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مبتنی دیدگاه  :ها ثیر مسئولیت اجتماعی بر نوآوري در بنگاهأت

  بر منابع

  

  حسین مهلوجی

  رزا هندیجانی 

  علی کرمانشاه

   

چکیده

انجام  ، در صنعت فوالد ایرانمرحلهه طی یک سال و در دو اي است ک مطالعه این مقاله نتیجۀ

 هاي نخست شامل مصاحبه ۀرحلم. ، روش کیفی استمرحلهروش مطالعه در هر دو . است شده

و  2باشد؛ که هدف آن تعیین ارتباط دیدگاه مبتنی بر منابع سازمان با مدیران صنعت فوالد می 1عمیق

آید که  می هاي مرحلۀ نخست به همراه مرور ادبیات، چنین بر از مصاحبه. نوآوري سازمانی است

تأثیر عظیمی بر ) 76-1368از سال ( سال 8در صنعت فوالد ایران در طی  3اجتماعی بنگاهئولیت سم

مرحلۀ دوم، به بررسی تعامالت پویا میان مسئولیت اجتماعی در.نوآوري در این صنعت داشته است

از نتایج حاصل از این مرحله مشخص . بنگاه، یادگیري سازمانی و نوآوري سازمانی پرداخته شده است

شود، که به نوبۀ هاي یادگیري منتهی میديشد که راهبردهاي مسئولیت اجتماعی به توسعۀ توانمن

  .انجامدخود به نوآوري سازمانی می

  مسئولیت اجتماعی بنگاه، نوآوري، یادگیري، دیدگاه مبنی بر منابع نسبت به بنگاه: مفاهیم کلیدي

  

  

  

  

  

                                                          
 دانشجوي دکترا، مرکز تحقیقات علم و تکنولوژي،دانشگاه ساسکس  

 کارشناس ارشدMBAدانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه صنعتی شریف ،  

 ادیار،دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه صنعتی شریفاست  
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  مقدمه

ها توجه مدیران را  هاي اخیر نقش و اهمیت مسئولیت اجتماعی در موفقیت بنگاه در سال

اي مهجور و طی چندین دهۀ گذشته،  مسئولیت اجتماعی از نظریه. است کردهد جلب به خو

مفهومی که امروزه . وجهی و فراگیر مبدل شده است اي، به مفهومی پیچیده، چند اغلب حاشیه

در اثر افزایش فشار ذینفعان . ها قرار گرفته است هاي مدیریتی بنگاه گیري در مرکزیت تصمیم

هاي  شود که برنامه ها، از مدیران خواسته میبه مسئولیت اجتماعی در بنگاهبراي توجه بیشتر 

ها به بازده مالی  اند که این برنامه چرا که مطالعات نشان داده. اجتماعی بیشتري را تهیه کنند

  .انجامند بیشتر نیز می

در این مقاله، تمرکز بر رابطۀ بین مسئولیت اجتماعی، یادگیري سازمانی و نوآوري 

در ابتدا، ماهیت و اهمیت مسئولیت اجتماعی و یادگیري سازمانی . سازمانی معطوف شده است

شود و پس از آن، با استفاده از نیازهایی بر پیدایش نوآوري در بنگاه بررسی می به عنوان پیش

مستقیم مسئولیت اجتماعی و یادگیري  الگویی از تأثیرات مستقیم و غیر ،پژوهشهايهاي  یافته

  .وآوري ارائه خواهد شدبر ن

  

  مبانی نظري

هاي اخیر، متخصصان و مدیران توجه بیشتري را به مفاهیم راهبردي مسئولیت در سال

که به  شودمسئولیت اجتماعی بنگاه به عنوان شرایطی تعریف می. اند هداشتاجتماعی معطوف 

هایی رود و درگیر فعالیت یاز وظیفۀ اصلی خود و انتظار قانونی از بنگاه فراتر معلت آن، بنگاه 

  ).McWilliams & Siegel, 2001(ه بیشتر به صالح جامعه مربوط است شود ک می

- گیرندة فعالیت بر در گونه که در این مقاله گفته شده است، حوزة مسئولیت اجتماعی همان

 ، اخالقییمحیطـ  هاي اجتماعی، زیستفعالیت ةهاي سازمانی است که یکی از این چهار حوز

فرض بر  ).Locket, Moon, & Visser, 2006( شودو توجه به ذینفعان را شامل می

هاي مسئولیت اجتماعی شامل وارد کردن الزامات اجتماعی در محصول این است که فعالیت

هاي تولید محصوالت با استفاده از تکنولوژي: براي مثال(نهایی و یا فرایند تولید محصول 

تفویض اختیار به : براي مثال(مدیریت منابع انسانی  تغییر شیوة، )با محیط زیستسازگار 

محیطی از طریق بازیافت و کاهش ـ  زیست، دستیابی به سطوح باالتر بازدهی )کارکنان

و  )محیطیـ  هاي زیستبرخورداري از موضع قاطع در کاهش آلودگی: براي مثال(آلودگی 
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 Unitedهایی مانند یت نزدیک با گروهفعال: مانند(هاي اجتماعی پیشبرد اهداف سازمان

Way( )McWilliams, Siegel, & Wright, 2006.(  

مسئولیت در ادبیات مسئولیت اجتماعی یافتن رابطۀ بین پژوهشیکی از خطوط اصلی 

شده  انجام پژوهشهايدر . هاي دینامیک و مزیت رقابتی بنگاه استاجتماعی و توانمندي

کار  و سنگین در فضاي کسبمقررات دست آمده است که  هتوسط دانشمندان این نتیجه ب

هاي مربوطه، به ایجاد مزیت رقابتی براي بنگاه بنگاه با باال بردن استانداردهاي تولید در بنگاه

& Porter(شود منجر می در دیگر بازارها van der Linde, 1995; Porter, 1991 .(

هاي مسئولیت هادینه کردن استراتژيدست آمد که با نه دیگري این نتیجه ب ۀدر نظری

هاي رقابتی منحصر به فرد ها قادر به کسب مزیتهاي کل بنگاه، بنگاهاجتماعی در استراتژي

 ,Porter & Kramer( کنندزمان براي اجتماع ارزش ایجاد می براي بنگاه خود بوده و هم

2002; 2006.(  

. تنگاتنگ دارد رابطۀ )RBV( ابعمسئولیت اجتماعی استراتژیک با دیدگاه مبتنی بر من

هاي ناهمگن اي از منابع و تواناییها مجموعهاین نظریه بر این فرض استوار است که بنگاه

 ,Barney(باشند ها قابل انتقال از بنگاهی به بنگاه دیگر نمیهستند؛ که این منابع و توانایی

1991; Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984.(  کند  اضافه می 1991بارنی در سال

هاي بنگاه ارزشمند، کمیاب، غیر قابل تقلید و غیر قابل جایگزینی که اگر منابع و توانمندي

  .)Barney, 1991( ندکنتوانند مزیت رقابتی مستمر براي بنگاه ایجاد  باشند، می

  .هدف این مقاله بررسی تجربی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی، یادگیري و نوآوري است

  

  پژوهش روش

، علت انتخاب پژوهشموردي به عنوان روش  ۀدر ابتدا، به بررسی علت انتخاب مطالع

، شرایط گزینش مدیران صنعت فوالد براي پژوهشصنعت فوالد ایران به عنوان محیط 

  .پردازیم ها می ها و روش تحلیل داده هاي تفصیلی، روش گردآوري داده مصاحبه

در این مورد نوآوري، یادگیري سازمانی و مسئولیت (هاي مورد مطالعه  زمانی که پدیده

به راحتی از مفهوم سازمانی خود قابل تفکیک نیستند، مطالعۀ موردي شیوة مناسبی ) اجتماعی

هاي پاسخ ترین روشمطالعۀ موردي یکی از مناسب). Yin, 1989(تجربی است  پژوهشاز 

تواند بر  ولیت اجتماعی میچگونه مسئ: سؤاالتی چون. به چگونگی و چرایی مسائل است
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 1376تا  1368هاي  ساله، بین سال اي هشت نوآوري سازمانی اثرگذار باشد؟ چرا در فاصله

   ).Yin, 1989(وفقیت در صنعت فوالد ایران هستیم شاهد یک دورة م

به عالوه، انتخاب یک صنعت خاص، به عنوان حوزة مطالعه، کنترل عوامل خارجی 

هاي ذینفع و صنایع ها و گروه تأثیر مقررات، نظارت و رسیدگی رسانهثیرگذار، چون میزان أت

  . کند را تسهیل میـ  هاي معمول استانداردهاي وسیع و روشـ  خاص

شده، به عنوان موضوع تحلیل مطالعۀ  سالۀ ذکر انتخاب صنعت فوالد ایران در دورة هشت

فوالد  ۀهاي مجموعرکتشده در ش هاي چشمگیر ایجادپیشرفت ةموردي ما به علت مشاهد

ساله، صنعت فوالد ایران ظرفیت تولید خود را  اي هشت در دوره. باشدها میدر طی این سال

هاي اصلی این دوره، رشد یکی از ویژگی. به میزان یک میلیون تن در هر سال افزایش داد

هاي  یوهبه عالوه، ش. باشدها به ویژه یادگیري سازمانی و نوآوري میچشمگیر توانمندي

چه که در ادبیات  ها، مظهري است از آنشده در صنعت فوالد در طی این سال مدیریتی پیاده

  .شود مدیریتی امروز، مسئولیت اجتماعی بنگاه خوانده می

هاي  به منظور یافتن تأثیرگذارترین عوامل بر نوآوري سازمانی در این دوره، مصاحبه

هاي ذوب آهن و فوالد شرکت ف فوالد خصوصاًهاي مختلتفصیلی و عمیق با مدیران شرکت

  .مبارکه به عمل آوردیم

ساختاریافته با  هاي نیمه ، مصاحبه1386ها در سال  نخست گردآوري داده ۀدر مرحل

هاي فوالد انجام شد که شامل پانزده ساعت مصاحبه با ده تن از مدیران ارشد مدیران شرکت

هاي آن CEOمدیران مورد مصاحبه، شامل  .باشدهاي فوالد میی شرکتیو میانی اجرا

و مدیران خط  ، مدیران عامل، مدیران فناوريهاسازمان ةت مدیرأها یا اعضاي هیشرکت

. انجام شد) snowball( شناسایی این مدیران به روش گلولۀ برفی. شدندتولید و عملیات می

هاي اجتماعی بنگاه هر مصاحبه، به شناسایی دیگر مدیران آگاه به استراتژي و مسئولیت

یک از هر .شونده رسید صحت متن رونوشت هر مصاحبه به تأیید مدیران مصاحبه. منتهی شد

سازي مطالب  اي براي شفاف ها بالفاصله پس از مصاحبه تحلیل شد و به عنوان پایهرونوشت

هاي  هآتی، مصاحب هاي براي بازنگري در زمینۀ مصاحبه. هاي بعدي از آن استفاده شد مصاحبه

سپس به منظور مستحکم کردن تحلیل از حیث نظري، . مجدد با چندین مدیر انجام شد

  ).Glaser & Strauss, 1967( ها، مرور ادبیات نیز انجام شد زمان با گردآوري داده هم

نخست تماس  ۀشده در مرحل ها، بار دیگر با مدیران مصاحبه دوم گردآوري داده ۀدر مرحل

سازي رابطۀ میان نوآوري و  هاي متعددي در راستاي بازبینی و شفافبرقرار شد و مصاحبه
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در این . هاي مسئولیت اجتماعی انجام شد یادگیري، و همچنین میان یادگیري و استراتژي

ها در ایجاد  هاي مسئولیت اجتماعی، به عنوان اثرگذارترین استراتژي مرحله استراتژي

  .فوالد شناسایی شدند ۀهاي مجموع هاي یادگیري و نوآوري در شرکت توانمندي

  

  ها تحلیل داده

 ها هاي برآمده از آن بندي و تفکیک مفاهیم و ایدهها، از طریق طبقه مصاحبه رونوشت

)Miles & Huberman, 1984( و مقایسۀ مداوم این مفاهیم )Glaser & Strauss, 

از هر مصاحبه، پس . هاي مشترك مشخص شوندمورد تحلیل قرار گرفتند تا سرفصل )1967

بندي مصاحبه تهیه شد، تا مطالب، متغیرها، و سایر نکات برآمده را که در  یک فرم جمع

  .کنند، مشخص و تفکیک شدند هاي بعدي مطرح می مصاحبه

، مسئولیت اجتماعی محور اصلی تجزیه 1386ها در سال  نخست گردآوري داده ۀدر مرحل

به اصطالحاتی  ها، هاي آشکار شده در مصاحبهاز تم با این وجود، برخی. ها نبود و تحلیل داده

هاي  تجزیه و تحلیل داده ).Hart, 1995( از ادبیات مسئولیت اجتماعی مرتبط بودند

شده به الگویی از تعامالت بین  نخست، به همراه مرور ادبیات انجام ۀشده در مرحل گردآوري

دوم  ۀبنابراین، مرحل. یران منجر شدمسئولیت اجتماعی، یادگیري و نوآوري در صنعت فوالد ا

بر ارتباط بین نوآوري و مسئولیت اجتماعی متمرکز  87-1386ها در سالهاي  گردآوري داده

هاي مسئولیت اجتماعی به وسیعی از استراتژي ۀها، مجموع تحلیل این داده در تجزیه و. شد

ن، ارتباط عمیقی میان چنی ها در صنعت فوالد مشخص شدند و هم شده توسط بنگاه کار گرفته

  .ها و یادگیري و نوآوري سازمانی مشخص شداین استراتژي

  

  ها فرض پیشچارچوب و 

هاي مسئولیت ساله، استراتژي ، دریافتیم که در دورة هشتپژوهشنخست  ۀدر مرحل

در نتیجه، . اند  اجتماعی یکی از عوامل مؤثر در نوآوري سازمانی در صنعت فوالد ایران بوده

ما بر یافتن تعامل بین مسئولیت اجتماعی، یادگیري و نوآوري متمرکز  پژوهشدوم  ۀمرحل

هاي مورد مطالعه در صنعت فوالد در  اي علی بین این سه مؤلفه، در شرکت رابطه وجود. شد

  .به عنوان پیش فرض در نظر گرفته شدمورد نظر  ةدور
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هاي زیربنایی در ز توانمندياي اها در بنگاه مستلزم وجود مجموعهگیري توانمندي شکل

-ها براي شکلچون سایر توانمندي نوآوري سازمانی نیز هم ).Grant, 1991( باشدبنگاه می

ها بنگاه  باشد که از طریق آنزیربنایی می هاياي از توانمنديگیري نیازمند وجود مجموعه

 ,.e.g( دهدارائه می و کاربردهاي نوینی براي استفاده از این منابع می کنددانش جدید کسب 

Calantone, Cavusgil, & Zhao, 2002.(  براي دستیابی به دیدگاه سیستمی از

گیري  د نیاز در شکلورهاي زیربنایی متعامل بین مسئولیت اجتماعی و نوآوري، باید توانمندي

  .نوآوري سازمانی مورد تحلیل قرار گیرند

سئولیت اجتماعی، یادگیري سازمانی و هاي آتی، الگویی در رابطه با ارتباط مدر بخش

اي غیرمستقیم بین مسئولیت اجتماعی و  چنین، رابطه هم. دکرنوآوري در بنگاه ارائه خواهیم 

اگرچه به طور قطع متغیرهاي . نوآوري، از طریق یادگیري سازمانی، مطرح خواهیم کرد

سازي و ایجاد قابلیت  هثیرگذار باشند، به منظور سادأدیگري نیز ممکن است در این ارتباط ت

به این منظور، نقش . آزمایش تجربی مدل پیشنهادي ناچار به محدود کردن مدل خود بودیم

دو توانمندي زیربنایی مسئولیت اجتماعی و یادگیري را در نوآوري سازمانی مورد بررسی قرار 

. در بنگاه استها بر نوآوري  زمان این توانمندي در اینجا هدف ما، در نظر گرفتن هم. دادیم

  .دهندة مدل پیشنهادي است نشان 1تصویر 

مدل پیشنهادي: 1-شکل

  

  تاثیر یادگیري سازمانی بر نوآوري

اي مثبت میان یادگیري سازمانی یادگیري سازمانی به رابطه ۀبسیاري از آثار اخیر در زمین

-نی به خالقیت مییادگیري سازما).Calantone et al., 2002( اند کردهو نوآوري اشاره 

هاي جدید است  دانش و ایده ةبرانگیزانند، )Sánchez & Mahoney, 1996( انجامد

)Dishman &Pearson, 2003 (ها را افزایش کارگیري این ایدهه و توانایی درك و ب

  .)Damanpour, 1991( دهدمی

مسئولیت 

اجتماعی بنگاه

یادگیري 

سازمانی
نوآوري
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ها، تکنولوژيهاي جدید سازمانی، کار افراد را در شناسایی روتین و تغییر در محیط کسب

 4خود به یادگیري سازمانی سطح باال ۀسازد که به نوبهاي جدید ترغیب میاهداف و فرصت

Argyris & Schö( انجامدمی n, 1978; Fiol & Lyles, 1985 .( یادگیري سازمانی

انجامد که هاي نو در تحلیل اطالعات موجود و اطالعات جدید می روش ۀسطح باال به توسع

اي این نوع یادگیري گونه). Fiol, 1994( شودداده منجر می از حوادث رخ به درك جدیدي

- از تغییر سازمانی را به همراه خواهد داشت که از ابهام و عدم وجود اطالعات کافی ناشی می

  ).Starbuck, Greve, & Hedberg, 1978( شود

محیطی و  زیستـ  ممکن است در شرایط ابهام اجتماعیهایی که سازمان استراتژي   

گیري سازمانی فراهم  گیرد، شرایطی براي تفسیر مشکالت و تصمیمکمبود اطالعات از سر 

 شودکه خود به یادگیري سازمانی سطح باال منجر می )Daft & Weick, 1984( سازدمی

)Fiol & Lyles, 1985.(  

عدد هاي مرتبط با مسئولیت اجتماعی در هر بنگاه مسیرهاي متبنابراین، استراتژي

سازي شرایط  فراهم. آوردوجود میه یادگیري و خلق دانش در برخورد با مشکالت اجتماعی ب

راه  ۀثیر مهمی بر تغییر اهداف سازمانی و ارائمایش توسط مدیران براي کارکنان تأتجربه و آز

خود، به  ۀاین فرایندهاي یادگیري، به نوب. هاي جدید در راستاي تحقق این اهداف دارد حل

هاي مرجع هاي جهانی و چارچوبها، دیدگاهها، ارزشهاي جدید در تغییر نرمگیري جهت

Argyris & Schö( انجامدمی n, 1978 (که خود به خلق نوآوري در سازمان منتهی می-

  . شود

افتد که سازمان تمایل به ، زمانی اتفاق می5ترین نوع یادگیري، یادگیري مولد پیشرفته

انداز و ر خود در رابطه با چشمدا هاي عمیق و ریشه فرض ر در پیشبازبینی و ایجاد تغیی

Argyris & Schö( هاي سازمانی دارد ها و ارزشموریت، مشتریان سازمان، استراتژيمأ n, 

- هاي رادیکال در محصول و فرایند میاین سطح از یادگیري پایه و اساس نوآوري). 1996

  ).Senge, Roberts, Ross, Smith, & Kleiner, 1994( باشد

در . اندبه طور تجربی مورد آزمایش قرار گرفته شده ه هاهاي اخیر، این نظریدر سال

ه هاي بزرگ دولت فدرال آمریکا انجام شد، این نتیجه باي که بر روي یکی از سازمانمطالعه

 ۀطدست آمد که نوآوري سازمانی با فرهنگ سازمانی مبتنی بر تغییر، یادگیري و نوآوري راب

-اي از سازماندیگر بر روي مجموعه پژوهشدر ). Hurley & Hult, 1998( مثبت دارد

ها را وادار سازمان ةهاي پیچیدنوآوري ۀدست آمد که فعالیت در زمینه هاي نوآور این نتیجه ب
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سازد که بیانگر نوعی به افزایش هماهنگی و تبادل اطالعات بین کاربران و تولیدکنندگان می

 ,Meeus, Oerlmans, & Hage( باشدمی 6ري با عنوان یادگیري تعاملیاز یادگی

  .شود ما منجر می پژوهشاول  ۀها به فرضیاین استدالل). 2001

  .ثیر مثبت بر نوآوري سازمانی داردیادگیري سازمانی تأ. ۀ اولفرضی

  

  ها بر یادگیري و نوآوري سازمانی ثیر مسئولیت اجتماعی بنگاهتأ

ثیر مسئولیت تأمسئولیت اجتماعی به بررسی  ۀشده در زمین انجام هايپژوهشبسیاري از 

ارتباط مکتب  ۀنظري در زمین ۀاولین مقال. پردازندهاي سازمانی میاجتماعی بر توانمندي

resource-based 1995(هارت  ۀهاي سازمانی با مسئولیت اجتماعی به مقالو توانمندي (

 ,Hart( محیطی بنگاه تمرکز داردـ  اي زیستهکه به طور خاص بر مسئولیت می باشد

هاي خاص، در این مقاله، هارت با قاطعیت بر این نظریه تاکید دارد که در بنگاه ).1995

شود که هاي سازمانی منجر میاي از توانمنديمحیطی به مجموعهـ  هاي زیستمسئولیت

ها به سه ت، این توانمنديهار ۀبنابر نظری. باشداساس دستیابی به مزیت رقابتی مستمر می

در . شوندانداز مشترك تقسیم می ، نزدیکی به ذینفعان و ایجاد چشم7نوآوري مستمر ۀدست

هارت  ۀها نظریمحیطی و حسابداري شرکتـ  هاي زیستداده کارگیريه ی تجربی با بپژوهش

هاي  هاي با فعالیتدست آمد که بنگاهه مورد آزمایش قرار گرفت و این نتیجه ب

 ,Russo & Fouts( محیطی بیشتر از لحاظ سودآوري در وضعیت بهتري قرار دارندـ  زیست

محیطی ـ  هاي زیستاستراتژي ۀرابط ۀهارت در زمین ۀید نظریؤم پژوهشنتایج این  ).1997

موردي دیگر بر روي صنعت نفت و گاز  ۀدر مطالع. باشدهاي سازمانی میو خلق توانمندي

هاي  محیطی به خلق سه دسته از توانمنديـ  هاي زیستتند که مسئولیتکانادا، محققین دریاف

 Sharma( شودسازمانی شامل یادگیري سطح باال، نوآوري و نزدیکی به ذینفعان منجر می

& Verdenburg, 1998(. ما منجر  پژوهشهاي دوم و سوم این قبیل مطالعات به فرضیه

  .شد

  .ثیر مثبت داردأمسئولیت اجتماعی بر یادگیري سازمانی ت. دوم ۀفرضی

  .ثیر مثبت بر نوآوري سازمانی داردأمسئولیت اجتماعی ت. سوم ۀفرضی
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  آزمایش مدل پیشنهادي در صنعت فوالد ایران

  نوآوري و یادگیري

-فوالد، مصاحبه ۀهاي مجموعمیان نوآوري و یادگیري در شرکت ۀبه منظور بررسی رابط

هاي فوالد مبارکه و ذوب آهن مدیران شرکت ها خصوصاًاي دیگري با مدیران این شرکته

اي ها در مورد علل ریشه انجام دادیم و از آن 76-1368 ۀسال هشت ةاصفهان در طول دور

مورد نظر پرسش  ةفوالد در دور ۀمجموع يهاتغییر چشمگیر در نوآوري سازمانی در شرکت

شده در مصاحبه را مورد تحلیل قرار دادیم تا  هاي آشکاره تمپس از هر مصاحب. نمودیم

ال اصلی ؤها با ساین مصاحبه. هاي موجود شناسایی و با ادبیات مدیریت تطبیق داده شوند تم

  . زیر انجام گرفتند

  هاي مجموعه فوالد منجر شدند؟هاي سازمانی به ایجاد نوآوري در شرکتچه توانمندي

 پژوهشدوم  ۀشده در مرحل هاي انجامشده از تحلیل مصاحبه ارجهاي خ تم 2و  1جداول 

  .دهند را نشان می

  

  هاي مجموعۀ فوالد هاي سازمانی در شرکت نوآوري و توانمندي -1جدول 

  یادگیري مولد

هاي جدید و نوآورانه در انجام  انگیزش کارکنان به شناسایی راه حل

در دنیا پذیري بنگاه رقابت يکار به منظور ارتقا و کسب

هاي مدرن روز و تکنولوژي سازي فرایندهاي سازمانی به شناسایی و پیاده

.هاي برتر دنیا قرار دهدبنگاه ةکه بنگاه را در رد

تم اي که ایران به جایگاه بیسموریت سازمان به گونهأانداز و متغییر چشم

.یابد در تولید فوالد در دنیا ارتقا

زمان و حرکت به سمت تولید فوالد با انداز و ماموریت ساتغییر چشم

کیفیت باال در کشور

ۀمحیطی در مجموعـ  هاي زیستموریتأاضافه کردن اهداف و م 

  هاي بنگاهموریتأم

یادگیري 

  سازمانی

شده بر اثر انتقال  پایگاه دانش و تجربیات عظیم سازمانی ایجاد

هاهاي مدرن به داخل بنگاهتکنولوژي

هاي محیطی و گونهـ  مده از اطالعات زیستدست آه پایگاه دانش ب

کار بنگاه و زیستی در محیط کسب
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مسائل  ۀمحیطی و گرفتن مشاوره در زمینـ  ایجاد مرکز مطالعات زیست

زیست محیطی 

هاي حفظ محیط زیست براي کارکنان برگزاري سمینارها و کنفرانس

فوالد ۀهاي مجموعشرکت

فوالد براي آشنایی با دانش مدرن  ۀاعزام کلیه کارکنان فعال در مجموع

فعالیت مطابق با استانداردهاي جهانی ةو یادگیري نحو

اي که کارکنان ایجاد محیط اعتماد و تفویض اختیار به کارکنان به گونه

خود در جهت بهبود تولید فوالد در  ۀهاي نوآورانسازي ایده قادر به پیاده

  .کشور باشند

یادگیري سطح 

  باال

محیطی که در مرکز مطالعات ـ  دانش زیست ةگاه دادایجاد پای

.محیطی خلق شدـ  زیست

هاي بنگاه بر محیط زیستثیر فعالیتۀ تأسازي اطالعات در زمین روز به

هاي بنگاه محیطی فعالیتـ  ثیرات زیستایجاد توانمندي درك تأ

هاي جدید جهت حل مسائل  ایجاد توانمندي شناسایی راه حل

  ر داخل سازمانمحیطی دـ  زیست

  یادگیري فردي

ها و سازي دانش کارکنان از طریق بستن قرارداد با دانشگاه روز به

ام کارکنان به مراکز زسسات آموزش عالی در داخل کشور و یا اعؤم

چون آلمان و ایتالیا آموزشی در کشورهاي پیشرفته هم

اد حس آموزش انگلیسی به کلیه کارکنان اعم از نگهبانان به منظور ایج

 ۀهاي مجموعکننده از شرکت ارتباط و تعامل با افراد سرشناس بازدید

  فوالد

            

هاي وابسته به مجموعۀ هاي سازمانی در شرکتنوآوري و توانمندي -2جدول 

  فوالد

  یادگیري مولد

فوالد و  ۀهاي اصلی مجموعهاي پشتیبان از شرکتجداسازي بخش

ها را وادار ساخت تا با این بنگاههاي خصوصی مستقل  ایجاد شرکت

کار در بازار رقابتی  و کسب ۀکسب دانش و تکنولوژي مدرن قادر به ادام

.باشند

سیس أت هاي تازهانداز در سازمان موریت و چشمأتغییر ساختار، اهداف، م
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  .  ها داشتثیر زیادي بر یادگیري سازمانی در این شرکتأت

یادگیري 

  سازمانی

چرا که به . دست آمده ازمانی از مهندسی معکوس ببخشی از دانش س

هاي مستقل مجبور به تولید محصول با قیمت و کیفیت عنوان شرکت

  .رقابتی در مقابل تولیدکنندگان خارجی بودند

  یادگیري فردي

هاي آموزشی براي ها و کارگاهایجاد فرصت آموزش و شرکت در کالس

سابقه و قرین به بازنشستگی  افراد با

فوالد براي کارکنان  ۀهاي مجموعهاي آموزشی که توسط شرکترصتف

  .وجود آمده سیس بأت هاي تازه شرکت

  

  هاي سازمانییادگیري و استراتژي

 هاي مجموعۀهاي بنگاه در شرکتبه منظور یافتن ارتباط بین یادگیري و استراتژي

ها از مدیران در مورد علل در این مصاحبه. ها با مدیران انجام شدفوالد، دور سوم مصاحبه

ها ساله در مقایسه با سایر دوره هشت ةشکوفایی و رشد یادگیري در صنعت فوالد در طی دور

  :ال محوري زیر انجام شدندؤها با ساین مصاحبه. پرسش به عمل آمد

 ۀهاي مجموعیادگیري در سازمان ۀهاي زیربنایی باعث توسعچه شرایط و استراتژي

  ساله شد؟           هشت ةرفوالد در طی دو

ها بر اساس  بندي آن شده و دسته سازي هاي پیادهاي از استراتژيمجموعه 4و  3جدوال 

  .دهدهاي مصاحبه را نشان میتم

  

  هاي مجموعۀ فوالدهاي سازمانی در شرکتیادگیري و استراتژي -3جدول 

  اقدامات اجرایی  نوع استراتژي

مسئولیت 

- اجتماعی

  کنانکار-ذینفعان

  

  

  

  

وري و رضایت شغلی و بهبود فضاي کار به منظور افزایش بهره

کاهش استرس و فشار کاري

 پیشنهاد تغییر در قوانین و مقررات در راستاي تسهیل فرایند انجام کار

در کل صنعت فوالد

ر مربوط به ایجاد حس غرور و اعتماد به سازمان که از پخش اخبا

ساي جمهور ؤها، دعوت رهاي سازمان به طور مداوم در رسانهموفقیت

 ۀهاي مجموعو افراد سرشناس کشورهاي مختلف به بازدید از شرکت
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مسئولیت 

اخالق - اجتماعی

  کار و در کسب

هاي فوالد و دعوت از کلیه سفراي ایرانی به بازدید از پیشرفت

.شدشده در صنعت فوالد ناشی می انجام

سهیم ساختن  ۀسازي برنام هتسهیم کارکنان در سود شرکت و پیاد

8هاکارکنان در سهام شرکت

 فراهم ساختن امکانات مورد نیاز و تسهیالت مالی کافی براي مدیران

ها به منظور جلوگیري از فساد مالی شرکت

هاي آنان تا زمان بهبودي دیده و خانواده حمایت کامل از افراد صدمه

کامل افراد

 دیدگان به  منظور انتقال صدمهاستفاده از هواپیماي اختصاصی به

ها و مراکز درمانی پیشرفته در دنیا بیمارستان

هاي هاي مالی و غیرمالی به پروژهاهداي انواع جوایز و مشوق

ترین زمان شده با کیفیت باال و در کوتاه انجام

هاي مدیرانخریدن هدایا براي خانواده

 س همبستگی و تشکر به همسران مدیران و ایجاد ح ۀفرستادن نام

این امر باعث کاهش بسیاري از . هاها و شرکتاعتماد بین خانواده

.اختالفات خانوادگی شده و به بهبود عملکرد مدیران منجر شد

  واگذاري منازل به کارکنان با قیمت ارزان در ازاي کسر مبلغی از

حقوق  به صورت اقساط که به بازسازي منازل مسکونی و در نتیجه 

.مگیر در محیط زندگی کارکنان منجر شدبهبود چش

 آشنایی کودکان کارکنان با  ۀهاي مختلف در زمیننوشتن کتاب

صنعت فوالد

 هاي آنانتفریحی براي کارکنان و خانوادهـ  سیس مراکز ورزشیتأ

 پزشکی براي کارکنان  سیس مراکز دندانأت

 سیس مراکز بهداشت و درمان براي کارکنانأت

 ي فوتبال براي کارکنان هاایجاد تیم  

مسئولیت 

محیط - اجتماعی

  ذینفعان/ زیست

ًمحیط زیست، مدیران را بر  حس مسئولیت در قبال جامعه و خصوصا

محیط  ةکنند هاي کهنه و آلودهآن داشت تا با جایگزینی تکنولوژي

.زیست منافع مشترك بنگاه و جامعه را دنبال نمایند

محیطی و واردـ  هاي زیستاختصاص بخشی از سرمایه به فعالیت 
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محیطیـ  زیست ۀهاي برتر از جنبکردن تکنولوژي

هاي ثیر فعالیتأسیس دپارتمان محیط زیست به منظور بررسی تأت

بنگاه بر محیط زیست

هاي جدید و تسهیل فعالیت هاي کهنه با تکنولوژيتغییر تکنولوژي

هاي رههاي قدیمی با کوکارکنان به عنوان مثال جایگزینی کوره

مدرن

هاي جدید و کاهش آلودگی صوتی در محیط کار استفاده از تکنولوژي  

مسئولیت 

تغییرات - اجتماعی

  ذینفعان/ساختاري

 اي که براي این افراد نفر نیروي انسانی به گونه 20000تعدیل

.هاي مستقل فراهم شدمشاغل جدیدي در شرکت

و افزایش رضایت  مانده ایجاد محیط کار مناسب براي کارکنان باقی

شده از سازمان در افراد خارج

هاي جدید و مستقل که به شرکت اصلی فوالد سیس شرکتأت

.دادندخدمات ارائه می

تعریف جدید از بوروکراسی به این معنا که  ۀکاهش بوروکراسی و ارائ

صحیح از قوانین و مقررات به منظور  ةبوروکراسی عبارت از استفاد

.باشدمی اثربخشحل مشکالت به صورت 

ساالري  شایسته

تفویض اختیار در کل مجموعه به منظور تسهیل انجام کار

کنترل مرکزي در کنار تفویض اختیار و عدم تمرکز

تغییر ساختار از عمودی و بوروکراتیک بھ افقی و روان  
  

هاي وابسته به مجموعۀ  هاي سازمانی در شرکت یادگیري و استراتژي -4جدول 

  فوالد

ولیت مسئ

تغییر - اجتماعی

  ساختار

سیس أهاي فوالد و تهاي پشتیبانی از شرکتجداسازي بخش

هاي خصوصیشرکت

 سیس به أت هاي تازهسهام شرکت% 30سهیم شدن شرکت اصلی در

  ها منظور حمایت از این شرکت

مسئولیت 

  ذینفعان- اجتماعی

قرین هاي جدید از میان افراد باتجربه و انتخاب مدیران ارشد شرکت

فوالد ۀبه بازنشستگی و تولید دانش و تجربه در کل مجموع
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سیس در أت هاي تازههاي فوالد به خرید خدمات از شرکتتعهد شرکت

پذیري محصوالت آنان صورت رقابت

هاي جدید توسط هاي آموزشی براي کارکنان شرکتایجاد فرصت

  هاي روز دنیاهاي اصلی به منظور آشنایی با تکنولوژيشرکت

مسئولیت 

  جامعه- اجتماعی

آجر نسوز پژوهشهايچون مرکز  ی جدید همپژوهشهایسیس مراکز أت

هاي معادن و متالوژي در دانشگاه تهران و دانشگاه سیس دانشکدهأت

  صنعتی امیرکبیر

   

دوم  ۀشده در مرحل هاي انجامشود، مصاحبهدیده می 4و 3همانگونه که در جداول 

هاي مرتبط با مسئولیت اجتماعی را به عنوان قدامات و استراتژيوسیعی از ا ۀمجموع پژوهش

. وري در صنعت فوالد مشخص ساختهاي یادگیري و نوآنديعامل مهم در ایجاد توانم

 ۀشده در زمین هاي انجاممدیران این مجموعه اذعان داشتند که با توجه به وسعت فعالیت

هاي ن با آموزش و نوآوري در شرکتآ ۀمسئولیت اجتماعی در صنعت فوالد کشور و رابط

ترین عوامل در رشد چشمگیر نوآوري و  فوالد، مسئولیت اجتماعی یکی از مهم ۀمجموع

  .مذکور بوده است ةیادگیري در این صنعت در دور

  

  نتیجه گیري

زمان مسئولیت اجتماعی و یادگیري را بر نوآوري در سازمان مورد  ثیر همأت پژوهشاین 

اگرچه مسئولیت اجتماعی و یادگیري هر دو ، پژوهشبر اساس نتایج این . هدد بررسی قرار می

این . نوآوري در سازمان دارد ري برتبیشمستقیم  ثیرأباشند، یادگیري تر ارتباط میبا نوآوري د

 پژوهشتوان به تحلیل کمی سازي در ادامه می از نوع کیفی بوده و به منظور غنی پژوهش

مستقیم بین مسئولیت اجتماعی و نوآوري مورد بررسی  ۀرابط شپژوهدر این .پرداخت فوق

اجتماعی ایران و به ـ  در فضاي فرهنگی پژوهشه این ک با توجه به این.قرار گرفته نشده است

هاي دیگر باید با طور خاص در صنعت فوالد انجام شده است، تعمیم آن به شرایط و محیط

.یردشده صورت گهاي ذکردر نظر گرفتن محدودیت
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  پی نوشت ها
1. in-depth interviews
2. resource-based view
3. corporate social responsibility
4. higher-order learning or higher-level learning
5. generative learning
6. interactive learning
7. continuous innovation
8. employee stock ownership program
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