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چكیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش تعدیل کنندگی هویت اجتماعی در روابط بین درک مسئولیت اجتماعی و
نگرش شغلی می باشد که مدل تحقیق از متغیرهای چون هویت اجتماعی ،درک مسئولیت اجتماعی ،نگرش شغلی
(رضایت شغلی و تعهد سازمانی) شکل گرفته است .تمامی حسابداران با تحصیالت و با تجربه مرتبط با حسابداری در
تمام ادارات ،واحدها و بخشهای مختلف مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری جامعه آماری پژوهش بوده که از
بین آنها ،تعداد  691نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده است .از نظر هدف ،روش تحقیق کاربردی و برحسب
روش تحقیق؛ توصیفی -همبستگی بوده که با استفاده از ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری شده است.
برای بررسی متغیرها با توجه به حد وسط مقیاس اندازه گیری از آزمون  tیک نمونه و برای بررسی تفاوت بین سه
گروه یا بیشتر برای متغیر ها از آنالیز واریانس یک طرفه ( )ANOVAو همچنین برای مقایسه زوجی بین میانگین
گروه ها آزمون زوجی شفه و از رگرسیون سلسله مراتبی چند گانه برای بررسی فرض نقش تعدیلگری متغیر هویت
اجتماعی استفاده شده و داده ها با استفاده از نرم افزار  spss18تجزیه و تحلیل گردید؛ نتایج پژوهش نشان می دهد
که درک مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری بر رو ی رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد .همچنین رابطه بین درک
مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری و تعهد سازمانی نیز به تایید رسیده است.
واژههای کلیدی :درک مسئولیت اجتماعی ،نگرش شغلی ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ،هویت اجتماعی.

 -6دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران Alifarri.malihe@gmail.com
 -2دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) h-vakilifard@srbiau.ac.ir

 -3دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،ایران
 -4استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
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 -1مقدمه
امروزه سازمانها عالوه بر انجام وظایف سنتی خود
به انجام فعالیتهای دیگری نیز مکلف شدهاند ،که
هدف این فعالیتها ،پاسخگویی به انتظارات جامعه
است و از آن به عنوان مسؤولیت اجتماعی سازمان یاد
میشود .در این دوران ،مدیریت مؤثر ،مدیریتی است
که از محدوده اندیشه سازمان خود را رها ساخته و به
جامعه و محیطهای وسیعتری می اندیشد ،چرا که نه
سازمانها میتوانند خود را از جامعه جدا کنند و نه
جامعه میتواند بدون سازمانها تداوم یابد (کارنامی،
 .)6331همواره تالش بر این بوده که منافع در
سازمانها بهگونهای بهبود یابد که افراد جامعه ،بیش
از هزینهای که پرداخت کردهاند از سازمانها سود
ببرند و به تعبیری سازمانها عالوه بر سود آفرینی،
ارزشآفرینی هم داشته باشند .در حقیقت سازمانها
به منظور حفظ مشروعیت کامل و بقای خود باید
قبول کنند که نقش و وظیفهای عمومی و اجتماعی
دارند.
6
نظریه هویت اجتماعی  ،از جمله نظریههایی است
که بین فعالیتهای اجتماعی سازمانها و گرایشات
کاری کارکنان ارتباط ایجاد میکند (هوستون و
جاسپارز .)6934 ،اعضای فعال در سازمانهای تجاری
میتوانند به عنوان یک طبقه اجتماعی در نظر گرفته
شوند .مطابق با نظریه هویت اجتماعی ،عضویت
سازمانی ممکن است به عنوان بعد مهمی از هویت
فردی قلمداد شود و بر توصیف کارکنان از خود در
ارتباط با سازمانی خاص تأثیر بگذارد (برامر و
همکاران .)2001 ،مطابق با این نظریه ،میتوان اظهار
کرد که اگر کارکنان به خاطر عضویت در سازمانی که
به مسؤولیتهای اجتماعی اهمیت میدهد ،احساس
غرور کنند ،گرایشات کاری آنها میتواند به گونهای
مثبت تحت تاثیر قرار گیرد .وجود این احساس از
اینجا ناشی میشود که برخالف تصور معمول ،فلسفه
وجودی سازمانها ،حتی مؤسسات اقتصادی ،نه تنها
سود بلکه تامین انتظارات ذینفعان اعم از داخل و
خارج سازمان میباشد (هندی2002 ،؛ دراکر.)2000 ،
زیرا از این طریق است که پایدار بودن سود نیز تامین
07

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 (کارول .)6919 ،بر
این اساس هنگامیکه موضوع مسؤولیت در زندگی
اجتماعی از جمله سازمانها مورد تحلیل قرار می-
گیرد ،نباید صرفاً حقوق صاحبانسهام و موسسان یا
حتی فقط رعایت چارچوبهای 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 برونی (ذینفعان
اجتماعی و غیر اجتماعی ،دولت و مشتریان) به
پایداری میانجامد و منافع پایدار ،ارتقاء تعهد و
مشارکت فعال ذینفعان از قابلیت پیشبینی برخوردار
میشود.
به عنوان یک بعد مهم نگرش شغلی ،تعهد
سازمانی ،2هویتی روانشناختی است که یک فرد
نسبت به سازمان متبوع خود احساس میکند
(آگونیس و گالواس .)2062 ،لذا در نمود عینی تعهد
سازمانی ،روابط کارکنان را با سازمان منعکس میکند
و بر تصمیم به ماندن اعضا در آن سازمان داللت دارد
(میر و آلن .)6991 ،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 .)2002 ،در
حقیقت میتوان پیوندی بین تعهد سازمانی و فعالیت-
های اجتماعی سازمان انتظار داشت که مستقیماً به
ارضاء نیازهای کارکنان میپردازد .با این حال هنوز
کامالً مشخص نیست که چگونه فعالیتهای اجتماعی
سازمان که مرتبط با دیگر ذینفعان است ،بر تعهد
سازمانی کارکنان تاثیر میگذارد .در این راستا،
مطالعات پیترسون و برامر و همکاران خاطر نشان می-
کند که اینگونه فعالیتها تأثیر مثبتی بر تعهد
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سازمانی میگذارند (پیترسون2004 ،؛ برامر و
همکاران.)2001 ،
به عنوان یک بعد مهم دیگر نگرش شغلی،
رضایتشغلى ،حوزهاى است که در آن دیدگاههاى
روانشناسی اجتماعى ،جامعه شناختى ،اقتصادى،
علوم سیاسى و تربیتى هر یک به سهم خود در آن
سخن گفتهاند .امروزه در هر کشورى ،هزاران هزار
شغل و حرفه وجود دارد که افراد به آن اشتغال داشته،
به زندگى خود ادامه مىدهند.آنچه همواره مورد توجه
روانشناسان و اندیشمندان علوم اجتماعى بوده
رضایتشغلى افراد و آثار این رضایت در روحیه آنها و
بازدهى کارشان مىباشد .اگر کسى به شغل خود
عالقهمند باشد ،خالقیت و استعداد وى در زمینه
کارىاش شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگى و
افسردگى نخواهد شد .به عکس ،اگر کسى از حرفهاش
راضى نباشد ،هم خودش دچار افسردگى و
سرخوردگى مىشود و هم کارش بىنتیجه خواهد بود.
در تجزیه و تحلیل انجام شده توسط هریسون و
همکاران دو فاکتور رضایت شغلی و تعهد سازمانی نه
تنها عوامل پیش بینی کننده رفتار کارکنان می
باشند ،بلکه از متغیرهای اندازه گیری نگرش کارکنان
می باشند (هریسون و همکاران .)2001 ،لذا ،این
پژوهش سعی دارد به این سوال پاسخ گوید که چگونه
هویت اجتماعی روابط بین درک مسئولیت اجتماعی و
نگرش شغلی حسابداران را تعدیل می کند؟
 -2مبانی مروری بر پیشینه پژوهش
 -1-2مسئولیت اجتماعی شرکت ها
مسئولیت اجتماعی شرکت هاا ،از دهاه  6920در
ادبیات آکادمیک مورد بحث بوده و این مفهوم امروزه به
طور وسیعی در تحقیقات حسابداری و مادیریت ماورد
توجه می باشد .با مروری بر روناد تکامال مفااهیم آن
واضح است که یک جنبش از نگرش اخالقی -فلسافی
به یک نگرش مدیریتی تمرکز یافتاه اسات و باه طاور
خاص در یک دهه اخیر ،مبانی اخالقای در تصامیمات
مدیریتی رشاد یافتاه و پایاه هاای هنجااری را بارای
مسئولیت اجتماعی شرکتها فراهم کرده است .آماایشی

( )2002بر این بااور اسات کاه ایان تعریاف ،یکای از
عمومی ترین تعاریف مسئولیت اجتمااعی شارکت هاا
است که همسان با ادبیات اخیر آکادمیک در این مقوله
است .یک بخش اصلی مسئولیت اجتماعی شرکت هاا،
انگیزه های آماده سازی واحدهای تجاری برای پاسخ به
مشاروعیت انتظاارات ذینفعاان اسات (ترکار.)2009 ،
مسئولیت اجتماعی شرکت ها در تحقیقات مک کینلی
بااه دو مقولااه اشاااره دارد (مااک کیناای.6 :)2003 ،
مسائولیت باارای ایجااد ارزش در ابعاااد اقتصااادی،
اجتماااعی و محیطاای و  .2پاسااخگویی شاافاف بااه
تقاضاهای ذینفعان.
مسئولیت اجتماعی شرکتها ،یک مفهوم در حال
نمو و تکامل است که به عنوان روشی است که شرکت
ها دغدغه های اجتماعی ،محیطی و اقتصادی شان را
در ارزش ها ،فرهنگ ها ،تصمیمات ،استراتژی و
عملیات به گونه ای شفاف برای پاسخگوئی یکپارچه
نموده و در نتیجه ،رویه های بهتر برای شرکت ،ایجاد
رفاه و بهبود جامعه تدوین نمایند (ترکر.)2009 ،
لیندگرین و سوین بیان می دارد که مسئولیت
اجتماعی شرکتها یک منظومه مفهومی با واژه شناسی
متنوع و کامالً مرتبط است که به جامعه و محیط اشاره
دارد و با زبانی شفاف ،پاسخگو و پاینده با رویکرد
اخالق تجاری و چند بعدی ،پارامترهایی را درباره نقش
اجتماعی شرکت ها مورد توجه قرار می دهد .در واقع،
این بحث که شرکت ها به دامنه وسیعی از ذینفعان
فراسوی سهامداران مسئولیت دارند ،در مرکز ثقل
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها قرار دارد .مطالعات
محققان پیشین بیان میکند که مسئولیتهای
اجتماعی سازمان بر رفتار و نگرش کارکنان اثر مثبت
میگذارد (لیندگرین و سوین .)2060 ،بطوریکه
کارملی و همکاران بیان می کنند که انجام مسئولیت
های اجتماعی نسبت به عملکرد مالی و یا عملیاتی،
معیار قویتری در شناخت سازمان می باشند .هنگامی
که کارکنان حمایت سازمان را درک می کنند تعهد
سازمانی و رضایت شغلی آنها افزایش می یابد (کارملی
و همکاران.)2001 ،
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 -2-2رضایت شغلی
رضایت شغلى مجموعهاى از احساسات و
باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونى خود دارند.
رضایت شغلى یکى از عوامل مهم در موفقیت شغلى
است ،عاملى که موجب افزایش کارایى و نیز احساس
رضایت فردىمىگردد .رضایت شغلى یعنى دوست
داشتن شرایط والزامات یک شغل ،شرایطى که درآن
کارانجام مىگیرد و پاداشى که براى آن دریافت
مىشود .فیشر و هانا رضایت شغلی را عاملی روانی می
داند و آن را به صورت نوعی سازگاری عاطفی با شغل
و شرایط آن تعریف می کند .به این معنا که اگر شغل،
شرایط مطلوب را برای فرد فراهم کند ،فرد از آن
رضایت خواهد داشت ،اما اگر شغلی برای فرد ،رضایت
و لذت مطلوب را فراهم نکند ،فرد شروع به مذمت
شغل کرده و در صورت امکان شغل خود را ترک
خواهد کرد (رابینز .)6313 ،هاپاک ،رضایت شغلی را
مفهومی پیچیده و چند بعدی می داند و آن را با
عوامل روانی ،جسمانی و اجتماعی مرتبط کرده است.
به نظر او صرفاً وجود یک عامل موجب رضایت شغلی
فرد نخواهد شد .بلکه وجود ترکیبی از عوامل مختلف
موجب می شود که فرد در لحظه معینی از شغل خود
احساس رضایت کند .بنابراین فرضیه اول بصورت زیر
برای پژوهش زیر می تواند مطرح گردد:
فرضیه اصلی ( :)1درک مسئولیت اجتماعی واحدهای
تجاری بر روی رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد.
 -3-2تعهد سازمانی
به عناوان یاک بعاد مهام نگارش شاغلی ،تعهاد
سازمانی ،3هویتی روان شاناختی اسات کاه یاک فارد
نسبت به سازمان متبوع خود احساس میکند (ماودی
و همکارانش .)6932 ،تعهد سازمانی یک نگارش مهام
شغلی و سازمانی است کاه در طاول ساالهای گذشاته
موردعالقااه بساایاری از محققااان رشااته هااای رفتااار
سازمانی و روانشناسی خصوصااً روانشناسای اجتمااعی
بوده است .لذا در نمود عینای تعهاد ساازمانی ،رواباط
کارکنان را با سازمان منعکس میکند و بر تصامیم باه
ماندن اعضا در آن ساازمان داللات دارد (میار و آلان،
07

 .)6991افااراد بااا نیازهااا ،مهااارتهااا و انتظاااراتی وارد
سازمان میشوند و مایلند در محیطای کاار کنناد کاه
بتوانند از تواناییهایشان استفاده و نیازهایشان را ارضاء
کننااد .چنانچااه سااازمانهااا ایاان فرصااتهااا را باارای
کارکنانشان ایجاد کنند ،سطح تعهد ساازمانی افازایش
مییابد (وکوال و نیکوالئو.)2002 ،
در حقیقت میتوان پیوندی بین تعهد ساازمانی و
فعالیااتهااای اجتماااعی سااازمان انتظااار داشاات کااه
مسااتقیماً بااه ارضاااء نیازهااای کارکنااان ماایپااردازد
(پیترسون .)2004 ،مرور اجمالی بر ادبیات این حاوزه
نشان داده است که بین مسؤولیت اجتماعی سازمان و
تعهد سازمانی از بعد نظری ارتباط وجود دارد .لذا به -
نوعی ضروری است که نحاوه ارتبااط مساؤولیتهاای
اجتماعی سازمانها در قبال ذینفعان مختلف باا تعهاد
کارکنان در قبال وظایف کااری ،ارزیاابی گاردد تاا باا
توجه بیشتر به این مسؤولیتها ،هم موجبات رضاایت
جامعه را فاراهم سااخت و هام باا داشاتن کارکناانی
متعهد به اهداف واالی ساازمانی نایال شاد .مایناان و
همکاران نیز در پژوهش های خود دریافتناد کاه باین
مسئولیت هاای اجتمااعی ساازمان و تعهاد کارکناان
رابطه مثبت وجود دارد؛ زیرا مسئولیت های اجتمااعی
سازمان نه تنها منجر به فعالیت های کاری لذت بخش
می شاوند بلکاه احسااس غارور و افتخاار کارکناان را
افزایش می دهناد (مایناان و همکااران .)6999 ،پاس
می توان برای تحقیق حاضار ،فرضایه دوم را بصاورت
زیر بیان کرد:
فرضیه اصلی ( :)2درک مسئولیت اجتماعی واحدهای
تجاری بر روی تعهد سازمانی تاثیر معناداری دارد.
 -4-2هویت اجتماعی
هویت از اجزای واقعیتهای ذهنی است؛ که در
رابطه دیالکتیکی فرد با جامعه قرار داشته و در
فرآیندهای اجتماعیشدن شکل میگیرد و پس از به
ظهور رسیدن ،به حال خود باقی مانده و یا در برخی
موارد ،تغییر میکند و بر اساس روابط جدید از نو
شکل میگیرد .فرآیندهای تشکیلدهنده هویت
اجتماعی ،براساس ساختار اجتماعی تعیین میشوند.
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هویت نیز ،که متأثر از روابط اجتماعی نسبت به
ساختار اجتماعی ،واکنش نشان می دهد ،باعث تغییر
آن شده یا موجب حفظ و بقای آن میگردد .ساختار
اجتماعی می تواند موجب پیدایش انواع هویت
اجتماعی در افراد شده و به خوبی قابل تشخیص باشد؛
لذا به وضوح می توان ،هویت فرد آسیایی را از فرد
اروپایی تشخیص داد .تنوع هویتها فراورده های
اجتماعیای هستند که عناصری نسبتاً ثابت و پایدار
دارند (برگر و همکارانش .)6312 ،هویت اجتماعی
خصلت یا خصیصه همه انسانها به عنوان موجوداتی
اجتماعی است و بر درک افراد از خود استوار بوده و
ذاتی نیست؛ بلکه محصول توافق و عدم توافق میان
افراد است .آنچه یک گروه انسانی را هویت میبخشد،
شباهتی است که باعث تفاوت آنها از گروههای دیگر
میشود" .شباهت و تفاوت" ،معناهایی هستند که

افراد ،آنها را میسازند .فرهنگ جوامع بشری نیز،
فرآیند تفاوت و شباهت را عینیت میبخشد .بدین
ترتیب ،ابزارهای فرهنگی هویتساز هم به نوبه خود،
باعث شکلگیری مقولههای هویتی در بین جوامع
بشری میشوند .زبان ،مذهب ،پوشاک ،عالیق
زیباشناختی ،تفریحات و سرگرمی ،ورزش ،تغذیه و
غیره ،مواردی هستند که باعث شباهت درونگروهی و
تفاوت برونگروهی میشوند (جنکینز و ریچارد،
 .)6336لذا فرضیات زیر نیز در نظر گرفته می شود:
فرضیه اصلی ( :)3هویت اجتماعی تاثیر درک
مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری بر رضایت شغلی
را تعدیل می کند.
فرضیه اصلی ( :)4هویت اجتماعی تاثیر درک
مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری بر تعهد سازمانی
را تعدیل می کند.

نگرش شغلی
هویت اجتماعی
رضایت شغلی حسابداران
درك مسئولیت
اجتماعی سازمان

تعهد سازمانی حسابداران
هویت اجتماعی

شكل -1مدل مفهومی تحقیق

 -3روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر نوع و ماهیت مسأله و اهداف
تحقیق ،کاربردی می باشد .این تحقیق با توجه به
روش جمع آوری اطالعات توصیفی از نوع پیمایشی-
همبستگی می باشد .روش جمع آوری داده های این
پژوهش ،مرکب از کتابخانه ای و میدانی است.
همچنین از طریق مطالعات کتابخانه ای ادبیات مربوط
به موضوع تحقیق انجام شده و از ابزار پرسشنامه برای
جمع آوری داده ها در بین حسابداران استفاده شده
است .از نظر واحد سنجش متغیر ها ،از مقیاس یا

طیف لیکرت  1تایی برای اندازه گیری نگرش پاسخ
گویان استفاده شده است .برای گردآوری داده ها از
پرسشنامه استفاده شده که جهت طراحی پرسشنامه
مرتبط به بررسی درک مسئولیت های اجتماعی
سازمان از شاخص درک مسئولیت های اجتماعی
سازمان ارائه شده در تحقیقات گالواس و کلی و برای
متغیر رضایت شغلی از پرسشنامه پژوهش کامان و
همکاران استفاده شده است (گالواس و کلی2064 ،؛
کامان و همکاران .)6933 ،این پرسشنامه نیز دارای 3
عامل است که رضایت کارکنان را بر اساس طیف
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سنی زیر  22سال % 40/3 ،بین  21-32سال% 20/9 ،
بین  31-42سال % 9/1 ،بین  41-22سال و % 3/1
بیشتر از  21سال دارند.
پرسشنامه پژوهش پاس از چنادین باار اصاالح و
بازنگری ،در اختیار متخصصین این حوزه قرار گرفت و
بدین وسیله روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ماورد
تأیید قرار گرفت .برای تعیین میزان پایایی پرسشانامه
از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .اگر ضاریب
آلفا بیشتر از  ./1باشد ،پرسشنامه از پایایی قابل قبولی
برخااوردار اساات .جاادول  -2آلفااای کرونباااخ کاال
پرسشنامه و متغیرهای پرسشنامه را نشان داده است.
از آن جایی که مقدار آلفای کرونباخ کال پرسشانامه
( )0/319و متغیرها بزرگتر از  ./1است ،لاذا آزماون از
پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.

لیکرت از گزینه کامالً مخالف تا کامالً موافق اندازه
گیری می کند .برای بررسی متغیر تعهد سازمانی ،نیز
از پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش الن و میر که
دارای  3عامل است استفاده شده است (آلن و میر،
 .)6990در ارتباط با سواالت هویت اجتماعی نیز از
پرسشنامه  20ماده ای هویت اجتماعی تحقیق صفاری
نیا و روشن ( )6390استفاده شده است .جامعه آماری
پژوهش ،شامل تمامی حسابداران با تحصیالت و یا
تجربه مرتبط با حسابداری در تمام ادارات ،واحدها و
بخشهای مختلف مشمول قانون مدیریت خدمات
کشوری بوده است از انجا که تعداد آنها بیشمار بود،
لذا با استفاده از فرمول کوکران در جامعه نامحدود
( 620نمونه) که  691حسابدار به روش تصادفی
انتخاب شدند .از  691پرسشنامه جمع آوری شده،
 603نفر مرد و  93نفر زن ( %41/4زن و %22/1
مرد) ،که از بین افراد پاسخ دهنده ؛  % 22/2در گروه

جدول  -1مشخصات دموگرافیک
متغیر دموگرافیک درصد

درصد

-

1472

حسابداری

6374

مدیریت

رشته تحصیلی

 176اقتصاد و سایر

372

کاردانی

4279

کارشناسی

3973
23

 1تا  60سال

6179

 66 6473تا  62سال

2074

6373

4174

زن

2271

مرد

 3171کارشناسی ارشد

زیر  2سال

 61 371تا  20سال

-

متغیر دموگرافیک درصد

-

سابقه خدمت

 26سال به
باال

میزان تحصیالت

متغیر
دموگرافیک

 2272زیر  22سال

6272

دکتری

 32-21 4073سال

مدیر مالی

 42-31 2079سال

حسابرس

 22-41سال

4273

حسابدار

6974

دانشجو

971
رده شغلی
371

 21سال به
باال
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جنسیت

متغیر

شماره سواالت پرسشنامه

تعداد سوال

آلفای کرونباخ

درک مسئولیت اجتماعی ()PCSR

6-63

63

0/321

رضایت شغلی ()JS

64-61

3

0/111

تعهد سازمانی ()OC

61 -24

3

0/963

هویت اجتماعی ()SI

22-44

20

0/112

کل پرسشنامه

-

44
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در این پژوهش برای بررسی متغیرها با توجه به
حد وسط مقیاس اندازه گیری از آزمون  tیک نمونه و
برای بررسی تفاوت بین سه گروه یا بیشتر برای متغیر
ها از آنالیز واریانس یک طرفه ( )ANOVAو همچنین
از رگرسیون سلسله مراتبی چند گانه برای بررسی
فرض نقش تعدیلگری متغیر هویت اجتماعی استفاده
شده و داده ها با استفاده از نرم افزار  spss18تجزیه و
تحلیل گردیده است .یک تکنیک تحلیل چند متغیری
بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند
متغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی است
که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعهای از معادالت
رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد.
مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد جامع برای
آزمون فرضیه هایی درباره روابط متغیرهای مشاهده
شده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری
کوواریانس ،مدل یابی علّی وگاه نیز لیزرل نامیده شده

است اما اصطالح غالب در این روزها ،مدل یابی معادله
ساختاری یا به گونه خالصه  SEMاست.
 -4یافته های پژوهش
 -1-4مقایسه متغیر های پژوهش با حدد وسد
مقیاس اندازه گیری
آزمون  tیک نمونه برای مقایسه میانگین مشاهده
شده متغیرهای پاژوهش باا میاانگین نظاری مقیااس
اندازه گیری نشان داده اسات کاه باا توجاه باه ساطح
معناداری کوچکتر از  ، 0/02میاانگین هماه متغیرهاا
به صورت معنادار متفاوت از میانگین نظری است و باا
توجه به میانگینهای برآورد شاده متغیرهاا مایتاوان
نتیجااه گرفاات میااانگین متغیرهااای درک مساائولیت
اجتماااعی واحاادهای تجاااری ،رضااایت شااغلی ،تعهااد
سازمانی و هویت اجتماعی بزرگتر از  4باوده پاس باه
صورت معنادار بیشتر از حد متوسط میباشد.

جدول  -3آزمون  tیک نمونه برای متغیرهای پژوهش
متغیر

مقایسه میانگین مشاهده شده با مقدار ثابت 4
میانگین برآورد شده

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری تفاوت میانگین

درک مسئولیت اجتماعی ()PCSR

1/6143

41/632

692

0/00

2/61422

رضایت شغلی ()JS

2/2320

61/921

692

0/00

6/23203

تعهد سازمانی ()OC

4/9232

3/329

692

0/00

0/92341

هویت اجتماعی ()SI

2/0923

22/124

692

0/00

6/09232

 -2-4مدل اصلی
الزم اسات قباال از وارد شاادن باه مرحلااه آزمااون
فرضیات ابتدا از صاحت مادل انادازهگیاری اطمیناان
حاصل شود .در این پژوهش تحلیل عاملی تاییادی باا
استفاده از تحلیل مسایر ،بارای آزماون معنااداری در
مورد عامل ها صورت گرفته است .ایان تحلیال توساط
مدل معادالت ساختاری و با استفاده از نرمافزار آمااری
 LISRELانجام شده است.
 -3-4بررسی مدل های اندازه گیری بده همدراه

بین متغیر مشاهده شده و متغیر مکنون ،خطای اندازه
گیری متغیر مشاهده شده ،همراه آزمون معناداری آن
بر پایه آماره  tو نیز مقدار  R2یعنی ضاریب تعیاین یاا
نسبت واریانس تبیین شده باه وسایله متغیار مکناون
است .از طرفی بر اسااس ضارایب اساتاندارد (بارهاای
عاملی) ،شاخصی کاه بیشاترین باار عااملی را داشاته
باشد ،در اندازه گیری متغیار مربوطاه ساهم بیشاتری
دارد و شاخصی که ضرایب کوچکتاری داشاته باشاد
سهم کمتری رو در انادازه گیاری ساازه مربوطاه ایفاا
میکند.

آماره  ،tضریب استاندارد و مقدار خطا
به تعداد متغیر های مشاهده شاده معادلاه انادازه
گیری ارائه می شود .هر معادله شاامل ضاریب مسایر
مجله حسابداري مديريت  /شماره سيوچهارم
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جدول  -4بررسی ضرایب و مقدار  tبرای شاخصهای
پژوهش
-

آیتم ضریب آماره ضریب
تعیین
ها استاندارد
t

خطا

Q1

0/10

3/29

0/016 0/31

Q2

0/20

1/92

0/600 0/22

Q3

0/41

1/32

0/093 0/22

Q4

0/26

1/60

0/090 0/21

Q5

0/24

1/21

0/092 0/30

Q6

درک مسئولیت
اجتماعی واحدهای Q7
تجاری)(PCSR
Q8

0/26

1/00

0/010 0/21

0/16

3/11

0/022 0/31

0/21

1/92

0/022 0/32

Q9

0/23

3/02

0/012 0/33
0/091 0/61

Q10

0/40

2/30

Q11

0/16

0/011 0/20 60/41

Q12

0/41

1/64

0/031 0/26

Q13

0/44

2/90

0/013 0/69

Q14

0/14

-

0/22

-

رضایت شغلی)Q15 (JS

0/46

2/66

0/61

0/64

Q16

0/19

2/91

0/13

0/20

Q17

0/11

-

0/10

-

Q18

0/10

0/49 62/10

0/60

Q19

0/11

0/23 66/22

0/62

تعهد سازمانی

Q20

0/10

3/12

0/31

0/63

)(OC

Q21

0/30

0/14 66/94

0/63

Q22

0/10

9/02

0/31

0/63

Q23

0/14

0/22 66/21

0/63

Q24

0/93

0/31 64/31

0/62

 %99معنادار است .با توجه باه نتاایج مادلهای انادازه
گیری همگی گویه ها دارای آماره  tبزرگتار از مقادار
 91/6می باشد و همچنین مقدار ضریب تعیاین آنهاا
مناسب بوده پس هیچ کدام از گویه ها از مادل حاذف
نمی شوند پس کار را با همه گویه ها (ساواالت) اداماه
داده و به بررسی مدل پرداخته می شود .از طرفی بار
اساس ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) ،شاخصی کاه
بیشترین بار عاملی را داشاته باشاد ،در انادازه گیاری
متغیاار مربوطااه سااهم بیشااتری دارد و شاخصاای کااه
ضرایب کوچک تری داشته باشاد ساهم کمتاری رو در
اندازه گیری سازه مربوطه ایفا میکند.
شکل -2مدل در حالت اعداد معنااداری ()t-value
را نشان می دهد .اعداد موجاود بار روی مسایرها نیاز
نشانگر مقدار  t-valueبرای هر مسیر می باشاد .اگار
این مقدار معنی دار نباشد در خروجای نارم افازار باه
صورت قرمز رنگ نشان داده می شود .در ایان تحلیال
مقدار آماره  tبرای کلیه مسیر ها بزرگتر از  6/91باوده
و در نتیجه معنادار می باشد.
شکل  3مدل کلی را در حالت تخماین اساتاندارد
نشان می دهد .فقط در حالت تخمین استاندارد امکاان
مقایسه بین متغیر های مشاهده شاده تبیاین کنناده
متغیر مکناون وجاود دارد و همچناین باا عنایات باه
ضرایب استاندارد می توان گفت متغیر درک مسئولیت
اجتماعی واحدهای تجاری به ترتیب بیشترین تااثیر را
بر روی متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد.

در روش شناسی مدل معادالت ساختاری ،ابتدا به
ساکن الزم است تاا روایای ساازه ماورد مطالعاه قارار
گرفته تا مشخص شود گویههاای انتخااب شاده بارای
اندازه گیری متغیرهای ماورد نظار خاود از دقات الزم
برخوردار هستند .به این شکل کاه ضاریب مسایر هار
گویه با متغیر خود دارای مقدار  tباالتر از  6/91باشاد.
در این صورت این گویه از دقت الزم برای اندازه گیری
آن سازه یا متغیر مکنون برخوردار اسات؛ بادین ساان
اگر مقدار قدرمطلق آماره  tبزرگ تر از  6/91گردد ،در
سطح اطمینان  %92و در صاورتی کاه مقادار آمااره t
بیشتر از  2/23گردد ،ضریب مسیر در سطح اطمیناان
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شكل  -2مدل در حالت اعداد معناداری ()t-value

شكل  -3مدل در حالت ضرایب استاندارد
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 -4-4تایید مدل

 -5-4آزمون فرضیههای پژوهش

باه
همانطور که مشااهده مای نماییاد مقادار
درجه آزادی برابر  6/99و کوچکتر از  3است که مقدار
مناسبی است .پایین بودن میزان ایان شااخص نشاان
دهنده تفااوت کام میاان مادل مفهاومی پاژوهش باا
داده های مشاهده شده تحقیق است .همچناین مقادار
 RMSEAبرابر  0/016و کوچکتر از مقادار  0/03مای
باشد عاالوه بار  ،هرچاه میازان شااخص RMSEA
کمتر باشد ،مدل از برازش مناسب تری برخوردار است
و شاخصهای ) (NNFI – IFI – CFIبزرگتر از مقادار
 9/0است و شاخص  GFIبزرگتر از مقادار  0/3اسات.
پس مدل برازش مطلوبی را نشاان داده و ماورد تاییاد
می باشد.

پس از بررسی و تایید مدل اصلی ،فرضیههای
مدل پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتهاند و هر یک از
فرضیات مربوط به هر سؤال آزمون میشوند.
فرضیه اصلی ( :)1درک مسئولیت اجتماعی واحدهای
تجاری بر روی رضایت شغلی تاثیر دارد.
مطابق جدول  -1مقدار قدرمطلق آماره  tبرابر
 3/21و بزرگتر از مقدار  6/91است ،بطوریکه در سطح
اطمینان  % 92درک مسئولیت اجتماعی واحدهای
تجاری بر روی رضایت شغلی تاثیر معنیداری دارد و
مقدار تاثیر برابر  0/33و مثبت (مستقیم) است ،یعنی
با افزایش سطح درک مسئولیت اجتماعی واحدهای
تجاری ،میزان رضایت شغلی نیز افزایش می یابد.
فرضیه اصلی ( :)2درک مسئولیت اجتماعی واحدهای
تجاری بر روی تعهد سازمانی تاثیر دارد.
با توجه به جدول  1مقدار قدر مطلق آماره  tبرابر
 3/22که بزرگتر از  6/91است ،یعنی در سطح
اطمینان  % 92درک مسئولیت اجتماعی واحدهای
تجاری بر روی تعهد سازمانی تاثیر معنیداری دارد و
مقدار تاثیر برابر  0/29و مثبت (مستقیم) است ،یعنی
با افزایش سطح درک مسئولیت اجتماعی واحدهای
تجاری ،میزان تعهد سازمانی نیز افزایش می یابد.
فرضددیه اصددلی ( :)3هویاات اجتماااعی تاااثیر درک
مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری بر رضایت شغلی
را تعدیل می کند.
برای بررسی نقش تعدیلگری هویات اجتمااعی در
رابطه بین درک مسئولیت اجتماعی واحدهای تجااری
و رضااایت شااغلی از تحلیاال رگرساایون چندگانااه بااا
رویکرد سلسله مراتبی طی سه گام متوالی صورت مای
گیرد .در گام سوم حاصلضرب متغیار درک مسائولیت
اجتماعی واحدهای تجاری و هویات اجتمااعی را وارد
مدل می شود .در صورتی کاه رابطاه متقابال ایان دو
متغیر معنادار باشاد رابطاه تعادیلگری متغیار هویات
اجتماعی نتیجه گرفته میشود.

جدول  -5بررسی شاخص های برازندگی
شاخص ها

مقادیر شاخص ها مقادیر

مجذور کای

434/66

AGFI

0/19

درجه آزادی

243

NFI

0/33

مجذور کای به درجه آزادی

6/99

NNFI

0/92

RMSEA

0/016

IFI

0/93

GFI

0/33

CFI

0/93

با توجه به جدول  1نشان می دهد ضریب تعیاین
برای متغیر رضایت شغلی مقدار  0/66باراورد شاده و
نشان می دهد کاه متغیار درک مسائولیت اجتمااعی
واحدهای تجاری تنها  %66از تغییرات رضاایت شاغلی
را توضیح دهند .همچنین میتوان گفت کاه تنهاا %3
از تغییرات تعهد سازمانی توسط متغیر درک مسئولیت
اجتماعی واحدهای تجاری تبیین می شود.
جدول  -6خالصه ضرایب استاندارد،ضرایب تعیین،
آماره  tو نتیجه
مسیر ها

ضریب آماره ضریب
استاندارد

t

تعیین

نتیجه

درک مسئولیت اجتماعی واحدهای
تجاری ← رضایت شغلی

0/33

 0/66 3/21تایید

درک مسئولیت اجتماعی واحدهای
تجاری ← تعهد سازمانی

0/29

 0/03 3/22تایید
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جدول  -7خالصه مدل
آماره های تغییر

ANOVA

سطح
معناداری

F

سطح

درجه

درجه

معناداری

آزادی

آزادی

 Fتغییر

2

1

تغییر

F

خطای

ضریب

ضریب

استاندارد

تعیین

ضریب

تعیین

برای

تعدیل

تعیین

تغییر

برآورد

شده

R

مدل

0/004

3/320

0/004

694

6

3/320

0/046

6/26362

0/031

0/046

0/203

6

0/000

69/236

0/000

693

6

29/001

0/622

6/63402

0/623

0/611

0/403

2

0/000

63/649

0/343

692

6

0/902

0/004

6/63433

0/621

0/610

0/463

3

F

مقدار  91/6و سطح معناداری بزرگتار از  0/02اسات،
یعنی در سطح اطمینان  %92هویات اجتمااعی تااثیر
درک مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری بر رضاایت
شغلی را تعدیل نمی کند.

در گام سوم با توجه به سطع معناداری آزماون
برای تغییرات ضریب تعیین ( )0/343و مقدار آمااره t
( )-0/926و سطح معناداری اثار متقابال باین متغیار
درک مسئولیت اجتماعی واحادهای تجااری و هویات
اجتماعی چون مقدار قادر مطلاق آمااره  tکاوچکتر از

جدول  -8ضرایب رگرسیونی
آماره های همخطی
VIF

تلرانس

سطح
معناداری

ضرایب
استاندارد

T

Beta

ضرایب غیر استاندارد

مدل

خطای استاندارد

B

0/031

2/232

)(Constant

0/632

0/330

PCSR_C

2/232

)(Constant
PCSR_C

-

-

0/000

14/423

-

6/000

6/000

0/004

2/390

0/203.

-

-

0/000

13/923

-

0/036

6/022

0/911

0/023

2/263

0/643

0/622

0/211

6/022

0/911

0/000

2/331

0/323

0/614

0/334

SI_C

-

-

0/000

13/610

-

0/032

2/293

)(Constant

6/661

0/392

0/011

6/349

0/623

0/630

0/246

PCSR_C

6/023

0/912

0/000

2/432

0/312

0/614

0/393

SI_C

6/096

0/961

0/343

-0/926

-0/012

0/213

-0/226

PCSR×SI

6

2

3

a.متغیر وابسته :رضایت شغلی

فرضددیه اصددلی ( :)4هویاات اجتماااعی تاااثیر درک
مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری بر تعهد سازمانی
را تعدیل می کند.
برای بررسی نقش تعدیلگری هویت اجتمااعی در
رابطه بین درک مسئولیت اجتماعی واحدهای تجااری
و تعهااد سااازمانی از تحلیاال رگرساایون چندگانااه بااا
رویکرد سلسله مراتبی طی سه گام متوالی صورت مای

گیرد .در گام سوم حاصلضرب متغیار درک مسائولیت
اجتماعی واحدهای تجاری و هویات اجتمااعی را وارد
مدل می شود .در صورتی کاه رابطاه متقابال ایان دو
متغیر معنادار باشاد رابطاه تعادیلگری متغیار هویات
اجتماعی نتیجه گرفته میشود.
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جدول  -9خالصه مدل
آماره های تغییر

ANOVA

خطای

ضریب

استاندارد برای

تعیین

برآورد

تعدیل شده

0/006

60/423

0/006

694

6

60/423

0/026

6/43063

0/041

6 0/221 0/026

0/000

36/062

0/000

693

6

43/932

0/692

6/23026

0/232

2 0/493 0/243

0/000

20/219

0/312

692

6

0/021

0/000

6/23312

0/236

3 0/493 0/243

سطح
معناداری

سطح
معناداری F

F

تغییر

درجه

درجه

آزادی  2آزادی 1

ضریب
Fتغییر

تعیین
تغییر

در گام سوم با توجه به سطع معناداری آزماون
برای تغییرات ضریب تعیین ( )0/312و مقدار آمااره t
( )-0/616و سطح معناداری اثار متقابال باین متغیار
درک مسئولیت اجتماعی واحادهای تجااری و هویات
اجتماعی چاون مقادار قادرمطلق آمااره  tکاوچکتر از

ضریب
تعیین

مدل

R

مقدار  91/6و سطح معناداری بزرگتار از  0/02اسات،
یعنی در سطح اطمینان  %92هویات اجتمااعی تااثیر
درک مسئولیت اجتماعی واحدهای تجااری بار تعهاد
سازمانی را تعدیل نمی کند.

F

جدول  -11ضرایب رگرسیونی
آماره های همخطی
VIF

تلرانس

ضرایب
استاندارد

سطح
معناداری

T
Beta

ضرایب غیر استاندارد
خطای
استاندارد

مدل
B

-

-

0/000

43/691

-

0/602

4/923

)(Constant

6/000

6/000

0/006

3/233

0/221

0/622

0/202

PCSR_C

-

-

0/000

23/332

-

0/096

4/924

)(Constant

6/022

0/911

0/064

2/436

0/621

0/646

0/349

PCSR_C

6/022

0/911

0/000

1/999

0/444

0/632

6/291

SI_C

-

-

0/000

23/000

-

0/093

4/921

)(Constant

6/661

0/392

0/026

2/323

0/624

0/641

0/342

PCSR_C

6/023

0/912

0/000

1/913

0/444

0/631

6/299

SI_C

6/096

0/961

0/312

-0/616

-0/066

0/293

-0/043

PCSR×SI

6

2

4

.aمتغیر وابسته :تعهد سازمانی

 -5نتیجهگیری و بحث
از زمانی که ارتباط بین نقش های اجتماعی،
سیاسی ،محیطی ،اقتصادی در تجارت رو به افزایش
گذاشته است ،سازمانها با پویایی های جدیدی مواجه
شده اند .چالشی که سازمان ها با آن روبرو هستند این
است که آنها باید هم زمان به افزایش سودآوری و
پاسخگویی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس
77

مدیریت هم زمان این دو پیامد به ظاهر متناقض که
نیازمند توسعه استراتژی های کاربردی است و اثرات
مثبتی هم بر جامعه و هم بر سازمان دارد ،دست یازند.
پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در سطح سازمان و
تسهیل درک آن توسط کارمندان بخصوص
حسابداران ،از جمله سازوکارها و یا راهبردهای موثر
در این خصوص است .از طرفی نظریه هویت اجتماعی،
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از جمله نظریه هایی است که بین فعالیت های
اجتماعی سازمان ها و گرایشات کاری کارکنان ارتباط
ایجاد می کند .مطابق با این نظریه ،می توان اظهار
کرد که اگر کارکنان به خاطر عضویت در سازمانی که
به مسؤولیت های اجتماعی اهمیت می دهد ،احساس
غرور کنند ،گرایشات کاری و نگرش آنها می تواند به
گونه ای مثبت تحت تاثیر قرار گیرد .تعهد سازمانی و
رضایت شغلی دو بعد مهم نگرش شغلی محسوب می
شوند که چون افراد بر اساس الگوی شخصیتی خود
نیازها ،انتظارات ،انگیزه ها ،توقعات و اهداف خاصی
دارند ،می تواند از شخصی به شخص دیگر متفاوت
باشد.
با توجه به آنکه پژوهش حاضر عوامل حاصل از
ادبیات و پیشینه پژوهش را با آزمون های آماری مورد
تائید قرار داده است ،پس درک مسئولیتهای اجتماعی
واحدهای تجاری می تواند بر نگرش شغلی حسابداران
که شامل رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنها می شود،
تاثیرگذار باشد .نتایج پژوهش در فرضیه اول و دوم
نشان می دهد درک مسئولیت اجتماعی واحدهای
تجاری بر روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر
معناداری دارد ،یعنی با افزایش سطح درک مسئولیت
اجتماعی واحدهای تجاری ،میزان رضایت شغلی و
تعهد سازمانی حسابداران افزایش می یابد .نتایج
نتیجه بدست آمده از فرضیه اول با نتایج تحقیقات
زینر و همکاران ( ،)2066واری و نامبودیری (،)2062
گالواس و کلی ( ،)2064ادجنپو ( )2062و موذن،
حسن زاده و حق بیان ( )6393همخوانی دارد .نتیجه
بدست آمده از فرضیه دوم با نتایج تحقیقات میر و
همکاران ( ،)2002پیترسون ( ،)2004برامر،
میلینگتون و ریتون ( ،)2001وان ( ،)2060مارکوئیز،
تامسون و تایالسکا ( ،)2060بک و همکاران (،)2066
واری و نامبودیری ( ،)2062کاوانا و اسالتر (،)2062
سیل ( ،)2062ادجنپو ( )2062و موذن ،حسن زاده و
حق بیان ( )6393همخوانی دارد .این یافته ها ،نیاز
سازمان ها را به افزایش فعالیت ها و مسئولیت های
اجتماعی چندین برابر خواهد کرد ،زیرا توجه به این
جنبه از مسئولیت های سازمان منتج به قبول ارزش

ها و اهداف سازمان ،تمایل تالش برای سازمان ،دارا
بودن میل قوی برای پیوسته ماندن به سازمان و ایجاد
نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط آن خواهد
شد .بر اساس دیگر یافته های پژوهش هویت اجتماعی
حسابداران که مجموعهای از خصوصیات و مشخصات
اجتماعی ،فرهنگی ،روانی ،فلسفی ،زیستی و تاریخی
همسانی است که بر یگانگی یا همانندی آنها داللت
میکند و آنها را در یک ظرف زمانی و مکانی معین ،به
طور مشخص ،قابل قبول و آگاهانه ،از سایر گروهها
متمایز میسازد ،نمی تواند عامل تعدیل کنندگی اثر
درک مسئولیت های اجتماعی واحدهای تجاری بر
نگرش شغلی آنها شود.
با توجه به موارد مطرح شده پیشنهادات کاربردی
ذیل ارائه میگردد:

طبق نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می شود
در جهت تئوری سازی و مفهوم سازی مسئولیت
اجتماعی شرکت ها با در نظر گرفتن نقش سیاسی
جدید شرکت ها در جامعه بعنوان یک پارادایم جدید
نوظهور در توسعه و تبیین ویژگی های چارچوب و مدل
های مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت ها تالش
شود .همچنین سازمانها را در رعایت ،ارتقا و افشای
مسئولیت های اجتماعی خود جهت افزایش تعهد
سازمانی و رضایت شغلی حسابداران راهنمایی و
تشویق کرد .در این رابطه همچنین سازمان بورس
اوراق بهادار تهران ،سازمان حسابرسی و وزارت کار،
رفاه و تعاون اجتماعی می توانند از طریق تعدیل یا
تدوین مقررات جدید سعی در افزایش رعایت و افشای
مسئولیت های اجتماعی سازمان و افزایش تعهد
سازمانی پرسنل شوند .سازمان بورس اوراق بهادار
تهران ،سازمان حسابرسی و وزارت کار ،رفاه و تعاون
اجتماعی می توانند از طریق تعدیل یا تدوین مقررات
جدید سعی در افزایش رعایت و افشای مسئولیتهای
اجتماعی سازمان و افزایش رضایت شغلی پرسنل
شوند .همچنین به محققان آتی پیشنهاد می گردد در
تحقیقات و پژوهش های خود در خصوص ارتباط
مثبت بین تالش های مسئولیت اجتماعی شرکت ها و
عملکرد مالی به عنوان یک پارادایم جدید در مطالعات
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