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Abstract 

According to the research literature, the review of previous research indicates the 
lack of a comprehensive model in the field of religious lifestyle and socio-Islamic 
responsibility in the country's health discipline. The purpose of this study is to 
provide a comprehensive model. This research is applied in terms of purpose and in 
terms of data collection is a non-experimental and survey method and has been 
implemented as a mixed research in both qualitative and quantitative stages. First, 
the studied factors have been obtained by reviewing the research literature and 
interviewing elites. Then, the relationships between them through the opinion of 30 
experts forming the decision team by questionnaire method, to evaluate the 
relationships between factors with the statistical method of structural equations and 
the partial least squares approach. Based on the research results and the results 
obtained from the significant graph of path coefficients and t-statistics between 
causal factors (economic benefits, legal requirements, religious teachings and 
managerial personality) with the main category of the research, i.e. the process of 
Islamic social responsibility in the health discipline, there's a relationship with the 
number 1.969. Based on the relationship between research strategies that include: 
religious affairs, cultural affairs, social affairs, implementation of necessary policies 
and development of educational policies with its consequences (credit sustainability, 
organizational sustainability, human welfare and health empowerment), the number 
8.420 at 99% confidence level it is obtained that results in the implementation of the 
main category of research. Although a comprehensive structural model is presented 
in this study with the aim of examining the internal relationships of the determinants 
of research subject policy-making, but it can be generalized and applied by 
examining and adding other dimensions related to the research topic and specific 
study of some research dimensions. He also acted in areas other than health. 
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 چکیده
 ساووییتم و دینای زنادیی ساب  حاوزه در جاام  مادیی فقادان نشاانگر قبلی تحقیقات بررسی پژوهش، ادبیات به توجه با
 دف،ها یحاا  باه پاژوهش ایان. اسات جاام  ایگوی ی  ارائه پژوهش این هدف. است کشور سالمت نظام در اسالمی اجتماعی ا
 دو در آمیختاه پاژوهش یا  صورت به و است پیمایشی و غیرآزمایشی روش با پژوهش ی  هاداده یردآوری نظر و از کاربردی
 ساس  اسات. شده لحاص نخبگان با مصاحبه و تحقیق ادبیات مرور با مطایعه مورد عوامل ابتدا. است شده اجرا کمی و کیفی مرحله
 با عوامل بین روابط بیارزیا به نسبت پرسشنامه، به روش تصمیم تیم دهندهتشکیل خبریان از نفر 30 نظر طریق از آنها بین به روابط
 آمدهبه دست نتایج و پژوهش نتایج اساس بر. شده است پرداخته جزئی، مربعات حداقل رویکرد و ساختاری معادالت آماری روش
 شخصایت و دینای یهااهآموز قانونی، مقتضیات اقتصادی، مناف  کسب) علّی عوامل بین t آماره و مسیر ضرایب معناداری نمودار از

 دارد. وجود رابطه 1.969 عدد با سالمت، نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت رخداد فرایند یعنی پژوهش، اصلی مقویه با( مدیریتی
 تادوین و الزم یهامشیخط اجرای اجتماعی، امور فرهنگی، امور مذهبی، امور انجام شامل: که پژوهش راهبردهای اساس رابطه بر
اسات، عادد ( متساال توانمندسازی و انسانی بهزیستی سازمانی، پایداری اعتباری، پایداری) آن پیامدهای با آموزشی یهامشیخط

 باا وهشپاژ ایان در ایرچه. شودمی پژوهش اصلی مقویه اجرای به منتج که است شده حاصل درصد 99 اطمینان سطح در 8.420
 مااا شاده اسات،ارائاه  جاام  سااختاری مادل ی  تحقیق، موضوعیذاری مشیخط کنندهتعیین عوامل درونی روابط بررسی هدف
 و پذیریتعمیم هب پژوهش، ابعاد از برخی اختصاصی بررسی و پژوهش موضوع با مرتبط ابعاد سایر کردن اضافه و بررسی با توانمی

 کرد. اقدام نیز سالمت از غیر ییهاهحوز در آن کردن کاربردی

 

 معادالت سازیمدل سالمت، نظام یذاری،مشیخط اسالمی، اجتماعی مسووییت دینی، زندیی سب ها: کلیدواژه
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 .ساختاری

 مقدمه
 اجتمااعی و فاردی عوامال اینکاه بار مبنای ،است جامعه سالمت ارتقای ،سالمت نظام هدف

 دشااو جامعااه تندرسااتی افاازایش و هااابیماری کاااهش و پیشااگیری جهاات در رفتااار دهندهشااکل

 هادف تنهاا اماا ،است سالمت نظام ی  اصلی هدف ،سالمت ارتقای(. 22 :1386، مقدمنکویی)

 باودن عادالناه دقیقااً یا ،دستیابی این به افراد بین تفاوت کمترین ایجاد و دستیابی قابلیت. نیست آن

 ارائه و مناب  خلق مناب ، مینأت ،دتویی اصلیِ عملکرد چهار با سالمت نظام. است مهم بسیار نظام این

 و اسات عادایت و رضاایت ساالمت، تاأمین یعنای ،خاود اصلی هدف سه تحقق صدد در خدمات

 است سالمت نظام توییت کارکردهای از یکی اسالمی اجتماعی مسووییت رعایت یذاریمشیخط

 ناوآوری و خالقیات استدالل، اندیشیدن، مطایعه، برای کارکرد ترینبرانگیزچایش ،حال عین در و

 (. 58 :1393، یعقوبی) است کشور سالمت نظام از بخشی یا کل ارتقای و تحول ایجاد منظور به

 بارای جاایی فقاط دیگار مراکاز ایان اخیر، سال 50 در درمانی مراکز بلوغ و رشد به توجه با

 اجتماعی، و روانی جسمی، رفاه) انسان بهزیستی جانبههمه و یسترده پوشش با و نیستند بیمار درمان

 هااایحمایت و هاااپژوهش بهداشاات، کارکنااان و مااردم آمااوزش جامعااه، باارای ساایاری خاادمات

 .اسات شاده دیردیسای دساتخوش مساتمر طورهبا سالمت نظام( اجتماعی زیست و محیطیزیست

 ت:اس افتاده اتفاق ذیل اساسی محور سه در جدید به قدیم وض  از انتقال

 ؛پیشگیری نظام به درمان نظام از حرکت .1

 ؛ایجامعه نگرش به انفرادی نگرش از حرکت .2

 .جمعی مراقبت به موردی مراقبت از حرکت .3

قارار  ثیرأتا تحات را جامعاه افاراد زندیی ابعاد همة که ،آن هایویژیی تمام با سالمت نظام

 در اجتمااعی مساووییت رعایات .است اجتماعی مسووییت هوممف تشریح برای بستر بهترین ،دهدمی

 فلسافه و صاحیح کارکرد از اطمینان برای راهکار بهترین آن، به وابسته هایسازمان و سالمت نظام

 نیااز باا متناسب اجتماعی مسووییت مفهوم غربی، جوام  در. است جامعه به خدمت در آن وجودی

 برای جام  برنامه ی  که اسالم دین درحایی که. است هشد مدیریت علوم حوزه وارد آنها زندیی

 یذاریمشایخط. دارد نهادیناه صورت به خود بطن در را مذکور مفهوم است، بشری جوام  اداره
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 کاها  سالمت نظام در دینی و اسالمی اصول بر مبتنی رویکرد با اجتماعی مسووییت رعایت بر مبتنی

 اصاویی رویکرد ی  ،آن حاصل که است پیامدهایی و نتایج دارای ا است تحقیق این اصلی مسوله

. اسات جامعه سالمت به ویژه ،سالمت نظام اداره در تحول با هدف دینی زندیی سب  ایجاد برای

 ساب  قایاب در پاژوهش، ایان در دارد، وجاود زنادیی ساب  بطان در رویکارد این از آنجا که

 شارایطی ،تدریج به مدرن زندیی اقتضائات تاریخ، طول در. است شده پرداخته بدان دینی زندیی

 زنادیی بارای خاصای ایگوهاای باه پایش از بایش اجتمااعی علاوم دانشامندان کاه آورد پدید را

 فرهنا،، یهاهمقویا با وثیق ارتباطی زندیی، سب  ،رواین از .(۱۰ :۱۳۹۱ فان ، فاضل) اندیشیدند

 رویکرد این حاصل. دارد نیاز و سلیقه اقتصاد، هویت، شخصیت، ایدئویوژی، اخالق، رفتار، جامعه،

 فرهنا، ،آن خاساتگاه کاه است زندیی از خاصی سب  تثبیت و ترویج برای یسترده تالشی نیز

 شایساته تنهاا ناه مسالمان، جواما  برای زندیی از سب  این منفعالنة پذیرش. است غربی سکوالر

 از. داردبه هماراه  شخصیتی استقالل و هویت دادن دست از چون بسیاری، زیانبار آثار بلکه نیست،

 و فرهن، مجدد احیای. کرد تبیین وضوح به را زندیی سب  مسوله ضرورت توانمی ،رهگذر این

 وضاعیت در ایویاژه جایگاه مهم، این دربارة نظر تبادل و آن دهندهتشکیل عناصر و اسالمی تمدن

 شاکوفایی مهام عوامال از یکای ،شا  بادون .اسات داده اختصاص خود به جهان مسلمانان فعلی

 باه کما  قایاب در نیکوکااری و فاداکاری ایثاار، انفااق، روحیه یتجلّ اسالمی، تمدن و فرهن،

 و رهنگایف اخالقای، آثاار رویکارد ایان .اسات خاود دینای خاواهران و بارادران و جامعه سالمت

 مشاتر  فصال(. 2013، 1فااروق) داشات خواهاد کشور اجتماعی توسعه در شماریبی اقتصادی

 ساالمت اجتمااعی، یهاهسارمای موضاوع سه بر تمرکز اسالمیا  اجتماعی مسووییت و سالمت نظام

 در باودن مسوول(. 46 :1396 ،کرمعلی) است سالمت نظام و اجتماعی روابط در عدایت و روانی

 احسااس بر مبتنی و آمره مقررات و قوانین از فراتر داوطلبانه رفتارهای انجام یعنی ،اجتماعی روابط

 منبا  یا  باه اتکاا. اسات ایهای تقوای و اخالقی دینی، یهاهآموز از ناشی که فرد خودِ مسووییت

 اجتمااعی لئمساا حل به نسبت و بجوشد درون از انسان تا شودمی موجب ایهی همیشگی و الیزال

 مساووییت رعایات و ساالمت نظاام ،نگااه ایان باا یاذا .نباشاد تفاوتبی ،کندمی زندیی آن در که

 .است بررسی و ملأت قابل دینی زندیی سب  در سالمت، نظام در اسالمیا  اجتماعی

 

1. Farooq. 
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 افاراد ساایم زنادیی ساب  ارتقاای ،2020 ساال تا جهانی بهداشت سازمان اهداف ازیکی 

 زنادیی سراسار در فاردی عاادات و رفتااری ایگوهای از ترکیبی زندیی سب . استبوده  جامعه

 اعام ،انسان زندیی به که است اموری شامل و آیدمی وجود به دنش یاجتماع فرایند طی که است

 بارای راهکاار و بساتر بهتارین .اسات مارتبط معناوی و اجتمااعی )جسمی و روانای(، فردی بعد از

 یاا جدید رویکرد ی  برای اجتماعی مسووییتمربوط به  اقدامات سالمت، نظام بلوغ و دیردیسی

در  اساسای محورهاای ازهماواره  جامعاه سالمت پیشینه، اساس بر. استجدید  زندیی سب  ی 

. ییاردمی دربار را اجتمااعی وضاعیت و یفکار ،یجسام ابعااد هماه سالمت. است این زمینه بوده

 هاایمحیطنیاز بار  و زیربناایی اجتمااعی و اقتصاادی شارایط بر کهرا  عواملیهمه  سالمت ارتقای

 (. 30 :1386، مقدم نکویی) دارد نظر مد نیز ،ثیریذارندأت ،سالمت بر مؤثر فیزیکی

 انتفااع و کاار و کساب اخاالق مقویاه در را اجتمااعی مساووییت کاه تحقیق پیشینه اساس بر

 زنادیی ساب  ی  برای موضوع این یذاریمشیخط اند،کرده بررسی جامعه به سازمان رساندن

 پاسخ بر مبتنی حاضر پژوهش ضرورت و اهمیت .است جدید یرویکرد سالمت، نظام و جامعه در

 اساالمی انقاالبمعظام  رهباری بیاناات بر تأکید با پیشین، سطور در شدهمطرح مسائل ترینمهم به

 ساب . کناد ارائاه ساالمت، نظام حوزه در را اجتماعی مسووالنه دینی زندیی سب  ی  تا است،

 کندمی ظهور جم  ی  میان اغلب که ستهاهسلیق و هاتلقی طرز ها،ارزش از ایمجموعه زندیی

 باه و( ۵۷ :۱۳۹۰ زاده،مهادی) ساازدمی مشتر  زندیی سب  نوعی صاحب را افراد از شماری و

 انساان، نیازهای ساختن برآورده بر عالوه که( ۴۶ :۱۳۸۷ کنی، مهدوی) بخشدمی ویژه هویتی آنها

 مجسام دیگاران برابار در یزیناد،برمی خاویش شخصی هویت برای وی که هم را خاصی روایت

 و زنادیی عملای بخاش یرنمایاان زنادیی ساب  یاذا(. ۲۷ :۱۳۹۱ همکاران، و شریفی) سازدمی

 و دینایو باه تبا  آن، ساب   زنادیی سب  .(۵۷ :۱۳۸۲ فاضلی،) است انسان یریانتخاب زاییدة

از بعاد  هام و نظاری جهات از هام ،بناابراین. اسات اجتمااعی علاوم در جدیاد مباحا  از اسالمی

 معادودی کاه اساالمی زنادیی ساب  موضوع در ویژه به ندارد؛ قوی چندان ایپیشینه تحقیقاتی،

 سب  یهاهمؤیف ،کلی طور به. ودشیم شامل را حوزه این در ما یهاهداشت همة مقایه، چند و کتاب

 چهاار در توانمی حاضر عصر در اسالمی حکومت دارسکان به عنوان رهبری اندیشة در را زندیی

 هاایارزش باه توجه مذهبی، شعائر و دینی نمادهای به توجه معنوی، سالمت در ایمان نقش» حوزة
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 زندیی کلی خطوط موضوعات این .کرد ارائه و بندیدسته «(ع)بیت اهل از ایگوییری و فرهنگی

 سب  ی  قایب در سالمت نظام مسووالنه رفتارهای اند. در این زمینه،هکرد ترسیم را مسلمان ی 

 . است بررسی قابل مذکور موضوعات در دینی زندیی

 تااب  زنادیی، ساب  و اجتمااعی رفتار. است آن هدف و زندیی از انسان تعریف تاب  ایمان

 فارد، شالل: باشاد مشاهود زمیناه ساه در کمدست باید نیز روانی سالمت. است زندیی از ما تفسیر

نیاز  و شاعائر رعایات در دقات و دینای نمادهاای باه توجاه. خانواده با ارتباط و اجتماعی ارتباطات

 یهاهنشاان نبایاد مطلقااً». اسات ماادی فضای از فراتر که است اثری از نشان آنها، به ایتزام و احترام

ْم َشعِآئر َاهلّل َفِإنَّها ِمْن تَْقَوى َاْلُقلُوِب »: کرد تضعیف را اسالمی (. ۳۲ /حج) «ذلک َو َمْن ُيَعظِّ

 اساالمیِ جامعاه ،کلماه واقعای معناای به وقتی آن ما اسالمی جامعة ،(ع)بیت اهل از ایگوییری در

 و 5/7/1370 ،جمعاه نمااز یهاهخطبا) «کناد منطباق( ص)پیاامبر رفتاار بر را خود که است کامل

 مجموعاه در ،سال ی  مدت به 1398  تا 1397 سال از پژوهش این ،اساس همین بر(. 9/1380

 خبریاان از نفار 30 نظار از منادیبهره باا بهشاتی شاهید و( عج)اهلل بقیه پزشکی علوم یهاهدانشگا

 یا  ،پاژوهش اصالی مقویه ارائه در دینی نگاه با بتواند که استبوده  ایگویی ارائه دنبال به ،ایشان

 دساتاوردهای بار عاالوه ،ملای و دینای هویات احیاای جهت در سالمت حوزه اقدامات برای مدل

 جامعاه در نگااه ایان باا رویکارد ایان. دهاد ارائاه اجتمااعی مسووییت حوزه در قبلی، هایپژوهش

 .است جدید شده،بررسی پیشینه اساس بر تحقیق،

 ،ساالمت نظاام در دینای زنادیی سب  یذاریمشیخط :است این پژوهش این اصلی الؤس

  چیست؟ اسالمیا  اجتماعی مسووییت رعایت بر مبتنی

 :اند ازتعبار پژوهش این فرعی االتؤس

 ،سالمت نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت رعایت بر مبتنی یذاریمشیخط علّی شرایط .1

 دارد؟ ایرابطه چه سالمت نظام در اسالمیا  اجتماعی مسووییت انجام با

 آن راهبردهاای باا ،سالمت نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت یذاریمشیخط بسترهای .2

 دارد؟ ایرابطه چه

 باا ،سالمت نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت رعایت بر مبتنی یذاریمشیخط بسترهای .3

 دارد؟ ایرابطه چه سالمت نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت انجام
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 ساالمت، نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت رعایت بر مبتنی یذاریمشیخط راهبردهای .4

 دارد؟ ایرابطه چه آن پیامدهای با

 نظاام در اساالمی اجتمااعی مساووییت رعایت بر مبتنی یذاریمشیخط یرمداخله شرایط .5

 دارد؟ ایرابطه چه آن راهبردهای با سالمت،

 نظاام در اساالمی اجتمااعی مسووییت رعایت بر مبتنی یذاریمشیخط یر مداخله شرایط .6

 دارد؟ ایرابطه چه سالمت نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت انجام با سالمت،

 بر مبتنییذاری مشیخط راهبردهای با سالمت، نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت انجام .7

 دارد؟ ایرابطه چه سالمت نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت رعایت

 

 تحقیق ادبیات
 بعد تحقیق، موضوع به نسبت بهتر نظری درک برای تحقیق، مسئله بررسی از بعد

 خارجی و داخلی پیشین هایپژوهش بر مروری با پژوهش، مفاهیم عملیاتی تعریف از

 اجتماعی مسئولیت باب در رویکردها خالصه قالب در و پژوهش موضوع حوزه در

 مسئولیت مصادیق و پذیریمسئولیت نظری مبانی بیان و ذیل جداول طبق ،سازمان

 .شودمی بیان ذیل شرح به تحقیق ادبیات قرآن، در اسالمی اجتماعی
 

 پژوهش مفاهیم تعریف
 ییریجهات ی  سیاسی، علوم و مدیریت اندیشمندان تعاریف اساس بر :گذاریمشیخط

. ساااازدمی مشاااخ  آیناااده در را سسااااتؤم و هاساااازمان عمااال چگاااونگی کاااه اسااات کلااای

 و کنادمی راهنماایی ییریتصامیم در را ماا اندیشه است، ییریتصمیم نوعی که یذاریمشیخط

 عمال راهنماای که است عمومی برنامه ی  . در واق ،شود اتخاذ آن براساس باید آتی هایتصمیم

 . ییردمی قرار آن کنترل و سازمان برنامه اجرای برای مدیران

 اجتمااعیِ مساووالنه رفتار شامل ،اجتماع به سازمان تعهد نوعی :اسالمی اجتماعی مسئولیت

 تاا اسات اساالمی رویکارد باا اخالقای مساائل رعایات حساب بر قانونی تکاییف از فراتر داوطلبانه
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 دارد، فعاییات واسات  یرفتاه شاکل آن در کاه ایجامعاهمسائل و رعایت منااف   نسبت به سازمان

 وجود فراوانی آیات مجید، قرآن در. یراستتکلیف و یراحق اسالم حقوقی نظام .نباشد تفاوتبی

 مساووییت مصاادیق .است کرده بیان انسان برای را شناسیوظیفه و پذیریمسووییت اهمیت که دارد

 حقاوق باه احترام منکر، از نهی و معروف به امر: اند ازعبارت کریم قرآن نگاه از اسالمی اجتماعی

 پیمان و عهد به یوفا یرسنگی، و فقر برابر در مسووییت اجتماعی، برخوردهای در عدایت دیگران،

 .طبیعت برابر در انسان مسووییت و

 رهبار توساط بااراویین که است واژیانی جمله از دینی زندیی سب دینی:  زندگی سبک

 ماا رفتار بدیهی است. شد تبدیل کلیدی و مهم یموضوع به سرعت به و شد ما ادبیات وارد انقالب

 . همچنایناسات هساتی جهاان باه ماا نگااه نوع و هایرایش ،بینیجهان باورها، ها،بینش از بریرفته

 محایط بار حااکم هنجارهاای و هااارزش از ثرأمت جمعی، و فردی حیات در ما رفتار شیوه و سب 

 ماورد در دیان داوریِ به آن مردم که استدینی  ایجامعه دینی، اندیشه در. است جامعه و پیرامون

 .پذیرندمی باورهایشان و اعمال رفتار، مورد در را دین عیارهایم و دهندمی تن اعمایشان و رفتار

 بهداشات ساازمان تعریاف و وبساتر فرهن، در سالمت واژه تعریف اساس بر :سالمت نظام

 در خدمات کنندهارائه که است منابعی و سساتؤم ،هاسازمان تمام از متشکل سالمت نظام جهانی،

 .ندهست افراد سالمت ارتقای و حفظ جهت

 و درماانی مراکاز بارای اساالمی اجتماعی مسووییت برنامه اجرای»: شامل :اعتباری پایداری

 اعتباار افزایش اعتباربخشی، درجه یواهینامه کسب در تسهیل  سالمت، نظام به وابسته هایسازمان

 «قاانونی هایبدهی در تخفیفات اخذ و اعتباری و مایی تسهیالت اخذ ،آن تب  به و ایمللیبین و ملی

 .ودشیم

 افازایش موجاب مشتریان و نامراجع به شدهارائه خدمات مناسب کیفیت :سازمانی پایداری

 وابسته هایسازمان و درمانی مراکز به مردم و نامراجع وفاداری افزایش و شهرتنیز  و برند تصویر

 .ودشیم سالمت نظام به

 و آماوزش جهاانی، بهداشت سازمان 1946 سال از بعد یهاهاعالمی مطابق :انسانی بهزیستی

ه با و ساالمت خادمات باه همگاان دسترسای در عادایت درماانی، مراکز کارکنان و مردم پرورش

 ماردم جسامانی و روانی معنوی، سالمت افزایش موجب سالمت، مناب  توزی در  عدایت خصوص

http://wikifeqh.ir/آیتالله_خامنهای
http://wikifeqh.ir/آیتالله_خامنهای
http://wikifeqh.ir/جهانبینی
http://wikifeqh.ir/جهان_هستی
http://wikifeqh.ir/جامعه_(اجتماع_انسانی)
http://wikifeqh.ir/جامعه_(اجتماع_انسانی)
http://wikifeqh.ir/دین_(شریعت)
http://wikifeqh.ir/دین_(شریعت)


 1400بهار و تابستان ، 23هم، شمارة یازدسال پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی،  -دوفصلنامة علمی

168 

 .ودشیم جامعه

 انساانی علاوم جاام  پرتاال در دینای زندیی سب  تعریف اساس بر :سالمت توانمندسازی

 ساب  و رفتاار تلییار ساایم، زنادیی ساب  از جهانی بهداشت سازمان 1998 سال بیانیه و کشور

 مراقبات از ماردم نگارش تلییار موجاب اساالم دین اخالقی و اعتقادی یهاهآموز بر مبتنی زندیی

 ترویج بر مبتنی اجتماعی اعتماد ایجادنیز  و دیرخواهی به خودخواهی از و جمعی مراقبت به فردی

 .شودمی جامعه سالمت توانمندی و دینی تعهد

 

 پژوهش موضوع درباره خارجی و داخلی پیشین هایپژوهش بر . مروری1 جدول

 هایافته پژوهش عنوان سال محقق نام

 و احمدی

 همکاران
1396 

 با کار و کسب اخالق رابطه

 نقش شرکتی، شهروندی

 اجتماعی مسووییت یرمیانجی

 حکمرانی و

 شاارکتی شااهروندی بااا کااار و کسااب اخااالق متلیاار

 طریااق از اخااالق. دارد معنااادار و مسااتقیم ایرابطااه

 رابطااه شاارکتی شااهروندی بااایر میااانجی متلیرهااای

 . دارد معنادار غیرمستقیم

 و اکبری

 فهام
1395 

 فردی هایارزش نقش بررسی

 در سازمان اخالق و

 اجتماعی پذیریمسووییت

 باار فااردی هااایارزش و اجتماااعی پذیریمسااووییت

 .دارد معنااادار و مثباات اثاار کااار و کسااب اخااالق

 ،پذیریمسووییت در کار و کسب اخالق اثر همچنین

 .بود معنادار و مثبت

 و حسنی

 مهر شاهین
1394 

 و ایحرفه اخالق بین یابیمدل

 با اجتماعی مسووییت

 سازمانی پاسخگویی

 ارتقاای کاه اخالقای مباحا  باه توجاه باا هاسازمان

 داشات، یاامی خواهد دنبال به را اجتماعی مسووییت

 خواهنااد سااازمانی یوییپاسااخ بهبااود و ایجاااد در

 .برداشت

 و باقری

 دیگران
1393 

 مسووییت هایریشه جوییپی

 سازمان اجتماعی

 نیازهااای بااا متناسااب غاارب در اجتماااعی مسااووییت

 متعاار  هااینگاه و است یرفته شکل غربی جامعه

 باه توجاه باا اماا. دارد وجاود آن باه نسبت مختلف و

 هاایبرهان اساس بر اسالم اندیشه در سازمان اصایت

 جامعاه اهاداف تحقق به نسبت همیشه سازمان عقلی،

 .دارد مسووییت
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 هایافته پژوهش عنوان سال محقق نام

 زادهحاجی

 آورجه و
1393 

 در اجتماعی پذیریمسووییت

 دیدیاه بر تأکید با کریم قرآن

 ایمیزان در طباطبایی عالمه

 فاارد اعتقااادات ازپذیری مسااووییت و شناساایوظیفه

 معتقادتر فارد هرچاه کاه اییونه به ییرد؛می نشأت

 حوزه. بود خواهد بیشتر وظایف به اشپایبندی باشد،

 فاااردی، هایمساااووییت شاااامل انساااان، مساااووییت

 و عهااد مقابال در مسااووییت و اجتمااعی خاانوادیی،

 .است ایهی پیمان

 و ایمان

 کالته
1390 

 اجتماعی علوم شناسیروش

 دیدیاه به نگاهی با اسالم در

 چودهاری مسعود ایعایم

 غرب، و اسالم در علم اجتماعی مسووییت بررسی در

 اجتمااعی، نظریاه ییریشکل ،اسالمی بینیجهان در

 غربی، هایپارادایم در اما. است توحید مدار بر مبتنی

 و متکثاار متفاااوت، مبااانی دارای اجتماااعی مسااووییت

 .است متضاد حتی

 و داروس

 احمد

 1شکری

2017 

 مسووییت توانمندسازی

 از هاسازمان اسالمی اجتماعی

 وقف طریق

 اجتمااعی مساووییت انجاام باه ماایزی مایی مؤسسات

 کنااار در داوطلبانااه، فعاییاات یاا  باارای هاشاارکت

 اسااس بر. دهندمی اهمیت آنها موفقیت اصلی عوامل

 حلراه ی  به عنوان وقف حسنه سنت تحقیق، نتایج

 خادمت در اجتمااعی مسووییت انجام برای جایگزین

 .شد داده تشخی  جامعه به

 2013 2شافر

 پاسخگویی اخالقی، جو

 درآمدهای و اجتماعی

 مدیریت

 کااار و کسااب فضااای توسااعه در کااه هاییشاارکت

 اجتمااعی مساووییت انجاام باه و دارند تالش اخالقی

 درآمااادهای کساااب در کنناااد،می عمااال خاااود

 .هستند ترموفق درستکارانه

 و سن

 3کویی
2013 

 نظریه و نفعانذی نظریه رابطه

 با ارتباط در اجتماعی سرمایه

 هاسازمان اجتماعی مسووییت

 نظریاه مفهاوم باا بیشاتر اجتمااعی، مسووییت محتوای

 دارد. سازیاری اجتماعی سرمایه

 

1. Darus and Ahmad shukri 
2. Shafer 

3. Sen and Cowley 
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 هایافته پژوهش عنوان سال محقق نام

 2011 1بهاایدین

 در کار و کسب اخالق در 

 خصوصی و دویتی بخش

 ایران

 در دویتای بخاش در کاار ساابقه و تحصایالت سطح

 بلااوغ همچنااین. اسات مااوثر کارکناان اخالقاای بلاوغ

 .یابد می افزایش اسالمی ارزشهای با اخالقی

 2002 2وو

 بر اخالقی ییریتصمیم رابطه

 عملکرد و کار و کسب اخالق

 تایوان در ایشان

 و ییریتصامیم در اخالقی اصول از که هاییشرکت

 تبعیات ساازمانی و فردی سطح در خود کار و کسب

 .دارند باالتری عملکرد کنند، می

 

 نظری مبانی
 

 (66 :1389 رسولی،) سازمان اجتماعی مسئولیت رویکرد تحول . سیر2جدول 

 ردیف
  1800 هایسال

 1930 تا
 تاکنون 1960 هایسال 1960 تا 1930 هایسال

 کارکنان مناف  و شخصی مناف  شخصی مناف  1
 مناف  کارکنان، مناف  شخصی، مناف 

 جامعه مناف  و نفعانذی

2 
 در مدیریت پاسخگویی

 نفعانذی مقابل

 مقابل در مدیریت پاسخگویی

 سازمان نفعانذی

 مقابل در مدیریت پاسخگویی

 جامعه و سازمان نفعانذی

 فناوری اهمیت 3
 هم و است مهم فناوری هم

 هستند.مهم  مردم
 هستند. فناوری از ترمهم مردم

4 
 حداقلی نقش باید دویت

 باشد. داشته

 نامطلوب، عنصر ی  دویت

 است. ضروری ویی

 حل در هاسازمان و دویت همکاری

 اجتماعی مشکالت

5 
 را مردم سرنوشت محیط

 کند.می کنترل

 کنترل را محیط توانندمی مردم

 دهند. تلییر و

 زندیی تا کنیم حفظ را محیط باید ما

 باشیم. داشته بهتری

 

 

1. Bahaudin 

2. Wu 



 اسالمی اجتماعی مسئولیت رعایت بر مبتنی سالمت نظام در دینی زندگی سبک گذاریمشیخط

171 

 (89 :1390 دیگران، و طبرسا) سازمان اجتماعی مسئولیت باب در رویکردها خالصه .3 جدول

 مفهوم یا رویکرد خالصه پردازنظریه ردیف

 .دارند تنیز مسوویی جامعه و سهامداران برابر در اقتصادی، مسووییت بر عالوه مدیران (1932) 1دود 1

 (1970) 2فریدمن 2
 صارفاً کاار و کساب از هادف: آماده اسات «کاار و کسب اجتماعی مسووییت» مقایه در

 .است دویت برعهده جامعه رفاه بهبود و است سهامداران سود افزایش

 (1979) 3کارول 3
 حقااوقی، اقتصااادی، هایمسااووییت کاار، شااامل: و کسااب ماادیران چهاریانااه مساووییت

 .شودمی فداکاری و اخالقی

 (2003)4جانسون 4

. ساتا جامعه کلی رفاه به کم  در سازمان اساسی هاینقش از یکی اجتماعی مسووییت

 حایطم حفظ بیکاری و و فقر حذف سودآوری، افزایش جمله از هاییفعاییت مثال، برای

 .زیست

 (2005) 5پرینی 5

 مااعیاجت مساووییت. هاافعاییت قباال در سازمان بودن پاسخگو یعنی اجتماعی، مسووییت

 و کیفیات زیسات، محایط حفاظ امنیات، حاداکثر عملیاتی، کارایی: دارد موضوع هفت

 . مسوول شهروند و مهارت توسعه آزاد، یفتمان نوآوری،

 (2007) 6کوکران 6
 قابعوا هام و سازمان اجتماعی مسووییت هم باید مدیران جدید، کار و کسب محیط در

 .بگیرند برعهده را سازمان هایفعاییت مخاطرات جدی

 

 (75 :1389 باشی، چاوش) اجتماعی مسئولیت با ارتباط در مختلف هایدیدگاه .4 جدول

 جامعه در کار و کسب نقش چگونگی دیدگاه نویسنده

 7کار
 خای  سوددهی دیدیاه

(CRS )اقتصادی 

 های  و اسات برخاوردار جامعاه باه نسابت پاایینی اساتانداردهای از وکار کسب

 .ندارد قانون از پیروی جز اجتماعی مسووییت

 فریدمن
 معین سوددهی دیدیاه

(CRS )اقتصادی 

 یارویپ قاانون از برسااند، حاداکثر باه را سهامداران هایدارایی باید وکار کسب

 و دانهجوانمر بازی و فریبکاری و برداریکاله از خودداری) باشد اخالقی و کند

 .(قانونی

 8فریماه
 اجتماعی آیاهی دیدیاه

(CRS )اخالقی 

 نفا ،ذی مختلاف هااییروه بار اشباایقوه هاایزیان مقابل در باید کار و کسب

 .باشد هوشیار

 کارول
 اجتماعی خدمات دیدیاه

(CRS )بشردوستانه 

 . کند استفاده جامعه به خدمت برای اشیسترده مناف  از باید کار و کسب

 

1. Dodd  

2. Friedman 

3. Carol 
4. Johnson 

5. Perrini 

6. Cochran 
7. Car 

8. Friemah 
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 کریم قرآن در پذیریمسئولیت جایگاه

 یمتعدد آیات. است انسانی جامعه لهومس یرفته، قرار بح  مورد قرآن در که مسائلی جمله از

 .کنادیم یاداپ یو انجام مطایعات اجتمااع یشناسوجود دارد که اختصاص به جامعه یمدر قرآن کر

احوال و اوضاع آن اقوام  ناتا مؤمن پردازندییذشته م یهاحال اقوام و امّت یانبه ب یاتدسته آ ی 

ددَن اْلُقددَرى » :یرناادو عباارت بگ نناادو ملاال را مطایعااه ک ْللَْنَاددا َمددا َكددْوَلُنم ِمّ
َ
َوَلَقددأ ه

ْفَاااْْلَياِت َلَعلَُُّهْ َيْرِجُعونَ  کاه  شاودیرا شاامل م یاتیآ یگر،دسته د .(27/)احقاف «َوَصرَّ

ْ ِم ُ َّ » :یاااموزدتااا انسااان عباارت ب کنناادیم یناماار بااه یااردش در زماا
َ ْْ ُقددْ  رِيددُ وا ِْل ا

ِبيَ   از یکای بارای پذیریمساووییت(. 11/)انعاام «انُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبه اْْلَُنِذّ

 حقاوقی نظاام ؛ زیارااسات برخاوردار کاریم قارآن در خاصای جایگاه از شناسیجامعه موضوعات

 ود،شیم هاانسان حقّ از صحبت دینی متون درهریاه  مثال، برای .یراستتکلیف و یراحق ،اسالم

 در ماا کاه مساووییتیهماان  دیگر، عبارت به .دارند ما بر دیگر هایانسان که است حقوقی از بح 

 باه امّاا داریم؛ دیگران برعهده حقی نیز ما است، طرفه دو حقوق این چون ایبته .داریم دیگران قبال

 تکلیاف، جنباه باه ،است قائل خود برای اسالم دین که هدایت و تربیت سازندیی، بُعد همان دییل

 اهمیات کاه دارد وجاود فراوانای آیاات مجیاد، قرآن در. کندمی بیشتری توجّه مسووییت و وظیفه

: فرمایاادمی ،مثااال باارای .اساات کاارده بیااان انسااان باارای را شناساایوظیفه و پذیریمسااووییت

ْوُفوا ِباْلَعْهِأ »
َ
 از کاه باشاید وفادار پیمان به(: 34 /اسراء) «ِإنَّ اْلَعْهَأ َكاَن َمْسُئوًل  وَ ه

(: 36/قیامت) «سُدًى یُتْرَکَ أَن الْإِنسَانُ أَیَحْسَبُ»: فرمایدمی دیگری آیه در .شودمی سؤال پیمان

 اهمیتای چناان از پذیریمساووییت. «؟اسات شاده رهاا خاود حاال باه کاه کنادمی یمان انسان آیا

 شاده یااد مساووییت قباول و تعهّاد همان اب ایهی امانت از ،تفاسیر از بسیاری در که است برخوردار

دَااَواِت َو » :فرمایادمی قارآن در خداوند کهچنان. است َمانَده َعدَل السَّ
َ ْْ دَاا ا ْْ ِإنَّدا َعَر

نَسدانُ  لََهدا اْإِ
ْشَفْقَن ِمْاَها و َََحَ

َ
ن ََيِْالَْاَها و َه

َ
َبْيَ ه

َ
َباِل َفأ ْ ِم َو اْْلِ

َ ْْ  ِإنَّدُه َكدانَ  ا
 هااهکو و زماین و هاآسامان بار را[ تکلیاف باار و ایهی] امانت ما :(72/احزاب) «َظلُوًما َجُهدوًل 

 را آن انساان[ یای]و شادند هراسانا  آن از و زدناد بااز سار آن برداشاتن از ،پا  .کردیم عرضه

ُُ »: فرمایادمی دیگاری آیاه در همچناین. باود ناادان ستمگری او به درستی که. برداشت ََيَْسد
َ
ه
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َك رُيًأى ن ُيْْتَ
َ
نَساُن ه  «اسات  مسائولیتبی و رهاا و آزاد کاه پنادارد انساان آیا :اْإِ

 .(1417 ،طباطبایی( )36/قیامت)

 اسالمی اجتماعی مسئولیت مصادیق

 را انساان . همچنایندانادمی اجتمااع بارای و اجتمااع در اجتمااعی، موجودی را انسان قرآن،

 از .دانادمی ساایم انساان هایشااخ  از را مساووالنه رفتار ،دانسته مسوول مسائل از برخی به نسبت

 :توان به موارد زیر اشاره کردمی اجتماعی مسووییت مصادیق جمله

 سرنوشات مساوول تنهاا ناه انساانی هار اساالم، دیادیاه از :منکر از نهی و معروف به امر. 1

 از نهای و معروف به امر طریق از بایستی و هست نیز جامعه مسوول خود حدّ در بلکه است، خویش

 باارز مصاادیق از یکای توانمی را منکر از نهی و معروف به امر یذا. بکوشد جامعه اصالح در منکر

ِرَجدْ  »: فرمایادمی قارآن دانسات. اجتمااع برابر در فرد مسووییت َْ
ُ
دُأ ه مَّ

ُ
دْ َ ه ََ ُكادُمْ 

ُمُروَن ِباْْلَْعُروِف َو 
ْ
 آیه در متعال خداوند(. 110 /عمران آل) «تَْاَهْوَن َعِن اْْلُاَندِر ِللاَّاِس تَأ

دُأ َيْاَهدْوَن »: فرمایدمینیز  یهود سوره 116 وُلدو َبِقيَّ
ُ
َفلَْوَل َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمدن َقدْبِلُنْم ه

 جلاوییری فساد از چرا که کندمی مذمت را پیشین هایامت خداوند ،آیه این در .«َعِن اْلَفَساِد 

 اناد،نبوده منکار از نهی و معروف به امر اهل قبلی اممیوید می که آیه از قسمت این. اندکردهنمی

 (.323 :1397 ،هاشمی) قرار یرفته است تأیید نیز مورد عمران آل سوره 110 آیهدر 

 باه احتارام اجتمااعی، هایمساووییت و وظایف از دیگر یکی :دیگران حقوق به احترام. 2

 بر عالوه دهد، قرار تجاوز مورد را دیگری ناموس و مال و جان کسی ایر یذا .است دیگران حقوق

ََدَ  »  :شاد خواهادهام  مجازات اجتماعی قوانین مطابق ،است مسوول خداوند مقابل در اینکه َمدن َق
دداَس  ََددَ  الاَّ ددا َق َ ََّ

َ
ْ ِم َفَنأ

َ ْْ ْو َفَسدداُد ِْل ا
َ
ُْ ه ْفدد

ْفًسددا ِبَْيددْ ِ نَ
يًعددانَ  هاار» :(32مائااده/) «ََجِ

 هماه یاویی کاه اسات چنان بکشد، زمین در فسادی[ کیفر به] یا قتل قصاص به جز را کسی ک ،

 (.160 :1393 ،زادهحاجی) «است کشته را مردم

 انسانی عدل سیاسی و اجتماعی بُعد اجتماعی عدایت :اجتماعی برخوردهای در عدالت. 3

 افاراد ارادی مناسابات در و جامعاه درون در تاامّ عدایت مجسّم و عینی نمود ،عبارتی به و فردی و

 قاوانین، اجارای و تصاویب یروهای، اجتمااعی، هاایکنش قایاب در آن مصاادیق کاه اسات بشر
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 صارف باه ،دیگار هاینحلاه در اجتمااعی عادایت. یابدمی تجلی غیره و خدمات تویید، معامالت،

 یونایون ابعاد دارای و تریسترده مفهومی به اسالمی معنای در ویی شود؛می حمل توزیعی عدایت

 ثاروت یاا قادرت توزیا  در صرفاً و است قضایی و حقوقی پرورشی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی،

 یانبیا ارسال اهداف از یکی به عنوان اجتماعی، عدایت تحقق از آیات، برخی در. شودنمی خالصه

ْ رَيددلَْاا »: اساات شااده یاااد ایهاای
َ
ََدداَب َو َلَقددْأ ه نَنْلَاددا َمَعددُُهُ اْلِن

َ
َادداِت و َه ُ رُيددلََاا ِباْلَبِيّ

دداُس ِباْلِقْسددِ   يددَناَن ِلَيُقددوَل الاَّ  روشاان دالیاال بااا را خااود رسااوالن مااا» :(25 /حدیااد) «اْْلِ

 تا کردیم نازل( عادالنه قوانین و باطل از حق شناسایی) میزان و( آسمانی) کتاب آنها با و فرستادیم،

 أُمِارْتُ وَ»: ستدانمی عدایت اجرای به مأمور را خود( ص)اکرم پیامبر .«کنندقیام  عدایت به مردم

 عادایت اجارای را حکومات پاذیرش فلسافه نیاز( ع)امیار حضارت(. 15 /شوری) «بَیْنَکُمُ لِأَعْدِلَ

 .(1417 ،طباطبایی) داندمی

 کاه اسات ایان اجتماعی هایمسووییت از دیگر یکی :گرسنگی و فقر برابر در مسئولیت .4

َهدا »: فرمایادمی کاریم قارآن. کنناد کما  یکدیگر به و باشند باخبر یکدیگر حال از افراد، يه
َ
َيدا ه

ددَن  َرْجَاددا َلُنددم ِمّ َْ
َ
ددا ه َّ َِ َبدداِت َمددا َكَسددْبُمْ و َ نِفُقددوا ِمددن َتِيّ

َ
الَّددِذيَن ََمُاددوا ه

ْ ِم 
َ ْْ َِ ِمْاددُه تُاِفُقددو ا َِبيدد َْ ُاددوا ا ن تُْْيِاُ ددوا َو َل تََياَّ

َ
ِذيددِه ِإلَّ ه َِ َن َو َلْسددُم ِبآ

يدأ   ِفيِه  ٌّ ََحِ دَه َغِنِ
نَّ اللَّ

َ
 بهترین از کنید انفاق ،ایمان اهل ای» :(267 /بقره) «َواْعلَُاوا ه

 و نکنید معین انفاق برای را بدها و رویانیم،می زمین از شما برای آنچه از و آوریدمی دست به آنچه

 فقار علال ماورد در( ع)علای حضارت .«اسات صافاتستوده خاود ذات به و نیازبی خدا که بدانید

 فقیاری پا  .است داده قرار دارانسرمایه اموال در را فقرا روزی سبحان خدای ،همانا»: فرمایندمی

 خواهاد یرسانگان یرسانگی دربااره آناان از خداوناد و توانگران کامیابی به جز ماند،نمی یرسنه

 .(328 حکمت ،ایبالغه نهج) «پرسید

. اسات شاده تأکیاد عهاد باه وفاایاز قرآن بار  متعددی آیات در :پیمان و عهد به وفای .5

 کساانی آناان» :(177/بقاره) «َو اْْلُوُفوَن ِبَعْهدِأِلْم ِإَذا َعاَلدُأوا»: فرمایدمی خداوند

َيدا » :خاوانیممی قارآن در همچنین .«کنندمی وفا ،بندندمی عهد که هنگامی خود، عهد به که هستند
ْوُفوا ِباْلُعُقوِد 

َ
يهَها الَِّذيَن ََمُاوا ه

َ
 و قراردادهاا باه! آورندیان ایمان ای» :(1 /مائده) «ه
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ْوُفدوا ِباْلَعْهدِأ ِإنَّ »: ساورة مبارکاة اساراء نیاز آماده اسات در .«کنیاد وفا خود عهدهای
َ
َو ه

 عهاد، از( قیامات روز در) کاه کنیاد، وفاا خاود عهد به و» :(34 /اسراء) «اْلَعْهَأ َكاَن َمْسُئوًل 

 (.1415 طبرسی،) «شودمی سؤال

 مساووییت مصاادیق از طبیعت برابر در مسووییت ایفای :طبیعت برابر در انسان مسئولیت. 6

 و جاام  نگاهی با اقتصادی، مسائل از ایپاره بیان در کریم قرآن. شودمی محسوب انسان اجتماعی

ْ ِم »: فرمایدمی و داردمی باز زمین در فساد هریونه از را انسان فراییر،
َ ْْ و ََلتُْفِسُأوا ِْل ا

 ،زادهحااجی)« کنیادن فسااد ،آن اصاالح از پ  زمین، در» :(56 و 85 /اعراف) «َبْعَأ ِإْصََلِكَها

1393: 161.) 

 یرفتاه شاکل غربی جامعه نیازهای با متناسب انسان یاجتماع تیمسووی ،غرب اندیشه بستر در

 پاژوهشدر  .اسات شاده کمای استقبال اسالمی، مدیریت اندیشمندان بین در موضوع ایناز . است

 و شاده پرداختاه اساالمی اندیشاه در اجتمااعی مساووییت مفهاوم وجاودی تبیاین باه بیشتر ،حاضر

 .است یرفته شده نظردر  نیز آن کاربردی یهاهجنب

 
 

 پژوهش یمفهوم مدل .1 نمودار
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 نظام در دینی زندیی سب  یذاریمشیخط اینکه از است عبارت پژوهش این اصلی فرضیه

نیاز  پاژوهش ایان فرعای فرضایات .چیسات اساالمی اجتمااعی مساووییت رعایت بر مبتنی سالمت

 :از اندعبارت

 ساالمت نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت رعایت بر مبتنی یذاریمشیخط یعلّ شرایط .1

 .دارد معناداری رابطه سالمت نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت انجام با

 آن راهبردهاای باا ،سالمت نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت یذاریمشیخط هایبستر .2

 .دارد معنادار ایرابطه

 باا ساالمت نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت رعایت بر مبتنی یذاریمشیخط بسترهای .3

 .دارد معناداری رابطه سالمت نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت انجام

 ،ساالمت نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت رعایت بر مبتنی یذاریمشیخط راهبردهای .4

 .دارد معناداری رابطه آن پیامدهای با

 نظاام در اساالمی اجتمااعی مساووییت رعایت بر مبتنی یذاریمشیخط یرمداخله شرایط .5

 .دارد معناداری رابطه آن راهبردهای با ،سالمت

 نظاام در اساالمی اجتمااعی مساووییت رعایت بر مبتنی یذاریمشیخط یرمداخله شرایط .6

 .دارد معناداری رابطه سالمت نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت انجام با ،سالمت

 بار مبتنی یذاریمشیخط راهبردهای با سالمت نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت انجام .7

 .دارد معناداری رابطه سالمت نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت رعایت

 

 پژوهش روش
 روش با پژوهش ی  هاهداد یردآوری یحا  به و است کاربردی ،هدف از نظر پژوهش این

 پاژوهش روش. اسات شاده اجارا آمیختاه پژوهش ی  صورت به و است پیمایشی و غیرآزمایشی

 آمیختاه، پاژوهش هاایروش باردن کاار باه زیرا ؛است کیفی و کمی هایروش از ترکیبی آمیخته

 رویکارد از جساتن بهاره باا یذا. آوردمی فراهم رفتاری و اجتماعی هایپدیده از تریروشن در 

 دنباال باه پاژوهش ایان کاه آنجاایی از. است یرفته انجام اصلی مرحله دو در تحقیق این ترکیبی،

 رعایات بار مبتنای سالمت نظام در دینی زندیی سب  یذاریمشیخط برای مدیی ارائه و طراحی
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 ،موضاوع ادبیاات مطایعاه باا اکتشاافی رویکرد با ،اول مرحله در است، اسالمی اجتماعی مسووییت

 باا مارتبط عوامال نظران،صااحب باا ساختاریافته مصاحبه و شدهانجام هایپژوهش و مقاالت شامل

 هاهمقویا و استخراج باز کدهای ی بامفاهیم صورت به سالمت، نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت

 ماوردی، غیراحتمایی ییرینمونه روش اساس بر آمدهدسته ب عوامل فهرست سس . دش شناسایی

 متخصا  و علمای تأهیا اعضاای مادیران، شاامل( تصامیم تایم) خبریاان از نفار 30 مشورت با

 و دکتارا تحصایلی مدر  و مرتبط کار سابقه سال بیست کم،دست دارای کها  پزشکی یهاهرشت

، (5 جادول) شاد نهاایی ا اندبوده بهشتی شهید و( عج)اهلل بقیه پزشکی علوم یهاهدانشگا در فعال

 کاه اکتشاافی رویکارد باا حاصاله نظاری اشباع با و( 1 شماره نمودار) شد انجام اوییه مدل طراحی

 ابازار پایاایی اعتباار اسات، نظاری ییرینمونه این در شدهآوریجم  یهاهداد کفایت دهندهنشان

 پایاایی پرسشنامه، طریق از تصمیم تیم دهندهتشکیل خبریان نظر با ،دوم مرحله در. شد ییدأت کیفی

 مادل ارزیابی به نسبت مدل وایرای و( 6 جدول) یراهم روایی و ورت  شاخ  اساس بر مرکب

 ساازیمدل طریاق از یکمّا صاورت باه مدل مختلف ابعاد و اجزا بین ارتباط نحوه و شدهاستخراج

 افاازارنرم بااا (4 و 3 ،2 شااماره نمااودار) جزئاای مربعااات حااداقل رویکاارد بااا ساااختاری معااادالت

Smart PLS  ریرسایون معاادالت از ایمجموعه توسط بررسی مورد نمونه و شد بررسیمحاسبه و 

 شد. تعریف پژوهش نهایی مدل قایب در

 

 پژوهش هایداده تحلیل و بحث
 کیفی دادهای تحلیل و تجزیه اول: بخش

 و هادف ماورد در نظاری، ادبیاات مارور با بنیاد،داده نظریه فرایند شروع در ،پژوهش این در

 و دشا انجاام الزم مطایعات عمومی، مشیخط تحلیل و تجزیه رشته و پژوهش حوزهنیز  و االتؤس

 مفااهیم و هانظریاه باا احصاشاده مادل ،نهایات در. یرفات قارار مداقه مورد قبلی نویسندیان آثار

 ایان در عملای طاور باه بنیاادداده نظریاه پارچاهی  چاارچوب .دشا تکمیل و داده انطباق موجود

 کدیاذاری باه کاه هااهداد تحلیال و تجزیاه ینادافر اساس بر ،عبارتی به .است شده انجام پژوهش

 بارای. یردیاد کشاف هااهداد در آن خصوصیات و ابعاد و شد داده تشخی  مفاهیم است، مرسوم
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 کدیاذاری و 2محاوری کدیذاری 1،باز کدیذاری) کدیذاری مرحله سه نظریه، تشریح و تنظیم

 ارائه کها  تحقیق فرضیه بررسی در ذیل شرح به پژوهش کیفی فرایند مدل و رفت کار به (3انتخابی

 شاد. احصاا ا است دینی زندیی سب  ی  برای سالمت نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت مدل

 شارح به خبریان نظر و تحقیق ادبیات اساس بر و عوامل فهرست قایب در پژوهش کیفی یهاهیافت

 .است دهش احصا 5 جدول

 

 پژوهش کیفی هایداده .5 جدول

 ابعاد

 پژوهش
 اهمیت میزان مقوله

 علّی عوامل

 اقتصادی مناف  کسب

  درآمد افزایش و اعتباربخشی درجه کسب

 درمانی مراکز مدیران و مایکان مناف  حفظ

 کارایی افزایش و سازمان اداره هایهزینه کاهش

 قانونی مقتضیات

 اعتباربخشی هایسنجه رعایت به ایتزام

 و بهداشاااات وزارت توسااااط درآمااااد کاااااهش

 رعایاات عاادم صااورت در یااربیمااه هایسااازمان

  اجتماعی مسووییت

 مساووالن هایخواساته و انتظارات کردن برآورده

 اجتماعی مسووییت رعایت بر مبنی کالن سطح در

 دینی هایآموزه

 منکر از نهی و معروف به امر

 (ایناس حق) دیگران حقوق رعایت و احترام

 سالمت خدمات به دسترسی در اجتماعی عدایت

 مسووالن و مدیران شناسیحق مدیریتی شخصیت

 

1. Open Coding 
2. Axial Coding 

3. Selective Coding 
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 ابعاد

 پژوهش
 اهمیت میزان مقوله

 مسووالن و مدیران عهد به وفای

 مساتحبات و( روزه و زکات نماز،) واجبات انجام

  دینی

 اصلی مقویه
 مسووییت انجام به میل

 اسالمی اجتماعی

 توساط اسالمی نگاه با اجتماعی مسووییت یفتمان

  هارسانه در سالمت نظام مسووالن

 و هااحمایات در پزشاکان و مادیران فعال حضور

 و خیریااه هایبرنامااه نظیاار اجتماااعی هااایفعاییاات

 ایمنفعهعام

 سالمت ارتقای جلسات در مدیران فعال حضور

 جلساات و ملای هاایهماایش در مادیران حضور

 و بهداشات هایبرناماه ایحرفاه ا علمی ایمنطقه

 سالمت

 خرد محیط

 تعایی و تربیت نظام

 مسااووییت بااا کارکنااان و ماادیران کااردن آشاانا

 اسالم هایآموزه و قرآن نگاه از اجتماعی

 هاایموفقیت و و اجتمااعی هاایهادف ینجاندن

 سالمت و درمانی مراکز عایی اهداف در عمومی

 و سااالمت مراکااز عملکاارد وابسااتگی آمااوزش

 و پزشااکان ماادیران، باارای جامعااه بااه درمااانی

 کارکنان

 دویتی مقررات

 کنتارل بارای غیرمستقیم و مستقیم مقررات اجرای

  درمانی مراکز هایفعاییت

 مساووییت نظاام استقرار برای نظارتی سیستم ایجاد
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 ابعاد

 پژوهش
 اهمیت میزان مقوله

 سالمت و درمانی مراکز در اسالمی اجتماعی

 اساتقرار اساتمرار و کیفیات چگاونگی بار نظارت

 درمانی مراکز در اسالمی اجتماعی مسووییت نظام

 فنی و تخصصی عوامل

 منطباق اجتماعی پزشکی تخص  تعمیق و توسعه

 قرآنی و اسالمی تعاییم با

 و پزشکی هایتخص  به ارزان و آسان دسترسی

 جامعه عموم برای درمان روزبه تجهیزات

 منطباق اجتماعی پزشکی تخص  تعمیق و توسعه

 قرآنی و اسالمی تعاییم با

 کالن عوامل

 دینی و مذهبی عوامل

 جامعه در

 اخالقاای درمااان باارای اسااالمی اخااالق تاارویج

  اجتماعی معضالت

 برابر در درمانی مراکز و سالمت نظام بودن مسوول

 بضاعتبی و توانکم اقشار و محرومان و فقر

  جامعه در خیرخواهی و نیکوکاری فرهن، ترویج

 ایرسانه ظرفیت

و  رادیااو در آموزشاای هایبرنامااه و متااون تاادوین

 مساااووییت تااارویج بااارای روزناماااه و تلویزیاااون

 اسالمی اجتماعی

 در فعاال درماانی مراکاز و معرفای افاراد و تجلیل

 اسالمی اجتماعی مسووییت ترویج و رعایت

 و ترویج برای اجتماعی هایشبکه از مؤثر استفاده

 سالمت حوزه در اسالمی اجتماعی مسووییت تبیین

 اجتماعی مسووییت اجرای در اقتصادی رکود تأثیر سیاسی و اقتصادی عوامل
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 ابعاد

 پژوهش
 اهمیت میزان مقوله

 اجتماعی مسووییت اجرای در بیکاری و تورم تأثیر

 اجتمااعی مساووییت که کشور سیاسی مسائل تأثیر

 شود.متأثر می آن از سالمت نظام اسالمی

  و فرهنگی عوامل

 اجتماعی

 کارکنان اعتقادی و دینی باورهای و هاارزش تأثیر

 اجتماااعی مسااووییت اجاارای در سااالمت نظااام

 اسالمی

 و آموزشی هایسازمان از جامعه هایآموخته تأثیر

 اجتماااعی مسااووییت اجاارای در ماادنی نهادهااای

 اسالمی

 در ساالمت نظاام کارکناان ایحرفاه اخاالق تأثیر

 اسالمی اجتماعی مسووییت اجرای

 ایمللبین نظام

 و جهااانی بهداشاات سااازمان هایسیاساات تااأثیر

 مسااووییت اجاارای در ایمللاایبین هااایکنفران 

  اسالمی اجتماعی

 در کشااورها یمرکاای و تجاااری مقااررات تااأثیر

اساالمی  اجتمااعی مساووییت هایهزیناه پرداخت

 (امکانات تأمین)

 دیسلماتیاا  روابااط و مناساابات هااا،تحریم تااأثیر

 اسالمی اجتماعی مسووییت اجرای در ایمللیبین

 مذهبی امور انجام اراهبرده

 بارای مذهبی هایمناسبت و مراسم بریزاری تأثیر

 اجتماااعی مسااووییت اجاارای بااه منظااور کارکنااان

 اسالمی

 احکام و قرآنی آموزشی هایبرنامه بریزاری تأثیر
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 ابعاد

 پژوهش
 اهمیت میزان مقوله

 اسالمی اجتماعی مسووییت اجرای برای اسالمی

 بارای ساازمانی اسالمی اخالق منشور ترویج تأثیر

 اسالمی اجتماعی مسووییت اجرای در کارکنان

 فرهنگی امور انجام

 فرهنگی ا دینای مراسمات در فعال مشارکت تأثیر

 اسالمی اجتماعی مسووییت اجرای در

 اساالمی زندیی سب  سازیفرهن، ترویج تأثیر

  تبلیلاتی و ایرسانه مستندهای با زندیی به امید و

 اجتماااعی هایبرنامااه اجاارای در مشااارکت تااأثیر

  دینی رویکرد با زیست محیط حفاظت و سالمت

 اجتماعی امور انجام

 ایجااد باا درمانی مراکز در خیریه امور انجام تأثیر

 مساااووییت اجااارای در ماااددجویی هایصاااندوق

  اجتماعی

 مراکاز توساعه در وقاف حسانه سنت ترویج تأثیر

 اسالمی اجتماعی مسووییت اجرای در درمانی

 پزشکان جهادی اردوهای بریزاری و دعوت تأثیر

 اجتماااعی مسااووییت اجاارای در محرومااان باارای

 اسالمی

 هایمشیخط تدوین

 آموزشی ملزوم

 اساالمی اجتماعی مسووییت آموزشی متون تدوین

  دانشگاه آموزشی هایبرنامه در آن دادن قرار و

 اساااااالمی آموزشاااای هایبرناماااااه ینجاناااادن

 هایسانجه باا آن ارتباط و کارکنان توانمندسازی

  مراکز اعتباربخشی

 تدوین و ایمنطقه آموزشی هایهمایش بریزاری
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 ابعاد

 پژوهش
 اهمیت میزان مقوله

  اسالمی اجتماعی مسووییت اجرای هایجایزه

 هایمشیخط اجرای

 ملزوم

 بارای دویت طرف از تشویقی هایسیاست اجرای

 اسالمی اجتماعی مسووییت اجرای

 بارای دویات طارف از تنبیهی هایسیاست اجرای

 اسالمی اجتماعی مسووییت اجرای

 باا درماانی مراکاز اعتباربخشی درجه دادن ارتباط

 اسالمی اجتماعی مسووییت اجرای

 پیامدها

 اعتباری پایداری

 درمانی مراکز برای اعتباری و مایی تسهیالت اخذ

 اسالمی اجتماعی مسووییت اجرای منظور به

 تااأمین و ماییاااتی هایباادهی در تخفیفااات اخااذ

 اجتماااعی مسااووییت اجاارای منظااور بااه اجتماااعی

 اسالمی

 اجارای منظاور باه ایمللیبین و ملی اعتبار افزایش

 درمانی مراکز در اسالمی اجتماعی مسووییت

 سازمانی پایداری

 درمانی مراکز شهرت و برند تصویر افزایش

 مراجعان به شدهارائه خدمات بهتر کیفیت

 درمانی مراکز به مردم و مراجعان وفاداری افزایش

 انسانی بهزیستی
 مردم جسمانی و روانی معنوی، سالمت افزایش

 درمانی مراکز کارکنان و مردم پرورش و آموزش
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 ابعاد

 پژوهش
 اهمیت میزان مقوله

 ساالمت خادمات باه همگاان دسترسی در عدایت

 (سالمت مناب  توزیعی عدایت)

 در سالمت توانمندسازی

 جامعه

 هاایآموزه بار مبتنای زنادیی سب  و رفتار تلییر

 اسالم دین اخالقی و اعتقادی

 دینی تعهد ترویج بر مبتنی اجتماعی اعتماد ایجاد

 مراقبات باه فاردی مراقبات از ماردم نگارش تلییر

 (دیرخواهی به خودخواهی از)جمعی 
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 کمی هایداده تحلیل و تجزیه دوم: بخش

 

 پژوهش توصیفی هایداده .6 جدول

 درصد تعداد دسته معیار ردیف

1 
 جنسیت

 27 8 زن

 73 22 مرد 2

3 

مقط  آخرین 

 تحصیلی

 0 0 دیسلم

 7 2 ییسان  4

 30 9 فوق ییسان  5

 63 19 دکتری و باالتر 6

7 

 رده سنی

 0 0 سال 25کمتر از 

 0 0 25-30سال  8

 53 16 31-45سال  9

 47 14 سال 45بیش از  10

 

 معناادار رابطاه بررسای باه کاه اول اصالی فرضایه شامل ،پژوهش فرضیات آزمون به ابتدا در

 مساووییت انجام با سالمت نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت رعایت یذاریمشیخط علی شرایط

 مساووییت رعایات یذاریمشایخط فرایناد معناادار رابطاه دوم فرضیه و سالمت نظام در اجتماعی

 بررسای شاامل چهارم و سوم فرضیه و آن، راهبردهای اجرای با  سالمت نظام در اسالمی اجتماعی

 در اساالمی اجتمااعی مسووییت رعایت یذاریمشیخط یر مداخله شرایط و بسترها معنادار رابطه

 رعایات راهبردهاای معناادار رابطاه بررسی که پنجم اصلی فرضیه و آن راهبردهای با سالمت نظام

 اساس بر اسالمی، یعاجتما مسووییت انجام پیامدهای با سالمت نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت

. یرفت قرار ییدأت مورد کیفی، مرحله در شدهتدوین فرضیات اکثر و شد پرداخته همبستگی آزمون
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 راهبردهاای باا یرمداخلاه  متلیرهاای از تعادادی بین رابطه عدم ،تأیید نشد که فرضیاتی معدود از

 وضاعیت ها،مشایخط باا اجتمااعی و فرهنگای عوامال نظیار ؛بود چهارم اصلی فرضیه در پژوهش

 باه توجاه باا کمای، تحلیال در دوم یاام در .هامشیخط و مذهبی امور انجام با سیاسی و اقتصادی

 باه نداشات، وجاود تحقیاق جامعاه توزیا  باودن نرماال بارای فرضی پیش اینکه و کم نمونه حجم

 در شدهانجام اقدامات. شد پرداخته جزئی مربعات حداقل رویکرد با ساختاری معادالت سازیمدل

 :از نداعبارت مرحله این

 

  گیریاندازه ابزارهای پایایی آزمون .1

 مرکاب پایایی محاسبه به نسبت ،پذیرمشاهده متلیرهای عاملی بارهای مقادیر نتایج براساسایف( 

 اقادام ،داشاتند 4/0 از کمتار عااملی بار که ییهاهیوی حذف و انعکاسیییری اندازه مدل

 ضااعیف یهاهیویاا از بعااد پذیرمشاااهده متلیرهااای عاااملی بارهااای مقااادیر جاادول و شااد

 .یردید استخراج

 ساطح در آماره حداقل باالی که مقادیری احصای منظور به: عاملی بارهای معناداری آزمونب( 

 ساطح در) شاد انجاام آزماون این مدل، فرضیات و هاهرابط ییدأت برای و باشد اطمینان مورد

 ،t 1.64 آمااره حاداقل با ترتیب به مقدار این درصد 99 و درصد 95 درصد، 90 معناداری

 96/1 از بایش متلیرهاا هماه برای t آماره مقادیر کهییآنجا از و( شد مقایسه 2.58 و 1.96

 متلیار باا پذیرمشااهده متلیرهاای ارتبااط معنااداری اطمینان، درصد 95 سطح در پ  است،

 .دش ییدأت خود مکنون

 هاهیویا عااملی بارهاای از محاسابه هنگاام: ورتا  شااخ  اساس بر مرکب پایایی محاسبه ج(

 و بهتار کرونباا  آیفاای باه نسبت  را مرکب پایایی مقادیر . به همین دییل،است شده استفاده

 . دهدمی نشان بیشتر

 

 گیریاندازه ابزار . روایی2

 متلیرهاای توساط پنهاان متلیرهاای تبیاین میازان سانجش منظاور به: یراهم روایی ایف( محاسبه

 .شد انجام ذیل جدول مطابقیرا هم روایی محاسبه ،پذیرمشاهده



 اسالمی اجتماعی مسئولیت رعایت بر مبتنی سالمت نظام در دینی زندگی سبک گذاریمشیخط

187 

 شدهاستخراج واریانس میانگین .7 جدول

 (AVE)  (AVE)  (AVE) 

 776/0 مقررات دویتی 746/0 شخصیت مدیریت 922/0 های دینیآموزه

مشی اجرای خط

 الزم
 889/0 ایمللنظام بین 576/0 شرایط علّی 685/0

 652/0 نظام تربیت و تعایی 54/0 یرشرایط مداخله 659/0 اجتماعیانجام امور 

 708/0 وضعیت سیاسی و اقتصادی 861/0 ایظرفیت رسانه 56/0 انجام امور فرهنگی

 825/0 پایداری اعتباری 711/0 عوامل تخصصی و فنی 524/0 انجام امور مذهبی

 605/0 پایداری سازمانی 711/0 عوامل تخصصی و فنی 59/0 بستر

 623/0 بهزیستی انسانی
عوامل فرهنگی و 

 اجتماعی
 506/0 پیامدها 862/0

مشی تدوین خط

 آموزشی
 396/0 کسب مناف  اقتصادی 584/0 عوامل مذهبی و دینی 64/0

توانمندسازی 

 سالمت
   654/0 مسووییت اجتماعی 768/0

   51/0 مقتضیات قانونی 56/0 راهبردها

 

 افتاراق میازان درییری انادازه مادل تواناایی سنجش منظور به: وایرا یا تشخیصی روایی ب(

 دو از مادل، در موجاود پذیرمشااهده متلیرهای سایر با مدل پنهان متلیر هایپذیرمشاهده

 بارای) الرکار فورنال آزماون و( افتراقای روایای شناساایی منظاور به) مقطعی بار آزمون

 متلیرهاای بین در پنهانی متلیرهای سایر با مقایسه در پنهان متلیرهای پراکندیی شناسایی

 ییادأت پژوهش مدل وایرای رواییبدین ترتیب،  و استفاده( مدل در موجود پذیرمشاهده

 .دش
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 ساختاری هایمدل آزمون .3

 ذیال شارح باه سااختاری هایمادل آزماون اصالی معیاار پنج از آزموندادن  انجام منظور به

 :دش استفاده

 ضاریب ایان از چندیاناه خطایهم شادتِ ارزیاابی رایبا(: VIF)واریاان  تورم عاملایف( 

 از برآوردشده ضرایب به مربوط تلییرات از مقدار چه شود مشخ  تا دشومی استفاده

 بعاد. باشد پنج باالی باید VIFشاخ  مطلوب عدد. است یافته افزایش خطی،هم بابت

 اسات شاده احصا ذیل، شکل به مسیر ضرایب نمودار شاخ ، این مطلوب احصای از

 و دهادمی نشاان را وابستهمتلیر  رد مستقل متلیرهای یذاریتأثیر میزان نمودار این که

 .است «-1و 1» بازه در ریرسیون معادالت در R ضریب معادل

 

 
 

 ریمس بیضرا .2 نمودار
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 :دهدمی نشان را مسیر ضریب مقادیر که فوق نمودار نتایج اساس بر

 ایان. اسات مثبت و 0.073 با برابر اجتماعی مسووییت بر علّی شرایط مسیر ضریب مقدارا 

 .دارد متلیر دو این بین مستقیم همبستگی وجود از نشان مقدار

 ایان. اسات مثبات مقاداری که است 0.209 با برابر راهبردها بر بستر مسیر ضریب مقدارا 

 .دارد متلیر دو این بین مستقیم همبستگی وجود از نشان مقدار

 مقادار ایان. اسات مثبات و 0.089 با برابر اجتماعی مسووییت بر بستر مسیر ضریب مقدارا 

 .دارد متلیر دو این بین مستقیم همبستگی وجود از نشان

 ایان. است مثبت مقداری که است 0.618 با برابر پیامدها بر راهبردها مسیر ضریب مقدارا 

 .دارد متلیر دو این بین مستقیم همبستگی وجود از نشان مقدار

 مقدار این. است مثبت و 0.526 با برابر راهبردها بر یرمداخله شرایط مسیر ضریب مقدارا 

 .دارد متلیر دو این بین مستقیم همبستگی وجود از نشان

 مقاداری که باشدمی 0.869 با برابر اجتماعی مسووییت بر یرمداخله مسیر ضریب مقدارا 

 .دارد متلیر دو این بین مستقیم همبستگی وجود از نشان مقدار این. است مثبت

 مقاداری کاه باشادمی 0.282 با برابر راهبردها بر اجتماعی مسووییت مسیر ضریب مقدارا 

 .دارد متلیر دو این بین مستقیم همبستگی وجود از نشان مقدار این. است مثبت

 ایبته. دهدمی نشان را مستقل متلیر توسط وابسته متلیر واریان  تبیین میزان: تعیین ضریب ب(

 نموناه حجام و مساتقل متلیرهاای باه دادن اهمیات منظور به شدهتعدیل تعیین ضریب از

 .است شده استفاده

 تعیین ضرایب .8 جدول

 ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین 

 878/0 88/0 راهبردها

 771/0 775/0 مسووییت اجتماعی

  379/0 382/0 پیامدها
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 بار یرمداخلاه لعوام اثر ، 618/0 عدد پیامد بر راهبرد اثر برای ،اساس این بر: اثر اندازهج( 

 دهشا احصااء 934/0، عادد اصلی مقویه بر یرمداخله عوامل اثر و 502/0 عدد راهبرد

 . دش ارزیابی ضعیف ،روابط سایر .است قوی یروابط دهندهنشان کهاست 

 متلیار نشاانگرهای توانادمی مادل معیار، این با(: افزونگی اشترا ) مدل بینیپیش قدرت د(

 مادل مناساب کیفیات دهندهنشاان معیاار این .دکن بینیپیش را انعکاسی درونزای مکنون

 باینپیش متلیرهاای توساط اصالی مقویاه بینیپیش قدرت ،اساس این بر. است ساختاری

 بینایپیش قادرت . همچنایندشاومی بارآورد قاوی ارزیاابی ی  که است 469/0 برابر

 178/0 عدد پیامدها بینیپیش قدرت و ،متوسط باالی یعدد که 292/0 عدد راهبردها

 کااه اسات مثبات ،آزمااون ایان از آمدهدساته باا مقاادیر. ودشایم ارزیااابی متوساط کاه

 بارای(. 2009 ،1همکااران و هنسالر) اسات سااختاری مادل مناساب کیفیت دهندهنشان

 0.35 و 0.15 ،0.02 مقادار سه درونزا، پنهان متلیرهای مورد در مدل بینیپیش قدرت

 و هنسالر) اندشده معرفی شاخ  این برای قوی و متوسط ضعیف، مقادیر برای ترتیب به

 اجتمااعی مساووییت بینایپیش قادرت ،آمدهدسته ب نتایج اساس بر(. 2009 همکاران،

 قادرت همچناین. شاد ارزیاابی قاوی که است 0.469 با برابر بینپیش متلیرهای توسط

 بینایپیش قادرت و ،متوساط حاد از بااالتر کاهاست  0.292 با برابر راهبردها بینیپیش

 نیاز ذیال نمودار و جدول در نتایج این. شد ارزیابی متوسط یعنی 0.178 با برابر پیامدها

 .است شده ارائه یرافیکی صورتهب

 متلیرهاای توساط اجتمااعی مساووییت بینایپیش قادرت ،آمدهدساته با نتایج اساس بر

 راهبردهاا بینایپیش قادرت همچنین. شد ارزیابی قوی که است 0.469 با برابر بینپیش

 یعنای 0.178 باا برابار پیامادها بینایپیش قادرت و متوسط حد از باالتر 0.292 با برابر

 .شد ارزیابی متوسط

 در که است، شده استفاده مدل مسیر ضرایب معناداری برای(: بتا) مسیر ضرایب معناداری ها(

 مقایساه 58/2 عادد باا t آمااره حاداقل با آمدهدسته ب مقدار درصد، 99 اطمینان سطح

 معنااداری. اسات شاده ییادأت رواباط تماام اطمیناان، درصاد 99 سطح در که است شده

  .است ذیل نمودار مطابق مسیر ضرایب

 

1. Henseler et al. 
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 افزونگی اشتراک .3 نمودار

 

 
 متغیرها مسیر ضرایب معناداری .4 نمودار
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 مادل متلیرهاای باین رواباط معنااداری بررسی به ،نمودار این از آمدهدسته ب نتایج اساس بر

 .است شده پرداخته ذیل جدولبا  مطابق

 

 متغیرها روابط معناداری .9 جدول

 
 

 به پاسخ در و مذکور جدول و مسیر ضرایب ریامعناد نمودار از آمدهدسته ب نتایج اساس بر

 :دش مشخ  پژوهش اصلی الؤس

 در کاه اسات 1.969 باا برابار اجتماعی مسووییت با علّی شرایط ارتباط برای t آماره مقدارا 

 فرضایه ،اسااس ایان بار(. P-Value ≤ 0.05) شد یزارش معنادار درصد 95 اطمینان سطح

 .شد داده پاسخ پژوهش فرعی اول الؤس به و تأیید مقابل فر  و رد پژوهش صفر

 99 اطمیناان ساطح در کاه است 3.874 با برابر راهبردها با بستر ارتباط برای t آماره ا مقدار

 و رد پاژوهش صافر فرضایه اساس، این بر(. P-Value ≤ 0.01) شد یزارش معنادار درصد

 .شد داده پاسخ پژوهش فرعی دوم سؤال به و تأیید مقابل فر 

 ساطح در کاهاسات  2.168 باا برابار اجتمااعی مسووییت با بستر ارتباط برای t آماره ا مقدار

 صافر فرضایه اسااس، ایان بار (.P-Value ≤ 0.05) شد یزارش معنادار درصد 95 اطمینان

 .شد داده پاسخ پژوهش فرعی سوم سؤال به و تأیید مقابل فر  و رد پژوهش

 99 اطمینان سطح در کهاست  8.420 با برابر پیامدها با راهبردها ارتباط برای t آماره ا مقدار

 و رد پاژوهش صافر فرضایه اساس، این بر(. P-Value ≤ 0.01) شد یزارش معنادار درصد

 .شد داده پاسخ پژوهش فرعی چهارم سؤال به و تأیید مقابل فر 

P Valuesآماره tانحراف استانداردضرایب مسیر

0.2090.0543.8740بستر -< راهبردها

0.0890.0922.1680.033بستر -< مسووییت اجتماعی

0.6180.0738.420راهبردها -< پیامدها

0.0730.0871.9690.042شرایط علّی -< مسووییت اجتماعی

0.5260.134.0530شرایط مداخله یر -< راهبردها

0.8690.1167.4780شرایط مداخله یر -< مسووییت اجتماعی

0.2820.1072.630.009مسووییت اجتماعی -< راهبردها
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 ساطح در کاه است 4.053 با برابر راهبردها اب یرمداخله شرایط ارتباط برای t آماره مقدارا 

 صافر فرضایه ،اسااس ایان بار .(P-Value ≤ 0.01) شد یزارش معنادار درصد 99 اطمینان

 .شد داده پاسخ پژوهش فرعی پنجم الؤس به و تأیید مقابل فر  و رد پژوهش

 در کاه اسات 7.478 باا برابار اجتمااعی مساووییت با یرمداخله ارتباط برای t آماره مقدارا 

 فرضایه ،اسااس ایان بار(. P-Value ≤ 0.01) شد یزارش معنادار درصد 99 اطمینان سطح

 .شد داده پاسخ پژوهش فرعی ششم الؤس به و تأیید مقابل فر  و رد پژوهش صفر

 سطح در که است 2.630 با برابر راهبردها با اجتماعی مسووییت ارتباط برای t آماره مقدارا 

 صافر فرضایه ،اسااس ایان بار(. P-Value ≤ 0.01) شد یزارش معنادار درصد 99 اطمینان

 .شد داده پاسخ پژوهش فرعی هفتم الؤس به و تأیید مقابل فر  و رد پژوهش

 

 مدل کلی برازش .4

 شده استفاده GOF نام به شاخصی از محور کواریان  رویکرد شبیه ،مدل کلی سنجش برای

 کیفیات همچناین اسات. یرفتاه نظر در یکجا صورت به راییری اندازه و ساختاری مدل دو هر که

 اشتراکی مقادیر میانگین و تعیین ضریب شاخ ، محاسبه برای ایبته ؛یرفت قرار آزمون مورد آنها

 بودن قوی از حاکی ،622/0 عدد آمده،دسته ب مقدار به توجه با که دش محاسبه دستی صورت به

 .است مدل ییدأت و شاخ 

 محاسابه دساتی صاورته با اشاتراکی مقاادیر میاانگین و R2 میانگین صورته ب شاخ  این

 .شودمی

 
 

 آنجاا از. اسات تعیین ضریب و اشتراکی مقادیر متوسط مقدار دو ضرب مجذور شاخ  این

 و باوده یا  و صافر باین شااخ  ایان حادود اسات، وابسته مذکور شاخ  دو به مقدار این که

 ،ضاعیف مقاادیر بارای ترتیاب به را 0.36 و 0.25 ،0.01 مقدار سه( 2009) همکاران و وتزی 

 .است شده ارائه ذیل جدول قایب در مدل برازش نتیجه. دندکر معرفی GOF برای قوی و متوسط
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 کلی مدل برازش نتایج .10 جدول

 ضریب تعیین 
V  ضریب

 تعیین
 مقادیر اشتراکی

V  مقادیر

 اشتراکی
GOF 

 --- بستر

824/0 

59/0 

756/0 62/0 

 56/0 88/0 راهبردها

 576/0 --- شرایط علّی

 54/0 --- یرشرایط مداخله

 654/0 775/0 مسووییت اجتماعی

 506/0 382/0 پیامدها

 

 پیشنهادات و گیرینتیجه
 حاداقل رویکارد باا سااختاری معاادالت سازیمدل روش کاربرد از مستخرج نتایج اساس بر

 فریادمن، نگااه اساس بر که) اقتصادی مناف  کسب یعلّ عوامل بین پژوهش، این در جزئی مربعات

 کاارول، نگااه از کاه) قاانونی مقتضایات علال و (اسات ساودآوری افازایش کاار و کساب هدف

 نظار در هاساازمان مادیران اقتصاادی هایمساووییت بار عاالوه را اخالقای و حقوقی هایمسووییت

 فاداکاری باه عناوان آن از کارول که) مدیریتی شخصیت علل و دینی یهاهآموز علل و (ییردمی

 ویژیی این کریم، قرآن از طباطبایی عالمه تفسیر در و است کرده تعبیر جامعه و سازمان برای مدیر

 اجتماعی مسووییت رخداد فرایند» یعنی پژوهش اصلی مقویه با ،(ودشیم مربوط فردی اعتقادات به

 اماور انجاام شاامل کاه پاژوهش راهبردهاای اساس بر. دارد وجود رابطه «سالمت نظام در اسالمی

 ییریشاکل کاه توضایح ایان باا ایعایم مسعود نظریه مالحظه با ،است اجتماعی و فرهنگی مذهبی،

 پژوهشاگران نگااه با منطبق الزم یهامشیخط اجرای و است توحید مدار بر مبتنی اجتماعی نظریه

 کسب اخالق بر فردی هایارزش و اجتماعی پذیریمسووییت اینکه مورد در سازمانی اخالق حوزه

 ساازمان اجتمااعی هایمساووییت ارتقای به منتج اخالقی مباح  پیگیری و داشته مثبت تأثیر کار و

 بلاوغ در را اساالمی هاایارزش آماوزش کاه بهاءایادین نظریاه باه توجاه با همچنین و شد خواهد

 در اخالقای اصاول تارویج اینکاه بر مبنی وا نظریه ادامه در و دانسته ثرؤم سازمان کارکنان اخالقی

 اقادام آموزشای یهامشیخط تدوین به نسبت شد، خواهد آن باالی عملکرد موجب کار و کسب

 ساازمانی، پایاداری اعتبااری، پایاداری :شاامل آن پیامادهای پاژوهش، راهبردهاای اجارای با. دش
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 کاویی و سان نظریاه با مدل این پیامدهای. دشومی حاصل سالمت توانمندسازی و انسانی بهزیستی

 همچنین و داندمی سازیار اجتماعی سرمایه نظریه مفهوم با بیشتر را اجتماعی مسووییت محتوای که

 مساووالنه یهاهبرناما مجاری هایشرکت اعتباری پایداری در مورد داروس احمد پژوهش نتایجبا 

 مقایساه باا[ در] ایبتاه. دارد نظاری همخاوانی ایشاان، از ماایزی ماایی سساتؤم حمایت با اجتماعی

 رفتااار تراختصاصای یهاهجنباا باه هاسااازمان اجتمااعی مسااووییت اجارای در پیشااین، هاایپژوهش

 .اسات پرداختاه ود،شایم ارائاه مشتریان به که محصویی یا خدمت قبال در وکارها کسب مسووالنه

 د،شا بیاان خالصاه صاورت باه بااال جداول در آن از بخشی که شدهانجام تحقیقات پیشینه بررسی

 در ویاژه باه ایشاان تحقیقاات باا پژوهش این فرعی و اصلی فرضیات اکثر که است آن دهندهنشان

 در اماا .دارد همخاوانی پاژوهش پیشنهادی مدل طراحی در اجتماعی، مسووییت در اخالق موضوع

 یذاریمشایخط کننادهتعیین عوامال رواباط بررسای هادف باا تاا اسات شاده ساعی پژوهش این

 شاود ارائاه پژوهش اصلی موضوع در جام  مدل ی  سالمت، نظام در اسالمی اجتماعی مسووییت

 زنادیی ساب  ی  برای اجتماعی مسووییت موضوعرا در  انسانی اخالق از تریعام جنبه بتواند تا

 جام ، نقشه ی  با خواهندمی که باشد یذاریمشیخط مدیران برای معتبر یمبنای و کند ارائه دینی

. دهند انجام آن، ابعاد از بهتری در  با خود اجتماعی هایرسایت عمل به با را دینی زندیی سب 

 و ساایم زنادیی سب  ارتقای مورد در 2020 سال تا جهانی بهداشت سازمان اهداف با ،مدل این

 در راهبارد یا  برای اسالمی اجتماعی مسووییت انجام و استمنطبق  آن با مرتبط هایپژوهشنیز 

 توانادمی تحقیق این نتایج اینکه وجود با. دشومی معرفی سالمت نظام در دینی زندیی سب  ارائه

 خبریاان نظارات از چون اما باشد، برداریبهره و ملأت قابل نیز دیگر اصناف یا صنای  ها،نظام برای

 ،اسات سالمت نظام شرایط اساس بر متلیرها بین روابط ارزیابی و است شده استفاده سالمت حوزه

 معاادالت ساازیمدل روش باا خاود، آتای هاایپژوهش درکاه  ودشایم توصایه نامحققا رسای به

 و بررسای باا اساالمی، اجتماعی مسووییت یذاریمشیخط پیامدسنجی زمینه در ویژه به ساختاری،

 پاژوهش ابعااد از برخای اختصاصای بررسای باه پژوهش موضوع با مرتبطدیگر  ابعاد دنکر اضافه

 یهاهزمینا باه یاا شود، بررسی اصناف و هانظام رسای در تحقیق این متلیرهای بین روابط و پرداخته

 از یا شود، پرداخته سالمت نظام موضوع از غیر به دینی زندیی سب  اجرای یذاریسیاستدیگر 

 کااربردی و پاذیریتعمیم باه تا ودش استفاده تطبیقی و ایرشته بین مطایعات در پژوهش کلی مدل

 .دبینجام آن دنکر
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