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چکیده :هدف از اين پژوهش شناسايی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر کیفیت روابط کارکنان
(اعتماد سازمانی و رضايت شغلی) و پیامدهای آن (تعهد سازمانی و قصد ترک شغل) است.
مسئولیت اجتماعی شرکت با چهار بعد سنجیده شده است :اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و
بشردوستانه .اين پژوهش از نوع توصیفی– همبستگی است و بهصورت پیمايشی انجام گرفته
است .جامعة آماری  1662نفر کارکنان شرکت کیسون است که در هفت پروژۀ درحال اجرای
اين شرکت مشغول به کارند .تعداد نمونه  315نفر و روش نمونهگیری تصادفی ساده با تعداد
اعضای نمونه متناسب با تعداد کارکنان هر پروژه بوده است .برای تحلیل دادههای پرسشنامه از
دو نرمافزار  SPSSو  LISRELاستفاده شده است .نتايج حاصل از برازش مدل پژوهش با
نرمافزار  ،LISRELنشاندهندۀ روايی و پايايی سازههای مدل و برازش مناسب مدل پیشنهادی
است .يافتههای حاصل از مدل معادالت ساختاری نشان دادند که از میان چهار بعد مسئولیت
اجتماعی فقط بعد اقتصادی بر اعتماد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد و فقط ابعاد اخالقی و
بشردوستانه بر رضايت شغلی دارای اثر مثبت و معناداری است .همچنین در بررسی تأثیر کیفیت
روابط بر پیامدهای ناشی از آن هم ارتباط همة متغیرها (جز اثر اعتماد سازمانی بر قصد ترک
شغل) دارای اثر معنادارند.
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مقدمه
از زمانیکه ارتباط بین نقشهای اجتماعی و سیاسی و محیطی و اقتصادی در تجارت رو بهافزايش
گذاشته است ،سازمانها با پويايیهای جديدی مواجه شدهاند .چالش پیش روی سازمانها اين است
که آنها بايد همزمان به افزايش سودآوری و پاسخگويی به انتظارات اجتماعی جديد و سپس مديريت
همزمان اين دو پیامد به ظاهر متناقض ،که نیازمند توسعة راهبردهای کاربردی است و اثرات مثبتی
هم بر جامعه و هم بر سازمان دارد ،دست يازند .پیادهسازی مسئولیت اجتماعی در سطح سازمان ،از
جمله سازوکارها يا راهبردهای مؤثر در اين زمینه است .درواقع ،امروزه سازمانها ،عالوه بر وظايف
سنتی خود ،به اجرای فعالیتهای ديگری نیز مكلف شدهاند ،که هدف اين فعالیتها پاسخگويی به
انتظارات جامعه است و از آن با عنوان مسئولیت اجتماعی سازمان ياد میشود (مرتضوی و
همكاران .)1389 ،بسیاری از محققان دريافتهاند اگر سازمانی اقدام به فعالیتهای مسئولیت
اجتماعی کند مزايايی را از فعالیتهايی که انجام میدهند بهدست خواهد آورد که ناشی از تصوير
خوبی است که در جامعه بهدست میآورند (لی و همكاران .)2009 ،از طرف ديگر ،کارکنان از
مهمترين عوامل تعیینکنندۀ موفقیت سازمان در فضای رقابتی امروزند .اين مسئله برای
سازمانهای عمرانی و خدماتی که رفتارهای مطلوب و پسنديدۀ کارکنانشان به بهترشدن کیفیت
محصوالت و ارائة خدمات بهتر منجر خواهد شد ،از اهمیت بسزايی برخوردار است (دسلر.)1998 ،
بنابراين ،بهمنظور کسب مزيت رقابتی در فضای رقابتی موجود ،برخورداری از کارکنانی متعهد ،که
تمام تالش خود را بر تحقق اهداف و عملكرد بهتر سازمان معطوف میکنند ،برای هر سازمانی
ضروری به نظر میرسد .در چنین شرايطی ،توسعة مطلوب نظام سازمانی که بتواند به افزايش تعهد
سازمانی ،رضايت شغلی و وفاداری کارکنان منجر شود ،از مهمترين وظايف و مسئولیتهای
سازمانها محسوب میشود (ياسربی.)2006 ،
بیان مسئله
در سالهای اخیر ،مسئولیت اجتماعی ،بهطور جدی ،مورد توجه کسبوکارها و مؤسسات تحقیقاتی
و دانشگاهها قرار گرفته است .در محیط کسبوکار جهانی امروز ،مطالعات نشان میدهند که رقابت
شديد شرکتها اغلب همراه با ادغام راهبردی برنامههای مسئولیت اجتماعی در فعالیتها و
راهبردهای اصلی شرکتها است (چیانگ .)2010 ،طبق نظرية فريمن ( )1984بهرهمندی از
راهبردهای مسئولیت اجتماعی از طريق رضايت ذینفعان مختلف شرکت (مانند مشتريان ،کارکنان،
دولت ،سهامداران و )...بهدست خواهد آمد و سازمان فقط در برابر سهامداران خود پاسخگو نیست،
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بلكه بايد منافع گروهی از ذینفعان را که بر دستیابی به اهداف سازمان تأثیر میگذارند مورد توجه
قرار دهند (لی و همكاران .)2013 ،بهمنظور رسیدگی درست نسبت به  1CSRکارول پیشنهاد
میدهد که سازمان در تمام سطوح مسئولیتپذير باشد؛ نه صرفاً به معنی مسئولیتپذيری دربرابر
ايجاد سود برگشتی برای سهامداران و اطاعت از قانون در سطوح اقتصادی و قانونی ،بلكه برای
حمايت از حقوق اخالقی و برآوردن انتظارات مشتريان ،کارکنان و جامعه و برای ترويج رفاه و حسن
نیت در سطوح اخالقی و بشردوستانه (کارول .)1991 ،از آنجاکه کارکنان از مهمترين ذینفعان
سازمانند و رعايت مسائل اخالقی و نگرش مثبت آنها به مسئولیت اجتماعی در سازمان ،به کیفیت
بهتر محصوالت و خدماتشان به مشتری منتهی میشود ،مهیابودن شرايط مطلوب برای آنها موجب
ايجاد عملكرد بهتر شغلی و موفقیتهای مالی خواهد شد (بائومان و استیكا)2012 ،؛ با وجود اين،
اکثر تحقیقاتی که در زمینة مسئولیت اجتماعی صورت گرفته است ،بیشتر در ارتباط با متغیرهايی
همچون تصوير شرکت (عسگری و زنجیرانی ،)1392 ،وفاداری به برند (رضايی و همكاران،)1392 ،
عملكرد مالی ،رفتار مصرفکننده ،رضايت و وفاداری سرمايهگذاران يا تأثیر آن بر محیط زيست بوده
است (علی و همكاران .)2010 ،شايان ذکر است پژوهشهای کمی به ادراکات کارکنان و نوع
واکنش آنها به مسئولیت اجتماعی پرداختهاند و اکثر تحقیقات درمورد ساير ذینفعان صورت گرفته
است .يكی از رويكردهايی که شايد در درک بعضی از هزينهها و سودهای بالقوۀ مسئولیت اجتماعی
بهکار میرود ،بررسی اثر مسئولیت اجتماعی بر کارکنان از ديد چهار بعد کارول است که اين شكاف
در دانش غريب بهنظر میرسد که چگونه رفتارها و نگرشهای کارکنان ،بهراحتی ،در رسیدن به
پیامدهايی جهت دستیابی به موفقیت کلی سازمان دور ماندهاند .با توجه به مطالب گفتهشده در مرور
پیشینه و همچنین نبود مطالعهای در زمینة اثر چهار بعد مسئولیت اجتماعی کارول بر متغیرهای
اعتماد سازمانی و رضايت شغلی و پیامدهای ناشی از آن در ايران ،در اين پژوهش تالش شده است
تا به اين پرسش پاسخ داده شود که هريک از ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت چه تأثیری بر کیفیت
روابط کارکنان و پیامدهای ناشی از آن دارد.
پیشینة نظری پژوهش

اصطالح «مسئولیت اجتماعی شرکت» با سه واژۀ موجود در آن تعريف شده است :شرکت،
اجتماع ،مسئولیت .بنابراين ،مسئولیت اجتماعی شرکت به فعالیت کسبوکار يا شرکتهای
مسئولیتپذيری گفته میشود که در محیط فعالیتشان از جامعه مراقبت میکنند (مولر و همكاران،
 .)2009بانک جهانی ،مسئولیت اجتماعی شرکت را اينگونه تعريف میکند« :مسئولیت اجتماعی
1. Corporate social responsibility
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شرکت اصطالحی است که الزام سازمان را نسبت به پاسخگوبودن به تمام گروههای ذینفع
مربوط به خود در تمام فعالیتها و عملكردهايش تعريف میکند» (ساستاروجی.)10 :2007 ،
کارول در سال  1979مسئولیت اجتماعی را اينگونه تعريف میکند« :مسئولیتپذيری اجتماعی
سازمان شامل انتظارات اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و بشردوستانة جامعه از سازمان در زمانی خاص
است» .اين تعريف امروزه مرجعی در سطح آزمونهای جهانی محسوب میشود (کارول1999 ،؛
ساستاروجی .)9 :2007 ،در ادامه ،بهطور خالصه به چهار بعد مسئولیت اجتماعی شرکت ،که
برگرفته از مدل کارول در زمینة مسئولیت اجتماعی شرکت است ،پرداخته خواهد شد.
 .1بعد اقتصادی

مسئولیت اقتصادی پايه و شالودۀ همة ابعاد هرم مسئولیت اجتماعی شرکت است و بهعقیدۀ کارول،
مهمترين بعد است؛ زيرا سازمان بايد ،بهمنظور ابقای خود در بازار و منفعترسانی به جامعه ،سودآوری
و بهرهوری داشته باشد .درواقع ،مسئولیت اقتصادی اين است که از طريق تولید با کیفیت خوب و
قیمت منصفانه برای مصرفکننده ،سودآوری سرمايهها را در پی داشته باشد (النتوس.)2001 ،
 .2بعد قانونی

مسئولیت قانونی که در سطح پايینتری از بعد قبلی قرار دارد ،نشاندهندۀ اين اصل است که هر
کسبوکار مستلزم پیروی از قوانین و مقررات تعیینشده برای صالح همگان است (جمالی و
میرشاک.)2007 ،
 .3بعد اخالقی

مسئولیت اخالقی مبهمترين بعدی است که کارول مطرح کرده است .اين بعد که انتظارات جامعه
از سازمان و فراتر از چارچوب قوانین مكتوب است ،مبنی بر اين است که سازمان ،ارزشها و
هنجارهای جامعه را مد نظر داشته باشد و به آنها احترام بگذارد .مسئولیتهای اخالقی پايبندی
به اصول اخالقی ،انجام کارهای درست ،عدالت ،انصاف و احترام به حقوق مردم را شامل میشود
(کارول.)1991 ،
 .4بعد بشردوستانه

مسئولیت بشردوستانه ،تالش داوطلبانة سازمان بهمنظور رسیدگی به مسائل و معضالت جامعه
است .اين مسئولیت يعنی صرف نظرکردن از پول و زمان در جهت خدمات ،همكاریها و

شناساییتأثیرمسئولیتاجتماعیشركت ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ669

کمکهای داوطلبانه و اکثر بحث و جدلها دربارۀ مشروعیت و حدومرز مسئولیت اجتماعی
شرکتها ،برسر همین موضوع است .شرکتها بهطور روزافزون سعی میکنند کمکهای خود را
در راستای نیازهای مبرم کارکنان و مصرفکنندگان قرار دهند (جمالی و میرشاک.)2007 ،
کیفیت روابط
به نظر میرسد کیفیت روابط اغلب با دو متغیر مهم رضايت شغلی و اعتماد سازمانی بیان میشود
و تحقیقات بسیاری در گذشته به بررسی اثر رضايت و اعتماد بر پیامدهای رفتاری نظیر تمايل به
ماندن در سازمانها پرداختهاند .درک کیفیت روابط الزم و ضروری به نظر میرسد چون اعتقاد بر
اين است که پیوندی با پیامدهای رفتاری مانند تعهد سازمانی ،حفظ و عملكرد شغلی کارکنان
ايجاد خواهد کرد که برای موفقیت سازمانی حیاتی و ضروری است (لی و همكاران.)2012 ،
 .1اعتماد سازمانی

مطالعات ادبیات سازمانی بر اهمیت اعتماد بهمثابة پیشنیاز اثربخشی سازمانی تأکید داشتهاند
(بالک .)1993 ،اعتماد ما به سازمان ممكن است در اين امر باشد که آن سازمان درمورد ذینفعان
و محیطش بهگونهای مسئوالنه رفتار کند (ملكی .)1390 ،اعتماد را «تمايل گروه برای آسیبپذير
بودن نسبت به اعمال گروه ديگر ،براساس اين انتظار که آن گروه ،عمل ويژهای را که برای
اعتمادکننده مهم است بدون درنظرگرفتن توانايی نظارت يا کنترل گروه انجام خواهد داد» تعريف
میکنند (میر و همكاران .)1995 ،در گسترش اين مفهوم سازمانی میتوان بیان کرد که ذینفعان
(مثالً کارکنان) مايلند در برابر اقدامات سازمان آسیبپذير باشند؛ زيرا انتظار دارند که سازمان
تصمیمات و اقداماتی را درجهت منافع و رفاه آنها انجام دهد.
 .2رضایت شغلی

رضايت شغلی حالت عاطفی مثبت و لذتبخش حاصل از ارزيابی کار يا تجارب کاری تعريف شده
است که عملكرد شغلی کارکنان را با عملكرد کلی سازمان مرتبط میسازد (الک .)1976 ،هنگامیکه
فردی میگويد دارای رضايت شغلی بااليی است ،اين بدان معناست که واقعاً شغلش را دوست دارد،
احساس خوبی به کارش دارد و برای شغلش ارزشی بسیار قائل است (مقیمی .)380 :1385 ،تحقیقات
قبلی نشان دادهاند که رضايت شغلی کارکنان منافع زيادی برای سازمان به ارمغان میآورند که اين
منافع شامل غیبت کمتر کارکنان ،افزايش عملكرد شغلی ،رضايت مشتريان و حفظ و نگهداری
کارکنان است (تت و میر1993 ،؛ هامبورگ و استوک2004 ،؛ يارچسین و پارک.)2010 ،

670ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرييت بازرگانی

 ،دورۀ،6شمارۀ،4زمستان1393

طبق پژوهشهای کولیر و استبان ( ،)2007حداقل دو گونه از عوامل وجود دارند که با
پیشزمینة فعالیتهای مسئولیت اجتماعی بر کارکنان اثر میگذارند .عامل اول «بافت» سازمانهای
فعال است که مسئولیت اجتماعی شرکت را در دستور کار خود قرار دادهاند .در اين بافت سازمانی،
فرهنگ سازمانی و جو کاری با فعالیتهای مسئولیت اجتماعی به يک سو درحرکتند و سیاستهای
مسئولیت اجتماعی در فرايندهای کسبوکار تلفیق شدهاند .بنابراين ،وقتی شرکتی فعالیتهای
مسئولیت اجتماعی انجام میدهد ،زمینهای مثبت برای هردو گروه از کارکنان فعلی (داخلی) و بالقوه
(خارجی) ايجاد میکند که سازمان مورد نظر را مثبت ارزيابی کنند .عامل دوم «ادراکی» است.
سیاستها و فعالیتهای مسئولیت اجتماعی به کارکنان کمک خواهد کرد که احساس
رضايتبخشی به خود داشته باشند ،زيرا هويت شخصی آنان را همراه با سازمان قرار میدهد و
موجب بهترشدن تصوير ذهنی آنان از خود و باالرفتن روحیهشان میشود .وقتی عامل اول (بافت
سازمانی) نیروی محرکهای قوی باشد ،سازمان احتماالً اعتماد کارکنان را دريافت خواهد کرد ،زيرا
کارکنان درمیيابند که سازمان به درککردن عاليق و رفاه کارکنان توجه اساسی دارد .کارکنان
همچنین در شرايطی که عامل دوم نیز نیروی محرکه باشد به سازمان اعتماد خواهند کرد (کارکنان
به خود احساس خوشايندی خواهند داشت ،زيرا در شرکتی خوب مشغول به فعالیتاند) .برخی از
مطالعات پیشین از اين حمايت میکنند که وقتی سازمانها کسبوکار خوب و مناسبی را برای خود
برمیگزينند ،واکنشهای مثبتی از طرف کارکنان دريافت میکنند (لی و همكاران .)2012 ،مطالعات
نشان میدهد که مسئولیت اجتماعی نقش مهمی در تصمیمات استخدامی آيندۀ دانشجويان دارد؛
بهگونهای که از هر دو دانشجو ،يكی ادعا میکند که برای کار به شرکتی غیر مسئول مراجعه
نخواهد کرد (دولتآبادی و همكاران .)1392 ،ويتل و ديويس ( )1990به بررسی رابطة بین وضع
اخالقی سازمان و رضايت شغلی کارکنان پرداختند .اين مطالعه نشان داد که کارکنان زمانی از
رضايت بیشتر برخوردارند که ارتباط بین اخالق و موفقیت در سازمان را دريابند و ببینند مديريت
عالی سازمان به رفتارها و فعالیتهای اخالقی عالقهمند است .همچنین گاوين و ماينارد ( )1975از
وجود رابطهای بین درجهای از سازمان که تعهدات اجتماعی خود را برآورده میسازد با افزايش
رضايت شغلی کارکنان خبر دادند .بنابراين ،در اين پژوهش در ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت
و کیفیت روابط فرضیات زير قابل بررسی است:
فرضیة  :1مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر مثبتی بر اعتماد سازمانی کارکنان دارد.
فرضیة  :1-1بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبتی بر اعتماد سازمانی کارکنان دارد.
فرضیة  :2-1بعد قانونی مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبتی بر اعتماد سازمانی کارکنان دارد.
فرضیة  :3-1بعد اخالقی مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبتی بر اعتماد سازمانی کارکنان دارد.
فرضیة  :4-1بعد بشردوستانة مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبتی بر اعتماد سازمانی کارکنان دارد.
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فرضیة  :2مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر مثبتی بر رضايت شغلی کارکنان دارد.
فرضیة  :1-2بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبتی بر رضايت شغلی کارکنان دارد.
فرضیة  :2-2بعد قانونی مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبتی بر رضايت شغلی کارکنان دارد.
فرضیة  :3-2بعد اخالقی مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبتی بر رضايت شغلی کارکنان دارد.
فرضیة  :4-2بعد بشردوستانة مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبتی بر رضايت شغلی کارکنان دارد.
گرفتهدرموردمسئولیتاجتماعیشركت 

شهايانجام
جدول.1خالصةپژوه 
شماره 

1

2

3

4

5

هدفپژوهش 

پژوهشگران

روش

وسال 

پژوهش 

بررسی الگوی معادالت
ساختاری بین جو
اخالقی ،رضايت شغلی
نادی و حاذقی،
و تعهد سازمانی با نیت
1390
ترک خدمت

بررسی اثر مسئولیت
اجتماعی شرکت بر
واکنش و اعتماد
سازمانی نیروی فروش
بررسی رابطة بین
مسئولیت اجتماعی
شرکت و رضايت شغلی
کارکنان
بررسی مسئولیت
اجتماعی شرکت و
مزايای ناشی از اعتماد
کارکنان
بررسی اثر مسئولیت
اجتماعی بر اعتماد
سازمانی ،رضايت شغلی
کارکنان و مشتری
مداری سازمان

پیمايشی-
همبستگی

والکوس و
همكاران2010 ،

پیمايشی-
همبستگی

تام و همكاران،
2010

پیمايشی-
همبستگی

هانسن و
همكاران2011 ،

پیمايشی-
همبستگی

لی و همكاران،
2012

پیمايشی-
همبستگی

خالصةنتایج 
بین جو اخالقی با رضايت شغلی و تعهد
سازمانی ،رابطة مثبت و معنیدار و با نیت ترک
خدمت ،رابطة منفی و معكوس وجود داشت.
همچنین بین رضايت شغلی با تعهد سازمانی،
رابطة مثبت و با نیت ترک خدمت ،رابطة منفی و
بین تعهد سازمانی با نیت ترک خدمت ،نیز رابطة
منفی و معكوس مشاهده شد.
انگیزههای ارزشمحور و ذینفعمحور مسئولیت
اجتماعی شرکت بر اعتماد سازمانی اثر مثبت دارد
و انگیزۀ خودخواهمحور مسئولیت اجتماعی اثر
منفی بر اعتماد سازمانی دارد.
وقتی که سازمان به مسئولیتهای اجتماعی
داخلیاش (در قبال کارکنان) عمل میکند
کارکنان احساس تعهد بیشتری میکنند که به
رضايت شغلی بیشتر آنان منجر میشود.
برداشت کارکنان از فعالیتهای مسئولیت
اجتماعی شرکت قصد ترک شغل کارکنان را
بهطور غیر مستقیم کاهش و اعتماد سازمانی
کارکنان را بهطور مستقیم افزايش میدهد.
بعد قانونی مسئولیت اجتماعی بر اعتماد سازمانی
کارکنان اثر مثبت و بعد اقتصادی و بشردوستانه
اثری بر اعتماد سازمانی کارکنان نداشتند .از
طرف ديگر ،اعتماد سازمانی کارکنان دارای اثر
مثبت و معناداری بر رضايت شغلی کارکنان
داشت.
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پیامدهای کیفیت روابط
در اين پژوهش پیامد رفتاری ناشی از دو متغیر اعتماد سازمانی و رضايت شغلی بهصورت دو
متغیر تعهد سازمانی و قصد ترک شغل معرفی شده است.
 .1تعهد سازمانی

تعهد سازمانی نگرش و حالتی روانی است که نشاندهندۀ نوعی تمايل ،نیاز و الزام جهت ادامة
اشتغال در سازمان است .تمايل يعنی عالقه و خواست قلبی برای ادامة خدمت در سازمان ،نیاز
يعنی فرد بهسبب سرمايهگذاریهايی که در سازمان کرده است ،ناچار به ادامة خدمت در آن است
و الزام عبارت است از احساس دين ،مسئولیت و تكلیفی که فرد در برابر سازمان دارد و خود را
ملزم به ماندن در آن میبیند (آلن و میر .)1990 ،افراد با نیازها ،مهارتها و انتظاراتی وارد
سازمان میشوند و مايلند در محیطی کار کنند که بتوانند از توانايیهايشان استفاده و نیازهايشان
را ارضا کنند .چنانچه سازمانها اين فرصتها را برای کارکنانشان ايجاد کنند ،سطح تعهد
سازمانی افزايش میيابد (واکوال و نیكوالو.)2005 ،
 .2قصد ترک شغل

قصد ترک شغل بهطور گسترده فرايندی نگرشی (تفكر دربارۀ ترک) ،تصمیمی (نیت ترک) و
رفتاری (جستوجوی شغل جديد) تعريف شده است که در جهت ترک شغل داوطلبانه پیش
میرود (ختری و همكاران2001 ،؛ ساگر و همكاران .)1998 ،تت و میر ( )1993قصد ترک شغل
را آگاهی و میل روانشناختی به ترک سازمان تعريف کردهاند .از ديدگاه روانشناختی ،قصد ترک
نتیجه عوامل فردی مانند ويژگیهای جمعیتشناختی افراد ،نبود اعتماد سازمانی ،نارضايتی شغلی
و فقدان تعهد سازمانی است (جوزف و آنگ2003 ،؛ منجی و اورتلپ.)2010 ،
ارتباط بین کیفیت روابط و پیامدهای آن
طبق پژوهشهای کولوک ،تعهد ناشی از احساس اعتماد است .اگر فردی اعتقاد داشته باشد که
در سازمان معتمدی مشغول به کار است ،اين اعتقاد موجب افزايش تعهد فرد خواهد شد و حتی
اگر مشكالتی هم برای کارکنان پیش بیايد باز هم تمايل به حفظ روابط موجود خواهند داشت
(چیانگ .)2010 ،درحقیقت ،درک کیفیتی از روابط بر تعهد سازمانی اثرگذار است .اگر کارکنان
درک کنند که در سازمانی درستكار و معتمد و شايسته کار میکنند ،روابط سازمانی آنها باکیفیت
میشود .برعكس ،اگر اعتماد کمی در سازمان وجود داشته باشد ،روابط سازمانی همراه با
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نارضايتی يا کمبود تعهد کارکنان نسبت به سازمان خواهد بود (لی و همكاران .)2012 ،اعتماد در
سازمان موجب افزايش تعهد میشود و حتی بعضی از مشكالت کارکنان را مشخص میکند به
اين صورت که اعتماد با ماندن و ترک سازمان نیز مرتبط است .اين ارتباط را پژوهشهای
متعددی بررسی کردهاند (پری2004 ،؛ يالمز .)2008 ،ويلیامز ( )1991بیان میکند ،از آنجا که بین
رضايت شغلی و تعهد سازمانی همپوشانی مفهومی وجود دارد ،بايد توانايی پیشبینانة اين دو
متغیر بهطور همزمان مطالعه شود (سیدجوادين و همكاران .)1392 ،برخی از محققان استدالل
میکنند که رضايت شغلی منعكسکنندۀ واکنشهای عاطفی فوری به شغل است درحالیکه تعهد
سازمانی بهآرامی توسعه میيابد که اين فرايند پس از آنكه فرد ارزيابی جامعتر را از سازمان،
ارزشها و انتظارات سازمانی که در آن به کار مشغول است ،انجام داد و وضعیت آيندۀ خود را در
سازمان ديد ،صورت میگیرد .بنابراين ،رضايت شغلی را يكی از عوامل تعیینکنندۀ تعهد سازمانی
میدانند (مانهیم و همكاران .)1997 ،نورمن و وو ( ،)2006رابطة بین رضايت شغلی و تعهد
سازمانی را رابطهای دوطرفه و مثبت میدانند ،درحالیکه ويلیام و هازر ( )1986رضايت شغلی را
صرفاً پیشآيند متغیر تعهد سازمانی در نظر میگیرند (بكتاس و يوسل.)2012 ،
لووسی و همكارانش ( )2004متغیرهايی که ممكن است علت قصد ترک شغل باشند را
بررسی کردند .يافتههای مطالعات آنها نشان داد که قصد ترک شغل به میزان زيادی تحت تأثیر
نارضايتی شغلی ،فقدان تعهد به سازمان و اضطرابهای متأثر از فشارزاهای شغلی است .در بیش
از چهار دهة گذشته ،مطالعات مهمی (داقرتی و همكاران1985 ،؛ تت و میر1993 ،؛ فوگارتی،
 )2000به ايجاد مدلهای پیشآيند ترک شغل داوطلبانه با رضايت شغلی ،تعهد سازمانی و قصد
ترک شغل در میان رايجترين پیشآيندهای مطرح شده ،تخصیص يافته است .از طرف ديگر،
اعتماد سازمانی و رضايت شغلی رابطة منفی با قصد ترک شغل دارند .در پیشینه بهخوبی اشاره
شده است که رضايت شغلی و اعتماد دو متغیر مهم در کمکردن ترک شغل کارکنان و افزايش
میزان نگهداری کارکناناند (گريفیت و همكاران2000 ،؛ منجی و اورتلپ .)2010 ،همچنین در
ارتباط بین کیفیت روابط و پیامدهای ناشی از آن فرضیههای زير قابل بررسیاند:
فرضیة  :3اعتماد سازمانی تأثیر مثبتی بر رضايت شغلی کارکنان دارد.
فرضیة  :4اعتماد سازمانی تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
فرضیة  :5اعتماد سازمانی تأثیر منفی بر قصد ترک شغل کارکنان دارد.
فرضیة  :6رضايت شغلی تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
فرضیة  :7رضايت شغلی تأثیر منفی بر قصد ترک شغل کارکنان دارد.
فرضیة  :8تعهد سازمانی تأثیر منفی بر قصد ترک شغل کارکنان دارد.
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انجامگرفتهدرموردكیفیتروابطوپیامدهايآن 

شهاي
جدول.2خالصةپژوه 
شماره 

هدفپژوهش 

1

2

3

4

پژوهشگرانو

روش

سال 

پژوهش 

بررسی رابطة بین اعتماد
سازمانی و رضايت
شغلی

کاالوی2006 ،

توصیفی-
همبستگی

بررسی تعهد سازمانی و
عوامل مؤثر بر آن

هاشمینسب،
1389

پیمايشی-
همبستگی

بررسی رابطة بین
رضايت شغلی و تعهد
سازمانی در میان
اعضای هیئت علمی
پاکستان
بررسی رابطة بین
مؤلفههای اعتماد و تعهد
سازمان کارکنان در
سازمانهای جهاد
کشاورزی و آموزشو
پرورش استان قم

خالصةنتایج 
فقدان يا کمبود اعتماد سازمانی اعضای
سازمان عملكرد و تعهد سازمانی را از بین
میبرد و رابطة معناداری را بین رضايت
شغلی و اعتماد سازمانی تأيید میکند
افزايش اعتماد سازمانی افزايش تعهد را به
دنبال دارد و از طريق ضريب همبستگی
پیرسون تأيید شده است.

مالک و
همكاران2010 ،

پیمايشی-
همبستگی

رضايت از شغل و رضايت از پرداخت تأثیر
مثبت و قابل توجهی بر تعهد سازمانی
دارد.

خنیفر و
همكاران1388 ،

پیمايشی-
همبستگی

نتايج حاصل از فرضیة اصلی پژوهش
نشان داد که در هر دو سازمان میان
اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان رابطة
معناداری وجود ندارد

5

بررسی عوامل مؤثر بر
قصد ترک شغل
کارکنان

علیزاده1386 ،

6

اثرات اعتماد سازمانی
بر نگرشهای فردی،
قصد ترک شغل و
عملكرد مالی
شرکتهای چینی

هیاوبو و همكاران
2007 ،

7

رابطة بین اعتماد
سازمانی ،رضايت شغلی
و قصد ترک شغل:
مطالعة اکتشافی

منجی و اورتلپ،
2010

پیمايشی-
همبستگی

پیمايشی-
همبستگی

پیمايشی-
همبستگی

بین مؤلفههای تعهد سازمانی ،تناسب فرد
سازمان ،رضايت شغلی و عدالت سازمانیبا تمايل به ترک شغل رابطة منفی وجود
دارد.
اعتماد سازمانی بر رضايت شغلی و تعهد
عاطفی اثر مثبت دارد و بر قصد ترک شغل
کارکنان اثر منفی دارد .نتايج پژوهش
همچنین نشان دادند که اعتماد سازمانی
نقش متغیر میانجی را در بین رضايت
شغلی/تعهد عاطفی و قصد ترک شغل ايفا
میکند.
رابطة مثبت و معناداری بین اعتماد
سازمانی و رضايت شغلی وجود دارد و
همچنین بین اعتماد سازمانی و قصد ترک
شغل رابطة منفی و ضعیفی وجود دارد.
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مدل پژوهش

با توجه به اهداف اين پژوهش و برای بررسی پرسشهای ارائهشده ،مدل مفهومی پژوهش به
صورت زير ارائه شده است.
مسئولیت اجتماعی

كیفیتروابط

پیامدكیفیتروابط

H:1-1

تعهد سازمانی

H:4

اعتماد
سازمانی

H:1-2

اقتصادی

H:2-1

قانونی
H:2-2

H:5
H:3

H:8

H:1-3
H:6

اخالقی
H:2-3

قصد ترک
شغل

H:7

رضايت
شغلی

H:1-4
H:2-4

بشردوستانه

نمودار.1مدلمفهومیپژوهش (لیوهمکاران )2012،

روششناسی پژوهش
از آنجا که هدف پژوهش تعیین روابط علّی میان مؤلفههای متغیر مسئولیت اجتماعی و اعتماد
سازمانی و رضايت شغلی است و از طرف ديگر ،بین اين متغیرها و تعهد سازمانی و قصد ترک
شغل است ،پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری اطالعات ،پیمايشی-
توصیفی و از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است .در مدل تحلیلی پژوهش
متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت متغیر مستقل و متغیرهای اعتماد سازمانی و رضايت شغلی
متغیرهای میانجی و متغیرهای تعهد سازمانی و قصد ترک شغل متغیرهای وابسته درنظر گرفته
شدهاند .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه و درمجموع ،شامل  36پرسش است .برايناساس،
برای متغیرهای مورد بررسی ،بهترتیب 19 ،پرسش برای ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت (5
پرسش برای بعد اقتصادی 5 ،پرسش برای بعد قانونی 4 ،پرسش برای بعد اخالقی و  5پرسش
برای بعد بشردوستانه) 5 ،پرسش برای اعتماد سازمانی 5 ،پرسش برای رضايت شغلی 5 ،پرسش
برای تعهد سازمانی و  2پرسش برای قصد ترک شغل با طیف پنجتايی لیكرت درنظر گرفته
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شدهاند .برای سنجش پايايی ،نمونة اولیه شامل  30پرسشنامه پیشآزمون شد .سپس با استفاده از
دادههای بهدستآمده از پرسشنامه ،میزان ضريب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که
برای پرسشها بهترتیب 0/890 ،برای مسئولیت اجتماعی شرکت ( 0/830برای بعد اقتصادی،
 0/727برای بعد قانونی 0/868 ،برای بعد اخالقی و  0/869برای بعد بشردوستانه) 0/831 ،برای
اعتماد سازمانی 0/806 ،برای رضايت شغلی 0/933 ،برای تعهد سازمانی و  0/814برای قصد
ترک شغل بهدست آمد .اين اعداد نشاندهندۀ اين است که پرسشنامه از پايايی الزم برخوردار
است .برای سنجش روايی از روايی سازه که مبتنی بر روند تحلیل عاملی است استفاده شده است.
از آنجا که بار عاملی برای اکثر متغیرها باالتر از آستانة  0/5و آمارۀ تی ( )tبرای همة آنها از
آستانة  1/96باالتر است ،میتوان گفت مدل از روايی مقبولی برخوردار بوده است.
جامعة آماری اين پژوهش کارکنان هفت پروژۀ فعال شرکت کیسون در شهرهای مختلف
کشور است (خانهسازی پرند ،باغ کتاب تهران ،تصفیهخانة التیمور مشهد ،مونوريل قم ،فاز 12
پارس جنوبی عسلويه ،خط انتقال فاضالب تهران ،کارخانة صنايع بتن کیسون در اهواز) که تعداد
آنها  1662نفر است .نمونهگیری اين پژوهش به روش تصادفی ساده با حجم نمونه متناسب با
تعداد کارکنان هر پروژه بوده است و حجم نمونه از فرمول کوکران بهدست آمده که تعداد آن
برابر  315بوده است.
کیسون 1شرکتی خصوصی است که در سال  1354تأسیس شده است و خدمات مهندسی و
ساخت را در تراز جهانی درزمینة طراحی و تدارک و اجرای پروژههای بزرگ و چندنظامه به
کارفرمای داخل و خارج از ايران ارائه میدهد .در راستای فعالیتهای تحت مديريت توسعة پايدار
انسانی شرکت ،کمیتههايی در هريک از پروژهها به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی در برابر
ذینفعان داخلی (کارکنان) و خارجی (جوامع محلی و محیط زيست) پروژهها میپردازند.
آمار توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی نشان داد که 84/8 ،درصد افراد مرد و  15/2درصد
افراد زن هستند 12/1 .درصد افراد بین  25 -21سال 35/9 ،درصد  30 -36سال 35/2 ،درصد
 40 -31سال 11/1 ،درصد  50-41سال و  5/7درصد سن بیشتر از  50سال دارند .همچنین
 12/1درصد افراد دارای تحصیالت ديپلم و پايینتر 28/9 ،درصد فوق ديپلم 46 ،درصد لیسانس
و  13درصد دارای تحصیالت فوق لیسانساند.
برای بررسی و تحلیل وضعیت متغیرها از آزمون تی استیودنت تکنمونهای (عدد آزمون=)3
استفاده شده است .نتايج آزمون نشان داد که تمامی مؤلفههای متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت
(اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و بشردوستانه) و چهار متغیر ديگر (اعتماد سازمانی ،رضايت شغلی،
1. Kayson Company

شناساییتأثیرمسئولیتاجتماعیشركت ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ677

تعهد سازمانی و قصد ترک شغل) در وضعیت مناسبی قرار دارند (با فرض صفر :مقدار میانگین
کوچکتر يا مساوی  ،3برای همة متغیرها جز قصد ترک شغل و برای متغیر قصد ترک شغل
فرض صفر برابر با مقدار میانگین بزرگتر يا مساوی .)3
در اين پژوهش از روش دومرحلهای مدل معادالت ساختاری استفاده میشود .در مرحلة اول،
مدل اندازهگیری آزموده و سپس مدل علّی برازش میشود.
با توجه به جدول زير ،نتايج تحلیل عاملی تأيیدی مرتبة دوم مسئولیت اجتماعی شرکت نشان
داد که مدل اندازهگیری مسئولیت اجتماعی مناسب (df=141, Chi-Square=375.33,
 )RMSEA=0.074و کلیة اعداد و پارامترهای مدل معنادار و از برازش خوبی برخوردارند
(.)CFI=0.94, NFI=0.93, SRMR=0.069, GFI=0.94
با توجه به جدول زير ،نتايج تحلیل عاملی تأيیدی مرتبة اول متغیرهای درونزا نشان داد که
مدل اندازهگیری متغیرهای درونزا مناسب ( )Chi-Square=291.08, df=113, RMSEA=0.065و
کلیة اعداد و پارامترهای مدل معنادار و از برازش خوبی برخوردارند ( CFI=0.97, NFI=0.96,
.)SRMR=0.057, GFI=0.95

یافتههای پژوهش
در اين بخش به بررسی پرسشهای مدل و اينكه کدامیک از متغیرها باهم رابطة معنادار دارند
پرداخته شده است .همانطورکه در جدول  3مشاهده میشود ،مقدار آمارۀ تی ( )tبرای هشت
رابطة معنادار (همگی بزرگتر از  +1/96يا کوچکتر از  -1/96هستند) و برای شش رابطة غیر
معنادار (همگی کوچکتر از  +1/96يا بزرگتر از  -1/96هستند) بهدست آمده است .مقدار آمارۀ
تی ( )tدر روابطی که بهصورت عدد مثبت میباشند نشاندهندۀ اثر مثبت متغیر مستقل بر وابسته
است (همچون اعتماد سازمانی کارکنان  رضايت شغلی) ضريب مسیر در اين رابطه  5/74است
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که نشاندهندۀ تأثیر مثبت اعتماد سازمانی بر رضايت شغلی است) و مقدار آمارۀ تی ( )tدر
روابطی که بهصورت عدد منفیاند نشاندهندۀ اثر منفی متغیر مستقل بر وابسته است .در رابطة
تعهد سازمانی  قصد ترک ،شغل ضريب مسیر  -3/09است که نشان از تأثیر منفی تعهد
سازمانی بر قصد ترک شغل کارکنان در شرکت کیسون دارد.
جدول.3ضرایبمسیربینمتغیرها 
مسیر 
بعد اقتصادی (  )ECSRاعتماد سازمانی ()OT
بعد قانونی (  )LCSRاعتماد سازمانی ()OT
بعد اخالقی (  )TCSRاعتماد سازمانی ()OT
بعد بشردوستانه (  )PCSRاعتماد سازمانی ()OT
بعد اقتصادی (  )ECSRرضايت شغلی ()JS
بعد قانونی (  )LCSRرضايت شغلی ()JS
بعد اخالقی (  )TCSRرضايت شغلی ()JS
بعد بشردوستانه (  )PCSRرضايت شغلی ()JS
اعتماد سازمانی (  )OTرضايت شغلی ()JS
اعتماد سازمانی (  )OTتعهد سازمانی ()OC
اعتماد سازمانی (  )OTقصد ترک شغل ()TI
رضايت شغلی (  )JSتعهد سازمانی ()OC
رضايت شغلی (  )JSقصد ترک شغل ()TI
تعهد سازمانی (  )OCقصد ترک شغل ()TI

ضریبمسیر  آمارۀ t
0/21
-0/06
0/18
0/08
-0/02
-0/06
0/25
0/26
0/59
0/52
-0/00
0/32
-0/44
-0/40

2/86
-0/76
1/33
0/64
-0/29
-0/86
2/07
2/31
5/74
4/33
-0/00
3/40
-4/71
-3/09

نتیجةآزمون 
قبول
رد
رد
رد
رد
رد
قبول
قبول
قبول
قبول
رد
قبول
قبول
قبول

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتايج اين پژوهش نشان داد که مشارکت سازمان در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی ،بر برداشت
و نگرش کارکنان اثر خواهد گذاشت و آنها بهطور مثبت تحت تأثیر اين فعالیتها قرار خواهند
گرفت .در اين پژوهش انتظار بر اين بود که چهار بعد مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد
سازمانی و رضايت شغلی رابطة معنادار و اثر مثبتی داشته باشند که با توجه به مدل معادالت
ساختاری نتايج پژوهش نشان داد که فقط بعد اقتصادی بر اعتماد سازمانی اثر مثبت و معناداری
دارد و سه بعد ديگر هیچ رابطة معناداری با اعتماد سازمانی ندارند که اين نتايج برخالف مطالعات
لی و همكاران ( )2013بود که نشان دادند که فقط بعد قانونی بر اعتماد سازمانی کارکنان اثر
مثبتی دارد و همچنین ،از بین چهار بعد مسئولیت اجتماعی هم فقط دو بعد اخالقی و بشردوستانه
بر رضايت شغلی دارای اثر مثبت و معنادارند و دو بعد ديگر هیچگونه رابطهای بین اين دو

شناساییتأثیرمسئولیتاجتماعیشركت ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ679

مشخص نكردهاند که اين نتايج در تأيید تحقیقات نادی و حاذقی ( ،)1390قديری و همكاران
( ،)1392تزينر و همكاران ( )2011و والنتین و همكاران ( )2011بوده است .يافتههای اين
پژوهش نشان میدهد که همة ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت اثر مشابهی بر اعتماد سازمانی و
رضايت شغلی کارکنان در شرکت کیسون ندارند و برای بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت بايد
همة ابعاد آن را بررسی کرد و به نقش هريک از ابعاد در تأثیرگذاری بر متغیرهای اشارهشده
بهطور جداگانه توجه کرد .برای مثال ،هنگامیکه کارکنان احساس کنند وقتی سازمان مجموعه
فعالیتهايی برای کاهش هزينههای عملیاتی خود انجام میدهد و سعی در افزايش کیفیت
خدمات و بهحداکثررساندن سود خود دارد ،ممكن است که اين القا را در کارکنان ايجاد کند که
سازمانی که در ارتباط با آن به فعالیت میپردازند توجه ويژهای به رشد اقتصادی کشور و منافع
مشتريان دارد که اين خود موجب غرور کارکنان خواهد شد و حس اعتماد به سازمان را افزايش
خواهد داد .يا در طرف ديگر ،ممكن است کارکنان احساس کنند که سازمان همیشه بايد به
قوانین پايبند باشد و به آن عمل کند که اين احساس ممكن است بر اعتماد سازمانی کارکنان اثر
نگذارد و اين را جزو وظايف کاری هر سازمانی بدانند؛ يا اينكه هنگامیکه سازمان به فعالیتهای
اخالقی و بشردوستانه مشغول است ممكن است اين احساس در کارکنان ايجاد شود که سازمان
در عالم واقع به اين ارزشهای اخالقی پايبند نیست و صرفاً برای گسترش منافع يا بهترکردن
وجهة خود در جامعه آن را ابراز کرده است .همچنان که میتوان گفت که سیاستها و
استانداردهای اخالقی که در سازمان اجرا میشوند بهطور مستقیم بر کیفیت محیط کاری در
سازمان اثر خواهند گذاشت و رضايت شغلی کارکنان را تحت تأثیر قرار خواهند داد .در رابطة
مسئولیت اجتماعی شرکت با رضايت شغلی کارکنان میتوان گفت مشارکت کارکنان در محیط
کار در برنامههای کمک به حفظ محیط زيست يا کمک به مؤسسات خیريه ،ممكن است بر
باالرفتن رضايت شغلیشان اثرگذار باشد.
از سوی ديگر ،وقتی به بررسی اثر کیفیت روابط بر پیامدهای ناشی از آن پرداختیم ،به اين
نتیجه رسیديم که اعتماد سازمانی بر دو متغیر رضايت شغلی و تعهد سازمانی اثر مثبت و
معناداری دارد که نتايج پژوهش در تأيید تحقیقات نادی و مشفقی ( ،)1388هاشمی نسب
( ،)1389ايلماز ( ،)2008لونگ ( )2011و يوسفی و همكاران ( )1384و برخالف تحقیقات خنیفر و
همكاران ( )1388بود .همچنین ،نتايج پژوهش نشان داد که اعتماد سازمانی با متغیر قصد ترک
شغل هیچگونه رابطة معناداری ندارد و اين نتیجه برخالف تحقیقات هیاوبو و همكاران ( )2007و
مونجی و اورتلپ ( )2011بوده است که نشان دادند اعتماد سازمانی اثر منفی بر قصد ترک شغل
کارکنان دارد .در آخر هم ضرايب مسیر بین متغیرها نشان دادند که رضايت شغلی و تعهد
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سازمانی هردو با متغیر قصد ترک شغل رابطة معناداری دارند و از طريق رابطة منفی بر آن اثر
میگذارند ،يعنی هرچه تعهد سازمانی و رضايت شغلی کارکنان افزايش يابد تمايل به ترک شغل
در کارکنان کمتر خواهد شد که اين نتايج در تأيید تحقیقات علیزاده ( ،)1386سجادی (،)1388
راندهاوا ( )2007و فیصل مهدی و همكاران ( )2012است.
از طرف ديگر نتايج پژوهش نشان میدهد که اعتماد سازمانی و رضايت شغلی
پیشبینیکنندههای مهمی برای تعهد سازمانیاند .اين يافتهها نشان میدهند که دستیابی
کارکنان به اعتماد سازمانی و ايجاد رضايت شغلی آنان از طريق فعالیتهای  CSRجهت
دستيافتن به تعهد کارکنان نسبت به سازمان و تمايل به ماندن در سازمان دارای اهمیتند .با
وجود اينكه رابطة مستقیمی بین اعتماد سازمانی و قصد ترک شغل وجود ندارد ،اين رابطه بهطور
غیر مستقیم از طريق دو متغیر تعهد سازمانی و رضايت شغلی ايجاد شده است که نشاندهندۀ
اهمیت اين دو متغیر است .در اين مطالعه به نقش واسطة کیفیت روابط (اعتماد سازمانی و
رضايت شغلی) بین درک از  CSRو پیامدهای ناشی از کیفیت روابط (تعهد سازمانی و قصد ترک
شغل) مورد توجه قرار گرفته است که کیفیت روابط با کارکنان را تا حدودی میتوان از طريق
درگیرشدن در ابعاد مختلف فعالیتهای  CSRبهدست آورد.
از آنجاکه اين پژوهش در شرکت کیسون که شرکتی خصوصی است صورت گرفته است،
پیشنهاد میشود اين پژوهش در سازمانهای دولتی که در عرصة مسئولیت اجتماعی فعالند
صورت گیرد و نتايج آن با اين پژوهش مقايسه شود.
کیسون با سازمانهای خیريه و سمنهای ( )NGOsفعال در زمینة محیط زيست ،مشارکت
فعال کند و عالوهبر حمايت معنوی ،به حمايت مالی آنان نیز اقدام کند.
کیسون در مناقصة پروژههايی که امكان آسیبرسانی به محیط زيست را دارند شرکت نكند.
اثر ساير مدلهای مسئولیت اجتماعی بر کیفیت روابط کارکنان و پیامدهای آن بررسی شود.
مجموعة فعالیتهايی که در زمینة مسئولیت اجتماعی صورت میگیرد -هم در جهت کمک
به جامعه و محیط زيست در مقام ذینفعان خارجی و هم در جهت منافع کارکنان درمقام
ذینفعان داخلی -عادالنه باشد تا بر نگرش کارکنان نسبت به اين فعالیتها اثر مخربی بر جای
نگذارد.
در چارچوب بعد بشردوستانة مسئولیت اجتماعی ،فعالیتهای بشردوستانة شرکت نبايد به
قصد گرفتن امتیاز برای برندهشدن در مناقصة پروژههای ديگر باشد و صرفاً دادن آمار و ارقام
نباشد ،بلكه مبتنی بر اهداف خیرخواهانه صورت گیرد.
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