تبیین رابطه مسئولیت اجتماعی رسانه ای بنگاه های اقتصادی – انتفاعی و هنجارهای
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(مورد مطالعه :دانشگاه آزاد اسالمی و بانک پارسیان در شهر تهران)
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اکبریان1

چکیده
مسئولیت اجتماعی شرکتها به عنوان موضوعی حساسیت برانگیز و نیازمند توجه در حوزه هاي بازاریابی و مدیریت مطرح شده که بخش مهمی از
زبان کسب وکار روزمره آنان را به خود اختصاص داده است و در این پژوهش برآنیم به تبیین رابطه مسئولیت اجتماعی بنگاه هاي اقتصادي – انتفاعی
و هنجارهاي اخالقی و دینی بپردازیم.
روش:روش تحقیق در مقاله حا ضر روش پیمای شی ا ست و جامعه آماري آن کلیه کارکنان شاغل در بانک پار سیان و واحدهاي دان شگاه آزاد
اسالالالمی در شالالهر تهران می باشالالند که با توجه به فرمول کوکران  215نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شالالدند .در این پژوهش براي سالالنجش متریر
م سئولیت اجتماعی از مقیا سی محقق ساخته برا ساس مدل نظري کارول ( ،)1991سالو سکی وزولچ ( )2014و النتوس ( )2001در فرم مقیاس لیکرت
مت شکل از  16گویه (آیتم) و با در نظر گرفتن  7بعد م سئولیت اجتماعی در مدل هاي مذکور ا ستفاده شده ا ست .جهت سنجش هنجارهاي دینی و
اخالقی از مقیا سی محقق ساخته مت شکل از  12گویه و با اقتباس از مقیاس هاي دینداري گالک و ا ستارک  ،شجاعی زند و محمدي در فرم مقیاس
لیکرت و با درنظر گرفتن دو بعد جهت گیري هاي دینی و ارز شی بنگاه (با  5آیتم) والتزام و تقید مدیران و م سئولین بنگاه به رعایت اخالق ،ارزش ها
 ،احکام و فرائض دینی (با  7آیتم) اسالالتفاده شالالده اسالالت .یافته :یافتهها نشالالان داد جهت گیري هاي دینی و ارزشالالی بنگاه (امور بیرونی) سالالبب ارتقا
مسالالالئولیت هاي اجتماعی آن میگردد و تقید و التزام عملی مدیران بنگاه هاي اقتصالالالادي تحت مطالعه به اخالق ،ا،الالالول ،ارزش ها و فرائض دینی
م سئولیت اجتماعی بنگاه را متاثر می سازد و با آن رابطه م ستقیم دارد .بحث :م سئولیت اجتماعی بنگاه هاي اقت صادي و مو س سات مالی و انتفاعی به
شالالالدت متاثر از باورها و اعتقادات دینی آنان بوده و بر ارزش هاي پذیرفته شالالالده اجتماعی و ارزش هاي اخالقی و اعتقادات فرهنگی حاکم بر جامعه
استوار است ،به طوري که بسیاري از رفتارها ،تصمیمات ،برنامه ها و اهداف سازمان و بنگاه در عمل ،رفتار ،نیات و انگیزش کارکنان و مدیران نمایان
است و هر دو تا حدود زیادي متاثر از ارزش هاي دینی ،باورهاي فرهنگی و مقتضیات عرفی است و اساسا ریشه در اخالقیات دارد.

واژگان کلیدی :مسئولیت اجتماعی رسانه اي ،بنگاه هاي اقتصادي – انتفاعی ،هنجارهاي اخالقی و دینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بانک
پارسیان.

 1عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی و احد تهران مرکز

مقدمه
مسالالئولیت شالالرکت در کنار سالالودآوري ،شالالامل تعهدات اجتماعی و زیسالالت محیطی به خي نفعان مختل

میشالالود ،به

شکل گسترده اي پذیرفته شده است .براي مثال ،شاید شرکت محصوالتی تولید کند که از مواد سازگار با محیط زیست
تولید شالالده اسالالت ،یا با سالالازمان هاي اجتماعی همکاري نزدیک داشالالته باشالالد ،یا به خیریه ها کمک مالی کندب این به این
معنی ا ست که فعالیت هاي م سئولیت اجتماعی شرکت میتواند شرکت و جامعه بزرگ تر را تحت تأثیر قرار دهد (مک
کارتی و همکاران.)2016 ،2
در جوامع امروزي شرکت هاي موفق ،شرکت هایی ه ستند که الزامات قانونی خود را به در ستی اجرا کنند .بنابراین
م سئولیت قانونی شرکت ها شامل رعایت قوانین مح صول و م صرف کنندگان ،قوانین محیط زی ست و قوانین مربوط به
کارکنان است .قوانین مهم هستند ،ولی گاهی کافی نیستند .اوال که آنها نمی توانند به تمام مسائلی که شرکت با آن روبه
رو میشود پاسخ دهند .دوم این که بعضی مواقع ،قوانین قابل تفسیر و داراي ابهام هستند .سوم این که قوانین ممکن است
حا ،ل انگیزه هاي سیاسی قانون گذار براي منافع شخصی شخص یا گروهی باشد .م سئولیت هاي قانونی در سطح دوم
ظاهر میشالالوند .منطقی به نظر میرسالالد که انطباق دقیق با نهادهاي نظارتی ،گامی ضالالروري پیش از پرداختن به تعهدات
داوطلبانه اضافی است (گومز و اسما.)2016 3،
م سئولیت اجتماعی به طور اعم ،به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که ،احبان سرمایه و بنگاه هاي اقت صادي به
،ورت داوطلبانه ،به عنوان یک عضو مؤثر و مفید در جامعه ،انجام میدهند .فرض اساسی م سئولیت اجتماعی این ا ست
که یک قرارداد اجتماعی بین شرکت و جامعه وجود دارد و شرکت ها براي حصول مشروعیت و کسب اجازه از جامعه،
ملزم به انجام رفتارهایی هستند که مطابق با انتظارات گروه هاي مختل

جامعه باشد .در واقع ،بسیاري از مصرف کنندگان

و مراجعان ،انتظار عمل مسالالؤالنه از طرف شالالرکت ها را نه تنها نسالالبت به سالالهامداران و برخورداران ،بلکه نسالالبت به عموم
مردم و کل جامعه دارند و م سئولیت اجتماعی هم اکنون یک جز ا ،لی گزارش ساالنه بی شتر شرکت ها به ح ساب می
آید .هر چند که ممکن ا ست در عمل ،براي ب سیاري از شرکت ها ،م سئولیت اجتماعی به عنوان مو ضوعی حا شیه اي نه
هسته اي و کلیدي باشد .چرا که شرکت ها با وجود آگاهی در مورد اهمیت مسئولیت اجتماعی ،اجراي موفقیت آمیز آن
را بسالالالیار چالش برانگیز و پیهیده می دانند(پورتر و کرامر .)2011 4،یکی از مهمترین چالش هایی که مدیریت امروز در
رابطه با مسالالئولیت اجتماعی با آنها مواجه اسالالتب تقابل بین عملکرد اقتصالالادي (که به وسالالیله درآمدها ،هزینه ها و سالالودها
اندازه گیري میشالالالود ) و عملکرد اجتماعی (که در قالب تعهدات سالالالازمان نسالالالبت به افراد داخل و خارن از آن بیان
میگردد) اسالالالت .به بیانی دیگر ،باید بین عملکردهاي اقتصالالالادي و اجتماعی سالالالازمان نوعی توازن و تعادل برقرار گردد
(شاهین مهر و حسنی.)1394 ،
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همانطوري که نظریه پردازان و توسالالالعه دهندگان این مفهوم نظیر کارول ( ،)1999وود ( ،)1991بارتهورپ 5،میهل6،
 )201411و دیگران بیان داشالالالته
الولی ،)2007(7گاریگا و مله ،)2013(8لوتکنهورسالالالت ،)2002(9سالالالالوسالالالکی10و زولچ (
اند مسئولیت اجتماعی به طور اعم به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که ،احبان سرمایه ،بنگاه داران و اهالی کسب
و کار به طور داوطلبانه و به عنوان عضو مؤثر و مفید در جامعه انجام میدهند.
مسالالالئولیت اجتماعی ،مجموعه اي از فعالیت هاي مربوط به اندازه گیري و پردازش عملکرد سالالالازمان هاي تجاري و
نقش آن ها در نگه داري و محافظت از محیط زیسالالالت اسالالالت و ارائه خدمات متفاوت به جوامع محلی خود به ،الالالورت
مسالالتقیم و غیرمسالالتقیم میباشالالد و گزارش این نتایج به گونه اي که جامعه قادر به ارزیابی عملکرد اجتماعی آن سالالازمان
باشالالد .در واقع مهارتی اسالالت که باعو بروز رفتارهایی میشالالوند که ارزش گذاري میشالالوند .این مهارتها می توانند در
روابط با دیگران نتایج مثبت و موفقیت آمیزي به وجود آورند و به احسالالاس رضالالایت فردي و گروهی منجر شالالوند و در
،ورت عدم رعایت آن میتواند اعتماد بین ان سانها را کمرنگ کند و باعو از بین رفتن روحیه همکاري و تعاون در بین
افراد شود(اژدري و همکاران.)1394 ،
اهمیت نظري تحقیق خصالالو،الالا از بعد آزمون تجربی رابطه میان متریرهاي مسالالئولیت اجتماعی بنگاه هاي اقتصالالادي و
انتفاعی و باورها و اعتقادات دینی آنان در یک جامعه غیر ،نعتی از این جهت حائز اهمیت ا ست که اوال مدل م سئولیت
اجتماعی کارول و النتوس تا کنون در ایران و در یک مطالعه جامعه شناختی و در خصوص بنگاه هاي اقتصادي و مالی به
محک تجربه زده نشالالالده بود .ثانیا هیچ مطالعه منظمی در باب سالالالنجش رابطه میان التزام و تقید دینی و اخالقی بنگاه هاي
اقتصالالادي و مسالالئولیت اجتماعی آنان در ایران ،الالورت نگرفته بود و این تحقیق کوشالالید که به این مهم دسالالت یازد .ثالثا
تاثیرات متریرهاي م سئولیت اجتماعی و پایبندي بنگاه هاي اقتصادي به ارزش ها ،اخالقیات و تقید دینی آنان بر اثربخ شی
و کارآمدي بنگاه هاي اقتصادي به گونه اي منظم و تجربی بررسی و مطالعه نشده بود .سابقه مطالعات جامعه شناختی در
باب م سئولیت اجتماعی بنگاه هاي اقت صادي و شرکت ها و مؤ س سات مالی و انتفاعی در ایران چندان گ سترده و کمیت
مطالعات نیز چندان کثیر و حجیم نیست و اغلب مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت ،بازرگانی و اقتصاد ،ورت گرفته
است .لذا فرضیه هاي ا،لی این تحقیق این است که:
 -1هنجارهاي دینی و اخالقی مسلط بر سازمان یا بنگاه اقتصادي ،مسئولیت اجتماعی آن را تحت تاثیر قرارمیدهد.
 -1-1جهت گیري هاي دینی و ارزشی بنگاه (امور بیرونی) سبب ارتقا مسئولیت هاي اجتماعی آن میگردد.
 -1-2تقید و التزام عملی اعضالالا و کارکنان به اخالق ،ا،الالول ،ارزش ها و فرائض دینی مسالالئولیت اجتماعی بنگاه را
متاثر می سازد.
لذا تالش تحقیق حاضالالالر بر آن اسالالالت با اتخاخ رویکردي جامعه شالالالناختی ،به طور اخص متمرکز بر دو بنگاه مالی و
انتفاعی بانک پارسیان و دانشگاه آزاد اسالمی با هدف شناخت علمی تعهد ،تقید و التزام آنها به مسئولیت هاي اجتماعی و
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مؤلفه هاي آن و آثار و نتایج مسالالئولیت اجتماعی بنگاه هاي تحت مطالعه و رابطه آن با جهت گیري هاي دینی و ارزشالالی
بنگاه (امور بیرونی) بپردازد .
طرح بحو مسالالالئولیت اجتماعی به طور ملموس به زمان آدام اسالالالمیت یعنی اواخر قرن هجدهم برمیگردد .وي به
موضوع ارتقاي رفاه عمومی پرداخت و معتقد بود کوشش کارآفرینان رقیب طبعاً در جهت حمایت از منافع عموم خواهد
بود (نج

بیگی.)264:1383 ،

12همکاران( )2008در پژوهشالالالی با عنوان «نقش رفتار نوعدوسالالالتانه ،توجه ه مدالنه و انگیزش مسالالالئولیت
راندول و
اجتماعی در اهداي خون» نشالان داد که نمره انگیزش مسالئولیت اجتماعی و رفتار نوعدوسالتانه مرتبط با فراوانی اهداکننده
افزایش اما آثار آن کاهش یافته اسالالالت .رفتار همدالنه ،با دفعات اهداي خون ارتباطی ندارد .اکثر افراد اهداکننده ویژگی
هاي ا،لی جامعه پسند را در سطح باال دارا بودند(نوعدوستی ،همدلی و مسئولیت اجتماعی) که عموما انگیزه هاي ا،لی
براي اهالالداي خون تصالالالور میشالالالونالالد ،امالالا این ویژگی هالالا عوامالالل ا،الالاللی مرتبط بالالا تعالالداد دفعالالات اهالالداي خون
نیستند(راندول .)45-56: 2008،
در سال  ،2014محقق تایلندي به نام چی هونگ چن در تحقیقی با عنوان "مولفه هاي مسئولیت اجتماعی سازمان" در
،دد ارائه مدلی به منظور تبیین و تشریح مسئولیت هاي اجتماعی سازمانی پرداخت تا بتوانند به بهترین شکل ،نتایج لحاظ
کردن مسئولیت اجتماعی را بر عملکرد اثربخشی سازمان مورد بررسی قرار دهند .این محقق چهار عامل ا،لی را به عنوان
ه سته مرکزي م سئولیت هاي اجتماعی سازمانی معرفی نمودند -1 :سطح جوابگویی -2رقابت پذیري -3م سئولیت پذیري
)345-381 :2014
-4شفافیت(چن13،
در سال  ،1389ا،رر مشبکی و وهاب خلیلی شجاعی در تحقیقی با عنوان " بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی سازمانی
و فرهنگ سالالازمانی" به بررسالالی ابعاد مختل

مسالالئولیت اجتماعی سالالازمان و تاثیرات آن بر فرهنگ سالالازمانی که یکی از

اجزاي ا ،لی سازمان ها مح سوب می شود پرداختند .این تحقیق که در وزارت نیرو به عنوان مورد تحقیقاتی انجام شده
ا ست .مو ضوع مورد بحو به دو بخش تق سیم شده ا ست .نخ ست مباحو مربوط به فرهنگ سازمانی و مدیریت فرهنگ
سازمانی عنوان می شود و سپس تاثیر مولفه هاي فرهنگ سازمانی بر پ ساده سازي م سئولیت اجتماعی سازمانها برر سی
می شود .براي این کار ابتدا مباحو مربوط به ادبیات تحقیق با ا ستناد به مقاالت و مدل هاي معتبر ،برر سی شده ا ست که
فهرسالالالت اولیه مربوط به فرهنگ سالالالازمانی از مدل بارون و گرینبرگ و معیارهاي مسالالالئولیت اجتماعی سالالالازمان از مدل
دنیسالالون اسالالتفاده گردیده اسالالت .نتایج تحقیق نشالالان میدهد که میان مولفه هاي فرهنگ سالالازمانی و مس الئولیت اجتماعی
سالالازمانی همبسالالتگی مثبت باالیی وجود دارد و این مدل خهنی کارکنان ،ا،الاللی ترین مولفه موثر بر مسالالئولیت اجتماعی
سازمان میباشد.
در سال  1389تحقیق دیگري با مو ضوع "م سئولیت اجتماعی شرکت ها و اخالق فرا سازمانی" تو سط دکتر رحمان
سرشت رفیعی و کوشا به انجام رسید .به زعم این محققان مسئولیت اجتماعی به عنوان اخالقیبات فراسازمانی یاد می شود
که مفهو م مسالالئولیت اجتماعی را می توان از بیشالالتر نظریه هاي اخالقی اسالالتنباط کرد .آنها همهنین مئولیت اجتماعی را به
،ورت مجموعه فعالیت هایی که ،احبان سرمایه و نگاه هاي اقتصادي به ،ورت داوطلبانه ،به عنوان یک عنصر موثر و
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مفید در جامعه انجام میدهند ،تعری

میکنند .نتایج این تحقیق ن شان میدهد که ب سیاري از رفتارها و اقدامات مدیران و

کارکنان ،متاثر از ارزشهاي اخالقی بوده ،ریشه در اخالق دارد .همهنین بی توجهی سازمانها به این حقوق و عدم رعایت
ا،الالول اخالقی در برخورد با خي نفعان بیرونی ،میتواند مشالالکالتی را براي سالالازمان ایجاد کند و مشالالروعیت سالالازمان و
اقدامات آن را مورد پرسالالش قرار داده و در نتیجه سالالود و موفقیت سالالازمان را تحو تاثیر قرار دهد .همهنین اخالق کار
ضالالعی  ،بر نگرش افراد نسالالبت به شالالرل ،سالالازمان و مدیران موثر بوده میتواند بر عملکرد فردي ،گروهی و سالالازمانی اثر
بگذارد(رحمان سرشت.)1389،
ندا رضالالایی( )1391در پایان نامه کارشالالناسالالی ارشالالد خود با موضالالوع" روابط میان مسالالئولیت سالالازمانی و ابعاد مختل
اثربخشالی سالازمانی ،مورد مطالعه شالرکت هاي بیمه بازرگانی" به بررسالی عوامل موثر بر ارتقاي مسالئولیت هاي اجتماعی
سازمانی و تاکید بر اهمیت و جایگاه آنها در سازمانها و شرکت هاي بیمه اي پرداخته است .رابطه میان مسئولیت اجتماعی
سالالازمانی و متریرهاي فروش ،سالالودآوري ،کارایی عملیاتی ،تصالالویر خهنی مشالالتریان ،بهبود اخالق کارکنان و نوآوري که
اثربخ شی سازمانی را منتج می شوندب پرداخته ا ست .نتایج تحقیق حاکی از وجود ارتباط م ستقیم و معنادار میان م سئولیت
اجتماعی سازمانی و نرخ سودآوري در شرکت هاي بیمه اي واب سته به بانکها بوده ا ست .در این تحقیق م شخص شد که
تقریبا تمام ابعاد اثربخشی از مسئولیت اجتماعی سازمانی متاثر می گردند(رضایی.)1391 ،
14همکاران( )2005در مقاله خود تحت عنوان تاثیر مسالالالئولیت اجتماعی سالالالازمانی بر وفاداري و ارزیابی
سالالالالمونز و
خدمات به مطالعه اي در مورد تاثیر مسالالئولیت اجتماعی سالالازمانی بر رفتار کاربران خدمات تلفن همراه در کشالالور اسالالپانیا
پرداخته اند .این تحقیق بر روي  689نفر از کاربران تلفن همراه انجام شده ا ست .این تحقیق شامل فر ضیه هایی میبا شد
که عبارتند از:
مسئولیت اجتماعی سازمانی اثر مثبت و معناداري بر ارزیابی کلی مشتریان از خدمات دریافتی دارد.مسئولیت اجتماعی سازمانی اثر مثبت و معناداري بر وفاداري مشتریان به شرکت دارد.ارزیابی کلی از خدمات اثر مثبت و معناداري بر وفاداري مشتریان به شرکت دارد.نتایج این تحقیق ن شان میدهد که بین بردا شت از م سئولیت اجتماعی سازمانی و ارزیابی کلی کیفیت خدمات رابطه
م ستقیم وجود داردب اگرچه رابطه م ستقیمی میان م سئولیت اجتماعی سازمانی و وفاداري م شاهده ن شد ،اما اثبات شد که
مسئولیت اجتماعی تاثیر غیر مستقیمی از طریق ارزیابی کلی کیفیت خدمات بر وفاداري مشتري دارد(به نقل از ماسیونیس،
.)186 :2011
15همکاران ( )2005در تحقیق خود بیان میکنند که مسالالئولیت اجتماعی سالالازمانی ،رابطه مسالالتقیم و معناداري
میگنان و
با وفاداري مشالالتریان ،حمایت از سالالوي سالالهامداران و بهبود شالالهرت سالالازمان دارد .همهنین بر اهمیت تعهد در مسالالئولیت
اجتماعی تاکید شالالالده اسالالالت .به نحوي که اخعان میشالالالود که تعهد میتواند جنبه هاي مثبت روابط با مشالالالتریان را بهبود
بخشیده و جنبه هاي منفی آن را کاهش دهد(به نقل از مقیمی.)37 :2011 ،
در سالالال  2011مطالعه اي با عنوان مسالالئولیت هاي اجتماعی سالالازمانی از دیدگاه بازاریابی شالالرکتی توسالالط چند محقق
یکی از دان شگاه هاي ایاالت متحده به نام هاي هیلدبرنر ،سن و هاتاچارپا به انجام ر سید .هدف ا ،لی از انجام این تحقیق
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بررسالالی رفتارهاي مرتبط با مسالالئولیت هاي اجتماعی از منظر بازاریابی و به خصالالوص تاثیرات مثبت مسالالئولیت اجتماعی
سازمانی بر استراتژي بازاریابی بوده است .این تحقیق که بر اساس روش مطالعه و بررسی مطالعات قبلی و جمع بندي آن
ها انجام گرفت ،بر تاثیرات مسئولیت اجتماعی سازمانی بر رفتار سهامداران و مشتریان نیز تاثیرگذار است و تصویر خهنی
آنها را نسبت به شرکت ارتقا می بخشد(همان.)43 ،
همانطوریکه روبرتز ( )1992و سالالیمپسالالون ( )2002متذکر شالالده اند مسالالئولیت اجتماعی بنگاه ها و موسالالسالالات مالی،
اقت صادي ،انتفاعی و مانند آن به شدت بر ارزش هاي پذیرفته شده اجتماعی ،اعتقادات و باورهاي دینی و اخالقی حاکم
بر جامعه مبتنی و استوار است .به زعم آنان بسیاري از رفتارها ،تصمیمات ،برنامه ها و اهداف سازمان در رفتار ،عمل ،نیات
و انگیزش کارکنان و مدیران ن ما یان اسالالالت و هر دو تا حدود ز یادي متاثر از ارزش هاي دینی ،باورهاي فرهنگی و
مقت ضیات عرفی ا ست و ا سا ساً ری شه در اخالقیات دارد .بدین ترتیب می توان ا ستدالل کرد که جهت گیري هاي دینی،
ارزشالالالی و اخالقی تعیین میکند که چگونه کارکردهاي مذهبی و ارزشالالالی به عنوان مکانیزمی براي ارزشالالالیابی اعمال و
رفتارهاي سالالالازمانی به کار می روند .این ارزش یابی ها به زعم آلپورت ( )1967میتواند بین جهت گیري هاي مذهبی،
رفتار سازمانی و مسئولیت پذیري اتصال برقرار کند.
متریر مستقل مسئولیت اجتماعی بنگاه نیز در مدل نظري تحقیق مبتنی بر هرم مسئولیت اجتماعی کارول ( )1991و مدل
مسالالئولیت اجتماعی النتوس ( )2001اسالالت که در آن بر اسالالاس مدل کارول مسالالئولیت اجتماعی بنگاه و موسالالسالاله مالی و
انتفاعی داراي چهار بعد اقت صادي ،قانونی ،اخالقی و ب شردو ستانه و بر ا ساس مدل النتوس این م سئولیت مبتنی بر سه بعد
م سئولیت اجتماعی شرکت اخالقی ،م سئولیت اجتماعی شرکت ب شردو ستانه و م سئولیت اجتماعی شرکت ا ستراتژیک
است.
م سئولیت اجتماعی شرکت اخالقی درخوا ستی ا ست براي بنگاه یا شرکت یا سازمان یا مو س سات تا اخالقاً م سئول
باشند براي جلوگیري از ،دمات و آسیب هایی که میتواند در نتیجه فعالیت هاي آنها باشد .این نوع مسئولیت اجتماعی
شرکت یا بنگاه از همه شرکت ها و بنگاه ها انتظار میرود که حتی با حداقل میزان باید انجام دهند.
مسئولیت اجتماعی شرکت بشر دوستانه یا نوع دوستانه نشان دهنده اهتمام ،تالش و تمایل داوطلبانه از سوي سازمان یا
بنگاه جهت شالالالرکت در حل مسالالالائل و معضالالالالت جامعه و کاهش و تخفی

آالم ،دردها و آسالالالیب هاي اجتماعی .این

مسالالالئولیت و ایفاي آن متضالالالمن ،الالالرف نظر کردن بنگاه یا شالالالرکت از پول ،هزینه و زمان در جهت خدمات داوطلبانه،
همکاري هاي داوطلبانه و کمک هاي داوطلبانه در مواردي نظیر وقوع بالیاي طبیعی مانند سالالالیل ،زلزله و مانند آن،
معضالت سو مصرف مواد و الکل ،مسائل حاشیه نشینی ،فقر ،بی سرپرستی ،جرائم ،بی سوادي ،معضالت و کمبودهاي
آموزشالالی ،بیکاري ،معلولیت ،معضالالالت درمان ،بهداشالالتی و پزشالالکی ،معضالالالت زیسالالت محیطی و مانند آن میباشالالد.
(النتوس)21:2001 ،
مسالالالئولیت اجتماعی شالالالرکت اسالالالتراتژیک نیز مبین تعهد شالالالرکت یا بنگاه در انجام فعالیت هاي مربوط به خدمات
اجتماعی معینی است که ناظر بر اهداف کسب و کار استراتژیک و راهبردي است .النتوس این بعد از مسئولیت اجتماعی
بنگاه ها یا موسسات اقتصادي را مهمترین بعد آن میداند( .النتوس .)2001
در تعری

مفهومی هنجار اکثر جامعه شالالناسالالان کم و بیش متفق القول اند که بهنجارها (فرم ها) قواعد رفتار اجتماعی

هسالالتند که فرد را در کنش ها ،کردارها و اعمال اجتماعی هدایت میکنند .رعایت این الگو ها و قواعد رفتار مورد انتظار

فرهنگ جامعه و عدول از آنها مسالالالتوجب کیفر اسالالالت( .ماسالالالیونیس  .)45-47 :201116،هنجارها چون ارزش ها و مفاهیم
خهنی و سمبلیک بخشی از فرهنگ معنوي هر جامعه است.
هنجارهاي دینی و اخالقی نیز بمثابه بخشالالی از فرهنگ معنوي منسالالوب به آن دین ناظر بر الگوها و قواعد رفتار دینی
اسالالالت ک ه پیروان آن دین را در رفتار دینی و اخالقی هدایت کرده و او را در نیل به اهداف فردي و اجتماعی هدایت
17هورتن . )43-41 :197618،
نموده ،خط داده ،جهت داده و به او روش و منش میدهد (هانت و
گردیده و

در تحقیق حاضر هنجاهاي دینی و اخالقی حاکم بر سازمان ها یا بنگاه هاي تحت مطالعه در دو بعد تعری
به عنوان مولفه هاي هنجارهاي دینی و اخالقی حاکم بر سازمان یا بنگاه تحت مطالعه در نظر گرفته شده اند:

الف -جهت گیری های دینی و ارزشی بنگاه یا موسسه مالی و انتفاعی:
این بعد از هنجار هاي دینی و اخالقی نشان دهنده و مبین جهات رفتار ها و کنش مدیران و مسئوالن بنگاه ها به سمت
اهداف ،برنامه ها و موضوعاتی است که مورد انتظار ،مورد تایید و پذیرش فرهنگ دینی و اخالقی حاکم در جامعه است.
به عنوان مثال اشاعه فرهنگ اسالمی در سازمان یا بنگاه اقتصادي ،اعزام کارکنان به اماکن متبرکه و حج عمره ،استفاده از
پر سنل ،کارکنان و نیروهاي مومن و متعهد در سازمان ومو س سه ،ت شکیل کارگاه ها و کالس هاي آموز شی جهت ارتقا
دانش ،بینش و اعتقادات مذهبی و اخالقی کارکنان و تبلیغ ارزش هاي اخالقی و دینی ،برگزاري همایش ،سالالالخنرانی،
مسابقات قرائت قران و مانند آن جهت تبلیرات ارزش ها ،هنجارها ،و ا،ول اخالقی و دینی نشاندهنده جهت گیري هاي
دینی و اخالقی بنگاه یا موسسه اقتصادي و مالی است.
ب -ا لتزام و تقید اعضاء و کارکنان بنگاه به اخالق ،ارزش ها ،احکام و فرائض دینی و اخالقی:
این بعد از هنجارهاي دینی و اخالقی حاکم بر سالالازمان ،موسالالسالاله یا بنگاه اقتصالالادي و انتفاعی نشالالان دهنده دینداري و
اعتقادات مذهبی اعضا و کارکنان بنگاه یا موسسه و گرایش آنان به رفتارهاي دینی و رعایت موازین و احکام اخالقی و
مذهبی در اعمال زندگی روزانه در سازمان است ،به گونهاي که عقاید دین و التزام عملی به فرائض و واجبات دینی یکی
از عنا،ر و عوامل تعین کننده زندگی روزانه در سازمان و موسسه اقتصادي باشد.
روش
روش تحقیق در پژوهش حاضالالر نیز با توجه به ماهیت و موضالالوع مورد بررسالالی ،روش پیمایشالالی اسالالت .حجم جامعه
آماري تحقیق حاضالالر را کلیه کارکنان شالالاغل در بانک پارسالالیان و واحدهاي دانشالالگاه آزاد اسالالالمی در شالالهر تهران و در
مناطق بیسالالت و دوگانه در زمان گردآوري اطالعات ( )1396تشالالکیل میدهد .با توجه به آمار ارائه شالالده از سالالوي دایره
نیروي انسانی و آنفورماتیک بانک پارسیان و دانشگاه آزاد اسالمی  115پست مدیریتی در شعب بانک پارسیان در شهر
تهران و حدود  371پ ست مدیریتی در واحد هاي دان شگاه آزاد ا سالمی در تهران وجود دارد که در مجموع حجم جامعه
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آ ماري تحقیق را حدود  486نفر تعری

میک ندو با تو جه به فرمول کوکران  215نفر به عنوان نمو نه آ ماري انت خاب

شالالالدند.پس از تعیین حجم نمونه آماري ،به منظور انتخاب نمونه ها از جامعه آماري از روش نمو نه گیري طبقهاي 19که
یکی از انواع نمونه گیري احتمالی ا ست ا ستفاده شده ا ست.در این پژوهش برای سنجش متریر م سئولیت اجتماعی از
مقیا سی محقق ساخته برا ساس مدل نظري کارول ( ،)1991سالو سکی وزولچ ( )2014و النتوس ( )2001در فرم مقیاس
لیکرت مت شکل از  16گویه (آیتم) و با در نظر گرفتن  7بعد م سئولیت اجتماعی در مدل هاي مذکور ا ستفاده شده ا ست.
جهت سنجش هنجارهاي دینی و اخالقی از مقیاسی محقق ساخته متشکل از  12گویه و با اقتباس از مقیاس هاي دینداري
گالک20و اسالالالتارک 21،شالالالجاعی زند و محمدي در فرم مقیاس لیکرت و با درنظر گرفتن دو بعد جهت گیري هاي دینی و
ارزشالالی بنگاه (با  5آیتم) والتزام و تقید مدیران و مسالالئولین بنگاه به رعایت اخالق ،ارزش ها  ،احکام و فرائض دینی (با 7
آیتم) استفاده شده است.
پرسشنامه تنظیمی براي انجام پیش آزمون جهت چیدمان نهایی سواالت و گویه ها و سنجش روایی و پایایی پرسشنامه
ابتدا بر روي  30نفر از مدیران دو بنگاه بانک پار سیان و و دان شگاه آزاد ا سالمی در شهر تهران که به ،ورت ت صادفی
انتخاب شده بودند تست گردید و پس از حصول اطمینان از اعتبار و پایایی آن نهایی گردید.
جهت تحلیل دادهها و تسالالت فرضالالیات تحقیق از متداولترین ابزار ،تکنیکها و روشهاي آمار تو،الالیفی و اسالالتنباطی
موجود در مجموعه آماري براي علوم اجتماعی ) (Spssاستفاده گردیده است.

جدول ( ،)1اعتبار و پایایی متریرهاي تحقیق
نوع متریر

متریر

روایی

ابعاد

مقدار آلفا

اقتصادي
اخالقی
وابسته

مسئولیت اجتماعی
بنگاه و سازمان

قانونی
0/78

بشردوستانه
شرکت اخالقی
شرکت بشردوستانه
شرکت استراتژیک

9
0
1

Stratified Sampling
. Glock
. Stark

1
2
2

جهت گیري هاي دینی و ارزشی بنگاه
هنجارهاي دینی و

و سازمان

اخالقی حاکم بر

التزام و تقید اعضا و کارکنان به

بنگاه و سازمان

اخالق ،ارزش ها ،احکام و فرائض

مستقل

0/73

0/76

دینی
یافتهها
فرضیه اول:
 – 1جهت گیري هاي دینی و ارزشی بنگاه (امور بیرونی) سبب ارتقا مسئولیت هاي اجتماعی آن میگردد.
در آزمون رابطة میان جهت گیري هاي دینی و ارزشالالالی بنگاه (امور بیرونی) و مسالالالئولیت هاي اجتماعی از تحلیل
همبستگی پیرسون ( )Pearsonاستفاده شده است .همانطوري که در جداول شماره  1منعکس است ضریب همبستگی
پیرسون محاسبه شده به ترتیب برابر است با ( )r = 0/35که مؤید رابطة مستقیم و معنیدار میان دو متریر جهت گیري هاي
دینی و ارزشی بنگاه (امور بیرونی) و مسئولیت هاي اجتماعی است ،به طوري که با افزایش میزان جهت گیري هاي دینی
و ارزشالالالی بنگاه ،میزان مسالالالئولیت هاي اجتماعی افزایش می یابد و همانطور که در جدول آزمون اسالالالپیرمن و پیرسالالالون
مالحظه میگردد  0/35 rمیباشد که نشان دهنده شدت متوسط رابطه است.
جدول شماره  : 1نتایج تحلیل همبستگی پیرسون در باب رابطه بین جهت گیري هاي دینی و ارزشی بنگاه اقتصادي و
مسئولیت هاي اجتماعی
متریر وابسته

متریر مستقل

مسئولیت هاي

جهت گیري هاي

اجتماعی

دینی و ارزشی

ضریب همبستگی

)(N
تعداد

) (Pسطح معناداري

0/35
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0/00

پیرسون

جدول شماره  :2تحلیل واریانس متریر مستقل جهت گیري هاي دینی و ارزشی بنگاه بر متریر وابسته مسئولیت هاي
اجتماعی
متریر وارد
شده به معادله

منابع ترییرات مجموع مجذورات
رگرسیون

1118/060

df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداري

1

1118/060

61/614

0/00

جهت گیري
هاي دینی و

باقیمانده

6931/898

213

ارزشی
کل

8049/958

214

18/146

نتایج بیانگر آن است که جهت گیري هاي دینی و ارزشی توان الزم جهت ورود به معادله رگرسیون را دارد .با توجه
به اینکه مقدار  Fبه د ست آمده در این مدل معنی دار ا ست ،بنابراین میتواند پیش بینی کننده خوبی براي م سئولیت هاي
اجتماعی باشد.
جدول شماره  :3تحلیل رگرسیون متریرهاي جهت گیري هاي دینی و ارزشی و مسئولیت هاي اجتماعی
متریر وارد شده به معادله

B

Constant

25/432

جهت گیري هاي دینی و
ارزشی

0/9

بتا

 Tنسبت

سطح معناداري T

R2

26/881

0/00

0/42

7/84

0/00

0/36

خطاي معیار
برآورد
1/02
0/01

جهت تعیین تاثیرمتریرم ستقل (جهت گیري هاي دینی و ارز شی) بر متریر واب سته (م سئولیت هاي اجتماعی) از تحلیل
رگر سیون ا ستفاده شده ا ست .جدول شمارة  3نتایج حا ،له را ارایه میدهد:همانطوري که م شاهده می شود با عنایت به
ضالالریب تعیین بدسالالت آمده ( )R2 =0/42میتوان اسالالتنتان کرد متریر جهت گیري هاي دینی و ارزشالالی  42در،الالد از
ترییرات متریر تابع (مسالالالئولیت هاي اجتماعی) را تبیین میکند .همهنین با توجه به ضالالالریب بتا می توان گفت ترییري به
اندازه یک انحراف معیار در جهت گیري هاي دینی و ارزشالالی موجب  0/36انحراف معیار ترییر در نمره مسالالئولیت هاي
اجتماعی میشود .حال با توجه به جدول فوق و بر اساس متریر پیش بین ،معادله رگرسیون به ،ورت زیر میباشد:
( × 0/9جهت گیري هاي دینی و ارزشی)  =25/432 +مسئولیت هاي اجتماعی
با عنایت به نتایج حا ،له از سنجش (ت ست) رابطه میان متریرهاي جهت گیري هاي دینی ،اخالقی و ارزش بنگاه هاي
اقتصادي و مسئولیت اجتماعی آنان ،می توان استدالل کرد ضرائب آماري مربوط به آزمون همبستگی پیرسون که جهت
آزمون فر ضیه اول تحقیق مالک ت صمیم گیري آماري قرار گرفت ضمن تائید فر ضیه تحقیق ( )H1مبین رابطه معنی دار
میان دو متریر جهت گیري هاي دینی و اخالقی بنگاه هاي اقتصادي تحت مطالعه و مسئولیت اجتماعی آنان است.

فرضیه دوم:
 - 2تقید و التزام عملی مدیران بنگاه هاي اقتصادي تحت مطالعه به اخالق ،ا ،ول ،ارزش ها و فرائض دینی م سئولیت
اجتماعی بنگاه را متاثر می سازد و با آن رابطه مستقیم دارد.
جدول شماره  : 4نتایج تحلیل همبستگی پیرسون در باب رابطه بین تقید و التزام عملی مدیران بنگاه هاي اقتصادي به
اخالق ،ا،ول ،ارزش ها و فرائض دینی و مسئولیت اجتماعی

ضریب
متریر مستقل

متریر وابسته

) (Pسطح

) (Nتعداد

همبستگی

معناداري

پیرسون
مسئولیت

تقید و التزام عملی مدیران بنگاه ها

اجتماعی

0/54

به اخالق ،ا،ول ،ارزش ها و

0/00
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فرائض دینی

در جدول شماره  4نتایج تحلیل همب ستگی پیر سون ،در باب رابطه بین تقید و التزام عملی مدیران بنگاه هاي اقت صادي
تحت مطالعه به اخالق ،ا،الول ،ارزش ها و فرائض دینی و مسالئولیت اجتماعی دو بنگاه اقتصالادي مد نظر(دانشالگاه آزاد
اسالمی و بانک پارسیان) ارایه شده است .همانطوري که مشاهده می شود با توجه به ضرایب همبستگی هاي بدست آمده
و سطح معنی داري که کوچکتر از  0/05است ( ) P ≤ 0/05است میتوان استدالل کرد میان دو متریر رابطة مثبت و معنی
داري وجود دارد ،به طوري که با افزایش میزان تقید و التزام عملی مدیران بنگاه ها به اخالق ،ا،الالول ،ارزش ها و فرائض
دینی در بنگاه هاي مورد نظر میزان مسالالئولیت اجتماعی افزایش می یابد .همهنین شالالدت این رابطه با توجه به میزان قدر
مطلق  0/54 ،rاین رابطه قوي است.
طبق جدول جدول شالماره  5تقید و التزام عملی مدیران بنگاه ها توان الزم جهت ورود به معادله رگرسالیون در ارتباط
با م سئولیت اجتماعی را دارد .با در نظر گرفتن معنی داري مقدار  Fبه د ست آمده می توان بیان کرد متریر م ستقل تقید و
التزام عملی مدیران بنگاه هاي اقتصادي به اخالق ،ا،ول ،ارزش ها و فرائض دینی پیش بینی کننده خوبی براي مسئولیت
اجتماعی است.
جدول شماره  :5تحلیل واریانس متریر مستقل تقید و التزام عملی مدیران بنگاه ها به اخالق ،ا،ول ،ارزش ها و فرائض
دینی بر متریر وابسته مسئولیت اجتماعی
متریر وارد شده به

منابع

مجموع

معادله

ترییرات

مجذورات

رگرسیون

9868/461

df
1

میانگین
مجذورات
9868/461

F
492/957

سطح
معناداري
0/00

تقید و التزام عملی
مدیران بنگاه ها به
اخالق ،ا،ول ،ارزش

باقیمانده

7647/224

213

20/019

ها و فرائض دینی
کل

17515/685

214

جدول شماره  : 6تحلیل رگرسیون متریرهاي تقید و التزام عملی مدیران بنگاه ها به اخالق ،ا،ول ،ارزش ها و فرائض
دینی و مسئولیت اجتماعی

متریر وارد شده به معادله

B

Constant

2/13

بتا

 Tنسبت

سطح معناداري T

R2

2/03

0/04

0/48

خطاي معیار
برآورد
1/07

تقید و التزام عملی مدیران
بنگاه ها به اخالق ،ا،ول،

0/24

0/61

22/20

0/00

0/01

ارزش ها و فرائض دینی
براساس نتایح حا،له از تحلیل رگرسیون تاثیر تقید و التزام عملی مدیران بنگاه هاي اقتصادي بر مسئولیت اجتماعی ،
متریر مستقل تقید و التزام عملی مدیران بنگاه ها به اخالق ،ا،ول ،ارزش ها و فرائض دینی حدود  0/48در،د از ترییرات
مربوط به متریر وابسته (مسئولیت اجتماعی) را تبیین میکند ( . )R2 = 0/48در جدول شماره  6خال،ه تحلیل رگرسیون
تقید و التزام عملی مدیران بنگاه ها به اخالق ،ا ،ول ،ارزش ها و فرائض دینی و م سئولیت اجتماعی ارایه شده ا ست و با
توجه به ضالالالریب بتا می توان گفت ترییري به اندازه یک انحراف معیار در تقید و التزام عملی مدیران بنگاه ها به اخالق،
ا،الالول ،ارزش ها و فرائض دینی موجب  0/61انحراف معیار ترییر در نمره مسالالئولیت اجتماعی میشالالود .همهنین معادله
رگرسیون با توجه به جدول فوق و معناداري متریر پیش بین به ،ورت زیر میباشد:
( × 0/24تقید و التزام عملی مدیران بنگاه ها به اخالق ،و فرائض دینی )  =2/13 +مسئولیت اجتماعی
بحث
در فرضالالیه اول رابطه ي بین جهت گیري هاي دینی و ارزشالالی اقتصالالادي و مسالالئولیت اجتماعی آن بر اسالالاس ضالالرائب
همبستگی اسپرمین ،پیرسون و تاي کندال سنجیده شد .نتایج نشان داد که در یک رابطه ي علّی جهت گیري هاي دینی و
ارزشالالی بنگاه سالالبب ارتقا مسالالئولیت اجتماعی آن میگردد .پیشالالتر روبرتز(،)1992سالالیمپسالالون(،)2001سالالالوسالالکی و
زولچ( ،)2014باند( ،)2009کارول  1991و فریمن وگیلبرت ( )1387رابطه مسالالتقیم میان جهت گیري ها دینی و ارزشالالی
بنگاه هاي اقتصالالالادي و ایفاي مطلوب مسالالالئولیت اجتماعی آنان را در ابعاد چهارگانه اقتصالالالادي ،قانونی ،اخالقی و بشالالالر
دو ستانه تائید نموده بودند .بدین ترتیب می توان ا ستنتان کرد که هرچه میزان گرایش بنگاه هاي اقت صادي به اخالقیات و
جهت گیري هاي عملی به سالالمت ارزش ها ،ا،الالول و باورهاي دینی بیشالالتر باشالاله موفقیت بنگاه در ایفاي مؤثر و مطلوب
مسئولیت اجتماعی خویش به همان میزان بیشتر است .یافتة تحقق حاضر در خصوص رابطة معنی دار میان دو متریر جهت
گیري هاي دینی و ارزشی و مسئولیت اجتماعی بنگاه هاي اقتصادي از مدل نظري و تبیینی تحقیق نیز حمایت میکند.
فرضالالالیه دوم تحقیق که ناظر بر رابطه ي میان تقید و التزام عملی مدیران بنگاه هاي اقتصالالالادي تحت مطالعه به اخالق،
ا ،ول ،ارزش ها و فرائض دینی و م سئولیت اجتماعی این بنگاه ها بود تو سط داده هاي تجربی تأیید گردید .بدین ترتیب
می توان استنتان کرد که تقیدو التزام عملی مدیران بنگاه هاي اقتصادي تحت مطالعه به اخالق ،ا،ول ،ارزش ها و فرائض
دینی ،مسالالالئول یت اجت ماعی آ نان را م تأثرمی سالالالالازد و با آن راب طه مسالالالتقیم دارد .این یاف ته با ن تایج تحقی قات فریمن
وگیلبرت ،1387فرنچ ،2012روبرتز ،1992باند  2009وسالالالیمپسالالالون 2001همخوانی دارد و ازمدل نظري تحقیق حمایت
میکند.

هدف ا،لی و غایی تحقیق حاضر آزمون این فرضیه بود که مسئولیت اجتماعی بنگاه هاي اقتصادي و موس سات مالی
و انتفاعی به شدت متاثر از باورها و اعتقادات دینی آنان بوده و بر ارزش هاي پذیرفته شده اجتماعی و ارزش هاي اخالقی
و اعتقادات فرهنگی حاکم بر جامعه استوار است ،به طوري که بسیاري از رفتارها ،تصمیمات ،برنامه ها و اهداف سازمان
و بنگاه در عمل ،رفتار ،نیات و انگیزش کارکنان و مدیران نمایان است و هر دو تا حدود زیادي متاثر از ارزش هاي دینی،
باورهاي فرهنگی و مقتضیات عرفی است و اساسا ریشه در اخالقیات دارد .استدالل نظري تحقیق بر اساس دیدگاه هاي
روبرتز ( ،)1992سیمپ سون ( ،)2002آلپورت ( ،)1967کارول ( )1991و النتوس ( )2001ناظر بر این بود که جهت گیري
هاي دینی ارزشالالی و اخالقی تعیین میکند که چگونه کارکردهاي مذهبی و ارزشالالی به عنوان مکانیسالالمی براي ارزشالالیابی
اعمال و رفتیرهاي سالالالازمانی به کار می روند و این ارزش ها می توانند بین جهت گیري هاي مذهبی ،رفتار سالالالازمانی،
مسئولیت پذیري و کارآمدي و اثربخشی سازمان اتصال و رابطه برقرار کنند.
یافتههاي تحقیق و نتایج حا،الالل از آزمون فرضالالیات نشالالان داد اوال ،بنگاه هاي اقتصالالادي و مالی تحت مطالعه اهمیت
بیشتري به بعد اقتصادي مسئولیت اجتماعی در مقایسه با سایر ابعاد آن (بعد قانونی  ،بعد اخالقی و بعد بشردوستانه ) داده و
بعد اقتصالالادي و شالالرکت اسالالتراتژیک مسالالئولیت اجتماعی براي این بنگاه ها به عنوان ا،الاللی ترین مسالالئولیت و هدف اولیه
محسوب میشود.
در یافتهها ي محققان خارجی نیز رجحان بعد اقتصادي مسئولیت اجتماعی بر سایر ابعاد آن (بعد قانونی ،بعد اخالقی و
بعد بشالالالردوسالالالتانه) در مدل کارول آشالالالکار و نمایان اسالالالت .مطالعات ویلیامز و سالالالیگل  ،2001فریمن ،1994باند ،2009
کاالنگ  ،2002ا سمیت  ،2003جونز  ،1995ف سیهر  2005و دیگران موید تقدم بعد اقت صادي م سئولیت اجتماعی و تفوق
آن بر سایر ابعاد م سئولیت اجتماعی ا ست.ثانیا ،نتایج حا ،ل از این تحقیق ن شان داد که التزام دینی و پایبندي بنگاه هاي
اقتصالالادي تحت مطالعه به ا،الالول و مبانی اخالقی ،مسالالئولیت اجتماعی آنان را در ابعاد چهارگانه آن (قتصالالادي ،قانونی،
اخالقی و حقوقی ) متاثر کرده ،به طوري که رفتار سالالالازمانی ،اهداف و برنامه هاي بنگاه تا حدود زیادي متاثر از ارزش
هاي دینی و باورهاي فرهنگی و مقت ضیات عرفی ا ست .با این وجود خکر این نکته ضرورت دارد که بر ا ساس یافتههاي
میدانی و تجربی تحقیق حاضالالر التزام و تقید عملی مدیران بنگاه هاي اقتصالالادي تحت مطالعه به احکام ،مناسالالک و فرائض
دینی (دین بیرونی) نسبت به جهت گیري هاي ارزشی ،اخالقی ،معنوي و دینی آنان (دین درونی) بیشتر است.این یافته را
بر اسالالاس نظریه آلپورت می توان این گونه تحلیل و تبیین کرد که درک روح دین توسالالط بنگاه هاي تحت مطالع بر بعد
منا سکی دین (بعد بیرونی) رجحان الزمه را دارد ،به طوري که م سئولیت اجتماعی بنگاه هاي تحت مطالعه بیش از آن که
از دین درونی متاثر شود ،تحت تاثیر بعد مناسکی و بیرونی دین قرار دارد .ثالثا ،یکی از دستاوردهاي تحقیق در بعد نظري
و تجربی آزمون فرض ناظر بر تاثیرات متریرهاي مسئولیت اجتماعی و تقید دینی بر کارآیی و اثربخشی سازمانی در بنگاه
هاي تحت مطالعه بود.این یافته ضمن بسط دانش اجتماعی در باب رابطه دینداري ،احساس مسئولیت اجتماعی و اثربخشی
سازمانی ،نشان میدهد جهت گیري هاي دینی ،ارزشی و اخالقی تعیین میکند که چگونه کارکردهاي مذهبی و ارزشی
به عنوان مکانیسالالمی براي ارزش یابی کردارها و رفتازهاي سالالازمانی به کار می روند و این ارزش ها می توانند بین جهت
گیري هاي مذهبی ،رفتار سازمانی ،مسئولیت پذیري و کارآمدي و اثربخشی سازمان ارتباط و اتصال برقرار کند.
بدیهی اسالالالت ارزیابی و اعتبار سالالالنجی مدل نظري و مفهومی تحقیق که توسالالالط داده هاي تجربی ماخوخ از جامعه
مطالعاتی ،الالالورت گرفت میتواند توسالالالط محققیق آتی مجددا مورد بررسالالالی تجربی قرار گیرد و تکرار گردد .آنهه بر

مطالعات تجربی با رویکردها و شالالیوه هاي اسالالتدالل قیاسالالی می توان متصالالور بود آن اسالالت که هر پژهش تجربی بسالالتري
هموار و زمینه اي متقن براي مطالعات بعدي فراهم سازد و از طریق تکرار مطالعات یافتههاي پژوهشگران خلوص و اعتبار
یابند.
منابع


اژدري ،ع ،.نایب زاده ،ش .وحیرانی ،ف،)1394( .بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ویژه برند
بیمارستان(مطالعه موردي :بیمارستان شهید ،دوقی یزد)،فصلنامه مدیریت سالمت،شماره ، ، 18ص  31تا.46



اسمیت ،ف ،)1998(.درآمدي بر نظریه فرهنگی ،ترجمه حسن پویان ،دفتر پژوهش هاي فرهنگی با همکاري
مرکز بین المللی گفتگوي تمدن ها.



رابینز،ا،)1384( .مبانی رفتار سازمانی ،ترجمه پارسائیان و اعرابی ،تهران ،دفتر پژوهش هاي فرهنگی ،چاپ هشتم.



رحمان سرشت ،ح ،)1385(.تئوري هاي سازمان و مدیریت ،جلد اول ،تهران،موسسه انتشارات فرهنگی فن و هنر.



رضائیان ،ع ،)1375(.مدیریت رفتار سازمانی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.



رضائیان ،ع ،)1390(.مبانی سازمان و مدیریت ،تهران :سمت.



ساروخانی ،ب .)1375(.روش تحقیق جلد ( )1تهران :اطالعات.



نج



شاهین مهر ،ب .و حسنی ،م .) 1394(.مدل یابی روابط بین اخالق حرفه اي و مسئولیت اجتماعی با پاسخگویی

بیگی ،ک ،)1383(.مسئولیت اجتماعی و مدیریت سازمانی ،همایش استانداردهاي مدیریت ،ISO ،تهران.

سازمانی ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوري ،شماره ،،10ص 30تا .39
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