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 چکیده
ئولیت پذیری و مسئولیت اجتماعی که به مفاهیم تعهد، وظیفه و تعلق مس

افراد و گروه ها اشاره دارد، امروزه اهمیت بررسی آن درباره رفتار 

شهروندان و تربیت شهروندی مورد توجه محققان علوم اجتماعی هست. 

اصل مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از موضوعات تربیتی و اخالقی به 

رود که در عملکرد و روحیه افراد نقش تعیین کننده ای شمار می 

داردعوامل متعددی وجود دارد که در کنار هم می توانند ایجاد کننده 

رضایت شغلی در افراد باشد. چه بسا تنها نبود یک عامل از مجموع این 

عوامل می تواند از ایجاد رضایت در فرد بکاهد و یا حتی او را در زمره 

از شغل خود قرار دهد میزان درآمد، وجهه اجتماعی، امکان افراد ناراضی 

ارتقای شغلی نحوه مدیریت در محل کار، عدم تبعیض و میزان آگاهی فرد 

از شغل خود از مهمترین عوامل ایجاد رضایت شغلی در افراد است. تعهد 

سازمانی نوعی ارزیابی است از هماهنگی بین ارزشهای خود فرد با 

به سازمان. تعهد سازمانی مربوط به اشکالی از دلبستگی  اعتقاداتشان نسبت

دهه محققان مفهوم تعهد  3و وابستگی به سازمان می باشد. حدود 

سازمانی را با توجه به این اشکال معنا داده اند. اما هم اکنون دارای مفهوم 

پیچیده ای است و محققان رفتاری از آن به عنوان خالصه اموری که در 

جارب کاری است یاد می کنند و به طور معناداری رفتارهای ارتباط با ت

مناسب کار و سایر مقاصد رفتاری را پیش بینی می کند در این مقاله به 

بررسی اداراک مسئولیت پذیری اجتماعی و تاثیر آن بررضایت شغلی و 

 تعهد سازمانی خواهیم پرداخت.

 :های کلیدیواژه

 سازمانی مسئولیت پذیری اجتماعی،رضایت شغلی،تعهد 

 

Abstract: 
Responsibility and social responsibility, which refers 

to the concepts of commitment, duty and belonging of 

individuals and groups, today the importance of 

studying the behavior of citizens and citizenship 

education is considered by social scientists. The 

principle of social responsibility is considered as one 

of the educational and moral issues that plays a 

decisive role in the performance and morale of 

individuals. There are several factors that together can 

create job satisfaction in individuals. Perhaps the 

absence of one of these factors alone can reduce a 

person's satisfaction or even make him / her 

dissatisfied with his / her job. Awareness of one's job 

is one of the most important factors in creating job 

satisfaction in people. Organizational commitment is a 

kind of assessment of the harmony between one's own 

values and their beliefs about the organization. 

Organizational commitment is related to some form of 

attachment and dependence on the organization. For 

nearly three decades, researchers have interpreted the 

concept of organizational commitment in terms of 

these forms. But now it has a complex meaning and 

behavioral researchers refer to it as a summary of 

things related to work experiences and significantly 

predict appropriate work behaviors and other 

behavioral goals. In this article, we examine the 

perception of responsibility We will address social 

acceptability and its impact on job satisfaction and 

organizational commitment. 
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  بررسی ادراک مسئولیت پذیری اجتماعی و تأثیر آن بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی مهدی زاده رستم و همکاران:

 مقدمه

 

در همین راستا مسئولیت اجتماعی را برابر با بسط مهارت های اجتماعی افراد در درون یک اجتماع بزرگ می دانند که باعث می گردد 
ند. در واقع می توان گفت که در مسئولیت پذیری اجتماعی به نوعی افراد به عنوان اعضای این اجتماع رفتاری مسئول و فعال داشته باش

بر اهمیت و لزوم داشتن وجدان جمعی و احساس مسئولیت به جامعه و افراد آن درباره حل مسائل و مشکالت جامعه تأکید می شود. 
ای مختلف سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، معموال رفتار و عملکرد افراد در جامعه به عنوان یک نظام اجتماعی، در ابعاد و موقعیت ه

فرهنگی و اجتماعی قابل تعریف و بررسی است. برای مثال در بعد سیاسی، مسئولیت پذیری یک شهروند را می توان در قالب مشارکت 
مطرح  سیاسی، آگاهی سیاسی و نظایر آن دانست. در عرصه اقتصادی، صرفه جویی را می توان به عنوان یک وظیفه مهم شهروندی

نمود، در عرصه فرهنگی و اجتماعی، احترام به حقوق دیگران و رعایت قوانین، توجه به آداب ورسوم و سنت های جامعه از مصادیق بارز 
 و قانونی، سیاسی، مدیریت مختلف متون در .آن هست، و نهایتا در عرصه زیست محیطی، تعدیل رفتار آسیب زای محیط زیست است

 به این سارفید و دهد. تانگ می قرار تأثیر تحت را مردم رفتار و ها، نگرش رویه که مطلوبیت شود می اشاره نکته این به حسابداری

 عملکردشان براساس و دهند انجام منصفانه مطلوب و صورت به کارکنان قبال در را خود وظایف مدیران اگر که کنند می اشاره نکته

خواهند  عملکرد ارزیابی های رویه مطلوبیت به مثبتی نظر کارکنان گاه شخصی(، آن گرفتن نظرات نظر در کنند )بدون تشویق را آنها
در سطوح باالی تعهد می توان گفت پی  شود. می آنان پذیری مسئولیت و سازمانی شغلی، تعهد رضایت باعث موضوع این که داشت

سرعت در شغل خود پیشرفت کنند و میزان تولید را افزایش دهند اما آمدهای منفی آن از نتایج مثبت بیشتر نیست. افراد ممکن است به 
آنها مجبور به تحمل محدودیتهایی در زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی هستند. در چنین شرایطی سازمان ممکن است به هیچ وجه 

هد و بار خود را بر دوش افراد متعصب برای افراد رضایتبخش نباشد. بنابراین ممکن است سازمان انعطاف پذیری خود را از دست بد
تحمیل کند و به انواع رفتارهای غیرقانونی و غیراخالقی دست بزند. به طور  خالصه به نظر می رسد رابطه خطی بین تعهد و نتایج 

ازهای افراد و معکوس با یک نقطه اوج در وسط منحنی این رابطه را بهتر نشان دهد و نی uمطلوب وجود نداشته باشد بلکه یک منحنی 
 انتظارات سازمانی در سطح متوسط تعهد تعادل دارد

 مفهوم مسئولیت  -
تعریف لغوی مسئولیت در فرهنگ دهخدا این گونه ذکرشده است: مسئولیت به معنای موظف بودن و یا متعهد بوودن بوه انجوام اموری 

 (.1331است )دهخدا، 
بیان می کند مسئولیت یعنی مراقب خود و دیگران بودن، انجام تعهدات و وظایف، کاهش درد و رنج عموومی و سواختن دنیوایی  1لیکونا

این گونه است: رویه انجام وظایف فرد وزندگی کردن با نتایج برآمده از تصمیم ها و اشوتباهاتش.  ۲بهتر. مسئولیت از منظر بولین و ریان
( مسئولیت را این طور تعریف می کند: انجام آنچه از فرد انتظار می رود. یعنی پاسوخگو بوودن فورد در ۲113ائتالف بررسی شخصیت )

 (.۲111 ،3قبال آنچه انجام می دهد و پذیرش نتایج حاصل )اسچسلر

 ابعاد مسئولیت سازمانی و جایگاه مسئولیت اجتماعی 

 0مسئولیت اقتصادی

ها، بعد اقتصادی است که در آن فعالیت ها و اقدامات اقتصادی مدنظر قرار می گیرد. بوه عبوارت دیگور، نخستین بعد مسئولیت سازمان 
 مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است. در حقیقت اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرار می گیرد.

  5مسئولیت قانونی
)حقوقی( است و سازمان ها ملزم می شوند که در چارچوب قانون و مقررات عموومی عمول  دومین بعد مسئولیت سازمان ها، بعد قانونی

کنند. جامعه این قوانین را تعیین می کند و کلیه شهروندان و سازمان ها، موظف هستند به این مقررات به عنوان یوک ارزش اجتمواعی 
 نیز می گویند. «التزام اجتماعی»احترام بگذارند. بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را 
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  1مسئولیت اجتماعی
سومین بعد مسئولیت سازمان ها، بعد اجتماعی است که مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهوت حفوو و کموک بوه 

 جامعه با نگرش همه جانبه و رعایت حفو وحدت و مصالح عمومی کشور، انجام دهد.

   ۲مسئولیت اخالقی
مان ها، بعد اخالقی است. از سازمان ها انتظار می رود که همچون سایر اعضای جامعه به ارزش ها، هنجارها چهارمین بعد مسئولیت ساز

و اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئون اخالقی را در کارها و فعالیت های خود موردتوجه قرار دهند. بعد اخالقوی مسوئولیت 
 (.۲113د )استادان دانشگاه مدیریت دانشگاه لتبریج، می گوین« پاسخگویی اجتماعی»اجتماعی را 

 مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها
برای مسئولیت اجتماعی ارائه می کند، به این نحو است: تحقق موفقیت تجاری از طریق احتورام بوه  3تعریفی که مؤسسه ی کسب وکار

 (۲110ارزش های اخالقی، مردم، جامعه و محیط زیست )
اقداماتی برای بهبود رفاه جامعوه، فراتور از منوافع شورکت و الزاموات »( مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف نموده است: ۲110) 0ویلیامز
 «.قانونی

مسئولیت اجتماعی سازمان ها عامل اساسی بقای هر سازمانی است. با توجه به این که همه سازمان ها ارتباط هوایی بوا جامعوه دارنود، 
از اندازه یا بخش سازمان، به موضوع اجتناب ناپذیری تبدیل شده است. با ایون وصوف، ازآنجوا کوه ایون  مسئولیت اجتماعی صرف نظر

موضوع برای بسیاری از سازمان ها قلمرو ناشناخته ای است، آن ها لزوماً برای مقابله با چالش های پیش رو بوه خووبی مجهوز نیسوتند 
 (.1315)امامی، 

تلفی دارد و برای همه افراد یکسان نیسوت. بعضوی از آن معنوی تعهود یوا مسوئولیت قوانونی را مسئولیت اجتماعی شرکت ها معانی مخ
برداشت می کنند، و برخی دیگر آن را به معنی رفتار مسئوالنه اجتماعی برحسب رعایت مسائل اخالقی می داننود. بورای برخوی دیگور 

است، بعضی نیز آن را به معنی آگاهی اجتماعی موی پندارنود،  معنی آن مسئول بودن و یا معادل هدایای صدقه ای و کمک های خیریه
بسیاری از آنانی که مشتاقانه این مفهوم را پذیرفته اند، آن را به معنی مشروعیت و مقبولیت می دانند و تعداد کمی هوم آن را بوه مثابوه 

، بازرگانان، صنعتگران و نوه شوهروندان موی نوعی وظیفه محول شده برای اعمال ضوابط رفتاری عالی تر بر روی بنگاه های اقتصادی
 (.۲113 ،5پندارند )واالس

 مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان 
، دیووی،، 1111شامل حسابرسی، ممیزی و گزارش دهی در خصوص مسوائل اخالقوی و اجتمواعی اسوت. در سوال  CSRبطور کلی 

اقدامات سازمان ها توصیف کرد که به دالیلی فراسوی منافع مستقیم اقتصوادی یوا مسئولیت اجتماعی را به عنوان آن نوع تصمیمات و 
 کمیته توسعه اقتصادی در تعریفی مشابه، مسئولیت اجتماعی سازمان را به صورت زیر تشریح نمود: 1131فنی اتخاذ می شوند. در سال 

رق گونواگون در حوال تغییور اسوت. کسوب و کوار بایود امروزه روشن است که مفهوم تعامل بین جامعه و تجارت و کسب و کار به ط»
مسئولیت های گسترده تری را در خصوص جامعه نسبت به قبل بپذیرد و بایستی محدوده گسترده تری از ارزش هوای انسوانی را موورد 

سو، افرادی مانند به طورگسترده ای در متون سازمان و مدیریت مورد بحث قرار گرفته است. از یک   CSRموضوع «. نظر داشته باشد
تنهوا یوک و فقوط یوک »میلتون فریدمن، اعتقاد داشتند که سازمان ها باید فعالیت های خود را به فعالیت های سودآور محدود نماینود: 

 «.مسئولیت اجتماعی برای سازمان ها وجود دارد: استفاده از منابع جامعه و اقداماتی در جهت افزایش سود

 فریدمن مسئولیت اجتماعی از دیدگاه
مسئولیت اجتماعی یک دکترین کامالً مخرب است. روندهای اندکی می توانند این گونه باعث تحلیل رفتن مبوانی جامعوه آزاد شووند. »

بدین طریق که سازمان ها به بهانه مسئولیت اجتماعی، به جای توجه به ذینفعان خود صرفاً مبوادرت بوه ایجواد یوک سوری واحودهای 
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  بررسی ادراک مسئولیت پذیری اجتماعی و تأثیر آن بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی مهدی زاده رستم و همکاران:

 (.۲111؛ نقل از الرا، 111۲)فریدمن، « سازمانی می نمایند
از نظر فریدمن تنها مسئولیت اجتماعی سازمان ایجاد سود است. هر چیز دیگری فراتر از این کار باعث انحراف از وظیفه می شود؛ یوک 

قد بودند کوه منوابع موجوود تعبیر بیمارگونه که نهایتاً ثباث اقتصادی و جامعه را از بین می برد. از سوی دیگر، افرادی مانند فردریک معت
باید در جهت اهداف وسیع اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند، نه صرفاً برای منافع افراد خاص و شورکت هوای خصوصوی. همچنوین در 

، فریمن و لدکا دالیل مختلفی را در خصوص این که چرا اغلب مفهوم مسئولیت اجتماعی مورد توجه قرار نموی گیورد، ارائوه 1111سال 
موجب مشخص شدن بی لیاقتی مدیران می شود؛ زیرا موجب می گوردد کوه مودیران در  CSRودند. یکی از آن دالیل این بود که نم

 (.۲111حوزه ای فراسوی تخصص خود وارد شوند؛ یعنی حوزه التیام دردهای جامعه )الرا، 

 مسئولیت پذیری اجتماعی 
بخش تربیت آدمی است که اثرات آن را به گونه ای هموه جانبوه موی تووان در  مسئولیت پذیری اجتماعی از مهم ترین و هدفمند ترین

( مسئولیت ۲113و همکاران ) 1زندگی انسان ها و در ابعاد مختلف فکری، اجتماعی، مذهبی، هنری و اخالقی آن ها مشاهده کرد. مرگلر
بااراده برای در نظر گرفتن خود به عنووان مسوئول انتخواب هوایی کوه پذیری را توانایی نظم دادن به تفکرات، احساسات و رفتار همراه 

 (.۲113انجام می دهند و پیامدهای فردی و اجتماعی آن ها تعریف کرده اند )مرگلر، 
امروزه تنها سازمان هایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخوردارند که محور اصلی فعالیت خود را تأمین خواست های مشوتریان و 

رضای نیازهای آنان قرار داده اند و هم چنین در بین زمینه های مسئولیت اجتماعی سوازمان نسوبت بوه جامعوه مسوئولیت نسوبت بوه ا
مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار است، اساسأ سازمان بر اساس یک خواسته اجتماعی به وجود می آید یا به تعبیر دیگر شکل گیوری 

می باشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگر سازمان به درستی به این مسوئولیت اجتمواعی خوود  سازمان به خاطر وجود مشتریانش
عمل ننماید اوأل مشتریان خود را ازدست داده، ثانیاً باعث آن می شود که دولت از طریق قوانین و مقررات و مجازات مختلف شورکت را 

 (.۲113، ۲مجبور به انجام این مهم کند )محرم زاده و اکبری
واقع این امر این است که مسئولیت پذیری اجتماعی با ایجاد ح، تعلق و وفاداری نسبت به جامعه و ارزش های جمعی باعث می شوود 
که افراد به دلیل وابستگی شان به جامعه، آمادگی ایثار و فداکاری برای جامعه را پیودا نماینود. اندیشومندان علووم اجتمواعی و مودیران 

ه بر لزوم آگاهی اجتماعی و تعهد افراد جامعه و عمل به مسئولیت اجتماعی به منظور سرعت بخشیدن به کارها و کاستن از اجرایی امروز
هزینه ها تأکید می ورزند. اهمیت مسئولیت پذیری تنها در گستره اجتماعی آن خالصه نمی شود، بلکه بسویاری از روان شناسوان آن را 

 یت پذیری اجتماعی به زندگی خود فرد معنا و مفهومی تازه می بخشد.برای فرد الزم می دانند. مسئول
انسان با توفیق یافتن در پذیرش و انجام مسئولیت ها و تکالیف فردی و اجتماعی به زندگی خویش معنا می بخشد. بر این اسواس موی 

جر بوه داشوتن شخصویتی مسوئول و دارای توان گفت، مسئولیت پذیری اجتماعی نزد افراد، از یک سو دارای اهمیت فردی است که من
هدف در زندگی می گردد و از سوی دیگر در سطح اجتماعی پویایی جامعه را در سایه نظم و ثبوات ممکون موی سوازد. سوازمان هوا از 

مشوتریان مسئولیت پذیری اجتماعی برای توسعه مزایای رقابتی و ایجاد روابط با سهام دارانشان استفاده می کنند. طبق یک بررسوی در 
درصد مشتریان زمان خرید محصول یا خدماتشان، تعهد شرکت به مسئولیت اجتماعی را در نظر می گیرند. به  31اروپایی کشف شد که 

طور مشابه در تحقیقی دیگردرباره مدیران صندوق های اروپایی، تحلیل گران مالی و کارکنان مربوط به بخش سرمایه گذاری نشان داده 
روشن در اداره ریسک اجتماعی و محیطی بهتر عمل موی کنود  CSRفکر می کنند که یک شرکت با یک سیاست  در صد 1۲شد که 

 (.۲11۲، 3)باسو و مولر

 مفهوم مسئولیت پذیری 
در زمینه اخالقیات کار، بیش تر تالش ها بر تمایز بین انواع مسئولیت پذیری نهاده شده است. بدین منظور بایستی در خصوص مفهووم 

لیت پذیری نگرش روشنی ایجاد شود. مسئولیت پذیری اغلب به نوعی ارتبواط بوین افوراد و محویط آن هوا اشواره دارد. در حووزه مسئو
ارتباطات بین افراد و سازمان ها، مسئولیت پذیری به پاسخ گویی داللت دارد؛ پاسخی که چیزی بیش از فرافکنی است، مثالً پاسخ هایی 

؛ چیزی بیش از توجیه کار نیست. در مسوئولیت «عوامل بازار هیچ انتخابی را برای ما باقی نمی گذارند»ا ی« این روش کار ماست»مانند 
پذیری، نگرش فرد نسبت به اقداماتی که انجام می دهد، نیز بخشی از پاسخ او را می سازد و این پاسخ ممکن است موورد سووال واقوع 

                                                                                                                                                    
1 Mergler 
2 Moharramzade & Akbari 
3 Basu & Mueller 



  1011دی-، آذر5، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 

ادعا موی کنود کوه  1اس مقاصد و انگیزه های اقدامات و فعالیت ها ارائه گردد. باونزشود. اقدام مسئوالنه مستلزم پاسخی است که بر اس
برای پاسخنگو بودن باید فرصت مسئوالنه عمل کردن وجود داشته باشد. آزادی برای مسئوالنه عمل کردن یک پویش شورط کلوی در 

از جمله تمایل به اقدام، توانوایی پویش بینوی و خصوص مسئولیت پذیری است. این پیش شرط کلی را می توان به جنبه های مختلفی 
 (.۲115، ۲دوراندیشی، امکان اقدام کردن و وجود مهارت های یک ارزیابی آگاهانه تقسیم کرد )فیشر و نیجهوف

 سطوح مسئولیت پذیری  
ف، کارکنان و مدیران یک در بحث اخالقیات کار، سوالی وجود دارد در خصوص ماهیت افرادی که باید مسئولیت پذیر باشند. از یک طر

سازمان مسئول انجام دادن کارها هستند و از سویی دیگر، عالوه بر این افراد، باید مسوئولیت پوذیری در سوطح جمعوی را از مسوئولیت 
پذیری در سطح فردی متمایز نمود. در این خصوص نیز باید سطوح مختلفی را در نظر داشت از جمله یک گروه، یوک واحود سوازمانی، 

 واحد تجاری یا یک سازمان به طور کل. شکل زیر این سطوح را نشان می دهد:یک 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (1931.سطوح مسئولیت پذیری)روشن و حسن زاده،1شکل 

یک سازمان در ادبیات مربوط به مسئولیت پذیری سازمانی، توجه زیادی به این مساله شده است که آیا یک واحد انتزاعی و مجرد، مانند 
می تواند مسئولیت پذیر باشد؟ به عبارت دیگر آیا می توان مسئولیت پذیری را به یک واحد انتزاعی مثل یک سازمان نسبت داد؟ نقطوه 
آغاز این بحث آن است که در واقع یک سازمان هیچ گونه احساسی و یا هیچ گونه آگاهی و اختیاری ندارد و به خودی خود نموی توانود 

ید و ارزش ها را درک و مورد سنجش قرار دهد. بر این مبناست که ورهان بحث می کند که عمل سازمان ها صرفاً مفهوومی فعالیت نما
ثانویه و فرعی و ضمنی دارد. در سازمان ها عامالن اصلی انسان ها هستند که در جهت مقاصد سوازمان فعالیوت موی کننود. لوذا علول 

از این دیدگاه، اقدامات سازمانی ثانویه و فرعی تلقی می شوند؛ زیرا از طریوق فرموان هوا، فعالیت ها توسط سازمان مشخش می شوند. 
اهداف و جهت گیری های سازمان مشروعیت می یابند. در مقابل، فرنچ با استفاده از منطقی مشابه، بر اهمیت سواختار رسومی تصومیم 

زمانی تأکید می کنند. بنابراین، یک سازمان دارای تمایالت خاص خود، گیری و قواعد شناخته شده تاکید می کند. این قواعد بر منافع سا
سوای تمایالت کارکنان می باشد. لذا توانایی یک جمع برای رفتار مسئوالنه، به ماهیت توانایی یک فرد انسانی بستگی دارد )النتووس، 

۲111.) 
نگیختن رفتار مسئوالنه شود و یا از آن ممانعوت بوه عمول درست همانند تمایالت فردی، تمایالت یک سازمان هم می تواند موجب برا

آورد. هر چند تفاوت مهمی بین فعالیت های فردی و فعالیت های جمعی وجود دارد. زمانی که یک فرد عملی را انجوام موی دهود، موی 
لب چندان صادق نیست. زمانی تواند تصمیم بنیرد که مسئوالنه عمل بکند یا غیر مسئوالنه. اما در خصوص فعالیت های جمعی، این مط

که افراد با هم کار می کنند ممکن است به رغم این که تمامی افراد کار و وظایف مورد نظر را انجام می دهند، نتیجوه مطلووب حاصول 
وف، نگردد. در فعالیت های جمعی، این پیش شرط که فعالیت ها هم جهت با تمایالت افراد است، چندان اعتبوار نودارد )فیشور و نیجهو

(. در عوض، مدیریت سازمان مسئولیت دارد فرایندها را به نحوی سازماندهی نماید که تک تک کارکنان بتوانند فراسوی اقودامات ۲115
 خویش را ببینند و در نتیجه بتوانند از بروز اقدام غیرمسئوالنه جلوگیری نمایند.

                                                                                                                                                    
1 Bonz 

2 Fisher & Nijhof 



  بررسی ادراک مسئولیت پذیری اجتماعی و تأثیر آن بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی مهدی زاده رستم و همکاران:

 انواع و دسته های مسئولیت پذیری 
مسئولیت، تمایز دیگری نیز در خصوص دسته ها و انواع مسئولیت پذیری وجود دارد. اولین دسته مربوط بوه عالوه بر تمایز بین عامالن 

حمایت از منافع سازمان می باشد. پ، از این که سازمان برای مدتی به وجود آمد، افراد زیادی به خاطر درآمدهایشوان، قراردادهایشوان، 
ان به آن وابسته می شوند. این مساله به ایجاد مسئولیت سوازمانی منجور موی شوود. محصول سازمان و حتی به خاطر معنای زندگی ش

کارکنان مجبور می شوند که برای ادامه کار سازمان برای کسب سود، برای ایجاد نامی خوب از سازمان، و یا دستیابی به گواهینامه های 
ISO  گاهانه، مسئولیتی ایجاد می گردد که از آن به مسئولیت سازمانی یاد سخت بکوشند. بنابراین، برای کارکنان سازمان آگاهانه یا ناآ

می شود. دسته دوم مسئولیت پذیری، به این نکته اشاره دارد که از همه کارکنان انتظار می رود به بهترین نحو از مهوارت هوا و تجربوه 
یت هوای حرفوه ای نوام دارد. بسویاری از تصومیمات کوه خود استفاده نموده، استانداردهای حرفه ای را رعایت نمایند. این دسته، مسئول

توسط حرفه ای ها اتخاذ می شود، اثراتی بر جامعه بر جای می گذارد و چون در ثبات، پیشرفت و پایوداری جامعوه سوهیم اسوت، از آن 
« مسئولیت ارتباطی»به یاد می شود، مانند مشارکت در اشتغال زایی و حفو محیط زیست. دسته آخر « مسئولیت اجتماعی»تحت عنوان 

اشاره دارد که بر مبنای رضایت روحی کارکنان، مشتریان و ذینفعان سازمان است. در این نووع مسوئولیت، مودیران و کارکنوان سوازمان 
کل سعی می کنند به بهترین نحو با مشتریان و ذینفعان سازمان ارتباط برقرار نمایند. برای مثال، پزشکی که سعی می کند به بهترین ش

 (.۲111ممکن با بیمارش ارتباط برقرار نماید و استرس او را کاهش دهد، مسئولیت ارتباطی را مورد نظر قرار داده است )کیم، 
 
 
 
 
 
 
 

 (1931.انواع مسئولیت پذیری)جمشیدیان،1شکل 

 ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی 

 بعد شناختی مسئولیت پذیری اجتماعی 
دی به نحوه و چگونگی آگاهی فرد از دنیای پیرامونش مرتبط می شود. این امر به رشد دامنه اطالعات و مسئولیت پذیری اجتماعی تا ح

آگاهی های فرد از انواع مسئولیت های اجتماعی و اعتالی مهارت های عقالنی تحلیل و تفکر پیرامون ایون مسوئولیت هوا توجوه دارد. 
ر حقیقت مطلع ساختن افراد از ماهیت جامعوه و ضورورت توالش افوراد بورای رشد آگاهی و معرفت نسبت به مسئولیت های اجتماعی د

انجام وظایف و رسالت های اجتماعی خویش هست و بی توجهی به رشد آگاهی ها و عدم ایجاد معرفت الزم نسبت به انواع مسوئولیت 
همین رابطه پایین بودن سوطح دانوش و های اجتماعی به معنای عدم شکل گیری اولین مبنای ایفای مسئولیت های اجتماعی است در 

آگاهی شهروندی و مهارت های استدالل در بین ملت ها، یکی از عوامل تأثیرگذار بر سطح پایین تعهدات و مسئولیت های اجتماعی آن 
 (.1310هاست )یوسف زاده، 

 بعد عاطفی مسئولیت پذیری اجتماعی 
زه، نگرش و عواطف مثبت نسبت به انواع مسئولیت هوای اجتمواعی اسوت، بوه دومین بعد اساسی مسئولیت پذیری اجتماعی، ایجاد انگی

طوری که فرد نسبت به پذیرش انواع مسئولیت های اجتماعی و ایفای فعاالنه آن ها در صحنه جامعه برانگیخته می شود. شکل گیوری 
قدام به رفتارهای مسئوالنه هستند. کموا ایون عواطفی چون خشنودی، عالقه مندی، اشتیاق و شادابی از جمله عواطف مثبت و مؤثر در ا

که عواطفی چون تشویق، پریشانی، خشم، طغیان، نفرت، انزجار، تحقیر، ترس، وحشت، خجلت و تقصیر از جمله عواطف منفی تأثیرگذار 
 (.۲11۲بر هررفتار اجتماعی و از جمله مسئولیت پذیری اجتماعی است )نجاتی، 

 اجتماعی بعد عملکردی مسئولیت پذیری 
سومین بعد قابل توجه در آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی، بعد عملکردی است. ارائه آگاهی هوا و مهوارت هوای عقالنوی الزم بورای 
درک انواع مسئولیت های اجتماعی و عواطف مثبت شکل گرفته پیرامون انواع مسئولیت های اجتماعی، بعد عملکردی رشود مسوئولیت 

می دهد. درواقع عدم کسب ابعاد سه گانه مسئولیت پذیری موجب خواهد شد که افراد قدرت ایفای مطلووب  پذیری اجتماعی را تشکیل
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مسئولیت های اجتماعی ر ا کسب نکنند. برخی از مهارت هایی که می توانند در سایه مشارکت دانش آموز در فرصت های مذکور رشود 
می باشند. چرا که یکی از ارکان اساسی جامعه مردم ساالر، مسئولیت پذیری  یابند شامل: همکاری، همراهی، کمک و احترام به سایرین

اجتماعی آحاد مردم است که باید از طریق برنامه های درسی و فرصت های عملی، فراگیران را به انسان هایی فعال و نه منفعت طلوب 
در حقیقت، خلق فرصت ها و زمینوه هوای مشوارکتی موجوب یا خودمدار تبدیل نمود تا بتوانند به ایفای نقش دموکراتیک خود بپردازند. 

شکل گیری احساس پیوستگی، نیاز تعلق و اتکای متقابل اعضوای جامعوه در راه رسویدن بوه اهوداف و مقاصود مشوترک خواهود شود 
 (.1315)جمشیدیان، 

 مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها
می داند، به کاملترین و عامه فهوم تورین وجوه در نوشوتاری از ادوارد  استداللی که مسئولیت اجتماعی را نوعی سرمایه گذاری بی خطر

نمایان شد. او در مقاله ای با عنوان، مسئولیت اجتماعی سازمان ها و سورمایه گوذاران، ایون فرضویه را  1بومن، استاد دانشگاه ام آی تی
 ازاری سهام آن تاثیر می گذارد.در قیمت ب "دست نامرئی تازه ای"پیش کشید که رفتار اجتماعی هر شرکت به سان 

مسئولیت اجتماعی سازمان ها به وظیفه اشرافی مدیران یا قوانین دولتی "حمله کرد. نخست این که،  "افسانه"بومن در این مقاله به دو 
ت سازمان ها ناچار و دیگر این که مسئولیت اجتماعی سازمان ها در تضاد بنیادی با منافع سرمایه گذاران است. گاهی اوقا "وابسته است

می شوند هزینه ی رفتارشان را که به لحاظ اجتماعی نامسئوالنه دریافت شده است به طور مستقیم بپردازنود؛ بوومن موورد مربووط بوه 
شرکتی هلندی را نقل کرده است که اتحادیه های سراسر اروپا به دلیل اثرهای مختل کننده ی محلی تعطیل کوردن یکوی از کارخانوه 

 آن برخورد کردند.هایش با 
در پشتیبانی از این دیدگاه، بومن چنین استدالل کرده است که بسیاری از سرمایه گذاران در بنگاه ها سازمان های بی بهره از احسواس 

یوز مسئولیت اجتماعی را سرمایه گذارانی می شناسد که بیشتر در معرض مخاطره اند؛ کلیساها، دانشگاه ها و نهادهای همانند آن هوا و ن
نیز با توجه نشان دادن به رفتار اجتماعی شرکتی، در بازار سهام سازمان هایشان تاثیر موی  "پاکیزه"سازمان های تعاونی سرمایه گذاری 

گذارند. بومن و هیر دریافتند که سازمان هایی که نوشتارهایی درباره مسئولیت اجتمواعی در آنهوا منتشور شوده بوود برتوری عملکوردی 
سازمان هایی داشتند که چنین نوشتارهایی نداشتند و سازمان هایی که هیچ گاه سخنی از مسئولیت اجتماعی به میان  چشمگیر نسبت به

نیاورده بودند ضعیف ترین عملکرد را نشان داده بودند. نتیجه این که مسئولیت اجتماعی سودمند است؛ اما نه چندان نتیجه گیری دیگور 
میانگین به راستی "دا بمانید و نه بیش از حد انتظار در رابطه با آنها کار کنید. به گفته خود بومن و هیر شاید دقیق تر باشد؛ نه از مردم ج

 ."گرانبهاست

 تعاریف مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها
 ست.مسئولیت اجتماعی شرکت، تعهد مدیریت به اعمال، حمایت و بهبود هم رفاه جامعه در کل و هم منافع سازمان ها ا ۲دیوی،

مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر این مفهوم است که شرکت ها دارای تعهد به گروه های جامعه غیور از سوهامداران هسوتند کوه  3جونز
 فراتر از قانون و قراردادها است.

ی شوان کمیسیون اروپا مسئولیت اجتماعی شرکت روشی است داوطلبانه که شرکت ها هدایت و بهبود بخشند و اثراث اجتماعی و محیط
 را برای ایجاد ارزش هم برای سهامداران و هم ذینفعان شان.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تعهد به بهبود جامعه از طریق خوب بودن بوا رویوه هوای کسوب و کوار درسوت و مشوارکت  0کاتلر و لی
 (.1311کنندگان در منافع شرکت )بنی طاها، 

 تکامل و نسل های مسئولیت اجتماعی شرکت ها
در ادبیات آکادمیک مورد بحوث بووده و ایون مفهووم اموروزه بوه طوور وسویعی در تحقیقوات  1151یت اجتماعی شرکتها، از دهه مسئول

فلسوفی  -حسابداری و مدیریت مورد توجه می باشد. با مروری بر روند تکامل مفاهیم آن واضح است که یک جنبش از نگرش اخالقوی
ه طور خاص در یک دهه اخیر، مبانی اخالقی در تصمیمات مدیریتی رشد یافته و پایه های به یک نگرش مدیریتی تمرکز یافته است و ب
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  بررسی ادراک مسئولیت پذیری اجتماعی و تأثیر آن بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی مهدی زاده رستم و همکاران:

هنجاری را برای مسئولیت اجتماعی شرکت ها فراهم کرده است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها به طور قابل مالحظه ای از ظهور اولیوه 
هوم از رویه های ناهماهنگ و داوطلبانه بوه یوک تعهود واضوح و تا کنون تکامل یافته است و در طول این دوره، این مف 51آن در دهه 

صریح در پاسخ به فشارهای ذینفعان توسعه یافته و به تدریج به یک تعهد مستمر آنی تبدیل شده است. تاریخچه ایون مفهووم بوه پونج 
 (:۲113دهه گذشته برمی گردد. )لی، 

 ادراک مسئولیت پذیری اجتماعی 
اجتماعی این اصل کلیدی وجود دارد که شرکت ها به تناسب آثاری که فعالیت هایشان بر مصرف کننودگان، در مفهوم مسئولیت پذیری 

کارکنان، سهام داران و به طور کل جامعه و محویط موی گوذارد، برخی اقدامات مسئوالنه را به صورت داوطلبانه انجام می دهند. از آنجا 
دارند، باید فعالیت های خود را به گونه ای انجام دهنود کوه آثوار مثبوت آن بوه حوداکثر  که شرکتها تأثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی

برسد و اثرهای منفی تا حداقل کاهش یابد، به عنوان تأثیرگذارترین عضوو جامعوه نگوران نیازها و خواسته های درازمدت جامعه باشند و 
ت اجتماعی تدابیر و رفتارهای تجاری در حوزه های کارگری، مصرف کننوده در جهت رفع معضالت آن بکوشوند. بودین ترتیوب مسئولی

ها، محیط زیسوت، حقوق بشر، ضوابط رفتاری و اخالقی و اطاعت پذیری، فعالیت های اجتماعی و خیرخواهی شورکت را دربرمی گیورد 
جموعه ای از تعهدهایی است که سازمان بایود ( مسئولیت اجتمواعی م111۲(. از نظر بارنی و گریفن )1313)صالحی امیری و همکاران، 

در جهت حفو، مراقبت و کمک به جامعوه ای کوه در آن فعالیت می کند، انجام دهد. در گسترة این وظیفه، عمومواً اقوداماتی همچوون 
ختن بووه فعالیوت آلووده نکوردن محویط زیست، تبعیض قائل نشدن در استخدام و ایجاد محیط سوالم کواری بورای کارکنووان، نپووردا

های غیراخالقی، ارائة محصوالت، کیفیت و مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه و فرهنگوی قرار می گیرد. با توجه به توضیحات بیان 
( بوه تعهودی ۲111شده، مسئولیت اجتماعی نوعی تعهد عملی است که شورکت در برابر ذی نفعان خود دارد. این واژه از نظور آگواتیلو )

اطالق می شود که بر اساس آن شرکت از نظر اقتصادی و محیطی، رفتاری مسئوالنه دارد و عووالوه بوور موودنظر قووراردادن  اخالقی
منافع تمام گروه های ذی نفع و عینیت بخشیدن به این امر در اسوتراتژی هوای شورکت بوا تبعیوت از قووانین و مقوررات بورای افوراد، 

می شود. بایود در نظور داشوت کوه مسئولیت پذیری اجتماعی مقولوه ای فراتور از انجوام اقودامات  محیط و اجتماع، ارزش خاصی قائل
( اشاره کرده اسوت، بووه ۲111انسان دوستانة مقطعی در رابطه با کارکنوان شرکت و محیط زیست است. این مفهوم آن گونه که هیج )

نان، محویط زیسوت و سوایر ذی نفعوان بوه صوورت داوطلبانوه )نوه صورفاً مجموعوه اقداماتی بازمی گردد که شرکت در ارتباط با کارک
( در 1111برای کسب حداقل سطح مقبولیت مسوئولیت پوذیری اجتمواعی(، مونظم و موؤثر انجوام موی دهود.کیلکووولن و کوییسووترا )

ن و الزامات قانونی موجود در منطقوة فعالیوت تشوریح ایون مفهووم معتقدنود، حوداقل سوطح مسئولیت پذیری اجتماعی هر شرکت، قانو
شورکت در رابطه با مسئولیت های اجتماعی است. در واقع مسئولیت پذیری اجتماعی بایود بوا هودف نقووش آفرینووی مثبوت در نظوام 

در گزارشوی بوا عنووان اجتماعی، اقتصادی و محیطی و در سطحی فراتر از الزامات قانونی به اجورا درآیود. در این میان کمیسیون اروپوا 
( بر داوطلبانه بودن اقدامات محیطی و اجتماعی شرکت و انجام این اقدامات در تک تک فعالیت هوای روزانوة شورکت ۲111نامة سبز )

تأکید کرده است. بحث بسیار مهم دیگری که در این بخش باید به آن اشاره شود، مسئولیت پووذیری اجتموواعی درکشوده اسوت. ایون 
ن ادراک مشوتری از مسوئولیت پوذیری اجتمواعی برنود را نشوان می دهد. در تشریح دقیق تر این مفهوم موی تووان گفوت مفهوم میزا

همیشه میوزان مسوئولیت پوذیری اجتمواعی شرکت و برند آن، با آنچه در جامعه از جانب مشتری ادراک می شود، متفاوت اسوت. ایون 
چون اطوالع رسوانی ناکوافی برنود دربوارة اقودامات مسوئوالنه بوه مشتریان، بی اعتقادی و بوی مسوئله می تواند به دالیل مختلفی هم

باوری مشتری به اقدامات مسئوالنة شرکت به دلیل تجربه هوای منفوی گذشته از برند )برای مثال برند در گذشته سبزشویی کرده یوا از 
لیغاتی برای برند خود، نه وظیفه ای که برعهده دارد، استفاده کرده است( یوا حتووی مسئولیت پوذیری اجتمواعی صورفاً به عنوان ابزار تب

بی اهمیتی آن نوع از اقدامات مسئوالنة شرکت برای مشوتری باشود. تفکیوک مسوئولیت پووذیری اجتمواعی شورکت هوا از مسوئولیت 
توار مشوتری تووأثیر مووی گووذارد، مسووئولیت پووذیری پذیری اجتماعی درکشده به این دلیل اهمیت دارد کوه آنچوه بور نگورش و رف

اجتمواعی درکشوده اسوت، نوه مسئولیت پذیری اجتماعی در نگاه کل گرا و این مسئله ای اسوت کووه در بیشووتر تحقیقووات ایرانووی 
ان اختصواص داده شوده اگرچه به صورت محتوایی در کانون توجه قرار گرفته، در نگارش مقاالت علمی، کمتر مقاله ای بووه ایون عنوو

 .است

 رایج ترین مدل ها از مسئولیت اجتماعی شرکت در کشورهای در حال توسعه
توسعه و تعالی مسئولیت اجتماعی زمانی شکل گرفت که تفکر اقتصادی حاکم بر منفعت گرایی، رقابت و بهره وری تمرکز داشت. توسعه 

اشت و آن را تبدیل به مفهومی باورپذیر برای یک جامعه توسعه یافته نموود و نیز به همان نسبت ادامه د ۲1مسئولیت اجتماعی در قرن 



  1011دی-، آذر5، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 

 مشارکت جامعه را در تجارت افزایش داد.
در این بخش به معرفی دو مدل از مسئولیت اجتماعی می پردازیم که هم زمان با دوره تکامل و تکثیور ایون مفهووم اسوت و بیشوتر در 

( که به شکل هرم ارائوه شود، پایوه آن مسوئولیت 1111) 1اولین مدل، نظریه چهار قسمتی کارولکشورهای در حال توسعه کاربرد دارد. 
( بود که مسوئولیت هوا را بوه سوه نووع ۲111های اقتصادی و نوک هرم مسئولیت های بشردوستانه بود. و مدل دوم، تعریف النتوس )

 اخالقی، بشردوستانه و استراتژیک تقسیم کرده است.

 رضایت مشتری
رضایت مشتری یکی از پایه ای ترین مفاهیم ارزیابی است که در خیلی از کسب و کارها دنبال می شود رضایت مندی مشتریان مرتباً به 
صورت ادواری و یا پ، از هر تغییر ساختاری، اندازه گیری می شود. با مرور ادبیات رضایت مندی مشتری در می یابیم که این تعواریف 

حبه با آزمودنی ها یا همان مشتریان مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته اند. مشتریان، افراد یا فرآیندهایی هستند کوه اکثراً از طریق مصا
محصول نتایج یک عملکرد را مصرف می کنند یا به آن ها نیاز دارند و از آن ها بهره می برند. چون هر عملکردی در یک سوازمان بوه 

ارای مشتریانی نیز است. مشتری محوری به عنوان عاملی مهم در موفقیت سازمان ها محسوب موی یقین دارای هدفی است، بنابراین د
(. رضایت مندی مشتری یکی از موضوعات مهم نظری و تجربی برای اکثر بازاریابوان و محققوان بازاریوابی اسوت. ۲111، ۲شود )برادی

قابتی تجارت امروز در نظور گرفوت. رضوایت مشوتریان عکو، رضایت مندی مشتری را می توان به عنوان جوهره موفقیت در جهان ر
العملی احساسی )عاطفی( یا حالتی از درک متقابل و شناختی است. مقدار رضایت مشتری معموالً زمانی مهم می شود که یوک شورکت 

ا شوروع بوه ایجواد معیواری پی می برد که مشتریان، همان هایی هستند که درآمد آن ها را به ارمغان می آورند در این هنگام شرکت ه
برای رضایت مشتریان می کنند و سپ، سال به سال، هدفشان را توسعه می بخشند. رضایت مشتری بوه عنووان یوک دیودگاه فوردی 
تعریف می شود که از انجام مقایسه های دائمی بین عملکرد واقعی سازمان و عملکرد مورد انتظار مشتری ناشوی موی شوود و بنوابراین 

مشتری به نوع فعالیت تجاری یک سازمان یا به موقعیت سازمان در بازار بستگی ندارد بلکه به توانایی و قابلیت سوازمان در رضایتمندی 
تأمین کیفیت مورد انتظار مشتری بستگی دارد و از طرفی رضایتمندی مشتری یا عودم رضوایت او از تفواوت بوین انتظوارات مشوتری و 

صل می شود. به این ترتیب برای اندازه گیری رضایت مشتری می توان از رابطه زیور اسوتفاده کورد کیفیتی که او دریافت کرده است حا
 (:۲110 ،3)پراتن

 رضایت مشتری = استنباط مشتری از کیفیت + انتظارات مشتری
(. ۲115، 0تمطالعات نشان می دهد که افزایش رضایت مشتری به افزایش وفاداری نگرشی مشتری به نام تجاری منجر موی شوود )بنو

مشتری رمز موفقیت هر سازمان و هرگونه فعالیت تجاری اقتصادی هست. اعتبار یک سازمان موفق بر پایه روابط بلند مدت آن سازمان 
با مشتریان بنا گردیده است. کلیدی ترین عامل کسب رضایت و وفاداری مشتریان ارائه خودمات مناسوب اسوت. سوازمانی کوه یکوی از 

ا ارائه خدمات مناسب بر اساس انتظارات و نیازهای مشتری طرح ریزی نموده باشد، می تواند با تکیه بر سایر اصول اهداف عملی خود ر
 (.۲110، 5تجارت سازمان موفقی باشد )ویلیامز و کوپر

در زمینوه  رضایت مشتری به عنوان ارزشیابی کلی یا حالتی از احساسات در مورد محصول یا خدمات تعریف می شود، سوه مولفوه کلوی
 مفهوم رضایت مشتری بشرح ذیل عنوان شده است:

 رضایت مشتری یک واکنش است )عاطفی یا شناختی(
 این واکنش وابسته به توجه خاصی است )انتظارات، محصول و تجربه مصرف(

 این واکنش در زمان خاصی رخ می دهد )بعد از مصرف، بعد از انتخاب و بر اساس تجربه مکرر(
 بدین ترتیب، رضایت می تواند به عنوان واکنش )پاسخ( شناختی یا موثر تعریف شود.

  1تعریف رضایت
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رضایت به رابطه میان انتظارات سازمانی و نیازهای فردی اشاره می کند. در واقع، رضایت را می توان میزان مناسب و اندازه بودن نقش 
مطلوب خواهد بود که انتظارات سازمان با نیازها و تمایالت شخصوی توافوق و  سازمانی به شخصیت فرد دانست. رضایت موقعی در حد

هم خوانی داشته باشند. عدم توافق و تطابق این دو، مشکالتی از لحاظ رضایت طرفین به وجود خواهد آورد؛ رضایت تابع توافق و تعادل 
است. در حالتی که این دو تعوادل و تطوابق داشوته باشوند، میان انتظارات و شرایط سازمان و پیش آمادگی ها و نیازهای شخصیتی فرد 

رفتار به طور همزمان برآورنده انتظارات سازمان و نیازهای فرد خواهد بود؛ یعنی اثربخشی، کارایی و رضایت، توأماً حاصل خواهنود شود 
 (. 1311)عالقه بند، 

 1تعریف رضایت شغلی
 موفقیت استعدادها، میزان با مناسب کار با است که در سازمان خود شغل از فرد خاطر رضایت و رضایت احساس شغلی، نوعی رضایت

شوغلی،  دارد. رضوایت ارتبواط سوازمانی جو و موفق های شغلی، تجربه استعدادها، پیشرفت منطقی، شکوفایی نیازهای شغل، تآمین در
 سوازمان بوه کارکنان نگرند. وقتی می کار خود به ها احساس آن با کارکنان که است ناسازگار و سازگار های احساس از ای مجموعه

 به خود می سازند، با را شغلی هم، انتظارهای روی بر که را های گذشته تجربه و ها، نیازها، آرزوها خواست از ای پیوندند، مجموعه می

 (. 1311آورد )میرکمالی،  می فراهم کار که است پاداش هایی با نوخاستة کارکنان توقعات ارتباط از نشانی که دارند همراه
مقصود از رضایت شغلی نگرش کلی فرد درباره کارش است. کسی که رضایت شغلی او در سطحی باال است، نسبت به شغل یا کار خود 
نگرشی مثبت دارد. کسی که از کار خود راضی نیست )رضایت شغلی ندارد( نگرشی منفی نسبت به شغل و بوه کوار دارد. هنگوامی کوه 

رضوایت » گرش کارکنان بحث می شود غالباً مقصود چیزی جز رضایت شغلی آنان نیست. در واقع در این زمینه معموالً ایون دودرباره ن
را به جای یکدیگر به کار می برند. رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط و لوازم یک شغل، شرایطی که در آن « نگرش» و « شغلی

 ی آن دریافت می شود. کار انجام می گیرد و پاداشی که برا
فیشر و هانا رضایت شغلی را عاملی درونی می دانند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال موی انگارنود، یعنوی اگور  

شغل مورد نظر، لذت مطلوب را برای فرد تأمین کند، او از شغلش راضی است. در مقابل، چنان چه شغل موردنظر رضایت و لذت مطلوب 
 (. 1311ا به فرد ندهد، دراین حالت، او از کار خود مذمت می نماید و درصدد تغییر آن برمی آید )شفیع آبادی، ر

رضایت شغلی عبارت است از حدی از احساسات و نگرش های مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. رضایت شغلی مجموعوه ای از 
نونی خود دارند. رضایت شغلی را احساس خرسندی و خشنودی که فورد از کوار خوود احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل ک

می کند و لذتی که از آن می برد و در پی آن، به شغل خود دل گرمی و وابستگی پیدا می کند، تعریوف کورده انود. در تعریوف دیگوری 
اسوت، مفهوومی دارای ابعواد، جنبوه هوا و عوامول رضایت شغلی حالتی مطبوع، عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی شغل یا تجارب شغلی 

گوناگون که باید مجموعه آن ها را در نظر گرفت. از جمله این عوامل، می توان به صفات کارگر و کارمند، نوع کار، محیط کار و روابوط 
 (. ۲111انسانی کار اشاره نمود )برادی، 

با عوامل روانی، جسمانی و اجتمواعی ارتبواط دارد. تنهوا یوک عامول به نظر هاپاک رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چند بعدی است و 
موجب رضایت شغلی نمی شود، بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می گردد که شاغل در لحظه معینوی از زموان، از 

 (. 1311شغلش احساس رضایت کند و به خود بگوید که از شغلش راضی است و از آن لذت می برد )سفیری، 

 رضایت شغلی معیاری برای کیفیت زندگی شغلی 
رضایت شغلی احساس مثبت و منفی و نگرش هایی که ما درباره شغل خود داریم را منعک، می کند کوه بوه تعوداد زیوادی از عوامول 

به دست می آوریم، اداموه  مربوط به کار وابسته است و دامنه آن از جایی که ما قرار داریم تا جایی که احساسی از تحقق در وظایف خود
دارد. عوامل شخصی چون سن، سالمتی، طول تجربه شغلی، ثبات عاطفی، جایگاه اجتماعی، فعالیت های تفریحی، روابوط خوانوادگی و 

ه سایر روابط اجتماعی، می تواند خشنودی شغلی را تحت تأثیر قرار دهد. انگیزه ها و آرزوهای ما و این که چگونه این عوامول بوه وسویل
شغل ما بهتر برآورده شوند، نگرش های ما را نسبت به شغل ما تحت تأثیر قرار می دهند. برای بعضی از کارکنان، رضایت شغلی اموری 
ثابت است و این افراد ویژگی های شغل را محتمل می گردند و به ویژگی های شغل مستقل از چهره شغل نگاه می کننود، تغییورات در 

شرایط کاری و اهداف کمترین تأثیر در رضایت شغلی این قبیل افراد ندارند. تمایل شخصی این افراد بوه طورف جایگاه شغلی، دستمزد، 

                                                                                                                                                    
1. Job satisfaction 



  1011دی-، آذر5، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 

 (. ۲111، 1شادکامی )خشنودی( یا ناشادکامی )ناخشنودی( در تمام زمان و موقعیت ها اندکی تغییر می کند )الرا
پیشنهاد کرده اند که نگرش ها نسبت به کار و بازده ها و یا رضوایتی  بعضی از روان شناسان بر مبنای تحقیق انجام گرفته روی دوقلوها

ممکن است ارثی باشد. این نگرش هوا و بوازده هوا ممکون  -چون پیشرفت، آسایش، جایگاه امن و اختیار -که ما از آن طلب می کنیم
گیرند. بعضی از تحقیقات نشان می دهند که بین است بیشتر به وسیله عوامل ژنتیکی تا به وسیله اشکال محیط کار ما، تحت تأثیر قرار ب

درصد خشنودی شغلی ممکن است به عواما ژنتیکی مربوط باشد. به هر حال عقیده استعداد موهبتی به خشنودی و ناخشنودی  01تا  31
خشنودی شغل دفاع شوود  جای انتقاد دارد و به تحقیقات دیگری محتتاج است. قبل از این که نکته حل گردد. اگر از عوامل ژنتیکی درد

پ، باید نظریه ها، تحقیقات و برنامه هایی که برای تغییر شرایط محیط کاار برای افزایش خشونودی شوغلی طراحوی شوده انود، از نوو 
 (. ۲113، ۲ارزیابی شوند )لی

مکون اسوت افوراد تحقیقات مربوط، الگوهای متفاوت رضایت را که شامل نگرش های مربوط به کار و نگرش های شخصی است که م
سال بوه صوورت تموام  1تا  5مرد فارغ التحصیل دانشگاه را بعد از این که  311متفاوت را توصیف کند، پیشنهاد می نماید. یک مطالعه 

 وقت در یک شغل به کار بودند مورد مطالعه قرار داد که این مطالعه نیمرخ خشنودی را به شرح زیر ارائه می کند: 
 رضایت باال در شغل و غیر از شغل -زندگیبه طور کلی راضی از 

 باال در رضایت شخصی، پایین در رضایت شغلی -جبران کننده در غیر از شغل
 به طور کلی ناخشنود از فعالیت های شغلی و غیرشغلی اما خشنود از دستمزد -جبران کننده در شغل

 و دستمزد به طور کلی ناخشنود از محیط کار -ذاتاً ناخشنود )اساساً ناخشنود( 
 پایین در خشنودی شغلی و غیرشغلی )همان( -ناخشنود از زندگی به طور کلی

اطالعات به دست آمده نشان داد که کارکنان به طور کلی راضی )گروه یک( بیشتر متمایلند که در شغل فعلی شان باقی بماننود. افوراد  
د. تعدادی از مطالعات به دسوت آورده انود کوه خشونودی شوغلی بوه جبران کننده در شغل بیشتر تمایل داشتند که شغلشان راتغییر دهن

خشنودی از تمام جنبه های زندگی مربوط است. افرادی که نگرش های مثبت به شغلشان دارند مایلند که نسبت به زنودگی شخصوی و 
یاه میان سال، مردان وزنان سفید خانوادگی شان احساس مثبت داشته باشند. اطالعات به دست آمده از مردان سیاه میان سال و زنان س

 (.1311میان سال نشان می دهد که برای هر چهار گروه خشنودی شغلی به طور مثبتی با خشنودی از زندگی ارتباط دارد )مهداد، 

 عوامل تعیین کننده رضایت شغلی 
 و. . . ؛ 5، خط مشی های سازمانی0، ترفیعات3عوامل سازمانی: حقوق و دستمزد

 و. . . ؛ 3، گروه کاری، شرایط کاری1سبک سرپرستی عوامل محیطی:

 : محدوده شغل )میزان مسئولیت، اقدامات کاری و بازخور( ، تنوع کاری؛1ماهیت کار

 ( 1313عوامل فردی: سن، ارشدیت، سابقه و. . . )مقیمی، 

 و استیرز نیز به چهار عامل ذیل اشاره کرده اند:  پورتر

 آثار وجود رضایت شغلی
 آگاهی از نتایج مهم رضایت از شغل به اندازه شناخت آن چه موجب رضایت می شود، اهمیت دارد. این نتایج عبارت است از: 

، پی برد که دامنه همبستگی بین این دو متغیور در  1رضایت و ترک خدمت. رضایت از شغل و ترک خدمت با یکدیگر رابطه دارند. وروم
است. سپ، پورتر و استیرز در پانزده بررسی، پی بردند که همبستگی میوان رضوایت و تورک  %0۲- تا %۲5-بررسی های گوناگون، از 

(. بازنگران قرن اخیر، که به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و رها کردن شغل پرداخته 1315است )محمدزاده و مهروژان،  %۲5-خدمت
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  بررسی ادراک مسئولیت پذیری اجتماعی و تأثیر آن بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی مهدی زاده رستم و همکاران:

ت؛ یعنی اگر کارکنان از شغل خود راضی باشند، کار خود را رها نخواهند اند، گزارش می دهند که بین این دو یک رابطه منفی برقرار اس
نیز گزارش تقریبواً مشوابهی ارائوه  1131کرد و اگر از شغل خود راضی نباشند، به رها کردن شغل خود مبادرت می ورزند. الک در سال 

 داد. 
معکوس بین رضایت از شغل و غیبت کارکنان از محل کار رضایت از شغل و غیبت از کار. شواهد نشان می دهد که رابطه ای معتدل و 

است. این بررسی مورد تایید پورتر و اسوتیرز و  %31-تا  %10-خود وجود دارد. وروم در چندین بررسی نشان داد که دامنه همبستگی از 
 (. 1315دیگران نیز قرار گرفت )محمدزاده و مهروژان، 

مباحث در زمینه رضایت شغلی، ارتباط آن با عملکرد است. سه نظریه در این باره ارائه شوده رضایت و عملکرد. یکی از بحث انگیزترین 
( پاداش، بین عملکرد و رضایت به عنوان واسطه عمل 3( عملکرد موجب رضایت می شود؛ ۲( رضایت موجب عملکرد می شود؛ 1است: 

وم، که بر اساس آن، پاداش به عنوان واسطه عملکرد و رضایت می کند. دو نظریه نخست از حمایت ضعیفی برخوردار است، اما نظریه س
عمل کند، از حمایت بیش تری برخوردار می باشد. عملکرد قبلی موجب دریافت پاداش درونی )احساس کوام یوابی شخصوی( و پواداش 

در باال بردن میزان رضایت او مؤثر  برونی )حقوق و ترفیع( می شود. این پاداش به نوبه خود، هم عملکرد آینده فرد را باال می برد و هم
است. وروم در تحقیقات خود، به دست آورد که بین رضایت شغلی و میزان کارایی و عملکرد، رابطه مثبتی وجود دارد. در حقیقت هر قدر 

عملکورد او نیوز در انگیزه کاری کارمند و کارگر باالتر باشد و هر قدر نگرش او به شغلش مثبت تر باشد )از کوارش راضوی تور باشود( ، 
سطحی باالتر خواهد بود. به عک،، هر قدر انگیزه و نگرش مثبت نسبت به کار، پایین تر باشد )رضایت از کار کم تر باشد(، عملکرد فرد 

 (. 1313نیز در سطح پایین تری قرار خواهد گرفت )مقیمی، 

 معیارهای ارزیابی عملکرد و رضایت شغلی 
 معیارهوای بور عوالوه عملکرد برای ارزیابی مدل این در که است علت این ها، به سازمان بیشتر ی یلهوس به متوازن ارزیابی پذیرش

 ماننود معیارهوا سایر و است مشکالت زیادی دارای عملکرد ارزیابی برای ساالنه شود. سود می استفاده هم غیرمالی معیارهای از مالی

 شغلی، مهارت رضایت بر عملکرد ارزیابی غیرمالی و مالی معیارهای تأثیر کارکنان، بررسی تولید، رضایت محصوالت، مدیریت نوآوری

 شووند. از می کارکنان و مدیران در انگیزه باعث ایجاد و دارند بهتری آتی ساالنه، منابع سود به نسبت مداری مشتری و کارکنان های

 (.1111و همکاران،  1کند )لیپ گیری اندازه را شرکت اقتصادی های فعالیت کلیه تواند نمی ساالنه طرفی، سود
 بیان همکاران و است. هوکو آینده های به موفقیت دستیابی برای راهی چندگانه عملکرد یابی ارز معیارهای نورتن و کاپالن اعتقاد به

 اسوت. بنوابراین، معیارهوای سوازمان در مهم کارهای و ها فعالیت چندگانه، محرک عملکرد سیستم ارزیابی کارگیری به که کنند می

 (. 1310داشت )یوسف زاده،  خواهند مثبت رفتاری پیامدهای و شوند می شغلی رضایت ایجاد باعث چندگانه عملکرد ارزیابی

 بوودن مطلووب از است عبارت عملکرد ارزیابی فرآیند عملکرد مطلوبیت ارزیابی فرآیند مطلوبیت و عملکرد ارزیابی غیرمالی معیارهای

 مانند کنند؛ استفاده می کارکنان پاداش تعیین و عملکرد عملکرد، بازخورد ارزیابی برای رؤسا که های سازمانی رویه و فرآیندها ی همه

 تنووع و بوود. گسوتره مطلوبیوت خواهنود کارکنان، دارای دیدگاه زیاد، از احتمال عملکرد، به ارزیابی غیرمالی افزایش معیارهای و ارتقا

 عملکرد از وسیعی گستره مالی غیر معیارهای که آنجا است. از کارکنان، متفاوت عملیاتی محیط به توجه با ارزیابی غیرمالی معیارهای

 بسویار آنوان ایون معیارهوا، بورای براساس ارزیابی و است زیادی اهمیت دارای آنان دهد، برای می پوشش را دستاوردهای کارکنان و

 (. 1313بود )نیکخو امیری،  خواهد مطلوب

 مطلوبیت رویه های و رضایت شغلی 
 تحت را مردم رفتار و ها، نگرش رویه که مطلوبیت شود می اشاره نکته این به حسابداری و قانونی، سیاسی، مدیریت مختلف متون در

 مطلووب و صوورت بوه کارکنان قبال در را خود وظایف مدیران اگر که کنند می اشاره نکته به این سارفید و دهد. تانگ می قرار تأثیر

 به مثبتی نظر کارکنان گاه شخصی(، آن گرفتن نظرات نظر در کنند )بدون تشویق را آنها عملکردشان براساس و دهند انجام منصفانه

 موی آنوان پوذیری مسئولیت و سازمانی شغلی، تعهد رضایت باعث موضوع این که خواهند داشت عملکرد ارزیابی های رویه مطلوبیت

کوه  کننود موی بیوان سویگل و ارزیوابی برکور های رویه مطلوبیت که رسید نتیجه این به رادرمن و الکساندر و لیساک شود. مطالعات
اسوت:  پوذیر توجیوه شوغلی رضوایت بور عملکرد ارزیابی های رویه مطلوبیت تأثیر دهد: می قرار تأثیر تحت را شغلی عملکرد، رضایت

 (1311)میرکمالی، 

                                                                                                                                                    
1 Leap 
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 نتوایج دیودن بورای کوافی انگیوزه آنان دهند؛ زیرا می ترجیح را مطلوب های رویه کارکنان تئوری این شخصی: براساس نفع تئوری

 دارند.  خود بلندمدت و مدت کوتاه کارهای

 بورای تنهوا را گروهی کار آنان زیرا دهند؛ می را ترجیح مطلوب های رویه کارکنان که کند می بیان مدل گروهی: این ارزشیابی مدل

 دارد.  اهمیت آنها برای نیز فیزیولوژیکی و اجتماعی مسائل دهند؛ بلکه نمی انجام اقتصادی مسائل

معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد و اعتقاد به صداقت رؤسا وجود صداقت را مفهوم سازی کرده و بیان می کنود کوه صوداقت یکوی از 
اقت و اعتماد درونی اشخاص را مفهوم سازی کرده و بیان می موارد مهم ارتباط کارکنان با رؤسا است. اوتلی و راس به همان شکل، صد

کنند که احساس صداقت می باید بین همه سلسله مراتب سازمانی وجود داشته باشد. ویتنر و همکاران استدالل می کننود کوه سیسوتم 
سیستم پاداش ساز مان برمبنای کارهای ارزیابی عملکرد و پاداش می تواند باعث اعتماد کارکنان به رؤسا شود. زند بیان می کند که اگر 

 (.1111 ،1گروهی و مشارکتی باشد باعث افزایش اعتماد به صداقت رؤسا می شود )جرج و همکاران

اگر ارزیابی عملکرد برمبنای معیارهای چندگانه غیر مالی باشد منجر به افزایش اعتماد کارکنان به صداقت رؤسا می شوود. درحوالی کوه 
معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان )مانند معیارهای مالی( باعث نارضوایتی شووند؛ شواخص هوایی ماننود مشوتری  ممکن است برخی از

مداری، نوآوری و گسترش تولید باعث رضایت مندی آنان می شوند. هاپود و اتلی نیز دریافتند که معیارهای ارزیوابی عملکورد غیرموالی 
نابراین، بین استفاده از معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد و اعتماد کارکنان به رؤسوا رابطوه منجر به اعتماد کارکنان به رؤسا می شود. ب

 (.1311ای مثبت وجود دارد )عالقه بند، 

 تعهد سازمانی 
یا  آیا شما هرگز بعضی از افراد را مشاهده کرده اید که کارشان را دوست دارند ولی از سازمان که در آن کار می کنند متنفر هستند و

برعک،، اگر شما با افرادی از هر دو نوع مواجه باشید مسلماً از این حقیقت آگاه می شوید که احساس مثبت و منفی درباره شغل تنها 
قسمتی از کل دیدگاه یک فرد نسبت به کارش می باشد و عالوه بر آن یک شخص احساس مثبت یا منفی نسبت به کل سازمان نیز 

عهد سازمانی نامیده می شود و منعک، کننده این است که یک فرد تا چه حد با سازمانش شناخته می شود خواهد داشت چنین نگرشی ت
 (.1330و به آن تعلق دارد )رابینز، ترجمه پارسائیان، 

 تعاریف تعهد سازمانی 

ای اختالف نظر وجود دارد. بعالوه واژه های متفاوتی که جهت توصیف یک در تعریف و سنجش تعهد سازمانی به شکل قابل مالحظه 
تعهد را تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و  ۲پدیده واحد بکار گرفته شده است این آشفتگی را دامن می زند. به عنوان نمونه کانتر

 وفاداری خویش به نظام اجتماعی می داند. 
تعهد را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزش ها و اهداف یک سازمان می داند، وابستگی نسبت به نقش فرد در رابطه  3بوکانان

 (.1110و همکاران،  0با ارزش ها، اهداف و نسبت به سازمان به خاطر خود سازمان جدای از ارزش های ابزاری آن )لین ون
 ه گانه تقسیم نموده اند: آلن ومی یر  تعهد سازمانی را به ابعاد س

 تعهد عاطفی )بیانگر پیوستگی عاطفی و تعیین هویت کارمند با ارزش ها و اهداف سازمان( 
 تعهد مستمر یا عقالنی )بیانگر هزینه های ناشی از ترک سازمان و لذا اجبار به باقی ماندن در سازمان(

 (.1113)آلن و می یر، اندن در سازمان( تعهد هنجاری )بیانگر احساس تکلیف و دین و الزام به باقی م
 و همکاران نشان دادند که تعهد یک مرحله روان شناختی است که: 5مودی

 نشان دهنده ارتباط صمیمی فرد با سازمان است.
 بر ادامه یا عدم ادامه عضویت در سازمان داللت دارد.

سازمان و یک فرآیند مستمر است که از طریق آن اعضای  چن معتقد است تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به
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  بررسی ادراک مسئولیت پذیری اجتماعی و تأثیر آن بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی مهدی زاده رستم و همکاران:

 (۲110 ،1سازمان عالقه شان را به سازمان و موفقیت و کارآیی پیوسته آن نشان می دهند. )چن
تعهد سازمانی نوعی ارزیابی است از هماهنگی بین ارزشهای خود فرد با اعتقاداتشان نسبت به سازمان. تعهد سازمانی مربوط به اشکالی 

دهه محققان مفهوم تعهد سازمانی را با توجه به این اشکال معنا داده اند. اما هم  3ز دلبستگی و وابستگی به سازمان می باشد. حدود ا
اکنون دارای مفهوم پیچیده ای است و محققان رفتاری از آن به عنوان خالصه اموری که در ارتباط با تجارب کاری است یاد می کنند و 

 (. 1330ی رفتارهای مناسب کار و سایر مقاصد رفتاری را پیش بینی می کند )رابنیز، ترجمه پارسائیان،به طور معنادار
تعهد هنجاری: فرد در سازمان همراه با تمام فشارهای اجتماعی باقی می ماند. به عنوان مثال وقتی اشخاص مهم معتقدند که وی باید 

 ( 1113د که او نیز باید در سازمان باقی بماند )می یر و آلن، در آن سازمان باشد، در نتیجه، فرد معتقد می شو
 (. ۲111 ،۲تعهد سازمانی را سرمایه های یک سازمان قلمداد می کنند و آن را نتیجه دیدگاه های اجتماعی می دانند )کیم

 شرایط ایجاد تعهد سازمانی 
 مانند حقوق می پذیرد. در این مرحله شخص نفوذ دیگران را برای بدست آوردن چیزی  :3پذیرش

در این مرحله شخص نفوذ خود را به منظور ادامه رابطه ارضا کننده و خود مطرحی می پذیرد. افراد  :0تعیین هویت کردن یا همانند سازی
 به خاطر پیوستن به سازمان احساس غرور می کنند. 

و ذاتاً پاداش دهنده هستند و با ارزش های شخصی فرد  در این مرحله فرد متوجه می شود که ارزشهای سازمان ماهیتاً :5درونی شدن
 (.۲111منطبق می باشند )کیم، 

 نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی  -

به طور کلی بین تعهد قوی و ضعیف، سطح متوسط مطرح است. افرادی که تعهد متوسط دارند دارای تجربه زیادی هستند اما شناخت 
سازمان نداشته و چندان درگیر نیستند. در واقع سطوح پایین تعهد نه برای فرد مطلوب است نه برای سازمان. در این کلی نسبت به 

حالت مزایای حاصل از استمرار خدمت کارکنان از دست می رود و سازمان ناچار به تحمل نیروی کار غیروفادار و ناشایست است. 
گفت به طور کلی مزایای آن از معایبش بیشتر است. در این حالت نیروی کار ثابت تر  درخصوص سطوح سازمانی متوسط تعهد می توان

و راضی تر است، افراد قادرند خود را با موازین رفتاری تطبیق دهند. تحت چنین شرایطی رابطه بین نیازهای افراد و انتظارات سازمان در 
متعهد ذکر شد در مشاغل خود پیشرفت نمی کنند اما در مقابل، سازمان از  تعادل است هرچند این افراد با سرعتی که برای افراد کامالً

 نتایج منفی ناشی از سطوح با ایجاد تعهد در امان می ماند.
در سطوح باالی تعهد می توان گفت پی آمدهای منفی آن از نتایج مثبت بیشتر نیست. افراد ممکن است به سرعت در شغل خود 

د را افزایش دهند اما آنها مجبور به تحمل محدودیتهایی در زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی هستند. در پیشرفت کنند و میزان تولی
چنین شرایطی سازمان ممکن است به هیچ وجه برای افراد رضایتبخش نباشد. بنابراین ممکن است سازمان انعطاف پذیری خود را از 

کند و به انواع رفتارهای غیرقانونی و غیراخالقی دست بزند. به طور  خالصه به  دست بدهد و بار خود را بر دوش افراد متعصب تحمیل
معکوس با یک نقطه اوج در وسط منحنی  uنظر می رسد رابطه خطی بین تعهد و نتایج مطلوب وجود نداشته باشد بلکه یک منحنی 

 (.۲113وسط تعهد تعادل دارد )واالس، این رابطه را بهتر نشان دهد و نیازهای افراد و انتظارات سازمانی در سطح مت

 تعهد سازمانی و ترک خدمت
رابطه تعهد سازمانی و ترک خدمت معکوس است. کارمندان متعهدتر با احتمال کمتری از آنهایی که متعهد نیستند سازمان را ترک می 

ترک خدمت بوده است. در تحقیقی که  ساله پیش بینی کننده 0و همکارانش نشان دادند که تعهد سازمانی در یک دوره  1کنند. لی
توسط تامینسون صورت گرفت نشان داد که تعهد عاطفی و تعهد مستمر به طور منفی با تمایل به ترک خدمت مرتبط می باشند 

 (.۲110)ویلیامز، 

 تعهد سازمانی و غیبت
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لعه متوجه شدند که ارتباط بین تعهد عاطفی و و همکارانش در مطا 1از جنبه نظری ارتباط بین تعهد سازمانی و غیبت معکوس است. مایر
 (.1315غیبت عمدی معکوس است. در این مطالعه ارتباطی بین تعهد مستمر و غیبت به دست نیامد )امامی، 

 تعهد سازمانی و تاخیر
عی می کنند به موقع مطالعات انجام شده رابطه معکوس بین تعهد سازمانی و تأخیر کارمندان را نشان می دهد. یعنی افراد متعهدتر س

و پری نشان می دهد که تعهد به طور خیلی شدیدی با تأخیر کارمندان رابطه معکوس دارد  ۲سرکارشان حاضر شوند. مطالعه انجل
 (.1315)امامی، 

 تعهد سازمانی و رضایت شغلی  -
 چهار فرض در مورد رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد:

 عهد سازمانی می شود. بدین معنا که رضایت شغلی پیش شرط تعهد سازمانی است. رضایت شغلی موجب ت
 تعهد سازمانی موجب رضایت شغلی می شود، بدین معنا که تعهد سازمانی پیش شرط رضایت شغلی است. 

 تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه ای متقابل دارند. 
 (. ۲111 ،3نی وجود ندارد )توکهیچ گونه رابطه سببی بین رضایت شغلی و تعهد سازما

 تعهد سازمانی و استرس شغلی 

برخی معتقدند که تعهد عاطفی، ضربه گیری است برای تأیید منفی استرس های شغلی بر سالمتی کارمندان در حالیکه عده ای می 
ندی که کمتر متعهد است. در گویند کارمند متعهد ممکن است بیشتر در معرض تأییدات منفی چنین استرس هایی قرار گیرد تا کارم

 (.۲111عین حال، تعهد مستمر ارتباط مثبتی با استرس، تعارض بین خانواده و کار دارد )توک، 

 نقش مدیریت در افزایش وابستگی و تعهد کارکنان -
نابع انسانی نقش به مدیریت به عنوان عاملی بنیادی در موفقیت واثربخشی سازمانها همواره مورد توجه قرار گرفته است و مدیریت م

های مختلفی را برای رسیدن کننده سازمان که سازماندهنده و طراحیسزایی در این روند بر عهده دارد. انسان به عنوان عامل تشکیل
به اهداف خود تشکیل داده است از جمله مواردی است که توجه محققین را به خود معطوف نموده است نیاز به وابستگی است. وابستگی 

توان کشش به سوی موجودی قابل قبول در جهت دستیابی به احساس اطمینان و قوت قلب تعریف کرد. نیاز به وابستگی از را می
هایی دارد زیرا این افراد بیشتر به دنبال آنجایی که با همدلی واطمینان بخشی رابطه دارد با نیازهای اجتماعی و شناخته شدن تفاوت

ها و هنجارهای افرادی دارند که دوستی شدن از سوی دیگران هستند و تمایل زیادی به هماهنگی با خواستهحصول اطمینان و پذیرفته 
کنند و در حضور و غیاب آنها برایشان ارزشمند است. افرادی که نیاز به وابستگی باالیی دارند به احساس های دیگران توجه زیادی می

گی پایینی دارند و در شرایطی که عملکرد با حمایت، تقدیر و شناسایی همراه است کارایی تر از افرادی هستند که نیاز به وابستمرتب
گذارد و دهند. در شرایطی که نیاز به وابستگی باالیی وجود دارد روابط دوستانه تاثیر به سزایی بر عملکرد میبیشتری از خود نشان می
محیطی صمیمی و شرایطی که الزمه عملکرد باال است را به وجود آورند )بنت،  توانند با ارائه بازخورد مثبتمدیران در این شرایط می

۲115.) 

 وابستگی سازمانی و نقش آن در ایجاد تعهد و وفاداری 
های مختلف منابع انسانی بوده است. براین اساس تجربه نشان داده است که عامل اصلی و عمده پیشرفت های جوامع بشری در زمینه

شود ممکن است های سازمانی میم احساس تعلق و وفاداری کارکنان به سازمان، عالوه براینکه باعث افزایش هزینهعدم رضایت و عد
ها در ترک سازمان را به همراه داشته وبر روحیه سایر کارکنان نیز تأیید منفی داشته باشد. یکی از ویژگیها و مشکالت سازمان

ساس تعلق و وفاداری  مدیران و کارکنان به سازمان متبوع خود باشد. تعهد سازمانی به رسد  عدم احکشورهای جهان سوم به نظر می
 (.۲115 ،0شود )تورهدلیل تأییدش بر تعیین هویت با سازمان، سطح کوشش و ترک شغل، مورد بسیار مهمی تلقی می

 رو الزمست مورد توجه مدیریت قرار گیرد. پیامدهای وجود کارکنانی با تعهد کم ممکن است برای سازمان گران تمام شود و از این
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  بررسی ادراک مسئولیت پذیری اجتماعی و تأثیر آن بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی مهدی زاده رستم و همکاران:

ای رسمی اش با سازمان بیشتر از قرارداد مبادلهاند که هر سازمان نیاز به اعضایی دارد که وابستگیمودی و همکارانش بر این عقیده
ند و این امر به ویژه در مشاغل ها به افرادی نیاز دارند که به نفع سازمان فراتر از وظایف مقرر عمل کنباشد. به عبارت دیگر، سازمان

 (.۲115حساس از اهمیت به سزایی برخوردار است )توره، 

 مسولیت پذیری و رضایت شغلی 
مسئولیت اجتمواعی مجموعه ای از تعهدهایی است که سازمان باید در جهت حفو، مراقبت و کمک به جامعوه ای کوه در آن فعالیت 

انجام دهد. در گسترة این وظیفه، عموماً اقداماتی همچون آلووده نکوردن محویط زیست، تبعیض قائل نشدن در استخدام و می کند، 
ایجاد محیط سوالم کواری بورای کارکنوان، نپورداختن بوه فعالیت های غیراخالقی، ارائة محصوالت، کیفیت و مشارکت در فعالیت های 

گیرد. با توجه به توضیحات بیان شده، مسئولیت اجتماعی نوعی تعهد عملی است که شورکت در برابر خیرخواهانه و فرهنگوی قرار می 
( به تعهدی اخالقی اطالق می شود که بر اساس آن شرکت از نظر اقتصادی و ۲111ذی نفعان خود دارد. این واژه از نظر آگاتیلو )

دادن منافع تمام گروه های ذی نفع و عینیت بخشیدن به این امر در محیطی، رفتاری مسئوالنه دارد و عوالوه بور مودنظر قورار
اسوتراتژی هوای شورکت بوا تبعیوت از قوانین و مقررات برای افراد، محیط و اجتماع، ارزش خاصی قائل می شود. بایود در نظور داشوت 

طعی در رابطه با کارکنوان شرکت و محیط زیست کوه مسئولیت پذیری اجتماعی مقوله ای فراتر از انجام اقدامات انسان دوستانة مق
 است.

 تعهد سازمانی و عملکرد شغلی 
پیش بینی می شود که تعهد، مقدار تالشی که یک کارمند در شغلش انجام می دهد را تحت تأیید قرار می دهد و این تالش و کوشش 

انجام شده تعهد با شاخصهای فردی و گروهی عملکرد دارای  نیز به نوبه خود عملکرد را تحت تأیید قرار خواهد داد. بر اساس تحقیقات
 همبستگی مثبت بوده است.

اما بنابر نظر )آلن و می یر( تمایل کارکنان جهت سهیم شدن در اثربخشی سازمان و کمک به آن تحت تأیید ماهیت تعهدی است که از 
عهد عاطفی( نسبت به کسانی که به تعلق به یک سازمان نیاز دارند آن برخوردارند. کارکنانی که مایلند به سازمان تعلق داشته باشند )ت

)تعهد مستمر( احتمال بیشتری دارد که در حق سازمان از خود تالش و کوشش به عمل آورند. بنابراین قابل توجه است در مطالعاتی که 
فی استفاده کرده اند. البته این امکان نیز وجود همبستگی مثبت بین تعهد و عملکرد یافته اند غالباً در سنجش تعهد از شاخص تعهد عاط

دارد که الزام به باقی ماندن در یک سازمان نیز منجر به الزام به مشارکت و کمک به سازمان شود که در این صورت تعهد هنجاری نیز 
عملکرد دارای همبستگی  همبستگی مثبتی با عملکرد خواهد داشت، اما به هر صورت احتمال ضعیفی وجود دارد که تعهد مستمر با

مثبت باشد. در شرایط معمولی کارکنانی که خدمتشان در سازمان ابتدا مبتنی بر نیاز باشد )تعهد مستمر( ممکن است تصور نمایند دلیلی 
 ندارد که بیش از آنچه برای حفو عضویتشان در سازمان ضروری است کاری انجام دهند 

 نتیجه گیری
تی در سالهای اخیر، عاملی اساسی بقای سازمانها محسوب شده و به عنوان وظیفه ای پذیرفته شوده، در مسئولیت پذیری اجتماعی شرک

قبال محیط پیرامونی و مردم ساکن در مناطق اجرای پروژه های صنعتی، شناخته شده است. از طرفی، سطح مسئولیت پذیری اجتمواعی 
و شهرت و اعتبارشان مؤثر بوده و به نوعی، تعیین کننده ی بقاء و سوودآوری شرکتها، بر میزان مشروعیت و حمایت آنها از سوی جامعه 

امروزه سازمانها در یافته اند که نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه در موفقیت و ایجاد مزیت رقابتی سازمان نقش موثری سازمان است 
ای برخووردار اسوت. -ی اش بر رفتار کارکنوان از اهمیوت ویوژهدارد لذا دیدگاه و احساس کارکنان نسبت به سازمان و فعالیتهای اجتماع

عالوه بر آن به منظور تامین منافع ذی نفعان، مدیران با اتخاذ استراتژی هاو تصمیم گیری ها صحیح سعی در بهبوود عملکورد و رفتوار 

ابعاد مذکور هست، که توجه و عمل نمودن به آن ها نظام اجتمواعی را مسئولیت پذیری اجتماعی در جامعه ناظر بر همه  .کارکنان دارند

با پویایی نظام مند همراه خواهند ساخت. بنابراین انسان مسئول با عملکرد اثربخش خویش به عنوان فردی کارآمد است که در او امکان 
اعی در ابعاد مختلف آن )سیاسی، اقتصادی، اجتمواع، اقدام به رفتارهای منفی کاهش می یابد. با مطالعه و شناخت مسئولیت پذیری اجتم

فرهنگی و زیست محیطی( می توان در جهت ارتقا جامعه گام برداشت. سازمان ها به مثابه ی شهروندان اجتماع بهترین نوع نگرش بوه 
ی سوایر بوازیگران جامعوه پدیده مسؤولیت اجتماعی شرکت هاست. اما این که تا چه حدّ پدیده مسؤولیت اجتماعی شرکت ها به وسیله 

چون دولت، نهادهای مدنی و جز اینها پذیرفته می شود و اشاعه می یابد، رابطوه و وابسوتگی مسوتقیم بوا سوطح توسوعه ی اقتصوادی، 
 (.1313اجتماعی و فرهنگی کشورها دارد )امیدوار، 

شغلی و تعهد سازمانی از اهمیت زیادی برخووردار بهسازی سازمان ها، فرآیند بسیار گسترده ای است که در آن عواملی از جمله رضایت 
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می باشند. نبودن رضایت شغلی در یک سازمان، اثر نامطلوبی در پی خواهد داشت. بنابراین نقش اساسی در مدیریت در کلیه سازمان ها 
بع انسانی و ایجواد روحیوه استفاده مطلوبی از منابع انسانی و کنترل آن در جهت حصول هدف های معین است و این کسب فایده از منا

همکاری بیشتر کارکنان در سازمان ها فقط با دقت مدیریت در اجرای درست برنامه ارزیابی از عملکرد و تأثیر آن بر فاکتورهای مؤثر در 
ایش رضایت شغلی کارکنان حاصل می شود. در سال های اخیر توجه بسیاری به نیروی انسانی در سازمان ها شده است و در جهت افوز

توان مادی و معنوی و رضایت مندی کارمندان گام های مؤثری برداشته شده است. برای شناخت عوامل مؤثر در افزایش رضایت شغلی 
 (.1311، 1در بانک ها و مؤسسات مالی باید از زوایای مختلف به آن نگریسته و ارتباطات آنها را کشف نمود )مورهد و گریفین

ورود مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت ها به ادبیات مدیریت شرکت ها و کسب و کار، هنوز سال از  11با گذشت بیش از 
این مفهوم در فضای کسب و کار ایران جایگاه شایسته ای پیدا نکرده است. طرح و توسعه این مفهوم در شرایط بحران فعلی اقتصاد 

اجتماعی جامعه خصوصاً حوزه ی اشتغال و بهره وری نیروی کار گردد. در ایران می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت اقتصادی و 
مقایسه با سایر بنگاه ها، بانک ها نقشی کلیدی در نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی در جوامع ایفا می کنند. نقش بانک ها به عنوان 

چنین به عنوان فراهم آورندگان خدمات برای تسهیل گر و محرک چرخ های اقتصاد و تجارت، به عنوان نهادهای مولد ثروت و هم
اجتماعات محلی، ملی و بین المللی بیانگر اهمیت این موسسات در به جریان اندازی حرکت فکری مسئولیت اجتماعی در کل جامعه 

م پوشی در محیطی و اجتماعی ناچیز و قابل چش –است. اگر چه صنعت بانکداری، برای مدت طوالنی، بخشی با تأثیرات منفی زیست 
محیطی قابل اجرا در  –نظر گرفته می شده است اما در سال های اخیر، موسسات مالی به وسعت دامنه فعالیت های اجتماعی و زیست 

موسسات خود پی برده اند. چرا که موسسات مالی عالوه بر نقشی که از طریق مدیریت ارزیابی اثرات عملکرد خود بر جامعه دارند، 
شویق و انگیزش مشتریان )داخلی و خارجی( خود به اقدام مسئوالنه و کاهش اثرات سوء اجتماعی و زیست محیطی نقشی حیاتی در ت

 فعالیت های خود دارند.
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