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 چکیده

ابتقدا اباقاد   منظور تحقق  ایقه هقدف      به. ت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران استثر بر مسئولیؤطراحی مدل عوامل مهدف مقالة حاضر 
برداری و تحلیل  ای و فیش مطالاات کتابخانه ،  مصاحبهاز طریدر شرکت ملی نفت ایران آن  مفهوم مسئولیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر

اباقاد  تقریه     مهقم ا به موضوع تحقیق  نفر از خبرگان آشن 13گیری از نظرهای  و بهره روش دلفی کارگیری سپس  با به. شد تم  استخراج
و  جقدول مورگقان   براساسپس از تاییه حجم نمونه   باد ةدر مرحل. شدشناسایی  نفت در شرکت آن ثر برؤعوامل ممسئولیت اجتماعی و 

شقده در   انتخاب شدند و ابااد و عوامل شناسایی شرکت نفت ایران نفر از کارشناسان ارشد و مدیران 911گیری تصادفی ساده   روش نمونه
عوامقل   در نهایقت  مقدل  . وتحلیل شد سازی ماادالت ساختاری تجزیه ها با روش مدل داده. ها قرار گرفت ای در اختیار آن قالب پرسشنامه

 -شامل پاسخگویی  رعایت اصول اخالقی)متغیر  در دو بخش ابااد مسئولیت اجتماعی  21مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت نفت شامل 
شامل آگاهی و باور مدیران ارشد  آمقوزش  دانقش    )و نیز عوامل مؤثر بر آن ( نفاان شده  شفافیت  حفظ منافع ذی اجتماعی  قوانیه تدویه

 .طراحی شد( بت  حفظ محیط زیست  کنترل و ارتباطاتتوجه به رقا
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 مقدمه

 مشثتریان  و رجثو   شثود اربثا     مثي  باعث   کشور دولتي هاي سازمان در غيراخالقي رفتارهاي رواج

 ارت ثا  داد   نظثا   ةمجموعث  بثه  اًدر کشثور، غال ث   نارضایتي این و شوند ناراضي سرعت به ها سازمان

  شثناخته  غيراخالقثي  رفتارهثاي  بثه  کشور مختلف هاي و دستگا  ها سازمان در افرادي یا فرد .شود مي

 شثود  مثي  عمثومي  افکثار  نثدد  در آن کليثت  تضثييف  و نظثا   بثه  مثرد   شثدن  بدبين موجب و شد 

 بثراي  مناسث ي  بسترساز سالم اداري نظا  و دولتي هاي سازمان ع،واق در .(٣٣ص ،٩٧٣١ شکراللهي،)

 تحقث  توسثيه   در مهمثي  مثانع  ناسثالم  دولتثي  هاي سازمان نحو همين به. بود خواهند کشور ةتوسي

 و جاميه به سنگيني اضافي هاي هدینه و ناسالم غيراخالقي رفتارهاي و اعمال گفت توان مي .باشند  مي

هثا،  هاي شرکت دارایي از دالر لياردمي ٠٥٥ به نددیکاي  رقم ساالنهاین هدینه  کند، مي تحميل دولت

 (.١٩ ص، ٩٧٣1 نجاري،)شود  شامل مي را حقيقي افراد و ها سازمان

 در کثه سثازمان   است قانوني الدامات حداقل چارچو  از رفتنرفرات سازمان، سئوليت اجتماعيم

 بثه  رویکثردي متيثالي   هثا،  شثرکت  اجتمثاعي  واقع، مسثئوليت  در(. Lim, 2012, p.68)دارد  قرار آن

 اصثلي  هثد   و دهد  مي قرار توجه را مورد جاميه بر سازمان یک اجتماعي تأثير که است وکار کسب

 اسثت  یکثدیگر  با همکاري براي داوطل ان و خصوصي دولتي، از اعمها  بخش همة آوردن گردهم، آن

(Gjolberg, 2009, p.605.) در جهثان،  هثا   اخير توجه به مسثئوليت اجتمثاعي شثرکت   هاي  در سال

توجهي به اهميت  بي ،توجهي و در مواردي ازپيش افدایش یافته و این امر تا حدودي ميلول کم بيش

 ،طور کل هب .(5٠ص، ٩٧1٣خليلي، ) سراسر جهان استهاي  و نقش مسئوليت اجتماعي در شرکت

اقتصثادي  هاي  شود که صاح ان سرمایه و بنگا  مي گفتههایي  فياليت ةوعمسئوليت اجتماعي به مجم

 ،٩٧11 بيگثي،  نجثف )دهنثد   مثي  ثر و مفيد در جاميثه انجثا   ؤعنوان عضو م به صورت داوطل انه، به

 .(٣1ص

در ایران به صثورت جثدي بثراي    ها  هر چند مفهو  امروزي و نوین مسئوليت اجتماعي شرکت

 مانندایراني صرفاً در قالب مفاهيمي هاي  ، این مفهو  براي شرکتستمطرح نشد  ابرخي مسئوالن 

بثه صثورت    جد آنخيریه و هاي  نقش پدرساالري صاح ان سرمایه، کمک الحسنه، وقف، وا  قرض

وجثود  . اخالقثي و عرفثي از گتشثته وجثود داشثته اسثت      هثاي   ارزش ةفردي و شخصي و بر پای
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ها ليتر نفت خا  بثه دریاهثا بثر اثثر حثوادل مختلثف        ليونمي ورودگتشته، هاي  در سالها  آلودگي

زميني، دریایي و هثوایي بثه    ةصدها هدار ليتر زایدات نفتي ناشي از تردد وسایل نقلي ةتخلي دریایي،

هاي ناشي از فياليت صدها پاالیشگا  و مراکد صنيتي وابسته، حجثم عظثيم    محيط زیست، آلودگي

اي بثه مثواد نفتثي     محيطي که بثه گونثه   هاي زیست ر آلودگيهاي صنایع و عوامل متيدد دیگ  آپس

جهثاني، کثه ضثرورت پثرداختن بثه محثيط        ةعالمت هشداري است به وسيت دهکد گردد،  ميباز

، ٩٧1٣، نثااد پثاریدي    ن اایر) نمایاند  مي د و گرید از آن را ناممکنکن مي پيش روشنزا زیست را بيش

  .(٩٣1ص

ست که مفهو  مسئوليت اجتماعي با توجه به م اح  ا بر آنسو سيي  در پاوهش حاضر از یک

با توجه به اهميت ایثن موضثو  در صثنيت نفثت،      ،روز در این حوز  ت يين شد  و از سوي دیگر

بررسثي شثود و بثه ایثن     ثر بر مسئوليت اجتماعي در شرکت ملثي نفثت ایثران    ؤعوامل م ترین مهم

 ؟ها چگونه است وليت اجتماعي شرکتپرسش پاسخ داد  شود که مدل عوامل مؤثر بر مسئ
 

 و پیشینة تحقیقنظری مبانی 

 . بیان شده است 1 جدولدربارة مسئولیت اجتماعی در مطرح و رایج  های ریفتعاز برخي 
 

  رایج مسئولیت اجتماعی های عریفای از برخی ت خالصه .1جدول ادامة 
 منبع تعریف مسئولیت اجتماعی

هاي  هاي اجتماعي و فردي، ارزش رعایت همة اصول اخالقي، ارزش

 ها در عين موفقيت تجاري  نفع شرکت هاي ذي محيطي و منافع گرو  زیست
 52، ص٩٧١5پورخویي، 

نفع خارجي اعم از مشتریان،  هاي ذي الدا  به پاسخگویي و ارضاي توقيات گرو 

هاي  زیست، با حفظ منافع گرو کنندگان، پاسداران محيط  کنندگان، توزیع تأمين

  داخلي اعم از مالکان یا سهامداران و کارکنان نفع ذي

 ٩٣، ص٩٧١5اميني، 

هاي خصوصي باید در  اي است که شرکت ها، وظيفهمسئوليت اجتماعي سازمان

یيني عالو  بر اینکه براي سودآوري خود . ق ال جاميه از خود نشان دهند

توجه به کيفيت . کنند  سالمت جاميه نيد فکر ميکنند، به   ریدي مي برنامه

کردن و احترا   محصوالت و خدمات توليدي، حفظ محيط زیست، اخالقي عمل

  .به حقوق جاميه و جد آن بخشي از این تيهد است

Smith, 2006, p.15 
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  رایج مسئولیت اجتماعی های عریفای از برخی ت خالصه .1جدول ادامة 
 منبع تعریف مسئولیت اجتماعی

، منشوري اخالقي و تمریني پتیري اجتماعي دستوراليملي براي کنترل مسئوليت

خدمات توسط سازمان و انتخا  صحيح  صریح در زمينة عرضةبراي اظهار نظر 

، پاسخگویي در نهایتگتاري اخالقي روي م اح  سازمان است و  و سرمایه

ها و  خواسته براي تحق عمل و اقثثدا   براياجتماعي به توان و ظرفيت سازمان 

 .کند ميانتظارات جاميه اشار  

Ocler, 2009, p.23 

نفيان  ه طریقي است که هم منافع خود و هم منافع ذيالدا  سازمان به عمل ب

 .خود را تأمين کند
Fisher, 2004, p.391 

نفيان خود را تأمين  اي از اقدامات سازمان که به نحو مث تي منافع ذي مجموعه

 . نفيان نشود کند و موجب نقض منافع سایر ذي
Strike, 2006, p.850 

 .است 5موضو  پاوهش حاضر به شرح جدول  گرفته در حوزة هاي انجا  برخي پاوهش
 

 گرفته در حوزة مسئولیت اجتماعی های انجام برخی پژوهش. 2جدول 

 منبع متغیرهای مورد بررسی ردیف

٩ 

عملکرد مالي مؤسسه، سالمت محيط اقتصادي، رقابت، بيانية مقررات قوي و مورد حمایت، 

هاي خصوصي و مستقل مثل  سيستم و صنيت با سازماندهي مناسب، ميدان نظارت سازمان

NGO نفيان ها و ميدان ارت ا  شرکت با ذي 

Campbell 
(2007) 

5 
وضييت مييشتي، اقتصادي و اجتماعي اندازة سازمان، نو  مالکيت، نو  محصول شرکت، 

 .اي که فياليت شرکت در آن قرار دارد منطقه

Liangrong Zu 
and Lina Song 

(2008) 

٧ 

بودن قوانين ، بيانية قوي مورد  عملکرد مالي، اندازة سازمان، ميدان رقابت، ميدان مدون

هاي کارگري و مکتب   اتحادیهحمایت، ميدان توجه به حقوق سهامداران، ميدان ارت ا  با 

 مدیریتي حاکم بر شرکت

Hsiang et al., 
2005, p.119 

2 
هاي موجود براي نظارت بر  ، دولت و کنترل(ها سازماني، جوامع قانوني و رسانه)نفيان  ذي

 هاي مؤسسات فياليت
Taghian, 

2007, p.114 

 هاي عمومي ویاگيهاي داخلي و  هاي شرکت، ویاگي نفيان سازمان، ویاگي ذي ٠
Ccilia & 

Wasserfaller, 
2008, p.20 

1 

رعایت حقوق سياسي و )کند  ماهيت اجتماعي، سياسي و مکاني که سازمان در  فياليت مي

تيداد اعضاي گرو  )مراتب قدرت  و سلسله( آزادي شهروندي و نس ت اندازة جمييت کشور

 (ها به کارکنان  کيفيت آموزش بانکي در ميان کارکنان بانک، حاکم، تيداد اعضاي بين

Farook & 
Lanis, 2005, 

p.45 
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 روش تحقیق

هثاي ملثي نفثت     در شثرکت  هد  پاوهش حاضر طراحي مدل عوامل مؤثر بر مسئوليت اجتماعي

ترین متغيرهثاي مثؤثر    شناسایي مهم: به این منظور دو هد  فرعي به این شرح دن ال شد. ایران بود

تثرین متغيرهثاي    مهثم و نو  روابثط  بندي  دستهدر شرکت ملي نفت ایران، و  بر مسئوليت اجتماعي

 .در شرکت ملي نفت ایران مؤثر بر مسئوليت اجتماعي

جامية آماري پاوهش حاضر همة افرادي بودند که در زمينة مسئوليت اجتماعي در شرکت ملي 

قرار داشتند و در فراینثدهاي  گيري  گتاري و تصميم مشي نفت ایران آشنایي داشته و در جایگا  خط

با توجه به گستردگي مقولة مسئوليت اجتماعي و درنظرگرفتن اینکه هر یک . کردند آن مشارکت مي

/ مسثتقيم  )هاي شرکت ملي نفثت در اسثتان تهثران بثه نحثوي       از مدیران و کارشناسان ارشد ادار 

رویج آن دارنثد و بثر ایثن    با مقولة مسئوليت اجتماعي درگيرند و نقثش اساسثي در تث   ( غيرمستقيم

بنثابراین، جاميثة آمثاري    . عنثوان جاميثة آمثاري انتخثا  شثدند      موضو  تأثيرگتارند، این گرو  به

هاي  پاوهش حاضر شامل همة کارشناسان ارشد و مدیران شرکت ملي نفت ایران شاغل در شرکت

هثا   اوهش از آنها بود که در این پث  هاي توليدي، واحدهاي ستادي و مدیریت خدمات فني، شرکت

 .نظرسنجي شد
گيثري   هاي مناسب در بخش کيفي روش نمونه منظور انتخا  نمونه به :گیری بخش کیفی نمونه

کثار گرفتثه شثد و بثا حصثول اشث ا ، فراینثد         هاي پاوهش بثه  دادن مصاح ه برفي براي انجا  گلوله

 .شد نفر مصاح ه ٩٩این بخش با مصاح ه متوقف شد که در نهایت، در 

تييين حجم نمونثه   براي. بهر  گرفته شد ساد تصادفي گيري  نمونهاز : گیری بخش کمی نمونه

با توجه به گستردگي حجم جاميه در بخش کمي پاوهش، حجم نمونه براسثا  جثدول مورگثان    

 دليثل  بثه که  استنفر  ٧12، (شود نامحدود محسو  مي ةکه جامي) بيش از د  هدار نفر ةبراي جامي

، و در پرسشثنامه توزیثع   2٠٥در مجمثو ،  هثا،   احتمالي تيدادي از پرسشنامهعد  برگشت احتمال 

طور کلي، در تحقي  حاضر براي سثاخت مثدل تحقيث ،     به .دشآوري  پرسشنامه جمع ٧1٠نهایت، 

مصاح ه و اجثراي روش دلفثي شثامل همثة خ رگثان دانشثگاهي و        دادن  جامية آماري براي انجا 
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مدیران، کارشناسان خ ر  آشثنا بثا مسثئوليت اجتمثاعي و نيثد      صنيت شامل استادان، پاوهشگران، 

 . ها و فرایند آن بودند  مدل

 ها ابزار گردآوری داده

 :در پاوهش حاضر به شرح زیر است ها ابدار گردآوري داد 

  .گرفته در سازمان  انجا سواب  مکتو  و تحقيقات پيشين  مدارک، و اسناد. ٩

هثاي   برفثي مصثاح ه   روش گلولثه  کثارگيري  بهبا : ساختاریافته عمي  و اکتشافي نيمه ةمصاح . 5

آوري اطالعثات   براي جمع .اش ا  حاصل شدکيفي  ةمصاح  ٩٩ا و ب انجا  گرفتعمي  و اکتشافي 

هثاي مصثاح ه    مصثاح ه انجثا  گرفثت و مثتن    مسئوليت اجتمثاعي   ةنظران حوز تکميلي با صاحب

هثاي حاصثل از مصثاح ه و نيثد مطاليثات       غيثر بيد، پث  از شناسثایي مت   ةدر مرحل .دشکدگتاري 

 .اجرا شدها  ترین آن انتخا  مهم براياي، روش دلفي  کتابخانه

 :حاضر انجا  گرفتپاوهش در پرسشنامه سه نو  : ساخته محق ة پرسشنام .٧

ثر بر مسثئوليت  ؤترین عوامل م شناسایي مهممنظور  به :(دلفی ةپرسشنام)اول  ةمرحل ةپرسشنام

دليل همپوشاني برخي ابيثاد و عوامثل    به. روش دلفي انجا  گرفت شرکت ملي نفت ایراناجتماعي 

ها و بيضاً اهميت کم برخي عوامل، با اجراي فن دلفي عوامل و ابيثاد   آمد  و تيداد زیاد آن دست به

و  اجثرا شثد  دور دلفثي   دودر بررسي از طری  آمار استن اطي در این پاوهش . تر استخراج شد مهم

بثا درج   اي پرسشنامهبه این منظور، . گرفتانجا   دو  ها براسا  نتایج و دستاوردهاي دور  ا استن

طيثف  و در قالثب   و مصثاح ه از متثون نظثري تحقيث     شد   هاي استخراج ها و شاخص لفهؤابياد، م

 .کار گرفته شد طراحي و بهثير زیاد أثير کم تا تأگانه از ت هفتليکرت با مقيا  

ایثن پرسشثنامه بثراي     (:م ییرا  و کارنناس ا  ارن ی    ةپرسش نام )دوم  ةمرحل   ةپرسشنام

 . طراحي شد پرسش ٧١و  بخش دودر قالب  شد  و اعت اربخشي مدل طراحي

 قابلیت اعتبار و قابلیت اعتماد ابزار پژوهش

کننثد  و دریافثت نظثرات     بازخور مشارکت ةبه دو شيو در بخش کيفي براي بررسي اعت ار پاوهش

نفثثر از  1کننثثدگان از  بثثازخورد مشثثارکتکثثه بثثراي دریافثثت  شثثرح بثثدین. عمثثل شثثدهمکثثاران 
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هثا بيثان    مفاهيم و ابياد موجود در مصاح ه ةشوندگان درخواست شد نظرات خود را دربار مصاح ه

کثار   بثه کدگتاري  ةمتخصص در زمين نفر از افراد 1همکاران  هايبراي دریافت نظر ،همچنين. کنند

 .شد گرفته

ض ط )ها  مند ث ت، ض ط و نوشتن داد  اجراي فرایند نظا هاي  روش قابليت اعتماد ایشبراي افد

هثا و   منثد داد   ، تحليثل سيسثتماتيک و روش  (هاي شفاهي سازي مصاح ه و نگارش داد  صدا، پياد 

 . کار گرفته شد تر بر م ناي تحليل تم، به استخراج منطقي مقوالت و مفاهيم انتداعي کالن

نحثوة  منظثور ارزیثابي در اختيثار خ رگثان قثرار گرفثت و        اوليه بثه  ةپرسشنام ،در بخش کمی

پرسشثنامه   هثاي خ رگثان  و براسثا  نظر  شثد بررسثي   ها پرسشنگارش، کفایت تيداد و محتواي 

 .شداصالح 

بثراي سثنجش پایثایي    . همچنين، اعت ار ساز  براي اطمينان از روایي پرسشثنامه انجثا  گرفثت   

آلفاي کرون اخ  .شدمحاس ه ( آلفاي کرون اخ)پایایي  ضریب SPSSافدار نر  کارگيري بهپرسشنامه، با 

 . دهد ابدار تحقي  را نشان مي که پایایي خو  دست آمد به ١5٩/٥براي کل پرسشنامه برابر با 

 ها روش کار و یافته

صثاح ه و  دادن م در بخثش کيفثي، پث  از انجثا     . این پاوهش در دو بخش کيفي و کمي اجرا شد

عامل مؤثر بر مسئوليت اجتماعي شرکت و شش بيد مسئوليت اجتماعي شثرکت   5٩مطالية نظري، 

هثا،   اد زیاد آنآمد  و تيد دست سپ ، به دليل همپوشاني برخي ابياد و عوامل به. نفت شناسایي شد

نتثایج فثن   . تر استخراج شد و بيضاً اهميت کم برخي عوامل، با اجراي فن دلفي عوامل و ابياد مهم

دلفي نشان داد، از ميان عوامل مؤثر بر مسئوليت اجتماعي، هفت عامل آگاهي و باور مدیران ارشثد  

نس ت به اهميت مسئوليت اجتماعي، ارت اطات، حفظ محيط زیسثت، توجثه بثه رقابثت در بثازار،      

ان ترین عوامل مؤثر بر مسئوليت اجتماعي در شثرکت ملثي نفثت ایثر     وزش، و کنترل مهمدانش، آ 

شثد  بثراي مسثئوليت اجتمثاعي، پثنج بيثد پاسثخگویي،         نتایج از ميان شش بيد شناسثایي . هستند

 –نفيثان و رعایثت اصثول اخالقثي      شد ، حفظ منثافع ذي  شفافيت در ارائة خدمات، قوانين تدوین

 .عنوان ابياد مسئوليت اجتماعي شناخته شد و وارد مرحلة اعت ارسنجي شد اجتماعي به
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 .طراحي شد ٩اوليه پاوهش به شرح شکل در نتيجه، مدل 

 
 مدل اولیة عوامل مؤثر بر سرمایة اجتماعی. 1شکل 

اي در اختيثار مثدیران و کارشناسثان     شد  در قالب پرسشنامه بيد اجداي مدل طراحيدر مرحلة 

  .سازي ميادالت ساختاري بررسي شد نتایج از طری  مدل. شرکت ملي نفت ایران قرار داد  شد

هثثا داد ( ٩١11) ٩اي پيشثثنهادي اندرسثثون و گربثثاینپثثاوهش ط ثث  روش دومرحلثثهدر ایثثن 

 AMOS22 و  SPSS18افدارهثاي  شد  نثر   آوريهاي جمعوتحليل داد  در تجدیه .وتحليل شد تجدیه

 . کار گرفته شد به

ها داراي توزیع نرمال اسثت،   ، باید مطمئن شد داد نمایي روش حداکثر درست کارگيري بهبراي 

شثد کثه بثراي     کثار گرفتثه   بثه بودن چندمتغير  دو شاخص چولگي و کشثيدگي  ي آزمون نرمالبرا

 ,Schumacker & Lomax)باشد + ٠/٩تا  -٠/٩یا + ٩ تا -٩بين  ةها باید در دامنبودن، مقدار آن نرمال

                                                           
1. Anderson & Gerbing 
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2004, p.69 .) و ميثدان   25٧/٥ و -211/٥ة در فاصثل شاخص چولگي با توجه به نتایج، دامنة مقادیر

 . داشت قرار -٩2٧/٥و  -٥١٣/٩ ةها در فاصلکشيدگي داد 

هثا   تحليل عاملي تأیيدي، ابتدا متغيرهایي که بيش از یک سطح براي سنجش آندادن  انجا براي 

دو  تأیيد شد و  ةبا تحليل عاملي تأیيدي مرت  بودند،ع ارتي، دوسطحي  و به در نظر گرفته شد  بود

بيد  چهارمتغير قابليت پاسخگویي به محيط با براي  بنابراین،. گرفت ا انج ها آیتمها تلفي   آن براي

دو  انجثا    ةتحليل عاملي مرت ث  به بازار، یادگيري سازماني، هماهنگي و یکپارچگي سرعت واکنش

 . گرفت

 ةو بار عاملي گوی 51/٥سرعت واکنش به بازار برابر با چهار  بيد  ةدليل اینکه بار عاملي گوی به

هثاي بثرازش    ، و شاخصبودند ٠/٥دست آمد که چون کمتر از  به 2٩/٥اول بيد یکپارچگي برابر با 

 . ها حت  شد قابل ق ول ن ود، این گویه ةدر محدود

اعت ثار  به این منظور، . شد يگيري اعت ارسنجگيري، ابتدا مدل انداز منظور ارزیابي مدل انداز  به

( 5٥٥1) و همکثاران  و هيثر ( ٩١1٩)رکثر  فارنثل و ال  ظثر ن ط ث   .بررسي شد ٩همگرا و تشخيصي

 در صورتي که شاخص ،(5٥٥1) ط   هير و همکارانو  باشد، ٠/٥بارهاي عاملي که حداقل برابر با 
5
CR  شاخص  ٧ ط   جدول. باالستساز  پایایي باشد،  ٣/٥باالتر ازCR  براي متغيرهاي مدل بثين 

باید حثداقل   AVEهمچنين، شاخص . باال است پایایي ةدهنددست آمد که نشان به 1١١/٥تا  1٧٧/٥

این شاخص براي همة متغيرهثاي تحقيث     شود، مي مشاهد  5در جدول طور که  باشد که همان ٠/٥

 .است ٠/٥بيش از 

، نشثان از وجثود همخطثي    TOL<٧/٥و یثا   ≤VIF 2چنانچه ( 5٥٥1)همکاران  ط   نظر هير و

قابثل ق ثول قثرار دارنثد و      ةمتغيرها در محدود همةها در داد ، ٧ با توجه به جدول. چندگانه است

 .یک مشاهد  نشد همخطي در هيچ
. نيد بررسي شثد  دليل اینکه در این مدل بيش از یک متغير پنهان وجود دارد، اعت ار تشخيصي به

                                                           
1. Discriminant Validity  
2. Composite Reliability 
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یان  و جتر ميانگين وار باشد، ١/٥، اگر هم ستگي بين متغيرها کمتر از (5٥٩٥) بایرنپيشنهاد ط   

اعت ثار   ةدهنثد  نشثان  شد  براي هر متغير بيش از هم ستگي آن متغير با سایر متغيرها باشد، استخراج

کثه   بود ، ١/٥ها کمتر از ساز  همةدر این تحقي  هم ستگي ميان . گيري استتشخيصي ابدار انداز 

غير بثا سثایر   هاي همان مت از هم ستگي هر متغير AVEاز طرفي، جتر  (.2 جدول)قابل ق ول است 

 .دارندها اعت ار تشخيصي بنابراین، ساز . متغيرها بيشتر است
 

 روایی و پایایی ابزار پژوهشبررسی  .3 جدولادامة 

TOL VIF AVE CR متغیر  بار عاملی آمارۀ تی 

 پاسخگویي    ٥/1٧1 11٥/٥  

  ٩گویة  ٠2٠/٥ 1٩1/1    

  5گویة  ٥/٠٧1 ١/٣25    

  ٧گویة  ٠1١/٥ 1/٣١١    

 خدمات ةشفافيت در ارائ    ٣٩١/٥ ٣٣٧/٥  

  ٩گویة  1٥٩/٥ ٥٧٧/١    

  5گویة  ٣٩١/٥ ٣1٩/٩٥    

  ٧گویة  ٥/٣٥5 1١١/٣    

 اجتماعي –رعایت اصول اخالقي    ٥/1٥1 1٩٣/٥  

  ٩گویة  ٣2٣/٥ ١/٣11    

  5گویة  ٣2٧/٥ ١/١21    

  ٧گویة  ٠1١/٥ 1/٧1٠    

 مربوطه ةشد قوانين تدوین    ٣٧٣/٥ 15٥/٥  

  ٩گویة  1٧٣/٥ 11٥/٩٥    

  5گویة  ٣1٠/٥ ٩٩/٥٩5    

  ٧گویة  1٥٩/٥ ١/1٥5    

 نفيان حفظ منافع ذي    1٧٧/٥ ٥/٣٣5  

  ٩گویة  ٥/٣12 ٩٩/521    

  5گویة  ٥/1٥1 1١1/1    

  ٧گویة  ٥/1٩1 ٥٧٧/١    

  2گویة  ٠٥٥/٥ ٣/٩٩5    
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 روایی و پایایی ابزار پژوهشبررسی  .3 جدولادامة 

TOL VIF AVE CR متغیر  بار عاملی آمارۀ تی 

 آگاهي و باور مدیران ارشد نس ت به اهميت مسئوليت اجتماعي   1٥٠/٥ ٥/115 ٩/11 21٣/٥

  ٩گویة  ٥/٣12 ٠٩5/1    

  5گویة  ٥/122 ٩٧١/١    

  ٧گویة  ٠٣٠/٥ ١/١٠2    

 کنترل و پایش    ٥/1٣5 ٣٣٧/٥ ٥١/٧ ٥/2٠1

  ٩گویة  ٥/٣٧1 ٩٥/٣٩1    

  5گویة  ٥/1٥1 ١/1٥5    

  ٧گویة  ٥/٠22 ٣/1٠2    

 مسئوليت اجتماعي ةآموزش کارکنان در زمين   1١١/٥ ٥/٣٣1 ٩٧/٧ ٠5٩/٥

  ٩گویة  ٥/111 ٩51/1    

  5گویة  1٩١/٥ ٣/١١5    

  ٧گویة  ٥/1٧1 ٩٠2/1    

 توجه به رقابت در بازار    ٣2٩/٥ ٣1٩/٥ ٧/55 21٧/٥

  ٩گویة  15٧/٥ ١/٩11    

  5گویة  ٣٥٩/٥ ٩٥/5٠2    

  ٧گویة  11٧/٥ ١/5٠1    

 دانش    1٣٧/٥ 11١/٥ 5/٥٧ 21١/٥

  ٩گویة  ٠5٧/٥ ٧٩١/٣    

  5گویة  ٣2٥/٥ 1١١/١    

  ٧گویة  ٣2٧/٥ ٣٧٠/٩٥    

 ارت اطات    1٥٩/٥ ٣٥٧/٥ ٩/٣5 ٥/2١5

  ٩گویة  ٣٥١/٥ ٩٥/٠12    

  5گویة  ٥/٣55 ٩٩/٥٥5    

  ٧گویة  1٧٧/٥ ١/2٠1    

 حفظ محيط زیست    ٣١١/٥ ٣٧٧/٥ ٧1/5 2٠٧/٥

  ٩گویة  1١٧/٥ 1١2/1    

  5گویة  ٥/1٩5 5٠٧/١    

  ٧گویة  ٥/1٠2 1٠2/1    
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 هاهمبستگی بین سازه .4 جدول
     8 7 6 5 4 3 2 1 سازه

            ١5٣/٥** پاسخگویي .٩

 ةشفافيت در ارائ .5

 خدمات
1٣٥/٥ **121/٥           

رعایت اصول . ٧

 اخالقي
11١٥** ٣٠٣/٥ ٠/٥2/٥          

         ١٥٠/٥** ٣٥١/٥ ٣٩2/٥ 111/٥ شد  قوانين تدوین .2

حفظ منافع . ٠

 نفيان ذي
٩١٩/٥ 52٩/٥ 5٧5/٥ 5٠1/٥ **1٣١/٥        

آگاهي مدیران . 1

 ...نس ت
٩5٩ ٥/٥21/٩٩ ٥1/٩ ٥11/٥ 111/٥ **11٩/٥       

      1٣١/٥** 1٥1/٥ ٣1٧/٥ ٩٣٩/٥ 521/٥ 5٥1/٥ ٩٧٥/٥ کنترل و پایش. ٣

آموزش کارکنان در . 1

... 
٥11/٩ ٥12/٥ 52٩٠ ٥٧٥/٥ ٣/٥1/٥ 1٣1/٩٣ ٥2/٥ **1٣٣/٥     

    112/٥** 5٧٩/٥ ٩٣٥/٥ 1٩1/٥ ٩٠١/٥ 55١/٥ ٧5٠/٥ 5١٧/٥ 55٧/٥ توجه به رقابت. ١

   1٩1/٥** ٩١٩/٥ ٩2٣/٥ ٥١٣/٥ ٩1٩/٥ 5٩5/٥ 155/٥ ٣12/٥ ٥٣٥/٥ ٥15/٥ دانش .٩٥

  1٧1/٥** ٠٣٥/٥ ٣٣٠/٥ ٣٧5/٥ 11٥/٥ ٠55/٥ ٠٩٩/٥ ٠٣5/٥ ٠1٣/٥ 2٣٠/٥ ٠٩1/٥ ارت اطات .٩٩

حفظ محيط  .٩5

 زیست
2١٧/٥ 22٠ ٧/٥12/٥ ٥1٥ ٥/٥1٠٩٠/٥ ٥/٥ 1١٠/٥ 15٥/٥ 151/٠٣ ٥1/٠١١/٥ ٥ **1٣١/٥ 

براي آزمون و بررسي تأثير عوامل مؤثر بر مسثئوليت اجتمثاعي بثر ابيثاد مسثئوليت اجتمثاعي       

 . تحليل مسير انجا  گرفت

 CFI ،IFI ،GFI،TLIهاي شاخص .هاي برازش بررسي شد براي برازش مدل ساختاري، شاخص

 برابثر بثا  ها بثه ترتيثب،    در این تحقي  این شاخص. باشد ١/٥ط   نظر بایرن باید بيش از  ، RFIو 

 ةهثا در محثدود   بقيه شثاخص  RFIجد شاخص  است که به 112/٥و  ٥/١٩5، ١٩٩/٥، ٥/١٥1، ١٥٩/٥

ط ث    بود ، و ٥1/٥دست آمد که کمتر از  به ٥12/٥برابر با ، RMSEA شاخص. قابل ق ول قرار دارد

دست آمد که قابثل ق ثول    به ٩1٥/٧قابل ق ول است و کاي اسکوئر نس ي ميادل ( 5٥٩٥)نظر بایرن 

همثة  نتثایج تحليثل مسثير نشثان داد     در نهایثت،   .شود بنابراین، مدل برازش مي(. ٠کمتر از )است 

 .روابط مث ت و مينادار است
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 مدل ساختاری تحقیق. 2شکل 

 بحث و نتیجه

هاي مفهو  مسئوليت اجتماعي از طری  مطاليثات   ابياد و شاخصاول  ةمرحلدر در تحقي  حاضر، 

بيثد،   ةمرحلث در . دشث برداري متون استخراج  هاي عمي  و اکتشافي و نيد فيش اي، مصاح ه کتابخانه

ابيثاد  ترین   مهم ،در خاتمه. ترین ابياد و عناصر اجرا شد روش دلفي در دو دور براي شناسایي مهم
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اسثا   بر ،سثپ  . دشث شناسثایي   ایثران  نفثت  ملي ثر بر مسئوليت اجتماعي در شرکتؤعوامل مو 

و سثنجش   سثنجي اعت ار بثراي سثاخته   محق اي  پرسشنامهبخش دلفي،  درشد   شناسایيمتغيرهاي 

نفر از کارشناسان ارشد و مدیران شرکت شرکت ملي نفت ایثران ارسثال    ٧1٠مدل طراحي و براي 

 تأثير عوامل مؤثر بر مسثئوليت اجتمثاعي بثر ابيثاد سثرمایة اجتمثاعي      بررسي منظور  به ،سپ  .دش

گثاهي و بثاور مثدیران ارشثد بثه      آعامثل   نتایج نشثان داد  . سازي ميادالت ساختاري مدل

عامثل کنتثرل و   ، 2٠5/٥اهميت مسئوليت اجتماعي بيشترین تأثير را بر بيد پاسخگویي بثا ضثریب   

 ةعامثل آمثوزش کارکنثان در زمينث    ، و ٧٥1/٥سخگویي، با ضثریب  پایش بيشترین تأثير را بر بيد پا

 .دارنثد  111/٥ضثریب   خثدمات بثا   ةمسئوليت اجتماعي بيشترین تأثير را بر بيد شثفافيت در ارائث  

عامل چهار  یيني توجه به رقابت در بازار بيشترین تأثير را بر حفظ منافع همچنين، نتایج نشان داد 

مربوطثه بثا    ةشثد  دانش بيشترین تأثير را بثر بيثد قثوانين تثدوین     عامل، ٧٧٧/٥نفيان با ضریب  ذي

در . دارنثد  بيشثترین تثأثير را بثر پاسثخگویي     21٥/٥عامل ارت اطات بثا ضثریب   ، و ٧٠٧/٥ضریب 

 ،دهثد  دست آمد که نشان مثي  درصد به 1١ضریب تييين مسئوليت اجتماعي شرکت برابر با  نهایت،

درصد تغييرات متغير مسئوليت اجتماعي توسط هفت عامل آگثاهي و بثاور مثدیران ارشثد بثه       1١

مسئوليت اجتماعي، توجه به رقابت در بازار،  ةاهميت مسئوليت اجتماعي، آموزش کارکنان در زمين

 ٧٩شثود و   مثي  ت يينهاي مختلف، کنترل و پایش، دانش، و ارت اطات  حفظ محيط زیست در حوز 

. شثود  ن توسط عواملي که در این مدل مثد نظثر قثرار نگرفتثه اسثت، ت يثين مثي       آغييرات درصد ت

درصد تغييرات متغير پاسخگویي توسط متغيرهاي آگاهي و بثاور مثدیران ارشثد بثه      ٣1همچنين، 

هثاي مختلثف،    اهميت مسئوليت اجتماعي، توجه به رقابت در بازار، حفظ محيط زیست در حثوز  

خثدمات توسثط    ةدرصد تغييرات شفافيت در ارائث  ٣٥شود و  طات ت يين ميکنترل و پایش، و ارت ا

مسثئوليت   ةآگاهي و باور مدیران ارشد به اهميت مسئوليت اجتمثاعي، آمثوزش کارکنثان در زمينث    

هاي مختلثف، کنتثرل و پثایش، و     اجتماعي، توجه به رقابت در بازار، حفظ محيط زیست در حوز 

، هفت عامل آگاهي و باور مثدیران ارشثد بثه اهميثت مسثئوليت      از طرفي. شود مي ت يينارت اطات 

مسئوليت اجتماعي، توجه بثه رقابثت در بثازار، حفثظ محثيط       ةاجتماعي، آموزش کارکنان در زمين

درصد متغيثر رعایثت حقثوق     ٣2و ارت اطات  رل و پایش، دانشهاي مختلف، کنت زیست در حوز 

 اجرا شد
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يت اي آگاهي و باور مدیران ارشد به اهميثت مسثئول  کنند و متغيره اجتماعي را ت يين مي -اخالقي 

مثرت ط را   ةشد درصد تغييرات متغير قوانين تدوین 11و ارت اطات  اجتماعي، کنترل و پایش، دانش

نفيان توسط پنج عامل آمثوزش   درصد تغييرات متغير منافع ذي 2٩در نهایت، حدود . کنند ت يين مي

ه به رقابت در بازار، کنترل و پایش، دانثش، و ارت اطثات   مسئوليت اجتماعي، توج ةکارکنان در زمين

درصد تغييرات این متغير توسط عواملي که در این تحقي  مد نظر قرار نگرفتثه   ٠١شود و  ت يين مي

حثوزة موضثوعي   در هثایي   پاوهششود  با توجه به نتایج پاوهش، پيشنهاد مي .شود است ت يين مي

  .انجا  گيردني ایراهاي   در سایر شرکت پاوهش حاضر
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