فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی

Journal of Educational Measurement & Evaluation Studies

سال پنجم ،شمارة  ،10تابستان  ،1394صص 109-132

Vol. 5, No. 10, Summer 2015

محمدرضا اردالن *
سیروس قنبری **
رقیه بهشتیراد ***
پرویز نویدی ****

واژگان کلیدی :مسئولیتپذیری اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،تعهد سازمانی ،دانشگاه رازی.
* دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان
** دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان
*** دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا (نویسنده مسئول ) R_beheshti2000@yahoo.Com
**** دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

تاریخ پذیرش مقاله94/05/10 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر تعهد
سازمانی انجام شده است .این پژوهش از نوع توصیفی و از نظر روش پژوهشی پیمایشی است.
روش جمعآوری اطالعات استفاده از پرسشنامه و نمونهگیری ،از نوع تصادفی طبقهای بود که
متناسب با حجم هر طبقه 203 ،نفر از کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه انتخاب شدند .روش
تجزیه و تحلیل داده ها ،همبستگی و معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزارهای آماری
) )LISREL) -(SPSSاست .نتایج تحلیل الگویابی معادالت ساختاری ،برازندگی الگو را با
دادهها ،مورد حمایت قرار دادند .نتایج الگویابی معادالت ساختاری نشان داد که اثر مستقیم
مسئولیتپذیری اجتماعی بر تعهد سازمانی ( )0/21در سطح  0/05مثبت و معنیدار است،
همچنین اثر مستقیم سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی ( )0/59در سطح  0/001مثبت و معنیدار
است .در نتیجه از عوامل مؤثری که هر سازمان در راستای تعهد سازمانی کارکنان باید مد نظر
قرار دهد ،مسئولیتپذیری اجتماعی و سرمایه اجتماعی است .در این بین ایجاد شبکهها و
مجاری ارتباطی و زمینه سازی بستری که منجر به افزایش مسئولیتپذیری کارکنان شود
میتواند در افزایش تعهد سازمانی کارکنان مؤثر واقع شود.

تاریخ دریافت مقاله93/03/07 :

تأثیر سرمایه اجتماعی و مسئولیتپذیری اجتماعی بر تعهد
سازمانی
(مطالعه موردی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه)

110

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی

مقدمه
زندگی سالم و موفقیت آمیز برای انسان بدون همکاری و هماهنگی با دیگر انسانها
دشوار و در برخی مواقع ناممکن است .فعالیتهای گروهی افراد در سازمانها در بر
گیرنده هویت و کارایی سازمان است .کارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به
کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد .هر اندازه که شرکتها و سازمانها بزرگتر
میشوند ،بالطبع به مشکالت نیروی انسانی اضافه میشود .امروزه هنر و علم مدیریت
از ظریفترین ،دشوارترین و پرثمرترین کارها معرفی میشود و آن را بهعنوان یکی از
شاخص های مهم تمدن معاصر از جمله عامل مؤثر در رشد و توسعه اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی جوامع کنونی بهشمار میآورند (ساعتچی و همکاران .)1387 ،روند کسب
و کارهای اخیر مؤید آن است ،که از شرکتها انتظار میرود فراتر از سود محوری
فعالیت کنند و افزایش رفاه جامعه را در اولویت قرار دهند .به این معنی که بخش کسب
و کار نباید فقط تابع تولید کاال و سود باشد ،بلکه شرکتها الزم است فعالیت خود را
حول محور جامعه نیز باید تنظیم کنند (قالوندی و همکاران .)1393 ،مسئولیت اجتماعی
سازمان ،موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سالهای اخیر بوده است و عامل
اساسی بقای هر سازمان محسوب میشود (رویایی و مهردوست .)1388 ،طرفداران
مسئولیت اجتماعی استدالل میکنند سازمانهای بزرگ نه تنها برای پاسخگویی به
نیازهای سهامداران ،بلکه برای تأمین نیازهای اقشار مختلف جامعه ،از جمله مشتریان،
تأمین کنندگان و کارمندان باید مسئولیت اجتماعی را بهعنوان کلید راهبردی در سازمان
گسترش دهند (گیول2007 ،؛ هولمکویست.)2009 ،
همچنین از مدیران و متولیان دانش ،انتظار میرود با برخورداری از سرمایه اجتماعی،
ضمن خلق دانشهای جدید به عنوان سرمایههای پنهان ،برای رفع مشکالت سازمان و
جامعه نقش فعالی را ایفا کنند (عباس زاده و مقتدایی .)1388 ،در بسیاری از تحقیقات
انجام شده ،تعهد سازمانی به مثابه عامل اصلی و مؤثر بر افزایش بازدهی و عملکرد
نیروی انسانی بررسی شده است و مطالعات صورت گرفته در این خصوص به اهمیت
بررسی عوامل اثرگذار بر این مفهوم تأکید کردهاند .به همین منظور نگارندگان بررسی
تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی را موضع این تحقیق
قرار دادند ،چرا که شناسایی عوامل اثرگذار بر تعهد سازمانی هم راستا با مطالعات
سازمانی می تواند گامی مؤثر واقع شود تا شناخت و دانش نظری و تجربی در این
خصوص فراهم شود .با توجه به مسائل مطرح شده قصد این تحقیق بررسی تأثیر
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مسئولیت پذیری اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه رازی
کرمانشاه و به دنبال پاسخگویی به این سؤال بود که آیا مسئولیتپذیری اجتماعی و
سرمایه اجتماعی کارکنان بر تعهد سازمانی تأثیر دارد؟
مسئولیتپذیری اجتماعی
در طی دهه گذشته ،سازمانها از طرف گروههای مختلف ذینفعان شامل سهامداران،
کارکنان ،سرمایهگذاران ،مصرفکنندگان و مدیران تحت فشار فزایندهای برای رفتار
مسئوالنه اجتماعی بودهاند .این مطالعات شواهدی مبنی بر افزایش بازدهی سازمانهای
دارای مسئولیت اجتماعی و همچنین نیروی کار متعهدتر را فراهم میآورد ،چرا که
کارکنان از اینکه با سازمانهایی که دارای مسئولیت اجتماعی هستند کار کنند ،احساس
هویّت و غرور میکنند .فلسفه وجودی سازمانها ،حتی مؤسسات اقتصادی ،نه تنها
سود ،بلکه تأمین انتظارات ذی نفعان اعم از داخل و خارج سازمان میباشد (دراکر،
 ،) 2000زیرا از این طریق است که پایدار بودن سود نیز تأمین میشود .ضمناً انتظاراتی
که جامعه در بعد اخالقی ،قانونی ،اقتصادی و مصالح عمومی از سازمانها دارد ،این
است که آنها خود را به جامعهای که در آن به فعالیت میپردازند ،متعهد بدانند (سولچز
و همکاران .)2008 ،بر این اساس هنگامی که موضوع مسئولیت در زندگی اجتماعی از
جمله سازمانها مورد تحلیل قرار میگیرد ،نباید صرفاً حقوق صاحبان سهام و مؤسسات
یا حتی فقط رعایت چهارچوبهای قانونی که به اجبار باید بدان تن داد ،مالک عمل
سازمانها قلمداد شود ،بلکه مسئول بودن باید به عنوان امری داوطلبانه و نوعی تعهد و
وظیفه از سوی سازمانها به شمار آید (تاکاال و پاالب .)2000 ،در این صورت است که
مشروعیت سازمان از ناحیه ذینفعان بیرونی (ذینفعان اجتماعی و غیر اجتماعی ،دولت
و مشتریان) به پایداری میانجامد و منافع پایدار ،ارتقای تعهد و مشارکت فعال ذینفعان
قابل پیشبینی می شود .امروزه مسئولیت اجتماعی به مراتب فراتر از حوزه فعالیت و
تأثیر خود در گذشته ،که "انساندوستی" بود پیش میرود .مسئولیت اجتماعی در عرصه
کسب و کار برای رسیدن به توسعه پایدار ،در مورد ارائه راه حلهای پیشگیرانه برای
چالشهای اجتماعی و زیست محیطی و عرصههایی از این دست نقش و جایگاه خود
را پیدا کرده است (واسیلسکو و همکاران .)2010 ،مسئولیت اجتماعی موضوعی جدید
نیست اما به نظر می رسد که افزایش عالقه در میان دانشگاهیان و دست اندرکاران به
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مسئولیت اجتماعی به خاطر منفعتهایی که مسئولیت اجتماعی برای اقتصاد ،جامعه و
محیط زیست دارد تازه و جدید باشد (هندرسون .(2007 ،در مطالعات جدید نیز این
امر ثابت شده است که مسئولیت اجتماعی بهطور فزایندهای از فرهنگ ،اجتماع و اقتصاد
حاکم بر جامعه حمایت میکند (آزمت .)2010 ،مسئولیت اجتماعی راهبردی مقابلهای
برای پاسخگویی به نگرانیهای اجتماعی ،زیست محیطی و توسعه پایدار است (هدایگر،
 .)2010فورد 1مسئولیت اجتماعی را پیروی از قوانین اجتماعی و برآوردن انتظاراتی که
جامعه از فرد دارد تعریف میکند .کاستکاو بالزارووا 2مسئولیت اجتماعی را تعهد مداوم
برای رفتار به شیوه اخالقی و همراه با بهبود کیفیت زندگی افراد و خانوادههایشان به
عالوه بهبود اجتماع و جامعه در مقیاس وسیعتر میدانند (ایمان و جالئیان بخشنده،
 .)1389پژوهشگران مسئولیت اجتماعی را ارزشی گرانبها که بر دموکراسی و جامعه
دموکراتیک تأثیر میگذارد معرفی میکنند (آپایدین و ارکان .)2010 ،هولمه 3مسئولیت
اجتماعی را درک مشترک مبنی بر افزایش رفتارهای اخالقی در میان کارکنان و رشد و
4
تعالی اعضای تعریف میکند (لینتکوم و همکاران .)2010 ،در سال  ،1960دیویس
مسئولیت اجتماعی را به عنوان آن نوع تصمیمات و اقدامات سازمانها توصیف کرد که
به دالیلی ،فراسوی منافع مستقیم اقتصادی یا فنی اتخاذ میشوند (هردت و همکاران،
 .)2009در سال  1971کمیته توسعة اقتصادی 5در تعریفی مشابه ،مسئولیت اجتماعی
سازمان را به صورت زیر تشریح کرد « :امروزه روشن است که مفهوم تعامل بین جامعه
با تجارت و کسب و کار به شیوههای گوناگون در حال تغییر است .کسب و کار باید
مسئولیتهای گسترده تری را در خصوص جامعه نسبت به قبل بپذیرد و محدوده
گستردهتری از ارزشهای انسانی را مورد نظر داشته باشد» (والکر و پارنت.)2010 ،
سرمایه اجتماعی
در سال های اخیر ،سرمایه اجتماعی به یک مفهوم بسیار رایج مبدل شده است .سرمایه
اجتماعی مفهومی چند بعدی در علوم اجتماعی و تأثیرگذار در بسیاری از حوزههای
جامعه است و در ادبیات مرتبط با توسعه نیز جایگاه ویژه یافته است .برخی نیز با این
1. Ford
2. Castka & Balzarova
3. Holme
4. Davis
5. Committee of Economic Development
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استدالل که افرادی که از سرمایه اجتماعی باال برخودار هستند ،تمایل بیشتری به زندگی
سالم ،شاد و شرکت در فعالیت های اجتماعی در جوامع دارند آن را حلقه مفقودة توسعه
میدانند (موجد و همکاران1387 ،؛ ویل و همکاران .)2011 ،سرمایه اجتماعی با تقویت
روحیة مردم برای چگونگی ارتباط با دیگران ،به نوبه خود برای افراد و جوامع نتایج
مثبتی از جمله سازگاری با محیط را به همراه داشته است (برون .)2009 ،سرمایه
اجتماعی به عنوان نوشداروی دردهای اجتماعی شناخته شده است (فقیهی و فیضی،
 ،) 1386که از ویژگی خودزایی و خود مولدی برخودار است .با استفاده مناسب از این
سرمایه زمینه برای تولید و تقویت آن فراهم میشود و در واقع ،نوعی تولید اجتماعی
قابل مدیریت به حساب میآید (وحیدا و همکاران1383 ،؛ حضرتی و تنهایی.)1388 ،
سرمایه اجتماعی مفهومی است که به ویژه با آثار اندیشمندانی چون بوردیو ،کلمن و
پانتام در چند دهه گذشته گسترش یافت .البته با توجه به اینکه دیدگاههای این سه،
تمایزات آشکاری با هم دارند ،باب ادوارز و مایکل فولی 1این سه نفر را " سه شاخصه
نسبتاً متمایز" در پژوهشهای سرمایه اجتماعی دانستهاند (نوغانی و اصغر پور ماسوله،
.)1386
بوردیو به عنوان یکی از پیشگامان ،بر این باور است که میزان سرمایه اجتماعی که
هر فرد دارد ،بسته به اندازه شبکه ارتباط وی میتواند بهطور مؤثری تغییر یابد .از نظر
بوردیو سرمایه اجتماعی جمع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه دوامی از
روابط نهادی شده بین افراد و عضویت در یک گروه برای دستیابی به منابع آن گروه
است (جهانگیری و شکریزاده .)1389 ،از نظر بوردیو سرمایه در سه شکل بنیادی
امکان بروز می یابد :سرمایه اقتصادی که قابلیت تبدیل شدن به پول را دارد و ممکن
است در شکل حقوق مالکیت نهادینه شود ،سرمایه فرهنگی که در شرایط معین ،قابلیت
تبدیل شدن به سرمایه اقتصادی را دارد و ممکن است به شکل کیفیتهای آموزشی
نهادینه شود؛ سرمایه اجتماعی که از الزامات اجتماعی ساخته میشود و در شرایط معین،
قابلیت تبدیل به سرمایه اقتصادی را دارد و ممکن است بهصورت عنوان اشرافی یا
اصالت خانوادگی نهادینه شود .بوردیو سرمایه اجتماعی را با شبکهها ارتباطی در سازمان
مرتبط می داند که نهادینه شدن آن به میزان دوام ارتباط میان افراد بستگی دارد (سولچز
و همکاران.)2008 ،
1. Bob Edvawars & Michael Foley
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کلمن سرمایه اجتماعی را فرایندهای اجتماعی میداند که با تسهیل کنشهای اعضای
خود ،منافع شان را ارتقا میدهد (برغمدی1387 ،؛ جواهری و باقری .)1386 ،کلمن
سرمایه اجتماعی را منبعی اجتماعی ـ ساختاری میداند که دارایی و سرمایه افراد به
شمار میرود (شعبانی ورکی و آهنچیان .)1385 ،او بر این اعتقاد است که سرمایه
اجتماعی با کارکرد آن تعریف میشود .سرمایه اجتماعی چیزی واحد نیست بلکه انواع
چیزهای گوناگون است که دو ویژگی مشترک دارند :همه آنها جنبهای از یک ساخت
اجتماعی را شامل میشوند ،و کنش های معین افرادی را که در درون ساختار هستند،
تسهیل میکنند .سرمایه اجتماعی مانند شکلهای دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به
برخی اهداف را که در نبودن آن دست نیافتنی خواهد بود ،امکانپذیر میکند (نوغانی
و همکاران1388 ،؛ماجدی و لهسانی .) 1385 ،پاتنام در مطالعه خود ،سرمایه اجتماعی
را دارای مؤلفههایی از جمله شبکهها ،هنجارهای مشارکت مدنی و اعتماد به سایر
شهروندان میداند که این سرمایه بر عکس سرمایههای متعارف دیگر ،کاالیی عمومی
است که در مالکیت خصوصی بهرهبرداران نیست (موهان و همکاران .)2005 ،به نظر
پاتنام هر هنجار مؤثر مبتنی بر معامله متقابل عمومی ،احتماال با شبکههای انبوهی از
مبادالت اجتماعی ،مرتبط است .در جوامعی که مردم مطمئن هستند که اعتماد ،مورد
استفاده قرار نمیگیرد ،بیشتر به مبادله و معامله میپردازند و این مبادالت خود به توسعه
هنجارهای متقابل عمومی منتهی میشود .کنشهای متقابل شخصی ،اطالعاتی را در
مورد قابل اعتماد بودن دیگران فراهم میکند که نسبتاً بیهزینه است .روابط اجتماعی
مداوم ،میتواند انگیزهایی برای قابل اعتماد بودن ایجاد کند (سردارنیا و همکاران،
1389؛ زاهدی و همکاران .)1388 ،پاتنام بیان میکند که سرمایه اجتماعی سود
سرمایه گذاری در زمینه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را افزایش میدهد (پیراهری،
 .)1388و به عنوان منبعی برای دستیابی به اهداف ،اجرای پروژههای گروهی و
اجتماعی را تسهیل میکند (کامران و ارشادی  )1388بر این اساس میتوان شاهد نقش
برجسته شبکههای اعتماد بهعنوان ساختار کلیدی رشد و توسعه عناصر تشکیلدهندة
سرمایه اجتماعی بود (شریفیان ثانی و ملکی.)1385 ،
در ادبیات مدیریت ،سرمایه اجتماعی به دو شکل سرمایه اجتماعی افقی و عمودی
دیده می شود .سرمایه اجتماعی افقی ناشی از روابط میان افراد و گروهها است ،که در
شکل مشارکت در شبکه های اجتماعی رسمی و سطح اعتماد بین فردی تجلی مییابد،
که ممکن است موجب بهبود وضعیت سالمت ،فراهم کردن منابع اجتماعی با ایجاد
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شبکههای افراد و همچنین ترویج رفاه شود و سرمایه اجتماعی عمودی ناشی از ارتباط
افراد و گروهها با قدرتهای مختلف ،منابع و موقعیتهای اجتماعی است (بورگونوی،
2010؛ انگسترم و همکاران.)2008 ،
تعهد سازمانی
1
تعهد سازمانی به عنوان یک بعد مهم نگرش شغلی ،هویتی روانشناختی است که هر
فرد نسبت به سازمان متبوع خود احساس میکند (ونگ و همکاران ،)2010 ،لذا در
نمود عینی ،تعهد سازمانی ،روابط کارکنان را با سازمان منعکس میکند و بر تصمیم به
ماندن اعضا در آن سازمان داللت دارد (می یر و آلن .)1997 ،افراد با نیازها ،مهارتها
و انتظاراتی وارد سازمان میشوند و مایلند در محیطی کار کنند که بتوانند از
تواناییهایشان استفاده و نیازهایشان را ارضاء کنند .چنانچه سازمانها این فرصتها
را برای کارکنانشان ایجاد کنند ،سطح تعهد سازمانی افزایش مییابد (وکوال و نیکوالئو،
 .)2005در حقیقت میتوان پیوندی بین تعهد سازمانی و فعالیتهای اجتماعی سازمان
انتظار داشت که مستقیماً به ارضاء نیازهای کارکنان میپردازد (پیترسون .)2004 ،با این
وجود الزم است مفهوم تعهد سازمانی بهخوبی تحلیل شود .در مورد تعریف تعهد
سازمانی بین پژوهشگران اتفاق نظری نیست (شاو و همکاران .)2003 ،کانتر 2تعهد
سازمانی را درجه نسبی تعیین هویت فرد با یک سازمان خاص و درگیری مشارکت او
با آن سازمان و تمایل فرد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام
اجتماعی تعریف میکند .یکی از معمولی ترین شیوههای برخورد با تعهد سازمانی آن
است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر میگیرند.
در این شیوه ،فردی که به شدت به سازمان خود متعهد است ،هویت خود را از سازمان
میگیرد ،در سازمان مشارکت فعال دارد ،با آن در میآمیزد و از عضویت در سازمان
خود لذت میبرد (موغلی و همکاران .)1388 ،بنابراین تعهد سازمانی یک نگرش درباره
وفاداری کارمندان به سازمان و فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان
عالقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان میدهند (خوشنود.)1390 ،
بدیهی است تعهد سازمانی کارکنان ،زمانی ارزشمند خواهد بود که بر عملکرد سازمان
تأثیر مثبت داشته باشد و موجب ارتقا و بهرهوری سازمان شود (الوانی .)1381 ،تعهد
سازمانی بیان کنندة وابستگی روانشناختی به سازمان محل استخدام است .تعهد سازمانی
1. organizational commitment
2. Kunter
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در سه نوع شناخت تجلی مییابد -1:ایمان و اعتقاد قوی به سازمان و پذیرش اهداف
و ارزشهای آن -2 ،تمایل به انجام دادن تالش نسبتاً زیاد به خاطر سازمان و  -3آرزو
و خواستهای قطعی برای باقی ماندن به عنوان عضوی از سازمان افراد با تعهد باال در
استخدام سازمان باقی میمانند زیرا دوست دارند که عضو سازمان باشند .بهطور خالصه،
تعهد سازمانی چند بعدی است که نشاندهنده ارتباط و نفوذ سازمان بر اعضاء سازمان
است که در نتیجه آن ،تابعیت ،تالش کاری ،عملکرد بهتر شغلی ،رفتار شهروندی
سازمانی ،کاهش تعارض ،تمایل ترک شغل ،رفتار غیبت و رفتار ترک خدمت به همراه
آن است (سلطانزاده.)1391 ،
در زمینه مسئولیت اجتماعی ،سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی پژوهشهایی صورت
گرفته است .موضوع پژوهش حاضر موضوعی جدید در حوزه مسئولیت اجتماعی،
سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی است که تاکنون در دانشگاههای کشور انجام نشده
است و در نوع خود بدیع و نو محسوب میشود .در ادامه تعدادی از پژوهشهای مرتبط
که در زمینه مسئولیت اجتماعی ،سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی صورت گرفته است
مورد بررسی قرار میگیرد.
بر پایه پژوهشی که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام
گرفت ،گزارش شد که رابطة بین سازههای اخالقی مسئولیتپذیری ،تعهد سازمانی و
محافظه کاری رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد (جبارزاده و بایزیدی .)1389 ،در
پژوهشی دیگر مشخص شد که مسئولیت اجتماعی سازمان اهمیت زیادی در رشد و
کاهش فقر دارد و همچنین دارای تأثیر بر افزایش شاخصهای عملکرد اجتماعی است
(طبقیان .)1389 ،بر پایه پژوهشی دیگر مشخص شد که راهبردهای مسئولیت اجتماعی
به توسعه توانمندیهای یادگیری منتهی میشود ،که بهنوبه خود به نوآوری ختم میشود
(مهلوجی و همکاران.)1387 ،
بر پایه پژوهشی مشخص شد که میزان سرمایه اجتماعی دبیران بر کیفیت فعالیت
آنها تأثیر مثبت دارد و ابعاد گوناگون سرمایه اجتماعی تغییرات فعالیتهای شغلی را
تبیین میکند (حقیقان و همکاران .)1387 ،بر پایه پژوهشی دیگر مشخص شد که با
افزایش سرمایه اجتماعی شبکه افراد و اعتماد متقابل بین شخصی نیز افزایش مییابد .به
بیان دیگر روابط و تعامالت و منابع حمایتی موجود در شبکه میتواند زمینه ساز ایجاد
و تقویت اعتماد بین افراد باشد (باستانی و همکاران .)1387 ،بر پایه پژوهشی دیگر
مشخص شد که جنبههای هنجاری سرمایه اجتماعی با همة گرایشهای داوطلبانه رابطه
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مستقیم دارد (روشنفکر و ذکایی .)1385 ،در پژوهشی دیگر که میان طبقات مردم شهر
مریوان صورت گرفت ،گزارش شد که بین سرمایه اجتماعی با حمایت اجتماعی و عزت
نفس رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد (احمدی .)1388 ،در پژوهشی دیگر که میان
پرستاران بیمارستان نمازی شیراز صورت گرفت مشخص شد که سرمایه اجتماعی و
اعتماد اجتماعی بر رضایت شغلی تأثیر مثبت دارد (الیاسپور .)1388 ،در پژوهش دیگر
که میان زنان شاغل در بانک سپه انجام گرفت ،گزارش شد که بین سرمایه اجتماعی و
ارتقای شغلی زنان رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد (قربانی طالمی .)1388 ،بر پایه
پژوهش دیگر که میان کارکنان شرکت نفت و شرکت گاز پارس صورت گرفت مشخص
شد که سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی تأثیر میگذارد .همچنین بین مؤلفههای سرمایه
اجتماعی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد (وحدتی .)1389 ،در
پژوهش دیگری که میان معلمان شهر مراغه انجام گرفت ،گزارش شد که بین سرمایه
اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد (اسدی،
 .) 1389بر پایه پژوهش دیگر که میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
صورت گرفت مشخص شد که بین سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی رابطه
معنیداری وجود دارد .همچنین بین متغیرهای مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و
شبکه روابط اجتماعی با رضایت از زندگی هم رابطه معنیدار وجود دارد (نوغانی و
همکاران .)1388 ،در پژوهشی دیگر که میان پرستاران زن بیمارستان هاشمینژاد صورت
گرفت ،گزارش شد که سرمایه اجتماعی بر مؤلفههای تعهد سازمانی تأثیرگذار است .لذا
به نظر میرسد برای افزایش و ارتقای ابعاد سرمایه اجتماعی در کارکنان تالش شود
(خمرینا و همکاران.)1389 ،
بر پایه پژوهشی که میان دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان صورت گرفت،
مشخص شد بین ابعاد تعهد سازمانی (وابستگی سازمانی ،وابستگی حرفهای ،مشارکت
شغلی و پایبندی به ارزشهای کار) رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد (طراویان.)1385 ،
در پژوهشی دیگر ،گزارش شد که بین تعهد سازمانی و رفتار اخالقی سازمان رابطه
مثبت وجود داشت (بهاریفر و جواهری کامل .)1389 ،بر پایه پژوهشی ،دیگر ،مشخص
شد که سطوح باالی تعهد سازمانی با نگرشهای مثبت کارکنان با تسهیم دانش در
ارتباط است .کارکنانی که تعهد بیشتری به سازمان خود دارند ،مشارکت بیشتر و
فعالتری در فعالیتهای تسهیم دانش انجام میدهند (یوسفی و همکاران.)1389 ،
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بر پایه پژوهشی مشخص شد که ابعاد مسئولیت اجتماعی تأثیرگذار بر عملکرد و
گردش مالی در کوتاه مدت و بلندمدت است (اینو و لی .)2011 ،در پژوهشی دیگر
گزارش شد که بین مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی و شهروندمداری در ورزش ارتباط
مثبت و معنیدار وجود دارد (والکر و پارنت .)2010 ،در پژوهشی دیگر که در بین
دبیرستانهای دخترانه شهر مشهد انجام شد رابطه مثبت بین مدیریت مشارکتی و تعهد
سازمانی گزارش شد (شاقلی و همکاران .)2011 ،بر پایه پژوهشی دیگر گزارش شد که
رشد شغلی (پیشرفت اهداف شغلی ،توسعه تواناییهای حرفهای ،سرعت ترقی ،رشد
پاداش) میتواند در اداره کردن و مدیریت تعهد سازمانی مورد استفاده قرار گیرد (ونگ
و همکاران .) 2010 ،بر پایه پژوهشی دیگر مشخص شد که رابطه مثبت بین توسعه
تأمین کنندگان ،تعهد سازمانی ،سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد وجود دارد .و اینکه
تعهد سازمانی و سرمایه اجتماعی میتوانند پیشبینیکنندههای قوی برای عملکرد
سازمانی باشند (کرایوس .)2007 ،نتایج بررسی دیگری نشان داد که مسئولیتپذیری
اجتماعی بر تعهد سازمانی تأثیرگذار است و میتواند پیشبینی کننده تعهد سازمانی
باشد (هردت و همکاران.)2009 ،
الگوی مفهومی پژوهش
برای نیل به هدف اصلی پژوهش و بهمنظور پیشبینی احتمالی وجود رابطه بین
متغیرهای پژوهش ،با توجه به پیشینه پژوهش الگویی طراحی شد و تأثیرات مستقیم
متغیرهای مذکور بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار میگیرد .الگوی مفهومی پژوهش
حاضر در شکل ( )1نمایش داده شده است.
مسئولیتپذیری
اجتماعی
تعهدسازمانی
سرمایة
اجتماعی

شکل ( )1الگوی مفهومی پژوهش
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روش پژوهش
پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع پژوهشهای توصیفی و بر مبنای روش از نوع
پیمایشی میباشد .متغیرهای تحقیق عبارتند از :مسئولیتپذیری اجتماعی ،سرمایه
اجتماعی به مثابه متغیر مستقل و تعهد سازمانی به مثابه متغیر وابسته مورد بررسی قرار
گرفته است .جامعه آماری مورد نظر ،همة کارکنان دانشگاه رازی به حجم  504نفر بود.
کالین ( )2011برای آزمون مدلهای علّی حجم نمونهای بین  100تا  150نفر را پیشنهاد
میکند .روش جمعآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه بود .نمونههای پژوهش
براساس نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم هر طبقه 203 ،نفر از کارکنان
دانشگاه رازی کرمانشاه بودند .برای اندازهگیری مسئولیتپذیری اجتماعی از پرسشنامه
کارول ( )1991استفاده شد .پرسشنامه در قالب بیست گویه ،بهگونه تفکیکی و با استفاده
از مقیاس پنج درجه ای لیکرت با کمی تغییرات برای کارکنان طراحی شد .پرسشنامه
مسئولیتپذیری اجتماعی (چهار مؤلفه مسئولیت اقتصادی سؤالهای یک تا پنج،
مسئولیت قانونی شش تا ده ،مسئولیت اخالقی  11تا  15و مسئولیت اجتماعی  16تا
 )20را شامل می شود .مقدار آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه در پژوهش حاضر
 0 α=/73به دست آمد .برای بررسی روایی این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی
استفاده شد که شاخصهای برازش ،CFI=0.92 ،AGFI=0.88 ،GFI=0.90
 RMSEA=0.07نشانگر برازش مناسب این ابزار بود .برای سنجش سرمایه اجتماعی
از پرسشنامه ناهاپیت و گوشال استفاده شد .این پرسشنامه در برگیرنده بیست گویه
است و به گونه تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت سرمایه اجتماعی
(سه مؤلفه ساختاری سؤالهای یک تا هفت ،شناختی هشت تا  14و رابطهای  15تا
بیست) را مورد سنجش قرار میدهد پایایی این پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای
کرونباخ  α=0/84به دست آمد که نشانگر پایایی مناسب آن است .برای بررسی روایی
کل مؤلفههای این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که شاخصهای
برازش  RMSEA=0.06 ،CFI=0.93 ،AGFI=0.92 ،GFI=0.95نشانگر
روایی مناسب این پرسشنامه برای سنجش سرمایه اجتماعی است .برای سنجش تعهد
سازمانی از مقیاس مییر و آلن ( )1990استفاده شد .این پرسشنامه در برگیرنده  23گویه
است و بهگونه تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت تعهد سازمانی (سه
مؤلفه تعهد عاطفی سؤالهای یک تا هشت ،مستمر نُه تا  16و هنجاری  17تا  )23را
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مورد سنجش قرار میدهد .مقدار آلفای کرونباخ  0/88بهدست آمد که نشاندهنده پایایی
مناسب این ابزار است .برای بررسی روایی این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی
استفاده شد که شاخصهای برازش ،GFI=0.94 AGFI=0.95 CFI=0.97
 RMSEA=0.07نشانگر برازش مناسب این پرسشنامه برای اندازهگیری تعهد
سازمانی است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها :همبستگی /معادالت ساختاری با استفاده از
نرمافزارهای آماری ) )SPSSو ) )LISRELبود .در دو سطح توصیفی و استنباطی
انجام شد .در سطح توصیفی از آمارههایی نظیر میانگین و انحراف استاندارد و در سطح
استنباطی از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد.
یافتههای پژوهش
نتایج بهدست آمده از آمار جمعیت شناختی پاسخدهندگان درخصوص جنسیت عبارت
است از  66/7درصد پاسخدهندگان مرد  33/3درصد پاسخدهندگان زن ،در خصوص
تحصیالت  33/8درصد مدرک کارشناسی ارشد و دکتری 49/2 ،مدرک کارشناسی8/9 ،
درصد مدرک کاردانی و  8/1درصد مدرک دیپلم ،در مورد رده سنی  9/4درصد
پاسخدهندگان کمتر از  30سال 49/4 ،درصد بین سنین  31-40سال 31/2 ،درصد بین
سنین  41-50و  10درصد بیش از  50سال قرار داشتند .توزیع سابقه خدمت کارکنان
نیز بدین شرح است 9/8 :کمتر از پنج سال سابقة خدمت 22/9 ،درصد بین شش تا ده
سال 13/3 ،درصد بین 11-15سال 24/9 ،درصد بین 16-20سال 19/1 ،درصد بیش از
 20سال سابقه خدمت داشتند.
در جدول ( )1شاخصهای توصیفی متغیرها شامل میانگین ،انحراف استاندارد،
چولگی و کشیدگی ارائه شده است .کالین ( )2011پیشنهاد میکنند که در مدلیابی
علّی ،توزیع متغیرها باید نرمال باشد .قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب
نباید از سه و ده بیشتر باشد .با توجه به جدول ( )1قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی
متغیرها کمتر از مقادیر مطرح شده بود .بنابراین این پیش فرض مدلیابی علّی یعنی
نرمال بودن تک متغیری برقرار بود .در جدول ( )2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
ارائه شدهاند.
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جدول ( )1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین
3/18
3/09
3/17

متغیر
مسئولیتپذیری اجتماعی
سرمایه اجتماعی
تعهد سازمانی

چولگی
-0/15
-0/13
0/12

انحراف استاندارد
0/55
0/61
0/50

کشیدگی
-0/17
0/53
0/71

جدول ( )2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها
مسئولیتپذیری اجتماعی
سرمایه اجتماعی
تعهد سازمانی

1
1
**0/76
**0/48

2

3

1
**0/50

1

با توجه به جدول ( ،)2بین مسئولیتپذیری اجتماعی ( )0/48و سرمایه اجتماعی
( )0/50با تعهد سازمانی در سطح  0/01مثبت و معنیدار میباشد .آزمون الگوی نظری
پژوهش و برازش آن با دادههای گردآوری شده ،با روش بیشینه احتمال و با استفاده از
نرمافزار لیزرل نسخه  8/8انجام شد .در شکل ( )2الگوی آزمون شده پژوهش حاضر
ارائه شده است.

شکل ( )2الگوی آزمون شده پژوهش
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طبق اطالعات شکل ( )2اثر مستقیم مسئولیتپذیری اجتماعی بر تعهد سازمانی
( )0/21در سطح  0/05مثبت و معنیدار است و اثر مستقیم سرمایه اجتماعی بر تعهد
سازمانی ( )0/59در سطح  0/001مثبت و معنیدار است.

AGFI
0/91

جدول ( )3مشخصههای برازندگی انطباق

GFI
0/94

CFI
0/96

2

X /df
1/46

RMSEA
0/04

برای بررسی میزان برازش مدل آزمون شده از شاخصهای معرفی شده توسط کالین
( )2011استفاده شد .این شاخصها شامل  X2/d.fکه مقادیر کمتر از سه قابل پذیرش
هستند ،شاخص نیکویی برازش ،)GFI( 1شاخص برازش تطبیقی )CFI( 2که مقادیر
3
بیشتر از  0/9نشانگر برازش مناسب الگو هستند ،شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته
( )AGFIکه مقادیر بیشتر از  0/8قابل قبول هستند و مجذور میانگین مربعات خطای
تقریب )RMSEA( 4که مقادیر کمتر از  0/08نشانگر برازش مناسب الگوی هستند.
در جدول  3شاخصهای برازش الگوی آزمون شده گزارش شده است که با توجه به
معیارهای مطرح شده ،الگوی آزمون شده برازش مناسبی با دادههای گردآوری شده
دارد.
جدول ( )4نتایج بررسی فرضیههای تحقیق
فرضیه
مسئولیتپذیری اجتماعی بر تعهد سازمانی اثر دارد
سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی اثر دارد

ضریب مسیر
0/21
0/59

t
2/49
6/17

P
0/03
0/001

نتیجه
تأیید شد
تأیید شد

بحث و نتیجهگیری
تعهد سازمانی از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد و اثربخشی سازمانها
بهشمار میروند .از طرفی سرمایه اجتماعی و مسئولیتپذیری اجتماعی بهعنوان پدیدهای
جامعهشناختی و روان شناختی نه تنها در بهبود زندگی تک تک افراد نقش دارد ،بلکه
1. Goodness of Fit Index
2. Comparative Fit Index
3. Adjusted Goodness of Fit Index
4. Root Mean Square Error of Approximation
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نوعی زندگی سالم و مثبت را برای افراد و جامعه فراهم میآورد .تجزیه و تحلیل
فرضیههای پژوهش نشان داد که اثر مستقیم مسئولیتپذیری اجتماعی و سرمایه
اجتماعی بر تعهد سازمانی مثبت و معنیدار است ،بنابراین فرضیههای پژوهش تحقیق
تأیید میشود .بخشی ار نتایج پژوهش مبنی بر تأیید تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی بر
تعهد سازمانی میتواند با یافتههای پژوهش هایهردت ( ،)2009برامر و همکاران
( ،)2007پیترسون ( )2004و ویس وس واران و همکاران ( )1998همسو باشد .همچنین
این نتایج با مطالعات برامر و همکاران ( )2007که در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند
که طبق نظریه هویت اجتماعی ،بین ادراک کارکنان از مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان
و تعهد سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد و همچنین مطالعه پیترسون ( )2004که نشان
داد که رابطة بین ادراکات در مورد شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی با افزایش اهمیت
مسئولیتپذیری سازمان نزد کارکنان ،بیشتر میشود ،مطابقت دارد .توجه به مسئولیت
اجتماعی توسط سازمان ،از جمله متغیرهایی بوده است که در بهبود گرایشات مثبت،
احساس غرور و بازدهی بیشتر با ایجاد نیروی کار متعهدتر ،مؤثر بوده است .تأیید تأثیر
متغیر میانجی مسئولیتپذیری نسبت به کارکنان بر تعهد سازمانی در این تحقیق نیز این
ایده را تقویت می کند که توجه بیشتر به کارکنان ،به صورت پایدارتری اثربخشی
سازمان ها را به همراه دارد .در خصوص تعهد سازمانی بر اساس نتایج به دست آمده
میتوان شاهد بود که افراد با بهرهگیری از استعدادها ،توانایی و مهارتهای خود با
عالقه و وفاداری در سازمان برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده تالش میکنند؛ افراد
با منافع و اهداف سازمان سازگاری باالیی پیدا خواهند کرد و وفاداری به سازمان را به
عنوان ارزشی اخالقی در درون خود میپذیرند .بخشی دیگر از نتایج تحقیق مبنی بر
تأیید تأثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی میتواند با یافتههای پژوهشهای دالرا و
رودریگز ( ،)2007ژین ( ،)2009چاوو ( ،)2009کوکوبیود ( ،)2009پارسانژاد (،)1387
عرب ( ،)1388وحدتی ( ،)1389اسدی ( ،)1389رضایی ()1393؛ بیژن نژاد و همکاران
( )1394همسو باشد .در کل میتوان بیان کرد که وجود مؤلفههای سرمایة اجتماعی در
بازتولید دیگر سرمایه ها نقش دارد و موجبات رشد فکری و نیز پویایی جامعه را فراهم
میآورد .بدون شک موفقیت از آنِ سازمانهایی است که به جای داراییهایی مثل ماشین
آالت که بهطور مستمر نوآوری دارند و به دانش ،مهارت و شایستگیهای کارکنانشان
اعتماد میکنند .ارزش تولید شده با داراییهای ناملموس همیشه در صورتهای مالی
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منعکس نمیشوند ،اما سازمانهای پیشرو دربارة این موضوع که داراییهای ناملموس
جزء اصلی عملکردهای مربوط به سازمان هستند را درک کردهاند (قنبرزاده .)1391 ،از
سوی دیگر ،تعهد یکی از مهم ترین عوامل در ارتباط با مسائل رشد و توسعه اقتصادی
هر کشور محسوب میشود .بهطور کلی توسعه اقتصادی هر کشور را میتوان در گِرو
ظرفیت و توان تولیدی آن کشور دانست .این ظرفیت نیز به انباشت سرمایة اجتماعی و
بهخصوص سرمایة انسانی وابسته است .تکوین و تکامل هر یک از این دو عامل در
ارتقای اثربخشی و بهره وری سرمایة انسانی نقش مؤثری را ایفا میکنند .سازمانهایی
که سطوح باالیی از سرمایة اجتماعی دارند ،با القای دانش و ایدههای جدید و افزایش
توانایی فهم و به کارگیری آنها مزیت رقابتی پایدار را ایجاد میکنند .به بیان دیگر تعامل
ابعاد سرمایة اجتماعی با ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان را قادر به خلق ارزش
و نوآوری میسازد و این خود منجر به تعهد و در نهایت بهرهوری نیروی انسانی
میشود .ذکر این نکته ضروری است که کیفیت به کارگیری عوامل یاد شده در تحقق
توسعة اقتصادی در هر کشور سهم به سزایی دارد .بر این اساس دانشگاه رازی کرمانشاه
به عنوان نماد آموزش عالی ،باید سنجش و ارتقای سرمایههای اجتماعی کارکنان خود
را در قالب برنامه های منسجم و عملیاتی برای همة واحدهای خود تعریف و
هدفگذاری کند و برای پذیرش حاکمیت و استانداردهای مسئولیتپذیری اجتماعی
اهتمام ورزد ،چرا که در سازمانهای خدماتی مثل دانشگاهها ،کارکنان معرف سازمان
(دانشگاه) هستند و نگرش و رفتارهای آنها در کیفیت خدمات و رضایت مشتری
تأثیرگذار است و دانشگاه نیز از این قاعده مستثنی نیست و بی شک برای رسیدن به
چشمانداز و اهدف بلند مدت خود به کارکنانی نیاز دارد که فراتر از ملزومات تعیین
شده به نقش سازمانی خود عمل کنند و مشارکت و حضوری فعال در رویدادها و
فرایندهای سازمان داشته باشند .از اینرو پرداختن به عوامل مؤثر بر رشد سرمایة
اجتماعی مقولهای است که نادیده گرفتن آن لطمات جبرانناپذیری را بر ساختار
اقتصادی و منابع انسانی هر کشور بر جای خواهد گذاشت .بر این اساس و با توجه به
لزوم برطرف کردن موانع و حرکت در راستای ارتقای سرمایة اجتماعی ،بر مدیران
دانشگاه است که برای شناسایی سرمایه اجتماعی تالش جدی کنند و بدین وسیله
حداکثر استفاده و بهرهبرداری را از داراییهای نامشهود کنند .در اینباره به پژوهشگران
پیشنهاد می شود که به شناسایی عوامل اثرگذار بر سرمایه اجتماعی و مسئولیتپذیری
اجتماعی بپردازند .همچنین فرهنگ سازمانی دانشگاهها ممکن است بر متغیرهای مورد
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مطالعه تأثیر داشته باشد ،بنابراین پیشنهاد میشود که رابطة فرهنگ سازمانی را با
متغیرهای پژوهش مورد تحقیق قرار دهند .با توجه به اینکه پژوهش در دانشگاه رازی
انجام شده است ،به پژوهشگران پیشنهاد میشود که این تحقیق در سایر دانشگاهها به
ویژه دانشگاههای آزاد اسالمی و غیرانتفاعی نیز انجام شود .دربارة محدودیتهای
پژوهش می توان بیان کرد که جامعة آماری این پژوهش شامل کارکنان دانشگاه رازی
بود  ،لذا در تعمیم نتایج به کارکنان سایر دانشگاهها و سازمانها رعایت جانب احتیاط
ضروری است .در پژوهش حاضر برای جمعآوری اطالعات مورد نظر فقط از پرسشنامه
استفاده شد و روش هایی مثل مصاحبه و مشاهده ممکن است نتایج متفاوتی را به دست
دهد .براساس نتایج به دست آمده پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 اعمال اهرمهای تشویقی برای سوق دادن کارکنان به سمت مشارکتهای
اجتماعی بهمنظور ایجاد حلقهها و پیوندهای دوستی برای ارتقای سرمایه اجتماعی و
تعهد سازمانی در سازمان.
 پایبندی مدیر به تعهدات و برقراری محیطی که کارکنان در آن احساس کنند که
به وجود آنها نیاز است و به عنوان ابزار به آنها نگریسته نشود.
 تشویق و تقویت روابط اجتماعی میان واحدها ،افراد و همکاریهای گروهی در
سازمان.
 تالش برای ایجاد فرهنگ حمایتی از راه طراحی نظامهای تشویقی و انگیزشی
برای تقویت خالقیت ،نوآوری ،یادگیری و توسعه منابع انسانی کارکنان.
 طراحی چهارچوب شایستگیهای کارکنان و مدیران ،شامل دانش ،مهارتها و
توانایی هایشان و برنامهریزی توسعه آنها مبتنی بر شایستگیها.
 حذف قوانین و مقرارت دست وپاگیر ،روشهای کاری زاید و سلسله مراتب
پیچیده و طوالنی بهمنظور کاهش سطح دیوان ساالری زاید.
 مشارکت دادن کارکنان در تصمیمگیریهای سازمانی و توجه به نظرات و
پیشنهادها تا کارکنان با شور و اشتیاق در محل کار خود حاضر شوند.
 ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی در سازمانها گسترش یابد تا از این راه عالوه بر
افزایش مسئولیتپذیری کارکنان ،فعالیتهای فرانقشی و تعهد به سازمان در میان
کارکنان افزایش یابد.
 از آنجایی که در گسترش مسئولیتپذیری اجتماعی در سازمانها مدیران نقش
مهمی دارند ،زمینهای فراهم شود که مدیران با جنبههای مختلف مسئولیتپذیری
اجتماعی آشنا شوند تا بتوانند نقشی مؤثر در این زمینه داشته باشند.
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