
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 88پاییز/ شماره سوم/پژوهش نامه علوم اجتماعی ، سال سوم
Journal of social sciences, 2009 (Autumn) Vol.3, No.3 

  
  

  مسئولیت اجتماعیمسئولیت اجتماعی  ييبررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقابررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقا
  ) مدیران تک پست سازمان صدا و سیما:بررسی موردي(

  2حسین مهردوست،1دکتر رمضانعلی رویایی
  چکیده

و عامل اساسی هاي اخیر بوده  برانگیز و رو به توجه در سال موضوع حساسیت ) (CSR سازمان مسئولیت اجتماعی
هایی پاسخگو، براي شفافیت و پاسخگویی  به عنوان سازمان آمدهاي سر سازمان.حسوب می شودبقاي هر سازمانی م

باید تعهدات خود به مسئولیت اجتماعی را از طریق ارزشـهاي خـویش ابـراز     به ذینفعان خود در قبال عملکردشان
ترتیب مسئولیت پذیري   و به این دارند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاري می شوند

اجتماعی براي آنان مزایاي دو جانبه اي خواهد داشت بطوریکه هم سازمان از رویکرد اخالقی تر و منسجم تر خود 
نفع  می برد و هم جامعه و طرفهاي ذینفع نیز نظر و برداشت بهتري از عملکـرد و نقـاط قـوت سـازمان خواهنـد      

قش مدیران فرهنگی در ارتقاء مسئولیت اجتماعی بـه انجـام رسـیده    پژوهش حاضر که در راستاي تبیین ن.داشت 
ــار     ــدیران در چه ــه بررســی نقــش م ــاعی در ســازمانها ،ب ــت مســئولیت اجتم ــوم و اهمی ــر مفه ــد ب ضــمن تاکی
بعداقتصادي،اخالقی،اجتماعی و زیست محیطی در جهت ارتقاي مسـئولیت اجتمـاعی پرداختـه و در قالـب مـدل      

اجزا مسئولیت اجتماعی را تشریح و به لزوم برنامه ریزي مدیران بـراي ارتقـاء آن جهـت    تحلیلی تحقق مؤلفه ها و 
ارتقـاء   دنتوان چگونه می مدیران فرهنگیبا توجه به سوال اصلی تحقیق که .تحقق  اهداف سازمان  اشاره می نماید

گردیـده و از طریـق    یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تنظـیم  محقق سازدمسئولیت اجتماعی را در سازمان 
جامعه آمـاري   .ارتقاء مسئولیت اجتماعی پرداخته شده استگی به بررسی نقش مدیران فرهنگی درتحقیق همبست

می باشند وابزار گردآوري اطالعات در این تحقیق ست سازمان صدا و سیماي شهر تهران این تحقیق مدیران تک پ
سنجی آن میان اعضـاي نمونـه تقسـیم و پـس از گـردآوري       پرسشنامه محقق می باشد که پس از روایی و پایایی

تجزیه و تحلیل صورت پذیرفته و فرضیات مورد آزمون قرار گرفتند که  spssاطالعات با استفاده از نرم افزار آماري 
و  مسـئولیت اجتمـاعی سـازمان نقـش مـوثري دارنـد       يدر ارتقـا  مدیران فرهنگی در جمع بندي مشخص گردید

مدیران فرهنگی در اهداف اقتصادي ،اخالقی، اجتماعی و زیست محیطـی و ارتقـاء مسـئولیت    همچنین بین نقش 
 .اجتماعی سازمانی رابطه قوي وجود دارد

  مسئولیت اجتماعی ءارتقا مدیران فرهنگی، مسئولیت اجتماعی، : واژه  کلید
  

 22/12/1388: تاریخ پذیرش مقاله                                                                       5/10/1388: تاریخ دریافت مقاله

                                                
 هنگی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهرانعضو هیئت علمی گروه مدیریت فر ١
 )مسئول مکاتبات نویسنده(دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاداسالمی، واحد علوم وتحقیقات تهران ٢
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  مقدمه
مسئولیت اجتماعی شــــرکتها به ارائه روشهایی می پردازد که سازمانها در فضـاهاي کسـب و کـار    

 و اخالقـی  ،اري، قـانونی ت جامعـه، انتظـارات تجـ   کننـد و پاسـخگوي توقعـا   مـی   خود به آن عمـل 
چرا که سازمانها مسئولیتهاي بزرگـی در زمینه اجتماعی، اقتصـادي و محیطـی   . هستنداجتماعی آنان 

در قبال کارکنـــان، سهامداران، مشتریان، دولت، تامیـن کنندگان و تمـامی ذینفعـان خـود برعهـده     
خـود را نسـبت بـه     ،لـف جامعـه  سسات مختؤبدون شک، چنانچه افراد، گروهها، سازمانها و م.دارند

رویدادها، اتفاقات و بحرانهاي مختلف مسئول دانسته و هریک در حدود مسـئولیت و حیطـه کـاري    
و جامعـه اي سـالم و   بسیاري ازمشکالت کاسـته شـده   خویش در حل بحرانهاي فوق تالش نمایند، 

عملکـردش روي   به عبارت دیگر، سازمان به هر نحـوي کـه عمـل کنـد،    . آرام به وجود خواهدآمد
باید به کارهایی دست بزنند که موردقبول جامعه و منطبـق   بنابراین سازمان ها.جامعه تاثیرمی گذارد
سازمانهایی که نتوانند خود را با این مهم تطبیق دهند، در عرصـه عمـل موفـق    . با ارزشهاي آن باشد

ود را در جامعه حفظ نمـوده یـا   به عبارت دیگر، سازمانها براي آنکه بتوانند جایگاه خ. نخواهند بود
بهبود بخشند، به نحوي که باعـث ادامـه بقـاي آنهـا و موفقیتشـان در کـار شـود، الزم اسـت کـه بـه           

بنـابراین مسـئولیت اجتمـاعی سـازمانها عامـل اساسـی       .باشـند مسئولیت اجتماعی توجه الزم را داشته 
1ایی با جامعه دارند ،با توجه به اینکه همه سازمانها ارتباط ه.بقاي هر سازمان است 

CSR    صـرفه نظـر
از اندازه یا بخش سازمان،به درجات مختلف بـه موضـوع اجتنـاب ناپـذیري تبـدیل شـده اسـت ،از        
آنجاکه این موضوع براي بسیاري از سازمانها قلمـرو ناشـناخته اي اسـت،آنها لزومـا بـراي مقابلـه بـا        

سازمان کل طیـف اصـول بنیـادي را     مسئولیت اجتماعی.چالش هاي پیش رو به خوبی تجهیز نیستند
ــی      ــد،در برم ــنعکس کنن ــدامات خــود م ــد و در اق ــا رابپذیرن ــی رود آنه ،کــه از ســازمانها انتظــار م

اصـول مزبـور ،در میـان بقیـه موارد،شـامل احتـرام بـه حقـوق انسـان،رفتار منصـفانه بـا نیـروي             .گیرد
آنها فعالیت می کنند بـودن و  کار،مشتریان و تامین کنندگان،شهروندان خوبی براي جوامعی که در 

حفاظت از محیط زیست می شوندواین اصول نه تنها از لحاظ اخالقی اهـداف مطلـوب و پسـندیده    
اي هستند،بلکه عوامل کلیدي مهمی نیز در حصول اطمینان از این نکته اند که جامعـه امکـان بقـاي    

از طرفی نقش . سازمان بهره می بردسازمان را در دراز مدت فراهم می آورد،زیرا از فعالیتها و رفتار 
از طریـق ارزشـهاي خـویش     CSRمدیران در این امر حیاتی است و مدیران باید تعهدات خود را به 
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ابراز دارند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر سـازمان جـاري مـی شـوند و موجـب      
  گسترش مسئولیت اجتماعی می گردد

  اهداف تحقیق
  :ت تحقیق یعنیبا توجه به سواال

  د؟نمحقق سازارتقاء مسئولیت اجتماعی را در سازمان  دنتوان چگونه می مدیران فرهنگی -1
 کدامند؟مسئولیت اجتماعی سازمانی براي ارتقاء مدیران فرهنگی راهکارهاي عملی  -2

  :اهداف تحقیق عبارتند از
  .شناسایی مفهوم مسئولیت اجتماعی -1   
  .لفه هاي مسئولیت اجتماعیشناسایی ابعاد و مو -2   
  .ارائه راهبردهایی مناسب جهت ارتقاي مسئولیت اجتماعی در سازمان هاي مورد مطالعه -3

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
فضاي سازمانها به سرعت در حال تغییر بوده و بر اثر روند جاري به سوي نشانهاي تجـاري جهـانی    

مــی        نجیــره هــاي تــامین جهــانی نیزآنــرا تشــدید بــه پــیش رفتــه و ســازمانهاي چنــد ملیتــی بــا ز 
بسیاري از سازمانها به نحو فزاینده اي از ارزش مستقیم اقتصـادي مسـئولیت اجتمـاعی آگـاهی     .کنند

یافته و با ادغام آن به منزله سـرمایه گـذاري راهبـردي بـا راهبـرد اصـلی کسـب و کـار و فعالیتهـاي          
شـهرت و اعتبـار    ،جامعه و محیط خود داشته باشند و در ضمنمدیریتی خود،توانستند تاثیر مثبتی بر 

با پیروي از این روش ،نه تنها براي امروز خود سـود تولیـد مـی کنند،بلکـه     .خود را نیز تقویت کنند
  ).1386گروه کارشناسان ایران،(موقعیت آینده خود را نیز تثبیت می نمایند

  :ی براي سازمان شامل موارد زیر هستندنمونه هاي مزایاي مستقیم ناشی از مسئولیت اجتماع
 ، نشان تجاري افزایش ارزش تجاري 

 دسترسی بیشتر به منابع مالی 

 نیروي کار سالم تر و ایمن تر 

 مدیریت ریسک و نظارت مؤثرتر بر امور سازمان 

 کارکنان مشتاق 

 وفاداري مشتري 

 ارتقاي اعتماد و اطمینان طرفهاي ذینفع 
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 گروه کاري : و آردکنفرانس ب( تقویت وجهه عمومیGC 2005(. 

   چارچوب نظري
در خصوص مسئولیت  2چهارچوب نظري اتخاذ شده در این رساله بر مبناي دیدگاه کارول

منتشر  "هرم مسئولیت اجتماعی بنگاه "کارول، در مطالعه اي که باعنوان .اجتماعی سازمان می باشد
به تعبیر دیگر، او مسئولیت . ت شد براي هربنگاه چهاردسته مسئولیت اجتماعی قایل شده اس

 :    می داند اجتماعی هربنگاه را برآیند چهار مولفه زیر
   ;                                                                                             ;اقتصادي نیازهاي-   
  ;                                                                   ;رعایت قوانین و مقررات عمومی - 
  ;                                                                               ;رعایت اخالق کسب و کار - 
  .                                                                               ; مسئولیتهاي بشردوستانه - 

ورد نیاز آن مورد اول بنگاهها موظفند نیازهاي اقتصادي جامعه را برآورند و کاالها و خدمات م در
  ..                        انواع گروههاي مردم را از فرآیند کار بهره مند سازندرا تامین کنند و

جه به بهداشت وایمنی کارکنان و مصرف کنندگان خود تو  در مورد دوم آنها وظیفه دارند
 محیط زیست را نیاالیند، از معامالت درون سازمانی بپرهیزند، دنبال انحصار نروند ومرتکب.کنند

 "...تبعیض قومی، تبعیض جنسی "تبعیض نشوند 

در این قلمرو اصولی چون صداقت . سومین مولفه مسئولیت بنگاه، اخالق کسب و کار است 
 .،انصاف و احترام جا دارد

 "شهروند خوب "تعبیر دیگرکارول از این مولفه ، . یتهاي بشردوستانه استچهارمین مولفه ،مسئول 
بودن است، یعنی مشارکت بنگاه در انواع فعالیتهایی که معضالت جامعه را فرو کاهد و کیفیت 

  ).4-8 : 1991کارول،(زندگانی آن را بهبود بخشد
  مسئولیت اجتماعی سازمان

مسئولیت اجتماعی، مجموعه : چنین تعریف کردندمسئولیت اجتماعی را » بارنی«و » گریفین«
وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و کمک به جامعه اي انجام دهد که در 

گویند؛ مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است  می»کتروومک داگالس«. آن فعالیت می کند
 می گیرد  می جامعه نیز انجام که عالوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، در جهت رفاه عمو

  ).1384بزرگی،(
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اي از مدیریت که طبق آن  شیوه: کنند  استوارت و سالمون، مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می
در .دهند که اثر مثبتی بر جامعه و ترفیع کاالهاي عمومی داشته باشد  سازمانها فعالیتهایی را انجام می

ین مبنا بود که خواهان حذف آثار منفی سازمان بر جامعه واقع نگرش استوارت و سالمون بر ا
 هستند و سعی بر آن داشتند بتوانند تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان را در پی داشته باشند

شرکتهاي هندي مسئولیت اجتماعی را جهت همکاري براي انسجام ملی،حفظ .)1997استوارت و سالمون، (
ف و سرمایه گذاریهاي استراتژیک جهت پیوند نیروي انسانی با ثروت و ارزش اجتماعی براي ائتال

منافع تجاري و شناخت متناسب و معنی دار آن بعنوان ابزاري براي تقویت و ارتقاء بلند مدت 
ي اخالقی تجارت،شفافیت در امور این شرکتها در این زمینه بر رفتارها.ارزش سهامداران می دانند

جدول زیر نیز نمایی از ).2002باالرپور،( می نمایند  به قانون تاکید اجرایی و عملیاتی ودر پایبندي
در یک طرف . دهد نظرات مختلف را با توجه به نقش مناسب کسب و کار در جامعه نشان می

کسانی هستند که معتقدند کسب و کار تنها مسئولیت اقتصادي دارد، در میانه کسانی هستند که از 
ثرات اجتماعی بویژه در مورد زیانهاي بالقوه آنها حساس باشند و در مدیران می خواهند نسبت به ا

خواهند نقش شرکتها را بطور فعال در برطرف کردن مشکالت جامعه  طرف دیگر کسانی که می
  ).175  :1384 ،امیدوار(مشاهده کنند 

  (Lantos; 2001) دیدگاههاي مسئولیت اجتماعی سازمان منبع)1(جدول شماره
  چگونگی نقش کسب و کار در جامعه  هدیدگا  نویسنده

Albert carr  دیدگاه سوددهی خالصCSR اقتصادي  
کسب و کار از استانداردهاي اخالقی پایینی نسبت به جامعه برخوردار است و هیچ مسئولیت 

  .اجتماعی جز پیروي از قانون ندارد

Milton Friedman  دیدگاه سوددهی معینCSR ایی سهامدار را به حداکثر برساند، از قانون پیروي کند و اخالقی باشد کسب و کار باید دار  اقتصادي
  )…/بازي جوانمردانه و قانونی/خودداري از کالهبرداري و فریبکاري(

R.Edward Freemah  دیدگاه آگاهی اجتماعیCSR هوشیار  هاي مختلف ذي نفع اي بالقوه فعالیتهایش بر روي گروهکسب و کار باید در مقابل زیانه  اخالقی
  باشد

Archie carooll 
 CSRدیدگاه خدمات اجتماعی 

  بشردوستانه
  اش براي خدمت به جامعه استفاده کند کسب و کار باید از منافع گسترده
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  :ابعاد مسئولیت سازمانی و جایگاه مسئولیت اجتماعی
  :)ER(اقتصادي مسئولیت  -1

فعالیتهـا و اقدامات اقتصادي مدنـظر  بعد اقتصادي است که در آن ،مسئولیت سازمانها بعد نخستین
در حقیقت . به عبارت دیگر، مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادي کسب سود است. قـرار مــی گیرد

  .  اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرار می گیرد
  :)LR(قانونی مسئولیت -2
سازمانها ملــزم می شوند که در است و ) حقوقی(مسئولیت سازمانها ، بعد قانونی  بعددومین  

جامعه این قوانین را تعیین می کند و کلیه شهروندان . چارچوب قانون و مقررات عمومی عمل کنند
بعد قانونی . و سازمانها، موظف هستند به این مقررات به عنوان یک ارزش اجتماعی احترام بگذارند

  .    نیز می گویند» التزام اجتماعی«مسئولیت اجتماعــی را 
  : )SR( مسئولیت اجتماعی -3

است که مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان  اجتماعیبعد  ،بعد مسئولیت سازمانها سومین
باید در جهت حفظ و کمک به جامعه با نگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحدت و مصالح 

  .عمومی کشور، انجام دهد
  : )ER(اخالقی مسئولیت -3

از سازمانها انتظار می رود که همچون سایر . سازمانها ، بعد اخالقی است مسئولیت چهارمین بعد
اعضاي جامعه به ارزشها، هنجارها و اعتقادات و باورهاي مردم احترام گذاشته و شئونات اخالقی را 

پاسخگویی «را  بعد اخالقی مسئولیت اجتماعی. در کارها و فعالیتهاي خود مورد توجه قرار دهند
     .)2003استادان دانشگاه مدیریت دانشگاه لتبریج،(گویند می» اجتماعی

  ): CSR(ایجاد ارزش از طریق مسئولیت اجتماعی
بر اثر روندهاي جاري به سوي نشانهاي  سازمانهافضاي سازمانها به سرعت در حال تغییر بوده و

ن شدت می بداو سازمانهاي چند ملیتی با زنجیره هاي تامین جهانی نیز پیش رفته تجاري جهانی
بسیاري از سازمانها به نحو فزاینده اي از ارزش مستقیم اقتصادي مسئولیت اجتماعی آگاهی .بخشند

یافته و با ادغام آن به منزله سرمایه گذاري راهبردي با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیتهاي 
ضمن ،شهرت و مدیریتی خود، می توانند تاثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشند و در 
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با پیروي از این روش ،نه تنها براي امروز خود سود تولید می .اعتبار خود را نیز تقویت کنند
  ).1386گروه کارشناسان ایران،(کنند،بلکه موقعیت آینده خود را نیز تثبیت می نمایند

) ABCCIRD(3براساس مطالعات و تعاریف مرکز ابتکارات اجتماعی و توسعه روستایی آدیتیا بیرال هند

مسئولیت اجتماعی اصولی را ایجاد می نماید که موجب سیستم ارزشی          مـی گـردد وعبارتنـد    
  :از
 "در مــورد شــرکت ، کــه عــاملی اســت جهــت دلبســتگی کارکنــان   4"عامــل خــوب احساســی

 . تخصصی به سازمان

 شناسایی ترجیحات مصرف کننده براي شرکتها بوسیله وجدان اجتماعی. 

 ار سهامدارانی کـه شـرکتهاي آنـان بـراي  بـرآوردن نیازهـایی از جامعـه حسـاس و         افزایش انتظ
 .ضروري می باشد

       پروژه هاي اجتماعی ابزاري هستند که بوسیله آنها شـرکت ارزشـهایی را کـه بـر اسـاس آن در
  ).2002آدیتیابیرال،(سطح وسیعی در جامعه قرار می گیرد، تسهیم می کند

، توسط  2007شرکت بزرگ اروپایی در سال  200ه در بیش از بر اساس پیمایش و مطالعاتی ک
صورت گرفت،ضمن بررسی اثراتی که مسئولیت  5دانشگاه اراسماس، درRSM) (ام .اس.گروه آر

مورد را که مسئولیت اجتماعی بر آنها تاثیر گذار 10اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمانها دارد ،
می گذارد ،جمع     م از آنها بر امور کاري و تجاري سازمانبوده، شناسایی و تاثیراتی را که هر کدا

میانگین هر یک از )  بیشترین اثر(5تا ) کمترین اثر(1آوري نمودندکه بر اساس مقیاس لیکرت از 
موارد در زیر مشخص شده است و در این میان جلوگیري از فساد بیشترین و کاهش فقر کمترین 

  :نقش مسئولیت اجتماعی داشتند اثر را در سازمان در راستاي ایفاي
 )    4.6(جلوگیري از فساد اداري )1

  )4.5(شفافیت در فعالیتهاي تجاري )2
  )                                              4.5(ایمنی و سالمتی   )3
  )4.3(تغییرات جوي )4
  )4.3(حقوق کارمندان  )5
  )4.3(زیست بومی  )6
  )3.9(تساوي درآمدودستمزدهاي مناسب و عادالنه )7
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  )3.9(جارت و تولید مناسب و مطلوبت )8
 ) 3.5(تعیلم و تربیت   )9

 )3.0(کاهش فقر  )10

عوامل مهم مرتبط و وابسته به مسئولیت اجتماعی را به صورت زیر از طرفی این گروه تحقیقاتی، 
اندازه گیري گردیده و ) بیشترین اهمیت(5تا ) کمترین اهمیت( 1در نظر گرفتندکه از مقیاس 

  :یر نمایش داده شده است میانگین هر یک در ز
 4.3(اعتبار و شهرت مدیریت( 

 4.2(جاذبه و کشش کارکنان( 

 4.1(رقابت( 

 4(ارتباطات سرمایه گذار( 

 3.8(مطالبات قانونی/مسئولیتهاي حقوقی( 

 3.8(بهره وري هزینه( 

 3.8(کیفیت( 

ردو سطوح برعهده دا "اعتبار و شهرت مدیریت"که بر اساس نتایج حاصله بیشترین اثر و اهمیت را 
  .دیگر نیز از اهمیت نسبتا باالیی برخوردارند

در کنفرانس بوآرد به پاره اي از مزایاي مستقیم ناشی از مسئولیت اجتماعی براي سازمان               
  :شامل موارد زیر اشاره شده است

 ، نشان تجاري افزایش ارزش تجاري 

 دسترسی بیشتر به منابع مالی 

 یمن ترنیروي کار سالم تر و ا 

 مدیریت ریسک و نظارت مؤثرتر بر امور سازمان 

 کارکنان مشتاق 

 وفاداري مشتري 

 ارتقاي اعتماد و اطمینان طرفهاي ذینفع 

 تقویت وجهه عمومی.  
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شکل زیر ارزش هاي ایجاد شده از طریق اجراي مسئولیت اجتماعی در سازمانها بصـورت کـاهش   
  .)1387اوش باشی،چ( هزینه ها و افزایش درآمدها را نمایش می دهد

 
  ارزشها ي ایجاد شده از طریق مسئولیت اجتماعی) 1( شکل شماره

  
همانطوریکه در شکل فوق نشان داده شده است تدوین استراتژي و خط مشی سازمانها از طریق 
رعایت و بکارگیري اصول مسئولیت اجتماعی نتایج  و اثرات مفیدي براي سازمانها و شرکتها 

  :هخواهد داشت از جمل
کارایی -4.شهرت و اعتبار تجاري-3کاهش ریسک هاي عملیاتی  -2.کاهش شکایات-1

-8.دستیابی به دانش و مهارتها-7.دستیابی به بازارهاي موجود و جدید-6. نوآوري-5.عملکردي
  .دستیابی به منابع عمده و کلیدي

می دهد  در صنعت هند صورت گرفته، نشان 2002بر اساس تحقیقات و پیمایشی که در سال 
مسئولیت اجتماعی اثر مثبتی بر تجارت وفعالیت سازمانها دارد، بطوریکه موجب تنظیم مقررات 
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چارچوب کاري، اثر بخشی سیستمهاي قضاوتی،اثربخشی اصول حسابداري واستانداردهاي 
  .حسابرسی و کاهش فساد تجاري و کاري خواهد شد -گزارش دهی 

 -لیت اجتماعی درسازمانها،مصرف کنندگان،سرمایهاز طرفی تعیین کنندگان استراتژي مسئو
گذاران تامین کنندگان،کارمندان،ارتباطات سازمانی و اجتماعات محلی و جهانی، دولت و 

% 75سازمانهاي غیر دولتی و غیر انتفاعی هستند که سهم آنها به ترتیب در عملکرد سازمان ،
  6).2002آمار مسئولیت اجتماعی،(محلی می باشداجتماعات % 59مصرف کنندگان، و% 66کارمندان،

توسط گروه شرکت توشیبا انجام گردیـده حـاکی از    2007بر اساس تحقیقات دیگري که در سال 
ایـن شـرکت را  درمـورد مسـؤلیت پـذیر بـودن       % 37آن است کـه در یـک نظـر سـنجی گسـترده ،      

نفر پرسنل 190000بابیش ازارزیابی کردند،از طرفی این شرکت  "خوب"% 47و   "عالی"اجتماعی 
در اکثر نقاط دنیـا بـه عنـوان یـک شـرکت جهـانی و بـا توجـه بـه موفقیـت هـاي حاصـله، یکـی از              
فاکتورهاي اصلی موفقیت را در پرداختن به موضوع مسئولیت پذیري اجتماعی و مدیریت  آن مـی  

ها،مصــرف ازدیــدگاه ایــن گــروه نیــز اعضــاي مؤثردرایجــاد مســئولیت اجتمــاعی ایــن شرکت . دانــد
کنندگان،سرمایه گـذاران ،تـامین کنندگان،کارمنـدان،ارتباطات سـازمانی و محلـی ، دولـت و  نیـز        

  .7)2007گزارش مسئولیت اجتماعی گروه توشیبا،(مشارکت باسازمانهاي غیر دولتی و غیر انتفاعی می باشند

   اجتماعی نقش مدیران ارشد شرکتها در گسترش مسئولیت
در تقسیم بندي مؤلفه هاي مسئولیت اجتماعی،سه بعد  ه گردیدهمانطوریکه پیشتر اشار

اندازه گیري مسئولیت پذیري اجتماعی شرکتها اقتصادي،اجتماعی و محیط زیست مطرح شد که 
را می توان در سه زمینه منافع سهامداران و کارکنان، منافع جامعه و مردم و مالحظات زیست 

اران و کارکنان، ارتقاي عملکرد مالی، کاهش هزینه هاي در زمینه منافع سهامد. محیطی انجام داد
عملیاتی، اعتالي نام و نشان شرکت، افزایش فروش و اعتماد مشتري، بهره وري بیشتر و کیفیت 
باالتر، کاهش نیاز به وضع مقررات نوین، دسترسی به سرمایه، ارتقاي ایمنی محصوالت و کاهش 

در بعد منافع جامعه و مردم نیز مشارکت در . می گیرندنیاز به تضمین هاي جدید مالك عمل قرار 
امور عام المنفعه، ارائه طرحهاي داوطلبانه کارکنان، مشارکت همگان در تحصیالت عمومی، 
اشتغــــــال و برنامه هاي کمک به بی خانمان ها، و ایمنی و کیفیت محصول مدنظر قرار می 

ت هرچه بیشتر مواد، کارکرد و دوام بیشتر در زمینه مالحظات زیست محیطی، بازیاف. گیرند
محصوالت، استفـاده بیشتر از منابع تجدید شدنی و به کـارگیري ابزارهاي مدیریت زیسـت محیطی 
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در طرحهاي کسب و کار شامل ارزیابی چرخه حیات و هزینه ها و استانداردهاي مدیریت زیست 
  .تفاده قرار می گیرندمحیطی به عنوان شاخصهاي مسئولیت پذیري شرکتها مورداس

و نیز ازطریق مذاکره و  نیروي انسانی و سرمایه ايدر این راستا مدیران ارشد شرکتها با مشارکت  
رسیدن به نتایج مشترك با دیگر ارکان جامعه مدنی مثل سازمانهاي غیردولتی، سازمان ملل و 

ي هاي مسئولیت اجتماعی می توانند نقش مهمی را در اجراي استراتژ دولتهاي محلی و منطقه اي
  .سازمانها ایفا نمایند

  جامعه و نمونه آماري و شیوه نمونه گیري
جامعه آماري حوزه تعمیم نتایج و یافته هاي پژوهش است از این روي جامعه آماري در بر دارنده 
کلیه افراد مورد بررسی است که پژوهشگر از میان آنان واحدهاي نمونه خود را گزینش می 

جامعه آماري پژوهش حاضر،واحد تحلیل و واحد مشاهده مدیران تک پست سازمان صدا  لذا.کند
در پژوهش حاضر بر اساس فرمول معروف برآورد نمونه کوکران .و سیماي شهر تهران می باشند

قلمرو مکانی این پژوهش سازمان صدا . تعداد و حجم نمونه افراد مورد مطالعه را محاسبه نموده ایم
تهران که نگرش مدیران را در رابطه  با موضوع مورد سنجش قرار داده است و قلمرو و سیما شهر 

  .می باشد 1388زمانی تابستان 
  آزمون فرضیات

) spss(موجود در مجموعه نرم افزار آماريبراي آزمون فرضیات تحقیق از آزمون کایسکور
  .دیده استلیزرل استفاده گر همچنین براي سنجش مدل نظري تحقیق از نرم افزارو

  :فرضیه اصلی
و ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانی رابطـه  معنـی داري    به نظر می رسد بین  نقش مدیران فرهنگی

 .وجود دارد

و ارتقـاء مسـئولیت اجتمـاعی سـازمانی      به نظر می رسد بین  نقش مدیران فرهنگـی  H0:فرضیه صفر
  .رابطه  معنی داري وجود ندارد

و ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانی  ی رسد بین  نقش مدیران فرهنگیبه نظر م H1: فرضیه مخالف
   .رابطه  معنی داري وجود دارد
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  و ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانی رابطه معنی داري بین نقش مدیران فرهنگی) 1(جدول شماره

سطح معنی   نوع آزمون  فرضیه
  داري

درجه 
  آزادي

ضریب 
  کرامر

  نتیجه آزمون

و ارتقاء مسئولیت  نقش مدیران فرهنگی  بینبه نظر می رسد 
  .رابطه  معنی داري وجود دارداجتماعی سازمانی 

  
  کایسکور

  
023/0  

  
4  

  
0.69  

رابطه معنی دار 
  .وجود دارد

و ارتقاء مسـئولیت اجتمـاعی سـازمانی رابطـه       بین نقش مدیران فرهنگی ":  درآزمایش فرض رابطه
ــود دارد  ــی داري وج ــون کایسک".معن ــت  از آزم ــده اس ــتفاده ش ــریب   .وراس ــه ارزش ض ــه ب باتوج

می توان استدالل کردکـه  0/0 5کایسکوربدست آمده تحت درجه آزادي چهار وسطح گویاي زیر
ضـرایب  .رابطه میان دومتغیر اتفاقی نبوده رابطه مستقیم  و معنی داري میان این دومتغیـر وجـود دارد  

  .اشد که در سطح باالیی ارزیابی می شودنیز مبین شدت رابطه بین این دومتغیرمی ب 0.69کرامر 
  :فرضیه فرعی اول

بین نقش مدیران فرهنگی در اهداف اقتصادي و ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانی رابطـه معنـی   -1
  .داري وجود دارد

بین نقش مدیران فرهنگـی در اهـداف اقتصـادي و ارتقـاء مسـئولیت اجتمـاعی سـازمانی         :H0فرضیه 
  .ندارد رابطه معنی داري وجود

بین نقش مـدیران فرهنگـی در اهـداف اقتصـادي و ارتقـاء مسـئولیت اجتمـاعی سـازمانی         :H1فرضیه 
  .رابطه معنی داري وجود دارد

  رابطه معنی داري بین نقش مدیران فرهنگی در اهداف اقتصادي و ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانی )2(جدول شماره
سطح معنی   نوع آزمون  فرضیه

  داري
درجه 

  ديآزا
ضریب 
  کرامر

  نتیجه آزمون

ــاء    ــدیران فرهنگــی در اهــداف اقتصــادي و ارتق ــین نقــش م ب
  .مسئولیت اجتماعی سازمانی رابطه معنی داري وجود دارد

  
  کایسکور

  
008/0  

  
4  

  
0.58  

  .رابطه معنی دار وجود دارد

 بـین نقـش مـدیران فرهنگـی در اهـداف اقتصـادي و ارتقـاء مسـئولیت         ":  درآزمایش فـرض رابطـه  
باتوجـه بـه   .از آزمون کایسکوراستفاده شده اسـت ".اجتماعی سازمانی رابطه معنی داري وجود دارد

مـی تـوان   0/ 0 5ارزش ضریب کایسکوربدست آمده تحت درجه آزادي چهار وسطح گویاي زیـر 
استدالل کردکه رابطه میان دومتغیر اتفـاقی نبـوده رابطـه مسـتقیم  و معنـی داري میـان ایـن دومتغیـر         

نیز مبین شدت رابطه بین این دومتغیرمی باشد که در سـطح بـاالیی    0.58ضرایب کرامر .اردوجود د
  .ارزیابی می شود
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  :فرضیه فرعی دوم
بین نقش مدیران فرهنگی در اهداف اخالقی و ارتقاء مسئولیت اجتمـاعی سـازمانی رابطـه معنـی     -2

 .داري وجود دارد

قی و ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانی رابطه بین نقش مدیران فرهنگی در اهداف اخال :H0فرضیه 
  .معنی داري وجود ندارد

بین نقش مدیران فرهنگی در اهداف اخالقی و ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانی رابطـه  :H1فرضیه 
  .معنی داري وجود دارد

  ت اجتماعی سازمانیرابطه معنی داري بین نقش مدیران فرهنگی در اهداف اخالقی و ارتقاء مسئولی) 3(جدول شماره 
 

  نتیجه آزمون  ضریب کرامر  درجه آزادي  سطح معنی داري  نوع آزمون  فرضیه
بین نقش مدیران فرهنگی در اهداف اخالقی و 
ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانی رابطه معنی 

  .داري وجود دارد

  
  کایسکور

  
005/0  

  
4  

  
0.76  

  
رابطه معنی دار 

  .وجود دارد

نقش مدیران فرهنگی در اهـداف اخالقـی و ارتقـاء مسـئولیت اجتمـاعی       ": درآزمایش فرض رابطه
باتوجـه بـه ارزش   .از آزمـون کایسکوراسـتفاده شـده اسـت    "..سازمانی رابطه معنی داري وجود دارد

می توان اسـتدالل  0/0 5ضریب کایسکوربدست آمده تحت درجه آزادي چهار وسطح گویاي زیر
ه رابطـه مسـتقیم  و معنـی داري میـان ایـن دومتغیـر وجـود        کردکه رابطه میـان دومتغیـر اتفـاقی نبـود    

نیز مبین شدت رابطه بین این دومتغیرمی باشد که در سطح باالیی ارزیابی  0.76ضرایب کرامر .دارد
  .می شود

  :فرضیه فرعی سوم
بین نقش مدیران فرهنگی در اهداف اجتماعی و ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانی رابطـه معنـی   -3

  .د داردداري وجو
بین نقش مدیران فرهنگی در اهـداف اجتمـاعی و ارتقـاء مسـئولیت اجتمـاعی سـازمانی        :H0فرضیه 

 .رابطه معنی داري وجود ندارد

بین نقش مدیران فرهنگـی در اهـداف اجتمـاعی و ارتقـاء مسـئولیت اجتمـاعی سـازمانی        :H1فرضیه 
  .رابطه معنی داري وجود دارد
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  بین نقش مدیران فرهنگی در اهداف اجتماعی و ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانی رابطه معنی داري)4(جدول شماره

سطح معنی   نوع آزمون  فرضیه
  داري

درجه 
  آزادي

ضریب 
  کرامر

  نتیجه آزمون

بین نقش مدیران فرهنگی در اهداف اجتماعی و ارتقاء 
  .مسئولیت اجتماعی سازمانی رابطه معنی داري وجود دارد

  .رابطه معنی دار وجود دارد  0.71  4  043/0  کایسکور

بـین نقـش مـدیران فرهنگـی در اهـداف اجتمـاعی و ارتقـاء مسـئولیت          ": درآزمایش فـرض رابطـه  
باتوجـه بـه   .از آزمون کایسکوراستفاده شده اسـت ".اجتماعی سازمانی رابطه معنی داري وجود دارد

مـی تـوان   0/0 5ارزش ضریب کایسکوربدست آمده تحت درجه آزادي چهار وسطح گویـاي زیـر  
استدالل کردکه رابطه میان دومتغیر اتفـاقی نبـوده رابطـه مسـتقیم  و معنـی داري میـان ایـن دومتغیـر         

نیز مبین شدت رابطه بین این دومتغیرمی باشد که در سـطح بـاالیی    0.71ضرایب کرامر .وجود دارد
  .ارزیابی می شود

  :فرضیه فرعی چهارم
ت محیطی و ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانی رابطـه  بین نقش مدیران فرهنگی در اهداف زیس -4

  .معنی داري وجود دارد
بین نقـش مـدیران فرهنگـی در اهـداف زیسـت محیطـی و ارتقـاء مسـئولیت اجتمـاعی            :H0فرضیه 

 .سازمانی رابطه  معنی داري وجود ندارد

عی سازمانی بین نقش مدیران فرهنگی در اهداف زیست محیطی و ارتقاء مسئولیت اجتما:H1فرضیه 
  .رابطه  معنی داري وجود دارد

  رابطه معنی داري بین نقش مدیران فرهنگی در اهداف زیست محیطی و ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانی )5(جدول شماره
سطح معنی   نوع آزمون  فرضیه

  داري
درجه 
  آزادي

  نتیجه آزمون  ضریب کرامر

ــدیران فرهنگــی در اهــداف زیســت   ــین نقــش م ب
ــی و ارت ــازمانی  محیط ــاعی س ــئولیت اجتم ــاء مس ق

  .رابطه  معنی داري وجود دارد

  
  کایسکور

  
043/0  

  
4  

  
0.63  

رابطه معنی دار وجود 
  .دارد

بین نقش مدیران فرهنگی در اهداف زیست محیطـی و ارتقـاء مسـئولیت     ": درآزمایش فرض رابطه
باتوجـه بـه   .شده است از آزمون کایسکوراستفاده".اجتماعی سازمانی رابطه  معنی داري وجود دارد

مـی تـوان   0/0 5ارزش ضریب کایسکوربدست آمده تحت درجه آزادي چهار وسطح گویـاي زیـر  
استدالل کردکه رابطه میان دومتغیر اتفـاقی نبـوده رابطـه مسـتقیم  و معنـی داري میـان ایـن دومتغیـر         

سـطح بـاالیی    نیز مبین شدت رابطه بین این دومتغیرمی باشد که در 0.63ضرایب کرامر .وجود دارد
  .ارزیابی می شود
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در این قسمت مدل نظري ارائه شده براي تحقیق به لحـاظ نیکـویی و اطمینـان بـرازش و در جهـت      
  :انطباق با واقعیت مورد آزمون قرار گرفته است

  ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانی با نقش مدیران فرهنگی مدل تحلیل مسیر ابعاد

  
Chi-Sqare=513.60 ,  df=43  ,P-value=0.000 ,RMSEA=0.56  

در شکل باال  مدل تحلیل مسیر ابعاد نقش مدیران فرهنگی با ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانی
به عبارت دیگر .معنی دار است000/0می باشد که درسطح  513.60مقدار آماره مجذور خی برابر 

سوال، به عنوان متغیر 3سط که تو x8 ، x9 ، x10 شامل» )VAR2(ابعاد نقش اخالقی الگوي ارتباط
سوال، به عنوان متغیر مستقل 7که توسط   x17 تا x11 شامل »)VAR3(مستقل و ابعاد  نقش اجتماعی
سوال، به عنوان متغیر  3که توسط  x18 ، x19 ، x22 شامل» )VAR1(و مسئولیت اجتماعی سازمانی 
شاخص «ست از آنجا که مقدارالگوي حقیقی داده ها متفاوت نی وابسته اندازه گیري شده که با

می باشد می توان بیان کرد که این مدل برازش قابل قبولی با 88/0این مدل برابر »نیکویی برازش
میزان ضریب بدست آمده بیانگر اثر مستقیم نقش ابعاد اخالقی و اجتماعی مدیران . واقعیت دارد

. باشد که در سطح باالیی می باشدمی  88/0فرهنگی بر ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانی به میزان 
عنوان اثر مستقیم نقش  همچنین مدل فوق بیانگر این است که بیشترین اثر مستقیم را می توان تحت
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به دست آمده است موید فرضیه  1.15اخالقی بر ارتقاء مسئولیت اجتماعی عنوان نمود که رقم 
  .هاي تحقیق می باشد

  هاو پیشنهادنتیجه گیري 
واالت مطروحه در پژوهش مشخص گردید که مدیران فرهنگی می توانند مؤلفه هـاي  با توجه به س

مسئولیت اجتماعی را احصاء نموده و به تدوین راهکارهاي عملی در خصوص تقویت و ارتقاء آنها 
بپردازد بنابراین نتیجه گرفته می شود که مدیران فرهنگی توانایی آن را دارنـد کـه از طریـق  ارتقـاء     

  .جتماعی اهداف و سیاستهاي سازمان را به نحو مطلوب محقق نمایندمسئولیت ا
و ارتقاء مسئولیت اجتماعی  با توجه به اینکه مشخص گردید بین  نقش مدیران فرهنگی -

پیشنهاد می شود مولفه هاي اثر گذار از طریق نشریات یا .سازمانی رابطه معنی داري وجود دارد
 . یران قرار گیرد تا از تجربیات مدیران موفق استفاده شودبولتن هاي سازمانی در اختیار همه مد

از آنجا که در این تحقیق مشخص گردید نقش مدیران فرهنگی در اهداف اخالقی و ارتقاء  -
مسئولیت اجتماعی سازمانی موثر است و این مولفه در مقام قیاس با سایر مولفه ها از ضریب اثر 

ی شود مدیرانی که در تقویت این موضوع سهم بزرگی گذاري بیشتري برخوردار است، پیشنهاد م
 .دارند شناسایی و مورد تشویق قرار بگیرند

اخالقی مدیران اثر مهمی دارد،این  -پیشنهاد می شود با توجه به اینکه فعالیتهاي فرهنگی -
مدیران تشویق شوند تا از طریق اجراي کارگاه هاي آموزشی،سایر مدیران را تحت پوشش قرار 

 . دهند

رعایت بهداشت محیط کار  باید در سازمانها سرلوحه کار مدیران قرار بگیرد تا عالوه بر  -
همچنین شفاف بودن در کارها و در مواجهه . تقویت روابط کاري و تقویت رفتارها و گفتارها شود

یر با با مردم،موجب اعتماد بیشتر  به مدیران می شود و امروزه مردم به احترام نیاز دارند و توجه مد
 .این موضوع موجب تحقق اصل مشتري مداري است

را ...مدیر موفق مدیري است که حقوق کارکنان را رعایت نموده و عدم تبعیض جنسی و قومی و -
  .مورد توجه قرار دهد تا از این طریق زمینه ارتقاء مسئولیت اجتماعی سازمانی فراهم شود

  پی نوشت ها
4.Feel good factor 
5.RSM Erasmus University. 
6Corporate Social Responsibility Survey 
2002.(CSRS) 
7.Toshiba Group CSR Report 2007. 

1.Corporate social responsibility  
2.Carroll  
3.Aditya Birla Center for Community Initiatives 
and Rural Develipment (ABCCIRD) 
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