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 چکيده
مسئوليت اجتماعي  ه يخدماتي، با مقول و اداري هاي   سازمان ساير با مقايسه در درماني بهداشتي و   هاي جا که واحد از آن مقدمه: 

دوستانه بيشتر سر و کار دارند، تحقيق حاضر با هدف بررسي ميزان تأثير مسئوليت  کار اخالقي و بشر ه يسازماني، در معناي عاميان
 بر نگرش شغلي کارکنان مراکز بهداشت و درمان شهرستان ايالم انجام شده است.   اجتماعي سازماني

آماري آن نيز  ه يباشد. جامع  همبستگي مي –انجام، توصيفي  ه ياين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر شيوها:   مواد و روش

گيري   تعداد، با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه نفر از اين 819نفر است که  099کارکنان مراکز مذکور به تعداد  ه يکلي
 براي و( 8008) کارول اجتماعي استاندارد مسئوليت ه يها نيز از پرسشنام  تصادفي، به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي گردآوري داده

ها، توسط خبرگان دانشگاهي و   پرسشنامه است. روايي شده استفاده اي  گويه 09 ه يساخت  محقق ه يپرسشنام از شغلي، نگرش سنجش
به  SPSSافزار آماري  ها از طريق نرم /.( به تأييد رسيده است؛ همچنين، داده08گيري از ضريب آلفاي کرونباخ )  ها با بهره پايايي آن

 اند.  حليل قرار گرفتهو ت  هاي توصيفي )ميانگين و انحراف معيار( و تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي، مورد تجزيه  روش

دهد که   دوستانه، اخالقي، قانوني و اقتصادي(، نشان مي نتايج پژوهش با توجه به ابعاد مسئوليت اجتماعي )بشر هاي پژوهش: يافته

تباط ار 999/9داري  دوستانه و مسئوليت قانوني و نگرش شغلي کارکنان مراکز بهداشت شهرستان ايالم، با سطح معنا ميان مسئوليت بشر
داري وجود دارد؛ در صورتي که بين دو بُعد مسئوليت اخالقي و مسئوليت اقتصادي و نگرش شغلي کارکنان اين مراکز، به  مثبت و معنا

خطي نيز نشان  ه يچنين، نتايج تحليل رگرسيون به شيو داري وجود نداشت. هم ارتباط معنا 801/9و  898/9داري  ترتيب با سطح معنا
اي که با افزايش يک واحد انحراف   ترين اثر را بر نگرش شغلي کارکنان دارد. به گونه دوستانه / داوطلبانه بيش بشر داد که مسئوليت

شده در  هاي مستقل وارد انحراف استاندارد با کنترل تأثير ديگر متغير 990/9استاندارد در متغير داوطلبانه، ميزان نگرش شغلي به مقدار 
 .يابد معادله، افزايش مي

نظر از پول و زمان( و  رساني و همکاري صرف دو بُعد مسئوليت داوطلبانه )خدمت بين دار معنا ارتباط به توجه باگيري:   بحث و نتيجه

 رود  مي بهداشت و درمان شهرستان ايالم؛ انتظار مرکز کارکنان نگرش شغلي بر داشت مقررات( مسئوليت قانوني )پيروي از قانون و پاس
رشد ضمن حفظ و تقويت نگرش مثبت کارکنان به اين دو بُعد مسئوليت اجتماعي؛ به مسئوليت اخالقي )انتظارت جامعه از ا مديران تا

ها و اقدامات اقتصادي   دار ميان مسئوليت اقتصادي )فعاليت چنين، وجود نداشتن ارتباط معنا اي مبذول نمايند. هم  سازمان( توجه ويژه
 کارکنان با توجه به مأموريت سازماني، دور از ذهن محققين نبود.  براي کسب سود( بر نگرش شغلي
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 مقدمه
 ها  آن وجودي يه فلسف که هستند هايي نهاد ،ها  سازمان

طور   همان .دنباش  مي مردم يمه عا و جامعه ازينن يتأم
 دارند؛ ازين سازمان به شانهاي  ازين رفع براي مردم که

به  شان  تيفعال يه ادام و بقا حفظ، براي زين ها  سازمان
 از ييجز ها   سازمان ،واقع در. ازمندندين مردم و جامعه
 ريآن تأث بر و رفتهيپذ ريتأث آن از که باشند مي جامعه
 به خود را اهداف ديبا اه   سازمان ،نيا بر بنا .گذارند  مي
 براي مضري راتيتأث آن جينتا که دهند شکل اي  گونه
 اثرات از افراد جامعه ه يهم و باشد نداشته بر در جامعه
 يايده که در دنين امر باعث گرديا .شوند منتفع آن، مثبت
 يبرا يت اجتماعيئولمسبه انجام  ها   افراد و سازمان امروز،

 (.8) ابنديسوق  دوستانه  انسان يا  وهيو به ش  يکار اخالق
 هاي  شود که برنامه  مي ران خواستهياز مد ن،يا عالوه بر
به  ها  ن برنامهيکه ا ه کنند. چرايهرا ت يشتريب ياجتماع
و  يعملکرد اقتصادو بهبود  (1) يمال يه ش بازديافزا

ها   ، سازمان ن روياز ا. (0) انجامد  ها مي   سازمان ياجتماع
و توجه به  ييگو ، پاسخيريپذ تيحس مسئولست يبا  مي

خود،  يراهبرد يه جامعه را در قالب برنام يحقوق اعضا
ت اقدامات يش مشروعين اقدام سبب افزايا  (4) بگنجانند
ن يا»شود:   مي که گفته يا به گونه .(9) شود  ي ميسازمان
ت ين موفقيچن و هم يور حفظ بقا و بهره يسم برايمکان
ه مقول ن امر موجب شده تايا. (9) «است يضرور يرقابت
در دستور  يگريش از هر زمان ديب يت اجتماعيمسئول ي

ت يمسئول. (7) رديار گقر يتجار هاي  کار سازمان
 ه ينيدر زم؛ که (1) است يک مفهوم رقابتي، ذاتاً ياجتماع
 يقيعم دانش، يابي بازار يه دارند بازت و مقررات يريمد
ان، يداران، مشتر . روابط شرکت با سهام(0) دارد
 ياز قلمرو يبخش رقبا و ها  هندگان، واسطکن نيتأم

که به طور  (89) دنشو  مي محسوب يت اجتماعيمسئول
ان، ين ميدر ا .(88) استم با جامعه در ارتباط يستقم

بودن  ديجدل يبه دلران، يدر ا يسازمان يت اجتماعيمسئول
 ينيو قوان يت، توسل به قواعد عمومين شکل از مسئوليا
 يت برايجاد مسئولير حالت اد يت مدنير مسئولينظ

نبودن   و شفاف سخت به اطالعات يدسترسشرکت، 
تا به امروز چندان مورد توجه نبوده  ها   شرکت  تيفعال
 ده دارنديعق يرانيسندگان اياز نو ياما گروه. تاس

چون  هاي  در قالب نهاد ن کشوريدر ا يت اجتماعيمسئول

ز، ين امر نيا (81) افته استي يتجل الحسنه  وقف و قرض
ع در ياز انجام سر يناش يشير فشار افزايشدت، تحت تأث  به
و  ها  از کارخانه يليکه خ يکشور است؛ به طور هاي  زاربا

 تيشرفت و بهبود هويبه منظور پ يخدمات هاي   سازمان
 تيحساس. (80) دارند يراهبرد يديدشان، نسبت به آن  

 يعموم مختلف لمسائ به نسبت يولتد يها  سازمان
 و ماتيتصم يمنف تبعات به توجه و يمحل ه يجامع

 يارزش قابل يه مقول مذکور ه يجامع در يسازمان اقدامات
 تيمسئول سازوکار قيطر از تواند  يم تنها که است
. رديبگ خود به يکاربرد و يعمل يه جنب يسازمان ياجتماع

. ستا آن يانسان بعمنا سازمان هر گر، ثروتياز طرف د
 و ز ارتقاءين يملّ سطح تا يحت يانسان منابع نقش امروزه

 ،سازمان تيريمد ن،يا بر بنا. (84) است کرده دايپ گسترش
  استعداد بشناسد و يدرست به را هيسرما نيا تا بکوشد ديبا

 را آن ،مؤثر ينحو به و دهد پرورش را يو يه بالقو هاي
  از جنبه يکيکند.  جيبس سازمان هاي   هدف شبرديپ در

به  کارکنان نگرش ،يانسان يرويدر پرورش نمهم  هاي
 يها رفتار با کارکنان يها   نگرش .شغل و سازمان است

 .(9) دارد ارتباط ،ز استيانگ بر  تيحساس سازمان براي که
ن يا از آگاهي درصدد همواره سازماني هر ن راستا،يدر ا

؛ شوند بيان مشخص صورتي به اگر و ست ها  نگرش
 منابع مديريت جهت را مفيدي اطالعات ها   سازمان
 شيافزابا  ن رو،ياز ا. (89) دنآور يم دسته ب ،انساني
 يت، وابستگيرضا بع آنبه ت ها  سازمان ياجتماع تيمسئول
 يش ميافزا ياهداف سازمان به يابيدست يبرا افراد تعهدو 
 يبه سطح قابل قبول سازمان يور بهرهجه يدر نت ،ابدي 

به ست در نگرش کارکنان يبا  يما امر ر نيا ؛ديرس خواهد
  سازمان ه يين رو، کليجستجو کرد. از ا شغل و سازمان

 شهرستان و درمان بهداشت مراکز ژهيو به يخدمات يها
 ييگو و پاسخ رات شتابانييتغ با ييارويرو يبرا الميا

 يبررس ءجز يراه کنندگان  مراجعه يبه تقاضا مناسب
 کارکنان يشغل نگرش در يسازمان ياجتماع تيمسئول ريثتأ

براساس مطالب ذکر شده هدف پژوهش حاضر . ندارند
بر  يسازمان يت اجتماعير مسئولينمودن تأث  مشخص

کارکنان مراکز بهداشت و درمان شهرستان  ينگرش شغل
ه شده يارا 8ق در شکل يتحق يمدل فرضالم است. يا

 است. 
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 قيتحق يفرض مدل :1شمارة  شکل

 ها  مواد و روش
ه نحواز نقطه نظر   ؛تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي

برحساب   ؛يفيقاات توصا  ياز نوع تحق، ها  داده يگردآور
از  ي)ناوع  يقاات همبساتگ  يت و روش، از نوع تحقيماه
ه جامعاست.  يمقطع  يو از نظر زمان( يفيقات توصيتحق
 رکناان کا ران ويماد  يه کليا  ق، شاامل يتحق يآمار ي

نفر   099برابر  الميا شهرستان و درمان بهداشت مراکز
روش  و  بااا اسااتفاده از فرمااول کااوکران   کااه  بااود
باه عناوان   نفار   819تعاداد  سااده   يتصادف يريگ نمونه
 از پرساش  هاا   داده يگاردآور  يبران شدند. ييتع نمونه

 ي( کاه ابازار  8000کارول ) يت اجتماعيمسئول ه ينام 
 شاارت بيمساائول) شاااخصهااار چ شااامل يا  هيااگو 19

 و( ياقتصااادو  يت اخالقااي، مساائوليدوسااتانه، قااانون
 يا  هيا گو 09 ه يساخت محقق ينگرش شغل هنام پرسش

از )کامالً ماوافقم تاا    يا  نهيگز 9کرت يف ليدر قالب ط
باه   يابيا   دست يبراکامالً مخالفم( استفاده شده است. 

ه ناما   ، پرساش ييو محتوا يت اعتبار( صوري)قابل ييروا
 يه ان دوريد و دانشاجو ياز اساات  يتعداد انيم هياول ي

 دانشااجوي 9 و دانشااگاه اسااتاد 4) تيريمااد يرادکتاا
و از آن خواسته شد که باا توجاه باه    ع شد يتوز (دکتري

که قرار دهند  يابينامه را مورد ارز  ق، پرسشيهدف تحق
بعد سنجد.   يمورد نظر را م هاي  يژگين ابزار تا چه ويا

 هاي  هياز گو يشنهادات خبرگان، برخينظر و پ اراز اظه
در و اصاال  قارار گرفات.     ينا يب نامه مورد بااز   پرسش
از روش  ابازار ت اعتماد( ي)قابل ييايپا نييجهت تعادامه، 
تا مشاخص گاردد ساؤا ت     استفاده شدکرونباخ  يآلفا

  را انادازه  يواحد يه صيا خصي ييآزمون تا چه حد توانا
ه در يا اول يه ناما   پرساش ن منظور، يدبکنند.  يم يريگ
 ييايا و پاشد قرار داده  يآمار ه ينفر از نمون 09ار ياخت

 يه ن نموناايااز احاصاال ا هاااي   ق دادهيااآزمااون از طر
 8 هبه دست آمد که شر  آن در جادول شامار   يمقدمات

 :  ديآ  يم

 
 قيتحق هاي ريمتغ ييايب پاي. ضر1 هجدول شمار

 ييايب پايضر ها هيتعداد گو ابعاد ريمتغ

 يت اجتماعيمسئول

 71/9 9 داوطلبانهت يمسئول

 79/9 9 يت اخالقيمسئول

 74/9 9 يت قانونيمسئول

 11/9 9 يت اقتصاديمسئول

 01/9 09 --------- ينگرش شغل

 08/9  نامه کل پرسش

 

نگرش 

 شغلی

داوطلبانه   

اخالقی   

قانونی   

اقتصادی   

 مسئولیت اجتماعی
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 هاي   از شاخص ها   ل دادهيه و تحليتجز يت، برايدر نها
انس يا ار، واريا ن، انحراف معيانگيمر ينظ يفيتوص يآمار

ون يو رگرسا  يب همبساتگ يضارا  يو... و آمار اساتنباط 
 ق استفاده شده اسات. يساده مرتبط با اهداف تحق يخط
افزار   با استفاده از نرم يات آماريعمل يه يکل ن،يچن هم

SPSS win22 ده است. يبه انجام رس 

 پژوهش هاي  افتهي
دهندگان   ر پاسخشتيدست آمده، ب  مطابق با اطالعات به

 شتر پاسخيز بيباشند. از نظر سن ن  مي درصد( مرد 4/91)

سال دارند. اکثر  09تا  19ن يدرصد( ب 9/41دهندگان )  
الت، يدرصد(، به لحاظ تحص 0/98نمونه ) ياعضا
درصد از کارکنان  9/47سانس هستند. يمدرک ل يدارا
ن يتر شيسال، ب 89تا   9خدمت  يه ز با سابقين

اند. قبل از آزمون   را به خود اختصاص داده يفراوان
ع يبودن توز  ق، نخست، آزمون نرماليتحق هاي   هيفرض
انجام  ها  ريمتغ يرنوف( براياسم -)کولموگروف  ها   داده
 (. 1شماره  )جدولشد 

 
 رنوفياسم -. آزمون کلموگراف 2 هجدول شمار

ها ريمتغ جهينت P آزمون هآمار   

149/8 داوطلبانهت يمسئول  90/9 ع داده نرمال استيتوز   

184/8 يت اخالقيمسئول  899/9 ع داده نرمال استيتوز   

880/8 يت قانونيمسئول  891/9 ع داده نرمال استيتوز   

099/9 يت اقتصاديمسئول  089/9 ع داده نرمال استيتوز   

890/8 ينگرش شغل  879/9 ع داده نرمال استيتوز   

 

ار ابعاد يراف معن و انحيانگيم 0 هدر جدول شمار
دگاه ياز د يشغل نگرش و يت اجتماعيمختلف مسئول

الم يبهداشت و درمان شهرستان ا مراکز کارکنان
 تيمسئول زانيم دهد  مي نشان جيگزارش شده است. نتا

 و ياخالق ،يقانون ،يسازمان )اقتصاد ياجتماع
ن يتر است که ا شياز سطح متوسط ب( داوطلبانه

وب سازمان را به لحاظ موضوع کارکرد نسبتاً خ
ج ين، نتايدهد. عالوه بر ا  ينشان م يت اجتماعيمسئول

ن مطلب است نگرش کارکنان مراکز مذکور ينشانگر ا
نسبتاً  يسازمان يت اجتماعيمسئول يه نسبت به مقول
 مطلوب است.  

 
 کارکنان يو نگرش شغل يسازمان يت اجتماعير مسئوليمتغ يفيتوص آمار .3 هشمار جدول

 اريانحراف مع نيانگيم حداکثر حداقل تعداد ريغمت

 07091/9 1479/0 19/4 8 819 داوطلبانهت يمسئول

 09111/9 1118/0 9 8 819 يت اخالقيمسئول

 99994/8 1940/0 9 8 819 يت قانونيمسئول

 09090/9 9917/0 9 8 819 يت اقتصاديمسئول

 78409/9 9971/0 18/4 1 819 ينگرش شغل

 99907/9 8197/0 99/4 99/8 819 يماعت اجتيمسئول
 

 يآمار استنباط
و نگرش  يت اجتماعيمسئولان يج نشان داد که مينتا
الم ياکارکنان مراکز بهداشت و درمان شهرستان  يشغل

 يدار مثبت و معنا يه رابط 999/9 يدار با سطح معنا
   تيت و گسترش مسئوليبا تقو يبه عبارت حاکم است.

 سازمان، کارکنان به سازمان تعهد يه دوستان بشر هاي
شده   از شغل محول انآن و رضايت لشغبه  يوابستگ
نشان  يت اجتماعيابعاد مسئول يبررس ابد.ي  يش ميافزا

نگرش  با يت داوطلبانه و قانونيمسئولن دو بُعد يب داد
 يهمبستگ 999/9 يدار با سطح معناکارکنان،  يشغل
ج نشان ينتا ،نينچ هم وجود دارد. يدار بت و معنامث
 ؛ياجتماع تيمسئولگر يددو بُعد ن يدهد که ب  يم

 898/9 يدار ب با مقدار معنايبه ترت يو اقتصاد ياخالق
 يفيضع يهمبستگکارکنان  ينگرش شغل با 801/9و 

مورد مطالعه،  يه گر، در جامعيد به عبارت حاکم است.



 96چهارم، آبان  شماره ،و پنج ستیب دوره                       المیای پزشک علوم دانشگاه پژوهشی یعلم مجله

 

 04 

 (. 4 هدارد )جدول شمار يدار معنا ارتباط سازمان يت داوطلبانه و قانوني، تنها با مسئولينگرش شغل
 

  کارکنان يبا نگرش شغل يت اجتماعيارتباط ابعاد مسول. 4 هجدول شمار

 يدار سطح معنا ير نگرش شغليبا متغ يب همبستگيضر مستقل هاي ريمتغ

 999/9 410/9 )کل( يت اجتماعيمسئول

 999/9 101/9 داوطلبانهت يمسئول

 898/9 844/9 يت اخالقيمسئول

 999/9 144/9 يت قانونيمسئول

 801/9 800/9 يت اقتصاديمسئول

 
مستقل بر  هاي  رين اثرات متغييتع يق، براين تحقيدر ا

استفاده شده است. بر  يخط يها ونيرگرس ازوابسته 
 يها  ونيرگرس از ها   ونيرگرس دييأت براي ن اساس،يا

 از. شد استفاده ريز جدول شر  به Enterمتد  يخط

 باشد  يم يهمبستگ بيضر مجذور که نييتع بيضر
ون با يرگرسمعاد ت  يه يکل در که ديگرد استفاده

ن يب يه ن واتسون آن )بازيدورب يه توجه به مقدار آمار
 (.9 شماره )جدولباشد   مي ( مناسب9/1تا  9/8

 
 Enter متد  يون خطيرگرس. 5 هجدول شمار

 شده ليتعدن ييب تعيضر نييتعب يضر چندگانه يب همبستگيضر ونيرگرس

 091/9 078/9 990/9 داوطلبانهت يمسئول

 991/9 970/9 179/9 يت اخالقيمسئول

 989/9 919/9 841/9 يت قانونيمسئول

 999/9 988/9 897/9 يت اقتصاديمسئول

 
 

 قيتحق يهاهيآزمون فرض. 6 هجدول شمار

 ب استاندارديضر يآمارة ت مدل
Beta 

 در استانداريب غيضر
Sig 

B استاندار يخطا 

8 

 999/9 099/1 189/79 - 089/1 مقدار ثابت

 999/9 940/9 449/9 990/9 001/89 داوطلبانهت يمسئول

 994/9 991/9 881/9 841/9 000/8 يت اخالقيمسئول

 999/9 941/9 814/9 179/9 709/0 يت قانونيمسئول

 849/9 999/9 919/9 897/9 490/8 يت اقتصاديمسئول

 
که فقط دو دهد   مي نشان  9 شماره جدول هاي  افتهي

 يدار معنا مقدار اب يت داوطلبانه و قانونير مسئوليمتغ
دار  معنا يت اجتماعيان ابعاد مسئوليدر م 999/9

 يرا، دات داوطلبانهيمسئول، ها  رين متغين ايدر ب هستند.
کارکنان مراکز  ينگرش شغل برر ين تأثيتر شيب

که  ياست. به شکل الميو درمان شهرستان ابهداشت 
ر يک واحد انحراف استاندارد در متغيش يبا افزا

انحراف  990/9به مقدار  ينگرش شغلزان ي، مداوطلبانه
مستقل  هاي  ريگر متغير دياستاندار با کنترل تأث
 ابد. ي   مي شيواردشده در معادله، افزا
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 کارکنان يبر نگرش شغل يت اجتماعيابعاد مسئولر يمقدار تأث .3ة شمار يالگو

 

 يريگ  جهيبحث و نت
بهداشت و  وزارت وابسته به هاي  مجموعه کليدي نقش

  برنامه پيگيري کشور و اجرا و ينظام خدمات درمان در
 يو روح يدر جهت ارتقاء سطح سالمت جسم هاي

ته ن دسيران ايست. مديده نيپوش يجامعه بر کس
 هدف خدمات، انجام خالل در رنديد بپذيبا ها  سازمان

  کار انجام بلکه باشد نمي ها  کار درست انجام تنها شان 
باشد؛  ها  ست در دستور کار آنيبا  مي زين درست هاي

 ياجتماع تيمسئول يه شود مقول  ين امر باعث ميا
  ن دسته سازمانيشود. ا يوارد نظام خدمات ها  سازمان

، احترام به يدوستانه، اخالق بشر يگذشته کارها ، ازها
ن و مقرارت و... را يت قوانداش حقوق جامعه، پاس

ن مباحث ياند، اما با ا  ه ت خود قرار داديفعال يه سرلوح
 ييتر آشنا کم يسازمان يت اجتماعيدر قالب مسئول

 جلب توجه جامعه نکرده يبرا يجد ياند و تالش داشته
 هاي  سازمان »شود:   يم  ه گفتهک يا  اند. به گونه 

ت يدر جهت مسئول يساز  آگاه بهداشت و درمان به
 «اند  کرده دايپ ورود ها  سازمان ريسا از رتريد ياجتماع

 و يبهداشت هاي  سازمان از يبرخ حال نيا با . اما(89)
 هاي  ابزار از هستند ر در تالشياخ يها  سال در يدرمان
 بتوانند قيطر نيا از و کنند استفاده يساز  ن آگاهينو

 را يمثبت اثرات و کنند فايا بهتر جامعه در را خود نقش
 يم ن،يعالوه بر ا. باشند داشته خدماته ارائ در خود از

 و دهند نشان جامعه به خود از را يمثبت ريتصو توانند 
ن يت اياهم .(87) شوند شتريب نايمشتر جلب باعث

 يات سازمانيح ه يو چرخ يمقوله در اذهان عموم
 يريبه عنوان متغ کارکنان يباعث شده نگرش شغل

 يت اجتماعيمسئول يموفقيت اجرا در گذار تأثير
ت يبا وجود حساس .(81) ردينظر قرار گ مد يسازمان
، ها  ر مثبت جامعه از آنيبه تصو يامروز هاي  سازمان

ده ين باب به انجام نرسيجامع در ا يقيتاکنون تحق
به  يصورت جزئه ز وجود دارد بيکه ن يقاتياست، تحق
 يبررس پژوهش، ياصل ن رو، هدفياند. از ا  آن پرداخته

آن  ه يگان 4و ابعاد  يسازمان يت اجتماعير مسئوليتأث
کارکنان مراکز بهداشت شهرستان  يبر نگرش شغل

ت يم مسئولير مستقيپژوهش تأث هاي  افتهي. بود الميا
کارکنان مراکز  يبر نگرش شغل يسازمان ياجتماع

ج يافته با نتاين يد قرار داد. اييبهداشت را مورد تأ
همسو و  (19)و همکاران  يحجاز (80)پژوهش دان 
ن اثر مثبت يچن پژوهش هم هاي  افتهي هماهنگ است.

 يشغل نگرش بر ياجتماع ينه اوطلبات ديمسئول
افته با ين يد نمودند. اييمذکور را تأ سازمان کارکنان

سو و هم (18)و همکاران  وتويک يج پژوهش ساينتا
دور از ذهن به  هيفرضن يا ه يجيهماهنگ است. نت

 يبهداشت و درمان با تعداد ب هرا، شبکيرسد؛ ز ينظر نم
کار دارد.  و سطو  جامعه سر ياز افراد از تمام يشمار 

مسئولیت 

 داوطلبانه

 نگرش شغلی

مسئولیت 

 قانونی

مسئولیت 

مسئولیت  اخالقی

 اقتصادی
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به  ياني، کمک شايت اجتماعين وجه از مسئوليا
شدن به  ليتبد يشبکه بهداشت برا يه مجموع
ن سازمان طر  يا ي، حتخواهد کرد ياخالق يسازمان
خود قرار  ياز اصول کار يکيم ارباب رجوع را يتکر

پژوهش اثر مثبت  يها  افتهيداده است. در ادامه، 
 کارکنان يشغل نگرش بر ياجتماع ياخالق تيمسئول
به  يابيدست يبرا ن رو،ياز اد ننموده است. ييرا تأ مراکز
 يست تالشيبا مي رانيمد ،يسازمان مطلوب تيوضع
 يها   دگاهيو د نظرات نقطه درک يبرا ياعفمض

 مسائل و اهداف ،ها ارزش و ديعقا و ندينما کارکنان
 در و دهند قرار نظر تر مد ملموس کارکنان يرفاه

 تيحما با مادى، ىها  تيحما بر عالوه ديبا آن راستاي
 تيده را تقويپسند هاي بروز رفتار ه ينيمعنوي زم هاى 

 را مىيکار ت داده، شيافزا را کارى ىها   گروه کنند؛
 شده داده يضمن يها  وعده به سازمان و کرده قيتشو
 اعتماد تا نديمبذول نما تري شيب توجه کارکنان به

 هم. ابدي شيافزا شيپ از شيب سازمان به کارکنان
روابط  بهبود جهت را در ها  برنامه ديبا رانيمد نيچن
 ادجاد اعتميا سبب که کنند يطراح طوري ،يکار

جه، کارکنان در ارتقاء يدر نت .گردد سازمان به کارکنان
 يده به ارباب رجوع تالش وافريپسند يخدمات اخالق
ت يپژوهش ارتباط مثبت مسئول هاي  افتهيخواهند نمود. 

بهداشت  مراکز کارکنان يشغل نگرش بر يقانون
 يت قانونيد نموده است. مسئولييالم را تأيشهرستان ا

 يه اجتماع در ارتباط با رفتار سازمانچه را ک آن يعني
توان   مي ، مقررات رايکند. از طرف يم يمناسب مهم تلق
ه جامع ياخالق هاي  قضاوت و باور يه نديبه عنوان نما

ن قانون و نگرش مطلوب وجوه يرفت. بيخود پذ ي
ن دو از يوجود دارد و واضح است که ا ياريمشترک بس

به قانون و  يبندين بُعد پايرند. در ايپذ   مي ريگر تأثيکدي

 يد از رأس سلسله مراتب سازمانيبا يزيگر  عدم قانون
سازمان به فرهنگ  هاي بخش يه يآغاز و در کل

پژوهش  هاي  افتهيت يل شود. در نهايتبد يعموم
 يشغل نگرش بر ياقتصاد تيمثبت مسئول ارتباط

د ننموده است. ييمراکز بهداشت مذکور را تأ کارکنان
ن نبود. يه چندان دور از ذهن محققين فرضيد اييعدم تأ

ه فعال وابسته به نهاد دولت در درج هاي   را سازمانيز
 ه يت ارباب رجوع را سرلوحياول خدمت و رضا ي

اند و اهداف   داده يخود جا يت و اهداف سازمانيمأمور
 يژه سازمان خدماتيبه و يها ن سازمانيدر چن ياقتصاد

 ت قرار ندارد. ياولور مراکز بهداشت در ينظ

ت به ياهمدهد  مي ق نشانين تحقيج اي، نتايبه طور کل
 يريگ  ن شکلياديبن يه در فلسف يت اجتماعيمسئول

  ادهيپ يبرا يعمل هاي   گام يو حت ن مراکز وجود دارديا
 توان در  مي ن امر راي؛ گواه ااند  ن مقوله برداشتهيا يساز

ت يبه مسئول ن مجموعهينگاه کارکنان شاغل در ا
 يت اجتماعيمسئول .مشاهده کرد خود يسازمان ياجتماع
در  يو قانون دوستانه( )بشر داوطلبانهژه در دو بُعد يبه و
مناسب،  يتوسط کارکنان به نحو ها  ن مجموعهيا

ار ياخت ياز رومعمو ً  سازمان، يوجود اجبار قانون بدون
به شود.    يي ميفرد اجرا يريپذ  تيو حس مسئول

خارج از شر  که  هاي رفتار کردن به عمل گر،يد يريبتع
 بهن است. يقابل تحس فرد است، ف معموليشغل و وظا

 يشهروند هاي  رفتار توان گفت مي تر  يعلم يريتعب
کارکنان مراکز بهداشت و درمان شهرستان  يسازمان

 ن به پژوهشيا بر قرار دارد. بنا يد مطلوبالم در حيا
 يشهروند هاي  شود رفتار  يم شنهادينده پيگران آ
و مطالعه قرار  ين مجموعه مورد بررسيرا در ا يسازمان
 دهند.
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Abstract 

Introduction: Health units compared with 

other Organizational offices and services, 

with the issue of corporate social 

responsibility, moral and humanitarian 

work have been dealing in the vulgar sense. 

Hence, the present study to "Studying the 

impact of Corporate Social Responsibility 

on job attitude employees Health Centers of 

Ilam" is done. 

 

Materials & methods: Regarding the 

purpose and functional conclusion, and in 

terms of gathering data correlative- 

descriptive research, whose population 

consists of all employees in health center of 

Ilam city  among which 185 individuals 

were selected as the sample of study 

through Cochran's formula with a random 

sampling way. In order to collect data, 

standard questionnaire of Carool (1991) 

Corporate Social Responsibility and self-

made questionnaire job attitude were 

applied, whose validity was confirmed by 

experts and its reliability of (0.91) was 

determined by Cronbach's alpha. Data were 

analyzed through descriptive statistics and 

Pearson's correlation factor and regression 

analysis in SPSS. 

 

Findings: Obtained findings indicated that 

among these aspects Corporate Social 

Responsibility: Humanitarian, Ethical, legal 

and Economic; have a significant relation 

with Humanitarian responsibility and legal 

liability on job attitude employees of the 

health center Ilam city. Also, does not 

significant relationship between other two 

aspects; Ethical and Economic 

responsibility on job attitudes.   

 

Discussion & conclusions: Considering the 

relationship between the two aspects of 

social responsibility, the responsibility of 

voluntary (services and collaboration 

regardless of time and money) and legal 

responsibility (compliance and stewardship 

provisions) on job attitudes employees 

health center in  Ilam city that had the 

mission of these centers were in the minds 

of researchers. Accordingly, anticipate to 

senior managers to preserve and strengthen 

positive attitude to these two aspects of 

social responsibility, ethical responsibility 

(expectations of the organization) should be 

paid special attention. Also, there is no 

meaningful relationship between economic 

responsibility (activities and economic 

activities for profit) on job attitudes 

regarding the organization's mission. 
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