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حسه قاليودی ،استبزيبض گطٍُ فلَم تطثيتي زاًظگبُ اضٍهيِ



افشار کبیزی ،استبزيبض گطٍُ فلَم تطثيتي زاًظگبُ اضٍهيِ
يحید سلطان

زاًظدَي كبضطٌبسي اضطس فلَم تطثيتي زاًظگبُ اضٍهيِ

چکیدٌ
پژٍّض حبض ط ثب ّسف ثطضسي ضاثغِ هشؤٍليت پصيطي اختوبفي ثب كبض تيوي كبضكٌبى زاًظگبُ اضٍهيِ اًدابم طاسُ اسات .ثاب اساتدبزُ اظ ضٍص
تحقيق تَػيدي اظ ًَؿ ّوجشتگيً 204 ،دط اظ كبضكٌبى ثب تَخِ ثِ زاًظکسُ هحل ذسهت ثاِ ػاَضط عجقاِاي هتٌبسات ثاب حدان ّاط يا

اظ

زاًظکسُّب ثِ عَض تؼبزفي اًتربة طسًس .ثطاي گطزآٍضي زازُّبي پژٍّض اظ زٍ پطسظٌبهِ استبًساضز اثقبز هشؤٍليت پصيطي اختوبفي ثاط پبياِ
هسل كبضٍل ٍ كبضتيوي ثط پبيِ هسل لٌچيًَي استدبزُ طسُ است .ثطاي هيعاى پبيبيي اظ ضطيت آلدبي كطًٍجبخ زض ي

هغبلقِ هقاسهبتي ضٍي يا

ًوًَِ ً 40دطي ،پطسظٌبهِ هشؤٍليت پصيطي اختوبفي  ٍ α =0/813پطسظٌبهِ كابضتيوي  α =0/861ثاِ زسات آهاس .زازُّابي تحقياق پاز اظ
خوـآٍضي ثط اسبس فطضيِّبي پژٍّض ٍ ثب استدبزُ اظ ضطيت ّوجشتگي اسپيطهي ٍ ضگطسيَى چٌسگبًِ تحليل طاسًسً .تابيح ثاِ زسات آهاسُ
گَيبي آى است كِ -1 :ضاثغِ هقٌيزاضي ثيي هشؤٍليت پصيطي اختوبفي (0 /49
(0 /46

) ،هشؤٍليت اذالقي (0 /50

) ٍ هشؤٍليت اختوبفي (0 /15

) ،هشؤٍليت قابًًَي (0 /57

) ،هشاؤٍليت اقتؼابزي

) ثب كبض تيوي ٍخَز زاضز؛  -2ضطايت ضگطسايَى ًظابى زاز

هشؤٍليت اقتؼبزي ( ٍ )β ;0/13هشؤٍليت قبًًَي ( )β ;0/53هيتَاًٌس ثِ عَض هثجت ٍ هقٌيزاض ثقس كبض تيوي ضا پيضثيٌي كٌس.
ياصٌَای کلیدی :هشؤٍليت پصيطي اختوبفي ،كبضتيوي ،كبضكٌبى ،زاًظگبُ
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مقدمٍ

زاضًااس كااِ افااطاز ًواايتَاًٌااس ّوچااَى گصطااتِ ثااب تکيااِ ثااط

ضًٍس كشت ٍ كبضّبي اذيط تأكيس هايكٌاس كاِ اظ سابظهبىّاب

فقبليتّبي فطزي ،ثِ اًدبم هَفق اياي اهاَض زض سابظهبى ًب ال

اًتؾبض هيضٍز فطاتط اظ سَز هحاَضي فقبليات كٌٌاس ٍ افاعايض

گطزًس .لصا هسيطاى ثِ تسضيح ثِ ايي ًتيدِ ضسيسُاًاس كاِ ثاطاي

ضفبُ خبهقِ ضا زض اٍلَيت قطاض زٌّس .ايي ثساى هقٌي اسات كاِ

اخطاي فقبليتّبي پيچيسُ سبظهبىً ،يبظهٌس كبضكٌبًي ّشتٌس كِ

ثرض كشت ٍ كبض ًجبيس فقظ تبثـ تَليس كاب ٍ سابذت ساَز

زض قبلت تينّبي چٌس ًدطُ ثب ترؼغّبي هکوال ،زض خْات

ثبطٌس ،ثلکِ فقبليت ذَز ضا حَل هحَض خبهقِ ثبيس تٌؾين كٌٌس

پيظجطز اّساف سبظهبى فول كٌٌس

(كبضكَس ٍ تَضم2008 ،6؛ چاَي

(ًيکَ  .)2008،1اهطٍظُ هشاؤٍليتپاصيطي اختوابفي ثاِ هطاتات

ٍ لَيي .)2004 ،7ايي هَضَؿ ثِ ٍيژُ ثطاي كبضكٌبى زاًظاگبُ كاِ

فطاتط اظ حَظُ فقبليات ٍ تاأثيط ذاَز زض گصطاتِ كاِ "اًشابى

ثب زاًظدَيبى كِ ثب ًيبظّب ،هشب ل ٍ زضذَاستّابي گًَابگَى

زٍستي" ثَز گبم هيًْس ،هشؤٍليتپصيطي اختوبفي زض فطػاِ

زض اضتجبط ّشتٌس ،ثيظتط حب ع اّويت اسات .كبضكٌابى ثبياس زض

كشت ٍ كبض ثطاي ضسيسى ثاِ تَساقِ پبياساض ،زض هاَضز اضا اِ

قجبل اضا ِ ذسهبط ثِ زاًظدَيبى ٍ زضذَاستّب ٍ تقبضابّبي

ضاُحلّبي پيظگيطاًِ ثطاي چبلضّبي اختوابفي ٍ ظيشات -

آًبى احشبس هشؤٍليت ًوَزُ ،ثِ هغبلجبط هٌغقي آًْاب پبساد

هحيغي ٍ فطػِّبيي اظ ايي زست ًقض ٍ خبيگبُ ذَز ضا پيسا

هثجت زٌّس ،زض ًتيدِ ،ثطاي ضسيسى ثاِ هَفقياتّ ،وکابضي ٍ

كااطزُ اساات (ٍاسيلشااکَ ٍ ّوکاابضاى .)2010 ،2هشااؤٍليتپااصيطي

كبض تيوي ثيي كبضكٌبى ضطٍضي است .اظ ايي ضٍ ،ايي پاژٍّض

اختوبفي سبظهبى ) (CSR3هَضَؿ حشبسيت ثطاًگياع ٍ ضٍ ثاِ

ثطاي ثطضسي ًقض هشؤٍليتپصيطي اختوبفي زض افاعايض كابض

تَخِ زض سبلّبي اذيط ثَزُ ،فبهل اسبسي ثقابي ّاط سابظهبى

تيوي زض هيبى كبضكٌبى زاًظگبُ اضٍهيِ پسيس آهسُ است.

هحشَة هيطاَز (ضٍيابيي ٍ هْطزٍسات .)48 : 1388 ،عطفاساضاى
هشؤٍليتپصيطي اختوبفي استس ل هيكٌٌس سبظهبىّبي ثاعض

مسؤيلیتپذیزی اجتماعی

ًِ تٌْب ثطاي پبسرگَيي ثاِ ًيبظّابي ساْبهساضاى ،ثلکاِ ثاطاي

اًشبى هَخَزي اختوبفي است كِ اظ لحؾِ تَلس تب آذاط فواط

تااأهيي ًيبظّاابي شيًدقاابى ،اظ خولااِ :خبهقااِ ،هظااتطيبى،

زض اختوبؿ ثِ سط هيثطز ٍ ّوَاضُ زض تقبهل ثب اًشبىّبي زيگط

تأهييكٌٌسگبى ،كبضهٌساى ثبيس هشؤٍليتپصيطي اختوابفي ضا ثاِ

استٍ .ي ّوَاضُ ثبيس ثيبهَظز كِ چگًَِ زض خوـ ظًسگي كٌس

(گياَل2007 ،4؛

ساطي

فٌَاى كليس ضاّجطزي زض سبظهبى گشتطص زٌّاس

ٍ ًيبظّبي ذَز ضا اضضب ًوبياس .اياي اهاط ًيبظهٌاس يا

َّلوکَيشت .)2009 ،5اظ عطف زيگاط ،هدْاَم ًشاجتب خسياس كاِ

هْبضطّبي اختوبفي است كاِ فاطز عاي فطايٌاس يابزگيطي ٍ

هيتَاًس ثيبًگط تغييط توطكع سبظهبىّب ثاِ ساَي افاطاز ثبطاس،

خبهقِپصيطي آًْاب ضا فاطا هايگياطز ٍ يابزگيطي زضسات آًْاب

هدَْم كبض تيوي است .زض ٍاقـ ،ثب تَخِ ثاِ ضاطٍضط اًغجاب

هيتَاًس ثِ طکلگيطي هشؤٍليتپصيطي اختوبفي هٌداط طاَز

ثب تغييطاط هحيغي ٍ اشفبى ثِ ايٌکاِ ثشايبضي اظ فقبلياتّابي

(ايوبى ٍ خال يبى ثرظٌسُ .)37: 1389 ،هشاؤٍليتپاصيطي اختوابفي

پيچيسُ ٍ ترؼؼي زض سبظهبىّب ذبضج اظ عبقت ضٍال هقوَل

هَضَؿ خسيسي ًيشت ،اهب ثِ ًؾط هيضسس كِ افاعايض فالقاِ

ٍ كبض فطزي است ،ثبفث طسُ كِ سبظهبىّاب ثاِ هدْاَم ًشاجتب

زض هيبى زاًظگبّيبى ٍ زستاًسضكبضى ثِ هشاؤٍليت اختوابفي

خسيسي ثِ ًبم كبض تيوي ضٍي آٍضًس .ثشيبضي اظ فقبلياتّابي

ثِ ذبعط هٌدقتّبيي كِ هشاؤٍليت اختوابفي ثاطاي اقتؼابز،

اهطٍظي سبظهبىّب زض حاسي اظ پيچياسگي ٍ گشاتطزگي قاطاض

(ٌّسضساَى،8
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ضاثغِ هشؤٍليتپصيطي اختوبفي ٍ كبضتيوي كبضكٌبى زاًظگبُ اضٍهيِ

هشاؤٍليتپاصيطي اختوابفي ثااِ عاَض فعايٌاسُاي اظ فطٌّا ،

ضفتبضّبي اذالقي زض هيبى كبضكابى ٍ هثبثاِ آى ضطاس ٍ تقابلي

اختواابؿ ٍ اقتؼاابز حاابكن ثااط خبهقااِ حوبياات هاايكٌااس

افضااب تقطيااف هاايكٌااس (ليٌثچااَم ٍ ّوکاابضاى .)2010 ،10فااالک ٍ
11

(اظهاابط .)2010،1هشااؤٍليتپااصيطي اختواابفي كااِ ثااب ًاابمّاابيي

ّجليح ( )2000هشؤٍليتپصيطي اختوبفي ضا تقْس زاٍعلجبًاِ

ّوچَىٍ :خساى سابظهبى ،فولکاطز اختوابفي ،كشات ٍ كابض

سبظهبى ثطاي ايدبي ٍؽبيف طدبف ٍ غيط طدبفي كِ اًتؾابضاط

هشئَل ٍ پبيساض ،هشؤٍليت طْطًٍسي ٍ پبسرگَيي اختوابفي

خبهقِ ثِ عَض قطاضزازي ثط فْسُ آى ًْبزُ طسُ است ،تقطياف

سبظهبى طٌبذتِ هايطاَز (پابح ٍ ّوکابضاى ،)2011 ،2ثاِ هقٌابي

هاايكٌٌااس (اثطاّيواايًااژاز ٍ اكجااطي .)22 :1388 ،سااطتَ ٍ گااطاف،

هدوَفِ ٍؽبيف ٍ تقْساتي است كِ سابظهبى ثبياس زض خْات

هشؤٍليتپصيطي اختوبفي ضا تقْس ٍ تکليف هسيطيت ثِ اًدبم

ثِ خبهقِاي كِ زض آى فقبليت هيكٌس،

كبضّبيي كِ حبفؼ ٍ اضتقب زٌّسُ ضفبُ ٍ خبهقاِ ٍ فالقاِّابي

اًدبم زّس؛ تقْس ٍ تکليف هاسيطيت ثاِ اًدابم كبضّابيي كاِ

سبظهبىّب ثبطس ،تقطيف هيكٌٌاس (تقايظازُ ٍ سالغبًي.)98 :1389 ،

(چَي ٍ

پاز اظ تقطياف هشااؤٍليتپاصيطي اختواابفي ٍ ثيابى زيااسگبُ

كاطي .)2008 ،3هشاؤٍليتپااصيطي اختوابفي فْطساات عااَ ًي،

ًؾطيِپطزاظاى زض ظهيٌِ هشؤٍليتپصيطي اختوبفي زض ازاهاِ ثاِ

اقتؼبزي ،حقَقي ،اذالقي ٍ اًتؾبضاط اذتيبضي كاِ خبهقاِ زض

ثطضسي هسل هشؤٍليتپصيطي اختوبفي پطزاذتِ هيطَز.

حدؼ ٍ هطاقجت ٍ كو

حبفؼ ٍ اضتقب زٌّسُ ضفبُ خبهقِ ٍ فاليق سبظهبى ثبطس

ي

ًقغِ هقيي اظ ظهابى اظ سابظهبىّاب زاضز

(گلاَح ٍ ثبضتلات،4

.)2007

ابعاد مسؤيلیتپذیزی اجتماعی
اساتطاتژي هقبثلاِاي ثاطاي

كبضٍل 12ظهيٌِّبي هرتلدي اظ هشؤٍليتپصيطي اختوبفي ضا ثِ

پبسرگَيي ثِ ًگطاًيّبي اختوبفي ،ظيشت هحيغي ٍ تَساقِ

هٌؾَض اضا ِ ي

هسل ثب ّن تطكيت كاطزٍ .ي هشاؤٍليتّابي

پبيساض است (ّيسگط .)2010 ،5فاَضز )1985( 6هشاؤٍليتپاصيطي

اختوبفي ّط سبظهبى ضا زض چْبض ثقس هغطح كطز كِ فجبضتٌس اظ:

اختوبفي ضا پيطٍي اظ قَاًيي اختوبفي ٍ ثطآٍضزى اًتؾبضاتي كِ

هشؤٍليت اقتؼبزي ،قبًًَي ،اذالقي ٍ اختوبفي .كابضٍل هاسل

خبهقِ اظ فطز زاضز ،تقطيف هيكٌس .كبستکبٍ ثبلعاضٍٍا)1991( 7

ضزُّبي هشؤٍليتپصيطي اختوبفي ( )1973ضا زض سابل 1991

( )1991هشؤٍليتپصيطي اختوبفي ضا تقْس هساٍم ثاطاي ضفتابض

ٍقتي كِ اٍ ّطم هشؤٍليتپصيطي اختوبفي سبظهبى ضا پيظاٌْبز

ثااِ طاايَُ اذالقااي ٍ ثااب ثْجااَز كيدياات ظًااسگي افااطاز ٍ

زاز ،ثْجَز ثرظيس (كين ٍ ضثط2008 ،13؛ ثابضاكلَ  .)2008 ،14زض ظياط

ذبًَازُّبيظبى ثِ فالٍُ ثْجاَز اختوابؿ ٍ خبهقاِ زض هقيابس

ثِ ططح ايي اثقبز هي پطزاظين:

هشؤٍليتپصيطي اختوبفي يا

ٍسيـتط هيزاًٌس (ايوبى ٍ خال يبى ثرظاٌسًُ .)34 : 1389 ،بكَضهاب ٍ

مسؤيلیت اقتصادی :15هشاؤٍليت اقتؼابزي پبياِ ٍ اسابس

اضظص

ّوِ اثقبز زض ّطم هشؤٍليتپصيطي اختوبفي تَػيف هيطَز،

تأثيط هايگاصاضز،

ظيااطا ّوااِ هشااؤٍليتّاابي كشاات ٍ كبضّاابي زيگااط ثااط

هقطفااي هاايكٌٌااس (آپبيااسى ٍ اضكاابىَّ .)2010،لوااِ)1999( 9

پيضثيٌيّبي هشؤٍليت اقتؼبزي ًْبزُ طاسُ اسات .اظ لحابػ

هشؤٍليتپصيطي اختوبفي ضا زضک هظتطک هجٌاي ثاط افاعايض

تبضيري ًيع سبظهبىّبي تدبضي ثِ فٌاَاى ًْبزّابي اقتؼابزي

1

عطاحي طسُ ٍ ثطاي اضا ِ كب ٍ ذاسهبط ثاِ افضابي خبهقاِ

ٍاتبًبثاِ  )2006(8هشااؤٍليتپااصيطي اختواابفي ضا يا
گطاًجْب كِ ثط زهَكطاسي ٍ خبهقِ زهَكطاتي
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ايدبز طسُ استً .قض هسيطاى زض ايٌدب ايي است كاِ اهايي ٍ

حدؼ ٍ كو

هقتوس افضبي سبظهبى زض هَضز سطهبيِ آًْاب ثبطاٌس .ثٌابثطايي،

ٍحسط ٍ هؼبلچ فوَهي كظَض اًدبم زّاس .تقجياط كابضٍل اظ

هشؤٍليت اقتؼبزي ايي است كاِ اظ عطياق تَلياس ثاب كيديات

ايي هؤلدِ ،ايي اسات كاِ سابظهبى ثاب اًاَاؿ فقبلياتّابيي ،اظ

ذااَة ٍ قيواات هٌؼاادبًِ ثااطاي هؼااطف كٌٌااسُ ،سااَزآٍضي

هقضالط خبهقِ ثکبّس ٍ كيديت ظًسگي هطزم ضا ثْجَز ثرظاس

سطهبيِّب ضا زض پي زاطتِ

ثِ خبهقِ ثب ًگطص ّوِ خبًجِ ٍ ضفبيات حداؼ

(هظجکي ٍ ذليلي طدبفي1389 ،؛ هقوابضظازُ ٍ ٍظياطي1389 ،؛ ثبضثابضا ٍ

ثبطس.

مسؤيلیت قاوًوی :1هشؤٍليت قبًًَي اظ سابظهبى اًتؾابض زاضز

5

4

استَاضط 2004 ،؛ فيليعٍظ ٍ فيشي .)2011 ،

كاِ هأهَضياتّابي اقتؼاابزي ذاَز ضا زض چْابضچَة قاابًَى

6

پيگيطي كٌس .هشاؤٍليت قابًًَي ثاِ فٌاَاى ياِ زٍم اظ ّاطم

کارتیمی

هشؤٍليتپصيطي اختوبفي هغطح طسُ است .اظ اييضٍ ،قَاًيٌي

تَسقِ ٍ گشتطص سطيـ طجکِ اضتجبعيً ،ؾيط ايٌتطًت ثِ زًجابل

ثطاي كٌتطل كشت ٍ كبضّب تؼَيت هايطاَز .قاَاًيٌي چاَى:

پسيسُ خْبًي طسى ،تينّبي كبضي ضا پسيس آٍضزُ است

قبًَى كبض ٍ تأهيي اختوبفي ،قبًَى ايوٌي ٍ سالهت كبض ،قبًَى

(زٍضًال

7

ٍ ٍثط  .)2005 ،تاينّابي كابضي ،ثراض ضاطٍضي اظ خبهقاِ ٍ
8

ضس فشبز اقتؼبزي يب حدؼ هحايظ ظيشات ٍ  ..زض ظهاطُ اياي

سبظهبىّبي اهطٍظي هحشَة هيطًَس ( ثطس  .)2011 ،اػاَ

قَاًيي خب هيگيطًس.

كبض تيوي ثطاي سبظهبىّبٍ ،فبزاضيًَ ،آٍضي ،اًقغبفپاصيطي ٍ

مسؤيلیت اخالقی :2هشؤٍليت اذالقي ثاِ فٌاَاى اًتؾابضاط

كبضايي ضا ثِ اضهغبى هيآٍضز .تأثيطاط كبض تيوي ّان زض ساغچ

خبهقِ اظ سبظهبى هجٌي ثط ايٌکِ اضظصّب ٍ ٌّدبضّابي خبهقاِ

سبظهبًيّ ،ن زض سغچ گطٍّي ٍ ّن زض سغچ فاطزي هظاَْز

ضا هسًؾط زاطتِ ثبطس ٍ ثِ آًْب احتطام ثگصاضز ،تَػيف هيطَز

است .اظ خولِ ايي تاأثيطاط ،تضاويي كيديات ،تشاطيـ اهاَض،

ٍ فطاتط اظ چبضچَة قاَاًيي هکتاَة اسات .هشاؤٍليتّابي

ًَآٍضي ،ضفتبض كبضآهستط ،گشتطص ؽطفيتّبي كابضي ،تَساقِ

اذالقي پبيجٌسي ثِ اػاَل اذالقاي ،اًدابم كبضّابي زضسات،

طرؼيت ،تَسقِ حشبسيت اختوبفي ٍ  . . .اسات

فسالت ،اًؼبف ٍ احتطام ثِ حقَ هاطزم ضا زض ثاطهاي گياطز.

ثٌشي  .)2009 ،9زض تقطيف تين كبضي آهسُ است :گطٍّي ًشاجتب

هؾْااط هشااؤٍليتّاابي اذالقااي ،اسااتبًساضّبٌّ ،دبضّااب ٍ يااب

پبيساض است كِ افضبي آى ّسفّبي هظاتطک زاضًاس ،ثاِ ّان

اًتؾبضاط است كِ هٌقکز كٌٌسُ ثطاي ّوِ افطاز خبهقاِ ،چاِ

ٍاثشتِاًس ٍ ثِ فٌَاى ي

ٍاحس كابضي زض ثطاثاط كال سابظهبى

هؼطف كٌٌسُ ،كبضكٌبى ٍ سْبهساضاى هجٌاي ثاط فبز ًاِ ضفتابض

پبسرگَ ّشتٌس ( خَضزي ٍ حشيٌي1389 ،؛ كبًسٍ .)1388 ،

(هبضٍساي ٍ

پژٍّظگطاى هرتلف ،اثقبز هرتلدي ضا ثاطاي كابض تيواي زض

طسى ثب آًْبست.
مسؤؤؤيلیت اجتمؤؤاعی :3زض سااغچ چْاابضم ٍ ًااَک ّااطم،

ًؾط گطفتِاًس .ثطاي هثبل َّ ،گال ٍ پبضثَتاِ ،)2007( 10ثاطاي

هشؤٍليت اختوبفي قطاض زاضز كِ فقبليتّبي ثظاط زٍساتبًِ ضا

ثطضسي كيديت كابض تيواي ،طاض ثقاس اضتجبعابطّ ،وابٌّگي،

يًَبًي كبض ثظط زٍستبًِ ،فظاق

تقبزل كو ّبي افضب ،حوبيات هتقبثال ،تاالص ٍ اًشادبم ضا

زضذَاست هيكٌس .زض فطٌّ

ثِ اًشبى ّوکبض ٍ ّوکابضاى تقطياف طاسُ اسات .هشاؤٍليت

هغطح ًوَزُاًس .ثبكط ٍ ّوکبضاى ،)2010( 11ثطاي هْبضطّبي

اختوبفي تالطي زاٍعلجبًِ اظ سَي سبظهبى ثِ هٌؾَض ضسيسگي

كبض تيوي چْبض ثقس پبيض ٍضقيت ،حوبيت هتقبثل ،ضّجاطي ٍ

ثِ هشب ل ٍ هقضالط خبهقِ اسات ،ثقاس اختوابفي هدوَفاِ

4

ٍؽبيف ٍ تقْساتي ضا زض ثط هيگيطز كِ سبظهبى ثبيس زض خْات
1
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2
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ضاثغِ هشؤٍليتپصيطي اختوبفي ٍ كبضتيوي كبضكٌبى زاًظگبُ اضٍهيِ

اضتجبعبط ضا هغطح ًواَزُاًاس َّ .گال ٍ خيوًَاسى)2001( 1

خولِ :هغبلقِ ٍ ثطضسي هْلاَخي ٍ ّوکابضاًض ( )1387كاِ

ثطاي ثطضسي كيديت كبض تيوي ،طض ثقس اضتجبعبطّ ،وبٌّگي،

هظرغ گطزيس ضاّجطزّابي هشاؤٍليت اختوابفي ثاِ تَساقِ

تقبزل كو ّبي افضب ،حوبيات هتقبثال ،تاالص ٍ اًشادبم ضا

تَاًوٌسّبي يبزگيطي هٌتْي هايطاَز ،كاِ ثاِ ًَثاِ ذاَز ثاِ

ثطضسي ًوَزُاًس .ثابكط ٍ ّوکابضاى ( )2000ثاطاي كابض تيواي

ًَآٍضي ذتن هيطَز .ثط پبياِ پاژٍّض خجابضظازُ ٍ ثبيعياسي

چْبض ثقس تؼوينگيطي ٍ ثطًبهاِضياعي گطٍّاي ،سابظگبضي ٍ

( )1389كِ زض هيبى ططكتّبي پصيطفتاِ طاسُ ثاَضس اٍضا

اًقغابفپااصيطي ،ضٍاثاظ ثاايي فاطزي ٍ ،اضتجبعاابط ضا زض ًؾااط

ثْبزاض تْطاى اًدابم گطفات ،گاعاضص گطزياس كاِ ضاثغاِ ثايي

گطفتِاًسًْ .بيتب ثبيس گدت لٌچيًَي ثطاي اًساظُگيطي كبض تيوي،

ساابظُّاابي اذالقااي هشااؤٍليتپااصيطي ٍ تقْااس ساابظهبًي ٍ

چْبض ثقس تقْس ،افتوبز ،ثطذَضز سبظًسُ ٍ ّسفوٌسي ضا هغطح

هحبفؾِكبضي ضاثغِ هثجت ٍ هقٌيزاض ٍخاَز زاضز .زض پاژٍّض

ًوَزُ است .زض ايي پژٍّض ،ثط هجٌبي زياسگبُ لٌچياًَي ٍ ثاب

عجقيبى (ً )1389يع هظرغ طس كِ هشؤٍليتپصيطي اختوبفي

تَخِ ثِ هجبًي هَخَز ،ثطاي اًساظُگيطي كبض تيوي چْبض ثقاس

سبظهبى زاضاي اّويت ظيبزي زض ضطس ٍ كابّض فقاط اسات ٍ

ظيط ثطضسي هيطَز :

ّوچٌيي ،ثط افعايض طبذغّبي فولکطز اختوبفي ًياع هاؤثط

تعُؤؤد : 2هٌؾااَض اظ تقْااس ،پبيجٌااس ثااَزى ثااِ تؼااويوبط ٍ

است .زض پژٍّض ايوبى ٍ خال يابى ( )1389هظارغ گطزياس

ثطًبهِّبست؛ ثِ عَضي كِ ّوِ ثِ ٍضاَح زض آًْاب هظابضكت

ثيي هشؤٍليتپصيطي اختوبفي ٍ سطهبيِ اختوبفي ضاثغِ هثجات

كٌٌس؛ گَيي كِ اًگابض آى تؼاوين ثاِ اتداب آضاگ گطفتاِ طاسُ

ٍ هقٌاايزاض ٍخااَز زاضز .هظااجکي ٍ ذليلااي ( )1389گااعاضص
كطزًس كِ ثيي هشؤٍليتپصيطي اختوابفي ٍ فطٌّا

است.

سابظهبًي

اعتماد :3اعويٌبى ٍ پظت گطهي افضبي تين اظ حشاي ًيات

ضاثغااِ هثجاات ٍ هقٌاايزاض ٍخااَز زاضز .زض ثطضسااي ّااطزط ٍ

ّوکبضاى ٍ افتقبز ثِ ايٌکِ زض گطٍُ ًيبظي ثِ پبييسى زٍض ٍ ثاط

ّوکبضاىً )2009( 7ياع هظارغ طاس كاِ هشاؤٍليتپاصيطي

ٍ حبلت زفبفي ثِ ذَز گطفتي ًيشت.

اختواابفي ثااط تقْااس ساابظهبًي تأثيطگااصاض اساات ٍ هاايتَاًااس

بزخًرد ساسودٌ : 4ثحثّبي سبظًسُ اي كِ زض آى افاطاز زض

پيضثيٌيكٌٌسُ تقْس سبظهبًي ثبطس ّ.وچٌيي ،زض هغبلقِ لًَِ ٍ
لي )2011( 8هظرغ گطزياس كاِ اثقابز هشاؤٍليت اختوابفي

كَتبّتطيي ظهبى ثِ ثْتطيي ضاُ حل هيضسٌس.
َدفمىؤؤدی :5حاابلتي اساات كااِ زض آى افااطازّ ،ااسفّااب ٍ

تأثيطگصاض ثط ضٍي فولکطز ٍ گطزص هابلي زض كَتابُ هاسط ٍ

ًؼابةّاابي تيوااي ضا ثاط ًيبظّاابي فااطزي تاطخيچ هاايزٌّااس

ثلٌس هسط است .زض هغبلقِ ٍ ثطضسي ٍالکط ٍ پبضًت)2010( 9

(ثبلساچيٌَ.)2008 ،6

(ً )2010يع هظرغ گطزيس كِ ثيي هشؤٍليتپصيطي اختوبفي
ٍ پبسرگَيي ٍ طاْطًٍس هاساضي زض ٍضظص اضتجابط هثجات ٍ

پیشیىٍ تجزبی پضيَص

هقٌاايزاضي ٍخااَز زاضز .زض هغبلقااِ ٍ ثطضسااي آضاهااَى ٍ

زض ضًٍس ثطضسي هتغيطّبي پژٍّض زض هٌبثـ هَخَز ،پژٍّظي

ّوکبضاًض ( )1388كِ زض ظهيٌِ تأثيط هْبضطّبي كبض تيوي ثط

كِ ّط زٍ هؤلدِ ضا ثب ّن ثطضسي كطزُ ثبطس ،هظبّسُ ًظاس .زض

فولکطز آهَظطي ٍ پژٍّظي زاًظدَيبى ثِ تدکيا

خٌشايت

پااژٍّضّاابي گصطااتِ ثااِ عااَض خساگبًااِ ثااِ هَضااَؿ

اًدبم زازًس ،هظرغ طاس كاِ ثايي هْابضطّابي كابض تيواي

هشؤٍليتپصيطي اختوبفي ٍ كبض تيوي پطزاذتِ طسُ اسات ،اظ

زاًظدَيبى زذتط ٍ پشط زاًظگبُ يعز تدبٍط هقٌابزاضي ٍخاَز

1
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زاضز .زض هغبلقِ چيَ ٍ تشبي )2007( 1هظارغ گطزياس كاِ

زض آى  %74زض ػس ٍاضيابًز ساؤالّاب اساترطاج طاسُ ثاَز.

ضفتبضّبي طْطًٍسي سبظهبًي ،ثاطاي كابض تيوايّ ،وکابضي ٍ

آظهَى  ٍ KMO =0/923ثبضتلات (ً )P >0/0001ظابى زاز كاِ

ًَآٍضي كبضكٌبى ثشيبض حيبتي ّشتٌس .ثب خواـثٌاسي هغبلقابط

حدن ًوًَِ كبفي است ٍ ايي فَاهل زض خبهقِ آهابضي ٍخاَز

اًدبم طسُ زض ظهيٌِ هشؤٍليتپصيطي اختوبفي هيتاَاى ًتيداِ

زاضزً .تبيح ثبضّبي فبهلي ثاب تط اظ  0/3ثاب چاطذض هتقبهاس،

گطفت كِ هشؤٍليتپصيطي اختوبفي ثاب هتغيطّابي اسبساي زض

چْبض ثقس هَضز ًؾط ضا ثِ زست آٍضز.

سبظهبى ضاثغِ هثجات زاضز .زض پاژٍّض حبضاط ًياع ثاِ زًجابل
ثطضسي ضاثغِ هشؤٍليتپصيطي اختوبفي ٍ كبضتيوي است.

ب -پزسشؤؤىامٍ کؤؤار تیمؤؤی :پطسظااٌبهِ هااصكَض ثااط اساابس
هؤلدِّبي كبض تيواي لٌچياًَي تاسٍيي طاسُ اسات .ثاب كواي
تغييااطاط ثااطاي كبضكٌاابى ٍ پطسااتبضاى تَسااظ پژٍّظااگطاى

فزضیٍَای پضيَص

ثبظًَيشي طس .ايي پطسظٌبهِ زض ثطگيطًسُ  25گَيِ است ٍ ثاِ

- 1ثيي هشؤٍليتپصيطي اختوابفي ٍ اثقابز آى ثاب كابض تيواي

گًَِ تدکيکي ٍ ثب استدبزُ اظ هقيبس پٌح زضخِاي ليکطط كابض

ضاثغِ ٍخَز زاضز.

تيوي ضا هيسٌدس .پبيبيي اياي پطسظاٌبهِ  α;%861ثاِ زسات

- 2هشؤٍليتپصيطي اختوبفي هيتَاًس كبض تيوي ضا پيضثيٌاي

آهسً .تبيح تحليل فبهلي پطسظٌبهِ كبض تيواي (تقْاس ،افتوابز،

كٌس.

هشؤٍليتپصيطي ،ثطذَضز سبظًسُ ٍ ّسفوٌسي ) ضا ثاِ زسات
آٍضز كِ زض آى  %71زض ػس ٍاضيبًز سؤالّب اساترطاج طاسُ

ريش پضيَص

ثَز .آظهَى  ٍ KMO;%911ثبضتلت (ً )P<0/001ظبى زاز كاِ

ضٍص تحقيق حبضط تَػيدي ٍ اظ ًَؿ ّوجشتگي است .خبهقِ

حدن ًوًَِ كبفي است ٍ ايي فَاهل زض خبهقِ آهابضي ٍخاَز

آهبضي هَضز ًؾط طبهل ً 1040دط اظ كبضكٌابى زاًظاگبُ اضٍهياِ

زاضزً .تبيح ثبضّبي فابهلي ثاب تط اظ  %3ثاب چاطذض هتقبهاس،

است كِ ثاب اساتدبزُ اظ ضٍص ًوًَاِگياطي تؼابزفي عجقاِاي

چْبض ثقس هَضز ًؾط ضا ثِ زست آٍضز.

هتٌبست ثب حدن ً 204دط ثِ فٌاَاى ًوًَاِ اًترابة طاسُاًاس.
ثطاي تقييي حدن ًوًَِ هَضز ًؾط ثب تَخاِ ثاِ حدان خبهقاِ
آهبضي اظ فطهَل كَكطاى استدبزُ طسُ است

(سطايي.)131 :1382 ،

یافتٍَای پضيَص
ًتبيح ثِ زست آهسُ اظ آهبض خوقيتطٌبذتي پبسدزٌّاسگبى زض
ذؼَع خٌشيت فجبضط است اظ %59/8 :پبسدزٌّسگبى هاطز

ابشار جمعآيری دادٌَا

ٍ  %40/2پبسدزٌّسگبى ظى ،زض ذؼاَع تحؼايالط %25/3

زازُّبي هَضز ًيبظ زض ايي پژٍّض اظ عطيق زٍ پطسظاٌبهِ ثاِ

زاضاي هسضک كبضطٌبسي اضطس ٍ زكتطي ٍ  46/1زاضاي هاسضک

ططح ظيط خوـآٍضي طسُ است.

كبضطٌبسااي ٍ  %22/4زاضاي هااسضک كاابضزاًي ٍ  %6/2زاضاي

الف -پزسشىامٍ مسؤيلیتپذیزی اجتماعی :پطسظٌبهِ هصكَض ،ثط

هاااسضک زياااپلن ٍ سااايکل ،زض هاااَضز ضزُ ساااٌي %17/2

پبيِ هسل كبضٍل زض قبلات  20گَياِ ثاِ گًَاِ تدکيکاي ٍ ثاب

پبسدزٌّاسگبى كوتاط اظ  30سابل %45/5 ،ثايي ساٌيي 31-40

استدبزُ اظ هقيبس پٌح زضخِاي ليکاطط عطاحاي طاسُ اسات.

سبل %28/9 ،ثايي ساٌيي  %8/4 ٍ 41-50اظ ثايض اظ  50سابل

پبيبيي ايي پطسظٌبهِ  α;%813ثاِ زسات آهاسً .تابيح تحليال

قطاض زاطتٌس .تَظيـ سبثقِ ذاسهت كبضكٌابى ًياع ثاسيي طاطح

فبهلي( ،چْبض هؤلدِ هشؤٍليت اقتؼابزي ،هشاؤٍليت قابًًَي،

است 16/9 :كوتط اظ  5سبل سبثقِ ذاسهت %26/3 ،ثايي 6-10

هشؤٍليت اذالقي ٍ هشؤٍليت اختوبفي) ضا ثِ زست آٍضز كِ

ساابل %22/3 ،ثاايي 11-15ساابل %19/9 ،ثاايي 16-20ساابل،
 %14/6ثيض اظ  20سبل سبثقِ ذسهت زاطتٌس.

Chiu & Tsai

1

117

ضاثغِ هشؤٍليتپصيطي اختوبفي ٍ كبضتيوي كبضكٌبى زاًظگبُ اضٍهيِ

كبض تيوي ضاثغِ ٍخَز زاضز.

فزضیٍ ايل :ثيي هشؤٍليتپصيطي اختوابفي ٍ اثقابز آى ثاب

جديل َ -1مبستگی متقابل بیه مسؤيلیتپذیزی اجتماعی ي مؤلفٍَای آن با کار تیمی
كبض تيوي
هشؤٍليتپصيطي اختوبفي
هشؤٍليت قبًًَي
هشؤٍليت اقتؼبزي
هشؤٍليت اذالقي
هشؤٍليت اختوبفي

ّوجشتگي اسپيطهي

0/49

سغچ هقٌيزاضي

0/000

ّوجشتگي اسپيطهي

0/57

سغچ هقٌيزاضي

0/000

ّوجشتگي اسپيطهي

0/46

سغچ هقٌيزاضي

0/000

ّوجشتگي اسپيطهي

0/50

سغچ هقٌيزاضي

0/000

ّوجشتگي اسپيطهي

0/15

سغچ هقٌيزاضي

0/007
n= 200

p<0.05

ًتاابيح حبػاال اظ خااسٍل ً 1ظاابى هاايزّااس كااِ ثاايي
هشؤٍليتپاصيطي اختوابفي ٍ كابض تيواي (0 /49

هشؤٍليت اختوبفي (0 /15

) ضاثغاِ

هقٌيزاض ٍخَز زاضز.

هثجت ٍ هقٌيزاض ٍخَز زاضزّ .وچٌييً ،تبيح ًظبى هيزّس كاِ
ثايي هؤلداِّابي هشاؤٍليت قابًًَي (0 /57
اقتؼاابزي (0 /46

فزضیٍ ديم :اثقبز هشؤٍليتپصيطي اختوبفي هيتَاًٌس كبضتيوي

) ،هشاؤٍليت

) ،هشااؤٍليت اذالقااي (0 /50

) ثب كبض تيواي ضاثغاِ هثجات ٍ

ضا پيضثيٌي كٌٌس.

)ٍ

جديل  -2وتایج تحلیل رگزسیًن چىدگاوٍ بیه َز یک اس ابعاد مسؤيلیتپذیزی اجتماعی با کار تیمی
β

t

ρ

0/13

2/3

0/02

0/53

8/99

0/000

هشؤٍليت اذالقي

0/09

1/56

0/11

هشؤٍليت اختوبفي

0/10

1/74

0/08

متغیزَای پیصبیه

متغیز مالک

F

P

R

R2

هشؤٍليت اقتؼبزي
هشؤٍليت قبًًَي

كبضتيوي

22/18

0/000

0/55

0/31

خبهقِطٌبسي كبضثطزي ،سبل ثيشت ٍ پٌدن ،طوبضُ پيبپي ( ،)53طوبضُ اٍل ،ثْبض1393
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ثط اسبس ًتبيح خسٍل  :2هقساض آهبضُ آظهَى ثاطاي ثطضساي

اختوبفي ،احتوب هيعاى كبض تيوي ،افعايض ياب كابّض ذَاّاس

اظ اثقبز هشؤٍليتپاصيطي اختوابفي ثاب كابض

يبفت .ايي يبفتِ زض ضاستبي پژٍّضّبي هْلاَخي ٍ ّوکابضاى

تيوي ثطاثط ثب  22/18كِ زض سغچ ( )P;0/000هقٌايزاض اسات.

( ،)1387خجااابضظازُ ٍ ثبيعياااسي ( ،)1389عجقيااابى (،)1389

ًظبى هيزّس كاِ  0/31اظ ٍاضيابًز كابض تيواي ثاِ

آضاهاَى ٍ ّوکاابضاًض (ّ ،)1388ااطزط ٍ ّوکاابضاى (،)2009

ٍسيلِ اثقبز هشؤٍليتپصيطي اختوبفي تجييي هيطَزّ .وچٌيي،

ٍالکااط ٍ پبضًاات ( ،)2010چيااَ ٍ تشاابي ( ٍ )2007هکواال

ًگاابّي ثااِ ضااطايت ضگطساايَى ثياابًگط آى اساات هشااؤٍليت

پژٍّضّبي گصطتِ است .زض تجييي ايي هَضاَؿ طابيس ثتاَاى

اقتؼبزي ( ٍ )β ;0/13هشؤٍليت قبًًَي ( )β ;0/53هيتَاًٌاس

گداات زض اًداابم كاابض تيوااي ،ثااِ زلياال هبّياات هکواال ثااَزى

ثِ عَض هثجت ٍ هقٌيزاض ثقس كبضتيوي ضا پيضثيٌي كٌٌس.

فقبليتّبي كبضكٌبى ثب يکسيگط ٍ ثِ تجاـ آى ضاطٍضط ٍخاَز

ضاثغِ ثيي ّط ي
هقساض

R2

اضتجبعبط هتقبثل ،احتوب ثِ كبضكٌبًي ًيبظ ثبطس كاِ ثتَاًٌاس زض
بحث ي وتیجٍگیزی

ايدبز اضتجبط ػويوبًِ ٍ هٌغقي ثب زيگطاى هَفق ثبطاٌس .اًدابم

ثشايبضي اظ سابظهبىّاب ثاِ ًحاَ فعايٌاسُاي اظ اضظص هشاتقين

كبض تيوي ٍ تقبهل زض گطٍُ ضا هيتَاى ثِ فٌاَاى اّطهاي ثاطاي

اقتؼبزي هشؤٍليتپصيطي اختوبفي سبظهبى آگبّي يبفتِاًس ٍ ثب

ّن افعايي تَاًبييّبي افطاز زاًشت .ثب تَخِ ثِ ًتبيح پاژٍّض

ازغبم آى ثِ فٌَاى سطهبيِگصاضي ضاّجاطزي ،ثاب ضاّجاطز اػالي

حبضط هيتَاى گدت كِ ٍخَز اثقبز هشؤٍليتپصيطي اختوبفي

كشت ٍ كبض ٍ فقبليتّبي هسيطيتي ذَز ،هيتَاًٌس تأثيط هثجتاي

زض سبظهبى ،زض كبضكٌبى هَخت هيطاَز كاِ زض ثحاث زضثابضُ

ثط خبهقِ ٍ هحيظ ذَز زاطتِ ثبطٌس ٍ طْطط ٍ افتجابض ذاَز ضا

هشب ل پططَض ثبطٌس ٍ حبلت زفبفي ًساطتِ ثبطاٌس؛ ضفتبضّابي

ًيع تقَيت كٌٌس .ثب پيطٍي اظ ايي ضٍص ًِ ،تٌْب ثطاي اهطٍظ ذَز

ثيثوط ٍ ًبضسبي يکسيگط ضا ثِ چبلض ثکظاٌس؛ اظ كبضّابي زض

سَز تَليس هيكٌٌس ،ثلکاِ هَققيات آيٌاسُ ذاَز ضا ًياع تثجيات

زست اقسام ّوکبضاى ذَز ثبذجط ٍ ثط ًقاض آًْاب زض هَفقيات

هيًوبيٌسً .وًَِّبي هعايبي هشتقين ًبطي اظ اياي ازغابم ثاطاي

هدوَفِ آگبُ ثبطٌس؛ اگط كابضي ًبطبيشات ياب هضاط ثاِ حابل

سبظهبى طبهل :افعايض اضظص تدبضيً ،ظبى تدبضي ،زستطساي

هدوَفِ اًدبم زٌّس ،ثيزضً

اظ يکسيگط پَظص ثرَاٌّس؛ زض

ثيظتط ثِ هٌبثـ هبليً ،يطٍي كابض سابلوتط ٍ ايوايتاط ،هاسيطيت

خْت ذيط ٍ ػالح هدوَفاِ فوال كٌٌاس؛ ثاب گظابزُضٍياي،

ٍ ًؾابضط هاؤثطتط ثاط اهاَض سابظهبى ،كبضكٌابى هظاتب ،

ضقفّب ٍ لغعصّبي ذَز ضا ثپصيطًاس؛ خلشابط گطٍّاي زض

ٍفبزاضي هظتطي ،اضتقبي افتوبز ٍ اعويٌبى شي ًدقبى ٍ تقَيات

سبظهبى ،گيطا ٍ خصاة طَز؛ زض خلشبط گطٍّي ،هشب ل هْان

ٍخِْ فوَهي است (اهبهي ( 14-8 :1385 ،اظهبط ( )2010هقتقاس

ٍ اسبسي سبظهبى هغطح ٍ ثطضسي طاَز؛ كبضكٌابى ،ثاِ طاسط

است تؼوينگيطيّابي سابظهبى هايتَاًاس تاأثيطاط فوياق ٍ

ًگطاى زست تٌْب گصاطتي ّوکبضاى ذاَز ثبطاٌس؛ كبضكٌابى ،اظ

طگطفي زض ثرضّبي هرتلف خبهقاِ اظ ذاَز ثابقي گاصاضز،

چٌس ٍ چَى ظًسگبًي طرؼي يکسيگط ثبذجط طًَس؛ كبضكٌابى،

ثٌاابثطايي ،آگاابّي ٍ تَخااِ هااسيطاى ًشااجت ثااِ هشااؤٍليت

ثحثّب يب خلشبط گطٍّي ضا ثب ًتيدِ ٍ تکليف هظرغ توبم

اختواابفيطاابى زض ظهاابى اتراابش تؼااوين اظ اّوياات ظياابزي

كٌٌس؛ عطحّب ٍ ضٍيکطزّابي يکاسيگط ضا ثاِ چابلض ثکظاٌس؛

ثطذَضزاض است اظ ايي ضٍ ،هشاؤٍليتپاصيطي اختوابفي ثاطاي

زضثبضُ سْن ذَز زضكبضّب فطٍتي ثبطٌس ،اهب زض قسضزاًي اظ كابض

سبظهبىّب زاضاي اّويت فطاٍاًي است.

زيگطاى كَتابّي ًکٌٌاس؛ ًبكابهي زض زساتيبثي ثاِ ّاسفّابي

ضيش

ًتبيح پژٍّض ًظبى زاز كاِ هشاؤٍليتپاصيطي اختوابفي ٍ

سبظهبى ،ضٍحيِ كبضكٌبى ضا كبّض ًسّس؛ فقبليتّبي هدوَفاِ

هؤلدِ آى ثب كبض تيوي اضتجبط هثجت ٍ هقٌيزاضي زاضز .ثط اسبس

هکول يکسيگط طًَس ٍ ٍؽبيف كبضكٌبى ثِ ّان ٍاثشاتِ طاَز؛

ايي ًتبيح ،هيتَاى گدت ثب افعايض يب كبّض هشؤٍليتپاصيطي

كبضكٌبى زض هحيظ كبض ثِ تَاًبييّابي يکاسيگط افتقابز زاطاتِ
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ثبطٌس؛ ٍ زض ًْبيات ،زض كبضكٌابى افتقابز ثاِ ايٌکاِ ّوکابضاى

«تاأثيط اذااال كشاات ٍ كاابض ثااط هشااؤٍليت اختواابفي

هيتَاًٌس ٍؽبيف هحَلِ ضا ثِ ثْتطيي ًحَ اًدبم زٌّس ،افعايض

ثٌگبُّاب» ،فؼالٌبهِ اذاال زض فلاَم ٍ فٌابٍضي ،سابل

يبثس .ثب تَخِ ثِ ًتبيح ثِ زسات آهاسُ اض آظهاَى فطضايِّابي

پٌدن ،ص  ،4ٍ3ػغ .104-94
خجبضظازُ گٌگطلَ ي ،سقيس؛ ثبيعيسي ،اًاَض« .)1389( .ثطضساي

پژٍّض حبضط پيظٌْبزّبي ظيط اضا ِ هيگطزز:
 اثقبز هشؤٍليتپصيطي اختوابفي زض سابظهبىّاب گشاتطصيبثس تاب اظ اياي عطياق فاالٍُ ثاط افاعايض هشاؤٍليتپاصيطي
كبضكٌبى ،گطايض ثِ فقبليتّبي تيوي ًيع زض آًْب افعايض يبثس.
 اظ آًدبيي كِ زض گشتطص هشاؤٍليتپاصيطي اختوابفي زضسبظهبىّب هسيطاى ًقض هْوي زاضًس ،ظهيٌِاي فطاّن گاطزز كاِ
هسيطاى ثب خٌجِّبي هرتلف هشؤٍليتپاصيطي اختوابفي آطاٌب
طًَس تب ثتَاًٌس ًقض هؤثط زض ايي ظهيٌِ ايدب كٌٌس.
 زض سبظهبىّب ثِ ٍيژُ هطاكع آهَظص فبلي ،ثْساطات هحايظكبض ضفبيت طَز تب فاالٍُ ثاط تقَيات ضٍاثاظ ثايي كبضكٌابى،
افعايض تقبهل آًْب ،تقَيت ضفتبضّب ٍ گدتبضّب افعايض يبثس.

ضاثغِ ثيي هشؤٍليتپصيطي اختوبفي ٍ تقْاس سابظهبًي
ثب هحبفؾِ كبضي زض گاعاضصگاطي هابلي طاطكتّابي

پصيطفتااِ طااسُ ثااَضس اٍضا ثْاابزاض تْااطاى» ،فؼاالٌبهِ
ثَضس ٍ اٍضا ثْبزاض ،ص ،9سبل سَم ،ػغ .96 -77
ضٍيابيي ،ضهضاابًقلي؛ هْطزٍسات ،حشاايي« .)1388( .ثطضسااي
ًقض هسيطاى فطٌّگي زض اضتقبي هشاؤٍليت اختوابفي:
ثطضسااي هااَضزي هااسيطاى تا

پشاات ػااسا ٍ ساايوب»،

پژٍّض ًبهِ فلَم اختوبفي ،سبل ساَم ،طاوبضُ ساَم،
ػغ.59-43-
سطايي ،حشي .)1382( .هقسهِ اي ثط ًوًَاِگياطي زض تحقياق،
چبح سَم ،تْطاى :اًتظبضاط سوت.

عجقيبى ،فطًبظ .)1389( .هشؤٍليت اختوبفي طاطكت ٍ كابّض
مىابع

فقط :طبذغّبي فولکطز اختوبفي ٍ ًقاض اًگياعُ زض

اهبهي ،هحوس حشي« .)1385( .هشاؤٍليت اختوابفي سابظهبى،

ثکبضگيطي آًْب ،پبيبى ًبهِ كبضطٌبساي اضطاس ،زاًظاکسُ

العاهي ثطاي پبيساضي» ،اًدوي هاسيطيت كيديات فطاگياط
ايطاى ،ص ،53ع9

فلَم اختوبفي ٍ اقتؼبزي ،زاًظگبُ العّطا.
كبًسٍ  ،سطيٌي ٍاس آض« .)1388( .ثطضسي هساذلِّاب ٍ پايض

اثطاّيوي ًژاز ،هْسي؛ اكجطي ،هٌْابظ« .)1388( .ضاثغاِ زياسگبُ

ضاىّبي ضاّجس هسيطيت فولکاطز تاين ثٌيابى» ،تطخواِ:

اضظطي هسيطاى ٍ ايدبي ًقض هشؤٍليت اختوابفي آًْاب

غالم خبپلتيبى ،زٍهبٌّبهِ تَساقِ اًشابًي پلايز ،سابل

زض سبظهبىّبي زٍلتي» ،پژٍّضّبي هسيطيت زض ايطاى،

ّدتن ،ص  ،32ػغ .121-156

زٍضُ  ،3ص ،4ػغ .1-33

خَضزي ،سيس خليل؛ حشيٌي ،هْاسي« .)1389( .ضاّجطزّابي
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