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Abstract 
The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) has become the dominant paradigm in 

the field of corporate governance in the last decade. However, some investment managers still 

consider this as a cost and constraint and believe that social responsibilities have no significant 

benefits for the organization. In this regard, this study has been conducted using meta-analysis 

method to combine the results of previous research on CSR and investigate its consequences 

on organizations. The study sample included domestic and foreign master’s theses and articles 

published in scientific-research journals during the years 2010-2021. The sample was entered 

the meta-analysis process and the data were analyzed using CMA2 software. Among the 18 

variables identified, 3 variables (%17) had an effect size below 0.3 (weak), and 8 variables 

(%44) had an effect size between 0.3-0.5 (average), and also 7 variables (%39) had an effect 

size above 0.5% (strong). Perceived organizational support, perceived external credibility, 

organizational culture, creativity, work interaction, organizational identity, and organizational 

justice were identified as the strongest outcomes, respectively. 
Keywords: 
Corporate Social 

Responsibility (CSR), 
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Extended abstract 

1. Introduction 
Corporate Social Responsibility (CSR) is defined 

as a tool for organizations to gain competitive 

advantage and success through considering the 
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expectations of their stakeholders based on 

economic, social and environmental actions and 

policies (Do, Batacharya, & Moland Sen, 2015). 

The past few decades have seen a significant 

increase in research on CSR actions at the 

organizational level, focusing mainly on the 
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impact of CSR measures on the financial results 

of organizations (Lee, 2008; Glava, 2012) 

However, there have been research gaps in micro-

level research on CSR measures. In particular, 

limited research has focused on the stakeholder 

group of employees and human resources, which 

are important resources for the organization, 

contribute to the performance of the organization 

and ultimately determine its long-term survival 

(Glava, 2016). In addition, although many 

organizations claim to be performing CSR 

actions for themselves, the results of previous 

research referred to the instrumental benefits of 

organizational CSR measures, including 

increased performance and incentive 

consumption (Becker Olsen, Codimore, & Hill, 

2006; Wadak Publications, 1997). CSR on 

stakeholders in an organization is still under 

consideration (Lane, 2010). In particular, 

employees, as one of the most important 

stakeholders in an organization, and those who 

have tacit knowledge of the organization, are 

more aware than other stakeholders of the 

motivations behind the CSR actions (Frisal & 

Seppala, 2016). Therefore, the way in which 

employees are psychologically affected by the 

activities and actions of the CSR requires intense 

attention of researchers and managers since these 

psychological effects, such as organizational 

commitment, have the potential to reduce leaving 

the organization. They also have positive effects 

on employees’ productivity (Rodrigo, Aquacui, 

& Diran, 2019). 

 

2. Research Methods 
This applied research, using meta-analysis 

method, is descriptive in terms of purpose and 

quantitative in terms of data. The statistical 

population of the research included domestic and 

foreign master's theses and researches published 

in scientific-research journals on the 

consequences of employees' perception of the 

CSR actions during the last 11 years. The sample 

was selected through purposeful sampling and the 

measuring instruments had reliability and 

validity. To code the data, the research sources 

were entered a meta-analysis process. The sample 

size in the meta-analysis, including 79 cases 

equal to 18 meta-analysis units, was relatively 

large. Criteria for entering the meta-analysis 

included articles and master's theses published 

from 2010 to 2021, articles related to the research 

variables, researches with sufficient data to 

calculate the size of the work, complementary 

researches to the articles published online or in 

library archives. Data analysis was performed 

using CAM2 Software to calculate the effect size 

and Cohen's criteria was used to interpret the 

effect size.  

 

3.  Research Findings 
The results of the selected research literature 

show that there is a little variation in the research 

methods used and the method of data collection 

in all the descriptive cases and 79 research was 

descriptive-survey (17%), correlation-descriptive 

(79%). In some cases, this issue has not been 

mentioned, however. In the selected research, 

%38.98 of them used simple random sampling 

method, %26.58 of them used stratified sampling 

method, %3.80 of them used cluster sampling 

method, and %31.64 of them used other sampling 

methods not mentioned. The statistical sample 

size of the studies was 42,233 with an average of 

535 for each study. In general, 142 variables were 

identified from previous studies. Among these 

variables, in 131 cases, organizational CSR has 

been studied as an independent variable, and in 

11 cases, organizational CSR has been studied as 

a dependent variable. Among the studies selected 

for meta-analysis, %94.9 of them used correlation 

method (r) and % 5.1of them used t-student 

method (t).   

 

4. Conclusion 
In the present study, the results of various 

researches on the consequences of CSR were 

investigated using meta-analysis method. Based 

on the results of meta-analysis, among the CSR 

consequences, the perceived organizational 

support variable has the highest effect size 

(0.763). This is in line with the findings of Glavas 

and Ken Kelly (2015), Glavas (2016), and Mobin 

Fatma et al. (2019). The level of organizational 

support perceived by employees reflects the 

employees' inner feelings about the organization's 

care and attention. Employees who feel well-

supported by the organization always think that 
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when they feel the need for support for work or 

life, their organization will support them in a 

timely and good manner. Different forms of 

organizational support encourage employees to 

manage and lead tasks automatically, and this 

will ultimately increase organizational 

productivity. Perceived external validity also has 

an effect size of 0.729, which is consistent with 

the findings of Mohseni et al. (2017), Saima 

Ahmad et al. (2019), and Swanson et al. (2019). 

Perceived external credibility is defined as 

employees' perceptions of how others evaluate 

their organization. It also includes employees' 

judgments of the organization's credibility based 

on the external information to which they are 

exposed. The CSR actions are a sign of the 

organization's positive image to employees and 

other stakeholders. Therefore, understanding the 

CSR actions leads to employees' perception of 

external credibility. As a result, it improves the 

performance of employees and the organization. 

Organizational culture also has an effect size of 

0.696 which is consistent with the findings of 

Suleiman Ibrahim et al. (2020), Rah-e Chamani 

et al. (2015), and Salimi (2017). Therefore, 

understanding the CSR actions leads to 

employees’ effectiveness and the system of their 

common beliefs regarding the organization 

affects their behavior, which in turn, leads to the 

effectiveness of the organization and the 

organizational culture. Creativity also has an 

effect size of 0.662. This finding is also in line 

with the findings of Richa Chudari and Anoja 

Akhuri (2018), Stephen Brammer et al. (2014), 

and Sung Hun Ko et al. (2016). In addition, the 

good social performance of an organization 

shows its employees that they are working in an 

innovative and creative environment and this 

encourages employees to engage in creative 

activities. Moreover, work interaction has an 

effect size of 0.658 which is consistent with the 

findings of Richa Chudari and Anoja Akhoori 

(2018), Slope Farouk and Islamp (2020), and 

Ilkhanizadeh and Karate Peh (2018). Existing 

research also shows that understanding the CSR 

actions is positively related to work interaction 

and job satisfaction. Work interaction refers to a 

satisfying work situation characterized by 

vitality, dedication, and immersion. Good 

performance of the CSR measures means that 

employees can serve others and the community. 

Organizational identity also has an effect size of 

0.589 which is consistent with the findings of Di 

Roca et al. (2014), Matt et al. (2019), and 

Dimajmali et al. (2014). Organizational identity 

reflects the extent to which individuals define 

themselves in terms of membership in the 

organization. Organizationally responsible 

behaviors show a positive image of the 

organization, which provides a sense of pride for 

employees, and this type of organizational pride 

will lead to an increase in organizational identity. 

Furthermore, organizational justice has an effect 

size of 0.566. This result is consistent with the 

findings of Jung Ran Joo et al. (2016), 

Mohammad Ali et al. (2017), and Won Moon et 

al. (2014). Understanding organizational justice 

is employees' perception of the overall fairness of 

the organization. The CSR performance and 

actions means that the organization respects, 

cares about, and treats employees fairly, because 

accountability to employees is one of the most 

important responsibilities of an organization. 

This research serves as a reliable reference to 

guide future studies to explore the relationships 

between perceived CSR and employees’ 

reactions, explain the mechanisms of internal 

influence of relationships, and further identify the 

underlying factors that may affect relationships. 

This study emphasizes the psychological and 

motivational effects that CSR actions may bring 

to employees, and combines the results of the 

research on CSR with the research in 

organizational psychology. This research also 

provides important practical implications. 

Understanding the organization's CSR leads to a 

set of desirable attitudes and behaviors in 

employees and provides direct evidence for 

organizations and managers to participate in the 

CSR actions. The output of this study, which was 

conducted for the first time on the effects of CSR 

on employees' attitudes and behaviors through 

meta-analysis method, can help managers to 

recognize important outcomes and predict 

actions. The innovation of this article is to 

identify the important consequences of CSR on 

employees using meta-analysis. 
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 چکیده
تبدیل  هاسازمان اداره حوزه مسلط و غالب پارادایم به اخیر دهه در( CSR) هاسازمان اجتماعی پذیریمسئولیت مفهوم

 و دانندمی محدودیت و هزینه یک منزلهبه را حوزه این در گذاریسرمایه مدیران برخی هنوز حالبااین است، شده
 یریکارگبه با پژوهش این راستا همین در. ندارد سازمان برای قابل توجهی منافع اجتماعی هایمسئولیت اعتقاد دارند،

 یامدهایپ و هاسازمان اجتماعی پذیریمسئولیت حوزه در قبلی هایپژوهش نتایج کمی ترکیب با هدف و فراتحلیل روش
 امعهج. است کمی هاداده از نظر و کاربردی استفاده نوع از نظر توصیفی، هدف از نظر حاضر تحقیق. گرفت انجام آن

-9331 هایسال طول در که پژوهشی است -علمی مجالت در شدهچاپ مقاالت و نامهپایان پژوهش شامل مورد بررسی
 41 هدفمند، تعداد – غیرتصادفی گیرینمونه روش از استفاده با انجام گردید. کشور از خارج و خلدا در 9411
 اب هاداده وتحلیلتجزیه. فراتحلیل شدند فرایند وارد نمونه عنوانبه بودند، گنجی درون هایدارای مالک که پژوهش
 زیر اثر اندازه دارای( درصد 94/1) متغیر 3 شده،شناسایی متغیر 93 میان از. شد انجام CMA2 افزارنرم از استفاده

 تعداد همچنین و بوده متوسط و 4/1 تا 3/1 بین اثر اندازه دارای( درصد 44/1) متغیر 3 تعداد و بوده ضعیف و 3/1
 اعتبار شده،ادراک سازمانی حمایت متغیرهای. بودند قوی و درصد 4/1 باالی اثر اندازه( درصد 31/1) متغیر 4

 ترینقوی ترتیببه سازمانی عدالت و سازمانیهویت کاری، تعامل خالقیت، سازمانی،فرهنگ شده،ادراک خارجی
 .شدند شناسایی پیامدها
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 مقدمه 1
عنوان سازمانی به CSR9) (پذیری اجتماعی سازمانمسئولیت

 هاییاقدامات و سیاست بر اساسکه  شودتعریف می خاص
انتظارات  یطیمحستیزاجتماعی و عملکرد  ،اقتصادی

ابزاری برای  و ؛گیردرا در نظر میو ذینفعان سهامداران 
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1. corporate social responsibility 

کسب مزیت رقابتی و  آوردن جهت به دستدر ها سازمان
در چند . (Du, Bhattacharya & Sen, 2015) است موفقیت

اقدامات  دهه گذشته شاهد افزایش چشمگیر تحقیقات درباره
سطح سازمانی  در (CSR) پذیری اجتماعی سازمانمسئولیت

پذیری اجتماعی اقدامات مسئولیت که عمدتاً روی تأثیر ایمبوده
 اندشده متمرکز هاسازماننتایج مالی  روی (CSR) سازمان
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( بر روی کارکنان با CSRپذیری اجتماعی سازمان )شناسایی پیامدهای مسئولیت. اکبر قدرتی، مجتبی رمضانی، نادر بهلولی، عباسقلی سنگی نورپور، یعقوب علوی متین

 روش فراتحلیل

(Lee, 2008 ،) در  (2192)9آگوینیس و گالواسطبق گفته

پذیری اجتماعی فردی( اقدامات مسئولیت) خردتحقیقات سطح 
، ژهیوبه .دارند های تحقیقاتی وجودشکاف (CSR) سازمان

 انیو منابع انس انکنذینفع کار توجه تحقیقات محدودی به گروه
 و سازمانهستند که به عملکرد برای سازمان که منابع مهمی 

ً ینها ف کنند، معطوکمک می سازمانتعیین بقای بلندمدت به  تا
بسیاری از  کهنیا با اینعالوه بر (.Glavas, 2016است )شده 

-مسئولیت که اقدامات کنندها به خاطر خود ادعا میسازمان
 نتایج .دهندانجام می را (CSR) پذیری اجتماعی سازمان

پذیری اقدامات مسئولیت محققان قبلی به مزایای ابزاری
و تشویق  افزایش عملکرد مانند (CSR) اجتماعی سازمان
(. Waddock & Graves, 1997) اندکرده مصرف، اشاره

پذیری اجتماعی مسئولیت اقدامات ، تأثیرات روانیحالنیباا
 سازمانسهامداران در یک ذینفعان و روی  (CSR)ن سازما

 کارکنان، ژهیوبه ؛(Lin, 2010هستند )هنوز تحت بررسی 
و  سازمانهای ذینفع در یک ترین گروهعنوان یکی از مهمبه

کسانی که دانش ضمنی از سازمان دارند، بیشتر از سایر 
-مسئولیتاقدامات  های پشتسهامداران از انگیزهذینفعان و 

 & Fryzel) آگاه هستند( CSR) ناجتماعی سازما پذیری

Seppala, 2016)ن ازکنابنابراین، روشی که در آن کار ؛ 

پذیری مسئولیت و اقدامات هایتلحاظ روانی تحت تأثیر فعال
گیرند نیازمند توجه شدید می قرار (CSR) اجتماعی سازمان

زیرا این تأثیرات روانی، مانند تعهد  ؛محققان و مدیران است
به  را ترک شغل و ترک سازمانسازمانی، پتانسیل کاهش 

رد داکارکنان وری داشته و تأثیرات مثبتی روی بهرههمراه 
(Rodrigo et al., 2019.) 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2
مسئولیت «اصطالح  (2111) 2مولر و همکارانبه عقیده 

است،  شدهفیتعربا سه واژه موجود در آن » اجتماعی سازمان

بنابراین مسئولیت اجتماعی  ؛سازمان، اجتماع، مسئولیت
ی هاسازمانو یا  وکارکسب هاتیفعالسازمان به 

ز جامعه ا تشانیفعالکه در محیط  شودیمی گفته ریپذتیمسئول
بانک جهانی مسئولیت اجتماعی سازمان را  .کنندیممراقبت 

مسئولیت اجتماعی سازمان اصطالحی » کندیمتعریف  گونهنیا
ی هاگروهنسبت پاسخگو بودن به تمام است که الزام سازمان را 

و عملکردهایش تعریف  هاتیفعالذینفع مربوط به خود در تمام 
 مسئولیت (9111)3کارول .(Sastararuji, 2008) «کندیم

مسئولیت اجتماعی « کندیمف یتعر گونهنیا را اجتماعی

و  اخالقی قانونی، اقتصادی، انتظارات شاملسازمان، 
 نیا ».خاص است یزمان در سازمان از جامعه بشردوستانه

 محسوب جهانی یهاآزمون سطح در مرجعی امروزه فیتعر
برای بررسی اینکه چگونه (. Sastararuji, 2008) شودیم

پذیری اقدامات مسئولیت ان ازنظر روانی تحت تأثیرکنکار
درک  گیرند، رویمی قرار( CSR) اجتماعی سازمان

                                                      
1. Aguinis & Glavas 
2. Mueller 
3. Carroll 
4. Glavas 
5. Turker 

ن در کناکارتوسط   (CSR) پذیری اجتماعی سازمانمسئولیت

 (2192) 4گالواسکه با آنچه  شویمسطح فردی متمرکز می
پذیری . درک اقدامات مسئولیتهمخوانی دارد پیشنهاد کرده

ان نکن بیانگر درک کارکناکار توسط (CSR) اعی سازماناجتم
 (CSR)ی پذیری اجتماعهای مسئولیتاقدامات و سیاستاز 

 Lee, Park & Lee, 2013; Montgomery) هاستسازمان

& Stone, 2009 ) ست هاسازمانو ارزیابی عملکرد اجتماعی
(Panagopoulos, Rapp & Vlachos, 2016.)  بر اساس

دانش  ،این مدل (2111) 5توکر شده توسطهای ارائهمقیاس
ان، کنها نسبت به کارسازمانهای ان از مسئولیتکنکار

 .کندزیست را ثبت میکنندگان، دولت، مردم و محیطمصرف
و  روپو  (9114) 6سین دی براونتحقیقات،  اساس بر

 درک اقدامات شده است کهمشخص ،(2112) 4همکاران
تأثیر کارکنان  توسط (CSR) پذیری اجتماعی سازمانمسئولیت

بااینکه . ان داردرکنها و رفتارهای کامهمی روی نگرش
 رکد تأثیر ،هایی برای بررسی چگونگیتالش کنونیمطالعات 

ها نگرش بر (CSR) پذیری اجتماعی سازماناقدامات مسئولیت

رات از اث تحلیلفرایک  ولی اند،ان انجام دادهکنو رفتارهای کار
 پذیری اجتماعی سازماندرک اقدامات مسئولیت شناختیروان

(CSR)  ان به دو دلیل موردنیاز کنکاردستاورد نتایج روی  بر

 ، اگرچه مطالعات تجربی قبلیاینکه اول .استو ضروری 
 رفتارهایها و منجر به تغییر نگرش (2112) همکارانروپ و 

پذیری اجتماعی کارکنان در هنگام درک اقدامات مسئولیت
 ینتیجه باقبیها متناقض و یافتهاند، ولی شده  (CSR)سازمان

و  3دو همچون برخی محققان برای مثالاست.  مانده
و  91ییلماز؛ (2192)1سو؛ (2194)همکاران
-مسئولیت اقدامات درک که کنندمی استدالل (2194)همکاران

مثبتی روی رضایت  تأثیر (CSR) پذیری اجتماعی سازمان

-مسئولیت اند کهکه دیگران فهمیدهان دارد، درحالیکنشغلی کار
رضایت شغلی ارتباط منفی  با (CSR) پذیری اجتماعی سازمان

و  تحقیقات بیشتر کهاین دوم(. Wisse, et al., 2018) دارد

تماعی پذیری اجدرک اقدامات مسئولیت روابط بین ها،پژوهش
 بصورت کمی بررسی را، پیامدهای آنو  (CSR) سازمان
 & Glavas, 2016; Gond et al., 2017; Rupp)اند. کرده

Mallory, 2015 .) این کارها برای طراحی سریع تحقیقات

سازی یکپارچهادغام و در این زمینه مهم هستند اما از طریق 
 گیری قطعیقادر به دستیابی به یک نتیجه ،موجود کارهای
کمک به  ، برایتحلیلفرا تحقیقبنابراین، یک  ؛نیستندپایدار 

پذیری اجتماعی درک اقدامات مسئولیت درک بهتر رابطه بین
ن ضروری کناپیامدهای آن از دیدگاه کار و (CSR) نسازما
ای به مطالعات گسترده(. Rupp & Mallory, 2015) تاس

 پذیری اجتماعی سازماناقدامات مسئولیت بررسی درک
(CSR) و دو یافته  اندپرداختهپیامدهای آن  ن وکناکار توسط

-اقدامات مسئولیت درک اول اینکه،. انداصلی به دست آورده
های مثبت نگرش فتارها و( رCSR) نپذیری اجتماعی سازما

 ,Erdogan) سازمانیمانند تعهد  دهدرا افزایش می انکنکار

6. Brown & Dacin 
7. Rupp et al. 
8. Du 
9. Suh 
10. Yilmaz 
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Bauer & Taylor, 2015)، سازمانیتیهو (De Roeck, 

et al., 2016) ، سازمانیاعتماد (Farooq et al, 2014)، 
 ,Spanjol, Tam, & Tamکارکنان ) خالقیت شغلی، رضایت

. (Farooq, et al., 2017) سازمانی، رفتار شهروندی (2015

 اجتماعی سازمانپذیری اقدامات مسئولیت درکدوم اینکه، 
(CSR )ان، مانند بدبینی کننگرش و رفتارهای منفی کار

و انحراف سازمانی را کاهش  ترک سازمانسازمانی، قصد 
و  نبرگیگر نظر، . از(Sheel & Vohra, 2016) دهدمی

 سازمان یبر اعضا یسازمانفرهنگ ریتأث ،(2111) 9بارون
 به نسبت آن یایزوا یبررس با توانیم كه است یحد به

 سازمان ینگرش اعضا و هادگاهید احساسات، رفتار، یچگونگ
موردنظر  قبال تحوالت در را آنان یاحتمال واكنش و برد یپ

 یسازمان فرهنگ با اهرم كرد. تیهدا و ینیبشیپ ،یابیارز
 و كرد لیرا تسه راتییتغ انجام توانیم یسادگبه

 تیمسئول . ابعادکرد داریپا سازمان در را دیجد یهایریگجهت
 ،هانگرش شامل را كه یسازمان فرهنگ ،یسازمان یاجتماع
 است سازمان كیورسوم آداب و هنجارها باورها، ،هاارزش
 در ،(2199)یشجاع یلیخل و یمشبك. دهدیم قرار ریتأث تحت

 یاجتماع تیمسئول با یسازمان فرهنگ هرابط یپژوهش
 مشخص یهمبستگ پژوهش نیا در. كردند یبررس راها سازمان

 بتمثرابطه  یاجتماع تیو مسئول یسازمان فرهنگ نیب كه شد
 و (2112)و همکاران  2كوون .دارد وجود یمعنادار و

 و یغن یسازمانفرهنگ ،کنندیمان یب (2112) 3یهولوزك
 و كاركنان یاجتماع تیمسئول برکارمندنگر و  فرهمند یرهبر

های اند که تفاوتمطالعات پیشین نشان داده .دارد ریتأث سازمان
های میان زنان و مردان نسبت به توجهی در ارزشقابل

 ,Greening & Turban) داردهای کاری وجود سازمان

رسد که مردان توجه بیشتری به اهداف به نظر می (.2000

 زنان به کهدر حالیکنند، ابزاری یا اقتصادی این سازمان می
 هندداحتمال زیاد به عملکرد بشردوستانه این سازمان اهمیت می

(Ibrahim & Angelidis, 1994 .) برخی تحقیقات نشان

 به نسبت تریمثبتاند که زنان در مقایسه با مردان نگرش داده
نشان  (CSR) سازمانپذیری اجتماعی اقدامات مسئولیت

 Alonso-Almeida, et al., 2017; Kahreh, et) دهندمی

al., 2014 .)که باورند براین نیز (2114) همکارانو  4برامر 
 (CSR)پذیری اجتماعی سازماندرک اقدامات مسئولیت یرتأث

 نظریه. تعهد سازمانی کارکنان در میان زنان مشهودتر استو 
را  (2112)5و همکاران کارستنسن پذیری اجتماعیانتخاب
درک  ینب رابطه بر سن کنندگییلتعد اثر بینیپیش برای توان

( و پیامدهای CSR) پذیری اجتماعی سازماناقدامات مسئولیت

 . مربوطه آن مورد استفاده قرار داد

: شوندطبق این نظریه، اهداف اجتماعی به دو دسته تقسیم می
اس به احس و دیگری مربوط یکی مربوط به انگیزه ابزاری است

کنند زندگی زمانی که افراد احساس می. داری استو معنی
رو دارند، ابتدا اهداف اجتماعی ابزاری را طوالنی در پیش

                                                      
1. Greenberg & Baron 
2. Koene 
3. Holowzki 
4. Brammer 
5. Carstensen et al. 

، اگر افراد احساس کنند که زمان حالبااین. کنندمطرح می
داری را مطرح خواهند محدود است، ابتدا اهداف معنی شانآینده
بیشتری  دتأکیان کنکنیم که کاریبینی مبنابراین، ما پیش ؛کرد

دار با افزایش سن خواهند داشت و تمایل بر یک هدف معنی
یک  در تعلق و عضویتهای بیشتری به برآورده کردن خواسته

. و نیازهای امنیت در محیط کار خواهند داشت محیط اجتماعی
 و تر تمایل دارند تا اعتماد، تعهدمسنو  ترقدیمیان کنکار

 از سازمان را برای رفع نیازهای باال بیان کنندرضایت خود 
های مپیا کهوقتیتر مسنقدیمی و ان کنکنند که کارو اشاره می

 سازمانپذیری اجتماعی اقدامات مسئولیت ا وهمثبتی از روش
(CSR) کنند، احتمال کمتری برای ترک سازمان دریافت می

قیت تا ، تعامل کاری، عملکرد شغلی و خالحالبااین. دارند
بنابراین،  ؛ان استکنکننده اهداف ابزاری کارحدودی منعکس

کارمندان جوانی که هنوز زندگی کاری طوالنی در پیش رو 
کنند و زمانی که دارند، به احتمال زیاد با سازمان همکاری می

هایی مبنی بر عملکرد اجتماعی خوب ارسال سازمان سیگنال
 Treadway et) خشندبکند، عملکرد شغلی را بهبود میمی

al., 2010 .)رکد بیشتر تحقیقات به یک توافق درباره نکهیباا 

ها و نگرش( CSRپذیری اجتماعی سازمان )اقدامات مسئولیت
 ها متناقضیافته از اما برخیاند، ان رسیدهکنو رفتارهای کار

 ملعوا گرفتن برخیعدم در نظر  دلیل اند. و این بهمانده باقی
 برخی و گیری نمونه و گیری اندازه خطاهای مانندگر مداخله
 هانمونه جمعیتی هایویژگی مانند احتمالی هایکننده تعدیل

 یاریبس تجربی، تحقیقات این از هاست. فراتردراکثر پژوهش
 یجنتا تا .کنند مرور را مقاالت اندکرده تالش دیگر محققان از

س و آگوینیمثال، عنوانبه .نمایند ادغام بهتر را فعلی تحقیقات
کتاب  912و  مجالتمقاله  433 به بررسی (2192) 6گالوس
پذیری اقدامات مسئولیت درک نتایج در موردگیری و نتیجه

های در سطح فردی، شامل واکنش (CSR)اجتماعی سازمان 

درک را پذیری اجتماعی سازمان مسئولیت کهیهنگام کارکنان
 بررسی به نیز (2194) 4و مالوری روپ د.دادن انجام ،کنندمی
 ( بر رویCSR) سازمانپذیری اجتماعی مسئولیت تأثیر

پرداختند. ان کنهای کارجویندگان کار و رفتارها و نگرش
 تلفیقی از ،تحقیقاتی چارچوب یک ارائه با (2192) 3گالوس

 سازمانپذیری اجتماعی مسئولیت روانشناسی سازمانی و
(CSR)  اقداماتنتیجه درک  متغیرهای مربوط بهو (CSR) 

 عوامل ،(2194) همکارانو  1گوند. اندرا خالصه کرده
پذیری اجتماعی مسئولیت بیارزیا فرآیندهای و اثرات محرک،
که  را موردبحث قراردادند در سطح فردی (CSR) سازمان

تنها بر کارمندان رسمی فعلی بلکه کارمندان بالقوه، مدیران نه
ً مرجع . بررسی این اجرایی نیز تمرکز داشتند مقاالت قطعا

 (CSR) سازمانپذیری اجتماعی مسئولیت مهمی برای شناخت

. کندیقات در آینده اشاره میدر سطح فردی بوده و به مسیر تحق
 های متناقضضرورتاً مشکل یافته هایحال، این بررس نکهیباا
(CSR) که  لیبنابراین، یک فرا تحل ؛کننددرک شده را حل نمی

که در مطالعات تجربی  کند بررسیتواند دو خطای فوق را می

6. Aguinis & Glavas 
7. Rupp & Mallory 
8. Glavas 
9. Gond 
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تمالی اح یکنندگلیتواند اثر تعدمیو همچنین قبلی رخدادهاست 
عیین ها را بررسی کند، برای تهای جمعیتی نمونهیویژگ

شتر و عمق بی بین این متغیرها طمیناناضرایب همبستگی قابل
 سازمانپذیری اجتماعی درک اقدامات مسئولیت زدرک ما ا

(CSRتوسط کارکنان )  ازیموردن کوچکدر یک چارچوب 
و تئوری  یسازمانتیمحققان قبلی اغلب از تئوری هو. است

 ان هنگام درککنهای کارتبادل اجتماعی برای توضیح واکنش
استفاده  (CSR) سازمانپذیری اجتماعی اقدامات مسئولیت

های دیگر، نظریه. (Ashforth & Mael, 1989) اندکرده
 ;Broom et al., 2000) تباطرامانند نظریه مدیریت 

Dhanesh, 2014 .) در حال پیاده کردن چارچوبی برای بحث
پذیری اجتماعی درک اقدامات مسئولیت درباره رابطه بین

 ,.Rupp et al) استها و رفتارها و نگرش (CSR) سازمان

 باً یتقر گیریاین توضیحات منجر به یک نتیجه .(2006

پذیری مسئولیت ه مشاهده اقداماتشوند کالقول میمتفق
ان کنها و رفتارهای کارروی نگرش (CSR) سازماناجتماعی 

در این ضمنی حال، یک فرضیه  نکهیباا. گذاردتأثیر می
پذیری مسئولیت عملکردو  هاتیفعال که ؛وجود داردها نظریه

و نشانه سیگنال  ،پیامعنوان یک به (CSR) سازماناجتماعی 
توانیم از ما نمی .ان دریافت شده استکنکه توسط کار بودهمهم 

 سازمانپذیری اجتماعی مسئولیت هایرویهها و و نشانهاثرات 
(CSR) هنگام درک ،انکنهای کاربرای توضیح واکنش 
(CSR) بنابراین، برخی محققان از تئوری عالمت .غفلت کنیم

 اقداماتهنگام درک ان به کنکار هایدهی برای توضیح واکنش
. انداستفاده کرده (CSR) سازمانپذیری اجتماعی مسئولیت

مشاهده کند که افراد اقدامات قابلدهی ادعا مینظریه عالمت
 سازمانیهای ویژگی گنالیو سپیام عنوان سازمان را بهبارز 
های گیزهدر ان که کنندتفسیر می استمشاهده قابلغیرمستقیم  که

. (Goldberg & Allen, 2010) گذاردمی تأثیر سازمانی

مشاهده قابل هایو نشانه هاکنند ویژگیهمواره سعی میکارکنان 
چه سازمان و شرکتی  ،مثالعنوانبهسازمان را درک کنند 

 یهاامیپو  هابا نگاه کردن به سیگنال و دلسوز است. کنندهکمک
 سازمانپذیری اجتماعی اقدامات مسئولیتمشاهده مانند قابل
(CSR) ها سازمانان از کنارزیابی کارکانون  ،نوبه خودکه به

 دهدها را تغییر میهای آنو نگرش را شکل داده
(McNamara et al., 2017). اقدامات مسئولیت که آنجا از

و  هایارزشهمخوانی ( CSR) سازمانپذیری اجتماعی 

شکل که برای  کندرا منعکس میهنجارها با اهداف سازمان 
 است مفیدان فعلی کنها و رفتارهای کاردادن به نگرش

(Glavas, 2016)یا دهی عالمت نظریه ازبنابراین، ما  ؛

 لذا م.کنیتحقیقاتی استفاده میبرای ساخت چارچوب سیگنالینگ 

 برای پژوهش یهانهیزم حوزه و در لیفرا تحل یک انجام

ی بندجمع و مرور قالب در مفید اطالعاتی بانک یک به رسیدن
 باشد. کارگشا و راهنما تواندیم گذشته یهایبررس افتهیسازمان

 روش تحقیق 3
ی هاروشانجام شد. یکی از  لیفرا تحلپژوهش حاضر به روش 

جدید در تحقیقات روش فرا تحلیل است که به دنبال ترکیب نتایج 
ا فرقبلی درباره پیشینه پژوهشی یک موضوع است. روش 

 که یک گروه از هاستلیتحلهنر ترکیب تحقیقات و  لیتحل
ته ی مستقل و وابسرهایمتغی مشترک از هاهیفرضتحقیقات با 
م و سیستمی یک روش آماری منظ مثابهبهو  کندیمرا بررسی 
ی آماری منظمی برای انتخاب، هاروشکه از  شودیممعرفی 

 توانیمبنابراین  ؛کندیمگردآوری و تحلیل تحقیقات استفاده 
ی هاافتهیک روش کمی است و با تلخیص ی لیفرا تحلگفت 

. در مطالعه ردیگیممختلف روی یک موضوع یکسان انجام 
. سپس شودیمطرح پژوهشی م سؤالدر مرحله اول  لیفرا تحل

روش کدگذاری  و ؛ردیگیمشناسایی مطالعات مرتبط انجام 
ی و آورجمع. در مرحله بعد مطالعات شودیمتعیین  هاداده

به  هادادهآن ورود  به دنبال. شودیمی اولیه انجام کدگذار
 ی اصلیهالیتحل. سپس شودیمو اندازه اثر محاسبه  افزارنرم

گیرد و گزارش تحقیق تدوین صورت می هادادهیروو تکمیلی 
. این پژوهش که با روش (Ghorbanizadeh, 2018) شودیم

 نوع ازنظر و هدف توصیفی ازنظرانجام گرفت،  لیتحلفرا

 یآمار جامعه ها کمی است.نوع داده ازنظرو  یکاربرد استفاده
 در شدهچاپ تحقیقات و ارشد کارشناسی یهانامهانیپا تحقیق،
درک کارکنان  یپژوهشی معتبر درباره پیامدها -علمی مجالت

 که ( بودهCSR) سازمانپذیری اجتماعی از اقدامات مسئولیت

پذیری اجتماعی مسئولیت ۀنیزم درسال گذشته،  99 طول در
 و اندشدهانجام از کشور خارج و داخل ( درCSR) سازمان

 ابزار پایایی و روایی ازلحاظ و داشته یبزرگ نسبتاً  نمونه حجم

 طریق از پایایی شناسایی .اندداشته را الزم شرایط یریگاندازه

مشخص  هاآن یبندطبقهو  هاقیتحق انتخاب در داوران توافق
 از مورداستفاده در توافق داورها طریق از یکدگذار پایایی شد.

 یداریمعن سطح پایایی متغیرها و یکدگذار یبرا خاص مفاهیم
 آمد. به دست اندازه در محاسبات توافق طریق از اثر اندازه و

 به مراجعه با و است هدفمند یتصادفریغی ریگنمونه روش

 یهاداده یگردآور منظوربه آمدهدستبه یهاقیتحق منابع
 حجم شد. استفاده یکدگذار فرم یک از لیتحلفرا یبرا ازیموردن

 مورد 41 تعداد از است عبارت فراتحلیل به واردشده نمونه
 درون یهامالک است. لیتحلفرا واحد 93 با که برابر مطالعه

ی هانامهانیپاو  مقاالت از: اندعبارت لیتحلراف به ورود گنجی
 متغیر با مرتبط مقاالت ،9411- 9331 هایسال شدهچاپ

 اندازه محاسبه یبرا را ی کافیهاداده که ییهاقیتحق تحقیق،

 مقاله صورتبه که دهند، تحقیقاتی قرار محقق اختیار در اثر

 آرشیو از یا شدهچاپ کامل طوربهیا  آنالین طریق از و کامل

 ارشد. کارشناسی یهانامهانیپا باشند، دسترس در هاکتابخانه

 بر اساس که ییهاقیتحق از: اندعبارتگنجی  برون یهامالک

 الزم کفایت اطالعات فرم ارزیابی لهیوسبه داوران ارزیابی

 با هاداده لیوتحلهیتجزکسب نکنند.  تحقیق شناختی درروش
 در شد. انجام اثر اندازه محاسبه CAM2 افزارنرم از استفاده

 روش از انتشار یسوگیر سنجش یبرا همچنین این تحقیق

 یهاروشاز  گمشده تعداد تحقیقات تعیین یبرا قیفی، نمودار
 از کنندهلیتعد یوجود متغیرها یبرا و خطا از ایمن و دوال
وه نح، (9است. شکل ) شدهه استفاد یتوئید Nناهمگونی  آزمون

 و ؛دهدیم نشان را لیتحلفرادادن  انجام برای تحقیقات انتخاب
ر د که ؛برای تعبیر اندازه اثر از معیارهای کوهن استفاده شد

 آمده است. 9جدول 
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 لیتحلفرا دادن انجام برای تحقیقات انتخاب نحوه. 1 شکل

 

 (1991کوهن،حدود اندازه اثر ) 1 جدول

 حد پایین اندازه اثر حد باالی اندازه اثر نتیجه

 9/1 3/1 کوچک

 3/1 5/1 متوسط

 5/1 3/1 بزرگ

 

 یبررس مورد یهاقیتحق کلی اطالعات 2 جدول

 آماره نوع جامعه آماری محل چاپ عنوان پژوهش سال محقق ردیف

9 
Moshabaki & 

Khalili-

Shojaei 

2199 
 مسئولیتسازمانی و بررسی رابطه فرهنگ

 اجتماعی سازمان
 کارکنان وزارت نیرو ی کاربردیشناسجامعه

 یهمبستگ
(r) 

2 Hansen et al. 2199 
مسئولیت اجتماعی شرکت و مزایای اعتماد 

 به کارکنان
 ی بهداشتیهامراقبتسازمان  وکارمجله اخالق کسب

 یهمبستگ
(r) 

3 Tabarsa et al. 2192 
تبیین و طراحی مدل رسالت مسئولیت 

 اجتماعی سازمان
 مطالعات مدیریت راهبردی

مدیران وزارت نفت، نیرو، 
 ی، ...جهاد کشاورز

 یهمبستگ
(r) 

4 
Haghighatian 

et al. 
2193 

ی دینی بر مسئولیت هانگرشبررسی 
 اجتماعی کارکنان

ی اقتصادی و شناسجامعه
 توسعه

کارکنان شرکت نفت 
 کرمانشاه.

 یآماره ت

5 
Haghighatian 

et al. 
2193 

ی سازمانی بر ریپذجامعهبررسی تأثیر 
(CSR) 

 ی کاربردیشناسجامعه
کارکنان شرکت توزیع و 

 ی نفتیهافراوردهپخش 
 یهمبستگ
(r) 

6 

Rowshan & 

Farzaneh-

Hassanzadeh  
2194 

تأثیر مسئولیت اجتماعی بر کیفیت و 
 پیامدهای رابطه سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار و 
 سازمانی

ی دولتی استان هابانکشعب 
 خراسان

 یهمبستگ
(r) 

4 
Azvar & 
Kazemi 

2194 
شناسایی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان 

 ...کارکنان  روابط تیفیبر ک
 کارکنان شرکت کیسون مدیریت بازرگانی

 یهمبستگ
(r) 

 ( پژوهش241شده اولیه )های انتخابپژوهش

 ( پژوهش265شده برای  مرحله بعدی )های انتخابپژوهش

 ( پژوهش942شده جهت ارزیابی بیشتر: )های انتخابپژوهش

 ( پژوهش41وتحلیل نهایی )شده جهت تجزیههای انتخابپژوهش

 

و تکرار و همپوشانی مقاالت در  (2191قبل از ) شدهنوشتهمقاالت التین 

 پژوهش( 94های اطالعاتی )حذفپایگاه

عنوان متغیر مستقل یا عدم بررسی پیامدهای درک مسئولیت اجتماعی به

 پژوهش( 923وابسته در پژوهش )حذف

عدم ارائه اطالعات الزم جهت محاسبه اندازه اثر در پژوهش 

 پژوهش( 63)حذف
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3 Farooq et al. 2194 
هد ها بر تعاجتماعی شرکت تیمسئولتأثیر 

 سازمانی
 وکارکسبمجله اخالق 

ی در تیچندملهای شرکت
 جنوب آسیا،

 یهمبستگ
(r) 

1 Moon et al. 2194 
ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکت و شفقت 

 ...در کار 
 مجله توسعه شغلی

 یالمللنیب
 شرکت در کره جنوبی 34

 یهمبستگ
(r) 

91 
Glavas & 

Kelley 
2194 

ها بر تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت
 کارکناننگرش 

 وکارمجله اخالق کسب
سازمان در آمریکای  93

 شمالی
 یهمبستگ
(r) 

99 
De Roeck et 

al. 
2194 

پاسخ کارکنان به درک مسئولیت اجتماعی 
 شرکت

المللی مدیریت مجله بین
 منابع انسانی

ی هامارستانیبکارکنان 
 بلژیک

 یهمبستگ
(r) 

92 Salmani et al. 2195 
های کارکنان درباره تأثیر قضاوت

 بر نگرش... (CSR)های مرتبط با برنامه
 مدیریت دولتی

کارکنان واحدهای تولیدی 
 استان یزد

 یهمبستگ
(r) 

93 
Navidi Nekoo 

et al. 
2195 

بر اثربخشی سازمانی  مؤثربررسی عوامل 
 از منظر مسئولیت اجتماعی سازمانی

ی هاپژوهشفصلنامه 
 مدیریت

ی تعاونی فعال هاشرکت
 تهران

 یهمبستگ
(r) 

94 Wu et al. 2195 
و مسئولیت  رعاملیمدرهبری اخالقی 

 اجتماعی شرکت
 ی چینیهاشرکت وکارکسبمجله اخالق 

 یهمبستگ
(r) 

95 
Newman et 

al. 
2195 

ی هاوهیشتأثیر ادراک کارکنان از 
(CSR) ... بر عملکرد شغلی و 

ی مدیریت المللنیبمجله 
 انسانیمنابع 

سرپرستان از سه سازمان 
 مستقر در ژجیانگ

 یهمبستگ
(r) 

96 Zientara et al. 2195 
مسئولیت اجتماعی شرکت و نگرش 

 کارکنان
 یآماره ت کارکنان هتل در لهستان مجله گردشگری پایدار

94 
Brammer & 

Mellahi 
2195 

سازمانی مسئولیت اجتماعی شرکت، هویت
 کارکنان و ...

مجله مدیریت گروه و 
 سازمان

کارکنان بخش مخابرات در 
 اسپانیا

 یهمبستگ
(r) 

93 Soltani et al.  2196 
بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان 

 ...بر تعهد عاطفی کارکنان
 مطالعات رفتار سازمانی

کارکنان بیمارستان دولتی در 
 استان مازندران

 یهمبستگ
(r) 

91 
-Parche

foroosh 
2196 

پذیری اجتماعی مسئولیتبررسی تأثیر 
 سازمان بر رفتار کارکنان

 کارشناسی ارشد نامهانیپا
ی تولیدی در استان هاشرکت

 شرقی جانیآذربا

 یهمبستگ
(r) 

21 Raiesi 2196 
بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر 

 عملکرد سازمان
 کارکنان اداره پست تهران کارشناسی ارشد نامهانیپا

 یهمبستگ
(r) 

29 
Sheel & 

Vohra 
2196 

و بدبینی  (CSR)رابطه بین ادراک 

 سازمانی: نقش داوطلبانه کارکنان

ی مدیریت المللنیبمجله 
 منابع انسانی

 ی بزرگ در هندهاسازمان
 یهمبستگ
(r) 

22 Glavas 2196 
اجتماعی شرکت و تعامل  تیمسئول

 کارکنان
 کارمندان شرکت آمریکایی مجله روانشناسی سازمانی

 یهمبستگ
(r) 

23 Joo et al. 2196 
و  (CSR) شدهلیتعدمدل میانجیگری 

 جذابیت سازمانی در بین مشاغل
 مجله تصمیم مدیریت

دانشجویان کارشناسی دانشگاه 
 کره

 یهمبستگ
(r) 

24 
De Roeck et 

al. 
2196 

(CSR چگونه و چه زمانی بر )

 ؟گذاردیمسازمانی کارکنان تأثیر هویت
 مجله مطالعات مدیریت

دفتر مرکزی کارخانه برق 
 اروپا

 یهمبستگ
(r) 



955 

 

 

 .944تا  944 صفحات .9411 تابستان و بهار .4 شماره .3 دوره

پایدار انسانی منابع مدیریت علمی فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

( بر روی کارکنان با CSRپذیری اجتماعی سازمان )شناسایی پیامدهای مسئولیت. متین علوی یعقوب، نورپور سنگی عباسقلی بهلولی، نادر رمضانی، مجتبی قدرتی، اکبر

 روش فراتحلیل

 آماره نوع جامعه آماری محل چاپ عنوان پژوهش سال محقق ردیف

25 

Arman & 

Nikkhah-

Keyarmash 
2194 

 شدهادراکبررسی رابطه شهرت سازمانی 
 توسط کارکنان و تمایل ترک خدمت ...

 شرکت ملی نفت ایران سازمانیمدیریت فرهنگ
 یهمبستگ
(r) 

26 Farooq et al. 2194 
اجتماعی بر  تیمسئولمسیرهای که 

 گذاردیمسازمان تأثیر 
 مجله آکادمی مدیریت

کارمندان شرکت تولیدی در 
 آسیای جنوبی

 یهمبستگ
(r) 

24 Chaudhary 2194 
مسئولیت اجتماعی شرکت و تعامل 

 کارکنان
 ی تولیدی و خدماتیهاشرکت مجله مسئولیت اجتماعی

 یهمبستگ
(r) 

23 Bravo et al. 2194 
مدیریت هویت برند و مسئولیت اجتماعی 

 شرکت
مدیریت  مجله اقتصاد و
 بازرگانی

 یآماره ت بانککارمند شاغل در بخش 

21 
El-Kassar et 

al. 
2194 

سازمانی در رابطه ای هویتاثرات واسطه
 و ...( CSR)بین اخالق، 

 مجله مدیریت ترفیع
دانشگاه  النیالتحصفارغ

 آمریکایی لبنان
 یهمبستگ
(r) 

31 
Asrar-ul-Haq 

et al. 
2194 

رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت، 
 و ... رضایت شغلی

 ترمجله تولید پاک
کارکنان آموزش عالی 

 پاکستان

 یهمبستگ
(r) 

39 
Ilkhanizadeh 

& Karatepe 
2194 

بررسی عواقب مسئولیت اجتماعی شرکت 
 در صنعت هواپیمایی

 هوایی ونقلحملمدیریت 
کارکنان شرکت هواپیمایی 

 ترکیه

 یهمبستگ
(r) 

32 Jung & Ali 2194 
اجتماعی شرکت، عدالت  تیمسئول

 سازمانی و نگرش مثبت کارکنان
 ی پایداریالمللنیبمجله 

کارمندان اتحادیه شرکت 
 هیوندای موتور

 یهمبستگ
(r) 

33 
Abdullah et 

al. 
2194 

در  (CSR)سازمانی، هویت اندازچشم

 عملکرد خالقانه
 شرکت پاکستانی 65 پایداریمجله 

 یهمبستگ
(r) 

34 
Zarandi et 

al. 
2193 

نقش مسئولیت اجتماعی سازمان در خط
 یادارارتقاء سالمت  مشی

خط و مشی گذاری عمومی 
 در مدیریت

اداری وزارت  کارکنان
 صنعت معدن و تجارت

 یهمبستگ
(r) 

35 Salimi 2193 
سازمانی در مسئولیت اجتماعی اثر فرهنگ

 کارکنان ادارات ورزش ...
 سازمانیمدیریت فرهنگ

کلیه کارکنان ادارات ورزش 
 و جوانان اصفهان

 یهمبستگ
(r) 

36 Azizi et al. 2193 
ی داخلی و خارجی مسئولیت هاتیفعال

 هاسازماناجتماعی 
ی نهادهای شناسجامعه

 اجتماعی
 کارکنان بانک ملت

 یهمبستگ
(r) 

34 Raei-Dehaghi 2193 
تأثیر ادراک کارکنان از مسئولیت اجتماعی 

 عملکرد شغلیسازمان بر 
مدیریت منابع انسانی در 

 صنعت نفت
 گازکارکنان شرکت نفت و 
 زاگرس جنوبی

 یهمبستگ
(r) 

33 Hur et al. 2193 
( و افزایش CSR) نحوه ادراک کارکنان از

 خالقیت کارکنان
 کارکنان هتل وکارکسبمجله اخالق 

 یهمبستگ
(r) 

31 Serrano et al. 2193 
(CSR)  چگونه بر بدبینی سازمانی کارمند

 گذاردیمتأثیر 
 شرکت 621 وکارمجله اخالق کسب

 یهمبستگ
(r) 

41 
El Akremi et 

al. 
2193 

 تحت تأثیررا  (CSR)کارکنان چگونه 

 دهندقرار می
 مجله مدیریت

کارمندان شرکت بزرگ 
 اروپایی ساتیتأس

 یهمبستگ
(r) 

49 Ko et al. 2193 
و  (CSR) ادراک کارمندان از خدمات پل

 رفتار شهروندی ...
 شناسی کنونیمجله روان

کره در  ستارهپنج چهار هتل 
 یجنوب

 یآماره ت
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42 
Chaudhary & 

Akhouri 
2193 

ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و 
 خالقیت

 ترمجله تولید پاک
ی مختلف فناوری هاسازمان

 اطالعات در هند
 یهمبستگ
(r) 

43 
Gahlawat & 

Kundu 
2193 

( CSRبررسی ارتباط بین منابع انسانی با )

 و رفتار شهروندی ...

مجله تحقیقات بازرگانی 
 هند

 سازمان فعال در هند 215
 یهمبستگ
(r) 

44 
Abdelmotaleb 

& Saha 
2193 

(CSR انگیزش خدمات عمومی و ،) رفتار

 ی سازمانیشهروند

ی مدیریت المللنیبمجله 
 دولتی

های بخش کارمندان بانک
 دولتی در مصر

 یهمبستگ
(r) 

44 
Badulescu et 

al. 
2193 

اندازه و سن شرکت و اقدامات رابطه بین 
 مسئولیت اجتماعی آن

 شرکت متوسط 34 مجله پایداری
 یهمبستگ
(r) 

46 
Malekzadeh 

et al. 
2191 

بررسی اثر مسئولیت اجتماعی اخالقی و 
ی معنوی بر رفتار همبستگاحساس 

 انحرافی در محیط.

 مشاوره شغلی و سازمانی
کارشناسان دانشگاه فردوسی 

 مشهد

 یهمبستگ
(r) 

44 
Dehghani-

Soltani et al. 
2191 

و مسئولیت  شناختیروانتأثیر سرمایه 
اجتماعی بر تعهد عاطفی و خالقیت 

 کارکنان

مدیریت منابع انسانی در 
 نفتصنعت 

کارکنان شرکت گاز استان 
 کرمان

 یهمبستگ
(r) 

43 

Konjkave-

Monfared & 

Ghaffari 
2191 

واکاوی تأثیر عدالت و مسئولیت اجتماعی 
 و بازاریابی داخلی در ...

فرهنگ در دانشگاه 
 اسالمی

 کارکنان دانشگاه یزد
 یهمبستگ
(r) 

41 
Chaudhary & 

Akhouri 2191 
ادراک مسئولیت اجتماعی شرکت و 

 خالقیت کارکنان
 ی مختلف در هندهاسازمان مجله مسئولیت اجتماعی

 یهمبستگ
(r) 

51 
Kucharska & 

Kowalczyk 2191 
دیدگاه کارمندان در مورد فرهنگ شرکت 

 (CSRو عمل به )
مسئولیت اجتماعی شرکت 

 ستیزطیمحو مدیریت 
های کارکنان شرکت

 ساختمانی لهستانی
 یهمبستگ
(r) 

59 Zulfiqar et al. 2191 
مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار بررسی 

 کارکنان
 کارکنان بانک در پاکستان پایداری مجله

 یهمبستگ
(r) 

52 
Gaudêncio et 

al. 
2191 

( بر رفتار ابتکاری CSRتأثیر ادراک )

 کارگران

گذاری. مدیریت و سرمایه
 توسعه

 ی پرتغالیهاشرکت
 یهمبستگ
(r) 

53 
Su & 

Swanson 
2191 

اه ها بر رفتأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت
 و رفتارهای کارکنان

 کارکنان هتل در چین مدیریت گردشگری
 یهمبستگ
(r) 

54 Jia et al. 2191 
(CSR ) چگونه تعامل کاری کارمندان را

 کندیمایجاد 

 تحقیقات محیطی
 و بهداشت عمومی

 کارمند شاغل در وهان
 چین

 یهمبستگ
(r) 

55 
Gürlek & 

Tuna 
 مسئولیت اجتماعی شرکت و تعامل کاری 2191

مدیریت  اندازچشم
 گردشگری

 در استان آنتالیا ترکیه هاهتل
 یهمبستگ
(r) 

56 Ji & Jan 2191 
ت شرک شدهادراکتأثیر مسئولیت اجتماعی 

 هایاستراتژبر 
 کارمند خط مقدم کره جنوبی مجله پایداری

 یهمبستگ
(r) 

54 
Shahzadi et 

al. 
2191 

پذیری اجتماعی سازمان و هویت: مسئولیت
ی هاخواستهموارد احتمالی صفات و 
 شخصی کارکنان

 مجله مسئولیت اجتماعی
سازمان امالک و مستغالت 

 در پاکستان

 یهمبستگ
(r) 

53 
Holtbrügge & 

Oberhauser 
2191 

مدیران ارشد آینده  (CSR) جهت گیری

 هند
 دانشجو 214  تحقیقات بازرگانی

 یهمبستگ
(r) 
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51 Fatma et al. 2191  تالش برای مشروعیت( از طریقCSR) ی نفتی هندیهاشرکت مجله مسئولیت اجتماعی 
 یهمبستگ
(r) 

61 Bocquet et al. 2191 
پذیری اجتماعی استراتژیک برای مسئولیت

 نوآوری
 دوربردی زیربرنامه

از شرکت کوچک و متوسط 
 لوکزامبورگ

 یهمبستگ
(r) 

69 
Mostafa & 

Shen 
2191 

داخلی، تعامل  (CSRرهبری اخالقی، )

 یسازمانسازمانی و انحراف 
مجله مدیریت منابع انسانی 

 مبتنی بر شواهد
بانک بخش خصوصی در 

 مصر
همبستگی 

(r) 

62 Jamali et al. 2121 
ی فردگرایانه و هافرهنگ( در CSRآیا )

 مردانه واقعاً تأثیر کمتری دارد
 مجله تصمیم مدیریت

ی هافروشگاهکارمندان 
 ی در ایتالیافروشخرده

همبستگی 
(r) 

63 
Rahchamani 

& Kavousi  
2121 

تأثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان و 
 به شهرت سازمان کنندهمصرفاعتماد 

 ی بازرگانیراهبردها
ی شهرک هاشرکتکارکنان 

 صنعتی قزوین
 یهمبستگ
(r) 

64 Farrukh et al. 2121 
درک مسئولیت اجتماعی شرکت و تعامل 

 کارکنان

مسئولیت اجتماعی شرکت 
 ستیزطیمحو 

 صنایع در پاکستان
 یهمبستگ
(r) 

65 Ahmad et al. 2121 
، (CSR)پیوند مسئولیت اجتماعی شرکت 

 ...تعهد عاطفی و 
ی روابط المللنیبمجله 

 کارکنان
های مختلف کارمندان دانشگاه

 پاکستاندر 
 یهمبستگ
(r) 

66 
Asante-Boadi 

et al. 
2121 

( و تأثیرات آن بر CSRدرک کارکنان از )

 نتایج داخلی
 مجله صنایع خدمات

 ی روستاییهابانک
 در غنا

 یهمبستگ
(r) 

64 
Claver‐Cortés 

et al. 
2121 

( و تأثیر آن بر CSRدرک دانشجویان از )

 وکارعملکرد کسب
 دانشجویان دانشگاه وکارکسبمجله اخالق 

 یهمبستگ
(r) 

63 

Izzat-

Alhalalmeh et 

al. 
2121 

رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و 
 سازمانی در اردنعملکرد 

 کارکنان بانک در اردن مجله مهندسی و مدیریت
 یهمبستگ
(r) 

61 
Farooq & 

Salam 
2121 

و میل به  (CSR)بررسی رابطه بین 

 از طریق کار داشتن تأثیر
 داریالمللی هتلمجله بین

یک که در دهنده پاسخ 9111
 خط هوایی

 یهمبستگ
(r) 

41 Lu et al. 2121 
هرم کارول از مسئولیت اجتماعی شرکت 
 برای تقویت عملکرد سازمانی شرکت

 ترمجله تولید پاک
شرکت کوچک و متوسط  25

 از شهر کراچی

 یهمبستگ
(r) 

49 
Boğan & 

Dedeoğlu 
2121 

درک مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار 
 ...شهروندی سازمانی در کارکنان هتل 

مجله مسئولیت اجتماعی 
 ستیزطیمحشرکت و 

 هتل در ترکیه 3
 یهمبستگ
(r) 

42 
Gaudencio et 

al. 
2121 

بر قصد ترک  (CSR)تأثیر ادراکات 

 ...سازمان 
 مجله مسئولیت اجتماعی

های کارمندان در سازمان
 خصوصی و دولتی پرتغال

 یهمبستگ
(r) 

43 Nejati et al. 2121 
اجتماعی  تیمسئولدرک کارمندان از 

 شرکت و رهبری اخالقی و ...
 ی مالزیهاشرکتکارکنان  مسئولیت اجتماعی مجله

 یهمبستگ
(r) 

44 

Tafolli & 

Grabner-

Kräuter 
2121 

( و فساد CSRدرک کارکنان از )

 سازمانی: شواهد تجربی از کوزوو
 مجله حاکمیت شرکتی

ی هاسازمانکارمند شاغل در 
در  خصوصی و دولتی

 کوزوو

 یهمبستگ
(r) 

45 
Soewarno & 

Nugroho 
2121 

شرکت در  رعاملیمدی هایژگیوتأثیر 
 (CSR)عملکرد شرکت بر عملکرد 

 شرکت994 آموزش ابتدایی
 یهمبستگ
(r) 
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46 Lu et al. 2121   تفاوت های جنسیتی در اجرای(CSR) شرکتهای لیتوانی اقتصاد کوپرنیک 
 یهمبستگ
(r) 

44 Hur et al. 2129 

ی شغلی و حمایت سازمانی هامهارتنقش 
( CSRدر پیوند بین درک ) شدهادراک

 کارکنان و ...

 کارمندان هتل مجله روانشناسی فعلی
 یهمبستگ
(r) 

43 
Grabner‐

Kräuter et al. 
2129 

بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از 
(CSR )و قصد ترک سازمان 

 مجله اخالق بازرگانی
ی خصوصی در هاشرکت

 کوزوو

 یهمبستگ
(r) 

41 Khan et al. 2129 
(CSR ) و رابطه متقابل بین ادراک

 کارکنان و اعتبار خارجی ادراک شده 

تحقیقات روانشناسی و 
 مدیریت رفتار

 کارکنان بانک
 یهمبستگ
(r) 

 
 

ی هاافتهو ی هاداده لیوتحلهیتجز 4
 پژوهش

بررسی حاصل از متون تحقیقاتی برگزیده بیانگر آن است که 
ی بکار رفته تنوع چندانی ندارد. هاروشدر موضوع تحقیق 

 بر یموردبررس یهاپژوهش قیروش تحق دهدینشان م هاافتهی
 انیو از م یفیها در تمام موارد توصداده یاساس نحوه گردآور

 یفیوصت قیدرصد روش تحق 94 ،یبررس پژوهش مورد 41
 در است. دهبو یهمبستگ یفیدرصد توص 41و  یشیمایپ

است. در تحقیقات  نشده موضوع این به یااشاره نیز مواردی
درصد از  (13/34) گیرینمونه وهشی مورد ، درشدهانتخاب

درصد از روش  (43/22)ساده،  یتصادف یریگروش نمونه

و  یاخوشه یریگاز نمونه درصد( 31/3) ،یاطبقه یریگنمونه
شده که  استفاده یریگنمونه یهاروش ریسا درصد( 24/39)

حجم نمونه  موضوع در مقاالت بدان نشده است. نیبه ا یااشاره
 نیانگینفر با م 42233نظر برابر با  مورد یهامطالعه یآمار
ی از مطالعات طورکلبه و ؛است هر مطالعه بوده ینفر برا 434

ر د رهایمتغ نیا انیاز ممتغیر شناسایی شد.  942پیشین تعداد 
عنوان ( بهCSR) سازمانپذیری اجتماعی مسئولیتمورد  939

پذیری مسئولیتمورد  99در  و شدهی مستقل بررس ریمتغ
مطالعه  وابسته مورد ریعنوان متغبه (CSR) سازماناجتماعی 

انتخاب  لیتحلکه جهت فرا ییهاپژوهش در. قرارگرفته است
درصد از  9/4 و (r)ی درصد از روش همبستگ 1/14شدند 
 شده است.ه استفاد (t) ودنتیاستی ت روش

 

 متغیر مستقل( عنوانبه (CSRپذیری اجتماعی سازمان )مسئولیتمتغیرها ) اثر و شدت اندازه فراوانی. 3 جدول

 اندازه اثر فراوانی وابسته متغیر پیامدها مستقل متغیر

 (CSRپذیری اجتماعی سازمان )مسئولیت

 پیامدهای
 مثبت

 (CSRدرک )

 مثبت هاینگرش

 312/1 99 رضایت شغلی

 653/1 92 تعامل کاری )شغلی(

 451/1 93 تعهد سازمانی

 566/1 4 عدالت سازمانی

 411/1 1 سازمانیاعتماد 

 531/1 95 سازمانیهویت

 463/1 5 شدهحمایت سازمانی ادراک

 421/1 3 شدهاعتبار خارجی ادراک

 رفتارهای
 مثبت 

 412/1 1 عملکرد شغلی

 463/1 92 رفتار شهروندی سازمانی

 662/1 4 خالقیت

 415/1 3 ینوآور

 پیامدهای منفی
 (CSRدرک )

 منفی هاینگرش
 -395/1 4 خدمت( و سازمان) شغلترک 

 -266/1 3 بدبینی سازمانی

 -343/1 5 انحراف سازمانی رفتارهای منفی

 995/1 2 جنسیت مشخصات
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 اندازه اثر فراوانی وابسته متغیر پیامدها مستقل متغیر

 261/1 2 سن هانمونهشناختی جمعیت

 616/1 2 سازمانیفرهنگ

 

 متغیر وابسته( عنوانبه (CSR) پذیری اجتماعی سازمانمسئولیتمتغیرها ) اثر شدت اندازهو  فراوانی 4 جدول

 مشخصات
 هانمونهشناختی جمعیت

 اندازه اثر فراوانی وابسته متغیر مستقل متغیر

 سازمانیفرهنگ

 (CSRپذیری اجتماعی سازمان )مسئولیت

5 493/1 

 125/1 4 جنسیت

 -964/1 2 سن

 

 

 جدول به توجه با را آمدهدستبهی اه r میتوانیم مرحله این در

 (9113) 9کوهنجدول  اساس نماییم. بر بررسی و کوهن تحلیل
 ( کوچک3/1تا  9/1بین )اول  بازه در آمدهدست به اثر اندازه
 .نیست برخوردار قوت کافی از مطالعه فرضیه مورد و بوده

 ( باشد، اندازه4/1تا  3/1دوم ) بازه در rمقدار  وقتی همچنین

 (4/1تا  3/1سوم ) بازه در r کهیهنگام درنهایت و اثر متوسط

 4 و 3 جدول به توجه شود. بامی ارزیابی زیاد تأثیر شدت باشد
r اثر شدت تغییر دامنه تعیین یبرا یبندطبقه، آمدهدستبهی اه 

 .شودمی ارائه ،6و  5در جدول  وابسته و مستقل حالت در دو

 

 (CSR)پذیری اجتماعی سازمان مسئولیت و پیامدهای متغیرها اثر اندازه طبقات فراوانی توزیع 5 جدول

 باشد( مستقل متغیر (CSR) پذیری اجتماعی سازمانمسئولیت که حالتی )در 

اثر  شدت تغییر دامنه
(r) 

 فراوانی
 درصد

 فراوانی

 9/1) تأثیر كم شدت
 (3/1 تا

 %94 سن، تیجنس، یسازمان ینیبدب (3) 

 3/1شدت متوسط )
 (5/1تا 

 ،عملکرد شغلی، شغل و سازمان ترك، یسازمان تعهدی، سازمان یرفتار شهروند، یت شغلیرضا (3) 
 یسازمان انحراف، ینوآور، اعتماد سازمانی

44% 

تا  5/1اد )یشدت ز
3/1) 

 اعتبار ،تیخالق، یتعامل كار، شدهادراک یت سازمانیحما، یعدالت سازمان، سازمانیهویت (4) 
 سازمانیفرهنگ ،شدهادراک یخارج

31% 

 %911 93 جمع

 

 

 (CSR)پذیری اجتماعی سازمان مسئولیت یامدهایو پ متغیرها اثر اندازه طبقات فراوانی توزیع 6 جدول

 باشد( وابسته متغیر (CSR) پذیری اجتماعی سازمانمسئولیت که حالتی )در 

 فراوانی درصد فراوانی (rاثر ) شدت تغییر دامنه

 %64 سن، تیجنس (2)  (3/1 تا 9/1كم ) تأثیر شدت

 - (1)  (5/1تا  3/1شدت متوسط )

 %33 سازمانی( فرهنگ9)  (3/1تا  5/1اد )یشدت ز

 %911 3 جمع

 

پذیری مسئولیت اقدامات متغیر تأثیر ابتدا در این مرحله،
 939 بر مستقل متغیر عنوانبه (CSR) سازماناجتماعی 

                                                      
1. Cohen 

 و استخراج موردبررسی، هایپژوهش جمیع از دیگر، متغیر
مستقل بر  ریمتغ عنوانبه ریمتغ 99 تأثیرسپس  شد. بندیطبقه
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 (CSR) سازمانپذیری اجتماعی مسئولیت اقدامات

 هایپژوهش بررسی از درمجموع .دی، ارائه گردشدهبندیطبقه

 آن به بیشتر اینجا در آنچه آمد، دست به متغیر 93 نظر مورد

 جدول با آمدهدستبه یاثرها شدت شود، تطبیقمی پرداخته

 این در آنچه به توجه است. با اثر اندازه پایینی و باالیی حدود

 تأثیر قدرت و صحت شدت توانمی است؛ فراوان جداول

 دسته سه در فرضیات قالب در بر هم را شدهارائه یمتغیرها

 است متغیرهایی شامل اول: قرارداد. دسته اثرها اندازه حدود

 یباال و پایینی حدود و بوده برخوردار باالیی اثر شدت از که
 قوت یاست. دارا %3تا  %4بین  هاآن شدهاثر محاسبه اندازه

 به توانمی را موضوع این باشند.می باالیی بسیار اطمینان و

 این دست،ازاین هاییپژوهش در اگر که کرد تعبیر این شکل

 احتمالبه بگیرند، قرار مجدد آزمون و موردبررسی فرضیات

 خواهد تائید شانتأثیرپذیری و تأثیرگذاری مجدداً  باالیی بسیار

شده، متغیرهای حمایت سازمانی ادراک در این پژوهش شد.
سازمانی، خالقیت، تعامل شده، فرهنگاعتبار خارجی ادراک

قرار  سازمانی، عدالت سازمانی، در این محدودهکاری، هویت
 شدهمحاسبه اثر اندازه که هستند متغیرهایی دوم گروه گرفتند.

 %4تا  %3پایین بین  و البا حدود بین و متوسط بازه در هاآن
 و قوت از قبل گروه به نسبت گروههای این فرضیه دارد. قرار

متغیرهای  در این پژوهش هست. برخوردار کمتری اطمینان

نوآوری، عملکرد شغلی، تعهد سازمانی، اعتماد سازمانی، 
رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، انحراف سازمانی، 

 دسته اما و محدوده قرار گرفتند. ترک شغل و سازمان، در این

 و تأثیرگذاری متغیرهاست که از گروه آن سوم و آخر،
 تائید فرضیه عدم امکان و بوده ضعیف هم بر هاآن تأثیرپذیری

 بود. این خواهد زیاد مشابه نیز هایپژوهش در هاپژوهش این

 کوچک بازه در هاآن اثر شدت که هستند متغیرهایی متغیرها،

های داده به گیرد. بامی قرار %3تا  %9پایین بین  حدود در و
، جنسیت، در این سن متغیرهای بدبینی سازمانی، جدول باال

گیرند. الزم به توضیح است در این تحقیق، اثر طیف قرار می
( و جنسیت 941/1(، سن )493/1سازمانی )کلی فرهنگ

 هر در توجه مورد موضوعات ( شده است. یکی از144/1)

 سوگیری از منظور است. انتشار سوگیری ارزیابی تحلیلراف

 شدهانجام مطالعات همه شامل تحلیلفرا یک که است انتشار این

 برخی ممکن است نیست. بررسی مورد موضوع درباره

 مجالت در حداقل یا باشد منتشرنشده مختلف دالیل به مطالعات

 شناسایی روش ترینمعمول باشد. منتشرشدهنشده،  سازینمایه

نام  به دوبعدی، پراکندگی نمودار یک از استفاده انتشار تورش
 مطالعه هر و برآورد مداخله اثر آن در که است قیفی، نمودار

 نمودار ،2 شکل .شودیمرسم  مطالعه آن هنمون اندازه مقابل در

 .دهدیم نشان را حاضر پژوهش قیفی

 

 

 

 قیفی پژوهش نمودار 2 شکل

 

 

 خطای که مطالعاتی، شکل قیفی نمودارهای در تفسیری ازلحاظ

 دارای و شوندیم جمع باالی قیف در دارند پایین استاندارد

قیف  پایین سمت به مطالعات چه هر اما ؛نیستند انتشار سوگیری
 سوگیری و رودیم باال هاآن استاندارد خطای شوندیم کشیده

 که دهدنشان می ،2 شکلبنابراین،  ؛ابدییم افزایش انتشارشان

 نبوداند و این بیانگر جمع شده نمودار باالی در مطالعات

 و دوال برازش و اصالح روش همچنین .است انتشار سوگیری
 رود.می کار به انتشار سوگیری تعدیل و ارزیابی توئیدی جهت

 دوال و برازش و اصالح روش نتایج ،4و جدول  3 شکل

 دهد.می نشان را توئیدی
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 ثابت حالت در یوتوئید دووال لینش و تكمیچ 3 شکل

 

 ثابت التح در یتوئید و والد برازش و اصالح 7 جدول

 Q مقدار  اثر تصادفی   اثر ثابت  

 1=ازیموردنتعداد مطالعات  حد باال حد پایین ایتخمین نقطه حد باال حد پایین ایتخمین نقطه 

 3466/96412 44319/1 36113/1 42131/1 61466/1 51654/1 61163/1 ارزش مشاهدات

 3466/96412 44319/1 36113/1 42131/1 61466/1 51654/1 61163/1 شدهلیارزش تعد

 

 نشان 1 جدول در که افزارنرم توسط شدهاعالم خروجی طبق

 شدن کامل منظوربه لیتحلفرا و مطالعه این است شدهداده 

 است، مشهود که طورهمانو  ندارد یدیگر مطالعه به ینیاز

 در و اثر ثابت در مدل شدهلیتعد باارزش شدهمشاهده ارزش
بر اساس مدل اثر ثابت برآورد  .است برابر تصادفی، اثرات مدل
-21422/1درصد ) 14و فاصله اطمینان  21123/1ای نقطه

برابر است. بر اساس مدل اثر  افتهیلیتعد باارزش( 41244/1
 14و فاصله اطمینان  42131/1ای تصادفی نیز، برآورد نقطه

برابر  افتهیلیتعد باارزش( 32113/1-44319/1درصد )
 هافتیلیتعدو  شدهمشاهدهنیز برای هر دو ارزش  Qاست. مقدار 

نمودار فانل در  کهچناندست آمد.  به 3422/92412برابر 
ای که شکل باال نیز نشان داد توسط چینش و تکمیل نقطه

پژوهش منتسب باشد وجود ندارد )نقطه پررنگ در  دهندهنشان
 نیدر اایمن از خطا زا  Nآزمون  نتایج ،3نمودار(. جدول 

 دهد.پژوهش نشان می

 

 کالسیک خطر(بی ناکامل تعداد) خطا از ایمن N محاسبات 1 جدول

 42149/925 شدهمشاهده مطالعات یبرا Zمقدار 

 111/1 شدهمشاهده مطالعات یبرا Pمقدار 

 15/1 آلفا

 2 باقیمانده )دنباله(

Z 15116/9 آلفا یبرا 

 942 شدهمشاهده مطالعات تعداد

 99331 رساندیمبه آلفا  Pمقدار  که یاشدهگم مطالعات تعداد

 

 گرفته صورت دیگر مطالعه 99331 باید ،91جدول  بر اساس
درصد  14/1از  شدهبیترکدوسویه  Pمقدار  تا شود بررسی و

 مطالعه 99331د یبا که است معنی این به این نکند. تجاوز

 خطایی هالیتحلو  محاسبات نهایی نتایج در تا گیرد انجام دیگر

 نتایج و اطالعات یباال صحت و دقت این نتیجه و ندهد رخ

 نتایج و دهد. اطالعاتنشان می را پژوهش این در آمدهدستبه

 آزمون همچنین دهد.می نشان را پژوهش این در آمدهدستبه

 همگونی بررسی به فرضیه، یک طرح در قالب (Q) کوکرام

 در اینجا .پردازدیم آمدهدستبه اثرهای اندازه ناهمگونی یا

 آمدهدستبه اثرهای اندازه معناداری عدم بیانگر صفر فرض

 اندازه میان معنادار وجود تفاوت بر مقابل هیفرض و است

آزمون  نتایج ،1 جدول .کندیم داللت آمدهدستبه اثرهای
 دهد.می نشان را پژوهش ( اینQکوکرام )
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 هاداده همگنی یبررس ریمقاد 9 جدول

 آزمون نتیجه خطا سطح سطح معنادار Z آماره

 ه صفریرد فرض 15/1 111/1 42149/925

 

 از معنادار سطح %14اطمینان  سطح در کهنیا به توجه با

 پذیرفته H1و  رد H0 هست. ترکوچک( %4خطا ) میزان

 معنادار تفاوت آمدهدستبه یاثرها اندازه میان یعنی ؛شودمی

 یاثرها بودن اندازه ناهمگون یبه معنا این و دارد وجود

 هست. آمدهدستبه

 گیرینتیجهو  بحث  5
 یومختلف که ر یهاپژوهش جینتا یسازکپارچهیبا  لیفرا تحل 

 یهاریاز اثر متغ یترجامع دگاهیاند دمتفاوت اجراشده یهانمونه

 با پیشین مطالعات نتایج روش، این در. دهدیگوناگون ارائه م

 هر اهمیت میزان و عامل هر تأثیر میزان و یکدیگر ترکیب

 از با استفاده حاضر پژوهش . درشودیم تحلیل هاآن از یک

 پیامدهای درباره گوناگون تحقیقات نتایج لیتحلفرا روش

 شد. بر بررسی (CSR) سازمانپذیری اجتماعی مسئولیت

پذیری اجتماعی مسئولیت پیامدهای بین از لیفرا تحل نتایج اساس

 ، بیشترینشدهادراک یت سازمانیحما متغیر (CSR) سازمان

 9لیک  نگالواس و ک  ی، هاافتهی با که دارد ( را423/1ه اثر )انداز

 (2191) همکارانو  3مااطف ،(2192) 2گالواس، (4219)

 شده توسطمیزان حمایت سازمانی ادراکهمخوانی دارد. 

کارمندان بیانگر احساس درونی کارکنان در رابطه با مراقبت 

انی که احساس کنند از طرف کنتوجه سازمان است. کارو 

کنند در شوند، همواره فکر میخوبی حمایت میسازمان به

شرایط احساس نیاز به پشتیبانی برای کار یا زندگی، سازمان 

ها حمایت خواهد کرد. خوبی از آنموقع و بهبه متبوعشان

ه کند کمیان را تشویق کناشکال مختلف حمایت سازمانی، کار

صورت خودکار کارها را مدیریت و رهبری نمایند و این به

. اعتبار وری سازمانی خواهد شددرنهایت باعث افزایش بهره

 با که ؛( است421/1ثر )ه اانداز دارای نیز شدهادراک یخارج

 همکارانو  4احمد، (2193) همکارانعزیزی و ی، هاافتهی

اعتبار  .دارد همخوانی (2191) 5و سوانسون سو، (2121)

خارجی درک شده یعنی برداشت کارکنان از این است که 

همچنین  و ؛کنندها را ارزیابی میچگونه دیگران سازمان آن

های کارکنان از اعتبار سازمان بر اساس شامل قضاوت

                                                      
1. Glavas & Ken Kelley 
2. Glavas 
3. Fatma 
4. Ahmad 
5. Su & Swanson 
6. Izzat Alhalalmeh 
7. Chaudhary & Akhouri  

های اطالعات خارجی است که در معرض آن قرار دارند. عمل

نشانه تصویر مثبت  (CSR) سازمانپذیری اجتماعی مسئولیت

 بنابراین درک ؛است ذینفعان سایر و کارکنان بهسازمان 

منجر به  (CSR) سازمانپذیری اجتماعی اقدامات مسئولیت

 عملکرد جهیدرنتشود. درک کارکنان از اعتبار خارجی می

 ی نیزسازمانفرهنگ. بخشدیم بهبود را کارکنان و سازمان

-ایزت ال  ی،هاافتهی با که ؛( است212/1اثر ) هانداز دارای

ههالل  (2121) همکارانچمنی و راه، (2121) همکارانو  6م 

اقدامات  بنابراین درک ؛دارد همخوانی (2194) سلیمیو 

منجر به اثربخش  (CSR) سازمانپذیری اجتماعی مسئولیت

 و سازمان است یاثربخش راز و ؛شودیمكاركنان  بودن

كاركنان  مشترك یهاارزش و اعتقادات نظام ی،سازمانفرهنگ

 نیز تیخالق. گذاردیم ریتأث رفتار آنان در است كه سازمان

و  چوداریی، هاافتهی با که ؛( است222/1اثر ) هانداز دارای

و  1هورو  (2194) همکارانو  3برامر، (2193)4آخوری

عالوه بر این، عملکرد  .دارد همخوانی (2193) همکاران

دهد که اجتماعی خوب یک سازمان نیز به کارکنان نشان می

ها در محیطی کار خواهند کرد که نوآوری و خالقیت را در آن

های کند تا در فعالیتو این امر کارکنان را تشویق می گیردبرمی

ثر اندازه ا دارای ی نیزتعامل کارخالقانه شرکت کنند. 

، (2193) و آخوری چوداریی هاافتهی با که ؛( است243/1)

 (2194) 99و کارات پ زادهایلخانیو  (2121) 91و سالم فاروق

دهند که درک تحقیقات موجود همچنین نشان می .دارد همخوانی

ارتباط  (CSR) سازمانپذیری اجتماعی اقدامات مسئولیت

مثبتی با تعامل کاری و رضایت شغلی دارد. تعامل کاری به 

 ،بخش اشاره دارد که مشخصه آنیک وضعیت کاری رضایت

وری است. عملکرد خوب اقدامات و غوطه سرزندگی، فداکاری

این پیغام را  (CSR) سازمانپذیری اجتماعی مسئولیت

توانند به دیگران و جامعه خدمت کنند. رساند که کارکنان میمی

 با که ؛( است431/1اثر ) هانداز دارای ی نیزسازمانتیهو

و  93ذوالفقار، (2194) همکارانو  92دی روکی هاافتهی

 همخوانی (2121) همکارانو  94جمالیو  (2191) همکاران

کننده میزانی است که افراد خود سازمانی منعکسهویت .دارد

8. Brammer 
9. Hur 
10. Farooq & Salam  
11. Ilkhanizadeh & Karatepe 
12. De Roeck 
13. Zulfiqar 
14. Jamali 
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کنند. رفتارهای را ازنظر عضویت در سازمان تعریف می

 که دهدمسئوالنه سازمانی تصویر مثبت سازمان را نشان می

و این نوع غرور  کندفراهم میحس غرور برای کارکنان 

عدالت سازمانی خواهد شد. سازمانی منجر به افزایش در هویت

ی، هاافتهی با که ؛( است422/1اثر ) هانداز دارای ی نیزسازمان

و  3مون، (2194) علیو  2نگجا ،(2192) و همکاران 9جو

درک عدالت سازمانی  .همخوانی دارد (2194) همکاران

برداشت کارکنان از انصاف کلی سازمان است. عملکرد و 

این پیام را  (CSR) سازمانپذیری اجتماعی اقدامات مسئولیت

ا هرساند که سازمان به کارکنان احترام گذاشته، نگران آنمی

چون مسئولیت نسبت به ها دارد، ای با آنو رفتار منصفانه بوده

هایی است که سازمان باید ترین مسئولیتکارکنان یکی از مهم

 بر عهده بگیرد.

اعتماد برای راهنمایی عنوان یک مرجع قابلاین پژوهش به
ی پذیری اجتماعمطالعات آتی برای کشف روابط بین مسئولیت

های کارکنان، توضیح شده و واکنشادراک (CSR) سازمان

و شناسایی بیشتر عوامل  ای نفوذ داخلی روابطهمکانیسم
ند. کای که ممکن است بر روابط تأثیر بگذارند، عمل میزمینه

 این مطالعه بر تأثیرات روانی و انگیزشی تأکید دارد که
ممکن است  (CSR) سازمانپذیری اجتماعی مسئولیت اقدامات

 با (CSR) پژوهشو ترکیب  برای کارکنان به ارمغان بیاورد

این  دهد.پژوهش در روانشناسی سازمانی را تقویت و ارتقا می
درک  که ؛کندیمپژوهش همچنین مفاهیم عملی مهمی ارائه 

به  منجر( CSR) سازمانپذیری اجتماعی اقدامات مسئولیت

در کارکنان های و رفتارهای مطلوب ای از نگرشمجموعه
ها و مدیران برای شواهد مستقیمی را برای سازمان و ؛شوندمی

 سازمانپذیری اجتماعی اقدامات مسئولیتمشارکت در 
(CSR) خروجی این پژوهش که برای اولین بار . کندفراهم می

 (CSR) سازمانپذیری اجتماعی مسئولیت در حوزه مطالعات

با روش فرا تحلیل انجام  ها و رفتارهای کارکنانروی نگرش
اقدامات به  ینیبشیدر شناخت پیامدهای مهم و پ تواندیم شد،

شناسایی  ابتکار یا ارزش مقاله مدیران کمک شایانی نماید.
بر  (CSR) سازمانپذیری اجتماعی مسئولیتپیامدهای مهم 

روی کارکنان با روش فرا تحلیل نوآوری اصلی این پژوهش 
 .الگویی برای سایر تحقیقات باشد تواندیبوده که م

 :شودیم ارائه آتی یهاپژوهش برای پیشنهادهایی

 شودیم پیشنهاد محققان به پژوهش یهاافتهی به توجه با 

 (4/1باال )بیش از  اثر اندازه دارای که را پیامدهایی

 جامعه و هاسازمان در تجربی صورتبه هستند

 دهند. قرار تجربی موردمطالعه

 است. آمدهدستبه کّمی مطالعات بررسی با نتایج این 

 را واقعیت از بخشی تواندیم کّمی مطالعات بررسی

 (CSR) سازمانپذیری اجتماعی مسئولیت درباره

تحلیل  به شودیم پیشنهاد آینده محققان به سازد. نمایان

پذیری پیامدهای مسئولیت( فراترکیب روش) کیفی

فرا  یهاافتهی سپس بپردازند. (CSR) سازماناجتماعی 

 اطمینان تا کنند مقایسه فراترکیب با نتایج را لیتحل

 آینده محققان شود. به حاصل پیامدها ۀنیزم در بیشتری

 سه هر در پیامدها مندنظام مروربه شودیم پیشنهاد

 دید تا بپردازند آمیخته و کیفی و کّمی مطالعات از دسته

پذیری اجتماعی مسئولیت پیامدهای درباره یترجامع

 .شود سازمان حاصل

  ًبررسی به شودیم پیشنهاد آینده محققان به نهایتا 

پذیری اجتماعی مسئولیت عناصر از یک هر پیامدهای

مسئولیت  و مسئولیت اقتصادی ، شامل(CSR) سازمان

 بشردوستانهو مسئولیت  مسئولیت اخالقی قانونی و

 بین میانجی و گرمداخلهعوامل  و بپردازند

 را پیامدها و (CSR) نسازماپذیری اجتماعی مسئولیت

 .کنند بررسی

 

                                                      
1. Joo 
2. Jung 

3. Moon 
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