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مسألهیانبومقدمه
کهباشدياگونهبهدیباآنهاتیفعالنیبنابرادارند؛جامعهبرياعمدهریتأثهاسازمان

بهوبرسانندحداقلبهرایمنفاثراتوحداکثربهراخودتیفعالازحاصلمثبتاثرات
دروبودهجامعهدرازمدتيهاخواستهوازهایننگرانجامعه،عضونیرگذارتریتأثعنوان
یستیبايامروزيهاسازمانکهاستیمعنبداننیا.بکوشندآنمعضالترفعجهت
:1390همکاران،ویمارنانیبرات(باشندآنيرایپذوشناختهراخودیاجتماعتیمسئول

عناصرنیترمهمجملهازیاجتماعيریپذتیلمسئوکهتگفتوانیمراستانیهمدر).10
نهآنتیرعابهدادنتیاهمکهينحوبهاست،شدهشناختههاسازمانيوجوديفلسفه

راسازمانازخارجنفعانیذتیرضابلکهدارد،همراهبهرایسازمانتعهدارتقاءاحتمالتنها
.دکنیمتیتقوسازمانبهدنیبخشتیمشروعيبرا

سازمانیهربقاياساسیعاملوبرانگیزحساسیتموضوعسازماناجتماعیمسئولیت
وشفافیتبرايپاسخگو،هاییسازمانعنوانبهسرآمدهايسازمانشود.میمحسوب

اجتماعیمسئولیتبهخودتعهداتبایدعملکردشانقبالدرخودذینفعانبهپاسخگویی
سراسردرتعهداتاینکهکنندحاصلاطمینانودارندزابراخویشهايارزشطریقازرا

دومزایايآنانبراياجتماعیپذیريمسئولیتترتیباینبهوشوندمیجاريسازمان
نفعخودترمنسجموتراخالقیرویکردازسازمانهمکهطوريبهداشتخواهدايجانبه

قوتنقاطوعملکردازبهتريشتبرداونظرنیزذینفعهايطرفوجامعههموبردمی
).43: 1388مهردوست،و(رویاییداشتخواهندسازمان

نسبتراخودجامعه،مختلفمؤسساتوهاسازمانها،گروهافراد،چنانچهشک،بدون
ومسئولیتحدوددریکهرودانستهمسئولمختلفهايبحرانواتفاقاترویدادها،به

وشودمیکاستهمشکالتازبسیارينمایند،تالشبحرانحلدرخویشکارييحیطه
درراخودجایگاهبتوانندآنکهبرايهاسازمانآمد.خواهدوجودبهآراموسالمايجامعه
درشانموفقیتوآنهابقاييادامهباعثکهنحويبهبخشند،بهبودیانمودهحفظجامعه

شوند.قائلايویژهاهمیت،اجتماعیمسئولیتبراياستالزمشود،کار
يدربارهیعمومیآگاهستمیبقرندوميمهینلیاواازکهاستنیااستمسلمآنچه

ازکهاندبردهیپهمگانویافتهشیافزاگرییکدبهطیمحوجامعهسازمان،یوابستگ
يسوزاورسندیمخوداهدافبهجامعهدرموجودامکاناتبرهیتکباهاسازمانسویک

از.باشدداشتهجامعهيبرازینییدستاوردهاومنافعستیبایمهاسازماناقداماتگر،ید
مردمکهیابدبهبودياگونهبههاسازماندرمنافعکهبودهنیابرتالشهموارهرو،نیا
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يریتعببهوببرندسودهاسازمانازاندکردهپرداختکهيانهیهزازشیبجامعه،
بههاسازمانقتیحقدر.باشندداشتههمینیآفرارزش،ینیسودآفربرعالوههاانسازم

ویعموميافهیوظونقشکهکنندقبولدیباخوديبقاوکاملتیمشروعحفظمنظور
).194: 1389مرتضوي،(دارندیاجتماع

ايهحوزهدرتجاريرفتارهايوتدابیرداوطلبانه،مبناییبراجتماعیمسئولیت
مشتریان،حقوقکار،محلوکارکنانسالمتیوایمنیکارکنان،توانمندسازيکارگري،

بشر،حقوقاصولرعایتجویی،صرفهوانرژيمصرفمدیریتمحیطی،زیستمالحظات
بردرراسازمانیخیرخواهیواجتماعیهايفعالیتاخالقی،کدهايورفتارضوابط

).1،2010هانسنو(پانوارگیردمی
شاخصنظرازدنیابرترهايشرکتفورچون،يمجلهدرشدهمنتشرآماراساسبر

ودافوشلداچرویالپترولیوم،بریتیشهايشرکتترتیببهاجتماعیپذیريمسئولیت
مسائلقبالدرپذیريمسؤلیتمیزاننظرازپترولیومبریتیشنفتیشرکتاند.بودهون

وگرفتهقراراوليرتبهدرجهاناقتصاديهايشرکتمیاندریطیمحزیستواجتماعی
شاخصگزارش،اینطبقاست.شدهاعالم78شرکتاینبرايپذیريمسئولیتشاخص

برباشد،بیشتررقماینچههروگیردبرمیدررا100تاصفرارقامپذیريمسئولیت
ترتیببهپترولیومبریتیشازپسرش،گزاایناساسبردارد.داللتبیشترپذیريمسؤلیت
شرکتکارفور،سی،بیاساچبانکودافون،خدماتیشرکتشل،داچرویالنفتیشرکت

پژوسازياتومبیلشرکتفرانسه،الکترونیکتوکیو،الکترونیکیشرکتفورد،سازياتومبیل
،72،71رتیبتبههاشرکتاینپذیريمسئولیتشاخصدارند.قرارشورننفتیشرکتو

صدمیانازکهاستآمدهگزارشایندراست.شدهاعالم55و63،60،58،57،56،56
بهمتعلقشرکت34اروپایی،شرکت48پذیري،مسئولیتنظرازدنیانخستشرکت

).1389:137(قاهري،استآسیابهمتعلقنیزشرکت18وشمالیآمریکاي
کهدهدمینشاناجتماعیپذیريمسئولیتخصوصدرتحقیقاتنتایجبررسی

پذیريمسئولیتيحوزهدرايشایستهنحوبههنورکشورداخلهايشرکتوهاسازمان
ازحاکیشدهانجامخصوصایندرکهپراکندهکارهايواندندادهانجاماقداماتیوفعالیت

سبکنظیرعواملیتأثیرتحتمختلفابعاددراجتماعیپذیريمسئولیتکهاستآن
کشوردرگیرد.میقرار...وسازمانیفرهنگسازمانی،تعهدفرهنگی،هايارزشمدیریت،

بشردوستانههايجنبهبهتوجهدرمهمینقشمذهبیواعتقاديهايانگیزهچونما

1 Panwar and Hansen



95تابستان ،4شماره،دهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 36

وهاسازمانکهاستطبیعیوکندمیایفاءکارهاوکسباجتماعیپذیريمسئولیت
عمالًکهآنچهامانمایند.عملخودوظایفبهپذیريمسئولیتتقویتراستايدرهاشرکت

کلدرومشتريرجوع،اربابذهندرابتداهماندرواستحاکمهاسازماناینبر
هايلفهؤمواجتماعیپذیريمسئولیتنامناسبوضعیتکند،میخطورجامعهنفعانذي
اجتماعیپذیريمسئولیتوضعیتبهبردنپیبرايتاراسهمیندرهاست.سازماندرآنها
پذیريمسئولیتمیزانبررسی«:عنوانتحتتحقیقیتبریزدانشگاهکارکنانمیاندر

نظیرسئواالتیبهپاسخگوییباوهدفهمینباحاضرتحقیقاست.شدهانجام»اجتماعی
سازمانیسالمتاآیاست؟چگونهکارکنانبیندراجتماعیپذیريمسئولیتوضعیت

انجامنماید؟ایفارامؤثرينقشکارکناناجتماعیپذیريمسئولیتارتقايدرتواندمی
است.شده

پژوهشتجربیپیشینه
داخلیتحقیقاتالف)

دراجتماعیيسرمایهنقشبررسیبهتحقیقیدر،)1390(همکارانوطالقانی
.اندپرداختهتهراناستانغربالیاتمکليادارهاجتماعیپذیريمسئولیتافزایش

غربمالیاتکليادارهدراجتماعیيسرمایهبینکهاستآنازحاکیمقالههايیافته
دارد.وجوددارمعنیيرابطهسازمانایندراجتماعیپذیريمسئولیتوتهراناستان

علیيابطهراجتماعی،يسرمایهايرابطهوشناختیساختاري،عناصربینهمچنین
وجودتهراناستانغربمالیاتکليادارهاجتماعیپذیريمسئولیتبامثبتیودارمعنی
).229-242: 1392(طالقانی و همکاران، دارد

واجتماعیپذیريمسئولیتبینيرابطهتحقیقیدر)،1391(همکارانشومرادي
قرارمطالعهموردپرسشنامهابزارباوپیمایشیروشباطبسشهردرراروانیسالمت

پذیريمسئولیتوروانیسالمتبینکهدهدمینشانتحقیقاینهايیافتهاند.داده
).149: 1391همکاران،و(مراديداردوجودباالییهمبستگیاجتماعی

اعتمادوسازمانیسالمتيرابطهپژوهشیدر،)1393(همکارانوخیاويفرجی
پزشکیعلومدانشگاهمنتخبآموزشیهايبیمارستانکارکنانهدیدگاازراسازمانی
وسازمانیسالمتبینکهدادنشاننتایجاند.کردهبررسیکمیروشبهاهوازشاپورجندي
ومثبتهمبستگیکارکناناجتماعیپذیريمسئولیتازبعديعنوانبهسازمانیاعتماد
).53-63: 1393کاران، است (فرخی خیاوي و همشدهمشاهدهداريمعنی
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درراکاريمثبتهاينگرشبرسازمانیسالمتتأثیر،)1388(همکارانوانصاري
اینبهوکردهبررسیپیمایشیروشبهاصفهاناستانمالیاتیاموراداراتکارکنانبین

مثبتهاينگرشوسازمانیسالمتبینداريمعنیومثبتيرابطهکهاندرسیدهنتیجه
دارد،کاريهايتالشبرکهتأثیريدلیلبهسازمانیسالمتبهتوجهوداشتهوجودکاري

).41: 1388(انصاري و همکاران، استبرخوردارسازماندرزیادياهمیتاز
شهروندرفتاروسازمانیسالمتيرابطهبررسیدر)، 1391(همکارانوخالصی

کهاندرسیدهنتیجهاینبهتهرانپزشکیومعلدانشگاهمنتخبهايبیمارستاندرسازمانی
شناسی،وظیفهیعنیسازمانیشهرونديرفتاريگانهپنجابعادوسازمانیسالمتبین

پذیريمسئولیتابعادمشابهکهشهرونديفضیلتوجوانمرديدوستی،نوعتکریم،واحترام
).412- 422: 1391(خالصی و همکاران، دارد وجودمعناداريارتباطاستاجتماعی

دارايکهکندمیمعرفیسازمانیراسالمسازمانخودتحقیقدر)،1388(شاهکرم
مدیریتصورت،برمحتوااولویتهدف،تشخیصتواناییمند،نظامنظیرهاییویژگی
گیريتصمیممدیریت،بودنمداراطالعاترجوع،اربابومشتريبهاحترامجمعی،دسته

ازپاسدارينوآوري،ازپشتیبانیکار،بامتناسبپاداشنظامدرست،تاطالعايپایهبر
درکاراییکار،درایمنیهنرها،ازحمایتوطرفداريوجامعهشهرونديزیست،محیط

).15- 18: 1388باشد (شاهکرم، کاردرهوشیاريوکیفیتباال،پذیريمسئولیتکار،

خارجیتحقیقاتب)
سالدراروپاییبزرگشرکت200ازبیشدرکهلعاتیمطاوپیمایشاساسبر
کهاثراتیبررسیضمنگرفت،صورت،1اراسماسدانشگاهدرام.اس.آرگروهتوسط،2007

براجتماعیمسئولیتکهرامورد10دارد،هاسازمانعملکردبهبودبراجتماعیمسئولیت
تجاريوکارياموربرآنهاازدامکهرکهراثیراتیتأوشناساییبوده،ثیرگذارتأآنها

تا)1(اثرکمترینازلیکرتمقیاساساسبرکهنمودندآوريجمعگذارد،میسازمان
میانایندرواستشدهمشخصزیردرمواردازیکهرمیانگین)5(اثربیشترین

نقشيایفاراستايدرسازماندررااثرکمترینفقرکاهشوبیشترینفسادازجلوگیري
تغییراتسالمتی،وایمنیتجاري،هايفعالیتدرشفافیتداشتند.اجتماعیمسئولیت

تجارتعادالنه،ومناسبدستمزدهايودرآمدتساويبوم،زیستکارمندان،حقوقجوي،
قرارآخرتادومهايرتبهدرترتیببهنیزتربیتوتعیلمومطلوبومناسبتولیدو

1 RSM Erasmus University
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مسئولیتبهوابستهومرتبطمهمعواملتحقیقاتی،گروهایندیگرطرفازاند.گرفته
رقابت،کارکنان،کششوجاذبهمدیریت،شهرتواعتباراهمیتترتیببهرااجتماعی
کیفیتوهزینهوريبهرهقانونی،مطالباتوحقوقیهايمسئولیتگذار،سرمایهارتباطات

).2007، 1(کاپیتین و همکارانداندمی
شدهانجامعیقمصاحبهوکیفیروشبهکهتحقیقیدر،)2013(2اسکاونوکیم

انگیزشوروحیهباکارکناناجتماعیپذیريمسئولیتکهاندرسیدهنتیجهاینبهبود
وکرهکشوردودرمتغیردوارتباطکهدادندنشانآنهااست.مستقیمارتباطدرآنهاشغلی

نیازازناشیبیشتراجتماعیپذیريمسئولیتدرکارکنانانگیزش؛ استمتفاوتانگلستان
ترمهمهمهازاست.فرديهايموفقیتکسببرايامراینانگلستاندرکهحالیدراست،
پذیريمسئولیتبینارتباطدرنهاديوفرهنگیسیاسی،عواملکهدادنشانآنهاهايیافته

مؤثرند.انگیزشوهاسازماناجتماعی
کهآنهاسترفتاريصالحدیدوافرادتفکرات3کراپانزانووفلگرتحقیقنتایجقطببر
روناخوشایندرویدادهايباافرادکههنگامینماید.میتعیینراآنهاپذیريمسئولیتمیزان

همراهودیگرصورتیبهحادثهاینبودممکنچگونهکنندمیتصورمعموالًشوند،میروبه
کند،میبیانانصافينظریهچهارچوبدرآنهاپیوست.میوقوعبهترلوبمطپیامدهايبا

ازکهدهندانجامبایدراعملیچهسازماندراینکهمورددرهایشانقضاوتاساسبرافراد
(فلگر و نمایندمیتعیینراخودپذیريلیتئومسمیزانکننداجتنابناخوشایندحوادث

).172: 1387غفوري و همکاران، ، نقل از 1998کراپانزانو، 
بیشترروانیتعلقکهاستکردهاستداللخودتحقیقدر،)2003(4بالدروتایلر

مردمکهانددادهنشانآنهااست.آنازمثبتتصوروعضویتيسایهدرهاسازمانبهمردم
سازمانازقابلمدروکنندمیتقسیمسازمانباراخودهايداشتهوهدایاعالقهوشوربا

راسخاعتقادبهاشارهپاداشوهدایادارند.سازمانیعضویتتثبیتواحترامدریافتانتظار
يدهندهنشاناحترامکهحالیدرشود،میتلقیمثبتارزشیکسازماندروداشته
احترام،وغروربنابرایناست.ارزشمندنفسهفیسازمانیعضویتکهاستاینبهاعتقاد

1 Kaptein Muel, Kooning Linda, Tulder Rob Van and Vliet Laurens Van
2 Kim Chung Hee & Scullion Hugh
3 Folger & Cropanzano
4 Tyler and Blader
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جاسمان(مازس،دهدمیافزایشراپذیريمسئولیتوشدهسازمانبهتعهداحساساعثب
).1،2011:313یانیوو

اینبهکارکنانوهاسازماناجتماعیپذیريمسئولیتپژوهشدر،)2012(2سیل
دادهافزایشراکارکنانعملکردتواندمیاجتماعیپذیريمسئولیتکهاسترسیدهنتیجه

تأثیرپژوهشایندرالبتهشود.مینیزآنهاسازمانیتعهدرفتنباالبهمنجرایتنهدرو
بدستنهاییينتیجهوشدهبررسیکارکنانبراجتماعیپذیريمسئولیتمنفیومثبت
بسیارسازمانکارکنانانگیزشبراياجتماعیپذیريمسئولیتکهاستآنازحاکیآمده
نیازهايبهخواهندمیهاسازمانوهاشرکتاگرکهکندمیادپیشنهاوباالخرهاست.مهم

ناگزیرکنندحفظراشانسازمانیتعهدوآنهايانگیزهوبدهندمناسبپاسخکارکنان
).2012شوند (سیل، درگیراجتماعیپذیريمسئولیتهايفعالیتدرهستند

پژوهشنظريمبانی
شود.میتلقیهاسازماناصلیهايستونازکییآنهاپذیريمسئولیتوانسانینیروي

بحثسازمانداخلدرفردرفتارينحوهرويبراخالقکهاستمعتقدرابرت.جرونالد
رجوع،اربابباسازمانبرخوردينحوهروياجتماعیمسئولیتکهحالیدرکند،می

کلیطوربهورقیبهايشرکتومؤسساتسایرودارانسهامگذاران،سرمایهکارکنان،
مختلفوظایفوتعهداتبینتوازنوتعادلایجادجهتدراستتالشیوداردنظرجامعه

).17- 18: 1377قاسمی،و(الوانیمدیریتوسازمان
نپذیرفتنمسئولیتازآنهاهايناهنجاريوهاانسانمشکلکهاستمعتقدگالسر

انسانوصحیحوضعیتاساسبرراخودیاساسنیازهايتوانندنمیآنهازیرا،است.
قدرت،خاطر،تعلق:دکنمیاشارهانسانروانیمهمنیازچهاربهاوکنند.ارضادوستانه

انساناساسینیازهايکند،میتشبیهاتومبیلیکبهراانسانرفتارگالسرتفریح.وآزادي
آنعقبهايچرخد،کننمیهدایتهاخواستهراماشیناینهستند،ماشینموتور

رفتارجهتماشین،جلوهايچرخمثلدرستتفکروعملهستند.فیزیولوژيواحساسات
عملازگرفتنکمکبدونفیزیولوژيیااحساساتمستقیمدادنتغییرکنند.میتعیینرا
احساسازنظرصرفتوانمیکهاستحالیدرایناست.دشوارجلو)هاي(چرختفکرو

1 Mozes, Josman and Yaniv
2 Ceil Chenoy
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استتفکروعملتغییررفتار،تغییررمزداد.تغییرراخودتفکریالعمخویش
).1388:115عابدي،و(خدابخشی

محیطدرمسئوالنهرفتارتوانمیراشهروندانسازمانیرفتاردانیلز،وکوئیتزنظراز
بررسیمورداجتماعیمسئولیتمعیارشدنفعالآندرکهاساسیيهنمونکرد.تلقیکار
مهمیعاملوابستگیکهاستاینبراعتقاداست.سرپرستـکارگريرابطهگرفت،قرار

يفرضیهشود.میمطلوباجتماعیرفتارموجبسازمانیهايمحیطچنیندرکهاست
اودستزیرکارگرباشد،بیشترسرپرستنیازووابستگیچههرکهاستاینمربوطه

کوئیتزآزمایشاتازآمدهبدستنتایجکند.میمبذولخودسرپرستنفعبهبیشتريتالش
شرایطازباالتربسیارشدید،وابستگیشرایطدروريبهرهافزایشکهدادنشاندانیلزو

50تادرصد20ازتدریجبهسرپرستـکارگرمثالدروابستگیاگربود.اندكوابستگی
وريبهرهمیزاندرافزایشبتنسهمینبهشد،میافزودهدرصد80تاسپسودرصد

کردن،کمکـ وابستگیارتباطمورددربررسی23تحلیلیبازنگريگردید.میمشاهده
وابستهچندانکهافراديازبیشتريکمکهستند،وابستهشدیداًکهافراديکهکردتأیید

نقشطلوبماجتماعیرفتارکهگرفتنتیجهتوانمیبنابراین،کنند.میدریافتنیستند،
سازمانیعملکردبرايکهفرديرفتارالگوهايکند.میایفاسازمانیهايزمینهدرمهمی
وسازماندروظیفهانجامآن،درماندنوسازمانبهپیوستنازعبارتنداست،نیازمورد
).406-1384:408(بیرهوف،جوشخودومبتکرانهرفتار

درعالیشخصیتیویژگییکعنوانبهرایاجتماعپذیريمسئولیت،1بیرهوفهانس
نشانراخودعملدروگوناگونهايموقعیتدرودیگرانباروابطدرکهدید،میافراد
منزلتیوارجآنبهکهاستاجتماعیمسئولیتعملبودنداوطلبانهويزعمبهدهد.می
حاکمفردبردرونیرلکنتنوعیاجتماعیپذیريمسئولیتدراو،نظرازبخشد.میباال

طوربهودیگرانحقوقبهتوجههمدلی،برمبتنیروابطبرقراريبرايامراینکهگشته،
باگناهاحساسوهمدلیمفهومدووينظرازباشد.میاهمیتداراياجتماعینظمکلی

).1391:219خوشبین،و(طالبیدارندتنگاتنگیيرابطهاجتماعیپذیريمسئولیت
معینیاشکالرامشتركمسئولیت«: گویدمیمشتركمسئولیتمورددرنیز2ومهت

اساسبروباشدهاگروهیاافرادبرايبخشیاريوکنندهحمایتمفید،کهداندمیرفتاراز
مسئولیتنوعدواساسهمینبر».باشدهمراهآنبایاوبودهاستوارتعهداحساس

1 Hans Birkhoff
2 Thome H.
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برمشتركفعالیت- 2ومشتركعالیقاساسبرمشتركیتفعال- 1دارد:وجودمشترك
بینتفاوتيارائهبادو،آنبینتمایز).1999:102(تومه،دیگرانعالیقاساس
شاملفرديترقیاست.فرديتعالییافرديترقیبهمربوطکهشودمیتوجیههاییارزش
موفقیت،طلبی،جاهآزادي،اجتماعی،تأییدمقام،اجتماعی،قدرتثروت،مانندهاییارزش
بودن،مفیدهايارزششاملفرديتعالیاست.لذتوخوشیوخانوادگیتأمین

درونی،هماهنگیآمیز،صلحدنیاییاجتماعی،عدالتوفاداري،صداقت،پذیري،مسئولیت
).1384:386(بیرهوف،استطبیعتباوحدتوبرابري

سالمتدهدقرارتأثیرتحتراکارکنانپذیريمسئولیتتواندمیکهعواملیازیکی
مدتکوتاهبخشیاثرازفراتروضعیبهتنهانهسازمانیسالمتمایلزدیدازاست.سازمانی
است.پرداومنسبتاًسازمانیخصایصازايمجموعهبرآنياشارهبلکهدارد،داللتسازمان

کافیقدربهدرازمدتدرمحیط،دربقاويپایدارضمنسالمسازمانیککهمعنیبدین
گسترشوکردهایجادمحیطدرخودبقايوحفظبرايراالزمتواناییشده،سازگارآنبا

).1390:174(توفیقی،دهدمی
حفظ،تواناییمناسب،کاريجوکهدانندمیسالمراسازمانی1باگمنوپارچ

آنهاهمچنینباشد.داشتهراجامعهومحیطخصوصدربویژهوظایفقبالدرپاسخگویی
برمبتنیسالمهايسازماندرداراولویتوهاروشها،سیاستکهاندکردهاستدالل

تغییراتباهماهنگیونوآوريمستمر،آموزشاهمیتبرتأکیدوکارکنانتوانمندسازي
اهمیتسازمانیربخشیاثوسازمانیعدالتکارکنان،تنوعمداري،مشتريبهوبودهمحیط
).2010:4باگمن،و(پارچهستندلقائزیادي

بهوظایفاجرايبرايسازمانتواناییشاملصرفاًسازمانیسالمت2الیدننظربه
بخشد.میبهبودبالندگیوشکوفاییرشد،برايرانظامهايتواناییبلکهنیست،مؤثرشکل

باشناسوظیفهکارکنانیومتعهدومعناتمامبهباسوادمدیرانیسالم،دستگاهیکدر
کههستندسودمندومؤثرافراديودارنددوستراخودکارکهدارندوجودبااليهروحی
محیطدرپویاوزندهموجوداتعنوانبهسالمهايسازمانشوند.میسازمانپویاییيمایه
ازویابندتوسعهکنند،رشدکافیوالزمامکاناتشدنفراهمباوآیندپدیدتوانندمی

فرآیندتسهیلومحیطینیازهايتأمینباعثارزندهوسالمخدماتوکااليهارائطریق
).1390:102(شیخی،شوندجامعهشکوفاییورشد

1 Parch & Baughman
2 Liden
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دستیابیوسایلترینمهماثربخشهايسازمان،)1990(1آرمیچلدیدگاهاساسبر
اثربخشیبههاییسازمانمیان،ایندروشوندمیمحسوبجامعهیکدرپیشرفتبه

باشند.برخوردارنیزسالمتازضروريشرایطدیگرداشتنبرعالوهکهرسیدخواهند
ایندرکارکردنبهوآیندمیکارشانمحلبهعالقهباافرادکهاستجاییسالمسازمان

تعلق،امنیت،روانی،یزیکی،فلحاظازسازمانسالمتیحقیقتدرکنند.میافتخارمحل
بهدادنرشدنفعان،ذيشخصیتتخصص،دانایی،بهگذاريارزشوساالريشایسته
رفتاراثربخشیدرخودهايفراسیستمسويازشدهمحولوظایفانجاموآنهاهايقابلیت

).1389:57همکاران،و(ساعديداردبسزاییتأثیرسیستمیهر
بینروابطدرتعادلبهرسیدنبرايهاسازمانازبعضیکهاستمعتقد2کوربت

درهموهاارزشدرهمرا،اجتماعیمسئولیتبهتعهدداران،سهامومشتریانکارکنان،
مناسبروابطکههستندهاییسازمانسالمهايسازمانگیرند.مینظردرنتایجشان

وکردهراحتیاحساسآنجادرکارکنانوگرفتهشکلسازمانیسطوحيهمهدرانسانی
).1388:44همکاران،وانصارياز(برگرفتهآورندمیشماربهخودخانههمانندراسازمان
کاريکننداحساسکارکنانکهاستسالمسازمانزمانی3دیوسکیتدیدگاهاز

بیشترآنانیابند.میدستشخصیپرورشورشداحساسبهودهندمیانجامسودمند
ازبسیاريپذیرند.میودارنددوستآوردمیفراهمدرونیخشنوديکهراانگیزشوقريکا

خواهندمیآنانکنند.میجستجوراشغلیکامیابیوپیشرفتفرصتومسئولیتکارکنان
بودنارزشبااحساسکهشودرفتارچنانآنانباوشوددادهگوششانسخنانبهکه

ونیازهابرايراستیبهسازمانیابنداطمینانکهواهندخمیآنانباشند،داشته
).123-1388:124مداري،(شریعتکندمیدلسوزيآنانهايدشواري

پژوهشنظريچهارچوب
پذیريمسئولیتوسازمانیسالمتابعادبینارتباطبرتحقیقاتوهانظریهاغلبدر

واضحوشفافصورتبهکهنیستايونهگبهارتباطاینامااست.شدهتأکیداجتماعی
موردسازمانیسالمتابعادازبرخیوبودهجزئیصورتبهارتباطاینبلکهبشود.مشاهده

داشتنوآزادينظیرروانینیازهايگالسر،راستا،همیندراست.گرفتهقراراشاره

1 Armichel
2 Korbet
3 Kit Davis
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وکوئیتزداند.میپذیريمسئولیتشرطاستسازمانیسالمتهايلفهؤمازکهرااستقالل
معرفیمطلوبرفتارهايازراخودجوشومبتکرانهرفتاروسازماندروظیفهانجامدانیلز

کهیگانگیوهمدلیهمچنینند؛نیازموردسازمانیعملکردبردنباالبرايکهکندمی
تتقویرااجتماعیپذیريمسئولیتبیرهوفدیدگاهازاستسازمانیسالمتابعادازیکی
پاسخگوییوحفظتواناییمناسب،کاريجوباگمنوپارچبیرهوف،نظرمشابهنماید.می
ازرامناسبپذیريمسئولیتوسازمانیعدالتونوآوريبرتأکیدوظایف،قبالدر

پویاییشناسی،وظیفهباال،يروحیهنیزالیدنداند.میسرزندهوسالمسازمانهايویژگی
کهداندمیسالمراسازمانینیزکوربتکند.میمعرفیسالمسازمانشرطپیشسازمانی

احساسوسازمانیسطوحيهمهدرانسانیمناسبروابطواجتماعیمسئولیتبهتعهد
هاينظریهازالهامباحاضرتحقیقباشند.یافتهتوسعهوگرفتهشکلآنجادربودنخودمانی

بینارتباطآزمونبهکوربتوالیدنباگمن،وپارچبیرهوف،دانیلز،وکوئیتزگالسر،
.استپرداختهزیريفرضیهطرحبااجتماعیپذیريمسئولیتوسازمانیسالمت

پژوهشسئواالت
دارد؟قرارسطحیچهدرکارکناناجتماعیپذیريمسئولیتمیزان-1
است؟وضعیتیچهدرتبریزدانشگاهسازمانیسالمتمیزان-2

پژوهشهفرضی
.داردوجودرابطهکارکناناجتماعیپذیريمسئولیتوسازمانیسالمتبین
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مدل پژوهش

مدل مفهومی پژوهش

پژوهشمتغیرهايعملیاتیتعاریف
برهعالوکهاستمدیریتتعهداتازاجتماعیمسئولیتاجتماعی:يپذیرمسئولیت

گیردمیانجامنیزجامعهعمومیرفاهجهتدرسازمان،منافعگسترشوحفظ
پذیريمسئولیتکهمعتقدندنیزبارنیوگریفین).1388:45جوارن،جاللیو(پوررشیدي

جهتدربایستیهاسازمانکهاستتعهداتیووظایفمجموعهيبرگیرندهدراجتماعی
و(مشبکیدهدانجامکنند،میفعالیتآندرکهايجامعهبهکمکومراقبتحفظ،
نخستینبراياجتماعیپذیريمسئولیتگیرياندازهمقیاس).42: 1390شجاعی،خلیلی

اینگرفت،قرارنظرتجدیدموردويتوسط1987سالدروشدساختهگافتوسطبار
وکوشیسخت،شناسیوظیفهچونهاییویژگیآندرواستالسؤ34دارايمقیاس،
مسئولیتاحساسومنطقمقررات،ونظمبرمبتنیرفتاراعتماد،قابلیتجدیت،

روحیه و انگیزش

مشارکت در       
گیريتصمیم

استقالل کارکنان

سرعت و زمان انجام کار

رهبري

یگانگی و سازگاري

توسعه و کارایی

نوآوري و ریسک

سالمت 
سازمانی

مسئولیت 
پذیري 
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مقیاساینازنیزحاضرتحقیقدر).1390:20همکاران،و(عسگريشودمیگیرياندازه
است.شدهاستفادهکارکناناجتماعیپذیريمسئولیتمیزانگیرياندازهبراي

ادبیاتدرپیشسالچهلازبیشباراولینسازمانیالمتسمفهومسازمانی:سالمت
است.گرفتهقراربازبینیموردبرجستهپژوهشگرانسويازپیوستهطوربهوشدظاهر

موردسازمانبقايوتداوميهجنببیاندربارنخستینبرايسازمانیسالمتاصطالح
،4هايتوسط3سیلز،2بیلز،1زپارسونکارهاياساسبرمفهوماینگرفت.قراراستفاده

میانهماهنگیایجادخود،محیطباسازمانسازگاريتواناییعنوانبه6میسکل،5تارتر
تعیینبراي).1391:413(خالصی،شدتعریفآناهدافبهیابیدستوسازماناعضاي
سالمتارزیابیو)1996(مایلزکهسازمانیسالمتيپرسشنامهازسازمانیسالمت

سازمانیسالمت«پرسشنامه،ایناست.شدهاستفاده،)2002(کلینگلوالیدنسازمانی
وسرعتکارکنان،استقاللگیري،تصمیمدرمشارکتانگیزش،وروحیهبعدهفتدررا

بررسیریسکونوآوريوکاراییوتوسعهسازگاري،ویگانگیرهبري،کار،انجامزمان
).1392:9ن،همکاراو(اکبري»کندمی

شناسی پژوهشروش
ازکمیتحقیقمتنوعهايروشبینازوبودهکمیماهیتلحاظازحاضرتحقیق

تحقیقنوعازفعلیپژوهشکاربردمعیارلحاظازاست.شدهاستفادهپیمایشیروش
آمارييجامعهشود.میقلمدادمقطعیتحقیقاتنوعاززمانی،معیارلحاظازکاربردي،

ازشدهاخذآماراساسبرآنتعدادکهاستتبریزدانشگاهکارکنانازمتشکلقیق،تح
يمطالعهابتدانمونهتعدادبرآوردبراياست.بودهنفر907دانشگاهاداريامورمدیریت
یعنیوابستهمتغیرواریانستاشدهانجامدانشگاهکارکنانازنفر30بیندرمقدماتی

تعدادزیرفرمولازاستفادهباآنازپسوشودبرآوردکارکناناجتماعیپذیريمسئولیت
محاسبهوفرمولاجزايجایگزاريازپساست.شدهتعیینتحقیقانجامجهتنمونه
شدهبرآوردنفر119تقریباًمطالعهجهتاستخراجیينمونهتعدادنهایتاًنمونه،تعداد

1 Parsons
2 Bilz
3 Silz
4 Hoy
5 Tarter
6 Miskel
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متناسبايطبقهتصادفیگیرينمونهازکارکنانبینازتعداداینانتخاببراياست.
طبقهیکعنوانبههاساختمانوهادانشکدهازیکهردیگر،عبارتبهاست.شدهاستفاده

اساسبرآنهاتعدادتناسببههابخشدرشاغلکارکنانانتخابوشدهگرفتهنظردر
گردآوريآخريمرحلهدرنهایتاًواستشدهانجامسیستماتیکتصادفیگیرينمونه

است.گرفتهصورتمنتخبکارکنانازاطالعات

907 =N96/1=T05/0 =d089/0 =2S

يدربارهاطالعاتیحاويپرسشنامهاست.بودهپرسشنامهاطالعات،گردآوريابزار
متغیرهايازیکهريدربارههاییگویهوسئواالتوپاسخگویانعمومیهايویژگی

شدهطراحیپاسخيبستهصورتبهايدرجهپنجطیفشکلبههاگویه.استحقیقت
آلفايومتخصصیننظراجماعيبوسیلهترتیببهگیرياندازهابزارپایاییوروایی.است

امرمتخصصاننظرگاهازگیرياندازهابزاررواییبررسینتایجاست.شدهبررسیکرونباخ
یرهايغمتگیرياندازهبرايانتخابیسئواالتبودنمناسبخصوصدرآنهااجماعازحاکی

مقیاسکهدهدمینشانتحقیقمتغیرهايپایاییتحلیلنتایجهمچنیناست؛تحقیق
پایاییازمناسبیسطحداراياجتماعیپذیريمسئولیتوسازمانیسالمتگیرياندازه
است.بوده

حقیقتمتغیرهايپایاییتحلیلنتایج:1جدول
نباخوکرآلفايگویهتعدادمتغیرها

25898/0سازمانیسالمت
29891/0اجتماعیپذیريمسئولیت

پژوهشهايیافته
وضعیتکهدهدمینشانايزمینهمتغیرهايتوصیفیتحلیلازآمدهبدستنتایج

اینهستند،پیمانینیزدرصدشان4/24وقطعیرسمیکارکنان،ازدرصد6/43استخدام
بهنیزکارکنانازدرصد3/7و5/14گیرند.میبردرراکارکنانازتعدادبیشترینگروهدو

دارايکارکنانتحصیالتسطححیثازاند.بودهروزمزدقرارداديویآزمایشرسمیترتیب
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ومرد،درصد65بررسی،موردينمونهکلازدرصدکه6/41درصدباکارشناسیمدرك
ترتیببهارشدکارشناسیوکارشناسیمدركدارايکارکنانهستند.زن،درصد35

متأهلمطالعهزماندرکارکنانازدرصد84دهند.میتشکیلراکارکنانتعدادبیشترین
زنانرادرصد35ومردانراکارکنانازدرصد65همچنینواندبودهمجردنیزبقیهو

اند.دادهتشکیل

ايزمینهمتغیرهايفراوانیدرصدتوزیعجدول: 2جدول
درصدتأهلوضعیتدرصدجنسدرصدتحصیالتدرصداستخداموضعیت

8/1راهنمایی3/7روزمزدقراردادي
4/15مجرد0/35زن 0/8دیپلمومتوسطه4/24پیمانی

0/15دیپلمفوق5/14آزمایشیرسمی
6/41لیسانس6/43قطعیرسمی

6/84لمتأه0/65مرد 8/24لیسانسفوق2/8معینکار
8/8دکترا

کلمجموعکهدهدمینشانسازمانیسالمتمتغیرتوصیفیهايآمارهتحلیل
است.شدهبرآورد5از52/2متوسططوربهدانشگاهکارکناندیدگاهازسازمانیسالمت

درمیانگینجایگاهاست.شدههدادنشاننیزسازمانیسالمتمتغیرپیوستاردرامراین
سالمتوضعیتکهگفتتوانمیبنابرایناست؛ »پایینبهمتوسطحددر«پیوستار
استانداردخطايآماريهايشاخصندارد.قرارمناسبیوضعیتدردانشگاهسازمانی
درشدهبرآوردمیانگینکهدهدمینشاننیزکشیدگیوکجیاستانداردخطايومیانگین

مذکورهايشاخصازیکهرمقادیرزیرا،است.برخورداراطمینانودقتازباالییحسط
اجتماعیپذیريمسئولیتمیزانمتغیرتوصیفیهايآمارهتحلیلاست.صفرنزدیک

طوربهدانشگاهکارکناناجتماعیپذیريمسئولیتکلمجموعکهدهدمینشانکارکنان
اجتماعیپذیريمسئولیتمتغیرپیوستاردرامراین.استشدهبرآورد5از57/3متوسط

بنابراین،است؛ »باالبهمتوسط«پیوستاردرمیانگینجایگاهاست.شدهدادهنشاننیز
مناسبیوضعیتدردانشگاهکارکناناجتماعیپذیريمسئولیتوضعیتکهگفتتوانمی
ومیانگیناستانداردخطاييآمارهايشاخصسازمانیسالمتمتغیرهماننددارد.قرار

کهدهدمینشاننیزپذیريمسئولیتمتغیربرايکشیدگیوکجیاستانداردخطاي
مقادیرزیرا،؛استبرخوردارجامعهکلبهتعمیمبرايکافیاعتبارازشدهبرآوردمیانگین

.استصفرنزدیکمذکورهايشاخصازهریک
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اد                 متوسط               کم           خیلی کمخیلی زیاد                زی

54321

پذیري اجتماعی و سالمت سازمانی در دانشگاه تبریزمیانگین وضعیت مسئولیت:1پیوستار 

سازمانیسالمتمتغیرتوصیفیهايآماره:3لجدو
اجتماعیپذیريمسئولیت سازمانیسالمت هاشاخص

107 94 مشاهداتتعداد
57/3 52/2 میانگین
038/0 063/0 خطاي استاندارد میانگین
397/0 62/0 انحراف معیار
158/0 383/0 واریانس
632/0 305/0 - کجی
234/0 249/0 جیخطاي استاندارد ک
721/0 018/0 کشیدگی
463/0 493/0 خطاي استاندارد کشیدگی
08/2 91/2 دامنه تغییرات
64/2 85/0 حداقل
72/2 76/3 حداکثر

کارکناناجتماعیپذیريمسئولیتوسازمانیسالمتبینهمبستگی
گرفتنقرارتوسعه،وپیشرفتجهتسازمانیهرهايلفهؤمترینعمدهازیکی

درکهکنندمیاستداللاندیشمندانباشد.میمناسبسطحدرمانیسازسالمت
مقابلدروگیردمیانجامبهینهواحسننحوبهوظایفانجامسالمهايسازمان
دالیلبهوظایفانجامازکارکناننیستندبرخودارکافیسالمتازکههاییسازمان
متغیردوبینهمبستگیوارتباطحاضرتحقیقدرخاطرهمینبهروند.میطفرهمختلفی

شودمشخصتااستگرفتهقراربررسیموردسازمانیسالمتواجتماعیپذیريمسئولیت

= میانگین سالمت سازمانی52/2 پذیري اجتماعی= میانگین مسئولیت57/3
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کارکناندراجتماعیپذیريمسئولیتمیزانبهبودبرايرابسترسازمانیسالمتآیاکه
نیسازماسالمتتقویتباعثنیزاجتماعیپذیريمسئولیتمیزانوآوردمیفراهم

بینکهدهدمینشانمذکورمتغیردوهمبستگیتحلیلازآمدهدستبهنتایجگردد.می
ومستقیممثبت،همبستگیکارکناناجتماعیپذیريمسئولیتمیزانوسازمانیسالمت

افزایشباعثدانشگاهدرسازمانیسالمتارتقايدیگر،عبارتبهدارد.وجودداريمعنی
برايرازمینهنیزآناناجتماعیپذیريمسئولیتوشودمیکارکنانپذیريمسئولیتمیزان
درمتغیردوبینشدهمشاهدههمبستگیشدتکند.میفراهمسازمانیسالمتبهبود
سازمانیسالمتابعادهمبستگیتحلیلنتایجآن،برعالوهاست.بودهباالبهمتوسطسطح

سالمتانگیزشوروحیهبعدکهاستآنازحاکیاجتماعیپذیريمسئولیتابعادو
اعتمادقابلیتمنطقی،رفتارمقررات،ونظمبرمبتنیرفتارشناسی،وظیفهابعادباسازمانی

دانشگاهکارکنانمیاندرمناسبانگیزشوروحیهوجودوداشتهداريمعنیهمبستگی
شود.میاعتمادویمنطقرفتارهايمقررات،ونظمرعایتشناسی،وظیفهارتقايبهمنجر
همبستگیکارکنانانگیزشوروحیهباکهکارکناناجتماعیپذیريمسئولیتبعدتنها

ابعادبانیزگیريتصمیمدرمشارکتاست.بودهکوشیسختندارد،دارمعنی
داريمعنیهمبستگینیزاعتمادقابلیتومقرراتونظمبرمبتنیرفتارشناسی،وظیفه
کوشیسختومنطقیرفتارباگیريتصمیمدرکارکنانمشارکتبینبستگیهمامادارند.

حسیعنیسازمانیسالمتسومبعداست.نبودهداريمعنیدرصد95اطمینانسطحدر
است.نداشتهداريمعنیهمبستگیپذیريمسئولیتابعادازیکهیچباکارکناناستقالل

ومنطقیرفتاربعدازغیربهکارانجامانزموسرعتیعنیسازمانیسالمتچهارمبعد
گونههروداشتهداريمعنیهمبستگیآنابعاديبقیهباپذیريمسئولیتکوشیسخت

ونظمبرمبتنیرفتارهايشناسی،وظیفهتقویتموجبکارهاانجامزمانوسرعتبهبودي
برعکس.ودگردمیکارکنانبیناعتمادومقررات

رفتارمقررات،ونظمبرمبتنیرفتارشناسی،وظیفهباسازمانیسالمترهبريبعد
باعثسازمانرهبريکیفوکمدیگر،عبارتبهدارد.داريمعنیهمبستگیمنطقی
گردد.میکارکنانمنطقیرفتارومقرراتونظمرعایتشناسی،وظیفهکاهشوافزایش

سازگاريویگانگیبینندارد.دارعنیمهمبستگیپذیريمسئولیتابعاديبقیهبابعداین
اجتماعیپذیريمسئولیتابعادازیکهیچواستسازمانیسالمتازدیگريبعدکه

ابعادباریسکونوآوريکارایی،توسعه،ابعادباالخره،نشد.مشاهدهداريمعنیهمبستگی
مثبتیوردامعنیهمبستگیمقرراتونظمرعایتمنطقی،رفتارهايشناسی،وظیفه
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ریسکونوآوريازحمایتسازمانی،يتوسعهکارایی،تقویتبادیگر،بیانبهاست.داشته
ونظمرعایتشناسی،وظیفهابعاددرکارکناناجتماعیپذیريمسئولیتسطحکارکنان
بااجتماعیپذیريمسئولیتابعاديبقیهبرعکس.ویابدمیترمیممنطقیرفتارومقررات

اند.نداشتهداريمعنیهمبستگیسازمانیسالمتبعددواین

سالمتبااجتماعیپذیريمسئولیتمیزانمتغیرهايبینهمبستگیتحلیلنتایج:3جدول
1سازمانی

تحقیقمتغیرهايهمبستگی
اجتماعیپذیريمسئولیتابعاد

وظیفه
شناسی

ونظم
مقررات

رفتار
منطقی

قابلیت
اعتماد

سخت
کوشی

پذیريتمسئولی
اجتماعی

ابعاد
سالمت
سازمانی

435/0انگیزشوروحیه
000/0

485/0
000/0

305/0
001/0

339/0
000/0

049/0
609/0

462/0
000/0

درمشارکت
گیريتصمیم

403/0
000/0

392/0
000/0

037/0 -
693/0

305/0
001/0

037/0
696/0

353/0
000/0

141/0کارکناناستقالل
138/0

131/0
175/0

148/0 -
107/0

107/0
261/0

111/0 -
241/0

124/0
182/0

انجامزمانوسرعت
کار

434/0
000/0

408/0
000/0

016/0
864/0

372/0
000/0

105/0
271/0

408/0
000/0

251/0رهبري
009/0

310/0
001/0

229/0
016/0

167/0
083/0

160/0-
098/0

262/0
009/0

170/0سازگاريویگانگی
068/0

061/0
525/0

095/0 -
313/0

032/0 -
731/0

112/0
234/0

057/0
558/0

355/0کاراییوتوسعه
000/0

435/0
000/0

131/0
179/0

177/0
067/0

162/0-
097/0

294/0
003/0

322/0ریسکونوآوري
000/0

324/0
001/0

157/0 -
094/0

179/0
057/0

079/0 -
404/0

199/0
041/0

452/0سازمانیتسالم
000/0

498/0
000/0

041/0
695/0

253/0
014/0

046/0-
659/0

365/0
000/0

بارگرسیونیمدلکاراترینبرازشمتغیرها،همبستگیتحلیلازپسنهایتدر
سالمتابعاديهوسیلبهاجتماعیپذیريمسئولیتتبیینبرايآنهايفرضپیشکنترل

باشد.میداري آنها نیاعداد ردیف اول میزان همبستگی بین دو متغیر و ردیف دوم سطح مع3در جدول1
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گامبهگامخطیرگرسیونمدلازحاصلنتایجاست.شدهنجاماهادادهاساسبرسازمانی
زمانوسرعتکارکنان،انگیزشوروحیهسازمانی،سالمتابعادبینازکهدهدمینشان
سازمانیسالمتبعدسهاینواندشدهنهاییمدلواردسازمانرهبريوکارهاانجام

اجتماعیپذیريمسئولیتیعنیوابستهتغیرمتغییراتازدرصد1/33ازتقریباًاندتوانسته
بیانگررگرسیونیمدلبرشدهواردابعادبتاياستانداردضرایبنمایند.تبیینراکارکنان

پذیريمسئولیترفتنباالبهمنجرکارکنانانگیزشوروحیهدرافزایشکهاستامراین
بهمنجرسازمانرهبريوهاکارانجامسرعتدربهبودگونههروشودمیآناناجتماعی

شدهواردبعدسهبیندرگردد.میکارکناناجتماعیپذیريمسئولیتدارمعنیرفتنباال
کمنیزسازمانرهبريوعاملمؤثرترینوترینمهمانگیزشوروحیهرگرسیونیمدلبه

ابعاديبقیهاست.بودهکارکناناجتماعیپذیريمسئولیتبهبوددرعاملتریناهمیت
سازگاري،ویگانگیاستقالل،حسگیري،تصمیمدرمشارکتیعنیسازمانیسالمت
بهبوديدرآنهاتأثیرواندشدهخارجشدهبرازشونهاییمدلازریسکونوآوري

است.نبودهدارمعنیدرصد95اطمینانسطحدرکارکنانپذیريمسئولیت

کارکناناجتماعیپذیريمسئولیترگرسیونمدلبراي)β(استانداردرگرسیونیضرایب:4جدول
شدهبرازشمدلبرسازمانیسالمتشدهواردابعاد

Tمقادیرمدلمقادیرمتغیرها

420/0انگیزشوروحیه ***465/4
366/0832/3***زمانوسرعت
215/0سازمانرهبري *280/2
353/0تبیینضریب

331/0شدهاصالحتبیینضریب
819/15رگرسیونیمدلواریانسحلیلت

057/2واتسوندوربین
شدهبرازشمدلازسازمانیسالمتشدهخارجابعاد

Tمقادیرمدلمقادیرمتغیرها

080/0592/0گیريتصمیمدرمشارکت
015/0142/0استقاللحس
015/0160/0سازگاريویگانگی

020/0180/0توسعهوکارایی
115/0047/1ریسکونوآوري

05/0سطحدرداريمعنی*و001/0سطحدرداريمعنی***
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گیرينتیجهوبحث
پذیريمسئولیتباسازمانیسالمتکهدادنشانتحقیقازآمدهدستبهنتایج
بهبودامکانسالمهايسازماندراست.داشتهمثبتیودارمعنیهمبستگیاجتماعی
تحقیقاتوشدهارائههاينظریهبایافتهایندارد.وجودارکنانکاجتماعیپذیريمسئولیت

رفتاردرموجودناهنجارهايازبسیاريکهاستمعتقدگالسراست.هماهنگشدهانجام
رااستقاللداشتنوآزادينظیرروانینیازهاياوآنهاست.گریزيمسئولیتازناشیانسان

دانیلزوکوئیتزداند.میپذیريمسئولیترطشاستسازمانیسالمتهايلفهؤمازکه
مسئوالنهرفتاردارد،سازمانیسالمتبازیاديهمپوشانیکهراشهروندانسازمانیرفتار

درماندنوسازمانبهپیوستنمانندفرديرفتارالگوهايآنهاکنند.میتلقیکارمحیطدر
دانند.میضروريسازمانبرايجوشخودومبتکرانهرفتاروسازماندروظیفهانجامآن،

کنترلنوعیاجتماعیپذیريمسئولیتدرکهکندمیاستداللنیز،)1384(بیرهوف
بهتوجههمدلی،برمبتنیروابطبرقراريبرايامراینکهگشته،حاکمفردبردرونی
وهمدلیوينظرازباشد.میاهمیتداراياجتماعینظمکلیطوربهودیگرانحقوق
تومهدارند.تنگاتنگیيرابطهاجتماعیپذیريمسئولیتباسازماندرسالمروابطداشتن

دارداعتقادوکردهتوجهفرديتعالییافرديترقیبهمشتركمسئولیتدرنیز،)1999(
اجتماعی،تأییدمقام،اجتماعی،قدرتثروت،مانندهاییارزششاملفرديترقیکه

شاملفرديتعالیواستلذتوخوشیوخانوادگیتأمینموفقیت،طلبی،جاهآزادي،
دنیاییاجتماعی،عدالتوفاداري،صداقت،پذیري،مسئولیتبودن،مفیدهايارزش
دستگاهیکدرالیدننظربهاست.طبیعتباوحدتوبرابريدرونی،هماهنگیآمیز،صلح

وجودبااليروحیهباشناسوظیفهکارکنانیومتعهدومعناتمامبهباسوادمدیرانیسالم،
پویاییيمایهکههستندسودمندومؤثرافراديودارنددوستراخودکارکهدارند

مانندموارديبهاجتماعیمسئولیتخصوصدرساوردوفرنچهمچنین،شوند؛میسازمان
کردنمطلعویاخالقغیرهايفعالیتبهنپرداختناستخدام،درنشدنقایلتبعضی
ازهاییشاخصآنهاکهشودمیمتذکروکردهاشارهمحصوالتکیفیتازکنندهمصرف
درهستند.مفیداجتماعیپذیريمسئولیتبردنباالجهتکهاستسازمانیسالمت
ازجلوگیرياراسماسدانشگاهدرام.اس.آرگروهمطالعاتیوپیمایشاساسبرنهایت،

حقوقجوي،تغییراتسالمتی،وایمنیتجاري،هايفعالیتدریتشفافاداري،فساد
تولیدوتجارتعادالنه،ومناسبدستمزدهايودرآمدتساويبوم،زیستکارمندان،

باکههستندهاییلفهؤمترتیببهفقروکاهشتربیتوتعلیممطلوب،ومناسب
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معرفیسازمانیراسالممانساز،)1388(شاهکرمهمچنینارتباطند؛درپذیريمسئولیت
رجوعاربابومشتريبهاحترامجمعی،دستهمدیریتنظیرهاییویژگیدارايکهکندمی

نوآوري،ازپشتیبانیکار،بامتناسبپاداشنظامدرست،اطالعاتيپایهبرگیريتصمیم
واديمرتحقیقاتنتایجآن،برعالوهباشد.باالپذیريمسئولیتوجامعهشهروندي
وخالصیو)1388(همکارانوانصاري)،1393(همکارانوفرجی)،1391(همکاران
رفتاروکاربهمثبتنگرشاعتماد،باسازمانیسالمتکهدادنشان،)1391(همکاران
داريمعنیهمبستگیاجتماعیپذیريمسئولیتهايلفهمؤعنوانبهسازمانیشهروند
کارکناناجتماعیپذیريمسئولیتکهاندکردهاظهار،)2013(اسکاونوکیماست.داشته

دارد.مستقیمارتباطاست،سازمانیسالمتازبعديکهآنهاشغلیانگیزشوروحیهبا
اجتماعیپذیريمسئولیتکهدادنشاننیز،)2012(سیلاسکاون،وکیمتحقیقمشابه
استکردهاستدالل،)2003(بالدروتایلراست.مهمبسیارسازمانکارکنانانگیزشبراي

آنهااست.آنازمثبتتصوروعضویتيسایهدرهاسازمانبهمردمبیشترروانیتعلقکه
تقسیمسازمانباراخودهايداشتهوهدایايعالقهوشوربامردمکهانددادهنشان

دردارند.سازمانیعضویتتتثبیواحترامدریافتانتظارسازمانازمقابلدروکنندمی
هايیافتهبرتأییديمهرتحقیقاتنتایجومذکورهاينظریهکهگفتتوانمیمجموع
تلقیاجتماعیپذیريمسئولیتمیزانباسازمانیسالمتارتباطخصوصدرتحقیق

سازمانیسالمتهايشاخصچهارچوبدروتحقیقنتایجاساسبربنابراینشوند.می
بود.خواهدمفیدکارکناناجتماعیپذیريمسئولیتبهبوديبرايزیراتاقدام

اعطايدرسلیقهاعمالازپرهیزوکارکنانشایستگیاساسبرهاپاداشيارائه-
.هاپاداش

فراهموکارکنانيسازندهپیشنهادهايوانتقادهاازمدیریتاستقبالوترویج-
.منصفانهانتقادونقدجهتعملآزاديبرايزمینهکردن

احساسوکارکنانوباالترهايردهمسئولینبینآسانارتباطسیستمبرقراري-
بهکارکنانمشکالتانعکاسوطرحجهتارتباطایندرکارکنانراحتی

.سازمانبااليمدیریت
انگیختنبرجهتدانشگاهدرمطلوبعملکردباکارکنانازتشویقوحمایت-

.دیگرکارکنان
واندکردهکسبزیاديهايموفقیتکهايزمینهدرکارکنانمسئولیتایشافز-

.آنهادیگرهايمسئولیتبارازکاستن
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کارييحیطهودانشگاهبهمربوطاموربهبوددرکارکناندادنمشارکت-
.خودشان

آنهاازحمایتجهتکارکنانمشکالتومسایلمستمرومرتبشناسایی-
وهاایدهيتوسعهجهتکارکنانبهکافیيبودجهوفرصتزمان،دادن-

.آنهاهايخالقیت
بررسیبهنیازيوهستندخودرئیسسازماندرکارکنانکهامراینالقاي-

.نیستآنهاتصمیماتمجدد
.صحیحبرخوردهايوهاگیريتصمیمجهتکارکنانانتظاراتازمدیریتآگاهی-
جهتمناسبزماندرکارکنانخودبهرکنانکاعملکردارزیابیبازخورديارائه-

.قوتنقاطتقویتوضعفنقاطاصالح
شدنحاکمازجلوگیريوکارمحیطدرشاديوسرزندگیاحساسترویج-

سیاحتیوزیارتی؛تفریحیهايبرنامهطریقازکارمحیطدرروحبیفضاي
مستمر.طوربه
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:منابعفهرست 
سمیرا، رازيوشیرمراد، مرزبان؛ محمدصادقضیائیحجت؛ شکیبا،؛ یمرتضاکبري

مدیریتي فصلنامه،"سازمانیکارآفرینیباسازمانیسالمتي رابطهبررسی". )1392(
.1يشماره،5ي دورهدولتی،
اجتماعیهايمسئولیتومدیریت).1377(احمدرضاسیدقاسمی،ومهديسیدالوانی،

دولتی.مدیریتوآموزشمرکزتهران،سازمان،
بینيرابطهبررسی"). 1388انصاري، محمداسماعیل؛ استادي، حسین و جاوري، فرشته ( 

، "اصفهاناستانامور مالیاتیدر اداراتکارکنانکاريمثبتهاينگرشوسازمانیسالمت
.6ي ي جدید، شمارهي تخصصی مالیات، دورهفصلنامه

؛ روحانی، بهزاد؛ فردین،مرادي؛ رامین،محمدي؛حمید،حقانی؛احمد،براتی مارنانی
هايي سالمت سازمانی و شاخصرابطه"). 1390(طرسکی، مهدي و خدایاري، رحیم

مدیریت، "تهرانپزشکیعلومدانشگاهبهوابستهدرمانیآموزشیمراکزدرعملکردي
).14(46يشمارهسالمت،

اجتماعی،روانشناسیدیدگاهازمطلوباجتماعیرفتارهاي).1384(ورنرهانسهوف،بیر
آذین.گلانتشاراتتهران،نژاد،صدقیرضواني ترجمه

مسئولیتبهتوجهتأثیرات").1388(مرتضی، جوارنجاللیورستمرشیدي،پور
.153-154ي شمارهبیستم،سالمدیریت،ي ماهنامه، "سازماندراجتماعی

تأثیر"). 1390اکبر (توفیقی، شهرام؛ چاقري، محمود؛ عامریون، احمد و کریمی زارچی، علی
ي مجله، "سازمانیاثربخشیباآنارتباطوسازمانسالمتهايشاخصبرسازمانیتغیرات

.3يشماره،13ي دورهنظامی،طب
؛ نصیري، طه؛ روستایی، ؛ شمس، لیدا؛ سمیه، یگانه؛ جعفري پویان، ابراهیمنادرخالصی،

درسازمانیشهرونديرفتارباسازمانیسالمتارتباط").1391(نرگس و مرادي، طیبه 
علومدانشگاهپزشکیپیراي دانشکدهي مجله، "تهرانپزشکیعلومدانشگاههايبیمارستان

.6يشماره،6ي دورهتهران،پزشکی
افزایشهايروشررسیب").1388محمدرضا (،عابديومهديخدابخشی،
، "1384- 1385تحصیلیسالدرشهرضاراهنماییيدورهدانشآموزاندرپذیريمسئولیت
.1يشماره،5يدورهالزهراء،دانشگاهروانشناختیمطالعاتيفصلنامه
درفرهنگیتمدیرینقشبررسی").1388(حسین، مهردوستوعلیرمضانرویایی،
.پاییزسوم،ي شمارهسوم،سالاجتماعی،علومي نامهپژوهش، "اجتماعیمسئولیتارتقاي
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زندگیکیفیتي رابطه").1389(نداآبادي،نجفموريوجواد، خلعتبريسارا؛ ساعدي،
صنعتی/شناسیروانهايتازهي فصلنامه، "شغلیخوشنوديباسازمانیسالمتوکاري

.چهارمي شمارهاول،سالسازمانی،
،"سازمان سالم، سالمت سازمانی و تحقق تعالی سازمانی"). 1388ین (شاهکرم، پرو

.28ي ، شماره7ي احیا، سال فصلنامه
مدیراناثربخشیباسازمانیسالمتبینيبررسی رابطه«"). 1388شریعتمداري، مهدي (

علوم تربیتی، سال دوم،ي، فصلنامه"شهر تهرانپرورشوآموزشمدارس مدیریت
.6يشماره

دراخالقیهايارزشرشدواداريسالمتبرمؤثرعوامل").1390(محمدحسینشیخی،
.2ي شمارهاول،سالمدیریتی،هايپژوهشواسالمي مجله، "آن

،  "جواناناجتماعیپذیريمسئولیت").1391(، یوسف خوشبینوابوترابطالبی،
.59يشمارهاجتماعی،علوميفصلنامه
يبررسی تأثیر سرمایه").1390(مصطفی، گودرزيوعباسنرگسیان،؛ ضاغالمرطالقانی،

کل مالیات غرب يموردي: ادارهيها (مطالعهاجتماعی بر مسئولیت اجتماعی سازمان
.47ي ، شماره1راهبردهاي بازرگانی، جلد يفصلنامه، دو "استان تهران)

يرابطه").1390(خدیجهروشنی،وماناعسگري،؛ الدینمیرصالحعنایتی،پرویز؛عسگري،
رفتار،واندیشهي فصلنامه، "Dتیپباخواهیهیجانوپذیريریسکپذیري،مسئولیت

.20يشماره،5يدوره
وپیشرفتي انگیزهي رابطه").1387(ابوالقاسم، نوريويمهدکمالی،؛ محمدرضاغفوري،

درپژوهشودانش، "پذیريمسؤلیتوخواهیهیجانباشناختیروانسرسختی
.36و35ي شمارهشناسی،روان

سالمتي رابطه").1393(احمدقرابی،طهماسبیومحمدویسی،فرزاد؛ خیاوي،فرجی
دانشگاهمنتخبآموزشیهايبیمارستانکارکناندیدگاهازرایسازماناعتمادوسازمانی

پنجم،ي دورهدرمان،وبهداشتمدیریتي مجله، "اهوازشاپورجنديپزشکیعلوم
.3ي شماره

ي مجله،"آنبهتوجهضرورتوسازماناجتماعیمسئولیت").1389(راضیهقاهري،
.61يشمارهنامه،پژوهش
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بیني رابطهبررسی").1391(محمدرضا، فرهمتیوداریوشستانی،با؛ گلمرادمرادي،
وبیستمسالکاربردي،شناسیجامعه،"طبسشهردرروانیسالمتواجتماعیمسئولیت

.4پیاپیي شماره، 1ي شمارهسوم،
).1389(معصومهمقدم،پگاه و ،صادقی؛ رضويامیر،؛ ناصرپورآزاد،؛ سعیدمرتضوي،

ي بین مسئولیتاجتماعی بر رابطهگري متغیر اهمیت مسئولیتتعدیلبررسی نقش "
، "مشهدشهرغذاییصنایعهايشرکتمطالعه:موردي نمونهسازمانی؛تعهدواجتماعی

وپاییزمشهد،فردوسیدانشگاهانسانیعلموادبیاتي دانشکدهاجتماعیعلومي مجله
.زمستان
وسازمانیفرهنگيرابطهبررسی").1389(بوها،شجاعیخلیلیواصغر،مشبکی

یکم،وبیستسالکاربردي،شناسیجامعه،")CSR(هاسازماناجتماعیمسئولیت
.زمستان،40ي شماره
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