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 چکیده

در ارتقاء ای کنندهموضوعی کلیدی و استراتژیک نقش مهم و تعیین ولیت اجتماعی شرکتی،ئفرهنگ و رهبری مس
اجتماعی  شرکتی بر عملکرد مسئولیتاجتماعی  فرهنگ و رهبری مسئولیت تأثیرعملکرد دارد. هدف پژوهش حاضر شناخت 

های هواپیمایی شهر تهران در شرکتو آزمون مدل آن گری رضایت مشتری شرکتی و اثر آن بر عملکرد مالی با میانجی
 یلتحل و یهو تجز یبررسرا دو به دو  یرهامتغ ینب تأثیراست که  یبر مدل معادالت ساختار یمبتنها آزمون فرضیه .است

 تأثیر کتیشر یاجتماع یتبر عملکرد مسئول شرکتی یاجتماع یتمسئول یفرهنگ و رهبرآزمون نشان داد  یجنتا .کندیم
این مطالعه نتایج به این ترتیب  مثبت و معنادار است. ی،مشتر یترضا گرییانجیبا م یبر عملکرد مال تأثیر ینمعنادار دارد و ا

های های رهبری و نقشداد، هرچه رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی عملکرد بهتری داشته باشد و هرچه قابلیت نشان

ابد. همچنین هرچه یاستراتژیک آنان با استراتژی کالن شرکت همسوتر باشد، عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی افزایش می
 های شرکت افزایش یابد، میزان دلبستگی به تصویرو ارزش فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی و مجموعه معانی، اعتقادات

به این ترتیب، عملکرد مسئولیت اجتماعی و نیز عملکرد . شودو شهرت شرکت و ایجاد فرهنگ سازمانی بیشتر آشکار می

گرفتن منابع  نظر در توان ازی پژوهش میمالی و رضایت مشتری افزایش بیشتری خواهد داشت. از جمله پیشنهادها
 هایهای زنجیره ارزش، و توجه به ارزیابی منابع ناملموس فرهنگ و مجموعه معانی، اعتقادات و ارزشنامحسوس قابلیت

 .نام برد ایی دورههاگزارششرکت در 

 

ها: فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ رهبری؛ عملکرد؛ مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ کلیدواژه

 رضایت مشتری. 
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 مقدمه .1

یابی های اجتماعی و فقط برای دستبرای افزایش عملکرد بدون در نظر گرفتن جنبه هاشرکتدر گذشته، تمرکز 
تی شناخت کمتر مسئولیت اجتماعی شرکمنجر به ی اجتماعی، هاجنبهوکار بوده و این توجه کمتر به به اهداف کسب

مسئولیت اجتماعی شرکتی در بهبود محیط زیست، محیط اجتماعی و شرایط  تأثیرشد. وجود مطالعات اندکی که از 
 ها بوده است.مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت تأثیربودن سنجش  اقتصادی گزارش شده، بیانگر دشوار

درک شده  مسئولیت اجتماعی شرکتی هایها و فعالیتها با افزایش شناخت از طریق تطبیق ارزششرکت

اعتماد به نفس برای تقویت  سطح باالی کنند.حمایت می مسئولیت اجتماعی شرکتی های اعتبارفیتمشتری، از ظر
مسئولیت اجتماعی شرکتی بیشتر اهمیت دارد.  شهرت در بعد مثبت کافی نیست، بلکه رفتار خرید در زمینه تأثیر

 تأثیرا ریسک، بر وفاداری آنه درک و اعتماد مشتریان ممکن است به دلیل عوامل مختلف مانند صداقت، شایستگی
وجه مثبت نیست، بلکه ایجاد ادراک از هویت شرکت با ت گذارد. بنابراین داشتن اعتبار، شرط کافی برای ایجاد رفتار

 [.۲آورد ]وجود مییک عامل حیاتی است که قصد مشتری را به به مسئولیت اجتماعی شرکتی
ن نماینده مالکان عمل کنند و نقش مدیرابر نظریه حاکمیت نهادینه شده، مدیران باید  کهداری نظام سرمایهدر 

شرکت منابع  قیاز طر انگیزه دستیابی به حداکثر سود، ،نماینده مالکان باشد. بنابراین در نقشهیئت مدیره باید 
  [.۵۸] شودیمفراهم 

فرهنگ سازمانی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکتی تأکید بر برند سازمان دارد و مسئولیت سازمان در محیط 
ام گیرد، بلکه نیاز به خلق، پرورش، انسجشکل نمیبه طور خود به خود شود. این فرهنگ به وسیله آن تعریف می

رهنگ تواند فآفرین میرهبری تحولنظریه ست. های مناسب او طراحی دارد و این وظیفه رهبران سازمان با قابلیت
 [. ۵7باشد ]داشته تأثیررا در سازمان نهادینه کند و بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی 

های اقتصادی در کشورهایی با فاصله قدرت کم، فردگرایی، زنانگی، اجتناب از فرهنگ نیز، بنگاه تأثیراز نظر 

کنند. زمینه های فرهنگی از عوامل نی مدت از نظر محیطی بهتر عمل میگیری طوالعدم اطمینان باال و جهت
مسئولیت  جمع گرایی، اطالعات و ی دارای فاصله کم قدرتهاشرکتمهم تعیین کننده عملکرد و افشاگری هستند. 

 [.۸]کنند بیشتری را افشا می اجتماعی شرکتی 
طریق اعتبار شرکت، اعتماد مشتری و رضایت رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و وفاداری مشتری از 

رکت های مسئولیت اجتماعی شهای شرکت نقش مهمی در تقویت ارتباط بین طرحمشتری است. همچنین توانایی
های باالی شرکت با اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت که به خوبی اجرا شود، و وفاداری مشتری دارد، زیرا توانایی

 [. 7شود ]ر میتمنجر به وفاداری بیش
ویژه های مربوط به محیط زیست )مانند استفاده از محصوالت/خدمات سازگار با محیط زیست( بهوجود نگرانی 

 مخرب تاثیرات هوایی، از جمله نقل و حمل بخش در وجود آلودگیهای هواپیمایی افزایش یافته است. در شرکت

هایی مانند گوگرد، آلودگی صوتی و آالینده ،یاگلخانه اثرات و جو فوقانی هایبر الیه هواپیماها موتور دود خروجی
 پایین جو هایدر الیه هواپیماها پرواز بارزیان یا اثرات ... و های زیست محیطیدود، اکسید نیتروژن و سایر آلودگی

شهر تهران که ساالنه در شهری، همچنین ساخت فرودگاه در محدوده شهری مانند فرودگاه مهرآباد  مناطق و

شهری را به عهده دارد و ضرورت فراهم بودن وسایل نقلیه برای انتقال مسافران،  منطقة در ها مسافرمیلیون انتقال
تغییرات شدید جوی،  ،اکسیدکربندی کند و به افزایشمی تشدید آالینده را افزایش روزافزون آلودگی و ذرات

حیطی، مشود. همچنین یکی از بارزترین مشکالت زیستمنجر می های شیرینآب و هوا، آلودگی آبشدید تغییرات 
بیانگر اهمیت بررسی موضوع است که ای واسطه نشر زیاد گازهای گلخانههافزایش احتمال گرمایش جهانی ب

ها بتوانند نه تنها سهم منفی خود را کاهش دهند اپیمایی است تا این شرکتهای هومسئولیت اجتماعی در شرکت
 نمایند. ایفای نقش حفظ محیط زیست و عملکرد پایدار جامعه، ر رفاه دبلکه 
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های مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتی، مانند مسائل مربوط به ها به فعالیتمشتریان انتظار دارند که شرکت

های مربوط به محیط زیست بپردازند. مشتریان نگرانیو کارمندان )حمایت از آموزش آینده(، مشارکت جامعه )اهدا( 
 هایهای مسئولیت اجتماعی شرکتی و موضوعات اخالقی مانند برنامهگیری مربوط به شرکت، فعالیتهنگام تصمیم

مسئولیت  دانند. تردیدی نیست که استراتژیرا بسیار ارزشمند می بازیافت، اطمینان از اقدامات صادقانه و منصفانه
را دارد.  مسئولیت اجتماعی شرکتی کند و توانایی افزایش اعتبارروابط ذینفعان را ایجاد و حفظ می اجتماعی شرکتی

  [. ۲تواند مزایایی داشته باشد ]می اجتماعی شرکتیمسئولیت  هایاز این نظر، ایجاد و حفظ شاخص
اجتماعی  های هواپیمایی بزرگ به رویکرد فرهنگ مسئولیتویژه شرکتهای جهانی بهاقبال و اشتیاق شرکت

 گذارد.  تأثیرتواند بر عملکرد آنها شرکتی میاجتماعی  و نیز رهبری مسئولیت CSRC))۵شرکتی 
کسب و کار  هایبر فعالیت تأثیررکتی، مسئولیت پذیری اخالقی سازمان برای فرهنگ مسئولیت اجتماعی ش

رود رهبر، فرهنگ سازمانی جدید را به منظور تحقق جامعه است و این مسئولیت به رهبر واگذار شده و انتظار می
بر این  تأثیری یشرایط جدید مانند ایجاد فرهنگ تلفیقی با مسئولیت اجتماعی شرکتی ارائه کند. به منظور توانا

سی رهبری باید به ارزیابی شرایط در حال تغییر، برر فنونفرهنگ جدید به نام فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی، 
 های جدید بپردازند. همه این موارد قابلیت هایمنابع فیزیکی و اجتماعی، ایجاد شبکه هایی در شرکت و ارائه شیوه

 فق رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی است.مهم و حیاتی برای عملکرد مو
های بسیاری درباره اشکال مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتی انجام شده است، باوجود این، مبانی پژوهش

نظری غنی از موضوع فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی، وجود همفکری و خرسندی در جوامع مختلف را تایید 
گذاران آن بر محیط، کارکنان، مشتریان، جامعه و سرمایه تأثیرو تحلیل  کند. درباره مسئولیت اجتماعی شرکتینمی

گیری این پژوهش شده که سبب شکل [. لذا شکاف پژوهشی۵۹در صنعت گردشگری مطالعاتی انجام شده است ]
کمتر درباره مبانی نظری اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی در کسب و کارهاست. در  یاست، وجود اجماع نظر

هنگ های صنعت، فرن حال تحقیقات گسترده و در اشکال مختلف درباره مسئولیت اجتماعی شرکتی در حوزهعی
 وجود دارد. 

موضوعات استراتژیک و کلیدی در سازمان، مانند موضوع این مطالعه و تحلیل اثرات مسئولیت اجتماعی پژوهش 
تری، نقش مشیز عملکرد مالی با نقش میانجی رضایت شرکتی و ناجتماعی  (  بر عملکرد مسئولیتCSRشرکتی )

مهمی در توسعه پایدار، شهروندی سازمانی، پایداری سازمانی، عملکرد اجتماعی سازمان، اخالقیات سازمانی دارد. 
های هواپیمایی دشوارترین حوزه های کنترل را دارند. هواپیما بزرگترین ساطع کننده کربن در این راستا شرکت

ارائه  ی هواپیماییهاشرکتاین حال، برنامه های اثربخشی برای کاهش کربن ارائه نشده است. با اینکه  است، با

نعت های صدهنده خدمات، متعهد به در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی شرکتی در محیط کار هستند، اما شرکت
ت های مسئولیی هواپیمایی در کشور، کمتر موفق به ارائه آمار دقیقی از فعالیتهاشرکتحمل و نقل از جمله 

ای که  شامل مجموعه وظایف و تعهدات در جهت حفظ، مراقبت و اند یا بیانیهآن در جامعه شده تأثیراجتماعی و 
ها یا تصمیم ر به سیاستکمک به جامعه، بر اساس اهداف توسعه پایدار کشور تدوین شده باشد، ارائه نشده و نیز کمت

کارهای اهگذاری تحقیقاتی برای راند و سرمایه( پرداختهCSRسازی در راستای انجام مسئولیت اجتماعی شرکتی )
های صوتی، تولید کربن دی اکسید، اثرات مخرب روی تغییرات آب و هوایی، کمتر کاهش اثرات منفی آلودگی

 انجام شده است. 

رهنگ وکار در جامعه، به فهای کسبفعالیت تأثیرتی، مفهوم اخالقی سازمان برای در مسئولیت اجتماعی شرک
عملکرد  ها برآن تأثیرهای زنجیره ارزش و و رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان منابع نامشهود قابلیت

                                                                                                                                      
۵
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ولیت ی و رهبری مسولیت اجتماعی شرکتئفرهنگ مس تأثیر این مطالعه،پایدار شرکت تمرکز دارد. ازاین رو، هدف 

رکتی بر عملکرد مسئولیت اجتماعی ش تأثیراجتماعی شرکتی بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی و متعاقب آن 
فرهنگ  رتأثیدر پژوهش حاضر تالش شده است چگونگی لذا . استگری رضایت مشتری با میانجی ،عملکرد مالی

ن در عملکرد مالی، آ تأثیر، تبیین شده و اجتماعی شرکتی شرکتی بر عملکرد مسئولیتاجتماعی  و رهبری مسئولیت
 های هواپیمایی کشور بررسی و آزمون شود. از طریق رضایت مشتری در شرکت

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

 مبانی نظری

از دیدگاه نظری، مسئولیت اجتماعی . ( و نقش آن در عملکرد سازمانCSRمسئولیت اجتماعی شرکتی )
عملکرد بازاریابی با هدف افزایش ها و اخالق و خلق اثر اجتماعی محسوب شده و حامی ارزشتواند شرکتی می

شفافیت نیز در نظرگرفته شود. چنین مسئولیتی به مثابه تعهد مستمر به وسیله کسب و کار تعریف شده که منجر 
 گردد. اخالقی در سازمان، توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی میرفتار به 

ای مناسب، هگیریهایی مانند هوش کافی برای تصمیمرهبران مسئولیت اجتماعی شرکتی باید دارای قابلیت
یت لگذاری و انگیزه به سهامداران خود و تشویق آنان برای تبدیل به نیروی فرهنگی باشند که بر عملکرد مسئوتأثیر

، مجموعه شودمیاخالقیات فراسازمانی یاد ، به مثابه از مسئولیت اجتماعی [.۵7] گذار استتأثیراجتماعی شرکتی 
مؤثر و مفید در جامعه، انجام ی عضوهای اقتصادی به صورت داوطلبانه، هایی که صاحبان سرمایه و بنگاهفعالیت

  [.۱] دهندمی

 یتحاکم یوهش ینبهتر، هاشرکت یطیمح یستفرهنگ بر عملکرد ز ینهو زم یشرکت یتحاکم تأثیردر بررسی 

هتر ( با عملکرد بیتیمتنوع جنس یهایرهمد یئتها و هیته، کمیرعاملبودن مد یرعامل)مانند غ یداخل یشرکت
 یکه دارا ییکشورها یممق یهاشرکتاست.  مسئولیت اجتماعی شرکتیاطالعات مربوط به  یشترب یافشا، یطیمح
بررسی همچنین  .[۵۲] دارند یداوطلبانه کمتر مسئولیت اجتماعی شرکتی یتر هستند، افشایقو یحقوق یهایستمس

در  یعس ،در حال ظهور یکشورها یداریشرکت در قبال مسائل پا یکبر تعهد  یرهمد یئته یتنوع فرهنگ تأثیر
تنوع  د.کننیم یینشرکت را تع یک یداریعملکرد پا یرهمد یئتعوامل مرتبط با هآیا  موضوع دارد که یندرک ا
 یستو ز یدهد و منجر به عملکرد اجتماعیارتقا م یداریتعهد شرکت را نسبت به مسائل پا یرهمد یئته یفرهنگ

 یتمسئول یهایزهو انگ یرهبر یهاسبک ینکنش ببرهمی، سازهمسان یهاارزش[. ۵۳]شود یباالتر م یطیمح
-بکس قابلمت یبنشان داد که ترکشده است. نتایج  یمختلف بحران بررس یهاینه( در زمCSR) یشرکت یاجتماع

-یرا به حداکثر م مسئولیت اجتماعی شرکتی پیشگیریاثر مسئولیت اجتماعی شرکتی  یهایزهو انگ یرهبر یها
  .[۵۰]بحران وجود دارد  یکه نوع یرساند اما فقط زمان

عتماد تعهد فرهنگی به عنوان یک عنصر ا. فرهنگ و رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد تأثیر
 دهد تا رفاههای قابل توجهی توسط رهبران در اختیار کارکنان قرار میاست. این اعتماد، اختیارات و توانمندی

د. مشتریان داخلی و خارجی ممکن شوتر و پاسخگویی به گیری سریعمشتریان و کارکنان فراهم شود و تصمیم
انجام درست کارها، پیروی از قانون، داشتن کارکنان آموزش دیده و دارای صالحیت، منجر به احساس امنیت و 

شود. در صورتی که سازمان از طریق فرهنگ مسئولیت اجتماعی های کارکنان میگیریبه نفس در تصمیم اعتماد
نصر دیگر یابد. عا حفظ کند، تعارض یا تضاد منافع در سازمان بسیار کاهش میشرکتی، ارتباط خود با ذینفعان ر

فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی، اعتقادات سازمان به پایداری زیست محیطی است. مسئولیت رهبران در نظریه 
ماعی تگرا نیز مورد حمایت قرار گرفته که بر اساس این دیدگاه فرهنگ بر عملکرد مسئولیت اجرهبری تحول

 یتگسترش درک مشترک از ماهیطی، مح یداریاصطالح پا یدرک اساس یبرا. [۵7] گذار استتأثیرشرکتی 
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کند و رهبران این مساله در رابطه با اعتبار نیز صدق می[. ۱۵شده است ]ارائه  ۵ی از سوی مورلیانسان یهایتفعال

هبران ین حال، به منظور ایجاد اعتماد واقعی، نه تنها رمسئولیت اجتماعی شرکتی باید رفتار اخالقی داشته باشند. با ا
باید اخالقی کار کنند، بلکه باید با افراد صادقانه، شفاف و عادالنه رفتار کنند. هر گونه فساد، رشوه خواری، بردگی، 

اید بمواردی است که  از جمله امنیت سایبری و کاری، اقدام غیرقانونی به خطر انداختن سالمت و امنیت محیط
االیی وکار  از اهمیت بو اعتبار یک سازمان در کسب بوده گذارتأثیرزیرا بر اعتبار و پایداری سازمان  .بررسی شود

 برخوردار است. 
 یو اخالق یطیمح یستز یهاجنبهها و ویژگیدر  ۲آفرینتحولو  گراتحول یرهبر یکردهاینقش رومطالعه 

ر قبال د یاقدامات مسئوالنه اجتماع یاجرا یها براشرکت مسئولیتکه نشان داده  ،یشرکت یاجتماع یتمسئول
 یررهب یکردهایاستفاده از رو دهند.یادامه مرا  یرقابت یعدر صنامشارکت ها شرکت یرااست ز یضرور ینفعانذ

 ینا .نشده است یبه طور جامع بررس ینگراندغدغه بوده، اما متخصصان مدیریت دانشمندان و  یدمورد تأک اخیراً
و  یطیحم یستز یهاجنبهبر  یمثبت اتتأثیرعامالت ت یو رهبر گراتحول یکردگرفت که هر دو رو یجهمطالعه نت

ن در اشتغال کارکنا یسالهاکننده یلتعد یر، متغهمچنین دارند. یشرکت یاجتماع یتعملکرد مسئول یاخالق
 تأثیر یاخالق یشرکت یاجتماع یتمسئولعملکرد و  آفرینتحول یرهبر ینفقط در رابطه ب ،مربوطه یهاشرکت

جر به تواند منیم گراتحولو  آفرینتحول یرهبر یکردهایمکمل رو یکند که اجرایم یشنهادمطالعه پ این داشت.
ی، مسئولیت اجتماعی شرکتی و نهاد یلتحلدر مطالعه  [.۳د ]ها شودر سازمان یاقدامات مسئوالنه اجتماع یشافزا
ه اشاره شد یشرکت یاجتماع یتمسئول یعوامل اصلبه عنوان یکی از  ،۳یهنجار ایزومورفیسمبه  یم آن،ک مفاهدر

از واند تنمی، یگرداز موارد  تری، بیشکنون ینظارت سازوکار .گذارندتأثیر یدیتقل یفشارها ،آندر ادامه است و 
و  یعال ریتی، تعهد مدیشامل منافع شخص یسازمان همچنین عوامل کند.یبانی پشت یشرکت یاجتماع یتمسئول

 یهاکنندهمیمفاهیم و مضامینی مانند تنظ برند.یم یشپی را شرکت یاجتماع یتعملکرد مسئولی، فرهنگ سازمان

 .[۸]گذارند تأثیر یشرکت یاجتماع یتدر مورد مسئول یندهآ یقاتو تحقکسب و کار ، یمل
ی شرکتی عملکرد مسئولیت اجتماع. عملکرد مسئولیت اجتماعی بر رضایت مشتری و عملکرد مالی تأثیر

(CSRP دارای )تأثیر ( مستقیم بر رضایت شغلیCS( و عملکرد مالی )FPاست ) [۵7.]  یجبر نتا یااکثر مطالعات 
خود  یهظربر ن یهاساس، با تک یناند. بر هممتمرکز شده یانسهامداران مانند مشتر یا یمانند عملکرد مال یسازمان

 یشافزا یراکارکنان ب یشرکت یاجتماع یتمسئول، و میزان شدهدرک معنادار  مشارکتگی تسهیل چگون یینی،تع
در  ونان کارکاحساس بر این مشارکت و مسئولیت اجتماعی شرکتی،  تأثیر همچنین. اهمیت داردی، شغل عملکرد

 [. ۵۱] آنان مهم استبر تعامل  یجهنت
از  ایمادراک مهمانداران هواپتحقیق ، مدل یو پردازش اطالعات اجتماع یتبادل اجتماع یهایهنظربا تاکید بر 

آن  یقه از طراست ک یربناییزسازوکاری  یمشارکت کارها نشان داد یافته .ی شدبررس یشرکت یاجتماع یتمسئول
مهمانداران  یلشغ یتبشردوستانه، با رضا یهاشیوه و ی، اخالقی، حقوقی، از نظر اقتصادیشرکت یاجتماع یتمسئول
 .[۸] رتبط استمپرواز 

بر رفتار مشتری، به میزان اعتماد و هویت ادراک شده، ممکن  ها در مسئولیت اجتماعی شرکتینوآوری تأثیر

تواند می از مسئولیت اجتماعی شرکتی مسئولیت اجتماعی شرکتی، تصویری قوی است متفاوت باشد. در بازاریابی
ها با تاکید بر شرکت [.۲] کند و به مزیت رقابتی پایدار کمک منتهی شده ابتیبه رفتار مطلوب در یک بازار رق

وانند تهای زنجیره عرضه مانند رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی و فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی، میقابلیت

                                                                                                                                      
۵ Morelli 
۲ Transformational and Transactional Leadership Approaches 

۳ Normative isomorphism 



 ۵۱۰۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۲۸۱

 

ن در سه حوزه رهبرا در بهبود عملکرد و دستیابی به عملکرد مالی بهتر، موفق باشند. توانمندسازی کارکنان از سوی

باشد. این مساله تنها در عملکرد پایدار )اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی( دارای تفاوت قابل توجهی می
فاهیم تواند مشرکتی میاجتماعی  گردد که محور کسب و کار از طریق رهبران مسئولیتهایی آشکار میموقعیت

در کشورهایی  هاشرکت [.۵۹] شرکتی به کار گیردجتماعی ا خلق ارزش را از طریق یک فرهنگ قوی مسئولیت
تری دارند. داوطلبانه کم مسئولیت اجتماعی شرکتی تری هستند، افشایکه دارای سیستم حقوقی مستحکم

 [. ۵۳کننده عملکرد و افشاگری هستند ]های فرهنگی از عوامل مهم تعیینزمینه
ر بر نیازهای اساسی و رشد آنها داشته و منج یمثبت تأثیرکتی، مسئولیت اجتماعی شر درک کارکنان از اقدامات

. روابط بین انواع مسئولیت اجتماعی شرکتی، کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی و سطح شودمیبه رضایت شغلی 
 های آنان نشان داد مسئولیت اجتماعی شرکتیموقعیت شغلی از سوی کایم و همکاران بررسی شده است. یافته

ن دارد و می امثبتی بر نیازهای اساسی و رشد کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی آن تأثیرده کارکنان، ش درک
 تأثیرشغلی  بر رضایت شده کارکناندرک  یشرکت یاجتماع یتمسئولفراهم کند. بنابراین بینش بهتری را تواند 

  [. ۸] دارند به مزیت رقابتیدستیابی ، نقش مهمی در به عنوان ذینفعان داخلیاین کارکنان گذاشته و 
وجود دارد. مانند  مسئولیت اجتماعی شرکتی هایهایی برای درک رفتار مثبت مشتریان از طریق فعالیتروش

تریانی ها نشان داد مششهرت مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان از طریق اعتماد و هویت. یافته تأثیر
اند، برخوردار از سطح باالتر نگرش مثبت داشته مسئولیت اجتماعی شرکتی که هویت بیشتری از عوامل مرتبط با

مسئولیت اجتماعی  هستند. با توجه به افزایش آگاهی در مورد مسائل مسئولیت اجتماعی شرکتی، داشتن شهرت
. ل گیردتواند در مدیریت منابع انسانی شکاین هویت می[. 7]تواند منجر به وفاداری مشتری شود مثبت می شرکتی

ها (. پژوهشGHRM( و مدیریت منابع انسانی سبز )CSRمانند مطالعه رابطه دو مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی )
ج آنها بر نتای تأثیراین، الزم است ارتباط بین هر دو متغیر و  اند. با وجودطور موازی توسعه یافتهدر هر دو زمینه به

ها تعمیق یابد. هدف تجزیه و تحلیل رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد زیست محیطی و مالی شرکت
گری برخی متغیرها مانند مدیریت منابع انسانی سبز و پیامدهای زیست محیطی شرکت، با درنظر گرفتن میانجی

  [. ۲۲] باشد
یت شرکتی و زمینه فرهنگ را بر عملکرد زیست محیطی شرکت و حاکم تأثیر( ۲۰۲۵مطالعه لی و وانگ )

یک رابطه مثبت بین نشان دهنده کند. این شواهد از دیدگاه جهانی بررسی می مسئولیت اجتماعی شرکتی افشای
. بهترین ندکپشتیبانی میاز نظریه افشای داوطلبانه  بوده و مسئولیت اجتماعی شرکتی عملکرد محیطی و افشای

مرتبط، با عملکرد بهتر  هاینظر مدیرعامل و کمیته ای داخلی و معمول حاکمیت شرکتی مانند استقاللهشیوه

های مالی، وسیله موثر همراه است. کمک مسئولیت اجتماعی شرکتی محیطی و افشای بیشتر اطالعات مربوط به
مثبت می  تأثیر اعی شرکتیمسئولیت اجتم و افشای هاشرکتبرای حاکمیت داخلی است و بر عملکرد محیطی 

 [. ۵۲]گذارد 

 های چندملیتی نشانو عملکرد سازمانی از دیدگاه شرکت (CSR) بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی
و سازمانی اثربخش باشد. ادراکات مدیریتی  مسئولیت اجتماعی شرکتی تواند بر روابط عملکردداد شهرت شرکت می

ها به طور قابل توجهی با اعتبار سازمان، های اجتماعی شرکتو تالش شرکتیمسئولیت اجتماعی  نسبت به

بینی این مطالعه، تعامل های اصلی و عملکرد کلی سازمان ارتباط دارد. یکی از نتایج جالب و برخالف پیشارزش
عملکرد و  مسئولیت اجتماعی شرکتی و شهرت شرکت در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی منفی و معنادار

مسئولیت  های تجاری مشهور برایدهد که اهمیت شرکتکننده به ویژه نشان میسازمانی بود. این نتیجه تعدیل
این نتایج، مشابه نتایج [. ۲۵] گذار بر تعهد سازمانی بسیار مهم استتأثیربه عنوان عامل اصلی  اجتماعی شرکتی

و  مسئولیت اجتماعی شرکتی بینرا و ارتباط مثبتی  مطالعاتی است که عمدتا در کشورهای پیشرفته انجام شد
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از دیدگاه مدیریتی، نیاز به درک بهتر هدف مسئولیت اجتماعی شرکتی و چگونگی [. ۲۳]عملکرد سازمانی آشکارکرد 

ایجاد فعالیت تجاری شرکتی و پایداری فرهنگی شرکتی وجود دارد. ارتقای فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی و 
 مثبتی بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان یک الگوی کسب تأثیرت اجتماعی شرکتی رهبری مسئولی

های پایداری سازمانی نیز مورد تاکید است. چنین و کار جدید دارد. همچنین اهمیت سیاست بر گزارش فعالیت
ر ای بوده که به رفاه و مناو در واقع مساله استهای مدیریتی ضروری درکی برای شیوه فع جامعه و عملکرد پایدا

  [. ۵7] کندمیکمک 

  

 شناسی پژوهشروش .3

 یشرکت یماعاجت یتبر عملکرد مسئول یشرکت یاجتماع یتمسئول یفرهنگ و رهبر تأثیربررسی پژوهش هدف 
 یتضاو ر یعملکرد مالافزایش  یزو ن یاجتماع یتعملکرد مسئولجهت ارائه مدلی برای افزایش  یو عملکرد مال

  است. تهران شهر ایران در  یاسالم یهواپیمایی جمهور یهاشرکتی در مشتر
لیت وئشرکتی و فرهنگ مس اجتماعی ولیتئ( متغیرهای رهبری مس۲۰۵۸) ۵و همکاران یلیپسفبر اساس مطالعه 

ی دارد. همچنین متغیر عملکرد مسئولیت اجتماع تأثیر اجتماعی شرکتی بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی
ملکرد مالی متغیر رضایت مشتری بر عو  دارد تأثیرشرکتی به طور مستقیم بر رضایت مشتری و متغیر عملکرد مالی 

دارد. همچنین متغیر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز به طور غیر مستقیم، از طریق نقش میانجی  تأثیر
 [. ۵7دارد ] تأثیرملکرد مالی رضایت مشتری بر ع

 های پژوهشفرضیه

ر م تأثیر« شرکتیاجتماعی عملکرد مسئولیت»بر « شرکتیاجتماعی فرهنگ و رهبری مسئولیت» ثبت و معنادا

 گری رضایت مشتری، مثبت و معنادار است.بر عملکرد مالی با میانجی تأثیردارد و این 
 های فرعی: فرضیه

 نادار دارد. مع مثبت و تأثیر« شرکتیاجتماعی عملکرد مسئولیت»بر « شرکتیاعیاجتم رهبری مسئولیت»
 عنادار دارد. م مثبت و تأثیر« شرکتیاجتماعی عملکرد مسئولیت»بر « شرکتیاجتماعی فرهنگ مسئولیت»

 مثبت و معنادار دارد.  تأثیر« عملکرد مالی»بر « شرکتیاجتماعی عملکرد مسئولیت»

 مثبت و معنادار دارد.  تأثیر« رضایت مشتری»بر « شرکتیاجتماعی ولیتعملکرد مسئ»
 مثبت و معنادار دارد.   تأثیر« عملکرد مالی»بر « رضایت مشتری»

 مسئولیت« رهبری»و « فرهنگ» تأثیرو پیشینه پژوهش،  مبانی نظریبا مرور . مفهومی پژوهشمدل 
. در این مدل، شده استبررسی و همکاران  یلیپسمدل فدر  شرکتیاجتماعی  مسئولیت شرکتی بر عملکرداجتماعی 

نحوه مبتنی بر این مدل، ، که معرفی شده ۲(CSRCهای مسئولیت اجتماعی شرکتی )از قابلیت فرهنگ و رهبری، 

های مسئولیت اجتماعی شرکتی ها و قابلیتمسئولیت اجتماعی شرکتی با مهارتایجاد فرهنگی که قادر به ادغام 
 بنابراین .آورده شده است، داشته باشد، در مدل مفهومی پژوهش تأثیربوده و بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی 

های تلیدو متغیر از سازه قاب، «شرکتیاجتماعی فرهنگ مسئولیت»و « شرکتیاجتماعی رهبری مسئولیت»
در « شتریرضایت م»از طریق  و« شرکتیاجتماعی عملکرد مسئولیت»شرکتی هستند که بر یاجتماع یتمسئول

  .آورده شده است ۵شکل در  کهدارد  تأثیر« عملکرد مالی»
 

                                                                                                                                      
۵ Phillips et al. 
۲ Corporate Social Responsibility Capabilities 
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 (Phillips et al., 2019: برگرفته از، منبع. ). مدل مفهومی پژوهش۵شکل 

 
ست. با ا یزوج به یرهامتغ ینب تأثیر یلو تحل یبررس پژوهشروش . همچنین است یاسیپژوهش ق یکردرو

 تأثیرمدل مانند  یرهایمتغ تأثیرو همکاران،  یلیپسمانند مطالعه ف یق،تحق یشینهو پ ینظر یمبان یتوجه به بررس
 هیشرکت مورد آزمون قرار گرفته و تجز عیاجتما یتو فرهنگ مسئول یشرکت، رهبر یاجتماع یتمسئول یهامؤلفه
 یرهامتغ ینب تأثیر( است که SEM)ی ر اساس مدل معادالت ساختارب یهآزمون فرض بنابراینشده است.  یلو تحل

تفاده اس یفیو ک یکم یبوده و از داده ها یپژوهش کاربرد ینشده است. ا یلو تحل یرا به صورت دو به دو بررس
 باشد. یم یو همبستگ یلیتحل یفی،توص یقاتشده است، لذا از نوع تحق

 ینب یو منطق یو وجود رابطه انتزاع کنندیدر پژوهش اشاره م یاسیق یکردرو یتبه اهم  یومنکراسکا، برنت و ن

 میتوان به ساخت و تعمیشواهد م ینا یهدارند، بر پا یددانسته و تاک یشواهد واقع یافتن یبرا یرا آغاز یممفاه
 [. ۵۵پرداخت ] یانتزاع هاییدها

 ،یایران در تهران هستند و نمونه آمار یاسالم یهواپیمایی جمهور یهاشرکتنمایندگی پژوهش  یجامعه آمار
وجه آنان به موضوع پژوهش ت یدگاهاست که از منظر و د یماییهواپهای  شرکت یندگیمانمسئول  یاان یرشامل مد

کارکنان،  یان،مشتر یدگاهگذشته از د هایپژوهش یشترمعتقدند که ب یو کراتپ یلخانزادهراستا، ا ینشده است. در ا
[. با 2، به موضوع توجه شده است ]انیرمد یدگاهپرداخته و کمتر از د یشرکت یاجتماع یتسهامداران و ... به مسئول

( از ایران در تهران یاسالم یجمهور یماییشرکت هواپنمایندگی  ۲۳ یتتوجه به محدود بودن جامعه آماری )فعال
مسئول بخش از و  یرمد یکدر هر شرکت تعداد  ینکهتوجه به ااست. با  یاز نوع سرشمار یرو، نمونه آمار ینا

 ۳۰پرسشنامه، تعداد  ۱2شده است. از  یعو توز یهپرسشنامه ته ۱2تعداد  ی،برخوردار هستند، به طورکل یپست رسم
 ذکر است در پژوهشالزم به قرار گرفت. یآمار یلو تحل یبرگشت داده شد که مورد بررس و یلپرسشنامه تکم

داری نیز ( آزمودنی مراحل اجرای تحلیل انجام شده است و حداقل معنی۳۰حاضر، بر حسب تعداد نمونه آماری )
پرسشنامه ا هدادهابزار گردآوری  وها، توصیفی، پیمایشی روش گردآوری دادهبنابراین، در نظر گرفته شده است.  ۰۱/۰

 . گیری لیکرت تدوین شده استای و در مقیاس اندازهگزینه ۱سوال  ۹۰رد از است. این پرسشنامه استاندا
پرسشنامه و مصاحبه با  ی،اها و اطالعات پژوهش، منابع کتابخانهداده یجمع آور یابزار پژوهش حاضر برا

  یشرکت یعاجتما یتولئمس یرهبر یرمتغ یریگاست. در پرسشنامه به منظور اندازه یماییهواپ یهاشرکت یرانمد
 یزشانگ (۳ ی،ذهن یبترغ (۲ ی،نفوذ آرمان (۵بعد  ۱ یدارات که ( استفاده شده اس۵۸۸۸از پرسشنامه استاندارد باس )

استفاده شده است؛ به منظور  یهگو چهارهر بعد از  یریگاندازه یکه برااست  یمالحظه فرد (۱الهام بخش و 

های مسئولیت اجتماعی قابلیت

 شرکتی

(CSR Capabilities) 

 

عملکرد مسئولیت 

اجتماعی شرکتی 
(CSRP) 

رضایت مشتری 
(CS) 

عملکرد مالی 
(FP) 

 

فرهنگ مسئولیت اجتماعی 
 (CSRCشرکتی )

رهبری مسئولیت اجتماعی 
 (CSRLشرکتی )
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شده است که ( استفاده ۲۰۵۱از پرسشنامه استاندارد بارکر ) یشرکت یاجتماع یتولئفرهنگ مس یرمتغ یریگاندازه

شده استفاده  یهگو ششاز  یبعد معان یریگاندازه یبرااست و  هاارزش (۳اعتقادات و  (۲ ی،معان (۵بعد شامل سه 
 شش زا هابعد ارزش گیریاندازه یبرا یتو در نها شداستفاده  یهگو هشتبعد اعتقادات از  گیریاندازه یرااست. ب

عملکرد  (۵ یلاز دو بعد ک  یشرکت یاجتماع یتمسئول یرمتغ یریگاندازهه منظور شده است. همچنین ب استفاده یهگو
رد  پرسشنامه از یعملکرد اجتماع یبعد کل گیریاندازه یاستفاده شده است؛ برا یطیعملکرد مح (۲و  یاجتماع استاندا
 یتمسئول (۳ ی،اخالق یتمسئول (۲ ادی،اقتص یتمسئول (۵بعد  یرز چهارشامل شد که  ( استفاده۲۰۵۵) یسکراسبو

استفاده  یهوگ پنج از یاقتصاد یتبعد مسئول یرز گیریاندازهبه منظور . باشدیخوب م یشهروند شرکت (۱و  یقانون

 چهارخوب از  یو شهروند شرکت یقانون یتمسئول ی،اخالق یتمسئول یبعدها یرز یریگشده است و به منظور اندازه
 لییپرسشنامه استاندارد مور از یطیعملکرد مح یبعد کل یریگاندازه یبرا یناستفاده شده است و همچن یهگو

ه است. ب یاجتماع ییپاسخ گو (۳و  یاجتماع یتمسئول (۲ ی،تعهد اجتماع (۵بعد  سه شاملشد که ( استفاده ۲۰۵۵)
 سه یداراشد که ( استفاده ۲۰۵۱از پرسشنامه استاندارد وانگ و همکاران ) یمشتر یترضا یرمتغ یریگمنظور اندازه

 یرمتغ یریگبه منظور اندازه ایتباشد و در نهیم یارزش عاطف (۳و  یارزش اجتماع (۲ ی،ارزش کارکرد (۵بعد 
بعد  سه یاراپرسشنامه د ینا. ( استفاده شده است۲۰۵۸و همکاران ) یلیپساز پرسشنامه استاندارد ف یعملکرد مال

پرسشنامه از نظر خبرگان و  ییروا یبه منظور بررس. باشدیرشد سود م (۳رشد فروش و  (۲ یی،بازگشت دارا (۵
 استفاده شد.   کرونباخ یروش آلفا یزپرسشنامه ن یاییپا یینبه منظور تع، و (ییدیتأ عاملی یل)تحل یعامل ییروا

دهد مناسبی بین هر سؤال و عامل زیربنایی آن را نشان میشاخص ارزیابی، وجود همبستگی : هاپایایی گویه
یابی تسبه د کارگیری مدل این مطالعهکه بیانگر میزان معناداری برای رابطه هر سؤال با عامل است(. به ۳۱/۰)مقدار 
 ا(ها )مانند میزان رابطه هر سازه با شاخص خود در جداول روایی همگریافته. های جزئی مطلوب منجر شدشاخص

  .آورده شده است ۵ روایی واگرا به روش بارهای عاملی متقابل در جدول
 

 . روایی واگرا به روش فورنل و الرکر۵ جدول

 ۵ ۴ 3 2 1 روایی همگرا متغیرها 

۱۳۸/۰ فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی ۵  22۳/۰     

۱2۲/۰ عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی ۲  ۱2۲/۰ 27۸/۰    

مسئولیت اجتماعی شرکتیرهبری  ۳  ۱۰۹/۰  ۱۵۳/۰ ۱2۵/۰ 2۳7/۰   

۱۵2/۰ رضایت مشتری ۱  ۱۵۸/۰ ۱۲۵/۰ ۱۲۳/۰ 2۱۱/۰  

۱۵2/۰ عملکرد مالی ۱  2۰۸/۰ ۱۲۲/۰ 2۵7/۰ ۱2۱/۰ 2۱۱/۰ 

 

باشد. برای مدل ساختاری پژوهش نیز اعداد مندرج نشان از روایی واگرای مناسبی در روش فورنل و الرکر می
 یاییپا یبضرا و معناداری غیرمستقیم جهت تعیین معناداری ضرایب مسیر استفاده شد. مقادیر تیاز محاسبه 

 عبارتند از: ۲ در جدول هاسازه یبیترک
 

 هاضرایب پایایی ترکیبی سازه .۲ جدول

 پایایی ترکیبی متغیرها

 722/۰ فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی

 ۹۹۸/۰ شرکتیعملکرد مسئولیت اجتماعی 

 ۹7۵/۰ رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی

 ۹۲۹/۰ رضایت مشتری

 ۹27/۰ عملکرد مالی
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باشد نشان از پایداری درونی مناسب است و مقدار کمتر از  7/۰ از در صورتی که مقدار پایایی ترکیبی باالتر

لفا به شمار آ نسبت بهعدم وجود پایایی است  ذکر این نکته ضروری است که پایایی ترکیبی معیار بهتری  2/۰
 (. در نتیجه پایایی ترکیبی همه متغیرهای پنهان ضرایب قابل قبولی دارند.۲۰۵۰ و همکاران،۵رود )وینزمی

باشد. میزان پایایی همبستگی و مدل ساختاری از نوع سازنده می ۲گیری از نوع انعکاسیاعتباریابی مدل اندازه
 آورده شده است. ۳ اسپیرمن در جدول

 
 ها. ضرایب پایایی همبستگی اسپیرمن سازه۳ جدول

 پایایی همبستگی اسپیرمن متغیرها

 7۵2/۰ فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی

مسئولیت اجتماعی شرکتیعملکرد   ۹۹۱/۰ 

 ۹2۱/۰ رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی

 ۹۵۱/۰ رضایت مشتری

 ۹۱۱/۰ عملکرد مالی

 
 هاها و یافتهتحلیل داده .۴

 یبررس که پژوهش است یو اطالعات آمار هاداده یلو تحل یهتجز یبرا یو ابزار روش یمعادالت ساختار
 نشان دادن یها کاربرد داشته و برایهسازد و در توسعه نظریمدل را فراهم م یکدر  یرچند متغ ینارتباطات ب

 استفاده شده است. یساختارمعادالت یابیاز مدل یکدیگر، بر یرهامتغ تأثیرهمزمان 
توان از روش یمشارکت کننده، م ۳۰با حداقل  یآمار یهانمونه یبرا کهیندر پژوهش حاضر با توجه به ا

PLS  یاو AMOS از نرم افزار  یآمار یهاداده یلتحل یاستفاده کرد، لذا براPLS ابتدا و  . لذااستفاده شده است
محاسبات  رایها نرمال هستند. زشود داده یینتا تع یدبرقرار گرد یرنوفاسم -کولموگروف یا یتیقبل از هر آزمون نرمال

 یهانرمال، از آزمون یهاهداد هنبودن آنهاست. با توجه بها متفاوت از حالت نرمال در صورت نرمال بودن داده یآمار
 ابییاز مدل یکدیگر،بر یرهامتغ تأثیرنشان دادن همزمان  یو برا یرسونپ یو از همبستگ یکپارامتر یآمار

 استفاده شده است. یساختارمعادالت
. دارد ی بر رضایت مشتریمعنادار تأثیرعملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی ها نشان داد فرضیهنتایج آزمون 

 تأثیریز نعملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی و  معناداری بر عملکرد مالی دارد تأثیررضایت مشتری همچنین 
اط مستقیم تحلیل ساختاری ارتبنیز تایید شده است که  فرضیه پنجمو فرضیه چهارم  معناداری بر عملکرد مالی دارد.

  است.آورده شده  ۲در شکل  متغیرهااین 
 

                                                                                                                                      
۵ Vinzi 
۲ Reflective 
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 ضریب معناداری مدل ساختاری ارتباط متغیرها. ۲ شکل

 
 های پژوهش حاضر عبارتند از:  نتایج کلی از تحلیل آماری فرضیه

های هواپیمایی فرضیه اول: رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت
رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مسئولیت اجتماعی گذار است. با توجه به تحلیل آماری، تأثیرایران 

. بنابراین افزایش باشدمیمثبت و معناداری  تأثیردارای  (>β ،۱۸/۵۲ =t ،۰۰۵/۰p =2۳7/۰)شرکتی با ضرایب 
رضیه اول شود. پس فرهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی منجر به افزایش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی می

 شود.میمحقق تایید 
های هواپیمایی  فرضیه دوم: فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت

گذار است. با توجه به تحلیل آماری، فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مسئولیت اجتماعی تأثیرایران 
. بنابراین افزایش فرهنگ باشدمیدارای اثر مثبت و معناداری  (>β ،۳۸/۱ =t ،۰۰۵/۰p =۲۸۹/۰) شرکتی با ضرایب

وم محقق شود. پس فرضیه دمسئولیت اجتماعی شرکتی منجر به افزایش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی می
 شود.تایید می

گذار   أثیرتهای هواپیمایی ایران فرضیه سوم: عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی در شرکت
 است. 

، β ،۹۸/7 =t =۱۵/۰)با توجه به تحلیل آماری، عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی با ضرایب 
۰۰۵/۰p<)  بنابراین افزایش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی منجر به  .باشدمیدارای اثر مثبت و معناداری

 شود.می شود. پس فرضیه سوم محقق تاییدافزایش عملکرد مالی می
گذار أثیرتهای هواپیمایی ایران فرضیه چهارم: عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایت مشتری در شرکت

، β =7۲۵/۰) است. با توجه به تحلیل آماری، عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایت مشتری با ضرایب
2۱/۵۱ =t ،۰۰۵/۰p<)  راین افزایش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی . بنابباشدمیدارای اثر مثبت و معناداری

 شود.شود. پس فرضیه چهارم محقق تایید میمنجر به افزایش رضایت مشتری می
فرضیه پنجم: عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی، با میانجیگری رضایت مشتری در 

 گذار است.تأثیرهای هواپیمایی ایران شرکت
 (>β ،2۹/۳ =t ،۰۰۵/۰p =۳/۰) رضایت مشتری بر عملکرد مالی ضرایب تأثیری، بررسی با توجه به تحلیل آمار

دارای اثر  (>β ،۹۸/7 =t ،۰۰۵/۰p =۱۵/۰)عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی با ضرایب  تأثیرو 



 ۵۱۰۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۳۰۰

 

به افزایش  جرمثبت و معناداری است. بنابراین افزایش رضایت مشتری و عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی من

آورده شده  ۱ شود و این فرضیه تایید شده است. مدل ساختاری ارتباط مستقیم متغیرها در جدولعملکرد مالی می
 است.  
 

 . مدل ساختاری ارتباط مستقیم متغیرها۱ جدول

 هافرضیه ردیف
 ضریب

 مسیر

 ضریب

 معناداری

ضریب 

 تعیین

اندازه 

 اثر

 سطح

 معناداری

فواصل اطمینان 

 استراپبوت 

۲٫۱٪ ۸7٫۱٪ 

۳H 
عملکرد مسئولیت اجتماعی 

 رضایت مشتری ←شرکتی 
۰٫7۲۵ ۵۱٫2۱۱ ۰٫۱۲ - ۰٫۰۰۰۵ ۰٫2۳۵ ۰٫۹۲۵ 

۵H 
عملکرد  ←رضایت مشتری 

 مالی
۰٫۳ ۳٫۹2۲ 

۰٫۱2۱ 

۰٫۰۸۸ ۰٫۰۰۰۵ ۰٫۵۲7 ۰٫۱۱۱ 

۱H 
عملکرد مسئولیت اجتماعی 

 عملکرد مالی ←شرکتی 
۰٫۱۰2 7٫۹۸۹ ۰٫۲۹۲ ۰٫۰۰۰۵ ۰٫۳۸۱ ۰٫227 

۲H 

رهبری مسئولیت اجتماعی 

عملکرد  ←شرکتی 
 مسئولیت اجتماعی شرکتی

۰٫2۳7 ۵۲٫۱۸۸ 

۰٫2۱۳ 

۰٫۸7 ۰٫۰۰۰۵ ۰٫۱۲۲ ۰٫7۲۸ 

۱H 

فرهنگ مسئولیت اجتماعی 
عملکرد  ←شرکتی 

 مسئولیت اجتماعی شرکتی

۰٫۲۸۹ ۱٫۳۸۲ ۰٫۲۵۲ ۰٫۰۰۰۵ ۰٫۲۰2 ۰٫۱۰۸ 

 

سه یک مؤلفه در مقایرا توصیه نموده و معتقدند وسیله ماتریس سی روایی واگرا بهبرر( ۵۸۹۵فورنل و الرکر )

لفه ومها، باید تمایز و تفکیک بیشتری را در بین مشاهده پذیرهای )سؤاالت( خودش داشته باشد تا با سایر مؤلفه
در روش فورنل و الرکر  اعداد مندرج نشان از روایی واگرای مناسبیداشته باشد و باالیی  یمدنظر روایی واگرا

 باشد.می
 یریگاندازهپژوهش از نوع مدل  گیریاندازهمدل  ،ساختار عاملی مدل: با توجه به ها و ابعادمؤلفه یخطبرازش هم

 ها( و متغیرهای آشکار )گویه ها( منتهی وانعکاسی است بدین معنی که مسیر ارتباطی از متغیرهای مکنون )سازه
باشد بدین معنی که مسیر ارتباطی از می ۵باط مدل ساختاری مدل از نوع سازنده یا ترکیبیشود. اما ارتختم می
 شود. بنابراین باتوجه به تکوینی بودن ارتباط مدل ساختاریها منتهی و ختم میها به ابعاد و از ابعاد به مؤلفهشاخص

 آورده شده است. ۱ که در جدول ها و ابعاد گزارش شودخطی مؤلفهضرورت دارد برازش هم
 

 روایی واگرا به روش فورنل و الرکر .۱ جدول

 ۵ ۴ 3 2 1 روایی همگرا متغیرها 

     ۰٫22۳ ۰٫۱۳۸ فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی ۵

    ۰٫27۸ ۰٫۱2۲ ۰٫۱2۲ عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی ۲

   ۰٫2۳7 ۰٫۱2۵ ۰٫۱۵۳ ۰٫۱۰۹ رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی ۳

  ۰٫2۱۱ ۰٫۱۲۳ ۰٫۱۲۵ ۰٫۱۵۸ ۰٫۱۵2 مشتریرضایت  ۱

 ۰٫2۱۱ ۰٫۱2۱ ۰٫2۵7 ۰٫۱۲۲ ۰٫2۰۸ ۰٫۱۵2 عملکرد مالی ۱

 

                                                                                                                                      
۵ Formative 
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 .قرار گرفتبررسی  مورد یک )فاکتور افزایش نرخ واریانس( برای هر VIFخطی از طریق محاسبه معیار هم

درصد میزانی که آن  ۹۰نشان دهنده این است که حداقل  وده وب ۱این معیار برای یک شاخص برابر یا بیشتر از 
خطی رفت همتوان نتیجه گراین میببنا. شودهای دیگر نیز تبیین میکند، توسط شاخصص سازه را تعریف میخشا

 هر مؤلفه در حد قابل قبول است. یهابین شاخص

Qبینیشپیکیفیت مدل ساختاری توسط شاخص قدرت : مدل یابیاعتبار یفیتیبرازش ک
نیز محاسبه شد، هدف  ۲

و  باشدمی ۵چشم پوشینادیده انگاری/ بینی کردن به روش این شاخص بررسی توانایی مدل ساختاری در پیش
های سازه هایبینی شاخصقدرت پیش ،توان گفت مدل ساختاری از کیفیت مناسبی برخوردار است. این معیارمی

ر بینیپیش( در مورد شدت قدرت ۲۰۰۸) ۲سازد. هنسلر و همکارانزای مدل را مشخص میدرون  مدل سه مقدا
 اند.را تعیین نموده۳۱/۰و  ۵۱/۰، ۰۲/۰

𝑄مدل بینیپیشمعیار قدرت 
یی هاسازد. به اعتقاد آنها مدلمدل را مشخص می بینیپیشقدرت ، این معیار:  ۲

ی مدل را ادرونزهای سازههای شاخص بینیپیشکه دارای برازش بخش ساختاری قابل قبول هستند. باید قابلیت 
 تأثیرد تا هند بوقادر خوا هاسازهها به درستی تعریف شده باشند، اگر در یک مدل رابطه بین سازه لذاداشته باشند. 

Qید شوند. مقدار )یها به درستی تأهای یکدیگر گذاشته و از این راه فرضیهکافی بر شاخص
در مورد تمامی  د( بای۲

آن در قسمت تغییر مدل بیان کرد در صورتی که مقدار در مورد یک  ی مدل محاسبه شود و نتیجهدرونزاهای سازه
به  درونزای دیگر مدل و آن سازه هاسازهصفر و یا کمتر از صفر شود، نشان از آن دارد که روابط بین  درونزاسازه 

ین معیار ا خوبی تبیین نشده است و در نتیجه مدل احتیاج به اصالح دارد. ذکر این نکته ضروری است که مقدار
ان هنسلر و همکار گردد.باشد، محاسبه میمیهای آنها از نوع انعکاسی ی مدل که شاخصدرونزاهای تنها برای سازه

را به ترتیب  ۳۱/۰و  ۵۱/۰، ۲/۰زا سه مقدار های درونمدل در مورد سازه بینیپیش( در مورد شدت قدرت ۲۰۰۸)
 اند.دهوکم، متوسط و خوب تعیین نم برابر با

 رونزاداکثر متغیرهای وابسته و  بینیپیشدهد که قدرت نشان می بینیپیشمقدار قدرت  2ل با توجه به جدو
 د. باشمی ۵۱/۰باالی 

 
 𝑄۲مدل بینیپیش: معیار قدرت 2 جدول

 Q۲بینیپیشقدرت  هامؤلفه

 ۰٫۲۵ عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی 

 ۰٫۵۳ رضایت مشتری

 ۰٫۵۱ عملکرد مالی

 
 .استباال متوسط  مقدار مطلوبدهنده نشان  بینیپیشمقدار قدرت  ۳ شکلبا توجه به 

 

                                                                                                                                      
۵ Blindfolding 

۲ Henseler et al 
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 𝑄۲مدل  بینیپیش: ضریب قدرت ۳ شکل

 

دهد گیری و ساختاری را مدنظر قرار میهر دو مدل اندازه ،۵برازش یشاخص نیکوی: GOFبرازش مدل  ییکوین
حکایت  مدلرود. مقدار بدست آمده از مطلوبیت کلی و به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل به کار می

 آورده شده است. 7که در جدول  دارد
یری گهای معادالت ساختاری است که پس از بررسی برازش بخش اندازهاین معیار مربوط به بخش کلی مدل

 ۲و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود، برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید که توسط تننهاوس و همکاران
را بعنوان مقادیر  ۳2/۰و  ۲۱/۰، ۰۵/۰ سه مقدارآنها شود. ول زیر محاسبه می( ابداع گردید و طبق فرم۲۰۰۱)

 کردند. ضعیف، متوسط و قوی معرفی
 

روایی همگرا√نیکوی برازش مدل  = × ۰/429√  = ضریب تعیین × ۰/579 = ۰/497 

 
 های کیفیت مدل ساختاریشاخص : 7 جدول

 نیکوی برازش ضریب تعیین اصالح شده ضریب تعیین روایی همگرا متغیرها

 - - ۰٫۱۳۸ فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی

۱۸7/۰ 

 ۰٫2۱7 ۰٫2۱۳ ۰٫۱2۲ عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی

 - - ۰٫۱۰۹ رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی

 ۰٫۱۵۱ ۰٫۱۲ ۰٫۱۵2 رضایت مشتری

 ۰٫۱۱7 ۰٫۱2۱ ۰٫۱۵2 عملکرد مالی

 

                                                                                                                                      
۵
 Goodness-of-fit GOF 

۲
 Tenenhaus et al 
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بین آنها، امتیاز هر یک محاسبه شده است.  تأثیرها از منظر برای افزایش شناخت عامل ۹ همچنین در جدول

ها همبستگی بیشتری وجود دارد. مانند همبستگی دهد بین برخی عاملها نشان میمیزان همبستگی بین عامل
 ی. شرکت یاجتماع تیمسئولبین رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی با عملکرد 

 
 میزان همبستگی بین آنهاماتریس تغییرات عامل ها و  : ۹ جدول

 
فرهنگ مسئولیت 

 اجتماعی شرکتی

عملکرد مسئولیت اجتماعی 
 شرکتی

رهبری مسئولیت اجتماعی 
 شرکتی

یت ارض
 مشتری

عملکرد 
 مالی

     ۱۹۲/۰ فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی

    2۰۲/۰ ۱2۲/۰ عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی

   ۱۱۱/۰ 72۵/۰ ۱۵۳/۰ عی شرکتیارهبری مسئولیت اجتم

  ۱2۲/۰ 2۲۳/۰ 7۲۵/۰ ۱۵۸/۰ مشتری ایترض

 ۱2۲/۰ 22۱/۰ 2۵7/۰ 7۲۲/۰ 2۰۸/۰ عملکرد مالی

 
پژوهش  گیریاندازههای با توجه به نتایجی که در جداول قسمت اعتباریابی مدل. یریگمدل اندازه یبندجمع

با استفاده از معیارهای پایایی و روایی  گیریاندازههای معلولی موجود در مدل و شود صحت روابط علیمالحظه می
های که مورد استفاده قرار گرفت اعتبار بسیار مختلف و متفاوت انجام و اطمینان حاصل شد که ابزار و پرسشنامه

ذکر این نکته ضروری است که تنها در صورتی روابط بخش  .با اهداف پژوهش داشت یخوب و ارتباط مناسب
وجه در حد قابل قبول باشند و با ت گیریاندازهروابط و مقادیر بخش مدل است که ار و قابل تفسیر ساختاری معناد

 .شودیمپرداخته قابل قبول هست به بررسی نتایج مدل ساختاری  گیریاندازه مربوط به مدل به این که نتایج

لحاظ علی مورد بررسی قرار ها به با استفاده از مدل ساختاری روابط بین سازه. پژوهش یمدل ساختار
بوطه های مستقل و وابسته با استفاده از ضریب مرگیرد. در واقع با در نظر گرفتن نتایج بررسی روابط بین سازهمی
زیر  ۱۰۰۰های تحقیق پرداخت. همچنین از آزمون بوت استراپ )با اثرات بین سازه یدارتوان به بررسی معنیمی

که در روش حداقل مربعات جزئی توصیه شده )اسفیدانی و  ۵نمونه( و برای اصالح خطا از تغییرات سطح سازه
ستفاده ا تعیین معناداری ضرایب مسیر و معناداری غیر مستقیم جهت تیبرای محاسبه مقادیر  و (۵۳۸۳محسنین، 

 شد.
 پژوهش  هاییهزمون فرضآ

 معناداری بر رضایت مشتری دارد. تأثیرفرضیه اول: عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی 

 معناداری بر عملکرد مالی دارد. تأثیرفرضیه دوم: رضایت مشتری 

 معناداری بر عملکرد مالی دارد. تأثیرفرضیه سوم: عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی 

 ارد.بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی د یمعنادار تأثیرفرضیه چهارم: رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی 

 دارد. بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی یمعنادار تأثیرفرضیه پنجم: فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی 
 یاجتماع یتاست، عملکرد مسئول یاننما ۸ که در جدول ،پژوهش ییرهامتغ یمارتباط مستق یساختار یلتحلدر 

منجر به  یرکتش یاجتماع یتعملکرد مسئول یشافزا یندارد. بنابرا یاثر مثبت و معنادار یمشتر یتبر رضا یشرکت
 .شودیم یمشتر یترضا فزایشا

 

 

                                                                                                                                      
۵ Construct Level Changes 
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 مدل ساختاری ارتباط مستقیم متغیرها .۸ جدول

 هافرضیه ردیف
 ضریب

 مسیر

 ضریب

 معناداری

ضریب 

 تعیین
 اندازه اثر

 سطح

 معناداری

فواصل اطمینان بوت 

 استراپ

۲٫۱٪ ۸7٫۱٪ 

۳H 
 ←عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی 

 رضایت مشتری
۰٫7۲۵ ۵۱٫2۱۱ ۰٫۱۲ - ۰٫۰۰۰۵ ۰٫2۳۵ ۰٫۹۲۵ 

۵H  ۳٫۹2۲ ۰٫۳ عملکرد مالی ←رضایت مشتری 

۰٫۱2۱ 

۰٫۰۸۸ ۰٫۰۰۰۵ ۰٫۵۲7 ۰٫۱۱۱ 

۱H 
 ←عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی 

 عملکرد مالی
۰٫۱۰2 7٫۹۸۹ ۰٫۲۹۲ ۰٫۰۰۰۵ ۰٫۳۸۱ ۰٫227 

۲H 
 ← رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی

 عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی 
۰٫2۳7 ۵۲٫۱۸۸ 

۰٫2۱۳ 

۰٫۸7 ۰٫۰۰۰۵ ۰٫۱۲۲ ۰٫7۲۸ 

۱H 
 ← مسئولیت اجتماعی شرکتیفرهنگ 

 عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی
۰٫۲۸۹ ۱٫۳۸۲ ۰٫۲۵۲ ۰٫۰۰۰۵ ۰٫۲۰2 ۰٫۱۰۸ 

 ( و عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی>β ،۹2/۳ =t ،۰۰۵/۰p =۳/۰همچنین رضایت مشتری بر عملکرد مالی )
بنابراین افزایش رضایت مشتری و ( اثر مثبت و معناداری دارد. >β ،۹۸/7 =t ،۰۰۵/۰p =۱۵/۰بر عملکرد مالی )

 شود.عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی منجر به افزایش عملکرد مالی می
، β ،۱۸/۵۲ =t =2۳7/۰همچنین رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی )

۰۰۵/۰p<( و فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی )۲۸۹/۰= β ،۳۸/۱ =t ،
۰۰۵/۰p< اثر مثبت و معناداری دارد. بنابراین افزایش رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد مسئولیت )

 شود.اجتماعی شرکتی منجر به افزایش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی می
است، عملکرد  یاننما ۵۰شد. همانطور که در جدول  یابیپژوهش ارز یرهایمتغ یمارتباط مستق یساختار یلتحل

 یاجتماع یتئولعملکرد مس یشافزا یندارد. بنابرا یاثر مثبت و معنادار یمشتر یتبر رضا یشرکت یاجتماع یتمسئول
 .شودیم یمشتر یترضا فزایشمنجر به ا یشرکت

 آورده شده است.  ۱یرها در شکل ارتباط متغ یمدل ساختار یینو تع یرمس یبرض
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 ضریب مسیر و تعیین مدل ساختاری ارتباط متغیرها .۱ شکل

 

 آورده شده است.  ۱یرها در شکل ارتباط متغ یمدل ساختار یمعنادار یبضر، لذا

 

 
 ضریب معناداری مدل ساختاری ارتباط متغیرها. ۱ شکل
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یانجی در قش مبر ن یدبا تاک یرهامتغ یرمستقیمارتباط غ ،یمدل ساختار یانجیو م یرمستقیمغ هاییهفرضبرای 

 .آورده شده است ۵۰ جدول

 تاکید بر نقش میانجی متغیرها با مدل ساختاری ارتباط غیرمستقیم  .۵۰ جدول

 ضریب غیرمستقیم مسیرهای غیر مستقیم و میانجی
ضریب 

 معناداری

سطح 

 معناداری

 اطمینانفواصل 

۲٫۱٪ ۸7٫۱٪ 

لیت عملکرد مسئو ←رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی 

 رضایت مشتری ←اجتماعی شرکتی 
۰٫۱۱۸ 7٫2۸۵ ۰٫۰۰۰۵ 

۰٫۳۱

۳ 
۰٫۱۹7 

عملکرد  ←فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی 

 رضایت مشتری ←مسئولیت اجتماعی شرکتی 
۰٫۲۵۱ ۱٫۱۱۱ ۰٫۰۰۰۵ 

۰٫۵۱

۵ 
۰٫۲۸2 

لیت عملکرد مسئو ←رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی 

 عملکرد مالی ←رضایت مشتری  ←اجتماعی شرکتی 
۰٫۵۳۹ ۳٫۱۱7 ۰٫۰۰۰۵ 

۰٫۰2

۲ 
۰٫۲۵7 

ری رضایت مشت ←عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی 

 عملکرد مالی ←
۰٫۲۵2 ۳٫7۳۱ ۰٫۰۰۰۵ 

۰٫۰۸

۱ 
۰٫۳۳۸ 

ولیت عملکرد مسئ ←فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی

 عملکرد مالی ←رضایت مشتری  ←اجتماعی شرکتی
۰٫۰2۱ ۲٫۹2۲ ۰٫۰۰۱ 

۰٫۰۲

2 
۰٫۵۵ 

ئولیت مس عملکرد ←رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی 

 عملکرد مالی ←اجتماعی شرکتی 
۰٫۳۲۳ 2٫۱۹۸ ۰٫۰۰۰۵ 

۰٫۲۱

۱ 
۰٫۱۳2 

ولیت عملکرد مسئ ←فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی

 عملکرد مالی ←اجتماعی شرکتی 
۰٫۵۱۵ ۱٫۱۱۲ ۰٫۰۰۰۵ ۰٫۵ ۰٫۲۲۱ 

 
  ارائه شده است. ۵۵ل در جدو پژوهشی اول تا پنجم هایهفرض یبندجمع

  جمع بندی فرضیه های پژوهش .۵۵ جدول

 فرضیه مستقیم ردیف
 هامجموع گروه

 رد تأیید میزان

۵ 
ر معناداری ب تأثیرفرضیه اول: عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی 

 رضایت مشتری دارد.
(7۲۵/۰= β ،2۱/۵۱ =t) ☒ ☐ 

 ☐ ☒ (β ،۹2/۳ =t =۳/۰ معناداری بر عملکرد مالی دارد. تأثیرفرضیه دوم: رضایت مشتری  ۲

۳ 
ر معناداری ب تأثیرفرضیه سوم: عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی 

 عملکرد مالی دارد.
(۱۵/۰= β ،۹۸/7 =t) ☒ ☐ 

۱ 
ر معناداری ب تأثیرفرضیه چهارم: رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی 

 عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی دارد.
(2۳7/۰= β ،۱۸/۵۲ =t) ☒ ☐ 

۱ 
بر  معناداری تأثیرفرضیه پنجم: فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی 

 عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی دارد.
(۲۸۹/۰= β ،۳۸/۱ =t) ☒ ☐ 

 
 پیشنهادهای و نتیجهگیر .۵

عملکرد  شیمنجر به افزا یشرکت یاجتماع یتمسئول یرهبر یشافزاهش حاضر، وهای پژبا توجه به تایید فرضیه
عملکرد  شیمنجر به افزا یشرکت یاجتماع یتفرهنگ مسئول یشفزااهمچنین . شودیم یشرکت یاجتماع یتمسئول
  یملکرد مالع یشمنجر به افزا یشرکت یاجتماع یتعملکرد مسئول یشافزا، شودیم یشرکت یاجتماع یتمسئول

 یترضا شیافزا، و شودیم یمشتر یترضا یشمنجر به افزا یشرکت یاجتماع یتعملکرد مسئول زایشاف، شودیم
ه ادبیات با توجه بهمچنین  .شودیم یعملکرد مال یشمنجر به افزا یشرکت یاجتماع ولیتو عملکرد مسئ یمشتر

ر زمینه عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی در صنعت هواپیمایی، بیشتر ارائه دهندگان دهای موفق پژوهشنظری و 
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گذاری مسئولیت اجتماعی شرکتی بر محیط زیست، محیط اجتماعی و تأثیرخدمات حمل و نقل هوایی، اخیرا از 

ماعی یت اجتاند که از طریق توجه به مسئولو بر این مهم واقفنموده تری کسب شرایط اقتصادی، آگاهی بیش
ت ها و شناخپژوهش، بسط مفهومی عامل این اهمیت لذاشرکتی قادر خواهند بود مزیت رقابتی کسب نمایند. 

زیت ی هواپیمایی است تا کسب مهاشرکتمسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد  تأثیراهمیت محوری آنها درباره 
نقش  ها به منظور ارتقای هرچه بیشترشرکتین ا. رقابتی از طریق توجه به مسئولیت اجتماعی شرکتی فراهم شود

 و های زیست محیطیهای مختلف مانند کاهش آلودگی هوا، آلودگیخود در عرصه مسئولیت اجتماعی، در زمینه
ا ه. این مهم نیازمند تدوین برنامهدارندتری را به عهده های اجتماعی بیشمسئولیت، افزایش بهداشت روانی جامعه

اهش ها بتوانند نه تنها سهم منفی خود را کایجاد تغییرات اساسی در استراتژی کالن و بخشی است تا این شرکتو 
 دهند بلکه نقش مهمی در رفاه و حفظ محیط زیست و منافع جامعه و عملکرد پایدار ایفا نمایند. 

رد مسئولیت اجتماعی شرکتی و نیز رضایت های فرهنگ، رهبری و عملکلعام، های پژوهشیافتهمطابق 
محسوب  یتبیین نسبتا  ،تواند برای چگونگی مسئولیت اجتماعی شرکتیهای هر یک از آنها میمشتری و شاخص

محوری آنها، از طریق مقایسه ضرایب پایایی ترکیبی  تأثیرهای اصلی با توجه به ها و شاخصشود. مهمترین عامل
 و نیز از طریق مقایسه بارعاملی جداول مربوط، به ترتیب اهمیت عبارتند از: هاسازه

 تأثیردرصد، از طریق رضایت مشتری بر عملکرد مالی ۰٫۹۹۸با « عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی»عامل  
ت رکش»شاخص تعریف شده است که مهمترین شاخص آن، مربوط به این دیدگاه است که  ۵۱دارد. برای این عامل 

 «.ات بالیای طبیعی اقدامات موثری انجام داده استتأثیربرای رفع 
درصد، از طریق عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی،  ۰٫۹7۵نیز با « رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی»عامل 

شاخص، مربوط به این دیدگاه است که رهبری  ۵2دارد. مهمترین شاخص این عامل، از بین  تأثیربر عملکرد مالی 

 .کندمیئولیت اجتماعی، کارکنان را برای بازیافت تجهیزات استفاده شده، تشویق مس
دارد. مهمترین شاخص این عامل از  تأثیردرصد بر عملکرد مالی شرکت ۰٫۹۲۹نیز با « رضایت مشتری»عامل 

ضمین ت های سازگار با محیط زیست راشاخص، مربوط به این دیدگاه است که شرکت استفاده از فناوری ۵۱بین 
و  یشرکت یاجتماع یتعملکرد مسئول ینفقط در رابطه برضایت مشتری کننده  یلتعد یر، متغهمچنین .کندمی

 (ی و فرهنگی )رهبرشرکت یاجتماع یتمسئول هاییتقابل یکردهایروخوب  یاجرابنابراین  .دارد تأثیرعملکرد مالی 

  .دشومسئولیت اجتماعی شرکتی  یشتواند منجر به افزایم

عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی، بر  درصد از طریق ۰٫722با « فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی»عامل 
برخی کارکنان با وجود آموزش آنالین و »دارد. مهمترین شاخص این عامل عبارت است از  تأثیرعملکرد مالی 

( شاخص، اهمیت و معناداری 7ن تعداد )این شاخص از بی« کنندویدئو، راهنمایی فردی ایمنی را به مشتریان ارائه می
 بیشتر داشته است.   

ست ا مطابقت دارد و موید آن[ 2۲] ۲ژو و همکاران و [۱۲] ۵با نتایج پژوهش وو و همکاران مذکورهای یافته
 أثیرتهای آن مسئولیت اجتماعی شرکتی و شاخصبر های آن، که رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی و شاخص

ته های دارد که در یاف تأثیرمثبت دارد. همچنین مسئولیت اجتماعی شرکتی به میزان زیادی بر رضایت مشتری 
( ۲۰۵۵) ۱یکربابومطالعه  یهایافته ، تایید شده است.[۱] و نیز مطالعات گالبریث [۱۲] ۳پژوهش وانگ و همکاران

همچنین [. ۵رابطه وجود دارد ] هاشرکتبا عملکرد  یشرکت یاجتماع یتمسئولهای یتقابل ینب دهدینشان م یزن

                                                                                                                                      
1
 Wu et al.  

2
 Zhu et al.  

3
 Vang et al. 

۱ Abu Bakar 
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(، QWL) یکار یزندگ یفیت( ، کCSR) یشرکت یاجتماع یتانواع مسئول ینوابط ب( ر۲۰۲۰و همکارانش ) ۵کیم

 یشآزما ی( براSEM) اختاریمعادالت س یسازاز مدلنموده و  یرا بررس یشغل یتو سطوح موقع یشغل یترضا
بر  یمثبت أثیرتدرک شده از کارکنان هتل  یشرکت یاجتماع یتمسئولداد نشان  یجنتا کردند.روابط در مدل استفاده 

یم و . مطالعه کشودمی یشغل یتارد که منجر به رضاآنان د یکار یزندگ یفیتو رشد آنها در ک یاساس یازهاین
در  یریتیدکنان سطح مکار یندر ب یکار یزندگ یفیتک ی برشرکت یاجتماع یتمسئول اثراتهمکارانش نشان داد 

 . استتر یقو ایینبا کارکنان سطح پ یسهمقا
توجه به مسئولیت اجتماعی شرکتی و تالش در جهت رعایت نیز نشان داد  [،۲۰همکارانش ]سرهان و  پژوهش

گذار است و به افزایش رضایت مشتری و خرید تأثیرهای هواپیمایی بسیار بر وجهه شرکتخطوط هوایی آن در 
باالتر باشد. همچنین مشابه خطوط هوایی شود حتی اگر قیمت بلیط این منجر میخطوط هوایی مجدد او از این 

های مطالعه فوق بین رهبری و فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی و یافته
ت مثبت و معناداری وجود دارد و عملکرد مسئولی تأثیربر نقش میانجی رضایت مشتری آن بر عملکرد مالی  تأثیر

 [. ۵7]( است FP( و عملکرد مالی )CSمستقیم بر رضایت شغلی ) تأثیر( دارای CSRPاجتماعی شرکتی )
اس سا بین آنها و امتیاز هر یک نسبت به دیگری است. بر تأثیرها از منظر سهم دیگر پژوهش، شناخت عامل

تی با رهبری مسئولیت اجتماعی شرک»های این پژوهش، بیشترین میزان همبستگی به ترتیب بین عامل یافته
ا عملکرد مالی و نیز رضایت مشتری ب»است. همچنین میزان همبستگی « عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی

تگی است. کمترین میزان همبس ها برخوردارنسبت به سایر عامل ی، از میزان بیشتر«عملکرد مسئولیت اجتماعی
به سایر  است که نسبت« رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی با فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی»بین عامل 

 درباره مسئولیت انجام شده هایها از امتیاز کمتری برخوردار است. لذا این واقعیت که مطالعات و پژوهشعامل

شرکتی،  اجتماعی مسئولیت و الزامات تمام آنان برای استقرار اصولاه با همه توجه و کشور اجتماعی شرکتی در

 است.  نگرفته قرار دولتی و کارگزاران گذاران، مدیرانسیاست به شایستگی مورد توجه هنوز
 هامبتنی بر یافتهکاربردی و پیشنهادهای 

با تاکید بر فرضیه اول که افزایش رهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی منجر به افزایش عملکرد مسئولیت 
های های هواپیمایی از طریق شناسایی میزان همسویی قابلیتشود شرکتاجتماعی شرکتی شده است، پیشنهاد می

یره ارزش های زنجنامشهود قابلیت های استراتژیک آنان با استراتژی کالن شرکت، و توجه به منابعرهبری و نقش
ای تهیه و ابالغ گردد که به روشنی کارکنان را به چنین بیانیهها، عملکرد شرکت را افزایش دهند. همآن تأثیرو 

مانند  ،درک و انجام رفتارهای اخالقی و مشارکت در افزایش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی تشویق نماید
نین افزایش قدرت خرید ملک و ... برای چه فرهنگ تعاون و همعندوق در جهت اشاتعاونی کارمندان ص یاحیا»

 «.های آموزشی کارکنان برای ایجاد تعادل بیشتر بین کار و زندگیبرگزاری دوره»و « همکاران
با تاکید بر فرضیه دوم مبنی بر اینکه افزایش فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکتی منجر به افزایش عملکرد 

ارزیابی از منابع ناملموس فرهنگ و مجموعه معانی،  شودمیاجتماعی شرکتی شده است، پیشنهاد  مسئولیت
های شرکت از جمله میزان دلبستگی به تصویر و شهرت شرکت و ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب اعتقادات و ارزش

ام کار داوطلبانه کارکنان در ماه های بنیادی از جمله پیشنهاد یک روز انجنهادینه کردن ارزش»ید. مانند آعمل ه ب
پذیرش و سازگاری کارکنان با فرهنگ سازمانی و جامعه »، «و صرف هزینه آن در یک موضوع اجتماعی خاص

همکاری در برگزاری »، و «های هواپیمایی در کشورپذیری و پیروی از قوانین و اخالقیات سرآمد سایر شرکت

                                                                                                                                      
۵ Kim et al. 
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اشت مفاخر ادبی، فرهنگی و هنری و همچنین کمک به انتشار های فرهنگی و هنری به منظور بزرگدنشست

 «.نشریات فرهنگی

با تاکید بر فرضیه سوم مبنی بر اینکه افزایش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی منجر به افزایش عملکرد 
حاضر  یطها و در محیط و شراشود از آنجا که نیاز قوی به ارتقای عملکرد مالی در شرکتمالی است، پیشنهاد می

های محیطی و های پایدار از نظر ابعاد اجتماعی و زیست محیطی و توجه به فرصترو، با شیوهوجود دارد، ازاین
تر بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی در محوریت کسب وکار اجتماعی موجود، ارتباط بیش

 شرکت قرار گیرد. 

با تاکید بر فرضیه چهارم مبنی بر اینکه افزایش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی منجر به افزایش رضایت  
شود تحقیقات بیشتری به منظور تعیین و درک مسئولیت اجتماعی شرکتی و عناصر ، پیشنهاد میمی شودمشتری 

فعالیت  برای یجام شود تا درک بهتراساسی آن شامل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی از دیدگاه مدیریتی، ان
ای رو، ضروری است به جکسب و کار شرکتی و ارتقاء فرهنگ به منظور افزایش رضایت مشتری فراهم شود. ازاین

دادن قواعد و مقررات از پیش تعیین شدة سازمانی و بدون توجه به نظر کارکنان، از مشارکت کارکنان استفاده  قرار
ها را آنها ،گیریمشارکتی در سازمان و با درگیرکردن هرچه بیشتر کارکنان در تصمیمشود تا با ایجاد فرهنگ 

 توانمندتر ساخت. 

با تاکید بر فرضیه پنجم مبنی بر اینکه افزایش رضایت مشتری و عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی منجر به 
هایی که در افزایش یا استراتژی هاها و سیاستمشیشود اهمیت خطافزایش عملکرد مالی است، پیشنهاد می

های پایداری شرکت تاکید شود، به طوری که نتایج اند، در گزارش فعالیتتری داشتهبیش تأثیررضایت مشتریان 
ی تسهیالت گرفته شود. مانند اعطا کارقابل سنجشی بتواند به منظور ارتقاء عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی به

بهداشت روانی جامعه و ... پیشنهاداتی با  های زیست محیطی،لودگی هوا، آلودگیهایی که در کاهش آبه طرح

عرفه ها برای کاهش تدر ارزیابی طرح« حفظ محیط زیست»دهند و در نظر گرفتن مولفه فناوری پیشرفته ارائه می
هایی که به بنیادها های مستقیم، شرکتقانون مالیات ۵7۲ها. در کشور ما بر اساس ماده نامهتسهیالت یا ضمانت

عفو  %۲۰و موسساتی که در این قانون ذکر شده در راستای مسئولیت اجتماعی خود کمک مالی کنند، مشمول 
داخلی، طرح یوزپلنگ ایرانی روی هواپیمای معراج یکی از خطوط هوایی مالیاتی خواهند شد. دراین راستا در 

ها در وزه محیط زیست است. درج تبلیغات برخی از خیریههای بارز پرداختن به مسئولیت اجتماعی در حنمونه
های پروازی ایران ایر و ماهان نیز از دیگر اقدامات ارزشمند در این مسیر بوده است. بدون شک یکی از مجله

هاست. اما نکته مهم آن است که ها توسط شرکتای مناسب این فعالیترویکردهای مهم در این راه، بازتاب رسانه

 ای آن صورت گیرد.ت در امور اجتماعی به شیوه صحیح و بر اساس اصول حرفهمشارک

کرد ولیت اجتماعی شرکتی و در نتیجه افزایش عملئرهبری مس تأثیربرای افزایش ، پیشنهادهای کاربردیسایر 
تر و برای مشارکت بیش است.های هواپیمایی های الزم در شرکتانواع بیانیهصدور ولیت اجتماعی شرکتی، ئمس

نین چه فرهنگ تعاون و همعصندوق تعاونی کارکنان و اشا یاحیا»اقداماتی مانند رفتار اخالقی کارکنان گسترش 
 ت.اس« های آموزشی کارکنان برای هدف تعادل بیشتر بین کار و زندگیافزایش قدرت خرید و برگزاری دوره

ایرانی که برگرفته از نظام کالن اعتقادی مبتنی بر دستورات های توجه به چارچوب ارزشی و اعتقادی سازمان

د، دهدین اسالم است و با تاکید بر اینکه دین اسالم اصالت فرد و اصالت جامعه را توامان مورد توجه قرار می
 های اسالمی، برای انسجام و بینش وحدت بخش درباره مسئولیت مدیران در برابربر اساس آموزه شودمیپیشنهاد 

های حقوق کارکنان و افراد جامعه، رهبران تالش و اقدامات الزم را انجام دهند. این رهبران باید بر مبنای ارزش
تری های مختلف زیست محیطی، فرهنگی و اخالقی از بینش وسیعاصیل اخالقی، برای مسائل سازمانی در زمینه

، درستکاری داریرفتار و کردار خود به صداقت، امانت های رهبری، و با پایبندیبرخوردار باشند و با کسب شایستگی



 ۵۱۰۵ـ پاییز   ۱۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۳۵۰

 

 قرار دهند و خود را به عنوان یک الگوی تأثیرو احترام به جایگاه واالی انسان در نظام هستی، سایرین را نیز تحت 

 اخالقی شایسته به کارکنان بشناسانند.

های هواپیمایی از سوی شرکتخصوص با توجه به اهمیت موضوع راهکارهای کاهش آلودگی محیط زیستی به
 تأثیر و آالیندگی صوتی میزان کاهش و توجه به  پیشنهادهایی که باید از طریق رهبری سازمان و مدیران برای

 مستهلک شده با هواپیماهای افراد، مورد توجه قرارگیرد، برخی راهکارها عبارتند از: تالش برای جایگزینی بر آن

ری ایجاد کمتتر، آلودگی هوا و آلودگی صوتی ه سبب موتورهای جدید و باکیفیتساخت جدیدتر که ب هواپیماهای
مناطق  از پرواز،  مسیر های مالی با هدف تشویق برای خلبانانی که با تغییر. همچنین در نظر گرفتن پاداشکنندمی

 ایجاد کنند. بیشتری فاصله صوتی آلودگی به مسکونی حساس
ر ساخته تها و مواردی که با استفاده از مواد سبکجایگزینی نمونهیا واپیما هفرسوده سازی ترمزهای جایگزین

هواپیما قرار مخزن شدند و کاستن از حجم سوختی که همواره بیش از حد نیاز و صرفا برای مواقع ضروری در 
 یران و عدم امکانها در اگیرد. هرچند با توجه به محدود بودن تعداد این راهکارهای پیشنهادی بدلیل محدودیتمی

تر و همچنین های موجود، باید راهکارهای سادهجایگزین کردن آنها با فروند هواپیمای جدید بدلیل تحریم
 برای کاهش آلودگی در این صنعت حمل و نقل توصیه شود مانند کاهش وزن هواپیما، زیرا برای یترکاربردی

شود. به همین دلیل است که کاهش وزن  کاسته پیماهوا وزن حد الزم و ممکن از تا باید سوخت مصرف کاهش
 های هواپیمایی در تالش هستند تااین راستا شرکت های هواپیمایی اهمیت فراوانی دارد. درتجهیزات برای شرکت

درپروازهای دوربرد، مصرف سوخت را کاهش و در نتیجه بازدهی پرواز  با کاهش وزن تجهیزات کیترینگ، به ویژه
دهند تا آلودگی هوا نیز کاهش یابد. شرکت هواپیمایی تامسون ایرویز در بریتانیا با استفاده از ظروف را افزایش 

هر  جویی کرده که با این ایده از وزن تجهیزات کیترینگجدید پذیرایی، فضایی برابر با سه و نیم چرخ دستی صرفه
تن دی اکسید کربن در سال  ۵7۰۰ش کیلوگرم کاسته شد که معادل کاه ۵7۱این شرکت  7۱7 فروند بویینگ

 در های اخیر خودگیریاروپایی هستند که در تصمیم هواپیمایی هایشرکت از برخی است. از تمهیدات دیگر،

 پرواز طول در غذا حمل به دهند و نیازیمی انجام فرودگاه در ترمینال را پذیرایی ساعت،تر از یککم پروازهایی

 برای را فرودگاه در خاصی مکان توانمی منظور این کاسته خواهد شد. برای نیز اندارانمهم تعداد نخواهد بود و از

 هواپیما در معموال که را پذیرایی پرواز، بسته کارت دریافت و ارائه بلیط هنگامبه مسافران گرفت یا نظر در پذیرایی

پیشنهاد دیگر برای کاهش وزن در هواپیماهای ایرانی، با توجه به ممنوعیت  .نمایند شود، دریافت م داده آنها به
 تعداد گرفتن درنظر با که کرد خارج هاصندلی دسته توان ظروف مخصوص را از محل می دخانیات در هواپیما،

هواپیمایی راهکارهای های بیشتر شرکت. بود خواهد توجه قابل آن های در نظرگرفته شده، تأثیرمسافت و هواپیماها
بندی جدید جداسازی زباله آلومینیومی و پالستیک در حین اند که شامل بستهزیست محیطی خوبی را به کارگرفته

که از لحاظ راهکارهای زیست محیطی در رده نخست کشور پیشرفته تا در هواپیمایی دلموفق . شرکت شودمیپرواز 
ا از کاغذهای بازیافت تهیه کرده است. موکت و کف پوش هواپیماهای حین پرواز ر قرار دارد فهرست غذاهای در

ازیافتی های بشود. این شرکت هواپیمایی درنظر دارد تا در پروازها، غذا و نوشیدنی را در ظرفاین شرکت بازیافت می
را  ... وزنامه وهای پالستیکی، لیوان و رهای نوشابه آلمینیومی، بطریاز محصوالت ذرت ارایه دهد و تمامی قوطی

ی پرواز همچنین شرکت هواپیمایی ویرجین آتالنتیک که مدیریت زباله را جزو وظایف مهم خدمه .بازیافت کند

کنند تا پس از آسیاب شدن برای ساخت از مواد بازیافت های پالستیکی را جدا میقرارداده است. مهمانداران لیوان
 طراحی شود. 

ماعی شرکتی، ولیت اجتئلیت اجتماعی شرکتی و در نتیجه افزایش عملکرد مسفرهنگ مسئو تأثیربرای افزایش 
نه »های بنیادی مانند: اقداماتی جهت نهادینه کردن ارزش شودمیپیشنهاد  پیشنهاد یک روز انجام کار داوطلبا

 گیهای فرهنهمکاری در برگزاری نشست»یا « کارکنان در ماه و صرف هزینه آن در یک موضوع اجتماعی خاص
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مورد  «و هنری به منظور بزرگداشت مفاخر ادبی، فرهنگی و هنری و همچنین کمک به انتشار نشریات فرهنگی

برای هدایت کارکنان و درک رفتارهای اخالقی و مشارکت در ایجاد  شودپیشنهاد می . همچنین،توجه قرار گیرد
مشارکتی، آنان  فرهنگ کارکنان، ضمن ایجاد گردد و برای توانمندتر شدن ابالغ ایفرهنگ سازمانی مطلوب بیانیه

 رقابت در زمینه فرهنگ غنی سازمانی دست یافت.  ها مشارکت بیشتر داد تا به مزیتگیریرا در تصمیم
 ارتقاء و مثبت و معنی دار بین فرهنگ مسئولیت اجتماعی مدیران تأثیرهای پژوهش بر یافته اینکه به توجه با

ها یا ها، شاخصهای علمی درباره عاملشود جدیدترین یافتهاکید دارد، پیشنهاد میت اجتماعی شرکتی مسئولیت
تا اشتراک  گیرد اختیار اعضای سازمان از جمله مدیران قرار های متنوع درهای این حوزه از طریق روشچالش

اجتماعی شرکتی  ها را برای عمل بر اساس مسئولیتها و پاداشدانش تحقق یابد و در این راستا نظام مشوق
 .بازنگری کنند

شود، پیشنهاد ولیت اجتماعی شرکتی که منجر به افزایش رضایت مشتری میئعملکرد مس تأثیربرای افزایش 
شود به جای قراردادن قواعد و مقررات از پیش تعیین شدة سازمانی و بدون توجه به نظر کارکنان، از مشارکت می

استفاده شود تا با ایجاد فرهنگ مشارکتی در سازمان و با درگیرکردن هر چه  کارکنان به طور کاربردی و کارآمدتر
ها، مانند فراخوان آنان به جلسات و شنیدن نظرات و نیز دریافت پیشنهادها مانند بیشتر کارکنان در تصمیم گیری

ل شود. صنصب صندوق...، رضایت بیشتر و افزایش کیفیت خدمات و در نتیجه افزایش رضایت مشتری نیز حا
 بودن مداری الزم است رضایت مشتری از طریق تعامالت شایسته و شفافهمچنین برای تحقق اصل مشتری

 مدیران را فراهم نماید.  اقدامات مدیریتی افزایش یابد و اعتماد بیشتر به

ه طور کلی ران، مشتریان و باشود به سهامدعملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی، پیشنهاد می تأثیربرای افزایش 
ات عملکرد اجتماعی شرکت، آگاهی الزم و کافی داده شود تا با تقویت ذهنیت مثبت، تأثیرنفعان نسبت به ذی

مثبت و  تأثیربه های دیگر در مقایسه با فرضیه .ها و در نتیجه افزایش عملکرد مالی ممکن شودکاهش هزینه

 اجتماعی کمتر پرداخته شده است. عملکرد مالی در عملکرد  ادارمعن

 گردد،یمبرای افزایش رضایت مشتری و عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی که منجر به افزایش عملکرد مالی 
، زیست محیطیهای های کاهش آلودگی هوا، آلودگیاقداماتی مانند اعطای تسهیالت برای طرح شودمیپیشنهاد 

یی هاشرکتهای مستقیم، قانون مالیات ۵7۲گیرد. همچنین بر اساس ماده مورد توجه قرار  بهداشت روانی جامعه
و مالیاتی فدرصدی ع که به بنیادها و موسساتی که در راستای مسئولیت اجتماعی خود کمک مالی کنند، مشمول

تن داخهای بارز پرهواپیمای معراج یکی از نمونهبرای داخلی، طرح یوزپلنگ ایرانی خطوط هوایی خواهند شد. در 
ایر و های پرواز ایرانها در مجلهبه مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست است. درج تبلیغات برخی از خیریه

 .موثر باشد یشرکت یاجتماع هاییتمسئول در تواندکه می است یماهان نیز از دیگر اقدامات

های اجتماعی شرکتی مشارکت مسئولیتهای قومی و نژادی( که در های در حاشیه )زنان، اقلیتبرای گروه
 موفق دارند، فرصتهای ارتقای شغلی را فراهم نمایند.

به خصوص  ( وساعات کار و یابد که شرایط کاری مناسب )دستمزدعملکرد مسئولیت شرکتی زمانی افزایش می
ا یالت رفاهی مانند سفرها یشود تسهتعادل بین کار و زندگی کارکنان فراهم شده باشد. از این رو پیشنهاد می

های ارتقای شغلی و ریزی شود. همچنین از طریق آموزش، فرصتهای کارکنان برنامهاردوهای تفریحی با خانواده

های جدید در همه سطوح، با هدف های شغلی فراهم شود. همچنین آموزشتوسعه مسیر شغلی و توسعه مهارت
 اجتماعی شرکتی توجه خاص شود.بهبود کیفیت اقدامات در راستای مسئولیت 

 هاپیشنهاد برای تحقیقات آینده و محدودیت

 تواند درسازی آن، میآزمون مدل مفهومی پژوهش حاضر به منظور افزایش اعتبار و اطمینان مدل و نیز غنی
تمرکز ت محیط زیسبر شرکتی اغلب مسئولیت اجتماعی در حوزه از آنجا که همچنین  ایع نیز آزمون شود.دیگر صن
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شود، اهمیت دارد، لذا این موضوع که چه نوع سوختی و برای کاهش این سوخت چه اقداماتی انجام  و شود،می

 ماید،فراهم نها این شرکت برایبحث و تحلیل مسائل زیست محیطی در خطوط هوایی می تواند مزایای رقابتی 
طراحی مسیر ارتقای شغلی با هدف احساس ارزشمندی ها و یا مانند تدوین استراتژی فرصت هایییا اجرای پژوهش

اشته ارزشمندی د یدستاوردهاتواند می یماییهواپ هایشرکتی عملکرد باال یبرا و رضایت کارکنان و مشتریان.
 باشد.

انجام شده است که محدودیت  ۵۱۰۰-۵۳۸۸های سال مانتاین مطالعه بر اساس مبانی نظری، شرایط و گف
مطالعات آینده شامل پژوهش طولی و تطبیقی برای ایجاد یک رابطه  شودمییج دارد. پیشنهاد هایی در تعمیم نتا

تری درباره ماهیت این رابطه تا بینش عمیقشود شهر بزرگ بررسی چند های شرکتنیز و  باشدعلت و معلولی 
کووید  دوره افزایش بیماریها به علت دادهآوری زمانی جمع یهاد. همچنین در این مطالعه، محدودیتنمایفراهم 

باشد. همچنین داشته متفاوتی نتایج متفاوت،  شرایط و های دیگرامکان دارد نتایج تحقیق در زمانوجود داشته و  ۵۸
از ها، نمونهدیگر های هواپیمایی بود و امکان دارد با انتخاب ماری این پژوهش مدیران و معاونان شرکتآجامعه 

 دست آید. جامعه آماری متفاوت، نتایج متمایزی به
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