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 مقدمه
زیادی صورت گرفته ولیی در ادبییات موجیود در ایین زمینیه       یها پژوهشدر مورد مسئولیت اجتماعی 

کارکنان از مسئولیت اجتمیاعی بنگیاه دنیدان     بین رفتار شهروندی سازمانی، وفاداری و ادراک ی رابطه

 یتمسیئول  اسیت.  یاجتمیاع  بعید  یی   یدارا کار و کسب از یوجه هرمورد بررسی قرار نگرفته است. 

 یطمح و جامعه ،کارکنان به و احترام یاخالق یها ارزش بر یمبتن ییها روشواقع  در ها شرکت یاجتماع

 و یسیازمانده  ،ییزی ردیون برنامیه    یفیوظا که یستن یکاف یگرد امروز یرانمد یبرا .باشد یم یستز

 و شهروندان خواست و جامعه یازهاینبه  ییپاسخگو بلکه بنامند اثربخش را خود دهند و انجام را کنترل

شیرکوند، ) .شود یم محسوب آنان تر یتاهم با یفوظا زمره از یشانها سازمان یخارج و یداخل یانمشتر

 یفضیاها  در هیا  سازمان که پردازد یم ییها روش ارائه به ،ها شرکت یاجتماع یتمسئول(. 08، ص0930

 یاخالقی  و یقیانون  ،یتجار انتظارات جامعه، توقعات یپاسخگو و کنند یم عمل آن به خود کار و کسب

در بیشتر اصطالحات رایج مدیریتی در قالیب مسیئولیت اجتمیاعی شیرکت بایید      . هستند آنان یاجتماع

دست آورد، اصول اخالقی را رعایت کند و ی  شیهروند سیازمانی خیوب     هسخت کوشش کند تا سود ب

 باشد. 

 مرتبط با نقش افراد در سازمان است های یتفعال، آن دسته از یسازمان یشهروند رفتارمنظور از 

رفتارهای شهروندی  یرتأث. شواهد از شود یمو شرح شغل توسط افراد انجام  یفهوظفراتر از انتظارات  که

تیا   کننید  یم. شهروندان سازمانی خوب به سازمان کم  کند یمبر اثربخشی سازمانی حکایت سازمانی 

کار گیرند. با توجه به اهمیت فراوان رفتارهای شهروندی سیازمانی و   هموثری ب به طورمنابع سازمانی را 

ع رفتاری کیه  این گونه رفتارها در عملکرد سازمان لزوم شناسایی نو ی یدهرسبه اثبات  یراتتأثبه دلیل 

 .  رسد یمزیادی بر افزایش رضایت و عملکرد کارکنان دارد ضروری به نظر  یرتأث

و  اخالقیی  هیای  ارزش بیر  مبتنی که است هایی روشاز طرفی مسئولیت اجتماعی شرکت شامل 

فراتیر   هایی یتفعالو رفتار شهروندی سازمانی شامل  باشد می زیست محیط و جامعه ،کارکنان به احترام

مورد تجزیه و تحلیل قرار  توان یم. این دو متغیر را باشد یمو شرح شغل توسط افراد  یفهوظانتظارات  از

به اهیداف   یابی دستو یاری رساندن به آنها در جهت  ها سازمانداد تا از نتایج آن در راه بهبود عملکرد 

 بهره برد.
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مربوط بیه   های فعالیتریق گذشته مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت از ط ی دههدر طول دهار  

ماتی در اکه در ابعاد مختلفی از قبیل مطابقت بیا قیوانین، اقید    ها سازمانرفتارهای شهروندی و پایداری 

 (.  032، ص 0808و همکاران،  0زمینه محیط زیست و ... طبقه بندی گردیده تقویت شده است )تامسون

ن ارائه گردییده ارتبیاط بیین اقیدامات     دندین نفر از پژوهشگرا ی یلهوسبه ی  ارتباط جالب که 

پیورتنی در سیال    ی مطالعه. بر اساس باشد یممربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت و وفاداری کارکنان 

باعث بهبود رابطه با ذینفعان داخلیی و افیزایش وفیاداری کارکنیان      تواند یممسئولیت اجتماعی  0880

مورد تایید قرار گرفته است. وجود سطح  یا گسترده(. این ارتباط در سطح 0880، 0شرکت گردد )پورتنی

 ییابی  دسیت باالیی از تعهد در بین اعضای سازمان باعث کاهش مشکالت سازمان و افیزایش احتمیال   

و در این حالت کسب سود توسط سازمان بیشتر قابل پیش بینیی و بیا    گردد یمسازمان به اهداف خود 

 . شود یمثبات 

 یرگذارتأثبه عنوان عوامل  تواند یممربوط به مسئولیت اجتماعی  های یتفعالاز  یا گستردهانواع 

شیامل انعطیاف پیذیری در     هیا  ییت فعالدیده شود. مواردی از این قبییل   ها شرکتدر وفاداری کارکنان 

(.این نیوع از  0880)پورتنی،  باشد یمکاری، مراقبت از سالمندان، آموزش و توانمندسازی زنان  ی برنامه

. همچنین مطالعیات زییادی   شود یمه احتمال زیاد باعث افزایش رضایت و وفاداری کارکنان ب ها یتفعال

مثبت بین مسئولیت اجتماعی را با تعهد سیازمانی کارکنیان میورد بررسیی و تاییید قیرار        ی رابطهوجود 

 (.0808)عمران و همکاران،  اند داده

زمینه ارتباط بین دو متغیر رفتار  دندانی در های یبررسصورت گرفته  یها پژوهشاز آنجا که در 

شهروندی سازمانی و مسئولیت اجتماعی صورت نگرفته است هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط ایین  

اقدامات مربوط به مسئولیت اجتماعی بیر روی سیطح    یرتأثمطالعات  اگرده. از طرفی باشد یمدو متغیر 

بین مسیئولیت اجتمیاعی بیا     ی رابطها این وجود ب، اند دادهوفاداری اعضای سازمان را مورد بررسی قرار 

رفتیار شیهروندی   دولتی ایران و با نقیش مییانجی    یها سازماندر سطح  به خصوصوفاداری کارکنان 

 مورد بررسی قرار نگرفته است.سازمانی 

 

1 - Thompson 
2- Portney 
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که آیا در سیطح دانشیگاه اصیفهان     شود پرداخته میدر این پژوهش به بررسی این موضوع نیز  
از دییدگاه  رفتیار شیهروندی سیازمانی    و معناداری بین این دو متغیر بیا نقیش مییانجی    مثبت  ی رابطه

 کارکنان وجود دارد یا خیر.  

 مروری بر مبانی نظری 

 مسئولیت اجتماعی شرکت

گذرد اما با توسعه اقتصاد در جهان  ها نمی ها و نظریات مسئولیت اجتماعی سازمان ای از نگرش دند دهه
هیای سیازمانی    ها افزایش یافته و به عنوان یکیی از ارزش  ینفعان نسبت به سازمانهای ذ امروز خواسته

هیا در   تبدیل گردیده است و این موضوع و سایر موضوعات مرتبط به عنوان مسئولیت اجتماعی سازمان
 : کننید  یمی  تعرییف  دنین را اجتماعی مسئولیت ،0سالمون و . استوارتمقابل ذینفعان مطرح شده است

 ترفیع و جامعه بر مثبتی اثر که دهند یم انجام را هایی یتفعال ها سازمانآن  طبق که مدیریت از ای یوهش

 مشیارکت  و عنوان رفتیار  به را یاجتماع یتمسئول 0یکاآمر یفیتک انجمنباشد.  داشته عمومی یکاالها

 را آن و نموده یفتعر اقتصاد و فرهنگ گرفتن جامعه، نظرر د با یاخالق نظر از ها سازمان و مردم یتجار
 و جامعه تجارت توسعه، بر یمثبت اثر توانند یم آن یقطر از ها دولت و ها سازمانافراد،  که داند یم یتالش

 .باشند داشته
ده گرفیت   صیورت  0882سیال   در اروپایی بزرگ شرکت 088 از بیش در که مطالعاتی اساس بر
 امور بر آنها از کدام هر که را یراتیتأث و شناسایی ،گذار بوده یرتأث آنها بر اجتماعی مسئولیت که را مورد

 هیای  یتفعال در ، شفافیتیادار فساد از یریجلوگنمودند:  یآور، جمع گذارد یم سازمان یتجار و یکار

 یدسیتمزدها درآمد و  یتساوبومی،  کارمندان، زیست ، حقوقیجو سالمتی، تغییرات و ، ایمنییتجار
روییایی و همکیاران،   فقیر )  تربیت، کاهش و یمتعلمطلوب،  و مناسب یدتول و عادالنه، تجارت و مناسب
دولت و در  ی ینههزاجتماعی موجب افزایش  های یتمسئولکارل معتقد است که بی توجهی به  (.0900

 . شود یمنتیجه کاهش کارایی 
ود به س تواند یماجتماعی و اخالقی خود عمل کند  های یتمسئولاگر شرکت داوطلبانه به برخی 

 (0901مورد نظر خود دست یابد. )دیوید و همکاران، 

 

1 - Stewart & Salmon  

2 - America Society of Quality 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CE0QFjAE&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FStewart-Island-Smoked-Salmon%2F181646201896410&ei=MU30UZamCImGOJfkgaAC&usg=AFQjCNFN6sckwwBlyy5s9P7dTR-SGnYgTw&sig2=_szPvvGW11dcmYDRkCu-9g&bvm=bv.49784469,d.bGE
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 یاجتماع یتمسئولابعاد 

 یاجتمیاع  یتمسیئول  بعد ینتر مهم :(مالکان یبرا سود کسب به نسبت شرکت یتمسئول) یاقتصاد بعد
و  یمشیبک ) گییرد  یمی  قرار مدنظر یاقتصاداقدامات  و ها یتفعال آن در که است یاقتصاد بعد ها سازمان
 بعید  . اسیت  جامعیه  یاقتصاد واحد ی  ،یگرد یزد هر از قبل یبازرگان (. ی  مؤسسه0903 همکاران،

 یقیانون بعید   ،یاجتمیاع  یتمسئول بعد یندوم مقررات(: و ینقوان از اطاعت در شرکت یتمسئول) یقانون
 یتمسئول .کنند عمل یعموم مقررات و قانون در داردوب که شوند یم ملزم ها سازمان و (استیحقوق)

و  0)دفت داند یم ، مهمها سازمان مناسب رفتار به توجه با را یزهایید ده جامعه که کند یم یینتع یانونق
 (.000، ص 0880همکاران، 
 بعید  ینسیوم  : اسیت(  منصیفانه  و یحصیح  کیه  دیه  آن انجام در شرکت یتمسئول) یاخالق بعد

به اهداف اجتماعی خیود حرمیت    ها شرکتاست. اگر مدیران  یاخالق بعد ،ها سازمان یاجتماع یتمسئول
نگذارند، آلودگی محیط، بیماری، تبعیض و نابسامانی محیطشان را فرا خواهد گرفیت و اگیر بیا انیدکی     

 (.0909دوراندیشی به قضیه ننگرند، این مشکالت در آخر گریبان خودشان را خواهد گرفیت )امییدوار،   
 که ینا به شرکت یلتما و یزندگ یفیتک و یانسان رفاه یارتقا در شرکت یتمسئول) یمل و یعموم بعد

 شامل که است یمل بعد یاجتماع یتمسئول بعد یندهارم باشد(: جامعه یبرا خوب یشرکت شهروند ی 

 و یرانمید  رود یمی انتظیار   کیه  اسیت  کیالن  سطح در یعال یرانمد های یاستسو  ها خواسته انتظارات،
 و یماتتصیم ، کشیور  یعموم مصالح و وحدت فظح یترعا جانبه و همه نگرش با ها سازمان کارگزاران
و  یمشیبک ) .کننید  ییری گ یمتصیم  بلندمیدت  یدد با و داده خود قرار امور سرلوحه را یکل های یاستراتژ

 (.0903همکاران، 

 0رفتار شهروندی سازمانی

 رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشیتر بیر شناسیایی رفتارهیا و     ی ینهزمکه در  ای یهاولتحقیقات 

. این رفتارهیا بیا وجیود    شد یمبود که کارکنان در سازمان داشتند اما اغلب نادیده گرفته  هایی یتمسئول

و یا گاهی اوقیات میورد    شدند یمناقص اندازه گیری  به طورسنتی عملکرد شغلی  های یابیارزاینکه در 

 (.968، ص 0889ان، و همکار 9غفلت قرار گرفتند در بهبود اثربخشی سازمانی موثر بودند )بینستوک

 

1 - Daft 
2 - organizational citizenship behaviour 
3-  Bienstock 
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که دو رویکرد اصلی در تعریف مفهوم رفتیار شیهروندی سیازمانی     دهد یمبررسی ادبیات نشان 

نقیش میورد   ا وجود دارد . ارکان و سایر محققان پیش از او ، این نوع رفتار را تحیت عنیوان رفتیار فیر    

از الزامات نقشی است که برای افراد در محیط کار فراتر  یها کم که  یا گونه. به اند دادهمالحظه قرار 

مستقیم و آشکارا از طریق سیستم پاداش رسمی سیازمان میورد تقیدیر     به طورآنها تعیین شده است و 

 (.03، ص 0881و همکاران،  0)کاسترو گیرد ینمقرار 

 شهروندی سازمانیر ابعاد رفتا

 :کند یمگونه بیان ن ارگان پنج بعد رفتار شهروندی سازمانی را بدی

در جهت کم  به سازمان است که در آن کارکنیان از حیداقل    یا داوطلبانهن کاری: رفتار وجدا

. مثل انجام رفتارهای داوطلبانه در کنار وظایف اصلی، حفیظ  روند یمفراتر  یفشانوظاالزامات مورد نیاز 

ل ایجیاد  نوع دوستی: به رفتارهای مفید و سود بخشی از قبی قوانین سازمانی و عدم اتالف زمان کاری.

یا غیر مستقیم بیه کارکنیانی کیه دارای     یممستق به صورتصمیمیت، همدلی و دلسوزی اشاره دارد که 

البته برخی از صاحب نظرانِ رفتار شهروندی ابعاد نوع دوسیتی و  . کند یممشکالت کاری هستند کم  

)بهاری  برند یمنام  «رفتارهای کمکی»دهند و از آنها به عنوان  وظیفه شناسی را در ی  طبقه قرار می

: این واژه بیا درگییر بیودن در اداره سیازمان ظهیور      مشارکت سازمانی .(03، ص 0938فر و همکاران، 

به حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی  توان یمکه از آن جمله  ابدی یم

به تحمیل شیرایطی اسیت کیه دارای      جوانمردی: تمایل کارکنان .به مسائل جاری سازمان، اشاره کرد

 هایی یتفعالادب و نزاکت:  بدون آنکه شکایتی انجام دهند. باشد یمشرایط ایده آل از نظر آنها  ینتر کم

. آداب کنید  یمی است که به منظور رفع مشکالت مرتبط با کار که ممکن اسیت صیورت گییرد کمی      

فرد در امور شرکت  ی مسئوالنهمشارکت  ی دهندهرفتارهایی است که نشان  ی کنندهاجتماعی منعکس 

 یکار یروین نمود: یفتعر یندن توان یم را کارکنان یوفادارو ارزش قائل بودن او برای سازمان است. 

 ینبهتیر  سیازمان مطبیوعش   که است باور ینا بر و نموده تعهد احساس سازمان یتموفقبه  نسبت که

 .باشد یم کردن کار یبرا انتخاب

 

1- Castro 
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 ینیه گز دنبیال  بیه  هیم  عمیالا  بلکیه  بماننید  یبیاق  سازمان در که فقط قصد دارند نه یروهان ینا 

 www.loyaltyresearch.com).) کننید  ینمی  یشینهادها پ یرسیا  بیه  یتیوجه  و یسیتند ن یگزینجیا 

و  ال حتیی در مواقیع سیختی   کارکنان وفادار شامل مواردی مانند: نشان دادن دلبستگی با یها مشخصه

بیه اهیداف سیازمانی، نشیان دادن      ییابی  دسیت دشواری، تمایل به انجام دادن کارهای اضیافی بیرای   

مثبت در روابط بین خود و کارمندان، پذیرش نسبت به تغییرات سازمانی برنامه ریزی شیده   یها نگرش

 (. در0339)علیی،   باشید  یم تر ییناپو ارتکاب رفتارهای ضد تولید کمتر نسبت به افراد دارای وفاداری 

 اسیت.  شیده  داده نسبت با سازمان یهمکار تداوم به کارکنان یوفادار ،0همکارانو  یی رادل پژوهش

 : از آنهیا عبارتنید   ی جملیه از  کیه  شده اسیت  گرفته نظر در کارکنان یوفادار یبرا زیادی یها شاخص

 یرشپیذ  سیازمان و   بیه  تعلیق  احسیاس   ،یشیتر ب کیار  انجیام  بیا سیازمان،   یهمکیار  تیداوم  به یلتما

 (.  0883)یی و همکاران،  یشترب های یتمسئول

 ابعاد وفاداری کارکنان

 به سازمان، به فرد یوفادار مدل ینا در  .است ییشناسا قابل عامل سه با یوفادار 0یرما و الن یدگاهد از

 (.  0883، 9دارد )ساواریکین آن اهداف و سازمان به نسبت فرد که است یتعهد یلدل

  سازمان های ارزشبه  قوی اعتقاد -0
 اهداف سازمان تحقق برای زیاد تالش -0
  سازمان در ماندن یبرا ادیز لیتما -9

 :هسیتند  زییر  میوارد  شیامل  سازمان یبرا اجتماعی مسئولیت از ناشی مستقیم یایمزا یها نمونه

 یهیا  طیرف اعتمیاد و اطمینیان    ، کارکنان مشتاق، وفاداری مشتری ارتقایتر یمناو  تر سالمنیروی کار 

 (.12، ص 00ذینفع )رویایی و همکاران، 

 

 

 

1 - Yee & Yeung & Edwin Cheng 
2 - Allen & Meyer 
3 - Savareikiene 

http://www.loyaltyresearch.com/
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 پژوهشپیشینه 
تعدیلی رفتار شیهروندی سیازمانی در    نقشبین مسئولیت اجتماعی بنگاه و وفاداری سازمانی با  ی رابطه

 یسازمان در یتعضو خاطر به کارکنان اگرادبیات موجود در سطح اندکی مورد بررسی قرار گرفته است. 

 بیه  توانید  یمی  ها آن یکار یشاتگرا ،کنند غرور احساس ،دهد یم یتاهم یاجتماع های یتمسئول به که

 تصیور  بیرخالف  کیه  شیود  یمی  یناش ینجاا از احساس ینا وجود .یردگ قرار یرتأث مثبت تحت یها گونه

 ینفعیان ذ تانتظیارا  ینتام بلکه سود تنها نه ،یاقتصاد مؤسسات یحت ،ها سازمان یوجود معمول، فلسفه

 کارکنان یبرا را ها فرصت ینا ها سازمان (. دنانچه0888، 0)دراکر باشد یم سازمان خارج و داخل از اعم

( و از طرفیی در  0882 ،یکوالئیو ن و وکیوال ) یابید  یمی  یشافیزا  یسیازمان تعهید   سیطح  ،کنند یجادا آنها

د سازمانی بیه اثبیات رسییده    بین دو متغیر رفتار شهروندی سازمانی و تعه ی رابطهزیادی  یها پژوهش

 (.  0903( و )ابیلی و همکاران، 0938است )جعفری و همکاران، 

. یکی کنند یمکارکنان سهامداران مهمی هستند که برای مسئولیت اجتماعی بنگاه ایجاد تقاضا 

ن داوطلبانیه بیرای کارکنیا    یها برنامهبه این تقاضا پاسخ دهد ایجاد  تواند یمکه سازمان  ییها روشاز 

تا خدمات اجتماعی را  کند یمکه کارکنان را تشویق  کند یمکه به هر برنامه یا سیستمی اشاره  باشد یم

به انجام برسانند. همچنین کارکنان ممکن است که سطح باالتری از افتخار و غرور سازمانی را تجربیه  

 تیر  مطلیوب داوطلبانه  یها برنامهی  نتیجه از  به عنوانکنند اگر معتقد باشند که نمای خارجی سازمان 

مربوط بیه مسیئولیت اجتمیاعی در     های یتفعالادعا کرد  توان یماست.از مجموع مباحث صورت گرفته 

 گذار باشد .  یرتأثمثبتی بر روی رفتار شهروندی سازمان و وفاداری کارکنان  به طور تواند یمسازمان 

 

 

 

 

 

 

1 - Drucker 
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 پژوهش ی پیشینه: 3جدول 

 نتیجه سال پژوهشگر

 درون سازمانی ینفعانذرابطه با  ی کنندهتقویت  تواند یممسئولیت اجتماعی بنگاه  2001 مایر
 باشد یرگذارتأثبر روی رفتار شهروندی سازمان  تواند یممسئولیت اجتماعی بنگاه  2003 1سوان و مگنان

زی زنان مسئولیت اجتماعی مانند آموزش و توانمندسا های یتفعالاز  یا گستردهانواع  2002 پورتنی
 دیده شود. ها شرکتدر وفاداری کارکنان  یرگذارتأثبه عنوان عوامل  تواند یم

 ذینفعان عمده در شرکت شود ی همهمنجر به افزایش ارزش برای  تواند یممسئولیت اجتماعی  2006 نیتو

 یها برنامهتعهدات سازمانی کارکنان خود را طریق توجه به  تواند یمسازمان  2010 عمران علی
 مسئولیت اجتماعی تقویت نماید

مرتضوی و 

 همکاران

 ،یرونیب یطمح قبال در یژهو به سازمان، توسط یاجتماع یتمسئول یرشپذ های ینههز 1326
 فعال، مشارکت خود، طبع به که کارکنانتعهد  سطح یارتقا یقطر از تواند یم

 گردد جبران دارد، همراه به را یدرون انسجام و یور بهره
و برانکو 

 رودریگوئز

مثبتی بر روی انگیزش، اخالق وفاداری و تعهد  یرتأثمسئولیت اجتماعی دارای  2010
 باشد یمکارکنان 

و  2گاند

 همکاران

گذار است و باعث تقویت جذابیت و  یرتأثکارکنان  ی یندهآمسئولیت اجتماعی بر روی  2010
 شود یمدر سازمان  ییرو خوش

مهمی بر روی مسئولیت اجتماعی کارکنان هستند که این امر نیز به  یرثتأرهبران دارای  2011 3اویانگ
 .گردد یمبه سطح باالتری از رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان  یابی دستخود باعث  ی نوبه

و  4هانسن

 همکاران

مسئولیت اجتماعی باعث افزایش اعتماد کارمندان و افزایش رفتارهای  های یتفعال 2011
 شود یمشهروندانه 

 شود یممسئولیت اجتماعی منجر به تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی  ی ینهزماقداماتی در  2012 باکورت و بال

و  5هرمان

 همکاران

فعالیت در راستای تقویت مسئولیت اجتماعی توسط سازمان منجر به افزایش هویت سازمانی،  2012

 ودش یمتعهد کارکنان، بقا و رفتار شهروندی سازمانی 

عوامل  باشند یماز اقدامات مسئولیت اجتماعی  ای یرمجموعهزتوسعه که  یها برنامهآموزش و  2012 بنیامین
 مهمی برای ارتقاء رفتار شهروندی کارکنان هستند

همبستگی باالیی بین چهار بعد از مسئولیت اجتماعی شامل ابعاد اقتصادی، اخالقی، خیریه و  2013 فوتا
 بوط به رفتار شهروندی سازمانی وجود داردقانونی و ابعاد مر

 

 

1- Swaen & Maignan 
2- Gond 
3- Ouyang 
4- Hansen 
5 - Herman 
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 شکل شماره یک: مدل مفهومی پژوهش )نویسندگان(

 
 شود: پژوهش به صورت زیر تدوین می های یهفرض

 رابطه معنا دار وجود داردجوانمردی و  مسئولیت اجتماعی شرکتبین  -0

 ابطه معنا دار وجود داردرادب و نزاکت و  مسئولیت اجتماعی شرکتبین  -0

 رابطه معنا دار وجود داردمشارکت و  مسئولیت اجتماعی شرکتبین  -9

 رابطه معنا دار وجود داردوجدان کاری و  مسئولیت اجتماعی شرکتبین  -1

 رابطه معنا دار وجود داردنوع دوستی و  مسئولیت اجتماعی شرکتبین  -2

 ود داردرابطه معنا دار وج کارکنانوفاداری و جوانمردی بین  -6

 رابطه معنا دار وجود دارد کارکنانوفاداری و ادب و نزاکت بین  -2

 رابطه معنا دار وجود دارد کارکنانوفاداری و مشارکت بین  -0

 رابطه معنا دار وجود داردکارکنان وفاداری و وجدان کاری بین  -3

 رابطه معنا دار وجود دارد کارکنانوفاداری و نوع دوستی بین  -08

 پژوهش روش
 یرتیأث  در ایین پیژوهش   اسیت.  یهمبسیتگ  و یفیتوص نوع از و یکاربرد هدف، حسب بر حاضر پژوهش

متغیر مستقل، وفاداری کارکنان به عنوان متغیر وابسته و پنج بعید   مسئولیت اجتماعی سازمان به عنوان

رفتار شهروندی سازمانی شامل وجدان کاری، نیوع دوسیتی، مشیارکت سیازمانی، جیوانمردی و ادب و      

 یآمیار جامعه  عنوان متغیر میانجی در بین کارکنان دانشگاه اصفهان مورد بررسی قرار گیرد.نزاکت به 

 .باشند یمنفر  088که حدود  باشد یمکارکنان بخش اداری دانشگاه اصفهان  یتمام شامل پژوهش ینا

 کارکنان وفاداری

 نوع دوستی

 

 ادب و نزاکت

 جوانمردی

 مشارکت

 وجدان کاری

 بعد اقتصادی

 بعد عمومی 

 بعد قانونی

 بعد اخالقی

 مسئولیت اجتماعی 
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 روش به که یینتع یآمار نمونه به عنوان نفر 008 تعداد ،کوکران یریگ نمونه فرمول اساس بر 

 اطالعیات  یآور جمع یبرا پرسشنامه ابزار از مطالعه ینا انتخاب شدند. در ،یتصادف نوع از یریگ نمونه

 و موضوع به آگاه خبرگان و نظران صاحب های یدگاهد از استفاده با آن ییمحتوا ییروا که شده استفاده

 بیا  هیم  پرسشینامه  ییییا پا اسیت.  شده یدهسنج یساختار معادالت از یریگ بهره با یزن سازه آن ییروا

. باشید  یمی % 1/30کل پرسشنامه برابیر   یبرا آن یبضر که شده احراز کرونباخ یآلفا از آزمون استفاده

 یبررسی  یبیرا  و یفیتوصی  آمار از پژوهش یاصل یرهایمتغ و یشناخت یتجمع یرهایمتغ یفتوص جهت

 .است شده استفاده یرمناسپ یهمبستگ یبضراز  یقتحق یرهایمتغ ینب رابطه

 ی پژوهش:ها یافته
 برای هر ی  از متغیرهای تحقیق آمده است:  کرونباخضریب آلفای  0 ی شمارهدر جدول 

 کرونباخ آلفای ضرایب: 0جدول 

 کرونباخ یآلفا یبضر یرمتغ

 299/0 وفاداری

 25/0 رفتار شهروندی

 69/0 مسئولیت اجتماعی

 225/0 مشارکت سازمانی

 434/0 نوع دوستی

 242/0 جوانمردی

 251/0 وجدان کاری

 452/0 آداب اجتماعی

624/0 کل پرسشنامه  

 

 یفراوانی بر اساس اطالعات جمع آوری شده از پرسشینامه، درصید    توصیف متغیرهای جمعیت شناختی:

 آمده است.  9پاسخ دهندگان ، بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی در جدول 
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 دهندگان : اطالعات توصیفی مربوط به پاسخ1جدول شماره 

 

 ی سیابقه درصد پاسخ دهندگان بین صفر تیا پینج سیال     01بر اساس اطالعات حاصل، بیش از 

 02سال،  02تا  08درصد نیز بین  99سال،  08تا  2درصد بین  08خدمت در دانشگاه اصفهان را دارند، 

خدمت  ی سابقهسال  02تا  08درصد نیز بین  02در نهایت سال و  08تا  02بین  یا سابقهدرصد دارای 

ارائیه شیده    1در سازمان را دارند. نتایج حاصل از اطالعات توصیفی مربوط به سابقه خدمت در جیدول  

 است.

 : اطالعات توصیفی مربوط به سابقه خدمت0جدول

 سال 25تا  20 سال 20تا  15 سال 15تا  10 سال 10تا  5 سال 5تا  0 سابقه خدمت

(1444) 29 تعداد  39 (20)  90 (3343)  31 (1442)  24 (15)  

 

میانگین، انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای پژوهش ارائیه گردییده    2 ی شمارهدر جدول 

دارای ضیریب   620/8و انحیراف معییار    820/9است. برای مثال متغیر وفاداری کارکنیان بیا مییانگین    

 هیا  سیازه از  یی  اعتبار مرکب هر  یبررس یبرا. باشد یمت اجتماعی با متغیر مسئولی 293/8همبستگی 

میدل معیادالت    یشناسی . در روش شیود  یماستفاده  ینگلداشتا-یلوند یبضرکه ذکر شد از  طور همان

 یرمقادمناسب آن دارد.  یاییپاهر سازه نشان دهنده  یبرا 2/8باالتر از  یبیترک یاییپا یبضر یساختار

 .برخوردارند یمناسب یبیترک یاییپااز  ها سازه ینبنابرااست.  2/8از  یشترب یبضر ینا

 

 

 تعداد )درصد( تحصیالت تعداد )درصد( سن  تعداد )درصد( جنسیت

 (442)  13 دیپلم (949)  12 سال 25تا  (40) 42  مرد

 (1442) 31 فوق دیپلم (1343) 24 30تا  29 (90) 102 زن

 (9045) 106 لیسانس (2242) 52 35تا  31  

 (15) 24 فوق لیسانس (1442) 31 40تا  39  

   (2141) 32 45تا  41  

   (1244) 23 به باال 49  
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 : میانگین و انحراف معیار و همبستگی بین متغیرها0جدول 

انحراف  میانگین بعد

 معیار

1 2 3 4 5 9 4 

 344/0 394/0 440/0 560/0 240/0 436/0 1 942/0 052/3 وفاداری

مسئولیت 

 اجتماعی

24/2 912/0  1 254/0 930/0 430/0 462/0 322/0 

مشارکت 

 سازمانی

232/3 44/1   1 306/0 196/0 202/0 224/0 

 524/0 414/0 402/0 1    635/0 52/2 نوع دوستی

 413/0 425/0 1     252/0 03/3 جوانمردی

 415/0 1      216/0 143/3 وجدان کاری

 1       459/0 464/2 آداب اجتماعی

 

 اند شدهگزارش  6در جدول  یزن ها سازهمربوط به AVE تخراج شده اس یانسوار یانگینم یرمقاد

 یشترب 2/8از  یرمقاد یناکرد. در جدول  یبررسرا  ها سازه یدرون یهمسانمالک سوم  توان یمکه با آن 

 .باشد یم یریگکه نشانگر اعتبار مناسب ابزار اندازه  باشد یم

 گیریاندازه  های مدل برازندگی: 0جدول

 AVE Composite Reliability متغیر

 494/0 529/0 مسئولیت اجتماعی

 259/0 50/0 وفاداری کارکنان

 20/0 996/0 مشارکت سازمانی

 240/0 425/0 نوع دوستی

 229/0 403/0 جوانمردی

 242/0 434/0 وجدان کاری

 221/0 964/0 آداب اجتماعی

 یسیاختار میدل   یرمسی تنید و  قیرار گرف  یبررسمورد  یاتفرض یساختار معادالتدر قالب مدل 

 یرمسی  یبضیر  یرمسی  یرومیدل اسیت، کیه اعیداد      یاتفرضی از  یکیمتناظر با  یرمسشد. هر  یابیارز

 .باشند یم
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 ینبی ( به تا) یرمس یبضر یآمار یمعنادارعالمت، اندازه، و  یبررس یقطراز  یهفرضآزمون هر  

سیازه   یروسازه بیر   ی  یممستقثر نشان دهنده ا یرمس یبضروابسته است.  یرمتغمکنون با  یرمتغهر 

 یرمتغمکنون نسبت به  یرمتغکننده  ینیب یشپ یرتأثباالتر باشد  یرمس یبضر ینااست. هر اندازه  یگرد

مستقل و وابسته با استفاده  یها سازه ینبروابط  یبررس یجنتاخواهد بود. با در نظر گرفتن  یشتربوابسته 

خالصه  0پژوهش پرداخت. شکل  یها سازه ینباثرات  یدار یمعن یبررسبه  توان یممربوط  یبضراز 

 .دهد یمنشان  (β)استاندارد شده  یرمس یبضر یبرارا  PLS یلتحلحاصل از  یجنتا

 تحلیلحاصل از  نتایجخالصه : 0شکل 

 

 

 
 

سیتقل، متغییر   مدل شامل متغییر م  های یهفرضمربوط به آزمون  یها داده 2 ی شمارهدر جدول 

ارائیه گردییده    هیا  یهفرضی بررسیی   ی یجهنتو  ییآمارهاوابسته، ضریب تعیین، میزان معنی داری، مقدار 

 است.  

 

 

مسئولیت 

 اجتماعی

 نوع دوستی

 مشارکت

 وجدان کاری

 ادب

 جوانمردی

وفاداری 

 کارکنان

534/

0 

393/
0 

594/

0 

50/0 

246/
0 

615/

0 

014/

0 

042/
0 

104/

0 

555/
0 
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 پژوهش های فرضیهآماری مربوط به  های داده: 0جدول شماره 

 نتیجه tآماره  R-square Sig متغیر وابسته متغیر مستقل فرضیه

 تایید 141/9 000/0 125/0 جوانمردی مسئولیت اجتماعی اول

 تایید 454/5 000/0 151/0 آداب اجتماعی مسئولیت اجتماعی دوم

 تایید 322/4 000/0 242/0 وجدان کاری مسئولیت اجتماعی سوم

 تایید 452/3 001/0 099/0 مشارکت مسئولیت اجتماعی چهارم

 تایید 519/10 000/0 364/0 نوع دوستی مسئولیت اجتماعی پنجم

 تایید 349/9 000/0 163/0 وفاداری کارکنان دیجوانمر ششم

 تایید 224/5 000/0 142/0 وفاداری کارکنان آداب اجتماعی هفتم

 تایید 043/5 000/0 133/0 وفاداری کارکنان وجدان کاری هشتم

 تایید 203/3 001/0 052/0 وفاداری کارکنان مشارکت نهم

 تایید 499/6 000/0 342/0 وفاداری کارکنان نوع دوستی دهم

 

 002/8بین دو متغییر فرضییه اول تحقییق بیه مییزان       ی رابطهفرضیه اول: ضریب تعیین برای 

-p مثبت و معنادار دو متغیر است. همچنین با توجه به اینکه مقدار  ی رابطه ی کنندهکه اثبات  باشد یم

value  تحقیق مبنی بر وجیود   اول ی یهفرضاست 82/8و کمتر از  باشد یم  888/8برای دو متغیر برابر

در کارکنان دانشیگاه اصیفهان میورد     کارکنانرابطه مثبت بین مسئولیت اجتماعی شرکت و جوانمردی 

 . گیرد یمتایید قرار 

 020/8بین دو متغیر فرضییه دوم تحقییق بیه مییزان      ی رابطهفرضیه دوم: ضریب تعیین برای 

-pمتغیر است. همچنین با توجه به اینکه مقیدار   مثبت و معنادار دو ی رابطه ی کنندهکه اثبات  باشد یم

value   دوم تحقیق مبنی بر وجود  ی یهفرضاست  82/8و کمتر از  باشد یم  888/8برای دو متغیر برابر

در کارکنان دانشگاه اصفهان مورد  کارکنانرابطه مثبت بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ادب و نزاکت 

 . گیرد یمتایید قرار 

 010/8بین دو متغیر فرضیه سیوم تحقییق بیه مییزان      ی رابطهضریب تعیین برای  فرضیه سوم
-pمثبت و معنادار دو متغیر است. همچنین با توجه به اینکیه مقیدار    ی رابطه ی کننده تاییدکه  باشد یم

value   سیوم تحقییق مبنیی بیر      ی یهفرضاست  82/8و کمتر از  باشد یم  888/8برای دو متغیر برابر
در کارکنان دانشگاه اصفهان  وجدان کاری کارکنانبطه مثبت بین مسئولیت اجتماعی شرکت و وجود را

 . گیرد یممورد تایید قرار 
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 866/8بین دو متغیر فرضیه سوم تحقیق بیه مییزان    ی رابطهفرضیه دهارم: ضریب تعیین برای 

-pبا توجه به اینکیه مقیدار    مثبت و معنادار دو متغیر است. همچنین ی رابطه ی کننده تاییدکه  باشد یم

value   دهارم تحقییق مبنیی بیر     ی یهفرضاست  82/8و کمتر از  باشد یم  880/8برای دو متغیر برابر

در کارکنیان دانشیگاه اصیفهان     مشارکت کارکنیان وجود رابطه مثبت بین مسئولیت اجتماعی شرکت و 

 . گیرد یممورد تایید قرار 

 932/8بین دو متغیر فرضیه سوم تحقیق بیه مییزان    ی طهرابفرضیه پنجم: ضریب تعیین برای 

-pمثبت و معنادار دو متغیر است. همچنین با توجه به اینکیه مقیدار    ی رابطه ی کننده تاییدکه  باشد یم

value   پینجم تحقییق مبنیی بیر      ی یهفرضاست  82/8و کمتر از  باشد یم  888/8برای دو متغیر برابر

در کارکنان دانشگاه اصیفهان   کارکنانیت اجتماعی شرکت و نوع دوستی وجود رابطه مثبت بین مسئول

 . گیرد یممورد تایید قرار 

 039/8بین دو متغیر فرضیه ششم تحقیق به مییزان   ی رابطهفرضیه ششم: ضریب تعیین برای 

-pار مثبت و معنادار دو متغیر است. همچنین با توجه به اینکیه مقید   ی رابطه ی کننده تاییدکه  باشد یم

value   ششم تحقییق مبنیی بیر     ی یهفرضاست  82/8و کمتر از  باشد یم  888/8برای دو متغیر برابر

در کارکنان دانشیگاه اصیفهان میورد تاییید قیرار       کارکنانوجود رابطه مثبت بین جوانمردی و وفاداری 

 . گیرد یم

 010/8بیه مییزان    بین دو متغیر فرضیه هفتم تحقیق ی رابطهفرضیه هفتم: ضریب تعیین برای 

-pمثبت و معنادار دو متغیر است. همچنین با توجه به اینکیه مقیدار    ی رابطه ی کننده تاییدکه  باشد یم

value   ششم تحقییق مبنیی بیر     ی یهفرضاست  82/8و کمتر از  باشد یم  888/8برای دو متغیر برابر

ن دانشگاه اصفهان مورد تاییید قیرار   در کارکنا کارکنانوجود رابطه مثبت بین ادب و نزاکت و وفاداری 

 . گیرد یم

 010/8بین دو متغیر فرضیه هشتم تحقیق به میزان  ی رابطهفرضیه هشتم: ضریب تعیین برای 

-pمثبت و معنادار دو متغیر است. همچنین با توجه به اینکیه مقیدار    ی رابطه ی کننده تاییدکه  باشد یم

value   هشتم تحقییق مبنیی بیر     ی یهفرضاست  82/8و کمتر از  اشدب یم  888/8برای دو متغیر برابر

در کارکنان دانشگاه اصفهان مورد تاییید قیرار    کارکنانوجود رابطه مثبت بین ادب و نزاکت و وفاداری 

 . گیرد یم
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 820/8بین دو متغیر فرضیه نهیم تحقییق بیه مییزان      ی رابطهفرضیه نهم: ضریب تعیین برای 

-pمثبت و معنادار دو متغیر است. همچنین با توجه به اینکیه مقیدار    ی رابطه ی کننده تاییدکه  باشد یم

value   نهیم تحقییق مبنیی بیر      ی یهفرضی است  82/8و کمتر از  باشد یم  880/8برای دو متغیر برابر

در کارکنان دانشگاه اصفهان مورد تاییید قیرار    کارکنانوجود رابطه مثبت بین وجدان کاری و وفاداری 

 . گیرد یم

 910/8بین دو متغیر فرضیه دهم تحقییق بیه مییزان     ی رابطهفرضیه دهم: ضریب تعیین برای 

-pمثبت و معنادار دو متغیر است. همچنین با توجه به اینکیه مقیدار    ی رابطه ی کننده تاییدکه  باشد یم

value   ی بیر  دهیم تحقییق مبنی    ی یهفرضاست  82/8و کمتر از  باشد یم  888/8برای دو متغیر برابر

در کارکنان دانشگاه اصیفهان میورد تاییید قیرار      کارکنانوجود رابطه مثبت بین نوع دوستی و وفاداری 

 . گیرد یم

 گیری  نتیجهبحث و 
با وفاداری کارکنان از طریق نقش  سازمان، یاجتماع یریپذ یتمسئولرابطه بین  یبررس به پژوهش ینا

کیه   دهید  یمی نتایج پژوهش نشان هان پرداخته است. تعدیلی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه اصف

مستقیم و مثبتی با پنج بعید رفتیار شیهروندی شیامل نیوع دوسیتی،        ی رابطهمسئولیت اجتماعی بنگاه 

جوانمردی، وجدان کاری، مشارکت سازمانی و آداب اجتماعی دارد و از طرفیی ابعیاد رفتیار شیهروندی     

صورت گرفته توسیط فوتیا    یها پژوهشنتایج حاصل با نتایج  مثبتی با وفاداری کارکنان دارند. ی رابطه

( هماهنیگ  0880( و سوانسیون و نیهیوف )  0889سیوان و مگنیان )  (، 0800(، باکورت و بیال ) 0809)

 ییدگاه د سیازمان از  یریپذ یتمسئول یتاهم یارتقا که داشت اظهار توان یم. با توجه به نتایج باشد یم

 .بیود  خواهید  میوثر  کارکنیان  یکار تعهد و سازمان روندانه کارکنانرفتار شه شدت یشافزا بر ،کارکنان

 ینب در سازمان از خوب یریتصو یجادا به ،باشند یم فعال یاجتماع یتمسئول یفایا در که ییها سازمان

 یشیتر ب یمیت ق پرداخیت  یبیرا  را آنیان  یترضیا  و یخشینود آن،  طبیع  بیه  و گردنید  یم یلنا یانمشتر

 یشافیزا  را یگراند به یشنهادپ و آن انتخاب و یتجار به عالمت ها آن ظرن و کنند یم جلب محصوالت،

  .دهند یم
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 پیشنهادها
مسئولیت اجتماعی بر روی وفاداری کارکنان مدیران سازمان باید توجه بیشیتری   یرتأثبا توجه به اثبات 

غنیی   یهیا  امیه برنماننید اجیرای    ییها برنامهنسبت به ذینفعان داخلی سازمان یعنی کارکنان از طریق 

کیردن مسییر پیشیرفت شیغلی، توجیه بیه        فیراهم آموزشی،  یها برنامهشغلی، بهبود  ی توسعهسازی و 

بازخورد به کارکنان، توجه به نیازهیای میادی و معنیوی کارکنیان،      ی ارائهو نظریات نوآورانه،  ها یدگاهد

حفظ حریم خصوصی کارکنان،  بهبود ارتباطات افقی و عمودی، احترام به کارکنان و عزت دادن به آنها،

خدمات بهتر به ارباب رجیوع، ایجیاد    ی ارائهجلوگیری از تبعیض نسبت به کارکنان، برخورد محترمانه و 

ارشد سازمان برای دفاع از حقوق مشتریان و ارباب رجوع، انجام تعهدات به موقع  ی ردهکردن پستی در 

توجیه بیه    ی ینیه زمبهبود مستمر در  ی مهرناو صحیح نسبت به ارباب رجوع، داشتن سیاستی خاص و ب

 مسائل اجتماعی داشته باشند.  

 یاجتمیاع  یریپیذ  یتمسیئول  یشافزا بر کارکنان یذهن یها مدل یرتأثعالوه بر این با توجه به 

 ییین تع یشپی  از مقررات و قواعد دادن قرار یجا به باشد یمالزم  که کرد یریگ یجهنت گونه ینا توان یم

 کارکنیان  مشیارکت  از قواعد، ینا وضع در دخالت آنها و کارکنان نظرات به توجه بدون و یسازمان شده

 نسیبت  مسئوالنه توجه یتاهم به یسازمان یگذار یاستس مرحله در یدبا سازمان یرانمد و کرداستفاده 

 یاجتمیاع  یتمسیئول  مختلف ابعاد. ببرند یپ محوله، یفوظا و یطمح جامعه، افراد ،کارکنان یسالمت به

 یها مدل ،تر مهم همه از و یتمأموربودن  شفاف ، کارکنان یمیت کار ، مشترک آرمان :همچون سازمان

بایید   ها سازمان یمال یتمسئولو  اخالق ،یطمح جامعه، قبال در یتمسئول یشافزا در امر کارکنان یذهن

 قیرار  میدیران  کیار  هباید سیرلوح  نیز ها سازمان در کار محیط بهداشت رعایت همواره مورد توجه باشد.

 و کارها در بودن شود. همچنین شفاف گفتارها و رفتارها تقویت و یکار روابط بر تقویت عالوه تا بگیرد

 توجیه  و دارنید  نییاز  احترام به مردم امروزه .شود یم مدیران به بیشتر اعتماد مردم، موجب مواجهه با در

 حقیوق  کیه  اسیت  یریمید  موفیق  مدیر .است یمدار یمشتر اصل تحقق موجب موضوع به این مدیر

 زمینه طریق این از تا دهد قرار توجه را مورد... و قومی و جنسی تبعیض عدم و نموده رعایت را کارکنان

 .شود فراهم سازمانی اجتماعی مسئولیت ارتقاء
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 منابع

تعهید سیازمانی بیا رفتیار      بررسی رابطه بیین  (.1326ابیلی، خدایار و حیات، علی اصغر و چوپانی، حیدر و اسمی، کرامت. )

 .94 – 22(، 42) 14، ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهدو . دتهران دانشگاهشهروندی سازمانی کارشناسان 

 ، تهران: نشر ظفر، چاپ اول.و حدود آن ها شرکتاجتماعی  های یتمسئول(. 1323امیدوار، علیرضا. )

 یرتیأث (. رفتار اخالقی و رفتار شهروندی سیازمانی:  1360ی اکبر. )بهاری فر، علی و جواهری کامل، علی و احمدی، سید عل

 .23-42(، 1) 1، مدیریت منابع انسانی یها پژوهشمجله اخالقی، عدالت و تعهد سازمانی.  یها ارزش

(. رابطیه رفتیار شیهروندی سیازمانی و تعهید سیازمانی در       1360. )جعفری، حمید و صادقی، احمد و خدایاری زرنق، رحیم

 .44 – 54(، 4) 3، پژوهشی علوم بهداشتی –فصلنامه علمی ستان شهید هاشمی نژاد تهران. بیمار

ترجمیه: سیید محمید اعرابیی و داود اییزدی،       مبانی میدیریت اسیتراتژی ،  (. 1324دیوید، هانگر جی و ویلن، توماس آل. )

 فرهنگی.   یها پژوهشتهران: دفتر 

 پیژوهش اجتمیاعی،   مسئولیت یارتقا در فرهنگی مدیران نقش بررسی(. 1322رویایی، رمضانعلی و مهردوست، حسین. )

 .43 – 56(، 3) 3 ،اجتماعی علوم نامه

 – 22(، 91، )9 نشریه حمیل و نقیل و توسیعه،   در قبال ذینفعان.  ها شرکتمسئولیت اجتماعی  (.1361شیرکوند، شهرام. )

20. 

 ییر متغ یلگریتعید  نقیش  یبررسی (. 1326قدم، معصومه. )مرتضوی، سعید و پورآزاد، ناصر و امیر رضوی، پگاه و صادقی م

 یهیا  شیرکت  مطالعیه:  میورد  نمونیه  ؛یسازمان تعهد و یاجتماع یتمسئول ینب رابطه بر یاجتماع یتمسئول یتاهم

-214 مشیهد،  یفردوسی  دانشیگاه  یانسیان  علیوم  و یاتادب دانشکده یاجتماع علوم مجلهمشهد.  شهر ییغذا یعصنا

163. 

 جامعیه . هیا  سازمان یاجتماع یتمسئول و یسازمان فرهنگ رابطه یبررس. (1326، وهاب. )یشجاع یلیخلمشبکی، اصغر و 
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