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 چکیده

از  یناش یمنافع اقتصاد وبازار منافع  ،نیتأم رهیر مشارکت زنجب شرکت تیمختلف مسئول یهاجنبه ریتأث ییشناسا 
روابط  لیتسه در جهتحرکت  یچگونگ ها وزنجیره تأمین و تحت تأثیر قرار گرفتن عملکرد مالی شرکت مشارکت

با هدف حاضر پژوهش بنابراین،  شده است. لیتبد هابنگاه یبرا یو چالش اساس تیاولو کیکنندگان، به تأمینمشارکت با 

های مسئولیت شرکت( بر گذاری بهترین شیوهشتراکا ابعاد مسئولیت شرکت )آگاهی درونی، نظارت و به تأثیربررسی 
دنبال پاسخ به و به انجام شده لیدی بزرگ و فعال استان خوزستانهای تومشارکت زنجیره تأمین و عملکرد مالی در شرکت

 شرکت یو بهبود عملکرد مال نیتأم رهیمشارکت زنجشرکت سبب افزایش  مسئولیتگسترش  ایآکه  است تاالسؤاین 

 9۷۴جامعه آماری این پژوهش  ؟بهبود خواهد بخشیدشرکت را  یمالعملکرد  ن،یتأم رهیمشارکت زنج ایآ شود ومی

شرکت  9۳1شرکت تولیدی بزرگ استان خوزستان است که با توجه به فرمول کوکران و محدود بودن جامعه آماری تعداد 
آوری ابزار جمع نمونه انتخاب شد و در هر شرکت پرسشنامه جهت تکمیل در اختیار مدیران عرضه/مالی قرار گرفت. مثابهبه

از طریق  ،و روایی سازه آنتأیید کردند دانشگاهی  داناتخبرگان و اس راروایی محتوای آن است که پرسشنامه ها داده
سازی مدل و روش  SPSS 22افزارها با بهره گرفتن از نرمها و آزمون فرضیهتحلیل دادهد. شبررسی  تأییدی لیتحلیل عام

 آگاهی درونی، نظارت و بهمسئولیت شرکت ) کلیه ابعادکه د دانتایج نشان صورت پذیرفت. معادالت ساختاری 

بر عملکرد مالی چشم تأثیرولی این  ،دنمعناداری دارمثبت و  ثرابر مشارکت زنجیره تأمین  (هاگذاری بهترین شیوهاشتراک
 مثبت و معناداری دارد. راثمشارکت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی  و گیر نیست
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 مقدمه .1

های پایین، تنوع و هزینه ؛مشتری مانندهای درخواستبرای برآوردن مؤثر  یحلراه های تأمینزنجیره     
بهبود عملکرد سازمان از اهداف مهم  .[94] اندکمتر مورد توجه قرار گرفته کیفیت باالی محصول و زمان انتظارِ

ارتقا عملکرد  یبرا یکپارچگیو  یهمکار ن،یتأم رهیمشارکت زنج یهایدرک شده و استراتژ نیتأم رهیزنج
 و یسازمان یهانهیهز ن،یمأت رهیزنج یاستفاده از ابزارها ،کنندیادعا م یاریمطالعات بس .[44] اندشده رفتهیپذ

 نیتأم رهیزنج .[۳۲]شود میباال  تیفیرساندن به ک بیعملکرد بدون آسبهبود و باعث  دادهزمان چرخه را کاهش 

کنندگان عیتوز و کنندگاندیکنندگان، تولنیکننده، از جمله تأممشارکت هایاست که توسط همه شرکت یندیفرآ
 یرا درک کنند و برا گریکدی دیشرکا با هاست که هم ایرهیموفق زنج نیتأم رهیزنج کی و [51]شده است  جادیا

ها طی چند دهه اخیر تحت فشار سازمان .[59] داشته باشند یرابطه خوب شانهایبه همه اهداف و رسالت دنیرس
های شهرت ، دغدغهکننده صنعت، درک مزیت بازارمی، نیروهای تنظیمی، فشار متعادلهای عمونگرانیمشتری، 

های مسئولیت شرکت در برنامه رو،این از .[19] اندبیشتر درک کردهو عالقه رسانه، اهمیت مسئولیت شرکت را 
  .[4۲] ، بخش مهم راهبردی مورد مالحظه قرار گرفته استمدیریت ارشد

محصوالت به  لیمواد خام تا تحو هیاز ته نیمأت رهیدر سراسر زنج دیبا یاجتماع یتمسئول یهاوهیش
 شرکتهای عملکرد و نگرش، مؤثرتعهد  ،معنایبه شرکتمسئولیت اجتماعی  .[5۷] اجرا شود ییکننده نهامصرف

گذاری اطالعات، نوآوری و تطبیق با تغییرات محیط را برای شرکت اشتراک و به [1] باشدمی مقابل جامعهدر 
های دلیل توجه به فعالیتها بهمالی شرکتاری بر دستیابی منافع مالی و غیرشواهد بسی. [۲1] سازدمقدور می

بین مسئولیت اجتماعی شرکت و  مثبت ارتباط[ 4۴]مقبول و زمیر  .[1۴[]۲5[]91]اند مسئولیت شرکت تأکید کرده
های راهبردی بین برنامه دبایهای هندوستان را تأیید و پیشنهاد دادند که مدیریت در بانک عملکرد مالی

کار انسجام ایجاد کرده و فلسفه سنتی سودآوری را با نگرش مسئولیت شرکت جایگزین کند. هوفر و وکسب

معرفی مسئولیت شرکت را کار و عملیاتی وسه سطح شرکت، کسب نظری مبانی، اند کهاظهار داشته[ ۲۷]شندل 
بررسی و سطح سازمان ر های بسیاری مسئولیت شرکت را دپژوهشمعتقدند که  [۳۳]الپلوم و همکاران  و کرده

در سطح مسئولیت شرکت راهبرد اما  .اندمورد مالحظه قرار دادهکار ول آن را با راهبرد شرکت و یا کسبعامت
 .[۲۷] کمتر مطالعه شده است عملیات و بازاریابی تمرکز دارد وری منابع دربر حداکثر بهرهکه عملیاتی 

 باتوانند می هاشرکت ، بنابراین،[5] شودمی محسوبمدیریت زنجیره تأمین از وظایف اصلی عملیاتی شرکت  
 کسب وشناسایی بیشتری را  هایپاداشکه محدودیت منابع وجود دارد، منابع و در زمانیهمکاری مشارکت و 

 انیکنندگان و مشترنیمأاستفاده از منابع و دانش ت جهت أمینت رهیزنجبیشتر  یهایهمکار برای حصول و کنند
برای افزایش ها تواند به شرکتیم یهمکار مشارکت و کنند. تالش یقو یرقابت تیبه موقع یابیخود و دست

 ،نیمأت رهیزنج توازن، یسطوح موجود تیریاطالعات، مد یگذاراشتراک دانش، به انیجر تیریمد ،یرقابت تیمز
تالش جهت شناسایی تأثیر  .[۳1] کمک کند، شرکتمالی عملکرد  شیو افزا یهماهنگ ،سکیر تیریمد

 در جهتدانستن چگونگی حرکت همچنین  وتأمین  های مختلف مسئولیت شرکت بر مشارکت زنجیرهجنبه
 از که هاشرکت مالی و اقتصادی منافع بیشتر شناختن رسمیت بهو کنندگان تأمینتسهیل روابط مشارکت با 

با این حال  .دارد هاسازمان سودآوری و درآمد بر شگرفی اتتأثیر ،است حاصل شدهنفعان همه ذی همکاری
 اندشرکت را نشان داده یشرکت و عملکرد مال تیمسئول نیوجود رابطه ب فقدان ای یرابطه منف پژوهشگران یبرخ

[5۳.]  
های )گسترش آگاهی با مؤلفهشرکت  تیدر مورد مسئول یکم هایپژوهش ،یو تجار یبرخالف سطح شرکت

 نیتأم رهیزنج یشرکت از جمله استراتژ یدر سطح عملکردها( گذاری بهترین شیوهاشتراکدرونی، نظارت و به
گسترش آگاهی درونی، مسئولیت شرکت )که چگونه  میکن مشخصتا  قصد داریمما در این پژوهش وجود دارد. 



 811  یو عملکرد مال ینتأم یرهشرکت بر مشارکت زنج یتمسئول یرتأث

همچنین کنند و یم را پشتیبانیکنندگان نیتوسعه مشارکت با تأم ها(،گذاری بهترین شیوهاشتراکنظارت و به

 تأثیربررسی  فقدانو  موجود پیشینهدر تناقض  گذارند.یم ریها بر عملکرد شرکت تأثمشارکت نیچگونه ا
 یلیدل های تولیدی بزرگ استان خوزستاندر شرکت مالی عملکرد و تأمین زنجیره مشارکت بر شرکت مسئولیت

آیا گسترش آگاهی درونی، نظارت  :که را مطرح کرده است تاالؤس نیپژوهش شده و ا نیا افتنیضرورت  یبرا
شرکت و  کی نیب نیتأم رهیمشارکت زنج شتریسطوح بمنجر به  هاگذاری بهترین شیوهاشتراکو به

همچنین، آیا مشارکت زنجیره تأمین، عملکرد مالی  ؟خواهد شدو بهبود عملکرد مالی شرکت کنندگان آن نیتأم
 شرکت را افزایش خواهد داد؟

 
  پژوهشنظری و پیشینه مبانی  .2

های تأمین برای تأمین یک رابطه بین دو نهاد مستقل در کانال مشارکت زنجیره .مشارکت زنجیره تأمین
افزایش عملکرد مالی و عملیاتی هر یک از اعضای کانال از طریق  در جهت دستیابی به اهداف و مزایای خاص

ایجاد شده  ،اشتراک گذاشتهو افزایش سطح اطالعات به تأمینموجودی در سراسر زنجیره  و کاهش هزینه کل
ریزی و مشارکت زنجیره تأمین به منزله فعالیت مشترک دو یا چند شرکت مستقل در جهت برنامه. [۳۷]است 

اهداف  )مانند؛ها همکاری اثربخش میان سازمانتر، تأمین، با هدف کسب موفقیتی افزون یات زنجیرهاجرای عمل
اشتراک گذاشتن گیری کارا، بههای یکپارچه، معیارهای سنجش عملکرد مناسب، فضای تصمیممشترک، سیاست

متداول و  یهاروش قیاز طر نیمأت رهیمحدوده و اندازه مشارکت زنج و [۸4] استاطالعات و همسوسازی منافع 
  .[۸۸] شودیم نییتع یاتیو عمل کیمبادالت در سطوح استراتژ مانند افتهیسازمان
مفهوم مشارکت  و اهمیت نیتأم رهیزنج موجب پیچیدگی ،کنونی افتهیشدت توسعه کار بهوکسب طیمح

در  نیمأت رهیزنج یهایهمکار و [۸9] یستیز طیمح یآگاه ،نهیکاهش هز ت،یفیکافزایش  ،[15] نیتأم رهیزنج
 گسترشمشارکت را مناسب کنندگان ها با انتخاب تأمینشرکت .[41] استشده  جینتاکسب از  نانیحصول اطم

کار امروزی نیز در توسعه ودر محیط کسبشایع فروشنده، عوامل دیگر  -خریدار روابط راهبردی عالوه بر داده و

در این پژوهش از معیارهای؛ حل مشکالت،  .[۲9] هستندمؤثر ها شرکتتأمین بین  اخالق مشارکت زنجیره
های های تأمین کنندهطراحی محصوالت جدید، تبادل اطالعات فنی مهم، تعهد بلند مدت دو جانبه و قابلیت

 ، استفاده شد. نیتأم رهیزنجبرای سنجش مشارکت [ ۲9])گالیر و همکاران(   اصلی
 و است سمت سودآوریو کیفیت عملیات سازمان برای هدایت مأموریتش بهعملکرد ماهیت  عملکرد مالی.

 میزان عملکرد مالی به همحاسب .[5۴] است وری و سودآوریتوانایی مالی یک سازمان در بهره ،عملکرد مالی

عملکرد مالی معیاری برای سنجش عملکرد سازمانی است و  .[11] معنای میزان دستیابی به اهداف سازمانی است
 مالیسنجش عملکرد برای  .[1]د وشگذاری، بازده دارایی و بازده فروش ارزیابی میهای بازده سرمایهبا شاخص

اندرسان و همکاران  ،بازده فروش و بازده داراییبرای مثال؛  ،اندهای مختلف استفاده کردهپژوهشگران از شاخص
ناوانیر   سودآوری، رشد فروش و رضایت مشتری ،[1۲]و همکاران  پرتو( گذاری و بازده فروشبازده سرمایه) ،[4]

و سودآوری،  [۳9] همکارانو  اینمان( گذاریبازده سرمایه و ، سودآوریبازده فروش، رشد سود) ،[4۷]و همکاران 
استفاده شده  [4۸] گیری عملکرد سازمان توسط ناباس و عبداهللافزایش سهم بازار و رضایت مشتری برای اندازه

 است. 
مانند سودآوری، جریان )عینی عملکرد معیارهای از بر اساس دو نگرش استفاده  سازمانارزیابی عملکرد 

نظر خود در مورد  در بیاندهندگان از پاسخدرخواست از معیارهای ذهنی عملکرد و استفاده و ( نقدی و سهم بازار
برای سنجش عملکرد مالی به معیارهای  .[۷۴] استنسبت به رقبا  سازمانمعیارهایی مانند سودآوری و سهم بازار 
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تری هستند و پایایی و روایی معیارهای قابل دسترسی معیارهای ذهنی معموالً که جااز آنچندگانه نیاز داریم، 

اندازه معیارهای بایگانی شده در سنجش عملکرد معیارهای ذهنی خوداظهاری، به ،[9۸]اند بیشتری را نشان داده
[ ۳9] (همکارانمعیارهای )اینمان و  ازعملکرد مالی برای سنجش . در این پژوهش [55] استناد هستندمالی قابل 

 استفاده شد.
اینکه چقدر یک سازمان به اهداف عملکرد سازمان اشاره دارد به تأمین و عملکرد مالی. مشارکت زنجیره

تأمین در ابتدا  اهداف کوتاه مدت مدیریت زنجیره .[۸1] پاسخگویی بازار و اهداف مالی خود دست یافته است

افزایش سهم بازار و سود  تأمینزنجیره در حالیکه اهداف بلند مدت .باشدوری و کاهش موجودی میافزایش بهره
مشارکت زنجیره . [۸۴] شودعملکرد مالی سازمان میموجب افزایش در نهایت  است کهتأمین  تمام اعضا زنجیره

. مشارکت [5۸]های مشارکت کننده طراحی شده است های عملیاتی و منافع سازمانافزایش قابلیتتأمین برای 
 کندطور دوجانبه تشویق میریزی و حل مشکالت را بهو برنامهکرده زنجیره تأمین بر همکاری بلند مدت تأکید 

مشترک برای عرضه که این خود موجب همکاری مؤثر با چند تأمین کننده که خواهان پذیرش مسئولیت 
مشارکت کننده در زنجیره تأمین حذف اتالف زمان و  هایخواهد شد. استراتژی سازمان، محصول هستند

  .[۸1] استمالی و بازاریابی سازمان ارتقا عملکرد  برایهای اضافی تالش
 که آنچه درباره نگرش و جدید اصطالحات ،911۴ دهه اواخر تا اواسط از .شرکتاجتماعی مسئولیت 

 یهر سازمان یبرا دیابزار مف کیشرکت  یاجتماع تیسئولم. [۸۲] شد پدیدار شودمی نامیده شرکت مسئولیت
 ریبر تصوممکن است مفهوم  نیاو غفلت از گرفتن  دهینادشود. با وجود اجباری نبودن،  موفقاست که قصد دارد 

بر موفقیت و شکست سازمان  شرکتمسئولیت اجتماعی  .[99]بگذارد  ریثأسازمان ت ندهیآ یهایاستراتژ یو اجرا
 مسئولیت مفهوم مانند جامعه و وکارکسب دیگر مفاهیم ابدارد  نزدیکی ارتباط شرکت سئولیتم .[51]تأثیر دارد 

 بر تأثیر ،عملیاتی هایروش ،کاروکسب هایاهبردگستردگی و فراگیری روز افزون ر دلیلبه که شرکت اجتماعی
شرکت  مسئولیت اجتماعی مسئولیت شرکت بااز نظر وادوک  .[۲۸] است شده متمایز زیست،محیط و جامعه

در  ،نفعان داللت داردکار نسبت به ذیواعی شرکت بر مسئولیت اختیاری کسبزیرا مسئولیت اجتم است،متفاوت 
مسئولیت آشکار  ،اعمال ،رفتار، تصمیمات یهامسئولیت شاملای است که حالی که مسئولیت شرکت بازتاب ایده

و ما با استفاده  [۳9] گذار استتأثیرنفعان و محیط بر ذی دائمأ که استیک شرکت های عمل ها و شیوهاستراتژی
  ایم.کار بردهکنندگان را بهاز این تعریف مسئولیت شرکت در حوزه تأمین

های عمل ها و شیوهراهبرد کلیدی مسئولیت شرکت در چارچوب بعدسه عد مسئولیت شرکت. سه بُ
گذاری بهترین اشتراکنظارت و به : گسترش آگاهی درونی،شاملفروشنده -حمایت از توسعه روابط خریدار

 ها. شیوه
ها و رفتار شرکت در برای ارزیابی ارزش هاییشاخص ،شرکت رفتار و اعمال قابل مشاهده آگاهی درونی.

 برای ایجادگیری مسئولیت شرکت ها و جهتکارکنان خود را از ارزش. شرکت [45] هستندنفعان مقابل ذی
های تجاری و برای پاسخگویی به ارزش فردی، انتصاب مانند [۲1]های متنوع آگاهی درونی از طریق مکانیسم

و  هامکانیسم. [۳۸]سازد آگاه می های آموزشیهای قابل قبول و برنامهشیوه ،های سیاسی روشناخالقی، بیانیه
  .[۳9]کنندگان هستند شواهدی برای تأمین ،شرکت و رفتار مسئوالنهآگاهی درونی  های ارتقاشیوه

و رابطه  [۸۲]هاست در سازمان تالشی برای رشد سطح رفتار مسئوالنه نظارت جزء ضروری هر. نظارت
قبول یا مطابق با آنچه انتظار اینکه رفتار شرکت قابل  اطمینان ازحصول نزدیکی با مطلوبیت دارد. نظارت برای 

ها و رفتارهای ها، شیوهح سیاستیشرتزنجیره تأمین باید قادر به  ،. برای وارد شدن به شراکت[۳4] استرود، می
کننده قادر باشد وارد مشارکت یک تأمینبعید است که در نتیجه  ،داشمسئولیت شرکت برای رضایت خریدار ب

. نظارت [9۴]شرکت نرسیده باشد  نهاگر به حداقل سطح قابل قبول از رفتار مسئوالزنجیره تأمین با خریدار شود، 
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های . رضایت شرکت[41]بر رفتار مسئوالنه یک عمل منفعل نیست بلکه نقش مهمی در انتخاب شرکا دارد 

منجر به  دهد کهرا نشان می کنندگانتأمینارتباط کاری نزدیک با  ها بهنظارت، تمایل شرکت از کنندهتأمین
های نظارت بر تعامل بین خریدار و فروشنده شود. وجود شیوههای نظارتی بر مسئولیت شرکت میگسترش شیوه

  .[۳9]است اندازی مشارکتی چشم وبا دورنمای بلندمدت  گویای یک رابطه
تأمین است های مهم مدیریت زنجیرهگذاری دانش از جنبهاشتراک. بههاگذاری بهترین شیوهبه اشتراک

شود به تبادل اطالعات هایی که منجر به کارایی و اثربخشی بیشتر میتأمین با توجه به شیوه شراکت زنجیره .[۲]

از یک طرف  .[54]شود ها میتر از کارایی و اثربخشی است و شامل بهترین شیوهپردازد. تبادل دانش گستردهمی
کنندگانش دارای رابطه شود هنگامی که یک شرکت با تأمین یتمدیرتر تواند آسانگسترش مسئولیت شرکت، می

هایی که یک ماهیت خصمانه دارند، باشد. از طرف دیگر، ویژه آنهای دیگر، بهمشارکت در مقابل اشکال رابطه
عالوه بر  دهد،کنندگان ترویج میبا تأمین خود های بهتر مسئولیت شرکتی را در روابطوقتی شرکت اجرای شیوه

های سودمند متقابل، به احتمال زیاد توسعه اخالق همکاری زنجیره گذاری دانش و ادغام شیوهافزایش به اشتراک
ها برای گذاری بهترین شیوهاشتراکگسترش آگاهی درونی، نظارت و بهاز  .[9۳]کند تسهیل مینیز تأمین را 

 .است هدر این پژوهش استفاده شد[ ۳۴]سنجش مسئولیت شرکت 
توانند کیفیت محصوالت خود اجتماعی می تیمسئول ها با رعایتشرکت مسئولیت شرکت و عملکرد مالی.

هایی که به مسئولیت شرکت خود اهمیت . شرکتدست یابندبهبود عملکرد شرکت به و در نهایت داده را افزایش 
 یتمسئولشرکتی که  [۲۴]نفعان فریمن ذی یتئور بر اساس .[95]عمومأ دستاوردهای مالی خوبی دارند  ،هنددمی

 یعملکرد مال یت شرکت بامسئول رابطه طور همزمان توجه دارد،به نفعانیبه منافع همه ذ را رعایت و یاجتماع
نتایج داران ایجاد شود. و سهام گذارانهیسرما دریافت پاداشپس از  ،تواندیم های وابسته به سهامدارانشرکت

بانک تجاری  ۲۷در تأثیر مثبت مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد شرکت  [4۴]یر مقبول و زمپژوهش 
نشان داد  و تحلیلرا مقاله  ۲۷رابطه بین مسئولیت شرکت و عملکرد مالی  نیز [1۳]پیلوزا . را نشان دادهندوستان 

نتایج . نشان دادنددو متغیر مذکور را  منفی ارتباطدرصد  94درصد رابطه متقابل و  ۲۸درصد رابطه مثبت،  11که 
برخی دهد. مسئولیت شرکت عملکرد مالی شرکت را افزایش می نشان داد، [۸5]یوآن و همکاران پژوهش 

 .[5۳] اندوجود رابطه بین مسئولیت شرکت و عملکرد مالی شرکت را نشان داده فقدانمنفی یا  ارتباط پژوهشگران
؛ سیسودیا و [۳9] ؛ گالیر و همکاران[۳5] ؛ لین و همکاران[۲۲] قادری و همکارانمانند  اما بیشتر مطالعات 

 اند.تأثیر مثبت مسئولیت شرکت بر عملکرد مالی را تأیید کرده [5۲] همکاران
  پژوهشتجربی پیشینه 

شرکت با  یشرکت و عملکرد مال یاجتماع تیمسئول نیارتباط دو جانبه ب[ ۳5]لین و همکاران      
-۲۴۴۸برتر در دوره زمانی شرکت  9۴۴ یپانل برا یهاداده را با استفاده ازنگر نگر و گذشتهندهیآ یکردهایرو

 تیها منجر به مشارکت بهتر مسئولبهتر شرکت یعملکرد مالنتایج نشان داد که  .ی کردندسازمدلرا  ۲۴95

شرکت برتر  یبه عملکرد مالضرورتا منجر  بیشتر شرکت یاجتماع تیمسئولشود اما می شرکت یاجتماع
 دیو شد یاثرات منف ،هیها و بازده سرماییبازده سهام، بازده داراسه شاخص عملکرد مالی شرکت یعنی؛ . شودمین

  دارند.شرکت  یاجتماع تیمسئول یرو
رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد سازمان را از نظر کارکنان کلیدی  [۲۲]قادری و همکاران 

ستاره در تهران )ایران( را بررسی و دریافتند که مسئولیت اجتماعی شرکت موجب افزایش ارزش  1و  4های هتل
مختلف  محدوده وظایفمشارکت در  [1۸] رضایی و همکارانشود. های مورد مطالعه میو سودآوری در هتل

 نیو اثرات عملکرد ا هامحرکو  (دیو تدارکات و تول دیو توسعه، خر پژوهشو فروش،  یابی)بازارکار وکسب
 دارای شرکت کوچک و متوسط ۲۸1از  ینظرسنج کیبا استفاده از را  کاروکسبوظیفه مشارکت در هر 
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 یتوجهقابل یهاکه تفاوت دادنشان  جینتاکردند.  یبررس یمعادالت ساختار یسازمدل با استفاده باال یتکنولوژ

  د.وجود دارمذکور  وظایفمشارکت در عملکرد این  ریشارکت و تأثدر م سهیم بودناز نظر کار ووظایف کسب نیب
 9459کار در تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی وگر استراتژی کسبنقش تعدیل [91]چن و همکاران 

توجه هستند را بررسی کردند. نتایج شرکت غیر مالی آمریکایی را که به مسئولیت اجتماعی توجه دارند و یا بی
کند، عملکرد مالی باالتری ها مسئولیت اجتماعی را حمایت میکار آنوهایی که استرتژی کسبنشان داد شرکت

کنندگان و شناسایی ابعاد مربوط به پایداری مینأمسائل اجتماعی مربوط به ت [۳5]مانی و همکاران  دارند.
های تولیدی هندوستان جیره تأمین شرکتمدیر زن ۲۸ از نظراجتماعی زنجیره تأمین در اقتصادهای نوظهور را 

طور مین بهأمین کننده و عملکرد زنجیره تأهای پایدار اجتماعی تمثبت بین شیوه ارتباطکه  ندنشان داد وبررسی 
های زنجیره های محرک قابلیتتأثیر داده [۸۷] کننده وجود دارد. یو و همکارانمینأمستقیم و از طریق عملکرد ت

تحلیل و ومعادالت ساختاری تجزیهسازی تولیدی چین را با استفاده از مدلمین بر عملکرد مالی در صنعت أت
های زنجیره بر چهار بعد قابلیتمین تأثیر قابل توجهی أهای زنجیره تهای محرک قابلیتکه داده ندنشان داد

  توجهی با عملکرد مالی دارند.قابل ارتباط مثبت مین أند. هماهنگی و پاسخگویی زنجیره تمین دارأت
 نقلوشرکت حمل 915عملکرد بر خدمات کیفیت و  یاجتماع تیتعامالت مسئول ریتأث [۸1]یواین و همکاران 

حمل و نقل  هایتشرک عملکرد ،خدماتکیفیت  از طریق یاجتماع تیمسئولکه  ندنشان داد وسنگاپور را بررسی 
 یعملکرد مال یو افشا یاجتماع یگذارهیسرما ریتأث [1۴]ان ارهمک اویه ویومی و بخشد.را بهبود می سنگاپور
 کیستراتژابرنامه  کی توانند باها میشرکت کهدر نیجریه را بررسی و دریافتند سازمان بر عملکرد ها شرکت

اقدامات مسئولیت اجتماعی  [۲4] حلیم و همکاران .مند شوندبهره یمالریو غ یمالمنافع  مسئولیت اجتماعی از
ها به شرکت تولیدی در سطح جهانی را بررسی کردند. در مطالعه آن ۳۷9کننده و تأمین جغرافیایی منابع در تأمین

کننده شرکت در رابطه با فشارهای سهامداران و عملکرد محیطی، های اجتماعی تأمینای مسئولیتطهواس ثیرأت

کننده، تأثیر میانجی در رابطه ه اقدامات مسئولیت اجتماعی تأمینیج نشان داد کنتا .اجتماعی و مالی پرداخته شد
و عملکرد مالی دارد اما تأثیر میانجی برای عملکرد اجتماعی دیده  یمحیطزیست بین فشار سهامداران و عملکرد 

  نشده است.
های تجاری ایاالت بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی بانک ارتباط [95] کورنت و همکاران

اهمیت هایی که به مسئولیت اجتماعی شرکت بانک ند،نتایج نشان داد ومتحده در دوران بحران را بررسی 
های کوچکتر سود بیشتری کسب های بزرگتر نسبت به بانکاند. و بانکدستاوردهای بهتری داشته اند،داده

های بورس اوراق اجتماعی شرکت و عملکرد مالی در شرکترابطه بین مسئولیت  [1۷] فرناندز -رودریگز اند.کرده

بهادار اسپانیایی را مطالعه و نشان داد که رابطه متقابل بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی در 
بر عملکرد  نیتأم رهیزنج یطیمح ستیتوسعه ز ریثأت [9] ان  و همکارانگآ های مورد مطالعه وجود دارد.شرکت

و نشان دادند که  لیتحل ساختاری معادالت مدل از استفاده با را ترکیه تولیدی هایشرکت از کارخانه ۳94شرکت 
ارتباط دارد و توسعه  نیتأم رهیزنج یطیحم ستیطور مثبت با توسعه زشرکت به یاجتماع تیمسئول

قیم و  مورد مطالعه دارد. هایشرکت یرقابت تیو مز یمثبت بر عملکرد مال ریثأت نیتأم رهیزنج یطیمحستیز
مدیران عالی  از نظررا های مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی سازمان در پاکستان شیوه تأثیر [14] همکاران

که مدیریت زنجیره  ندتحلیل نشان داد نددو سازمان که بهترین دانش را در مورد عملیات زنجیره تأمین داشت
  مثبت و معناداری دارد. تأثیرتأمین بر عملکرد مالی سازمان 

گذاری بهترین اشتراک بین مسئولیت شرکت )آگاهی درونی، نظارت و به ارتباط [۳9] گالیر و همکاران
آگاهی  کهو نشان دادند را بررسی  بریتانیاییشرکت  91۲در  ها( و مشارکت زنجیره تأمین و عملکرد شرکتشیوه

گذاری بهترین مثبتی بر مشارکت زنجیره تأمین دارند ولی به اشتراک تأثیردرونی و نظارت مسئولیت شرکت 
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کننده بر مشارکت خریدار و تأمین تأثیر [9۲]کار و پیرسون منفی بر مشارکت زنجیره تأمین دارد.  تأثیرها شیوه

نشان داد که نتایج  را بررسی ومریکایی درگیر در مدیریت عرضه شرکت آ 9۸1 درخرید و عملکرد شرکت  راهبرد
را افزایش خرید بر عملکرد مالی شرکت  راهبردو  داردخرید  راهبردمثبت بر  تأثیرکننده مشارکت خریدار/تأمین

ها با مالکیت ای عملکرد مالی بر رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتواسطهتأثیر  [1]امیرحسینی و قبادی  دهد.می
ابتدا رابطه این ترتیب مطالعه کردند که  را به 9۳1۲تا  9۳۷1گذاری در بازه زمانی سرمایه شرکت ۲۳ درنهادی 

ثیر أها با مالکیت نهادی با تشرکت ها با عملکرد مالی و سپس رابطه مسئولیت اجتماعیمسئولیت اجتماعی شرکت
را بیشتر مورد مسئولیت اجتماعی هایی که نشان داد، شرکتیج متغیر میانجی عملکرد مالی بررسی گردید. نتا

  بهتری دارند.ملکرد مالی گذاران را جلب کرده و عدهند توجه سرمایهتوجه قرار می
های پذیرفته شده در بورس رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت [۲۳]ها و سرافراز حاجی

ها نسبت به سؤال در زمینه مسئولیت اجتماعی آن 1۳ای که حاوی رسشنامهاز طریق پرا اوراق بهادار تهران 
مشتریان، کارکنان، محیط زیست و نهادهای موجود در جامعه )نهادهای آموزشی، نهادهای فرهنگی، نهادهای 

شرکت در طول  11 درها، نهادهای خیریه، مراکز توانبخشی و غیره( های بهداشت، بیمارستانورزشی، سازمان
که عملکرد مالی با  دادنتایج پژوهش نشان  بررسی وروش رگرسیون  با استفاده از 9۳۷1 -9۳۷1های سال

مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ارتباط دارد. ولی عملکرد مالی با 
  محیط زیست رابطه معناداری ندارد.مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و 

زنجیره تأمین سبز و نتایج عملکرد در صنعت  مدیریت فنون، راهبردیمشارکت زنجیره تأمین [ 4۳] معماریان
که با افزایش مشارکت  نددادنشان  بررسی و و کارشناس شرکت ایران خودرو مدیر 9۴۷ از نظر را خودروسازی

ارشد و اجرای  سازگاری سازمانی و حمایت مدیریت هایی مانند اعتماد متقابل،زنجیره تأمین از طریق پیشینه
مدیریت  ءوسیله ارتقاهو عملیاتی ب راهبردیاقدامات متقابل مشارکت مؤثر مانند تسهیم اطالعات در ترازهای 

)مالی و زنجیره تأمین زیست محیطی شاهد افزایش عملکرد زیست محیطی و در نهایت عملکرد تجاری 
 پذیری اجتماعی و ابعاد آن شامل شرایطبین مسئولیت رابطه[ 11]بر و همکاران صنو .خواهیم بودبازاریابی( 

های مالی شرکتکار، جامعه و اجتماع محلی و راهبری شرکت با عملکرد ومحیط کار، محیط زیست، رفتار کسب
ضریب  با کمک راشرقی و تهران  های آذربایجانمواد و محصوالت دارویی و سهامی عام استان کنندهفعال تولید

ماعی و پذیری اجتر مسئولیتکه بین متغی ندنشان دادو تحلیل واسپیرمن و رگرسیون چندگانه تجزیههمبستگی 
 و ریسک سازمان با ای وجود ندارد. همچنین، بین اندازهر عملکرد مالی، رابطهآن با متغی گانههر یک از ابعاد پنج
 جود دارد.داری وای مثبت و معنعملکرد مالی رابطه

 ها واند و فقدان بررسی رابطه بین شیوهاکثر مطالعات مسئولیت شرکت را تنها در سطح سازمانی سنجیده
 وری از منابع سازمان تمرکز دارد،عملیاتی که بر حداکثر بهرهدر سطح  مالیمسئولیت شرکت و عملکرد  رفتار

 وجود آورده است. به پیشینهتوجهی در شکاف قابل 
 ی پژوهششناسروش .3

های ی شرکتو عملکرد مال نیتأم رهیشرکت بر مشارکت زنج تیمسئول پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر

(. با توجه به آنچه در بخش پیشینه نظری و تجربی 9پردازد )شکل تولیدی بزرگ و فعال استان خوزستان می
 شوند: های زیر مطرح می، فرضیهاظهار شد

  داری دارد. امعنتأثیر مثبت  کت زنجیره تأمینبر مشار از مسئولیت شرکت آگاهی درونی :اولفرضیه 

  داری دارد.امعنتأثیر مثبت تأمین  رکت زنجیرهاشم بر بر عملکرد مسئولیت شرکت نظارت :دومفرضیه 
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  تأثیر مثبت تأمین  کت زنجیرهرشابر م ی مسئولیت شرکتهابهترین شیوهگذاری اشتراکبه :سومفرضیه

 داری دارد.امعن

  داری دارد.امعنتأثیر مثبت  مالیعملکرد  بر از مسئولیت شرکت آگاهی درونی :چهارمفرضیه 

 داری دارد.امعن تأثیر مثبتی مالعملکرد  بر عملکرد مسئولیت شرکت برنظارت  :فرضیه پنجم 

  داری امعن مثبتتأثیر ی مالعملکرد  بر ی مسئولیت شرکتهاگذاری بهترین شیوهاشتراکبه :ششمفرضیه

 دارد.

 داری دارد.امشارکت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی تأثیر مثبت معن :فرضیه هفتم 
 

 
  پژوهشمدل مفهومی . 9 شکل

 
 -توصیفیهای پژوهش ها، از جملهبا توجه به گردآوری دادهو است  یکاربرد ،از نظر هدفپژوهش حاضر 

ها، از آمار توصیفی و آمار استنباطی در قالب تحلیل دادهوبرای تجزیه .رودشمار میبه همبستگی
و روش   PLS 3 افزاربودند از نرمنرمال صورت غیرهها ببا توجه به اینکه توزیع داده و  SPSS 22افزارهاینرم

 گیری، فرد است. برسطح اندازه در این پژوهش سطح تحلیل، شرکت واستفاده شده است. حداقل مربعات جزئی 
شرکت تولیدی بزرگ استان خوزستان است که با توجه به فرمول  9۷۴این اساس، جامعه آماری این پژوهش 

نمونه انتخاب شد و در هر شرکت پرسشنامه  منزلهشرکت به 9۳1اد کوکران و محدود بودن جامعه آماری تعد
مدیران( برای هر متغیر ) های سطح فردیدر نهایت داده تیار مدیران عرضه/مالی قرار گرفت وجهت تکمیل در اخ

 مبنای تحلیل قرار گرفت.  دست آمد وهتجمیع و داده سطح سازمانی ب

کان فهرست کردن جامعه وجود داشت و هم ام است؛ زیراحاضر تصادفی ساده  پژوهشگیری در روش نمونه
 ایکتابخانهتدوین مبانی نظری پژوهش، منابع برای ند. انتخاب شدن داشت برایشانس برابر  هاتمام شرکتهم 

ها پاسخ دادند. نظران به پرسشسپس استادان و صاحب ها و منابع اینترنتی مطالعه شد،ها و مقالهشامل کتاب
و تأیید پرسشنامه  آوری شدند؛ به این ترتیب که پس از تدوینجمع میدانی پژوهش به کمک روشهای داده

گیری این پژوهش به سه طریق روایی ابزار اندازه .نظران در اختیار جامعه آماری قرار گرفتاستادان و صاحب
روایی صوری، روایی همگرا و روایی واگرا مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش روایی صوری در این پژوهش از 

نظر متخصصان استفاده شد. برای محاسبه روایی همگرا و واگرا باید مقادیر میانگین واریانس استخراجی 

 مسئولیت شرکت

 آگاهی درونی

گذاری به اشتراک
 هابهترین شیوه

 نظارت

 مشارکت زنجیره تأمین

 عملکرد مالی
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(Average Variance Extracted) جذور واریانس مشترک و میانگین م(Average Shared Squared 

Variance) .برای روایی همگرا باید  را محاسبه کنیمAVE باشد و برای روایی واگرا باید  1/۴ بزرگتر ازAVE 
  باشد.  ASVبزرگتر از 

 توان گفت، مدل که می است ASVبزرگتر از  AVEو مقدار  1/۴بزرگتر از  AVEمقدار  9 با توجه به جدول
و  (α)گیری برای این پژوهش نیز از طریق آلفای کرونباخ دارای روایی همگرا و واگرا است. پایایی ابزارهای اندازه

از آنجا که مقدار آلفای  9مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به جدول  (Construct Reliability)پایایی مرکب 
 .هستندتوان گفت که تمامی متغیرها پایا بیشتر است، می ۸/۴ مربوط به متغیرها از  (CR)کرونباخ و پایایی مرکب

 
 ای متغیرهاروایی و پایایی سازه .9 جدول

 منبع متغیر
 آلفای

 کرونباخ
CR AVE ASV 

 ۳۲4/۴ 1۲1/۴ ۷9۸/۴ ۲/۸4 (9111هاگس و همکاران ) آگاهی

 4۲۲/۴ 5۸4/۴ ۷59/۴ ۷/۸5 (9111هاگس و همکاران ) نظارت

 4۳۸/۴ ۸94/۴ ۷۷۲/۴ 4/۷4 (9111هاگس و همکاران ) بهترین شیوهبه اشتراک گذاری 

 ۳۷5/۴ ۸۴۲/۴ 1۲۲/۴ 5/۷1 (9114ر و اسپکمن )وم مشارکت زنجیره تأمین

 4۴۸/۴ ۸۸5/۴ 1۳۳/۴ ۸/۷1 (۲۴99) همکاران اینمان و عملکرد مالی

 
 هاو یافته هاتحلیل داده .4

وجود رابطه و همچنین  فقدانها را از لحاظ همبستگی مورد آزمون قرار دادیم. برای بررسی وجود یا ابتدا داده
شود. ها استفاده میهای ضریب همبستگی متناسب با توزیع دادهی، از آزمونشدت رابطه بین دو متغیر کمّ میزان

 -9 تا 9 بین ضریب رسون استفاده شده است. اینها از ضریب همبستگی پیبا توجه به نرمال بودن توزیع داده

عالمت منفی نشانگر همبستگی در جهت . است صفر برابر متغیر دو بین رابطه وجود فقدان صورت در و است
دار همزمان با تعیین میزان همبستگی، معنی دهنده ارتباط مستقیم دو متغیر است.عکس و عالمت مثبت آن نشان

آمده برای آزمون همبستگی از سطح آزمون )سطح  دستبه Sigچنانچه مؤلفه مقدار شود. بودن آن نیز آزمون می
 وجود ندارد.  0Hشود و اگر از سطح آزمون بیشتر باشد، آنگاه دلیلی بر رد فرض رد می 0Hخطا( کمتر باشد، فرض 

 
 نتایج فرضیات آزمون همبستگی . ۲ جدول

 مستقلمتغیر متغیر وابسته سطح خطا سطح معناداری ضریب همبستگی

 آگاهی درونی مشارکت زنجیره تأمین ۴9/۴ ۴۴۴/۴ 111/۴

 نظارت مشارکت زنجیره تأمین ۴9/۴ ۴۴۴/۴ 111/۴

 گذاریبه اشتراک مشارکت زنجیره تأمین ۴1/۴ ۴۲۲/۴ -91۷/۴

 آگاهی درونی عملکرد مالی ۴9/۴ ۴۴۴/۴ 1۳۷/۴

 نظارت عملکرد مالی ۴9/۴ ۴۴۴/۴ 1۲۸/۴

 گذاریبه اشتراک عملکرد مالی ۴1/۴ ۴9۸/۴ -۲۴1/۴

 مشارکت زنجیره تأمین عملکرد مالی ۴9/۴ ۴۴۴/۴ ۷91/۴
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 ۴1/۴، با توجه به این که سطح اطمینان بین تمامی متغیرها کمتر از نشان داده شده است ۲ لوه در جدکچنان

  شود.است، رابطه بین تمامی متغیرها تأیید می

سازی معادالت از طریق مدل پژوهشبین متغیرهای  ارتباط، پژوهشمنظور بررسی فرضیات در ادامه به
رایب مسیر و ضرایب )در حالت ض پژوهشاما قبل از استناد به مدل  .شدررسی ب PLSافزار ساختاری با نرم

ل نمود. بر این اصهای استخراج شده اطمینان حیا رد فرضیات، باید از برازش مدلیید أمنظور تمعناداری(  به
گیری از شاخص اشتراک و برای ارزیابی برازش مدل برای ارزیابی برازش مدل اندازه PLSهای اساس، در تحلیل

دهنده کیفیت ترتیب نشانها بهشود. مثبت بودن مقادیر این شاخصساختاری از شاخص افزونگی استفاده می

ساختاری است. برای ارزیابی برازش کل مدل نیز از شاخص گیری و کیفیت مطلوب مدل مطلوب مدل اندازه
 ۳5/۴و  ۲1/۴ ، ۴9/۴استفاده شد. مقدار این شاخص بین صفر و یک بوده و سه مقدار  (GOF) نیکویی برازش

نتایج برازش مدل  مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای این شاخص معرفی شده است. منزلهترتیب بهبه

با توجه به مثبت بودن شاخص اشتراک  نشان داده شده است. ۳ کل مدل در جدول ی وگیری، مدل ساختاراندازه

گیری، مدل توان نتیجه گرفت که مدل اندازهمی ،GOFبرای  1۴15/۴و شاخص افزونگی و حصول مقدار 
 ساختاری و کل مدل از برازش بسیار مطلوبی برخوردارند.

 
 افزونگیهای بررسی اعتبار اشتراک و شاخص.  ۳جدول

Communality 2 هامتغیر 
R Redundancy GO F 

 - - ۲9۲/۴ آگاهی درونی

1۴15/۴ 

 - - ۳۳5/۴ نظارت

 - - 4۲/۴ گذاریبه اشتراک

 ۳۲1/۴ 4۸1/۴ 14۸/۴ مشارکت زنجیره تأمین

 1۲5/۴ 519/۴ 59۳/۴ عملکرد مالی

 4۲11/۴ 1۷1/۴ 4۳۸/۴ متوسط

 
کار گرفته شده و به (BS)ها آزمون بوت استراپ معناداری فرضیه برای آزمون. های پژوهشآزمون فرضیه

شده است. با  ارائه ۳ و ۲شکل در  پژوهشبرای مدل  تی شود. مقادیراستفاده می یت از شاخص جزئی مقدار آماره
یا  15/9باید بیشتر از  تی ها مقدارکه برای رد یا تأیید فرضیهجاو میزان ضرایب معناداری، از آنتوجه به شکل 

شود، همچنین مقادیر بین این دو مقدار باشد، مقدار پارامتر بین دو دامنه در الگو مهم شمرده نمی -15/9کمتر از 
 11های رگرسیونی با مقدار صفر در سطح وجود تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده برای وزن فقدانحاکی از 

 شده است. رائها 4 جدولدر  پژوهشای هدرصد دارد. نتایج مربوط به فرضیه
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 در حالت استاندارد پژوهشمدل مفهومی  .۲ شکل

 
 در حالت عدد معناداری پژوهشمدل مفهومی . ۳شکل

 
 بررسی فرضیات. 4جدول

 نتیجه آزمون تیآماره  ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر مستقل فرضیه

 تأیید فرضیه ۸۷۲/4 ۳5۸/۴ مشارکت زنجیره تأمین آگاهی درونی 1فرضیه 

 تأیید فرضیه 1۷4/1 4۴۴/۴ مشارکت زنجیره تأمین نظارت 2فرضیه 

 تأیید فرضیه )معکوس( ۴4۲/۲ -99۴/۴ مشارکت زنجیره تأمین گذاریاشتراکبه 3فرضیه 

 رد فرضیه ۷۴1/9 9۴5/۴ عملکرد مالی آگاهی درونی 4فرضیه 

 رد فرضیه 1۸۸/۴ ۴۳5/۴ عملکرد مالی نظارت 5فرضیه 

 رد فرضیه 1۴5/۴ -۴۲۳/۴ عملکرد مالی گذاریاشتراکبه 6فرضیه 

 تأیید فرضیه ۲۳1/9۲ ۸۳5/۴ عملکرد مالی مشارکت زنجیره تأمین 7فرضیه 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه .5

های بزرگ تأثیر سه بعد مسئولیت شرکت بر مشارکت زنجیره تأمین و عملکرد مالی در شرکت پژوهشاین 
ای است که این سه متغیر را با هم در اولین مطالعهپژوهش ه است. این را بررسی کردتولیدی استان خوزستان 

 .سنجیده است های تولیدی در سطح استان و کشورشرکت
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 ید شد؛دست آمد و این فرضیه تأیبه ۸۷۲/4 مسیر بین دو متغیرعدد معناداری آزمون فرضیه اول در      

توان نتیجه گرفت که می ،مشارکت زنجیره تأمین یک راهبرد عملیاتی در سطح شرکت استکه جااز آن بنابراین،
توجه به مسئولیت شرکت نه فقط در  و شودکار محدود نمیوولیت شرکت فقط به سطح راهبرد کسبتأثیر مسئ

این نتیجه در تأمین نیز اهمیت یافته است.  بلکه در سطوح عملیاتی مانند مشارکت زنجیرهسطوح باالی سازمان 
 تأیید شده است.نیز  [۲9]و  [۳1] هایپژوهش
این فرضیه به تأیید رسید؛ دست آمد و به 1۷4/1 عدد معناداری مسیر بین دو متغیرفرضیه دوم آزمون  در     

تالش  و شودتأمین میطور مثبت موجب بروز رویکرد مشارکت زنجیره هنظارت بر مسئولیت شرکت برو از این

 نفعان خارج از سازمان است.ها برای باال بردن آگاهی در میان کارمندان ابزاری برای افزایش ادراک ذیشرکت
تأمین اهمیت دارد، برای انتخاب اگر چه نظارت بر عملکرد مسئولیت شرکت برای تمایز بین شرکای زنجیره

کنند رفتار موجود را از طریق ارتقاء مسئولیت شرکت به میکه خریداران تالش زمانی ءشریک و توسعه شرکا
ترین شکل رابطه، دارد حتی در موقعیتی که مطلوبمنفی بر توسعه روابط بهترین شکل تغییر دهند، این اثر 

 .دارد مطابقت نیز [ ۲9[ و ]۳1] پژوهشبا نتایج  این پژوهشنتایج  تأمین باشد.جیرهنمشارکت ز
 دست آمد و این فرضیه به تأیید رسید؛به ۴4۲/۲ متغیر دو بین مسیر معناداری عدد سوم آزمون فرضیهدر      

. معناداری دارد تأثیر مشارکت زنجیره تأمینبر  هاگذاری بهترین شیوهبه اشتراکتوان نتیجه گرفت که لذا می
که جاییشود. ازآنها محسوب میی برای شرکتهای رقابتمندینهای مناسب مسئولیت شرکت از تواشیوه

رود که از به کار گیرند بنابراین به احتمال میههای بهتر مسئولیت شرکت را بهای بزرگ ممکن است شیوهشرکت
 . مطابقت دارد نیز[ ۲9[ و ]۳1]تحقیقات  با نتایج تایج پژوهش کنونیها امتناع کنند. نگذاری این شیوهاشتراک

لذا  ؛رد شددست آمد و این فرضیه به ۷11/9 متغیر دو بین مسیر معناداری عددآزمون فرضیه چهارم  در     
دست آمده هیچ با توجه به روابط بهبین دو مقوله گفته شده رابطه معناداری وجود ندارد. توان نتیجه گرفت که می

کنندگان مشارکتممکن است  .وجود نداردمسئولیت شرکت و عملکرد مالی  آگاهی درونی ازرابطه مستقیمی بین 
گردد نداشته دلیل پذیرش مسئولیت شرکت حاصل میبلند مدت بهها که در تأمین آگاهی از کاهش هزینهزنجیره
نیز  [۲9] و [1۷]، [95]، [۲4]، [1۴]، [۸1]، [91]، [۲۲]، [۳5] هایپژوهش حاضر با نتایج پژوهشنتایج باشند. 
 دارد. مطابقت
 ؛رد شد دست آمد و این فرضیهبه 1۸۸/۴ متغیر دو بین مسیر معناداری عددر آزمون فرضیه پنجم د     
نظارت بر گر خریدار و فروشنده در مورد ا .اثر نداردشرکت نظارت بر مسئولیت شرکت بر عملکرد مالی  بنابراین

عملکرد ها و در نهایت سوددهی شرکت و بهبود ارتباط آنتواند بر مسئولیت شرکت هم عقیده باشند این مهم می

گذاری به اشتراک تأثیر ،[۲9]و  [1۷]، [95]، [۲4]، [1۴]، [۸1]، [91]، [۲۲]، [۳5] طالعاتمنتایج  مالی تأثیر گذارد.
  های مسئولیت شرکت بر عملکرد مالی را نشان نداده است.بهترین شیوه

؛ رد شد فرضیه این و آمد دستبه t=1۴5/۴ متغیر دو بین مسیر معناداری عددآزمون فرضیه ششم  در      
رفتارهای مسئولیت اجتماعی و درک اهمیت آن در جهت منافع کنندگان با آشنایی با فواید عرضهبنابراین 

گردد ممکن است در جهت توجه به مسئولیت شرکت اقتصادی و بهبود عملکرد مالی که در نتیجه آن حاصل می

گذاری رابطه به اشتراک ،[۲9]و  [1۷]، [95]، [۲4]، [1۴]، [۸1]، [91]، [۲۲]، [۳5] هاینتایج پژوهشسوق یابند. 
 مالی را نشان دادند. عملکرد های مسئولیت شرکت بابهترین شیوه

 تأیید به فرضیه این و آمد دستبه ۲۳1/9۲ متغیر دو بین مسیر معناداری عددهفتم  فرضیه آزمون در     
 زنجیره .مثبت و معناداری دارد تأثیرتأمین بر عملکرد مالی  توان نتیجه گرفت که مشارکت زنجیرهلذا می رسید؛

، است. استعملکرد سازمان  هایترین شاخصتأمین از عوامل تأثیرگذار بر ارتقاء عملکرد مالی که خود از مهم
 تأمین که توانند بهبود عملکرد زنجیرهکار خود میوتأمین برای شرکای کسب ها با ایجاد دانش زنجیرهشرکت
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با نتایج  [4۳]و  [9۲]، [۲9[، ]14]، [9] [،1۸] تحقیقاتنتایج شود، گردند. خود سبب بهبود عملکرد مالی می

 کنونی همخوانی دارد. پژوهش

 

توان نتیجه عملیاتی در سطح شرکت است می راهبرد مشارکت زنجیره تأمین یک که جاآناز پیشنهادها: 

هش، نتایج پژوطبق بنابراین،  گذارد.شرکت تأثیر میدرون ی راهبردسطح  برمسئولیت شرکت  تأثیرگرفت که 

های درونی توسعه آگاهی کار تأیید نشد. همچنین،وو کسب سازمانمسئولیت شرکت بر سطح راهبردی تأثیر 
 دهد.کنندگان را از طریق مشارکت زنجیره تأمین افزایش میتر با تأمیناحتمال توسعه روابط نزدیک

ها . سازمانباشد نفعان خارج از سازمانبرای افزایش ادراک ذی ایتواند وسیلهمی آگاهی کارمندانافزایش 
های آموزشی و استفاده از نظرات کارشناسان مربوطه سطح اطالعات کارکنان را باال ببرند با برگزاری کالس باید

نفعان بتوانند میزان مشارکت را افزایش دهند. روز و تبادل این اطالعات با سایر ذیها با داشتن اطالعات بهتا آن
نفعان باعث ایجاد اعتماد متقابل های اخالقی و زیست محیطی در اختیار سایر ذیهمچنین با قرار دادن گزارش

 گذار است.تأثیرشود که این نیز به نوبه خود بر میزان همکاری بین طرفین می
حصول اطمینان از اجرای منشور اخالقی و استانداردهای زیست ها باید بر رفتار خود نظارت کرده و با شرکت

رود رفتار کنند که رفتار قابل قبولی دارند و مطابق آنچه انتظار مینفعان را متقاعد میمحیطی و اخالقی سایر ذی
های گذاری شیوههمچنین به اشتراک تواند باعث افزایش میزان مشارکت شود.کنند که این به نوبه خود میمی

منفی بود. دلیل این یافته ممکن  تأثیرمعناداری بر مشارکت زنجیره تأمین داشت ولی این  تأثیرمسئولیت شرکت 
های بزرگ به احتمال زیاد از قدرت بیشتری در زنجیره تأمین است در تئوری توزیع قدرت نهفته باشد. سازمان

بزرگ احتمال بیشتری دارد که با بهترین  هاینسبت به شرکای کوچکتر برخوردار هستند. همچنین سازمان
نتیجه آن را به اشتراک  ابزاری برای رقابت استفاده کنند در منزلهبهاز آن باشند و  دارای آن ها آشنا یاشیوه
ود و این شها تحمیل میهایی به آنکنندگان ممکن است احساس کنند که روشگذارند. از طرفی تأمیننمی

ه دانش و درک دلیل این یافته ممکن است این باشد ک ریزد.م میهکنندگان را بهینروابط بین شرکت و تأم
های مسئولیت شرکت هنوز کافی نیست. راه گسترش کار برای پذیرش بهترین شیوهومدیران از منطق کسب

نتج دانش در مورد ماهیت خاص مشارکت زنجیره تأمین است تا مشخص شود که این نتیجه به دالیل اقتصادی م
های خریدار برای ها تالشی از سوی شرکتکنند بهترین شیوهشده یا از سوی شرکای عرضه است که تصور می

کننده در مورد سطح رو برای تأمینها در مشارکت است، از ایناعمال کنترل بیشتر یا افزایش قدرت نسبی آن
  آید.وجود میها شبهه بهاعتماد و تعهد بلندمدت خریدار به آن

دنبال هایی که بهشرکتمستقیمی بر عملکرد مالی دارد.  تأثیرمشارکت زنجیره تأمین  حال پذیرشبا این 
های تولیدی و دهند. بنابراین مدیران شرکتکنندگان خود بها مینمشارکت زنجیره تأمین هستند به رضایت تأمی

کنندگان کلیدی در طور منظم از تأمینهآن ب طور کلی مدیران زنجیره تأمین باید محیطی را فراهم آورند که درهب
-نیازمند تعهد طوالنی مدت به عرضهتوسعه محصوالت خود کمک بگیرند و تبادل اطالعات داشته باشند و این 

کنندگان است تا بتوانند عملکرد بهتری در زمینه سودآوری، رشد فروش به دست آورند. در مشارکت زنجیره 
ی افزایش عملکرد مالی و عملیاتی هر یک از اعضای کانال از طریق کاهش در هزینه برا تأمین، ارتباط معموالً

کل، کاهش موجودی در سراسر زنجیره تأمین و افزایش سطح اطالعات به اشتراک گذاشته شده ایجاد شده است. 
ی )در این عملیات راهبردهای مسئولیت شرکت عملکرد ها و شیوهدهند که سیاستها نشان میبنابراین یافته

عملیاتی نیز به نوبه خود بر عملکرد شرکت  راهبرددهد و قرار می تأثیرمشارکت زنجیره تأمین( را تحت  ،پژوهش
 عملیاتی است. راهبردهای مسئولیت شرکت بر عملکرد مالی از طریق متغیر میانجی شیوه تأثیرگذارد. می تأثیر
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خوزستان صورت گرفته است و همچنین کم بودن سوابق های تولیدی استان این مطالعه فقط در بین شرکت

های آتی در صنایع برای انجام پژوهش .است پژوهشاین های شده از محدودیت پژوهشی در حوزه پژوهشی کار
فعلی در صنایع مختلف و استفاده از جامعه آماری  پژوهش. انجام آزمون گرددتواند مدل پژوهش می ،مختلف
عملکرد زنجیره  ازجمله سازمانی عملکرد ابعاد در نظر گرفتن سایرهای زمانی مختلف، دوره تر و انجام آن دربزرگ

هایی از جمله پیشنهاد های کاربردی شرکت،بازاریابی، بررسی مسئولیت شرکت در دیگر زمینه عملکردتأمین و 
 .استفاده قرار گیرند های آتی مورددر پژوهش ندتواناست که می
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