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 چکیده

پذیری ها در جامعه، کمبود مطالعات کیفی در حوزه مسئولیتبا در نظر گرفتن اهمیت بانک هدف مقاله و مقدمه:

متغیر مهم در هر سازمان؛ این دو  عنوان به سازمانی اخالق و اجتماعی ها و همچنین اهمیت سرمایهاجتماعی بانک
پذیری اجتماعی شرکتی با نقش میانجی اخالق سازمانی در دو پژوهش با هدف ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی بر مسئولیت

 بانک ملی و ملت انجام گرفت.

مختلف دیدگاه غالب در دنیای کسب و کار وارد شده و صاحبان مشاغل ، های اخیر، مسئولیت اجتماعی شرکتیدر سال
را به رعایت موازین، مقررات و حقوق ذینفعان اعم از دولت، مشتری، محیط زیست و همچنین کارکنان و مدیران مکلف 

ها نیز منجر به افزایش میزان توجه به تر دولتنموده است. انتقال قدرت اقتصادی دولت به بخش خصوصی و کوچک
پذیری اجتماعی شرکتی به لحاظ تثبیت گرفتن اهمیت مسئولیتبا در نظر  پذیری اجتماعی شرکتی شده است.مسئولیت

های رقابتی، مالی و ... از یک سو و موقعیت شرکت در محیط، مطرح بودن به عنوان یک راهبرد مکمل در کنار استراتژی
در تدوین  تأثیرپذیری آن از عوامل محیط داخلی و بیرونی از سوی دیگر، بررسی نقش متغیرهایی که به زعم اندیشمندان

 گیرند، ضرورت دارد.راهبردهای مختلف سازمان مورد توجه قرار می
ی و تصمیمگیر و درمرتبط  ادرـفا هرـمروز ندگیای و زحرفه ،مانیزسا یفعالیتها با مستمر رطو به قخالا

معینی از  مجموعهنیز در قالب رمایه اجتماعی ت است. سهمیا ائزـح هغیرو  الیـم روـما ،یابیزاربا ،مانیزسای ارخطمشیگذ
های تبادالت و ارتباطات پایین آمدن سطح هزینه وموجب ارتقای سطح همکاری  رسمی های غیرهنجارها یا ارزش

 .شودمی

ها از نوع توصیفی و گردآوری داده این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش شناسی:روش

سوابق  به جهت دستیابی ایکتابخانه ی است. مطالعهها از نوع آمیخته کیفی و کمّدادهپیمایشی و بر اساس ماهیت 
 سرمایه پدیدارشناسی و شرکتی اجتماعی پذیریمسئولیت به مربوط متغیرهای شناسایی روش میدانی برای و مطالعاتی
از پدیدارشناسی و  واست  فراترکیب بخش در ساختاریافتهنیمه مصاحبه، هاداده گردآوری ابزار. به کار گرفته شد اجتماعی

 و مدیران شامل آماری های مربوط به سرمایه اجتماعی استفاده شد. جامعهگردآوری داده راستای ثبت تجارب زیسته در
 که نفر بودند 1۳1به تعداد  هااستان مراکز و تهران در ملت و ملی هایبانک عمومی روابط یا تبلیغات و بازاریابی مسئولین
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 با نفر و در بخش کمی 1۲ تعداد به نظری اشباع به رسیدن تا دسترس در گیرینمونه در بخش کیفی با استفاده از روش
 .دادند جواب پرسشنامه سؤاالت به آنها از تن 11۸ دسترس، در گیرینمونه روش

 از فراترکیب در بخش و کنندگانشرکت از نفر دو نظر اظهار طریق از پدیدارشناسی برای کیفی بخش در ابزار روایی
 به مراجعه با پرسشنامه کل روایی. شد ارزیابی کاپا روش از استفاده و شده انجام مطالعات به مراجعه و محتوا روایی طریق
 شد. استفاده تأییدی عاملی تحلیل از سازه و برای ارزیابی اعتبار بررسی محتوایی و صوری بعد از متخصصان از نفر سه

 درونی سازگاری از پرسشنامه در نظر مورد کرونباخ نشان داد که عوامل آلفای با استفاده از هاپرسشنامه ارزیابی پایائی
 . هستند برخوردار مناسب

 ضرایب و معناداری اعداد تأییدی، عاملی تحلیل)مرحله  دو در ساختاری معادالت مدل از هاداده تحلیل و تجزیه برای
 بودن نرمال به مربوط آزمونیآمار توصیف بر مبتنی هاآزمون سایر شد. استفاده اس ال پی افزارنرم از گیریبهره با( مسیر
 میانجی متغیر نقش تبیین و متغیرها بین همبستگی ضرایب به مربوط محاسبات و اسمیرنف -کولموگروف روش با هاداده
 .هستند گام به گام رگرسیون روش با

 و مالی سازمانی، و بعد فردی ۳ در مقوله 1۶ پذیری اجتماعی شرکتی بهفراترکیب مسئولیت فرایند خروجی ها:یافته

 و بعد ساختاری ۳مقوله در  1۴محیطی منتهی شد. خروجی فرایند پدیدارشناسی سرمایه اجتماعی به  و اجتماعی اقتصادی،
( به ۲۴۴4های اخالق سازمانی سونسون و وود )ارتباطی منتهی شد. ابعاد و مؤلفه و آموزشی، رفتاری و شناختی اداری،

های تحقیق به لحاظ کمی نشان دادند که سرمایه اجتماعی با عنوان متغیر میانجی به مدل وارد شده و در نهایت، یافته
 پذیری اجتماعی شرکتی است.مهمی در مسئولیتنقش میانجی اخالق سازمانی دارای نقش قابل توجه و 

سازمانی؛ نقش اخالق سازمانی بر  اخالق بر اجتماعی چهار فرضیه مبنی بر معنادار بودن نقش سرمایهبحث و نتایج: 

شرکتی و باالخره نقش میانجی  اجتماعی پذیریمسئولیت بر اجتماعی پذیری اجتماعی شرکتی؛ نقش سرمایهمسئولیت
 های تحقیق نشان دادمطرح شد. یافته شرکتی اجتماعی پذیریمسئولیت بر اجتماعی سرمایه تأثیرگذاری در یسازمان اخالق

 اجتماعی پذیریمسئولیت بر سازمانی اخالق تأثیر میزان ؛14/۴ سازمانی برابر اخالق بر اجتماعی سرمایه تأثیر که میزان
در تمام موارد در سطح  و ۳1/۴ برابر شرکتی اجتماعی پذیریمسئولیت بر اجتماعی سرمایه تأثیر میزان ؛۳۸/۴ شرکتی برابر

 شدند وارد گام به گام رگرسیون طریق از اجتماعی سرمایه با همراه سازمانی اخالق معنادار هستند. راهبرد 11/۴اطمینان 
 معنادار درصد 11 اطمینان سطح در آماری نظر از و ۸۶/۴ برابر شرکتی اجتماعی پذیریمسئولیت بر هم روی آنها اثرات که

 اجتماعی پذیریمسئولیت بر 41/۴ و 1۶/۴ میزان به توانندمی اولویت ترتیب به اجتماعی سرمایه و سازمانی اخالق. است
 41/۴ شرکتی اجتماعی پذیریمسئولیت بر اجتماعی سرمایه تأثیر میزان چند هر راستا این در. باشند داشته تأثیر شرکتی
 .است یافته ارتقاء ۸۶/۴ به هم با متغیر دو این سهم میانجی، عنوان به سازمانی اخالق متغیر شدن وارد با ولی است

 و سازمانی اخالق با (... و محیط مشتریان، ،)دولت نفعانیذ به پذیریمسئولیت خصوص در هابانک اگر راهبرد
 اخالق سطح ارتقای و بهبود با هابانک در پی دارد.را  ذینفعان بین در هابانک موقعیت تثبیت شود، اجتماعی عجین سرمایه
 و سو یک از میزان تعامل با مردم، تربیت مدیران و کارکنان توانمند و توجه به موازین اخالقی افزایش طریق از سازمانی
 در خود نقش پذیرفتن نهادی، حمایت تعامل، و سازیشبکه اجتماعی، بانکداری گسترش طریق از اجتماعی سرمایه ارتقای
 راهبردی هایزیرساخت و فرایندها؛دولت هایسیاست اجرای در همکاری ضرورت و فساد با مبارزه به نسبت بودن پیشگام

 سرمایه و سازمانی اخالق بدین ترتیب از و داده افزایش شرکتی اجتماعی پذیریمسئولیت سطح ارتقای برای را خود
  .نمایندمی استفاده خویش عملکرد ارتقای در مهم دارایی و منبع دو عنوان به اجتماعی

 

 سازمانی اخالق پذیری اجتماعی شرکتی؛ولیتئمس اجتماعی؛ سرمایه: هاهکلیدواژ
 

 

 

 



 832 ...راهبرد  نییو نقش آن در تب یاجتماع هیسرما یدارشناسیپد

 

     مقدمه .1

. است شده در نظر گرفته تجارت دنیای در غالب دیدگاه یک 1اجتماعی شرکتی مسئولیت اخیر، هایسال در
 مدل در اروپا، کیفیت مدیریت بنیاد و اندکرده ارائه زمینه این در را استانداردهایی اروپا، اتحادیه و ملل سازمان
 از یکی و معرفی هشتگانه هایارزش از را هاشرکت اجتماعی پذیریمسئولیت ها،سازمان برای خود تعالی الگوی
 سازمان ارزیابی کل امتیاز از درصد هشت و داده اختصاص امر این به ها،شرکت ارزیابی برای را خود معیارشش 

 [.۶1] است قائل معیار این برای را
 سئولیتبرای نشان دادن م میالدی 11۳۴و  11۶۴دهه  در بار اولین برای شرکتی اجتماعی مسئولیتمفهوم 

 مطرح شد ولی با گذشت زمان جامعه کنندگان،کارمندان، مصرف امنیت، سالمت، برابر محیط زیست، در شرکت
 . [41] گردیدرا شامل  افراد تأثیرگذار و هاگروه تمام

 و اقتصادی قدرت انتقال خصوصی، بخش گسترش از ناشی را اجتماعی پذیریمسئولیت به توجه لزوم ایعده
مفهوم راین اساس،  ،[۳۶] دانندمی دولت با هاشرکت تعامل و همکاری نتیجه در و هادولت شدن کوچک

 .[۶1] بر سیستم اجتماعی دارنداست که ای عمده اتتأثیر ها به، توجه آنهاولیت اجتماعی شرکتئمس

-ذی با تعامل در محیطی و اجتماعی هایدغدغه سازییکپارچه مفهوم با شرکتی اجتماعی مسئولیتهر چند 

 باآن  مزایایمطرح شده است اما  سازمانی هایاستراتژی مکمل راهبرد داوطلبانه اقدام و افشا مبنای بر نفعان
در  کنندهتعدیل نقش محیطی و اقتضایی عوامل از بسیاری و هشد ریزیپی شرکت داخلی محیط در مطلوبیت

 ساختار مالی، اهرم اندازه، شامل عوامل این از برخی. دارند راهبردها سایر و شرکتی اجتماعی مسئولیت بین رابطه
 [.۶۶] هستند تأثیرگذار سازمان محیطی روابط تبیین در سازمانی منابع مدیران، عملکرد ساختاری، روابط مالکیت،
است اما وضعیت  سهامداران و مشتریان اجتماع، ،انونق محیط، به توجه مدیونها بسیاری از شرکت رشد و بقا

سازمانی موجب شده است که تعدادی از منابع، قدرت پاسخگوئی، نوع خدمت یا محصول و سایر خصائص درون
ای دیگر تحت فشار سیاسی، اقتصادی و ... به مسئولیت خود در قبال محیط و اجتماع و عده ها داوطلبانهشرکت

 فروش و بازاریابی راهبرد مکمل و درآمد منبع کتیشر اجتماعی پذیریمسئولیت رویکردتوجه کنند. برخی از 
 [.۳1] نمایندنمی تلقی هم داوطلبانه را آن عملکرد نوع و شرایط گرفتن نظر در با تعدادی و نموده استفاده

پذیری اجتماعی شرکتی به لحاظ تثبیت موقعیت شرکت در محیط، مطرح با در نظر گرفتن اهمیت مسئولیت
سو و تأثیرپذیری آن از عوامل محیط داخلی و از یکهای رقابتی، مالیدر کنار استراتژیبودن یک راهبرد مکمل 

بیرونی از سوی دیگر، بررسی نقش متغیرهایی که به زعم اندیشمندان در تدوین راهبردهای مختلف سازمان مورد 
 گیرند، ضرورت دارد. توجه قرار می

 مختلفی الگوهای قالب در سازمان هر هایسرمایه ترینمهم سازمانی اخالق و اجتماعی سرمایه، در این میان
 افزایش ها،شبکه ایجاد امنیت، ایجاد برند، ارتقای درآمد، کسب عملکرد، بهبود وری،بهره در مؤثر عوامل منزلهبه

 .[۳۳] اندبوده مطرح اجتماعی روابط گسترش اعتماد،
 ستی درهارفتای رابر زمال یلعملهااکه دستوراست  مقررات، استانداردها، کدها و یا اصولی ۲اخالق سازمانی

 .[1۶] نمایدمی همافررا 
ی و تصمیمگیر و درمرتبط  ادرـفا هرـمروز ندگیای و زحرفه ،مانیزسا یفعالیتها با مستمر رطوبه قخالا

 .[۳۳] ستات همیا ائزـح هغیرو  الیـم روـما ،یابیزاربا ،مانیزسای ارخطمشیگذ
موجب ارتقای سطح همکاری که  استرسمی  های غیرمعینی از هنجارها یا ارزش رمایه اجتماعی مجموعهس

 [.۳1] شودهای تبادالت و ارتباطات میپایین آمدن سطح هزینه و

                                                                                                                                                 
1 Corporate Social Responsibility 
2 Organizational Ethic 
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 و مجیبی و نبوی [4] پذیری اجتماعی اشاره داشتند( به نقش اخالق در مسئولیت۲۴۴۳) شناسابزری و یزدان
 [.1۳] پذیری اجتماعی شرکتی را مطرح نمودند( نقش سرمایه اجتماعی بر مسئولیت۲۴14)

یک رابطه مستقیم  منزلهپذیری اجتماعی شرکتی به( به نقش اخالق در مسئولیت۲۴14) مهرحسنی و شاهین
دوام خواهند  ییهااخالق، سازمان ( معتقدند که با افول۲۴1۶) و اعتمادی و همکاران [4۲] و خطی اشاره داشتند

  [.۲۲]هستند پذیری باالیی برخوردار آورد که از سطح مسئولیت
سو و نقش قابل های مختلف از یکدلیل ارتباط تنگاتنگی که با دولت به جهت اجرای سیاستها بهبانک

منابع خود  بایددیگر دارند،  ها از سویدلیل دریافت سپرده از مردم و اعطای تسهیالت مختلف به آنذکری که به
پذیری اجتماعی بسیج نمایند تا ضمن کسب موقعیت در محیط، تعامل را برای تحقق اهداف راهبردی مسئولیت

 ترین بانک دولتی و بانک ملتای با دولت و مردم داشته باشند. در این میان بانک ملی مهممناسب و سازنده
دیک و قابل توجه با دولت و مردم برخوردارند که همین امر موجب ترین بانک بخش خصوصی از روابط نزبزرگ

با توجه به نفعان و مشتریان توجه نمایند. شده است تا موظف شوند در تدوین راهبردهای خود به موضوع ذی
ها، ضرورت توجه به اخالق و سرمایه اجتماعی در تبیین اهداف پذیری اجتماعی شرکتی در بانکاهمیت مسئولیت

 دارد قصد حاضر پژوهش زمینه، این در کیفی مطالعات کمبود ترها در جامعه و از همه مهماهبردها، نقش بانکو ر
 اخالق گریمیانجی با شرکتی اجتماعی پذیریمسئولیت بر اجتماعی سرمایه نقش آن در که بپردازد مدلی ارائه به

 )سرمایه اجتماعی(، وابسته سه متغیر مستقل یک مدل ترکیبی و متشکل ازبدین منظور . گردد بررسی سازمانی
تأثیر سرمایه اجتماعی بر تا  گردد)اخالق سازمانی( تهیه می پذیری اجتماعی شرکتی( و میانجی)مسئولیت
پذیری اجتماعی شرکتی بررسی و سپس با ورود متغیر میانجی)اخالق سازمانی( به ارزیابی تأثیر این دو مسئولیت

   پذیری اجتماعی شرکتی نیز پرداخته شود.متغیر بر مسئولیت
 
 و  پیشینه پژوهشنظری  مبانی   .2

 پژوهشمروری بر پیشینه 

، همواره مورد توجه بوده است. اجتماعیزندگی  ها دراجتماعی و اخالق سازمانی و نقش آن سرمایه
ه دبومطرح  ها و کمک به توسعهپیشبرد اهداف شرکت در پژوهشگرانزعم اغلب بهپذیری اجتماعی مسئولیت

 گردند.با در نظر گرفتن موضوع پژوهش، تعدادی از مطالعات انجام شده ارائه می .است
 

 شده انجام مطالعات مرور .. 1 جدول 

 منبع نتایج روش و سال پژوهشگر ردیف

 همبستگی (۲۴۴۳شناس)ابزری و یزدان 1
سازمان را در تعامالت  گاهیجاو  است  یروش کنترل یبودن نوع یاخالق

 دینمایم تیتثب طیمح
[4] 

 همبستگی (۲۴14مجیبی و نبوی) 1
همبستگی مثبت و معنادار بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با 

 پذیری اجتماعی وجود داردمسئولیت
[1۳] 

 همبستگی (۲۴14اردالن و همکاران) ۲
بستری برای افزایش ساز ها و مجاری ارتباطی و زمینهشبکه
پذیری کارکنان  و موجب افزایش تعهد سازمانی و اخالقیات مسئولیت

 شوندمی
[۳] 

 همبستگی (۲۴14دلیرسدهی و همکاران) ۳
شرکت در اجتماعات محلی،  ) اجتماعی پذیری با سرمایهولیتئبین مس

وجود  رابطه معنادار ( و ..اجتماعی، احساس اعتماد و امنیت  فعالیت در بافت
 دارد

[1۳] 

 همبستگی (۲۴11قنبری و همکاران) 4
سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیم بر رفتارهای فرانقشی و تعهد سازمانی ندارد 
ولی از عوامل مؤثری است که در هر سازمان برای باال بردن تعهد و اخالق 

 نیاز دارد
[۳4] 
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 توصیفی (۲۴1۸عبدالشاه و همکاران) 1
های دولتی اخالقی با سرمایه اجتماعی در سازمانارتباط اخالق و رهبری 

 آشکار است
[۲] 

۶ 
زاده و امامقلی
 (۲۴1۸همکاران)

 توصیفی
اخالق و موازین اخالقی در سازمان با افزایش حس اعتماد، روابط صمیمانه 

 و تعامالت بین افراد مرتبط است.
[۲4] 

 همبستگی (۲۴14حجابی و همکاران) ۳
شکوفایی منجر به سرمایه اجتماعی  ها در تعامل باسازمان ایحرفه اخالق

را ارتقا ها وری و اثربخشی در سازمانده و  بهرهشها و جوامع سازمان
 دهندمی

[41] 

 توصیفی (۲۴14)مهرنیو شاه یحسن ۸
 دوـجو تقیمـمس بطه خطیرا جتماعیامسئولیت و   ایهـحرف قالـخا ینـب

 دارد
[4۲] 

 توصیفی (۲۴1۶)رانهمکاو  یاعتماد 1
ها منجر به بهبود عملکرد شرکت یریپذتیو مسؤول یاخالق سازمان بیترک

 شودیمردم و جامعه م نیها در بآن تیارزش و محبوب شیو افزا
[۲۲] 

 همبستگی (۲۴1۲) 1توتا و شهو 1۴
 تیشوند به همان اندازه موقع تیدر سازمان رعا یاخالق نیهر چه مواز

و مسئول مورد قبول خواهند  یحام ینهادها منزلهشده و به تیتثب اجتماعی
 بود

[1۴] 

 ایمقایسه (۲۴1۸)۲فرل و همکاران 11
پذیری مسئولیترابطه اخالق و از  اجتماعی بیش سرمایه واخالق ارابطه 

 اجتماعی است
[۲۳] 

 توصیفی (۲۴1۸پور و همکاران)حسن 1۲
 به نسبت آنها پذیریمسئولیت افزایش برای تالش و انسانی منابع به توجه

 است ارتقای اخالق سازمانی برای مناسب هایروش از جامعه و مردم
[4۳] 

 توصیفی (۲۴11)۳ژیانگ و همکاران 1۲
پذیرد، و موجب مسئولیت نسبت به جامعه و مشتریان از اخالقیات نقش می

 گرددهای شرکت میفراهم شدن شرایط رشد و تحقق اهداف و برنامه
[14] 

 توصیفی (۲۴11)4پراتیهاری و اوزما 1۳
پذیری نسبت به بانکداران هندی ابتکار عمل خاصی برای مسئولیت

مشتریان و رعایت اخالق  دارند که ابزار مهمی برای سودآوری و رقابت 
 است

[۶۳] 

 
ریزی برنامههای سازمانی و که هر سه متغیر در راستای تدوین استراتژینشان داد های پیشین نتایج پژوهش

 مستقل طوربه بانکی فعالیت حوزه به هاآن از اندکی تعداد اما از اهمیت و ارزش باالیی برخوردار هستند
جای  ها بهضمن تأکید بر جایگاه بانکقبلی آن است که  هایپژوهشتفاوت اصلی این پژوهش با  .اندپرداخته

پذیری متغیر مسئولیت برای تبیین پیشین هایپژوهش هایترکیب یافته استناد به یک یا چند مدل یا نظریه،
این دو و سپس را مورد توجه قرار داده تبیین متغیر سرمایه اجتماعی  رایاجتماعی شرکتی و ثبت تجارب زیسته ب

 عوامل راهبردی به صورت یک مدل خاص ارائه نموده است. منزلهبه متغیر را در کنار اخالق سازمانی
 پژوهشو مدل  متغیرهامفاهیم 

در  ، توجه یه مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتیولیتئسفهوم کلی مم .پذیری اجتماعی شرکتیمسئولیت
 [.۳۲] و سایر اهداف شرکت است سودآوریتوجه به کنار  قابل دیگران در

و  ۳، اخالقی۶، قانونی1ولیت اقتصادیئمس ؛بدور از هر گونه الزام قانونیپذیری اجتماعی شرکتی ولیتئمس
 [.۲۳] نمایدرا تبیین می ۸های داوطلبانه و بشردوستانههمچنین فعالیت

 [.1۳] است هنفعان، نظام اقتصادی و جامعروابط سازمان با ذی رب تمرکزتعهد و ، ولیت اجتماعیئمس

                                                                                                                                                 
1 Tota & Shehu 
2 Ferrell et al 
3 Chiang et al  
4 Pratihari & Uzma 
5 Economic Responsibility 
6 Legal Responsibility 
7 Ethic Responsibility 
8 Philanthropic Ethic 
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اجتماعی،  مالحظات برای یندیفرآ شرکتی اجتماعی ولیتئمس ؛اروپا اقتصادی کمیسیون طبق تعریف
 [.۸۲] ها استشرکت در رویکرد استراتژیک...  و بشر اخالق، حقوق ،یمحیط

 [.1۳] استزندگی  ها درکارگیری آنهب و نحوه وجدانی و اسـتانداردهای معنـوی .اخالق سازمانی
مطرح در اتخاذ تصمیمات اخالقی و  ند منطقییفرآ ،یها و اصول اخالقاخالق سازمانی کاربرد ارزش

 [.۲۸] است یهای سازمانبرای تدوین استراتژی منـتج از فرآینـدهاتصمیمات و رفتارهای 
فوق طبیعی بر و در رویکرد  است ارزش و فرهنگ سازمانی مبتنی براجتماعی  در رویکرد اخالق سازمانی

مبنایی برای تدوین  ،تاکتیکی رویکرددر اخالق سازمانی  رد.خوبی و بدی تأکید دا عدالت، مفاهیم مطلق
 [.11] استها منفعت برای افراد و سازمانازمانی جهت خلق راهبردهای س

 کردههای پیوند تعریف اعتماد، هنجارها و شبکه شاملاجتماعی را  ( سرمایه1111)1پوتنام .سرمایه اجتماعی
 [.14] شودو معتقد است که منافع متقابلی در نتیجه این کنش و همکاری حاصل می

داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و ای میرا پدیدهاجتماعی  بانک جهانی نیز سرمایه
 [.11] میت و کیفیت تعامالت اجتماعی استهنجارها بر روی ک

منظور مشارکت مردم در اقدامات جمعی بهبرای تسهیل  از هنجارها و روابط ایسرمایه اجتماعی مجموعه
 [.1] است کسب سود متقابل

ویکرد کیفی نتایج حاصل از ر، متغیر وابسته مثابهبه اجتماعی شرکتی مسئولیت :پژوهش مدل و فرضیه
 دهد. و محیط را نشان می نفعانها نسبت به ذیای بانکاست که ابعاد وظیفه ۲فراترکیب

گی و چگون وجدانی و اسـتانداردهای معنـوی، متغیر میانجی در این پژوهش مثابهبه منظور از اخالق سازمانی
 کدهای اخالقیعد بّ هفت(، ۲۴۴4)۳است و با در نظر گرفتن مطالعه سونسون و وود زندگی ها درکارگیری آنهب
، ۸، برابری و مساوات۳پذیری کارکنانولیتئ، مس۶پذیری رهبرانولیتئ، مس1، محیط کاری4هافلسفه و نظریه)

 [.1۸] را شامل شده است( 1۴، سایر موضوعات اخالقی1تعامل با مردم
است که از ثبت تجارب زیسته  1۲ک مطالعه کیفی پدیدارشناسینتایج در این پژوهش،  11اجتماعی سرمایه

متغیر مستقل قلمداد می بانک ملی و ملت حاصل شده و تعدادی از مدیران و مسئولین بازاریابی و روابط عمو
 شود. می

                                                                                                                                                 
1 Putnam 
2 Meta- Synthesis 
3 Svensson & Wood   
4 Philosophy 
5 Labor Environment  
6 Leadership Responsibility 
7 Employee Responsibility 
8 Equality 
9 Involvement with publics 
10 Other Ethical Issues 
11 Social Capital 
12 Phenomenology 
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 1مفهومی پژوهش اولیه مدل .1نمودار 

 
 با شرکتی اجتماعی پذیریمسئولیت در اجتماعی سرمایه نقشکه در پی بررسی  پژوهشبا توجه به پرسش 

 شود:چهار فرضیه به شرح زیر ارائه می است و با در نظر گرفتن مدل اولیه پژوهش، سازمانی اخالق گریمیانجی
 ( سرمایه اجتماعی بر اخالق سازمانی تأثیر دارد.1
 پذیری اجتماعی شرکتی تأثیر دارد.( اخالق سازمانی بر مسئولیت۲
 پذیری اجتماعی شرکتی تأثیر دارد.بر مسئولیت( سرمایه اجتماعی ۳
 پذیری اجتماعی شرکتی نقش میانجی دارد.در تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر مسئولیت ( اخالق سازمانی4
 
 پژوهششناسی روش .3

صورت توصیفی و ها بهگردآوری داده صورت کاربردی و از نظر روشپژوهش حاضر از جهت هدف به
با توجه به ترکیبی بودن ها برای گردآوری داده. استی ترکیبی کیفی و کمّ هاماهیت دادهپیمایشی و بر اساس 
پذیری ای برای دستیابی به مطالعات کیفی انجام شده در خصوص مسئولیتمطالعه کتابخانه مطالعه، ابتدا از روش

ماعی شرکتی و پذیری اجتولیتئبرای شناسایی متغیرهای مربوط به مساجتماعی استفاده شد و سپس 
ابزار  مثابهساختاریافته بهمصاحبه نیمه از روش مطالعه میدانی استفاده گردید. سرمایه اجتماعی پدیدارشناسی
پذیری اجتماعی شرکتی و پدیدارشناسی سرمایه اجتماعی در مسئولیت فراترکیب کیفی بخش درها گردآوری داده

قرار گرفت. مدل نهائی پس از تکمیل ابعاد مربوط به متغیر  راستای ارزیابی و ساخت مدل نهائی مورد استفاده
نمودن ابعاد اخالق پذیری اجتماعی شرکتی( و اضافه )مسئولیت )سرمایه اجتماعی( و متغیر وابسته مستقل
نتایج فراترکیب مسئولیت ساخته بر مبنایپرسشنامه محققابزار نهائی گردآوری در قالب ساخته شده و  ،سازمانی
 به همراه گویه( 1۴بعد و  ۳) گویه( و پدیدارشناسی سرمایه اجتماعی 1۶بعد  و  ۳) اجتماعی شرکتیپذیری 

ای گزینهگویه با طیف پنج 41بعد و  ۳( با ۲۴۴4) الگوی اخالق سازمانی سونسون و وودپرسشنامه استاندارد 
 گویان توزیع شد.لیکرت تهیه شده و بین پاسخ

پذیری اجتماعی شرکتی و پدیدارشناسی سرمایه اجتماعی( اترکیب مسئولیت)فر جامعه آماری در بخش کیفی
های ملی و ملت در تهران و شامل آن دسته از مدیران و مسئولین بازاریابی و تبلیغات یا روابط عمومی بانک

تن در پژوهش  1۲به تعداد  تا رسیدن به اشباع نظری در دسترسگیری ها بودند که با روش نمونهمراکز استان
 تبلیغات و عمومی روابط بازاریابی، بخش ی نیز شامل تمام مدیرانجامعه آماری در بخش کمّ  شرکت نمودند.

                                                                                                                                                 
متغیر مستقل از روش پدیدارشناسی و ثبت  منزلهاجتماعی به اند. ابعاد سرمایه( اقتباس شده۲۴۴4) متغیر میانجی از سونسون و وود منزلهابعاد اخالق سازمانی به 1

 شوند.اده مینمایش د متغیر وابسته از روش فراترکیب مطالعات حاصل شده و در مدل نهائی منزلهپذیری اجتماعی شرکتی بهتجارب زیسته و ابعاد مسئولیت

 سرمایه
 اجتماعی 

 

پذیری مسئولیت
 اجتماعی شرکتی

 

 [.85] سازمانیاخالق 

 هافلسفه و نظریه
 محیط کاری

 پذیری رهبرانمسئولیت
 پذیری کارکنانمسئولیت

 برابری و مساوات
 تعامل با مردم

 سایر موضوعات اخالقی

 

1H 

 

4H 

 

3H 

 

2H 
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 دسترس، در گیرینمونه روش با که هستند تن 1۳1 برابر مرکزی ستاد و هااستان مرکز در ملت و ملی هایبانک
 .دادند جواب پرسشنامه سؤاالت به هاآن از تن 11۸

 فراترکیبو برای  کنندگانشرکت از نفر دو نظر اظهار طریق از پدیدارشناسی برای کیفی بخش در ابزار روایی
 پرسشنامه کل روایی. شد ارزیابیکاپا  روشاستفاده از روایی محتوا و مراجعه به مطالعات انجام شده و  طریق از
د و توان سنجش ش بررسی محتوایی و صوری عدبُ از بازاریابی و پژوهش روش متخصصان از نفر سه به مراجعه با

تأییدی -سازه از تحلیل عاملی اعتبار ارزیابی برایهای مورد نظر در پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. خصیصه
در تمام بار عاملی  وتا جایی ادامه یابد که ای از بار عاملی پایین برخوردار باشد، حذف گردداستفاده شد تا اگر گویه

ها از ضریب منظور تعیین پایائی پرسشنامهبه .1حاصل شودباالتر بوده و روائی مناسب ابزار سنجش  1/۴موارد از 
گویه  1۴میزان این ضریب برای متغیر سرمایه اجتماعی با و نتایج حاصله نشان داد که  شد استفاده کرونباخ آلفای
پذیری اجتماعی شرکتی با ، برای متغیر مسئولیت۳۶/۴گویه برابر  41، برای متغیر اخالق سازمانی با ۸۳/۴برابر 
وامل مورد ارزیابی گردید و نشان داد که ع 1۲/۴گویه برابر  ۶۳و برای مجموع پرسشنامه با  ۸1/۴گویه برابر  1۶

 نظر در پرسشنامه از سازگاری درونی مناسب برخوردار هستند. 
اعداد معناداری و  تأییدی،-تحلیل عاملی) الت ساختاری در دو مرحلهاز مدل معاد هاتحلیل دادهوبرای تجزیه

ها بین عدد معناداری آنهایی که ابعاد و شاخص ابتدا تا شد ستفادها PLS افزارگیری از نرمضرایب مسیر( با بهره
تبیین مدل ها در درصد امکان استفاده از آن 11+ قرار داشته و به اصطالح در سطح اطمینان 1۶/1تا  -1۶/1

 هاآنسهم و میزان نقش باقیمانده در مدل نهائی  هایبا در نظر گرفتن ابعاد و شاخصو  وجود ندارد، حذف گردند
ملت با استفاده از آمار  های ملی وبیان وضعیت این متغیرها در بانک ها مبتنی برسایر آزمون .شود بررسی

اسمیرنف و  -وگروفولمها با روش که نرمال بودن دادهمیانگین و انحراف معیار(، آزمون مربوط بتوصیفی )
گام بهمتغیر میانجی با روش رگرسیون گامو تبیین نقش  ضرایب همبستگی بین متغیرهامحاسبات مربوط به 

 هستند.
 
 هاها و یافتهتحلیل داده .4

 فراترکیبپذیری اجتماعی شرکتی با روش ولیتئمسشناسایی ابعاد  شاملکه هدف اصلی پژوهش جااز آن
اجتماعی بر  تبیین اجزای سرمایه اجتماعی با روش کیفی پدیدارشناسی و بررسی نقش سرمایه ؛است
های پژوهش در های ملی و ملت، یافتهدر بانک گری اخالق سازمانیبا میانجیپذیری اجتماعی شرکتی ولیتئمس
 گرددبخش ارائه می چند

سندلوسکی و مورد نظر  مرحله ۳در قالب پذیری اجتماعی شرکتی ولیتئمسنتایج  فراترکیب مطالعات.
 [.1۳] گرددمیارائه ( ۲۴۴۳) ۲باروسو
چه چیزی، چه کسی، چه  باید به سؤاالت پژوهشگردر گام اول این مدل،  تنظیم پرسش پژوهش:( 1

مشخص گردد. در صورت هدفمند طور کامل و بهیب بهزمانی و چگونه پاسخ دهد تا بدین ترتیب مسیر فراترک
پذیری اجتماعی شرکتی)چه چیزی؟(، از راحی مدل مسئولیتدنبال طحاضر به ، پژوهشپاسخ به سؤاالت موصوف

چه زمانی؟( و میالدی) ۲۴1۸تا  11۳۴بازه زمانی چه کسی؟(، از ) علمی انجام شده هایپژوهشطریق مقاالت و 
 تا شده شناسایی هایمقوله و مفاهیم بندیدسته و تحلیل کلیدی، نکات یادداشت آثار، موضوعی بررسیاز طریق 
 چگونه؟( است.)شرکتی اجتماعی پذیریمسئولیت نهایی مدل ابعاد به رسیدن

                                                                                                                                                 
 مالک پذیرش واقع شد. 1/۴شوند ولی در این پژوهش، بار عاملی بیش از مینیز پذیرفته  1/۴های دارای بار عاملی در بسیاری از مواقع، گویه 1

2 Sandelowski & Barroso 
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پذیری با تأکید بر مسئولیت ۲۴1۸تا  11۳۴ انجام شده از سال هایپژوهش مند متون:( بررسی نظام2 
  مورد شناسایی شد. 1۲۲۳ بررسی و هابانکپذیری اجتماعی شرکتی اجتماعی و مسئولیت

شده و با استفاده از ابزاری به نام  در این گام کیفیت مدارک ارزیابی( جستجو و انتخاب مقاالت مناسب: 3
برداری، )اهداف، منطق، طرح، نمونه با ده پرسش شوند.، منابع ضعیف حذف می1های ارزیابی حیاتیبرنامه مهارت

ها و ارزش پژوهش( دقت، پذیری، مالحظات اخالقی، دقت تحلیل، بیان روشن یافتهانعکاسها، آوری دادهجمع
به هر مدرک از صفر تا پنجاه اختصاص یافته و مدارک دارای  بررسی و اعتبار و اهمیت مطالعات کیفی پژوهش

 [.۳1] شوندنمره صفر تا سی حذف می
 

 N= 1۲۲۳تعداد مدارک یافت شده      

            N= 4۲۴1یابی(   شده)عنوان و عدم توان دستمدارک رد 

 N= 1۴1۸تعداد مدارک غربال شده     

  N= ۲1۲مدارک رد شده)چکیده(   

 N= ۸۴۶تعداد مدارک برای بررسی محتوای کامل  

  N= 1۳1مدارک رد شده)محتوا(    

 N= ۲۲۳تعداد مدارک برای ارزیابی روش پژوهش  

  N= 11۶مدارک رد شده)روش(   

 N= ۳1کل مدارک نهایی         

 انتخاب مقاالت مناسب برای تحلیل شیوه .۲نمودار 

 
داخلی(  11التین و  1۲) منبع نهایی ۳1در این مرحله آثار استخراج شده از استخراج اطالعات مقاله: ( 4

 . (۲)جدول  کد ارائه گردید ۳1۸در قالب 
 

 (های پژوهشمنبع: یافته) ای از اطالعات استخراج شدهگزیده .۲جدول 

 کدهای برداشت شده پژوهشگر و سال ردیف

 کارکنان، دولت، محیط زیست (۲۴11)( به نقل از طبرسا 11۳۴فریدمن) 1

 دولت، سهامداران، قانون (۲۴11) ( به نقل از طبرسا11۳۲داد) ۲

 هامنافع سازمان ،رفاه جامعه ،شرکت، تعهد مدیریت به اعمال، حمایت و بهبود کارکنان (11۳1)۲دیویس ۳

 )اقتصادی، قانونی، اخالقی، بشردوستانه و خیرخواهانه یا اختیاری( پذیریمسئولیت (11۳1) ۳کارول 4

 (1111)4وود 1
 .اراتی: اختیعوامل فرد ی؛: مسئولیت عمومیعوامل سازمان ؛تی: مشروعیعوامل نهاد

رفتار  جینتا ،مسائل تیریمد ،نفعانیذ ی،طیمح یهایابیارز ی،اجتماع ییاسخگوپ تیریمد
 یاجتماع یهااستیس ی،اجتماع یهابرنامه ی،اثرات اجتماع ،هاشرکت

 مسئولیت مالی، جامعه، محیط، اخالق (۲۴۴۴)1دنیسون ۶

 جلوگیری از آسیب عملکرداخالق، بشردوستی، رویکرد استراتژیک، محیط زیست،  (۲۴۴1)۶النتوس ۳

 (۲۴۴1)۳ابراین ۸
، کمتر/زباله یهانهیهز) وری(؛ شرکت)فعالیت، روابط اجتماعی قوی، رفاه و بهره جامعه

 (شهرت ،مجوز کار ،دیمحصوالت جدرزش افزوده، ا ،کاهش خطریی، اکار

 ای و عمومیحرفهتعهدات فردی،سازمانی و عمومی، سیاست، قانون، امور مالی،  (۲۴۴1جعفری) 1

 ها، مشتریان، کارکنانسهامداران، محیط زیست، جامعه، اتحادیه (۲۴۴۲)۸اگریزک 1۴

مطلع کردن  ،هـای غیراخالقـیآلوده نکردن، تبعیض قائـل نشدن، نپـرداختن بـه فعالیت (۲۴۴۲)1فلمینگ و جونز 11

                                                                                                                                                 
1 Critical Appraisal Skills Program (CASP) 
2 Davis 
3 Carrol 
4 Wood 
5 Denison 
6 Lantos 
7 O'Brien 
8 Ogrizek 
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 کدهای برداشت شده پژوهشگر و سال ردیف

 مشارکت مثبت در زنـدگی افـراد جامعه ،کننده از کیفیت محصوالتمصرف

 دهی در خصوص اجتماع، اخالق، قوانین و محیطحسابرسی، ممیزی، گزارش (۲۴۴۲)۲زایری و پترز 1۲

 محیطیمسئولیت مالی، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت زیست (۲۴۴۳)۳هاپکینز 1۳

 فقر، حمایت از محیط زیسترفاه، سواد، مبارزه با  (۲۴11) (به نقل از طبرسا۲۴۴۳جانسون) 14

 محیط زیست، جامعه، قانون، تعادل بین عملکرد و محیط (۲۴۴4)4بیرچ و مون 11

 کننده، قانونسازمان، مشتری، کارمند، تأمین (۲۴۴1)1رابینز 1۶

 یی، امنیت، حفظ محیط زیست، کیفیت محصوالتکارا (۲۴11)( به نقل از طبرسا ۲۴۴1پیرینی) 1۳

1۸ 
( به نقل از قاسم ۲۴۴1ملل)سازمان 

 (۲۴1۶ ) امیرخانی
اخالقی،  کسب و کار، وسعه، تکیفیت زندگی، نفعانمشارکت ذی، عهد به جامعهت

 پاسخگویی ،شفافیت، محیط زیست، بشر وق، حقداوطلبانه اقدامات، مداریقانون

 (۲۴۴1امیدوار) 11
اخالقی و  -رفتاری، حقوق بشر، ضوابط ستیز محیط، گانکنند، مصرفانکارگر

 های اجتماعی و خیرخواهی شرکتیپذیری، فعالیتاطاعت

 نفعانجامعه، محیط زیست، شرایط اقتصادی، مشتریان، دولت و ذی (۲۴۴۶)۶ورثر و چندلر ۲۴

 ریسک، حمایت از قانون، رعایت حال کارکنان، شفافیت سازمانی، بهبود محصول ۲۴11( به نقل از طبرسا ۲۴۴۳کوکران) ۲1

 (SA8000( )۲۴۴۳)۳هاگمن ۲۲
تبعیض و  فقدان آزادی؛ بهداشت و ایمنی؛؛ لوگیری از کار اجباریج توجه به کودکان کار؛

 مندمدیریت نظام ،پرداخت و جبران خدمت ساعات کار؛ انضباط؛؛  …

 جامعه، محیط، اخالق، مسئولیت مالی، حقوق بشر، امنیت ISM(۲۴۴۳))مؤسسه مدیریت عرضه ) ۲۳

 اقتصاد، اجتماع، محیط زیست (۲۴۴۳گروه کارشناسان ایران) ۲4

 محلی، اجتماع ی کارکنان، جامعهنیروی کار، خانواده (۲۴۴۸)۸آدین و همکاران ۲1

 وری، تأمین نیازهای فعلی، حفظ منافع برای آیندگانتوسعه، محیط زیست، بهره (۲۴۴۸)1دبروکس ۲۶

 مسئولیت بشردوستانه، مشارکت داوطلبانهاقتصاد، قانون، اخالق،  (۲۴۴۸علمی) ۲۳

 (۲۴۴1)1۴بلن و سوتو ۲۸
کار، نگرش بازار، اعتماد و، نقش صاحبان سهام، استراتژی کسبنوآوری، فضای راحت

 گذار، انعکاس درونی داخلیسرمایه

 محیط زیست، سالمت (۲۴۴1)11دفت ۲1

 زیستجامعه و مردم، قانون، محیط  (۲۴1۴شربت اوغلی و همکاران) ۳۴

 کنندگانمالحظات اجتماعی، توجه به محیط زیست، حقوق بشر، مسائل مصرف (۲۴11کمیسیون اروپا) ۳1

 اجتماع، اقتصاد، محیط زیست (۲۴11)1۲اسمیت ۳۲

 امور خیریه، کمک مالی، رعایت قوانین، سیاست داوطلبانه، کارکنان، محیط زیست (۲۴11)1۳ژائو ۳۳

 ۲۶۴۴۴(: ابعاد ایزو ۲۴11)14راب ۳4
مسائل مربوط به مشتریان ، کار منصفانهوکسب، محیط زیست، کارکنان، سازمانی حاکمیت

 حقوق بشر و شهروندی، جامعه مشارکت در توسعه، و مصرف کنندگان

 ۲۶۴۴۴( اصول ایزو ۲۴11راب) ۳1
احترام به اجرای ، احترام به منافع و عالیق ذینفعان، رفتار اخالقی، شفافیت، پاسخگویی

 احترام به حقوق بشر، المللیاحترام به هنجارهای رفتاری بین، قانون

 )دولت، مردم، محیط( تأمین استانداردهای زندگی در تمامی سطوح (۲۴11)11آلوچنا ۳۶

 مشارکت، روابط کارکنان، محیط زیست، ویژگی محصوالت (۲۴11)1۶میشرا و همکاران ۳۳

                                                                                                                                                 
1 Fleming & Jones 
2 Zairi & Peters 
3 Hopkins 
4 Birch & Moon 
5 Robins 
6 Werther & Chandler 
7 Hagman 
8 Uddin et al 
9 Debroux 
10 Belen & Souto 
11 Daft 
12 Smith 
13 Gao 
14 Rob 
15 Aluchna 
16 Mishra et al 
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 کدهای برداشت شده پژوهشگر و سال ردیف

 (۲۴11)1ماندهاچیتارا و پولتونگ ۳۸
دیدگان، حمایت مادی محرومان، امور خیریه، ایجاد محیطی امن، کمک به آسیبکمک به 

های آنان، پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه، باال بردن و معنوی از کارکنان و خانواده
 های شغلی برابر، رضایت مشتری، حفظ محیط زیستی فرصتکیفیت کار، ارائه

 (۲۴11پذیری ایران)مرکز ترویج مسئولیت ۳1
های جامعه و کشور، محیط زیست، محیط بازار و صنعت، محیط کار، رهبری و توانمندی

 سازمانی

 های محلیسهامداران، کارکنان، مشتریان، دولت و کمیته (۲۴1۲)۲استیورر و همکاران 4۴

 عملکرد اقتصادی، اجتماعی و پاسخگویی به جامعه و مدیریت محیط (۲۴1۲)۳یوبیوس و آالس 41

 ( کوکاکوال۲۴1۲)4همکاران تورس و 4۲
، زندگی سالم فعال، جامعه، انرژی و ریزی مناسب، کمک به توسعه، مزیت محصولبرنامه

 بندی مناسب، مدیریت آب، مدیریت مناسب محل کارآب و هوا، بسته

 محیط زیست، کیفیت، اجتماعی و اهداف، شفافیت، پاسخگویی مارت( وال۲۴1۲تورس و همکاران) 4۳

 افشای اطالعات، عدم فساد و رشوه خواری، سالمت و ایمنی محیطی، صداقت، قانون ( اپل۲۴1۲و همکاران)تورس  44

 محیط زیست، قانون، مشتریان، مشارکت، بازیافت، کمک در سوانح و فجایع، فقرا ( کنن۲۴1۲تورس و همکاران) 41

 قانون، اخالقیات، کمک به توسعههای محلی، رعایت محیط زیست، کارمندان، اتحادیه (۲۴1۲)1شریف 4۶

 رفاه نیروی کار، جامعه، نیازهای اجتماعی و پذیرش مسئولیت در قبال امور اجتماعی (۲۴1۲)۶ملت پرست و آدامز 4۳

 (۲۴1۲)۳آسومانی 4۸
سازماندهی حکومت، حقوق بشر، رفتار شغلی، محیط زیست، روابط شغلی عادالنه، مسائل 

 مصرف کنندگان، توسعه جامعه

 دهی، دوستی با طبیعت و مدیریت سبزعالمت (۲۴1۳)۸ماهونی و همکاان 41

 (۲۴1۳طباطبایی و مافی) 1۴
پذیری اجتماعی ی اجتماعی، کیفیت زندگی، حکمرانی خوب، مسئولیتپایدار، سرمایه توسعه

 و سازمانی، اقتصاد زیرزمینی

 محیطیاجتماعی، اقتصادی، اخالقی، زیست  (۲۴1۳شافعی و عزیزی) 11

 (۲۴1۳حساس یگانه و برزگر) 1۲
تأمین، مشارکت در جامعه، اخالق و انصاف، جلوگیری از فساد و  کار و کارکنان، زنجیره

 رشوه و پولشویی، رعایت قوانین

 بهداشت، ایمنی، ساعات کار، عدم تبعیض، نظام پرداخت (۲۴1۳قدمی و کوثر) 1۳

 (۲۴1۳صلواتی و همکاران) 14
، کدهای اخالقی، مقررات، زنجیره تأمین، مشتریان، خطمشی و رویه، اندازمأموریت و چشم

سرمایه گذاران، محصول، مدیریت خرید، ایمنی، آموزش، محیط زیست، توسعه پایدار، 
 مدیریت ضایعات، تعامل با نهادهای اجتماعی، مشارکت در امور خیریه

 ن،  محیط زیست، کمک به مردم محروم و مستضعفرضایت مشتری، کارکنان، قوانی (۲۴14موجودی و همکاران) 11

 سهامداران، محیط اجتماعی، محیط زیست، رعایت قوانین، انضباط (۲۴11)1فریمن و همکاران 1۶

 اقتصاد، اجتماع، محیط (۲۴1۶)1۴اوجینی و اوموجاوو 1۳

 رعایت قوانین، مسائل مالیرفتار بشردوستانه، محصول با کیفیت، برند مسئوالنه،  (۲۴1۶)11مونفورت و ویالگرا 1۸

 حقوق بشر، استانداردهای کار، محیط زیست، پیشگیری از فساد اداری، مشارکت (۲۴1۶)1۲وانگ و همکاران 11

 سیاست، اقتصاد، اجتماع (۲۴1۶کارول) ۶۴

 اقتصاد، محیط زیست، حقوق بشر، کار و کارگر، کاال، جامعه (۲۴1۶آبادی)قاسمی حسین ۶1

 اخالق در ارتباط با محیط و جامعه (۲۴1۶همکاران)حبیبی و  ۶۲

 جامعه، محیط زیست، برندسازی، توسعه (۲۴1۳)1۳رودریگوز و همکاران ۶۳

 سهامداران، محیط زیست، قانون، حق کارکنان، کیفیت، محل کار، زنجیره عرضه (۲۴1۳)1سینگ و همکاران ۶4

                                                                                                                                                 
1 Mandhachitara & Poolthong 
2 Steurer et al 
3 Ubius & Alas 
4 Torres et al 
5 Sharif 
6 Mellat Parast & Adams 
7 Asomani 
8 Mahoney 
9 Freeman et al 
10 Oginni & Omojowo  
11 Monfort & Villagra  
12 Wang et al 
13 Rodriguez et al 
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 کدهای برداشت شده پژوهشگر و سال ردیف

 منابع انسانی، بهداشت و ایمنیمشارکت، محیط زیست،  (۲۴1۳پور)فرد و حسینوکیلی ۶1

 (۲۴1۳غالمرضاکاشی) ۶۶
 ،یهمدل ،یهمکاراطالعات،  حفاظت، تیشفافیی، پاسخگوگذاران، کارکنان، دولت، سرمایه

و  دیصحت، دقت، سرعت در تول ،هاتیفعال هیو بهبود مستمر کل یتعال یی،افزامشارکت و هم
 اعتبار ی،رونیو ب ینفعان درون یذ تیرضا ،ارائه اطالعات

 (۲۴1۳محمدی و حکیمی) ۶۳
شفافیت، پاسخگویی، رفتار منصفانه، قانونمندی، توجه به سهامداران، حقوق بشر، محیط 

 زیست، تعامل با دولت، تعامل با نهادهای اجتماعی

 جامعه، تنوع، روابط کارکنان، محیط زیست، حقوق بشر، کیفیت و ایمنی محصوالت (۲۴1۸)۲موراتیس و اگموند ۶۸

 راحتی بازیافت، سازگاری با محیط زیست، رفتار اخالقی (۲۴1۸)۳توریکو و همکاران ۶1

 محیط زیست، منابع انسانی، محصول و مشتری، مشارکت جامعه و افشای اخالقی (۲۴1۸)4ابوکری و عبدالحمید ۳۴

 ساختار، فرهنگ، اسالم، انگیزش (۲۴1۸خنیفر و همکاران) ۳1

 
کد نسبت به سایر موارد از  1۲، ضمن شمارش کدها مشخص شد که ۲با در نظر گرفتن کدهای حاصل از جدول 

مورد نسبت به سایر کدها بیشترین تکرار را به خود  4۶بیشترین تکرار برخوردار بودند. در این میان محیط زیست با فراوانی 
 . (۳)جدول  رده دوم قرار گرفتتکرار در  ۳۲اختصاص داده و توسعه و رفاه جامعه با 

 
 (های پژوهشمنبع: یافته) : فراوانی کدهای برداشت شده با تکرار بیشتر۳ جدول

 فراوانی کد ردیف فراوانی کد ردیف

 1۲ مشتریان ۳ 4۶ محیط زیست 1

 11 سهامداران ۸ ۳۲ توسعه و رفاه جامعه 2

 1۴ دولت 1 ۲۸ کارکنان 3

 1۴ حمایت از فقرا 1۴ ۲۲ قانون 4

 1 مسئولیت مالی و اقتصادی 11 1۳ اخالق 5

 ۸ شفافیت و اطالع رسانی 1۲ 14 حقوق بشر 6

 

ها با هدف ایجاد های کیفی یافتهدر این مرحله تحلیل و تلفیقها: تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته( 5
دارند در مقوالت  شود. کدهای حاصله بر اساس شباهتی که با همتفسیر یکپارچه و جدیدی از آن انجام می

 گیرند.مشابه قرار گرفته و مقوالت مشابه نیز در ابعاد متغیر قرار می
تن از مدیران بازاریابی و روابط  ۲در اختیار  ه(های مربوطکدها و فراوانی) بندی شدهدر این مرحله نتایج دسته

در قالب دو جلسه مصاحبه  انپژوهشگرها با دقت و با مشارکت جدی ها قرار گرفته و نظرات آنعمومی بانک
  .(4)جدول  ثبت گردید تا بدین ترتیب مقوالت و ابعاد استخراج شوند حضوری
 

 (های پژوهشمنبع: یافته) مفهومیمقوالت و ابعاد استخراج شده از کدهای  .4 جدول

 مقوالت اولیه ابعاد

 فردی و سازمانی

 منابع انسانی

 کارکنانرعایت موازین اخالقی توسط مدیران و 

 الزامات اخالقی کارکنان

 گذاریریزی و هدفاستراتژی سازمانی، برنامه

                                                                                                                                                 
1 Singh et al 
2 Moratis & Egmond  
3 Torrico et al 
4 Abukari & Abdul-Hamid 
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 مقوالت اولیه ابعاد

 اقتصادی و مالی

 مسئولیت در برابر مشتری

 ارتقای کیفی خدمات

 مسئولیت مالی

 رسانی و پاسخگوییشفافیت، اطالع

 انتظارات ذینفعان

 اجتماعی و محیطی

 مسئولیت در برابر محیط زیست

 در برابر جامعه مسئولیت

 مسئولیت در برابر قانون

 مسئولیت اخالقی

 کمک به رفاه اقتصادی و مشارکت در امور خیریه

 مسئولیت در برابر دولت

 

است  +1تا  -1ضریب بین این . بررسی شدشاخص کاپا با و خبرگان  پژوهشگرانتوافق ( کنترل کیفیت: 6
 [.11]است کنندگان و ارزیابی پژوهشگرانتوافق بیشتر بین نشانگر + نزدیک باشد، 1هر چه به  و

دو مرورگر ه بود؛ بندی شدبعد دسته ۳مقوله شناسایی و در  11 که هابا توجه به فراوانی کدها و تشابه بین آن
تخمین زده شد که  1/۴ مقوله برابر 11ها در خصوص آنمیزان توافق مورد انتظار بین  ند.به اظهارنظر پرداخت

با انحراف  ۳۶/۴مشاهده گردید. در نتیجه مقدار کاپای محاسبه شده برابر  ۸۸/۴میزان توافق برابر  ،ضمن بررسی
  محاسبه گردید. ۴1۳/۴معیار 
تن از  1۲در پی برقراری ارتباط با ( مفهوم شناسایی شده 11)  یند فراترکیبفرآ خروجیها: ( ارائه یافته7

های تحلیل مضمون اکتشافی مصاحبهبه شور گذاشته شد.  های ملی و ملتربوطه در بانکمسئولین م
پذیری بعد برای مسئولیت ۳مقوله در  1۶ به در مجموع ،منجر به تشکیل مضامین فراگیر شد که پذیرفتهصورت

 . (1)جدول  شدمنتهی ها اجتماعی بانک
 

 (پژوهش نتایج نهایی)هابانک اجتماعی شرکتی و مقوالت مسئولیت ابعاد .1 جدول

 مقوالت ابعاد

 مداری کارکنان و مدیرانتوجه به نیروی انسانی، الزامات استراتژیک، بهبود محیط کار،  اخالق فردی و سازمانی

 ذینفعانشفافیت مالی و اقتصادی، بهبود و ارتقای کیفی خدمات، مسؤولیت مالی، مشروعیت و پاسخگویی، انتظارات  مالی و اقتصادی

 اجتماعی و محیطی
مشتریان، امور خیریه، رفاه عمومی و بهداشت و سالمت،  تمایالت و هامحیطی،  گرایشزیست مسائل به توجه

 آفرینی در توسعه کشور، الزامات دولتی و سیاسیمداری، نقشقانون

 
 تعیین نقطه)  مرحله ۳در  1سرمایه اجتماعی با استفاده از مدل هوسرلتحلیل پدیدارشناسانه  .دیدارشناسیپ

ها و ها، کدگذاری و تحلیل دادهآغاز پژوهش، انتخاب داده مورد نیاز، طرح سؤاالت، پذیرش یا رد، گردآوری داده
 [.4۴] انجام شد (تفسیر نتایج، ترکیب و ادغام و تفسیر متون

تجارب زیسته چه کسانی، به تعیین مراحل کار پرداخته شد تا مشخص شود ابتدا  :( تعیین نقطه آغازین1
کار رود. در این راستا مدیران بازاریابی و مسئولین تواند در فرآیند پژوهش بهدر چه موضوعی، در چه موقعیتی می

 های ستادی انتخاب شدند. های ملی و ملت در حوزهتبلیغات بانک

                                                                                                                                                 
1 Husserl 
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د که افراد در ارتباط با موضوع های مورد نیاز شامل مفاهیم و تجاربی بودنداده( انتخاب داده مورد نیاز: 2
 داشتند.  سرمایه اجتماعی

ساختاریافته های نیمهصورت خاصی مطرح شد که بتوان از روش مصاحبهسؤاالت به( طراحی سؤاالت: 3
شود به هر طریقی خواسته میساختاریافته از افراد نیمه های باز ها استفاده نمود. در مصاحبهبرای کسب پاسخ آن

 [.۲۴] خواهند به سؤاالت جواب دهندکه می
در برخورد اول خواسته شد که فهرستی از خدمات عمومی و اجتماعی بانک بیان کنند. در سؤال دوم خواسته 

خصوص بیان نمایند. سؤال سوم حاکی از اظهارنظر نهایی و بیان کد یا موضوع این شد که تجارب خود را در 
 صی بود که بتواند به ارتقای سرمایه اجتماعی بانک کمک کند.    خا

ای که در مرحله قبل مطرح شده بود به صورت کالسه شده های سادهپرسش( پذیرش یا رد پرسشنامه: 4
های افراد در شامل معرفی خدمات بانکی در حوزه سرمایه اجتماعی، برنامه ،سؤال 1و دقیق تنظیم و در قالب 

معرفی تعدادی از خدمات شایان توجه بانکی و باالخره ارائه و ای از تجارب اهداف بانک، نمونهجهت تحقق 
 )در صورت لزوم( بود.  پیشنهاد خاص

تن از مدیران و مسئولین بازاریابی و روابط عمومی  1۲با  از مصاحبه نیمه ساختاریافتهها: ( گردآوری داده5
دقیقه طول کشید. زمان برگزاری  ۳۴تا  41استفاده شد. هر مصاحبه بین  ها تا رسیدن به اشباع نظریبانک

 بود.   هجری شمسی 1۳1۳ام تیرماه از یکم اردیبهشت تا سی هامصاحبه
 یچـه ،هاداده آوریعـجم ناـمدر ز اگر .است مصاحبه برای کفایتیری گتصمیم یهنمارا تطالعاا عشباا

 [.۸4] دـهدمی نپایا را داریبرهننمو هشگروپژ د،نش ضافها یجدید تطالعاا
شوندگان، نکات و و از خالل صحبت مصاحبه در حین برگزای مصاحبهها: ( کدگذاری و تحلیل داده6

کد به صورت کدگذاری باز ثبت گردید. تمامی کدها ثبت و   ۲۳1واژگان مهم یادداشت شد و با همین روش تعداد 
مردم، از  تیحمااین کدها شامل مواردی از قبیل  محوری قرار گرفتند.مبنای تفسیر و ترکیب متون و کدگذاری 

، کیالکترون یگسترش خدمات بانکدار به حال جامعه، یدلسوز، ستیز طیحفاظت از جنگل و مراتع، مح
 .ندیادداشت و ثبت و ضبط شدبودند که  مسئولیت مدیران و کارکنان

 اجتماعی، سرمایه حوزه در بانکی خدمات معرفی) سؤال 1در پاسخ به  شوندگان با بیان تجارب خویشمصاحبه
 ،بانکی توجه شایان خدمات از تعدادی معرفی ،تجارب از اینمونه بانک، اهداف تحقق جهت در افراد هایبرنامه
ها در گفتههایی از این د. نمونهها ثبت و ضبط شدن، نکاتی را مطرح و تمام آن(لزوم صورت در خاص پیشنهاد ارائه
  د.نشومطرح می 1کادر 
  

 ()منبع ثبت و ضبط کدهای مفهومی های ثبت تجارب زیستهنمونه گفته. 1کادر 

 ای در این های بانکی مورد حمایت جدی ما قرار گرفته و تسهیالت ویژهیوزپلنگ ایرانی در قالب برنامه
 ایم.زمینه به کار برده

  در پی تأثیرگذاری بلندمدت  ددارای آثار بلندمدت در جامعه که بایبانکی به نفع اجتماع و محیط زیست
 .باشد بر جامعه و محیط

  کدام طرح بزرگ ملی یا سازمان دولتی خدمتگزار به حال جامعه هست که ما نتوانیم و نباید در قالب
 وظایف تسهیالتی خویش بدان حساس بوده و حمایتش کنیم.

  توانند به خدمات آموزشی و پژوهشی و درمانی بپردازند. جدی ما میپزشکان و اساتید دانشگاه با حمایت
 ایم.ما نسبت به درمان و بهبود فرد فرد جامعه و کمک به تمام اقشار احساس تکلیف کرده

   دوبار با همراهی رئیس استانمان به منزل جانبازان رفته و در محل سکونت افراد به امضای  من شخصا
 ایم.قرارداد تسهیالت پرداخته
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  به مدت سه ماه مأمور بودم که برای تحویل به موقع پول گندم و سایر محصوالت کشاورزی به سه
 استان کشور سرکشی بکنم.

  ای روی شعب دادگستری برای زندانی را مورد حمایت جدی قرار دادیم و حساب ویژه ۲۴۴بیش از
 حمایت مالی باز کردیم.

 ار مشکوک به پولشویی بخش کوچکی از اقدامات بانک رصد دقیق معامالت مشکوک و شناسایی رفت
همسایه خاکی و آبی داریم که باید به لحاظ پولشویی و قاچاق مواظب بوده و مناطق  11ملی است. 

 پرخطر را بشناسیم. 
 المللی و رعایت قوانین که مد نظر باشد، جایی برای پولشویی و سازی و رعایت استانداردهای بینشفاف

عواقب  ۲۴1۴تا  ۲۴۴1ترین دالیل ورشکستگی در اروپا و آمریکا از سال ماند. عمدهاقی نمیفساد مالی ب
 است.  پولشویی و فساد مالی

 باشیم و پیشتاز در کسب اولین  یمسعی کنیاد  بگیریم و است و همیشه باید  سرعت عمل در کار هنر ما
 دانش و فناوری روز. 

  دو  ها تجربهمشارکت جدی در جهت برطرف کردن مشکالت آناخالق نیکو و روابط حسنه با مردم و
 سال اخیر من است.

  آموزش کودکان در مدارس و افتتاح حساب برای آنها و اعطای سود مناسب موجب شده است که هم
های مهم در زندگی، ایجاد و نشر فرهنگ ها متوجه شوند که یکی از مهارتکودکان و هم خانواده

 ذاری است.گانداز و سرمایهپس

 

به تشخیص و  پژوهشگرانباالخره با مطالعه و ارزیابی ارتباط و شباهت بین کدهای گردآوری شده، 
 .(۶)جدول  بندی نتایج در قالب مقوالت اصلی، مقوالت فرعی و کدهای گردآوری شده پرداختنددسته
 

  (های پژوهشمنبع: یافته) مقوالتنحوه کدگذاری و تعیین  .۶جدول 
 کدهای مفهومی اولیه فرعی مقوله اصلیمقوله 

بانکداری 

 اجتماعی

 محیط زیست
 اجتماع

 مسائل فرهنگی
 بومزیست

 کمک به ثبات اقتصادی
 تمرکز بر سود بلندمدت

المللی، حمایت از حامیان تولید و حمایت از حیوانات، حفاظت جنگل، ظرفیت ارزی بین
مقاومتی، کمک به امنیت، کمک به مصرف کاالی داخلی، حمایت از حامیان اقتصاد 

های گیاهی و جانوری، برنامه حفظ محیط زیست، کمک به گسترش تولیدات گونه
داشتن برای کسب درآمدهای بلندمدت، افق زمانی مناسب، توجه به شرایط اقتصادی، 

 خدمات بانکی الکترونیکی یآفرینی در اقتصاد مملکت، دیجیتال و توسعهسعی در نقش

تعامل و 

 سازیشبکه

 نامهتفاهم
 اطالع رسانی

 ای بیرونیروابط شبکه

بنیان، بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری، های دانششرکتها، زیرساختهای بزرگ، طرح
مراکز  ید، قراردادهای پیمانکاری، عمران،مراکز ترک اعتیاد، حامیان اشتغال، بنیاد شه

اساتیده،  ،بازرگانی، پزشکانصنعتی، اصناف و مشاغل، اتاق  هایصنعتی، شهرک
 ها، دامپزشکی، خانه بهداشتدندانپزشکان، داروخانه

توانمندسازی 

 کارکنان

 آموزش مستمر
 آموزش عمومی

 افزاییمهارت

های آموزشی، نیازسنجی دادن فرصت به کارکنان برای ارائه ایده و نوآوری، برنامه
نامه با در قالب آموزش، تفاهمآموزشی، پیشنهاد برای تحقق اهداف مهارتی و تخصصی 

 های آموزشیها، استقرار مرکز آموزشی، پیشنهاد و مشارکت در برنامهدانشگاه

حمایت اجتماعی 

 و نهادی

 کمک به اقشار ضعیف
 حمایت از جامعه

 تسهیالت خاص اجتماعی

های زدگان،  نهادهای مذهبی، تسهیالت خرد، توزیع مواد غذایی، توزیع کمکزلزله
لحسنه، مسکن روستایی، بافت فرسوده، نخبگان ازندانیان، ابراز همدردی، قرض  مردمی،

های خاص، و تحصیلکردگان، روستائیان و کشاورزان، هنرمندان، مراکز حمایتی، بیماری
ها، نامهضمانت ان غیر عمد، پرداخت نقدی محصوالت،تأمین مسکن، ازدواج، زندانی

 صادرات و واردات

 ساختارسازی
 انعطاف

 امکان تبادل اطالعات
 شبکه داخلی قوی و منسجم

سازی سازمان، اصالح فرایندهای کاری، اعتمادسازی در قالب اهداف ساختاری، چابک
نی رسابندی مشتریان، مشارکت، اتاق فکر، میز خدمت، خودارزیابی مستمر، اطالعدسته

رسانی، ایجاد ساختار نظارتی، های تبلیغ و اطالعبه مردم، گسترش و بهبود مستمر روش
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 کدهای مفهومی اولیه فرعی مقوله اصلیمقوله 

 سیستم و پایگاه داده
 دسترسی به منابع مختلف

 هماهنگی و نظارت

تقویت نهادهای نظارتی درونی و بیرونی، ایجاد ساختار سنجش رضایت کارکنان و 
مشتریان، پاسخ به سؤاالت مردم، نظارت بر روابط مدیریتی درون سازمان، تقویت روابط 

 ها و نظارت بر آنبین قسمت

 پیشگامی

مقابله با پولشویی و فساد 
 مالی

 نظارت و بازرسی مستمر
 مبارزه با قاچاق

 مندیقانونو  شفافیت

پیشگامی در مقابله با فساد مالی، تالش برای مقابله با پولشویی، بازدارندگی تخلفات 
ی گزارش دقیق به مردم و مسئولین، رسانی تخلفات مالی به مراجع، ارائهمالی، اطالع

مداری، مقابله با قاچاق، رعایت مقررات و قوانین باالدستی، استقرار روندهای مشتری
 ها در مقابله با قاچاق کاال و ارز، روشنگریحمایت از دولت و سازمان

بینش و 

شناخت)آگاهی 

 اجتماعی(

 کسب دانش
 الزامات و انتظارات

 ادراک و تصور دیگران

، شارات و تبلیغ، کسب دانش و مهارتآموزش و پژوهش مستمر، چاپ مقاالت، انت
قوانین و مقررات، الزام افراد به رعایت ، استمرار آموزش و پرورش، بهبود رفتار کارکنان

های آموزشی، انتقال انتظارات شغلی و مقررات، تأکید بر اخالقیات به عنوان محور برنامه
الزام افراد به مشارکت سازمانی به افراد از بعد اخالقی و رفتاری، گسترش آموزش عملی، 

در آموزش، سعی در گسترش رفتارهای مشترک در قالب نوع ارتباط با مردم و...، تالش 
 برای افزایش درک افراد از مسائل و مشکالت و انتظارات دیگران

 

مدیریت رفتار و 

روابط 

 سازمانیدرون

 روابط شغلی
 بخشیهویت

 تفکر گروهی
 وفاداری

 کارآفرینی و خالقیت

تعهد افراد به کار و شغل، همکاری با هم، وفاداری، پشتکار و تالش، تشویق فرهنگ 
های درونی تعریف شده، فداکاری و ایثار، تعامل بین کارکنان، بهبود روابط شغلی، رویه

سازی،  ، تیمکار گروهیهویت و فرهنگ مشترک و نگرش به بانک به عنوان خانواده، 
تباط مناسب با مشتری و همکاران، تعهد، اطمینان به برخورد مسئوالنه و مناسب، ار

 فاداری مشتریان، ترویج فرهنگ انتقادپذیری، گسترش روحیهوهمکاران، وفاداری، 
 ی پیشنهاد خالقانهتالش، امکان ارائه

 مشارکت مدنی
 هاحضور در تشکل
 مشارکت مذهبی

های مردمی، های عمومی، عضویت در تشکلحضور در جمع مردم، شرکت در برنامه
نهاد، های مذهبی، نهادهای غیردولتی و مردمهای خودجوش، تشکلمشارکت در فعالیت

 شرکت در اجتماعات محلی

 روابط اجتماعی
ارتباط با ؛ ارتباط با مردم

روابط اجتماعی ؛ مسئولین
 حسنه

توجه به درد دل مردم، جلسات با مسئولین و مدیران استانی و ملی، برخورد مناسب با 
 در ایجاد روابط اجتماعی مناسب، توجه به موازین اخالقی آفرینیمردم، نقش

 
 ۲۳1) باز کدگذاری در مرحله با مراجعه به کدهای یادداشت شده ( تفسیر متون، ترکیب و ادغام نتایج:7
مشارکت دو تن از  با ها به کدگذاری محوریبین آن تشخیص شباهت، ضمن بررسی و مفهومی( گزاره

 .(۳و ۸ )جدول  پرداخته شد پاسخگویان
 

 هاابعاد سرمایه اجتماعی بانک .۳ جدول

 ها()شاخص مقوالت فرعی مقوالت اصلی ابعاد

 

و  یساختار

 یادار

 سود بلندمدتی، ثبات اقتصادبوم، ، زیستفرهنگیست، اجتماع، ز یطمح یاجتماع یبانکدار

 یداخل یاشبکه یرونی، روابطب یاروابط شبکه، نامهتفاهم یسازتعامل و شبکه

 ییافزامهارت، آموزش مستمر و مدیران کارکنان یتوانمندساز

 و نظارت ی، هماهنگیرساناطالع ی، سیستمکار ی، روابطواحد کار بینییشپ یساختارساز

و  یشناخت

 یآموزش

 یگرانادراک و تصور د، الزامات و انتظارات، کسب دانش و شناخت ینشب

 ، تبلیغاتاطالعات یم، نشردانش و انتقال مفاه یمتسه یاجتماع بخشییآگاه

و  یرفتار

 یارتباط

 پیشگامی
و  ، شفافیتبا قاچاق ، مبارزهمستمر یو بازرس ی، نظارتو فساد مال ییمقابله با پولشو

 یمندقانون

 یخاص اجتماع ، تسهیالتاز جامعه یف، حمایتکمک به اقشار ضع یو اجتماع ینهاد یتحما

 یتو خالق ی، وفاداری، کارآفرینیگروه بخشی، تفکری، هویتروابط شغل یروابط درون سازمان



 823 ...راهبرد  نییو نقش آن در تب یاجتماع هیسرما یدارشناسیپد

 

 ها()شاخص مقوالت فرعی مقوالت اصلی ابعاد

و روابط  یمشارکت مدن
 یاجتماع

 ینارتباط با مسئول، ارتباط با مردم، هاحضور در تشکل

 
 [۸1] های اخالق سازمانیابعاد و مؤلفه .۸ جدول

 (فرعیی هامقوله)  عناصر ابعاد

 درستکاری، صراحتگرایی، صداقت، وفاداری، مهربانی، ایتاریخچه سازمان، حرفه هافلسفه و نظریه

 عوامل فیزیکی، عدم استفاده از مواد ممنوعه، سالمتی کارکنان شناختی، مالحظهروان مالحظه محیط کاری

 اتخاذ تصمیماشتیاق، درگیر کردن دیگران، ایجاد ارشدیت،  پذیری رهبرانولیتئمس

 پذیری کارکنانولیتئمس
ارتقای اصول اخالقی، مشغولیت کاری با همکاران، ارتقای اطالعات، رفتار با دیگران همان گونه که خود انتظار 

کاربری شخصی  تضاد منافع، استفاده از منابع سازمانی،  نادرست،و فشارهای دارند، مقاومت در مقابل رفتار 
 اطالعات، گزارش تخلفات

 تبعیض، تنوع قومیت، آرایش کاری منعطف، موضوعات جنسیتیمزاحمت و آزار و اذیت،  برابری و مساوات

 تعامل با مردم
، سانهرزنجیره تأمین،  با بطروا، نمازسااز  رجخا ادفرا با رفتار، دممر یددر د فرمارکا ضعیتی وتقاارشهروندان، 

 طبیعی محیطاز  حفاظت، یحمایتگر ارقتدامعه، جا رقشاا با تعاملارتباط سریع، ، تطالعاآزادی ا

 گذاری، دستورات مافوققانون سایر موضوعات اخالقی

 
 هاو تحلیل فرضیه یهای کمّیافته

 های پژوهش اظهار نظر نمود.توان در خصوص فرضیهاکنون می
میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر اخالق سازمانی  سرمایه اجتماعی بر اخالق سازمانی تأثیر دارد. فرضیه اول:

 داری و ضرائب محاسبه شده از نظر آماری معنادار است.و با توجه به سطح معنی 14/۴
میزان تأثیر اخالق سازمانی بر  پذیری اجتماعی شرکتی تأثیر دارد.اخالق سازمانی بر مسئولیت فرضیه دوم:

 دار است.درصد معنی 11سطح اطمینان  و در ۳۸/۴پذیری اجتماعی شرکتی مسئولیت
میزان تأثیر سرمایه اجتماعی  پذیری اجتماعی شرکتی تأثیر دارد.سرمایه اجتماعی بر مسئولیت فرضیه سوم:

 و در سطح باالیی است. ۳1/۴درصد برابر  11پذیری اجتماعی شرکتی در سطح اطمینان بر مسئولیت
پذیری اجتماعی شرکتی نقش ی سرمایه اجتماعی بر مسئولیتاخالق سازمانی در تأثیرگذار فرضیه چهارم:

 میانجی دارد.
 

 (پژوهش یهاافتهیمنبع: ) . ضریب آلفای کرونباخ1 جدول

 مجموع پذیری اجتماعی شرکتیمسئولیت سازمانی اخالق اجتماعی سرمایه شرح

 ۶۳ 1۶ 41 1۴ تعداد گویه

 1۲/۴ ۸1/۴ ۳۶/۴ ۸۳/۴ آلفای کرونباخ

 
تن مجرد بودند. بیشترین  ۳۶تن متأهل و  ۸۲ ؛تن زن 1تن مرد و  1۴1کننده در پژوهش، شرکت 11۸از 

تن دارای مدرک  ۶1درصد پاسخگویان را تشکیل داده بودند.  ۶/1۳سال سن داشتند که  ۳1تا  ۲۶تعداد بین 
 سال سابقه داشتند.   11تن بیش از  11از بعد سابقه نیز فقط  .کارشناسی بودند
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 (پژوهش یهاافتهیمنبع: ) هاآزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده .1۴ جدول

p z متغیر میانگین انحراف استاندارد کولموگروف اسمیرنف 

 اجتماعی سرمایه ۳۶/۲ ۸۶/۴ ۴۶۶/۴ 222/2

 اخالق سازمانی ۸۴/۲ ۳۲/۴ ۴4۶/۴ 222/2

 شرکتی پذیری اجتماعیولیتئمس 1۳/۲ ۶1/۴ ۴۳۳/۴ 222/2

 هاکل داده ۸1/۲ 14/۴ ۴۳4/۴ 222/2

 
ها است، لذا فرض بوده و حاکی از نرمال بودن داده ۴1/۴ها بیش از برای کل دادهسطح معناداری  که جااز آن

 شود.استفاده می پیرسونضریب همبستگی از شده و رد غیرنرمال بودن 
 

 های پژوهش()منبع: یافته بررسیضریب همبستگی بین متغیرهای مورد  .11 جدول
 متغیر سرمایه اجتماعی اخالق سازمانی پذیری اجتماعیمسئولیت

 اجتماعی سرمایه 1 14/۴ ۳1/۴

 اخالق سازمانی 14/۴ 1 ۳۸/۴

 پذیری اجتماعی شرکتیمسئولیت ۳1/۴ ۳۸/۴ 1

 
و همبستگی بین سرمایه اجتماعی و  14/۴همبستگی بین سرمایه اجتماعی و اخالق سازمانی برابر 

پذیری ولیتئضریب همبستگی بین اخالق سازمانی و مس. است ۳1/۴پذیری اجتماعی شرکتی برابر ولیتئمس
عداد شرکت کنندگان و ت ۴۴۴/۴داری ا. در تمام موارد، سطح معنمحاسبه شده است ۳۸/۴اجتماعی شرکتی برابر 

  .تن بوده است 11۸
 

 (پژوهش یهاافتهیمنبع: ) هابه تفکیک بانک نتایجنهایی  توصیف .1۲ جدول

 بانک ملی بانک ملت مجموع

 انحراف متغیر

 استاندارد
 تعداد میانگین

انحراف 

 استاندارد
 تعداد میانگین

       نحراف ا

 استاندارد
 تعداد میانگین

 سرمایه اجتماعی 1۳ 1۳/۲ ۸۴/۴ ۶1 11/۲ 1۲/۴ 11۸ ۳۶/۲ ۸۶/۴

 اخالق سازمانی 1۳ ۳1/۲ ۳4/۴ ۶1 ۸1/۲ ۳۴/۴ 11۸ ۸۴/۲ ۳۲/۴

 پذیریولیتئمس 1۳ ۳1/۲ ۶1/۴ ۶1 ۴1/۳ 11/۴ 11۸ 1۳/۲ ۶1/۴

 
ولیت اجتماعی شرکتی و سرمایه اجتماعی در هر دو بانک در سطح ئتوصیف نتایج نشان داد که سطح مس

 و در مجموع نیز چنین وضعیتی برقرار است. تر از متوسط پایین
 

 هاروابط بین متغیرها و بررسی فرضیه .1۳ جدول

 شرح فرضیه اول فرضیه دوم فرضیه سوم فرضیه چهارم

 نوع ارتباط خطی)مستقیم( خطی)مستقیم( خطی)مستقیم( گام به گام

 سطح خطا ۴1/۴ ۴1/۴ ۴1/۴ ۴1/۴

 تعداد 11۸ 11۸ 11۸ 11۸

 مقدار  همبستگی 14/۴ ۳۸/۴ ۳1/۴ ۸۶/۴

 مقدار ضریب تعیین ۲1/۴ ۶1/۴ 11/۴ ۳۳/۴

 مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ۲۸/۴ ۶1/۴ 1۴/۴ ۳۳/۴
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 Fنسبت  41/4۳ ۳4/1۸4 ۲1/1۲۴ 1۸/11۸

 1۶/۴اخالق 
 β مقدار 14/۴ ۳۸/۴ ۳1/۴

 41/۴سرمایه 

 ۴۴۴/۴اخالق 
۴۴۴/۴ ۴۴۴/۴ ۴۴۴/۴ P-value 

 ۴۴۴/۴سرمایه 

 سطح اطمینان 11/۴ 11/۴ 11/۴ 11/۴

 وضعیت فرضیه تأیید تأیید تأیید تأیید

 
ها روی گام وارد شدند که اثرات آنبهایه اجتماعی از طریق رگرسیون گامراهبرد اخالق سازمانی همراه با سرم

درصد معنادار است.  11و از نظر آماری در سطح اطمینان  ۸۶/۴پذیری اجتماعی شرکتی برابر هم بر مسئولیت
پذیری بر مسئولیت 41/۴و  1۶/۴توانند به میزان و سرمایه اجتماعی به ترتیب اولویت میاخالق سازمانی 

پذیری اجتماعی شرکتی تأثیر داشته باشند. در این راستا هر چند میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر مسئولیت
م این دو متغیر با هم است ولی با وارد شدن متغیر اخالق سازمانی به عنوان میانجی، سه 41/۴اجتماعی شرکتی 

 است.ارتقاء یافته  ۸۶/۴به 

بررسی و اعداد معناداری آن plsافزار ابعاد و مقوالت مورد نظر با استفاده از نرم و ارائه مدل. تحلیل نهائی
 ها محاسبه شد.

 
 (پژوهش یهاافتهیمنبع: ) در گام اول های مورد بررسیو مؤلفه پژوهشمقادیر اعداد معناداری متغیرهای  .14 جدول

 tمقدار  بعد متغیر

 سرمایه اجتماعی
 11/۲1 ساختاری و اداری

 ۸۲/۳ شناختی و آموزشی

 1۲/۲۸ رفتاری و ارتباطی

 اخالق سازمانی

 11/۴ هافلسفه و نظریه

 14/۴ محیط کاری

 ۳۳/4 پذیری رهبرانمسئولیت

 14/1۳ پذیری کارکنانمسئولیت

 14/۳ برابری و مساوات

 1۳/44 تعامل با مردم

 ۲۳/4 سایر موضوعات اخالقی

 پذیری اجتماعی شرکتیمسئولیت
 ۶1/۲4 فردی و سازمانی

 4۶/۶1 مالی و اقتصادی

 1۶/4۸ اجتماعی و محیطی

 
تر از بزرگ )فلسفه و محیط کاری( در محدوده اخالق سازمانیمربوط به متغیر عدد معناداری ابعاد اول و دوم 

 قرار نداشتند و لذا در مرحله دوم حذف شدند.  -1۶/1تر از یا کوچک 1۶/1

 م دومهای مورد بررسی در گاو مؤلفه مقادیر بار عاملی و اعداد معناداری متغیرها .11جدول 

 pمقدار  tمقدار  بار عاملی بعد متغیر

 اجتماعی سرمایه

 ۴۴۴/۴ ۳۳/۳۴ ۸۶/۴ و اداریساختاری 

 ۴۴۴/۴ 14/۳ ۶۳/۴ شناختی و آموزشی

 ۴۴۴/۴ ۳۲/۳۲ ۸۶/۴ رفتاری و ارتباطی

 اخالق
 ۴۴۴/۴ ۳۴/4 14/۴ پذیری رهبرانمسئولیت

 ۴۴۴/۴ ۴1/۲1 ۸۴/۴ پذیری کارکنانمسئولیت
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 ۴۴۴/۴ ۸1/۳ ۶۸/۴ برابری و مساوات سازمانی

 ۴۴۴/۴ 1۳/۳۶ ۸1/۴ تعامل با مردم

 ۴۴۴/۴ ۲1/4 4۶/۴ سایر موضوعات اخالقی

پذیری مسئولیت

 اجتماعی شرکتی

 ۴۴۴/۴ 1۴/۲1 ۸4/۴ فردی و سازمانی

 ۴۴۴/۴ 11/۳۴ 1۲/۴ مالی و اقتصادی

 ۴۴۴/۴ ۸۶/11 1۴/۴ اجتماعی و محیطی

 

 . استمناسب بودن مدل  داری حاکی از ، بارعاملی و سطح معنید معناداریاعدا شامل نتایج نهایی
 

 )متغیرهای پنهان( مقادیر بار عاملی و معناداری ابعاد مدل .1۳ جدول

 pمقدار  tمقدار  بار عاملی متغیرها ردیف

 ۴۴۴/۴ ۶۴/1۲ ۶1/۴ اجتماعی و اخالق سازمانی سرمایه 1

 ۴۴۴/۴ ۳1/1 ۳1/۴ پذیری اجتماعی شرکتیاجتماعی و مسئولیت سرمایه ۲

 ۴۴۴/۴ ۴1/1۲ ۶1/۴ اجتماعی شرکتیپذیری اخالق سازمانی و مسئولیت ۳

 
 مطرح نمود: ۳نمودار توان به شرح مدل نهایی پژوهش را می

 

 
 پژوهش نهائیمدل  .۳ نمودار 

 
؛ 14/۴ سازمانی اخالق بر اجتماعی سرمایه تأثیر میزانشود که با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون، مالحظه می

 بر اجتماعی سرمایه تأثیر یزان؛ م۳۸/۴ شرکتی اجتماعی پذیریمسئولیت بر سازمانی اخالق تأثیر میزان
 با همراه سازمانی اخالق راهبرد گام؛بهدر تحلیل رگرسیون گام وبود  ۳1/۴ شرکتی اجتماعی پذیریمسئولیت
 متغیرهایبار عاملی مربوط به  دارند. شرکتی اجتماعی پذیریمسئولیت بر ۸۶/۴تأثیری معادل  اجتماعی سرمایه

پذیری اجتماعی ولیتئاخالق سازمانی و مس، بار عاملی مربوط به ۶1/۴ سرمایه اجتماعی و اخالق سازمانی برابر
پذیری اجتماعی شرکتی برابر  ولیتئاجتماعی و مس و بار عاملی مربوط به متغیرهای سرمایه ۶1/۴شرکتی برابر 

اخالق سازمانی و اجتماعی بر  های مورد نظر در محور سرمایهمؤلفه که حاکی از تأثیرگذاری ابعاد و دبو ۳1/۴
  است. پذیری اجتماعی شرکتیولیتئمس

 

54/0 78/0 

 سرمایه اجتماعی
 بعد ساختاری و اداری
 بعد شناختی و آموزشی
 بعد رفتاری و ارتباطی

پذیری مسئولیت

 اجتماعی شرکتی

 بعد فردی و سازمانی
 بعد مالی و اقتصادی

اجتماعی و بعد 
 محیطی

 اخالق سازمانی

 پذیری رهبرانمسئولیت
 پذیری کارکنانمسئولیت

 برابری و مساوات
 تعامل با مردم

 سایر موضوعات اخالقی

 

71/0 

8۶/0 
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 گیری و پیشنهادیجهتن .5

ترین راهبردهای مورد توجه در سالیان اخیر که بر پذیری اجتماعی شرکتی از محورینظر به اهمیت مسئولیت
ها در های سازمانی قرار گرفته و با توجه به نقش و جایگاه بانکاز اقدامات راهبردی و تدوین برنامه بسیاریفراز 

، موضوع ارتباط نزدیک با دولت، جامعه و محیط و همچنین موقعیت دو بانک ملی و ملت در نظام اقتصادی ایران
لی پژوهش مطرح شد و نظر به این پذیرش مسئولیت این دو بانک نسبت به محیط و شرایط اجتماعی موضوع اص

های پذیری اجتماعی شرکتی از مطلوبیتکه اقدامات الزم برای تحقق اهداف راهبردی مربوط به مسئولیت
گیرند، دو متغیر سرمایه اجتماعی و اخالق های هر سازمان نشأت میسازمانی و با تأثیرپذیری از داراییدرون

به موضوع افزوده گردید تا  های سازمانی دخیل هستندتدوین استراتژی که در دو مورد از متغیرهایی سازمانی
در این راستا  ها بررسی شود.پذیری اجتماعی شرکتی در حوزه بازاریابی و تبلیغات بانکها بر مسئولیتنقش آن

 پذیری اجتماعی شرکتی با رویکرد فراترکیب و همچنین طراحی مدل سرمایهابتدا به طراحی مدل مسئولیت
های استخراج شده، مدل اخالق سازمانی اجتماعی با روش پدیدارشناسی پرداخته شد. ضمن ارزیابی نهائی مدل

متغیر میانجی اضافه شد و پس از تحلیل نهائی با استفاده از رگرسیون  منزلهه( نیز ب۲۴۴4) سونسون و وود
اجتماعی شرکتی تأثیر مثبت و پذیری مشخص گردید که سرمایه اجتماعی بر اخالق سازمانی و مسئولیت

در پذیری اجتماعی شرکتی نیز مثبت و معنادار است و معناداری دارد. نقش متغیر اخالق سازمانی بر مسئولیت
تأثیر مثبت و تواند متغیر میانجی نیز میپذیری اجتماعی شرکتی نقش سرمایه اجتماعی در مسئولیت بررسی

     داشته باشد.معناداری 
 هاییافتهبا پذیری اجتماعی شرکتی ولیتئاجتماعی بر مس قش سرمایهحاضر از جهت تأثیر و ن نتایج پژوهش

قنبری و  و همچنین( ۲۴14) همکاران ، دلیرسدهی و(۲۴14) (، مجیبی و نبوی۲۴14) همکاران اردالن و
عبدالشاه  هایبا یافتهماعی تاج از نظر نقش و رابطه بین اخالق سازمانی و سرمایه. ( منطبق است۲۴14) همکاران

از نظر نقش و و ( ۲۴14) همکاران همچنین حجابی وو  (۲۴1۸) همکارانزاده و (، امامقلی۲۴1۸) همکاران و
 توتا و شهو هایپذیری اجتماعی شرکتی نتایج مندرج در پژوهشیتلوئو مسسازمانی  متقابل اخالق رابطه

( و همچنین ۲۴11) همکاران، اعتمادی و (۲۴14) مهرین(، حسنی و شاه۲۴14) شناس(، ابزری و یزدان۲۴1۲)
گسترش روزافزون نقش نتایج پژوهش حاضر از نظر تأکید بر نماید. را تأیید می (۲۴1۸) همکارانپور و حسن
بعد نقش ( و از ۲۴۴۸) روتمن با پژوهش ها و کشورهاپذیری اجتماعی شرکتی در موفقیت سازمانولیتئمس

 مطابقت دارد.( ۲۴۴4) گباداموسی تمام ابعاد سازمانی با پژوهشروزافزون اخالق در 
 و پدیده این شناخت لذا و باشدمی سازمان موفقیت در مهم امری شرکتی اجتماعی پذیریمسئولیت امروزه

 تأثیر یدتأی به توجه با. مؤثر است آن هایمحدودیت و هاویژگی شناخت و مفهوم بهتر درک در آن بر مؤثر عوامل
 ابعاد شود،می پیشنهاد ها،بانک شرکتی اجتماعی پذیریمسئولیت بر سازمانی اخالق و اجتماعی سرمایه مثبت

 طوربه( محیطی و اجتماعی بعد اقتصادی، و مالی بعد سازمانی، و فردی بعد) شرکتی اجتماعی پذیریمسئولیت
 نفعانذی به نسبت مسئولیت پذیرش خصوص در هابانک راهبرد تدوین در اگر. گیرند قرار توجه مورد همزمان

 منجر مسئولیت احساس این شود؛ توجه اجتماعی سرمایه و سازمانی اخالق به...  و محیط مشتریان، دولت، از اعم
 متغیر و روزافزون نیاز به سریع پاسخگویی برای را الزم شرایط و شده نفعانذی بین در هابانک موقعیت تثبیت به

تعامل با مردم،  میزان افزایش طریق از سازمانی اخالق سطح ارتقای و بهبود با هابانک. آوردمی فراهم آنان
 اجتماعی سرمایه سطح ارتقای و سویک از اخالقی موضوعات سایرو توجه به  کارکنان و مدیران پذیریمسئولیت

 نهادی حمایت اثربخش، ساختارهای گسترش و ایجاد تعامل، و سازیشبکه اجتماعی، بانکداری گسترش طریق از
 و فساد با مبارزه به نسبت بودن پیشگام در خود نقش پذیرفتن کارکنان، و مدیران آگاهی و دانش افزایش و

 سطح ارتقای برای را خود راهبردی هایزیرساخت و یندهافرآ دولت، هایسیاست اجرای در همکاری ضرورت
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 و منبع دو اجتماعی سرمایه و سازمانی اخالق ازبدین ترتیب  و داده افزایش شرکتی اجتماعی پذیریمسئولیت
شود که در تبیین راهبرد در این راستا پیشنهاد می .نمایندمی استفاده خویش عملکرد ارتقای در مهم دارایی

 های اخالق سازمانی و سرمایه اجتماعی استفاده شود.پذیری اجتماعی شرکتی از ابعاد و شاخصمسئولیت
 باالخره و کافی دانش ایجاد مستمر، نظارت دستورالعمل، تدوین کارکنان، پرورش و آموزش لزومهمچنین بر 

 گردد. تأکید می جامعه اهداف تحقق در هابانک نقش به افراد توجیه
و کمبود  هاتعدد مطالعات انجام شده و عدم امکان دسترسی به تمامی آن ،پژوهش ترین محدودیتمهم

 فقدانپاسخگویان و  گستردگی جغرافیایی مکان ،گیری از روش ترکیبیمطالعات کیفی بود. ضرورت بهره
 های این پژوهش بود. از دیگر محدودیتها دسترسی آسان به تمامی آن
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