
1401(، تابستان 67)مسلسل  3، شماره 17دوره  ی،آموزش یریت مد هاییفصلنامه نوآور  

35-17صص   

 

 

 خوزستاناستان وپرورش آموزش یاجتماع یتمنشور مسئول ی و اعتبارسنجیطراح

 

 3یدیانفرانک ام     2*برکت ینغالمحس  1یقاسم یبحب

 

 

 چکیده

 است.یافته تدوین خوزستان استان وپرورشآموزش یاجتماع یت منشور مسئول یاعتبارسنج و یطراح هدف باپژوهش حاضر 

پژوهش در دو بخش کیفی و کمی  گیرینمونه شده وتشکیلخوزستان استان رش وپروه آموزشکارکنان ادار ازآماری  ۀجامع

 هایمصاحبه مانجا یبرا یبرف گلوله گیرینمونه روش  ،یفیمناسب در بخش ک  هاینمونه بانتخا منظوربه. است گرفته صورت

به  توجه با انجام شد. هبنفر مصاح 21با  درنهایت  گردید وه متوقف یند مصاحب، فراعاببا حصول اش که شدگرفتهکار وهش بهژپ

در این  .است شدهنظر گرفته  نفر در 385، جدول مورگان براساسوهش، حجم نمونه ژدر بخش کمی پ عهگستردگی حجم جام

 SPSS  رکـرونباخ د  یروش آلفــا  ازپرسشـنامه    ییایسنجش پابرای    ومحتوا    ییپرسشنامه از روا  ییروا  یبررسـ   منظوربهتحقیق  

آمار  یهاپژوهش عالوه بر روش یهاداده لیوتحلهیتجزبرای  .آمددست بهبرای کل پرسشنامه  0/ 921که عدد  شدهاستفاده

 براساس. است شدهاستفاده  آیموس افزارنرمو تحلیل واریانس با استفاده از  توزیع(آزمون )، از معادالت ساختاری، توصیفی

 خدمات ارزان،  ی، ارائهاخالق  یمنشورها  یت رعا  اجتماعی سازمان به ترتیب اولویت شامل  مسئولیت ابعاد    نیترمهمنتایج تحقیق،  

 ی، تسهیلاخالق_یاجتماع یهاارزشو  هامالک  ی، رعایت سازمان یاستانداردها وین قوان ، رعایت یرمالیغ/ یمال یت حما یزانم

 .باشندیمیران فراگ  و یتوجه به رشد اخالق یت،لئو و مس یریپذیازها، تعهدن

خوزستان وپرورشآموزش ی،اجتماع یتمسئول ی،منشور، اعتبارسنج :واژگان کلیدی

 
 .یراناهواز، ا ی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالم ی، آموزش یریتگروه مد جوی دکتری، دانش 1

  habibghasemi29@gmail.com 
 

 

 )نویسنده مسئول( .یراناهواز، ا ی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالم ی، آموزش یریتگروه مددانشیار  2

  V_data@yahoo.com 
 

 

 .یراندزفول، دزفول، ا یازاد اسالمواحد دزفول، دانشگاه  یتی، گروه علوم ترب یاراستاد 3

  omidian.2013@gmail.com 

 

mailto:habibghasemi29@gmail.com
mailto:V_data@yahoo.com
mailto:omidian.2013@gmail.com


خوزستاناستان پرورش وآموزش یاجتماع یت منشور مسئول عتبارسنجیو ا یطراح  

 

 
81  

 مقدمه

ن منافع خود، موجبات بهبود رفاه جامعه یاست که عالوه بر تأم  یاقدامات  یبرا  رانیگ م ی تصم، تعهد  یت اجتماعیمسئول  یطورکلبه

د در یک تعهد است که مؤسسات بای، یت اجتماعی: اوالً مسئولن عنصر وجود داردیف چندی ن تعری. در اآوردی مز فراهم یرا ن

 یتوجهیب، یامور استخدام ض دری، اعمال تبعست یزطیمحاز آلوده کردن که  اندمسئولاً مؤسسات یقبال آن پاسخگو باشند. ثان

د با یبا هاسازماناً لثثا .زندی بپره (زنندی مکه به سالمت جامعه لطمه ) آورانیزد کردن محصوالت یخود و تول یازهاین نیبه تأم

، در بهبود رفاه یت زندگ یفیو بهبود ک  یل کمک به فرهنگ کشور و مؤسسات فرهنگیاز قب یو با اقدامات یاختصاص منابع مال

بر اجتماع دارند، الجرم  یاعمدهر یتأث هاسازمانن است که چون یا یت اجتماعیمقصود از مسئول تیدرنهابکوشند.  یاجتماع

مربوطه  یهاسازمانان، یدن زیبه جامعه نرسد و در صورت رس یانیباشد که در اثر آن ز یاگونهبهد یبا هاآنت یفعال یچگونگ

که در آن قرار دارند، عمل کنند  تربزرگمرتبط با نظام  یجزئ عنوانبهد یبا هاسازمان ترسادهت ملزم به جبران آن باشند. به عبار

 (.1394، یعراق یلی)خل

 دوزبانه  ،مختلف  ورسومآداب  و  هافرهنگبه    توانیماز این موانع    ؛همراه است   یاده یعداستان خوزستان با مشکالت    ش درآموز

 سطح کشور نیز . درکنندیمجلوگیری طراحی یک الگوی مناسب  از درمجموعکه  اشاره کرد  الزم مالی اعتبار و عدم مردم بودن

این موضوع که  شودیمچنین برداشت دارد و  خوزستان استانبا  یادی، تشابه زیسدر یزیربرنامهحاکم بر  ت فرهنگِیوضع

 کامالً متمرکز،در برابر نفوذ معلم،  ت موضوع محوری، امتحان مداری، مقاوم از: اندعبارتموانع مهم این مسئله  فراگیر است.

از   (. یکی93: 1382)سلسبیلی،  آموزاندانشدر و حل مسئله  یلیتحل ، نقّاد، تفکر خالقمناسب برای پرورش  ۀنیزمفاقد وجود 

اندرکاران جوامع مختلف را به خود نظران و دست از صاحب  یاریتوجه بس یراخ یهاسال یکه ط یمسائل و مشکالت اجتماع

 ت. دیگر مشکالباشدیم شانیاجتماع هاییت و مسئول یفبه وظا یرانها و مدسازمان یبندیپاتوجه و ، عدمکرده است جلب 

 ،بازار کار یمهارت یازهایدروس با ن یتناسب محتوا، عدموپرورشآموزشدر نظام  مسئولیت اجتماعی فقدان وجودناشی از 

(. البته این 102: 1378است )نفیسی،  یدرس یهابرنامه یدر محتوا رندگانیادگ به ی یتوجهیببرخورد نامناسب با اطالعات و 

از قبیل فرهنگ غالب این  ییهات یمحدود، افتهینتوسعهخصوصاً کشورهای  یجهان و در سطح نبودهموضوع منحصر به ایران 

نظر بدون در  افتهیتوسعهو الگوبرداری از کشورهای  یبردارنسخه ،آموزشی یهانظامطراحی و اعتبارسنجی  ۀکشورها در حوز

 هستندشکست  به محکوم، اغلب بومیا شرایط به دلیل ناهمخوانی ب هابرنامهاین  وجود دارد که و...شرایط بومی کشور  گرفتن

      (.151: 1387)ژوزف و همکاران، 

با محور قرار دادن مسئولیت اجتماعی بتواند به بخش کوچکی که    کردخواهدسعی    ،ذکرشدهموانع    وجودباطرح پیشنهادی حاضر  

اجتماعی،   یهانهیزم  مختلف در  یهادگاهید  به گستردگی مبحث و تنوع  باتوجه  البته  .و معمای بزرگ آن پاسخ دهد  مسئلهاز این  

عمومی و  ومقرراتنیقوان، رعایت وکارکسب نیازهای اقتصادی، اخالق  ۀمؤلفچهار  کردن تقویت  جهت  تالش محقق در

 یرشپذ آورد.دست بهاز این پژوهش  یترروشنو  ترقیدقاست تا بتوان ضمن تبیین بهتر، فهم  بشردوستانه یهات یمسئول

مدرسه و  ینب، تعامل و مشارکت یقو  یهمکار بلکه عملکرد خوب در مدرسه است، یبه معن تنهانه یاجتماع یریپذت یمسئول

 با .شودی مرا آنان  یلیعملکرد تحصبهبود  و  آموزاندانش یشترب یلیتحص یشرفت پ ،مدرسه یتباعث موفق ،آن یرامونپ ۀجامع

چهارچوب   یک  وجودعدممدرسه، شواهد موجود نشان از    یاجتماع  یریپذیت توجه به کارکرد مسئول  ضرورتو    یت نظر به اهم

تاکنون منشوری برای مدارس  ،بنابراین در زمینه مسئولیت اجتماعی؛ هستندآن  یهاابعاد و مؤلفه  ،مفهوم ینروشن از ا یمفهوم

نظر  حاضر، با درهش وپژ .ندباشیماخالقی  موضوعاتبیشتر پیرامون موجود،  ۀشدهای تدوینمنشورنشده و تدوین و نگارش
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هستند، به بررسی مسئولیت اجتماعی   یهر کشور  ۀندیآمسئول    پژوهاندانشمسئول امروز، دانشمندان و    آموزاندانشداشتن اینکه  

 در ادامه به مبانی نظری خواهیم پرداخت:  . دیورزخواهدمبادرت  این قشردر میان 

 تأثیر قرارکه جامعه را تحت  ییهات یفعالبه پیامدهای  ییو گپاسخدر  سازمانیت یعنی مسئول ،«هاسازمان مسئولیت اجتماعی»

، یت اجتماعیمسئول  (.4،2014)میلتون و همکاران  ذینفعان شرکت است  تمام  ۀرندیدربرگ کلی و    ،جامعه  ازمنظور    نجایادر  .  دندهیم

 یلی)خل دنآوریمز فراهمیاه جامعه را نوجبات بهبود رفن منافع خود، میکه عالوه بر تأم بوده یاقدامات یبرا رانیگ م یتصمتعهد 

 (.1394، یعراق

 :است آمدهدر فرهنگ معین به معانی زیر  «منشور» ۀواژ

  مبعوثشده، یخته، برانگشدهگسترده، نشرشده (1

 .شودیمنتشر و اعالم میه اعالم یا یصورت رسمبهکه  یسازمان یا یکس یدو عقا یاتاصول، نظر  (2

 ،که جانب اقتدار آن است  ۀکنندیانو ب شودیمداده کنندهیافت است که از جانب اقتدار به در یمنشور شامل حقوقدر اصطالح، 

 .دهدیشناخته و به او اجازه اجرا و استفاده از آن را م یت را به رسم کنندهیافت در ۀژیو حقِ

خود پیرامون  یطکه آن را از محمشخص است  یمرزها و حدود یخاص و دارا ییتمورأهدفمند با م ایمجموعه «،سازمان»

 .(1400 ی،حمزه هرند) هستند تابع یهاها و سازمانت که شریلک منظور از سازمان، ستاد وزارتخانه و  نجای. در اسازدیم جدا

و  ی، اقتصادی، اجتماعیفرد یازهاید به نیبا وپرورشآموزشن نکته اشاره دارد که یبه ا «وپرورشآموزشت یجامع»مفهوم 

، وکارکسب نیازهای اقتصادی، رعایت اخالق  ۀمقولدر این تحقیق چهار (. ابعاد چهارگانه آموزش و پروش) بپردازد یفرهنگ

 .خواهندگرفت و بررسی قرار  بحث  مورد بشردوستانه یهات یمسئولقوانین و مقررات عمومی و 

به  .سازمان است  یت اجتماعیابـعاد در هـرم مسئول متماشالوده  شده واساس توصیفوهیعنوان پابـه «یت اقـتصادیمسئول»

بـه جـامعه،  یرسـانخود و منفعت  ابقایمنظور ست بهیبایک سـازمان مـیرا یزبوده عد ن بُیترمهم ، این موضوعکارول ۀدیعق

ت یرضاجلب و ت یفیق ارائه خدمات باک یاز طـر سازمان ن است کـهیا یاقتصاد یتمسئول. درواقـع باشدداشته یوربهره

 (.5،2001)النتوس آوردبه ارمغان بیرا  یوربهره ،رجوعارباب

 بر یمبنو بوده انـتظارات جـامعه از سازمان  عنوانبهعد ن بُیاکارول است.  نظر از شدهمطرح عدن بُیترمبهم «یت اخالقیمسئول»

فراتر از چهارچوب قوانین و ها احترام بگذارد آن به ،داشته مدنظرجامعه را  یها و هـنجارهاکه سازمان، ارزش باشدمین یا

درسـت،  ی، انجام کـارهایبه اصول اخالق یبندیاپ شـامل یاخـالق یهات یمسئول(. 6،2016جمالی و میرشاک)دنمکتوب باش

گران  ید د وخو  رساندنب ی رند، مانع از آسیپذی را م هاآنکه  یکسان بوده وحقوق مـردم  بهانـصاف و احـترام وعـدالت رعایت 

 یهستند که اعضا ییا عملکردهایمات یها، اصـول، تـصماست یسـ  همان یاخالق یهات یمسئولدراصل . شوندیم جامعهبه 

اگر لزوماً در  یحت ؛رندیرا بگ یمنف یهات یفعال یا جلو یدهـند شیمـثبت را افـزا یهات یفـعالتا ها انـتظار دارنـد جامعه از آن

 .(1399، فردنتم) نباشدمشخص  قانون
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صـالح  یبرا شدهن ییتعن و مقررات یاز قوان یرویمستلزم پ یتین اصل است که هـر فـعالیا ۀدهندنشان «یت قانونیمسئول»

 .(7،2016)جمالی و میرشاک  باشدمیهمگان 

(. 8،2016)شیت  ت جامعه اس  و معضالتبه مسائل    یدگ یرس  منظوربه ،سازمان یداوطلبانه از سو   یتالش  «دوستانهت نوعیمسئول»

 هاوجدلبحث که اکثر    داوطلبانه  یهاکمکها و  یزمـان در جهت خدمات، همکار  کـردن از پول و  نظرصرف  یعنیت  ین مسئولیا

 .دارندیهتکن موضوع یهم یها، روسازمان یت اجتماعیمسئول حدومرزت و یدر مورد مشروع

 یرهبر ۀپرسشنام ،خبره یدنخبگان و اسات ،از کارشناسانه ا مصاحبابتدا ب( در پژوهش خود 1400ی )بلوچ ی وتراب ،ییزاسرگل

اطالعات توسط   یآورجمعپس از    کردند که  یعتوز  یآمار  ۀجامع  ینو سپس در ب  یهته  ی رااجتماع  پذیرییت مسئولخدمتگزار و  

 پذیرییت مسئولآن بر  یهامؤلفهر و خدمتگزا یکه رهبر دهدمی نشان ها. یافتهانددادهقرار  وتحلیلیهتجزمورد  ،SPSS افزارنرم 

 دارد. یمعنادار یرتأثکارکنان 

 یاجتماع  ینتأم  ۀگانپنجشعب    یانتعداد مشتر  ینکهبه ا  توجه  با  خود  پژوهشدر    (1400یری )و اشکورج  یاژدر  یی،ابرقو   یابطح

 امهنپرسش 384، اندکرده استفاده تعداد نمونه یینتع ینامحدود برا ۀبا حجم جامع از فرمول کوکران بوده،مشخص ن یزداستان 

 افزارنرمبا استفاده از    هاداده  وتحلیلیهتجز.  یدگردیآورجمع  قبولقابل  ۀنامشرسپ  189و تعداد  یع  توز  t  در دسترس  یهانمونه  ینب

Smart pls-3  ینب ۀرابطارائه خدمات بر  یفیتک  گرییلتعدنشان داد که نقش  یاتآزمون فرض یجنتا یکل یبررس و شدهانجام 

 .دارد یو معنادار یممستق ۀرابط ،یانمشتر یت رضا ی واجتماع یت مسئول

سازمان  ،«و بازار( ی)مال یرقابت یت بر مز یشرکت یاجتماع یت مسئول یرتأث یبررس» هدف با ،(1400یان )محمود و اصلیمراد

 1500که در حدود    است خوزستان  استان  زمان اتکا  کارکنان سا  یهپژوهش شامل کل  یآمار  ۀ. جامعنداهداد  قرار  موردمطالعهرا  اتکا  

 ۀامنپرسش  306  یعتوز  یقاز طر  هاداده   یگردآور  ۀآمد. نحو دست هنفر ب  306  ،کوکران  ۀمعادل  با استفاده از  یآمار  ۀ. نموندنباشی م  نفر

مان اتکا استان ان سازکارکن یان( در م2014چن و ژو ) و (2011پروتوگرو ) ،(2002و رالستون ) یگنانما با روشاستاندارد 

 یانجام آزمون معادالت ساختار  یبرا  8/ 8  یزرلو  ل   SPSS-22افزارهاینرم  از طریق  یرهامتغ  وتحلیلیه تجز.  شدانجامخوزستان  

و بازار  یمال یرقابت هایتیبر مز داریامعن یرتأث ،یشرکت یاجتماع یت که مسئول دهدمی نشانتحقیق  یج. نتاصورت گرفت 

 دارد. سازمان اتکا

 یهاشرکت بر روش یاجتماع یت مسئول یهاشاخص یرتأثبررسی » را پژوهش خودهدف (، 1400محمدی و همکاران )

 اند.نمودهبیان  ،«یکاربرد یدر سازمان بورس اوراق بهادار تهران و ارائه راهکارها شدهیرفتهپذ یهادر شرکت  یسکر یریت مد

است.  یدادیرواپژوهش از نوع پس یشناسو روش یهمبستگیفیتوصو  یدکاربر یقاتپژوهش برحسب هدف از نوع تحق این

 دنندار  یمعنادار  یرشرکت تأث  یگزارشگر  یسکر  یریتشرکت بر مد  یاجتماع  یت مسئول  یهاکه شاخص  داد  نشانپژوهش    یجنتا

 د.ندار یمنف دار ومعنا یرمقررات شرکت تأثوینقوان یت رعاعدم یسکر یریت شرکت بر مد یاجتماع یت مسئول یهاشاخص و

انجام  یاکتابخانه یبا روش اسناد «یو گاز ینفت یهاشرکت  یاجتماع ئولیت مس یبررس» هدف باپژوهشی  ،(1399) یانیحاج

اول  ۀیطح ؛دارند ئولیت مس یحقوق ۀیطدر سه ح یو گاز ینفت یهاشرکت  داد کهمی نشان یقحاصل از تحق یجنتا .است داده

، از حقوق کارگران یتحما یبرا یکارگریکاهای و سند هایهاتحاد یلشناختن تشک یت به رسم هازجملمربوط به حقوق بشر 

 هاآن یو سالمت یکار یت امن ،زنان و کار کودکاناز استثمار کارگران،  یریجلوگ  ،دستمزد و دوم مربوط به حقوق کار ۀیطح

 
7 - Jamali &; Mirshak 
8 - Sheth 
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 ید تأک   یدارپا  ۀتوسع  یکردبا رو  محیطییست ز  یدهااستاندار  یت که بر رعا  بودهمطرح    یستیز  یطیحقوق مح  سوم  ۀحیط  است. در

 دارد.

انداز کشور شامل »چشم یمیگاز و پتروش ،نفت صنعت  یهاشرکت  یکمقاصد استراتژ یمحتوا یلبا تحلقربانی و همکاران، 

 ننشا  هایافته.  دناهداد  قرار  یبررسرا مورد  یاعجتما  یت ولئسم  ابعادها بر  شرکت   ینا  یدتأک   یزانم  ،«یمحور  یهاو ارزش  یت مأمور

 یتدرصد بر مسئول2/ 24 ی،اقتصاد یت درصد بر مسئول1/ 48موع جدرم ،شدهیبررس یهاشرکت  یککه مقاصد استراتژدهد می

 ،یت مأمور هاییانیهدر ب ینهمچن .اندکرده یدتأک یاخالق یت درصد بر مسئول2/ 8بشردوستانه و  یتدرصد بر مسئول5/ 19 ی،قانون

 .بوده است  یاخالق یت بر مسئول یدتأک ینو کمتر یاقتصاد یت بر مسئول یدتأک  یشترینب ی،محور یهاانداز و ارزشچشم

 یکردها با روسازمان یاجتماع یت بر مسئول مؤثرعوامل  یبندو رتبه ییشناسا» به خود پژوهشدر  (1398) و همکاران فرزانه

DANP (یرازبرق ش یروین یعتوز ی: شرکت سهامموردمطالعه)» یتمسئول ییشناسا ،پژوهش ینهدف از انجام ا. نداپرداخته 

 یتبودن مسئول  یرفراگ   یل. به دلبوده است   DANP  یکعوامل براساس تکن  ینا  یبندرتبهو    بر آن  مؤثرو عوامل    هاسازمان  یاجتماع

سازمان،  فعاننیخود و ذ موردنظرکسب منافع  یز اندازه سازمان و براا نظرصرف یدبا یرانمختلف، مد یهاحوزهدر  یاجتماع

 .انجام دهندآن  درآوردنبه اجرا  یمقوله قائل شوند و اقدامات الزم را برا ینا در یشتریب یت اهم

 یسکر  یریت مد  ینب  ۀشرکت بر رابط  یاجتماع  پذیرییت مسئول  گریلتعدنقش    یبررس»  در پژوهشی به  (1397)  ینخرمو    غلباش

 صورتبهشرکت  140 به مربوط یهاداده مطالعه  یندر ا .اندپرداخته «راندر بورس اوراق بهادار ته یاتمال ۀجسوران یاست و س

 Eviews8و  Stata یافزارهانرم درمورد  یقیتلف یونبا استفاده از رگرس ،1395تا  1391 یهاسالنی دوره زما یو برا یبیترک 

 یاتیجسورانه مال یاست و س  یسکر  یریتدم  ۀکه رابط  نشان داد  یق،تحق  یهفرض  یبرا  آمدهدست به  یج. نتاقرار گرفت  یموردبررس

 .شودیم یلمثبت تعد یاگونهبه ی،اجتماع پذیرییت مسئولاطالعات  یافشا یربا متغ

 یتبا حساس یندگینما هایینههز ی،شرکت یاجتماع یت مسئول ۀرابط یبررس» ی بهپژوهش( در 1397) و همکارانی مراد

مشتمل بر   یامنظور نمونه  ین. بداندپرداخته  «در بورس اوراق بهادار تهران  شدهیرفتهپذ  یهانقد در شرکت به وجه  گذارییهسرما

از آن است  یحاک  یجنتا .اندانتخاب کردهک یستماتیحذف س ییرگ به روش نمونه 1395 یال 1389 یهاسال یشرکت ط 120

 یشرکت یاجتماع یتمسئول یاثر منف یش،افزا ینو ا شدهنقد وجه به یت حساس یشها باعث افزاشرکت  یندگینما هایینهکه هز

 .کندیم یلنقد را تعدبه وجه گذارییهسرما یت حساس بر

 یقاز طر یمنابع انسان یریت مد هاییوهش یرتأثسازمان و  یاجتماع یت مسئول ینارتباط ب یینتع» در پژوهشی به (1397) یسیانرئ

که بوده  یفیتوص ،روش و یتماه ازنظرو  یدف، کاربردبا توجه به ه یقنوع تحق .است پرداخته «دانش یریتمد یستمیمدل س

 ایرابطه  که  دادنشان    هایافته  وتحلیلیهحاصل از تجز  یجنتا  .است پرداخته  وجودم  یت وضع  یبه بررس  یدانیبا استفاده از مطالعات م

شغل، ارتباطات،   یه، طراحسعتو   و  یادگیری)  یمنابع انسان  یریت مد  هاییوهشبا    یاجتماع  یت مسئول  ینب  و همبستگی مثبت   معنادار

 دارد.  وجود یمنابع انسان هاییوهش بادانش  یریت عملکرد( و مد یابیارز و مشارکت 

، به «یگذارهیسرمابررسی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی »عنوان  ی باپژوهش( در 1395فخاری و همکاران )

پژوهش بر  یهاافتهی. دهدیمرا افزایش  یگذارهیسرماکارایی ی شرکت، عدمکه افشای مسئولیت اجتماع اندهاین نتیجه رسید

 د. نو کارا بودن آن داللت دار یگذارهیسرمامسئولیت اجتماعی در شکل دادن به رفتار  ۀنقش مهم و برجست

 یِرهبر یرهارفتاکه  نشان داد ،«سازمانیشهروندی رفتار و یرهبر یهاسبک نیب ۀرابط یبررس »در (2016) وفکپودسا

 دارد. یمثبت ارتباط معنادار و ،ارگان مدل یسازمانیشهروند یرفتارها ۀمؤلف پنج هر با نیآفرتحول
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 یهات یفعالهدف ارزیابی و ترکیب تحقیقات در حال انجام در مورد نقش پژوهشی با عنوان »( در 2016همکاران )پانتالیستا و 

، به این نتیجه برگزار شدو تجربی    یشناختروشمالحظات نظری،    ازنظرکه    ی«مللالنیبمسئولیت اجتماعی شرکت در بازاریابی  

اجتماعی از قبیل رعایت قوانین سازمانی، تعهد  یریپذت یمسئولپوشش از مسائل تحت  یاگستردهند که به لحاظ طیف اهرسید

یرات محیطی خارجی و ، تأثیالمللنیببر عناصر استراتژی بازاریابی  ،و شرکت در کارهای خیرخواهانه وکارکسب اخالقی 

 تمرکز دارد. ،مسئولیت اجتماعی شرکت  یهاوهیش

 سازمانی کارکنانرفتار شهروندیبین مسئولیت اجتماعی و  ند که  اهبه این نتیجه رسید  تحقیقات خوددر  (،  2015والکر و پارنت )

 .وجود دارد یدارامعنارتباط مثبت و 

ان ید میو قصد خر خودتجانسیشـرکت،  یاجتمـاع مسـئولیت ـان یم متقابـل ن »اثربا عنوا یقـ ی( در تحق2015) همکاران و لی

 دوسـتانهنـوعو  ی، قـانونی، اخالقیت اقتصادیمسئول مانند یت اجتمـاعیر ابعاد مسـئولیتأث یبررس به ،ی«ینچـ کنندگانمصرف 

 رفـتاررگذار بر  یف تأثیضع نسبتاًک بعد  ی  یت اخالقیئولسماین پژوهش،    طبق نتایج  .ـدانهپرداخت  کنندگانمصرف د  یبر قصد خر

 .شرکت است  یِت اجتماعیگر ابعاد مسئولیان دیدر م کنندگانمصرف یدخـر

به این  ،ذهنی اجرای ابعاد مسئولیت اجتماعی ۀنقش نشان دادنذهن برای  یبردارنقشه(، از تکنیک 2014همکاران )شولینگ و 

اولویت   ،مقررات اجباری  نیهمچنو  بوده  شرکت  در  انع اصلی اجرای مسئولیت اجتماعی  ابع انسانی مکه کمبود من  اندهنتیجه رسید

 شرکت است.در نیاز به بهبود برای اجرای مسئولیت اجتماعی  لحاظ ازاول 

 ابعاد هک   ادن دنشانتایج تحقیق    اند.هپرداخت  «بررسی اثر مسئولیت اجتماعی بر تعهد عاطفی کارکنان»، به  (2014)آنتونی و هونگ  

 در نانک ارک  یعاطف تعهد با یسازمانفرهنگ ۀچهارگان ابعاد قیطر از میرمستقیغ و میمستق طوربه یاجتماع ت یمسئول ۀچهارگان

 است. ارتباط

 د.ناهپرداخت «  سازمانیشهروند رفتار با  عضو _رهبر  ۀمبادل  یتئور نیب بررسی ارتباط»به   یپژوهش در  (2013) یداف و پر یت زالرز،

 .بخشدیم ارتقا را یرفتار شهروند و تعهد احساس ،عضو _رهبر ۀمبادل ت یفکی بهبود که دهدینشان م مطالعه نیا جینتا

و  ییشناسا ،اعتماد یگریانجیبـا اثـر م یو وفـادار یت اجتمـاعیمـسـئولپژوهشی با عنوان »( در 2013و باسـکو ) نزیمارت

ن ی. همچنگیردیمشرکت قرار یت اجتماعیر مسئولیتأثم تحت یرمسـتقیغ طوربه یوفادار که اندهجه گرفتینت ،ن«ایت مشتریرضا

 .دهدیمقرارم یر مستقیتأثان را تـحتیت مـشتریو رضا اعتمـاد ،شــرکت  یاجتماعت یمسئول

 ن«،اشت و درمابرند در خدمات بهد  ۀارزش ویژ  و  مسئولیت اجتماعی شرکت، رهبریعنوان »پژوهشی با  در    (2012)ترانگ تاون  

. است پرداخته ویتنام یهامارستانیببرند در  ۀرهبری و ارزش ویژ ،هاشرکت ارتباط بین مسئولیت اجتماعی  لیوتحلهیتجزبه 

مسئولیت  میان این مطالعه بینشی در ارتباط .است بودهواریانس و مدل معادالت ساختاری  لیوتحلهیتجزوی از طریق تحلیل 

 .دهدیارائه مبرند  ۀی و ارزش ویژاجتماعی شرکت با رهبر

در  هاشرکت و مسئولیت اجتماعی  هاشرکت ساخت یک پل بین شهرت پژوهشی با عنوان »در  (2012همکاران )گنادی و 

  د نپردازیم گذاردیم ریتأث هاشرکت بر شهرت  هاشرکت به بررسی اینکه چگونه مسئولیت اجتماعی  ،ن«چاپی اوکرای یهارسانه

 یهاافتهی. ندنک ی م ین فراهمگی اجرای این مفاهیم برای کمک به ترویج اصول اقتصاد بازار در اوکرادر مورد چگونو بینشی را 

را برای مسئولیت اجتماعی و شهرت  وکارکسب استانداردهای الزم  در تالش است تاکه دولت اوکراین  دهدینشان متحقیق 

مسئولیت  یهابرنامهموفقیت در اجرای  در صورت یتیچندمل یهاشرکت که  دهدینشان مهمچنین  .فراهم کند هاشرکت 

یافت. این مقاله اولین تالش برای خواهنداجتماعی سازمانی خود، به شهرت بیشتری در میان شهروندان اوکراینی دست 
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پی انقالب    این، دراقتصادی و اجتماعی اوکر  تاروپوداز اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت در    یارسانه  یهاحساب  لیوتحلهیتجز

 نارنجی است.

به بررسی درک نگرش افراد نسبت به مسئولیت   ن«،در قزاقستا  هاشرکت درک اجتماعی  پژوهشی با عنوان »در    (2012)اسمیرنوا  

و ذینفعان آن   وکارکسب مسئولیت اجتماعی سازمان برای  یهات یفعالدر قزاقستان پرداخته و مزایایی را که  هاشرکت اجتماعی 

و اصول  یطیمحست یزمسئولیت حقوقی،  که در قزاقستان، دوستی، دندهیمتحقیق نشان  یهاافتهی. کندیمد را شناسایی دار

، بسیار مهم است. بازخورد اصلی مسئولیت اجتماعی شرکت در قزاقستان، بهبود تصویر شرکت و شدهگرفته نظر سرپرستی در

و  کندیماصول مسئولیت اجتماعی در قزاقستان فراهم  ای توسعه و ارتقاءهم ارزشمندی را برشهرت شرکت است. این مقاله س

 .باشدیمنسبت به وضعیت فعلی آن در کشور  یترعیوسدرک و بینش بسیار 

تحمیل  ریتأثبه بررسی  ت«،نقش گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکپژوهشی با عنوان »در (، 2012)ماریاس 

. این پردازدیم توسعهدرحالشهرت شرکت در یک کشور  سط مقامات نظارتی و ترویج آن برمسئولیت اجتماعی شرکت تو 

فوذ در ادراک خارجی از شهرت شرکت بر گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت برای ن  مؤثرگرفتن عوامل    نظر  مطالعه به دنبال در

ی شرکت، یک استراتژی مناسب جهت یت اجتماعکه مسئول  دهدیمرگرسیون، این مطالعه نشان    لیوتحلهیتجزاست. با توجه به  

 .باشدیمافزایش شهرت شرکت 

هیچ منشوری طراحی نشده   خوزستان  وپرورشآموزشمسئولیت اجتماعی    ۀدر حوزتاکنون    با توجه به پیشینه تحقیقات مذکور،

، زانیربرنامهمطالعات به  ینا یهاافتهی که امید است .باشدیپژوهش حاضر م یبودن و نوآور یدجد یمسئله از جنبه ینا و

بهبود کیفیت و غنای راستای  تا در  رسانده  ضعف و کمبودها یاری  ،در جهت شناخت نقاط قوت  نیمسئولو  کارشناسان آموزش  

 . رندیقرار بگ مورداستفاده ،آموزشی یهابرنامه

 

 شناسیروش

 

 یا باشد،یمخوزستان  وپرورشآموزش یاجتماع یت منشور مسئول یمحقق به دنبال طراح، حاضر توجه به اینکه در تحقیق با

گرفته و موجب بهبود وضعیت  کاربه موردنظر ۀبالفاصله در جامع تواندی منتایج این تحقیق بعد از اتمام کار  یگردعبارتبه

 استفادهبلاق آنج یرا نـتایز شـودیممحسوب  یکاربرد یهاپژوهش ۀدر زمر ،اساس هدفبر پژوهش حاضرلذا  ؛موجود گردد

 یو همبستگ  یشیمایپیفیتوصاز نوع    ،هاداده  آوردندست به  ی. براساس چگونگاست   استان خوزستان  وپرورشآموزشدر سازمان  

 ۀ بندی برحسب نحو ازنظر دسته پژوهشن ین ایهمچن .شودیمل یبراساس هدف تحل رهایمتغ روابطکه در آن  است شده استفاده

 ها یژگ ین ویم اینمونه و سپس تعم  یهایژگ یف ویرود که به توصیم  شماربه  یفیتوصیقیتحق  (،یقحقطرح ت)ها  آوری دادهجمع

. دنشو یمم  یتقس  یدانیو م  یاکتابخانه  یدودستهن پژوهش به  یاطالعات در ا  یگردآور  یهاروش.  است پرداخته  یآمار  ۀبه جامع

 است: یربه شرح ز نیز هاداده یگردآور ابزار

 وپرورشآموزش در سازمان گرفتهانجامن یشیقات پیو تحق بمکتو قارک، سواباسناد و مد -1

 یفیک  ۀبمصاح نفر 21و با  است  گرفته انجام یروش گلوله برف کارگیریبهبا  که یافتهمه ساختارین یو اکتشاف قیعم ۀمصاحب -2

متنون و  گرفت  انجامه بمصاح ،یاعجتمت ایمسئول ۀحوز نظرانصاحب با  یلیتکم اطالعات آوریجمع ی. براشد حاصلشباع ا
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، روش دلفی برای انتخاب ایکتابخانهحاصل از مصاحبه و مطالعات  متغیرهایپس از شناسایی  درنهایت کدگذاری شد. آن 

 .شد اجرا هاآن  ترینمهم

ابعاد  ترینمهمو  خوزستان وپرورشآموزش یاجتماع یت منشور مسئول یو اعتبارسنج یطراح منظوربه :اول ۀمرحل ۀپرسشنام

 اهمیتکم بعضاًو  هاآن  یادداد زعو ت آمدهدست به عواملاد و عاب یبرخ پوشانیهمل یبه دل که گرفته کمک یروش دلفاز آن، 

 .است هشد استخراج ترمهم ادععوامل و اب ،یدلف روش یعوامل، با اجرا یبرخ بودن

مقیاس  با و اختصاصیو در قالب دو بخش عمومی  شدهطراحیمدل اعتبارسنجی  یبرا پرسشنامه ینا: دوم ۀمرحل ۀپرسشنام

 (1)نمره  »کامالً مخالف«گزینه  و (5نمره ) »کامالً موافق«که به گزینه  صورتاین است. به یدهگرد یمتنظلیکرت  یادرجهپنج

مسئولیت اقتصادی،  مانندزمان عد از شناسایی مسئولیت اجتماعی سابُ 6مقیاس به سنجش  4. این پرسشنامه با ردیگ یمتعلق 

یک استراتژ یت مسئول و آموزش کارکنان یی،پاسخگو  ،خدمات ۀدر ارائ یتشفاف ،دوستانهنوع هاییت مسئول ی،مسئولیت اخالق

در  یت اجتماعیمسئول ۀنیبودند که در زم یافراد ،آماری پژوهش حاضر ۀجامع .است  یافاصله، مورداستفاده. مقیاس پردازدیم

 ۀمقول ی. با توجه به گستردگ نمودندمیآن مشارکت  یاستان خوزستان شرکت داشته و در فرایندها وپرورشوزشمآسازمان 

با ( مستقیم/غیرمستقیم) یبه نحو خوزستان وپرورشآموزشاز کارکنان اداره یک هر  ینکهگرفتن ا نظر و در یت اجتماعیمسئول

 عنوانبه هگرو ین، اار است ذرگ یتأثع موضو آن و بر  شتهآن دا یجورتر د یو نقش اساس ر هستندیدرگ یت اجتماعیمسئول ۀمقول

 .باشندمیخوزستان  وپرورشآموزشکارکنان اداره  آماری پژوهش حاضر ۀبنابراین جامع ؛شدند بانتخا یآمار ۀجامع

دادن  مانجا یبرا یبرف گلوله گیرینمونهروش  یفیمناسب در بخش ک  هاینمونه بانتخا منظوربه: یفیبخش ک  گیرینمونه

نفر  21بخش با  یندر ا سرانجامکه  گردید متوقفه یند مصاحب، فراعابشد و با حصول اشرفتهگ  کاروهش بهژپ هایمصاحبه

 .گرفت صورته بمصاح

حجم جامعه در بخش   یبا توجه به گستردگ. شدگرفته بهره هساد یتصادف گیرینمونه از در این بخش : یبخش کم گیرینمونه

برگشت ماحتمال عدنفر است که به دلیل  384 ،نفر 1350 ۀبرای جامع جدول مورگان براساسحجم نمونه  هش،ژوپ یکم

حاضر   قیدر تحق  طورکلیبهشد.    آوریجمعپرسشنامه    385  سرانجامو    یعپرسشنامه توز  450  درمجموع،  هاپرسشنامهاز    یدادعت

خبرگان دانشگاهی،  تمامشامل  (یروش دلف یو اجرا مصاحبه دادن انجام یبرا) یآمار ۀعجامق، یساخت مدل تحق یبرا

در تحقیق  د.انهفرآیندهای آن بود و هامدل و نیز  یت اجتماعیآشنا با مسئول هربکارشناسان خپژوهشگران، مدیران، اساتید و 

 ،د مجربیاسات رت بامشـو  ۀیلوسبهکه  استشده استفادهمحتوا  ییپرسشنامه، از نوع روا ییروا یبررسـ  منظوربهحاضر 

 ییایسنجش پا. همچنین استگرفته قرار یدتائ، موردهاآن ۀیلوسبهسؤاالت و ابعاد  یو بررس از استاد محترم راهنما ینظرسنج

 .گردید محاسبه SPSS کـرونباخ در یبــا روش آلفــا امهشنپرس

. به این علت دیاستفاده گرد  ن و...(وانی درصد، میانگیآمار توصیفی )فرا  یهاروش  از،  این پژوهش  یهاداده لیوتحلهیتجزبرای  

 ازجمله  آمار استنباطی یهاروش از  توانیم ،دیآیم دست بهجامعه    ۀدرباربهتری    اطالعات  ترکوچک یانمونهی از  ریگ بهرهبا    که

 میان بته بدین دلیل کهلا .است  تصادف بهمعلول  کنندهشرکت برای مقایسه که  استفاده کرد t آزمونمعادالت ساختاری و 

 ینشده بمشاهده یهاتفاوتاین  یاآ ینکهدر مورد ا گیرییمو تصم دارد وجود یواقع یهاتفاوت ی،آمار ۀجامع هاییانگینم

 به کمک یانسوار یلتحت عنوان تحل، t از آزمون تریرندهفراگ یاز روش یا خیر، دارد ریتأثمختلف  یهانمرات گروه یانگینم

 .استشده استفاده یموسآافزار نرم 
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عامل  21، ینظر ۀمطالع ه وبدادن مصاح ماز انجا س، پیفی. در بخش ک است شده اجرا یو کم یفیوهش در دو بخش ک پژ ینا

اد عاب یبرخ یپوشانهمل یبه دل س. سپیدگرد ییشناساسازمان،  یت اجتماعید مسئولعبُ 8 و سازمان یت اجتماعیمؤثر بر مسئول

تر عوامل و ابعاد مهم ی،روش دلف یعوامل، با اجرا یبودن برخ یت اهمها و بعضاً کمآن  یادو تعداد ز آمدهدست بهو عوامل 

به  پرورش استان خوزستانوآموزش سازمان یاجتماع یت ابعاد مسئول ینترمهم فن دلفی، یجبراساس نتا. است شده استخراج

 یو استانداردها  ینقوان  یت رعا  یرمالی،غ/ یمال  یت حما  یزان، ممات ارزانارائه خد  ی،اخالق  یمنشورها  یت شامل رعا  یت اولو   یب ترت

و  یتوجه به رشد اخالق یت،و مسئول یریتعهدپذ یازها،ن یلتسه ی،اخالق_یاجتماع یهاها و ارزشمالک  یت رعا ی،سازمان

 هایمسئولیت شامل    اجتماعیلیت  مسئو   برایشده یید شناساعبُ هشت از میان    یجنتاکه  توان گفت می  درواقع  .باشندیم  یرانفراگ 

اد ععنوان اببه و آموزش کارکنان، خدمات ارائهدر  یی، شفافیت پاسخگو ، دوستانهنوع، اقتصادی، استراتژیک، قانونی، اخالقی

 اعتبارسنجی گردید. ۀشده و وارد مرحلسازمان، شناختهمسئولیت اجتماعی 

 
 نبر آ  مؤثرو عوامل  مدل مفهومی ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان: 1شکل 

 

استان  وپرورشآموزشسازمان  و کارکنانار همکاران یدر اخت یاپرسشنامهدر قالب  شدهیطراحمدل  یاجرا ،بعد ۀمرحلدر 

 یادومرحلهپژوهش طبق روش  ین. در اشد یبررس یمعادالت ساختار یسازمدل  یقاز طر یجنتا شد وداده خوزستان قرار

 .صورت گرفت  Amos22و  spss18 یافزارهانرم ها با استفاده ازوتحلیل دادهیهتجز ،(1988) 9ینبااندرسون و گر یشنهادیپ

 
9 - Anderson & Gerbing 

آگاهی و باور مدیران ارشد 

)رهبران( به اهمیت مسئولیت 

 اجتماعی

  

 عوامل مؤثر ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان

رتباطاتا  

 دانش

 کنترل و پایش

حفظ محیط زیست در 

 های مختلفحوزه

 توجه به رقابت در بازار

 آموزش

 حفظ منافع ذینفعان

 شده مربوطهقوانین تدوین

رعایت اصول 

 اجتماعی-اخالقی

 ارائه خدماتشفافیت در 

پاسخگوی

 ی
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 آزمون نرمال بودن چند  یبرا  هستند.ع نرمال  یتوز  یدارا  هادادهکه  د مطمئن شد  ی، بایینمادرست روش حداکثر    یریکارگ به  یبرا

+ 1/ 5تا  -1/ 5ا ی+ 1تا  -1ن یب ۀدامند در یبا هاآن کـه مقدار  دنشـدکـار گرفتـهبـه یدگ یو کشـ  یدو شاخص چولگ ،رهیمتغ

 . (p, ۲۰۰۴,Lomax &Schumacker.۶۹) دنباش

 در هاداده یدگ یکشـزان یو م 0/ 423و  -0/ 488 یفاصـلهدر  یر شاخص چولگیمقاد یدامنه، آمدهدست بهج یبا توجه به نتا

 شانسنجش  یبرا  سطح  کی  از  شیب  که  ییرهایمتغ  ابتدا  ،یداییتیعامل  لیتحل  انجام  یبرا.  دارند  قرار  -0/ 143  و  -1/ 097  یفاصله

صورت موارد  قیو تلف دشدهییتأ دوم ۀمرتب یداییتیعامل لیتحل با بودند، یدوسطح دیگر عبارت به یا بودشده گرفتهنظر در

 طبـق.  شد  یبررس  10یصیتشخ  و  همگرا  اعتبـار  منظور  دینب  ابتدا اعتبار آن سنجیده و  ،یریگ اندازه  مدل  یابیارز  منظوربه.  گرفت 

و  یرباشند، و طبق نظر ه 0/ 5که حداقل برابر با  یعامل ی، بارها(2006و همکـاران ) یـرو ه( 1981نظـر فارنـل و الرکـر )

  CR( شاخص 3سازه باال است. طبق جدول شماره ) یاییباشد، پا 0/ 7باالتر از  CRشاخص  کهی، درصورت(2006همکاران )

ـ  مدل یرهایمتغ یبرا  حـداقل دیبا AVE شاخص نیهمچن. باشدمی باال ییایپا ۀدهندنشان که هآمددست به ./ 899تا  /.633 نیب

 ریه  نظر  طبق  است.  0/ 5  از  شیب  ـقیتحق  یرهـایمتغ  تمام  یبرا  شاخص  نیا ،(2)براساس مشاهدات جدول شماره    که  باشد  0/ 5

 ،(3) شماره جدول به توجه با. است  چندگانه یخطـ هم  وجـود از نشـان، TOL< /.03 ـای و VIF≥ 4 ،(2006) همکاران و

این مسئله بدین دلیل . است هنشد مشاهده کیچ یه در یخطهم و قرار داشته یقبولقابل یمحدود در رهایمتغ تمام در هاداده

 .است هشـد یبررس زین یصیتشخ باراعت . در پژوهش حاضر،دارد وجود پنهان ریمتغ کی از شیب مدل نیا درباشد که می

ش  یر بیهر متغ یبرا شدهاستخراجانس ین واریانگیو جذر م 0/ 9رها کمتر از ین متغیب ی(، اگر همبستگ2010رن )یشنهاد بایطبق پ

ان یم  یق همبستگین تحقیاست. در ا یریگ اندازهابزار    یصیاعتبـار تشخ  ۀدهندنشانرها باشد،  یر متغیر با سایآن متغ  یاز همبستگ

ر بـا یهمان متغ یهایهمبستگر از یهر متغ AVE جذر ی(. از طرف4است )جدول  قبولقابلبوده کـه  0/ 9کمتر از  هاسازه تمام

 هستند. یصیاعتبار تشخ دارای هاسازهن یبنابرا شده؛شتر یرها بیر متغیسـا

در . انجام گرفت ر یل مسیتحل ،یت اجتمـاعیمسـئول بـر ابعـاد یت اجتمـاعیر عوامل مؤثر بر مسـئولیتأث یو بررس دنآزمو  یبرا

 یدبا RFI و CFI، IFI، TLI، GFI یهاشاخص که طبق نظر بایرن، شدند یبررسبرازش  یهاشاخص، یبرازش مدل ساختار

جز به هستند./. 884و  0/ 912، 0/ 0،911/ 0،906/ 901برابـر بـا  یـب ها بـه ترتشاخص ینا حاضر یقتحق د. درنباش 0/ 9از  یشب

آمد که کمتر از دست به 0/ 064برابر با  RMSEAد. شاخص ندار قبول قرارقابل یها در محـدودهشـاخص یهبق ،RFIشاخص 

 تیدرنها  ،است   قبولقابلآمد که  دست هب  3/ 160معادل    یاسکوئر نسب  یکا. همچنین  قبول است قابل  یرننظر با  طبقبوده و    0/ 08

 .هستندمثبت و معنادار  روابطتمام نشـان داد  یرمسـ  یـلتحل یجنتـا

 

 

 

 

 

 

 
10 - Discriminant Validity 
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 هایافته

 پژوهش  ابزار پایایی و روایی بررسی :1  جدول

TOL VIF AVE CR متغیر بار عاملی آماره تی 

___ ___ 8۶۰./  838./  

618/8  545/. 1 یهگو   

742/9 مسئولیت اخالقی  538./ 2 یهگو   

799/8 3 یهگو 589   

___ ___ 773./  71۹./  

033/9  601./ 1 یهگو   

اقتصادیمسئولیت   781/10  719./ 2 یهگو   

899/7  702./ 3 یهگو   

___ ___ 817./  8۰8./  

768/9  747./ 1 یهگو   

948/9 مسئولیت نوع دوستانه  743./ 2 یهگو   

385/8  589./ 3 یهگو   

___ ___ 8۲۰./  737./  

660/10  637./ 1 یهگو   

012/11 مسئولیت قانونی  785/. 2 یهگو   

802/9  801./ 3 یهگو   

___ ___ 77۲./  

۶33./  

 

 

248/11  764./ 1 یهگو   

698/8 مسئولیت استراتژیک  606./ 2 یهگو   

033/9  616./ 3 یهگو   

___ ___ 775./  7۲۰./  

550/10  637/ 1 یهگو   

011/10 شفافیت در ارائه خدمات  775./ 2 یهگو   

702/8  701./ 3 یهگو   

___ ___ 85۰/  837./  

618/8  545./ 1 یهگو   

742/8 پاسخگویی  538./ 2 یهگو   

799/8  589./ 3 یهگو   

___ ___ 817./  8۰8./  

768/9  747./ 1 یهگو   

948/9 آموزش کارکنان  743./ 2 یهگو   

385/8  589./ 3 یهگو   

۴87./  88/1  ۶8۲./  8۰5/  

512/8  784./ 1 یهگو   

اخالقیی ورهامنشرعایت   139/9  844./ 2 یهگو   

954/9  575./ 3 یهگو   
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TOL VIF AVE CR متغیر بار عاملی آماره تی 

 

458./ 

 

09/3 

 

773./ 

 

872./ 

1 یهگو /.736 718/10  

2 گویه /.606 802/9 ارائه خدمات ارزان  

3 یهپگ /.544 854/7  

5۲1./  13/3  77۶./  8۹۹./  

128/8  668./ 1 یهگو   
های یتحمامیزان 

 مالی/غیرمالی
992/7  619./ 2 یهگو   

154/8  636./ 3 یهگو   

۴83./  ۲۲/3  781./  7۴1./  

168/9  623./ 1 یهگو   
رعایت قوانین و 

 استانداردهای سازمانی
254/10  701./ 2 یهگو   

258/9  663./ 3 یهگو   

۴8۹./  ۰3/۲  ۶۶۹./  873./  

319/7  523./ 1 یهگو   رعایت  

یهاارزشو  هامالک  

قیاخال_اجتماعی   

699/9  740./ 2 یهگو   

735/10  743./ 3 یهگو   

۴۹۲./  7۲/1  7۰3./  8۰1/  

584/10  709./ 1 یهگو   

002/11 تسهیل نیازها  722/ 2 یهگو   

458/9  633/ 3 یهگو   

۴53./  38/۲  733/  7۹۹./  

894/8  693./ 1 یهگو   

مسئولیتتعهدپذیری و   253/9  612/ 2 یهگو   

654/8  654./ 3 یهگو   

۴۹۲./  7۲/1  7۰3./  8۰1/  

584/10  709./ 1 یهگو   
 توجه به رشد و

 خالقیت فراگیران
002/11  722/ 2 یهگو   

458/9  633/ 3 یهگو   
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 هاسازه  بین همبستگی  :2  جدول

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سازه

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ /.* 927 مسئولیت اخالقی 

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ /. **848 /. 670 ی مسئولیت اقتصاد

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ /.** 904 /. 757 /. 685 مسئولیت نوع دوستانه 

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ /.** 905 /. 709 /. 714 /. 666 یمسئولیت قانون

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ /.** 879 /. 258 /. 232 /. 241 /. 191 یکولیت استراتژمسئ 

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ /.** 879 /. 258 /. 232 /. 241 /. 191 ی خالقا_یاجتماع یهاها و ارزش مالک  یترعا

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ /.** 879 /. 806 /. 171 /. 206 /. 130 تعهد پذیری ومسئولیت 

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ /.** 884 /. 170 /. 325 /. 293 /. 223 یازها ن یلتسه

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ /..** 881 /. 668 /. 186 /. 116 /. 146 /. 120 در ارائه خدمات  یتشفاف

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ /.** 879 /. 806 /. 783 /. 171 /. 246 /. 206 /. 130 ییپاسخگو

 ___ ___ ___ ___ ___ /** 877 /. 174 /. 876 /. 156 /. 030 /. 247 /. 184 /. 066 آموزش کارکنان 

 ___ ___ ___ ___ /.** 884 /. 231 /. 170 /. 816 /. 159 /. 229 /. 325 /. 293 /. 223 ی اخالق یمنشورها یترعا

 ___ ___ ___ /.** 818 /. 191 /. 147 /. 097 /. 161 /. 212 /. 822 /. 764 /. 070 /. 082 ارائه خدمات ارزان 

 ___ ___ /**. 838 /. 0570 /. 775 /. 732 /. 660 /. 522 /. 511 /. 572 /. 567 /. 475 /. 518 یرمالی غ/یمال هاییت حما یزانم

 ___ /. 879 /. 599 /. 576 /. 828 /. 820 /. 695 /. 515 /. 060 /. 060 /. 564 /. 433 /. 493 یسازمان یو استانداردها ینقوان یترعا

 ___ ___ /**. 838 /. 0580 /. 785 . /758 /./. 690 /. 530 /. 511 /. 572 /. 567 /. 475 /. 518 یران فراگ یتقتوجه به رشد وخال
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 گیریبحث و نتیجه

 و یاکتشاف و قیعم یهامصاحبه ،یاکتابخانه مطالعـات قیطر از یاجتماع تیمسئول مفهوم یهاشاخص و ابعاد اول ۀمرحل در

. اجرا شد عناصر و ابعاد نیترمهم ییشناسا یبرا دور دو در ی دلف روش بعد، ۀمرحلـ  درو  استخراج متون یبردارشیف زین

در بخش   شدهییشناسا  یرهایمتغ  براساس.  دیگرد  ییشناسا  سازمان  یت اجتماعیو عوامل مؤثر بر مسئول  ابعـاد  نیترمهم  سرانجام

 وپرورشآموزشکارکنان  نفر از    385اختیار  ، در  شدهیطراحو سـنجش مدل    یاعتبارسـنج  یبـرا  ساختهمحقق  یاپرسشنامه،  یدلف

 ،یاجتمـاع ۀیسـرمابـر ابعـاد  یت اجتمـاعیر عوامل مؤثر بر مسـئولیتأث یبررس منظوربه. سپس قرار گرفت  خوزستاناستان 

 یاعت اجتمیت مسئولیبـه اهم  رعایت منشورهای اخالقیعامـل    دهد کهمیج نشـان  ینتا  .اجرا شد  یمعادالت ساختار  یسازمدل 

ن یشتریب اخالقی_اجتماعی یهاارزشو  هامالک رعایت عامـل ، 0/ 452ب یبـا ضـر مسئولیت اخالقیعد ر را بر بُین تأثیشتریب

ر را ین تأثیشتریب یت اجتماعیمسئول ۀنیزم در ارائه خدمات ارزانو عامـل  0/ 308ب یبا ضـر مسئولیت اخالقیعد ر را بر بُیتأث

ـ  مسئولیت اقتصادیعد بر بُ با  مسئولیت استراتژیکر را بر ین تأثیشتریب میزان حمایت مالی/غیرمالیعامل ، 0/ 688ب یا ضـرب

تعهدپذیری و عامل  0/ 353ب یمربوطـه بـا ضر مسئولیت قانونیعـد ر را بـر بُین تأثیشتریب تسهیل نیازهاعامل  ،0/ 333ب یضر

 سازمان  یت اجتماعین مسئولییب تعیضر  ت یدرنهادارنـد.    0/ 480با ضریب    مسئولیت اخالقیر را بـر  ین تـأثیشـتریب  مسئولیت   و

 ،A11 عامل هشت متغیر مسئولیت اجتماعی توسط  درصد تغییرات69ِ دهنده آن است کهو نشانآمد دست درصد به69برابر با 

 درصد تغییرات76ِ  .دنشو یاست، تبیین منگرفته  درصد تغییرات آن توسط عواملی که در این مدل مدنظر قرار31و    تبییندرصد  74

مسئولیت درصد تغییرات 70 تبیین و ،B12 بـه اهمیت  رعایت منشورهای اخالقیتوسط متغیرهای  مسئولیت اخالقیمتغیر 

را تبیین و  دوستانهنوعمسئولیت درصد متغیـر رعایـت A، 74 عامل هشت  .دنشو یتبیین م ،C13 رعایت توسط  اقتصادی

 مسئولیت استراتژیکدرصد تغییرات متغیر    41حدود    .کنندیرا تبیین م  مسئولیت قانونیدرصد تغییرات متغیر  D14،  66متغیرهای

تبیین  ،است نگرفته درصد تغییرات این متغیر توسط عواملی که در این تحقیق مدنظر قرار59تبیین و  ،E15 توسط پنج عامل

 76  .شودیتبیین م   Eتوسط پنج عامل  یاخالق_یاجتماع  یهاها و ارزشمالک   یت درصد تغییرات متغیر رعا  41حدود    .دنشو یم

متغیرهای   و مسئولیت توسـط    یریدرصد تغییرات تعهدپذ  70و  تبیین    F16  توسط متغیرهای  یازهان  یلرصد تغییرات متغیر تسهد

G17، دنشو یتبیین م. 

 

 

 

 
ها و مالک یترعا ی، سازمان یو استانداردها ینقوان یترعا یرمالی، غ/یمال یتحما یزانارائه خدمات ارزان، م ی، اخالق یمنشورها یترعا 11

 یرانو فراگ یتوجه به رشد اخالق یت، و مسئول یریتعهدپذ یازها، ن یلتسه ی، _اخالقیاجتماع یهاارزش
 ی،_اخالقیاجتماع یهاها و ارزشمالک یترعا ی، سازمان یو استانداردها ینقوان یترعا یرمالی، غ/یمال یتحما یزانم ی، اجتماع یتمسئول 12

 یتو مسئول یریتعهدپذ
 یهاها و ارزشمالک  یترعا  ی، سازمان  یو استانداردها  ینقوان  یترعا  یرمالی،غ/یمال  یتحما  یزانارائه خدمات ارزان، م  ی، اخالق  یمنشورها 13

 یتو مسئول یریو تعهدپذ ی، _اخالقیاجتماع
 یتو مسئول یریو تعهدپذ یازهان یلتسه ی،اخالق-یاجتماع یهاها و ارزشمالک یترعا ی، اخالق یمنشورها یترعا 14
 ی،اخالقی_اجتماع یهاها و ارزشمالک یترعا ی، سازمان یو استانداردها ینقوان یترعا یرمالی، غ/یمال یتحما یزانارائه خدمات ارزان، م 15

 یتو مسئول یریتعهدپذ یازها، ن یلتسه
و  تعهدپذیری و یاخالقی_اجتماع یهاها و ارزشمالک یترعا ی، سازمان یو استانداردها ینقوان یترعا یرمالی، غ/یمال یتحما یزانم 16

 یت.مسئول
 یهاها و ارزشمالک یترعا ی، سازمان یو استانداردها ینقوان یترعا یرمالی، غ/یمال یتحما یزانارائه خدمات ارزان، م 17

 یت.و مسئول یریو تعهدپذ ی، اخالقی_اجتماع



1401(، تابستان 67)مسلسل  3، شماره 17دوره  ی،آموزش یریت مد هاییفصلنامه نوآور  

 
31 

 فهرست منابع فارسی

و  یاجتماع یریپذت یمسئولمطالعه (، 1400) محمدرضا ی،بلوچ یدمیثم،س ی،تراب ،فرهاد ،ییزاسرگل یرضا،عل ،ییزاسرگل -

کنفرانس   ینهشتم  و بلوچستان(،  یستانفاضالب استان سودر شرکت آب  یامطالعه آن )  ینیبشیپخدمتگزار در    ینقش رهبر

 ی، شیروان.و حسابدار یریت اقتصاد، مد یمل

 یتبر رضا  یاجتماع  یریپذت یمسئول  ریتأث  یبررس(،  1400یون )هما  یری،اشکورج  ی،عل  ی،اژدر یدمصطفی،  س  یی،ابرقو   یابطح -

کنفرانس  یزد، چهارمیناستان  یاجتماع نیتأمسازمان  گانهپنجارائه خدمات شعب  یفیت ک  یگرل یتعدبا نقش  یانمشتر

 .تهران و حقوق، یحسابدار یریت،مطالعات مد یو مل یالمللنیب

 هاشرکت  یرقابت یت بر مز یشرکت یاجتماع یتمسئول ریتأث یبررس ،(1400یعقوب ) یان،محمودی، اصل، عل یمراد -

 .تهران و جهان اسالم، یراندر ا یو رفتار یعلوم انسان یریت،مد یالمللنیبکنفرانس  یندوم سازمان اتکا(، موردمطالعه)

 یریتمد یهاروششرکت بر  یاجتماع یت مسئول یهاشاخص ریتأث یبررس ،(1400) دلدار، بهنام یمیکر، محمد ی،محمد -

دوره:  یریت،و مد یحسابدار اندازچشمفصلنامه ، در سازمان بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذ یهاشرکت در  یسکر

 .40، شماره: 4

 ، شماره 3، دوره شهروندیفصلنامه مطالعات حقوق نفت و گاز.  یهاشرکت  یاجتماع یت (. مسئول1399) سین، ححاجیانی -

 .254-239، صص 65

 یکدر مقاصد استراتژ یاجتماع یت مسئول یمحتوا یل(. تحل1396؛ )یارشهر یزی،ابوالحسن؛ عز یهی،محمدجواد؛ فق ی،قربان -

 .150-125، صص 15 ، شماره2، دوره یبازرگان یریت مد اندازچشمفصلنامه . یمیصنعت نفت، گاز و پتروش یهاشرکت 

، 22دوره:    ی،کالم  یفلسف  یهاپژوهشفصلنامه  ی،  اخالق  یت به مسئول  یلیامزنگاه متفاوت برنارد و(،  1399)  اطمهتمدن فرد، ف -

 .2شماره: 

سازمانی در پرتو رهبری (. تبیین رفتار شهروندی1394ابراهیم پور، حبیب؛ خلیلی، حسن؛ حبیبیان، سجاد و کریمی، مرادعلی ) -

 .58-37، صص 6، شماره 3. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، دوره مایصداوسمعنوی مطالعه موردی کارکنان مرکز آموزش 

( بررسی مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 1394نویدی، پرویز ) ؛راد رقیه ؛ قنبری سیروس؛ بهشتیاردالن، محمدرضا -

، 10و ارزشیابی آموزشی، سال پنجم شماره    یریگ اندازهاه رازی کرمانشاه، فصلنامه مطالعات  بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگ

132 _  1 

سازمانی و بررسی و ارتباط آن  (، شناخت عوامل رفتار شهروندی1385ناصر )، حسن؛ جندقی، غالمرضا؛ توره، نیمتیزارع -

 31-63شماره یازدهم، صص ، مجله فرهنگ مدیریت، سال چهارم،  یسازمانبا عملکرد 

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری از طریق نقش واسط اعتماد مشتری و ( 1397اصغری، زهرا ) -

 دانشگاه کارشناسی ارشد، نامهانیپا، (های مسافرتی شهر مشهدرضایت مشتری )مورد مطالعه: مسافران سیاحتی آژانس

 فردوسی مشهد.

 ریتأثسازمانی: (، رفتار اخالقی و رفتار شهروندی1390اکبر )یدعلیس، مهدی؛ احمدی، کاملیجواهر، علی؛ فریبهار -

23-49مدیریت منابع انسانی، دوره یک، شماره یک، صص  یهاپژوهشاخالقی، عدالت و تعهد سازمانی،  یهاارزش

http://thesis.um.ac.ir/moreinfo-58463-pg-1.html
http://thesis.um.ac.ir/moreinfo-58463-pg-1.html
http://thesis.um.ac.ir/moreinfo-58463-pg-1.html
http://thesis.um.ac.ir/moreinfo-58463-pg-1.html
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تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد برند )مطالعه موردی ( 1396فرهاد )، یرحمت ؛فتانه زی، منصوره، عزیزی،بهرو -

 ، تهران، ایران.ها و راهکارهاکنفرانس بین المللی مدیریت، چالش، صنعت محصوالت لبنی کاله استان مازندران(

 گانهنوزدهمدیران مناطق  نیدر ب نیآفرتحول  یو رهبربین شخصیت  ۀرابط یبررس (.1392) نیحس، بالغقرهقوی ت -

 کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران نامهانیپا. شهر تهران وپرورشآموزش

 موردی شرکت سهامی  مطالعه  با گرایش به نوآوری سازمانی؛  نیآفرتحول بین رهبری    ۀ(. بررسی رابط1393)  دریح  چوپانی، -

 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران نامهانیپاالبرز،  بیمه

 یهاو سبک  یسازمانفرهنگ(. بررسی ارتباط میان  1393حسینی، فرشید؛ رایج، حمزه؛ استیری، مهرداد؛ شریفی، سیدمهدی ) -

 (.4)2پیرو، نشریه مدیریت دولتی  -و مبادله رهبر نیآفرتحولرهبری 

 نامهانیپا  شرکتی بر تصویر نمادین، تصویر عملکردی و وفاداری برندتحلیل تأثیر مسئولیت اجتماعی  (،  1395جواد )خزایی،   -

 تهران. دانشگاه کارشناسی ارشد،

 سازمانی در بین معلمان ابتدایی شهر کاشان،و رفتار شهروندی نیآفرتحولبین رهبری  ۀرابط (.1392) یمصطف خلیلی نژاد، -

 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران نامهانیپا

، مدیریت دولتی، ت کشر در یاجتماع ت یمسئول بر یسازمانفرهنگ ریتأث یبررس (.1396) پارسا عمل، احمد.دارایی، مریم؛  -

 .101-120صص  دوره پنجم، شماره چهارم،

 سایپا در شرکت امداد خودرو مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و تأثیر آن بر رضایت مشتریان (،1396رحمان )دلیری،  -

 ، تهران.تهران مرکزی واحد آزاد اسالمی دانشگاه ،کارشناسی ارشد نامهانیپا

 بررسی_اجتماعی فرهنگی در ارتقاء مسئولیت  نقش مدیران(. بررسی 1396؛ و مهردوست، حسین )یعلرمضان، ییایرؤ  -

 .52-43 پژوهشنامه علوم اجتماعی، سال سوم، .مایصداوسموردی مدیران تک پست سازمان 

 یقاز طر یمنابع انسان یریت مد هاییوهش یرتأث سازمان و یاجتماع یت مسئول ینارتباط ب یینتع (،1397) محراب یسیان،رئ -

 22تا  15از  -، صص34شماره  ،مجله: شباک ، دانش یریت مد یستمیمدل س

موردی   مطالعه-شرکتی بر رضایتمندی مشتریان و شهرت شرکت   مسئولیت اجتماعی  ریتأثبررسی  (،  1393محسن )صادقیان،   -

 تهران. علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کارشناسی ارشد، نامهانیپا ،خودرورانیاشرکت 

اجتماعی شرکت بر رفتار  یریپذت یمسئولبررسی تأثیر اقدامات (. 1394) میمرصنوبر، ناصر؛ قدرتی، اکبر و عبدلی،  -

(. نقش میانجیگری ترک خدمت )مطالعه کارمندان فعال شرکت مخابرات در شهر تبریز سازمانی با در نظر گرفتنشهروندی

 .36-49صص . نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری یهایریگ جهت  یالمللنیبنفرانس ک 

(. نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان 1393صادق؛ نرگسیان، عباس و آیباغی اصفهانی، سعید )ضیایی، محمد -

 86-67، صص 1، شماره 1دانشگاه تهران، مدیریت دولتی، دوره 

کل  یادارهکارشناس مسئوالن  ازنظر دهنده ادیهای سازمان رهبری هوشمند با مؤلفه ۀرابط(، »1393) رضایعل، یطاووس -

 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه. ینامهانیپااستان قم«،  وپرورشآموزش

http://www.civilica.com/Papers-ICMM01=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7.html
http://www.civilica.com/Papers-ICMM01=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7.html
http://www.civilica.com/Papers-ICMM01=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7.html
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/552328
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9278&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9278&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA&qd=6
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بین رهبری معنوی و رهبری تحولی با رفتار  ۀ(. بررسی رابط1393عباس پور، عباس؛ رحیمیان، حمید و آرایی، محمود ) -

-121، صص  29استان مازندران، رهبری و مدیریت آموزشی، شماره    وپرورشآموزش  اداره کلسازمانی کارکنان شهروندی

146. 

تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر رضایت مصرف کننده )مطالعه موردی: بخش صنعت ( 1394عزیزی، ایمان ) -

  .دانشگاه پیام نور استان البرز_دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد، نامهانیپا ،اتومبیل در شیراز(

مدل  ارائه(. 1395ی نفت چالی، جواد؛ خزایی پول، جواد؛ وریچ کاظمی، رضا و امانی، مجتبی )عالمه، سید محسن؛ شعبان -

، 3با تعهد، رفتار شهروندی و عملکرد پرستاران، مدیریت پرستاری، دوره  شدهادراک ساختار ارتباطی بین رهبری معنوی 

 .60-52 صص ،2شماره 

 ینب ۀشرکت بر رابط یاجتماع پذیرییت مسئولگر  یلنقش تعد  یبررس (،1397) .منوچهر ین،خرم ؛یمحمدعلغلباش،  -

 یهاپژوهش: مجله، بورس اوراق بهادار تهران در شدهیرفتهپذ یهاشرکت در  یاتجسورانه مال یاست و س یسکر یریت مد

 126تا  109از  - 16شماره  - ید، دوره جدیو حسابدار یریت در مد یدجد

 DANP یکردها با روسازمان یاجتماع یت بر مسئول مؤثرعوامل  یبندو رتبه ییشناسا (،1398) و همکاران. فرزانه، مژده -

 ،20شماره  ،و توسعه یریت در علوم مد ی: مطالعات کاربردمجله ،(یرازبرق ش یروین یعتوز یشرکت سهام)) :موردمطالعه

 (53تا  39از  صص

 13-12 ش مدیریت، عصر رکن اصلی در توسعه و ارتقای هوش سازمانی، نیآفرتحول یرهبر (.1393) لیاسماع قادری، -

 ، تهران، نشر اسالم، چاپ سوم.هاسازمانمسئولیت اجتماعی  (1395) قاهری، راضیه، -

 یهادانشگاه علمی اعضای هیات آموزشی عملکرد بر هوشمند رهبری تأثیر (. بررسی1396.)کیخا، ع و هویدا، رو یعقوبی، ن -

 .61-83مدیریت عمومی.  یهاپژوهش انتقادی.  میانجی تفکر نقش  با زاهدان شهر دولتی

 گذارییهسرما  یت با حساس  یندگینما  هایینههز  ی،شرکت  یاجتماع  یت مسئول  ۀرابط  یبررس  (،1397)  و همکاران.  محمد  ی،مراد -

 47تا  32صص  - 4شماره  -اول  ، دورهیریت و مد یحسابدار اندازچشم: ، مجلهبه وجه نقد

کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان   نامهانیپا،  نیآفرتحول(. بررسی هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری  1395)  د یمجقدمی،  م -

 و بلوچستان.

 های هوشمند، دوالگوی جدید رهبری برای سازمان (رهبری هوشمند)(، 1396نور علیزاده، رحمان؛ حاجیوند، علی ) -

 .129-117(، صص 19)5 انسانی پلیس، یتوسعه یماهنامه

 تهران، نشر راهیان، چاپ اول، ، مسئولیت اجتماعی از دیدگاه اسالم(1389هاشم )نیکومرام،   -

سازمانی و رفتار شهروندی نیآفرتحولبین رهبری  ۀ(. بررسی رابط1396) خایکنورمحمد؛ مقدمی، مجید و عالمه یعقوبی،   -

 .64-96: 4 هشمار دوم، سال تحول، ت یریمد نامهپژوهش کارکنان،

 

 

 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/592248
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/592248
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/592248
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/592248
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9105&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA&qd=6
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