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 .1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت دولتی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران
 .2استاد ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .3استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران
 .4استادیار ،گروه مدیریت صنعتی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران

(تاریخ دریافت5931/55/51 :؛ تاریخ پذیرش)5931/40/51 :

چکیده
پژوهش حاضر بررسی میکند چگونه مسئولیت اجتماعی سازمان از طریق تبدیلشدن به نامآوری کارفرما میتواند بهه سهرمایا اجتمهاعی
تبدیل شود .برای دستیابی به این هدف ،شرکت کنندگان پژوهش ،دانشجویان شهالل بهه تیلهیل م دهت دکتهری دانشهیدی مهدیریت و
حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی قزوین طی سالهای  5935تا 5931بودند که به روش نمونههگیهری تلهادفی سهاده 515 ،نفهر از آنهها
انتخاب شدند .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر شیوی گهردآوری دادههها ،تویهیفی  -همبسهتگی اسهت .بههمنظهور آزمهون
فرضیههای پژوهش ،دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمتآوری شد .برای بررسی روایی ،روایی میتهوا ،همگهرا و واگهرا اجهرا شهد.
شاخص پایایی ،توسط دو شاخص آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تأییهد شهد .در پهژوهش یادشهده بهرای آزمهون فرضهیهههای
پژوهش مدلسازی معادالت ساختاری با روییرد حداقل مربعات جزئی ( )PLSبهکار گرفته شد .یافتههای پژوهش ،اثر مست یم مسهئولیت
اجتماعی سازمان بر سرمایا اجتماعی را رد کرد ،اما آثار مست یم نامآوری کارفرما ،رضایت مخاطبان درونی و تلویر مخاطبان بیرونهی بهر
سرمایا اجتماعی تأیید شد .همچنین ،اثر لیرمست یم مسئولیت اجتماعی سازمان از طریق نامآوری کارفرمها ،رضهایت مخاطبهان درونهی و
تلویر ذهنی مخاطبان بیرونی ،اثر لیرمست یم نام آوری کارفرما به واسدا رضایت مخاطبان درونی و تلویر ذهنی مخاطبان بیرونهی ،اثهر
لیرمست یم نام آوری کارفرما از طریق رضایت مخاطبان درونی ،اثر لیرمست یم رضایت مخاطبان درونی به واسدا تلویر ذهنی مخاطبان
بیرونی ،بر سرمایا اجتماعی تأیید شد.

کلیدواژگان
اعتماد ،سرمایا اجتماعی ،مسئولیت اجتماعی سازمان ،نامآوری کارفرما.

 نویسندة مسئول ،رایانامهResearch.m@qiau.ac.ir :
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مقدمه
سرمایة اجتماعی و شاخص معتبر آن ،یعنی اعتماد ،بستر تعامالت و روابط اجتماعی در جامعه
است .اعتماد زمانی وجود خواهد داشت که انسان به شخص یا اصلی باور داشته باشد ،اعتماد،
بیانکنندة این احساس است که میان تصور ما از یک موجود و خود آن موجود پیوند و رابطة

معینی برقرار است .در تعریفهایی که از سرمایة اجتماعی مطرح شده است ،اعتماد یکی از
مؤلفههایی است که بهعنوان مهمترین عنصر تشکیلدهندة سرمایة اجتماعی در جامعه در نظر
گرفته میشود

(et al., 2005, p.114; Jacek, 2013, p.9

 .)Liبهعبارت دیگر ،اعتماد بهعنوان یک

جزء ذهنی ،علت ،پیامد و معلول سرمایة اجتماعی محسوب میشود .به زعم پروساک ( )0831یکی
از ابعادي که میتواند ما را در تبیین بهتر سرمایة اجتماعی یاري رساند ،اعتماد است .این اعتماد
نتیجة تعامالت اجتماعی موجود در گروهها ،انجمنها و فعالیتهاي اجتماعی است .افزایش اعتماد
متقابل در یک سیستم میتواند به نحو قابل توجهی کارایی را باال ببرد ،بهطوري که برخی
صاحبنظران علم مدیریت ،ارزش آن را براي یک سازمان از اطالعات باالتر دانستهاند.
در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش ،فعالیتهاي ارزشآفرین سازمانها فقط متکی بر داراییهاي
مشهود آنها نیست ،بلکه توانمندي سازمانها در بهکارگیري داراییهاي نامشهود ،قدرت اصلی
ارزشآفرینی آنها را شکل میدهد .براساس یک تحقیق ،حدود  31درصد داراییهاي سازمانهاي
بزرگ جهان و بنگاههاي اقتصادي را داراییهاي نامشهود و ارزشهاي معنوي تشکیل میدهد .یکی
از مهمترین داراییهاي نامشهود سازمانها «نامآوري» 0آنهاست .در سالهاي اخیر موضوع
نامآوري توجه محققان حوزة مدیریت و مؤسساتی که ارزش ویژة نامآوري را ارزیابی میکنند ،به
خود جلب کرده است .کارفرمایان ،فرایند «نامآوري کارفرما» را بهمنظور افزایش تصویر ،هویت
سازمانی و موقعیت خود در بازار کار بهکار میگیرند ( .)Fares & Palmaer, 2015, p.11البته نامآور
1. Branding
2. Employer Branding
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در صنایع مختلف خدماتی ،بهطور متفاوت ایفاي نقش میکند .اما کامالً مشهود است که اهمیت این
مقوله در حوزة خدمات آموزشی و دانشگاهی در ایران ،به واسطة تشدید جریان حرکت دانشگاهها
از ساختار مدیریتی دولتی به خصوصی و حرکت صنعت ،از حالتی ایستا ،به صنعتی رقابتی و پویا،
بیشازپیش احساس میشود.
بیان مسئله
افزایش بینالمللیشدن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و رشد سریع آنها باعث

شثده اسثت

این نهادها به دنبال پیداکردن راهی براي متمایزکردن خود از رقبثا باشثند و از طریثق ویژگثیهثاي
منحصربهفردشان به نحو مطلوبی با ذينفعان خود از جمله دانشجویان ،فثار التحصثیالن ،اسثتادان،
کارکنان و غیره ارتباط برقرار کنند (.)Nevzat et al., 2016, p.550
از این رو ،با توجه به چشماندازهاي آرمانی رقابتی در بازار آموزش عالی و افزایش رقابت میان
دانشگاهها نیاز توجه به اهرم مثبت نامآوري در توسعة دانشگاهها بهشدت احساس میشود .از ایثن
رو ،دانشگاهها براي حصول مزایاي نامآوري موفق بسثیار تثالش مثیکننثد (

Brown et al., 2016,

 .)p.93در حال حاضر نامآوري کارفرما در آموزش عالی در حال تبدیلشثدن بثه موضثوعی بسثیار
مهم است .از طرف دیگر ،تعامل و ارتباط نزدیک دانشگاهها با یکدیگر به پیچیدهترشدن سیاستها
و روابط بین آنها منجر شده است بهطوري که آنها به نوعی بهعنثوان رقبثاي یکثدیگر محسثوب
میشوند ،از این رو ،آنها براي رقابت مؤثرتر ،تکنیکهثاي بازاریثابی مشثترک از جملثه مثدیریت
نامآوري را بیشتر اعمال میکنند (.)Rauschnabel et al., 2016, p.117
نامآوري در آموزش عالی میتواند به دانشگاهها براي تبثدیلشثدن بثه یثک نهثاد معتبرتثر ،بثه
یادماندنیتر و قابل تشخیص از دیگران کمک کند .الکسثاندر 0و همکثاران ( ) 115بیثان مثیکننثد
دانشگاه میتواند بهعنوان یک اجتماع (انجمن) نامآوري در نظر گرفته شود که ذينفعثان در آن بثا
1. Alexander
2. Brand Community
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یکدیگر تعامل برقرار مثیکننثد .مثدیران و سیاسثتگراران دانشثگاه ،در تثالش بثراي شثکلدادن و
تبدیل کردن این نهاد به اجتماع نامآوري ازطریق مداخلهها و تصمیمگیريهايشثان هسثتند .ازایثن
رو ،اعتماد میتواند ابزاري مهم و مؤثر در اجراي نثامآوري دانشثگاه باشثد (

Nevzat et al., 2016,

.)p.550
در پژوهش یادشده ،نامآوري کارفرما ،راهبردي تعریف میشود که سثازمان بثا بثهکثارگیري آن
نامآوري خود را به عنوان کارفرما ،با هدف اطمینثان از جلثب متقاضثیان شایسثتة بیرونثی و حفث
استعدادهاي درونسازمانی ،در مقابل رقبایش ،متمایز میکند .بنابراین ،هدف پژوهش حاضثر ،ایثن
است که چگونه مسئولیت اجتماعی سازمان ،نامآوري کارفرما در دانشگاه ،رضایت مخاطبان درونی
و تصویر مخاطبان بیرونی از کارفرماي دانشگاه میتواند به جلب اعتماد ذينفعان منجر شثود تثا از
این طریق بتواند به اجرا و پیادهسازي بهتر معیارهاي نام آورشدن کارفرما در آموزش عالی بثهویثژه
در دانشگاهها کمک کند.
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
سرمایة اجتماعی و اعتماد

سرمایة اجتماعی به این مفهوم اشاره میکند که جوامع بیش از مجموعهاي از افراد هستند .سثرمایة
اجتماعی ایجادشده ،بافت اجتماعی قوي است که در آن افثراد از طریثق شثبکه اي از ارتباطثات و
شبکههاي متصل با ادراک بهاشتراکگراشتهشده از رفتار ،هنجارها ،تعهدات متقابل ،مسثئولیتهثا و
سطوح باالیی از اعتماد با یکدیگر ارتباط دارند .در واقع ،اندازهگیري سطح اعتماد خالصة خوبی از
سرمایة اجتماعی است (.)Quelch & Jocz, 2009, p.2
فرانسیس فوکویاما در مقالة «سرمایة اجتماعی و توسعه :دستور کار آینده» بیان میکنثد ،تثوافقی
بر تعریف سرمایة اجتماعی وجود ندارد ،وي این مفهوم را به این شثرح تفسثیر مثیکنثد :سثرمایة
اجتماعی هنجارها یا ارزشهاي بثهاشثتراکگراشثتهشثدهاي اسثت کثه موجثب تقویثت همکثاري
اجتماعی براساس روابط اجتماعی واقعی میشود .همچنین ،اشاره میکند به زعم بوردیثو (،)0831
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کلمن ( )0833و پونتام ( )0888سرمایة اجتماعی پیشنیازي ضروري براي توسعة موفثق اسثت ،از
این رو ،الزاماتی براي ایجاد و تحقق سرمایة اجتماعی ضثروري اسثت .سثرمایة اجتمثاعی حاصثل
جمع منافع بالقوه و بالفعلی است که نتیجة مالکیت شبکة بادوامی از روابط نهاديشده بین افثراد و
عضویت در یک گروه است (.)Morgan & Sorensen, 1999, p.664
با توجه به پیشینة تحقیقات ،تا کنون تحقیقات بسثیاري آثثار سثرمایة اجتمثاعی را در آمثوزش
بررسثی کثردهانثد

( Teachman et al., 1996; Marjoribanks & Kwok, 1998; Zhou & Bankston,

 .)1999; Morgan & Sorensen, 1999; Sampson, 1999 & Putnam, 2000که نتایج این تحقیقثات،
حضور سرمایة اجتماعی با نتایج مثبت متعدد بهویژه در آموزش مرتبط دانسته شده است .بهطثوري
که در فرهنگ کشورهایی که سطح سرمایة اجتماعی آنها باالتر است ،موفقیت تحصیلی نیز بیشثتر
بوده است.
مسئولیت اجتماعی سازمان و سرمایة اجتماعی

مسئولیت اجتماعی سازمان ( )CSRبهعنوان «مسثئولیت کسثبوکثار بثراي اثرگثراري بثر جامعثه»
تعریف شده است ( .)European Commission, 2011دامنة این مسثئولیت مثیتوانثد از ارزشهثاي
ذينفعان مشروع یثک
عمومی و مالحظات اخالقی حاکم در یک جامعه ،یا دیالکتیکی از انتظارات 
سازمان مشتق گیرد .کارکنان ،بهعنوان یکی از ذينفعان اصلی سازمان ،توجه خاصی بثه چثارچوب
 CSRدارند .توجه خاص به کارکنان در نظریه و عمل ممکن است ،تا حدي با پیامد مثبت  CSRبثر
نگرش و رفتار کارکنان توضیح داده شود .تعدادي از مطالعات نشان میدهد  CSRیکی از جنبههاي
مهم براي انتخاب شغل و تعیین محل کثار اسثت (

Albinger & Freeman, 2000; Brammer et al.,

.)2007; Galbreath, 2010; Kim & Park, 2011; Lin et al., 2012; Bustamante, 2014
مسئولیت اجتماعی سازمان و نامآوری کارفرما

کاتلر ( )0880نامآور را بهعنوان یک نام ،لف  ،نشانه ،نمثاد ،طراحثی یثا ترکیبثی از آنهثا تعریثف
می کند که براي شناسایی کاالها و خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشثندگان در نظثر گرفتثه
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میشود و به این طریق آنها را از سایر رقبا متمثایز مثیکنثد) .)Jonze & Öster, 2013, p.6در یثک
تعریف ساده ،نامآوري ،فرایند ساخت ( )Okafor, 2015, p.13و توسعة یک نامآور است
 .)& Otaye, 2015, p.6بهطور خالصه ،نامآوري یعنى دو چیز :وعده
2011, p.14

 )Tieu,و تعهثد (

( Sparrow

( & Pöyry, 2012, p.8; Deppe

;Bergman & Arnstrom, 2010,p.8; Jonze & Öster, 2013, p.8

.)Sparrow & Otaye, 2015, p.6
نامآورکارفرماي یک سازمان درکی است که کارکنان فعلی و بثالقوة سثازمان ،بثهعنثوان مکثانی
براي کار دارند .این دیدگاه یک جزء حیاتی از توانایی سازمان براي جرب و حف اسثتعداد اسثت
( .)Backhaus & Tikoo, 2004, p.502امروزه ،سازمانها بهطور جدي در حثال سثرمایهگثراري بثر
مدیریت تصویر و هویتشان بهعنوان مکانی مناسب و شایسته براي کثار هسثتند (

Kalajian, 2011,

 .)pp.7-8با توجه به متون نظري بازاریابی ،یک نامآور ،تأثیر فراوانی بر سازمان بهعنوان یک کارفرما
میگرارد و اینکه چگونه ذينفعان خارجی سازمان ،نام آور سثازمان و سثازمان را بثه عنثوان محثل
کاري براي آینده شناسایی میکنند .بین اهمیتدادن یک کارفرما به مزایاي  CSRو نامآوري کارفرما
در آن سازمان رابطثة روشثن و آشثکاري وجثود دارد ( .)Jonze & Öster, 2013, p.6مطالعثات فثو
کوکاوا و آل ) 112( 0نشان میدهد  CSRبهطور مثبت بر نثامآوري ،همچنثین ،پیامثدهاي آن مثؤثر
است .نظریههاي مختلفی بهطور واضح و شفاف ،آثثار مثبثت

CSR

بثراي سثازمانهثا را بثهعنثوان

کارفرمایان بررسی کردهاند ( CSR .)Bustamante, 2014, pp.76-77میتواند از طریثق تثرویج یثک
تصویر مثبت عمومی در ایجاد محل کاري با کارکنثان راضثی ،مشثتریان خوشثحال و هزینثههثاي
پایینتر ،سودمند باشد .این میتواند یک سناریو برنده براي هر دو طرف ،یعنی هثم سثازمان و هثم
ذينفعان آن باشد (.)Mathew et al., 2016, p.2

1. Fukukawa & Al
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نامآوری کارفرما ،رضایت مخاطبان درونی و تصویر ذهنی مخاطبان بیرونی

میشینگتون ( ،) 113ادعا میکند مخاطبان فعلی نقش مهمی در ارائثة وعثدة نثام آور 0بثه مخاطبثان
بیرونی بازي میکنند .وي مخاطبان درونی را «سفیران نامآور» معرفی میکنثد .سثفیران نثامآور بثا
مخاطبان بالقوه دربارة آنچه آنها در صورت پیوستن به سازمان میتوانند از سازمان یادشثده انتظثار
داشته باشند ،ارتباط برقرار کرده و اطمینان حاصل می کند کثه کارکنثان فعلثی تصثمیم درسثتی در
تبدیلشدن به یک عضثو از سثازمان داشثتهانثد ( .)Pöyry, 2012, pp.8-9ابثین و کارلسثن () 113
عقیدهاي مشابه را به اشتراک گراشثتند .آنهثا اسثتدالل مثیکننثد کثه کارکنثان درونثی مثیتواننثد
ارزشهاي نامآور را به افکار عمومی مختلثف انتقثال دهنثد .درحقیقثت ،رضثایت کارکنثان فعلثی
سازمان میتواند عامل تعیینکننده در موفقیت یثا شکسثت نثامآور سثازمان باشثند ،زیثرا رضثایت
مخاطبان درونی میتواند در بهتر جلوهدادن و خلق تصویر ذهنی مطلوب براي مخاطبان بیرونثی آن
نقش اساسی ایفا کند

(.)Aubin & Carlsen, 2008, p.17

رضایت مخاطبان درونی ،تصویر ذهنی مخاطبان بیرونی و سرمایة اجتماعی

مدیران الیق باید درک کنند که دستیابی به رشد نهتنها با جثرب مخاطبثان جدیثد ،بلکثه بثا حفث
مخاطبان موجود نیز حاصل میشود ،زیرا با رضایت مخاطبان فعلی میتوان آنها را به ادامة استفاده
از خدمات یا محصوالت ،و توصیه به دیگران تشویق و ترغیب کثرد .توصثیهکثردن بثه اسثتفاده از
خدمات/محصوالت سازمان به سایر افراد ،همچنین ،تبلیغ شفاهی مثبثت ،تصثویر ذهنثی مخاطبثان
بیرونی را نسبت به سازمان مربوطه مساعد میکند (.)Creel, 2012, p.20
هنگامی که یک عرضه کننده خدمت ،فعاالنه براي برقثراري ارتبثاط تثالش مثی کنثد ،در واقثع،
تصویري براي مخاطبان بیرونی مهیا میکند ،به این صورت که آیا وي میتواند قابل اعتماد باشد یثا
خیر؟ آیا به عالئق مخاطبان بیرونی اهمیت میدهد؟ سرمایهگراري در رابطة بلندمدت بثا مخاطبثان
1. Brand promise
2. Brand ambassadors

8

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،4شمارة  ،1بهار 1316

کمک میکند تا اعتماد آن ها افزایش یافته و در نتیجه ،کیفیت مؤثر یک رابطثه بثراي کسثب منثافع
مشترک و متقابل را بهبود بخشد .اغلب مخاطبانی که به صالحیت عرضه کننثدگان خثدمت اعتمثاد
دارند ،تمایل دارند تا یک رابطة خدماتی براي دستیابی بثه انتظاراتشثان برقثرار کننثد (

& Moreira

.)Silva, 2015, pp.255-256
مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
سازمان هایی که از مزایاي مسئولیت اجتماعی سازمانی باالتري برخوردار باشند ،در چشم مخاطبثان
بهعنوان سازمانی نامآور شناخته شده و این امر به نامآورشدن کارفرماي آنها منجر میشثود .بثراي
اینکه کار نامآوري کارفرما مؤثر و نتیجة مطلوب داشته باشد ،مهم است که تصویر ،هویت ،اهثداف
و آرمان کارفرما تا حثد امکثان همگثرا شثوند) .)Bergman & Arnstrom, 2010, pp.9-10بنثابراین،
دانشگاه باید قابلیت ایجاد درک و معناي مشترک میان این ابعاد را براي ذينفعان درونی فراهم کند
تا از این طریق به بعد اعتماد سرمایة اجتماعی که درک و اطمینان مشترکی است که افراد و گروهها
از یکدیگر دارند ،دست یابد .با ایجاد یک نام آوري قوي ،اعتماد و ارتباط سازمانی ،به احتمال زیاد،
سودآوري را بهبود میبخشد .یک نامآور باید در قبال مخاطبان بیرونثی قدرتمنثد باشثد و در عثین
حال بر کارکنان نیز متمرکز باشد

(2013, p.21

 .)Boeding,با این توضیحات ،مثدل مفهثومی اولیثة

پژوهش ،به شرح شکل  0ترسیم میشود.
مسئولیت
اجتماعی سازمان

نامآورشدن
کارفرما
در دانشگاه

رضایت مخاطبان
درونی از کارفرماي
دانشگاه

تصویر مخاطبان
بیرونی از کارفرماي
دانشگاه
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

سرمایة
اجتماعی
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براساس مدل مفهومی پژوهش فرضیههاي پژوهش عبارتاند از:
 .0مسئولیت اجتماعی سازمان بر سرمایة اجتماعی اثر مثبت و معنادار دارد.
 .نامآورشدن کارفرما در دانشگاه بر سرمایة اجتماعی اثر مثبت و معنادار دارد.
 .8رضایت مخاطبان درونی از کارفرماي دانشگاه بر سرمایة اجتماعی اثر مثبت و معنادار دارد.
 .4تصویر مخاطبان بیرونی از کارفرماي دانشگاه،بر سرمایة اجتماعی اثر مثبت و معنادار دارد.
 .5مسئولیت اجتماعی سازمان از طریق نام آوري کارفرما در دانشگاه ،رضایت مخاطبان درونثی
و تصویر مخاطبان بیرونی از کارفرماي دانشگاه ،بر سرمایة اجتمثاعی اثثر مثبثت و معنثادار
دارد.
 .1نام آورشدن کارفرما در دانشگاه از طریق رضایت مخاطبان درونی و تصویر مخاطبان بیرونی
از کارفرماي دانشگاه بر سرمایة اجتماعی اثر مثبت و معنادار دارد.
 .2نامآورشدن کارفرما در دانشگاه از طریق ،رضایت مخاطبان درونی از کارفرماي دانشگاه ،بثر
سرمایة اجتماعی اثر مثبت و معنادار دارد.
 .3رضایت مخاطبان درونی از کارفرماي دانشگاه ازطریق تصویر مخاطبان بیرونی از کارفرمثاي
دانشگاه بر سرمایة اجتماعی اثر مثبت و معنادار دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردي است ،زیرا شثناخت ،ایجثاد و بثه کثارگیري دقیثق و علمثی
نامآورشدن کارفرما در دانشگاه می تواند ،دانشگاه را با توجه به رسالت مهمی که نسبت به ذينفعان
خود در جامعه دارد ،کمک کند .همچنین ،از نظر شثیوة گثردآوري دادههثا ،توصثیفی -همبسثتگی
است که در آن گردآوري دادهها به دو شیوة کتابخانهاي (بهمنظور تدوین مسئلة مورد بررسی ،مبانی
نظري و پیشینة تحقیق) و میدانی )گردآوري دادهها با بهکثارگیري پرسشثنامه بثراي تحلیثل آمثاري)
انجام گرفت .جمعآوري دادهها با ابزار پرسشنامه انجام گرفت .ابثزار پرسشثنامه در ایثن پثژوهش،
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محققساخته بود .پرسشنامة یادشده باتوجه بثه مؤلفثههثاي بثهکارگرفتثه شثده در ایثن پثژوهش و
همچنین ،براساس پرسشنامههاي تحقیقات انجامگرفته در این زمینه ،متناسب با زمینة مورد مطالعثه،
یعنی محیط دانشگاه تنظیم شد .پرسشنامة تحقیق حاضر از دو بخش تشکیل شده است :بخش اول
مربوط به پرسشهاي جمعیتشناختی است که شامل جنسیت و رشتة تحصیلی اسثت .بخثش دوم
شامل  5پرسش است؛ که براي سنجش هر یک از متغیرهاي پثژوهش 5 ،پرسثش در نظثر گرفتثه
شده است.
شایان ذکر است پرسش هاي بخش تصویر مخاطبان بیرونی از کارفرماي دانشگاه طوري تنظثیم
شد که دیدگاه قبلی دانشجویان (پیش از ورود به دانشگاه) را مورد پرسش قرار داد.
براي بررسی روایی ،روایی محتوا ،همگرا و واگرا بهکار گرفته شد .پایایی ،توسط آلفاي کرونباخ
و پایایی ترکیبی بررسی و تأیید شد .آزمون فرضیههثاي پثژوهش بثه روش مثدلسثازي معثادالت
ساختاري با رویکرد حداقل مربعات جزئی ( )PLSتوسط نرمافزار  SmartPLSانجام گرفت.
جامعه و نمونة آماری
جامعة آماري پژوهش حاضر را دانشجویان شاغل به تحصیل مقطع دکتثري دانشثگاه آزاد اسثالمی
قزوین طی سالهاي 0880تا  0885تشکیل میدهند .نمونهگیثري در دو مرحلثه انجثام گرفثت .بثا
توجه به تنوع رشته ،گرایش و تعدد تعداد دانشجویان در دانشکدة مدیریت و حسثابداري دانشثگاه
آزاد اسالمی قزوین ،با روش نمونه گیري هدفمند ،این دانشکده به عنوان نمونة مورد مطالعه انتخاب
شد ،در گام بعدي ،بهمنظور انتخاب نمونه ،فهرست همة دانشجویان در حال تحصیل مقطع دکتثري
در دانشکدة مدیریت و حسابداري دانشگاه آزاد قزوین در سالهاي  0880تا  ،0885به تعثداد 21
نفر تهیه شد و از آن براساس فرمول کوکران  010نفر به روش تصادفی ساده انتخثاب شثد .بثراي
اطمینان از دستیابی به تعداد نمونة آماري مناسب 031 ،پرسشثنامه توزیثع شثد کثه پثس از حثرف
پرسشنامههاي مخدوش ،دادههاي حاصل از 018پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد.

نقش نامآوری کارفرما در ایجاد سرمایة اجتماعی
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تجزیهوتحلیل دادهها
الف) بررسی جمعیتشناختی نمونة آماری

نتایج تحلیل توصیفی دادههاي حاصل از پرسشنامه نشان داد 1 /4 ،درصد از پاسخگویان را مردان و
 82/1درصد را زنان تشکیل دادهاند .از نظثر رشثتة تحصثیلی 2/3 ،درصثد پاسثخگویان در رشثتة
مدیریت دولتی 1/8 ،درصد در رشتة کارآفرینی 00/2 ،درصد در رشتة حسثابداري 3/8 ،درصثد در
رشتة مدیریت بازرگانی 2/5 ،درصثد در رشثتة مثدیریت ورزشثی 2/ ،درصثد در رشثتة مثدیریت
صنعتی 5/3 ،درصد در رشتة علوم اقتصادي 5/1 ،درصد در رشتة مدیریت ،و  5/درصثد در رشثتة
مدیریت فناوري اطالعات در حال تحصیل بودند.
ب) تجزیهوتحلیل استنباطی دادهها

ابتدا براي حصول اطمینان از نرمالبودن دادهها ،آزمون کلموگروف اسمیرنوف انجام گرفثت .نتثایج
نشان داد دادهها از توزیع نرمال پیروي نمیکنند.بنابراین ،براي آزمون فرضیهها مدلسازي معثادالت
ساختاري با رویکرد حداقل مربعات جزئی ( )PLSو نرمافزار  Smart PLSانجثام گرفثت و تحلیثل
دادههثثا نیثثز براسثثاس الگثثوریتم تحلیثثل دادههثثا در روش حثثداقل مربعثثات جزئثثی کثثه شثثامل دو
بخش«بررسی برازش مدل پژوهش» و «آزمون فرضیههاي پژوهش» است ،انجام گرفت.
بررسی برازش مدل پژوهش
بررسی برازش مدل در سه بخش مدل اندازهگیري ،مدل ساختاري و مدل کلی انجام مثیگیثرد کثه
بررسی شود تا چه حد مدل پژوهش با دادههاي جمعآوريشده از نمونة آماري تناسثب دارد .پثس
از تأیید برازش مدل ،محقق مجاز به بررسی و آزمون فرضیههاي پژوهش است .نرمافزار  PLSپثس
از اخر دادههاي مربوط به متغیرها ،مدل نهایی پژوهش که قسمت اعظم تحلیل را دربرمیگیثرد ،بثه
شرح شکل در حالت تخمین ضرایب استاندارد ،و شثکل  8مثدل در حالثت ضثرایب معنثاداري
است که همة تحلیلها و برازش مدلهاي اندازهگیري ،ساختاري و کلی و آزمون فرضیهها براساس
این خروجیها انجام میگیرد.
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شکل  .2مدل نهايی پژوهش در حالت تخمين ضرايب استانداردشده

شکل  .3مدل نهايی پژوهش در حالت ضرايب معناداري

03 
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الف) برازش مدلهای اندازهگیری پژوهش
روایی مقیاس

جهت بررسی روایی پرسشنامه سه معیار روایی محتوا  ،روایی همگرا  ،روایی واگرا بهکار گرفتثه
شد.
روایی محتوا :در روایی محتوا ،پرسشها با نظرسنجی چند نفر از خبرگثان دانشثگاهی و چنثد
متخصص در زمینة نامآور ،بررسی و کنترل شد تا اطمینان حاصل شود ،پرسشنامه به لحاظ محتوایی
یعنی میزان درستی و شفافیت گویههاي پرسشنامه براي سنجش متغیرها مناسب است که مورد تأیید
خبرگان قرار گرفت.
روایی همگرا :در پژوهش حاضر بهمنظور بررسی روایثی همگثرا شثاخص میثانگین واریثانس
استخراج شده ( 4)AVEمحاسبه شد AVE .میزان همبستگی یک سازه با شاخصهاي خود را نشان
میدهد .فورنل و الرکر ( ،)0830این معیار را براي سثنجش روایثی همگثرا معرفثی کثرده و بیثان
کرده اند که مقدار بحرانی آن  1/5است .به این معنا که مقدار باالي  1/5روایی همگرا قابل قبثول را
نشان میدهد .نتایج بررسی روایی همگراي سازههاي مدل در جدول  0بیان شده است.
جدول  .1روايی همگراي سازههاي مدل براساس AVE

متغير

AVE

مسئولیت اجتماعی سازمان

1/5 81

نامآورشدن کارفرما در دانشگاه

1/1218

تصویر مخاطبان بیرونی از کارفرماي دانشگاه

1/181

رضایت مخاطبان درونی از کارفرماي دانشگاه

1/1118

سرمایة اجتماعی

1/1110

1. Content validity
2. Convergent validity
3. Divergent validity
)4. Average Variance Extracted (AVE
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همان طور که در جدول  0مالحظه میشود ،مقدار  AVEبراي همة سازههاي مدل مقدار مثالک
بزرگتر از  1/5بهدست آمده است ،در نتیجه ،روایی همگراي مدل و برازش مدلهثاي انثدازهگیثري
تأیید میشود.
روایی واگرا :براي نشان دادن مستقل بودن متغیرهاي مورد استفاده در پژوهش ،روایی واگثرا بثه
روش فورنل و الرکر بررسی شد که نتایج در جدول نشان داده شثده اسثت .همثانطثور کثه در
جدول مشاهده میشود ،مقدار جرر ( AVEاعداد روي قطر اصلی) همة متغیرهاي پنهان تحقیثق
از مقدار همبستگی میان آنها با سایر متغیرها بیشثتر اسثت کثه ایثن امثر روایثی واگثراي مناسثب
مدلهاي اندازهگیري را نشان

میدهد.

جدول  .2نتايج بررسی روايی واگراي مدل براساس ماتريس فورنل و الرکر

متغيرها

1

2

4

3

مسئولیت اجتماعی سازمان

1/2

نامآورشدن کارفرما در دانشگاه

1/13

1/3

تصویر مخاطبان بیرونی از کارفرماي دانشگاه

1/15

1/28

1/28

رضایت مخاطبان درونی از کارفرماي دانشگاه

1/11

1/23

1/24

1/22

سرمایة اجتماعی

1/11

1/25

1/24

1/2

5

1/22

با توجه به جدول  ،8مقدار جرر میانگین واریانس براي متغیرهاي اصلی پژوهش یادشده کثه در
قطر اصلی ماتریس قرار گرفتهاند ،بزرگتر از مقدار همبستگی میان متغیرهایی است که در خانههثاي
زیرین قطر اصلی قرار گرفتهاند .بنابراین ،روایی واگراي مدل پژوهش نیز تأیید

میشود.

پایایی مقیاس

پایایی شاخص توسط آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی 0بررسی شد.
مطابق با الگوریتم تحلیل دادهها در روش حداقل مربعات جزئی ( ،)PLSاکنثون نوبثت بررسثی
1. Composite reliability
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ضرایب آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی است .در حالی که فرض آلفاي کرونباخ مبتنی بر این است
که همة شاخصها بهصورت برابر پایا هسثتند ،در مثدلهثاي  ،PLSپایثایی هثر شثاخص بثهطثور
جداگانه ارزیابی میشود ،در نتیجه ،میتوان به ترکیب پایثاتري دسثت یافثت .بثا توجثه بثه اینکثه
ضریب آلفاي کرونباخ برآورد سختگیرانه تري از پایایی درونی متغیرهاي پنهان ارائه مثیدهثد ،در
مدلهاي مسیر  PLSمعیار دیگري به نام پایایی مرکب یا  CRوجود دارد .ضرایب آلفاي کرونبثاخ و
پایایی ترکیبی سازهها بیان کنندة نسبت واریانس بین هر سازه و شاخصهایش به واریانس کل سازه
است .ضریب پایایی باالتر از  1/2بهعنوان میزان قابثل قبثول شثناخته شثده اسثت .نتثایج بررسثی
ضرایب پایایی در جدول  8بیان شده است.
مطابق با جدول  ،8همة عاملها ضریب پایایی ترکیبی قابثل قبثولی دارنثد .همچنثین ،ضثریب
پایایی کرونباخ نیز درحد قابل قبول است ،بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که پرسشنامة پثژوهش از
پایایی مناسبی برخوردار است .در نتیجه مناسببودن مدل اندازهگیري نیز تأیید میشود.
جدول  .3ضرايب پايايی پرسشنامه

متغير

آلفاي کرونباخ

پایایی ترکيبی

𝜶

مسئولیت اجتماعی سازمان

1/2118

1/34 2

نامآورشدن کارفرما در دانشگاه

13212

1/8014

تصویر مخاطبان بیرونی از کارفرماي دانشگاه

1/35 2

1/3842

رضایت مخاطبان درونی از کارفرماي دانشگاه

1/3808

1/3303

سرمایة اجتماعی

1/3818

1/3304

در نهایت بارهثاي عثاملی بررسثی شثد .بارهثاي عثاملی ازطریثق محاسثبة مقثدار همبسثتگی
شاخصهاي یک سازه با آن سازه محاسبه میشثوند کثه مقثدار برابثر یثا بیشثتر از  1/4بثراي ایثن
ضرایب مؤید این است که واریانس بین آن سازه و شاخصهاي آن از واریانس خطاي اندازهگیري
آن سازه بیشتر بوده و پایایی آن مدل مورد قبول است.

 06

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،4شمارة  ،1بهار 1316
جدول  .4ضرايب بار عاملی سازههاي مدل

سازه

بار عاملی

سازه

بار عاملی

CSR1

1/244

SAT14

1/311

CSR2

1/182

SAT15

1/388

CSR3

1/282

IMA16

1/304

CSR4

1/10

IMA17

1/25

CSR5

1/281

IMA18

1/384

EB6

1/301

IMA19

1/3 0

EB7

1/3 0

IMA20

1/248

EB8

1/3 4

SOC21

1/228

EB9

1/331

SOC22

1/340

EB10

1/254

SOC23

1/18

SAT11

1/152

SOC24

1/3 1

SAT12

1/315

SOC25

1/224

SAT13

1/258

-

-

همانطور که مشاهده میشود در همثة شثاخصهثا ،بارهثاي عثاملی بیشثتر از  1/4مثیباشثند.
بنابراین ،پایایی مدلهاي اندازهگیري قابلقبول است که نشاندهندة برازش مناسب مدل اندازهگیري
است.
برازش مدل ساختاری

مطابق با الگوریتم تحلیل دادهها در روش  PLSپس از بثرازش مثدلهثاي انثدازهگیثري نوبثت بثه
برازش مدل ساختاري پژوهش مثیرسثد .در ایثن بخثش معیثار

Squares

 ،Rبثراي بثرازش مثدل

ساختاري بهکار گرفته میشود .در ادامه ،آنها بررسی میشود.
معیار :R2معیاري براي متصثلکثردن بخثش انثدازهگیثري بثه بخثش سثاختاري مثدل اسثت و
نشاندهندة تأثیري است که یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا میگرارد .مقثادیر  1/88 ،1/08و
 1/12به ترتیب ،مقادیر ضعیف ،متوسط و قوي ضریب تعیین معرفی شده است .نتایج بررسثی ایثن
معیار در جدول  5بیان شده است.

07 

نقش نامآوری کارفرما در ایجاد سرمایة اجتماعی
جدول  .5روايی همگراي سازههاي مدل براساس مقادير ضريب تعيين

متغير

مقادیرR2

مسئولیت اجتماعی سازمان

-

نامآورشدن کارفرما در دانشگاه

1/4121

تصویر مخاطبان بیرونی از کارفرماي دانشگاه

1/1108

رضایت مخاطبان درونی از کارفرماي دانشگاه

1/1548

سرمایة اجتماعی

1/2481

با توجه به جدول  ،5با توجه به سه مقدار مالک ،حاکی از برازش نسبتاً مناسب مدل سثاختاري
است .مقادیر نشان میدهد مدل بهطور کلی و به میزان  24/8درصد از متغیثر سثرمایة اجتمثاعی را
تبیین میکند.
برازش مدل کلی

در این بخش ،برازش مدل کلی براساس معیار  GOFبررسی میشود .با توجثه بثه میثانگین مقثادیر
اشتراکی سازهها (مقادیر اشتراکی سازههاي مرتبة اول) و میثانگین R2مربثوط بثه همثة سثازههثاي
درونزاي مدل ،مقدار  GOFبراي برازش کلی مدل پژوهش حاضر برابر است با:
1/102

1/114 1/180

با توجه به سه مقدار مالک معرفیشده  1/ 5 ،1/10و  1/81بهعنوان مقادیر ضثعیف ،متوسثط و
قوي ،حاصلشدن مقدار  1/102براي  GOFحاکی از آن است که برازش مدل پیشثنهادي پثژوهش
در سطح قابل قبولی است و این آمارها نشاندهندة این است که مدل برازششده با جامعثة آمثاري
همسویی دارد.
آزمون فرضیههای پژوهش
پس از بررسی برازش مدلهاي اندازهگیري ،مدل ساختاري و مدل کلی ،مطابق با الگثوریتم تحلیثل
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دادهها در روش  ،PLSمحقق مجاز به بررسی و آزمون فرضیههاي پژوهش است .این بخش شثامل
دو قسمت است:
 .0بررسی ضرایب معناداري ( )t-valuesمربوط به هر یک از فرضیهها
 .بررسی ضرایب استانداردشده بار عاملی مربوط به مسیرهاي هر یک از فرضیهها
ضرایب معناداري ،معناداربودن تأثیر متغیرها و تأیید/رد فرضیههاي پژوهش را مشخص میکند.
در مقابل ،ضرایب استانداردشدة مسیرها نیز شدت تأثیر متغیرها بر یکدیگر را تعیین میکند.
مقدار  t-valueمنفی و کوچکتر از  ،-0/81نشاندهندة اثر منفی متغیر مستقل بر وابسثته و مقثدار
آمارة مثبت و بزرگتر از  ،+0/81نشاندهندة اثر مثبت متغیر مستقل بر متغیر وابسته اسثت .در حثالی
که مقدار این آماره در بازة  +0/81تا  -0/81نشاندهندة عدم تأیید رابطة علتومعلولی بین دو متغیر
است.
جدول  .6نتايج تحليل آزمون فرضيههاي پژوهش

فرضيههاي پژوهش

مقادیر تی

ضریب مسير استاندارد

نتيجة آزمون

فرضیة اول

0/452

1/188

رد

فرضیة دوم

08

/

1/ 44

تأیید

فرضیة سوم

/882

1/ 81

تأیید

8/381

1/821

تأیید

فرضیة چهارم
فرضیة پنجم

(4( ) 0/18() 8/01()8/38

/

)1/138()1/318()1/308()1/82(=)1/02( )0

تأیید

فرضیة ششم

() 0/18() 8/01()8/38

()1/318()1/308()1/82(=)1/ 48

تأیید

فرضیة هفتم

() 0/18() /88

()1/318()1/ 8(=)1/031

تأیید

فرضیة هشتم

() 8/01()8/38

()1/308()1/82(=)1/81

تأیید

همان طور که در جدول  1مشاهده میشود ،مقدار آمارة تی محاسبهشثده در همثة فرضثیههثاي
پژوهش یادشده بهجز فرضیة اول ،مثبت و بزرگتر از  +0/81است که معناداربودن تثأثیر متغیرهثا و
تأییدشدن همة فرضیههاي پژوهش بهجز فرضیة اول را مشخص میکند.
مجموع نتایج نشان میدهد متغیرهاي نامآورشدن کارفرما در دانشگاه ،رضایت مخاطبان درونثی
از کارفرماي دانشگاه ،تصویر مخاطبان بیرونی از کارفرماي دانشگاه داراي نقش میانجی کامثل بثین
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متغیرهاي مسئولیت اجتماعی سازمان و سرمایة اجتماعی می باشند ،زیثرا تثأثیر مسثتقیم مسثئولیت
اجتماعی سازمان بر سرمایة اجتماعی تأیید نشد.
متغیرهاي رضایت مخاطبان درونی و تصویر مخاطبان بیرونی از کارفرماي داراي نقش میثانجی
جزئی در رابطة بین نامآورشدن کارفرما در دانشگاه و سرمایة اجتماعی هستند ،زیرا براساس نتثایج
تأثیر مستقیم نامآورشدن کارفرما در دانشگاه بر سرمایة اجتماعی تأیید شد.
همچنین ،رضایت مخاطبان درونی از کارفرماي دانشگاه ،نیز یک میانجی جزئی در تأثیرگثراري
نامآورشدن کارفرما در دانشگاه بر سرمایة اجتماعی دارد ،زیرا تأثیر مستقیم نامآورشدن کارفرمثا در
دانشگاه بر سرمایة اجتماعی نیز تأیید شده است.
در نهایت ،تصویر مخاطبان بیرونی از کارفرمثاي دانشثگاه نیثز نقثش یثک میثانجی جزئثی در
تأثیرگراري رضایت مخاطبان درونی از کارفرماي دانشگاه بثر سثرمایة اجتمثاعی دارد ،زیثرا تثأثیر
مستقیم رضایت مخاطبان درونی از کارفرماي دانشگاه بر سرمایة اجتماعی نیثز بثا توجثه بثه نتثایج
تأیید شده است.
بحث و نتیجه
عوامل متعددي در شکل گیري ،تقویت و ارتقاي سثرمایة اجتمثاعی تأثیرگرارنثد .همثواره اعتمثاد،
بهعنوان مهمترین سازة سرمایة اجتماعی و سرمایة اجتماعی نیز بهمثابة مهمتثرین شثرط الزم بثراي
یکپارچگی اجتماعی در نظر گرفته میشود .اگر اعتماد به دانشگاه را وجود ایثن بثاور در مخاطثب
درونی و بیرونی آن تعریف کنیم ،که کارفرماي دانشثگاه ،در بثدترین شثرایط ،آگاهانثه و عامدانثه
آسیبی به آنها نمیرسانند ،و در بهترین شرایط ،به نفع آنها عمل مثیکننثد ،بنثابراین ،بثا اعتمثاد،
روابط اجتماعی محکم ،دوستانه و صلحآمیز میان کارفرماي دانشگاه و مخاطبان آن حف مثیشثود،
که این نیز خود ،پایه و اساس رفتارهاي جمعی ،همکاريهثاي سثازنده از جملثه حفث مخاطبثان
درونی ،جرب مخاطبان بیرونی و در نهایت ،تحقق اهداف میشود.
فرضیة اول بیان میکند که مسئولیت اجتماعی سازمان بر سرمایة اجتماعی اثر مثبثت و معنثادار
دارد .با توجه به میزان تی محاسبهشده ( )0/452در این آزمون ،مقدار ایثن آمثاره در بثازة کمتثر از
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مقدار بحرانی ( )0/81قرار دارد .در نتیجه ،دادههاي گردآوريشده این فرضثیه را رد مثیکنثد .ایثن
نتیجه ،با پژوهش بوستامانت ( ) 104همسو نیست .از نظر وي سازمانهایی که مسئولیت اجتماعی
سازمانی باالتري دارند ،از دید مخاطبان به عنوان سازمانی متمایز در نظر گرفته میشثوند ،بنثابراین،
اعتماد مخاطبان نسبت به آنها نیز افزایش مییابثد .ویلثدن و همکثاران ( ) 101معتقدنثد ،هرگثاه
اطالعاتی که به متقاضیانی داده میشود ناقص یا منفی باشد ،کاهش اعتماد و اعتبار آن سازمان را به
دنبال خواهد داشت .بنابراین ،در بیشتر موارد این امر به درک پایینی از ارزشهاي سثازمان توسثط
متقاضیان منجر می شود .پاسخگویان معتقدند اغلثب اطالعثات از طریثق روابثط شخصثی قبثل از
پیوستن به یک سازمان مورد توجه قرار میگیرد .بیشتر متقاضیان سپس اطالعات را در شثبکههثاي
شخصی خود جستوجو کرده و به اطالعات ارائهشده اعتماد میکنند ،زیرا آنها منبع را شناخته و
به آن اعتماد دارند) .(Nelson & Persson, 2012, p.8همچنین ،در توجیه این نتیجه مثیتثوان گفثت
سرمایة اجتماعی سازمان ،مفهومی است که هر چه میزان بهکارگیري آن در دانشگاه بیشتر باشد ،در
دانشجویان درک بهتري نسبت به ارزشهاي اخالقی ،اجتماعی و فرهنگی مثدیران و سیاسثتگراران
و شناسایی منافع ذينفعان دانشگاه بهجاي می گرارد که این عوامل خود ،تحت تأثیر سثایر عوامثل
به شکلگیري مسئولیت اجتماعی دانشگاه منجر میشود .بنابراین ،ممکن است مثدیران و مسثئوالن
دانشگاه در انتقال و ارائة مسئولیت اجتماعی سازمان به مخاطبان خثود کمثی ضثعیف عمثل کثرده
باشند ،بهطوري که دانشجویان پیادهسازي این ابعاد توسط کارفرما در دانشگاه را درک نکردهاند.
فرضیة دوم بیان میکند نام آورکارفرمثاي دانشثگاه بثر سثرمایة اجتمثاعی اثثر مثبثت و معنثادار
میگرارد .با توجه به میزان تی محاسبهشده (08

/

) ،مقدار این آماره بیشتر از  +0/81اسثت و ایثن

نشاندهندة اثر مثبت نامآوري کارفرماي دانشگاه بر سرمایة اجتماعی است .تایمن و استامر () 108
شرط موفقیت یک نامآور را ،اعتماد مخاطبان نسبت بثه آن نثامآور مثیداننثد .همچنثین ،نثوزات و
همکاران ( ) 101استدالل میکننثد اعتمثادآفرینی در مؤسسثات آمثوزش عثالی مثیتوانثد تجربثة
دانشجویان ،ارتباطات فار التحصیالن و توسعة نام آوري را افزایش دهد .از این رو ،اعتماد ،ابثزاري
است که با شناسایی دانشگاه ارتقا مییابد و به افزایش تعامل دانشجویان کمک میکند.

نقش نامآوری کارفرما در ایجاد سرمایة اجتماعی

20 

فرضیة سوم بیان میکند رضایت مخاطبان درونی از کارفرماي دانشگاه بر سرمایة اجتمثاعی اثثر
مثبت و معنادار میگرارد .فرضیة چهارم نیز به اثثر مثبثت و معنثادار تصثویر مخاطبثان بیرونثی از
کارفرماي دانشگاه اشاره میکند .با توجه به میزان آمارة تی محاسبهشده در آزمون هر دو فرضیه که
به ترتیب /882 ،و  8/381محاسبه شده ،مقثدار ایثن آمثاره بیشثتر از  +0/81گثزارش شثد و ایثن
نشاندهندة اثر مثبت رضایت مخاطبان درونی و تصویر ذهنی مخاطبان بیرونی از کارفرماي دانشگاه
بر سرمایة اجتماعی است .نتایج این دو فرضیه با پژوهش بوئدینگ ( ) 108همسو است .وي بیثان
کرد ،مخاطبان درونی راضی بهعنوان سفیران یا مبلغان سازمان قادر خواهند بود ،هویثت سثازمان را
به مخاطبان بیرونی معرفی کننثد ،بنثابراین ،تصثویر و بیثنش خثوب و مثبتثی از سثازمان در ذهثن
مخاطبان بیرونی ثبت کنند .بنابراین ،با فراهمکردن رضثایت بیشثتر مخاطبثان فعلثی ،سثازمان قثادر
خواهد بود متقاضیان بیشتري را جرب کند.
فرضیه هاي پنجم ،ششم ،هفتم و هشتم اثر غیرمستقیم متغیرها را به واسثطة متغیرهثاي میثانجی
آزمون میکند .باتوجه به مقادیر آمارة تی در ایثن آزمثون هثا کثه بثه ترتیثب بثراي فرضثیة پثنجم
( ،) 8548/80براي فرضیة ششم ( ،)08 8/81براي فرضیة هفثتم ( ،)51/58و بثراي فرضثیة هشثتم
( )33/21محاسبه شد .این یافتهها با نتایج پژوهشهثاي ازوري و همکثاران ( ،) 104الیثف فیثانتو
( ،) 104بوئدینگ ( ) 108و برگمن و آرنستروم ( ) 101همسو است که نشان میدهثد ،هثر قثدر
رضایت و تصویر نامآور سازمان شما قويتر باشد ،به همان نسثبت در ذهثن مخاطثب مانثدنیتثر
میشود و بهراحتی از یاد نمیرود .تصویر نامآور در حف مشتریان فعلی مؤثر است .تصویر نامآور
قوي به مشتریان اعتماد میدهد و بر تصمیمگیري مخاطب اثر مثبت میگرارد.
در نهایت ،یافتههاي این پژوهش نشان داد دانشجویان ،دانشگاه یادشده را بهعنوان یثک نثامآور
کارفرما شناسایی می کنند و اگر رضایت دانشجویان فعلی از دانشگاه بیشتر و عمیقتر شود ،این امر
به ایجاد تصویري مثبت در ذهن مخاطبان بالقوه بیرونی منجر میشود و در نتیجه ،هثر دو مخاطثب
(بیرونی و درونی) به دانشگاه اعتماد میکنند (مخاطبان درونی بثه صثورت حفث و نگهداشثت ،و
مخاطبان بیرونی به صورت ملحقشدن به دانشگاه) .مطالعات مورگثان و سورنسثن ( ،)0888نشثان
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داد سرمایة اجتماعی به محیط وابسته است .ممکن اسثت یثک نثوع از سثرمایة اجتمثاعی در یثک
محیط خاص نقش مثبت داشته باشد ،ولی لزوماً در شرایط دیگر موفق نخواهثد بثود .از آنجثا کثه
سرمایة اجتماعی میتواند موجب تقویت همکاري و بثهطثور همزمثان گسثترش روابثط حمثایتی
دوجانبه میان کارفرماي دانشگاه و ذينفعان آن شود ،بنابراین ،میتواند ابزار ارزشمندي براي مبارزه
با بسیاري از نارساییها در بخش آموزش عالی کشور ،ازجمله کیفیت و خثدمات عرضثهشثده کثه
جزء جداییناپریر آن است ،به حساب آید .با این تفاسیر ،مدیران و سیاستگراران دانشگاههثا بثراي
تحقق اهدافشان بیش از گرشته به جلب اعتمثاد مخاطبثان خثود نیثاز دارنثد ،در نتیجثه ،در عصثر
فرارقابت براي کارفرمایان دانشگاهها ،تالش براي ایجاد اعتماد به عاملی ضروري و حیثاتی تبثدیل
شده است.
پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادها برمبناي نتایج آزمون فرضیة اول تحقیق براي تقویت تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بثر
سرمایة اجتماعی:
 معرفی و اهمیتدادن به ارزشهاي فرهنگی و اجتمثاعی ،و شناسثاندن آنهثا بثه مخاطبثانسازمان؛
 پایبندي به رعایت اعتدال در انجامدادن وظایف خود؛ آشنایی بیشتر مدیران با فضاي محیطی و صیانت از ارزشهاي اخالقی؛پیشنهادها برمبناي نتایج آزمون فرضیة دوم تحقیق براي تقویت تأثیر نامآوري کارفرما بر سرمایة
اجتماعی:
 برجستهکردن نقش کارفرما براي مخاطبان درونی و بیرونی؛ ایجاد و شناسایی جرابیتهاي کارفرما براي جرب متقاضیان بثالقوه و نیثز حفث مخاطبثاندرونی؛
 -همراستاکردن سه مؤلفة هویت ،تصویر ،اهداف و آرمان کارفرما؛
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پیشنهادها برمبناي نتایج آزمون فرضیة سوم تحقیق براي تقویت تأثیر رضایت مخاطبثان درونثی
بر سرمایة اجتماعی:
 تالش براي راضی نگهداشتن افراد درون سازمان؛ تعامل بیشتر مدیران و سیاستگراران دانشگاهی با ذينفعان خود از جمله دانشجویان؛پیشنهاد برمبناي نتایج آزمون فرضیة چهارم تحقیق براي تقویت تأثیر تصویر مخاطبان بیرونی بر
سرمایة اجتماعی:
 تالش براي شناسایی و برآوردهکردن خواستهها و نیازهاي افراد بیرون از سازمان؛پیشنهادها برمبناي نتایج آزمون فرضیههاي پنجم ،ششم ،هفتم و هشتم تحقیق براي تقویت تأثیر
همزمان متغیرهاي مسئولیت اجتماعی سازمان ،نامآورشدن کارفرما در دانشثگاه ،رضثایت مخاطبثان
درونی و تصویر مخاطبان بیرونی از کارفرماي دانشگاه بر سرمایة اجتماعی:
 اجراي روابط مبتنی بر صداقت و اعتماد متقابل؛ تحقق وعدههاي دادهشده توسط مدیران و سیاستگراران سازمان؛ تشویق کار گروهی و ایجاد همکاري ،همفکثري و اتفثان نظثر بثین بخثشهثاي مختلثفسازمان.
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