable :عملکرد اقتصادی

a0/1800/1770/48866 0/424هشتم
a. Predictors: )Constant( ،توسعه و بهبود
b. Dependent Variable :عملکرد اقتصادی

معنی داری  سطح  مقدار  و  اف  آماره  مقدار   )6( جدول  در 

باشد،  کمتر   0/05 از  معنی داری  سطح  گر  ا می شود.  مشخص 

در  است.  شده  برازش  خوب  و  بوده  معنی دار  رگرسیونی  مدل 

نشده  برازش  خوب  و  نبوده  معنی دار  مدل  صورت  این  غیر 

است.

جدول6- آنالیز واریانس فرضیه ها

آنالیز واریانس

ضرایبسطح معنی دارFمربع میانگیندرجه آزادیمجموع مربعاتمدلفرضیه

1

Regression23/349123/349105/500/000 b

a. Dependent Variable :مسئولیت اجتماعی
b. Predictors: )Constant( ،سیستم مدیریت

Residual76/9033460/222

Total100/252347
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آنالیز واریانس

ضرایبسطح معنی دارFمربع میانگیندرجه آزادیمجموع مربعاتمدلفرضیه

2

Regression21/554121/554125/1930/000 b

a. Dependent Variable :یکپارچگی
b. Predictors: )Constant( ،سیستم مدیریت

Residual59/5683460/172

Total81/121347

3

Regression70/399170/399435/9280/000 b

a. Dependent Variable :توسعه و بهبود
b. Predictors: )Constant( ،یکپارچگی

Residual55/8763460/161

Total126/275347

4

Regression57/853157/853317/9050/000 b

a. Dependent Variable :جهش
b. Predictors: )Constant( ،یکپارچگی

Residual62/9653460/182

Total120/818347

5

Regression55/637155/637272/5220/000 b

a. Dependent Variable :بهبود
b. Predictors: )Constant( ،مسئولیت اجتماعی

Residual70/6383460/204

Total126/275347

6

Regression48.618148.618232.9910/000 b

a. Dependent Variable :جهش
b. Predictors: )Constant( ،مسئولیت اجتماعی

Residual72.2003460/209

Total120.818347

7

Regression26/361126/361122/6430/000 b

a. Dependent Variable :عملکرد اقتصادی
b. Predictors: )Constant( ،جهش

Residual74/3703460/215

Total100/732347

8

Regression18/110118/11075/8380/000 b

a. Dependent Variable :عملکرد اقتصادی
b. Predictors: )Constant( ،توسعه و بهبود

Residual82/6223460/239

Total100/732347

طبق جدول )7(، و پس از مشخص شدن ضرایب و سطح 

می توان   ،)7( و   )6(  ،)5( جداول  مطابق  و  آنها  معنی داری 

گرفت:  جدول )8( را نتیجه 
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جدول 7- آنالیز واریانس فرضیه ها

a ضرایب

مدلفرضیه
ضرایب استانداردضرایب غیر استاندارد

tضرایبسطح معنی داری
BStd. ErrorBeta

1
2/2070/15614/1210/000عدد ثابت

a. Dependent Variable :مسئولیت اجتماعی 
0/4740/0460/48310/2490/08سیستم مدیریت

2
2/1580/13815/6870/000عدد ثابت

a. Dependent Variable :یکپارچگی
0/4550/0410/51511/1890/06سیستم مدیریت

3
0/4790/1652/8930/004عدد ثابت

a. Dependent Variable :توسعه و بهبود
0/9320/0450/74720/8790/000یکپارچگی

4
0/7750/1764/4150/000عدد ثابت

a. Dependent Variable :جهش
0/8440/0470/69217/8300/000یکپارچگی

5
1/0820/1736/2670/000عدد ثابت

a. Dependent Variable :توسعه و بهبود
0/7450/0450/66416/5080/000مسئولیت اجتماعی

6
1/2430/1757/1190/000عدد ثابت

a. Dependent Variable :جهش
0/6960/0460/63415/2640/12مسئولیت اجتماعی

7
1/8300/16611/0570/000عدد ثابت

a. Dependent Variable :عملکرد اقتصادی
0/4670/04280/51211/0740/000جهش

8
.2/1650/17212/6020/000عدد ثابت

a. Dependent Variable :عملکرد اقتصادی
3790/0430/4248/790/000توسعه و بهبود

جدول 8- بررسی سطح معنی داری ضرایب مسیر و نتایج فرضیه

نتیجه فرضیهضریب مسیر سطح معنی داری tفرضیه ها

عدم تأیید فرضیه0/0899/0سیستم مدیریت استاندارد بر اجرای اقدامات مسئولیت اجتماعی 

عدم تأیید فرضیه0/061/22سیستم مدیریت استاندارد بر یکپارچه سازی مسئولیت اجتماعی 

تأیید فرضیه0/0005/44یکپارچه سازی مسئولیت اجتماعی بر توسعه ی پتروشیمی مارون ماهشهر 

تأیید فرضیه0/0005/40یکپارچه سازی مسئولیت اجتماعی بر توسعه ی جهش پتروشیمی مارون ماهشهر 

تأیید فرضیه0/0006/42پیاده سازی فعالیت های مسئولیت اجتماعی بر توسعه ی داخلی سازمان 

عدم تأیید فرضیه0/120/99پیاده سازی اندازه گیری مسئولیت اجتماعی بر بهبود جهش سازمان 

تأیید فرضیه0/0005/57بهبود جهش بر عملکرد اقتصادی پتروشیمی مارون ماهشهر 

تأیید فرضیه0/0005/59توسعه سازمان های داخلی برعملکرد اقتصادی پتروشیمی مارون ماهشهر 
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برای نمونه فرضیه اول پژوهش را می توان این گونه تفسیر 

کرد:

بر روی  اثر مثبت  استاندارد قبلی  H0: وجود سیستم مدیریت 

مارون  پتروشیمی  اجتماعی  مسئولیت  اقدامات  اجرای 

ماهشهر ندارد.

بر روی  اثر مثبت  استاندارد قبلی  H1: وجود سیستم مدیریت 

مارون  پتروشیمی  اجتماعی  مسئولیت  اقدامات  اجرای 

ماهشهر دارد.

در جدول )5(، همبستگی چندگانه 0/483 می باشد یعنی 

همبستگی قوی وجود دارد. و ضریب تعیین چندگانه 0/233 

درصد   23 میزان  به  مستقل  متغیر  که  معنی  این  به  می باشد 

 ،)6( جدول  در  کند.  بیان  را  وابسته  متغیر  واریانس  توانسته 

مقدار آماره F برابر با 105/050 و مقدار سطح معنی داری برابر با 

که از 0/05کمتر  0/000 می باشد، با توجه به سطح معنی داری 

است، پس مدل رگرسیونی معنی دار بوده و خوب برازش شده 

است. مطابق جدول )7(، با توجه به اینکه سطح معنی داری 

متغیر سیستم مدیریت Sig<0/05 می باشد، بنابراین آماره بتا 

آن معنی دار نمی باشد و فرضیه H1 رد می شود. 

 جمع بندی و مالحظات 
در پژوهش حاضر به نقش یکپارچه سازی مسئولیت اجتماعی 

به  توجه  و  پرداخته  ماهشهر  مارون  پتروشیمی  عملکرد  بر 

گفته شده، نتایج زیر را به همراه داشت: مطالب 

مطابق فرضیه اول تحقیق: وجود سیستم مدیریت استاندارد 

قبلی اثر مثبت بر روی اجرای اقدامات مسئولیت اجتماعی 

شرکت ها ندارد. بنابراین فرضیه اول تحقیق رد می شود. 

مطابق فرضیه دوم تحقیق: وجود سیستم مدیریت استاندارد 

اجتماعی  مسئولیت  یکپارچه سازی  در  مثبت  اثر  قبلی 

بنابراین  ندارد.  سازمان  مدیریت  سیستم  در  شرکت ها 

فرضیه دوم تحقیق رد می شود. 

مطابق آزمون فرضیه سوم تحقیق: یکپارچه سازی مسئولیت 

اثر مثبت روی توسعه شرکت فن آوری  اجتماعی شرکت ها 

دارد. بنابراین فرضیه سوم تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد 

اجتماعی  مسئولیت  یکپارچه سازی  که  مفهوم  این  به 

شرکت ها روی توسعه شرکت اثر مثبت دارد. 

یکپارچه سازی  تحقیق:  چهارم  فرضیه  آزمون  مطابق 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها اثر مثبت روی توسعه جهش 

تأیید  مورد  تحقیق  چهارم  فرضیه  بنابراین  دارد.  شرکت 

قرار می گیرد.

مطابق آزمون فرضیه پنجم تحقیق: پیاده سازی فعالیت های 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها اثر مثبت روی توسعه داخلی 

تأیید  مورد  تحقیق  پنجم  فرضیه  بنابراین  دارد.  سازمان 

قرار می گیرد.

مطابق آزمون فرضیه ششم تحقیق: پیاده سازی اندازه گیری 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها اثر مثبت روی توسعه داخلی 

تأیید  مورد  تحقیق  ششم  فرضیه  بنابراین  ندارد.  سازمان 

قرار نمی گیرد.

مثبت  اثر  جهش  بهبود  تحقیق:  هفتم  فرضیه  آزمون  مطابق 

روی عملکرد اقتصادی شرکت های فن آوری دارد. بنابراین 

فرضیه هفتم تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد. 

سازمان های  توسعه  تحقیق:  هشتم  فرضیه  آزمون  مطابق 

دارد.  شرکت  اقتصادی  عملکرد  روی  مثبت  اثر  داخلی 

بنابراین فرضیه هشتم تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد.

چنین  خالصه  صورت  به  می توان  را  پژوهش  نتایج   

اقدامات  اجرای  روی  بر  استاندارد  مدیریت  کرد:  بیان 

اجتماعی  مسئولیت  یکپارچه سازی  و  اجتماعی  مسئولیت 

و  پیاده سازی  ندارد.  مثبت  اثر  ماهشهر  مارون  پتروشیمی 

داخلی  توسعه  روی  اجتماعی  مسئولیت  فعالیت های  اجرای 

پتروشیمی مارون ماهشهر اثر مثبت دارد. در مقابل پیاده سازی 

جهش  بهبود  روی  شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت  اندازه گیری 

بهبود  نهایت  در  ندارد.  مثبت  اثر  ماهشهر  مارون  پتروشیمی 

جهش و توسعه سازمان های داخلی روی عملکرد اقتصادی اثر 

آن است  بیانگر  نتایج حاصل  کلی  دارد. در جمع بندی  مثبت 

اجتماعی  مسئولیت  مدیریت  سیستم های  یکپارچه سازی  که 
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عملکرد  و  سازمان  داخلی  بهبود  سازمانی،  جهش  و  ارتقاء  بر 

اقتصادی شرکت های فن آوری تاثیر مثبت داشته است. 

انجام  به  بسیاری  پژوهشگران  توجه  گذشته،  دهه  در 

تحقیقات در خصوص مسئولیت اجتماعی و پایندگی شرکت ها 

گذشته  که طی نیم قرن  گردید و اعتقاد بر این است  معطوف 

در  است.  یافته  عمومیت  کافی  اندازه  به  تعاریف  و  مفاهیم 

اقتصادی و مسئولیت اجتماعی هنوز به  ادبیات  عصر حاضر، 

نگردیده  یکپارچه  واحدها  جدید  سیاسی  نقش  با  کافی  اندازه 

بر  اجتماعی  مسئولیت  مفاهیم  از  بسیاری  عوض  در  و  است 

اقتصادی  و  کارکردهای حوزه سیاسی  تمایز  و  تفکیک  مبنای 

زمینه  این  در  که  تحقیقاتی  جمله  از  است.  شده  پایه گذاری 

عرب   ،)2009( شهریاری  و  قائمی  از:  عبارتند  گرفته  صورت 

وب  نلینک   ،)2002( کومر  و  سیمپسون   ،)2017( صالحی 

رابطه ی  بر  و  سوم  فرض  مطابق   ،)2017( فازی  و   )2015(

کید  مثبت عملکرد و توسعه شرکت ها، بر مسئولیت اجتماعی تا

به  پنجم  فرض  مطابق   ،]26[ معمارزاده  همچنین  دارند. 

کارکنان  رابطه ی مثبت بین سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد 

هازیوان  و   )2014( مقدم  بهاری  تحقیقات  در  دارد.  توجه 

اجرای  در  شرکتی  کمیت  حا و  مدیران  نقش   )2013( طاها  و 

گرفته است.  مسئولیت اجتماعی مورد بررسی قرار 

پیشنهادها

مدیران ارشد تالش خود را در جهت آشنایی کارکنان متخصص 

معطوف  استاندارد  مدیریت  سیستم  زیرساختارهای  با  خود 

بتوانند  ذینفع  افراد  همه  تا  نمایند  فراهم  را  شرایطی  و  نموده 

در حد نیاز به آسانی از ابزارهای تکنولوژی در جهت انجام امور 

کنند.  محوله استفاده 

به   )R&D( توسعه  و  تحقیق  واحد  توسعه  و  راه اندازی 

امروز،  دنیای  در  که  چرا  بیشتر  رقابتی  مزیت  کسب  منظور 

بقای شرکت ها به فعالیت های موفقیت آمیز این واحد بستگی 

دارد و با یکپارچه سازی مسئولیت اجتماعی می توان بر اجرای 

کنند. استراتژی رقابتی نقش مهمی ایفا 

می تواند  سازمان  در  اجتماعی  مسئولیت  یکپارچه سازی 

که با ایجاد  گونه ای  نتایج فردی سازمانی در برداشته باشد به 

دانش  مبادله  حامی  که  سودمند  و  مناسب  سازمانی  فرهنگ 

طوری  به  باشد،  شرکت  مختلف  سطوح  بین  دانش  انتقال  و 

دانش  و  اطالعات  واهمه ای  و  ترس  هیچ گونه  بدون  افراد  که 

خود را در اختیار همکاران خود قرار دهند و سازمان را از مزیای 

مدیریت دانش بهره مند می سازند. 

شرکت ها با داشتن استراتژی و مشخص نمودن چشم انداز 

اینکه  بر  عالوه  کوتاه مدت،  و  میان مدت  بلندمدت،  اهداف  و 

را  چارچوب ها  سایر  و  منابع  تخصیص  نحوه  حرکت،  مسیر 

در عملکرد  جهت جهش  مناسبی  مبنای  مشخص می سازند، 

سازمان فراهم می کنند. در نظر داشتن دانش به عنوان عامل 

حیاتی بقا و رقابت و ایجاد یک نگرش جدی در زمینه استفاده 

به  تعهد  و  سازمان  در  اجتماعی  مسئولیت  یکپارچه سازی  از 

مزایای  از  روزافزون  بهره مندی  امکان  سازمان  به  آن  انجام 

و  بهره وری  نوآوری،  ایجاد  رقابت،  توانایی  دانش،  مدیریت 

غیره را اعطا می نماید. همچنین با جابه جایی دوره ای افراد در 

پست ها و بخش های مختلف سازمان امکان جهش اثر مثبت 

در روند عملکرد اقتصادی سازمان را به وجود آورد. 

توانمند،  و  کارآمد  اجتماعی  مسئولیت  یکپارچه سازی 

فراهم  را  فعالیت  و هر  اساس موفقیت های هر سازمان  و  پایه 

اصول  با  آنان  همراهی  و  کارکنان  پیشرفت  و  رشد  می آورد. 

است.  آن  موفقیت  تضمین کننده  دانش،  مدیریت  مبانی  و 

کارآمدی و توان باالی نیروی انسانی شاغل در هر موسسه ای 

که نسبت به تغییرات  به آن موسسه این امکان را خواهد داد 

محیطی انعطاف پذیری الزم را نشان داده و با پیشرو بودن در 

بازار به مزیت های رقابت عمده ای دست یابد. لذا شرکت ها و 

کردن آموزش ها، تناسب آن  کاربردی تر  مدیران آنها نسبت به 

آموزشی  نیازسنجی دقیق  افراد و اجرای یک  ع تخصص  با نو

در سطح شرکت در جهت توسعه داخلی سازمان قدم بردارند. 

آموزشی  دوره های  در  کارکنان  دادن  شرکت  با  سازمان 

برای  را  سازمان  بیرون  از  دانش  کسب  امکان  برون سازمانی 
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اجتماعی  مسئولیت  یکپارچه سازی  به  و  آورده  فراهم  کارکنان 

کمک می نماید.   سازمان 

که سازمان توانایی توسعه مسئولیت اجتماعی را  برای این 

کارهای دشوارتر،  داشته باشد باید فرصت انجام موفقیت آمیز 

کرده؛  که به تحقق هدف های مطلوب منتهی می شود را فراهم 

کارکنان می توان به توانمندی  کار به  و از طریق بازخورد نتایج 

کرد.  کمک  کمک نموده و به ارتقاء و بهبود سازمان نیز  آنها 

اطالعات  به  افراد  دسترسی  که  خط مشی هایی  و  مقررات 

و  گردد  حذف  می کند،  محدود  را  سازمان  مالی  و  اقتصادی 

افزایش  سازمان  در  را  آن  تبادل  و  دانش  به  دسترسی  سرعت 

تاثیر  سازمان  اقتصادی  عملکرد  بهبود  جهت  در  تا  دهند، 

 گذارد.

اقتصادی  عملکرد  سطح  ارتقاء  جهت  سازمان  مدیران  به 

سازمانی  زیرمجموعه های  هم پتانسیل کردن  از  سازمان 

یک  به  تبدیل  کار  این  الگو،  یک  عنوان  به  تا  کرده  استفاده 

کارکنان نیز پتانسیل خود را با یکدیگر مبادله  گردد و  فرهنگ 

کار تلقی محرمانه بودن اطالعات و دانش  که این  نمایند چرا 

را از بین می برد.

پیشنهادها به شرکت ها در ارتباط با مسئولیت اجتماعی 

به منظور مدیریت امور مسئولیت اجتماعی شرکت ها پیشنهاد 

می گردد مراحل زیر در شرکت ها به مرحله اجرا درآید. 

مرحله اول: بازبینی وضعیت موجود 

گاهی و تعهد مرحله دوم: ایجاد آ

مرحله سوم: تعریف محدوده های دقیق اقدام

و  خواسته ها  تبیین  و  ذینفعان  شناسایی  چهارم:  مرحله 

انتظارات آنان

مرحله پنجم: برنامه ریزی و تعریف پروژه های بهبود

گزارش ساالنه مسئولیت شرکتی  مرحله ششم: ارائه چهارچوب 

)ارزیابی(

پیشنهادها جهت تحقیق های آتی 

اجتماعی  مسئولیت  یکپارچه سازی  پذیرش  میزان  مقایسه 

کشور.  کسب مزیت رقابتی در بین سازمان های  شرکت ها در 

مسئولیت  یکپارچه سازی  پذیرش  در  نهان  ابعاد  آشکارسازی 

اجتماعی شرکت ها در بین مدیران شرکت ها.

اجرای تحقیق با متغیرهای قید شده در این تحقیق در سطح 

و  بهتر  مقایسه  برای  کشور  در  مختلف  شرکت های  تعداد 

قدرت تعمیم داده های تحقیق. 

در  صنعتی  شرکت های  مدیران  دیدگاه های  اختالف  بررسی 

زمینه پذیرش و توسعه مدیریت دانش ضمنی .

محدودیت های تحقیق 

زمانی  دوره  یک  به  مربوط  پژوهش،  از  آمده  دست  به  نتایج 

ممکن  زمان  گذشت  با  و  شده اند  جمع آوری  داده ها  که  است 

است در نتایج تغییر حاصل شود. 

ماهشهر  مارون  پتروشیمی  شرکت   به  محدود  تحقیق  این 

باید  کشور  در  شرکت ها  سایر  به  نتایج  تعمیم  در  و  می باشد 

کرد.  احتیاط 
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