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 چکیده 

انتخاب شهر تهران،  یشرکت لوازم خانگ یبر عملکرد اجتماع  کیاستراتژ یریگجهت ریتأث یبررس ق،یتحق نیهدف از انجام ا

و  رانیمد هیحاضر شامل کل قیتحق یاستفاده شد. جامعه آمار قیتحق نیانجام ا یبرا یهمبستگ -یفیبود. از روش توص

 248نه الزم نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمو 700تعداد  هران بشهر ته انتخاب یکارشناسان شرکت لوازم خانگ

پرسش نامه ها  ییایسوال است. پا 24 یاز ابزار پرسشنامه استفاده شد که دارا قیتحق یها ریمتغ یبررس یشدند. برا نیینفر تع

سازه آنها  ییدانشگاه و روا دیاسات زا یتوسط جمع پرسش نامه ها ییمحتوا ییشد، روا دییکرونباخ تا یآلفا بیضر لهیبه وس

آزمون کولموگروف  لیاز قب ک،یاز نوع پارامتر یآمار استنباط یقرار گرفت. از روش ها دییمورد تا یدییتا یعامل لیتوسط تحل

ال اس جهت  یپ به کمک نرم افزار  ریمس لیو تحل یاز نرمال بودن داده ها و مدل معادالت ساختار نانیاطم یبرا رنوفیاسم

شرکت  یبر عملکرد اجتماع  کیاستراتژ یریگنشان داد که؛ جهت قیتحق یها افتهی نیشد. مهمترها استفاده  هیآزمون فرض

 ریشرکت تأث هیاول نفعانیذ یبه عملکرد اجتماع  شیبر گرا یمشتر شیمثبت دارد، گرا ریانتخاب شهر تهران تأث یلوازم خانگ

بر  یداخل یهماهنگ شیمثبت ندارد، گرا ریشرکت تأث هیاول نفعانیذ یاجتماع  لکردبه عم شیاگر بر یرقابت شیمثبت دارد، گرا

 نفعانیذ یبه عملکرد اجتماع  شیبر گرا نفعانیذ شیمثبت دارد، گرا ریشرکت تأث هیاول نفعانیذ یبه عملکرد اجتماع  شیگرا

 شیمثبت دارد، گرا ریشرکت تأث هینفعان ثانویذ یاجتماع  به عملکرد شیبر گرا یمشتر شیمثبت ندارد، گرا ریشرکت تأث هیاول

به عملکرد  شیبر گرا یداخل یهماهنگ شیمثبت ندارد، گرا ریشرکت تأث هیثانو نفعانیذ یبه عملکرد اجتماع  شیبر گرا یرقابت

شرکت  هیثانو نفعانیذ یبه عملکرد اجتماع  شیبر گرا نفعانیذ شیمثبت ندارد، گرا ریشرکت تأث هیثانو نفعانیذ یاجتماع 

 مثبت دارد. ریتأث
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 مقدمه  -1

 ،یهای اجتماع است که شرکت دغدغه یعنوان روشمفهوم در حال نمو و تکامل است که به کیها، شرکت یعملکرد اجتماع 

 کپارچه ی ییپاسخگو یای شفاف براگونهبه اتیو عمل یاستراتژ مات،یها، تصمهنگها، فرشا در ارزشان رو اقتصادی یطیمح

 عملکرد(. 1399محمدعلی و مختاری، ) ندینما نیرفاه و بهبود جامعه تدو جادیشرکت، ا یهای بهتر برارویه ،نموده و درنتیجه

 یهاتیکار، فعال طیمانند مح هاط یمح نیدر اقش خود کامل ن یفایا ییخود و توانا طیعنوان »تعامل فرد با محبه یاجتماع 

بسیار  جیتواند نتاشرکت، می ی(. عملکرد اجتماع 1400،سلطانی) شودمی فیو خانواده خود« تعر هاکیو روابط با شر ،یاجتماع 

ران، و همکامفخمی ) دیمحیطی فراهم نماو زیست یشرکت، با توجه به مسائل اجتماع  یتری را نسبت به عملکرد کلدقیق

رفتار  نیوکار و منافع سازمان با تمرکسب اتیعمل ،یهای اجتماع خواسته  بیشرکت شامل ترک یعملکرد اجتماع (.1399

کارگیری ها در بهآن تیجذاب شیها نتیجه افزاشرکت ییتوانا زا ی(. بخش1396 ،یو قباد ینعمت) است یشهروندی سازمان

باشد سودمند می اریها بسخود شرکت  یکه براها، عالوه بر آنسازمان  یاز سو یاع د اجتمعملکر تیکار است. رعا ندگانیجو

عملکرد اجتماعی شرکت ها موضوع حساسیت برانگیز و روبه  (. 2018،و همکاران 1هو ) سازمان بااهمیت است رامونیافراد پ  یبرا

استانداردهایی را در  ،ل و اتحادیه اروپاسازمان مللی مانند تا آنجا که سازمان های بین المل ،توجه در سال های اخیر بوده است

این زمینه ارائه کرده اند . همچنین به خوبی آشکار شده که شرکت ها و صنایع به طور قابل توجهی رشد کرده اند و بر رفاه 

که بر اجتماعی  باید رفاه ااجتماعی تاثیر می گذارند . از آنجا که کسب و کار در محیط اجتماعی در حال رشد است، شرکت ه

فرایند کسب و کار اثر گذار است را حفظ کنند. با توجه به این عملکرداجتماعی شرکت ها یکی از برنامه های استراتژیک انجام 

 (.1399مفخمی و همکاران، ) شده توسط شرکت ها در رابطه با سود و مزایای پایداری اجتماعی است

کار،  طیمانند مح هاط یمح نیکامل نقش خود در ا یفایا ییخود و توانا طیفرد با محعنوان »تعامل به یاجتماع  عملکرد

 یبرا یریامروزه هر مد(. 2022و همکاران،  2هارتل) شودمی فیو خانواده خود« تعر هاک یو روابط با شر ،یاجتماع  یهاتیفعال

ها شرکت خود را بهبود دهد ه به آند با توجدارد تا بتوان ازین یهای مناسبشرکت خود به شاخص یعملکرد اجتماع  یبررس

که در  ییرهایاز عوامل و متغ یکیها صورت گرفته است که سازمان یاجتماع  عوامل مؤثر بر عملکرد نهیدر زم یادیمطالعات ز

 ت یمبهبود عملکرد، اه یمناسب برا  یسازمان است انتخاب استراتژ کی گیری استراتژشده، جهتبررسی یاریمطالعات بس

 ینیکارآفر ،گراییمشتری  ییگرا بیرق ،ییگرا یمثل نوآور ک یهای استراتژگیریجهت (. 2022و همکاران، 3یانگ ) دارای دویژه

سازمان  یبرا یو عملکرد اجتماع  داریپا یرقابت تیمز ،عنوان مکمل بازار گراییتوانند بهمی ییگرا نهیکارمند گرایی و هز ،ییگرا

را به دنبال  یخاص یشوند، اما رفتارهاطور خودکار منجر به عملکرد بهتر نمیبه  کیستراتژهای اری گی. جهتاورندیبه ارمغان ب

شرکت  یمنظور بهبود عملکرد آتها بهعملکرد شرکت اریمع (.2022، 4وانگ) گذاردسازمان اثر می یدارند که بر عملکرد اجتماع 

نفعان اولیه و گرایش به عملکرد جتماعی ذیملکرد ایش به ع عملکرد اجتماعی شرکت در پژوهش حاضر در دو بعد گرا است.

 تیدر موفق ییشرکت تأثیر به سزا یتوان گفت عملکرد اجتماع می نیبنابراگیرد. نفعان ثانویه موردمطالعه قرار میاجتماعی ذی

  .باشدمی یاز عوامل مؤثر بر عملکرد اجتماع  یکی کیاستراتژ یریگها دارد که جهتسازمان
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ها زمینه بهبود و گیری ها در بازار حیاتی است. زیرا این جهتگیری استراتژیک، برای موفقیت شرکت ند جهتود، مانع نامشهمناب

کند مبنی بر کنند. ادبیات استراتژی بازاریابی شواهدی را ارائه میتقویت توانمندسازی و مزیت رقابتی را در سازمان فراهم می

 کیاستراتژ یریگجهت جهیدر نت .های مهم عملکرد شرکت استن کنندهاز تعییکت یکی گیری استراتژیک شر اینکه جهت 

طرح  نیشرکت و تدو ینیکارآفر شیو بهبود عملکرد سازمان گردد. گرا داریپا یرقابت تیمز شیباعث افزا تواندیسازمان م

منبع گرا به منظور  دگاهید جه بهبا تو (.1400رنجبر و همکاران، ) .ردیگیصورت م یراهبرد یریسوگ نیوکار براساس همکسب

 دیقابل تقل ریمنبع غ  کیبه عنوان  کیاستراتژ یهای ریگاز جهت یو عملکرد برتر بهره مند داریپا یرقابت تیبه مز یابیدست

 ،یپر تنش رقابت طیو مح یبازار فعل تیها با توجه به وضعاست که سازمان ستهیشا نی. بنابرادینمایم یرقبا ضرور یبرا

 (.1400برمکی، ) رندیخود به کار گ یاز منابع مهم و اساس یکیرا به عنوان  کی استراتژ یریگجهت 

 هیمواد اول متیق شیو کارکنان، کمبود منابع و افزا انیمشتر یازهاین رییو تغ یکیتکنولوژ عیسر راتییها با توجه به تغسازمان

تاجفر و کردی، ) سازد یم یرا ضرور  کیاستراتژ یریگهتبه ج مواجه شده اند که توجه آنی تحوالت و ثبات عدم با ،…و

دارد و  ندهینگاه به آ ک؛ی استراتژ یریگجهتاست،  دهیچیمستمر و پ  یسازمان رییتغ ندیفرا کیاستراتژ یریگجهت  (.1400

، که ستا یز یآن چ یسازمان بر مبنا ندهیدرصدد خلق آ (. 1400،همکارانو  رنجبر) شده است ینیب یشیپ  ندهیتمرکز به آ

های ممکن در نه یگز یشده برا ینیب شیهای پ ویروندها و سنار لیو تحل هیتجز یشود و برمبنا جادیا ندهیرود در آ یاحتمال م

 نده یبزرگ از آ یریتصو دهیبه ا لیمنعطف و متما است، یو خارج یهای داخلداده لیو تحل هیتجز یبرمبنا زیاست، ن ندهیآ

 یبرا یا نهیدهد، زم یم قیتطب طشیسازمان را با مح کی استراتژ یریگجهت (.2021، 5مو یسیور سرافیم و) باشدسازمان می

 ی دلخواه خود برسند. چارچوب ندهیتا به آ ازدس یسازمان فراهم م یبرا یکند، چارچوب و جهت یم جادیبه اهداف ا یدسترس

دست  یرقابت تیتوان به مزسازمان، می لیتانسپ  و یو خارج یداخل طیکامل سازمان، مح لیو تحل  هیاورد که با تجز یبوجود م

 (.2017 ،6براور و رو) افتی

انتخاب شهر   یشرکت لوازم خانگ یبر عملکرد اجتماع  کیاستراتژ  یریگجهت  ایشرح است که آ نیبدمسئله اصلی پژوهش لذا 

 گذار است؟ ریتهران تأث

 

 ادبیات نظری و پیشینه پژوهش  -2

 شرکت   یماعاجتعملکرد    ینظر  ادبیات  -2-1

ها را غیر پیچیدگی عوامل و متغیرهای تأثیر گذار بر پدیده هایی که به نوعی به اجتماع باز می گردند ارائه تعریف واحدی از آن 

باشد. اما در اینجا از چند صاحب نظر مدیریت تعاریفی را ارائه نیز از این امر مستثنی نمی اجتماعیممکن ساخته است. عملکرد 

 :می دهیم

تری را نسب به عملکرد کلی شرکت، با توجه به مسائل اجتماعی و تواند نتایج بسیار دقیقرد اجتماعی شرکت، میلکعم

 (.2022و همکاران، 7آرسیل ) محیطی فراهم نمایدزیست 

 وندیوکار و منافع سازمان با تمرین رفتار شهرهای اجتماعی، عملیات کسبعملکرد اجتماعی شرکت شامل ترکیب خواسته 

 (.2020و همکاران، 8گایل ) ها در بکارگیری کار استها نتیجه افزایش جذابیت آنمانی است. بخشی از توانایی شرکتساز

 
5 Serafim & Cristóvão Veríssimo, 
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ها دهد که ارتباطی دوطرفه بین شرکت و اجتماع وجود دارد. طبق نتایج این مطالعات، هرگاه شرکتمطالعات مختلف نشان می

اند، جامعه نیز شرایط الزم برای کسب بازده توسط شرکت و توسعه و رینی کردهآفشه نقدر مسیر ارائه کمک و حمایت به جامع

کند. در نتیجه، مسئولیت شرکت در قبال اجتماع هم برای خود شرکت و هم برای  پیشرفت واحدهای تجاری را فراهم می

های خود رعایت کنند و مشتریان الیتو فعوکار ها انتظار دارند اخالق را در کسبنفعان، از شرکت اجتماع سودمند است. ذی

 (.1399،همکارانو  مفخمی) هایی که نسبت به مسئولیت اجتماعی خود توجه دارند، خرید کننددهند از شرکتترجیح می

زیست نـوعی تعـادل اند میـان دغدغه اقتصادی خود و اجتمـاع و محیط های پیشرو همواره کوشیدهبه همین جهت، شرکت

ها به اهمیت ارتباط میان برند یا عالمت تجاری خود با ولیت اجتماعی خود را جـدی بگیرنـد. این شرکتمسئ ند وایجـاد کن

نفعان تنها در میان جامعه و ذیزیرا عملکرد اجتماعی شرکت نه (.2022و همکاران، 9ایوانز ) اندعملکرد اجتماعی شرکت واقف

 (.2021و همکاران، 10وانگ ) آوردری مثبت از آن را در اذهان پدید میصویه تکند، بلکنسبت به برند شرکت آگاهی ایجاد می

بخشد و از سوی دیگر، به تقویت دهد و آن را بهبود میسو عملکرد مالی شرکت را تحت تاثیر جدی قرار میاین موضوع از یک 

ی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت، ارگذانجامد. در واقع، سرمایهنفعان و در شکلی فراگیرتر به حفظ و تقویت جامعه میذی

بر نیست. بلکه، اقدامی مبتنی بر مدیریت استراتژیک، در جهت ایجاد مزیت رقابتی برای برخالف پندار برخی، اقدامی هزینه 

 (.2022،و همکاران هارتل) شرکت و کمک به توسعه جامعه است

شود که دولت از مشتریان خود را از دست داده، ثانیاً: باعث می :الًاگر سازمان به درستی به عملکرد اجتماعی خود عمل نکند، او

 (.1400سلطانی، ) های مختلف، آن را مجبور به انجام این مهم نمایدطریق قوانین و مقررات و مجازات

ادغام آن به منزله  با و اند ها به نحوه فزاینده ای از ارزش مستقیم اقتصادی عملکرد اجتماعی آگاهی یافته امروزه بسیاری از سازمان 

توانند تأثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود های مدیریتی خود، می وکار و فعالیت سرمایه گذاری راهبردی با راهبرد اصلی کسب 

داشته باشند و در ضمن، شهرت و اعتبار خود را نیز تقویت کنند. با پیروی از این ارزش نه تنها برای امروز خود سود تولید 

 (.1400شکیب و همکاران،  )   کنند که موقعیت آینده خود را نیز تثبیت می بل ، کنندمی 

 نمونه ای از مزایای مستقیم عملکرد اجتماعی برای سازمان :

 افزایش ارزش تجاری، نشان تجاری -1

 دسترسی به منابع مالی -2

 نیروی کار سالم تر و ایمن تر -3

 مدیریت ریسک و نظارت مؤثر بر امور سازمان -4

 کارکنان مشتاق -5

 اداری مشتریفو -6

 های ذینفعارتقای اعتماد و اطمینان طرف -7

 تقویت وجهه عمومی -8

چکامه و ) ها خواهد داشتتدوین استراتژی از طریق رعایت و به کار گیری اصول عملکرد اجتماعی نتایج مفیدی برای سازمان

 (.1400همکاران، 
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 کیگیری استراتژجهت  ینظر  ادبیات  -2-2

های فرهنگ سازمانی است که در آن کارکنان باالترین ارزش را به سودآوری بنگاه و به جنز گیری استراتژیک یکی اجهت 

گیری استراتژیک یک نوع هنجار رفتاری است که در سرتاسر دهند. جهتنگهداری مشتری از طریق ایجاد ارزش برتر می

(. 2022یانگ و همکاران، ) ری استشتم سازمان گسترش یافته و از طریق نوع آوری پاسخگوی نیازهای حال و آتی بازار و

باشند؛ همچنین در پاسخ به فرصتها شرکتهای بازارگرا دارای مزیت رقابتی در سرعت پاسخگویی به نیازهای بازار و مشتریان می

گیری استراتژیک این است که سازمان را در (. ارزش محوری در جهت 2022وانگ، ) کنندو تهدیدات بازار اثربخش عمل می

تواند اطالعات الزم را از بازار به دست آورده و خود را آماده پاسخگویی به سازد و میوکار جدید آماده میبله با شرایط کسبمقا

عنوان مزیت رقابتی مطرح است که غیر قابل گیری استراتژیک زمانی برای سازمان بهکند. این نوع فرهنگ جهتنیازهای بازار

 (.2022و همکاران، 11آکتر ) تقلید، نادر و با ارزش باشد

گیری استراتژیک، هوشمندی نسبت به بازار است؛ یعنی در اسرع وقت بتوان بر طبق نظر کوهلی و جاورسکی نقطه شروع جهت

های مشتری را در مقایسه با رقبا شناسایی کرد. لذا هوشمندی بازار شامل بررسی دقیق اعمال رقبا، شناسایی نیازها و خواسته 

. …با در شناخت نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل نیروهای محیطی مانند قوانین و مقرارت دولتی، تکنولوژی و اقدامات رق

(. کوهلی و جاورسکی هوشمندی بازار را فقط شامل شناخت نیازهای فعلی مشتریان نمی 2021و همکاران،  12آریاس) باشدمی

های مشتریان را ها باید ابتدا نیازها و خواسته و معتقد است که سازمان داند بلکه به نیازهای آتی آنان نیز توجهی خاص دارد

 (.2016، 13دشپاندی و فارلی) شناسایی کرده و سپس محصوالتی را تولید کنند که بتواند آن نیازها را ارضا کند

محصول و خدمات ) تررگرایی مستلزم شناخت کافی سازمان از مشتری جهت ایجاد ارزش ببر اساس نظر نرور و اسالتر مشتری

گیرد. برتر( برای آنان است. ایجاد ارزش و افزایش منافع برای خریداران و مشتریان از طریق کاهش بهای تمام شده صورت می

های مشتریان و محیط اقتصادی، سیاسی نیاز برای توسعه شناخت سازمان نسبت به مشتریان، اطالعات از نیازها و خواسته 

توان مطمئن شد که سازمان، نسبت به نیازهای جاری و آتی مشتریان (. از این طریق می2022مکاران، ه و 14انیناح) باشدمی

شناخت پیدا کرده و قادر به برآوردن نیازهای آنان است. رقابت گرایی در دیدگاه نرور و اسالتر به معنای شناخت سازمان از 

(. 2021و همکاران،  15شیم) ا و ظرفیتهای بلند مدت آنان استیهقوتها، ضعفهای جاری و آتی رقبا بخصوص در مورد استراتژ

گیرد. این تجزیه و تحلیل از طریق جمع آوری اطالعات و گرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار میرقابت گرایی به موازات مشتری 

گیرد. منظور از هماهنگی می رت های مشتریان صوارزیابی ظرفیتهای تکنولوژیکی رقبا و توانایی آنان در ارضای نیازها و خواسته 

(. هر 2021آکتر و همکاران، ) بین بخشی، استفاده هماهنگ از منابع سازمانی جهت ایجاد ارزش برتر برای مشتریان است

تواند برای مشتری ایجاد ارزش کند. ادغام هماهنگ منابع سازمانی منجر به برقراری ارتباط طور بالقوه میشخص در سازمان به 

شود. ایجاد اطالعات، توزیع اطالعات و استفاده هماهنگ از منابع سازمانی منجر به هماهنگی با رقابت گرایی می راییگمشتری 

 (.2014، 16نارور و اسالتر) شودبین بخشی می

 
11 Akter 
12 Arias-Pérez 
13 . Deshpande & Farley 
14 Enyinnah 
15 Shim 
16 Narver & Slater 



  یاستگذاریو س یپژوه ندهیمطالعات آ

 43-66، صفحات 1401 تابستان ،21 شماره ،8 دوره

48 

 

توان در دو دیدگاه کلی جای داد، یکی دیدگاه فرهنگی و دیگری دیدگاه گیری استراتژیک را میدر مجموع دیدگاههای جهت

گیری گیری استراتژیک دارند و موفقیت جهتیتی. در دیدگاه مدیریتی، مدیریت و رهبری نقش مهمی در جهتمدیر

استراتژیک درگرو اعتقاد مدیریت و رهبری سازمان است. دراین دیدگاه بسیاری از فرایندهای مدیریتی چون استخدام، آموزش، 

(. دیدگاه 2021، 17هیدایت و هاندویو) شودرزیابی و تعیین مییک ا گیری استراتژبر حسب میزان جهت  …حقوق و دستمزد و 

گیری استراتژیک دارند، اما تصمیم گیری، دیدگاه بازاریابی استراتژیک و دیدگاه هوشمندی بازار تأکید مدیریتی بر اجرای جهت 

ار دارد. این دیدگاه به وسیله یت قردر دیدگاه فرهنگی ایجاد ارزش برتر برای مشتری و عملکرد برتر برای واحد تجاری در اولو

گرایی تأکید فرهنگی بر بسیاری از محققان مورد تأکید قرار گرفته است. دیدگاه رفتاری مبتنی بر فرهنگ و دیدگاه مشتری

 (.2016دشپاندی و فارلی، ) گیری استراتژیک دارنداجرای جهت 

 

 پیشینه پژوهش  -2-3

 قیق حاضر انجام شده می توان به تحقیقات زیر اشاره نمود:ان تحاز جمله تحقیقات داخلی که نزدیک به عنو

 پرداخت. کارکنان شعب بانک توسعه تعاون شهر تهران یبر عملکرد اجتماع  لیاص ینقش رهبر (، به بررسی1400) سلطانی

 نانیدر سطح اطم یتماع درونزا و وابسته عملکرد اج  ریمتغ ی بر رو لیاص یرهبر  یبرون زا ریمتغ نیارتباط بنشان داد که  جینتا

 شود. یم دییپژوهش تا هیتوان قضاوت کرد که فرض یم نیشود. بنابرا یم دییتا 0/  95

با نقش  کیالکترون یدر عملکرد کسب و کارها یسازمان ک یاستراتژ یرینقش جهت گ(، به بررسی 1400) تاجفر و کردی

 دقرارییمورد تا قیتحق اتیتمام فرض که نشان دادنتایج د.اختنپرد (نیآنال یمورد مطالعه: فروشگاه ها) محصول ینوآور یانجیم

محصول،  ینوآور یانجیبا نقش م کیالکترون یبر عملکرد کسب و کارها یسازمان کیاستراتژ یریکه جهت گ یگرفت. به طور

  ی ریگ و جهت کیالکترون یمحصول بر عملکرد کسب و کارها یمحصول، نوآور یبر نوآور یکسازمانیاستراتژ یریجهت گ

 دار دارد. یمثبت و معن کیالکترونیبر عملکرد کسب و کارها یسازمان کیراتژاست

 دیمورد مطالعه: تول) بر عملکرد کسب و کار یابیبازار یها تیو فعال کیاستراتژ یرینقش جهت گ (، به بررسی1400) برمکی

بر عملکردکسب و  یدار یمثبت و معننقش  کیاستراتژ یریکه جهت گ دادنشان  جینتا پرداخت. (زیکنندگان مبلمان شهر تبر

 ریکمتغیضمن نقش مثبت بر عملکرد کسب و کار، به عنوان  یابیبازار یها تیفعال نیدارد. همچن یابیبازار یها تیکار و فعال

 و عملکرد کسب و کار مطرح است. کیاستراتژ یریجهت گ نیب یانجیم

 ی( بر عملکرد مالCRM) یرابطه با مشتر تیریو مد یجتماع کرد املع  ریتاث نییتع(،به بررسی 1399) محمد علی و مختاری

عملکرد سازمان را  جهیتوان نت یم یمال یبهبود عملکرها قیاز طر نشان داد که جینتا پرداختند. اریامام سجادشهر مارستانیب

گونه سازمان ها و شرکتها که چ نیبه ا یادیتا حد ز یکرد. بهبود عملکرد مال یزیآن برنامه ر اتیادامه ح یبرآورد نمود و برا

 یعملکرد باعث م یابیارز یبرا بمناس یارهایدارد. عدم استفاده از مع یدهند بستگ یحفظ و توسعه م یروابط خود را با مشتر

 ندهیسهام و سود فزا دارانی گروه از خر کی دنید انینکند، و موجب ز دایسوق پ  یشرکت به سمت ارزش واقع کیشود ارزش 

 دارد . ینقاط ضعف فراوان یحسابدار یسنت یارهایبا استفاده از مع یعملکرد مال یابیشود .ارز یم گریدوه گر یبرا

 یبا توجه به نقش واسط نوآور  یبر عملکرد سازمان کیاستراتژ شیبا موضوع تأثیر گرا ی(،پژوهش1396) کفچه و همکاران

را  میاثر مستق نیشتریب بیبه ترت بیبه رق شیو گرا نهیهز به شیراگ ،یبه مشتر شینشان داد که گرا جیارائه دادند. نتا یشرکت
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 یو اثر کل میمستق ریدر حالت اثر غ  بیترت نیا یانجیم رییبعنوان متغ یشرکت یدارد، که با استفاده از نوآور یبر عملکرد سازمان

 م یمستق ریدر حالت غ  نهیه هزب شیگراکه البته  ابد،یمی ریی تغ نهیبه هز شیو گرا یبه مشتر شیگرا ب،یبه رق شیبصورت گرا

 دارد. یبر عملکرد سازمان یتأثیر منف

 یابیهای بازارتیقابل ک،یهای استراتژشیبا گرا یسازمان /یطیعوامل مح نیبا موضوع ارتباط ب ی(،پژوهش1396) یعیو رب یدرود

نوسانات  ،ییگرا نهیرقابت و هز تشد نیب ،ییگرا بینوسانات بازار و رق نینشان داد که ب جیو عملکرد سازمان ارائه دادند.. نتا

رابطه   نی قرار گرفته است. همچن دییمورد تا رهایمتغ ریسا ن یرابطه ب یوجود ندارد ول یرابطه معنادار یبه نوآور شیبازار و گرا

 انی. در پاباشدیر ممعنادا با عملکرد سازمان یابیهای بازارتیو رابطه قابل یابیهای بازارتیو قابل کیهای استراتژگیریجهت  نیب

 شده است. هیارا ییو راهکارها شنهاداتیبه دست آمده پ  جیبا توجه به نتا

 همچنین از جمله تحقیقات خارجی که نزدیک به عنوان تحقیق حاضر انجام شده می توان به تحقیقات زیر اشاره نمود:

پول سپرده منتخب  یاز بانک ها ی: موردیشترم تیضار و کیاستراتژ یریابعاد جهت گ(، به بررسی 2022) انیناح و همکاران

از  یحاک هاافتهیدارد.  یمشتر تیبر رضا یمثبت معنادار ریتأث کیاستراتژ یرینشان داد که جهت گپرداختند.نتایج  هیجریدر ن

ود که ش یم هیصتو نیبنابرادارد. یمثبت و معنادار ریتأث یمشتر  تیبر رضا کیاستراتژ یریگابعاد جهت یآن است که تمام

 ی برا  یبه عنوان ابزار یریادگی یری جهت گ ژهیبه و کیاستراتژ یری پول سپرده منتخب بر جهت گ یبانک ها رانیو مد رانیمد

 تمرکز کنند. یمشتر تیبهبود رضا

 آنگوال یخدمات و عملکرد در هتل ها ینوآور ک،یاستراتژ یریجهت گ نیرابطه ب(، به بررسی 2021) سرافیم و وریسیمو

 شیهتل دارند. همانطور که پ  یبر نوآور یمثبت ریتاث ینیو کارآفر یریادگی یها یریکه جهت گ دادنشان  جینتا .پرداختند

کننده بر  لیتنها دسته هتل اثر تعد ،یچند گروه لیو تحل هیبر عملکرد دارد. با توجه به تجز یمثبت ریتاث یشد، نوآور یم ینیب

و کشف  دیخدمات جد جیبا ترو توانندیدر حال توسعه م یکشورها یهاه هتلک دهدیم نشان جینتا همچنین عملکرد دارد.

 .ندیافزایسهامداران ارزش ب یو هم برا انیمشتر یهم برا د،یجد یتجار یهافرصت

کت رش نشان داد که جینتا پرداختند. ارتباط شرکت یو استراتژ یبازخورد عملکرد اجتماع (، به بررسی 2021) وانگ و همکاران

 کنند. یشرکت م یاجتماع  یها تیشود( در فعال یمنعکس م یکه در مواجهه خارج) یبهبود عملکرد مال یها برا

فعال  یهاشرکت ییدارو عیو ارتباط آن با توسعه صنا کیگیری استراتژ با موضوع جهت  ی(، پژوهش2019) و همکاران18 یارقاو

 کیهای استراتژاست یهای مختلف سنه یمفعال کردن ز نهیر زمد که دن دانشا جیارائه دادند. نتا نیدر فلسط یپزشک نهیدر زم

 ق یاز طر ن،یدر فلسط یپزشک نهیفعال در زم یهاشرکت ک یضعف در جهت استراتژ یو برا نیدر فلسط ییدارو یهاشرکت

 ییهای داروکیده از تکنهستند که عالوه بر استفا ییضعف ها تیهای کوتاه، متوسط و بلند مدت که قادر به تقوتوسعه برنامه

 است. یو جهان یرقابت در سطح محل ییمنظور تواناو توسعه محصول به  یزینه برنامه ریدر زم

های انتقال دانش ارائه دادند. تیدانشگاه ها در فعال کیگیری استراتژبا موضوع جهت ی(، پژوهش2019) و همکاران 19ی وریگ

که  یهستند، در حال یتوسعه محل یبه دنبال استراتژ هطور عمدهمعتبر ب نییو پا یهای عمومکه دانشگاه دادنشان  جینتا

 هستند. شتریدرآمد ب دیتول یها به سمت استراتژآن  نیو معتبرتر نیمتخصص

گیری استراتژیک بر عملکرد ی نمود جهتریگجه ینت گونهنیا توانیمی صورت گرفته هاق یتحقادبیات پژوهش و لذا با توجه به 

نفعان خانگی انتخاب شهر تهران تأثیر مثبت دارد، گرایش مشتری بر گرایش به عملکرد اجتماعی ذی شرکت لوازم اجتماعی
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نفعان اولیه شرکت تأثیر مثبت ندارد، گرایش اولیه شرکت تأثیر مثبت دارد، گرایش رقابتی بر گرایش به عملکرد اجتماعی ذی

شرکت تأثیر مثبت دارد، گرایش ذینفعان بر گرایش به عملکرد  نفعان اولیههماهنگی داخلی بر گرایش به عملکرد اجتماعی ذی

نفعان ثانویه شرکت تأثیر نفعان اولیه شرکت تأثیر مثبت ندارد، گرایش مشتری بر گرایش به عملکرد اجتماعی ذیاجتماعی ذی

، گرایش هماهنگی داخلی بر مثبت ندارد نفعان ثانویه شرکت تأثیرمثبت دارد، گرایش رقابتی بر گرایش به عملکرد اجتماعی ذی

نفعان نفعان ثانویه شرکت تأثیر مثبت ندارد، گرایش ذینفعان بر گرایش به عملکرد اجتماعی ذیگرایش به عملکرد اجتماعی ذی

 ثانویه شرکت تأثیر مثبت دارد.

 

 ی تحقیقهاهیفرضمدل و    -3

 نمود: میترس 1شکل نمودار  به توانیمرا  حاضر قیتحق ی، مدل مفهومشدهانیبا توجه به مطالب ب

 

 
 (2017)  رو و  بروورپژوهش برگرفته از پژوهش    یمدل مفهوم   -1  نمودار

 

  :شودمیزیر مطرح  صورتبهی تحقیق هاهیفرض نیبنابرا

: H1 ثیر مثبت دارد. تهران تأ   انتخاب شهر   ی شرکت در شرکت لوازم خانگ   ی بر عملکرد اجتماع   ک ی استراتژ   ی ر ی گ جهت 

: H2شرکت تأثیر مثبت دارد. هینفعان اولذی یبه عملکرد اجتماع  شیبر گرا یمشتر شیگرا 

: H3شرکت تأثیر مثبت دارد. هینفعان اولذی یبه عملکرد اجتماع  شیبر گرا یرقابت شیگرا 

: H4ت دارد.مثبتأثیر شرکت  هینفعان اولذی یبه عملکرد اجتماع  شیبر گرا یداخل یهماهنگ شیگرا 

: H5شرکت تأثیر مثبت دارد. هینفعان اولذی یبه عملکرد اجتماع  شیبر گرا نفعانیذ شیگرا 

: H6شرکت تأثیر مثبت دارد. هینفعان ثانوذی یبه عملکرد اجتماع  شیبر گرا یمشتر شیگرا 

: H7دارد.شرکت تأثیر مثبت  هینفعان ثانوذی یبه عملکرد اجتماع  شیبر گرا یرقابت شیگرا 

: H8شرکت تأثیر مثبت دارد. هینفعان ثانوذی یبه عملکرد اجتماع  شیبر گرا یداخل یهماهنگ شیگرا 

: H9شرکت تأثیر مثبت دارد. هینفعان ثانوذی یبه عملکرد اجتماع  شیبر گرا نفعانیذ شیگرا 

 گیری استراتژیکجهت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرایش مشتری

 گرایش رقابتی 

 گی داخلیگرایش به هماهن

 گرایش به ذینفعان

 عملکرد اجتماعی شرکت

 

 

 

 

 

 

 

گرایش به عملکرد اجتماعی ذی 

 نفعان اولیه

گرایش به عملکرد اجتماعی ذی 

 نفعان ثانویه 
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 روش تحقیق  -4

غیرآزمایشی( و ) ز نوع تحقیقات توصیفیها ادادهتحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری  کیتحقیق حاضر از حیث هدف آن

بر عملکرد  کیاستراتژ یریگجهت ریتأثدر این تحقیق محقق به دنبال  کهییازآنجاو  دیآیاز شاخه مطالعات میدانی به شمار م

از نوع  باشد این تحقیق بر اساس روش تحقیقمی انتخاب شهر تهران ی: شرکت لوازم خانگیمطالعه مورد) شرکت یاجتماع 

باشد این تحقیق بر اساس روش تحقیق از نوع می نیترمهم کهصورت پیمایشی بوده به  آنروش انجام  قیقات میدانی است وتح

آمده دستقابلیت تعمیم نتایج بهآن  یتمز نیترمهم کهصورت پیمایشی بوده به آنروش انجام  تحقیقات همبستگی است و

 . باشدیم

 

  ماری:جامعه و نمونه آ  -4-1

ها باشد که تعداد آنانتخاب شهر تهران می یو کارشناسان شرکت لوازم خانگ رانیمد هیحاضر شامل کل قیتحق یعه آمارجام

نفر است. جهت تعیین حداقل حجم نمونه الزم، از فرمول ککران استفاده گردید، بنابراین حداقل حجم نمونه الزم   700برابر با 

به  دهندگانپاسخجمعیت شناختی  یهایژگیو باشد.در دسترس می یتصادف ریغ  یریگونه روش نم. نفر به دست آمد 248

 شرح ذیل است:

 دهندگانپاسخی  هایژگیو  -1جدول  

 درصد فراوانی فراوانی دهندگانهای پاسخویژگی

 جنسیت 
 74/0 183 مرد

 26/0 65 زن 

 

 

 سن

 13/0 33 سال 25کمتر از 

 22/0 55 سال 25-30

 39/0 96 الس 31-35

 20/0 50 سال 36-40

 6/0 14 سال به باال 41

وضعیت 

 تأهل 

 84/0 209 متاهل

 16/0 39 مجرد

 

 تحصیالت

 44/0 110 کارشناسی

 38/0 94 کارشناسی ارشد

 18/0 44 دکتری

 

 هاگردآوری داده  -4-2

ضریب آلفای کرونباخ تایید شد، روایی  به وسیله پایایی پرسش نامه هاها از طریق پرسشنامه صورت گرفته است. گردآوری داده

 محتوایی پرسش نامه ها توسط جمعی از اساتید دانشگاه و روایی سازه آنها توسط تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت
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سط سشنامه توسؤاالت پر. باشدیپرسشنامه م پایاییدهنده به دست آمد، که نشان 0.7از  شتریب ریهر متغ یآن برا زانیکه م

ساختار  2سنجیده شدند. جدول ندارم، موافقم و کامالً موافقم(  یشامل کامالً مخالفم، مخالفم، نظر) ای لیکرتطیف پنج گزینه

 دهد.پرسشنامه پژوهش را نشان می

 ساختار پرسشنامه  -2جدول

 منبع شماره سواالت تعداد سواالت ابعاد متغیر

گیری جهت 

 استراتژیک 

 7 یمشتر شیگرا

28-1 
 وور و روبر

(2017) 

 7 یرقابت شیگرا

 7 یداخل یبه هماهنگ شیگرا

 7 نفعانیبه ذ شیگرا

  تیمسئول

 یاجتماع 

 8 هینفعان اول یذ یبه عملکرد اجتماع  شیگرا
43-29 

 7 هینفعان ثانو یذ یبه عملکرد اجتماع  شیگرا

 

 های پژوهشیافته  -5

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

معیار مربوط به هر متغیر، از طرف های مرکزی و پراکندگی از جمله میانگین وانحراف ش از آمار توصیفی، شاخصاین بخ رد

 ( گزارش گردیده است.3) دهندگان مورد بررسی قرار گرفته است. که نتایج حاصل از آن در جدولپاسخ

 

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق  -3جدول  

 یارحراف معنا میانگین تعداد متغیر

 32/0 19/4 248 استراتژیک  گیریجهت 

 02/0 10/4 248 گرایش مشتری

 28/0 47/4 248 گرایش رقابتی

 78/0 70/4 248 گرایش به هماهنگی داخلی

 68/0 92/4 248 گرایش به ذینفعان

 50/0 74/4 248 اجتماعی مسئولیت

 

( می باشد که نشان از وضعیت مناسب 3) گین نظریراز میانهمانطور که مالحظه می شود، میانگین کلیه متغیرها باالت

 متغیرهای تحقیق دارد.

 

 داده های پژوهش  آزمون نرمال بودن

 ها که با استفاده از( استفاده گردید. نتایج حاصل از آن KS) جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف

 زارش گردیده است.( گ4) محاسبه گردیده در جدول SPSSافزار نرم
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 اسمیرنوف برای تعیین توزیع نرمال داده های پژوهش  -نتایج آزمون کلموگراف  -4جدول  

 sig Z تعداد متغیر

 32/1 012/0 248 استراتژیک  گیریجهت 

 50/1 014/0 248 اجتماعی مسئولیت

 

 آزمون فرضیات تحقیق

مشاهده می شود کلیه سواالت  2لی همانطور که در نمودار ی عامدر آزمون مدل ساختاری به منظور آزمون معناداری بارها

می باشند. بنابراین تمام بارهای عاملی تایید و هیچ سوالی از مدل  4/0مربوط به متغیرهای مکنون دارای بار عاملی باالتر از 

 حذف نمی گردد.

 

 
 مدل ساختاری تحلیل با ضرایب بارهای عاملی  -2نمودار  



  یاستگذاریو س یپژوه ندهیمطالعات آ

 43-66، صفحات 1401 تابستان ،21 شماره ،8 دوره

54 

 

 
 با ضرایب معناداریمدل ساختاری تحلیل    -3نمودار  

 

 برازش( مدل اندازه گیری)  آزمون های

 یریگمدل اندازه  ییایپاآزمون  مربوط به   هاییافته

 0.5از  شتریب یعامل بیضرا یدارا رهایمتغ هیکه کل(، ازآنجایی5) مندرج در جدول smartPLSافزار با توجه به خروجی نرم

 شود.سؤاالت تائید می یتمام یعامل یهارباشد، لذا بامی
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 ضرایب بارهای عاملی  -5جدول  

 بارعاملی سواالت( ) شاخص عامل

 گیری استراتژیک جهت 

Q1 49/0 

Q2 50/0 

Q3 61/0 

Q4 63/0 

Q5 53/0 

Q6 53/0 

Q7 63/0 

Q8 61/0 

Q9 65/0 

Q10 70/0 

Q11 66/0 

Q12 67/0 

Q13 70/0 

Q14 68/0 

Q15 56/0 

Q16 57/0 

Q17 62/0 

Q18 67/0 

Q19 55/0 

 

Q20 72/0 

Q21 67/0 

Q22 73/0 

Q23 68/0 

Q24 73/0 

 مسئولیت اجتماعی

Q29 64/0 

Q30 71/0 

Q31 65/0 

Q32 67/0 

Q33 57/0 
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 بارعاملی سواالت( ) شاخص عامل

Q34 59/0 

Q35 67/0 

Q36 67/0 

Q37 72/0 

Q38 70/0 

Q39 74/0 

Q40 60/0 

Q41 69/0 

Q42 71/0 

 

می باشد، در جداول فوق تمامی اعداد ضرایب بارهای عاملی سواالت  4/0مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی 

 بیشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد. 4/0تمام مولفه ها از 

 

 یبیترک  ییایکرونباخ و پا  یآلفا  مربوط به هاییافته

ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی برای که (، ازآنجایی6) مندرج در جدول smartPLSافزار نرمتوجه به خروجی  با

توان مناسب می نیاست. بنابرا یمکنون مقدار مناسب یرهایدر مورد متغ ارهایمع نیاباشد، لذا می 0.7بیشتر از  رهایمتغ هیکل

 ئید نمود.اپژوهش را ت ییایپا تیبودن وضع

 مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  -6جدول  

 (C.R) ضریب پایایی ترکیبی ضریف آلفای کرونباخ متغیر مکنون 

 91/0 89/0 ک ی استراتژ یریگجهت 

 88/0 86/0 یاجتماع  تیمسئول

 

 همگرا  ییروا  مربوط به هاییافته

باشد می 0.5برای تمامی متغیرها بیشتر از  AVEشاخص  (،7) مندرج در جدول smartPLSافزار نرم توجه به خروجی  با

 ها تائید شد.بنابراین روایی همگرا سازه

 قیپنهان تحق  یرهایهمگرا متغ  ییروانتایج    -7جدول  

 (AVE) میانگین واریانس استخراجی متغیر مکنون 

 53/0 ک ی استراتژ یریگجهت 

 57/0 یاجتماع  تیمسئول
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 اواگر  ییروا  مربوط به هاییافته

و  واگرا از آزمون فورنل و الرکر استفاده شد ییروا یبررس ی(، برا 8) مندرج در جدول smartPLSافزار نرم توجه به خروجی  با

 AVEتر باشد. چنانچه جذر مربوط به آن سازه بزرگ یهمبستگ بیضرا هیهر مؤلفه از کل AVEبار جذر  دیآزمون با نیدر ا

 ، که نتایج حاکی از مورد تائید بودن روایی واگرا است. گرددیید مئتا ییواگرا ییتر باشد شرط روابزرگ

 ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الکر  -8جدول  

 یاجتماع  تیمسئول ک ی استراتژ یریگجهت  

  /.714 ک ی استراتژ یریگجهت 

 774/0 709/0 یاجتماع  تیمسئول

 

 های مربوط به برازش مدل ساختارییافته

 ( t valueمقادیر  )  اداریضرایب معن

 ±96/1از  شتریب هیهمه فرض یبرا t بیچون ضرا، (9) جدولمندرج در  smartPLSافزار نرمتوجه به خروجی  با

 شود.ها تائید میمعنادار بودن آن 95/0 ناناطمی سطح در لذا اند،آمدهدستبه

 ساختاری معادالت مدل از آمده دست به معناداری ضرایب  -9جدول  

 فرضیات هشمار
 ضریب معناداری

 (T-Value) 

 ضریب مسیر 

 () 
 نتیجه 

1 
گیری استراتژیک بر عملکرد اجتماعی شرکت در شرکت جهت 

 لوازم خانگی انتخاب شهر تهران تأثیر مثبت دارد.
 تایید 71/0 06/14

 

 (2R)  ضریب تعیین

دهد. در تعیین برازش مدل مناسب را نشان می بیراض ،(10) جدولمندرج در  smartPLSافزار نرمتوجه به خروجی  با

در نظر  2Rعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی به 67/0و  33/0، 19/0خصوص ضریب تعیین سه مقدار 

 شده است که با توجه به سه مقدار مالک مناسب بودنزای پژوهش محاسبه های درونبرای سازه 2Rشود. مقدار گرفته می

 سازد.رازش مدل ساختاری را تائید میب

 مسئولیت اجتماعی()  زای مدل( متغیرهای درون2R)  ضریب تعیین  -10جدول  

 2R متغیرهای مکنون

 56/0 ک ی استراتژ یریگجهت 

 

ی را پیش بینی اجتماع  تی مسئولاز تغییرات  56/0، کیاستراتژ یریگجهتدهد متغیر همانطور که نتایج جدول فوق نشان می

 ی قوی است. اجتماع  تیمسئولاین متغیر توانش در پیش بینی  توان گفت کهکند به عبارت دیگر میی م
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 کیفیت مدل

 کیفیت مدل اندازه گیری

 برای سازه های درون زا  cv comنتایج معیار   -11جدول  

 SSE/SSO-1 متغیرها

 340/0 یاجتماع  تیمسئول

همگی مثبت و باالی صفر  cv comجه به اینکه مقادیر ضریب تغییرات یا وهمانطور که نتایج جدول فوق نشان می دهد با ت

 (. cvcom>0شرط کیفیت مدل اندازه گیری ) است در نتیجه مدل اندازه گیری ما از کیفیت الزم برخوردار است

 

 کیفیت مدل ساختاری  -

 برای سازه های درون زا  cv Redنتایج معیار   -12جدول  

 SSE/SSO-1 متغیرها

 350/0 یاجتماع  تیلمسئو

 

همگی مثبت و باالی صفر  cv Redهمانطور که نتایج جدول فوق نشان می دهد با توجه به اینکه مقادیر ضریب تغییرات یا 

 (. cvRed>0شرط کیفیت مدل اندازه گیری ) است در نتیجه مدل اندازه گیری ما از کیفیت الزم برخوردار است

 

 (GOF)  یهای مربوط به برازش مدل کلیافته

متوسط  ف،یضع ریبه عنوان مقاد 36/0و  25/0، 01/0شود که سه مقدار  یاستفاده م GOF اریمدل از مع یمنظور برازش کلبه

 شده است. یمعرف GOF یبرا یو قو

 متغیرهای تحلیل  2Rو    communalityمیانگینمیزان   -13جدول  

 میانگین2R میانگین پایایی اشتراکی 

 56/0 48/0 متغیرهای مکنون

 

=GOF= 

برازش بسیار مناسب مدل کلی تایید می شود. این مقدار نشان می  514/0به میزان  GOFبا توجه به مقدار بدست آمده برای 

 دهد که کل مدل ما از کیفیت قوی برخوردار است. 

 

 فرضیه های تحقیق  -6

 فرضیه اصلی پژوهش

 مثبت دارد. ریانتخاب شهر تهران تأث یشرکت در شرکت لوازم خانگ یاجتماع د بر عملکر کی استراتژ یریگجهت 



  یاستگذاریو س یپژوه ندهیمطالعات آ

 43-66، صفحات 1401 تابستان ،21 شماره ،8 دوره

59 

 

 یبر عملکرد اجتماع  کیاستراتژ  یریگجهتنتایج خروجی مدل در خصوص تاثیر    -14جدول  

 متغیر
 نتیجه  T-Statistic (β) ضریب مسیر

 متغیر وابسته  متغیر مستقل 

 تایید 06/14 71/0 یعملکرد اجتماع  ک ی استراتژ یریگجهت 

 ( می باشد.±96/1) از T-Statistic*مالک تایید عامل ها باالتر بودن     

 

 ی برابر باعملکرد اجتماع  و کیاستراتژ یریگجهت ، می توان گقت که ضریب مسیر بین متغیرهای 14مطابق با جدول شماره 

(71/0=β است. مقدار ضریب معناداری برای هردو متغیر برابر با ) (06/14=t )96/1می باشد و چون این مقدار بیشتر از  

 است لذا فرضیه اصلی تحقیق تایید می شود. 

 

 فرضیه های فرعی پژوهش

 مثبت دارد. ریانتخاب شهر تهران تأث یشرکت در شرکت لوازم خانگ یبر عملکرد اجتماع  کی استراتژ یریگجهت 

 یبر عملکرد اجتماع  کیاستراتژ  یریگجهتوص تاثیر  نتایج خروجی مدل در خص  -15جدول  

 فرضیه های فرعی
 ضریب مسیر

(β) 

T-

Statistic 
 نتیجه

 هیاول نفعانیذ یبه عملکرد اجتماع  شیبر گرا یمشتر شیگرا

 .مثبت دارد ریشرکت تأث
 تایید 14/2 15/0

شرکت  هینفعان اولذی یبه عملکرد اجتماع  شیبر گرا یرقابت شیگرا

 دارد. تأثیر مثبت
 رد 26/1 09/0

نفعان ذی یبه عملکرد اجتماع شیبر گرا یداخل یهماهنگ شیگرا

 شرکت تأثیر مثبت دارد. هیاول
 تایید 02/3 19/0

 هینفعان اولذی یبه عملکرد اجتماع  شیبر گرا نفعانیذ شیگرا

 شرکت تأثیر مثبت دارد.
 تایید 84/6 38/0

 هینفعان ثانوذی یبه عملکرد اجتماع  شیبر گرا یمشتر شیگرا

 شرکت تأثیر مثبت دارد.
 تایید 05/3 16/0

 هینفعان ثانوذی یبه عملکرد اجتماع  شیبر گرا یرقابت شیگرا

 شرکت تأثیر مثبت دارد.
 رد 34/0 02/0

نفعان ذی یبه عملکرد اجتماع شیبر گرا یداخل یهماهنگ شیگرا

 شرکت تأثیر مثبت دارد. هیثانو
 رد 09/1 07/0

 هینفعان ثانوذی یعملکرد اجتماع به  شیبر گرا عاننفیذ شیگرا

 شرکت تأثیر مثبت دارد.
 تایید 42/7 42/0
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 ( می باشد.±96/1) از T-Statistic*مالک تایید عامل ها باالتر بودن     

 
 مدل ساختاری تحلیل با ضرایب بارهای عاملی  -4نمودار  

 
 معناداریمدل ساختاری تحلیل در حالت    -5نمودار  
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 و پیشنهاداتبحث، نتیجه گیری    -7

 تأثیر  تهران  شهر  انتخاب  خانگی  لوازم  شرکت  در  شرکت  اجتماعی عملکرد  بر  استراتژیک گیریفرضیه اصلی: جهت

 .دارد  مثبت

 پس است، 71/0 با برابر شرکت اجتماعی با عملکرد استراتژیک گیریجهت بین استاندارد ضریب که، داد نشان تحقیق نتایج

 بنابراین .است موثر شرکت اجتماعی عملکرد بر مستقیم و مثبت به طور استراتژیک ریگیجهت که گرفت نتیجه توان می

فرضیه  رو، این از. شود می تهران شهر انتخاب خانگی لوازم شرکت در اجتماعی بهبود عملکرد باعث استراتژیک گیریجهت 

 . ددتایید می شود و فرض مقابل رد می گر تحقیق اصلی

 .دارد  مثبت  تأثیر  شرکت  اولیه  نفعانذی  اجتماعی  عملکرد  به  گرایش رب  مشتری فرضیه اول: گرایش

 با برابر شرکت اولیه نفعانذی اجتماعی عملکرد به با گرایش مشتری گرایش بین استاندارد ضریب که، داد نشان تحقیق نتایج

 نفعانذی اجتماعی ملکردع به گرایش بر مستقیم و مثبت ربه طو مشتری گرایش که گرفت نتیجه توان می پس است، 15/0

 خانگی لوازم شرکت در اولیه نفعانذی اجتماعی عملکرد به بهبود گرایش باعث مشتری گرایش بنابراین .است موثر شرکت اولیه

 . تایید می شود و فرض مقابل رد می گردد تحقیق فرضیه اول رو، این از. شود می تهران شهر انتخاب

 .دارد  مثبت  تأثیر  شرکت  اولیه  نفعانذی  اجتماعی  عملکرد  به  شگرای بر  رقابتی  ضیه دوم: گرایشفر

 با برابر شرکت اولیه نفعانذی اجتماعی عملکرد به با گرایش رقابتی گرایش بین معناداری ضریب که، داد نشان تحقیق نتایج

 .تاثیری ندارد شرکت یهاول نفعانذی اجتماعی عملکرد هب گرایش بر رقابتی گرایش که گرفت نتیجه توان می پس است، 26/1

 نمی تهران شهر انتخاب خانگی لوازم شرکت در اولیه نفعانذی اجتماعی عملکرد به بهبود گرایش باعث رقابتی گرایش بنابراین

 . رد می شود و فرض مقابل تایید می گردد تحقیق فرضیه دوم رو، این از. شود

 .دارد  مثبت  تأثیر  شرکت  اولیه  نفعانذی  جتماعیا  عملکرد  به  گرایش  بر  داخلی  گیهماهن  گرایش سوم:  فرضیه

 شرکت اولیه نفعانذی اجتماعی عملکرد به با گرایش داخلی هماهنگی گرایش بین استاندارد ضریب که، داد نشان تحقیق نتایج

 ردعملک به گرایش بر ستقیم و مثبتم به طور داخلی هماهنگی گرایش که گرفت نتیجه توان می پس است، 19/0 با برابر

 نفعانذی اجتماعی عملکرد به بهبود گرایش باعث داخلی هماهنگی گرایش بنابراین .است موثر شرکت اولیه نفعانذی اجتماعی

تایید می شود و فرض مقابل رد می  تحقیق فرضیه سوم رو، این از. شود می تهران شهر انتخاب خانگی لوازم شرکت در اولیه

 . گردد

 .دارد  مثبت تأثیر  شرکت  اولیه  نفعانذی  اجتماعی عملکرد  به  گرایش  بر  ذینفعان  گرایش چهارم:  فرضیه

 با برابر شرکت اولیه نفعانذی اجتماعی عملکرد به با گرایش ذینفعان گرایش بین استاندارد ضریب که، داد نشان تحقیق نتایج

 نفعانذی اجتماعی عملکرد به شگرای بر مستقیم و مثبت به طور ذینفعان گرایش که گرفت نتیجه توان می پس است، 38/0

 لوازم شرکت در اولیه نفعانذی اجتماعی عملکرد به بهبود گرایش باعث ذینفعان گرایش بنابراین .است موثر شرکت اولیه

 ..گردد تایید می شود و فرض مقابل رد می تحقیق  فرضیه چهارم رو، این از. شود می تهران شهر انتخاب خانگی

 . دارد  مثبت تأثیر  شرکت  ثانویه  نفعانذی اجتماعی  عملکرد  به  گرایش  بر  ریمشت فرضیه پنجم: گرایش

 با برابر شرکت ثانویه نفعانذی اجتماعی عملکرد به با گرایش مشتری گرایش بین استاندارد ضریب که، داد نشان تحقیق نتایج

 نفعانذی اجتماعی عملکرد به شگرای بر مستقیم و مثبت به طور  مشتری گرایش که گرفت نتیجه توان می پس است، 16/0

 لوازم  شرکت در ثانویه نفعانذی اجتماعی عملکرد به بهبود گرایش باعث مشتری گرایش بنابراین .است موثر شرکت ثانویه
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 ..گرددتایید می شود و فرض مقابل رد می  تحقیق فرضیه پنجم رو، این از. شود می تهران شهر انتخاب خانگی

 . دارد  مثبت تأثیر  شرکت  ثانویه  نفعانذی اجتماعی  عملکرد  به  گرایش  بر  یرقابت  فرضیه ششم: گرایش

 با برابر شرکت ثانویه نفعانذی اجتماعی عملکرد به با گرایش رقابتی گرایش بین معناداری ضریب که، داد نشان تحقیق نتایج

 نفعانذی اجتماعی عملکرد به شگرای بر مستقیم و مثبت به طور رقابتی گرایش که گرفت نتیجه توان می پس است، 02/0

  لوازم  شرکت در ثانویه نفعانذی اجتماعی عملکرد به بهبود گرایش باعث رقابتی گرایش بنابراین .تاثیری ندارد شرکت ثانویه

 . گرددید میمی شود و فرض مقابل تای رد تحقیق فرضیه ششم رو، این از. شود نمی تهران شهر انتخاب خانگی

 .دارد  مثبت  تأثیر  شرکت  ثانویه نفعانذی  اجتماعی  عملکرد به  گرایش  بر  داخلی  هماهنگی  گرایش هفتم:  فرضیه

 ثانویه  نفعانذی اجتماعی عملکرد به با گرایش داخلی هماهنگی گرایش بین معناداری ضریب که، داد نشان تحقیق نتایج

 به گرایش بر مستقیم و مثبت ه طورب داخلی هماهنگی گرایش که گرفت نتیجه توان می پس است، 07/0 با برابر شرکت

 عملکرد به بهبود گرایش باعث داخلی هماهنگی گرایش بنابراین .تاثیری ندارد شرکت ثانویه نفعانذی اجتماعی عملکرد

رد می شود و  تحقیق فتمفرضیه ه رو، این از. شود نمی تهران شهر انتخاب خانگی لوازم شرکت در ثانویه نفعانذی اجتماعی

 . ل تایید می گرددفرض مقاب

 .دارد  مثبت  تأثیر  شرکت  ثانویه  نفعانذی  اجتماعی عملکرد  به  گرایش  بر  ذینفعان  گرایش هشتم:  فرضیه

 با برابر شرکت ثانویه نفعانذی اجتماعی عملکرد به با گرایش ذینفعان گرایش بین استاندارد ضریب که، داد نشان تحقیق نتایج

 نفعانذی اجتماعی عملکرد به گرایش بر مستقیم و مثبت به طور ذینفعان گرایش که گرفت نتیجه توان می پس است، 42/0

 لوازم شرکت در ثانویه نفعانذی اجتماعی عملکرد به بهبود گرایش باعث ذینفعان گرایش بنابراین .است موثر شرکت ثانویه

 . و فرض مقابل رد می گرددتایید می شود  تحقیق فرضیه هشتم رو، این از. شود می تهران شهر انتخاب خانگی

 شهر انتخاب خانگی لوازم شرکت اجتماعی عملکرد بر استراتژیک گیریجهت تأثیر تحقیق، به بررسی این به طور کلی در

  استراتژیک  گیریاین متغیرها وجود داشت. جهت بین معناداری و مثبت ارتباط تحقیق، نتایج اساس بر که پرداخته شد تهران،

 هماهنگی به رقابتی، گرایش مشتری، گرایش داشت و مولفه های گرایش معناداری و مثبت تاثیر شرکت عیاجتما عملکرد بر

  شهر  انتخاب خانگی لوازم شرکت اولیه و ثانویه نفعانذی اجتماعی ذینفعان نیز منجر به افزایش عملکرد به داخلی، گرایش

متغیرهای فوق، توجه به مفهوم   از یک هر اهمیت از یـافتن اطـالع بـا مربوطه می توانند رانمدی بنابراین، تهران شدند.

  راستای عملکرد  در مـوثرتری هـای گـام و همچنین ارتقای آنها در سطح شرکت، و مولفه های آنها استراتژیک گیریجهت 

از جمله برای همه ذینفعان شرکت و  شرکت اجتماعی و افزایش عملکرد بهبود برای را شرایط و بردارند شرکت اجتماعی

 . نمایند ایجاد ذینفعان اولیه و ثانویه به نحو مطلوبی

تأمین  دولت، مشتریان، سهامداران، کارکنان، قبال در محیطی و اقتصادی اجتماعی، زمینه در بزرگی مسئوولیت های سازمانها

 بر دامنه تأثیرشان که تندهس دوران کنونی اجتماعی نهادهای مهمترین از یکی دارند. آنها خود ذینفعان تمامی و کنندگان

 فعالیت از مثبت حاصل اثرات که باشد ای به گونه باید آنها فعالیت است. بنابراین گسترده بسیار انسانها زندگی مختلف شئون

 خواسته های  و نیازها نگران ،جامعه در تأثیرگذار عضوی عنوان به و برسانند حدأقل به را آن منفی اثرات و حدأکثر به را خود

  از  چنانچه و است خود رفتار مسؤل فردی هر که همانگونه بکوشند. در واقع آن معضالت رفع جهت در و بوده جامعه مدت ازدر

 تأثیرات پاسخگوی باید و نیستند مستثنی قاعده این از نیز سازمانها باشد، باید پاسخگو شود وارد دیگران به ای صدمه وی طرف

جهت  که است آن از حاکی تجربی شواهد راستا این باشند. در مسؤولیت پذیر جامعه لقبا بوده و در خود نامطلوب تماعیاج
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 باشد.  اجتماعی مسؤولیت پذیری و عملکرد ارتقای جهت در مهمی عامل تواند می گیری استراتژیک در سازمان

 امانتداری، صداقت، مچونه اخالقی اصیل به ارزش های خود رکردا و رفتار در سازمان سازمانی رهبران چنانچه است بدیهی

و نقشه راه راهبردی و برنامه ریزی شده را برای  باشند، پایبند هستی نظام در انسان واالی جایگاه به احترام و درستکاری

 الگوی یک عنوان هب را خود و داده قرار تأثیر تحت را زیر دستان رسیدن به اهداف سازمان در پیش بگیرد، می توانند

 رفتارهای دادن قرار الگو با نیز کارکنان که می رود انتظار شرایطی چنین در .بشناسانند کارکنان به شایسته استراتژیک مهم و

  قرار  سرلوحه سازمان نفعان ذی سایر با تعامل در و خود کاری فعالیت های در جهت گیری استراتژیک را به پایبندی رهبر،

 شوند. درگیر سازمان اجتماعی پذیری مسؤولیت بیانگر های فعالیت در پیش از بیش و دهند

توان کاربری سه های دوم، ششم و هفتم که مورد تایید قرار نگرفتند میاز طرفی با توجه به سه فرضیه تحقیق یعنی فرضیه 

 هیاول نفعانیذ یعملکرد اجتماع به  شیبر گرا یرقابت شیگرابا توجه به رد فرضیه دوم  فرضیه رد شده را چنین برشمرد که

 یدر شرکت لوازم خانگ هیاول نفعانیذ یبه عملکرد اجتماع  شیباعث بهبود گرا یرقابت شیگرا نیندارد. بنابرا یریکت تاثشر

به  شیو مثبت بر گرا میبه طور مستق  یرقابت شیگراششم  هی با توجه به رد فرض همچنین شود. یانتخاب شهر تهران نم

 یبه عملکرد اجتماع  شیباعث بهبود گرا یرقابت شیگرا نیدارد. بنابران یریشرکت تاث هیثانو نفعانیذ یع عملکرد اجتما

 یهماهنگ شیگرااز طرفی با توجه به رد فرضیه هفتم  شود. یانتخاب شهر تهران نم یدر شرکت لوازم خانگ هیثانو نفعانیذ

 یهماهنگ شیگرا نیارد. بنابراند یریشرکت تاث هیثانو نفعانیذ یبه عملکرد اجتماع  شیو مثبت بر گرا میبه طور مستق یداخل

 شود  یانتخاب شهر تهران نم یدر شرکت لوازم خانگ هیثانو نفعانیذ یبه عملکرد اجتماع  شیباعث بهبود گرا یداخل

بوده است، با توجه به  مختلفی با توجه به آنکه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات در این تحقیق دربردارنده سطوح تحلیل

انتخاب  یشرکت در شرکت لوازم خانگ یبر عملکرد اجتماع  کیاستراتژ یریگجهت نکه،یبر ا یمبن قیتحق یاصل هیفرض جینتا

 شود که؛ یم شنهادیمثبت دارد، پ  ریشهر تهران تأث

 و بررسی مورد مرحله به مرحله و جزء به جزء صورت به جدید های پروژه تهران شهر انتخاب خانگی لوازم شرکت در 

 .یرندبگ قرار تصویب

 .باشد داشته تمایل است، اطمینان مورد اش بازده که هایی طرح از حمایت به تهران شهر انتخاب خانگی لوازم شرکت 

 اولیه نفعانذی اجتماعی عملکرد به بر گرایش مشتری گرایش اینکه، بر مبنی فرضیه اول تحقیق نتایج به توجه با

 که؛  شود  می  پیشنهاد دارد،   مثبت  تأثیر  شرکت

 .شود گرفته نظر در کاری محافظه شود، می اتخاذ بزرگ تصمیمات که وقتی تهران شهر انتخاب خانگی لوازم رکتش در 

 .کند تاکید آینده در رقابت اتصال نقطه نمودن فراهم برای بنیادی برتحقیقات تهران شهر انتخاب خانگی لوازم شرکت  

 اجتماعی عملکرد به گرایش بر داخلی هماهنگی شگرای اینکه،  بر مبنی فرضیه سوم تحقیق نتایج به توجه با

 که؛  شود  می  پیشنهاد  دارد،   مثبت  تأثیر  شرکت  اولیه  نفعانذی

 .داشته باشد تاکید عملیات کلیدی های شاخص برآورد و بینی پیش بر تهران شهر انتخاب خانگی لوازم شرکت 

 .داشته باشد تاکید ای یفهوظ سطوح موثر میان بر هماهنگی تهران شهر انتخاب خانگی لوازم شرکت 

 نفعانذی اجتماعی عملکرد به گرایش بر ذینفعان گرایش اینکه، بر مبنی فرضیه چهارم تحقیق نتایج به توجه با

 که؛  شود  می  پیشنهاد دارد،   مثبت تأثیر  شرکت  اولیه

 .باشد برخوردار االییب پذیری ریسک از تهران شهر انتخاب خانگی لوازم شرکت 
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 داشته باشد. تاکید از دوایر کیفیت استفاده با بر کیفیت، تهران شهر انتخاب گیخان لوازم شرکت 

 نفعانذی اجتماعی عملکرد به گرایش بر مشتری گرایش اینکه، بر مبنی فرضیه پنجم تحقیق نتایج به توجه با

 که؛   شود  می  پیشنهاد  دارد،  مثبت  تأثیر شرکت  ثانویه

 .داشته باشد تاکید عالی مدیران عملکرد ارزیابی و انسانی نیروی ریزی برنامه تهران به شهر انتخاب خانگی لوازم رکتش 

گرایش به سمت مشتریان وجود داشته باشد و جهت رفاه حال مشتریان،  تهران، شهر انتخاب خانگی لوازم در شرکت 

 . باشد بازار پایین تر از قیمت گذاری محصوالتشان قیمت

 نفعانذی اجتماعی عملکرد به گرایش بر ذینفعان گرایش اینکه، بر مبنی قتحقی هشتم فرضیه نتایج به توجه با

 که؛  شود  می  پیشنهاد  دارد،  مثبت  تأثیر شرکت  ثانویه

 فراهم  گیری مدیران تصمیم را برای الزم پشتیبانی اطالعاتی و های سیستم تهران شهر انتخاب خانگی لوازم شرکت 

 .کنند

 تحلیل  وسیله به سعی نمایند شوند می مواجه ای عمده تصمیم با هنگامی که تهران شهر انتخاب خانگی لوازم شرکت 

 نمایند و تصمیم مربوطه را بر این اساس اتخاذ کنند. عمل
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