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Abstract 
Nowadays, the accountability to the social needs of the society and the consideration of 

moral disciplines are the necessities that the organizations need to have in order to increase 

their legitimacy. This would be possible in the light of social capital development of the 

organization. In this respect, the present research aimed to study the effect of social capital 

on the social accountability with an emphasis on the role of business ethics. The study is an 

applied descriptive- correlational research. The statistical population of the research 

included the managers and employees of the private bank branches of Ilam province. All in 

all, 203 members were selected from among them as the sample using simple random 

sampling method. The standard questionnaire was used for collecting data. The statistical 

analyses of the data were done by structural equation modeling after the confirmation of 

their reliability and validity., In addition to the confirmation of the research model fitness, 

the findings revealed that the social accountability was directly affected by social capital 

level and business ethics. Furthermore, it was found that the social accountability 

influenced indirectly the social accountability through business ethics. Accordingly, the 

bank managers can use the social capital concepts and business ethics to facilitate and 

encourage social accountability in their organizations. 
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: تأکید بر ازمانیپاسخگویی اجتماعی س بر سرمایة اجتماعیتأثیر 

 وکار کسباخالق 
 3محمدی عماد گل ،2نژاد خلیل شهرام ،1محمدی اسفندیار

 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایالم، ایالم، ایراندانشکدة دانشیار،  .1

 ی، تهران، ایرانمدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائدانشکدة ، استادیار .2
 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایالم، ایالم، ایراندانشکدة ارشد،  . دانشجوی کارشناسی3

 (22/06/1311 تاریخ پذیرش:ـ  16/03/1311 )تاریخ دریافت:

 چکیده
ا جهت افزایش مشروعیت ه از الزاماتی است که سازمان وکار کسباصول اخالقی پاسخگویی به نیازهای اجتماعی جامعه و رعایت امروزه 

این پژوهش به منظور بررسی این اساس،  پذیر است. بر سازمان امکان سرمایة اجتماعیسایة توسعة خود به آن نیازمندند. این مهم در 
 واست نظر هدف کاربردی  روش پژوهش ازانجام شد.  وکار کسببا تأکید بر نقش اخالق بر پاسخگویی اجتماعی  سرمایة اجتماعی تأثیر
های خصوصی  کارکنان شعب بانکپژوهش مدیران و  یآمار ةجامع .رود به شمار میاز نوع همبستگی  ای توصیفیه پژوهش ةزمردر 

ابزار انتخاب شدند.  ،به عنوان نمونه ،سادهگیری تصادفی  گیری از روش نمونه نفر با بهره 302 ها استان ایالم بودند که از بین آن
یابی معادالت  پس از تأیید پایایی و روایی، با استفاده از مدل ،ها نیز های آماری روی داده تحلیل. بوداستاندارد  ةها پرسشنام آوری داده جمع

سرمایة پاسخگویی اجتماعی به صورت مستقیم از سطح داد ضمن تأیید برازش مدل پژوهش، نشان  ،ها ساختاری به انجام رسید. یافته
بر  وکار کسببه صورت غیر مستقیم و از طریق اخالق  سرمایة اجتماعی ،پذیرد. عالوه بر آن یتأثیر موکار  کسبو اخالق  اجتماعی

برای تسهیل و وکار  کسبو اخالق سرمایة اجتماعی توانند از مفاهیم  ها می ترتیب، مدیران بانک  بدین .مؤثر استپاسخگویی اجتماعی 
 فاده کنند.استهای خود  سازمانترغیب به پاسخگویی اجتماعی در بستر 

 واژگانكلید

 .، سرمایة اجتماعی، پاسخگویی اجتماعیوکار کسباخالق 
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 مقدمه

 بشر اجتماعی پیکرة بنیادین اجزای از جامعه، یکی و فرد بین واسط های حلقه منزلة به ،ها سازمان

 ،ارتباط  این در .جامعه نیازمندند به خود فعالیت ادامة و بقا منظور  به که آیند شمار می به امروزی

 و به تحقیق مربوط های فعالیت رأس در را اجتماعی نوین خدماتارائة  به توجه پیشرو های سازمان

 پذیری، مسئولیت حس باید ها سازمان (.Sheikh & Beise 2011) ندا هداد قرار خود توسعة

 قرار توجه خود مورد راهبردی های برنامه قالب در را جامعه اعضای به حقوق توجه و، پاسخگویی

 کنند در می تغذیه خود محیط علمی و اجتماعی و های زیستی سرمایه از که حال  عین در و دهند

 توجه شهروندان حقوق رعایت و سازمانی مسئولیت اجتماعی مقولة به خود راهبردی های برنامه

 اجتماعی از  زیرا در حال حاضر رعایت مسئولیت(. 2931)الوانی و احمدی  باشند داشته ویژه

 (.Wahba & Elsayed 2015) شود ها عاملی برای کسب مزیت رقابتی قلمداد می سوی شرکت

. این های اجتماعی گذارده است ها قدم به خواسته امروزه، انتظارات و توقع اکثر مردم از سازمان

)قهرمانی و  دهد می پاسخگویی به انتظارات اجتماعی حرکت به سویها را  سازمان موضوع

 تغییر 1اجتماعی   به پاسخگویی 2های اخیر مفهوم مسئولیت اجتماعی سال در (.2931مصطفوی 

 یافته است. پاسخگویی اجتماعی به قدرت پاسخگویی سازمان در برابر فشارها و انتظارات جامعه

ها، و ترتیباتی را اتخاذ کنند که  ها برای تحقق این انتظار باید سازوکارها، شیوه دارد. سازمان اشاره

ی را که در ها تعارضات سخگویی اجتماعی سازمانیاری دهد. مفهوم جدید پاها را  آنین راه در ا

: 2911)الوانی  دارد آمده بود تا حدودی از میان برمی مباحث مربوط به مسئولیت اجتماعی پیش

کارهای مؤثر بر افزایش پاسخگویی اجتماعی  دهد یکی از راه مطالعات گذشته نشان می .(911

طالقانی و ؛ 2939مجیبی و نبوی ؛ Jha & Cox 2015) است سرمایة اجتماعیها توجه به  سازمان

 نهند به می نها را بنیا ها برای پیشبرد مقاصد کسانی که آن سازمان ،. در حقیقت(2931همکاران 

منابع  این ،ها نباشند دهند که اگر آن ها منابعی را در اختیار افراد قرار می این سازمان. آیند وجود می 

وجود  ها به ای از هدف سازمانی که برای مجموعه ،. از نظر کلمنرسند ناپذیر به نظر می دسترسی

را تشکیل  سرمایة اجتماعی ،بنابراین. تواند کمک کند های دیگر نیز می هدف رای رسیدن بهآمده ب

                                                                                                                            
1. Social Responsibility 

2. Social Accountability 
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ی برای افراد ها منبع مهم در سازمان سرمایة اجتماعی ،دهد که قابل دسترسی است. از نظر وی می

و باشد تواند بسیار تأثیرگذار  ها می است و در توانایی کنش و کیفیت مشهود زندگی سازمانی آن

همبستگی و تعامالت بین افراد سازمان و  شود. زیراها  نآپذیری اجتماعی  موجب افزایش مسئولیت

 سرمایة اجتماعیعة توسپذیری در قبال افراد جامعه در گرو تقویت و  مشتریان و همچنین مسئولیت

مالحظات  توجه به ،این اساس بر (.2931)طالقانی و همکاران  هاست ها و شرکت در سازمان

شود و  میاخالقی و اجتماعی از سوی سازمان سبب ارتقای مقبولیت و جایگاه سازمان نزد جامعه 

ئل اخالقی در . مساآورد ارمغان میاقتصادی زیادی برای سازمان به  دستاوردهای اقتصادی و غیر

بیانگر تقابل بین  . این مسائلشوند را شامل میها  ت سازمانیترین معضالت مدیر حقیقت عمده

 ها و سودها( و عملکرد اجتماعی سازمانی هزینهو  )در قالب درآمدها عملکرد اقتصادی سازمانی

دیدگاه میلتون  وجود با (.2932)الوانی و همکاران هستند نفعان(  )در قالب تعهدات سازمان به ذی

شکل گرفته  ،ها شرکت، در جهت مسئولیت وکار کسبدر  ی، بیداری جدید2فریدمن و پیروانش

ها منافع بسیاری  باورند که شرکتبر این  ها مسئولیت اجتماعی شرکت کنندگان است. استدالل

رتیب بدین ت .شود اجتماع تحمیل میهای اجتماعی زیادی به  کنند و در این راه هزینه کسب می

مطابق (. Ashokkumar 2014) تر رفتار کنند همسئوالندر قبال اجتماع  ها از نظر اخالقی مقیدند آن

 و نبایدهای ارزشی هاها را باید توان آن که می ،ولیت و پاسخگوییئمس و خالقبا مطالعات گذشته، ا

عه تعریف کرد، خود و دیگران و جام بافلسفی و مالک و معیار سنجش درستی و نادرستی رفتار  ـ

نظران علم مدیریت قرار  توجه دانشمندان و صاحب اخیر مورد ةدهاز مباحثی است که در یکی دو 

ی وکار کسباز سوی دیگر هیچ  (.2931؛ کرمی و همکاران 2913زاده و همکاران  )تقی گرفته است

و  کارکنانو  در کل بر سهامدارانشود  میانجام  وکار در کسب و هر آنچهگیرد  خأل شکل نمیدر 

ها  گیری و تصمیم وکار کسبابعاد استراتژی همة . اخالق با گذارد جامعه و اقتصاد تأثیر می

نیت  گروه کوچکی از افراد خوشوظیفة محور فقط  وکار اخالق اندازی کسب درآمیخته است و راه

که از سطح  هایی . سازمان(21ـ  3 :2931 )فِرِل و فِرِلبلکه اساس موفقیت پایدار است  ،نیست

                                                                                                                            
وکـار وجـود دارد و آن اسـتفاده از منـابع      سـب یک مسئولیت اجتماعی برای ک فقط و فقط بر آن است که میلتون فریدمن. 2

 .که برای افزایش منافع تجارت طراحی شده است است هایی و شرکت در فعالیت وکار کسب
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در  وکار کسببا تبیین و گسترش موازین اخالق  ،توانند مناسبی برخوردارند می سرمایة اجتماعی

)پاسخگویی(  زیرا مسئولیت. سازمان خود، بهتر از رقبا نیازهای اجتماعی جامعه را پاسخگو باشند

و اخالقیات  هایشان حمایت کنند ها جامعه را با فعالیت اجتماعی خواستار این است که شرکت

)دیانتی دیلمی و همکاران  پردازد می نتجاری به شفاف ساختن هنجارهای اخالقی برای کارکنا

های تأثیرگذار بر جامعه هستند که نقش مهمی در ارتقای  ها از سازمان از طرفی بانک (.2931

کنند. یک بانک  و به تبع آن ایجاد اعتماد عمومی میان اقشار مختلف جامعه ایفا می سرمایة اجتماعی

های اجتماعی و دولتی پیچیده را پاسخگو  قسمتهمة دارای الزام اجتماعی و حقوقی است تا 

در همچنان که  دبای ،برای آنکه یک عضو کشوری و حقوقی خوب تلقی شود ،باشد. یک بانک

)عزیزی و  اقتصادی نیز تالش کندتوسعة خود پاسخگوست برای حداکثر تکامل و  ةجامعبرابر 

 ،مدیریت به دلیل فساد و سوء ،های بزرگی مانند انرون و ورلدکام سقوط شرکت (.2931کاران هم

خصوص  به ،)پاسخگویی( اجتماعی و اخالق تجاری را به جهان اهمیت مفاهیمی چون مسئولیت

ها به  که در صورت مدیریت ضعیف بانک ،گستردهآثار منفی توجه به  . بایادآوری کرد ،ها بانک

اجتماعی )و پاسخگویی اجتماعی( و اخالق  پذیری شود، درک مفهوم مسئولیت یل میجامعه تحم

 نیز برای ارزیابی و تخمین ریسک بلکه ها، بانک نگذارا تنها برای مشتریان و سرمایه نه ،تجاری

نیز مبتنی بر این فضای فکری که پژوهش حاضر  (.2931)دیانتی دیلمی و همکاران  ضروری است

ی است و تقویت رضروها  نیازهای اجتماعی از سوی بانک  اری و پاسخگویی بهرعایت اخالق تج

داشته دنبال تواند بهبود پاسخگویی و رعایت اخالق تجاری را به  ها می در بانک سرمایة اجتماعی

بر  سرمایة اجتماعیهدف این پژوهش بررسی تأثیر  ،این اساس برریزی شده است.  باشد طرح

استان  خصوصی های میان بانک وکار کسبتأکید بر نقش میانجی اخالق با  پاسخگویی اجتماعی

به صورت  ،)شکاف نظری(مؤلفهکنش این سه  برهم به های داخلی و خارجی پژوهش در .بودایالم 

در این  ()برهم کنش سه مؤلفه این در حالی است که این شکاف نظری، نشده استتوجه  ،جا یک

آمده مفروض فراهم رابطة این در زمینة و شواهد تجربی الزم  پژوهش مورد توجه قرار گرفته است

و پس از اشاره  شود مرور مینظری مرتبط  ةابتدا پیشینادامة این نوشتار به همین منظور، در است. 

 .شود میهای آماری و پیشنهادهای پژوهش ارائه  شناختی نتایج حاصل از تحلیل به جزئیات روش
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 مبانی نظری و پیشینه
 ة اجتماعیسرمای

تنها  نه سرمایة اجتماعیکه  اعالم کرد( آغاز و 2321) 2فان هانیرا  سرمایة اجتماعیزمینة بحث در 

دارایی ارزشمند برای افزایش سطح زندگی است بلکه روشی برای افزایش سطح رفاه اجتماعی در 

و علوم سیاسی غالباً یک هنجار در اقتصاد  سرمایة اجتماعی(. 2931پور  )دیهیم کل جامعه است

را سطح اعتماد متقابل و گرایش  سرمایة اجتماعی( 1111)ش و همکاران 1سوگی مثالً .شود تلقی می

به منابع ناشی از  سرمایة اجتماعی .(Jha & Cox 2015) کنند دوستانه در یک جامعه تعریف می نوع

وجود »را  جتماعیسرمایة ا( 2331) 9فوکویاما(. Lui & Lee 2015) روابط اجتماعی اشاره دارد

و کند  تعریف می «رسمی مشترک بین اعضای گروه ها یا هنجارهای غیر خاصی از ارزشمجموعة 

 توانایی بازیگران»به  سرمایة اجتماعی .(Jha & Cox 2015) داند ها را مجاز می همکاری بین آن

« رهای اجتماعیهای اجتماعی یا سایر ساختا مین منافع از طریق عضویت در شبکهبرای تأ )افراد(

 کند سایر اشکال سرمایه معرفی می «ةکنند تسهیل»را  سرمایة اجتماعی( 1121. مالکی )اشاره دارد

(Soulard et al 2018 .)از را اجتماعی سرمایة  که هستند افرادی نخستین ءجز 1و گوشال 1ناهاپیت 

 بالقوة و بالفعل منابع معج اجتماعی سرمایة  ،ها آن دیدگاه از .اند کردهتعریف  سازمانی دیدگاه

یک فرد یا یک واحد سازمان با فرد یا واحد اجتماعی دیگر از درون  روابط شبکة از ناشی موجود

شناختی و و  ( سه بعد ساختاری2331) ناهاپیت و گوشال (.2939)هرندی  یا بیرون سازمان است

توان تعداد دفعات تعامالت و  می بعد ساختاری را. اند ارائه کرده سرمایة اجتماعیای را برای  رابطه

مراتب و عملکرد بین طرفین در نظر گرفت. بعد شناختی به  وجود ارتباط در سراسر سطوح سلسله

ای  شود. بعد رابطه اجتماعی مربوط میشبکة میزان اشتراک دیدگاه و تفاهم کارکنان در یک 

 (.2931و همکاران نژاد  )خلیل شده از طریق ارتباطات است دارایی حاصل ةدهند نشان
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 پاسخگویی اجتماعی

دوم قرن بیستم مورد توجه نیمة پاسخگویی اجتماعی بعد از پیدایش موضوع مسئولیت اجتماعی از 

تعریف پاسخگویی اجتماعی سازمانی الزمة (. 2931)رهنورد و همکاران  نظران قرار گرفت صاحب

جتماعی داشته باشیم. ایجاد پذیری ا این است که تعریف و درک درستی از مفهوم مسئولیت

)احمدی و  بنای مدیریت مسائل عمومی است ها سنگ به مسئولیت اجتماعی سازمان مندیباور

شرکت و پاسخگویی به مسائلی مالحظة »توان  پذیری اجتماعی را می مسئولیت (.2931همکاران 

اقتصادی مورد انتظار که مزیت اجتماعی را در کنار عملکرد  ،یزات اقتصادی و تکنیکیهتج فراتر از

مفهوم از سوی دیگر،  (.2931پور  )فخاری و فالح تعریف کرد «باشدبرای شرکت به همراه داشته 

تر از  تر و مثبت مورفی صحیحگفتة پسند شده و به  پاسخگویی اجتماعی سازمان مردم

بر  ،نددر اجتماع هستنقش خود هایی که نگران  یری اجتماعی است و آن دسته شرکتپذ مسئولیت

در (. 2931)احمدی و همکاران دارند های خود، پاسخگویی اجتماعی مناسبی  حسب مسئولیت

ند که ا در تالش  نهادهای جامعهدیگر شرکایی در کنار مثابة ها به  پاسخگویی اجتماعی، سازمان

 جامعه راافراد و در نهایت سطح رفاه و کیفیت زندگی اجتماعی  مرتفع سازندرا مشکالت جامعه 

(. Boone & Kurtz 2002) ببرندنفع باالتر  های ذی طرفهمة نیازهای کردن ه دبا برآور

 از است عبارت اجتماعی است. پاسخگویی واگذارشده قبال مسئولیت در تعهد اجتماعی پاسخگویی

 ها سازمان واقع دراجتماعی.  شرایط تغییر پذیرش یا قبول منظور  به سازمان یک توانایی و ظرفیت

 های هدف ها آن نیاز به پاسخگویی در و کنند می تعهد و مسئولیت احساس خود جامعة افراد القب در

 قبال در تعهد لحاظ از که هایی سازمان .شمارند می مهم اقتصادی های هدف مانند را اجتماعی

 محیط های خواسته قبال در که کنند می عمل طوری دارند مطلوبی وضعیت اجتماعی مسئولیت

ی یمحققان تعاریف مختلفی از مفهوم پاسخگو (.2931و همکاران زاده  نکویی) شندبا پاسخگو

 آمده است. ها برخی از آن 2 اند که در جدول اجتماعی سازمانی ارائه کرده
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 تعاریف پاسخگویی اجتماعی. 1 جدول

 تعریف محقق

 (2311) 2آکرمن و بونر
ازمان را از منظـر اجتمـاعی پاسـخگو    تصمیماتی است که س ةگیرندرمدیریتی است و دربوظیفة یک 

 .ندک می

 .دهد واکنش نشان خاص یجمعیت مقابل در کند می وادار را قدرتمند نهاد یک که سازوکاری هر (1111) 1دوبنیک

 (1111) 9باونز
 ،نفـع  ذیهای  گروه دولتی، غیر های سازمان مقابل در دادن پس حساب به که است پاسخگویی نوعی

 .دارد تمرکز گیری تصمیم فرایند در مرتبط نفعان ذی در مقام مشتریان و

 (1129) 1بانک جهانی
ـتن  جوابگـو نگـه   بـرای  ،شهروندان یعنی ،اجتماعی بازیگران که راهبردهایی و اقدامات مجموعه  داش

 .گیرند می کار به دولت

 (2931) منبع: رهنورد و همکاران

تواند مفر و راهی  تماعی سازمانی میاظهار داشت مفهوم پاسخگویی اج 2932 دوناوود در سال

های معناشناختی در خصوص عملکرد اجتماعی  تعاریف و سردرگمی بست جهت خروج از بن

کند که میان اصطالحات جدید اصطالح  ( اشاره می1111) فردریک کران. شودسازمانی تلقی 

انی تر و راهبردی و سازم نکرده است و شکل اساسی رشد چندانیپاسخگویی اجتماعی 

مند به  معملی و نظاو  توانند واقعی ها می پذیری اجتماعی سازمانی است و در آن سازمان مسئولیت

های گذشته  طی سال (.2931)احمدی  انتظارات اجتماعی در قبال تبعات سازمان پاسخ دهند

و ...  ،(1121) 1(، ماکلیگانی1129) 1(، پریموا1111) (، آکرمن و بارو1111) 1مانند هاپکینز ـ محققان

برای پاسخگویی الگوهای مختلفی  ـ (2931؛ رهنورد و همکاران 2931)احمدی و همکاران 

 پنجارائه کرده که شامل الگویی ( برای پاسخگویی اجتماعی 2932احمدی ). اند کردهاجتماعی ارائه 

تایج و ن ،محیطی، اخالقی : پاسخگویی سازمان در قبال تبعات اقتصادی، اجتماعی، زیستاست بعد

 پاسخگویی سازمان در قبال تبعاتش بر جامعه. حاصل از
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 وكار كسباخالق 

درک اینکه بر مبنای انتظارات سازمانی و اجتماعی چه چیزی درست یا غلط و پذیرفتنی یا 

های  فراگیر است که فعالیت ای دهد. اخالق حوزه را تشکیل می وکار کسبنپذیرفتنی است اخالق 

گیرد. در  را در بر می ، جهانی شدنآثار ن کار با زندگی تا ارزیابی زظ توا، از حفوکار کسبمتنوع 

ها هدایت  میان بحران های اخالقی سازمان را از مدیریت فعال ریسک وکار کسبمحیط امروز 

 وکار کسباخالق  .(21ـ  21: 2931 )فِرِل و فِرِل دهد کند و موفقیت مالی را افزایش می می

)عملی( است که اصول اخالقی و معنوی یا مسائل اخالقی ناشی از آن  ردیای از اخالق کارب شاخه

عمل به قوانین و  وکار اخالق کسب(. 2911)علمی کند  میبررسی  وکار کسبرا در محیط 

خدمات و ارائة شامل تولید کاال و  ،وکار کسبروزمرة های  ای در فعالیت استانداردهای حرفه

 دادن انجام»اغلب  وکار کسباخالق  (.2931دی و همکاران )آقامحم است ،رعایت اصول اخالقی

های اصول اخالقی و  زمینه وکار کسباخالق (. Ferrell et al 2019) شود تعریف می« کار خوب

 )یا تجارت( وکار کسبرا برای یک  و کُدهای رفتاری ،گیری، مسائل مرتبط به حکومت تصمیم

 الزم شرطی وکار کسب اخالق معاصر، دنیای در(. Goel & Ramanathan 2014) دهد پوشش می

 اعتماد روحیة ایجاد تواند با می وکار کسب اخالق گسترش شود. می قلمداد تجارت موفقیت در برای

 وکار کسب صاحبان بیشتر چه هر موفقیت به و مشتریان تولیدی های بنگاه صاحبان میان متقابل

اصول و هنجارهایی است که رفتار همة جموع م وکار کسباخالق  (.2931)اکبری و فهام  بینجامد

و ... سازمان است. طبق  ،ها، فرهنگ، فلسفه کند و زیربنای این اصول ارزش سازمان را تعیین می

شامل سازگاری عملکرد سازمان با قانون، وجود  وکار کسب( اخالق 1122) نظر هویمین و ریان

 ،این اساس رای استانداردهای قانونی است. برو توانایی اج ،)منشور اخالقی( یک استاندارد کارآمد

)اصول  های درونی برای یک سازمان هم باید مبتنی بر ارزش وکار کسباستانداردهای اخالقی 

 (.2931)ساده  باشدداشته هم زیربنای قانونی  باشد اخالقی(

 وكار كسباخالق  ،، پاسخگویی اجتماعیسرمایة اجتماعی

 دهند ال همواره منافع گروه و جامعه را بر منافع شخصی خود ترجیح میباسرمایة افراد در جامعه با 

(Nanncini et al 2013.) های انبوه در جامعه اعمال رفتارهای صادقانه و پاسخگو  وجود تشکل
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و  گذاران نهادی کند. در چنین جوامعی سرمایه در مدیران تشویق میرا بودن در برابر افکار عمومی 

ها به  مالت مکرر میان این تشکلاهم در تعامل خواهند بود. تع با ه طور منظمها و مدیران ب بانک

دهی  نتیجه گزارش در. شود میمنجر تبادل اطالعات بیشتر و بنابراین نظارت بیشتر و مؤثرتر 

 عواملی از یکیاز سوی دیگر،  (.2931)قادری  تر و مسئولیت پاسخگویی بهتر خواهد شد مطلوب

 و داخل های و گروه افراد سایر مقابل در آن پذیری شود مسئولیت می سازمان حیات ادامة باعث که

 ها سازمان اعضای بین مشارکت و ارتباط و تعاملو  پیوند ،عبارت دیگر  به است. سازمان از خارج

 و پذیری مسئولیت این طریق از و شود می گروهی درون و گروهی بین اجتماعی سرمایةایجاد  باعث

به ( 1121)ش و همکاران 2وینهارت(. 2939)مجیبی و نبوی کند  می ایجادماعی پاسخگویی اجت

مسئولیت  اعالم کردندپرداختند. آنان  سرمایة اجتماعیبررسی پیوندهای میان مسئولیت اجتماعی و 

 مادی و اخالقی سهامدارانسرمایة تواند یک ارزش از  می سرمایة اجتماعیاجتماعی در بستر 

( نقش 1121)و ویلکس  1وونیـ  برنیاک .کند ایجاد میآن را ماد متقابل که اعت شناخته شود

شرکت را بررسی کردند. نتایج نشان داد اجرای مسئولیت  سرمایة اجتماعیمسئولیت اجتماعی بر 

 قادری کند. ایجاد می سرمایة اجتماعیو دهد  میاجتماعی شرکت اعتماد به شرکت را افزایش 

در ارتقای مسئولیت پاسخگویی مدیران  سرمایة اجتماعیسی نقش با هدف برر ،( پژوهشی2931)

انجام داد. نتایج نشان داد  ،ها و نهادهای دولتی استان کردستان بخش عمومی بین مدیران ارگان

مجیبی و  .گذارد تأثیر مثبت و معنادار میبر پاسخگویی مدیران بخش عمومی  سرمایة اجتماعی

و مسئولیت اجتماعی را در دانشگاه آزاد فیروزکوه  جتماعیسرمایة ابین رابطة ( 2939) نبوی

. بودو مسئولیت اجتماعی  سرمایة اجتماعی معنادار بینرابطة حاکی از وجود بررسی کردند. نتایج 

ادارة بر مسئولیت اجتماعی در  سرمایة اجتماعی( در پژوهشی تأثیر 2931)ش طالقانی و همکاران

بر مسئولیت  سرمایة اجتماعیررسی کردند. نتایج نشان داد کل مالیات غرب استان تهران را ب

 .گذارد می اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار
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 .گذارد میمعنادار  بر پاسخگویی اجتماعی تأثیر سرمایة اجتماعی. 9ة فرضی

موضوعاتی های مشترک بین مشتری و سازمان است که به  یکی از ارزشداری  اخالقیات در بانک

پردازد.  مشتریان میمحرمانة طالعات ناقص محصول یا فاش کردن اطالعات از قبیل دادن ا

نژاد و  )خسروی سازد ای از تجارت است که اعتماد را می اخالقیات در یک مفهوم گسترده جنبه

 ای سرمایه خود که آورد می وجود به اعتماد وکار نوعی کسب در اخالق به التزام (.2931همکاران 

)اکبری و فهام کند  میتضمین  را مربوطه های بنگاه بلندمدت موفقیت و ستا و ارزشمند اجتماعی

توانند بستری از اعتماد و  گذارند می های اخالقی احترام می هایی که به ارزش سازمان .(2931

اخالق یک هنجار اجتماعی و نوعی ارزش درون . ارتباط متقابل را میان افراد ایجاد کنند

رعایت اصول اخالقی و . ن هستندآ پایبندی بهبه  فکارکنان موظ ْ ظر مدیرهاست که بنا به ن سازمان

رزو دارد مورد اعتماد آاول اینکه فرد ؛ گذارد اعمال نیک از دو طریق بر اعتماد میان افراد تأثیر می

دوم اینکه خود فرد تمایل دارد ، گیرد که بدین منظور فرد باید به صورت اخالقی عمل کند قرار

لحاظ اخالقی قی را در فرد دیگری مشاهده کند که بدین منظور باید به فرد مورد نظر از رفتار اخال

ای  های اخالقی و پایبندی به اخالق حرفه رعایت ارزش گفتتوان  این اساس می اعتماد کند. بر

و ایمهان  2دمیرتاش(. 2931زاده و همکاران  قلی )امام بخشد را بهبود می سرمایة اجتماعیسطح 

ای بین پرستاران را بررسی کردند.  و اخالق حرفه سرمایة اجتماعیبین رابطة ( در پژوهشی 1121)

کمالی و  مثبت و معنادار وجود دارد.رابطة و اخالق  سرمایة اجتماعینتایج نشان داد بین 

سازمانی با اخالق کار را بین کارکنان  سرمایة اجتماعیبین رابطة ( در پژوهشی 2931)ش همکاران

 سرمایة اجتماعیبود که حاکی از آن نتایج و فناوری تهران بررسی کردند.  ،ت علوم، تحقیقاتوزار

بر اخالق  سرمایة اجتماعی( در پژوهشی تأثیر 2939) ترکاشوند .گذارد می بر اخالق کار تأثیر مثبت

دار وجود معنارابطة بررسی کرد. نتایج نشان داد بین اعتماد اجتماعی و اخالق کاری را کار دبیران 

و آگاهی اجتماعی  ،حمایت اجتماعی ،)ابعاد رسمی و غیر رسمی( ندارد؛ اما بین مشارکت اجتماعی

 (.2931)کمالی و همکاران  ر وجود داردامعنادرابطة با اخالق کار 
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 .گذارد می معنادار تأثیر وكار كسباخالق  بر سرمایة اجتماعی. 2فرضیة 

های  دیدگاهو مسئولیت اجتماعی  وکار کسباخالق رابطة  بارةشواهدی وجود دارد که محققان در

که برای درک اخالق آورد  میهایی را فراهم  مختلف بینشهای  دیدگاهگیری از  دارند. بهرهمختلفی 

محققان  های مسئولیت اجتماعی در چارچوب یک شرکت تجاری مهم است. و فعالیت وکار کسب

این در حالی است . دانند هم میه مشابه و مرتبط ب را عیو مسئولیت اجتما وکار کسبدانشگاهی اخالق 

( و 1111)و گریفین  2متفاوتی داشتند. دیویدسوندیدگاه  (ها مصاحبه شد که با آن) مدیران ارشد که

( برای 2332) 9کنند که این دو سازه یک چیز هستند. کارول روشنی بیان می ( به1111)و پین  1جوینر

 های مسئولیت اجتماعی است یا بالعکس اخالق تجاری یکی از بخش سردرگمی اظهار داشت تشدید

(Ferrell et al 2019). شود. افزون بر  می یدهپاسخگویی اجتماعی بُعد اخالقی مسئولیت اجتماعی نام

تعامل اخالق و نحوة مستقیم برقرار است. در مورد رابطة ای  حرفه  آن، بین مسئولیت اجتماعی و اخالق

رفتار فرد در داخل سازمان بر نحوة اخالق  کهاند  بر آننظران  ی نیز برخی صاحبمسئولیت اجتماع

نظر  نفعان را مد سهامداران و ذیو  سازمان با کارکناننحوة رفتار مسئولیت اجتماعی  کند؛ اما میتأکید 

 رد و ریشه دارد اجتماعی مسئولیت دیدگاه در وکار کسب اخالق (.2931نیا و همکاران  )طالب دارد

 مکانیکی و سودمحور فرایند اجتماعی است. مسئولیت شده واقع بازار نامرئی دست نگرش آن مقابل

و  اجتماعی های ارزش وکار کسب اخالقی اصول اساس، این بر .است آن از فراتر بلکه نیست، محض

 به بلکه د،نیستن اجتماعی روابط و اخالقیو  انسانی مسائل با ارتباط در فقط که هستند ای بشردوستانه

 کار قوانین باید شامل اخالقی اصول این .کنند می اشاره نیز دیگر موجودات و مردم جامعه سعادت و رفاه

 (.2931)شول و همکاران  باشند شخصی پاسخگویی و یوظایف شغل زمینة در ای حرفه پاسخگویی و

عی را بر رشد و و مسئولیت اجتما وکار کسبنقش اخالق ( در پژوهشی 1121)ش و همکاران 1آدا

و مسئولیت اجتماعی برای رشد و  وکار کسبها بررسی کردند. نتایج نشان داد اخالق  موفقیت شرکت

( در پژوهشی اهمیت اخالق و مسئولیت 1121)و آدلوپو  1اوبالوال ها بسیار مهم است. موفقیت شرکت

                                                                                                                            
1. Davidson 

2. Joyner 

3. Carroll 

4. Adda 

5. Obalola 
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آن است که افزایش آگاهی   نیجریه( را بررسی کردند. نتایج حاکی ازبیمة )صنعت  اجتماعی در خدمالی

منجر به   صنعت بیمه پذیری اجتماعی  نفعان از رفتارهای اخالقی و مسئولیت و درک مشتریان و ذی

و  ( به بررسی نقش اخالق1113) و لوناریچ 2گرباک. خواهد شدتجاری  افزایش تکرار معامالت

. نتایج نشان داد بین درک مسئولیت اجتماعی و عملکرد شغلی در اقتصاد در حال توسعه پرداختند

( 2931)ش نیا و همکاران طالب و مسئولیت اجتماعی همبستگی مثبت وجود دارد. وکار کسباخالق 

ای انجام دادند. نتایج  نی پاسخگویی حسابداران رسمی بر مبنای اخالق حرفهیب پژوهشی را با هدف پیش

معنادار وجود دارد و با افزایش میزان مثبت و رابطة ای و پاسخگویی  نشان داد بین سطح اخالق حرفه

( در پژوهشی نقش 2931)ش زاده و همکاران حیدری .یابد میای پاسخگویی افزایش  اخالق حرفه

پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی را و گزاری بر رفتار شهروندی  اخالق کار اسالمی و فرهنگ خدمت

 .گذارد مییی و مسئولیت اجتماعی تأثیر که اخالق کار بر پاسخگوبود بررسی کردند. نتایج حاکی آن 

 در را ها سازمان اجتماعی مسئولیت و وکار کسب اخالق اثر( در پژوهشی 2931)ش اعتمادی و همکاران

 مسئولیت که هایی نشان داد سازمان ها . یافتهکردند بررسی رقابتی مزیت و اجتماعی مشروعیت کسب

 اصول که هایی سازمان اما کنند. می کسب بیشتری یرقابت مزیت رقبا سایر به نسبت دارند اجتماعی

 مهر و شاهین .کنند نمی کسب رقابتی مزیت هیچ رقبا سایر به نسبت کنند می رعایت را وکار اخالقی کسب

ای و مسئولیت اجتماعی با پاسخگویی سازمانی را  حرفه  بین اخالقرابطة ( در پژوهشی 2931) حسنی

صورت غیر مستقیم و از طریق مسئولیت اجتماعی با ه ای ب خالق حرفهبررسی کردند. نتایج نشان داد ا

 مثبت و معناداری با پاسخگویی ندارد.رابطة طور مستقیم ه مثبت دارد؛ اما برابطة پاسخگویی سازمانی 

 .گذارد می بر پاسخگویی اجتماعی تأثیر معنادار وكار كسب. اخالق 3فرضیة 

 .گذارد می بر پاسخگویی اجتماعی تأثیر معنادار وكار كسبالق از طریق اخ سرمایة اجتماعی. 4فرضیة 

 پژوهش هدف گرفتن در نظر با و تجربی پیشینة و نظری مبانی به توجه بامدل مفهومی پژوهش 

و پاسخگویی اجتماعی در  وکار کسببر اخالق  سرمایة اجتماعیمبنی بر بررسی تأثیرگذاری 

 ظیم شده است.های خصوصی استان ایالم طراحی و تن بانک

                                                                                                                            
1. Grbac 
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 . مدل مفهومی پژوهش1 شکل

 تحقیق روش

 تیو از نظر ماه یهدف کاربرد گرایانه قرار دارد و به لحاظ در پارادایم مطالعات اثبات این پژوهش

دیران و پژوهش م یآمار ةجامع. رود یبه شمار م یاز نوع همبستگ یفیتوص های پژوهش زمرةدر 

گیری به روش  نمونه. بودندنفر  191استان ایالم به تعداد  های خصوصی کارکنان شعب بانک

ابزار دست آمد. ه نفر ب 119فرمول کوکران  از و تعداد نمونه با استفادهانجام گرفت ساده  تصادفی

در این  بود.ای  گزینه ای با طیف لیکرت پنج ها در این پژوهش شامل پرسشنامه گردآوری داده

گویه،  3( شامل 1121) لوی و لیپژوهش پرسشنامة از  جتماعیسرمایة اپرسشنامه برای سنجش 

و برای  ،گویه 1( شامل 1123) شو همکاران فرِلپرسشنامة از  وکار اخالق کسببرای سنجش 

گویه استفاده شد. پایایی  21( شامل 2932) احمدیپرسشنامة از  پاسخگویی اجتماعیسنجش 

و برای تضمین روایی  شدایی مرکب ارزیابی آلفای کرونباخ و پایمحاسبة پرسشنامه از طریق 

روایی سازه از تحلیل عاملی برای های استاندارد و  محتوایی و صوری از نظر خبرگان و پرسشنامه

ها، از  با توجه به حجم نمونه ،روایی همگرا و تشخیصی بهره گرفته شد. در نهایتو  تأییدی

ادامه ابعاد و  ها استفاده شد. در ل دادهبرای تجزیه و تحلی Smart PLSو  SPSSافزارهای  نرم

 های متغیرهای پژوهش آمده است. شاخص

 ها تجزیه و تحلیل داده

هایی به ارزیابی  ها در قالب مدل پژوهش، الزم است اشاره پیش از تجزیه و تحلیل داده

، گونه که در بخش روش تحقیق اشاره شد  پژوهش در دستور کار قرار گیرد. همان یها پرسشنامه

 اعیسرمایة اجتم

 وکار کسباخالق 

 پاسخگویی اجتماعی
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ضریب آلفای کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی به انجام رسید. محاسبة ارزیابی پایایی پرسشنامه با 

مقدار ضریب آلفای کرونباخ و مقدار شاخص پایایی ترکیبی باید از  ،برای تأیید پایایی پرسشنامه

بهره ( AVE) منظور ارزیابی روایی پرسشنامه از نظر خبرگان و روایی همگرا  بیشتر باشد. به 1/1

است. نتایج این  1/1برای تأیید روایی مقادیر بیشتر از ( AVE) گرفته شد. مقدار مطلوب معیار

شده، روایی و پایایی ابزار گردآوری  مقادیر درجبه توجه  با آمده است. 1ها در جدول  ارزیابی

 شود. ها تأیید می داده

 مگراضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی ه .2 جدول

 ضریب آلفای کرونباخ متغیر
 پایایی ترکیبی

(CR) 

 روایی همگرا

(AVE) 

 119/1 311/1 322/1 سرمایة اجتماعی

 111/1 119/1 111/1 وکار کسباخالق 

 111/1 111/1 193/1 پاسخگویی اجتماعی

 

(، در بررسی روایی واگرای 2312) فورنل و الکرنظریة اساس  عالوه بر روایی همگرا، بر

برای هر سازه با ضریب همبستگی بین  (AVE) شده ها جذر میانگین واریانس استخراج سازه

واریانس  اعداد پررنگ در قطر اصلی جدول جذر میانگین 9 در جدول شود. ها مقایسه می سازه

شده هستند. چنانچه مقادیر قطر اصلی برای هر متغیر پنهان از همبستگی آن متغیر با سایر  استخراج

 شود روایی واگرا در سطح سازه تأیید می ،پنهان انعکاسی موجود در مدل بیشتر باشدمتغیرهای 

 Smart PLSافزار  در نرم فورنل و الکرتوجه به خروجی آزمون  با (.2939)محسنین و اسفیدانی 

 .شود تأیید می واگراروایی 

 گراا. ماتریس سنجش روایی و3 جدول

 اسخگویی اجتماعیپ وکار کسباخالق  سرمایة اجتماعی متغیر

   1467/0 سرمایة اجتماعی

  1227/0 1121/1 وکار کسباخالق 

 1717/0 1111/1 1311/1 پاسخگویی اجتماعی
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هر متغیر آشکار از تحلیل  ةدهند منظور ارزیابی روایی ابزار تحقیق و کشف عوامل تشکیل  به

دارای بار  ی کههای ذف گویهافزار و پس از ح اساس خروجی نرم که بر عامل تأییدی استفاده شد

 2.روایی ابزار تحقیق نیز تأیید شد بودند عاملی کم

 برازش مدل

 شتننهاوس و همکارانرا است. این معیار  (GOF) کلی مدل برازش معیاریکی از معیارهای برازش 

رود  معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل به کار میاند که به مثابة  داده( پیشنهاد 1111)

  را به 91/1و  ،11/1، 12/1( سه مقدار 1113)ش وتزلس و همکاران (.2939ین و اسفیدانی )محسن

نتایج  (.1113ش اند )وتزلس و همکاران و قوی برای این معیار معرفی کرده ،ضعیف، متوسطمنزلة 

 .آمده است 1آزمون این معیار در جدول 

 معیار برازش کلی مدل .4 جدول

 ضریب تعیین متغیرها
R2 

ر اشتراکیمقدا  
Communality 

GOF 

  119/1 ----- سرمایة اجتماعی

  111/1 211/1 وکار کسباخالق 

  131/1 191/1 پاسخگویی اجتماعی

 911/1 199/1 911/1 میانگین

 

است که برازش قابل  911/1برابر  GOF آمده برای معیار دست ه، مقدار ب1 مطابق نتایج جدول

 .دهد را نشان میقبول مدل تحقیق 

 ها آزمون فرضیه

ها باید ضرایب مسیر و معناداری ضرایب مسیر را بررسی کنیم. معیار تأیید  برای آزمون فرضیه

 9و  1های  باشد. در شکل 31/2ها مقدار معناداری ضرایب مسیرهاست که باید بیشتر از  فرضیه

 .مدل تحقیق در دو حالت ضرایب مسیر و معناداری به نمایش درآمده است

                                                                                                                            
 های ابزار تحقیق خودداری شد. عاملی گویه توجه به افزایش حجم مقاله از آوردن خروجی مربوط به بار با .2
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 . مدل پژوهش در حالت ضرایب مسیر2 شکل

 
 . مدل پژوهش در حالت معناداری3 شکل 

 دهد. های پژوهش را نشان می مدل و بررسی فرضیه حاصل از تحلیلنتایج خالصة  1 جدول

 های پژوهش . نتایج آزمون فرضیه5 جدول

 نتیجه T مقدار ضریب مسیر ها فرضیه

 پذیرش 111/1 111/1 پاسخگویی اجتماعی ← سرمایة اجتماعی. 2

 پذیرش 112/1 111/1 وکار کسباخالق  ← سرمایة اجتماعی. 1

 پذیرش 191/1 111/1 پاسخگویی اجتماعی ← وکار کسباخالق . 9

 نتیجه ضریب مسیر از طریق فرضیه

 پذیرش 911/1 وکار کسباخالق  پاسخگویی اجتماعی ← سرمایة اجتماعی. 1
 

بر  سرمایة اجتماعیاول تحقیق مبنی بر تأثیر فرضیة ، 1 جدولاز آمده  دست هنتایج ب  توجه به با

( مورد 31/2)بیشتر از مقدار  111/1و مقدار معناداری  111/1پاسخگویی اجتماعی با ضریب مسیر 
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با  وکار کسببر اخالق  سرمایة اجتماعیدوم پژوهش نیز مبنی بر تأثیر فرضیة گیرد.  پذیرش قرار می

و بدین معناست  شود فته می( پذیر31/2)بیشتر از مقدار  112/1معناداری و مقدار  111/1ضریب مسیر 

 های خصوصی تأثیر مثبت و معنادار در بانک وکار کسببر افزایش اخالق  سرمایة اجتماعیکه 

بر پاسخگویی اجتماعی با ضریب مسیر  وکار کسبسوم پژوهش مبنی بر تأثیر اخالق فرضیة . گذارد می

بدین معنا که ؛ گیرد ( مورد پذیرش قرار می31/2 )بیشتر از مقدار 191/1ری و مقدار معنادا 111/1

 های خصوصی تأثیر مثبت و معنادار بر افزایش پاسخگویی اجتماعی در بانک وکار کسباخالق 

مستقیم، به تأثیرگذاری عالوه بر  ،سرمایة اجتماعیدهد  عالوه، نتایج تحلیل مسیر نشان می . بهگذارد می

. مقدار این گذارد میپاسخگویی اجتماعی تأثیر  بر وکار کسبستقیم و از طریق اخالق م صورت غیر

بر  وکار کسبو مسیر اخالق  وکار کسببر اخالق  سرمایة اجتماعیضرب مسیر  اثرگذاری از حاصل

از اثر مستقیم  کمتراین مقدار آنجا که است. از  111/1آید و برابر  دست می  به پاسخگویی اجتماعی

 پاسخگویی اجتماعیو  سرمایة اجتماعیرابطة بر  وکار کسباخالق  گفتتوان  است، می 111/1ل معاد

 .شود میچهارم پژوهش نیز تأیید فرضیة دارد و در نتیجه  )میانجی جزئی( اثر میانجی

 نتیجهبحث و 

بر پاسخگویی اجتماعی با تأکید بر نقش  سرمایة اجتماعیپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر 

بر  سرمایة اجتماعیهای پژوهش حاکی از تأثیر  یافتهانجام شد.  وکار کسبنجی اخالق میا

توسعة . این بدین معناست که با اول(فرضیة )تأیید  های خصوصی است پاسخگویی اجتماعی بانک

و سازمان خود را یابد  می افزایشیازهای اجتماعی به ن)بانک( توجه  در سازماناجتماعی  تعامالت

این یافته با مطالعات  .ددان می مسئول و پاسخگو نفعان و جامعه ذی نیازهای اجتماعی در برابر

و  ،(2939) (، مجیبی و نبوی2931)ش (، طالقانی و همکاران1121) وونی و ویلکسـ  برنیاک

 ست.سو ( هم2931) قادری

 است کارو کسببر اخالق  سرمایة اجتماعیدیگر پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار یافتة 

های اخالقی در  ارزشبر وجود روابط و تعامالت سازنده مبتنی  بدین معنا که(؛ دومفرضیة )تأیید 

کمک در سازمان  ارزشمندی است( سرمایة اجتماعی)که خود  به ایجاد و گسترش اعتماد سازمان

 آنیبندی به های اخالقی و پا رعایت ارزش( 2931)ش زاده و همکاران قلی امامگفتة بر  بنا .کند می
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 (، ترکاشوند1121) . این یافته با مطالعات دمیرتاش و ایمهانبخشد را بهبود می سرمایة اجتماعی

دیگر پژوهش مشخص شد یافتة اساس  بر ست.سو ( هم2931)ش و کمالی و همکاران ،(2939)

م(. توجه سوفرضیة تأیید )گذارد  می بر پاسخگویی اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار وکار کسباخالق 

های وکار کسبدهد.  کاهش می های سازمان را های اخالقی در سازمان ریسک به هنجار و ارزش

برای هدایت رفتار و نیز فرایندهایی برای  یها مجموعه اصول آن. های اخالقی قوی دارند خوب برنامه

های اخالقی  رعایت اصول و ارزش(. 2931)فِرِل و فِرِل  کسب اطمینان از اجرای این اصول دارند

نیازهای جامعه  به کهکند  میمتعهد  دهد و سازمان را تعهدپذیری و پاسخگویی سازمان را افزایش می

ش آدا و همکارانو در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد. این یافته با مطالعات  کندنفعان توجه  و ذی

 ،(2931)ش یا و همکارانن (، طالب1113) (، گرباک و لوناریچ1121) (، اوبالوال و آدلوپو1121)

مشخص  ،همچنینست. سو هم (2931) حسنی مهر و و شاهین ،(2931)ش زاده و همکاران حیدری

 وکار کسبصورت غیر مستقیم و از طریق اخالق ه عالوه بر تأثیر مستقیم ب سرمایة اجتماعیشد که 

حصاشده از پژوهش نتایج اشود و نقش میانجی آن تأیید شد.  باعث افزایش پاسخگویی اجتماعی می

افزایش پاسخگویی به نیازهای  بهبود وهای خصوصی(  )بانک هدفجامعة حاکی از آن است که در 

اخالقی و سازمانی،  ها و تعهدات ای، پایبندی به ارزش شبکهروابط و پیوندهای توسعة جامعه مستلزم 

شناسایی برند و افزایش  توجه به این مهم به و ایجاد اعتماد است. ،همکاری جمعیپذیری،  مسئولیت

اعتبار در جامعه کمک خواهد کرد و عالوه بر افزایش سود بیشتر برای سازمان رضایت مشتریان و 

 گذاری بیشتر را در پی خواهد داشت. سرمایه

 های پژوهش پیشنهادهای ذیل قابل ارائه هستند: بندی از یافته در جمع

و   با در نظر گرفتن پاداشافراد را در سازمان  همکاری گروهیزمینة ها شرایط و  مدیران بانکـ 

 های کاری و در فعالیتدارند  نهفعاالهمکاری  ها در گروهکه کارکنان  برای آن دسته از امتیازاتی

بدین صورت که در پایان سال از ؛ دنمهیا کن دهد قرار میهای اخالقی را مد نظر  اصول و ارزش

در سازمان پیشرو  وکار کسبرعایت موازین اخالق ها و کارکنانی که در پاسخگویی و  گروه

مداری و  پاسخگویی و اخالق نشان یعمل آید و جوایزی نظیر اهداه طی مراسمی تقدیر باند  بوده

 ها در نظر بگیرند. سیاحتی برای آنـنیز سفرهای زیارتی
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 ،وفان فکریاندیشی، تکنیک ط و راهکارهایی )با برگزاری جلسات هم ها تدابیر مدیران بانکـ 

سازی و  )سازمان و کارکنان( با مشتریان در پیش بگیرند. شبکه برای تعامل و ارتباط بیشترو ...( 

موجب اعتماد و همدلی بیشتر بین نفعان برون و درون سازمان  ارتباط فعاالنه با مشتریان و ذی

مل عا فعاالنه و سازمان در اجرای تعهدات و پاسخگویی به نیازهشود  مینفعان  یذسازمان و 

بندی مختلفی نظیر  )با طبقه های اطالعاتی مشتریان طراحی بانک توان با همچنین می .کند می

 نیز و ،سیستم مدیریت ارتباط با مشتری فعالطراحی و ...(،  ،سازمانیمشتریان ممتاز،  مشتریان

بیشتر با  بستر تعامل ،ها در بانکمسئولیت اجتماعی واخالقی تجاری ویژة کارگروه تشکیل 

  مشتریان را فراهم کرد.

ها در  آنگیری از  همکاران و بهرهدیگر  با خودو تجربیات تشویق کارکنان به تسهیم دانش ـ 

حس تعلق و مهم بودن کارکنان در سرنوشت و عملکرد  حل مسائل سازمان ها و گیری تصمیم

 ،این مهمتحقق برای  .آورد میها را به دنبال  ثر آنؤو پاسخگویی مدهد  میسازمان را افزایش 

خود را تجربة کنند و دانش و  میارائه را برتر  های دیدگاهکارکنانی که از  توانند می ها مدیران بانک

رتبه و نیز مسئول قرار  یهایی نظیر ارتقا پاداشارائة با آورند و عمل ه گذارند تقدیر ب به اشتراک می

پیشنهادی دیگر کارکنان را نیز به تسهیم تجربیات و  راهکار به در پیگیری امور مربوطها  آندادن 

های خود ترغیب کنند. دیدگاهارائة 

 اخالق پذیری اجتماعی و مسئولیتحوزة آموزشی در  های و دوره برگزاری سمینارهاـ 

ای میزان  سنجش دورهنیز و  در سطح بانک آن تبیین جهت افزایش آگاهی کارکنان و وکار کسب

 الین. به صورت آن نفان از نظر مشتریان و ذیبانک  وکار کسباخالق پاسخگویی و رعایت 

در  و ... ،های بشردوستانه شرکت در فعالیتهای دواطلبانه،   ترویج فرهنگ حامی همکاریـ 

پذیری و  و نیز تقویت سطح مسئولیت ترجیح برند سازمان میان رقبا جهت تقویت شهرت و

)مانند شیوع پاندمی  بحرانی ها در شرایط بانک بدین صورت که پاسخگویی اجتماعی بانک؛

های حمایتی  و ... پویش ،پذیر، کمک به بیماران حمایت از اقشار آسیب ،...( و ،، زلزله23ـ  کووید

 و تسهیالتی در نظر بگیرند.کنند برگزار 

 



244     ،9311 پاییز، 3، شمارة 7دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

 منابع
شناسـی   سنخ))(. 2931) احمدپورداریانی ؛ محمودنظری توکلی سعید ؛محمدی الیاسی قنبرآقامحمدی، مهرداد؛ 

 .111ـ  112(، صص 9)22، کارآفرینیتوسعة ، ((وکار کسبالتزام رهبران کارآفرین به اخالق 

های دولتـی بـا طراحـی نظـام ارزیـابی       گرایانه در سازمان رویکردی تحول))(. 2931)کیومرث  احمدی،

 شوشتر.نی، های ایرا ، همایش ملی مدیریت تحول در سازمان((پاسخگویی اجتماعی سازمانی

هـای   طراحی مدلی جهت ارزیابی وضـعیت پاسـخگویی اجتمـاعی سـازمان    ))(. 2932) ـــــــــــــــ

 .، دانشگاه آزاد اسالمی قزوینادکتررسالة ، ((دولتی ایران

تکـوینی پاسـخگویی    سـیر ))(. 2931)معمارزادة طهران  رضا غالم ؛الوانی مهدی سیداحمدی، کیومرث؛ 

 ،مـدیریت صـنعتی   ،((هـای ایرانـی   مدلی برای بسط مفهومی آن در سازمانائة اراجتماعی سازمانی و 

 .221ـ  31(، صص 21)1سنندج،  ،دانشگاه آزاد

، مسـئولیت اجتمـاعی   وکار کسباصول اخالقی )). (2931) بسحاق رضا ؛سپاسی سحر ؛اعتمادی، حسین

 .221ـ  211(، صص 9)22، اخالق در علوم و فناوری، ((وکار کسبو عملکرد 

در بخـش   وکـار  کسـب پذیری اجتماعی شرکتی و اخالق  مسئولیت))(. 2931) فهام الهاماکبری، مرتضی؛ 

 .1ـ  2 (، صص9)22، اخالق در علوم فناوری، ((کشاورزی

 .، تهران، نیمدیریت عمومی(. 2911) الوانی، سید مهدی

انی و ضرورت تبیـین  مفهوم پاسخگویی اجتماعی سازم))(. 2931) احمدی کیومرثالوانی، سید مهدی؛ 

 .21ـ  1(، صص 9)2، های دولتی مدیریت سازمان، ((های دولتی ایران آن در سازمانهای  مؤلفه

از اخـالق اجتمـاعی سـازمانی تـا     ))(. 2932) احمـدی  کیـومرث  ؛امیـری  مقصـود سـید مهـدی؛    الوانی،

هـای   ازمانرویکردی جهت استقرار نظام پاسخگویی اجتماعی در س پاسخگویی اجتماعی سازمانی؛

 .91ـ  11(، صص2)1، اخالق در علوم فناوری، ((دولتی ایرانی

بررسی اثر فرهنگ سـازمانی  )) (.2931) سرایی رنجبر کوچک کوشان ؛پور فالح فرهادزاده، سعید؛  قلی امام

سـرمایة  مدیریت ، ((ای در ادارة راه و ترابری ساری بر سرمایة اجتماعی با نقش میانجی اخالق حرفه

 .111ـ  111صص (، 9)1، اجتماعی

وکـار بـر مسـئولیت     تـأثیر اخـالق کسـب   )) .(2913) سـلطانی فسـقندیس   رضـا  غالم؛ زاده، هوشنگ قیت

 .211ـ  31(، صص 1و  9)1، اخالق در علوم و فناوری، ((اجتماعی بنگاه
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اسالمی و نقش اخالق کار ))(. 2931)شاهی  زادة علی قاسم؛ ابوالفضل زاده زارع پریسازاده، زهرا؛  حیدری

هـای   پـژوهش ، ((و مسـئولیت اجتمـاعی   ،گزاری بـر رفتـار شـهروندی، پاسـخگویی     فرهنگ خدمت

 .11ـ  19 (، صص9)1، اخالقی

ویـژة  ای بـا ارزش   بازاریابی رابطـه رابطة تحلیل ))(. 2931) براتی مسعود ؛بهرامی مژگان؛ اهلل نژاد، روح خسروی

 .211ـ  221صص  ،2(29) علوم و فناوری، الق دراخ، ((وکار کسببرند بانک: نقش تعدیلگر اخالق 

بـر گـرایش بـه     سـرمایة اجتمـاعی    تـأثیر ))(. 2931) بهـامین  فریبا؛ عماد ،محمدی گل ؛نژاد، شهرام خلیل

 ، در نوبت چاپ.مطالعات منابع انسانی، ((بنیان های دانش پویا در شرکت های کارآفرینی و قابلیت

گزارشـگری   تـأثیر نـوع بانـک بـر    ))(. 2931) علی اصفهانی اسمنی ،منطقی خسرودیانتی دیلمی، زهرا؛ 

 .22ـ  2(، صص 1)22، علوم و فناوری اخالق در، ((ها: رویکرد اخالقی اجتماعی بانک مسئولیت

سـرمایة  نتیجـه بـا میـانجیگری    ـ  تأثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت جنجـال ))(. 2931پور، مهدی ) دیهیم

 .11ـ  93(، صص 31)11، بهبود و تحول() مطالعات مدیریت، ((اجتماعی

تــدوین چــارچوبی بــرای ))(. 2931) رســولی مهــدی ؛طـاهرپور  اهلل حبیــب ؛جوکــار علــی؛ اهلل رهنـورد، فــرج 

 .291ـ  221(، صص 1)1، های دولتی مدیریت سازمان، ((های دولتی ایران پاسخگویی اجتماعی سازمان

های اسالمی در بهبود اخالق  نقش تعهد به ارزش سازی ساختاری تفسیری مدل))(. 2931ساده، احسان )

هـای   پـژوهش ، (()مورد مطالعه: صـنعت مـواد غـذایی(    های اجتماعی شرکت و مسئولیت وکار کسب

 .221ـ  13(، صص 1)1، اخالقی

ای و مسئولیت اجتمـاعی بـا    یابی روابط بین اخالق حرفه مدل))(. 2931) حسنی محمدمهر، بهار؛  شاهین

 .91ـ  11(، صص 2)21، اخالق در علوم و فناوری، ((نیپاسخگویی سازما

 وکار کسبطراحی مدل دیمتل فازی اخالق ))(. 2931) پور سیاح علی ؛نژاد هادوی مصطفیشول، عباس؛ 

 .29ـ  2 (، صص1)21، اخالق در علوم و فناوری ،((پایدار

بینـی پاسـخگویی در حسـابداران     پـیش ))(. 2931)ذالن  خـانی  امیررضا ؛دری رجب حسین؛ اهلل نیا، قدرت طالب

 .211ـ  219(، صص 2)21، اخالق در علوم و فناوری، ((ای رسمی بر مبنای اخالق حرفه

بـر   سـرمایة اجتمـاعی  بررسـی تـأثیر   ))(. 2931) گـودرزی  مصطفی ؛نرگسیان عباسرضا؛  طالقانی، غالم

راهبردهـای  ، ((تهـران( کل مالیات غـرب اسـتان   ادارة موردی: مطالعة ) ها مسئولیت اجتماعی سازمان
 .111ـ  113 (، صص2)21، بازرگانی
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هـای داخلـی و خـارجی     الیـت عف»(. 2931)الـدین   تـاج  محمـدباقر  محسـنی؛ رضاعلی ؛ عزیزی، نرجس

شناسـی   جامعه، «سرمایة اجتماعیها در نظام بانکی و بررسی رابطه آن با  مسئولیت اجتماعی سازمان

 .911ـ  922 صص (،22)1، نهادهای اجتماعی

 ،، تهـران وکـار  کسـب رهنمودهای اخالقی برای موفقیـت در   اخالق در تجارت،(. 2911علمی، محمد )

 شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

تهـران.  ، ، مترجمـان: محمـد ایـراف و ناهیـد ایـراف     ای اخـالق حرفـه  (. 2931) فِـرِل  اُ. سیفِرِل، لیندا؛ 

 آریاناقلم.

بــین رابطــة عملکــرد مــالی بــر میــانجی ی اثــر بررســ))(. 2931) پــور فــالح فرهــادحســین؛  فخــاری،

شـده در بـورس اوراق بهـادار     هـای پذیرفتـه   بازار شرکتافزودة پذیری اجتماعی و ارزش  مسئولیت

 .221ـ  31(، صص 11)1، انداز مدیریت مالی چشم ،((تهران

، ((میدر ارتقای مسئولیت پاسخگویی مدیران بخش عمـو  سرمایة اجتماعینقش ))(. 2931قادری، کاوه )

 .11ـ  92(، صص 1)9، حسابداری دولتی

تأثیر یادگیری سازمانی بر پاسـخگویی اقتصـادی   ))(. 2931)مصطفوی  اعظم الساداتاکبر؛  قهرمانی، علی

اقتصــاد و ، (((11، 23، 1، 1، 2مــوردی: شــهرداری منــاطق مطالعــة ) و اجتمــاعی شــهرداری تهــران

 .31ـ  11 (، صص21)9، مدیریت شهری

ای، رهبری اخالقی با  بین اخالق حرفه ةرابط))(. 2931) ای قلعه رضا علی ؛قالوندی حسن کرمی، محمد؛

 .221ـ  39(، صص 2)1، مدیریت مدرسه، ((پذیری اجتماعی در مدارس استان کردستان مسئولیت

سـرمایة  بـین  رابطـة  بررسـی  )) (.2931) سـرا  عظیمـی سـقین   رقیه؛ موسوی خامنه مرضیهکمالی، افسانه؛ 

اخالقی، هنجار اجتماعی( در بین کارمنـدان وازرت علـوم،    )هنجار سازمانی با اخالق کار اجتماعی

 .212ـ  221(، صص 1)1، شناسی اقتصادی و توسعه جامعه، ((تحقیقات و فناوری تهران

 :موردیمطالعة ) و مسئولیت اجتماعی سرمایة اجتماعیبین رابطة ))(. 2939) نبوی فرشتهمجیبی، تورج؛ 

 .93ـ  92(، صص 91)22، ()پژوهشگر مدیریت، ((زاد واحد فیروزکوه(دانشگاه آ

معادالت ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئـی  (، 2939) اسفیدانی رحیممحسنین، شهریار؛ 

 کتاب مهربان نشر.مؤسسة ، تهران، SMART- PLSافزار  به کمک نرم

رهبـری  رابطـة  ))(. 2931) محمـدی  گـل  دمـیال ؛ محمـدی  نشـاط ؛ محمـدی  گل عماد، مریم؛ زاده نکویی
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(، 12)22 مدیریت منابع انسـانی و پشـتیبانی،  توسعة ، ((آفرین با پاسخگویی اجتماعی سازمانی تحول

 .211ـ  13صص 

 های شرکت یادگیری سازمانی در دانش انتقال و اجتماعی سرمایة  نقش تبیین))(. 2939 )هرندی، عطاءاهلل

 .211ـ  212(، صص 1)2، ناوریفتوسعة مدیریت ، ((دانش بنیان
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