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Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of social responsibility on organizational
commitment of companies in 2019. The statistical population in this study includes the employees of
brokerage companies of Tehran Stock Exchange in 2019. 370 people were selected using Cochran's
formula method. In this study, social responsibility dimensions (social, environmental, economic) were
considered as independent variables and the organizational commitment as the dependent variable. The
present research is an empirical descriptive survey research. In this study, library method was used to
collect data and information. All hypotheses have been analysed at the significant level of "p <0.01".
SPSS software version 20 has been used for all statistical operations. The results showed that the social,
environmental and economic dimensions of social responsibility affect the organizational commitment
of companies.
Keywords: Social responsibility, Organizational commitment of companies, Tehran Stock Exchange.
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چکيده
 جامعه آماری در این تحقیق شامل کارکنان شرکتهای. می باشد1398 هدف این تحقیق بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها در سال
 مسئولیت، در این تحقیق. نفر انتخاب شدند370  با استفاده از روش فرمول کوکران تعداد. می باشند1398 کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران در سال
 تحقیق حاضر در زمرة تحقیقات کاربردی. بُعد اقتصادی) متغیرهای مستقل و تعهد سازمانی متغیر وابسته در نظر گرفته شد، بُعد محیطی،اجتماعی (بُعد اجتماعی
 کلیه. از روش کتابخانهای استفاده شد، در این پژوهش برای جمع آوری دادهها و اطالعات. تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی میباشد،قرار دارد و از نظر روش
. استفاده شده است20 " نسخهspss" " مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتهاند و جهت کلیه عملیات آماری از نرم افزارp<0.01" فرضیات درسطح معنی داری
. بُعد محیطی و ُبعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها تأثیرگذار است،نتایج تحقیق نشان داد بُعد اجتماعی
. بورس اوراق بهادار تهران، تعهد سازمانی شرکتها، مسئولیت اجتماعی:واژگان کليدی
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 .1مقدمه و بيان مسئله
شرکتها اصوال برای ترغیب سهامداران اقدام به گزارش اثرات اجتماعی ،محیطی و مسئولیت اجتماعی می کنند.
گزارشگری می تواند منجر به بهبود توانایی شرکت در یکپارچه سازی شاخص های مسئولیت اجتماعی و پایندگی با کسب
و کارشان و فرایند تصمیم گیری ،شناسایی ریسک و فرصت ها می شود .گزارشگری شاخص های مسئولیت اجتماعی و
پایندگی بعنوان ابزاری جهت تغییر درک بیرونی و تحریک سهامداران داخلی و خارجی در شرکت عمل می کند.
گزارشگری صادقانه ،مربوط و کامل شاخص های مسئولیت اجتماعی و پایندگی منجر به افزایش انگیزه کارکنان ،بهبود
شهرت یا نام تجاری شرکت ،افزایش اعتبار و ایجاد مزیت رقابتی بلندمدت می شود .همچنین گزارشگری تحت وب
شاخص های مسئولیت اجتماعی و پایندگی فرصتهای انعطاف پذیری را جهت ارائه اطالعات و واکنش متقابل سهامداران
فراهم کرده و ارتباط پذیری متنوعی را پی ریزی می کند (ادلمن  .)2008 ،مسئولیت اجتماعی شرکتها ،یک مفهوم در حال
نمو و تکامل است که به عنوان روشی درک میگردد که شرکتها دغدغههای اجتماعی ،محیطی و اقتصادی شان را در
ارزشها ،فرهنگها ،تصمیمات ،استراتژی و عملیات به گونهای شفاف برای پاسخگوئی یکپارچه نمایند و در نتیجه ،رویههای
بهتر برای شرکت ،ایجاد رفاه و بهبود جامعه تدوین نمایند (ترکر  .)2009 ،نایت ( )2017بیان میدارد که مسئولیت اجتماعی
شرکتها یک چتر مفهومی با واژهشناسی 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 شرکتها مورد توجه قرار
میدهد .در واقع ،این بحث که شرکتها به دامنه وسیعی از ذینفعان فراسوی سهامداران مسئولیت دارند ،در مرکز ثقل مفهوم
مسئولیت اجتماعی شرکتها قرار دارد .از طرفی؛ توجه به موضوع اعتماد و تعهد سازمانی به دو دلیل اهمیت دارد اول اینکه
افزایش اعتماد و ایجاد و تقویت تعهد کارکنان آثار مهم و قابل توجهی در سازمانها دارد که مهمترین آنها همگام شدن
کارکنان با اهداف سازمانی و افزایش بهره وری و بهبود عملکرد می باشد و دلیل دوم فقدان و تضعیف تعهد سازمانی
کارکنان آثار نامطلوب و زیانباری برای سازمانها دارد ،که می توان به غیبت ،تاخیر ،کم کاری و مهمترین آن ترک سازمان
اشاره کرد و با توجه به اینکه سیاست ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی نقش تعیین کننده ای در ایجاد و تقویت تعهد
سازمانی کارکنان در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران دارد به نظر میرسد بررسی این موضوع ابزار هایی را برای
افزایش کارامدی این شرکتها ایجاد نماید.
مسئولیت اجتماعی شرکت ماهیتی است که شرکتها باید نه فقط در مقابل سهامدارانشان پاسخگو و مسئول باشند بلکه
همچنین باید در مقابل سایر ذینفعان از جمله اعتباردهندگان  ،خرده فروشان از همه مهمتر مشتریانشان نیز مسئول باشند
(بازین .)2014 1،اهمیت مسئولیت اجتماعی تأکید می کند که هر شرکت نه تنها باید پیرو قوانین باشد بلکه مهمتر از آن
باید این انگیزه را در خود ایجاد کند تا به مسئولیت اجتماعی عمل کنند .با توجه به اینکه مسئولیت اجتماعی از غرب
سرچشمه می گیرد ولی ریشه عمیقی در تاریخ چین دارد و بطور زیادی از طرف شرکتها و قانونگذاران پذیرفته شده است
(ژانگ .)2012 2،همچنین وود در سال  1991خاطرنشان کرد که مسئولیت اجتماعی شرکت اصول و قوانینی برای شرکتها
در رابطه با مسئولیت پذیری اجتماعی ارائه می دهد .سینگ و ناروال3در سال  2012مسئولیت اجتماعی را این چنین تشریح
کردند که شغل مدیران شرکتها بدلیل تغییرات و پیچیدگی های سریع محیط کسب و کار به چالش می افتد و سهامداران
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مدیران را مجاب می کنند تا فعالیتی در زمینه ایجاد مطلوبیت در شرکت انجام دهند و این فعالیت با توجه به مسئولیت
اجتماعی شرکت امکان پذیر خواهد بود .واژه مسئولیت اجتماعی شرکتها به ظهور یک جنبش اشاره دارد که به دنبال وارد
کردن فاکتورهای محیطی و اجتماعی در تصمیمات تجاری شرکت ها ،استراتژی تجاری و حسابداری با هدف افزایش
عملکرد اجتماعی و محیطی درکنار ابعاد اقتصادی است به گونه ای که برای واحد تجاری ،جامعه و محیط مفید و سودمند
باشد (مک کینلی .)2012،4اگرچه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها به طور وسیعی در تئوری و عمل بحث شده است،
اما هنوز یک تعریف مفهومی پذیرفته شده عام برای آن ارائه نشده است (ترکر.)2013 5،
از طرفی؛ یکی از نگرش های مهم افراد نسبت شغل که بر رفتار آنان در سازمان می تواند تأثیر داشته باشد و برای مدیران
سازمان ها مهم می باشد اعتماد و تعهد سازمانی می باشد .تعهد سازمانی عبارت است از حالتی که فرد سازمانی را که در
آن شاغل است معرف خود می داند (گرجی )1396 ،و اعتماد سازمانی را به عنوان انتظارات مثبتی که افراد ،بر پایه نقش
های سازمانی ،مناسبات ،تجربیات ،وابستگی های متقابل از نیات و رفتارهای مختلف اعضاء سازمان دارند ،تعریف می
کنند (دانایی فرد و همکاران .)1395 ،همچنین میشرا ( )2016اعتماد سازمانی را به عنوان تمایل یک طرف به آسیب پذیر
بودن در برابر طرف دیگر براساس این انتظار یا باور که طرف مقابل مطمئن ،باز و قابل اعتماد است ،تعریف می کند.
مسئولیت پذیری اجتماعی از جمله مهم ترین عناصر فلسفه وجودی سازمان ها شناخته شده است ،به نحوی که اهمیت دادن
به رعایت آن توسط سازمان ها ،نه تنها احتمال ارتقاء تعهد سازمانی را به همراه دارد ،بلکه رضایت ذینفعان خارج از سازمان
را برای مشروعیت بخشیدن به سازمان تقویت می کند .از عوامل مؤثری که هر سازمان در راستای تعهد سازمانی کارکنان
باید مد نظر قرار دهد ،مسئولیتپذیری اجتماعی و سرمایه اجتماعی است .در این بین ایجاد شبکهها و مجاری ارتباطی و
زمینه سازی بستری که منجر به افزایش مسئولیتپذیری کارکنان شود میتواند در افزایش تعهد سازمانی کارکنان مؤثر
واقع شود (اردالن و همکاران.)1394 ،
 .2پيشينه تحقيق
تانگ و فاسین )2017(6به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتهای خدماتی ویتنام پرداختند .نتایج تحقیق
آنان حاکی از آن بود که بعد اجتماعی ،بعد محیطی و بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها تأثیر گذار
است.
بارمر و همکارانش ) 2017(7دریافتند مسئولیت اجتماعی در شرکتها منجر به افزایش تعهد سازمانی در بین کارکنان می
شود.
لی ) 2018( 8به بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکتها و دقت پیش بینی سود پرداخت .گسترش اعتبار در
گزارشگری یکی از عوامل کلیدی در افشای داوطلبانه اطالعات می باشد .طبق تحلیالت انجام شده نتایج حاصل از آزمون
فرضیات حاکی از آن بود که ارتباط و همبستگی مثبت بین دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و مسئولیت اجتماعی
شرکتها وجود دارد .مدیران جهت افزایش کیفیت افشای مالی عملکرد مسئولیت اجتماعی را افزایش می دهند.
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بن لملی ) 2019(9به بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و کارایی سرمایه گذاری پرداخت و طی مطالعات خود در این
رابط ه دریافت مسئولیت اجتماعی در شرکت ها عدم کارایی در سرمایه گذاری را کاهش می دهد و درنتیجه موجب
افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود.
در ایران نیز ربیعی و غالمی ( )1395به بررسی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی پرداختد .در این راستا ،فرمانداری استان
قم به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب گردید که با مشارکت  80عضو در قالب نمونه آماری و استفاده از پرسش نامه
جهت جمع آوری داده ها انجام پذیرفت .پردازش حاصل از داده ها با استفاده از مدل رگرسیون حاکی از آن است که
نیازهای اقتصادی ،رعایت قوانین و مقررات عمومی ،رعایت اخالق کسب و کار و مسئولیت های بشردوستانه بر تعهد
سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری دارد ،این یافته بدان معناست که تأکید بر اهمیت مسؤولیت اجتماعی و رعایت آن از
سوی سازمان ها می تواند از کارکردی مثبت بر عملکرد سازمان ها برخوردار باشد به نحوی که به طور معناداری تعهد
سازمانی کارکنان را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
اردالن و همکاران ( )1395بررسی تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی پرداختند .نتایج
تحلیل الگویابی معادالت ساختاری ،برازندگی الگو را با دادهها ،مورد حمایت قرار دادند .نتایج الگویابی معادالت ساختاری
نشان داد که اثر مستقیم مسئولیتپذیری اجتماعی بر تعهد سازمانی ( )0/21در سطح  0/05مثبت و معنیدار است ،همچنین
اثر مستقیم سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی ( )0/59در سطح  0/001مثبت و معنیدار است .در نتیجه از عوامل مؤثری که
هر سازمان در راستای تعهد سازمانی کارکنان باید مد نظر قرار دهد ،مسئولیتپذیری اجتماعی و سرمایه اجتماعی است.
در این بین ایجاد شبکهها و مجاری ارتباطی و زمینه سازی بستری که منجر به افزایش مسئولیتپذیری کارکنان شود
میتواند در افزایش تعهد سازمانی کارکنان مؤثر واقع شود.
خیراندیش و همکاران ( )1398به بررسی تأثیر متغیرهای رهبری تحولآفرین و مسئولیت اجتماعی سازمانی در بهبود
هویتهای سازمانی پرداختند .نتایج تحلیل دادهها نشان داد که رهبری تحولآفرین بر مسئولیت اجتماعی سازمانی و هویت
سازمانی تأثیر دارد ،مسئولیت اجتماعی سازمانی بر هویت سازمانی تأثیر دارد .همچنین ،رهبری تحولآفرین از طریق
مسئولیت اجتماعی سازمانی موجب بهبود هویت سازمانی میشود.
 .3فرضيه های تحقيق و مدل مفهومي
فرضيه اصلي :مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها تأثیرگذار است.
فرضيه های فرعي:
 -1بعد اجتماعی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها تأثیرگذار است.
 -2بعد محیطی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها تأثیرگذار است.
 -3بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها تأثیرگذار است.
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شکل  .1مدل مفهومي تحقيق

 .4روش تحقيق
روش تحقیق در پژوهش حاضر با توجه به موضوع ،اهداف و فرضیهها تحقیق توصیفی  -پیمایشی میباشد و تحقیق حاضر
از نظر هدف از نوع کاربردی میباشد.
 .1.4جامعه و نمونه آماری تحقيق
جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان کارگزاری های بورس تهران در سال  1398می باشد .گرچه کارگزاران بورسه
تهران رضایت مشتریان را تاحدی جلب نموده اند اما هنوز هم در نیمی از شاخصهای تعهدسازمانی  ،شکاف منفی دارند.
نکته جالب توجه در نتایج این پژوهش ،عدم برآورده شدن انتظارات سرمایه گذاران در مورد بعد پاسخگویی در بورس
مورد پژوهش است که مطالعات بیشتری در رابطه با آن را میطلبد .با استفاده از روش فرمول کوکران تعداد  400نفر
انتخاب شدند .بنابراین  400پرسشنامه توزیع شد و  370نفر به سواالت پرسشنامه جواب دادند.
برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده می شود.
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 .2.4روش و ابزار گردآوری اطالعات
جمع آوری اطالعات مورد نیاز برای این پژوهش به دو صورت کتابخانه ای ،مراجعه به اسناد و مدارک و میدانی است.
روش کتابخانه ای شامل بررسی و مطالعه انواع متون فارسی و انگلیسی (کتب ،مقاالت و غیره) می باشد .برای کسب
اطالعات و مدارک مربوطه مراجعه شده است و در روش میدانی ،محقق با طراحی پرسشنامه و توزیع آن در بین نمونه
آماری ،داده های مورد نیاز برای انجام تحقیق را ،جمع آوری کرده است .سپس با استفاده از داده های جمع آوری شده،
فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است.
روايي و پايايي
روایی ،آن خصیصه ابزار و یا روش جمعآوری دادهها است که با داشتن این خصیصه همان مقوالتی را تعیین میکند که
برای تعیین آن مقوالت طرحریزی شدده اسدت (جان بسدت .)1384 ،در این تحقیق برای اندازهگیری دادههای جمعآوری
شددده از مطالعات مقدماتی10از ابزار پرسددشددنامه اسددتفاده شددده و برای تحلیل دادهها ،نیز نرم افزار  SPSSبکار گرفته شددده
است؛ لذا پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است.
برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
جدول  .1ضريب آلفای کرونباخ متغيرهای تحقيق

متغير

تعداد سئواالت

ضريب آلفای کرونباخ

بعد اجتماعی مسئولیت اجتماعی

15

0/848

بعد محیطی مسئولیت اجتماعی

11

0/839

بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی

12

0/746

تعهد سازمانی

7

0/729

 .5يافتههای تحقيق
آمار توصيفي متغيرهای جمعيتشناختي تحقيق
با توجه به اطالعات بدست آمده از میان پاسخدهندگان به پرسشنامه  55 ،درصد مرد و  45درصد زن هستند .از از لحاظ
سن کارکنان 31 ،درصد کمتر از  30سال 36 ،درصد  40-31سال 22 ،درصد  50-41سال 12 ،درصد  51سال به باال
بودهاند .از لحاظ میزان تحصیالت 14 ،درصد دیپلم 22 ،درصد فوق دیپلم 38 ،درصد لیسانس 25 ،درصد فوق لیسانس و
باالتر بودهاند .از میان پاسخدهندگان به پرسشنامه از لحاظ سابقه خدمت 36 ،درصد کمتر از  10سال  25 ،درصد 15 -11
سال 22 ،درصد  20-16سال 16 ،درصد  21سال به باال بودهاند.
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توصيف متغيرهای اصلي پژوهش
با توجه به جدول زیر شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش نشان داده شده است.

جدول  .2آمار توصيفي متغيرهای پژوهش
تعداد
مشاهدات

کمترين

بيشترين

ميانگين

انحراف

آماره

انحراف خطا

معيار

بعد اجتماعی مسئولیت اجتماعی

370

2/10

4/50

3/1457

0/02435

0/46846

بعد محیطی مسئولیت اجتماعی

370

1/75

5/00

3/4910

0/03258

0/62665

بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی

370

1/00

5/00

3/6694

0/03993

0/76803

تعهد سازمانی

370

1/00

5/00

2/9432

0/04800

0/92323

آزمون نرمال بودن دادهها (آزمونکولموگراف-اسميرنوف ())K-S11
بمنظور مشخص کردن نوع آزمون مورد استفاده برای فرضیههای تحقیق ابتدا به بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن دادههای
مربوط به فرضیات از طریق آزمونکولموگراف-اسمیرنوف ( )K-Sپرداخته شده و سپس با استفاده از نتایح این آزمون از
روشهای آماری پارامتری یا ناپارامتری مناسب برای آزمون استفاده شده است.بنابراین فرضیهها به شکل زیر خواهد بود:
توزیع مشاهدات مورد بررسی نرمال است=H0
توزیع مشاهدات مورد بررسی نرمال نیست=H1

جدول  .3آزمون کولموگراف-اسميرنوف ()K-S
متغير

(سطح معنيداری)

آماره()z

نتيجه آزمون

بعد اجتماعی مسئولیت اجتماعی

0/162

1/115

توزیع داده نرمال است

بعد محیطی مسئولیت اجتماعی

0/232

1/033

توزیع داده نرمال است

بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی

0/053

1/985

توزیع داده نرمال است

تعهد سازمانی

0/076

1/881

توزیع داده نرمال است

تحلیل جدول فوق:
مطابق نتایج جدول شماره( )3با توجه به مقادیر سطح معنیداری  Sig=0/162برای متغیر بعد اجتماعی مسئولیت
اجتماعی Sig=0/232،برای متغیر بعد محیطی مسئولیت اجتماعی Sig=0/053 ،برای متغیر بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی
 Sig=0/076 ،برای متغیر تعهد سازمانی محاسبه شده است ،و چون این مقادیر بیشتر از ) (  %1یعنی ) (sig  

میتوان دریافت که فرض  H0تأیید و فرض H1رد میشود .و بنابراین فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات تأیید میشود.و
میتوان از آزمونهای آماری پارامتریک بهره جست.
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آزمون همبستگي پيرسون
با توجه به اینکه فرضیهها از نوع رابطهای میباشد و برای اینکه کلیه متغیرها نرمال میباشند برای آزمون فرضیهها از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شده است .جهت بررسی میزان و شدت رابطه بین دو متغیر از روش آزمون همبستگی پیرسون
استفاده میشود.که خروجی آن با استفاده از نرم افزار SPSS.20به شرح زیر است.
فرضيه 1
 :H0بعد اجتماعی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها تأثیرگذار نیست.
 :H1بعد اجتماعی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها تأثیرگذار است.
جدول  .4نتايج آزمون همبستگي پيرسون بعد اجتماعي مسئوليت اجتماعي بر تعهد سازماني شرکتها
متغير

تعهد سازمانی

بعد اجتماعي

شاخص

تعهد سازماني

ضریب همبستگی پیرسون

1

**0/411

سطح معنیداری

0

0/000

حجم نمونه

370

370

مسئوليت اجتماعي

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

مطابق جدول شماره ( )4میزان همبستگی برابر  r=0/411شده است .که با توجه به سطح معنیداری  Sig=0/000و این
مقدار کمتر از(  (  1%یعنی )  (sig  میتوان دریافت که فرض  H0رد شده و فرض H1مورد تائید قرار گرفته
است .یعنی میتوان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان  99درصد بعد اجتماعی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها
تأثیرگذار است.
فرضيه 2
 :H0بعد محیطی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها تأثیرگذار نیست.
 :H1بعد محیطی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها تأثیرگذار است.
جدول  .5نتايج آزمون همبستگي پيرسون بعد محيطي مسئوليت اجتماعي بر تعهد سازماني شرکتها
متغير

تعهد سازمانی

بعد محيطي

شاخص

تعهد سازماني

ضریب همبستگی پیرسون

1

**0/319

سطح معنیداری

0

0/000

حجم نمونه

370

370

مسئوليت اجتماعي

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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مطابق جدول شماره ( )5میزان همبستگی برابر  r=0/319شده است .که با توجه به سطح معنیداری  Sig=0/000و این
مقدار کمتر از(  (  1%یعنی )  (sig  میتوان دریافت که فرض  H0رد شده و فرض H1مورد تائید قرار گرفته
است .یعنی میتوان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان  99درصد بعد محیطی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها
تأثیرگذار است.
فرضيه 3
 :H0بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها تأثیرگذار نیست.
 :H1بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها تأثیرگذار است.
جدول  .6نتايج آزمون همبستگي پيرسون بعد اقتصادی مسئوليت اجتماعي بر تعهد سازماني شرکتها
متغير

تعهد سازمانی

بعد اقتصادی

شاخص

تعهد سازماني

ضریب همبستگی پیرسون

1

**0/369

سطح معنیداری

0

0/000

حجم نمونه

370

370

مسئوليت اجتماعي

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

مطابق جدول شماره ( )6میزان همبستگی برابر  r=0/369شده است .که با توجه به سطح معنیداری  Sig=0/000و این
مقدار کمتر از(  (  1%یعنی )  (sig  میتوان دریافت که فرض  H0رد شده و فرض H1مورد تائید قرار گرفته
است .یعنی میتوان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان  99درصد بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها
تأثیرگذار است.
آزمون رگرسيون چندگانه
اگر تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بررسی شود ممکن است نتایج متفاوتی حاصل شود .برای تأثیر این
عوامل بطور همزمان از رگرسیون چندگانه استفاده شده است و با توجه به تأیید همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته
به بررسی رابطه کمی میان متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته تا بصورت یک مدل ارائه گردد .همچنین اثرگذاری متغیرهای
مستقل بر متغیر وابسته بوسیله روش رگرسیون چندمتغیره مورد بررسی قرار میگیرد .قبل از تهیه مدل رگرسیونی فرضیاتی
را بعنوان استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره باید ارائه دهیم در غیر این صوت مدل از اعتبار الزم برخوردار نخواهد بود
که این موارد به شرح زیر است:
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فرضيات مدل رگرسيون
نرمال بودن متغير وابسته (تعهد سازماني) :برای بررسی نرمال بودن یک متغیر از آزمونکولموگراف-اسمیرنوف
( )K-Sاستفاده گردیده است.که نتایج در جدول ( )3نشان از نرمال بودن دادهها بوده است.
رابطه خطي بين متغير وابسته و مستقل (آزمون  Fفيشر) :این امر را میتوان از طریق تحلیل واریانس ()ANOVA
رگرسیون بمنظور بررسی رابطه خطی بین دو متغیر استفاده کرد .فرضیههای آماری کل مدل رگرسیون بصورت زیر می-
باشد:
رابطه خطی بین دو متغیر وجود نداردH0=.
رابطه خطی بین دو متغیر وجود داردH1=.

جدول  .7جدول تحليل واريانس ()ANOVA
مدل

جمع مربعات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

آماره F

رگرسیون

16/484

3

4/121

23/323

باقی مانده(خطا)

64/494

366

0/177

جمع

80/978

369

سطح معني
داری
0/000b

متغیر پیش بین :بعد اجتماعی ،بعد محیطی  ،بعد اقتصادی
متغیر وابسته :تعهد سازمانی

مطابق جدول شماره( )7با توجه به سطح معنیداری  Sig=0/000شده است و چون این مقدار کمتر از ) (  1%یعنی
)  (sig  میتوان دریافت که فرض  H0رد و فرض H1تأیید میشود .بنابراین فرض خطی بودن رابطه متغیرهای مستقل
با متغیر وابسته تأیید میشود.
ضريب همبستگي و ضريب تعيين چند متغيره
براساس دادههای تحقیق مساله ضریب همبستگی چندگانه و ضریب تعیین این تحقیق طبق جدول  8بصورت زیر میباشد:
ضریب همبستگی چندگانه با مقدار  0/451نشان میدهد که شدت رابطه متغیرهای مستقل بطور کلی با متغیر وابسته یعنی
تعهد سازمانی به چه میزان است .و ضریب تعیین با مقدار  0/204نشان دهنده تغییرپذیری (انحراف) در متغیر وابسته است
که میتوان بوسیله معادله رگرسیون آنرا توضیح داد.

جدول  .8ضريب همبستگي چندگانه و ضريب تعيين
مدل

ضريب همبستگي چند

ضريب

ضريب تعيين تعديل

آزمون دوربين

گانه

تعيين

شده

واتسون

0/451a

0/204

0/195

1/987

1

متغیر پیش بین :بعد اجتماعی ،بعد محیطی  ،بعد اقتصادی
متغیر وابسته :تعهد سازمانی
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آزمون دوربين-واتسون12:آزمون استقالل خطاها (باقيماندهها)

یکی از مفروضههایی که در رگرسیون مدنظر قرار میگیرد ،استقالل خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی
توسط مدل رگرسیون) از یکدیگر است .درصورتی که فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته
باشند ،امک ان استفاده از رگرسیون وجود ندارد .بمنظور استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین-واتسون استفاده
میشود که چنانچه مقدار آن در بازه  2.5تا  1.5قرار گیرید  H0آزمون(عدم همبستگی بین خطاها)پذیرفته میشود و در
غیر اینصورت H0رد میشود (همبستگی بین خطاها وجود دارد) .برای رسیدن به این مهم از آزمون دوربین -واتسون
میتوان استفاده کرد .مقدار این آزمون در جدول زیر محاسبه گردیده است .از آنجا که این آمارهها در بازه  1/5تا 2/5
قرار میگیرند ،میتوان نتیجهگیری کرد که خطاها از یکدیگر مستقل بوده و میتوان از مدل رگرسیونی جهت آزمون
فرضیهها استفاده کرد.

جدول  .9آزمون دوربين-واتسون
آزمون

مقدار مطلوب

مقدار بدست آمده

وضعيت

Durbin-watson d

1.5  d  2.5

1/987

عدم همبستگی بین خطاها

با توجه به این که آماره مورد نظر در بازه  1.5و  2.5میباشد بنابراین عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میشود.
در ادامه نتایج بار عاملی مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است.
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بارعاملي مدل مفهومي تحقيق

ارائه مدل رگرسيون خطي چند متغيره:
پس از بررسی جداول مربوط به ضریب همبستگی ،برای ارائه مدل یک مدل رگرسیون چندمتغیره

 y  o 1x1  2x 2  3 x3از جدول (ضریب)  Coefficientsاستفاده میکنیم که متغیرهای معرفی شده در این

مدل رگرسیون این تحقیق بصورت زیر میباشد:
 :yتعهد سازمانی
 :X1بعد اجتماعی مسئولیت اجتماعی
 :X2بعد محیطی مسئولیت اجتماعی
 :X3بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی
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جدول  .10نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره
ضريب غير استاندارد
مدل

انحراف

ضريبB

خطا

(مقدار ثابت)

1/929

0/147

ضريب
استاندارد

آماره T

ضريب بتا

سطح معني-
داری

13/156

0/000

آماره هم خطي
تلورانس

VIF

بعد اجتماعی

0/185

0/041

0/303

4/544

0/000

0/492

2/032

بعد محیطی

0/027

0/037

0/053

0/737

0/462

0/418

2/390

بعد اقتصادی

0/118

0/035

0/213

3/387

0/001

0/553

1/810

متغیر وابسته :تعهد سازمانی
مطابق نتایج تحلیل رگرسیون جدول شماره( )15-4با توجه به سطح معنیداری  Sig=0/000محاسبه شده در سطح اطمینان
 (  1%) 99%نتایج زیر بدست آمده است:
متغیرهای بعد اجتماعی و بعد اقتصادی برای پیشبینی تعهد سازمانی در سطح اطمینان  (  1%) %99معنادار می-
باشند)Sig<0.01(.
متغیر بعد محیطی برای پیشبینی تعهد سازمانی در سطح اطمینان  (  1%) %99معنادار نمیباشند)Sig>0.01(.
ج هت اثرات دو متغیر موجود در مدل رگرسیون بر متغیر وابسته از ستون ضرایب استفاده میشود .بنابراین در این تحقیق
معادله رگرسیون بصورت زیر میباشد:

y  1.929  0.18x1  0.11x3

نتایج حاصل از ضرایب معادله رگرسیون ،نشان میدهد که  %18از تغییرات متغیر تعهد سازمانی را بعد اجتماعی توجیه
میکند و  %11متغیر بعد اقتصادی این تغییرات را توجیه میکند .با توجه به ضرایب میتوان گفت که متغیر بعد اجتماعی
نسبت به متغیر بعد اقتصادی بیشترین تأثیر را در تعهد سازمانی دارد.
تعيين وجود چند هم خطي

13

همخطی وضعیتی است که نشان میدهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است .اگر همخطی در
یک معادله رگرسیون باال باشد بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است با
وجود باال بودن  ، R 2مدل دارای اعتبار باالیی برخوردار نباشد .بعبارت دیگر با وجود آنکه مدل ،مدل خوب بهنظر میرسد
ولی دارای متغیرهای مستقل معنیداری نمیباشد و این متغیرها بر یکدیگر تأثیر میگذارند .نتایج این آزمون بصورت
جدول باال است .که شاخص تولرانس14و عامل تورم واریانس( )VIF15ارایه میشود .هر چقدر تولرانس کمتر (نزدیک به
صفر) باشد ،اطالعات مربوط به متغیرها کم بوده و مشکالتی در استفاده از رگرسیون ایجاد میشود .عامل تورم واریانس
نیز معکوس تولرانس بوده و هر چقدر افزایش یابد باعث میشود .واریانس ضرایب رگرسیون را برای پیشبینی نامناسب
سازد.
19

13
- Multicollinearity
14- Tolerance
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(- Variance inflation factor (VIF
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با توجه به ستون آخر جدول ( )10مقدار  VIFبرای کلیه متغیرهای مستقل کمتر از  )VIF<5( 5میباشد .بنابراین بین
متغیرهای مستقل هم خطی وجود ندارد و مدل برازش شده دارای اعتبار میباشد.
 .6نتيجه گيری
با توجه به نتیجه آزمون رگرسیون فرضیه اول تحقیق بعد اجتماعی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها تأثیرگذار
است .در این راستا؛ تانگ و فاسین ( )2017به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتهای خدماتی ویتنام
پرداختند .نتایج تحقیق آنان حاکی از آن بود که بعد اجتماعی ،بعد محیطی و بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی بر تعهد
سازمانی شرکتها تأثیر گذار است .بارمر و همکارانش ( )2017دریافتند مسئولیت اجتماعی در شرکتها منجر به افزایش
تعهد سازمانی در بین کارکنان می شود .بچت و همکاران ( )2012در تحقیقی به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی
شرکت و ارزش سهامداران پرداختند .مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها یکی از مفاهیم بااهمیت در استراتژی شرکتها و
ابزار حداقل سازی تضاد بین سهامداران است .درحالیکه شرکتها اقدام به پذیرش و بهبود عملیات مسئولیت اجتماعی کرده
اند تحقیقات آکادمیک به فهم و درک تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی خصوصا در بازار سرمایه پرداخته اند .طی تحقیقاتی
که انجام شد نتایج پژوهش حاکی از آن است که مسئولیت اجتماعی شرکت یکی از هسته های اصلی استراتژی شرکت
در کاهش تضاد بین سهامداران است و تأثیری اساسی بر ارزش سهامداران دارد.
با توجه به نتیجه آزمون رگرسیون فرضیه دوم بعد محیطی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی شرکتها تأثیرگذار نیست.
در این راستا؛ کامینکیولی و همکاران ( )2012به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد شرکت پرداختند.
طی دو دهه گذشته در بسیاری از کشورها شمار شرکتهایی که به مسئولیت اجتماعی دست یافته اند افزایش یافته است.
تحقیقات متعددی دریافته اند که بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت همبستگی وجود دارد .در پژوهش مورد اشاره
طبق تحلیالت انجام گرفته ،نتایج حاکی از آن بود که تفاوتهای شگفت انگیز متعددی در برخی شاخصهای اقتصادی بین
شرکتهای با مسئولیت اجتماعی و شرکتهای بدون مسئولیت اجتماعی و بین ایالت متحده آمریکا و اروپا و میان بخش های
مختلف صنعت وجوددارد .لی و برولد ( )2003در پژوهشی بررسی کردند که آیا مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی
تأثیرگذار است و بیان کردند که به طور کلی مسئولیت اجتماعی در شرکتها منجر به افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی
می شود .در فرضیه سوم تحقیق نیز ،با توجه به نتیجه آزمون رگرسیون ،بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی
شرکتها تأثیرگذار است.
پيشنهادها مبتني بر نتايج تحقيق
 .1توصیه میشود شرکتهای بورسی برای شفافیت و پاسخگویی بهتر و بیشتر به اعتباردهندگان برای انعکاس اثرات
اقتصادی فعالیتهای خود به آن توجه کافی نشان دهند و در تدوین استراتژیهای مسئولیت اجتماعی شرکتها و
برنامههای آن مدنظر قرار دهند.
 .2پیشنهاد می شود موسسات رتبهبندی و نهادهای نظارتی در سطح ملّی میتوانند مدل افشاء ارائه شده تحقیق را برای
رتبهبندی شرکتهای ایرانی از بعد شاخصهای مسئولیت اجتماعی مورد استفاده قرار دهند.
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پيشنهادها برای تحقيق های آتي
 پیشنهاد می گردد تحقیقی با همین موضوع اما با جامعه آماری متفاوت و با توجه به طبقه بندی در مدیران و گروه
خاصی از کارکنان انجام شده و نتایج آن با نتایج تحقیق حاضر مقایسه گردد.
 پیشنهاد می گردد به الویت بندی شاخص های مسئولیت اجتماعی تأثیرگذار بر تعهدسازمانی پرداخته شود.
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