
 

مطالعه موردی )سازمانی  فرهنگ و کاری تعهد با اجتماعی مسئولیت بین ارتباط

 (سازمان ورزش شهرداری تهران

 

  باللی فرهادو   سید ابوالفضل حسینی،  عباس شعبانی

 
 چکیده 

 ورزش سازمان سازمانی در فرهنگ و کاریتعهد با اجتماعی مسئولیت بین پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط

همبستگی و از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد،  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی . تهران بود ریشهردا

 را پژوهش این آماری جامعۀ. نامه گردآوری شده است صورت میدانی و با استفاده از پرسش های این تحقیق بهداده

 اساس بر آماری نمونۀ و هست نفر 2   هاآن تعداد که دادند تشکیل تهران شهرداری ورزش سازمان کارکنان کلیۀ

  99  سال در آلن و یر می سازمانی تعهد پرسشنامه در این تحقیق از. شد برآورد نفر 42  کوکران فرمول

. استفاده شد(  99 )نامۀ مسئولیت پذیری اجتماعی کارول  پرسشو ( 222 )دنیسون  پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی

زمان همبستگی پیرسون و رگرسیون هم ضریبز آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، ابرای تجزیه و تحلیل داده ها 

 ورزش اداره کارکنان در سازمانی فرهنگ و کاری تعهد با اجتماعی مسئولیت بیننتایج نشان داد که  .استفاده شد

 در یاجتماع مسئولیت با شناختی جمعیت های ویژگی بین .دارد وجود داری معنی ارتباط تهران شهرداری

 ورزش اداره کارکنان در کاری تعهد با شناختی جمعیت های ویژگی بین. ندارد وجود داری معنی ارتباط کارکنان

 در سازمانیفرهنگ با شناختی جمعیت های ویژگی بین ندارد، اما وجود داری معنی ارتباط تهران شهرداری

 و است2/2  سازمانی فرهنگ با شناختی جمعیت متغیرهای بین ارتباط شدت .دارد وجود داری معنی کارکنان

 .کند می بینی پیش را سازمانی فرهنگ واریانس درصد 7 شناختی جمعیت های ویژگی متغیر
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 مقدمه

 را نهاد آن وجودی علت که است اهدافی به نیل اجتماعی، نهاد هر هایمسئولیت از یکی

 که است عواملی تمامی هماهنگی و همکاری گرو در سازمانی اهداف تحقق. دهد می شکل

 در انسانی نیروی  میان این در. بخشد می معنا سازمان وجود به یکدیگر با آنها مند نظام تعامل

 ذی عامل یک نعنوا به  آن به باید که دارد عوامل سایر از تر برجسته نقش سازمان سطوح تمام

 سایر از بیش  سازمانی و گروهی توقعات فردی، اهداف ومعنوی، مادی نیازهای دارای و شعور

 قابل اقتصادی محاسبات براساس همیشه انسانی نیروی کارآیی که آنجایی از. شود توجه عوامل

 جتماعی،ا ابعاد انسان در برتر های نیاز از برخاسته که  دیگر متعدد عوامل و نیست بینی پیش

 در را مهمی جایگاه امروزه که مفهوم این .موثراست زمینه این در است خودیابی و احترام

 و سازمان به فرد شدید اعتقاد از ناشی هرچیز از بیش است، ساخته خود آن از مذکور تحقیقات

ها در این مسئله که سازمان .است اهداف آن به رسیدن جهت در تالش و آن اهداف پذیرش

موضوعات مورد عالقۀ  ناپذیر امروزی چگونه رفتار کنند، یکی از بینیمتغیر و پیشمحیط 

انگیزی های شگفتزیرا دورة کنونی حیات بشری با تحوالت و دگرگونی. باشدمیپژوهشگران 

ای از حیات انسانی، باید برای بقا و بالندگی، خـود منزلۀ زیرمجموعهبه هاهمراه است که سازمان

تحوالت عظیم آماده کنند، در غیر این صورت از گردونۀ دنیای رقابتی  ارویی با اینرا در روی

شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند  در چنین. شوندخارج می

نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان کنند و  و باید بیشترین زمان و

 ،رجایی)وری سازمانی را ارتقا دهند کارکنان بگذارند و بدینوسیله بهره به عهدةروزمره را  وظایف

ها و تغییر و تحوالت بنیادی از طریق شناخت، ارائه و ایجاد زیرساخت این موارد تنها با(  9  

 زیرا فرهنگ سازمانی سراسر یک سازمان را. صحیح امکانپذیر است حاکمیت فرهنگ سازمانی

 بر همه چیز آن اثرگذار است و اهرمی قدرتمند در جهت تقویت ابعاد مختلفاحاطه کرده و 

 .رودسازمان به شمار می
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 طرح مساله

 شود که روابط متغیرهایها، تالش میوری سازمانامروزه در جهت بهبود کارایی و بهره

ئولیت مس. خوبی شناسایی شوند مختلف ارزیابی و متغیرهای سازمانی و آثار مختلف آنها به

قانونی،  د از اقتصادی،نا شود که عبارتنظام تقسیم می ها غالباً به چهار زیراجتماعی سازمان

-می که به صورت داوطلبانه انجام( دوستی و خیرخواهانه نوع) های عمومیاخالقی و مسئولیت

 ی بهافراد برا این امور، تعهد سازمانها، مدیران، کارکنان و سایر(. 39  کشاورزی، )شوند 

ابعاد  امروزه. دهندهای اجتماعی را نشان میرساندن هزینه حداقل حداکثررساندن منافع و به

 انـداخالقی، خیرخواهانه و دینی مرتبط با مسئولیت اجتماعی مورد توجه بیشتری قرار گرفته

قانون  ها و کارکنان آنها انتظار دارد و درکه این موارد رفتارهایی هستند که جامعه از سازمان

 ای و مسئولیتحرفه درخصوص نحوة تعامل اخالق(.  9  وهمکاران،  زادهقاسم)اند نشده مدون

 ازمان تأکیداخالق، روی نحوة رفتار فرد در س اجتماعی، برخی از صاحبنظران بر این باورند که

ا مدنظر نفعان ر دارد، اما مسئولیت اجتماعی، نحوة برخورد سازمان و کارکنان با مشتریان و ذی

رود که به ارزشها، هنجارها، انتظار می اما آنچه مسلم است این است که از سازمانها، دهدمی قرار

خود و در مواجهه با مردم به شئونات  هایاعتقادات و باورهای مردم احترام بگذارند و در فعالیت

سازمان نهادینه ای در اخالق حرفه اخالقی توجه کنند که این امر امکانپذیر نیست جز آنکه

کنند که مشکالت جامعه بخشی  ها باید این مسئولیت را حسسازمان( 94   عسگری،)باشد 

همت گمارند و بخشی از  وفصل آنها آید و باید نسبت به حلاز مشکالت آنها به شمار می

ست که گویای این واقعیت ا موارد متعدد. کار گیرند امکانات مالی و انسانی خود را در این راه به

جامعه و مصالح آن را زیر پا  تازی کنند، ها مهارگسیخته به سوی اهداف خود یکهاگر سازمان

 (.2 2 والنتین، ) خواهند گذاشت و خیر عامه فدای منفعت سازمان خواهـد شد

کنندگان،  تأمین ویژه شامل چگونگی ارتباط سازمان با کارمندان، های اجتماعی بهمسئولیت

که هر سازمان  ست که در آن فعالیت دارند و دربردارندة میزان تالشی است یمشتریان و جوامع

اعتقاد به  تعهد سازمانیو ( 92  شاهینی،)آورد در حفاظت از محیط پیرامون خود به عمل می

احساس  ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخالقـی، تمایل قلبی وارزش
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سازمانی  تعهد(  9  نیازآذری و همکاران، )ان، تعهد سازمانی نام دارد نیاز به ماندن در سازم

-می یک مالك مهم برای اثربخشی سازمان است، همچنین این متغیر میزانی را که یک سازمان

تعهد . دهدها و رشد آن حساب کند، نشان میهای کارکنان در فعالیتتواند بر تداوم مشارکت

هویت خود را  شدت متعهد، ای که کارکنان به گونه زمان است بهسازمانی نوعی وابستگی به سا

حسینی و ) برندگیرند، در سازمان مشارکت دارند و از عضویت در سازمان لذت میاز سازمان می

دارد که  جزئی تعهد سازمانی آلن و میر، سه ذهنیت وجود براساس مدل سه(  39  اشرفی، 

 تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد: به سازمان استکدام از آنها مشخصۀ تعهد کارکنان  هر

شدن بـا آن،  تعهد عاطفی به درك کارکنان از دلبستگی عاطفی به سازمان یا شناخته. هنجاری

مستمر به ادراك کارکنان از هزینۀ ترك سازمان و رفتن بـه جای دیگر و تعهد هنجاری به  تعهد

 (.  9  نیازآذری و همکاران، )د کارکنان از وظایف طبیعی آنها اشاره دار ادراك

 نیوه بر تأمالاست که ع یاقدامات یبرا رانیگمیتعهّد تصم ،یاجتماع تیّمسؤول یکلّ طور به

 چند عنصر وجود ف،یتعر نیدر ا. آوردی فراهم م زیخود، موجبات بهبود رفاه جامعه را ن منافع

 اً،یثان. در قبال آن پاسخگو باشند دیاست که مؤسّسات با یتعهّد ،یاجتماع تیّولئاوّلً، مس دارد؛

 به یتوجّه یب ،یدر امور استخدام ضیاعمال تبع ست،یز طیولند از آلوده کردن محئمس مؤسّسات

 زندیبپره زنند،یمت جامعه لطمه مالکه به س یآورانیت زالمحصو دیخود و تول یازهاین نیتأم

 کمک به فرهنگ کشور و لیاز قب یاقداماتو با  یبا اختصاص منابع مال دیها باسازمان سرانجام، و

 مقصود از ت،یدر نها. بکوشند یدر بهبود رفاه اجتماع ،یزندگ تیّفیو بهبود ک یمؤسّسات فرهنگ

ناچار  بر اجتماع دارند، به یا عمده ریها تأثاست که چون سازمان نیا یاجتماع تیّولئمس

به جامعه نرسد و در صورت وارد  یانیآن، ز باشد که در اثر یا به گونه دیآنها با تیّفعّالی چگونگ

 به دیها باتر، سازمان عبارت ساده مربوط ملزم به جبران آن باشند؛ به یهاسازمان ان،یز شدن

( 94   ،یعراق یلیخل)که در آن قرار دارند، عمل کنند  یبا نظام بزرگتر مرتبطی عنوان جزئ

 یاریاست که بس نیتجارت، چن یقالمور اخو ا تیّریاستاد سرشناس مد استارك، استنباط آندرو

 یت واقعالرا اشغال کرده و خود را از مشک یقالمحدود اخ ةحوز کی ،یتجار انیگراقالاز اخ

 ریگرا باشند؛ سود را غمطلق لندیآنها ما. اندجدا ساخته رند،یبا آن درگ رانیمد جهان که اکثر
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به خود صدمه  شیخو تیّاثبات حقّان یراب خواهندیم یتجار یهاشرکت و از دانندیم یقالاخ

زم ال. محصول خوب با سود معتدل است کی ۀفروش شرافتمندان تر،یعمل روش کیامّا . بزنند

که کار و شرکتش  آن یدرست است و ب یو اجتماع یقالاز نظر اخ یکار چه بداند ریمد کیاست 

 نیمهمتر توانیرا م ریعوامل ز یکلّ طور به(.    2 استون، ) انجام دهد  را خراب کند، آن را

ش الشدن، ت یبه جهان لیتما: دانست یاجتماع تیّولئمس یها به سوو محرّك شرکت زندهیبرانگ

ها، موانع وکار شرکت مشارکت در کسب به کارکنان لیتما ها،تیّفعّال یهمه یساز شفّاف یبرا

فشار  ست،یز طیوستدار محد تالمحصو کنندگان به استفاده از مصرف لیو قانون، تما یاسیس

 ،یها، حقوق شهروندرسانه یافشاگر ها، فشار وشرکت یریپذتیّمسؤول شیافزا یکارکنان برا

بر جامعه  یکه به نحو یو عمل میتصم هر گر،ید یانیو به ب نیزم یکره تیّجمع دیشد شیافزا

دست یابی به  بر اساس توضیحات عنوان شده در این پژوهش محققین به دنبال .اثرگذار است

در اداره ورزش  یو فرهنگ سازمان یبا تعهدکار یاجتماع تیمسئول نیباین سوال است که آیا 

 ارتباط معنی داری وجود دارد؟ تهران یشهردار

 

 روش تحقیق

پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات 

نامه گردآوری شده  ت میدانی و با استفاده از پرسشصور های این تحقیق بهکاربردی بود، داده

 دادند تشکیل تهران  شهرداری ورزش سازمان کارکنان کلیۀ را پژوهش این آماری جامعۀ. است

 که شد برآورد نفر 42  کوکران فرمول اساس بر آماری نمونۀ و هست نفر 2   هاآن تعداد که

 آلن و یر می سازمانی تعهد پرسشنامه ق ازدر این تحقی. شدند انتخاب ساده تصادفی صورت به

نامۀ مسئولیت پذیری  پرسشو ( 222 )دنیسون  پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی  99  سال در

 سطح دو در پژوهش این در استفاده مورد آماری روش. استفاده شد(  99 )اجتماعی کارول 

 سطح دو در پژوهش نای در استفاده مورد آماری روش. گرفت انجام استنباطی آمار و توصیفی

 هایها از روشبرای تجزیه و تحلیل داده که طوری به. گرفت انجام استنباطی آمار و توصیفی

چنین در بخش هم. شد استفاده استاندارد، فراوانی، انحراف درصد ،فراوانی، میانگین مانند آماری
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ده ها از آزمون آمار استنباطی برای مشخص نمودن طبیعی بودن توزیع و تجانس واریانس دا

همبستگی اسپیرمن و قابلیت  ضریبکلموگروف اسمیرنوف و برای تعیین رابطۀ بین متغیرها از 

 نیز SPSS افزار نرم از پژوهش این در هم چنین .استفاده شدبینی متغیرها از رگرسیون پیش

  .شد استفاده ها داده تحلیل و تجزیه برای

 

 یافته های پژوهش

 آزمون کلوموگرف اسمیرنف در ارتباط با طبیعی بودن داد ها. 8جدول

 نتیجه سطح معنی داری مقدارآماره 

 نرمال 2/ 4 27/2 تعهد سازمانی

 غیر نرمال 2/ 2 23/2 مسئولیت اجتماعی

 نرمال 2/  22/2 فرهنگ سازمانی

 باشند نشان می دهد توزیع متغیر های پژوهش در حالت نرمال و طبیعی می  جدول 

 

ی در و فرهنگ سازمان یبا تعهد کار یاجتماع تیمسئول نیبضریب همبستگی پیرسون . 7جدول

 کارکنان اداره ورزش شهرداری  تهران

 یفرهنگ سازمان یتعهد کار  

 r 37/2 44/2مقدار مسولیت اجتماعی

 2/ 22 2/ 22 سطح معنی داری

 94است با  24/2عنی داری کوچکتر از مشاهده می گردد، باتوجه به اینکه سطح م  در جدول 

درصد اطمینان می توان بیان داشت بین مسولیت اجتماعی با تعهد کاری و فرهنگ سازمانی 

رابطه وجود دارد جهت رابطه مثبت است یعنی وقتی مسولیت اجتماعی افزایش یا کاهش می 

 .یابد تعهد کاری و فرهنگ سازمانی افزایش یا کاهش می یابد

 



 09 ... مطالعه موردی)ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با تعهد کاری و فرهنگ سازمانی 

در کارکنان اداره ورزش  یبا تعهد کار یاجتماع تیمسئول نیبیب همبستگی پیرسون بین ضر. 9جدول

 تهران یشهردار

 سطح معنی داری rمقدار تعداد

847 37/2 22 /2 

 

است با  24/2مالحظه می گردد باتوجه به اینکه سطح معنی داری کوچکتر از   در جدول 

رابطه مثبت و  یبا تعهد کار یاجتماع تیمسئول درصد اطمینان می توان بیان داشت بین 94

 .معنی داری وجود دارد

 

در کارکنان اداره ی با فرهنگ سازمان یاجتماع تیمسئول نیب ضریب همبستگی پیرسون. 4جدول

 تهران یورزش شهردار

 سطح معنی داری rمقدار تعداد

847 44/2 22 /2 

درصد  94است با  24/2کتر از نشان می دهد، باتوجه به اینکه سطح معنی داری کوچ 4جدول 

ی رابطه مثبت و معنی با فرهنگ سازمان یاجتماع تیمسئول اطمینان می توان بیان داشت بین

 .داری وجود دارد

 

در کارکنان اداره ورزش ی فرهنگ سازمان ی باتعهد کار نیبضریب همبستگی پیرسون . 5جدول

 تهران یشهردار

 سطح معنی داری rمقدار تعداد

847 74/2 22 /2 

 94است با  24/2نشان می دهد، باتوجه به اینکه سطح معنی داری کوچکتر از  4جدول 

ی رابطه مثبت و با فرهنگ سازمان یاجتماع تیمسئول درصد اطمینان می توان بیان داشت بین

 .معنی داری وجود دارد
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 یاجتماع تیمسئولبا  آزمون رگرسیون بین ویژگی های جمعیت شناختی. 8جدول

عنی سطح م

داری ضریب 

 بتا

ضرایب 

 بتا

 تغییرات آر

(R Square 

Change) 

سطح معنی 

 داری مدل

 R)مربع آر

Square) 

مقدارآر 

(R) 

 

 جنسیت 4/2  2/ 2 43/2 2/ 2 22/2 47/2

 سن     29/2 3/2 

 تحصیالت     2/ 2 77/2

 سابقه     -22/2 2/ 4

 

 94است می توان بیان داشت با 24/2 ، با توجه به سطح معنی داری که بزرگتر از2در جدول 

در کارکنان اداره ورزش  یاجتماع تیمسئولبا  های جمعیت شناختی درصد اطمینان بین ویژگی

 .داردنوجود  یدار یارتباط معن تهران  یشهردار

 

 تعهد کاری آزمون رگرسیون بین ویژگی های جمعیت شناختی با. 0جدول

سطح معنی 

 داری ضریب بتا

ضرایب 

 بتا

 یرات آرتغی

(R Square 

Change) 

سطح معنی 

 داری مدل

 R)مربع آر

Square) 

مقدارآر 

(R) 

 

4 /2 27/2 -  جنسیت 2/2  2/ 2 3/2 2/ 2

 سن     2/ 2 2/ 7

4 /2 27/2 -  تحصیالت    

79/2 2 /2 -  سابقه    

ن است می توا2/ 24مالحظه می گردد، با توجه به سطح معنی داری که بزرگتر از  7در جدول 

در کارکنان با تعهد کاری  درصد اطمینان بین ویژگی های جمعیت شناختی 94بیان داشت با 

 .داردنوجود  یدار یارتباط معن تهران  یاداره ورزش شهردار



 05 ... مطالعه موردی)ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با تعهد کاری و فرهنگ سازمانی 

 سازمانیفرهنگ های جمعیت شناختی باآزمون رگرسیون بین ویژگی. 1جدول

سطح معنی 

داری ضریب 

 بتا

ضرایب 

 بتا

 تغییرات آر

(R Square 

Change) 

سطح معنی 

 داری مدل

 R)مربع آر

Square) 

مقدارآر 

(R) 

 

 جنسیت 2/2  27/2 24/2 27/2 -2/   4/2 

 سن     2/ 2 27/2

 تحصیالت     -7/2  24/2

 سابقه     2/   4/2 

 

توان بیان  است می24/2داری که کوچکتر از  نشان می دهد با توجه به سطح معنی 3جدول 

در کارکنان  سازمانیفرهنگ ینان بین ویژگی های جمعیت شناختی بادرصد اطم94داشت با 

شدت ار تباط بین متغیرهای جمعیت  .وجود دارد یارادارتباط معن تهران یاداره ورزش شهردار

درصد واریانس 7است و متغیر ویژگی های جمعیت شناختی 2/2 شناختی با فرهنگ سازمانی 

 .فرهنگ سازمانی را پیش بینی می کند

 

 گیری حث و نتیجهب

 فرهنگ و کاری تعهد با اجتماعی مسئولیت بین تعیین ارتباطهدف کلی پژوهش حاضر 

 و کاری تعهد با اجتماعی مسئولیت بینهای پژوهش حاضر نشان داد که یافته. سازمانی بود

همچنین  .دارد وجود داریمعنا ارتباط شهرداری تهران ورزش اداره کارکنان در سازمانی فرهنگ

 معنی ارتباط تهران  شهرداری ورزش اداره کارکنان در کاری تعهد با اجتماعی مسئولیت ینب

شهرداری  ورزش اداره کارکنان در سازمانی فرهنگ با اجتماعی مسئولیت دارد و بین وجود داری

 وجود داری معنی ارتباط سازمانی فرهنگ با کاری تعهد بین .دارد وجود داری معنی ارتباط تهران

 .دارد وجود داری معنی ارتباط اجتماعی مسئولیت با شناختی جمعیت های ویژگی بین .دارد

 هایویژگی بین .ندارد وجود داری معنی ارتباط تعهدکاری با شناختی جمعیت های ویژگی بین
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 متغیرهای بین ارتباط شدت .دارد وجود داری معنی سازمانی ارتباطفرهنگ با شناختی جمعیت

 درصد7 شناختی جمعیت هایویژگی متغیر و است2/2  سازمانی فرهنگ با شناختی جمعیت

دادن  انجام برای ورزش شهرداری تهران سازمان .کند می بینی پیش را سازمانی فرهنگ واریانس

 و رهنمودهای اخالقی از ایمجموعه به قانونی، و سازمانی بر معیارهای عالوه خود، سازمانی امور

 وحدت و هماهنگی نوعی و دهند ارادی یاری اعمال و رفتارها در را نآنا که دارند نیاز ارزشی

 رسدمی نظر بنابراین، به. سازند میسر عمومی و جمعی مطلوب سوی شیوه به حرکت در رویه

مسئولیت اجتماعی  شدن نیرومند و تقویت موجبات نعهد کاری ای،زنجیره ارتباط یک طی که

 . آوردمی پدید را

 و تجاری راهبرد نوع رابطه بررسی به( 92  ) حاجیهاهای این تحقیق، در راستای یافته

 سنجش برای داد، انجام عملکرد بر شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت اطالعات افشای سطح

 پذیری مسئولیت اطالعات افشای سطح و (7 2 ) همکاران و یوان مدل از تجاری راهبرد نوع

 دادکه نشان تحقیق از حاصل نتایج. نمود استفاده رانهمکا و میشرا الگوی از هاشرکت اجتماعی

 اجتماعی مسئولیت تأثیر همچنین. دارند دارمعنی و مستقیم تأثیر عملکرد بر رقابتی راهبردهای

 تمایز راهبرد اجتماعی بیشترمسئولیت افشای حضور با اما است، دارمعنی و مستقیم عملکرد بر

 نقش به بررسی( 94  ) سلیمی .دارد عملکرد بر بیشتری تاثیر هزینه، کاهش به نسبت

 تعهدسازمانی و اجتماعی مسئولیت در سازمانی فرهنگ تأثیر در ایحرفه اخالق میانجیگر

 میانجی متغیر به توجه با غیرمستقیم طور به سازمانی فرهنگ داد نشان نتایج. پرداخت کارکنان

 راث اعیاجتم مسئولیت روی 7/2  بضری با و سازمان تعهد روی 2/2  ضریب با ایحرفه اخالق

 مدل متعاقباً و ای حرفه اخالق متغیر میانجی نقش ترتیب بدین هک دارد داریمعن و تمثب

 مسئولیت و ایحرفه اخالق بین رابطۀ بررسی به (94  ) عسگری .شد تأیید پژوهش مفهومی

 مسئولیت با ای حرفه اخالق بین معناداری ارتباط که داد نشان نتایج. پرداخت اجتماعی

در تحقیقی با عنوان مدل یابی روابط بین ( 94  )شاهین مهر و همکاران  .دارد وجود اجتماعی

ای ای و مسئولیت اجتماعی با پاسخگویی سازمانی نشان دادند که بین اخالق حرفهاخالق حرفه

در ( 94  )سلطانی و همکاران . با مسئولیت اجتماعی رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد



 00 ... مطالعه موردی)ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با تعهد کاری و فرهنگ سازمانی 

 میانجی کارکنان؛ نقش عاطفی تعهد بر سازمان اجتماعی مسئولیت تأثیر پژوهشی به بررسی

نتایج این تحقیق نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر فرهنگ . سازمانی پرداختند فرهنگ

 . سازمانی تاثیر مثبت معنادار دارد

 مسئولیت با ازمانیس تعهد بین در نهایت با توجه به نتایج این تحقیق و ارتباط معنادار

 راستای در تخصصی کارگروه های تشکیل طریق از می شود پیشنهاد سازمان، در اجتماعی

 و سازمان اعضای بین در را سازمانی تعهد ورزش، توسعۀ با مرتبط اجتماعی مسئولیت افزایش

 با انیسازم فرهنگ بین معنادار مثبت رابطۀ به توجه سازند و همچنین با پیاده مربیان ویژه به

 اعضای تمام به ابالغ طریق از سازمان مدیران می شود پیشنهاد سازمان، در اجتماعی مسئولیت

 آگاه سازمان در موجود سازمانی فرهنگ از را آنها کارگاه ها برگزاری و بروشور تهیۀ سازمان،

 طریق از سازمان کنند و در نهایت مدیران اقدام اجتماعی مسئولیت افزایش راستای در و ساخته

 اخالقی جو با رابطه در کارکنان نگرش بهبود به سازمان در اخالقی معیارهای مداوم های ارزیابی

 .دهند افزایش را آن ها اجتماعی مسئولیت طریق این از و نموده کمک
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