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بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر فناوری اطالعات و رقابت پذیری سازمان
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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقش مسئولیت اجتماعی بر فناوری اطالعات و رقابت پذیری سازمان ها در صنعت
خودروسازی میباشد .در این صورت سازمانها می توانند با عنایت به ترکیب این عوامل سطح رقابت پذیری سازمان خود را
افزایش داده و یا آن را مدیریت نماید  .جامعه آماری پژوهش شامل  146نفر از خبرگان حوزه پژوهش بود که با استفاده از
فرمول کوکران ،حجم نمونه  59نفر تعیین شد .برای جمع آوری اطالعات مربوط به ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق از
روش کتابخانه ای و به منظور جمع آوری اطالعات و سنجش متغیرهای تحقیق ،در این پژوهش روش های میدانی و ابزار
پرسشنامه که بر مبنای مقیاس لیکرت طراحی شده بود ،استفاده گردید .جهت بررسی روایی پرسشنامه از اعتبار محتوا و
تحلیل عاملی بهره برده شد و برای بررسی پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و همچنین ،روش پایایی ترکیبی نیز استفاده
گردید .که مقادیر بیش از  0/7برای اعتبار ترکیبی و الفای کرونباخ بدست آمد .جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری
شـده از محـیﻂ پـژوهش از تکنیـﮏ معـادﻻت ساختاری استفاده می گردد که آزمون های آماری در این پژوهش از طریق نرم
افزار  SmartPLSصورت می گرفت .نتاج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دادند که مسئولیت اجتماعی بر رقابت پذیری تاثیر
معنی داری ندارد همچنین بعد اختیاری از ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی نیز تاثیر معنی داری بر رقابت پذیری ندارد و سایر
فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفتند.
واژههای كلیدی :مسئولیت پذیری اجتماعی ،فناوری اطالعات ،رقابت پذیری ،صنعت خودرو سازی ،مدلسازی معادﻻت
ساختاری.
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مقدمه
کسب و کار الکترونیکی که معموﻻ به عنوان تجارت الکترونیﮏ نامیده میشود و استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات در انجام تجارت در اینترنت است ،نه تنها خرید و فروش  ،بلکه خدمات مشتریان و همکاری با شریﮏ
تجاری است .روش های کسب و کار الکترونیکی  ،شرکت ها را قادر میسازد سیستم های پردازش داده های داخلی و
خارجی خود را به طور موثر و انعطاف پذیرتر  ،به کار نزدیکتر با تامین کنندگان و شرکا  ،برای بهتر برآورده کردن
نیازها و انتظارات مشتریان خود به کار گیرند .اعتماد کلید موفقیت در تجارت الکترونیﮏ و عدم اعتماد مشکل بزرگی
در راه مو فقیت تجارت الکترونیﮏ است در طول هر معامله تجاری  ،احزاب درگیر باید با مردم و به شرکت ها اعتماد
داشته باشند  .این باید به طور مداوم در فعالیت های معامله کسب و کار ایجاد و مدیریت شود.
شارون کشف کردکه برنامه های کاربردی تجارت الکترونیﮏ ارتباطات حیاتی بین مشتریان ،تامین کنندگان و شرکا
ایجاد میکند  .امروزه شرکت ها متوجه شده اند که موفقیت آن ها توجه ویژه ای به امنیت و حریم خصوصی نرم افزار
های کاربردی خود و به ویژه برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی خود دارند  .آسیب پذیری ها و تهدیدات مرتبﻂ
با برنامه های کاربردی تجارت الکترونیﮏ می تواند در همه سطوح مختلف سیستم برنامه کاربردی دیده شود .تمام
این آسیب پذیری ها و تهدیدات منجر به از دست رفتن محرمانه بودن  ،یکپارچگی و اصالت می شود.
یکی از مهمترین واقعیت های موجود در دنیای امروز اطالعات  ،فناوری اطالعات می باشد در واقع امروزه اطالعات به
عنوان مهمترین منابع سازمان ها شناخته می شود .اطالعات رمز موفقیت در دنیای پر رقابت امروزی می باشد .یکی
از مهمترین جنبه ها در سازمان ها تالش برای مدیریت اطالعات می باشد در واقع سیستم های مدیریت اطالعات
برای بهره گیری بهتر و کارآمدتر از اطالعات در سازمان ها توسعه پیدا کرده است .فناوری اطالعات و به کارگیری آن
می تواند بر ابعاد مختلف سازمان اثر گذار باشد یکی از این ابعاد مسئولیت اجتماعی می باشد مسئولیت اجتماعی می
تواند ضامن بقای سازمان باشد چرا که بیانگر وجه سازمان می باشد .در این تحقیق تالش شده است با استفاده از
رویکرد مدل سازی معادﻻت ساختاری به بررسی اثر گذاری به کارگیری فناوری اطالعات بر مسئولیت اجتماعی
پرداخته شده است.
با این حال ،در دنیای پر رقابت امروزی یکی ازشروط ﻻزم برای رقابت پذیربودن درعرصه اقتصادی
درکنارسودآوری،کیفیت،خدمات پس ازفروش و ...توجه و التزام به مسئولیت های اجتماعی سازمانها می
باشد(پورتاشی 2014 ،؛ حبیبی و همکار )13951 ،با عنایت به رشد و توسعه فکری مشتریان،امروزه سازمانهایی موفق
تر هستند که به مسائلی از جمله حقوق شهروندی ،توسعه فرهنگ مدنی و سایر عواملی که به نوعی پارامترهای
مسئولیت اجتماعی هستند،اهتمام ورزیده و برای پیشبرد آن برنامه و هدفگذاری مدونی دارند CSR .به عنوان یﮏ
ساختار منحصر به فرد از چهار بعد ساخته شده است عبارتند از :مسئولیت پذیری های اقتصادی ،حقوقی ،اخالقی و
2
اختیاری (بونستوپل .)2012 ،
رقابت پذیری نیز از جمله موضوعات مهمی است که طی سال های اخیر در ادبیات مدیریت و بازاریابی موردتأکید
قرارگرفته و در این باره چشم اندازهای متفاوتی نسبت به عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ارائه شده است و مطالعات
بیگی و همکاران4 .)1383 ،
زیادی صورت گرفته است(تاتجانا دیموکسا  2010 ،؛  ،2012نصری 3 ،
1
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امروزه رقابت در دنیای کسب وکار الکترونیﮏ به طور فزآیندهای در حال افزایش است .به همین دلیل مدیران این
کسب وکارها به ویژه صنعت خودرو سازی  ،بهبود کیفیت خدمات الکترونیﮏ و ایجاد وفاداری و رضایت در مشتریان
را هدف اصلی خود قرار دادهاند .باﻻ بودن کیفیت خدمات الکترونیﮏ کلید موفقیت صنعت خودرو سازی است که در
محیﻂ رقابت جهانی فعالیت میکند .اﻏلب شرکت های با تجربه و موفق درتجارت الکترونیﮏ این نکته را درک کرده -
اند که عوامل موفقیت یا شکست فقﻂ حﻀور شرکت در وب و یا بهای پایین نیست ،بلکه عامل مهم ،انتقال کیفیت
5
باﻻی خدمات الکترونیکیاست( .قاضی زاده)
رقابت پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها ،صنایع و بنگاه ها در میدانهای رقابتی سیاسی،
اقتصادی و تجاری به حساب می آید ،بدین معنی که هر کشور ،صنعت یا بنگاهی که از توان رقابتی باﻻیی در
بازارهای رقابتی بر خوردار باشد ،می توان گفت که از رقابت پذیری باﻻتری برخوردار می باشد .مفهوم رقابت پذیری و
ابعاد آن به مثابه نقشه راهی عمل می کند که کلید رهایی کشورها از دام توسعه نیافتگی است،یکی از ویژگی های بارز
شرکتهای موفق ،برخورداری از قابلیتهای رقابت پذیری است که بیش از هرچیز،ازداشتن دیدگاه های جدیددر مورد آن
نشأت می گیرد(رنجبران و همکاران)1392 ،
با پیشرفت صنعت و تکنولوژی بالطبع تغییرات محیﻂ و اجتماع،تأثیرات شرکتها بر جامعه مورد توجه قرار گرفته
است.از آنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنها تأثرگذار است.لذا توجه به اخالق مدیران نیز
مسئول بودن آنها در قبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران مورد بحث سالهای اخیر بوده است.
مسئولیت اجتماعی مدیران و نیز اهمیت آن در جامعه فعلی و بیان تعاریف و دیدگاههای گوناگون و رابطه بین اخالق
و مسئولیت اجتماعی،ارتباط آن را با توسعه پایدار و اینکه چه نقشی میتواند در تأمین اهداف شرکت ایفا نمایند مورد
6
بررسی قرار میگیرد(.قربانی )1393
اما در زمینه تاثیر الگوی مسئولیت اجتماعی بر فناوری اطالعات و رقابت پذیری سازمان در (صنعت خودروسازی) تا
کنون پژوهشی انجام نشده که این امر ضرورت انجام این پژوهش را آشکار می نماید .بنابراین هرچند اهمیت و تاثیر
الگوی مسئولیت اجتماعی بر رقابت پذیری سازمان بر همگان آشکار است ،اما در فوق به برخی از موارد اهمیت و
ضرورت آن اشاره نمودیم .بنابراین با توجه به آنچه اشاره شد می توان ادعا نمود که انجام پژوهشی با عنوان « تاثیر
مسئولیت اجتماعی بر فناوری اطالعات و رقابت پذیری سازمان در(صنعت خودروسازی)» مهم بوده و از ضرورت
دوچندانی برخوردار می باشد.
سئوال اصلى این پژوهش به این شرح این می باشد آیا نقش مسئولیت اجتماعی در فناوری اطالعات و رقابت پذیری
سازمان تاثیر دارد؟
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مدل مفهومی و توسعه فرضیهها
بنابراین با توجه به موارد مطرح شده ،پژوهش حاضر به دنبـال تأثیر مسئولیت اجتماعی بر فناوری اطالعات و رقابت
پذیری سازمان در صنعت خودروسازی میباشد .مدل مفهومی پژوهش بر اساس پژوهش فیگور بنیان نهاده شده است.
در این مدل ،سه متغیر رقابت پذیری ،فناوری اطالعات و مسئولیت اجتماعی وجود دارد .مفهوم رقابت پذیری و ابعاد
آن به مثابه نقشه راهی عمل می کند که کلید رهایی کشورها از دام توسعه نیافتگی است ،یکی از ویژگی های بارز
شرکتهای موفق ،برخورداری از قابلیتهای رقابت پذیری است که بیش از هرچیز ،ازداشتن دیدگاه های جدید درموردآن
7
نشأت می گیرد(شاهینی 1393 ،مومایا .)2004 ،
مدیریت فناوری اطالعات به مفهوم ساده یعنی توانایی ،مهارت و بهره مندی از افزارها و ابزارهای دیجیتالی (تجهیزات
سخت افزاری و نرم افزاری) به منظور تولید ،پردازش ،نگهداری ،جمع آوری ،ذخیره ،حفاظت ،توزیع ،انتقال و بازیابی
داده ها و اطالعات به شکلی مطمئن و امن جهت بهبود در وضعیت عملکرد سازمان .به عبارت دیگر مدیریت مطالعه،
طراحی ،توسعه ،پیادهسازی ،پشتیبانی یا مدیریت سیستم های اطالعاتی مبتنی بر علم رایانه ،خصوصا برنامههای
نرمافزاری و سخت افزار با رعایت امور امنیتی بر روی بستر های زیر ساختی به همراه امور نشر وانتقال دیتا و اطالعات
را مدیریت فناوری اطالعات می گویند .مدیریت فناوری اطالعات به اطالعات عمومی مدیریت و همچنین مرتبﻂ به
فناوری اطالعات ،تجربه در امور منابع انسانی ،داشتن روحیه کاری مرتبﻂ به همراه قبول مسئولیت در پست
مدیریتی ،درک تغییرات سریع فناوری و تاثیرات ناشی از آن بر محیﻂ و پیرامون کسب وکار نیاز دارد.
یکی از نیازمندی های اصلی ارائه دهندگان خدمت ،تعریف ،مدیریت و ارائه خدمات فناوری اطالعات ) (ITبرای
پشتیبانی موثر از اهداف کسب و کار و نیازهای مشتری است .چند مدل مرجع فرایندی برای مدیریت خدمات IT
)(ITSMایجاد شدهاند که کتابخانه زیرساخت فناوری اطالعات )(ITILو مدل مرجع پذیرفته شده به عنوان استاندارد
واقعی برای  ITSMاز جمله آن ها هستند .که بر اساس چرخه عمر مدیریت فرایند کسب و کار و مدلبندی شبیهسازی
است  .همچنین یکی از کاربردهای این روش برای اجرای فرایند مدیریت حادثه در شرکتی اسپانیایی ،ارائه میشود.
این روش توسﻂ کارشناسان  ITILبازبینی شده و از چشمانداز ذینفعان فرایند با استفاده از پرسشنامه مورد ارزیابی
قرار میگیرد .پاسخهای ارائه شده به پرسشنامه ها کارایی این روش در پردازش عوامل مهم موفقیت و پشتیبانی از
8
کاربرد روندهای مناسب مدیریت فرایند را نشان میدهند) Mercedes Ruiz2018 ( .

مدل مفهومی با متغیرهای مذکور در ذیل مشخص شده است؛

7
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8
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منبعfigure theoretical model :
لذا ،بر اساس الگوی مفهومی فوق ،فرضیات ذیل طراحی و مورد آزمون قرار میگیرد ،این پژوهش شامل ،سه فرضیه
اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد:
فرضیه های اصلی
 .1الگوی مسئولیت اجتماعی بر رقابت پذیری سازمان در صنعت خودرو سازی تاثیر معناداری دارد.
 .2الگوی مسئولیت اجتماعی بر فناوری اطالعات در صنعت خودرو سازی تاثیر معناداری دارد.
 .3فناوری اطالعات بر رقابت پذیری سازمان در صنعت خودرو سازی تاثیر معناداری دارد.
فرضیه های فرعی
 .1بعد اجتماعی بر رقابت پذیری سازمان در صنعت خودرو سازی تاثیر معناداری دارد.
 .2بعد اقتصادی بر رقابت پذیری سازمان در صنعت خودرو تاثیر معناداری دارد.
 .3بعد اختیاری بر رقابت پذیری سازمان در صنعت خودرو سازی تاثیر معناداری دارد.
روش شناسی تﺤقیق
روش تحقیق پژوهش حاضر ،از آنجایی که تحقیق به صورت مطالعه موردی صنعت خودروسازی انجام می شـود و
نتـایﺞ نیـز قـرار اسـت در جامعه آماری کاربردی شده و مورد استفاده قرار گیرد ،تحقیق حاضر از نوع کاربردی است
و با توجه بـه ا ینکـه محقق در تحقیق حاضر به دنبا ل تاثیر الگوی مسئولیت اجتماعی بر فناوری اطالعات و رقابت
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پذیری سازمان اسـت ،و چـون محقـق از ابـزار پرسـش نامـه استفاده می نماید که در بین جامعه آماری توزیع و
جمع آوری مـی شـود ،و توصیف جزء به جزء یﮏ موقعیت یا یﮏ رشته شرایﻂ است .بنـابرا ین تحقیق حاضر با
استفاده از روش های توصیفی -پیمایشی می باشد .جامعه آماری پژوهش حاضر را  146نفر از کارکنان شرکت های
نام برده شده تشکیل می دهند ،این افراد به ع نوان خبرگان پژوهش حاضر نام برده می شودند .ویژگی های این افراد
داشتن تحصیالت آکادمیﮏ در حوزه متغیرهای پژوهش یا سابقه کار باﻻی  15سال در این زمینه می باشد که
اطالعات آنان را در حوزه پژوهش منحصر به فرد می نماید از این رو این  146نفر که در  3شرکت بزرگ خودرو
سازی گروه ایران خودرو ،گروه سایپا و گروه بهمن مشغول به کار هستند ،جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می
دهند که به دلیل همگن بودن واحدهای موجود در جامعه آماری و همچنین نامحدود بودن تعداد آنها از روش
تصادفی ساده برای نمونه گیری استفاده شده است .با جایگذاری در فرمول کوکران حداقل حجم نمونه ﻻزم  59نفر
میباشد که این تعداد مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
برای جمع آوری اطالعات مربوط به ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و به منظور جمع
آوری اطالعات و سنجش متغیرهای تحقیق ،در این پژوهش روش های میدانی و ابزار پرسشنامه که بر مبنای مقیاس
لیکرت طراحی شده بود ،استفاده گردید .قبل از استفاده از پرسشنامه روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت.
جهت بررسی روایی پرسشنامه از اعتبار محتوا و تحلیل عاملی بهره برده شد .نتایﺞ آزمون  ، KMOعدد  0.870را
که نشان دهنده کفایت بسیار خوب این داده ها می باشد تایید کرد .به این ترتیب بزرگترین 9
عدد در سطر اول
 0/559بوده که مربوط به بعد اول یعنی بعد اجتماعی از ابعاد مسئولیت اجتماعی می باشد ،به همین ترتیب تخصیص
سواﻻت به ابعاد پنجگانه سازنده پرسشنامه صورت می گیرد.
اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده ازبسته نرمافزاری  SPSSمحاسبه گردید .به منظور سنجش میزان پایایی پرسش نامه
تحقیق مزبور از پایایی همسانی درونی ،روش آلفای کرونباخ برای  30پرسش نامه اولیه بعنوان پری تست استفاده
شد .چون پرسش نامه به صورت طیف لیکرت طراحی شده و در واقع از نوع نگرش سنﺞ می باشد ،به همین جهت
مناسب ترین روش برای محاسبه اعتبار ،ضریب آلفای کرونباخ است ،نتایﺞ حاصل از بررسی پایایی پرسش نامه نشان
داد که ضریب آلفای کل محاسبه شده برابر  0/824است و با توجه به اینکه بزرگتر از  0/7است ،لذا می توان نتیجه
گرفت که پرسش نامه مورد استفاده از پایایی پژوهشی ﻻزم برخوردار می باشد .همچنین ،برای بررسی پایایی از روش
پایایی ترکیبی نیز استفاده گردید .برای بررسی اعتبار ترکیبی هر یﮏ از سازه ها از گزارش Quality Criteria
استفاده می شود .در این ماتریس زیر ستون  Composite Reabilityدر مقابل هر سازه یا متغیر پنهان عددی
جهت اعتبار مرکب آن نوشته شده است .مقادیر بیش از  0/7برای اعتبار ترکیبی قابل قبول هستند .این مقادیر در
جدول  1نشان داده شده اند.

9

 .به جهت محدودیت در مقاله ،از گزارش خروجی های این آزمون خود داری شده است.
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جدول  :1اعتبار تركیبی فرضیات اصلی
Communality Redundancy

Cronbachs
Alpha

R Square

0.469952

0.932148

0.035457

0.418578

0.766909

0.685130

0.357893

0.493790

0.817093

0.731993

Composite
Reliability

AVE

0.940023

0.669851

CSR

0.832249

0.718698

Competitiveness

0.866872

0.693680

Information
Technology

همانگونه که در جدول 1قابل مشاهده می باشد مقادیر این آماره برای متغیرهای تحقیق باﻻی میزان مشخص شده
بوده و قابل قبول می باشند .مقادیر واریانس استخراج شده  AVEمربوط به سازه هاست ،مقادیر قابل قبول برای این
معیار که بیانگر اعتبار مناسب ابزار اندازه گیری است ،مقدار 0/5می باشد که در جدول  1مشاهده می شود که این
مقادیرنیز قابل قبول می باشند.
برای بررسی اعتبار ترکیبی هر یﮏ از سازه ها از گزارش  Quality Criteriaاستفاده می شود .در این ماتریس زیر
ستون  Composite Reabilityدر مقابل هر سازه یا متغیر پنهان عددی جهت اعتبار مرکب آن نوشته شده است.
مقادیر بیش از  0/7برای اعتبار ترکیبی قابل قبول هستند .این مقادیر در جدول  2نشان داده شده اند.
جدول  :2اعتبار تركیبی فرضیات فرعی
Cronbachs
Alpha

R Square

Composite
Reliability

0.413838

0.766909

0.547262

0.828168

Competitiveness 0.613842

0.626816

0.803616

0.869481

0.626717

Economic

0.515834

0.844422

0.880786

0.515823

Optional

0.535953

0.852401

0.886812

0.535957

Social

Communality Redundancy

0.374931

AVE

همانگونه که در جدول  2قابل مشاهده می باشد مقادیر این آماره برای متغیرهای تحقیق باﻻی میزان مشخص شده
بوده و قابل قبول می باشند .مقادیر واریانس استخراج شده  AVEمربوط به سازه هاست ،مقادیر قابل قبول برای این
معیار که بیانگر اعتبار مناسب ابزار اندازه گیری است ،مقدار  0/5می باشد که در جدول  2مشاهده می شود که این
مقادیرنیز قابل قبول می باشند.
درخصوص تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شـده از محـیﻂ پـژوهش از تکنیـﮏ معـادﻻت ساختاری استفاده
می گردد .آزمون های آماری در این پژوهش از طریق نرم افزار  SmartPLSصورت می گیرند.
یافتهها
یافته های بدست امده از ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان نشان میدهد ،بیشترین فراوانی مربوط به شرکت
ایران خودرو می باشد که تعداد  27نفر از کارکنان این شرکت را در بر می گیرد .به لحاظ جنسیت ،تعداد مردان 46
نفر و تعداد زنان  12نفر هستند .درصد مردان پاسخ دهنده  80/8و درصد زنان پاسخ دهنده  19/2می باشد .از لحاظ
سطح تحصیالت ،بیشترین پاسخ دهندگان دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده که تعداد آنها  34نفر می باشد .به
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لحاظ سابقه خدمت ،بیشترین درصد پاسخ دهندگان  39/8درصد بوده که مربوط به افرادی است که سابقه آنها بین
 10سال تا  15سال می باشد .تعداد افرادی که بیشترین میزان پاسخ دهندگی را دارند  23نفر می باشند و از لحاظ
سمت سازمانی 69 ،درصد از پاسخ دهندگان سرپرست هستند.
فرضیه اصلی پژوهش
آزمون ساختاری مدل

این آزمون از طریق  PLS Algorithmصورت می گیرد .خروجی آزمون  PLS Algorithmدر شکل  1قابل
مشاهده می باشد.

شکل  :1خروجی مدل در حالت ضرایب استاندارد
همانگونه که در شکل  1قابل مش اهده می باشد ،خروجی مدل در حالت ضرایب استاندارد نشان داده شده است.
ضرایب مسیر روی خطوط نشان داده شده اند که به نوعی میزان تاثیر گذاری را نشان می دهند و بارهای عاملی
مربوط به متغیرهای پنهان نیز در درون شکل مربوطه نمایش داده شده است که میزان این بار عامل برای متغیر
رقابت پذیری برابر با عدد  0.685می باشد.
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بررسی همبستگی بین متغیرهای پنهان
این قسمت همبستگی بین متغیرهای پنهان را نشان می دهد .در اینجا ﻻزم است مقادیر را کپی نموده و از
مقادیر  AVEجذر گرفته و آنها را جایگزین اعداد  1یا قطر ماتریس کرد .جذر قابل قبول باید بیشتر از همبستگی یﮏ
سازه با سازه های دیگر باشد .این اعداد در جدول  3نشان داده شده اند.
جدول  :3همبستگی بین متغیر های پنهان
Strategic planing

Competitiveness

1.000000

CSR

1.000000

CSR

1.000000

0.691645

Competitiveness

0.827145

0.855654

Information Technology

بررسی كیفیت ابزار اندازه گیری
در این آزمون فهرستی از مالک ها وجود دارد که شامل  SSOمجموع مجذورات مشاهدات برای هر بلوک متغیر
پنهان SSE ،مجموع مجذور خطاهای پیش بینی برای هر بلوک متغیر پنهان و  SSE/SSOنیز شاخص اعتبار اشتراک
یا  CV-comرا نشان می دهد .اگر شاخص وارسی اعتبار اشتراک متغیرهای پنهان مثبت باشد ،مدل اندازه گیری
کیفیت مناسب دارد .مقادیر آزمون در جدول  4قابل مشاهده می باشد.
جدول  :4بررسی كیفیت ابزار اندازه گیری
1-SSS/SSS

SSO

Total

SSE

1045.000000 641.709397 0.385447

CSR

407.000000 318.805060 0.214776

Competitiveness

407.000000 260.799420 0.357647

Information Technology

همانگونه که در جدول  4نشان داده شد ،مدل از کیفیت مناسب و قابل قبول برخوردار می باشد.
بررسی همبستگی بین متغیرهای پنهان
این قسمت همبستگی بین متغیرهای پنهان را نشان می دهد .در اینجا ﻻزم است مقادیر را کپی نموده و از
مقادیر  AVEجذر گرفته و آنها را جایگزین اعداد  1یا قطر ماتریس کرد .جذر قابل قبول باید بیشتر از همبستگی یﮏ
سازه با سازه های دیگر باشد .این اعداد در جدول  5نشان داده شده اند.
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جدول  :5همبستگی بین متغیر های پنهان
Social

1.000000

Competitiveness Economic Legal

1.000000

Competitiveness

1.000000

0.722930

Economic

0.818167 1.000000

0.621967

Optional

0.815398 0.718623

0.678823

Social

بررسی كیفیت ابزار اندازه گیری
در این آزمون فهرستی از مالک ها وجود دارد که شامل  SSOمجموع مجذورات مشاهدات برای هر بلوک متغیر
پنهان SSE ،مجموع مجذور خطاهای پیش بینی برای هر بلوک متغیر پنهان و  SSE/SSOنیز شاخص اعتبار اشتراک
یا  CV-comرا نشان می دهد .اگر شاخص وارسی اعتبار اشتراک متغیرهای پنهان مثبت باشد ،مدل اندازه گیری
کیفیت مناسب دارد .مقادیر آزمون در جدول  6قابل مشاهده می باشد.
جدول  :6بررسی كیفیت ابزار اندازه گیری
1-SSS/SSS

SSE

Total

SSO

0.201976

406.000000 323.997716

Competitiveness

0.320952

232.000000 157.539141

Economic

0.290112

406.000000 288.214629

Optional

0.319254

406.000000 276.382845

Social

همانگونه که در جدول  6نشان داده شد ،مدل از کیفیت مناسب و قابل قبول برخوردار می باشد.
به این ترتیب ،خالصه نتایﺞ مدل در حالت ضرایب مسیر و معناداری در جدول  7نشان داده شده است.
جدول  :7خروجی مدل در حالت های ضرایب مسیر و معناداری

ردیف

ضریب مسیر

مسیر بین

معنا داری

وضعیت

1

مسئولیت اجتماعی

رقابت پذیری

0/061

0/671

عدم تایید

2

مسئولیت اجتماعی

فناوری اطالعات

0/857

39/398

تایید

3

فناوری اطالعات

رقابت پذیری

0/881

11/458

تایید

4

بعد اجتماعی

رقابت پذیری

0/260

2/223

تایید

5

بعد اقتصادی

رقابت پذیری

0/470

3/202

تایید

6

بعد اختیاری

رقابت پذیری

0/051

0/411

عدم تایید
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با توجه به نتایج جدول  ،7در بررسی فرضیه اصلی اول ،فرضیه مبنی بر تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رقابت
پذیری سازمان در صنعت خودرو سازی ،با ضریب مسیر  0/061و عدد معنا داری ) 0/671 (T -Valueکه از 1/96
کمتر بوده ،از نظر آماری در سطح اطمینان  95درصد مورد تایید قرار نمی گیرد.
با توجه به جدول  ، 7فرضیه اصلی دوم ،مبنی بر تاثیر مسئولیت اجتماعی بر فناوری اطالعات  ،با ضریب مسیر
 0/857و عدد معنا داری ) 39/398 (T -Valueکه از  1/96بیشتر بوده ،از نظر آماری در سطح اطمینان  95درصد
مورد تایید قرار می گیرد.
با توجه به جدول  ، 7فرضیه اصلی سوم ،مبنی بر تاثیر فناوری اطالعات بر رقابت پذیری سازمان ،با ضریب مسیر
 0/881و عدد معنا داری ) 458/11 (T -Valueکه از  1/96بیشتر بوده ،از نظر آماری در سطح اطمینان  95درصد
مورد تایید قرار می گیرد.
با توجه به جدول  ، 7فرضیه فرعی اول ،مبنی بر تاثیر بعد اجتماعی بر رقابت پذیری سازمان ،با ضریب مسیر  0/260و
عدد معنا داری ) 2/223 (T -Valueکه از  1/96بیشتر بوده ،از نظر آماری در سطح اطمینان  95درصد مورد تایید
قرار می گیرد.
با توجه به جدول  ،7فرضیه فرعی دوم ،مبنی بر تاثیر بعد اقتصادی بر رقابت پذیری سازمان ،با ضریب مسیر  0/470و
عدد معنا داری ) 3/202 (T -Valueکه از  1/96بیشتر بوده ،از نظر آماری در سطح اطمینان  95درصد مورد تایید
قرار می گیرد.
و با توجه به جدول  7فرضیه فرعی سوم ،مبنی بر تاثیر بعد قانونی بر رقابت پذیری سازمان ،با ضریب مسیر  0/051و
عدد معنا داری ) 0/411 (T -Valueکه از  1/96کمتر بوده ،از نظر آماری در سطح اطمینان  95درصد مورد تایید
قرار نمی گیرد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
تجارت الکترونیﮏ بطور گسترده ای در خرید و فروش های اینترنتی مورد استعمال دارد اما هر معامله ای که منحصرا
از طریق شاخص های الکترونیکی انجام میشود را هم میتوان یﮏ تجارت الکترونیﮏ به حساب آورد  .هر روزه تجارت
الکترونیﮏ نقش بسیار مهمی را در بازارهای خرده فروشی بازی می کند و مردم از این تکنولوژی بطور فزاینده ای در
سرتاسر دنیا استفاده میکنند  .امنیت تجارت الکترونیﮏ عبارت است از مراقبت از دارایی های موجود در تجارت
الکترونیﮏ در مقابل دسترسی  ،استفاده ،خرابکاری و یا ایجاد تغییرات ﻏیر مجاز  .تجارت الکترونیﮏ بسیار مهم است
و ارزش اعتمادبزرگ است و می تواند اعتماد و وفاداری کاربران و اطمینان از اینکه آن ها را به وب سایت خاص وفادار
نگه میدارد  .قدرت و قابلیت عملکرد فناوری اطالعات با سرعتی در حال افزایش در طول زمان رشد می کند در واقع
می توان گ فت فناوری اطالعات گوی سبقت را از سایر فناوری ها و صنایع در توسعه و پیشرفت ربوده است .فناوری
اطالعات در انواع گوناگون ،در کنار سیستم های اطالعاتی متنوعی که برای نیازهای مختلف طراحی می گردد،
استفاده گسترده ای پیدا کرده است .فناوری اطالعات مدیران را قادر می سازد تا با سازمان ،محیﻂ و یکدیگر ارتقاط
بیشتر و بهتر برقرار کنند  .مسئولیت اجتماعی سازمان ها در برگیرنده اقتصاد ،قانون ،اخالقیات و انتظارات بشردوستانه
واحدهای تجاری است که به کلیه ذینفعان تعمیم می یابد پژوهش حاضر با هدف ،بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر
فناوری اطالعات و رقابت پذیری سازمان در صنعت خودرو سازی انجام گرفت .پژوهشگر فرضیات خود را در دو دسته
اصلی مبنی بر تاثیر مسئولیت اجتماعی بر فناوری اطالعات و رقابت پذیری همچنین تاثیر فناوری اطالعات بر رقابت

30

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال چهارم ،شماره  ،13تابستان 1401

پذیری سازمان و فرعی مبنی بر تاثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی ب ر رقابت پذیری مطرح نموده و مورد آزمون قرار داد
که نتایﺞ نشان داد؛ بجز فرضیه اول و فرضیه ششم ،فرضیات دیگر مورد تایید قرار گرفته است .در تبیین نتایﺞ
بدست امده می توان اذعان داشت ،سازمان های سرآمد به عنوان سازمان هایی پاسخگو ،برای شفافیت و پاسخگویی
به ذینفعا ن خود در قبال عملکردشان باید تعهدات خود به مسئولیت اجتماعی را از طریق ارزش های خویش ابراز
دارند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری می شوند و به این ترتیب مسئولیت پذیری
اجتماعی برای آنان مزایای دو جانبه ای خواهد داشت بطوریکه هم سازمان از رویکرد اخالقی تر و منسجم تر خود نفع
می برد و هم جامعه و طرفهای ذینفع نیز نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت .منظور
از مسئولیت اجتماعی شرکت ها ،پیوستگی و اتحاد میان فعالیت ها و ارزش های سازمان به گونه ای است که منافع
کلیه ذی نفعان شامل سهامداران ،مشتریان ،کارکنان ،سرمایه گذاران و عموم جامعه ،در سیاست ها و عملکرد سازمان
منعکس گردد .به عبارت دیگر سازمان باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت
داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت ،تالش کند .شرکت هایی که
عملکرد اجتماعی باﻻیی دارند تمایل بیشتری به افشای عمومی فعالیت های اجتماعی خود دارند .از این رو در این
پژوهش ،پژوهشگر به دنبال یافتن تاثیر احتمالی مسئولیت پذیری اجتماعی بر رقابت پذیری سازمان می باشد .برای
پاسخ به این سوال  ،پژوهشگر فرضیات خود را در دو دسته فرضیات اصلی و فرضیات فرعی مطرح نموده است.
فرضیات اصلی عبارتند از تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رقابت پذیری سازمان ،تاثیر مسئولیت اجتماعی بر فناوری
اطالعات و در نهایت تاثیر فناوری اطالعات بر رقابت پذیری سازمان .فرضیات اصلی پژوهش نیز عبارتند تاثیر ابعاد
مسئولیت اجتماعی (بعد اجتماعی ،بعد اقتصادی ،بعد اختیاری) بر رقابت پذیری سازمان .پس از آزمون فرضیات با
استفاده از معادﻻت ساختاری ،مشخص گردید که مسئولیت اجتماعی بر رقابت پذیری تاثیر معنی داری ندارد،
مسئولیت اجتماعی بر فناوری اطالعات تاثیر گذار بوده و در نهایت فناوری اطالعات نیز بر رقابت پذیری تاثیر گذار
می باشد .پس از آزمون فرضیات فرعی نیز مشخص گردید که بعد اجتماعی و بعد اقتصادی بر رقابت پذیری سازمان
تاثیر گذار هستند ولی بعد اختیاری تاثیر معنی داری بر رقابت پذیری سازمان ندارد .یکی از دﻻیلی که برای عدم
تاثیر گذاری مسئولیت اجتماعی بر رقابت پذیری سازمان وجود دارد ،را می توان گستردگی جامعه آماری دانست از
این جهت که جامعه آماری پژوهش حاضر را سه شرکت بزرگ خودرو سازی کشور (ایران خودرو ،سایپا ،بهمن)
تشکیل می دهند .دید ﻏیر یکسان تصمیم گیران و متخصصین این حوزه با توجه به سیاست های داخلی شرکت ها با
شرکت های دیگر متفاوت بوده و از این جهت در نحوه پاسخگویی به سواﻻت پرسشنامه اختالف نظرهایی وجود دارد
که باعث پراکندگی احتمالی بازه سواﻻت و در نهایت عدم تاثیر گذاری مسئولیت اجتماعی بر رقابت پذیری در صنعت
خودرو شده است .با نگاه اول به این فرضیه که مسئولیت اجتماعی تاثیری بر رقابت پذیری سازمان در صنعت خودرو
وجود ندارد ،ممکن است مدیران و تصمیم گیران به این حوزه ورود نکنند و آن را نادیده بگیرند ،در صورتی که در
آزمون فرضیات فرعی مشخص گردید که بعد اجتماعی و بعد اقتصادی بر رقابت پذیری سازمان تاثیر گذار می باشند،
و فقﻂ بعد اختیاری است که تاثیر معنی داری بر رقابت پذیری ندارد ،و در اینجا می توان نقش اثر متقابل داده ها و
سواﻻت را در معادﻻت ساختاری به وضوح مشاهده نمود .یکی از خصوصیات این روش یافتن روابﻂ احتمالی موجود
میان متغیرها با دقت باﻻ می باشد.
پیشنهاد می شود که چنین تحقیقی بر روی کارکنان دیگر شرکت های خودروسازی نیز صورت پذیرد.
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پیشنهاد می شود که بر روی عوامل مﺆثر در تأثیر اهمیت مسئولیت پذیری اختیاری بر فناوری اطالعات شرکت های

خودروسازی مطالعه ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی عوامل مﺆثر در تأثیر اهمیت مسئولیت پذیری اخالقی بر رقابت پذیری شرکت های خودروسازی

مطالعه ای صورت پذیرد.
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