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چكيده
مسؤولیت اجتماعي شركتها امروزه نقش ارزشمندي در بنگاههاي اقتصادي ايفا ميكند و توجه فزايندهاي را
بهدست آورده است؛ درحاليكه بسیاري از مطالعات تاثیر مسؤولیت اجتماعي شركتها را بر روي مصرفكنندگان
مورد بررسي قرار دادهاند .تحقیقات اندكي تالش نمودهاند تاثیر مسؤولیت اجتماعي شركتها در درك كاركنان از
سازمان ،از ديدگاه بازاريابي رابطهمند مورد بررسي قرار دهند .هدف از اين مطالعه تعیین تاثیر نقش مسؤولیت
اجتماعي شركتها بر كیفیت و نتیجه رابطه كاركنان با سازمان است .در اين تحقیق ،براساس مدل كارول ،چهار
بعد از مسؤولیت اجتماعي شركتها (مسؤولیت اقتصادي ،مسؤولیت قانوني ،مسؤولیت اخالقي و مسؤولیت بشر
دوستانه)استفاده شده است و منظور از كیفیت رابطه ،اعتماد سازماني و رضايت شغلي كاركنان و نتیجه رابطه ،تعهد
سازماني است .دادههاي تحقیق از طريق پرسشنامه از كاركنان شركتهاي صنايع غذايي در شهرك صنعتي
نصیرآباد مستقر در شهركهاي صنعتي استان تهران جمعآوري شده است .به منظور توصیف دادهها از آمار
توصیفي و براي تحلیل آن و آزمون فرضیهها از آمار استنباطي استفاده و از روش مدليابي معادالت ساختاري و با
بهرهگیري از دو نرمافزار  Spssو  Lislerكمك گرفته شده است .يافتههاي حاصل نشان ميدهد همه ابعاد
مسؤولیت اجتماعي شركتها تاثیر مثبت و مستقیمي بر روي كیفیت رابطه كاركنان با سازمان دارند؛ اما تاثیرات
آنها يكسان نیست .بهگونهاي كه مسؤولیتهاي بشردوستانه و اخالقي بشترين تاثیر را بر اعتماد سازماني دارند و
مسؤولیتهاي اخالقي و قانوني نیز بیشترين تاثیر را بر رضايت شغلي ميگذارند .همچنین ،كیفیت رابطه بر نتیجه
رابطه تاثیر بسزايي ميگذارد و اعتماد سازماني نسبت به رضايت شغلي بیشترين تاثیر مثبت و مستقیم را بر تعهد
سازماني ميگذارد .عالوه براين نتايج ،ابعاد مسؤولیت اجتماعي شركتها تاثیر مثبت ولي غیرمستقیمي را بر نتیجه
رابطه (تعهد سازماني) نیز دارد .در اين زمینه مسؤولیتهاي اقتصادي ،قانوني و بشردوستانه بیشترين تاثیر را بر
تعهد سازماني از طريق واسطه اعتماد سازماني ميگذارند و تنها بعد مسؤولیت اخالقي بیشترين تاثیر را بر روي
تعهد سازماني از طريق واسطه رضايت شغلي دارد.
کليدواژهها :مسؤولیت اجتماعي شركتها ،اعتماد سازماني ،رضايت شغلي ،تعهد سازماني.
تاريخ دريافت مقاله ،1392/07/15 :تاريخ پذيرش مقاله1392/09/28 :
 .1عضو هیات علمي دانشكده مديريت دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي( ،گروه مديريت آموزشي).
 .2عضو هیات علمي دانشكده مديريت دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي( ،گروه مديريت بازرگاني).
 .3كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني ،دانشكده مديريت دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي.
E-mail: naeemeh_ f2007@yahoo.com
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 .1مقدمه

اساسا يك سازمان بر حسب نیاز عمومي و اجتماعي بهوجود ميآيد و مبناي ايجاد سازمان
نیاز به تولید كاال و يا ارائه خدمت به جامعه است؛ لذا نه سازمان ميتواند خود را از جامعه جدا كند
و نه جامعه ميتواند بدون سازمان موجوديت يابد .از نتايج اين رابطه الينفك اين است كه هر
تصمیم و عمل سازمان به نحوي روي جامعه تاثیر ميگذارد .هر چند هدف اصلي سازمانها
افزايش كارايي و كسب سود است؛ ولي براي دستیابي به موفقیت بايد به انتظارات اجتماعي و
احكام اخالقي واكنش مناسب نشان دهند و به بهترين شكل اينگونه انتظارات را با اهداف
اقتصادي سازمان تلفیق كنند تا دستیابي به اهداف باالتر و واالتري را امكانپذير سازد .در
عصري كه شركتها روز به روز بزرگتر و حجیمتر ميشوند و بر تعدادشان افزوده ميشود ،تاثیر
عمدهاي را بر ساختار و نظام اجتماعي ميگذارند؛ لذا چگونگي فعالیت آنها بايد بهگونهاي باشد
كه كمترين زيان را متوجه جامعه سازد و در صورت زيان ،شركتها ملزم به جبران آن باشند.
شركتها بهعنوان يك خردهنظام از نظام اجتماعي كل هستند و مشتريان ،كاركنان و سهامداران
نیز بخشي از اجتماع هستند كه شركت در قبال اين سه جزء مسؤولیت دارد .بالطبع با پیشرفت و
پیچیدهتر شدن روابط درون جوامع مسؤولیتهاي شركت در قبال سهامداران و مشتريان و
كاركنان تعهد بزرگتري را ميسازد كه از آن ميتوان بهعنوان مسؤولیت اجتماعي نام برد .از
آنجاكه شركتها در خدمت نیازهاي ذينفعان چندگانه (بهعنوان مثال ،سهامداران ،مشتريان،
كارمند) است ،فهمیدن درك آنان از فعالیتهاي مسؤولیت اجتماعي شركتها مهم ميباشد و در
میان گستره ذينفعان،كارمندان شركت از باالترين اولويت برخوردارند ،نه به اين معني كه
ذينفعان ديگر مهم نیستند؛ بلكه آنان تعیینكننده كیفیت محصول /خدماتي هستند كه مشتريان
دريافت ميكنند .به اين خاطر رفاه كاركنان بهطور مستقیم با عملكرد شغلي مرتبط است؛ بنابراين
مسؤولیت اجتماعي شركتها ارائهدهنده مزاياي رقابتي شركتها است و براي پیروزي در اين
دنیاي پر از رقابت ،شركتها بايد داراي ويژگيهايي باشند كه آنها را از ديگر شركتها متمايز
نمايد ،يكي از اين ويژگيها رعايت مسؤولیت اجتماعي است.
امروزه مفاهیم نويني در فضاي كسبوكار متولد شده است كه بیش از هر چیزي به شركتها
به ديد شهروند مينگرد .بهطور طبیعي اين شركتها ،شهروندهاي داراي حقوق و وظايف
متقابلاند كه ازجمله اين وظايف ميتوان به مسؤولیت اجتماعي آنها اشاره كرد .در مرحله اول
هر سازمان يا شركتي بايد به نحو اقتصادي اداره شود؛ بنابراين مسؤولیت اجتماعي شركتها هیچ
تعارضي با اقتصادي بودن آنها ندارند؛ اما در همین مسیر شركتها عالوه بر اهداف اقتصادي
بايد اهداف اجتماعي ،اهداف وظیفهيي و اهداف اختصاصي نیز توجه كنند و در نهايت مسؤولیت
اجتماعي بايد بهصورت داوطلبانه از درون شركتها آغاز شود؛ زيرا تجربه ثابت كرده است كه
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كنترل خارجي بنگاهها موفقیتآمیز نیست .در هر صورت شرايط بايد بهگونهيي رقم بخورد كه
مسؤولیتپذيري اجتماعي براي شركتها تبديل به يك مزيت رقابتي شود .به منظور ايجاد چنین
شرايطي شركتها بايد توجه كنند كه هدف اصلي توسعه مسؤولیت اجتماعي در بین آنها ايجاد
حمايتهاي ارزشي است ) .(Godfry, 2005مسؤولیت اجتماعي شركتها به معني عملكرد
خوب و به خوبي عمل كردن است .جهاني شدن اقتصاد ،شركتها را بر آن داشته است تا به
منظور كسب نتايج پايدار و مثبت در تجارت ،محیط زيست و بهطوركلي جامعه ارزشها و
رسالتهاي اجتماعي را در تصمیمهاي خود در نظر بگیرند .به اين خاطر مسؤولیت اجتماعي
شركتها در طي دهههاي گذشته توجه فزايندهيي را بهدست آورده است .معاهده جهانى سازمان
ملل بهخوبى گواه اين مدعا است .معاهده جهاني سازمان ملل ،شركتهاي سراسر دنیا را به
مشاركت در جهت حفظ موازين حقوق بشر ،استانداردهاي كار ،كارهاي زيستمحیطي و مبارزه با
فساد فرا ميخواند ) .(Bandi, 2007در حاليكه بسیاري از مطالعات به بررسي تاثیر مسؤولیت
اجتماعي شركتها بر روي مصرفكنننده پرداختند ،تعداد كمي از تحقیقات يافت شده كه تالش
كردند تاثیر مسؤولیت اجتماعي شركتها بر كاركنان از ديدگاه ارتباط بازاريابي را درك و بررسي
كنند .با توجه به مشورتهاي جهاني انجامشده ،معتقديم كه كارمندان و روابط كارمندي
مهمترين عنصر است .بقا در اقتصادهاي رو به رشد و دانشمحور با توجه به مسؤولیت اجتماعي
بستگي دارد و كارمندان به صورت جمعي ميتوانند بزرگترين نیروي پیشبرنده در ترويج
فعالیتهاي منطبق با اين مسؤولیتها باشند (استیگ سون .)1387،به همین منظور در اين
پژوهش در پي پاسخ به اين سوال هستیم كه :مسؤولیت اجتماعي شركتها چه تاثیري بر كیفیت
و نتیجه رابطه كاركنان با سازمان ميگذارد؟
اهميت و ضرورت تحقيق :حوزه مربوط به روش يا رويه كسبوكار در برگیرنده يكي از
پوياترين و چالشپذيرترين موضوعهايي است كه امروزه رهبران شركتها با آن مواجه هستند.
شركتهايي كه در بازارهاي در حال جهانيشدن عمل ميكنند به نحوي فزاينده نیاز دارند ضمن
آنكه براي صاحب سهم ايجاد ارزش ميكنند ،بخشهاي اجتماعي ،اقتصادي و زيستمحیطي
كسبوكارشان را متعادل سازند تا عالوه بر اين كه بتوانند خود را در بازار جهاني جاي دهند در
جامعه خود نیز بهخوبي عمل كنند .میزان توجه سازمانها و شركتها در زمان تصمیمگیري به
مسؤولیت اجتماعي از آن جهت داراي اهمیت است كه تصمیم نادرست ميتواند خسارات
جبرانناپذيري را به جامعه تحمیل كند و يا تصمیم درست ميتواند نقش مهمي در رفع مشكالت
جامعه داشته باشد .اگر افراد،گروهها ،سازمانها و موسسههاي مختلف جامعه خود را نسبت به
رويدادها ،اتفاقات و بحرانهاي مختلف در جوامع مسؤول بدانند و در حل آن تالش كنند بسیاري
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از مشكالت رفع ميشود .در اين زمینه پیتردراكر ميگويد :سازمانهاي خصوصي به منظور حفظ
مشروعیت كامل و باقي ماندن به عنوان يك مؤسسه خصوصي بايد قبول كنند كه نقش و وظیفه
عمومي و اجتماعي نیز دارند .در جوامع بشري ،رفتارهاي گروهي و حتي رفتارهاي فردي روي
افراد و گروههاي مختلف داخل جامعه تاثیر ميگذارد .به ديگر سخن شركتها بايد بپذيرند كه
همه جا معادله هزينه – فايده به صورت مستقیم برقرار نیست و احساس تعهد به جامعهيي كه در
آن فعالیت و زيست ميكنند بخشي از وظیفه و نقش شركت در پیشبرد اهدافش تلقي ميشود؛
لذا بايد مطابق با ارزشهاي جامعه و آهنگ كلي آن حركت كنند و بهعنوان يك شركت پاسخگو
در عرضه اجتماعي وارد شوند (خلیلي عراقي  .)1383،براي ما به نوعي مفهوم مسئولیت اجتماعي
شركتها يعني چگونه از طريق كسبوكار مسؤوالنه ايجاد ثروت كنیم .بنابراين رفتارهاي تجاري
شركت حوزه كاركنان ،مشتريان ،پیمانكاران ،محیط زيست و جامعه را در برميگیرد؛ بنابراين
يك رابطه برنده -برنده و خلق ارزش مشترك هم براي جامعه و هم براي بنگاه ،زيربناي
مفهومي موضوع مسؤولیت شركتها است؛ بنابراين موفقیت كسبوكار با پیشرفت جامعه متصل
است و رابطه مستقیمي میان اين دو وجود دارد .امروزه شركتها به مسؤولیت شركتي به مثابه
ابزاري مينگرند كه چگونه ميتوانند بهوسیله آن منافع شركت خود را به حداكثر برسانند
(فشاركي .)1389 ،آيا سازمانها از طريق فعالیتهاي مسؤولیت اجتماعي شركتها ميتوانند
درون سازمان خود روح تازهيي بدمند و كاركنان خود را انگیزهدارتر كنند؟ (ماهنامه بورس.)1391،
هدف از مسؤولیت اجتماعي شركتها دستیابي به توسعه اقتصادي پايدار از طريق بهبودكیفیت
زندگي كاركنان شركت ،خانوادههاي آنها و كل جامعه است (طبقیان و مجتهدزاده.)1389 ،
اهداف پژوهش

هدف کلي پژوهش :تعیین تاثیر مسؤولیت اجتماعي بركیفیت و نتیجه رابطه كاركنان با سازمان
است.
اهداف فرعي این پژوهش به قرار زیر تبيين ميشود:

ـ تعیین تاثیر ابعاد مسؤولیت اجتماعي شركتها بر اعتماد سازماني كاركنان با سازمان؛
ـ تعیین تاثیر ابعاد مسؤولیت اجتماعي شركتها بر رضايت شغلي كاركنان با سازمان؛
ـ تعیین تاثیر اعتماد سازماني بر رضايت شغلي كاركنان؛
ـ تعیین تاثیر اعتماد سازماني و رضايت شغلي كاركنان بر تعهد سازماني آنان؛
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 .2پيشينه و چارچوب نظري

در حاليكه مطالعات متعددي توسط براون و داسین ( ،)1997سن و باتاچاريا ( ،)2001لو و
باتاچاريا ( ،1)2006در زمینه بررسي تاثیر مسؤولیت اجتماعي شركتها بر روي مصرفكننده انجام
شده است .تعداد كمي از تحقیقات يافت شده كه تأثیر  CSRبر كاركنان به ويژه از ديدگاه
بازاريابي رابطهمند مورد مطالعه قرار داده باشند .تحقیق حاضر به بررسي اين موضوع ميپردازد
كه چگونه مسؤولیت اجتماعي شركتها برداشت كاركنان را تحت تاثیر قرار ميدهد .مطالعه
حاضر نقش چهار بعد از مسؤولیت اجتماعي شركتها (اقتصادي ،حقوقي ،اخالقي و بشردوستانه)
در موثر واقع شدن بر كیفیت رابطه (اعتماد سازماني و رضايت شغلي) برررسي مينمايد و انتظار
ميرود كه بر نتیجه رابطه (تعهد سازماني )تاثیر داشته باشد .با توجه به نقش مهم كاركنان در
عملكرد كلي شركت ،پرده برداشتن از ارتباط بین مسؤولیت اجتماعي شركتها و ادراكات
كاركنان سازمان از ديدگاه استراتژيك بسیار مهم است .اگر نتیجه اين مطالعه نشان دهد كه
مسؤولیت اجتماعي شركتها تاثیر مثبتي بر (كیفیت رابطه و نتايج رابطه) كاركنان دارد ،مسؤولیت
اجتماعي شركتها بايد با استراتژيهاي اشتغال يكپارچه شود ) .(Lee, etal, 2012رويكرد اين
پژوهش مبتني بر اين است كه مسئولیتهاي اجتماعي شركتها داراي ابعاد متعددي است و
درك چهار بعد مختلف مسؤولیت اجتماعي شركتها توام با هم به صورت درك جامع از سازمان
است .ما اين ديدگاه را داريم كه فعالیت مسؤولیت اجتماعي شركتها بر گروههاي ذينفعان تاثیر
ميگذارد و كاركنان يكي از مهمترين اين گروهها هستند .برحسب اينكه چگونه فعالیت مسؤولیت
اجتماعي شركتها آنها را تحت تاثیر قرار ميدهد ،نیازمند دستیابي به اطالعات هستیم.
تحقیقات قبلي تاثیر فعالیتهاي مسؤولیت اجتماعي شركتها بر ذينفعان از ديدگاههاي مختلف
را مورد مطالعه قرار داده است .براي مثال ،برخي از مطالعات (كامگ و همكاران ( ،)2010شن و
چانگ ( ،)2009ونگ ( 2))2010نشان ميدهد كه مسؤولیت اجتماعي شركتها تاثیر مثبت به
عملكرد مالي (درآمد ،بازده دارايي ،بازده حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام با نام
تجاري )،سازمان دارد .البته به گفته مینز )2010(3ارتباط مستقیم بین مسؤولیت اجتماعي
شركتها و عملكرد مالي به علت آمیخته شدن دادههاي يافت شده به روشني مشخص نیستند
4
) .(Lee, etal, 2012محققاني چون چومويالي لیوك وبوتچر ( ،)2010لیو و باتا جاريا (،)2006
بیان ميدارند كه بیشتر فعالیتها و طرحهاي مسؤولیت اجتماعي شركتها با تاثیرگذاري مثبت بر
ادراكات مصرفكنندگان و پاسخگويي به سازمان سازگار يافته است .براي مثال ،فمبران و

1. Brown and Dacin, 1997; Sen and Bhattacharya, 2001; Luo and Bhattacharya, 2006
2. Kamg, et al, 2010; Shen and Chang, 2009;Wang, 2010
3. Menz
4. Chomvilailuk and Butcher, 2010; Luo and Bhattachary, 2006
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شانلي ) 1990(1نشان مي دهند سرمايه گذاري در فعالیت هاي مسئولیت اجتماعي شركت ها براي
افتراق از محصوالت رقبا و ايجاد يك مزيت رقابتي بسیار مهم مي باشد .همچنین ،مطالعه لیو و
باتاچاريا ( )2006نشان مي دهد كه مسئولیت اجتماعي شركت ها تاثیر مثبت بر روي رضايت
مشتري دارد .مطالعات اخیر ) (Tsai & et al,.2010چارچوبي را دريك رويكرد يكپارچه براي
انتخاب برنامه مسؤولیت اجتماعي شركتها ارائه ميدهد .مطالعات قبلي نشان ميدهند كه
مسؤولیت اجتماعي شركتها يك مزيت رقابتي براي شركتهايي ارائه ميدهد كه داراياين
فعالیت هستند و اين مهم است كه بتوانند تصوير ذهني شركتشان را از طريق مسؤولیت
اجتماعي شركتها مديريت كنند .مطالعه ويتالیانو ( 2)2010نشان ميدهد كه مسؤولیت اجتماعي
شركتها نرخ ترك كار ساالنه را از 3درصد به  3/5درصد كاهش ميدهد .بهطور مشابه توركر
( 3)2009نشان ميدهد كه مسؤولیت اجتماعي شركتها بهطور مثبتي تعهد سازماني كاركنان را
افزايش ميدهد.
مسؤوليت اجتماعي شرکتها :مسئولیت اجتماعي شركتها ) (CSRواژهيي است كه ريشه در
چشمانداز شركت دارد .بهطوريكه شركتها بايد مستقیم و يا غیر مستقیم با جامعه از طريق
انجام رفتارهاي متضمن مسؤولیت اجتماعي و يا درگیر شدن در عملیات مبتني بر پیشبرد رفاه
اجتماعي همكاري كنند .اين ديدگاه مبتني بر اين واقعیت است كه كسبوكار و اجتماعات اطراف
آن در هم تنیده شده و موفقیت آن وابسته به سالمت جامعه است ( Bosso & Michelon,
 .)2010يك تعريف اولیه از مسؤولیت اجتماعي شركتها دركتاب بون 4به نام :مسؤولیتهاي
اجتماعي بازرگانان ارائه شده است كه بر اساس آن ،مسؤولیت اجتماعي شركتها به عنوان يك
تعهد اجتماعي براي شركتها در اتخاذ سیاستها ،تصمیمات و به دنبال آن خطوط عملي در
قوانین و مقررات اهداف و ارزشهاي مطلوب جامعه وجود دارد .در حاليكه بسیاري از محققان
( Mc Williams & Siegel, 2001; Murray & Vogel, 1997; Turban & Greening,
 )1997بر اين باورند كه مسؤولیت اجتماعي شركتها بهعنوان تالش اجتماعي شركت براي
ترويج اجتماعي زماني خوب است كه معموال از منافع اقتصادي خودش فراتر باشد ،كارول 5در
سال ( )1991نمايه گستردهيي از مسؤولیت اجتماعي شركتها را در كار خود ارائه داده است
) .(Lee, etal, 2012شايد بتوان گفت مشهورترين ،پركاربردترين و با ارزشترين مدل درباره
محتواي واقعي از مسؤولیت اجتماعي شركتها ،هرم چهاربخشي از مسؤولیت اجتماعي شركتها
1. Fombrun and Shanley
2. Vitaliano,2010
3. Turker,2009
)4. Bowen,(1953
5. Carroll
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از كارول است (قاسمي .)1391 ،بدون شك چارچوب كارول ( )1997بهعنوان پراستفادهترين
چارچوب ،نقل قول شده است .او عنوان كرده است كه مسؤولیت اجتماعي هر بنگاه را ميتوان از
 4بعد مشاهده نمود كه پرداختن به آنها موجب ارتقاء كیفیت شهروندي هر بنگاه ميگردد .اين
چهار بعد ،عبارتاند از :اقتصادي ،قانوني ،اخالقي و بشردوستانه (راه چمني و الجوري.)1390،
كارول مسؤولیت اجتماعي شركتها را به عنوان يك مفهوم چند اليه در نظر ميگیرد و
مسؤولیتهاي مختلف را بهعنوان اليههاي متوالي در يك هرم بیان ميدارد .اين هرم در
برگیرنده كلیه انتظارات اجتماعي از مسؤولیتهاي كسبوكار است و آنها را برحسب  4دسته
تعريف ميكند ) .(Galbreath, 2009كارولنشان ميدهد كه اين چهار بعد در يك نظم سلسله
مراتبي قرار دارندكه بعد اقتصادي در پايینترين سطح و بعد بشردوستانه در باالترين سطح آن
است .سازمانها بهطور معمول درگیر فعالیتهايي هستند كه چندبعدياند و فعالیتهاي مسؤولیت
اجتماعي شركتي سازمانها بر اساس درك اين ابعاد متعدد است ( .)Lee, etal, 2012ابعاد
اقتصادي مسؤولیت اجتماعي شركتها ،به مسؤولیتهاي اقتصادي شركت با سهامداران خودش
(به عنوان مثال ،بازده عمل ،رقابت ،مشاغل ،دستمزدها و خدمات) مربوط ميشود .ابعاد حقوقي
شامل (تعهد شركت به رعايت قوانین و مقررات ايجاد شده توسط قانونگذاران) است .ابعاد
اخالقي به (مسؤولیتهاي منصفانه و عادالنه بودن شركت در تصمیمگیري و هدايت عملكرد،
فراتر از وظايف قانوني) اشاره دارد .باالترين سطح از ابعاد چهارگانه مسؤولیت اجتماعي شركتها،
بعد بشردوستانه است كه مسئولیتهاي شركت را براي تعامل در فعالیتهايي بیان ميكند كه
(رفاه انسان و كمكهاي بشردوستانه اختیاري) را ترويج ميدهد ) .(Carroll, 1991كارول
همچنین هدف فعالیتهاي مسؤولیت اجتماعي شركتها را به طور معمول كاهش اثرات جانبي
منفي و افزايش اثرات جانبي مثبت يك بنگاه ،فراتر از حداقل الزامات قانوني بیان ميدارد
).(Carroll, 1991

کيفيت رابطه :كیفیت رابطه ،در بسیاري از مطالعات قبلي هورپیو و همكاران ( ،)2008مواينر و
همكاران ( 1)2007بهصورت دو متغیر مهم ديده ميشود كه اغلب شامل رضايت شغلي و اعتماد
سازماني است .اين محققان اثرات رضايت شغلي و اعتماد سازماني بر روي نتايج رفتاري از قبیل
گسترش اهداف مثبت از طريق تبلیغات دهان به دهان و هدفهاي ماندن با سازمان در
زمینههاي مختلف را (به عنوان مثال ،اشتغال ،فروش ،كسبوكار) بررسي نمودهاند .درك كیفیت
ارتباط ضروري است؛ زيرا اعتقاد بر اين است به نتايج رفتاري مانند حفظ كاركنانو عملكرد شغلي
كاركنان ارتباط دارد كه براي موفقیت سازمان بسیار مهم هستند ).(Yurchisin & Park, 2010
1. Horppu.et al, 2008; Moliner.et al, 2007
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اعتماد سازماني :اعتماد به عنوان يك عنصر ضروري براي حفظ يك رابطه دراز مدت موفق به
رسمیت شناخته شده است ( Dwyer.et al, 1987; Morgan and Hunt, 1994; Berry,
 .)1995بر اساس تحقیقات قبلي ( ،)Mayer et al, 1995اعتماد را اينگونه تعريف مينمايند:
«تمايل يك فرد به اينكه در فعالیتي باشد كه يك طرف براساس انتظاري كه طرف ديگر از او
عمل خاص و بسیار مهم و معتبري را بدون در نظر گرفتن توانايي نظارت و يا كنترل كردن
طرف ديگر انجام دهد» .خارج از چارچوب سازماني ،اعتماد را ميتوان بهعنوان سهامداراني (به-
عنوان مثال ،كارمندان) در نظر گرفت كه تمايل ندارند در معرض آسیب اقدامات سازمان باشند؛
زيرا آنها انتظار دارند سازمان درتصمیمگیري و عملهايش منافع و رفاه آنها را در نظر بگیرد.
برخي از محققان ( )Moorman et al, 1992نشان ميدهند كه اعتماد نه تنها نتیجه رابطه را
مانند تعهد بلكه فرآيندهاي ارتباط (به عنوان مثال ،كیفیت تعامل) را نیز تحت تاثیر قرار ميدهد.
تعاريف متنوع در باب اعتماد نشان ميدهد كه اعتماد پديدهيي پويا بهكنش متقابل و عاملهاي
مختلفي است كه ميتوانند در ساخت طرحي از اعتماد مؤثر باشند .چارلتون اعتماد را فرايند
يادگیري مستمرغیرقابل مذاكره در هر رابطه ،مانند اعتمادكردن به بچه درقبول و تفويض
مسؤولیت ميپندارد .رابینز اعتماد را به« :توقع صريح از ديگري به احتراز از فرصتطلبي ،درگفتار
و كردار و يا تصمیمهاي ديگر» تبیین ميكند (پناهي .)1387 ،مطالعه مورمن و همكاران ()1992
نشان مي دهد كه اگرچه اعتماد تاثیر مستقیم بر استفاده از كارگران دفتر تحقیقات علمي در بازار
و داد و ستد كاال ندارد؛ اما يك اثر غیر مستقیم و قابلتوجهي بر كیفیت تعامل دارد و نقش حیاتي
اعتماد در پروسه ارتباط را نشان ميدهند .به نظر بر اساس تحقیقات قبلي اعتماد كاركنان در
سازمان براي حفظ يك رابطه درازمدت بسیار مهم است و تحت تاثیر فرايندهاي ارتباط (به
عنوان مثال :تعامل مثبت با سازمان) قرار دارد (.)Lee, etal, 2012
رضایت شغلي :رضايت شغلي يكي از ساختارهاي تحقیق در زمینه رفتار سازماني است .رضايت
شغلي ،به عنوان يك وضعیت احساسي مثبت و لذتبخش تعريف شده است كه حاصل ارزيابي از
يك شغل يا تجربههاي شغلي مرتبط با عملكرد كاري كارمندان و عملكرد كلي سازمان است
( .)Locke, 1976درباره «رضايت شغلي» ،چنین بر ميآيد كه اين مفهوم بیانگر احساسات و
نگرشهاي مثبتي است كه شخص نسبت به شغلش دارد .وقتي گفته ميشود كه كسي از
رضايت شغلي سطح بااليي برخوردار است؛ يعني بهطور كلي ،شغلش را دوست ميدارد ،براي آن
ارزش زيادي قائل است و بهگونهاي مثبت به آن مينگرد و در يك كالم ،از احساس خوب و
مطلوبي نسبت به آن برخوردار است (میردريكوندي .)1389 ،تحقیقات قبلي ( & Gordon
& Denisi, 1995; Homburg & Stock, 2004; Tett and Meyer, 1993; Yurchisin

 )Park,2010نشان ميدهد كه حفظ رضايت كاركنا ن از كارشان مزاياي بسیاري را در بر دارد و
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اين مزايا عبارتاند از :غیبت كمتر كارمند ،عملكرد شغلي باال ،رضايت مشتري و حفظ كاركنان.
نقش حیاتي رضايت شغلي بهخصوص در صنعت خدمات كه در آن تماس مشتري با كارمند است
و كیفیت تعامل تاثیر قابلتوجهي بر تجربه مشتري و برداشت آن از سازمان دارد؛ بنابراين،
بسیاري از شركتهاي فعال از يك سیستمي كه (به عنوان مثال ،نظارت برنامه) براي افزايش
رضايت شغلي كاركنان و حفظ آن طراحيشده باشد پشتیباني ميكنند ( Kivimaki & kalimo,
.)1994; Leiter. et al, 1998
نتيجه رابطه (تعهد سازماني) :در اين پژوهش تعهد سازماني ،نتیجه منطقي ناشي از كیفیت
رابطه در نظر گرفته شده است .تعهد سازماني به عنوان «تمايل پايدار براي حفظ يك رابطه با
ارزش» تعريف شده است ( .)Moorman.et al,1992تعهد سازماني عبارت از میزان نسبي
همانندسازي با سازماني خاص و يا دلبستگي به آن سازمان است كه ميتواند حداقل بهوسیله سه
عامل مشخص شود :اعتقاد راسخ به ارزشها و اهداف سازمان ،تمايل به تالش بیشتر در راه
تحقق اهداف سازمان ،تمايل قوي به باقيماندن و عضويت در سازمان (صادقيفر .)1386 ،آلن و
ماير )1990( 1نشان ميدهد كه تعهد سازماني داراي سه بعد عاطفي ،مستمر و هنجاري است.
تعهد عاطفي اشاره به وابستگي عاطفي به سازمان و میزان سازگاري و توافق با اهداف و
ارزشهاي سازمان است .تمايل فرد به ماندن با سازمان ،زيرا كه كارمند همچنین خواهان انجام
كارش است .هرچند ،گاهي اوقات محدوديتها و يا هزينههاي باالي ترك سازمان دلیلي بر
ادامه رابطه با سازمان است.تعهد مستمر به میزان سرمايهگذاري افراد به سازمانشان داللت دارد،
به عنوان مثال ،در حال حاضر برخي ازكاركنان ممكن است مجبور به ماندن با سازمان به داليلي
چون سطح بااليي از سرمايهگذاري در رابطهشان (به عنوان مثال :بازنشستگي) يا هزينههاي باال
تغییر و يا ترك شغل ميباشند .آخرين جزء تعهد ،تعهد هنجاري است .براين اساس كارمند در
سازمان به دلیل هنجارهاي شخصي و يا فشارهاي اجتماعي باقي بماند (به عنوان مثال :تغییر
شغل اغلب ممكن است يه نگاه منفي را در بین همكاران به وجود آورد) .تحقیقات قبلي ( Fu.et
 )al, 2009; Tett & Meyer, 1993نشان ميدهد كه اثر تعهد هنجاري ممكن است به شرايط
خاص محدود باشد (به عنوان مثال :اهداي خون) و ممكن است به صورت تعهد عاطفي و مستمر
2
به ويژه در وضعیت مربوط به روابط كسبوكار صريح و روشن نباشد .براساس تحقبقات كوالك
( ) 1994تعهد با احساس اعتماد افزايش مييابد (.)Lee, etal, 2012

1. Allen and Meyer
2. Colak
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فرضيههاي تحقيق:

 .1درك مسؤولیت اجتماعي شركتها بر اعتماد سازماني كاركنان تاثیر دارد.
 .1-1درك بعد اقتصادي مسؤولیت اجتماعي شركتها بر اعتماد سازماني كاركنان تاثیر دارد.
 .1-2درك بعد قانوني مسؤولیت اجتماعي شركتها براعتماد سازماني كاركنان تاثیر دارد.
 .1-3درك بعد اخالقي مسؤولیت اجتماعي شركتها براعتماد سازماني كاركنان تاثیر دارد.
 .1-4درك بعد بشر دوستانه مسؤولیت اجتماعي شركتها براعتماد سازماني كاركنان تاثیر دارد.
 .2درك مسؤولیت اجتماعي شركتها بر رضايت شغلي كاركنان تاثیر دارد.
 .2-1درك بعد اقتصادي مسؤولیت اجتماعي شركتها بر رضايت شغلي كاركنان تاثیر دارد.
 .2-2درك بعد قانوني مسؤولیت اجتماعي شركتها بر رضايت شغلي كاركنان تاثیر دارد.
 .2-3درك بعد اخالقي مسؤولیت اجتماعي شركتها بر رضايت شغلي كاركنان تاثیر دارد.
 .2-4درك بعد بشر دوستانه مسؤولیت اجتماعي شركتها بر رضايت شغلي كاركنان تاثیر دارد.
 .3اعتماد سازماني بر روي رضايت شغلي كاركنان تاثیر دارد.
 .4اعتماد سازماني بر تعهد سازماني كاركنان تاثیر دارد.
 .5رضايت شغلي بر تعهد سازماني كاركنان تاثیر دارد.
مدل مفهومي تحقيق :اين مدل برگرفته شده از مقالهيي است كه نويسندگان آن يانگ كي لي،
يانگ "سالي"كیم،كیونگ هي لي ودانگ ايكسین الي هستند .در اين مدل همانطور كه در
چارچوب نظري بیان كرديم مسؤولیت اجتماعي شركتها و ابعاد آن (اقتصادي ،حقوقي ،اخالقي و
بشردوستانه) متغیر مستقل هستند و اعتماد سازماني و رضايت شغلي متغیرهاي میانجي و نشانه
كیفیت رابطه اند و تعهد سازماني متغیر وابسته و بیانگر نتیجه رابطه تحقیق درنظر گرفته شده
است.
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شكل  :1مدل مفهومي تحقيق
منبعYong-Ki Lee , Young “sally” Kim , Kyung Hee Lee , Dong-Xin Li(2012) :

 .3روششناسي تحقيق

روش تحقیق حاضر براساس هدف ،كاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطالعات جز تحقیقات
توصیفي -پیمايشي است .در تحقیق حاضر از اسناد و مدارك سازماني و با مطالعه در كتابخانه
فیزيكي و ديجیتالي و جستوجو در تارنماهاي اينترنتي براي گردآوري اطالعات در زمینه ادبیات
و پیشینه تحقیق استفاده شده و براي گردآوري اطالعات و دادههاي آماري از پرسشنامه استفاده
شده است .براي طراحي پرسشنامه از مقالهيي در اين زمینه استفاده شده و با سواالت پرسشنامه
در دو بخش تدوين شدهاند .بخش اول حاوي سواالت مربوط به اطالعات فردي پاسخدهندگان و
بخش دوم حاوي سواالتي به منظور اندازهگیري متغییرهاي مدل تحقیق است.
براي افزايش اعتبار و روايي پرسشنامه ابتدا با تعدادي از استادان رشته مديريت ،مشورت شد
و ضمن جرح و تعديل سؤاالت با نظر آنها ،تعداد  20پرسشنامه از هر متغیر بین افراد جامعه
آماري توزيع شد و كلیه ابهامها مشخص و رفع گرديد و پرسشنامه نهايي توزيع شد .در ضمن
براي برآورد اعتبار پرسشنامه از تكنیك آلفاي كرانباخ استفاده شد .در واقع براي پرسشنامههايي
كه پاسخهاي چندگزينهاي دارند ،استفاده از اين آزمون توصیه ميشود .گفته ميشود اگر ضريب
آلفا بیشتر از  0/7است ،آزمون از پايايي قابل قبول برخوردار است .مقدار آلفاي كرانباخ براي تمام
متغیرهاي تحقیق از  0/7بیشتر است؛ بنابراين پايايي پرسشنامه تائید ميگردد .براي توصیف
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دادهها از آمار توصیفي و براي تحلیل دادهها و آزمون فرضیههاي پژوهش از آمار استنباطي و از
روش مدليابي معادالت ساختاري ) (SEMاستفاده شده است .در اين ارتباط از دو نرمافزار
 SPSSو  Lislerكمك گرفته شده است .همچنین براي سنجش نرمال بودن شاخصهاي
پرسشنامه از آزمون كولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است .نتايج آزمون نرمالیتي براي كلیه
شاخصها ،سطح معنيداري باالي مقدار خطا  %05است كه بیانگر اين است شاخصها داراي
توزيع نرمال هستند .براي بررسي رابطه همبستگي متغیرهاي فرضیههاي تحقیق از ضريب
همبستگي پیرسون استفاده شده است .سپس از تحلیل عاملي تائیدي هر يك از متغیرهاي
پژوهش توسط نرمافزار  LISRELبراي بررسي میزان تاثیرات متغییرهاي فرضیههاي تحقیق
بكار گرفته شده است و هر يك از مراحل مدل استراتژي با استفاده از معادالت ساختاري مورد
سنجش قرار گرفته است .جامعه آماري تحقیق ازكاركنان شركتهاي صنايع غذايي واقع در
شهرك صنعتي نصیر آباد ،مستقر در شركت شهركهاي صنعتي استان تهران و شامل  1626نفر
هستند .اين مطالعه در سال 1392انجام گرفته است.در اين تحقیق از روش نمونهگیري تصادفي
ساده استفاده ميشود و براي محاسبه حجم نمونه آماري از فرمول جامعه محدود استفاده شد كه
حجم نمونه تحقیق برابر با  311نفر است.
نتایج حاصل از یافتههاي پژوهش (تفسير نتایج بهدست آمده از آمار توصيفي

متغيرهاي جمعيتشناسي) :از  311نفر پاسخدهنده 88/4 ،درصد مرد و  11/6درصد زن
هستند .از نظر تاهل 35 ،درصد مجرد و  65درصد متاهل بودهاند .از نظر سابقه سازماني28/9 ،
درصد تا 1سال 11/9 ،درصد  1تا  3سال 17/4 ،درصد  3تا  5سال 6/1 ،درصد  5تا  7سال6/1 ،
درصد  7سال به باال سابقه داشتند .از نظر سن 11/6،درصد زير  25سال 52/4 ،درصد  25تا 35
سال 36،درصد  25تا 55سال سن داشتند .از نظر سطح تحصیالت 40/8 ،درصد ديپلم11/9 ،
درصد فوق ديپلم 11/9 ،درصد لیسانس 17/7 ،درصد كارشناسي ارشد داشتند .از نظر موقعیت
شغلي %40/8 ،درصد كارگر 17/4 ،درصد كارمند 6/1 ،درصد معاونت 35/7 ،درصد مديريت
داشتند .از نظر واحد فعالیت 70/1 ،درصد در واحد تولیدي  29/9درصد در واحد خدماتي فعالیت
داشتند.
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شكل  :2مدل کلي تحقيق

منبع :نتايج بهدست آمده از خروجي لیزرل (عملیات تحقیق)
2
2
با توجه به خروجي لیزرل مقدار  محاسبه شده برابر با  1551/62است وجود  پايین
2
نشاندهنده برازش مناسب مدل است .زيرا هر چه مقدار  كمتر باشد ،مدل ارائهشده مدل
مناسبتري است با توجه به نتايج زير كه از خروجي نرمافزار لیزرل بهدست آمدهاند.

 RMSEA =0/052و   2 / df=2/68 P - Value =.0/00و  df = 843و  2 =1551/62
Goodness of Fit Index (GFI) = 0/92
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0/94

از قسمت تخمین غیر استاندارد مدل متوجه ميشويم كه مدل اندازهگیري مسؤولیت اجتماعي
مدل مناسبي است؛ چون كه مقدار كاي دو آن و مقدار  RMSEAآن كم بوده و مقدار  GFIو
 AGFIبیشتراز  90درصد است.
نتایج حاصل از آزمون فرضيهها :فرضیه اول تحقیق :درك مسؤولیت اجتماعي شركتها بر
اعتماد سازماني كاركنان تاثیر دارد .با توجه به نتايج بهدست آمده از آزمون ضريب همبستگي،
فرض صفر مبني بر عدم رابطه بین دو متغیر مسؤولیت اجتماعي شركتها و اعتماد سازماني رد
ميشود .همچنین میزان ضريب همبستگي بهدست آمده ،نشاندهندة وجود رابطة مثبت و شديد
بین اين دو متغیر است .بنابراين ميتوان بیان داشت كه بین دو متغیر مسؤولیت اجتماعي و
اعتماد سازماني رابطة معنادار ،مثبت و شديد (ضريب همبستگي باالي  )0/5وجود دارد؛ عالوه بر
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اين ،نتايج حاصله از خروجي نرمافزار لیزرل نشاندهنده تاثیر مستقیم مولفه مسئولیت اجتماعي بر
روي اعتماد سازماني است.
فرضیه دوم تحقیق :درك مسؤولیت اجتماعي شركتها بر رضايت شغلي كاركنان تاثیر دارد .با
توجه به نتايج بهدست آمده از آزمون ضريب همبستگي ،فرض صفر مبني برعدم رابطه بین دو
متغیر مسؤولیت اجتماعي شركتها و رضايت شغلي رد ميگردد .همچنین میزان ضريب
همبستگي بهدستآمده ،نشاندهندة وجود رابطة مثبت و شديد بین اين دو متغیر است؛ بنابراين
ميتوان بیان داشت كه بین دو متغیر درك مسؤولیت اجتماعي با رضايت شغلي رابطة معنادار،
مثبت و شديد (ضريب همبستگي باالي  )0/5وجود دارد .عالوه بر اين ،نتايج حاصل از خروجي
نرمافزار لیزرل نشاندهنده تاثیر مستقیم مولفه مسؤولیت اجتماعي بر روي رضايت شغلي است.
فرضیه سوم تحقیق :اعتماد سازماني بر روي رضايت شغلي كاركنان تاثیر دارد .با توجه به نتايج
بهدست آمده از آزمون ضريب همبستگي ،فرض صفر مبني بر عدم رابطه بین دو متغیر اعتماد
سازماني و رضايت شغلي رد ميشود .همچنین میزان ضريب همبستگي بهدستآمده ،نشان
دهندة وجود رابطة مثبت و شديد بین اين دو متغیر است؛ بنابراين ميتوان بیان داشت كه بین
دو متغیر اعتماد سازماني با رضايت شغلي رابطة معنادار ،مثبت و شديد (ضريب همبستگي باالي
 ) 0/5وجود دارد .عالوه بر اين ،نتايج حاصل از خروجي نرمافزار لیزرل نشاندهنده تاثیر مستقیم
مولفه اعتمادسازماني بر روي رضايت شغلي است.
فرضیه چهارم تحقیق :اعتماد سازماني بر تعهد سازماني كاركنان تاثیر دارد .با توجه به نتايج
بهدستآمده از آزمون ضريب همبستگي ،فرض صفر مبني برعدم رابطه بین دو متغیر اعتماد
سازماني و تعهد سازماني رد ميشود .همچنین میزان ضريب همبستگي بهدستآمده ،نشان
دهندة وجود رابطة مثبت و شديد بین اين دو متغیر است .بنابراين ميتوان بیان داشت كه بین
دو متغیر اعتماد سازماني با تعهد سازماني رابطة معنادار ،مثبت و شديد (ضريب همبستگي باالي
 ) 0/5وجود دارد .عالوه بر اين ،نتايج حاصل از خروجي نرمافزار لیزرل نشاندهنده تاثیر مستقیم
مولفه اعتمادسازماني بر روي تعهد سازماني است.
فرضیه پنجم تحقیق :رضايت شغلي بر تعهد سازماني كاركنان تاثیر دارد .با توجه به نتايج بهدست
آمده از آزمون ضريب همبستگي ،فرض صفر مبني بر عدم رابطه بین دو متغیر رضايت شغلي و
تعهد سازماني رد ميشود .همچنین میزان ضريب همبستگي بهدستآمده ،نشاندهندة وجود
رابطة مثبت و شديد بین اين دو متغیر است .بنابراين ميتوان بیان داشت كه بین دو متغیر تعهد
سازماني با رضايت شغلي رابطة معنادار ،مثبت و شديد (ضريب همبستگي باالي  )0/5وجود دارد.
عالوه بر اين ،نتايج حاصل از خروجي نرمافزار لیزرل نشاندهنده تاثیر مستقیم مولفه روي
رضايت شغلي بر تعهد سازماني است.
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 .4نتيجهگيري و پيشنهادها

يافتههاي اين تحقیق بیانگر اين مطلب است كه مشاركت مسؤولیت اجتماعي شركتها
( )CSR1در طرحهاي استراتژيك بسیار ارزشمند است؛ زيرا درك كاركنان از سازمان بهطور
مثبتي تحت تاثیر فعالیتهاي  CSRاست .قابل توجه است كه همه ابعاد  CSRاثر يكساني را در
ايجاد و حفظ رابطه كاركنان با سازمان ندارند .البته از ديدگاه نظري اين تحقیق همه ابعاد
مسؤولیت اجتماعي شركتها بايد در نظر گرفته شود و هنگام اندازهگیري ادراكات كاركنان از
 CSRنميتوان فقط بر يكي از جنبههاي ابعاد متعدد آن توجه كرد؛ زيرا درك نقش منحصر به
فرد هر يك از اين ابعاد بسیار مهم است .همه ابعاد مسؤولیت اقتصادي ،قانوني ،اخالقي و
بشردوستانه بر روي اعتماد سازماني و رضايت شغلي كاركنان بهطور مستقیم تاثیر ميگذارند ،اما
میزان اين تاثیرات بنا به داليلي (به عنوان مثال :اهمیت آن و تاثیر آن بر جو كاري) يكسان
نیست .اين يافتهها از نظر آن دسته از محققان (سن و با تاچاريا )2001،حمايت ميكند كه
معتقدند وجود  CSRامروزه در سطح ملي و بازارهاي جهاني يك ضرورت است.
طبق نتايج بهدست آمده از تحقیق ،مسؤولیت اجتماعي شركتها بهطور مستقیم و مثبتي بر
اعتماد سازماني كاركنان تاثیر ميگذارد .در واقع در صورت وجود و گسترش مسؤولیت اجتماعي
شركتها در سازمان ميتوان حس اعتماد كاركنان نیز باالبرد .درك كاركنان از اينكه سازمان
درگیر فعالیتهاي  CSRشده است ،باعث ميشود آنان احساس افتخار كنند؛ زيرا آنان خود را
بخشي از اين فعالیتها سهیم ميدانند و به عبارت ديگر ،كاركنان از فعالیتهاي  CSRكه
سازمان با آن درگیر است حمايت ميكنند و هم ترازي منافع ،به ايجاد حس اعتماد كاركنان
نسبت به سازمان كمك ميكند .همچنین اين يافتهها از نظر آن دسته از محققان ( & Collier
 )Esteban, 2007; Vlachos etal., 2010كه معتقدند وجود انگیزههاي ارزشمحور بر اعتماد
كاركنان تاثیر مثبتي ميگذارد و وجود  CSRدر فرهنگ سازماني و جو كاري و درك از برنامهها
و سیاستهاي  CSRبه احساس خوب كاركنان در مورد خود شان كمك خواهد كرد؛ زيرا آنان
هويت شخصيشان را با شركت همتراز ميكنند كه موجب افزايش روحیه آنان و تصوير مثبت از
سازمان ميگردد ،حمايت ميكند .همچنین ديويس و دونالد سون )1990( 2بیان كردند :مديريت
ارزشهاي اخالقي در محیط كار ،موجب مشروعیت اقدامات مديريتي شده ،انسجام و تعادل
فرهنگ سازماني را تقويت ميكند ،اعتماد در روابط بین افراد و گروهها را بهبود ميبخشد و با
پیروي بیشتر از استانداردها موجب بهبود كیفیت محصوالت و در نهايت افزايش سود سازمان
ميشود .با توجه به نقشي كه انسانها در سازمانهاي امروزي دارند ،نوع قضاوت افراد در مورد
سازمان و موضوع فعالیت شان تاثیر بسیار زيادي در كارايي و اثر بخشي آن ها و در نتیجه كارايي
1. Corporate Social Responsibility
2. Donaldson and Davis.
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و اثربخشي سازمان دارد .عالوه بر اين ،نتايج تحقیق میزان تاثیرات ابعاد مختلف  CSRبر روي
اعتماد سازماني را نشان ميدهد كه بر اساس میزان تاثیراتشان بهترتیب :مسؤولیت بشردوستانه
 ،%79مسؤولیت اخالقي  ،%69مسؤولیت قانوني  ،%65مسؤولیت اقتصادي  %52ميباشد.
مطابق نتايج بهدست آمده ،همه ابعاد مسؤولیت اجتماعي شركتها تاثیر مثبتي بر روي اعتماد
سازماني دارند؛ اما باال بودن بعد مسؤولیت بشردوستانه و اخالقي مؤيد اين مطلب است كه
مشاركت سازمان در فعالیتهاي بشردوستانه مسؤولیت اجتماعي شركتها ،به كاركنان احساس
بهتري نسبت به خودشان ميدهد؛ زيرا آنان خود را بخشي از سازماني ميدانند كه مورد اطمینان
است و رعايت اخالقیات در سازمان موجب افزايش تصوير مثبت و شهرت سازمان در بین
ذينفعان داخلي و خارجي ميگردد و اين به احتمال زياد منبعي براي افزايش حس اعتماد
كاركنان و مزيت رقابتي به شمار ميآيد .بنابراين ما پیشنهاد ميكنیم كه درك از  CSRتاثیر
مثبتي بر اعتماد سازماني كاركنان خواهد داشت .بويوك دراي و سولماز در سال ( )2006بیان
كردند در سازماني كه اعتماد حكمفرماست ،ميتوان يك جو مشاركتي باز ،كاركنان پاسخگو،
بهرهوري ،تعهد سازماني ،فرهنگ توافق ،كارتیمي ،رضايت شغلي باال و مشاركت در تصمیمگیري
را مشاهده كرد .عالوه بر اين ،تحقیق مشابه در اين زمینه توسط لي و همكارانش در سال 2012
در سئول ،كره جنوبي بر روي كاركنان شركتهاي(  )Food service Franchisedانجام شد.
نتايج حاصل از تاثیر مسؤولیت اجتماعي شركتها بر روي اعتماد سازماني بیانگر اين مطلب است
كه تنها ابعاد بشردوستانه و اقتصادي  CSRاثر مثبت و مستقیمي بر اعتماد سازماني كاركنان آنان
دارد.
همچنین نتايج بهدستآمده از تحقیق نشان ميدهد ،مسؤولیت اجتماعي شركتها بر رضايت
شغلي كاركنان نیز تاثیر مستقیم ميگذارد؛ يعني هنگاميكه كاركنان درك كنند كه سازمان
بهطور فعال درگیر فعالیتهاي  CSRاست ،به احتمال زياد از كارشان راضيترند؛ زيرا آنان بهبود
بهرهوري ،اجراي استانداردهاي قانوني و اخالقي و كمك به جامعه به منظور حركت به سمت و
سوي بهتر را شاهد خواهید بود كه تاثیر مستقیم بر محیط و شرايط كاري كاركنان دارد .دشپند
( )1996ويتیل و ديويس ( 1)1990معتقدند كه سازمانهاي متصف به اعمال خوب پاسخ مثبت
كاركنان را به دست ميآورند .عالوه براين ،نتايج تحقیق میزان تاثیرات ابعاد مختلف  CSRبر
روي رضايت شغلي را نشان ميدهد كه بر اساس میزان تاثیراتشان به ترتیب :مسؤولیت
اخالقي ،%73مسؤولیت قانوني ،%66مسؤولیت بشردوستانه ،%56مسؤولیت اقتصادي %53است.
مطابق نتايج بهدست آمده همه ابعاد  CSRبر روي رضايت شغلي كاركنان تاثیر مثبت ميگذارد؛
اما بعد اخالقي و قانوني بیشترين تاثیر را دارد .ويتیل و ديويس ( )1990رابطه بین موضع سازمان
1. Deshpande,1996; Vitell and Davis,1990
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در اخالق و رضايت شغلي كاركنان را بررسي كردهاند .اين مطالعه نشان ميدهد وقتيكه
كارمندان مشاهده ميكنند مديران ارشدشان به رفتارهاي اخالقي عالقهمندند و ارتباطي بین
اخالق و موفقیت درون شركت وجود دارد از كارشان راضيتر هستند .بهطور مشابه ،مطالعه
ديگري ( )Deshpande, 1996نشان ميدهد كه جو اخالقي ( بهعنوان مثال :اخالق حرفهاي)
در سازمان تاثیر مثبتي بر رضايت شغلي كاركنان دارد .بر اساس تحقیقات قبلي ،نقطهنظرات مردم
درباره انتظارات خاصي كه در مورد سازمان دارند بیان ميدارند آنها به رفتار قانوني و اخالقي
توجه ميكنند .هنگاميكه سازماني كدهاي اخالقي و استانداردهاي قانوني را نقض ميكند،
كاركنان احساس بد در مورد خودشان خواهند داشت نه تنها به خاطر ارتباط با سازمان ،بلكه
همچنین به دلیل محیط كار خراب كه آنها در آن كار ميكنند (به عنوان مثال ،اخالق غیر
حرفهيي ،آزار و اذيتهاي جنسي) .بنابراين ،درك كاركنان از مشاركت سازمان در فعالیتهاي
قانوني و اخالقي مسؤولیت اجتماعي شركتها بر رضايت شغلي آنها تاثیر خواهد داشت .بنابراين
پیشنهاد ميشود كه ادراك كاركنان از ابعاد مسؤولیت اجتماعي شركتها تاثیر مثبتي بر روي
رضايت شغلي خواهد داشت .در حاليكه تحقیقات لي و همكارانش در سال  2012در كره جنوبي
بیان ميكند ،بعد اخالقي تنها بعد  CSRاست كه بر رضايت شغلي تاثیر مثبت و مستقیمي
ميگذارد.
عالوه بر اين ،نتايج بهدست آمده از تحقیق حاكي است كه اعتماد سازماني مستقیماً بر
رضايت شغلي كاركنان تاثیر مستقیم ميگذارد و تاثیر آن  %50است .ميتوان بیان داشت كه با
افزايش حس اعتماد سازماني در كاركنان ميتوان مشاهده كرد كه رضايتمندي شغلي آنان نیز
افزايش مييابد .به استناد تحقیقاتي كه توسط ( ;chiou and pan, 2009; Ha et al., 2010
 )Liu et al., 2010انجام شده اعتماد و رضايتمندي رابطه نزديكي با يكديگر دارند اگر چه
ادبیات بازاريابي و رفتار سازماني از ارتباط نزديكبین رضايت و اعتماد سازماني حمايت ميكند،
آنها دو تفسیر متفاوت از رابطه را نیز بیان ميكنند .ديدگاه اول ،كه بهطور گستردهاي در ادبیات
بازاريابي پذيرفته شده ،اين است كه اعتماد بر اساس تجربههاي مكرر رضايتمندي ايجاد شده
است ( )Horppu et al., 2008; Moliner et al., 2007بیان ميدارند كه اين ديدگاه كه
اعتماد نتیجه تجارب مثبت انباشته شده با سازمان است و ساختارش با ثباتتر از رضايت است،
تقدم رضايت بر اعتماد منجر ميشود .با مطالعه هورپ پیو و همكاران ( ،)2008تايید ميكند كه
رضايتمندي تاثیر مثبتي در ايجاد اعتماد در يك محیط آنالين دارد .ديدگاه دوم معتقد است كه
اعتماد مقدم بر رضايت است .كساني كه از اين ديدگاه حمايت ميكنند بر اين باورند كه منابع
اعتماد بسیار متفاوتي وجود دارد و اين تاثیر مثبت در كیفیت تجربه با سازمان خواهد داشت .به
عنوان مثال ،يكي ممكن است اعتماد در سازمان را بر اساس تبلیغات دهان به دهان و انواع ديگر
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از پیامهاي ارتباطات بازاريابي ايجاد كند .اين تاثیر مثبت بر قضاوت خودشان از سازمان تاثیر
خواهد داشت؛ بنابراين ،اعتمادي كه در يك سازمان نگرش مثبت نسبت به سازمان بهوجود
خواهد آورد ،رضايتمندي را افزايش ميدهد .وقتيكه كاركنان به سازمان اعتماد دارند ،آنها
احتماال بیشتر احساس امنیت ميكند و از كارشان خوشحالاند؛ زيرا بر اين باورند كه اقدامات
سازمان اثر مخالف بر آنها و كارشان ندارد .بر اساس اين ديدگاه اعتماد لزوما بر اساس تجارب
قبلي ساخته نميشود و رضايت شغلي كاركنان تحت تاثیر اعتماد دريافتشده كاركنان در سازمان
است .بنابراين پیشنهاد ميشود كه اعتماد سازماني بر روي رضايت شغلي كاركنان تاثیر مثبتي
ميگذارد .همچنین نتايج تحقیقات لي و همكارانش در كره جنوبي در سال  2012نیز نشان
ميدهد اعتماد سازماني بر رضايت شغلي كاركنان تاثیر مستقیم ميگذارد و تاثیر آن  %54است.
در نهايت نتايج تحقیق ،بیانگر اين است كه كیفیت رابطه كه شامل اعتماد سازماني و رضايت
شغلي است؛ بر نتیجه رابطه كه تعهد سازماني است ،تاثیر مستقیم ميگذارد .در واقع ميتوان
گفت كیفیت رابطه يك واسطه مهم بین درك از  CSRو نتیجه رابطه است .به اين معني كه در
حال توسعه يك رابطه با كاركنان ،كنترل و نظارت رابطه براي حفظ تعهد رابطه مهم است .رابطه
میان اعتماد سازماني ،رضايت شغلي و تعهدسازماني خوب است ،تحقیقات در زمینههاي بازاريابي
و رفتار سازماني و بسیاري از مطالعات قبلي ( Bateman & Strasser, 1984; Morgan and
 )Hunt, 1994; Tett & Meyer, 1994گزارش دادهاند كه رضايت و اعتماد دو سابقه مهم
نسبت به تعهد دارند .يافتههاي مطالعات متعدد ( & Mathieu and Zajac,1990; Bateman
 )Strasser, 1984; Morgan and Hunt, 1994همواره تايید ميكنند كه رضايت و اعتماد
تقدم بر تعهد رابطه دارد؛ بنابراين پیشنهاد ميشود كه اعتماد سازماني و رضايت شغلي بهطور
مثبت به تعهد سازماني منجر ميشود .عالوه براين ،نتايج تحقیق میزان تاثیرات اعتماد سازماني و
رضايت شغلي بر تعهد سازماني را نیز نشان ميدهد :اعتماد سازماني  ،%56رضايت شغلي %53
است.
بروكنرو سیگل در سال ( )1996ادراك از اعتماد سازماني و امید به سازمان توسط كاركنان را
يك پیشنیاز بالقوه تعهد سازماني محسوب كردهاند .كالرك ( )2002نیز اعتقاد دارد كه اعتماد
يكي از مهمترين عناصر روابط اثربخش است .مطابق نتايج حاصل اعتماد سازماني نسبت به
رضايت شغلي بیشترين تاثیر را بر تعهد سازماني دارد .مطالعات لي و همكارانش در سال  2012در
كره نشان ميدهد كه اعتماد سازماني و رضايت شغلي هر دو پیشبینيكنندههاي قابل توجهي از
تعهد سازماني هستند و رضايت شغلي بیشترين تاثیر مثبت و مستقیم را نسبت به اعتماد سازماني
بر تعهد سازماني دارد.
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عالوه بر نتايج بیان شده در سطوح باال ،با توجه دوباره به مدل كلي تحقیق ميتوان در كنار
تاثیرات مثبت و مستقیم ابعاد مسؤولیت اجتماعي شركتها بر روي كیفیت رابطه (اعتماد سازماني
و رضايت شغلي) ،تاثیرات مثبت و غیرمستقیم اين ابعاد را نیز بر روي نتیجه رابطه (تعهد
سازماني) مشاهده كرد .در ادامه به شرح اين مورد ميپردازيم :اگر ابعاد مسؤولیت اجتماعي
شركتها با در نظر گرفتن واسطه اعتماد سازماني بر تعهد سازماني در نظر گرفته شود به ترتیب
نتايج زير حاصل ميشود :مسؤولیت بشردوستانه  ،%1/35مسؤولیت اخالقي  ،%1/25مسؤولیت
قانوني  ،%1/21مسؤولیت اقتصادي  %1/08است.
نتايج بهدست آمده نشان ميدهد كه بیشترين تاثیر را مسؤولیت بشردوستانه دارد و سپس به
ترتیب ،مسؤولیت اخالقي ،مسؤولیت قانوني و مسؤولیت اقتصادي دارند؛ اما اگر ابعاد مسؤولیت
اجتماعي شركتها با در نظر گرفته شدن واسطه رضايت شغلي بر تعهد سازماني در نظر گرفته
شود ،به ترتیب نتايج زير :مسؤولیت اخالقي  ،%1/26مسؤولیت قانوني  ،%1/19مسؤولیت
بشردوستانه  ،%1/09مسؤولیت اقتصادي  %1/06حاصل ميشود.
نتايج بهدست آمده نشان ميدهد كه بیشترين تاثیر را مسؤولیت اخالقي و سپس به ترتیب،
مسؤولیت قانوني ،مسؤولیت بشردوستانه و مسؤولیت اقتصادي دارند .در نهايت ميتوان نتیجه
گرفت كه مسؤولیت اخالقي با در نظر گرفتن رضايت شغلي ميتواند بیشترين تاثیر مثبت و غیر
مستقیم را بر روي تعهد سازماني داشته باشد و مسؤولیتهاي اقتصادي ،قانوني و بشردوستانه با
در نظر گرفتن اعتماد سازماني در سازمان ميتوانند بیشترين تاثیر مثبت و غیر مستقیم را بر روي
تعهد سازماني داشته باشند .غالباً مشاهده شده است كه سازمان بهطور موثر با كاركنان خود در
اين مورد كه چگونه سازمانها در فعالیتهاي مربوط به ابعاد مسؤولیتهاي اقتصادي ،قانوني،
اخالقي و بشردوستانه  CSRدرگیرند ،ارتباط مناسبي برقرار نميكنند .يك سازمان براي مشاركت
دادن برنامههاي مسؤولیت اجتماعي شركتها در طرحهاي استراتژيك خود نیازمند اين است كه
ارتباطي موثر براي اطالعرساني و بهروز رساني كاركنان خود در فعالیتهاي  CSRبهكار گیرد .در
واقع شركتهاي بزرگ غربي (به عنوان مثال :گپ)  CSRرا در استراتژيهاي خود گنجانده و
گزارش سالیانه انتشار ميدهند.
پيشنهادها :با توجه به نتايج بهدست آمده از تحقیق در مورد ابعاد مسؤولیت اجتماعي شركتها،
پیشنهادهايي براي مديران شركتهاي صنايع غذايي كه خواهان به اجرا در آوردن اين
مسؤولیتها درون سازمان خود هستند ،ارائه ميشود .در مورد پیادهسازي مسؤولیت اقتصادي
 ،CSRسازمان بايد روشهاي زير را در نظر بگیرد :روشهاي مناسبي براي پاسخگويي به
شكايات مشتريان در نظر بگیرد و كیفیت محصوالت را بهطور مستمر بهبود دهد .بهعنوان يك
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شاخص عملكرد كسبوكار رضايت مشتريانش را در نظر بگیرد و سعي كند در به حداكثر رساندن
سود موفق باشد ،سعي كند هزينههاي عملیاتي را كاهش دهد ،بر بهرهوري كاركنان نظارت
داشته باشد ،مديران ارشد سازمان استراتژيها و برنامههاي بلندمدتي داشته باشند.
در مورد اجراي مسؤولیت قانوني  ،CSRسازمان بايد روشهاي زير را در نظر بگیرد :مديران
سازمان نسبت به قوانین زيست محیطي اطالعات كافي داشته باشند ،سعي كنند محصوالت
شركت مطابق با استانداردهاي قانوني باشد .شركت نسبت به قوانین تعهد داشته باشد ،مديران
سازمان براي به اجرا در آوردن قوانین تالش كنند ،سعي شود تمامي قوانین استخدامي و مزاياي
كاركنان اجرا شود ،مديران به سیاستهاي داخلي شركت توجه كنند ،تا از ايجاد تبعیض در
پرداخت حقوق و مزاياي و ارتقاء كاركنان جلوگیري شود.
در مورد اجراي مسؤولیت اخالقي  ،CSRسازمان بايد روشهاي زير را در نظر بگیرد :يك
دستورالعمل جامع رفتاري داشته باشد ،بايد سعي كند به استانداردهاي اخالق حرفهيي توجه
داشته باشد ،مديران ارشد بايد به پیامدهاي منفي فعالیتهاي آتي سازمان توجه داشته باشد،
شركت از نظر اعتماد بین كاركنان و همكاران شناخته شده باشد ،شركت بايد در فرايندهاي
ارزشیابي كاركنانش انصاف و صادقات را رعايت كند.
در مورد اجراي مسؤولیت بشردوستانه  ،CSRسازمان بايد روشهاي زير را در نظر بگیرد:
براي ايجاد تصوير خوب بايد تالش كند ،درك درستي از رفتار كسبوكار بايد در زمینه زير تالش
كند ،ايجاد تصوير خوب از محصوالتش فعالیتهاي بشر دوستانه ،كمك و همكاري با جامعه
براي حركت به سمت و سوي بهتر ،انجام مسؤولیت اجتماعي و تامین درخواستهاي دولت.
طبق نتايج حاصل از فرضیه اصلي اول :شركت بايد براي برآوردن انتظارات كاركنان تالش
نمايد ،متعهدانه از شیوههاي مديريتي مناسب استفاده كند ،متعهدانه به در خواستهاي كاركنان
توجه كند ،اعتماد كاركنان را با انجام مسؤولیتهايش جلب نمايد.
طبق نتايج حاصل از فرضیه اصلي دوم تحقیق :ايجاد محیط كاري كه براي كاركنان
لذتبخش باشد ،ايجاد محیط و جو كاري براي كاركنان كه احساس آرامش داشته باشند،
ضرورت دارد.
در هر قسمت كاري يا هر شغلي بايد از كاركناني استفاده شود كه احساس خوبي نسبت به
آن شغل داشته و آن را دوست داشته باشند ،كاركنان بايد نسبت به انجام كار مشتاق باشند،
مديران ارشد بايد نوعي جو كاري ايجا كنند كه كاركنان لذت واقعي را از انجام كارشان ببرند،
مديران ارشد نسبت به پیشرفت كاري كاركنان بايد توجه و عالقه نشان دهند تا كار براي آنان
جالب و جاي گسترش تواناييهاي كاركنان فراهم باشد.
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طبق نتايج حاصل از فرضیه اصلي سوم :مديران ارشد سعي كنند كاركنان را تا آنجا كه
ميشود با فعالیتهاي  CSRآشنا و در آن درگیر نمايند ،شركت بايد يك فرهنگ سازماني و
نوعي جو كاري را باتوجه به  CSRپرورش و گسترش دهند ،مديران ارشد جنبشهاي سبزي
درون محیط كاري ايجاد كنند و كاركنان را در آن مشاركت دهند ،مديران ارشد سعي كنند
ارتباطات موثر و خوبي با كاركنان داشته باشند.
با توجه به نتايج بهدست آمده از فرضیههاي اصلي چهارم و پنجم :ايجاد اين حس درون
كاركنان است كه سازمان بخشي از خانواده آنان است ،شركت بايد محیط كاري را براي كاركنان
فراهم نمايد كه كار در سازمان براي آنها هويت و شخصیت اجتماعي فراهم آورد ،كاركنان بايد
نوعي احساس تعلق و وابستگي عاطفي نسبت به سازمان داشته باشند ،مديران ارشد بايد براي
ايجاد جو و محیط كاري مناسب تالش كنند تا ترك سازمان براي كاركنان دشوار باشد .مديران
ارشد بايد براي ايجاد جو و محیط كاري مناسب تالش كنند تا كاركنان نتوانند جايگزين مناسبي
را براي سازمان (در ترك كار داوطلبانه) پیدا كنند.

94

فصلنامه مدیریت کسبوکار -شماره  - 20زمستان 1392

منابع
 .1امیدوار ،علیرضا ( .)1385اقدامات پراكنده در زمینه ترويج مسؤولیت اجتماعي شركتها در ايران.
 .2استیگ سون ،بیورن و فالهرتي ،مارگارت (« .)1387راهنماي مسؤولیت اجتماعي شركتها» ،مجله
کارآفرین ،شماره .69-67 ،57
 .3بايدها و نبايدهاي مسؤولیت اجتماعي شركتها ( ،)1391ماهنامه بورس ،شماره .45 ،99
 .4پناهي ،بالل« .)1387( ،اعتماد و اعتماد سازماني» .پيك نور ،سال هفتم شماره چهارم.
 .5خلیلي عراقي مريم ،يقین لو ،مهرانگیز (« .)1383سايه روشنهايي از مسؤولیتپذيري مسؤولیت
اجتماعي شركتها» .ماهنامه تدبير ،شماره .144
 .6راهچمني ،احمد و الجوردي ،لیدا (« .)1390بررسي تاثیر اقدامات مسؤولیت اجتماعي شركتي برترجیح
برند در صنعت بانكداري».
 .7رحمان سرشت ،حسین ( .)1377تئوريهاي سازمان و مدیریت (جلد اول) .تهران :موسسه
انتشارات فرهنگي فن و هنر.
 .8شیركوند ،شهرام (« .)1391مسئولیت اجتماعي شركتها در قبال ذينفعـان» ،هفتهنامه ایران
خودرو ،شماره .42-40،258
 .9صادقيفر ،جعفر ( .)1386ارزش فردي و تعهد سازماني ،شیراز ،نويد شیراز ،چاپ اول.37 ،
 .10قاسمي ،پريا (« .)1391اهمیت و معرفي مدلهاي كاربردي مسؤولیت اجتماعي شركتها» .اتاق
بازرگاني صنایع ،سال ،84شماره .70
 .11مجتهدزاده ،ويدا و طبقیان ،فرناز (« .)1390مسؤولیت اجتماعي شركتها در كاهش فقر :شاخص
هاي عملكرد اجتماعي و نقش انگیزه در بكارگیري آنها» .فصلنامه بورس اوراق بهادار ،شمارة 14
سال چهارم.
 .12میردريكوندي ،رحیم« .)1389( .شغل ،رضايت شغلي و روشهاي ارزيابي آن» ،فصلنامه معرفت،
شماره 38
 .13هاشمي فشاركي ،مريم السادات« .)1389( .بررسي تاثیر مقاصد مسؤولیت اجتماعي شركتها
براعتماد و وفاداري نیروي فروش» ،دانشكده مديريت دانشگاه آزاد واحد تهران مركز.
14. Bateman, T.S., Strasser, S., (1984). "A longitudinal analysis of the antecedents of
organizational commitment". Academy of Management Journal, 27(1), 95–112.
15. Büyükdere, B. and T. Solmus, (2006). Interpersonal Trust in a work and a life.
http://www. isguc. Org /? AVC = arc – view. Phpgex = 271 &pg = m. 10.03.2007.
16. Bosso, G., Michelon, G., (2010). "The effects of stakeholder prioritization on corporate
financial performance: an empirical investigation". International Journal of Management,
27(3), 470–579.
17. Bandi, N. (2007). United Nations Global Compact: Impact and its Critics.
http://www.covalence.ch/
18. Brown, T.J., Dacin, P.A., (1997). "The company and the product: corporate associations
and consumer product responses". Journal of Marketing, 61(1), 68–84.
19. Berry, L.L., (1995). "Relationship marketing of services-growing interest, emerging
perspectives". Journal of the Academy of Marketing Science, 23(4), 236–245.

95

… تاثير مسؤوليت اجتماعي شرکتها بر کيفيت و

20. Buckly M.R., Beu, Ds., Frink D.D. (2001). "Ethical Issues in Human Resources Systems".
Human Resource Management Review, 29-11.
21. Chiou, J., Pan, L., (2009). "Antecedents of internet retailing loyalty: differences between
heavy versus light shoppers". Journal of Business and Psychology, 24(3), 327–339
22. Carroll, A.B., (1991). "The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral
management of organizational stakeholders". Business Horizons, 34(4), 39–48.
23. Carroll, A.B., (1979). "A three dimensional conceptual model of corporate social
performance". Academy of Management of Review, 4(4), 497–505.
24. Chomvilailuk, R., Butcher, K., (2010). "Enhancing brand preference through corporate
social responsibility initiatives in the Thai banking sector". Asia Pacific Journal of
Marketing and Logistics, 22 (3), 397–4.
25. Donaldson, T., & Davis, K. (1990). "Business Ethics". Management Decision, 28(6).
26. Dwyer, F.R., Schurr, P.H., Oh, S., (1987). "Developing buyer–seller relationships".
Journal of Marketing, 51 (2), 11.
27. Deshpande, S.P., (1996). "The impact of ethical climate types on facets of job
satisfaction": Journal of Business Ethics, 15 (6), 655–660.
28. Donaldson, T., & Davis, K. (1990). "Business Ethics". Management Decision, 28(6).
29. Ethics: A European Review, Vol. 9, No.2: 109-118
30. Fu, F., Bolander, W., Jones, E., (2009). "Managing the drivers of organizational
commitment and salesperson effort: an application of Meyer and Allen’s threecomponent
model". Journal of Marketing Theory and Practice, 17 (4), 335–350.
31. Godfry. C. (2005). "The relationship between croporate philanthropy and share holder
wealth:A risk management perspective". Academy of management Reviw, 30(4), 777-798.
32. Galbreath, J., (2009). "Building corporate social responsibility into strategy", European
Business Review, Vol. 21, No. 2: 109-127.
33. Gordon, M.E, Denisi, A.S., (1995). "A re-examination of the relationship between union
membership and job satisfaction". Industrial and Labor Relations Review, 48 (2), 222–236.
34. Horppu, M., Kuivalainen, O., Tarkiainen, A., Ellonen, H., (2008). "Online satisfaction,
trust and loyalty, and the impact of the offline parent brand". Journal of Product.
35. Homburg, C., Stock, R.M., (2004). "The link between salespeople’s job satisfaction and
customer satisfaction in a business-to-business context: a dyadic analysis". Journal of
Academy of Marketing Science, 32 (2), 144–158.
36. Ha, H., Janda, S., Muthaly, S., (2010). "A new understanding of satisfaction model in ere-purchase situation". European Journal of Marketing, 44 (7/8), 997–1016.
37. Kivimaki, M., Kalimo, R., (1994). "Contributors to satisfaction with management in
hospital wards". Journal of Nursing Management, 2 (5), 225–234.
38. Leiter, M.P., Harvie, P., Erizzell, C., (1998). "The correspondence of patient satisfaction
and nurse burnout". Social Sciences Medicine, 47 (10), 1611–1617.
39. Locke, E.A., (1976). "The nature and causes of job satisfaction. In: Dunnette, M.D. (Ed.),
Handbook of Industrial and Organizational Psychology". Rand McNally, Chicago, Illinois,
1297–1349.
40. Liu, J., Siu, O., Shi, K., (2010). "Transformational leadership and employee well-being:
the mediating role of trust in the leader and self-efficacy". Applied Psychology, 59 (3), 454–
479.
41. Lee, Y.-K., Kim, Y., Lee, K., and et al., (2012). "The impact of CSR on relationship
quality and relationship outcomes: Aperspective of service employees". International
Journal of Hospitality Management, 31: 745– 756
42. Luo, X., Bhattacharya, C., (2006). "Corporate social responsibility, customer satisfaction,
and market value". Journal of Marketing, 70(4), 1–18.
43. Lau H.C. & Idris, M.A. (2005). "Soft foundations of the critical success factors on TQM
implementation in Malaysia". TQM Magazine, 13, 52-4515

1392  زمستان- 20  شماره-فصلنامه مدیریت کسبوکار

96

44. Moorman, C., Zaltman, G., Deshpande, R., (1992). "Relationships between providers and
users of market research: the dynamics of trust within and between organizations". Journal of
Marketing Research, 29(3), 314–328
45. Moliner, M.A, Sanchez, J., Rodriguez, R.M., Callaria, L., (2007). "Perceived relationship
quality and post-purchase perceived value: an integrative framework". European Journal of
Marketing, 41 (11/12), 1392–1421.
46. Morgan, R.M., Hunt, S.D., (1994). "The commitment-trust theory of relationship
marketing". Journal of Marketing, 58 (3), 20–38.
47. McWilliams, A., Siegel, D., (2001). "Corporate social responsibility: a theory of the firm
perspective". Academy of Management Review, 26 (1), 117–127
48. Mathieu, J.E., Zajac, D.M., (1990). "A review and meta-analysis of the antecedents,
correlates, and consequences of organizational commitment". Psychological Bulletin.
49. Morgan, R.M., Hunt, S.D., (1994). "The commitment-trust theory of relationship
marketing". Journal of Marketing, 58 (3), 20–38.
50. Murray, K.B., Vogel, C.M., (1997). "Using a hierarchy of effects approach to gauge the
effectiveness of CSR to generate goodwill towards the firm: financial versus".
51. OECD (2006). "The role of knowledge intensive activities (KISA) in innnovation. Paris:
OECD".
52. Sen, S., Bhattacharya, C.B., (2001). "Does doing good always lead to doing better?
Consumer reactions to corporate social responsibility". Journal of Marketing Research, 38
(2), 225–243.
53. Tett, R.P., Meyer, J.P., (1993). "Job satisfaction, organizational commitment, turnover
intention and turnover: path analyses based on meta-analytic findings". Personnel
Psychology, 46 (2), 259–294.
54. Turker, D., (2009). "How corporate social responsibility influences organizational
commitment". Journal of Business Ethics, 89 (2), 189–204.
55. Tsai, W., Hsu, J., Chen, C., Lin, W., Chen, S., (2010). "An integrated approach for
selecting corporate social responsibility programs and costs evaluation in the international
tourist hotel". International Journal of Hospitality Management, 29 (3), 385–396.
56. Turban, D.B., Greening, D.W., (1997). "Corporate social performance and organizational
attractiveness to prospective employees". Academy of Management Journal, 40(3), 658–
672
57. Tett, R.P., Meyer, J.P., (1993). "Job satisfaction, organizational commitment, turnover
intention and turnover: path analyses based on meta-analytic findings". Personnel
Psychology, 46 (2), 259–294
58. Vitell, S.J., Davis, D.L., (1990). "The relationship between ethics and job satisfaction: an
empirical investigation". Journal of Business Ethics, 9(6), 489–494.
59. Takala, T. and Pallab, P. (2000). "Individual, Collective and Social Responsibility of the
Firm", Business.
60. Vitaliano, D.F., (2010). "Corporate social responsibility and labor turnover". Corporate
Governance, 10 (5), 563–573.
61. Yurchisin, J., Park, J., (2010). "Effects of retail store image attractiveness and
selfevaluated job performance on employee retention". Journal of Business and Psychology,
25 (3), 441–450.

