
تأثیر رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی با نقش تعدیل کننده

 نوآوری بر عملکرد مالی شرکت ها؛ مورد مطالعه: شرکت های معدنی کرمان

جالل جهان کهن1 

مهدی ابراهیم نژاد رفسنجانی2 

الهه شهابی3

تاریخ دریافت: 1400/09/12                          تاریخ پذیرش: 1401/02/15

چکیده
رویکرد استراتژیک به مسئولیت اجتماعی شرکت و نوآوری توانایی الزم را به شرکت ها می دهد تا به تغییرات محیطی 
بهتر پاسخ دهند و با کسب مزیت رقابتی و قابلیت های جدید عملکرد مالی بهتری بدست آورند. هدف این تحقیق بررسی 
تأثیر رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی و نقش تعدیلی نوآوری بر رابطه بین رویکرد استراتژیک مسئولیت 
اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی شرکت های معدنی کرمان می باشد. روش انجام تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده 
و جامعه آماری شامل مدیران شرکت های معدنی کرمان می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 211 نفر انتخاب و 
مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که برای فرضیه اول ضریب استاندارد شده بتا برای متغیرعملکرد مالی برابر 
0/537 که در سطح 0/05 معنی دار می باشد )P<0/05(، برای فرضیه دوم نیز ضریب استاندارد شده بتا برای عملکرد مالی 
شرکت ها 0/594 است که در سطح 0/05معنی دار می باشد )P<0/05( و همچنین برای فرضیه سوم میزان تاثیر رویکرد 
استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکت ها بـر عملکرد مـالي آنها در مدل نخست 0/537 و در مدل دوم 0/066 به دست 
آمده است که در سطح 0/05 معنی دار می باشد )P<0/05(. همچنین میزان متغیر تعدیل گر نوآوری 0/552 به دست آمده 
است. نتایج نشان داد در شرکت های معدنی کرمان، رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکت ها برعملکرد مالی و 
نوآوری به عنوان یک متغیر تعدیل کننده، روي رابطه بین رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی و عملکـرد مالي آنها 

تأثیر مي گذارد. یعنی تغییر و اصالح هرکدام از این متغیرها بر عملکرد مالی تأثیرگذار است. 
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مقدمه 
شرکت های معدنی مانند دیگر کسب و کارها برای حفظ موقعیت رقابتی خود در محیط جهانی نیازمند یک برنامه 
درست برای شرکت هستند، که هم برای شرکت و هم برای مالکان سهام و دیگر ذینفعان سودآور باشد، عالوه بر 
این منافع جامعه و محیط زیست را نیز در نظر بگیرد. شرکت های معدنی باید مفهوم رویکرد استراتژیک مسئولیت 
باید مسئولیت  این شرکتهای  اداره خود تبدیل کنند.  پارادایم غالب و مسلط در  را به عنوان  اجتماعی شرکت 
اجتماعی در برابر اجتماع را جزئی از استراتژی شرکتی خود ببینند چرا که اخیرا  این شرکت ها درگیر چالش های 
جدی ناشی از رقابت بر سر منابع کمیاب شده اند. این شرکت ها تحت تأثیر تغییرات سریع در کسب وکار ها باید 
برای بقای خود استراتژی هایی را اتخاذ کنند که هم بتوانند موجب موفقیت های جاری شرکت شود و هم باعث 
سرمایه گذاری در فعالیت هایی شود که سبب کسب مزیت رقابتی به منظور موفقیت های آتی شرکت می شود. به 
عالوه به منظور رقابت در صحنه جهانی، شرکت ها مجبور هستند به طور مداوم نوآوری داشته باشند و تعریف 
مجددی از استراتژی های خود، ضمن در نظر گرفتن ویژگی های بومی خود، داشته باشند. بنابراین، شرکت ها 
کار،  ناعادالنه  شیوه های  زیست،  محیط  آلودگی  مثال:  عنوان  )به  غیراخالقی  شیوه های کسب وکار  نمی توانند 
نگرانی های ایمنی و غیره( را اتخاذ کنند بدون اینکه خود را در برابر یک واکنش منفی از بازارهای خود و از 
کل جامعه قرار دهند. در حال حاظر با توجه به شرایط سیاسی پیش رو و احتمال تغییر و تحول های سریع، چند 
جانبه، پیچیده و فراگیر، شرکت های معدنی بدون پیش بینی، همگامی و تطابق با آن ها قادر به ادامه حیات، 
رشد، بالندگی و توسعه نمی باشند. در نتیجه سازگاری و اداره کردن تغییرات، عنصر اصلی موفقیت و بقا برای 
شرکت های معدنی است و برای ادامه حیات، بایستی پویا بوده و مدیران و کارکنان از نوآوری های شغلی به 
عنوان یک اهرم استراتژیک برای کسب دانش و باقی ماندن در شرایط رقابتی استفاده کنند تا بتوانند شرکت را 

با این تحوالت منطبق سازند.
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سودآوری  برای  نوآوری  و  اجتماعی1  مسئولیت  استراتژیک  رویکرد  به  توجه  که  گفت  می توان  ترتیب  بدین 
شرکت بسیار مهم است. در یک تعریف عام مسئولیت اجتماعی شرکتی طریقی است که بنگاه ها به وسیله آن 
رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساختار تصمیم گیری و 
شیوه های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می کنند و در نتیجه فرآیندها و رویه های 
بهتری را در درون شرکت خود جاری می کنند و به این ترتیب ثروت می آفرینند و جامعه را بهبود می بخشند. 
به طور کلی، واژه مسئولیت اجتماعی شرکتی به ظهور یک جنبش اشاره دارد که به دنبال وارد کردن عوامل 
افزایش عملکرد  با هدف  محیطی و اجتماعی در تصمیمات تجاری شرکت ها، استراتژی تجاری و حسابداری 
اجتماعی و محیطی در کنار ابعاد اقتصادی است به گونه ای که برای واحد تجاری، جامعه و محیط مفید و سودمند 

باشد )هاشمی و همراهی، 1395(.

این که آیا رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند عملکرد مالی شرکت را بهبود ببخشد یا 
خیر، یک سوال استراتژیک برای مدیران و سهامداران است، زیرا آنها باید میزان منابع اختصاص داده شده به 
است،  انجام شده  زیادی که  تجربی  مطالعات  با وجود  کنند.  تعیین  را  اجتماعی شرکت  فعالیت های مسئولیت 
نتایج بدست آمده برای رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی شرکت هنوز بسیار ناشناخته است. 
برخی از مطالعات اظهار داشته اند که مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند عملکرد مالی شرکت را بهبود ببخشید 
)سوراکو، 2010(. با این وجود، در مطالعات دیگری نیز مطرح شده است که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت 
هیچ پیشرفتی در عملکرد مالی شرکت ایجاد نمی کند )گراویس و ودوک، 2000(. عالوه بر این، مطالعات تجربی 
که اخیرا انجام شده است، روابط غیرخطی را مورد بررسی قرار داده و بیان می کنند که مسئولیت پذیری اجتماعی 
پذیری  مسئولیت   .)2008 میلینگتون،  و  )برامر  کند  نمی  ایجاد  شرکت  برای  مطلوبی  نتایج  زمان ها  همه  در 
اجتماعی یک منطقه استراتژیک برای مدیریت نیازهای ذینفعان یک شرکت در سطحی فراتر از انتظارات آنها 
است. رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی دارای مزایای داخلی و خارجی برای شرکت است. از نظر داخلی، 
که می تواند ناشی از حکمرانی شرکتی خوب و ساختن منابع غیرمستقیم مرتبط با محیط کار کارمندان باشد، به 
ویژه برای حفظ انگیزه کارمندان و جذب استعدادهای جدید نیز مفید است. مزایای خارجی رویکرد استراتژیک 
مسئولیت اجتماعی می تواند به تأثیر آن بر اعتبار شرکت  و در نتیجه ایجاد روابط بهتر با حامیان اصلی تجارت 

خارجی، مانند ادارات دولتی و سرمایه گذاران مرتبط باشد )روگیرو و کوپرتینو، 2018(. 

1. Corporate Social Responsibility Strategic Approach
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در شرکت های معدنی هنوز منشور سنتی که تمام توجه مدیران را در بهره وری و سودآوری شرکت می بیند؛ 
حاکم است. درحالیکه امروزه این دید مدیران شرکت های معدنی باید با منشوری جایگزین شود که توجه به 
مسائل محیطی و اجتماعی را در دستور کار خود قرار می دهد. این شرکت ها برای توفیق باید نه فقط به محیط 
بیرونی شرکت از جهت مشتریانش بنگرد بلکه باید همه کارکنان، شهروندان، و همه طبیعت این کره خاکی را 
مشتری خود بداند. البته این رویکرد استراتژیک به مسئولیت اجتماعی مستلزم این است که مدیران امروزی باید 
عالوه بر مهارت های فنی، ادراکی و انسانی به مهارت اداره مسائل اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و 
محیطی نیز مجهز بوده  و مسائل جامعه را جزء اهداف شرکت خود در نظر بگیرند. در این صورت موفقیت مالی 
اجتماعی  استراتژیک مسئولیت  اتخاذ رویکرد  به عنوان دستاورد کلیدی شرکت ها محسوب می شود و متضمن 
است. بنابراین در شرکت های معدنی توجه به مسائل اجتماعی مستلزم ایجاد ساختارهای الزم در شرکت و پایه 

گذاری فرهنگ جامعه دوستی و کلی نگری است. 

از طرفی اهمیت نوآوری شغلی در شرکت های معدنی برای کشورهایی مانند ایران بسیار زیاد است، زیرا هم 
درای منابع معدنی زیادی است هم اینکه شتاب رشد تکنولوژی و دانش در جهان پیشرفته صنعتی هر لحظه 
فاصله عمیقی با واقعیت های کنونی کشور ایجاد می کند، در نتیجه نوآوری شرط اساسی کاهش این فاصله می 

باشد.

 رویکرد استراتژیک مسئولیت  اجتماعی شرکت و افشاگری های مرتبط با آن به عنوان یک عامل مهم برای 
بقای  موجب  می تواند  جامعه  لذا  و  دارند  ارتباط  جامعه  با  شرکت ها  چون  است  شرکت ها  پیشرفت  و  پایداری 
گسترش  بنابراین  می شود.  بهره مند  شرکت ها  رفتارهای  و  فعالیت ها  از  نیز  جامعه  خود  و  باشد  آینده  در  آنها 
این رویکرد استراتژیک از آنچه که در گذشته بوده است فراتر رفته و شرکت ها باید در برابر همه افراد ذینفع 
و  بوده  ...( مسئولیت پذیر  و  کارکنان، عرضه کننده ها، محیط  )سهام داران، مشتریان،  دیگر بخش های جامعه  و 
اجتماعی شرکتی  استراتژیک مسئولیت  زیاد رویکرد  بسیار  اهمیت  یعنی  نکته  این  به  توجه  با  باشند.  پاسخگو 
رویکرد  اتخاذ  بود.  گزارش دهی  مراقب  باید  هم  شرکت  مالی  گزارش های  در  آن  به  مربوط  افشاگری های  و 
استراتژیک مسئولیت  اجتماعی شرکت صرفًا برای بهبود عملکرد مالی بنگاه ها مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه باید 
به خودی خود به عنوان مؤلفه ای از عملکرد کلی یک شرکت دنبال شود. برای این منظور، شرکت ها باید نوآوری 
و فعالیت های مختلف مسئولیت  اجتماعی شرکت را با هم ادغام کنند تا ابعاد یکپارچه ای مطابق با استراتژی 
اصلی مالی ایجاد کنند و منجر به توسعه یک استراتژی اصلی در سطح شرکت شود. منابع کافی، به ویژه منابع 
مالی، باعث می شود هر بنگاه به طور بالقوه انعطاف پذیرتر و قادر به توسعه استراتژی های مناسب برای پیگیری 
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فرصت های هماهنگ با محیط و ظرفیت های فعلی و آینده نگر باشد )روگیرو و کوپرتینو، 2018(. بنابراین مسأله 
اصلی مرتبط با رویکرد مدیریت استراتژیک مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت مربوط به امکان سازگاری این بعد 
استراتژی با سایر ابعاد استراتژی شرکت است. این به معنی نیاز به همبستگی دو بعد استراتژیک یعنی تدوین 
استراتژی شرکت و اجرای آن است. در حقیقت، دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به منابع مالی کافی از اهمیت 
اساسی در ارزیابی امکان سنجی هر استراتژی برخوردار است. از این رو، حتی یک استراتژی بر مبنای مسئولیت 
اجتماعی شرکت نیاز به تناسب مناسب با وضعیت مالی یک شرکت دارد. در نتیجه واحدهای تجاری می توانند 
بازده های بلندمدت خود را از طریق کاهش اثرات منفی خود بر اجتماع بصورت اختیاری، حداکثر نمایند )سامی 
بنابراین اجرای رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکت منجر به رشد اقتصادی و  و همکاران، 2010(. 
بهبود عملکرد مالی می شود. در دسترس بودن منابع مالی کافی، هر بنگاه را بصورت بالقوه انعطاف پذیرتر و قادر 
به توسعه استراتژی های مناسب برای پیگیری فرصت های منسجم متناسب با محیط فعلی و آینده نگری خود 
می سازد، که اجرای فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت را درپی دارد. با توجه به مطالب ذکرشده، 
به عنوان مسئله ای درخور  نوآوری  میانجیگری  نقش  با  مالی  و عملکرد  اجتماعی  بین مسئولیت  رابطه  اهمیت 
توجه در مطالعات مدیریت و سازمان آشکار می شود. بررسی این رابطه در شرکت های معدنی کرمان می تواند به 
مدیران و سرمایه گذاران در این بخش در اخذ تصمیم های اقتصادی کمک کند و در نهایت باعث بهبود عملکرد 
مالی شود. برخی پژوهشگران به سنجش روابط متغیرهای مذکور، به صورت تفکیکی اقدام کرده اند؛ ولی تاکنون، 
بررسی جامع و ساختاری دربارة روابط این متغیرها انجام نشده است. در میان متغیرهای مذکور می توان ساختاری 
انجام شده دربارة  با توجه به بررسی های  آزمایش کرد.  را بررسی و  نظری قائل شد؛ سپس ساختار نظری آن 
اهمیت، تقدم و تأخر متغیرهای مذکور در مطالعات سازمانی، متغیر مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل، 
متغیر نوآوری به عنوان متغیر میانجی و درنهایت، متغیر عملکرد مالی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شود؛ 
بنابراین، بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در عملکرد مالی با میانجیگری نوآوری در شرکت ها الزم است؛ زیرا 
راهکارهای  به  پرداختن  اتخاذ خط مشی های مناسب و  با  براساس آن سازمان  را فراهم می کند که  اطالعاتی 
مطلوب برای بهبود عملکرد و ارتقای بهره وری گام برمی دارد؛ بنابراین گفتنی است مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر 
این است که آیا متغیر نوآوری، توانایی تعدیل رابطۀ رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی در 

شرکت های معدنی کرمان را دارد؟
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پیشینه نظری پژوهش

تعریف عملکرد مالی

ارزیابی عملکرد یعنی اندازه گیري و بررسی چگونگی استفاده از منابع و دارایی هاي مؤسسه در جهت اهداف 
شرکت. اندازه گیري عملکرد مالی و عملیاتی، پایه بسیاري از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام، 
ریسک سهام، تصمیم گیري مربوط به سرمایه گذاریها و بسیاري از موارد دیگر است. این تصمیم گیري ها باید 
باشد؛  فرآیند کاري سازمان  با  )با معیارها و شاخص هاي عملکرد( و متناسب  انجام  ارزیابی ها  نتایج  بر اساس 
بنابراین عملکرد واحدهاي تجاري براساس دستیابی به اهداف تعیین شده کوتاه مدت و بلندمدت ارزیابی می شود. 
از این رو عملکرد عملیاتی معیار مناسبی جهت دسترسی به اهداف تعیین شده قلمداد می گردد. در حال حاضر، 
ارزیابی عملکرد بسیاري از شرکت ها و سازمان ها براساس شاخص هاي مالی صورت میگیرد. )شاخصهایی مانند: 
سودآوري، بقا، رشد میزان دستیابی به اهداف و قابلیت هاي رقابتی را می توان به عنوان نتیجه عملکرد مناسب 
انجام  تلقی کرد. عملکرد هر شرکت حاصل فعالیت هاي هدف دار است که در جهت کسب سود اقتصادي به 
می رسد. معمواًل شرکت هاي با عملکرد مالی باال کانال هاي کسب سود را به خوبی شناخته و در آن کانال ها 
عصر  در  ولی  است،  سود  کسب  و  کارآیی  افزایش  سازمان ها،  اصلی  هدف  چند  هر  می کنند.  سرمایه گذاري 
اطالعات و جهانی سازي براي دستیابی به موفقیت، باید به انتظارات اجتماعی و احکام اخالقی، واکنش مناسب 
نشان دهند و به بهترین شکل این گونه انتظارات را با اهداف اقتصادي سازمان تلفیق کنند تا دستیابی به اهداف 

باالتر و واالتري را امکان پذیر سازند )پورفخریان، 1395(.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها

ارزش هاي  و  فعالیت ها  میان  اتحاد  و  پیوستگی  اجتماعی شرکت ها،  مسئولیت   استراتژیک  رویکرد  از  منظور 
سازمان به گونه اي است که منافع کلیه ذي نفعان شامل سهامداران، مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و عموم 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها، فراتر رفتن از چارچوب  شود.  منعکس  سازمان  عملکرد  و  سیاست ها  در  جامعه 
حداقل الزامات قانونی است که در آن قرار دارد. رشد انتظارات ذینفعان براي پاسخگویی شرکت ها، موجب گردید 
استراتژي هاي مسئولیت اجتماعی در سازمان ها بسیار ضروري و  به  رویه هاي کسب و کار مسئوالنه و توجه 
حیاتی تلقی گردد. از اینرو به عنوان پیامد بحران مالی و اقتصادي، سطح اعتماد عمومی به واحدهاي کسب وکار 
در بسیاري از کشورها اخیرا کاهش یافته است و شکل گیري بحران اعتباري در سطح جهانی، مسلتزم این است 
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که شرکت ها براي ایجاد اعتماد و اطمینان مجدد در حوزه هاي کسب   وکار به طور مسئوالنه تر براي ایجاد اقتصاد 
پاینده جهانی مشارکت داشته باشند )صراف و همکاران، 1397(.

نوآوری

بخش تولید امروز به دلیل رقابت جهانی و نیاز به اقتباس سریع فن آوری ها و محصوالت جدید با در نظر گرفتن 
الزامات تولید، هدایت می شوند )لوو و همکاران، 2020(. اگر سازمان ها و مدیران سازمان بخواهند به حیات خود 
ادامه داده و در بلندمدت کامیاب شوند، باید خود را بطور مستمر و پایدار با موقعیت های جدید تطبیق دهند و 
اقدام به نوآوری کنند. نظریه ها و ابعاد نوآوري به صورت زیر قابل توصیف است: نوآوري هاي فني روشي را که 
محصوالت و خدمات ایجاد مي شوند، از طریق معرفي ابزارهاي جدید تولید یا معرفي فن هایي که روش ایفاي کار 
را تغییر مي دهند، متحول مي کنند. این نوآوری ها مشاهده پذیر، ملموس و آزمودنی هستند و مي توان تأثیر مالي 
آنها را بر سازمان اندازه گیري کرد. نوآوریهاي اجرایی شامل تغییرات تعریف شده اي هستند که در سازمان روي 
مي دهند، این نوآوري ها با سیستم فني یک سازمان سازگار نیستند. همچنین نوآوري اجرایي مربوط به تغییرات 
روش هایي است که در سازمان ها مدیریت مي شود. نوآوري هاي محیطي حسابداري مدیریت مي تواند به عنوان 
اصل کلي و اجرایی شناخته شود. بنابراین به شرکت فرصت مي دهد تا فرآیند خالقیت را به عنوان یک نوآوري و 
محرک یک ایده، انتخاب، اشاعه، استنباط و طرح ریزي کند و رهبران را در تصمیم گیري براي رسیدن به اهداف 
سازمان یاري مي کند. نوآوري فردي، با تشخیص مسئله و ارائه ایده ها یا راه حل هایي جدید و قابل قبول آغاز 
مي شود و یا راه حل هایي و فرد در سازمان به دنبال حامیاني است تا ایده خود را عملي کند. به کارگیري مجموعه 
این ابعاد نوآوري باعث بهبود عملکرد مالي شرکت می شود. میزان پذیرش نوآوري ها توسط سازمان ها و صنایع، 
به شکل سرمایه گذاري در نوآوري هاي جدید توسط عوامل متعددي مانند اندازه بازار، تقاضا برای محصوالت و 
خدمات جدید، تعداد واحدهاي اقتصادي در صنعت و دوره عمر صنعت، تحقق می یابد )نمازی و مقیمی، 1397(.
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پیشینه پژوهش

نوربخش )1395( به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی مزیت رقابتی ، شهرت و 
رضایت پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معنی داری دارد و 
مزیت رقابتی، شهرت و رضایت مشتری بر تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی نقش میانجی ایفا می کند.

وحیدی و فخاری )1394( به بررسی اینکه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی برعملکرد مالی شرکت های فعال 
دربورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در طول این پژوهش آنها به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط مثبت ومعنی 
داری بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی وعملکرد مالی شرکت وجود دارد. نادري خورشیدي و سلگی )1394( 
در مطالعه خود چنین بیان کردند که عوامل درون سازمانی، قابلیت سودآوري و قابلیت عملیاتی و عوامل ساختار 

صنعت شامل سطح رقابت، نوع صنعت و سودآوري صنعت رابطه معناداري با مسئولیت پذیري اجتماعی دارند.

خاکسار )1393(، در تحقیقی به بررسی تأثیر مسؤلیت پذیری اجتماعی بر عملکرد کارخانه های سیمان استان 
فارس پرداخته است. در تحلیل وضعیت متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون تی یک نمونه، مشخص شد که 
متغیرهای مسؤلیت پذیری اجتماعی در شرکت های سیمانی در وضعیت مطلوبی قرار دارند و درنهایت با توجه به 

نتایج آزمون رگرسیون، تأثیر مسؤلیت پذیری بر عملکرد شرکت های سیمانی مورد تأیید قرار گرفت.

فرانکو و همکاران )2020( به تجزیه و تحلیل اینکه چگونه عملکرد مالی شرکت ها  تحت تأثیر مسئولیت پذیری 
اجتماعی شرکت قرار می گیرد، پرداختند. آنها دریافتند که تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر عمکرد مالی 
شرکت بصورت منحنی U شکل است، اگر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت هزینه ای باشد فقط در صورت 
ایجاد روابط محکم بین بنگاه ها و ذینفعان، آنها به مزایای باالتر می رسند. عالوه بر این، آنها یک رویکرد احتمالی 
را اتخاذ کردند و نقش مدیریت کیفیت1 را در رابطه بین عملکرد مالی شرکت و عملکرد اجتماعی شرکت ارزیابی 
کردند. آنها معتقد بودند که اجرای همزمان مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت کیفیت دارای مزایای کمتری 
برای عملکرد مالیی شرکت نسبت به اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت بصورت جداگانه و بدون مدیریت کیفیت، 
چون  اجرای فعالیت های مختلف با هدف های مشابه، یعنی رضایت ذینفعان، برای عملکرد مالی شرکت کمتر 
سودمند است. با انجام این کار، آنها درک علمی را در مورد تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت کیفیت 

بر عملکرد مالی شرکت پیش بردند.

1. Quality Management (QM)
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مالي شرکت هاي  عملکرد  بر  استراتژیک  تصمیم هاي  و  توسعه  تحقیق،  هزینه های  بررسی  ابه   )2017( پیتر 
کوچک و متوسط در سال های 2010 الی 2013 پرداخته است. نتایج پژوهش وي حاکي از آن است که مدیران 
شرکت هاي متوسط با بهره گیري بیشتر از فعالیت هاي تحقیقاتي، برای افزایش عملکرد مالي میان مدت، نوآوري 

را در داخل شرکت تأثیرگذار و ضروري مي دانند.

قوانین  انعطاف پذیري  به  توجه  با  مالي  عملکرد  نوآوري  بین  رابطه  بررسي  به   )2017( همکاران  و  رحمان 
زیست محیطي پرداختند. نتایج نشان دهنده شواهدي روشن از نقش مثبت و قابل توجه اي از نوآوري بر عملکرد 
شرکت است. نوآوري، زماني که شرکت ها با مقررات زیست محیطي انعطاف پذیرتري روبه رو هستند، نسبت به 
زماني که مقررات انعطاف پذیر نباشند، نقش پررنگ تري روي عملکرد شرکت دارد. همچنین یافته هاي نتایج 
آنها  میشود.  نوآوري  براي  افزایش ظرفیت سازمان  باعث  آموزش  میدهد که  نشان   )2017( تریولز  و  دیکولیو 
دریافتند که افزایش نوآوري باعث افزایش ارتباط با مشتریان تجاري میشود و با این افزایش، عملکرد مالي و 

روابط سودآور با مشتري بهبود مي یابد.

مرسدس )2015( در مقاله ای کیفیت افشای مسئولیت های اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ها را بررسی کرد. 
نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که کیفیت افشای مسئولیت های اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها ارتبا 

دارد. یافته های این تحقیق حاکی از وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر مذکور بوده است.

رسیدند که  کشور به این نتیجه   22 در  بانک   163 اجتماعی  با بررسی مسئولیت پذیري  وو و شن )2013( 
مسئولیت پذیري اجتماعی در صنعت بانکداري رابطه مثبت و معناداري با معیارهاي عملکرد مالی چون: بازده 

داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، درآمد حاصل از بهره و سایر درآمدهاي مالی دارد.
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جدول 1. فرضیه ها

فرضیه اصلی
فرضیه1. در شرکت های معدنی کرمان رویکرد 

استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکت ها بـر عملکرد 
مـالي آنها تأثیر مي گذارد.

شرکت ها  مـالي  عملکرد  بـر  اجتماعی  مشارکت  کرمان  معدنی  شرکت های  در   .1
تأثیر مي گذارد.

تأثیر  مـالي شرکت ها  بـر عملکرد  کارکنان  روابط  2. در شرکت های معدنی کرمان 
مي گذارد.

3. در شرکت های معدنی کرمان افشای اطالعات مربوط به محیط زیست بـر عملکرد 
مـالي شرکت ها تأثیر مي گذارد.

4. در شرکت های معدنی کرمان افشای اطالعات مربوط به ویژگی های محصوالت 
بـر عملکرد مـالي شرکت ها تأثیر مي گذارد.

بـر  نوآوری  کرمان  معدنی  شرکت های  در  فرضیه2. 
عملکرد مـالي شرکت ها تأثیر مي گذارد.

تأثیر  شرکت ها  مـالي  عملکرد  بر  فردی  نوآوری  کرمان  معدنی  شرکت های  در   .1
مي گذارد.

تأثیر  2. در شرکت های معدنی کرمان نوآوری محیطی بر عملکرد مـالي شرکت ها 
مي گذارد.

تأثیر  شرکت ها  مـالي  عملکرد  بر  فنی  نوآوری  کرمان  معدنی  شرکت های  در   .3
مي گذارد.

تأثیر  مـالي شرکت ها  عملکرد  بر  اجرایی  نوآوری  کرمان  معدنی  در شرکت های   .4
مي گذارد. 

فرضیه3. در شرکت های معدنی کرمان، نوآوری بــه 
بین  رابطه  روي  کننـده،  تعدیل  متغیر  یک  عنوان 
عملکـرد  و  اجتماعی  مسئولیت  استراتژیک  رویکرد 

مـالي آنها تأثیر مي گذارد.

1. در شرکت های معدنی کرمان، نوآوری فردی بــه عنوان یک متغیر تعدیل کننـده، 
روي رابطه بین رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی و عملکـرد مـالي آنها تأثیر 

مي گذارد.
تعدیل  متغیر  یک  عنوان  محیطی بــه  نوآوری  کرمان،  معدنی  شرکت های  در   .2
مـالي  عملکـرد  و  اجتماعی  مسئولیت  استراتژیک  رویکرد  بین  رابطه  روي  کننـده، 

آنها تأثیر مي گذارد.
3. در شرکت های معدنی کرمان، نوآوری فنی بــه عنوان یک متغیر تعدیل کننـده، 
روي رابطه بین رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی و عملکـرد مـالي آنها تأثیر 

مي گذارد.
5. در شرکت های معدنی کرمان، نوآوری اجرایی بــه عنوان یک متغیر تعدیل کننده، 
روي رابطه بین رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی و عملکـرد مـالي آنها تأثیر 

مي گذارد.
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روش شناسی پژوهش

نوع مطالعه

این پژوهش از نظر ماهیت و محتوایي از نوع علي و از نظر هدف کاربردي است. روش انجام پژوهش در 
چارچوب شیوه های همبستگی است.

روش اجرای تحقیق 

در تحقیق حاضر برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های 
آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل جنسیت، سن، سابقه کار 
و تحصیالت پرداخته و سپس بر اساس ضریب آلفای کرونباخ پایایی سؤاالت موردبررسی قرار می گیرد. پس ازآن 
با استفاده از آزمون دوربین-واتسون، نرمال بودن توزیع داده ها آزمون می شود و نتایج حاصله با استفاده از آزمون 
رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اقتصادی، 
مسئولیت قانونی، مسئولیت اخالقی و مسئولیت داوطلبانه و نوآوری بر عملکرد مالی تأثیرگذار است؛ همچنین، 
نوآوری بــه عنوان یک متغیر تعدیل کننـده، روي رابطه بین رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکت ها 
و عملکـرد مـالي آنها تأثیر میگذارد یعنی تغییر و اصالح هرکدام از این متغیرها بر عملکرد مالی تأثیرگذار است.

این بخش از تحقیق به دو قسمت تقسیم می شود:

1- آمار توصیفی

2- آمار استنباطی

در بخش اول با استفاده از جداول فراوانی، نمودار و آماره های توصیفی، متغیرهای جمعیت شناختی تحلیل 
می شوند، در بخش دوم فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون دوربین-واتسون بررسی شده، 

برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون رگرسیون در نرم افزار Spss26 استفاده شده است.

جامعه آماری

حال  در  آنها  تعداد  که  بود  خواهد  کرمان  معدنی  شرکت های  مدیران  کلیه  حاضر  تحقیق  در  آماری  جامعه 
حاضر470 نفر )بدون احتساب نیروهای شرکت های زیرمجموعه( بوده است.
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نمونه آماری

در پژوهش حاضر، با استفاده از روش نمونه گیری ساده متناسب با حجم و مطابق با جدول مورگان تعداد 211 
نفر به عنوان نمونه انتخاب می شود، پرسشنامه بین آنها پخش شده و پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده های 

خام مرتب سازی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

روش گردآوری داده ها 

گردآوری اطالعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفت. در روش کتابخانه از طریق مقاالت، 
ابزار پرسشنامه  از  نامه ها مبانی نظری تحقیق بررسی و نگارش شد. در روش میدانی هم  پایان  کتاب ها و 
استفاده شد و پرسشنامه های مورد نظر تهیه و آماده شده و بین افراد نمونه پخش شد و در نهایت مورد تحلیل 
قرار گرفت. پرسشنامه مورد نظر حاوی اطالعات دموگرافیک در مورد سن، جنسیت، میزان تحصیالت و سابقه 
کار بود که در ادامه پرسشنامه سؤاالتی در مورد وضعیت مورد تحقیق پرسیده شد. برای گردآوری داده ها از 
پرسشنامه استاندارد مربوط به هر متغیر که از پرسشنامه متغیر مسئولیت اجتماعی و نوآوری )مقیمی، 1390( 
و برای متغیر عملکرد مالی )قندی پور، 1392( استفاده شده است. این پرسشنامه را به نظر چند نفر از اساتید 
محترم راهنما و مشاور دانشگاه باهنر و آزاد رسانده شد، که از لحاظ روایی صوری مورد تأیید قرار گرفته که در 
پژوهش های قبلی نیز روایی این پرسشنامه ها سنجیده شده اند. و برای سنجش پایایی هم از آلفا کرونباخ استفاده 
شده که مقدار ضریب آن 0/84 محاسبه گردید. این پرسشنامه شامل 39 سوال یا گویه بود. 13 مورد در ارتباط 
با مسئولیت اجتماعی شرکت و 6 مورد در ارتباط با نوآوری و 20 سوال در ارتباط با عملکرد مالی بود. طراحی 

سواالت پرسشنامه بر اساس درجه بندی از 1 تا 5 در طیف لیکرت طراحی شد. 

آزمون پایایی 

طبق قواعد علم آمار اگر مقدار ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ای بیشتر از 70 درصد باشد پرسشنامه موردنظر 
پایا بوده و آماده تحلیل و استنباط برای جامعه است. با استفاده از نرم افزارهای آماری spss آزمون آلفای کرونباخ 

برای تمام سؤال های پرسشنامه انجام شد. بر اساس نتایج مقدار آن برابر 0/84 به دست آمد.
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روش تجزیه و تحلیل اطالعات

برای تجزیه و تحلیل دادها، از روش های آماری توصیفی واستنباطی استفاده خواهد شد و تجزیه و تحلیل 
داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام می شود. برای بررسی وضعیت متغیرها از آماره ای توصیفی شامل 
جداول فراوانی نمودار های ستونی و شاخص های پراکندگی شامل میانگین، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی و 
دامنه نمرات استفاده می شود. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از آزمون های رگرسیون چند متغیره استفاده شد. 

محدوده زمانی و قلمرو مکانی 

محدوده زمانی تحقیق حاضر از خرداد  سال 1399 تا بهمن سال 1399 می باشد. 

قلمرو مکانی تحقیق هم شرکت های معدنی کرمان است.

 
 : مدل مفهومی تحقیق1شکل شماره 

 های پژوهشیافته

های خام با استفاده از فنون آماری وسقم فرضیات از اهمیت خاصی برخوردار است. دادهها جهت بررسی صحتوتحلیل دادهتجزیه 
ها را  ازآنکه محقق دادهگیرند. پسگیرند و پس از پردازش به شکل اطالعات در اختیار کاربران قرار میوتحلیل قرار میمورد تجزیه

شود. در این  باشد، آغاز میها میوتحلیل دادهبندی نمود، مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که همان تجزیهقهگردآوری، استخراج و طب
ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار  کند اطالعات و دادههای مختلف سعی میمرحله محقق با استفاده از روش 

  Spss 26افزار  شده و با استفاده از نرمبندیافزار اکسل طبقه، متغیرهای پژوهش در نرمدهد. درنهایت در این فصل از تحقیق حاضر
 تحلیل هدف بنابراین با  شده است.  و آزمون رگرسیون جهت آزمون فرضیه ها استفاده  واتسون-دوربینجهت آمار توصیفی، آزمون  

 بیان شده است. سپس آمار استنباطی  و گزارش توصیفی آمار هایشاخص ها ابتداداده

 توزیع فراوانی 

  211ز  . انفر( بودند  86درصد اعضای گروه نمونه زن )  40/ 8نفر( و  125درصد اعضای گروه نمونه مرد )  59/ 2از نظر متغییر جنسیت،  
دارای سن بیشتر  نفر  25سال سن و  50تا  40نفر بین  84سال سن،  40تا  30نفر بین   88سال سن،  30تا  20نفر بین  14نفر نمونه 

نفر   15نفر نمونه  211از  .درصد بیشترین درصد فراوانی بود 7/41سال با درصد فراوانی   40تا  30باشد. در واقع گروه سنی از سال می
نفر دارای تحصیالت دکتری هستند. در واقع گروه با تحصیالت   8نفر فوق لیسانس و    95نفر لیسانس،    87نفر فوق دیپلم،    6دیپلم،  

 تشکیل داده بودند.   0/45لیسانس بیشترین درصد فراوانی را با  فوق

نفر بین    55سال،    15تا    10نفر بین    45سال،    10تا    5نفر بین    25سال،    5نفر کمتر از    18نفر نمونه آماری این تحقیق را    211از  
درصد تشکیل   2/32سال به باال با    20گروه  سال به باال سابقه خدمت دارند. بیشترین درصد فراوانی را    20نفر    68سال و    20تا    15
 دادند.می

 آمار توصیفی متغییرهای تحقیق 

شکل شماره 1: مدل مفهومی تحقیق

یافته های پژوهش

تجزیه  وتحلیل داده ها جهت بررسی صحت وسقم فرضیات از اهمیت خاصی برخوردار است. داده های خام با 
استفاده از فنون آماری مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطالعات در اختیار کاربران 
قرار می گیرند. پس ازآنکه محقق داده ها را گردآوری، استخراج و طبقه بندی نمود، مرحله جدیدی از فرایند تحقیق 
که همان تجزیه وتحلیل داده ها می باشد، آغاز می شود. در این مرحله محقق با استفاده از روش های مختلف سعی 
می کند اطالعات و داده ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد. درنهایت در این فصل 
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از تحقیق حاضر، متغیرهای پژوهش در نرم افزار اکسل طبقه بندی شده و با استفاده از نرم افزار Spss 26 جهت 
آمار توصیفی، آزمون دوربین-واتسون و آزمون رگرسیون جهت آزمون فرضیه ها استفاده  شده است. بنابراین با 

هدف تحلیل داده ها ابتدا شاخص های آمار توصیفی گزارش و سپس آمار استنباطی بیان شده است.

 توزیع فراوانی

از نظر متغییر جنسیت، 59/2 درصد اعضای گروه نمونه مرد )125 نفر( و40/8 درصد اعضای گروه نمونه زن 
)86 نفر( بودند. از 211 نفر نمونه 14 نفر بین 20 تا 30 سال سن، 88  نفر بین 30 تا 40 سال سن، 84 نفر بین 
40 تا 50 سال سن و 25 نفر دارای سن بیشتر از سال می باشد. در واقع گروه سنی 30 تا 40 سال با درصد فراوانی 
41/7 درصد بیشترین درصد فراوانی بود .از 211 نفر نمونه 15 نفر دیپلم، 6 نفر فوق دیپلم، 87 نفر لیسانس، 95 
نفر فوق لیسانس و 8 نفر دارای تحصیالت دکتری هستند. در واقع گروه با تحصیالت فوق لیسانس بیشترین 

درصد فراوانی را با 45/0 تشکیل داده بودند. 

از 211 نفر نمونه آماری این تحقیق را 18 نفر کمتر از 5 سال، 25 نفر بین 5 تا 10 سال، 45 نفر بین 10 تا 15 
سال، 55 نفر بین 15 تا 20 سال و 68 نفر 20 سال به باال سابقه خدمت دارند. بیشترین درصد فراوانی را گروه 

20 سال به باال با 32/2 درصد تشکیل می دادند.

آمار توصیفی متغییرهای تحقیق 

در خصوص نمره افراد در رویکرد استراتژیک مسولیت اجتماعی شرکت ها، نوآوری و عملکرد مالی آنها یک 
نمره کل وجود دارد. مقدار چولگی مشاهده شده برای تمامی متغیرها و مولفه ها در بازه )2 ، 2-( قرار دارد. یعنی 
از لحاظ کجی تمامی متغیرها و مولفه ها نرمال بوده و توزیع آن متقارن است. مقدار کشیدگی همه متغیرها و 

مولفه ها نیز در بازه )2 ، 2-( قرار دارد. این نشان می دهد توزیع متغیر از کشیدگی نرمال برخوردار است.

جدول2. آمار توصیفی متغیرها

کشیدگیچولگیانحراف معیارمیانگینMinMaxModeMedianمتغیر
0/08-0/52-0/89-153/1733/04عملکرد
1/2352/923/113/070/620/220/21نوآوری

0/35-0/30-1432/952/950/60مسئولیت
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آزمون فرضیه ها

برای یافتن اثر هر یک از متغییرها بر روی متغیرها وابسته از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد، و با استفاده 
از رگرسیون چند متغیره به تعیین مدل رگرسیونی پرداخته شد. رگرسیون خطی ساده مشروط به معنی دار بودن 
ضریب همبستگی است. اما وجود و یا عدم وجود رگرسیون خطی چند متغیره ارتباطی به معنی دار بودن ضریب 
همبستگی ندارد. به غیر نرمال بودن متغیر وابسته، پیش فرض های دیگر رگرسیون خطی چند متغیره عدم وجود 

خود همبستگی در متغیر وابسته و عدم وجود هم خطی در متغیرهای مستقل و نرمال بودن خطاها می باشد.

آزمون دوربین-واتسون1 

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد، استقالل خطاها)تفاوت بین مقادیر پیش بینی شده 
توسط معادله رگرسیون( از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر 
همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از 
آزمون دوربین-واتسون استفاده می شود. چنانچه آماره دوربین -واتسون در بازه 1/5 تا 2/5 قرار گیرد  آزمون 
)عدم همبستگی بین خطاها( پذیرفته می شود و در غیر این صورت   رد می شود یعنی همبستگی بین خطاها 

وجود دارد. 

آزمون بررسی فرضیه های پژوهش 

فرضیه 1. در شرکت های معدنی کرمان رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکت ها بـر عملکرد مـالي 
آنها تأثیر مي گذارد.

با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان  از یکدیگر رد شود و خطاها  در صورتیکه فرضیه استقالل خطاها 
از  خطاها  استقالل  بررسی  برای  واتسون  دوربین-  آماره  منظور  بدین  ندارد.  وجود  رگرسیون  مدل  از  استفاده 
یکدیگر استفاده می شود.  طبق نتایج چنانچه آماره دوربین-واتسون در بازه قابل قبول 1/5 تا 2/5 قرار گیرد 
عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می شود. با توجه اینکه آماره دوربین- واتسون برابر 2/135 است، بنابراین 
می توان گفت عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می شود. ضریب تعیین نیز برابر 0/288 است که این مقدار 
اندازه همبستگی بین مقدار پیش بینی شده و مقدار مشاهده متغیر مالک است. ضریب همبستگی مولفه های 
رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکت ها بـر عملکرد مـالي آنها در این جدول نیز برابر 0/525 است که 

نشان دهنده این است که مدل رگرسیون قدرت توضیح  دهندگی زیادی دارد.

1. Durbin- Watson d Test
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جدول3. آزمون تحلیل واریانس )ANOVA( جهت تعیین معناداری فرضیه اول

سطح معنی دارFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمدل

23/420123/42084/6900.000رگرسیون

57/7692090/277اختالف

81/216210کل

نتایج جدول فوق بیانگر این است که مفروضه وجود رابطه خطی بین متغیرهای پیش بین و مالک رعایت 
شده است.

جدول4. نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه اول تحقیق

مدل
ضریب استاندارد نشده

سطح معناداریtضریب استاندارد شده بتا
خطای استانداردبتا

1/4760/1828/110/000اثر ثابت

5560/0600/5379/200/000/.عملکرد

فرضیه دوم

فرضیه 2. در شرکت های معدنی کرمان نوآوری بـر عملکرد مـالي شرکت ها تأثیر میگذارد

آماره دوربین-واتسون براساس یافته ها برابر 2/019 می باشد. بنابراین فرض استقالل خطاها از یکدیگر تایید 
شده است.

جدول5. آزمون تحلیل واریانس )ANOVA( جهت تعیین معناداری فرضیه دوم پژوهش

سطح معنی دارFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمدل

59/871159/8711140/000رگرسیون

109/7642090/525اختالف

169/636210کل

طبق نتایج جدول وجود رابطه خطی بین متغیرهای پیش بین و مالک رعایت شده است.
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جدول6. نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه دوم پژوهش

مدل
ضریب استاندارد نشده

سطح معناداریtضریب استاندارد شده بتا
خطای استانداردبتا

0/4200/0251/6760/000اثر ثابت

0/8880/0830/59410/6770/000عملکرد

فرضیه سوم:

فرضیه 3. در شرکت های معدنی کرمان، نوآوری به عنوان یک متغیر تعدیل کننده، روي رابطه بین رویکرد 
استراتژیک مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالي آنها تأثیر مي گذارد.

آماره دوربین-واتسون براساس یافته ها برابر 1/914 می باشد. بنابراین فرض استقالل خطاها از یکدیگر تایید 
شده است.

جدول7. خالصه مدل رگرسیون برای فرضیه سوم پژوهش

دوربین واتسونضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیینضریب همبستگیمتغییر

0/5370/2880/285مسئولیت

0/6090/3710/3651/914مد )نوآوری*مسئولیت(

 ضریب تعیین برای مد نیز برابر 0/371 است که این مقدار اندازه همبستگی بین مقدار پیش بینی شده و مقدار 
مشاهده متغیر مالک است. ضریب همبستگی مولفه مد در این جدول نیز برابر 0/609 است که نشان دهنده این 
است که مدل رگرسیون قدرت توضیح دهندگی باالیی دارد. با توجه به مطالب گفته شده نتیجه می گیریم مدل 

انتخاب شده مدل مناسبی است.

جدول8. آزمون تحلیل واریانس )ANOVA( جهت تعیین معناداری فرضیه سوم پژوهش

سطح معنی داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمدلمتغییر

مسئولیت

21/876121/87684/6900/000رگرسیون

53/9872090/258اختالف

75/863210کل
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جدول آزمون9. تحلیل واریانس )ANOVA( جهت تعیین معناداری فرضیه سوم پژوهش

سطح معنی دارFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمدلمتغییر

مد

28/155214/07761/3740/000رگرسیون

47/7092080/228اختالف

75/863210کل

 طبق نتایج جدول، با توجه به میزان مشاهده شده برای مقدار F و سطح معنی داری 0/000که مقدار آن کمتر از 
0/05 است، نشان می دهد کل مدل در سطح معناداری قرار دارد. برای آزمون وجود رابطه خطی بین متغیرهای 
مستقل و وابسته در مدل تحقیق از آزمون F فیشر)ANOVA( استفاده شده است که بیانگر این است که 

مفروضه وجود رابطه خطی بین متغیرهای پیش بین و مالک رعایت شده است.

جدول10. نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه سوم

مدل
 ضریب استانداردضریب استاندارد نشده

شده بتا
tسطح معناداری

خطای استانداردبتا

4490/000//1/3350/1797اثر ثابت

0/5190/0560/5379/2030/000مسئولیت

جدول11. نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه سوم

مدل
 ضریب استانداردضریب استاندارد نشده

شده بتا
tسطح معناداری

خطای استانداردبتا

2/0070/2129/4590/000اثر ثابت

0/0630/1020/0660/6220/000مسئولیت

0/0760/0150/5525/2320/000مد
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بحث و نتیجه گیری

اجتماعی  مسئولیت  استراتژیک  رویکرد  کرمان  معدنی  شرکت های  در  براینکه  مبنی  اول  فرضیه  بررسی  در 
شرکت ها بر عملکرد مالي آنها تأثیر مي گذارد. ضریب استاندارد شده بتا برای متغیرعملکرد مالی برابر0/537 که 
در سطح 0/05 معنی دار می باشد )P<0/05(، بنابراین این نتیجه به دست می آید رویکرد استراتژیک مسئولیت 

اجتماعی شرکت ها بر عملکرد مالی آنها تأثیر می گذارد. لذا فرضیه اول تایید می گردد.

 در بررسی فرضیه دوم مبنی براینکه در شرکت های معدنی کرمان نوآوری بر عملکرد مالي شرکت ها تأثیر مي 
گذارد. نتایج نشان می دهد که ضریب استاندارد شده بتا برای عملکرد مالی شرکت ها 0/594 است که در سطح 
0/05معنی دار می باشد )P<0/05(. بنابراین در شرکت های معدنی کرمان نوآوری بر عملکرد مالي آنها تأثیر مي 

گذارد که این فرضیه نیز تایید می شود.

در بررسی فرضیه سوم مبنی براینکه در شرکت های معدنی کرمان، نوآوری به عنوان یک متغیر تعدیل کننده، 
روي رابطه بین رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالي آنها تأثیر مي گذارد. نتایج جدول 15-4 
نشان می دهد میزان تاثیر رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکت ها بـر عملکرد مالي آنها در مدل نخست 
0/537  و در مدل دوم 0/066 بدست آمده است که در سطح 0/05 معنی دار می باشد)P<0/05(. همچنین میزان 
متغیر تعدیل گر نوآوری 0/552  بدست آمده است. از آنجا که آماره تی نیز 5/232  به دست آمده است و قدرمطلق 

آن از مقدار بحرانی 1/96 بزرگتر است بنابراین نقش تعدیلگری نوآوری معنادار است.

قدردانی

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر رویکرد استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی با نقش 
مدیران  از  و  بوده  کرمان،  معدنی  شرکت های  مطالعه:  شرکت ها؛ مورد  مالی  عملکرد  بر  نوآوری  تعدیل کننده 

شرکت های معدنی کرمان به سبب تایید و حمایت از این پژوهش تشکر و قدردانی می شود.
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