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 نتایج. شد انجام spss افزار نرم در ها-فرضیه آزمون. است توصیفی روش، و ماهیت لحاظ به و کاربردي هدف، لحاظ به تحقیق

 مسئولیت خصوص در را نتایجی تحقیق این. دارد مستقیمی و مثبتبا کارایی رابطه  اجتماعی مسئولیت که داد نشان تحقیق

 .بگیرد قرار سازمان مدیران استفاده مورد تواند-می که دهد-می سازمان اجتماعی
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   مقدمه -1-1
 تا اند کوشیده »کاتلر فیلیپ« و »یونس محمد« ،»پراهاالد.کی.سی« چونهم اي برجسته اندیشمندان اخیر، هايسال در

 توسط شده اجرا يخیریه و دوستانه نوع هاي پروژه ضعف و قوت نقاط ارزیابی و متنوع تجربیات گردآوري بر عالوه
 مورد را ها شرکت اجتماعی پذیري مسؤولیت يزمینه در کلیدي هایی پرسش جهان، سراسر در مختلف هايشرکت
 :چونهم هاییسؤال دهند؛ قرار بررسی

 کدام رعایت با است؟ پذیرامکان فقرا به کمک يانگیزه و سود کسب براي ها شرکت ي انگیزه سازگارسازي آیا
 ارتقا را مختلف هاي شرکت توسط شده اجرا يدوستانه نوع هاي دغدغه داراي هايبرنامهکارایی توانمی کلی، اصول
 هاي گروه به رسانی کمک در باالیی کارایی طرف یک از که نمود طراحی خالقانه هایی ایده توانمی چگونه بخشید؟
 اجراي افزایش آیا بازگردانند؟ را خود ي اولیه ي سرمایه کم دست بتواند دیگر طرف از و باشد داشته جامعه محروم
 کار و کسب رونق در غیرمستقیمی منافع تواندمی ،شرکت یک سوي از دوستانه بشر اهداف داراي متنوع هاي برنامه
 باشد؟ داشته شرکت آن خود

 هاي برنامه يتوسعه ها، آن مبناي بر که نمود اشاره هایی پژوهش به توانمی آخر، پرسش به پاسخ در مثال عنوان به
 هاآن مورد در مناسبی رسانی اطالع و بوده همراه موفقیت با که صورتی در شرکت، هر سوي از دوستانه نوع و خیریه
 هایی کانال از که منافعی باشد؛ داشته دنبال به شرکت خود براي را مدتی بلند اقتصادي منافع تواندمی گیرد، صورت

 مختلف متخصصین ي انگیزه افزایش نیز و بالقوه و بالفعل مشتریان نزد در شرکت نامی خوش و اعتبار افزایش چونهم
 »کنزي مک« معتبر يمؤسسه ي گسترده نظرسنجی در چنین هم. شد خواهند حاصل نظر مورد شرکت با همکاري براي
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 که بودند معتقد هاآن درصد 75 حدود جهان، سراسر موفق هاي شرکت ارشد مدیر 2245 میان از. م2009 سال در
 طریق از مدت بلند در تواندمی ، اجتماعی مختلف هاي حوزه در موفق و قوي هاي برنامه اجراي براي گذاري سرمایه
  .ببرد باال را سازمان ارزش کننده، اجرا شرکت براي فراگیر اعتبار و نامیخوش ایجاد

  مسئله یانب  -1-2
ي است.  مسئله یانسان يروین نیپائ کاراییبا آن مواجه  هستند  رانیدر ا یدولت هايکه سازمان یمسائل نیاز مهمتر یکی

عمده براي پژوهشگران مدیریت دولتی و مدیران اجرایی هاي دولتی و بهبود آن، همواره یک چالش وري سازمانبهره
- ها نشان میاند. گزارشدر سازمان بوده کاراییهاي براي بهبود شاخص اییهراه رود و آنها همواره در پیشمار میبه

بطورمثال پائین است. نیروي انسانی درایران حتی درمقایسه با کشورهاي منطقه وشرق آسیا بسیار  کاراییدهد شاخص 
رشد  %25حدود  یرانکار درا کاراییدهد یعنی میزان کاهش نشان می %25حدود 1374نسبت به سال  1379در سال 

 کارایی زین دتریجد يبوده است. شاخص ها%14و در پاکستان %19منفی داشته است درحالیکه در کشور هندوستان 
   )1375 ،یرانیا یعل ی(نژادحاج دهدیمکشور ها نشان  گریبا د سهیرا در مقا یانسان يروین نیپائ

هاي دولتی تحت شرایط وري بخش خصوصی است. سازمانبخش دولتی متفاوت از بهره کاراییموضوع  گرید يسو از
کنند. رسالت و اهداف کالن آنها هاي زیادي عمل میکامالً متفاوت از بخش خصوصی و درواقع تحت محدودیت

هاي جامعه و امنیت بایستی نسبت به واکنش نهایشااي محدود) شده است و فعالیتگفتهطور قانونی تثبیت (و بهبه
هاي دولتی است. قوانین هاي حاکم بر سازمانپذیري یکی از محدودیتپذیر باشد که لزوم این انعطافاجتماعی انعطاف

اي، خدمات اجتماعی و سیستم بودجهکند، هاي دولتی را تعریف میهاي پیش روي سازمانهاي تفصیلی، گزینهو رویه
 کارایی تیریمد بیترت نیکند. بدرا براي جایگزینی و تخصیص نیروي کار و منابع سازمانی محدود می آنهاآزادي 

).هر سازمان  2013، 1آیاندیگاست ( یدولت ریغ يتر از سازمان ها دهیچیپ اریبس یدولت هايدر سازمان یانسان يروین
.مسئله اصلی که یک سازمان دولتی با آن مسئول است زیدر برابر اجتماع ن ان،یخود در برابر مشتر فیدر قبال  وظا یدولت

مواجه است این است که منابع سازمانی براي حل مشکالت اجتماعی، کافی نیستند و نباید منابع سازمانی را در جهت 
ها ها امري هزینه بر است، این هزینهسازمان اتخاذ اصول مسئولیت پذیري اجتماعی براي حل مشکالت جامعه هدر داد.

                                                           
1 - Anyadike 
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رسانند، تغییر ساختار مدیریتی و یا ممکن است شامل: خرید تجهیزات جدید که به محیط زیست آسیب کمتري می
  هاي کیفیت شدیدتر باشد.-ایجاد کنترل

مختلفی بیان شده است.  بدین ترتیب وجود عوامل آسیب زا  از درون یک سازمان براي  جامعه پیرامون در تئوري هاي
باشند، ولی مشارکت ها مسئول اصلی حل مشکالت جامعه میه اگرچه دولتنظران معتقدند کگروهی از صاحب

نظران معتقدند که، از آنجایی که قدرت اقتصادي، امروزه از -گشاست. این دسته از صاحبها در این زمینه راهسازمان
  .باشدزم میها در حل مشکالت اجتماعی ضروري و الست، مشارکت سازمانها انتقال یافته اها به سازماندولت

  :ها عبارتند ازمسئولیت پذیري اجتماعی براي سازمان منافع اتخاذ اصولاز طرف دیگر 

  .گرددمی باعث اعتالي  برند و افزایش اعتبار.1
  .داشت اي بیشتري خواهدبه علت اعتبار تجاري باال، سازمان امکان جذب منابع سرمایه.2
  .کاهش مخاطرات ناشی از حوادث و اتفاقات تلخ.3
وزش هاي آمافزایش توانایی براي جذب و نگهداري کارکنان که منجر به کاهش جابجایی، غیبت و هزینه.4

  .گرددکارکنان می
  کاراییبهبود شرایط محیط کار و در نتیجه ارتقإ .5

ن است، عبارتست از اینکه: برخی از مدیران ارشد اي که این پژوهش درصدد حل آتوان گفت مسالهبه طور کلی می
دانند و معتقدند که مسئولیت پذیري اجتماعی حل مشکالت اجتماعی و زیست محیطی را در حیطه وظایف دولت  می

ها میگردد. برخی دیگر از از مجراي افزایش هزینهکارایی ها، امري هزینه بر است و لذا باعث کاهش -براي سازمان
گردد، در ها باعث افزایش اعتبار و اعتالي برند مید معتقدند که  مسئولیت پذیري اجتماعی براي سازمانمدیران ارش

 .هدرا در پی دارد. پژوهش حاضر در صدد است تا این دو دیدگاه متناقض را مورد بررسی قرار دکارایی نتیجه ارتقاء 
با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق در صدد این هستیم که به این پرسش پاسخ دهیم که چه رابطه اي میان 

 و کارایی در سازمان ورزش شهرداري تهران وجود دارد.  مسئولیت پذیري اجتماعی 

 یقتحق هايهدف  -1-3
  هدف اصلی:
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سازمان  درکارایی پذیري اجتماعي و بررسي رابطھ بین مسئولیت
 . تھران یورزش شھردار

  اهداف فرعی:

  تهران  يدر سازمان ورزش شهردار کاراییبین بعد شرایط محیط کار مسئولیت پذیري اجتماعی و تعیین رابطه .1

  تهران  يدر سازمان ورزش شهردار کاراییرابطه بین بعد محیط زیست مسئولیت پذیري اجتماعی و  نییتع.2

تهران  يدر سازمان ورزش شهردار کاراییب و کار  مسئولیت پذیري اجتماعی و رابطه بین بعد رفتار کس نییتع.3
  رابطه 

 يدر سازمان ورزش شهردار کاراییرابطه بین بعد جامعه و اجتماع محلی مسئولیت پذیري اجتماعی و  نییتع.4
  تهران

  تهران  يدر سازمان ورزش شهردار کاراییرابطه بین بعد راهبري شرکت مسئولیت پذیري اجتماعی و  نییتع.5

  یقموضوع تحق یتاهم  - 1-4
سال دارد، اخیــرا دوبــاره مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.  50اي در حدود که سابقه 1مسئولیت اجتماعی شرکت

  هاي اخیر در بین ادبیات سازمان و مدیریت، داراي پیشینه قوي است.شرکت در سال اجتماعی مفهوم مسئولیت

دهــی را مطرح کرد. این مفهوم به گــزارش »آوريگانه حد سوددهی سهگزارش«براي اولین بار مفهوم گروه شل 

دیلوئیت تــاچ تــوه «کند. بر طبق ادعاي محیطی اشاره    میعملکرد شرکت در سه زمینه اقتصادي، اجتماعی و زیست

محیطــی را در لکرد اجتماعی و زیســتملیتی، برخی از معیارهاي عمشرکت چند 500بیش از  1999، در سال »ماتسو

  هاي خود وارد کردند.گزارش

را رعایــت کننــد و  5رود که در عملیات خــود، اصــل شــفافیتها انتظار میافزون از سازمانصورت روزامروزه به

محیطی خود را به صورت مستمر ارزیابی، گزارش و اصــالح نماینــد.در اوایــل عملکرد اقتصادي، اجتماعی و زیست
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توان گفت کــه یکــی طور قطع میها منحصراً جنبه اقتصادي داشت، اما امروزه   به، بیانیه مأموریت سازمان1900 دهه

شــرکت  اجتماعی محیطی است. اهمیت موضوع مسئولیتهاي مأموریت، بعد اجتماعی و زیستاز ابعاد اساسی بیانیه

ها را بر اساس سساتی وجود دارند که هر ساله، سازمانیافته، مؤامروزه به قدري باالست که در اکثر کشورهاي توسعه

نمایند. از جمله این مؤسســات مــی تــوان بــه مؤسســات بندي میمحیطی، ارزیابی و  رتبهمعیارهاي اجتماعی و زیست

:KLD   ،در آمریکاCSID   در کانادا وVigeo شــرکت در ایــران، بــه  اجتماعی در اروپا اشاره کرد. مفهوم مسئولیت

هــاي اخیــر، مؤسســه هاي زیادي که در سطح جهان صــورت گرفتــه، بســیار نوپاســت. اگرچــه در ســالپیشرفترغم 

در  CSR، بــه مفهــوم  EFQMها بر اساس مــدل تعــالی ســازمانی و منابع انسانی جهت ارزیابی سازمانکاراییمطالعات 

  کند.هاي خود توجه میارزیابی

 قیتواند از طر ی، مر سازمان ورزش بسیار مهم و اساسی می باشدود خدمات تیفیو بهبود ک دیمقدار تول شیافزا

تــوأم بــا  یعنــیکه از منابع موجود به صورت کــاراتر ( نیا ایو  ردیصورت پذ هیکار و سرما يرویني نهاده ها شیافزا

عبارت است  ، یی در سازمان ورزشگفت که هدف کارا نیتوان چن یم گر،یعبارت د به.دیاستفاده به عمل ا کارایی

 نــهیو با کــاهش هز یعمل يا وهیزمان و... به ش ،انسانی هیسرما ،یانسان يرویاستفاده از منابع، ن دنیاز به حداکثر رسان

 يدســتمزدها شیافــزا ي، کوشــش بــرابهــره وري شی، افــزاخدمات ارائه داده شدهبه منظور گسترش  ،خدمات يها

و مصــرف  رانیکه به نفــع کارکنــان، مــد یبه شکل ،سازمان ورزش ز ی افراد ذي نفع ازندگ يارهایو بهبود مع یقعوا

 يهــا تیــاست که در آن، انسان، فعال یفرهنگ ینگرش ، یی در سازمان ورزشکه کارا نیخالصه ا و کنندگان باشد.

بــه  يو معنــو يبه اهــداف مــاد یابیرا در جهت دست  جهینت نیدهد تا بهتر یخود را هوشمندانه ـ خردمندانه انجام م

 کیــدر سازمان ورزش بــه عنــوان یی کارا شیعموماً محدود است، افزا سازمان کیآن جا که منابع  از دست آورد.

 تیکنــد. در جهــان امــروز، بــا توجــه بــه محــدود یم دایپ تی، اهمها سازماناستاندارد  يارتقا يبرا یضرورت اساس
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 يحال توســعه ـ امــر در يو چه در کشورها شرفتهیپ يـ چه در کشورها شتر،یب ییبه کارا ازین د،یعوامل مختلف تول

  است. يو ضرور یاتیح

 یقتحقهاي یهفرض  - 1-5
 هستند: یربه صورت ز یقو سواالت تحق هافرضیه

 یقتحق هايیهفرض  -1- 1-5
تهران رابطــه مثبتــی وجــود  يدر سازمان ورزش شهردارکارایی بین مسئولیت پذیري اجتماعی و : فرضیه اصلی

   .دارد
  :فرضیه فرعی زیر است 5فرضیه شامل این 
مسئولیت پذیري اجتماعي و  بین بعد شرایط محیط کار -١

رابطھ مثبتي  تھران یدر سازمان ورزش شھردار کارایی
  .وجود دارد

در  کاراییمسئولیت پذیري اجتماعي و  بین بعد محیط زیست -٢
  .رابطھ مثبتي وجود دارد تھران یسازمان ورزش شھردار

مسئولیت پذیري اجتماعي و   کسب و کاربین بعد رفتار  -٣
رابطھ مثبتي  تھران یدر سازمان ورزش شھردار کارایی

  .وجود دارد
مسئولیت پذیري اجتماعي و  بین بعد جامعھ و اجتماع محلي -۴

رابطھ مثبتي  تھران یدر سازمان ورزش شھردار کارایی
 .وجود دارد

 کاراییبین بعد راھبري شرکت مسئولیت پذیري اجتماعي و  -۵
 رابطھ مثبتي وجود دارد. تھران یدر سازمان ورزش شھردار

 یقسواالت تحق  -2- 1-5
 معنی داريتهران رابطه  يدر سازمان ورزش شهردارکارایی بین مسئولیت پذیري اجتماعی و آیا : اصلی سوال
  ؟وجود دارد

  :فرعی زیر است سوال 5شامل  سوالاین 
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رابطه  تهران يدر سازمان ورزش شهردار کاراییمسئولیت پذیري اجتماعی و  بین بعد شرایط محیط کارآیا  -1
  ؟مثبتی وجود دارد

رابطه  تهران يدر سازمان ورزش شهردار کاراییمسئولیت پذیري اجتماعی و  بین بعد محیط زیستآیا  -2
  ؟ مثبتی وجود دارد

 تهران يان ورزش شهرداردر سازم کاراییمسئولیت پذیري اجتماعی و   بین بعد رفتار کسب و کارآیا  -3
  ؟رابطه مثبتی وجود دارد

 تهران يدر سازمان ورزش شهردار کاراییمسئولیت پذیري اجتماعی و  بین بعد جامعه و اجتماع محلیآیا  -4
  ؟ رابطه مثبتی وجود دار

رابطه  تهران يدر سازمان ورزش شهردار کاراییبین بعد راهبري شرکت مسئولیت پذیري اجتماعی و آیا  -5
  وجود دارد.مثبتی 

  یقتحقمدل   -1-6

  
  )1393 میرزایی از نقل به 2009 بنگستون،( تحقیق : مدل1-1نمودار 
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  تحقیق نظري چهارچوب  -1-6-1
 يو کالتر معتقدنــد کــه در حرکــت بــه ســو نزیرابچارچوب نظري این تحقیق بر پایه نظرات رابینز و کالینز است. 

  نمود  میترس ايمرحله  4مدل  کی توانیم یاجتماع تیمسئول
o و خود و سازمان متبــوعش را صــرفاً در  کندیم يرویپ کیکالس دگاهیدر واقع از د ریمرحله اول مد در

  .داندیمقابل مالکان و سهامداران آن مسئول م
o دهدیم  يتسر زیخود را عالوه بر سهامداران به کارکنان ن تیحوزه مسئول تیریمرحله دوم، مد در.  
o را  یسازمان نفعان-ياز ذ يگرتر کرده و گروه دیخود را گسترده تیحوزه مسئول رانیمرحله سوم مد در

خاصــقرار دارنــد، عبارتنــد از مشــتریان و  طیکــه در محــ نفعــانيگروه از ذ نی. اکنندیحوزه م نیوارد ا
  .کنندگانتامین

o کننــد کــه اجتماعی صرف است، مدیران احساس می -مرحله چهارم که نشان دهنده دیدگاه اقتصادي در
بهبــود رفــاه جامعــه  يتمام تــالش خــود را بــرا  رانیمرحله، مد ندر قبال کل جامعه مسئول هستند. در ای

  .یدهندانجام م
  در این تحقیق مسولیت پذیري اجتماعی متغییر مستقل و کارایی متغیر وابسته می باشد.

 
  تحقیق نظري چارچوب: 1-1 شکل

 یديکل يو واژه ها یرهامتغ یاتیعمل یفتعار  - 1-7 
ü مسئولیت اجتماعی "توان گفت:  یم یفیتوص ندیفرا کیدر  یبه طور کل: مسئولیت پذیري اجتماعی

به عنوان تعهد موسسات و مشاغل بر  CSRشرکت ها عبارتست از ایجاد یک حس مطلوب شغلی. 
همکاري با کارمندان و خانواده هاي آنان در جامعه به منظور  مشارکت در زمینه توسعه پایدار اقتصادي،

به عنوان اقداماتی تعریف می شود که به  CSRشود. از سویی دیگر -می ریفبهبود کیفیت زندگی تع
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ان با محیط اجتماعی و تأثیرات زیست محیطی و منظور یکپارچه سازي موجودیت یک شرکت یا سازم
اجتماعی فعالیت هاي آن صورت می گیرد و این پیشگیري از آلودگی زیست محیطی و ارزیابی اثرات 

بینی و جلوگیري از زیان و صدمه و مطلوب سازي و بیشینه سازي منافع صورت  یشاجتماعی و در نتیجه پ
 ).2000(هلم و وات ،  "می گیرد

ü  استفاده بهینه از منابع سازمان بمنظور رسیدن به اهداف کارا و اثربخش، در چارچوب یک نظام  :کارایی
 ارزشی مورد قبول می باشد.

ایست بین ستانده حاصل ازیک سیستم تولیدي(کاال یا خدمات) با داده رابطه کاراییکار: سازمان بین المللی
ژاپن :   به حداکثر کاراییمرکز .هاي بکار رفته (منابع موردنیاز)براي آن ستانده(داده/ستانده = بهره وري)

د، رساندن استفاده از منابع، نیروي انسانی، تسهیالت وغیره باروشهاي علمی ، کاهش هزینه هاي تولی
گسترش بازارها، افزایش اشتغال وکوشش براي افزایش دستمزدهاي واقعی وبهبود معیارهاي    زندگی، 

  آنگونه که به سود کارگر، مدیریت وعموم مصرف کنندگان باشد.

 یقتحق روش -1-8
 اســت اي مطالعــه ، پــژوهش ایــن بنابراین. است شده نهاده بنا بودن کاربردي پایه بر پژوهش این در تحقیق روش
 همبستگی مطالعه و آزمایشی غیر) توصیفی گونه از پژوهش این(  ها داده وگردآوري انجام شیوه اساس بر. کاربردي

 انجــام  حال زمان پایه بر نیز ها پرسش به پاسخ و ها داده آوري گرد) آزمایشی غیر( توصیفی هاي پژوهش در. است
 طریــق از تریــب همــین بــه. اســت اي کتابخانــه مطالعــات و  نظــري صــورت بــه مطالعــه انجــام شــیوه. گرفت خواهد

 صــورت پرسشــنامه طریــق از تحقیق، میدانی مطالعات و تحلیل و تجزیه  جهت الزم هاي  داده آوري پرسشنامه،گرد
  .بود خواهد  عاملی تحلیل  استفاده مورد آماري روش ها، داده وتحلیل تجزیه براي. پذیرفت خواهد

الگوهــا و  یناست از درك الگوهاي پیچیده رفتاري از طریق مطالعه همبستگی بین ا هدف تحقیق همبستگی عبارت
الخصوص در شرایطی مفید اســت کــه هــدف شود بین آنها رابطه وجود دارد. این روش علیمتغیرهایی که فرض می

فاده از نــرم افــزار بــا اســت یــبترت ینآن کشف رابطه متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده است. بد
SPSS يبــرا ینمدل  انجام خواهــد شــد. همچنــ يها یرمتغ ینب تگیهمبس یبضرا ینتخم یونها به روش رگرسداده 

 ینان. اطمگیردیکه مورد آزمون قرار م یريمتغ يآمار یعاز توز یدابتدا با هایهفرض یلتحل يانتخاب آزمون درست برا
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 اي. معمــوال بــریرهاســتمتغ يآمــار یــعبودن توزنرمال يپارامتر يهاگرفتن آزمون نیازیشنمونه پ يحاصل کرد. برا
نامه مورد بحث قــرار  یانکه در فصل سوم پا شودیاستفاده م یرنوفاسم-بودن از آزمون کولوموگرافآزمون نرمال

ین و ســپس در تعیــ رهــایمتغ يآمــار عیتوزنرمال بودن یا نبودن  ”رنفیاسم-کولموگروف“آزمون از خواهد گرفت. 
شود بدین ترتیب که پس از بررسی فرضیه ها در صورت نرماا بودن داده ها، از آزمــون گیري میمورد روش تصمیم

 شود.هاي پارامتري و در صورت نرمال نبودن  توزیع داده ها، از آزمون هاي ناپارامتري استفاده می

 جامعه و حجم نمونه -1-9
-از فرمــول شــودیو نمــ یدندار یاطالع یر،متغ یتناموفق یا یتجامعه و نه از احتمال موفق یانسکه نه از وار زمانی

 يحجــم نمونــه بــرا یــینمورگان (جــدول تع گیريبرآورد حجم نمونه استفاده کرد از جدول نمونه يبرا يآمار هاي
محاسبه  یزفرمول کوکران ن و اگر با یدهدرا م مونهجدول حداکثر تعداد ن ین. اکنیمیجامعه مفروض) استفاده م یک
حجم نمونه استفاده شده است. علت  یینتع يپژوهش از جدول مورگان برا ینباشد. در ا یدحتماً کمتر از آن با یدکن
روش اســتاندارد شــده اســت و از  یــنبزرگتر شدن حجم نمونه و دشوار شدن کار، ا یرغمانتخاب آن است که عل ینا

و  یرهــاکــه ممکــن اســت در بــه دســت آوردن متغ یکوکران به خــاطر اشــتباهاتن روش از روش ینظر محقق اعتبار ا
نفــر از کارکنــان  85پــژوهش  ینا  ياست.با توجه به مکان انجام مطالعه، جامعه آمار یشترمحاسبات آن انجام شود، ب
 70که بر طبق جدول نمونه گیري مورگان حجم نمونه ما برابر خواهد بود با  باشدیم تهران يسازمان ورزش شهردار
حجم نمونــه در جامعــه  ینتع ي. فرمول کوکران برایدآ یعدد به دست م ینهم یزکوکران ن یزنمونه. بر طبق فرمول ن

n  محدود عبارت است از: = NZ�P(1 − P)d�(N − 1) + Z�P(1 − P) 

 فرمول:  یندر ا که

nحجم نمونه = 

Nحجم جامعه = 

Zباشد   یم 96/1درصد برابر  95 یناننرمال واحد استاندارد که در سطح اطم یر= مقدار متغ 

P شود. یدر نظر گرفته م0,5= مقدار نسبت صفت موجود در جامعه. در جامعه محدود 



 

12 
 

d است 0,05= مقدار اشتباه مجاز که برابر با 

  داشت:  یمصورت خواه ین) در اN=85باشد ( 85حجم جامعه  اگر

 � = ����(1 − �)��(� − 1) + ���(1 − �) = 85 × 1.96� × 0.5 × 0.50.05� × 84 + 1.96� × 0.5 × 0.5 = 69.772 

و  یــهو حجــم نمونــه پرسشــنامه هــا ته يخواهد بود و با استفاده از حجم آمار 70حجم نمونه برابر با  یبترت بدین

 خواهند شد. یابیارز

 یقتحقاحتمالی  ها و مشکالت  یتمحدود -1-10
 :  گرددیهایی که در این تحقیق توسط محقق اعمال م محدودیت

هایی که در این  محدودیتهمچنین  محدود خواهد شد. مدیریت رفتار سازمانیتحقیق از نظر موضوعی به مقوله  ینا  

 :عبارتند از تحقیق براي محقق قابل کنترل نخواهد بود

 ستادي یرانهمکاري محدود برخی از مد §

 گیزش، تمایل و دقت آزمودنیها در پاسخ به سؤاالتشرایط روانی و میزان ان §

  کمبود منابع و ماخذ پژوهشی مورد مطالعه در این حوزه §
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 مطالعات نظري
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

  
 
 

 
 

 

o مسئولیت پذیري اجتماعی  

o کارایی  

o مبانی نظري 

o معرفی سازمان مورد مطالعه  
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  مقدمه  -2-1
 طراحی خالقانه هایی ایده توانمی چگونهاخیر سوال مهمی در مدیریت رفتار سازمانی این است که  هايسال در
 دیگــر طــرف از و باشــد داشــته جامعــه محــروم هاي گروه به رسانی کمک در باالیی کارایی طرف یک از که نمود
 بشــر اهــداف داراي متنــوع هــاي برنامــه اجــراي افــزایش آیا بازگردانند؟ را خود ي اولیه ي سرمایه کم دست بتواند
 باشــد؟ بــه داشــته شــرکت آن خــود کار و کسب رونق در غیرمستقیمی منافع تواندمی ،شرکت یک سوي از دوستانه
 هــاي برنامــه يتوســعه هــا، آن مبناي بر که نمود اشاره هایی پژوهش به توانمی آخر، پرسش به پاسخ در مثال عنوان
 مــورد در مناســبی رســانی اطــالع و بــوده همــراه موفقیت با که صورتی در شرکت، هر سوي از دوستانه نوع و خیریه
 کانال از که منافعی باشد؛ داشته دنبال به شرکت خود براي را مدتی بلند اقتصادي منافع تواندمی گیرد، صورت هاآن

 متخصصین ي انگیزه افزایش نیز و بالقوه و بالفعل مشتریان نزد در شرکت نامی خوش و اعتبار افزایش چونهم هایی
 معتبــر يمؤسســه ي گســترده نظرسنجی در چنین هم. شد خواهند حاصل نظر مورد شرکت با همکاري براي مختلف

 هــاآن درصــد 75 حــدود جهــان، سراســر موفــق هاي شرکت ارشد مدیر 2245 میان از. م2009 سال در »کنزي مک«
 خیریــه، و اجتمــاعی مختلــف هــاي حــوزه در موفــق و قــوي هاي برنامه اجراي براي گذاري سرمایه که بودند معتقد
 باال را شرکت سهام ارزش کننده، اجرا شرکت براي فراگیر اعتبار و نامیخوش ایجاد طریق از مدت بلند در تواندمی
  .ببرد

 ها شرکت یاجتماع تیمسئول یشناس مفهوم - 2-2

 یــا تعهــد آن از بعضــی نیســت یکســان افــراد همــه بــراي همیشه اما دارد مختلفی معانی ها شرکت اجتماعی مسئولیت
 مســائل رعایــت حســب بــر اجتمــاعی مســئوالنه رفتار معنی به این دیگران براي کنند می برداشت را قانونی مسئولیت
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 هــاي کمــک و اي صــدقه هــدایاي معــادل را آن خیلــی است بودن مسئول آن معنی دیگر برخی براي.است اخالقی
 اند پذیرفته را مفهوم این مشتاقانه که آنان از بسیاري پندارند می اجتماعی آگاهی معنی به را آن بعضی میدانند خیریه
 ضوابط اعمال براي شده محول وظیفه نوعی مثابه را آن هم کمی تعداد دانند می مقبولیت و مشروعیت معنی به را آن

، 1391، اعتماديپندارند ( می شهروندان نه و گران صنعت و بازرگانان و اقتصادي هاي بنگاه روي بر تر عالی رفتاري
 ).118ص 

 بــه مفهــوم ایــن مشــخص طــور بــه دارد کــار ســرو جامعه و ها شرکت بین روابط با ها شرکت اجتماعی مسئولیت
 مباحــث در مفهــوم ایــن شد بیان که همانگونه.پردازد می جامعه و افراد روي ها شرکت هاي فعالیت تاثیرات بررسی
 اســت آشــنایی واژه مفهوم این دیگر عبارت به.است رفته کار به و دارد کاربرد اي فزاینده طور به اجتماعی و سیاسی

 اطــالق و اجرا قابلیت مفهوم این آن وسیله به که هایی روش و آن مشخص معنی تعیین سر بر اجماع وجود این با اما
 ادبیــات بر مروري. است مانده باقی کننده گمراه و مبهم اجتماعی علوم مفاهیم از دیگر بسیاري همانند کماکان بیابد
 معــانی بــا طیفــی از معــانی ایــن. میدهــد نشان را مفهوم این براي شده اشاره مختلف معناي از کثیري CSR  با مرتبط
 و قانون و اخالق رعایت به بودن متعهد تا ها شرکت عمومی وجدان و آگاهی و دوستانه بشر و دوستانه نوع اقدامات
 معادل را آن دیگر گیرد. بسیاري می بر در را شود منجر عمومی و اجتماعی رفاه بهبود به که اي دوستانه نوع فعالیت
 بــه شــده ســپرده تعهــدات از اي مجموعه معادل را آن نیز محدودي عده و میدانند بودن متعلق و مشروعیت نوع یک

 )94 ص ،1391 اعتمادي،(دانند  می تجارت در رفتاري استاندارد اجراي براي ها شرکت

 : است شده توصیف خوبی به واتاو توسط سردرگمی و ابهام این

 یــا تعهــد آن از بعضــی نیست یکسان افراد همه براي همیشه اما دارد مختلفی معانی ها شرکت اجتماعی مسئولیت
 مســائل رعایــت حســب بــر اجتمــاعی مســئوالنه رفتار معنی به این دیگران براي کنند می برداشت را قانونی مسئولیت
 هــاي کمــک و اي صــدقه هــدایاي معــادل را آن خیلــی است بودن مسئول آن معنی دیگر برخی براي.است اخالقی
 اند پذیرفته را مفهوم این مشتاقانه که آنان از بسیاري پندارند می اجتماعی آگاهی معنی به را آن بعضی میدانند خیریه
 ضوابط اعمال براي شده محول وظیفه نوعی مثابه را آن هم کمی تعداد دانند می مقبولیت و مشروعیت معنی به را آن

 اروپــا کمســیون .پندارند می شهروندان نه و گران صنعت و بازرگانان و اقتصادي هاي بنگاه روي بر تر عالی رفتاري
 محیطــی زیســت و اجتماعی مسئولیت ها شرکت آن موجب به که داند می مفهومی را ها شرکت اجتماعی مسئولیت
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 اســت معتقــد اروپــا کنند. کمیسیون می توام  داوطلبانه مبنایی بر ذینفعان با خود تعامالت و تجاري هاي فعالیت با را
 و گردنــد مــی اجتمــاعی مســئولیت فرهنــگ مشــمول ها شرکت از افزونی روز تعداد  مفهوم این در  آنکه رغم علی
 خصوصیات درباره اي گسترده توافق اما  دارد وجود ها شرکت اجتماعی مسئولیت به رویکردها از اي گسترده طیف
 حــداقل از رفــتن فراتــر تجــاري هــاي شــرکت توســط حرکتــی ها شرکت اجتماعی مسئولیت: دارد وجود آن اصلی
 مــدت بلنــد منــافع جز را آن اقتصادي موسسات زیرا است شده پذیرفته داوطلبانه صورت به که است قانونی الزامات
 را ها شرکت اجتماعی مسئولیت)  اصلی واقعیت(درونی عملکرد اروپایی کیمسیون ترتیب بدین کنند می تلقی خود
 در را آن و  کــرده جــدا هــا شرکت خیرخواهانه و دوستانه بشر امور از را آن که کند می مربوط تجاري رفتارهاي به

 میشــود ناشی زیستی و سیاسی مالحظات از اقتصادي منافع روي بر تاکید. کند می تعریف شرکت خود عملکردهاي
 .)11، ص 1389کند (ثقفی و همکاران،  می اشاره ها شرکت اجتماعی مسئولیت قضیه به خاص طور به که

 و نمیدانند ها شرکت اجتماعی مسئولیت از نوعی را دوستانه بشر و خیریه هاي کمک نیز نظران صاحب از بساري
 تشــابه وجــه اجتماعی رفاه بحث در گردد می باعث ها شرکت توسط دوستانه بشر هاي کمک که کنند می استدالل

 همکاران، و ثقفی(برود  بین از جامعه نهادهاي عنوان به کاري و کسب هاي سازمان و جامعه افراد عنوان به مردم بین
 )14 ص ،1389

 بــاز را هــا شرکت اجرایی مدیران دست اجتماعی مسئولیت عبارت مفهوم که کنند می شکایت نیز منتقدین از برخی
 بــه دیــدگاه ایــن از چــون.نماینــد تعیین خود خواست و نظر به توجه با را شرکت اجتماعی تعهدات تا  است گذاشته
 ارزش وســیله بــدان تواند می فرد یا سازمان که آید می در پوششی صورت به اجتماعی مسئولیت شود توجه موضوع
 جیــب از خــود شخصــی نیازهــاي ارضــاي بــراي مــدیران ترتیــب بــدین بگــذارد نمــایش بــه را خویش شخصی هاي

 چــون بزرگــی هاي شرکت اخالقی و مالی  هاي رسوایی به منتقدان از دیگر دسته. گردند می سخاوتمند ناسهامدار
 و شــرکتی پــذیري مسئولیت جنبش رشد رغم علی که گویند می و کنند می اشاره.. و  کام ورلد پارالرمات، انرون،
 ســود فکــر بــه فقط و فقط آن مدیران و ها شرکت که کند می ثابت ها رسوایی این مورد این در ها شرکت ادعاهاي
 )94 ص ،1391 اعتمادي،(است  زیبائی کلمه فقط شرکتی اجتماعی مسئولیت و هستند خود

 شــرکت پــذیري مسئولیت هاي فعالیت و برنامه در ها شرکت انگیزه در نیز بسیاري اجتماعی مسئولیت مفهوم از جدا

 اســت ممکــن اجتمــاعی پــذیري مســئولیت هــاي فعالیــت از ها شرکت هاي انگیزه گویند می برخی دارند، تردید ها
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 دســت بــه را امتیازي آنکه تا شده نزدیک محلی و سیاسی مقامات از برخی به خواهند می طریق بدین و باشد سیاسی

 )44، 1389 کنگرلویی، جبارزادهآورند (

 اهداف برد پیش  و سیاسی محیط تنظیم در اجتماعی پذیري مسئولیت هاي فعالیت طریق از توانند می ها شرکت
 منــافع حفــظ جهــت در ابــزاري را اجتمــاعی پــذیري مســئولیت هاي فعالیت حتی یا کنند استفاده خود خاص سیاسی
 از بسیاري شکل بدین گیرند کار به اقتصادي قراردادهاي و سیاسی معامالت سیاسی زنی چانه در خود خاص سیاسی
 می استفاده سیاسی رهبران به زدن پل براي شرکتی اجتماعی مسئولیت هاي تالش سایر و خیریه هدایاي از ها شرکت
 . کنند

 از بعضی است رفته کار به وسیعی نسبتا معناي در شرکتی اجتماعی مسئولیت اصطالح رسد می نظر به که چند هر
 ،شــهروند شــرکتی مســئولیت چــون دیگــري اصــطالحات. اند، داشته وکلی گسترده معنی چندین دیگر اصطالحات
 اجتمــاعی مســئولیت ابعــاد از خــاص بخشــی روي اي انــدازه تا اصطالحات این از کدام هر.شرکتی درستی شرکتی،
 شــامل اجتماعی مسئولیت تعبیر که دلیل این به دهند می ترجیح را شرکتی مسئولیت اند،بعضی شده متمرکز شرکتی
 را محیطی زیست ابعاد اجتماعی مسئولیت که معتقدند هم بعضی که چند هر شود نمی محیطی زیست هاي مسئولیت

 ایــن به  است شده داده ترجیح ها بعضی جانب از اجتماعی مسئولیت و سازمانی مسئولیت اصطالح. میشود شامل هم
 ایــن  دربردارننده هم شرکتی شهروندي کنند نمی مجزا را ها سازمان از مشخصی نوع هیچ اصطالحات این که دلیل
 اجتمــاعی مســئولیت اســت. مفهــوم وظــایفی و حقوق داراي شهروند یا شخص یک مثابه به بنگاه هر که است مفهوم
 هــاي فعالیــت واســطه بیشــتر امر این.دارد پایدار توسعه مفهوم با هایی آمیختگی موارد بعضی در چنیم هم ها شرکت

 جبــارزاده( . اســت شــده واقــع پــذیرش مــورد هــم 1992 ســال در ریــو زمــین اجالس توسط و بوده برتلند کمیسیون
 شــده ســازماندهی اصــلی محــور ســه جهت در اجتماعی مسئولیت نظر مورد حوزه از بسیاري )37 ،1389 کنگرلویی،

 بــراي کــار و کســب و تجــارت هــاي همکــاري به ها شرکت اجتماعی مسئولیت.اجتماع و زیست ،محیط اقتصاد:اند
 یکسان تعابیري با پایداري و ها شرکت اجتماعی مسئولیت مواقع بعضی در و میشود اطالق دوام و پایداري ماندگاري

 هــا شــرکت اجتمــاعی مســئولیت کــه اســت چیزي آن از تر گسترده غالبا پایدار توسعه ماهیت چه اگر.میروند کار به
 و میــدارد بــر قدم داوطلبانه غیر و داوطلبانه رویکردهاي از فراتر نوعا پایدار توسعه مثال براي.بخشد تحقق آنرا بتواند
 خاطر است آیند الزم می بر آن عهده از حکومتی میان ي ها بخش و دولت فقط که است تدابیري و ها فعالیت شامل
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 بــه معنــا دو به پایدار توسعه و ها شرکت اجتماعی مسئولیت با مرتبط مباحث اغلب در اجتماعی مفهوم که کرد نشان
 در و گیرد می قرار.. و اقتصاد محیطی، زیست چون دیگري هاي حوزه مقابل در اجتماعی مواقع بعضی. رود می کار
 موضــوعات و کننــده مصــرف هــاي حمایــت کــار، محــل بشــر، حقوق چون هایی حوزه در هایی مسئولیت معنا این

 مــی کار به اجتماع کل گرفتن بر در براي تري وسیع معناي به چنین هم اجتماعی مفهوم. گیرد می بر در را اجتماعی
 )67 ،1389 کنگرلویی، جبارزاده( .میشود شامل هم را محیطی زیست و اقتصادي هاي مسئولیت بنابراین و رود

 آنچــه اســت ایــران در داري ســابقه ســنت گران صنعت و کارآفرینان توسط اجتماعی مسئولیت پذیرش اقدامات
 پیشــیرد و ابزارهــا توســعه بــراي تــالش ســازد مــی متمــایز گذشــته از را شــرکتی اجتماعی مسئولیت از امروزه درك

 قلــب در را نــوآوري و گسترش دائمی اصل و ذینفعان انتظارات تجاري، رویکرد که معنا بدین است آن استراتژیک
 خــاص موقعیــت به بستگی دهد می تشکیل را ها شرکت اجتماعی مسئولیت آنچه.میدهد قرار تجاري هاي استراتژي
 .دارد کنند می عمل آن در آنها که خاصی متن در خاص گذاران سرمایه

 اجتماعی مسئولیت از صنایع صاحبان که تصوري اما است نشده رایج هنوز بودنش نو دلیل به مفهوم این ایران در

 کــه هــایی تــالش اشــتغال، حفــظ و ،ایجاد خیریه هاي کمک محیطی، زیست هاي حوزه در عمدتا دارند ها شرکت

 است شده محیطی زیست یا و سازمانی تعالی با کننده مصرف حقوق رعایت چون هایی نامه گواهی دریافت به منجر

 خود هاي فعالیت گونه این ایرانی هاي شرکت دیگر عبارت به باشد می ها کنفرانس و ها همایش از مالی حمایت و

 )94 ص ،1391 اعتمادي،( .دانند می شرکتی اجتماعی مسئولیت را

  یاجتماع تیمسئولحوزه هاي  -2-3
 تعریف این موضوعی، ابعاد  در. شود می شامل را شهروندان یکایک و ها دولت ها، شرکت اجتماعی، مسئولیت

 یــک بــین رابطــه دیگــر، تعریــف یــک. شــود مــی مربوط شرکت فعالیت با مرتبط جامعه و شرکت یک بین رابطه به
 بعدي آنها از کدام هر و باشد می برخوردار موضوعیت و ارتباط از تعاریف این تمام. است آن سهامداران و شرکت

 آیــا. میباشــد انجــام حــال در اخالقیــات حیطــه در نیــز 2CSR بــا موازي بحث یک. دهد می تشکیل را مسئله ابعاد از
 یا گیرند؟ قرار کنترل تحت CSR تحقق براي بیشتر مقررات و قوانین تنظیم طریق از باید صنفی تشکیالت و شرکت

                                                           
2 - Corporate Social Responsibility 
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 جــایگزینی بــه نسبت باید مسئولیت بر مبتنی رفتاري ایجاد براي و است رفته بین از شهروندي اخالقی مبانی آیا اینکه
 و شــرکت بــین اجتمــاعی قرارداد نوعی با رسد می نظر به  گردد، مطرح که هرگونه بحث این نمود؟ اقدام مبانی این

 .دارد کار و سر جامعه

 را خودمحــوري و خودخــواهی آن، مقابــل نقطــه یــا سو یک از را انساندوستانه رفتار نوعی اجتماعی، قرارداد این

 بیشــترین بــه رســیدن بــراي تــالش گویی که شود می تفسیر اي گونه به  سو یک از اخیر، مورد این. کند می تداعی

 منفعت فلسفه دیگر، سوي از و پندارد می صحیح اخالقی نظر از افراد از تعداد بیشترین براي را خوشحالی و سعادت

 ).9، ص 1391، حجامیاست ( شده بنا خودمحوري و خودخواهی اساس بر بیشتر واقع در گردد می مطرح  3طلبی

 تشــکیل جامعــه برابــر در مسئولیت صاحبان تمام بین اجتماعی قرارداد را اجتماعی مسئولیت اصلی تفکر و انگاره

 است؛ شده توصیف نیز "شهروندي" عنوان تحت مقوله این. است مدنی جامعه الزامات و شرایط از یکی که دهد می

 جامعه کنونی اعضاي محدوده از باید اجتماعی مسئولیت که است این شود سپرده بخاطر باید که آنچه کلی بطور اما

 البتــه. باشــد مــی جامعــه آینــده اعضــاي و آینده برابر در مسئولیت مستلزم همچنین اجتماعی مسئولیت. رود فراتر نیز

 متفــق تعریــف هــیچ ایــن، وجــود بــا .است شده گنجانده مقوله این چارچوب در نیز زیست محیط قبال در مسئولیت

چیســت؟  هــا شــرکت اجتمــاعی مسئولیت که شود می مطرح سئوال این بنابراین. ندارد وجود CSR مورد در القولی

 و هــا مســئولیت آن بوســیله موسســات یــا شــرکت که است مفهومی CSR ،)2002( اروپا اتحادیه کمیسیون نظر طبق

 صــاحبان بــا برخــورد در نیز و خود کاري عملیات در داوطلبانه بطور را خود محیطی زیست و اجتماعی هاي دغدغه

 .گنجانند می مسئولیت و سرمایه

 حرفــه اخالقیات از فراتر ها شرکت اجتماعی مشی خط فرایند ": شود گفته که است تأکید قابل ارتباط همین در

 مســئولیت از تلفیقی فرایند این. باشد می موسسات و ها شرکت اجتماعی پذیري مسئولیت و اجتماعی مسئولیت اي،

                                                           
3 - Utilitarianism 
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 ).4،1987اپسین( "باشد می ها شرکت اجتماعی مشی خط فرایند با اخالقی اصول و ها شرکت اجتماعی پذیري

 از تــر گســترده مفهــومی CSR یا ها شرکت اجتماعی مسئولیت" که داشت توجه نیز نکته این به باید آنکه ضمن

 ).1999، 5وود( "گیرد می بر در را موسسات هاو شرکت اجتماعی عملکرد بازبینی و است محض تعریف یک

 یــک ایجــاد از عبارتســت هــا شــرکت اجتماعی مسئولیت": گفت توان می توصیفی فرایند یک در کلی طور به 
 همکاري اقتصادي، پایدار توسعه زمینه در مشارکت بر مشاغل و موسسات تعهد عنوان به CSR. شغلی مطلوب حس
 بــه CSR دیگر سویی از. شود-می تعریف زندگی کیفیت بهبود منظور به جامعه در آنان هاي خانواده و کارمندان با

 و اجتمــاعی محیط با سازمان یا شرکت یک موجودیت سازي یکپارچه منظور به که شود می تعریف اقداماتی عنوان
 و محیطــی زیســت آلودگی از پیشگیري این و گیرد می صورت آن هاي فعالیت اجتماعی و محیطی زیست تأثیرات
 منــافع ســازي بیشــینه و ســازي مطلــوب و صدمه و زیان از جلوگیري و بینی پیش نتیجه در و اجتماعی اثرات ارزیابی
 ).2000، 6هلم و وات( "گیرد می صورت

 دارد اظهــار وي. انســانی منــابع رهبــري نقــش با دارد مستقیم ارتباطی ها شرکت اجتماعی مسئولیت" آنکه ضمن

 هــاي شــرکت از برخــی کــه چنــد هــر کنند، می تفسیر انساندوستی و نمودن مدارا به را CSR هنوز ها سازمان برخی

  ).2004، 7الکوود( "دهند می قرار تر وسیع) استراتژیک( راهبردي چارچوب یک در را CSR بزرگ

 .باشند می جامعه از بخشی ها شرکت -3-1- 2
 مــی تــأثیر بیرونــی محــیط بــر سازمان یک هاي فعالیت که اند رسیده نکته این به مختلف طرق از زیادي محققان
. باشد ها زمینه این در سازمان تأثیر درباره دادن گزارش باید ممیزي هاي نقش از یکی که اند نموده تآکید و گذارند

 از عضوي عنوان به را مشاغل اجتماعی عملکرد که محققانی از برخی و نمود ظهور 1970 دردهه ابتدا در دیدگاه این
 مطــرح را نگرانــی و دغدغــه این شرکت عملکرد به نسبت تر وسیع دیدگاهی با اند داده قرار توجه مورد اجتماع کل

 مخالفــت و هــا بحث و است نبوده همراه استقبال با همواره سازمان یک عملکرد بررسی مطلوبیت واقع در .اند نموده

                                                           
4- Epsin 
5 -Wood 
6- Holme and Watts 
7 -Lockwood 
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 تصــور که ندارد وجود دلیلی هیچ"و است تأمل قابل حدودي تا نکته این .است شده ابراز رابطه این در بسیاري هاي
 کــاهش باعــث آشــکار بصــورتی که حدي در را صنفی غیرانتفاعی فعالیت که هستند عالقمند سرمایه صاحبان کنیم
 در کــه حالیســت در ). این1973، 8(هترینگتون "نمایند تحملگردد، می آنها سهام سرمایه بازار یاعملکرد سهام سود
 موسسه یک باید را بزرگی موسسه یا شرکت هر " اینکه بر دال دارد وجود دیگري نگاه ، نگاه نوع این با مقابل نقطه

 خــدمت در کــه باشــد مــی توجیه قابل جایی تا آن تصمیمات و وجود  که اي موسسه یعنی نمود؛ محسوب اجتماعی
 ). 1972، 9باشد (داهل اجتماعی اهداف یا مردم

 جامعه قانونی و اخالقی اجتماعی، اقتصادي، انتظارات دربرگیرنده تجارت و کار "که کرد اشاره باید مجموع در

 "  که گرفت نادیده نیز را واقعیت این توان نمی که هرچند. )1979، 10(کارول "است معین زمانی یک در سازمان از

 تحــت ، جامعــه رفــاه زمینــه در تر فعال چه هر نقش یک ایفاي براي آن مدیران و ها شرکت نوین، تجاري دنیاي در

 ). 1988، 11(لیال، فلیپس و باالبانیس "دارد قرار اجتماعی و مردمی فشارهاي

 دارد اهمیت که چیزیست آن تمام سوددهی، -3-2- 2
 یــک" .باشــد اجتمــاعی مســئولیت نگــران نبایــد شــرکت که اند کرده اتخاذ را دیدگاه این پژوهشگران از برخی
 مــی رعایت را بازي قواعد که مادامی اینکه آن و دارد اجتماعی مسئولیت یک فقط و فقط تجاري سازمان یا موسسه
 بیشــتري ســود بــه تالش و مناسب هاي فعالیت طراحی با پردازد، می آزاد رقابت به کالهبرداري یا حیله بدون و کند
 هــاي فعالیــت خصــوص در منفــی هــاي دیــدگاه ، دیگــر ).برخــی1970، 12(میلتون فریــدمن "کرد خواهد پیدا دست
 :کرد اشاره دراکر  از جمله این به توان می که دارند صنفی و شرکتی

 انســانی، نیــروي توانمنــدي تولیــد، ظرفیــت مالی، سود و اقتصادي فرصت به را اجتماعی مشکلتجارت، و کار "

 ).1984، 13دراکر( "کند می تبدیل ثروت به نهایتاً و پردرآمد مشاغل

                                                           
8 -Hetherington 
9-Dahl  
10 -Caroll  
11 - Balabanis, Philips, Lyall   
12-Milton Friedman  
13-Drucker  
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 شرطیست شرکت ها امرياجتماعي  پذیري مسئولیت -3-3- 2
 زمینــه در خطابــه و ســخنوري قدرت از برخورداري اندکی شاید " :که ) معتقدند1966(  14رابرتسون و نیکلسون

 مســئولیت دربــاره اظهــاراتی بیــان کــه کننــد فکــر اینگونــه توانند می فنی مدیران. باشد ضروري اجتماعی، مسئولیت

 نگه ومحفوظ مصون اجتماعی، مسئولیت راستاي در اقداماتی انجام مضمون با ضرورتی برابر در را شرکت اجتماعی،

 :دارد تر دوگانه برخوردي 15دارد. مویر می

 بایــد که هایی مسئولیت شکل همچنین و گیرد بعهده را شرکت اجتماعی مسئولیت باید موسسه یا شرکت یک "

 )2001(مویر،  "دارد بستگی شرکت اقتصادي انداز چشم به باشد داشته بعهده

 ها شرکت اجتماعی يریپذ مسئولیت اصول -2-4 
 تعریف است، کرده احاطه را ها شرکت اجتماعی مسئولیت به مربوط هاي فعالیت خصلت که قطعیتی عدم بدلیل
 را فعالیــت نوع این باید بنابراین. است دشوار ها، فعالیت نوع این درباره اطمینان حصول و اجتماعی يریپذ مسئولیت
 می قرار زیر اصل سه چارچوب در اجتماعی يریپذ مسئولیت هاي فعالیت تمام کلی طور به. داد قرار شناسایی مورد
 :از عبارتند که گیرند

 پایداري -1

 پذیري مسئولیت -2

 شفافیت -3

 پایداري -4-1- 2

. بگــذارد آینــده در موجــود هــاي گزینــه روي بــر توانــدمی کنونی اقدام که باشد می تأثیري با رابطه در پایداري
 مقدار صورتیکه در و بود، نخواهند دراختیار مصرف براي دیگر درآینده شوند، مصرف حاضر حال در منابع چنانچه
 .کند می پیدا اي ویژه اهمیت مسئله این باشد، محدود منابع

. اســت نمــوده تــدوین را پایــداري هاي روش که کند می ادعا و میکند تلقی خود اصول از را پایداري سازمانی، هر 

                                                           
14-Robertson and Nicholson  
15- Moir   
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  مطــرح پایــداري با رابطه در که دشواري مباحث با خواهند نمی که باشد می کسانی جانب از ها بحث این بیشتر البته
 مــورد مســئولیت از رهــایی بــراي هــدفی عنــوان به پایداري که دارد وجود نظر این بنابراین،. شوند مواجه باشند، می

 اســت، بــوده فراوانــی هــاي بحــث موضوع اجتماع و ها سازمان بین رابطه اگرچه این وجود با. گیرد می قرار استفاده
 می نشان شواهد عالوه به .اند داشته زیستی محیط مثبت تأثیرات همواره ها شرکت بهترین که دهند می نشان شواهد
 هــا سازمان و ها شرکت حوزه براي نیز مالی نظر از بلکه اخالقی نظر از تنها نه اجتماعی مسئولیت رفتار این که دهند
 بــراي هــم و صــنفی هاي فعالیت در موفقیت براي هم ها شرکت اجتماعی مسئولیت دیگر، عبارت به. باشند می مفید

 محــیط حفــظ و مــردم خواســت بــه دادن اهمیــت و اخالقی رفتار بین مطلوب رابطه و باشد می مفید سرمایه صاحبان
 ذغــال نظیــر اي اولیه مواد نمونه، بطور .است رسیده اثبات به دیگر، طرف از شرکتی عملکرد و طرف یک از زیست
 آنکــه بــراي آینده در مقطعی در پس. باشند می محدود مقدار نظر از دارند، استخراجی جنبه که نفت یا آهن سنگ،
 ایــن. داریــم جــایگزین بــه نیــاز برسانیم انجام به گیرند می انجام منابع این از استفاده با حاضر حال در که را عملیاتی
 منابع استخراج و تهیه هزینه و رسیده پایان به منابع که نکته این اما بیفتد اتفاق دور نسبتاٌ اي درآینده تواند می موضوع
 می شمار به کنونی هاي نگرانی جزء که ایست نکته شوند، سازمان هاي هزینه افزایش باعث و یافته افزایش باقیمانده

 شــوند مــی  بازتولیــد کــه را خــود منــابع از آنچه از بیش نباید جامعه که است نکته این بیانگر پایداري بنابراین، .رود
 جــایگزینی بــراي کاغذ صنایع مثالً لذا،. کرد تعریف سیستم اکو جاري ظرفیت نظر از توان می را این. نماید مصرف
 جــاي بــه شــود مــی باعــث مشی خط واین کند می استفاده درختان کاشتن مشی خط از شوند، می قطع که درختانی
 سیســتم یــک از بخشــی عنــوان بــه ســازمان یک به نگریستن با.کرد بازیابی را آنها بتوان شوند، بیرونی ها هزینه آنکه

 هــاي ارزش و هــا هزینــه سنجش منظور به صرفاً نه تأثیرات این که شد خواهیم متوجه تر وسیع اقتصادي و اجتماعی
 )23، ص 2006، 16گیرند (بنسن قرار مدنظر باید سازمان، خود آینده براي بلکه کنونی، مقطع در شده تولید

 آنهــا، بازتولید نرخ با همراه سازمان توسط منابع مصرف نرخ گرفتن نظر در با باید پایداري هاي مقیاس و معیارها
 منــابع فاقــد کــه اي آینده ریزي برنامه و طراحی با پایدار عملیات تدوین با توان می را ناپایدار عملیات. شوند تدوین
 .کرد جبران باشد، می کنونی

 پذیري مسئولیت - 4-2- 2

                                                           
16-Bassen 
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 بیرونــی محــیط بر آن هاي فعالیت که نماید می درك را نکته این که است باسازمانی ارتباط در پذیري مسئولیت
 مقولــه، اینبنابراین،. گیردمی بعهده را الزم مسئولیت خود هاي فعالیت اثرات با ارتباط در بنابراین و میگذارند، تأثیر

 بیرونــی، نظــر از هــم و سازمان خود براي و داخلی جنبه در هم را شده انجام فعالیتهاي تأثیرات مقدار تعیین ضرورت
 ایــن از کــه را هــایی طرف کلیه به مذکور مقادیر گزارش ضرورت مقوله، این تر، تخصصی بیان به. سازد می مطرح
 تــأثیر با رابطه در سازمان از بیرون مسئولین به گزارش ضرورت بیانگر این. دهد می نشان پذیرند، می تأثیر ها فعالیت
 کــه اســت دیــدگاه ایــن بیانگر حاضر مفهوم بنابراین، .باشد می تأثیر نحوه با رابطه در همچنین و سازمان هاي فعالیت
 در باشــد مسئول سازمان مالکین برابر در صرفاً اینکه بجاي و باشد می تر وسیع اجتماعی شبکه یک از بخشی سازمان
 از خارج مسئولین که شود درك نیز موضوع این باید مسئولیت قبول این کنار در. دارد مسئولیت شبکه آن تمام برابر

 پــذیري توجیــه تبیین در هم و باشند می برخوردار سازمان فعالیت انجام نحوه بر گذاشتن تأثیر توانایی از هم سازمان
 بــراي ســازمان یــک هــاي فعالیــت توجیه که نمایند می تبیین آنها حال عین در و کنند می ایفا نقش سازمان عملیات
 )9 ص ،2006 ، بنسن( .باشد داشته بر در هزینه اندازه چه تا سرمایه و مسئولیت صاحبان سایر و سازمان

 هاي فعالیت دادن گزارش و محیطی زیست عملکرد براي مناسبی معیارهاي تدوین مستلزم پذیري مسئولیت پس
 فعالیــت گــزارش و تثبیت تدوین، راستاي در را سازمان جانب از کردن هزینه ضرورت مسئله، این. باشد می شرکت
 .باشد فراتر ها هزینه از حاصله منافع باید باشد، داشته ارزش کاري چنین آنکه براي و سازد می مطرح مذکور

 
 :باشد زیر ضوابط براساس باید دهی گزارش

 
 .ذیربط هاي طرف کلیه براي بودن درك قابل -1

 .میکنند استفاده شده ارائه اطالعات از که افرادي با بودن مرتبط -2

 نظر نقطه از همچنین و تأثیرات بیان شده، انجام هاي سنجش صحت نظر از گزارش بودن اعتماد قابل -3
 .گزارش ارائه در طرفی بی و وضوح و شفافیت

 .باشد استفاده قابل مختلف هاي سازمان توسط گیري بهره براي که نحوي به بودن مقایسه قابل -4

 بــه تظــاهر رنــگ و آب پر گزارشات ارائه طریق از آنها دیگر اکنون. دگرگونیست حال در ها شرکت استراتژي
 برگرفتــه تنها نه این و کنند می تلقی گذشته از تر جدي بسیار را اجتماعی يریپذ مسئولیت آنها. کنند نمی مسئولیت
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 مــی وافري اهمیت از ناشی بلکه باشد، می شرکت یک موفقیت در مسئله این اهمیت مورد در آنها درك افزایش از
 .قائلند اجتماعی مسئولیت مسئله براي ها شرکت این شاغلین که باشند

 این و باشد می افراد رویکرد و عملکرد از ناشی اجتماعی يریپذ مسئولیت فزاینده اهمیت گفت توان می بنابراین
 قرار آنها بین در نیز ها شرکت گذاران سرمایه و موسسات صاحبان کارکنان، مدیران، بلکه نیستند مشتریان تنها افراد
 تحت نیز حدودي تا و دهند می نشان العمل عکس بیرونی فشارهاي به نسبت حدودي تا ها شرکت برخی. دارند
 )8، ص 2011،  17اند (برمن گرفته قرار دهی گزارش و مسئوالنه رفتارهاي گسترش و توسعه تأثیر

 شفافیت - 4-3- 2
 از سادگی، به توان می را  سازمان هاي فعالیت بیرونی تأثیرات که است آن معناي به اصل یک عنوان به شفافیت
 تأثیرات کلیه بنابراین، .اند نشده پوشانده عنوان هیچ به واقعیات دهی، گزارش در و نمود استخراج سازمان گزارشات
 همــه بــراي و شــده مــنعکس ســازمان گزارشات در باید موارد سایر و بیرونی اثرات قبیل از سازمان یک هاي فعالیت
 باشــد می مهم کنند می دریافت آنرا گزارشات سازمان از خارج در که کسانی کلیه براي شفافیت.  باشد درك قابل
 در دارد، قرار سازمان داخلی افراد دسترس در که را اطالعاتی همچنین و سازمان سوابق به مربوط اطالعات آنها زیرا
 )9، ص 1389(ثقفی و همکاران،  .ندارند اختیار

 ها شرکت اجتماعی مسئولیت اهمیت -2-5

 چــه تــا روزمره زندگی و تجارت در و آکادمیک دنیاي در  ها شرکت اجتماعی مسئولیت که است روشن کامالً
 :اند شده منتج گرایش این به که دارد وجود بسیاري عوامل. است یافته اهمیت اندازه

 مشتریان برابر در ضعیف) تجاري( شغلی رفتارهاي -1

 کارکنان با غیرمنصفانه رفتار -2

 سازمانی هاي فعالیت عواقب و زیست محیط به توجه عدم -3

 در کشورهاي در جمعیت انفجار. اند گرفته خود به تري پررنگ شکل مردم، جمعی آگاهی افزایش با عوامل این
 یک که پذیرفت توان نمی دیگر اکنون بنابراین. است شده تبدیل مردم هاي دغدغه از یک به امروزه نیز توسعه حال

 کنتــرل و اختیــار حیطــه در کــه دارند وجود عواملی یا دهد ادامه خود فعالیت به کنترل قابل غیر شرایطی در شرکت

                                                           
17-Berman 



 

26 
 

 تعدادياخیراً. دانند می پاسخگویی به ملزم را ها شرکت و پذیرند نمی را موارد این اکنون مشتریان .ندارند قرار آنها
 را الزم تغییــرات بایــد کــه انــد پذیرفتــه و شده تسلیم مذکور ضوابط کلیه برابر در بزرگ اي زنجیره هاي شرکت از

. یابد می افزایش، اصالحی  اقدامات واتخاذ مسائل این پذیرش و قبول از پس ها شرکت محبوبیت مسلماً. دهند انجام
 مشی خط بهترین صداقت که رسانند می اثبات به را نکته این و داده نشان را خود صداقت اقدامات، این انجام با آنها
 حــد در شــرکت یــک محصــوالت و امــور تمام که ندارند انتظار گرچه مشتریان که دهند می نشان شواهد. باشد می

 نهایــت هــا شــرکت کــه دارنــد انتظــار آنها. شود رعایت روابط در شفافیت و صداقت که دارند انتظار اما باشد کامل
  )5، ص 2013، 18گیرند (داگیلنره بکار CSR مشکالت حل و رفتار تغییر جهت را خود تالش

 شرکت ها اجتماعی يریپذ مسئولیت قبول و درك -2-5-1

 مسئولیت با توان می چگونه و چیست اجتماعی يریپذ مسئولیت دانند می که کنند می تصور ابتدا در افراد بیشتر
 مسئولیت فعالیت بر مبتنی اجتماعی رفتاهاي ، باشند آن تعریف به قادر آنکه براي که کنند می ادعا همه و کرد رفتار
 در ايمقوله CSR که دارد وجود کلی توافق این بنابراین. دهند می تشخیص یکدیگر از را مسئوالنه غیر رفتارهاي و

 محصوالت ارائه و مردم عالقه مورد و اجتماعی مسائل نظیر اموري به شرکت یا سازمان یک عالقه و  توجه با ارتباط
  ).2006، 19(اوریتز مارتینز باشد می کارکنان با مناسب و مطلوب رابطه و زیست محیط به توجه و مناسب خدمات و

  ها شرکت اجتماعی يریپذ مسئولیتنظریه هاي  -2-6
ک یات آکادمیادب ، در»21تاجر یاجتماع يهاتیمسئول«ر گذار ی، با کتاب تأث1953) در سال 1953( 20هاوارد بوون

ن کتــاب اظهــار کــرد کــه یــدر ا» بــوون«ن بار مطرح کرد. یاول يرا برا یت اجتماعیت و سازمان، مفهوم مسئولیریمد
 يکه در راســتا یها و اقداماتيریگمیها، تصماستیس يریگیک تاجر عبارت است از: تعهد به پی یت اجتماعیمسئول

 ).1993، 22(وایریتش، کونتزقرار دارند  یاجتماع يهااهداف و ارزش

ز مــورد توجــه قــرار یــن يشــگامان مفهــوم اســتراتژیتوسط پ 1960در دهه  يمعنو يهاو ارزش یت اجتماعیمسئول

                                                           
18- Dagiliene  
19 -Ortiz artinez & Crowther 
20- Havard Bowen 
21- The Social Responsibilities Of The Businessman  
4-Weihrich & koontz 



 

27 
 

اهــداف  يبــر رو يراقتصــادیر اهــداف غیخود، بــه تــأث» شرکت ياستراتژ«) در کتاب 1956( 23گور آنسفیگرفت. ا
، اصــول 24یچون بشردوســت یشامل مباحث يراقتصادیز اهداف غکند. منظور او ایم یحیشرکت، اشاره تلو ياقتصاد

  ).2003، 25مل و گویلنو اعتبار است ( ی، منزلت اجتماعیت اجتماعی، مسئولیاخالق شخص
کــرد قابــل ی، بصــورت عمــده ســه رویت اجتماعیمفهوم مسؤل يات نظری) معتقد است که در ادب2007ل (یبروم ه

  کرد عبارتند از:ین سه رویز است. اییتم
   برالیدگاه نئولید -1
  ينزیدگاه نئوکید -2
  کالیراد یاسیس -يدگاه اقتصادید -3

  دیدگاه نئو لیبرال - 6-1- 2
 يااتخــاذ مجموعــه«کنند: یف مین صورت تعریرا به ا یت اجتماعیبرال، مفهوم مسئولیدگاه نئولینظران دصاحب

ت یبرال به مفهوم مسئولیدگاه نئولیوه نگرش دیش   »هاتوسط شرکت ياریاخت يها، کدها و خطوط راهنمااستیاز س
ورك یوین«در مجله  1970زدهم سپتامپر سال یدر س» دمنیلتون فریم«است که  ينظره اظهاریشب يادیتا حد ز یاجتماع

  انجام داده است:» مزیتا
-ابع و بــهاست، که عبارت است از استفاده از منــ یت اجتماعیک مسئولی ي، فقط و فقط دارايهر سازمان تجار« 

   »اند.شده یش سود و ثروت سهامداران  طراحیکه جهت افزا ییهاتیها در فعالآن يریکارگ
ن رقابــت یت قــوانیش سود، رعایشرکت عبارت است از افزا یت اجتماعیو مسئول یدمن، اصول اخالقیاز نظر فر

برال، یلرسد که طرفداران دیدگاه نئواگرچه به نظر می  )4 ص ،2013 ، داگیلنره( .گرانیب دیآزاد، بدون تقلب و فر
ما پیروان رند، ایگظر میسازمان در ن یکننده اهداف اصلی را اساسا مفهومی مزاحم و محدودت اجتماعیمفهوم مسئول

فریدمن را تعدیل کــرده و بیــان  دگاهید يادی، تا حد زیت اجتماعیخود در مورد مسئول يهادیدگاه در سخنرانی نیا
آور باشد. به تواند عقالنی و سودها، تنها در بلند مدت میاصول مسئولیت اجتماعی توسط شرکت کنند که: اتخاذمی

جود داشــته باشــد، ایــن و ياعی در بدست آوردن سود، شک و شبههت اجتمایعالوه اگر در مورد نقش مثبت مسئول

                                                           
23 - Igor Ansoff 
24- Philanthropy  
25 - Mele & Guillen 
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از مــداخالت دولــت،  یناشــ بخش جهت حداقل نمودن مخاطراتتوان به عنوان یک استراتژي اطمینانمفهوم را می
  ان و سهامداران نسبت به رفتار شرکت، مورد استفاده قرار داد.ی، مشتریگروه يهااعتراضات رسانه
صــر از عنا یکــیرا فقــط بــه عنــوان  یت اجتماعیبرال، مفهوم مسئولیلتوان گفت که پیروان دیدگاه نئودر واقع می

  ).19، ص 2008 ، ناتز وایریتش،( رند.یگکوچک استراتژي شرکت در نظر می

  دیدگاه نئوکینزي -6-2- 2
 ياریــداوطلبانــه و اخت جنبــهدهند، بــه ینزي از مسئولیت اجتماعی ارائه میکدر تعریفی که پیروان دیدگاه نئو

زي از جهــات بســیاري بــا دیــدگاه نیکنئو   دگاه یگردد. دمسئولیت اجتماعی توجه بیشتري می از اصول يرویبودن پ
  ن نکته است که:یدگاه در این دو دین تفاوت ایوت است. مهمتربرال متفایلنئو

بگــذارد و باعــث  یر منفــیجامعه تــأث يتواند بر روکنند که رفتار شرکت مینئوکینزیون به این مورد اعتراف می 
  ).5، ص 1993 ، کونتز وایریتش،( .گردد یمشکالت اجتماع

  سیاسی رادیکال -دیدگاه اقتصادي -6-3- 2
کنند. آنها به مبحث مسئولیت اجتماعی مطرح می يترسیاسی رادیکال، انتقادات جدي -ديدگاه اقتصایروان دیپ

 يارینگرند، بلکه معتقدند بسیت اجتماعی با دیده شک وتردید میمسئول يهابر اینکه نسبت به اثربخشی برنامهعالوه 
خواهنــد تبلیغات فراوان در این زمینــه، مــینجام شان و اهاي اجتماعیتیمسئول يبر رو يگذارها با سرمایهاز شرکت

  ند.یفرار نما ین و مقررات دولتیذهن ها را منحرف کرده و از قوان
 ســازمان کــه شــامل یط داخلــیران عــالوه بــر تعامــل بــا محــیکنند که: مــد) عنوان می1993( 1 کونتزخ و یوهر

، به يزیره باشند. مدیران در هنگام برنامهتعامل داشتز ین یط خارجید با محیط داخل سازمان است، بایردستان و محیز
داخلی توجه دارند، بایــد  طیمح يهاآوري و دیگر نیازمنديفن ،یانسان يرویه، نیمواد اول يازهایهمان اندازه که به ن

  :عناصر است يط خارج سازمان دارایز توجه داشته باشند. از نظر آنها محیرون سازمان نیجامعه ب يهابه نیاز
 يآورط فنیمح

 26يط اقتصادیمح

                                                           
1. Weihrich & Koontz 
2-ECONOMIC Env. 
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 2یط اخالقیمح

 یاسیو س یط قانونیمح

 یط اجتماعیمح

ار به مفهوم یاست و بس يدتریکنند، که مفهوم نسبتا جدیرا مطرح م 3»یاجتماع ییپاسخگو«نتز مفهوم یکونتز و ها
در گــزارش نمــودن ک شــرکت یــ یین مفهــوم عبــارت اســت از: توانــایان ساده ایه است. به بیشب یت اجتماعیمسئول

منفعــت باشــد.  يشــرکت، دارا يجامعه و هم بــرا يکه هم برا ي، به نحویط اجتماعیات خود به محیاقدامات و عمل
  مشاهده است. قابل 1-2در جدول  یت اجتماعیمسئول يهانظران با برنامهل مخالفت و موافقت صاحبیدال

 ها وجود دارد:شرکت     یت اجتماعیمورد مسئولکرد عمده در ی) معتقدند که دو رو2006( 4نز و کالتریراب

 
 
 
 
 
  

  هاسازمان ینظران با مشارکت اجتماعل موافقت و مخالفت صاحبی: دال1-2جدول

  یل مخالفت با مشارکت اجتماعیدال  یل موافقت با مشارکت اجتماعیدال

ر ییــر کــرده و منجــر بــه تغییــجامعــه تغ يازهــاین –1
ت یمشروع یکار و سازمانانتظارات گشته است. هر کسب و 

 يهــاازیــرد و مجبور است کــه بــه نیگیخود را از جامعه م
  جامعه پاسخ دهد.

بهتر هم به نفع جامعــه  یط اجتماعیک محیجاد یا –2
 يهاواسطه  فرصتاست و هم به نفع کسب و کار. جامعه به

واســطه گــردد و کســب و کــار بــهیمناسب منتفع م یشغل
  ان است. یکار و مشتر يرویط بهتر که منشأ نیمح

 یباعث کاهش مــداخالت دولتــ یمشارکت اجتماع –3
شــتر در یو انعطــاف ب يشود بــه آزادیگردد که منجر میم

  ها.يریگمیتصم

هــر ســازمان عبــارت اســت از    یفــه اصــلیوظ –1
 يهاتیتمرکز بر     فعال يواسطهسود. به يحداکثرساز

ممکن است باعث کاهش  ی. مشارکت اجتماعياقتصاد
  گردد.  ياقتصاد ییکارآ

 ید مشــارکت اجتمــاعیــدر نگاه آخر جامعه با –2
د. یمت باالتر، جبران نمایق پرداخت قیسازمان را از طر

تمــام شــده  يش بهایباعث افزا یرا مشارکت اجتماعیز
  گردد. یم يدیکاالها و خدمات تول

تواند باعث بهم خــوردن یم یمشارکت اجتماع –3
گردد. به عنوان مثال  ین المللیدر سطح ب یتوازن رقابت

قدر مســلم  ییکایآمر يهاسازمان ی، مشارکت اجتماع
                                                           
2-Ethical Environment 
3-Social Responsiveness 
4- Robbins & Coulter 
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ار هســتند. بنــا یقدرت و اخت يکسب و کارها دارا – 4 
ت و یار، مســئولیــن قــدرت و اختیــد متناسب بــا این بایبرا

  ز داشته باشند. ین ییپاسخگو
اســت و  یستم وابسته و متکــیک سیجامعه مدرن  –5

  ر دارد.یتأث یط خارجیهر سازمان بر مح یداخل يهاتیفعال
ســازمان  ید سهامداران خواهان مشــارکت اجتمــاعیشا –6

  شان باشند. متبوع
ک تصور مثبت در یجاد یباعث ا یمشارکت اجتماع –7

  گردد. ینزد مردم نسبت به سازمان م

مــت یش قیجــه افــزاینه آنهــا و در نتیش هزیباعث افزا
-گردد. اگر سازمانیم        ییکایات آمرکاالها و خدم

 یگــر دســت بــه مشــارکت اجتمــاعید يکشورها يها
هــا قادر بــه رقابــت بــا آن ییکایآمر يهانزنند، سازمان
  نخواهند بود.

قــدرت  يدارا یکــاف يهــا بــه انــدازهســازمان –4 
ش قدرت یها باعث افزاآن یهستند و مشارکت اجتماع

  گردد.یها مر آنیو تأث
  
  
  

 27)34، 1993منبع : (وریچ، کونتز، 

 

 حداکثرســازي از اســت عبــارت مــدیریت اجتمــاعی مسئولیت تنها رویکرد، این طبق بر: کالسیک رویکرد -1
 رویکــرد ایــن پیــروان. اســت فریــدمن میلتــون نوبــل، جــایزه برنده اقتصاددان رویکرد، این طرفدار مشهورترین. سود

 بــه اضــافی هزینــه کنــد، خــرج جامعــه رفــاه براي را سازمان منابع تا بگیرد تصمیم مدیریت که زمان هر که، معتقدند
 و شــودمی منتقل مشتریان به خدمات، و کاالها قیمت افزایش يواسطهبه یا هاهزینه این. نمود خواهد تحمیل شرکت

 .رسانید خواهد آسیب سهامداران به سهام سود کاهش يواسطهبه یا

ــدر ا:  1یاجتمــاع -ياقتصــاد رویکــرد -2 ــر از ت یریمــد یت اجتمــاعیکــرد، مســئولین روی ــزي فرات چی
ن یــکرد بر اساس این رویشود و شامل حفاظت از رفاه جامعه و بهبود آن است. احداکثرسازي سود درنظر گرفته می

هــا ســت. آنیشــان در قبــال ســهامداران نتیمستقل نبوده و تنها مســئول يهاها، موجودیتاعتقاد قرار دارد که سازمان
-ي قوانین و مقررات اجازه شــکلواسطههها، بن جامعه است که به آنیرا ایز در قبال جامعه دارند، زین ییهاتیمسئول

  کند.یت میها حماشان، از آند کاالها وخدماتیق خریداده است و از طر يریگ
م نمــود یترســ يامرحلــه   4ک مــدل یــتوان حرکت به سوي مسئولیت اجتماعی می نز و کالتر معتقدند که دریراب

  ): بعددر صفحه 1-2(شکل 

                                                           
27-Weihrich & koontz, 1993, 68  
1- The Socio economic View 
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 کنــد و خــود و ســازمان متبــوعش را صــرفاً در مقابــلواقع از دیدگاه کالسیک پیروي می ر دریدر مرحله اول مد
  داند.آن مسئول می سهامدارانمالکان و 

  دهد.یم يز تسرین کارکنانت خود را عالوه بر سهامداران به یت حوزه مسئولیریدر مرحله دوم، مد
ن یــرا وارد ا ینفعان سازمانياز ذ يگریتر کرده و گروه دت خود را گستردهیران حوزه مسئولیدر مرحله سوم مد

  کنندگان.قرار دارند، عبارتند از مشتریان و تامین ط خاصینفعان که در محين گروه از ذیکنند. ایحوزه م
کنند کــه در قبــال اجتماعی صرف است، مدیران احساس می -در مرحله چهارم که نشان دهنده دیدگاه اقتصادي

(فــرن و  دهنــدیبهبود رفاه جامعه انجام مــ يران  تمام تالش خود را براین مرحله، مدیکل جامعه مسئول هستند. در ا
  )7، ص 2012، 28پرخش

، بهتــر 3»یجتمــاعا ییپاســخگو«و  2»یتعهد اجتماع«سه آن با دو مفهوم مشابه یرا در مقا یت اجتماعیمفهوم مسئول
ک شرکت به خــاطر تعهــد خــود بــه یشود که زمانی به کار گرفته    می» عهد اجتماعیت«توان درك کرد. مفهوم می

که ملزم به  ین حالت، سازمان فقط اقداماتیزند. در امی یاجتماعتصادي، دست به مشارکت و اق یتحقق الزامات قانون
هــوم مف ک اســت.یکــرد کالســیاز رو يرویــدهنــده پ ن حالــت نشــانیــادهــد. مــی  نظر قــرار هاســت را مــدانجام آن

، یمهــم اجتمــاع يازهــایاز ن یک سازمان در پاســخ بــه برخــیشود که کار گرفته میزمانی به» پاسخگویی اجتماعی«
  )8 ص ،2012 ، پرخش و فرن( بزند. یدست به مشارکت اجتماع

ران فقط یمد ین حالتیند. در واقع در چنینمایم يرویپ یاجتماع ياغلب از هنجارها ییهان سازمانیران در چنیمد
  ندارند. يکار یه مشکالت اجتماعیت توجه دارند و به بقیاهماجتماعی پر مسائلها و از چالش یبه برخ

  ییو پاسخگو   کنندعمل می   ران فقط به تعهدات خود یکه مد یسه با تعهد اجتماعیدر مقا

    یت اجتماعیمسئول يسوحرکت به  يامرحله 4مدل  :1-2شکل

  کمتر                                                                     یت اجتماعیشتر                                               مسئولیب    
  مرحله اول :                  مرحله چهارم :                     مرحله سوم :                           مرحله دوم :     

  ت                   یریل                             کارکنان                      مالکان و مدیکل جامعه                        عناصر تشک

                                                           
2- Ferns, B. , Prakash S 
3- Social Obligation 
3-Social Responsiveness 
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  )117، ص 2006، 29منبع : (روبینز، کالتر

، »یت اجتمــاعیمســئول«کننــد، در حالــت  یدگیرس کنند که به کدام مسائلاجتماعی که مدیران خود انتخاب می
از  یدهنــده برخــنشــان 2-2خود هستند. جدول  يو اقتصاد یبهبود رفاه جامعه، فراتر از تعهدات قانون یران در پیمد

  است. یاجتماع ییو پاسخگو یت اجتماعیدو حالت مسئول يهاتفاوت

  یاجتماع ییدر مقابل پاسخگو یت اجتماعی: مسئول2-2جدول

  یاجتماع ییپاسخگو     یت اجتماعیمسئول     یمالحظه اصل
  تمرکز    
  دیتأک    
  چهارچوب   

م              یتصم     

  گرااخالق       
  جه(هدف)ینت       

  تعهد           
  بلندمدت        

  گراعمل          
  لهیوس            

  پاسخ             
  مدتکوتاه         

  
  )119 ص ،2006 ، کالتر روبینز،: ( منبع: منبع

 مطالعاتده دارند که: اگرچه اکثر ی، عقيو رابطه آن با عملکرد اقتصاد یمشارکت اجتماع موردنز و کالتر در یراب
ن یــتــوان ا یاست، اما نمــ يو عملکرد اقتصاد ین مشارکت اجتماعیدهنده وجود رابطه مثبت ب صورت گرفته، نشان

و عملکــرد  یت اجتمــاعیاســتاندارد، جهــت ســنجش مســئول يارهاین مطالعات از معیرا در ایدانست. زج را معتبر ینتا
ا استفاده از تحلیــل ک سازمان را بی ین مطالعات، عملکرد اجتماعیکه اکثر ا ییاستفاده نشده است. از آنجا ياقتصاد

عملکــرد  يریــگعیارها تا حد زیادي در اندازهین ماند، ااندازه گرفته »اعتبار« يارهایساالنه و مع يهامحتواي گزارش
مــت هــر یل درآمــد، قیــاز قب يعملکرد اقتصاد يریگید هستند. همچنین معیارهاي اندازهسازمان، مورد ترد یاجتماع

 )9، ص 1389یرند(ثقفی و همکاران، گمدت را اندازه میبوده و فقط عملکرد اقتصادي کوتاه ینیسهم و... ع

علــت و «بحــث  کننــد،، مطــرح مــینــهیزمجام گرفتــه در ایــن ان ینز و کالتر به مطالعات تجربیکه راب يگریانتقاد د
و  یت اجتماعین مسئولیوجود رابطه مثبت ب دهنده کنند که به عنوان مثال اگر شواهد نشاناست. آنها ادعا می» معلولی

بهتــر  ي، باعث عملکــرد اقتصــاد CSRاصول يریکارگهب     توان مطمئن بود که عملکرد اقتصادي باشد، چگونه می
  ل نبوده است.ینه دخین زمیدر ا يگریشده است و عوامل د

                                                           
29- Robbins & Coulter, 2006, 117  
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وجــود دارد کــه  ین است که: شواهد اندکیرند، ایگمی CSRنز و کالتر از مباحث خود در مورد یکه راب يانتیجه
بــه فشــارهاي افکــار زند و بــا توجــه آسیب می آن يک شرکت به عملکرد اقتصادی ینشان دهد، که اقدامات اجتماع

کنتــرل، اهــداف  و ي، رهبری، سازماندهيزیردیر این است که در فرآیند برنامهک می ين راه برایترعمومی، عاقالنه
  .نظر قرار دهداجتماعی را نیز مد

چهــار جــزء  ين فلســفه دارایــمعتقد اســت کــه ا2»نگرکل یابیبازار«د یح فلسفه جدیدر تشر) 2006( 1پ کاتلریلیف
  است :  یاساس

  مند رابطه یابیبازار -1
  کپارچه ی یابیبازار -2
   یداخل یابیبازار -3
    یت اجتماعیمسئول یابیبازار -4

اســت از:  عبــارت یت اجتمــاعیمســئول یابیــکند کــه بازاربیان می »یت اجتماعیمسئول یابیبازار«ح یکاتلر در تشر
 يهــاهــا و فعالیــتونی، زیست محیطی و اخالقی برنامهقان ،یاجتماع يهانهیجامعه و زم يهادرك وشناسایی نگرانی

  . یابیبازار
ان خــود، یمشــتر يهــاهــایی کــه در ارضــاء نیازهــا و خواســتهتوان سازمانآیا می«در پاسخ به این سؤال که  کاتلر

صــنعت «نــد: ک-انتقــاد را مطــرح مــی نیــ، ا»ا نه؟یبه شمار آورد  یر اجتماعیپذکرد قابل قبولی دارند را مسئولیتعمل
ربی فراوان هســتند و چ يکند. همبرگرها  دارامی  ان خود ارائه یبه مشتر یناسالم یخوشمزه ول يهمبرگر آماده غذا

نــد یهــا در فرآن رســتورانیــگردنــد. اشوند که منجر به مواد غیرقابل بازیافت بیشتري مــیهایی ارائه میدر بسته بندي
(گنستر  »کنند.و آلودگی محیط زیست را تشدید می ب رساندهیآس يمشترشان، به سالمت انیمشتر يازهاین يارضا

  ).88، ص 2010، 30و همکاران
ننــد انــواع ما يتــرســالم يخــود، غــذاها يغذاهاست یمانند مک دونالد، به ل ییهان انتقادها، شرکتیدر پاسخ به ا

قابــل  یاند کــه بــه راحتــیی ارائه کردهاهبنديبسته  ست،یط زیمح یکاهش آلودگ ياند و براساالدها را اضافه کرده
  افت باشند.یباز

                                                           
1- Philip Kotler 
2-The Holistic Marketing Concept 
30-Guenster  
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د بــه مفهــوم یــابــان بای، بازاریطــیســت محیو ز یحــل مشــکالت اجتمــاع يکند کــه بــراکاتلر در ادامه مطرح می
ن و ییست از تعا فه سازمان عبارتیوظ«کند: . او این مفهوم را چنین تشریح میندیژه نمایتوجه و 1»یاجتماع یابیبازار«

تــر و کــارآتر از رقبــا، بــه صــورتی اثــربخشهازها بــین نیهدف و ارضاء ا يها و منافع بازارهانیازها، خواسته ییشناسا
ه عامــل ســود ن ســید بتوانند بیابان باین مفهوم، بازاریبر طبق ا »ان و جامعه گردد.یکه منجر به ارتقاء رفاه مشتري طور

 ص ،2010 ، همکــاران و گنســتر( نــد.یجامعه، توازن و تعادل برقــرار نماان و منافع یمشتر يهاسازمان، ارضاء خواسته
65(  

روبــرو  يت نکنند، با مخاطرات جدیرا رعا یکه اصول اخالق ییهان معتقد است که امروزه سازمانیهمچن کاتلر
ناراضی، حداکثر به رنت، هر مشتري نتیاست. در گذشته و قبل از ظهور ا» نترنتیا«ده ین امر، وجود پدیل ایهستند. دل

ن یــتوانــد ازه بــا اســتفاده از اینترنــت، او مــیخود را اعالم کند. اما امرو یتیتوانست نارضانفر از اطرافیان خود می12
  .)66 ص ،2010 ، همکاران و گنستر( د.یگر اعالم نمایرا به هزاران نفر د یتینارضا

  نفعان استراتژیکرویکرد ذي -6-4- 2
از اهمیت باالیی برخوردار اســت، » نفعانذي«، مقوله »پذیري اجتماعی سازمانمسئولیت« از آنجایی که در مبحث

گردد. جدیــدترین دیــدگاه نفعان استراتژیک به طور خالصه مطالبی ارائه میلذا در این قسمت در مورد رویکرد ذي
یــدگاه، ســازمانی اســت. از ایــن د 31نفعــان اســتراتژیکذيارائه شده در خصوص اثربخشی ســازمانی، رویکــرد 

هاســت، بــرآورده هاي عوامل محیطی خود را که تداوم حیات سازمان مستلزم حمایــت آناثربخش است که خواسته
-قلمــداد مــی» هاي سیاسیعرصه«ها، کنند، سازمانکند. جایی که صاحبان منافع براي تسلط بر منابع با هم رقابت می

یک سازمان در خصوص اینکه چگونه بطــور موفقیــت  یابیــارزت از شوند. در چنین حالتی اثربخشی سازمانی عبارتس
  ).64-63، 1386کند (رابینز، هاست برآورده میهاي این افراد کلیدي را که بقاء سازمان متکی به آنآمیزي  خواسته

  سابقه تحقیق -2-7
 32والــش س ویمــارگولانــد، صــورت گرفتــه 2001تا  1972هاي ن سالیکه در ب یمطالعه تجرب 95 یدر بررس

گرفتــه شــده  درنظــرعی شرکت به عنوان متغیر مستقل که عملکرد اجتما يدند که: در مواردیجه رسین نتیبه ا) 2001(
                                                           
2.Socitel Marketing 
1- Strategic constituencies approach 
32- Margolis & Walch  
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مطالعــه  4و در  ی)، رابطه خنث %24مطالعه ( 19رابطه مثبت، در  یر با عملکرد مالین متغی)، ا%53مطالعه ( 42است، در 
کــرد مــالی را مــورد و عمل ین عملکرد اجتمــاعیکه رابطه ب یمطالعات تجرب ،یصورت کلهدارد. ب ی)، رابطه منف 5%(

  )2006، 33(دام اندبه نتایج متفاوتی دست پیدا کرده اند،توجه قرار داده
ي عملکرد مــالی، بــه ریگعیارهاي مورد استفاده جهت اندازهانجام گرفته را، از نظر م یتجرب مطالعات) 2006( دام

  کرده است: يبندسه دسته تقسیم
 3»ينسبت ارزش بازار به ارزش دفتر«ار ی، از معیعملکرد مال يریگاندازه يکه برا یمطالعات) 1

  اند:استفاده کرده
-الی از این معیارها استفاده کردهعملکرد م يریگهر پنج مطالعه اي که براي اندازهدهد که، نشان می 3-2جدول 

  اند.را تأیید کرده یو عملکرد مال یت اجتماعیمسئولن یدار باند، وجود رابطه مثبت و معنی

  اند.استفاده کرده» زار به ارزش دفترينسبت ارزش با«ار یکه از مع ی: مطالعات3-2جدول

ـــــطح   رابطه  نوع  سندگانینو س
B.Brown & Perry (1994)              باال  مثبت  

Dowell et al. (2000) 
  

  باال  مثبت
Fombrun & Shanley (1990)  باال  مثبت  

King & Lenox (2001)  باال  مثبت  
Hamilton (1995)  باال  مثبت  

  )25، 2006، 34منبع: (دام
  

را مــورد » هــایــینــرخ بــازده دارا«ار یــ، از معیعملکرد مال يریگاندازه يکه برا ی) مطالعات2
  اند :استفاده قرار داده

ن یــچ کــدام از ایاند. هــکردهها استفاده ازده داراییار نرخ بی، از معیعملکرد مال يریگمطالعه براي اندازه 36کال 
-مطالعه کــه داراي ســطح معنــی 18بین مورد از  17، نیااند. عالوه بر دار نرسیدهلعات به نتیجه رابطه منفی و معنیمطا

جود یک مطالعه، و 36ن یمورد از ب 27اند. در مجموع ، وجود رابطه مثبت را گزارش کردها متوسط هستندیباال  يدار

                                                           
3- Dam 
4- Market to Book Measures 
34- Dam, 2006, 25  
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-د، عدم وجود رابطه را گزارش کردهن هستنییپا يدارند و مطالعاتی که داراي سطح معنیارابطه مثبت را تأیید کرده

 ياشــوند، یعنــی دورهمربوط می 1980و  1970به دو دهه  ن مطالعاتیاست که اکثر ا ين نکته ضروریاند. توجه به ا
ن طبقــه یاز مطالعات انجام گرفته در ا يانشان دهنده خالصه 4-2العات مشکل بوده است. جدول به اط یکه دسترس

  است.
  اند:بازار سهام استفاده کرده يارهایاز مع یعملکرد مال يریگاندازه يکه برا ی) مطالعات3

      2»يدادیرو مطالعات « و  1»یقیتطب مطالعات « ی دسته کل دو  به   توانیماین  مطالعات  را  

  استفاده کرده اند ROA از که ی: مطالعات4-2جدول 

ـــــطح  س
  يداریمعن

 نوع رابطه

  
 سندگانینو

 Berman et al.(1999)  مثبت  يقو  

  B.Brown & Perry (1994)  مثبت  يقو
  Dooley & Lerner (1994)  مثبت  يقو
 Judge Jr. & Douglas  مثبت  يقو

 Preston & OBannon  مثبت  يقو  (1998)
  Simerly (1995)  مثبت  يقو  (1997)

 Waddock & Graves  مثبت  يقو
 Graves & Waddock  مثبت  متوسط  (1997)
 Graves & Waddock  مثبت  متوسط  (1994)
  Hart & Ahuja (1996)  مثبت  متوسط  (2000)

  Heinze (1976)  مثبت  متوسط
  Herremans et al. (1993)  مثبت  متوسط
  McGuire et al. (1988)  مثبت  متوسط
  Russo & Fouts (1997)  مثبت  متوسط
  Spencer & Taylor (1987)  مثبت  متوسط
 Turban & Greening  مثبت  متوسط

  Abbott & Monsen (1979)  مثبت  فیضع  (1997)
 Anderson & Frankle  مثبت  فیضع

  Bowman (1978)  مثبت  فیضع  (1980)

                                                           
2- Comparative Studies 
3-Event Studies 
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 Bragdon Jr. & Marlin  مثبت  فیضع
  Griffin & Mahon (1997)  مثبت  فیضع  (1972)

 Marcus & Goodman  مثبت  فیضع
  Parket & Eilbirt (1975)  مثبت  فیضع  (1986)

  Pava & Krausz (1995)  مثبت  فیضع
 Wokutch & Spencer  مثبت  فیضع

(1987)  N/A مثبت  Preston (1978)  
N/A  مثبت  Greening (1995)  

 Johnson & Greening  اثر/مثبتیب  متوسط
  Cochran & Wood (1984)  اثر/مختلطیب  فیضع  (1999)

  Patten (1991)  اثریب  يقو
  Aupperle et al. (1985)  اثریب  فیضع
  Chen & Metcalf (1980)  اثریب  فیضع
  Freedman & Jaggi (1982)  اثریب  فیضع

 Ingram & Frazier (1980)  اثریب  فیضع  
  O`Neill et al. (1989)  اثریب  فیضع
  Rockness et al. (1986)  اثریب  فیضع

  ).17، ص 2009(ایبید،  منبع:

هــا، وجــود ت آنیــمتفاوت هســتند و اکثر ياتطبیقی، نتایج بطور قابل مالحظه ن مطالعاتینمود. در ب يبندتقسیم
  ن دسته از مطالعات است.یاج یاز نتا يادهنده خالصهنشان 5-2اند. جدول اثر را گزارش کردهرابطه مختلط و یا بی

   یقیج مطالعات تطبی: نتا5-2جدول 

  سطح 
  يداریمعن

  سندگانینو  نوع رابطه

 Freedman & Staglino (1991)  مثبت  /متوسطيقو
  McGuire et al. (1988)  مثبت  متوسط
  Ingram (1978)  مثبت  متوسط
  B.Brown (1998)  مثبت  متوسط

  Vance (1975)  یمنف  يقو
  Newgren et al. (1985)  یمنف  متوسط
 Guerard Jr. (1997b) مختلط متوسط
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  Davidson & Worrel (1992)  مختلط  فیضع
  B.Brown (1997)  اثر / مثبتیب  فیضع

  Hamilton et al. (1993)  اثریب  متوسط
  Alexander & Buchholz (1978)  اثریب  فیضع

N/A اثریب  Guerard Jr. (1997a)  
  Chen & Metcalf (1980)  اثریب  فیضع

  ).22 ص ،2009 ایبید،(منبع: 

را با خود آن شرکت  ک شرکتی  يرا درآمدهایدهند. زین رابطه ارائه  میاز ا ير بهتری، تصويدادیمطالعات رو
-، استفاده کرده يدادیاست که از روش مطالعه رو یج مطالعاتینشان دهنده خالصه نتا 6-2کنند. جدول  یسه میمقا

را  یو عملکرد مال یت اجتماعین مسئولیب ينه رابطهیج تمام مطالعات انجام گرفته در زمیتوان نتایم یبه طور کل اند.
 خالصه نمود. 7-2در جدول  

 
 
 
  

  يدادی: مطالعات رو6-2جدول

  سطح  نوع رابطه سندگانینو                
 يداریمعن

Blacconiere& Northcut (1997) متوسط  یمنف  
Blacconiere & Patten (1994)   ـــــ   متوسط     یمنف

Klassen & McLaughlin(1996) متوسط  یمنف  
Shane & Spicer (1983) متوسط  یمنف  

Stevens (1984) متوسط  یمنف  
Posnikoff (1997) متوسط  یمنف  
Belkaoui (1976) فیضع  یمنف  

Meznar et al. (1994) يقو  مثبت  
P.Wright & Ferris (1997) متوسط  مثبت  
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Boyle et al. (1997) متوسط  مثبت  
Diltz (1995) فیضع  مختلط  

Freedman & Jaggi (1986) متوسط  اثریب  
Patten (1990) فیضع  اثریب  

Pava & Krausz (1995) فیضع  اثریب  
  ).43 ص ،2009 ایبید،(منبع: 

                                                                             
 يداره است، وجود رابطه مثبت (با معنیکا صورت گرفتیدر آمر )2004( 1تسوت سورا که توسط  یدر پژوهش

در نظر  یارزشر دو یک متغیرا  CSR ریده است. او متغید گردییتأ یو عملکرد مال یت اجتماعین مسئولیباال) ب يدار
ک و یــقرار دارد، مقــدار  DSI400ست یک سال مشخص در لیکه در  یشرکت يب که : براین ترتیگرفته است. به ا

 يارهــایاز مع یعملکرد مال يریگشود. در این پژوهش براي اندازهین صورت مقدار صفر اختصاص داده میر ایدر غ
. همچنــین متغیرهــاي ده اســتیــو نرخ بازده فروش استفاده گردها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یینرخ بازده دارا

ها و نوع صنعت، متغیرهاي کنترل به شــمار ها، اندازه با معیار کل داراییها بر کل داراییریسک با معیار نسبت بدهی
  روند.می

  : خالصه مطالعات انجام شده7-2جدول

رابطه  رابطه  رابطه   تعداد  رابطه مثبت عملکرد  يارهایمع

0)0%( 0)0%( 0)0%( 5)100%( 5 
ارزش بـــازار بـــه 

 يارزش دفتر
 هایینرخ بازده دارا 36 )75%(27 )0%(0 )0%(0 )25%(9
 بازار سهام 27 )26%(7 )33%(9 )11%(3 )30%(8

 جمع 68 )57%(39 )13%(9 )5%(3 )25%(17

  ).8، ص2004، سورا(منبع: 

ن عملکــرد یدار بــیانجام گرفته است، وجود رابطه مثبت و معن) 2006(  2و رابرتز یکه توسط ماهون يادر مطالعه
دهنده وجود رابطه ج نشانیق، نتاین تحقیها، گزارش شده است. به عالوه در اسازمان یو عملکرد مال یطیست محیز

                                                           
1 -Sora 
2- Mahoney & Roberts 
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عملکرد  يریگق، جهت اندازهین تحقیدر ا ها است.سازمان یت شرکتیو مالک ین عملکرد اجتماعیدار بیمثبت و معن
، يبنــدســتم رتبــهین سیــده است. در ایاستفاده گرد CSIDها، از اطالعات مؤسسه سازمان یو اجتماع یطیست محیز

  :رندیگیقرار م یابیارز ها بر اساس هفت بعد موردسازمان یو اجتماع یطیست محیعملکرد ز
 جامعه -1

 تنوع -2

 روابط کارکنان -3

 ستیط زیمح -4

 الملل نیب -5

 کاال -6

 اقدامات کسب و کار -7

 گر مواردید -8

، یدهنده ضعف اساس نشان -2شوند. نمره گیري می+  اندازه2تا   -2یاس از ک مقین ابعاد بر اساس یک از ایهر 
دهنده نقطه قوت  + نشان1ا قوت، نمره یدهنده عدم وجود ضعف  نشان ، نمره صفریدهنده ضعف نسب نشان  -1نمره 
  باشد. دهنده نقطه قوت اصلی می + نشان2نمره و باالخره  ینسب
ار یاز دو مع )1997( 1»وزیوادوك و گر«ها، همانند پژوهش مشابه سنجش عملکرد سازمان ين دو پژوهشگر برایا
  اند.استفاده کرده» نرخ بازده حقوق صاحبان سهام«و » هایینرخ بازده دارا«

  اند:دهین گردین صورت تدوین پژوهش به ایا یدو سوال اصل
  آنها رابطه دارد؟ ی، با عملکرد مالییکانادا يهاسازمان یطیست محیو عملکرد ز یا عملکرد اجتماعیآ -1
  آنها رابطه دارد؟ یت شرکتی، با مالکییکانادا يهاسازمان یطیست محیو عملکرد ز یا عملکرد اجتماعیآ -2

-یار نســبت بــدهی، با مع»سک سازمانیر«ها، ییدارا ار مقدار کلی، با مع»اندازه سازمان«ر ین پژوهش سه متغیدر ا
  کنترل هستند. يهاری، متغ»نوع صنعت«ها و ییبلند مدت بر کل دارا يها

شــرکت  یت اجتماعین مسئولیا صورت گرفته است، بیدر استرال )2007( 1گرانین و دیکه توسط برا یدر پژوهش

                                                           
1-Waddock & Graves 
2- Brine et al  
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شــرکت هماننــد پــژوهش  یت اجتمــاعیر مســئولیــاست. متغافت نشده ی يداریمعن يآن، رابطه آمار یو عملکرد مال
در مورد  یگزارش یدر نظر گرفته شده است. اگر سازمان یر دو ارزشیک متغی، )2001(» گلیامز و سیلیمک و«مشابه 

ک و در یارائه کند، مقدار  –هاست که به موجب قانون ملزم به ارائه آن یعالوه بر گزارشات -خود یعملکرد اجتماع
 يارهــای، از معیعملکــرد مــال يریــگانــدازه ين بــرایشــود. همچنــین صــورت مقــدار صــفر اختصــاص داده مــیر ایغ

فــروش کــل و  يارهــایبا مع» اندازه سازمان«ر یده است. دو متغیاستفاده گرد ROSو  ROA  ،ROEمانند  يحسابدار
  کنترل هستند. يهاریها، متغییبلند مدت بر کل دارا يهایار نسبت بدهیبا مع» سک سازمانیر«کل و  يهاییدارا
شــرکت و  یت اجتمــاعین مســئولیاند کــه بــدهیجه رسین نتیمشابه به ا یدر پژوهش )2005( 1گرانیلده و دن ده وو

شــرکت، از  یت اجتمــاعیر مســئولیمتغ يریگن مطالعه جهت  اندازهیوجود  دارد. در ا یآن، رابطه مثبت یعملکرد مال
 يریت پــذیر مســئولیــن پــژوهش متغیــاســت. در ا شــدهاســتفاده »2گویو یاجتماع يریت پذیمسئول«اطالعات مؤسسه 

ست، رفتار کسب و کار، جامعه و اجتمــاع یط زیط کار، محیط محیپنج بعد است که عبارتند از: شرا يدارا یاجتماع
  استفاده شده است.) 2008( 3فاما و فرنچاز مدل  یسنجش عملکرد مال يشرکت. برا يو راهبر یمحل

  یداخل يگاه موضوع در پژوهش هایجا -2-7-1
 یع ملــیسازمان صنا یع نساجیران در بخش صنایمد یت اجتماعیمسئول ي) در پژوهش خود به الگو1374(یقاسم

این که مســئولیت «ن پژوهش آمده است که: یده ایت توجه به آن را متذکر شده است. در چکیران، پرداخته و اهمیا
متوجــه  شود، سود و زیان حاصــل از آنآن کدامند، از کجا آغاز و به کجا ختم میچیست، حدود  اجتماعی مدیران

عمــده ســئواالتی هســتند کــه  ... چه شخص یا گروهی است، دولت چه نقشی در مسئولیت اجتماعی مدیران دارد، و
  »ن پژوهش پاسخ داده شوند.یگردد تا در ایتالش م
ان یــ، پــس از ب»داریــرقابــت پا يبســو یسبز؛ راهــ یابیبازار«عنوان  با يا) در مقاله1385ان (یعیو شف ی، فتحیدعائ

 یابیدســت ين راههایاز مهمتر یکیاشاره نموده و  یابیم آن با بازاری، به رابطه مستقیت اجتماعیت توجه به مسئولیاهم
  اند.، دانستهیابیدر بازار یت اجتماعیدار را، ادغام مسئولیپا یت رقابتیبه مز

، نشــان داد: بــا اســتقرار »یت رقــابتیدر کسب مز يسرآمد ينقش الگو«درپژوهش خود با عنوان ) 1385(یسلطان
هــا و ق توجه به خواســتهیاز ارکان آن است، از طر یکی یت اجتماعیها، که توجه به مسئولدر سازمان يمدل سرآمد

                                                           
3- Van de Velde et al 
4- The Vigeo Corporate Social Responsibility (www.vigeo.com) 
5- Fama  & French  

http://www.vigeo.com)
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  ).30، 1387زاده، یاز مهدکسب خواهد شد (نقل قول  یت رقابتیشرکت مز يان در همه ابعاد، برایمشتر يازهاین
هاي پذیرفته شده در سازي بر عملکرد مالی شرکتبررسی تاثیر خصوصی« عنوانا ب ی) در پژوهش1381( یالماس

 ســازي قــادر بــه دســتیابی بــهاجراي سیاست خصوصیافته است که: یجه دست ین نتیبه ا» بورس اوراق بهادار تهران

  ر است:یده پژوهش فوق به صورت زیچک ها نبوده است.شرکتکاراییاهداف آن یعنی بهبود کارایی و 
سازي دولت در چارچوب قــانون برنامــه توســعه اقتصــادي اجتمــاعی و از  دراین تحقیق اثرات سیاست خصوص«

 با توجه بــه متــون حســابداري و خصــوصبررسی قرار گرفته است. ارزیابی اثربخش این سیاست  دیدگاه مالی مورد

شده است. وضعیت سه شاخص  بازده ارزش ویژه انجامها و درآمد هر سهم، بازده دارایی معیاراز سه سازي با استفاده 
خصوصــی شــده بررســی گردیــده اســت .  سازي بــراي شــرکتج سال قبل و پنج سال پس از خصوصیذکر شده پن
-ن پژوهش نشان مــیاند. نتایج ایکلی ارزیابی شده گونه ايههاي خصوصی شده در قالب صنایع مختلف و بشرکت

  »ها تغییر معناداري نداشته است.شرکت سازي عملکرد مالیدهد که پس از خصوصی

اجتمــاعی و عملکــرد بازاریــابی ت ین توجه به مسئولیرابطه ب یبررس«با عنوان  يانامه) در پایان1387( زادهیمهد
ســه بعــد  از یابیــعملکرد بازار يباعث ارتقا یت اجتماعیافته است که توجه به مسئولیدست  جهینتن ی، به ا»هاشرکت
یــن پــژوهش کــه جامعــه آمــاري آن، گردد. در امارك تجاري و کسب مزیت رقابتی می يش سهم بازار، اعتالیافزا

عــات اولیــه از طریــق پرسشــنامه اســت، اطال 1385ران در سال یکشور ا يهااستان ییع غذایکنندگان نمونه صناصادر
ن مــدل، توجــه بــه یــباشد. در امدل این پژوهش میدهنده  در صفحه بعد نشان 2-2ده است. شکل یگرد يآورجمع
 یابیــکننده و عملکرد بخــش بازاربی اجتماعی به عنوان متغیر تعدیلایر مستقل، بازاریبه عنوان متغ یت اجتماعیمسئول
ه است، به عنوان متغیر ده شدی، سنجیبتت رقایجاد مزیو ا يمارك تجار يار سهم بازار، اعتالیها که با سه معشرکت

  باشند.وابسته می

ســازي: بــا نگرشــی صــنعت خودرو درشرکت  یت اجتماعیمسئول«با عنوان  يا) در مقاله1383(یو نجات ییطال
هــا را را شــرکتیــدارد. ز یکــیدار، ارتباط نزدیبا اصول توسعه پا یت اجتماعیکنند که مفهوم مسئول، بیان می»ایرانی

ســت یبه سمت منافع جامعه و ز يخود، حوزه مالحظات خود را از منافع ماد يهاگیريکند که در تصمیممیمجبور 
ه نیدر زم یقاتیدال بر وجود تحق یق، نبود شواهد و مدارکیتحق ين مقاله هدف از اجرایگسترش دهند. در ا یطیمح

ن مقالــه، یــانــد کــه در اان سعی کــردهاست، و اینکه پژوهشگرذکر شده  يسازمسئولیت اجتماعی در صنعت خودرو
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  ، ارائه کنند.یاز لحاظ عملکرد اجتماع يخودروساز يهاشرکت یابیجهت ارز ییارهایمع
عی را به ســه اجتما يریت پذیموجود در مورد مفهوم مسئول يهادگاهی، د»لیبروم ه«ن قسمت ذکر شد که، یدر ا
 کند.بندي میسیاسی رادیکال، تقسیم -ي دگاه اقتصادی) د3برال و یل) دیدگاه نئو2نئوکینزي،  دگاهید) 1دسته: 

 
 
 
 
 
 
 
  

  »1387، زادهیمدل پژوهش مهد: «2-2شکل 

  
  

ها وجود دارد ران ارشد سازمانین مدیکرد عمده در بی، دو روCSRمعتقدند که در مورد » و کالتر نزیراب«ن یهمچن
  .یاجتماع –يکرد اقتصادیک و ب) رویکرد کالسیکه عبارتند از: الف) رو

د یــگرد ی، بررسهاسازمان یاجتماع يریت پذیل مخالفت و موافقت با مسئولیدر مورد دال» نتزیکونتز و ها« نظرات
کــل نگــر، ادغــام کــرده  یابیــد بازاریــدر فلسفه جد یرا به نوع CSR، مفهوم »پ کاتلریلیف«ت ذکر شد که یو در نها

  است.

 متغیر مستقل

: 

 توجه به مسئولیت

 اجتماعی

کننده:متغیر تعدیل  

 بازاریابی اجتماعی

 متغیر وابسته:

 

:ارتقاء عملکرد بازاریابی  

 سهم بازار

 اعتالي مارك تجاري

 کسب مزبت رقابتی
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پرداختــه بودنــد،  CFP 1و  CSRر یــن دو متغیرابطــه بــ یکه به بررســ یقاتیبه تمام تحق ینه مطالعاتیشیدر قسمت پ
 9جــه رابطــه مثبــت، ی) مطالعــه نت%57( 39مطالعــه مشــابه،  68ن یگرفته شد که در بــ جــهینت ید و به طور کلیاشاره گرد

که اند. همانطور نتیجه رابطه خنثی را گزارش نموده) %25( 17جه رابطه مختلط و ی) نت%5( 3، یجه رابطه منفی) نت13%(
  ار متفاوت است.یقات مشابه، بسیج تحقیشود، نتامشاهده می
رابطــه  یبررس« ) تحت عنوان1387(زاده یمهداست که توسط  يانامهترین پژوهش به تحقیق حاضر، پایانمشابه

  صورت گرفته است.» هاشرکت یابیبازار عملکردو  یت اجتماعین مسئولیب
  نامه وجود دارند، عبارتند از :نگارنده در این پایانیی که به نظر هامهمترین محدودیت  
رسد ســنجش یده است. به نظر میها، از پرسشنامه استفاده گردسنجش عملکرد سازمان ين پژوهش برایدر ا – 1

  گردد. يج بهتری، منجر به نتایعملکرد با استفاده از اسناد و مدارك سازمان
  در » یاجتماع يریت پذیمسئول«ر یمتغ يشده  براارائه   یاتیف  عملیرسد تعریبه نظر م -2
-یمــ یاســتاندارد، ســع یاتیف  عملیده است. امروزه در  تعاریاستخراج گرد يترساده يهان پژوهش، از مدلیا

  رد.ی، تحت پوشش قرار بگیگردد که در حد امکان، همه ابعاد سازمان
ق یــذکــر شــده در بــاال از طر  يهاتیتا محدودن است که : تالش خواهد شد یق حاضر ایتحق يلذا جنبه نو آور

  ر مرتفع گردند :یاقدامات ز
  ها استفاده خواهد شد.سازمان یمال يهاها، از اسناد و صورتسازمان یجهت سنجش عملکرد مال -1
   استفاده خواهدشد.» گویو«مؤسسه  يهااری، از معیت اجتماعیر مسئولیمتغ یاتیف عملیتعر يبرا -2 

  کارایی -2-8
را انجام کارهاي درست و کارایی را انجام درست کارها تعریف کرده اند. مفهوم   در ادبیات مدیریت، اثربخشی

 معنــايبــه  کــارایی در درون مفهوم کارایی جا دارد. کارآیی جنبــه کمــی و اثربخشــی جنبــه کیفــی دارد. 1اثربخشی
 دســتبه مســتقیماً کــارایی افــزایش اســت. ســطح شــده انجام که کاري بیشترین براي مصرفی یا انرژي زمان کمترین
 خواهد شــد. سازمانی اهداف به موثر درنیل و کمک ارتقا بهروري موجب کارایی است. افزایش شده سپرده مدیران
 گیــرد. کــاراییرار میقــ مــورد اســتفاده ســازمانی درون با کارهــاي دارد و در رابطه محدودتري کارایی، مفهوم واژه

                                                           
1- Corporate Financial Performance 
1- Effectiveness  
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آنــرا  تــوانو می اســت رســیده مصــرف بــه واحد محصــول تولید یک براي که از مقدار منابعی است عبارت سازمان
مقــدار  دیگــر بــا صــرف بــا ســازمان بتوانــد در مقایســه اگر سازمانیکرد.  محاسبه محصول به مصرف نسبت برحسب
 کمترین معنايبه دیگر کارایی عبارتدارد. به بیشتري کارایی گویند کهبرسد، می مشخص فهد به از منابع کمتري
است. یا در واقع نسبت مقدار کاري که انجام می شود به مقــدار  شده کار انجام بیشترین براي مصرفی یا انرژي زمان

رسی میزان موثربودن اقدامات انجام شده براي دستیابی به منظور از اثربخشی درواقع بر کاري که باید انجام می گیرد.
ه عبارتی ساده تر در یک مطالعه اثربخشی، میزان تحقق اهداف اندازه گیــري مــی ب اهداف از پیش تعیین شده است.

 بایست گامی فراتر نهاد، به این معنا که اثربخشــی هنگــامیشود. اما به نظر می رسد براي تعریف مفهوم اثربخشی می
در یک دوره آموزش حاصل خواهد شد که اوال نیازهاي آموزشی به روشنی تشخیص داده شود. ثانیا برنامه مناســبی 

طراحی شده بــه درســتی اجــرا گــردد و رابعــا ارزیــابی مناســبی از  برنامهبراي برطرف ساختن نیازها طراحی شود. ثالثا 
یک مفهوم  ؛کاراییپس بنابراین .)1383کاظمی و بطحی،ا(  فرایند آموزش و درنهایت دستیابی به اهداف انجام شود

مورد نظر اشاره دارد و درواقع نســبتی اســت  کمی است و اصوالً به میزان رضایت مشتري یا میزان دستیابی به اهداف
  .که برخی از جنبه هاي عملکرد واحدها را با هزینه هایی که بر انجام آن عملکرد متحمل شده مقایسه می کند

میزان دستیابی به اهداف سازمان را می سنجد و به معنی هدایت منابع به سوي اهدافی که ارزشمندترند. ؛ اثربخشی
 .براي مثال تمرکز روي نتایج؛ انجام کار صحیح در زمان صحیح؛ کسب اهداف کوتاه مدت و بلندمدت می باشد

عبارت است از کاراییبنابراین  رها).= اثربخشی (اجراي کارهاي درست ) + کارایی (اجراي درست کا کارایی اما 
به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروي انسانی و تمهیدات به طریق علمی به منظور کــاهش هزینــه هــا و رضــایت 

نیروي انسانی را حداکثر استفاده مناسب از نیروي انسانی کاراییکارکنان، مدیران و مصرف کنندگان. تعاریف دیگر، 
جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینــه داشــته انــد. تــر اســاس دیــدگاه ســازمان  به منظور حرکت در

یک نگرش عقالنی به کار و زنــدگی اســت. ایــن مشــابه یــک فرهنــگ بــوده کــه هــدف آن کاراییملی ایران، کارایی
حــداکثر   وردنعبــارت اســت بــه دســت آکاراییهوشمندانه تر کردن فعالیتها براي یک زندگی بهتر و متعالی است. 

سود ممکن از نیروي کار، توان، استعداد و مهارت نیروي انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات زمان، مکــان و ... بــه 
ارتقاء رفاه جامعه، به گونه اي که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، در جهت ارتقاء سطح زندگی انسانها   منظور

  .)1386( ناصر سپاسی، میر ن سیاست، مدیریت و اقتصاد قرار داردو ساختن اجتماعی همواره مدنظر صاحبنظرا
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  2 کاراییتاریخچه  - 2-9
میالدي به کار برده شد. بیش از یک قرن بعــد در  1766در سال  3نخستین بار توسط فردي به نام کوئیزنی کارایی

لــی ار 1900و در سال  را قدرت و توانایی تولیدکردن تعریف کرده است. کاراییفردي به نام لیتر  1883حدود سال 
  در بســیاري از کشــورهاي کــاراییرا ارتباط این بازده و وسایل به کار رفته براي تولید این بازده عنــوان کرد.کارایی

شابه به طریق علمــی صنعتی عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده ار منابع، نیروي انسانی، تسهیالت و مواردي م
و کاهش هزینه هاي تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشــش بــراي افــزایش دســتمزدهاي واقعــی و بهبــود 

  (NIPO)ایران  کاراییاز منظر مرکز  کارایی معیارهاي زندگی آنگونه که به سود کارکنان و مدیریت و مردم باشد.
ت که هدف آن هوشمندانه تر کردن فعالیت ها براي دست یابی به یک فرهنگ، نگرش عقالیی به کار و زندگی اس

رل هِدي، زندگی بهتر و فعال تر است   .)2000( فِ

  کاراییاهمیت   -2-10
را یک روش، یک مفهوم و یک نگرشی در باره کار و زندگی می نامنــد و در واقــع بــه یی کارایدر عصر حاضر 

در همه شئونات، کار و زندگی فــردي، اجتمــاعی مــی کاراییآن به شکل یک فرهنگ و یک جهان بینی می نگرند، 
کشور بایــد ملی هر کاراییتواند دخیل باشد و یک شاخص تعیین کننده درآمد سرانه هر کشور است و براي افزایش 

  .)45(همان،  درآمد سرانه آن کشور افزایش یابد

  کاراییعوامل مؤثر بر  - 2-11
  بندي است:گروه قابل دسته 3در  کارایینظام ارتقاي 

  سرمایه) کاراییهایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از مواد و ماشین تمرکز دارد (نظام -1
  نیروي انسانی) کاراییکرد انسان تمرکز دارد (هایی که برحذف یا کاهش تلفات ناشی از عملنظام -2

هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از تعامل نامناسب بین انســان، ماشــین و مــواد تمرکــز نظام -3
افزار محــور، هــاي انســانافزار محــور، گــروه دوم نظامهاي ســختگروه اول را نظام. کل) کاراییدارد (

وثر بــر قبل از هرچیز باید عوامل م کاراییبراي ارتقاي  گویند.میافزار محور هاي نرمگروه سوم را نظام

                                                           
2- Productivity  
3- Quesnay  
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  (همان) را بخوبی شناخت  کارایی

  دو نوعند:  کاراییعوامل موثر بر  -2-12
  ب) عوامل بلند مدت   الف) عوامل کوتاه مدت

هاي جــاري و هــا و سیســتممیزان انگیــزه پرســنل بــراي کــار و بهبــود روشغالباً بــه کاراییعوامل کوتاه مدت در 
 کــاراییگردش کار و تغییرات در میزان فشار کار و نوسانات تجاري بستگی دارد.انواع عوامل بلنــد مــدت مــوثر بــر 

  :  )1989 هال(عبارتنـد از 
o ایجاد و توسعه محصوالت جدید  
o هاي تولید جدیدمعرفی روش  
o نابع جدیدکشف م  
o هاي جدید بازاریابی یافتن کانال  
o  کاراییعقالیی کردن ساخت اقتصادي و  

  کاراییانواع  -2-13
یک اولویت و انتخاب ملی است که منجر به افزایش رفاه اجتماعی و کاهش  کاراییژاپن ،  کاراییاز دید مرکز 

در ایــن کشــور را  کــارایینهضــت ملــی افــزایش  1955ژاپن از زمان تأسیسش در سال  کاراییفقر می گردد . مرکز 
نمــوده کــه عبارتنــد از : افــزایش اشــتغال ، همکــاري بــین نیــروي کــار و  تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدایت

، 4(شوالتز ، نیروي کار و مصرف کنندگان مدیریتدر میان  کاراییو توزیع عادالنه و برابر ثمره هاي بهبود  مدیریت
در تعدادي از کشور ها در دهه هاي اخیر موجــب شــده اســت کــه ارتقــاء شــطح  کاراییافزایش قابل توجه   .)1998
) کشور ژاپن 1967 -1974ملی بعنوان یک اولویت در سطح کشور مطرح باشد . بطور مثال در دوره زمانی ( کارایی
ملی در کشورهاي آلمان غربــی  کارایی مدیریتافزایش داد در حالی که در همان مدت  %6/99ملی خود را  یکارای

  افزایش یافت . %25/29و  3/43و ایالت متحده امریکا به ترتیب 
-ایســـترباي( ف زیـــر را ارائـــه دادامریکـــا تعریـــ کـــاراییمرکـــز  1980و اوایـــل دهـــه  1970در اواخـــر دهـــه 

  : ) سید محمد اعرابی يترجمه 1384، اسمیت،مارك؛ریچارد ثورب و اندي لو

                                                           
4- Scheultz  
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  کاراییقیمیت تعدیل شده سود =  .1
  به شرح زیر شده است : کاراییتعریف دیگري از  .2
  در تولید کاال و خدمات . سازماناستنیر : معیار عملکرد و یا قدرت و توان هر  .3
  استیگل : نسبت میان بازده به هزینه عملیات تولیدي . .4
ف شده است که با سال پایه مقایسه می به مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منبع مصر کاراییماندل:  .5

  .شود
  دیویس: تغییر بدست آمده در مقدار محصول در ازاء منابع مصرف شده . .6
  فابر یکانت : یک نسبت همیشگی بین خروجی به ورودي. .7

) را دربــاره 1987سه تعریــف اساســی (و ســپس چهــارمی در ســال » سومانث «  1984و اواخر  1974در سال هاي 
  .)1378ي، دسلر،گرل از (به نق ها یا شرکت ها به شرح زیر ارائه داد : سازماندر ارتباط با  کارایی

  جزئی کارایی -2-14

 کارایینسبت ارزش و مقدار محصول به یک طبقه از نهاده را گویند . مثالً محصول به ازاء هر نفر ساعت ( معیار 
مــواد ) یــا بهــره درآمــد  کــارایینیروي کار) یا ارزش و مقدار محصول تولید شده به ازاء هر تن مواد اولیه مصــرفی (

  (همان). سرمایه ) و نظایر آن  کاراییتولید شده به ازاء هر ریال سرمایه ( 

  کلی عوامل تولید  کارایی-14-1- 2
عبارتست از : نسبت خالص محصول بر مجموع نهاد هاي نیروي کار و سرمایه . معموالً به جاي خالص محصول ، 

کار و سرمایه را قرار می دهند . این معیار بــراي برخــی از  ارزش افزوده و در مخرج کسر مجموع ارزش هاي نیروي
هزینه تولید آنها مواد مصــرفی تشــکیل مــی دهــد معیــار  %65کاال هاي مصرفی نظیر تلوزیون ، ویدئو و کامپیوتر که 

  ).1997(ممیزاده،  اسبی نمی باشدمن

   کلی کارایی -2-14-3
نسبت کل ارزش محصول تولید شده به مجموع ارزش کلیه نهاده هاي مصرفی است . این شاخص تأثیر مشترك 
و همزمان همه نهاده ها و منابع ( از قبیل نیــروي انســانی ، مــواد و قطعــات ، ماشــین آالت ، ســرمایه و نظــایر آن ) در 
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  تباط با ارزش محصول بدست آمده را اندازه گیري می کند .ار

  کاراییسطوح اندازه گیري  -2-15
مــورد انتظــار یــک تحقیــق،  در سطوح مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. بسته به نوع تحلیل و اهــداف کارایی

کوچکترین سطح آن که  المللی و بررسی سطح بین شود. باالترین سطح سطح مورد نظر انتخاب و مطالعات انجام می
 (همان) باشد فردي می کاراییگیرد  در نظام اجتماعی مورد بررسی قرار می

کــه از دیــر بــاز مــورد توجــه  در سطح جهــانی مقولــه اي اســت کاراییبررسی : المللی در سطح بین کارایی
انــرژي، تکنولــوژي  کــاراییهاي دیگري در باره  نیروي کار، شاخص کاراییدانشمندان بوده است. امروزه عالوه بر 

 کــاراییدانــان در توســعه و انــدازه گیــري  المللی مورد توجه قــرار گرفتــه اســت. اقتصــاد مدیریت، و ... در سطح بین
اند. هــم اکنــون دو موسســه معتبــر تحقیقــاتی  ه کشور ها با یکدیگر بیشترین سهم را داشتهالمللی و مقایس درسطح بین
که در کشور سویس مستقر مــی  2و موسسه بازار جهان اقتصاد 1تمللی توسعه مدیریال هاي موسسه بین جهانی به نام

مقایسه رقابت پذیري برخی از کشور هاي جهان که سهمی از تجــارت باشند تعداد قابل مالحظه اي مالك را جهت 
جهانی را در اختیار دارند اندازه گیري کرده و با محاسبه یک شاخص ترکیبی بــه نــام رقابــت پــذیري، تــوان رقــابتی 

ســازمان  زکنند. در سال هاي اخیــر نیــ ها را از این منظر رتبه بندي می کشور هاي جامعه مورد مطالعه را محاسبه و آن
 در این ارتباط پروژه اي را تعریف و در ســطح کشــور هــاي عضــو بــه مرحلــه اجــرا در آورده اســت یآسیای کارایی
 (همان).

 در سطح کالن پیش زمینه آسیب شناسی اجتماعی و نیز راه آسانی بــراي کاراییبررسی : در سطح ملی کارایی
هــاي  آنکــه شــاخص در سطح کالن داراي دوجنبه است. اول کاراییهاي صحیح است. عموما بررسی  اتخاذ سیاست

این امکان را فراهم می آورد تا سطح ویا میــزان  ... نیروي کار و سرمایه و کاراییمانند در سطح کل اقتصاد  کارایی
رشد آن با سایر کشور ها مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد و جایگاه کشور در سطح منطقه و جهان مشخص شود. دوم 

شــده وضــع  محاســبه کــاراییهاي  شود با استفاده از شاخص یک تحلیل درونی است و سعی می کاراییکه تحلیل آن
(زارع،  موجود تبیین و با توجه به اهداف از پیش تعیین شده استراتژي حرکت جهت تحقــق اهــداف مشــخص شــود

2005.(  
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 است. تفکیک اقتصاد ملی به هاي مختلف امري اصولی در سطح بخش کاراییبررسی : در سطح بخش کارایی
عمــده دولتــی،  هاي مختلف تولید مانند کشاورزي، معدن، صنعت، نفت و خدمات و هم چنــین بــه ســه بخــش بخش

تحقیقــات قابــل تــوجهی در خصــوص  .باشــد مــی کــاراییهاي گوناگون در زمینــه  خصوصی و تعاونی مبناي بررسی
هــاي اقتصــادي صــورت گرفتــه  کل عوامل در سطح بخش ییکارا سرمایه و کارایینیروي کار و تا حدودي  کارایی

هاي مختلف اقتصادي تنها براي عواملی از تولید امکان پذیر اســت  بین بخش کارایی است. شایان توجه است مقایسه
 دولتــی و خصوصــی هــاي نیروي کار در بخــش کاراییبه طور مشترك مورد استفاده قرار می گیرد مانند بررسی  که

 (همان)

در سطح سازمان برابر است با نسبت کار انجام شده سازمان بــراي  کارایی: در سطح سازمان و شرکت کارایی
 اند. بنا براین براي کاالها یا ارائه خدمات در طول یک زمان معیین به منابع مصرف شده که در تولید نقش داشته تولید

شود. سازمان متشکل از  موس تري استفاده میعوامل مل در سطح سازمان نسبت به بخش اقتصادي از کاراییمحاسبه 
نوع خاصی از کاالهاي نهایی هستند. لذا مفهوم سازمان نباید با مفهوم شرکت  کننده هایی است که خود تولید شرکت

به وجود آمده باشد. شرکت مکان ثــابتی اســت کــه در آن تواند از جمع جند شرکت  اشتباه گرفته شود و سازمان می
 (همان) و خدمت به کار افتاده باشد وامل تولید تحت مدیریت و حسابداري واحد جهت تولید کاالاي از ع مجموعه

یک واحد تولیدي در واقع قسمتی از شرکت است کــه بــه تکمیــل محصــول : در سطح واحد تولیدي کارایی
خــط  گــروه تولیــدي، تواند جــزو واحــد، پردازد. این سطح از تولید می نهایی، تولید قطعه یا ارا ئه خدمت خاصی می

کــار، ســرمایه، انــرژي، عوامــل  در این سطح عالوه بر عوامــل نیــروي کاراییتولید و سالن تولید لحاظ شود. بررسی 
یک خط تولید و  کارایی تواند شامل شود. بررسی می آالت و حتی یک ماشین خاص را نیز خاص و فنی چون ماشین

 .کیفیت همراه استمطالعات کنترل  زمان همواره با کاراییبررسی 

میزان بهره فردي شاغلین تحت تاثیر عوامل ملموس و غیر ملمــوس نظیــر انــدازه تجهیــزات، : فرد شاغل کارایی
شرایط کار، فرآیندها، آگاهی و انگیزش قراردارد. اگرچه همه عواملی که به آن اشــاره شــد در جــاي خــود اهمیــت 

مطــرح کــرد. بــا توجــه بــه  کــاراییعامل ارتقــاي  ترین عنوان مهم توان انگیزش را به بسزایی دارند، ولی به جرات می
شود  در سطح شرکت می کاراییدر سطح هر شاغل موجب رشد  کاراییرشد  ، اعتقاد بر این است کهکاراییمفهوم 
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عبــارت  شــود. بــه ملــی مــی کــاراییدر سطح بخش اقتصادي و در نهایت رشد  کاراییموجب افزایش  و این افزایش
پذیرش این واقعیت که انسان تنها  تک تک شاغلین دارد. با کاراییدر سطح ملی بستگی به رشد  کاراییدیگر رشد 

خود تغییر به وجود آورد، نقش کلیدي شاغلین به طور اخص  تواند خود را تغییر دهد و در محیط عاملی است که می
 (همان) شود آشکار می کاراییو انسان به صورت اعم در فرآیند 

  کارایی هاي شاخص  -2-16
مورد توجه قرار  کاراییهاي  شاخص در رشد و توسعه اقتصادي کشور، تهیه کاراییبا توجه به نقش تعیین کننده 

شاخص مقداري از یک ستانده معین به یک شاخص مقداري  به بیان ساده نسبت یک کاراییمی گیرد. یک مقیاس 
وجود دارد از جمله  کاراییهاي مختلفی به منظور سنجش  روش .باشد از یک داده معین یا ترکیبی از چندین داده می

اقتصادسنجی و تخمین تابع تولید، روش حسابداري رشد و روش شاخص عددي. هر یک از این  هاي مبتنی بر روش
روش ها داراي مزایا و معایبی است و انتخاب روش برحسب محدودیت ها و اهداف مورد نظر صــورت مــی گیــرد. 

پرسشــی کــه  .عددي بهره می برند المللی و مراکز آماري کشورهاي مختلف از روش شاخص هاي بین اغلب سازمان
گیري قــرار گیرنــد کدامنــد؟ آیــا بــراي  که باید مورد اندازه کاراییهاي  شود آن است که شاخص در این مطرح می

 کــاراییهاي  ي و ... شاخصهاي اجرایی، واحد هاي اقتصاد دستگاه هاي اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی، کلیه بخش
هــاي  پاسخ به این پرسش منفی است. هر موسسه در ارتباط با رســالت، اهــداف و ماموریــت شود؟ یکسان تعریف می

تــوان بــه  را مــی کــارایی هــاي ود را تعریف کند. به طور کلی شاخصمربوط به خ کاراییهاي  تواند شاخص می خود
). این شاخص ها بسیار متنوع بوده 2004، 5(بوئل کرد بندي بخشی طبقههاي اثر  هاي کارائی و شاخص گروه شاخص

  و داراي تعاریف تخصصی می باشند.

 کاراییهاي  انواع شاخص  -2-17

مــی  کاراییهاي  آنها شاخص که در واقع هاي کارآئی هستند و به صورت اشتباه مصطلح به کاراییهاي  شاخص
هــا نشــان از  ها یک نهاد ه و روند افزایشی آن مخرج آن یک ستانده، ها گویند، نسبت هایی می باشند که صورت آن

هــاي اختصاصــی بــه شــرح  هاي عمومی و شاخص خود به دو دسته شاخص کارایی هاي بهبود وضعیت دارد. شاخص
  (همان). شوند می بندي زیر طبقه

                                                           
5- Bowles  
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شــوندکه از  تعریــف مــیها عموما با الهام از مفاهیم اقتصــاد کــالن  این شاخص: عمومی کاراییي ها شاخص
انرژي و ...  کاراییمواد،  کارایی کل عوامل، کاراییسرمایه،  کارایینیروي کار،  کاراییهاي  توان شاخص می جمله

واحــد اقتصــادي،  هاي تطبیقی در توان بررسی ها می ناي است که با محاسبه آ ها بگونه ویژگی این شاخص .را نام برد
تواند براي  هاي تطبیقی می اقتصادي را انجام داد. شایان ذکر است که این بررسی طبقه، گروه فعالیت، بخش و قسمت

هاي عمومی فوق  المللی صورت گیرد. در اکثر شاخص سطح بین ها در سطح کشور هاي منطقه یا هر یک از شاخص
بهتــر ایــن  باشــد. بــراي درك کسر ارزش افزوده یا ستانده و مخرج آن یک یا مجموع چند نهــاده مــی الذکر صورت

 )2001، 6(سوئی :شود ها به شرح زیر پرداخته می تعریف آن ها به شاخص

شود. در صورتی  این شاخص از تقسیم ارزش افزوده به تعداد شاغلین حاصل می:نیروي کار کاراییشاخص 
کشوري اطالع نفر ماه، نفر روز ویا نفر ساعت کار انجام شده یا پرداخت شده شاغلین در دسترس باشد دراین  که در

از ایــن اطالعــات اســتفاده خواهــد شــد.  نیروي کار، به جاي تعــداد شــاغلین کاراییصورت در مخرج کسر شاخص 
شــاخص ریــال بــر دهد. واحــد ایــن  ن میرا با دقت باالتري نشا نیروي کار کاراییبدیهی است که این نوع شاخص، 

دهد که هر شــاغل در یــک دوره بررســی  باشد. این شاخص نشان می شاغل، یا نفر ماه، یا نفر روز، و یا نفر ساعت می
 .میزان ارزش افزوده ایجاد کرده است چه

 نیروي کار کاراییتعداد شاغلین / ارزش افزوده = 

اخص از تقسیم ارزش افزوده بر جبران خــدمات شــاغلین بــه دیاگرام این ش: هزینه شاغلین کاراییشاخص 
نسبت  به این نسبت، شاخص رقابت پذیري نیز می گویند. واحد این شاخص کاراییدست . برخی از صاحب نظران 

شــده چــه میــزان ارزش  باشد. مفهوم این شاخص آن است که به ازاي یک واحد ریالی جبران خدمات پرداخــت می
 .ستافزوده ایجاد شده ا

 هزینه کاراییجبران خدمات شاغلین / ارزش افزوده = 

 اي ثابت حاصل این شاخص از تقسیم ارزش افزوده بر ارزش موجودي اموال سرمایه: سرمایه کاراییشاخص 
یــا هــاي ثابــت  دارایــی اي ثابــت از ارزش شود. در محاسبه این شاخص برخی مواقع به جاي ارزش امــوال ســرمایه می

  ارزش کل

                                                           
6  - Sue  
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  کاراییاي ثابت / ارزش افزوده =  اموال سرمایهارزش 
شاخص از طریق تقسیم ارزش افزوده بر ارزش مصارف واسطه محاسبه  این: ارزش مواد کاراییشاخص 

 .باشد این شاخص نسبت می شود. واحد می

 کاراییارزش مصارف واسطه / ارزش افزوده = 

ح ملــی و یــا ارزش افــزوده در هــر یــک از رشــد تولیــد ناخــالص داخلــی در ســط :کل عوامل تولید کارایی
ســاختارها  هــا (نیــروي کــار و ســرمایه) و دیگــري بهبــود اقتصــادي از طریــق دو منبــع یکــی افــزایش نهــاد هاي بخش
شود. به جهت رقابت فشرده اي  می آالت تولید و تجهیزات نیرو بهبود کیفیت نیروي انسانی و مدیریت حاصل ماشین

وجــود دارد کشــورهاي جهــان خصوصــا کشــور هــاي  هم بیشتر از تجارت جهــانیکه در سطح جهان براي کسب س
توسعه یافته و در حال گذار تالش می آنند تا رشد تولید ناخالص داخلی یا ارزش افزوده بخش ها را حتی االمکان از 

افزایش دهند تالش طریق بهبود ساختار ها تامین آنند. به عبارت روشن تر به جاي اینکه تعداد نیروي انسانی خود را 
را افزایش دهنــد و یــا اینکــه بــه  هاي آموزشی کوتاه مدت تخصص سطح مهارت شاغالن می آنند تا با اجراي برنامه

هــاي نــوین مجهــز کننــد. بــا اســتفاده از ایــن  آخرین فنــاوري هاي موجود را به هاي جدید ظرفیت جاي ایجاد ظرفیت
متنوع تر و با کیفیت باالتر تولید آرده و بدین ترتیب تــوان رقابــت تا محصوالتی  رویکرد موسسات قادر خواهند بود

 (همان). پذیري خود را افزایش دهند

   کاراییموانع  -2-18
  )234(همان،  وجود دارد یلبه شرح ذ یموانع کاراییبهبود  

o کاراییبهبود  یدوفوا یجبه نتا یاعتقاد و باور مل نداشتن   
o یکارياز جمله ترس از ب کارایی يظاهر ينمودها یاز برخ ترس   
o راستا  ینافراد در ا یفآن ونقش ووظا یتاهم یزانم ،کارایی یگاهوجا یمنسبت به مفاه یعموم ناآگاهی  
o خالق ومبتکر  يبه فکرها یتوجه بی  
o عادات  یبه ترك برخ یلوعدم تما ییراتافراد در مقابل تغ مقاومت  
o يفکر يباورها ییرو تغ یکهاها و تکنشدن در روش غرق   
o خرد  يبه مسائل به ظاهر کوچک وراه حلها یتوجه یوب يپرواز بلند  
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o کار  یننمودن متول مشخص  
o ونظارت مناسب  یتونبود هدا ناهماهنگی  
o ییتعهد اجرا ضعف   
o یجهدر حصول نت عجله   
o کارشناسانه  یرغ يواظهار نظرها يکار يهاحوزه یرکارشناسان در سا یبرخ يجا یب دخالتهاي  
o یــريو اندازه گ یلو تحل یهو تجز یستمس یابیآنها در ارز یزشعدم انگ یاسان خبره و وجود کارشنا عدم 

   کارایی
o کاراییروند  یوستگیوناپ کاراییبا موضوع  یمقطع برخورد 

  کاراییعوامل موثر بر  -2-19
بــه  را  یاز دانشــمندان و صــاحبنظران عــوامل یکوجود دارد و هر  ینظرات متفاوتکاراییعوامل مؤثر بر  ییندر تع

ارتقــاء  کارکنان، و یرانمستمر مد یچون آموزش شغ ل یعنوان عامل مؤثر مشخص کرده اند و به طور اجمال عوامل
و کارکنــان،  یــت مــدیرانهاي مناسب بطور ابتکــار و خالق ینهزم یجادا یشتر،کارکنان براي کار بهتر و ب یانم یزشانگ

 یو انضــباط اجتمــاع کــاري وجــدان یق،و تشــو یهرقراري نظام تنببر عملکرد و ب یبرقراري نظام مناسب پرداخت مبتن
ســازمان بــر امــور،  یاســتهايس تسلط و یتحاکم یتدارند، تقو یديو رو شها که نقش حساس و کل یستمتحول در س
بــاب اتفــاق نظــر  یــندر ا یبــاًرشته تقر ینتمام مؤلفان ا ولی باشد. یمؤثر مکاراییدر  یمل یفهبه عنوان وظ یصرفه جوئ

کننــد کــه ارتقــاء  یتوان ارائه نم ود بلکه عنــوان مــ یرا نم خاصی علت یکتنها کاراییسطح  یشدارند که براي افزا
  )2001، 7(هلم دانست گوناگون از عوامل یبیمعلول ترک یدرا باکارایی

 .کهافرادي سپرده شود به یدو رهبري با یریتمد یرخط یت: مسئولیرانمطلوب و کردار درست رهبران و مد رفتار
 نظــر و از یرنــدمناسب را ب ه کار گ یریتهاي رهبري و مد یوهخاص، ش یتیشخص یژگیهايضمن برخورداري از و

براي همه افراددوره هاي آموزش ضمن خدمت و  یشغل یشرفتهايالزم پ یطکردن شرا فراهم الگو باشند. یزن یاخالق
 و مســتمر و یــاتیامر ح یکدوره هاي آموزش ضمن خدمت و آموزش کارکنان را به عنوان  ید: باکارکنان آموزش
 علمــی یشــرفتهايتوان تالشهاي کارکنان را با امکانــات موجــود و پ یآموزش م یقتنها از طر یراکرد، ز یتلق مداوم

                                                           
7- Helms  
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واضــح و روشــن باشــد و براي کارکنــان  ینو دستورالعملها و مقررات و قوان یفوظا یهکل باید هماهنگ کرد. یدجد
به کارکنــان، تــا آنهــا در انجــام کارهــاي خــود  یکاف یاراتاخت دادن آنها وجود نداشته باشد. ی برايجاي ابهام یچه

شود افراد کارآمد و متخصص جذب شــوند جهــت انتخــاب  یزمان استخدام سع در کنند. یشتريب یتاحساس مسئول
اهــداف  ینها و تدو یريگ یمشود تا کارکنان را در تصم سعی .ضرورت دارد یکتب ی وآنها اجراي آزمونهاي شفاه
کنند و  یتاحساس مسئول یتهاشد که کارکنا ن در اجراي فعال خواهد عمل باعث ینا یجهو برنامه ها مشارکت داد . نت

  (همان) بروز دهند بیشتري تالش یبه اهداف سازمان یابیدر دست
یط احترام قائل شدن براي مــردم در محــ یتاهم یانگرکاري ب یزندگ یفیتکاري: مفهوم ک یباالي زندگ کیفیت

 گذار یرکاري تآث یت زندگ یفیتوان گفت : مواردي که در باال بردن ک یخالصه م ظ است . به طور یشانکار هاي
  است. یلبا شد به شرح ذ می
o  کار. یکپرداخت مناسب و عادالنه بر انجام خوب  
o یمنکاري سالم و ا یتوضع.  
o  یدو استفاده از مهارتهاي جد یادگیريامکان  
o در سازمان یانسجام اجتماع یجادا  
o براي کارکنان یو ترق یشرفتآماده کردن امکانات رشد و پ  
o حفظ حقوق فردي  
o مجاز یکاريزمان کاري و زمان ب یمتعادل در تقس  
o یغرور کاري و سازمان یجادا  
o توان و مهارت کارکنان و یشدر جهت افزا یو توسعه شغل یغناي شغل ی،شغل یاز برنامه هاي گردش یدبا  
o اعتماد به نفس کارکنان استفاده نمود. یشجهت افزا همچنین  
o یقو تشو یهبر عملکرد و برقراري نظام تنب یبرقراري نظام مناسب پرداخت مبتن  
o دارند یديو روشها که نقش حساس و کل یستمتحول در س  
o است. یخود کنترل یکه عامل یوجدان کاري و انضباط اجتماع  

اســت  ین ذیربطشده همه جانبه از سوي افراد و مسئول یزيمستلزم کوشش و تالش برنامه رکاراییو ارتقاي  بهبود
  ها ،کارکنان، بهبود نظام یزشیها و روشهاي انگ ییرمحرکهکار و تغ یطبهبود شرا یازمندکه خود ن
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  (همان) شود یم یرهبخشنامه ها، دستورالعملها روشها، فناوري و غ قوانین،
بــه  ی رااز دانشــمندان و صــاحبنظران عــوامل یــکوجود دارد و هر  ینظرات متفاوتکاراییعوامل مؤثر بر  یینتع در

ارتقــاء  کارکنــان، و یرانمستمر مد یچون آموزش شغل یعنوان عامل مؤثر مشخص کرده اند و به طور اجمال عوامل
و کارکنــان،  یــت مــدیرانهاي مناسب بطور ابتکــار و خالق ینهزم یجادا یشتر،کارکنان براي کار بهتر و ب یانم یزشانگ

 یو انضــباط اجتمــاع کــاري وجــدان یق،و تشو یهبر عملکرد و بر قراري نظام تنب یبرقراري نظام مناسب پرداخت مبتن
سازمان بــر امــور،  هايیاستس تسلط و یتحاکم یتدارند، تقو یديو روشها که نقش حساس و کل یستمتحول در س
  )2001، 8(پاتریسیا باشد یمؤثر مکاراییدر  یمل یفهبه عنوان وظ یئصرفه جو
 خاصــی علت یکتنها کاراییسطح  یشباب اتفاق نظر دارند که براي افزا یندر ا یباًرشته تقر ینتمام مؤلفان ا ولی
  دانست. گونگونا از عوامل یبیمعلول ترک یدرا باکاراییکنند که ارتقاء  یتوان ارائه نمود بلکه عنوان م یرا نم

 شــود به افــرادي ســپرده  یدو رهبري با یریتمد یرخط یت: مسئول یرانمطلوب و کردار درست رهبران و مد رفتار
و از  گیرنــد مناســب را بــه کــار یریتهاي رهبري و مد یوهخاص، ش یتیشخص یژگیهايك ه ضمن برخورداري از و

  الگو باشند. یزن ینظر اخالق
  براي همه افراد  یشغل یشرفتهايالزم پ یطکردن شرا فراهم -1
دوره هــاي آمــوزش ضــمن خــدمت و آمــوزش  یــدهاي آموزش ضمن خدمت و آموزش کارکنان: با دوره -2

تــوان  یآمــوزش مــ یــقتنهــا از طر یــراکــرد، ز یو مستمر و مداوم تلقــ یاتیامر ح یکبه عنوان  راکارکنان 
  هماهنگ کرد. یدجد یعلم یشرفتهايبا امکانات موجود و پ را تالشهاي کارکنان

جاي ابهــام  یچبراي کارکنان واضح و روشن باشد و ه ینو دستورالعملها و مقررات و قوان یفوظا یهکل باید -3
  آنها وجود نداشته باشد. براي ي

  کنند.  یشتريب یتبه کارکنان، تا آنها در انجام کارهاي خود احساس مسئول یکاف یاراتاخت دادن -4
هــاي شود افراد کارآمد و متخصص جذب شوند جهت انتخاب آنها اجــراي آزمــون یزمان استخدام سع در -5

  ضرورت دارد. یو کتب شفاهی
عمــل  یــنا یجــهاهداف و برنامه هــا مشــارکت داد . نت ینها و تدو یريگ یمشود تا کارکنان را در تصم سعی -6

ی بــه اهــداف ســازمان بییاکنند و در دست یتاحساس مسئول یتهاخواهد شد که کارکنان در اجراي فعال باعث

                                                           
8- Patricia  
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  بروز دهند. یشتريب تالش
احترام ق ائل شدن براي مــردم در  یتاهم یانگرکاري ب یزندگ یفیتکاري : مفهوم ک یباالي زندگ کیفیت -7

کــاري  یزنــدگ یفیتتوان گفت: مواردي که در باال بردن ک یاست. به طور خالصه م یشانهاي کار محیط
  : است یلبا شد به شرح ذ یم یر گذارتآث

  کار  یکمناسب و عادالنه بر انجام خوب  پرداخت -1
   یمنکاري سالم و ا وضعیت -2
   یدو استفاده از مهارتهاي جد یادگیري امکان -3
  در سازمان  یانسجام اجتماع ایجاد -4
  براي کارکنان  یو ترق یشرفتکردن امکانات رشد و پ آماده -5
  حقوق فردي حفظ -6
  مجاز  یکاريزمان کاري و زمان ب یمدر تقس تعادل -7
   یغرور کاري و سازمان ایجاد -8
ش توان و مهارت کارکنان و  يدر جهت افزا یو توسعه شغل یغناي شغل ی،شغل یاز برنامه هاي گردش باید -9

  اعتماد به نفس کارکنان استفاده نمود. یشجهت افزا همچنین
   یقو تشو یهبر عملکرد و برقراري نظام تنب ینظام مناسب پرداخت مبتن برقراري -10
  دارند  یديها که نقش حساس و کلو روش ستمیدر س تحول -11
  است.  یخود کنترل یکه عامل یکاري و انضباط اجتماع وجدان -12

اســت  ذیربط ینشده همه جانبه از سوي افراد و مسئول یزيمستلزم کوشش و تالش برنامه رکاراییو ارتقاي  بهبود
بخشنامه ها،  قوانین،کارکنان، بهبود نظامها، یزشیهاي انگها و روش ییرمحرکهکار و تغ یطبهبود شرا یازمندکه خود ن

 ازمان ارتبــاط، تعهــد، تــداوم هســتندســ یتدر موفق یديعامل کل سهشود. یم یرهها، فناوري و غها روشدستورالعمل
  (همان).

ینان طماست که در ارتباط صادقانه و تمام و کمال و همراه با ا یتیبه حما یازمندشما نکاراییبهبود  برنامه : ارتباط
استفاده  یا که مصرف کننده کاال و یمردم یعنی – یانتانشما و مشتر ینو ب یرتانشما و مد ینشما و کارمندانتان ب بین
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  (همان). وجود دارد –دهد  یهستند که واحد شما ارائه م یکننده از خدمات

o ابهامــات پاســخ  یــنبــه ا یعاتو قبل از پخــش شــا یدکارمندان خود رو راست باش با: ارتباط با کارمندان
. یــدباشد بازخور را بطور مثبت و سا زنده به واحد خــود ارائــه ده یاجرا م حال که برنامه در ی. هنگام یدده

 ییــد. نه تنها سؤاالت آنهــا را پاســخ گویدکارمندانتان را بهنگام ساز اطالعات سازمان، یتدر ارتباط با موقع
فرصت ابراز نظر به کارکنان داده شود و در خالل انجــام کــار آنهــا را  ید وباش یراپذ یزبلکه نظرات آنان را ن

 یرمد یشهخود صحبت کنند . هم یازهايو در باره مسائل و ن نمایند تا باز خور و نظر ات نو ارائه یدکن یقتشو
  .)2001، 9(استراسر یدبرنامه قرار ده یشرفتپ یانرا در جر

o د با مسائل با توجه به راه حلهــاي ارائــه شــده آمــاده باشــیددر برخورید. کن یحسازمان را تشر نیازهاي .
  .یدهمکاري کن یازکار را مطرح و در هنگام ن یش توانافزا

در  یــرافــراد درگ یو قلبــ یبه تعهد شخصــ ینبرنامه بهبود بهره وري، شما همچن یکدر  یتموفق : برايتعهد     
 کــه برنامــه شــما جامــه عمــل یدقلباً باور داشته باش ید. با یازمایید. ابتدا حسن تعهد خود را ب یدهست یازمندن خود برنامه
براي  یت آنبرنامه و موفق ینا ینکهو ا یدکار هست ینبراي انجام ا یهاي درست. شما و کارمندانتان انسان یدپوش خواهد

 یــدکن یجادا زيطرحری هدفگذاري ؛ یقاعضاي گروه از طر یانباشد. تعهد را در م یم یاتیسازمان شما ضروري و ح
که  ییدارجاع نما یبه کسان را. کار ییدمناسب افراد را بطور ماهرانه به عهده آنان واگذار نما یف. وظا یدو تداوم ببخش

. تعهــد  یدشو یادآوربه طور فردي  یک راهر  یفهبرنامه را در کل و وظ یتاهم یوسته. پ ینداز عهده انجام آن کار برآ
هــاي انجــام شــده  ینــیب یشفقط بر اثر پ ین امرو ا یدآ یقبحران فا یکداد که گروه بر  خود را نشان خواهد یهنگام

 یشمشکل پ یکبودن در مقابله با  یشمانن د شاهد بر باد رفتن زحمات خو یزچ یچه یگرطرف د از باشد. یممکن م
ین کــه چنــ یمدانســت یمــ یدکه کجاي کار اشتباه است؟ از کجا با یدشود. سؤال کن یباعث کشتن تعهد نم ینی نشدهب

یی و ... در طول مدت انجــام کــار، خــود را الگــو یم؟کن یرياز آن جلوگ یمتوان یروي خواهد داد؟ چگونه م اتفاقی
 عمــل که تعهد خود را در ی. وقت قرار دهید – یدآنگونه که از آنها توقع دار -دقت و عملکرد کارمندان خود  جهت

  (همان)  خواهد رفت ینافراد شما از ب یاندر م یزن ینیآثار بدب ینآخر ید،نشان داد
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ی از سازمانها مشاوران یارياست . بس یبلکه مستلزم داشتن راه و روش خاص یستاتفاق ن یککارایی بهبود: تداوم
را با  هاي اولیهیتتمام موفق یند،نما یم یداريآماده و گرانبها خر یوتريکنند، برنامه هاي کامپ یخارج استخدام م از
 یدبرنامه جد یک شروع بهنگام یسپردن برنامه قبل یدر واقع براي بدست فراموش ینکنند و ا یاعالم م یاربس یاهويه

. بــر  ییدبرنامه نما یشرفتبر پ نظارت را صرف یبه بعد مدت قابل توجه یناست که از ا ینانتظار بر ا یجهاست . در نت
که توان افرادتان  یو وقت یدکن یده جهت را یروهاز مشکالت، ندر هنگام برو ید،اجراي کار، وقوف کامل داشته باش

خــود را  هــايیتاز موفق یکو هر  یریدبگ درس هاي خود. از شکست یدتازه بده یرويبه آنها ن یدگرا یم یبه سست
  (همان). یدو استاندارد نمائ یروش علم یکبه  یلتبد

 مــادي و یزیکــیهــاي ف یهکشورها وجود سرما یشرفتو عمده در پ یشد که عامل اساس یتصور م 1950 یلتا اوا
در صدد  ین کشورهاعلت ا ینباشد و به هم یمنابع م ینکشوره اي در حال توسعه کمبود ا یعقب ماندگ یلبوده و دل

 یانهــايبن یــبتخر و یشــترب یعمــل باعــث وابســتگ یــنهاي مادي تــالش کردنــد و ا یهجذب و به دست آوردن سرما
را ب ه دنبال دارد  یدارمسلم شده آنچه توسعه پا ) امروزه1384 ی،کشورها شد (متق ینا یاسیو س ی،اقتصادي، فرهنگ

کارآمــد، متخصــص و قــوي برخوردارنــد .  یهاي انســان سرمایه نهادها از یننهادهاي اداري قوي و کارآمد است و ا
 یشافــزا یاز راههاي اساس یکی کار یروين یفیتو اعتالي ک ی استهاي انسان یهرشد و توسعه بر سرما یدامروزه تاک

 یــرويباشــد . توجــه بــه ن یمکــاراییعامل  ینمهمتر یانسان یرويگر نید عبارت رشد اقتصادي است به یعو تسرکارایی
و ابتکــار،  یــتقــوه ي خالق یختنبــرانگ یزه،و انگ یهروح یجادسازمان، کوشش در ا کارکنان آموزش و رشد ی،انسان

در کاراییــ یشو افــزا یســازمان باعــث رشــد کــارائ یتهــايبه اهداف و مامور یابیمنظور دست به کسب مشارکت افراد
 بــا یازهــان یــنا ییکارکنان و همســو یازهايتوجه به خواسته ها و ن یازمنددر سازمان نکارایی ین. بنابرای شودسازمان م
  .است یسازمان اهداف

کنــد از جملــه اقــدامات مهــم در بهبــود  یمــ یــانب )1389، همکــارانو  یزاده،خــانعل)  (به نقل از 2005( 10نیمرتیز 
دولــت و  یــت،و ترب یماست : تعل یرحقوق و دستمزد آ نان شود موارد ز یشبه افزا تواند منجر یکارکنان که مکارایی

را  یانســان یروينکــارایی) عوامــل مــوثر بــر 1385 یان(شــاهقل. و عوامل مادي ي بهداشتیمراقبتها ی،هاي محلحکومت
 یــتمادي شامل آموزش کارکنان، هماهنگ نمــودن مشــارکت ، امن یرمادي و عوامل غ عوامل د،کن یعنوان م ینچن
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  .یرهو غ یتخالق دستمزد، حقوق و ی،شغل

و رشــد کاراییرا در  یاست و نقش اصل یتو ترب یمتعل ی،گذاري انسان یهنمود سرما : بارزترین11یتو ترب یمتعل
کار  یروين یشمنجر به افزا یاز طرف یعنیرا به عهده دارد  ینقش دو وجه یک یتو ترب یمکند. تعل یفا میاقتصادي ا

-یتکنولوژي برتر را فراهم م یريه ي بکار گ ینزم یگرکند و از طرف د یم یجادمهارت ا یگربه عبارت د ی شودم
و آموزش به کارکنان اجازه  یتو ترب یمدارد . تعلکارایی یشدر افزا ينقش اصل  یتو ترب یمتعل ).1384 ی،(متق کند
 یفیتموجود با ک یزیکیف یتدهد که از ظرف یم

دارد . کاراییــ یشدر افــزا ینقش اصــل یتو ترب یمتعل) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که  2002( 12اسویتمن
ده کننــد و استفا یفیت بیشتريموجود با ک یزیکیف یتدهد که از ظرف یو آموزش به کارکنان اجازه م یتو ترب یمتعل
 گــذاري عامــل یهامر ســرما یناستفاده کنند و ا بیشتريشود یم یدتکنولوژي جد یکامر موجب توسعه و انتشار  ینا

 آن بــازده یفیــتآمــوزش و پــرورش و ک یجــهدا رد و در نت یمارتباط مستق یتو ترب یمگذاري در تعل یهبا سرما انسانی
بــه کــاربرد  یهر ســازمان تــا حــد قابــل مالحظــه اي بســتگ یو اثر بخش یکارائ دارد.کاراییبر رشد  یقابل توجه یرتاث
 یفافــراد را بــاال بــرد تــا بتواننــد وظــا یتوان سطح دانــش تخصصــ یآموزش م با دارد و یو موثر منابع انسان یحصح
  .)Sweetman, 2002( باالتر آماده شوند هايمسئولیت ر ا درست انجام داده و براي یشخو

الزم را  ینششود فرد مهارت، دانش و ب یمجموعه اي از اعمال است که موجب م یامل آموختن، ع : 13آموزش
 ینــدکند که، آمــوزش عبــارت اســت از فرا یآموزش اظهار م یف) در تعر 1384( یمتق .یردفرا بگ کاري براي انجام

و فرهنگ  یوهگر یمستمر بوده و تمرکز آن روي جنبه هاي تخصص یندفرا یک آموزش مهارت و یاانت قال دانش 
اســت .  21در قــرن  یرانچــالش مــد ینکارکنان بزرگترکاراییکند که دانش  یم یانب) 2004( 14.  هیتراست یسازمان

و دانــش  یدانــش فنــ یجــادجهــت ا در   کارکنان یمتنا سب برنامه هاي آموزش یشو افزا یفیتگسترش و ارتقاي ک
منطــق و  یابــد،باال گسترش  یفیتیک با هاآموزش ینضرورت است و اگر ا یکو کار مولد در جهان امروز  یاجتماع
 یشمطرح شود، بــه طبــع مقــدمات افــزا یک ارزشبه عنوان  یتغلط گردد و در نها یاتسنت و تجرب یگزینعلم جا
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ه مــدت امر کوتا یک یانسان یرويکه آموزش ن باشیم نکته توجه داشته ینبه ا یدفراهم خواهد شد . با یزبهره و ري ن
  ).1384( ی. متق یجی استو تدر یشگیهدف بلند مدت، هم یکبلکه  یست،ن

بعد مادي  یانگرتکنولوژي داراي سه بعد است، سخت افزار ، نرم افزار و مغز افزار.سخت افزار نما: 15تکنولوژي
 یو امکانــات اســت . از طرفــ یري ابــزاردانش و فن بکار گ یانگرآالت، ابزار و امکانات است و بعد نرم افزار ب ینماش

  بخشد. یشکل م و را در قالب تکنولوژي مختلف نظم یانسان یتهاياي است که فعال یدهسازمان پد
کنــد، بلکــه در  یسازمان کمک م یکمشارکت نه تنها به تحول : نقش مشارکت و همکاري در بهره وري

جو مساعد و نگرش  یجادل تمام کارگران براي افعا یريدرگ یر،تغ فرایند دارد . در یآموزش یقاثر عم یکحال  ینع
 ارکنــان را بــراونکک کاراییــ یکنــد مشــارکت در صــورت یمــ یانب است. اهمیت دارايکارایی یشبه کار جهت افزا

 نیــز کارکنان استفاده شود و آنها بتواننــد بــر کــار همکــاران یزشبراي انگ یدهد که از آن به عنوان عامل یم افزایش
 یناگــر چــه رابطــه بــ ) 1384،به نقل از نصــراهللا پــور،  1999 16(براوناست . یریتمد ینوع یننظارت داشته باشند و ا

فاکتو ر را موثر دانست امــا  یکتوان تنها نقش  یآن نم یلو تحل یهو براي تجز یچیده استپ یلیخکاراییمشارکت و 
،بــه نقــل از نصــراهللا پــور،  1999.(براون   کند یکنان اشاره مو مشارکت کارکارایی ینب مثبت به رابطه یرهاي اخ یافته

1384(.  

ل و شــوق یــتما یانسان است که نــوعکاراییعامل در  یترینعامل قو ینتوان گفت که ا یبه جرات م: 17یزشانگ
 یــزهاست . فردي که براي انجام کار داراي انگ یو آرامش حاصل از انجام کار بخصوص یتکسب موفق ی برايدرون
. ی ایســتداز تــالش بــاز نمــ یچگاهشود و ه یدلسرد و متوقف نم یجاهاي ب یهباشد در قبال پاداشهاي کم و تنب قوي ي

در  یزهانگ که باره ینکند . در ا یخود ترك نم یبا مشکالت صحنه ي کار را به ن فع راحت یاروییهنگام رو ینهمچن
ي قــوي در  یزهانگ ی دهدوجود دارد که نشان م یاريبس یاتو نظر یستن یشک یچفرد اثري قوي دارد جاي هکارایی

بــه هــدف  یــدنآورد تــا رس  یفرد است و رفتاري را در وي به وجود مــ یدرون شود. یمکارایی یشفرد موجب افزا
اســت. بــراي  یــزشکــار، انگ یــروياز مقوالت مهم در استفاده مــوثر از ن یکی) 1384( . متقیمشخص را ممکن سازد
آنــان  یامر به خود جوش ینا یننددار بب یمعن یتفعال یککار خود را به شکل  یدافراد با صحیح، پرورش طرز نگرش
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از  یهــاي انجــام شــده در برخــ یســازد . بررســ یمــ یهاي کاري آنهــا را غ نــحرفه اي و طرح دانش کمک کرده و
 درصد در 90سهولت تا حد را به کاراییتوان  یدر کارگران م یحصح یزشدهد که با انگ ینشان م آسیایی کشورهاي
  ).79(همان،  داد یشکوچک و متوسط افزا موسسات

  حکمرانی خوب به عنوان شاخص بهره وري  -2-19-1
از زمان زایش و استقالل رشته مدیریت دولتی از رشته هاي با پیشینه طوالنی تري چون حقــوق و علــوم سیاســی، 

فــراهم آوردن رفــاه بیشــتر بــراي شــهروندان از ســوي  نظریات مختلفی جهت نحوه اداره و مدیریت بخــش دولتــی و
اندیشمندان ارائه شده است که در چارچوب پارادایم هاي زمان خود، بــه اظهــار نظــر و ارائــه راه حــل پرداختــه انــد. 

که میان گروهی از اندیشمندان که در یک جامعه علمی بسر مــی  "یک شیوه دیدن جهان "پارادایم عبارت است از 
زبان مفهومی یکسانی بوده و نسبت به افراد بیرون از این جامعــه کــه داراي یــک حالــت سیاســی دفــاعی  برند، داراي

مــدیریت دولتــی ســنتی  "ها ، پــارادایم ). یکی از شناخته شده ترین این پارادایم1380وارث،هستند، مشترك است.(
)PA("  یا همانPublic Administration شمار می آید. این پــارادایم است که بوروکراسی وبر جزء الینفک آن به

، پارادایم مطرح در حوزه مدیریت بخش دولتی بود. اما با ظاهر شدن ابعاد منفــی  1980یا جریان فکري تا اوایل دهه 
دولتی نوین، تولد نام مدیریت و نقاط ضعف آن، در همین سالها در کشورهاي انگلیس و آمریکا، پارادایم دیگري به

را شعار اصلی خود قرار داد. اما وعده و عیدهاي این جریــان  "خصوصی سازي و پیمانکاري"خود را اعالم داشت و 
فکري نیز در بسیاري از کشورها حتی در کشورهاي مبدع آن، سرابی بیش نبود و بزودي مشخص شدند این پارادایم 

اي براي شهروندان فراهم سازد. پس بشــر مجــددا در جســتجوي پــارادایم نیز قادر نیست خیر ورفاه مناسب و عادالنه
) و حکمرانــی خــوب از جملــه New Public Services( "خــدمات عمــومی نــوین  "هــاي دیگــري برآمــد. ظهــور 

ته بــودن آنهاست. ( البته اگر بتوان با توجه به تعریف پارادایم، آنها را پارادایم نامید). در ادامه، با توجه به کمتر شناخ
مدیریت دولتی نوین، توضیح مختصري درباره آن ارائه می شود و سپس به مبحث اصلی خود یعنی حکمرانی خوب 

) اولین بار توسط لوئیس گان و کریستوفر هود در اواســط دهــه NPMمدیریت دولتی نوین ( هباز خواهیم گشت.واژ
از آن زمان تاکنون، نقش مدیریت دولتــی نــوین  مطرح شد. مدیریت دولتی نوین در رکود اقتصادي زاده شد. 1980

در بخش دولتی تغییرات چشمگیري یافته است. رویکرد هاي ناپخته اتخاذ شده به ســمت مــدیریت دولتــی نــوین در 
، که بر خصوصی سازي، بازارهاي داخلی، مناقصــه رقــابتی، شاخصــهاي عملکــردي در 1990و دهه 1980اواخر دهه 

در کشــورهایی کــه ایــن رویکردهــا را خیلــی مشــتاقانه و  "د تأ کید داشــتند، خصوصــاسطح سازمان و تشویق عملکر
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بزودي از جریان اصلی خود خارج شدند. بــا اینحــال مــدیریت  -نظیر انگلستان و نیوزلند  -کردندمصرانه استفاده می
در بخشــهاي دولتی نوین ، موفقیتهاي چندي را در برخی کشــورهاي انگلوساکســون بدســت آورد. در حــال حاضــر 

مختلف جهان اشکال مختلفی از مدیریت عملکرد، اقتصادهاي ترکیبی و ساختارهاي غیرمتمرکز مدیریتی دیــده مــی 
حال شود و سبب بهبود تشکیالت دولت و سیستم هاي ارائه خدمات دولتی در این دسته از کشورها شده است. با این

ن غرب شــکل گرفــت. در بخــش خصوصــی، ایــن نگرانــی حکمرانی در جها هدر همان زمان، نگرانی جدیدي دربار
برخاسته از تاراج محیط، فساد، سوء استفاده از قدرت انحصاري و حقوق هاي باالي پرداختی بــه مــدیران اجرایــی و 
اعضاي هیئت مدیره و در بخش دولتی، این نگرانی برخاسته از شناسایی و کشف فساد و فعالیتهاي غیراخالقــی بــود. 

ها به این واقعیت تلخ آگاهی یافتند که آنها در معرض از دست دادن همان اندك مشروعیت باقی مانده در واقع، دولت
خود هستند، زیرا شهروندان، بطور چشمگیري اعتماد خود را نسبت بــه دولــت در مفهــوم عــام و مقامــات دولتــی در 

  مفهوم خاص از دست داده بودند.

  تعریف حکمرانی - 19-2- 2
تعریف کرد که مکانیسم هاي مختلفــی در آن  "نفوذ هدایت شده در فرایند هاي اجتماعی"ن تواحکمرانی را می

درگیر هستند، برخی از این مکانیسم ها بسیار پیچیده اند و فقط از بازیگران بخش دولتی سرچشمه نمی گیرند. پــس 
هاي مختلفی مورد استفاده  حکمرانی تبدیل به یک شعار در سالیان اخیر شده و در محیط هجاي تعجب نیست که واژ

نظر می رسد اگــر بخــواهیم بــا مفهــوم قرار گرفته است.ارائه تعریفی از حکمرانی، چالشی، ظریف و پیچیده است. به
حکمرانی بخوبی آشنا شویم باید بفهمیم که حکمرانی، چیست. حکمرانی مشابه دولت نیست. حکمرانــی موضــوعی 

اتخــاذ  ?ارتباط اینها با شهروندان و نحو هسازمانهاي اجتماعی با یکدیگر، نحوتعامل دولتها و سایر ه نحو هاست دربار
تصمیمات در جهانی پیچیده. حکمرانی فرایندي است که از آن طریق جوامع یــا ســازمانها تصــمیمات مهــم خــود را 

انند. سیســتم اتخاذ و مشخص می کنند چه کسانی در این فرایند درگیر شوند و چگونه وظیفه خود را بــه انجــام برســ
حکمرانی، چارچوبی است که فرایند متکی بر آن است. بدین معنی که مجموعه اي از توافقات، رویه ها، قرارداد ها 

کنند که قدرت در دست چه کسی باشد، تصمیمات چگونه اتخاذ کردنــد و وظــایف چگونــه و سیاستها مشخص می
ح مختلفــی چــون ســطح جهــانی، ملــی، ســازمانی و جوامــع مفهوم حکمرانی را می توان در سطو شود.انجام و ادا می

محلی مورد استفاده قرار داد. چهار بخش اصلی جامعه که می توانند هر یک به نوبه خود در انجام امور انجام وظیفــه 
کنند، عبارتند از: کسب و کار، مؤسسات جامعه مدنی(شامل ســازمانهاي داوطلــب و بخــش غیــر انتفــاعی)، دولــت و 
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هر یک از این بخشها ممکن است در کشورهاي مختلف، متفاوت  هبخشها با یکدیگر تداخل دارند. انداز این رسانه.
در کشوري ممکن است بخش نظامی و یا یک حزب سیاسی، بخش اعظم فضا را اشغال کرده باشــد. در  "باشد. مثال

مرزهــاي ایــن بخشــها توزیــع  این شرایط نقش دولت کم رنگتر خواهد بود. در بسیاري از کشورها، قدرت در ســطح
بخش خصوصی در حال گســترش بــوده و برخــی از وظــایف دولــت بــه کســب و  هشود. در بعضی کشورها اندازمی

بســیاري از صــاحبنظران حکمرانــی معتقدنــد کــه ایــن واژه مــرتبط بــا اتخــاذ  کارهاي خصوصی ســپرده شــده اســت.
را بدین صورت تعریف ده در خصوص حکمرانی آنجهت و هدایت است. یکی از تعارف ارائه ش هتصمیماتی دربار

مناســبی هســت یــا نــه، پاســخ  ههــدایت کــردن واژ هکند: حکمرانی، هنر هدایت جوامع و سازمانهاست. اینکه واژمی
مناسبی وجود ندارد. اما این نکته مشخص است که حکمرانی شامل تعامالت بین ساختارها، فرایند ها و سنتهایی مــی 

اظهار نظر شهروندان و ســایر ذي نفعــان را مشــخص مــی  هاتخاذ تصمیمات و نحو هل قدرت، نحواعما هشود که نحو
قدرت، روابط و پاسخگویی است؛ چه کسی صاحب نفوذ است، چه کسی تصمیم می  هحکمرانی دربار "کند. اساسا

  گیرد و تصمیم گیران چگونه پاسخگو باقی می مانند. 
ولتی ارائه کرده و معتقد است که حکمرانی فرایندي اســت کــه از آن حکمرانی د هلوئیس فرچه دیدگاهی دربار

کنند، درباره حقوق و تعهدات خــود طریق مؤسسات، کسب و کارها و گروههاي شهروندي، عالئق خود را بیان می
یکــی دیگــر از تعــاریف حکمرانــی عبــارت اســت از: وضــع  را اعمال نظر کرده و تفاوتهاي خود را تعدیل می کنند.

ها و مقررات رسمی و غیررسمی که به تعریف روشهایی می پردازند که بدان وسیله افراد و سازمانها ها، ساختارندفرای
ــد. ــدرت کنن ــد، اعمــال ق ــی گذارن ــر م ــأ ثی ــا ت ــدگی آنه ــت زن ــاه و کیفی ــر رف ــر تصــمیماتی کــه ب ــد ب ــی توانن   م

دولت خوب نیازمند است. سایر بازیگران همانگونه که از این تعریف بر می آید، حکمرانی خوب، به چیزي بیشتر از 
نیز نظیر کسب و کارها و رسانه، در بهبود و کیفیت زندگی و رفاه کلی گروههاي مختلف ذي نفعان تأثیرگذارند. در 

شود که عبارتنــد از: شــهروندان، ســازمانهاي داوطلــب، واقع، حکمرانی بطور کلی شامل شش گروه از ذي نفعان می
ـــی.کســـب وکـــار، رســـانه، ســـط ـــی و مقامـــات دولت ـــین الملل ـــت و پارلمـــان بعـــالوه ســـطوح ب ـــاالتر دول   وح ب

گونــه اي کــه آزادیهــاي اعمال قدرت بین بخشهاي مختلف جامعه با منافع مختلــف اســت، به هحکمرانی متوجه نحو
 مرسوم فراهم شود، تجارت رونق گیرد و فرهنگ و هنرهاي مختلف امکان رشد پیدا کنند. پس، حکمرانی به خودي

براي انجام کارهایی که مردم ارزش فوق العاده اي بــراي آنهــا قائلنــد فــراهم مــی  -خود مهم است، زیرا شرایط الزم
. در عــین حــال،  کند، نظیر آزادي فردي (آزادیهاي اجتماعی، مذهبی، کسب و کارهــا، و...)، حکمرانــی قــانون و...
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عنوان مــدلی از تــوان بــهدلخــواه. حکمرانــی خــوب را میراهی است براي نیل به پیامد ها و شــرایط  هحکمرانی کور
حکمرانی تعریف کرد که منجر به نتایج اقتصادي و اجتماعی دلخواه شهروندان می شود. ساختارها و روابط نهــادي، 
نه فقط در درون دولت، بلکه بین دولتها و سایر بخشهاي جامعه، می توانند تأثیري تعیین کننده روي پیامدها و نتــایج 

حال، دولت بعالوه، هر چند که دولت، تأثیر مهمی روي بسیاري از مسائل مورد توجه جامعه دارد، با این داشته باشند.
  تنها یکی از عوامل تأ ثیر گذار است.

  دالیل توجه به حکمرانی - 19-3- 2
در عصــر جهــانی شــدن، دولتهــا بایــد  )1 ، با چالشهاي جدیدي مواجه شده انــد. از جملــه:21دولتها در آغاز قرن 

واکنش فعاالنه اي به فرصتهاي مثبت اقتصادي و واکنشهاي تدافعی نسبت به فشارهاي منفی اقتصادي از خــود نشــان 
خــدمات تــأ ثیــر گذاشــته  هعنوان کارفرما و فراهم کنندبروز تغییرات جمعیتی در اکثر کشورها، بر دولتها به )2دهند.

تر شده است و ایــن جمعیــت مســن، خواهــان خــدمات اجتمــاعی بیشــتري اســت. ها، مسناست. جمعیت اکثر کشور
همچنین، سازمانهاي دولتی باید براي استخدام افراد ماهر و با انگیزه با سازمانهاي غیر انتفاعی و کارفرمایان خصوصی 

اســت. پــس، تر اینکه سطح دستمزد هــا در بخــش دولتــی نســبت بــه بخــش خصوصــی پــایین "رقابت کند. خصوصا
سازمانهاي دولتی باید مشوقهاي غیر پولی دیگري براي استخدام و حفظ کارکنان با عملکرد باال شناسایی کنند و این 

بخش دولتی با انتظارات جدید شهروندان تحصیل کرده روبرو خواهــد بــود.  )3چالشی بزرگ براي آنها خواهد بود.
ا کیفیت باالتري را خواهند داشــت. بنــابراین دولتهــا بایــد قابلیــت بدین معنی که شهروندان، انتظار دریافت خدمات ب

  هایی براي شهروندان و ذي نفعان فراهم آورند تا آنها بتوانند در موضوعات عمومی مشارکت فعالتري داشــته باشــند.
  را می طلبــد. ، انتظارات پرسنل سازمانها تغییر کرده است و پاسخگویی به این انتظارات، شرایط جدیدي "و نهایتا )4

  پاسخگویی به این چالشها نیازمند برخورداري از حکمرانی صحیح در سطح کالن جامعه است.
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گانھ حکمرانی خوب در سازمان ۵اصول  -١-٢جدول   

  
  تفاوت حاکمیت دولت با حکمرانی خوب -2-19-4  

دولت و به جاي آن مورد استفاده قرار مشابه با  "رایج شد و معموال 1990حکمرانی واژه اي است که از اوایل ده 
عنوان مجموعه اي از نهاد هاي تشکیل شده از افراد که، یک اداره گرفته است. فرهنگ فشرده آکسفورد دولت را به

روش "عنوان عمــل کند. ایــن فرهنــگ همچنــین دولــت را بــهو یا وزارتخانه را هدایت و اداره می کنند، تعریف می
کند. این فرهنگ تعریف بسیار مشابهی براي حکمرانی ارائه می دهد که عبارت اســت تعریف می  "حکومت کردن

. همانگونه که مشاهده مــی شــود، ایــن دو واژه "عمل، روش، حقیقت و یا وظیفه حکومت کردن، نفوذ و کنترل"از: 
همراه خواهــد داشــت. را بــه دو واژه، پیامد هــاي نامناســبیاما این ابهام در کاربرد این بسیار گمراه کننده و مبهم اند.

نتیجه آن خواهد بود که مسائل مربوط به خط مشی، بی چون و چرا تبدیل به یک مسئله دولتی می شود. پیامد منطقی 
هاي  گیرد و راهبر دوش دولت قرار می "این موضوع، چنین خواهد بود که مسئولیت رسیدگی به این مسئله ضرورتا
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یا بخشهاي دیگر جامعه که باید در پرداختن به مسئله از خود ابتکاراتی بروز دهند، مد دیگر براي پرداختن به مسئله و 
نظر قرار نخواهند گرفت پس، یکی دانستن دولت با حکمرانی، روشهاي شناسایی مســئله را محــدود خواهــد کــرد و 

ل، در دســترس و باعث گمراه شدن فرد در شناسایی استراتژي هاي مختلفی می شوند که براي برطرف کــردن مشــک
مناسب خواهند بود. بطور خالصه، وجود ابهام در واژه شناسی مرتبط با حکمرانی می تواند پیامد هاي اجرایی مهمی 

  تجزیه و تحلیل خط مشــی رفــع آن تــأ ثیــر بگــذارد. هدر پی داشته باشد. این امر ممکن است بر تعریف مسئله و نحو
شود (به جاي اینکــه یــک فراینــد باشــد)، نیــاز بــه هادي مستقل مطرح میعنوان نزمانی که دولت در نظرشهروندان به

عنوان عنوان مفهومی جداي از دولت خود را آشکار می نماید. گفته می شود که در آتن باســتان کــه بــهحکمرانی به
توجــه  مهد دموکراسی شناخته شده است، شهروندان در بازار شهر همدیگر را مالقات می کردند تا به مســائل مــورد

حــال، رفع آن بپردازند. در چنین شرایطی، دولت فرایندي بود براي پرداختن به مسائل و رفع آن. با این هجامعه و نحو
عنوان یک فرایند تعریف می شود، بلکه بعنوان یک نهاد و یا مجموعه اي از نهادها نگریســته امروزه دولت بندرت به

که دولت قادر به انجام کاري نباشد، سایر عامالن در اجتماع است. زمانیشود و تنها یکی از چندین بازیگر اصلی می
شهروندان با یکدیگر تصمیم بگیرند تــا  "و بازیگران، ممکن است وارد عمل شوند و آن کار را انجام می دهند. مثال

  شهر خود را تمیز کنند.
دولتی و کسب و کارهــا را بــا یکــدیگر برند می تواند شهروندان، مقامات هایی که مردم از آن سود می مشارکت

هماهنگ کند، تا به برخی مسائل عمومی بپردازند و آنها را بر طرف کنند. امروز، دولتها اشکال مختلف مشارکت را 
کنند که در آن، سیاستمداران یا دولتمردان، با سایر بخشهاي جامعه، قدرت را به اشتراك می گذارند. ایــن تجربه می

رکت به دالیل مختلف شکل می گیرند. جامعه به این نکته پی برده است که هــر گــروه، ســهم و اشکال مختلف مشا
نقش خاصی در برطرف ساختن یک مسئله پیچیده دارد و یا اینکه، دولتها تمایل دارنــد بــه ســرمایه کســب و کارهــا، 

بایــد در چــه کــاري  دسترسی یابند. عمومیت یافتن چنین روابطی، ایــن ســوال را پــیش آورده اســت کــه: چــه کســی
عنوان مثال: برخی این سوال را مطــرح مــی کننــد کــه دولــت تــا چــه انــدازه بایــد بــا مشارکت داده و درگیر شود؟ به

  هاي مختلف در زمینه هایی که نفع عمومی مطرح است مثل آموزش و پرورش و یا بهداشت، مشارکت کنــد؟حوزه
مباحثی را در خصوص تمایز بــین دولــت و حکمرانــی  18کمرانیپروفسور دونالد کتل در کتاب خود باعنوان تغییر ح
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است که جامعه براي تبدیل سیاســتها بــه خــط مشــی هــا و قــانون مــورد  19ارائه می دهد. دولت یک فراساختار نهادي
استفاده قرار می دهد. حکمرانی، پیامد (نتیجه) تعامل دولت، خدمات عمومی و شهروندان از طریــق فراینــد سیاســی، 

دولتها، نهادهاي خاصــی هســتند کــه در حکمرانــی مشــارکت  ط مشی، طراحی برنامه و ارائه خدمت است.توسعه خ
حال، این دولتها نیازمند مشارکت دارند. دولتهایی که نماینده مردمند، در جستجوي حمایت شهروندان هستند. با این

ــــ ــــا و برنام ــــتها، خــــط مشــــی ه ــــی، نتیجــــه سیاس ــــان خــــود هســــتند. حکمران ــــال کارکن ــــت. فع   ه هاس
در اصل، مفهوم حکمرانی را می توان براي اشکال مختلــف اقــدامات اشــتراکی مــورد اســتفاده قــرار داد. حکمرانــی 

عبارت تر در خصوص نحوه هدایت و نقشها. بهمتوجه ابعاد استراتژیک تر هدایت است، یعنی اتخاذ تصمیمات کالن
بلکه در پی پاسخگویی به این سواالت نیز هســت:  "رویمبه کجا ب "دیگر، حکمرانی فقط متوجه این سوال نیست که

  چه کسی باید در تصمیم گیري دخیل باشد؟ و با چه ظرفیتــی؟ مفهــوم حکمرانــی در چهارســطح زیــر مطــرح اســت:
ــــر از حــــوز )1 ــــا مســــائل فرات ــــانی، کــــه ب ــــی در فضــــاي جه ــــی ســــروکار دارد. هحکمران ــــاي مل   دولته
حکمرانی در فضاي ملی، یعنی درون یک کشور. این سطح خود داراي سطوح زیــر اســت: ســطح ملــی، اســتانی،  )2

حکمرانی در فضاي سازمان یا حکمرانی سازمانی. این سطح شامل فعالیتهاي مختلف سازمانها می  )3شهري و محلی.
زمانها خصوصــی انــد (نظیــر شــرکتهاي باید در برابر هیأت مدیره پاسخگو باشد. برخــی از ایــن ســا "شود که معموال

  ها، شــــرکتهاي دولتــــی و...).تجــــاري خصوصــــی) و برخــــی دیگــــر دولتــــی نظیــــر (بیمارســــتانها، مدرســــه
  حکمرانی در فضاي جوامع محلی، که این سطح شامل فعالیتهایی در سطح محلی می شود. )4
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   اصول پنج گانه حکمرانی خوب -2-19-5  

) مجموعــه UNDP, 1997تعریف اصول حکمرانی خوب، بسیار مشکل است. برنامه توسعه سازمان ملــل متحــد (
در سطح جهانی پذیرفته شده است. باید توجه داشت  "اي از اصول را تشریح کرده است که با کمی اختالف، تقریبا

تداخل دارند و در بعضی مواقع، با یکدیگر در تضاد هستند. بکارگیري ایــن اصــول، با یکدیگر  "که این اصول غالبا
  اعمــال قــدرت نیــز توجــه دارنــد. ?بسیار مشکل بوده و کلیه آنها متوجه نتایج حاصل از قدرت نیستند، بلکه بــه نحــو

  )، این اصول ارائه شده است.1در جدول (
  

بر اساس مشاوره کارآمد با ذي نفعــان درونــی و بیرونــی، در می تواند  سازمان:  ساختمان حکمرانی بخش دولتی
ریزي و ارائــه وجود آورد که او را قــادر بــه برنامــهاختیار داشتن اطالعات مناسب و پشتیبانی از تصمیم، تشکیالتی به
د کــه مــی حال، این عوامــل، عــواملی پویــا هســتنستاده ها و نتایج مورد نیاز پاسخگویی درونی و بیرونی سازد. با این

توانند بسیار تحت تأثیر ابعاد انسانی، رفتار و ارزشها قــرار گیرنــد.اجرا، حفــظ و تقویــت ایــن عوامــل، ایــن شــانس را 
افزایش می دهد که سازمان از اعتماد ذي نفعان، ارباب رجوع، پرسنل و مــدیریت خــود برخــوردار شــده و مشــخص 

تخاذ می کند که منجر به اقدامات مناسب و کارآمد می شود. شود که سازمان تصمیماتی سالم، آگاهانه و مسئوالنه ا
کند، اما این عاملی حیــاتی استفاده از تشکیالت عملیاتی حکمرانی بهتر، سازگاري و عملکرد سازمان را تضمین نمی
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ه است که شانس و احتمال موفقیت در هر دو زمینه را افزایش می دهد. بر عکس، به احتمال خیلی زیاد، سازمانی کــ
با شکستهایی جدي از لحاظ برآوردن حداقل الزامات قانونی  "توجه کمی به مسائل حکمرانی مبذول می دارد ، نهایتا

و یا انتظارات عملکرد و یا هر دو مواجه خواهد شد. روابطی که بین عناصر مختلف حکمرانی خوب برقرار می شوند 
، چارچوب را بعنوان یک کل، حمایت کــرده و آنــرا بسیار مهمند. رهبري، اصول اخالقی و یک فرهنگ عملکردي

  کند. بدون آنها، زیر بنایی وجود نخواهد داشت که ساختمان بر آن اساس استوار شود.حفظ می

بسیاري از سازمان هاي بخش دولتی، ذي نفعان مختلفی دارند که منافع آنها بسیار متنوع بوده : رابطه با ذي نفعان
تضاد و تعارض است. پس، مدیریت ذي نفعان یکی از ابعــاد کلیــدي مــدیریت ریســک و حتی گاهی با یکدیگر در 

نمــی تــوان از کلیــه تعارضــات جلــوگیري کــرد. آن دســته از ذي نفعــانی کــه  "براي سازمانهاي دولتی است. معموال
ج ســازمان مــی برنــد. بیشترین منافع را در اختیار سازمان قرار می دهند، همان افرادي هستند که بیشترین نفع را از نتای

همچنین، باید درجه، ماهیت و گستردگی این تعارضات بالقوه را مدنظر قــرار داد، طــرفین درگیــر را نســبت بــه ایــن 
  تعارضات آگاه نمود و براي کاهش احتمال بروز این تعارضات، قرار داد هایی بین طرفین وضع کرد.

کند. تحلیل، نظارت و اعالم ریسک ها را برقرار میمدیریت ریسک فرایند شناسایی، تجزیه و  مدیریت ریسک :
این ریسک ها، ممکن است سازمان را از نیل به اهداف خود باز دارد و یا اینکه فرصت کســب منــافع بیشــتر را پــیش 
روي سازمان قرار دهد. مدیریت ریسک، کنترل و انعطاف پذیري ســازمانی را فــراهم مــی آورد. مــدیریت ریســک، 

کنــد. از ایــن طریــق، توجــه بــه دهد و آنرا تقویت میاز بیرون، نقش سازمان را مورد بررسی قرار می با نگاهی "غالبا
یابد و تأکید بیشتري بر نتایج مبذول مــی شــود و بــر اولویتهــاي منــافع و ارزیــابی مشتریان و ارباب رجوع افزایش می

که فرایند مدیریت ریســک کارآمــد باشــد براي این عملکرد بعنوان بخشی از تصمیم گیري مدیریت تمرکز می شود.
باید دقیق، ساختارمند و سیستماتیک باشد. مدیریت ریسک کارآمد نیازمند سازمانی اســت کــه از فرهنــگ ارزیــابی 

  ریسک برخوردار باشد.
الزام به پاسخگویی را جزء اولین مراحل  "سازمانهاي موفق دولتی در امر پاسخگویی، معموال پاسخگویی بیرونی:

خط مشی و تصمیم گیري خود قرار می دهند. امنیت بیرونی عاملی اساسی براي سازمان است تا  همه ریزي، توسعبرنا
بتواند خود را بعنوان بخشی از دولت ابقا کند. نیل به پاسخگویی و سازگاري، یکی از معیار هاي موفقیت سازمانهاي 

وجود دارنــد کــه ایــن ســازمانها بایــد نســبت بــه آنهــا دولتی است. مراجع متعددي در محیط بیرون سازمانهاي دولتی 
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  پاسخگو باشند. یکی از مهمترین این مراجع، مجلسها هستند.
   

تشکیالت پاسخگویی درونی باید ارتباط نزدیکــی بــا تشــکیالت پاســخگویی بیرونــی داشــته : پاسخگویی درونی
تر، بنا شــوند. اولــین و استاندارد هاي گستردهباشند. براي نیل به کارآمدي، تشکیالت درونی باید بر اساس انتظارات 

وظیفه تشکیالت پاسخگویی درونی، تضمین وضوح نقشها و ارتباطات مربوط به تصمیمات و اقدامات اســت. اینکــه 
باید محرمانه باقی بمانند و براي افراد و سازمانهاي  "این تشکیالت، درونی هستند، بدین معنی نیست که آنها ضرورتا

  ازمان ناشناخته باشند.بیرون از س

حکمرانی فقط درباره سازگاري و برآورده ساختن الزامات رسمی پاســخگویی برنامه ریزي و نظارت بر عملکرد :
نیست. حکمرانی فراتر از اینهاست و بدنبال حصول اطمینان از این نکته است که سازمان نهایت تالش خود را بعمــل 

  اتی خود دست یابد.آورده است. تا به خط مشی و اهداف عملی

  
عدي، سازمانهاي دولتــی بایــد اطالعــات اطالعات و پشتیبانی از تصمیم : در یک محیط عملیاتی بسیار پیچیده و چند بُ

خود را به روشهایی پیشرفته تر مدیریت کنند. این شامل، حفظ مناسب اسناد، فایلها و ســایر اســناد حــاوي اطالعــات 
  مختلف می شود.

بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان و فعالیتهاي آن، بخشی مهــم از وظــایف کیالت حکمرانی :بررسی و ارزیابی تش
هیئت مدیره و کمیته هاي مختلف سازمان است. در زمانهاي مختلف، اعضاي هیئت مدیره و کمیتــه هــاي آنهــا بایــد 

د. این امر می تواند جهت ارزیابی تشکیالت کالن حکمرانی و همچنین عملکرد و نقشهاي خود، سرمایه گذاري کنن
به فرایند یادگیري کمک کند، منجر به بهبود شود و به سازمان امکان رویارویی موفقیت آمیز با چالشــهاي جدیــد را 
بدهد.ارزیابی تشکیالت حکمرانی می تواند اشکال مختلفی به خــود بگیــرد. در انجــام ارزیــابی، بایــد نکــات زیــر را 

  مدنظر قرار داد.
ت حکمرانی باید بطور مداوم و مشروح هر ســال یــا هــر دو ســال یکبــار مــورد بررســی قــرار تشکیال زمان بندي:

گیرند. همچنین، در هر زمان که عاملی مهــم بــروز کنــد کــه بــر پاســخگویی ســازمان یــا تشــکیالت مــدیریت تــأثیر 
  گذارد باید تشکیالت حکمرانی مورد باز بینی قرار گیرند.می
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انجام بررسی درونی که از آن طریــق مــدیر ارشــد ســازمان ســاختار هــاي  ونی:بررسی بیرونی در برابر بررسی در
نظر می رسد. با این حال، هر از چند گاهی حکمرانی سازمان و عملکرد خود را مورد باز بینی قرار می دهد، کافی به

مختلــف در طــول زمــان باید بررسیهاي بیرونی نیز انجام گیرد. این بررسی می تواند اطالعاتی را براي انجام سیرهاي 
  فراهم سازد.

بررسی حکمرانی می تواند گسترده باشد و تمام بخشهاي سازمان را در بر گیرد و یا اینکه محدود به سطح  قلمرو:
خاصی شود. با این حال، در هر صورت باید پیروي (نظیر توجه به الزامات قانونی و اســتاندارد هــاي عــام ســاختار) و 

  فیت تصمیم گیري، برگزاري جلسات و اثر بخشی ابالغ تصمیمات) مــد نظــر قــرار گیــرد. مسائل عملکردي (نظیر کی
  

، مسائل مورد نظر حکمرانی و مدیریت دولتی نوین 2-5جدول  :حرکت از مدیریت نوین دولتی به سمت حکمرانی
قرار داد. این جــدول را نشان می دهد. حهت نیل به حکمرانی خوب باید مسائل مورد نظر این رویکرد رامورد توجه 

  در این خصوص کمک شایانی می کند.

بسیاري از صاحب نظران معتقدند کــه حکمرانــی، تجــویزي نیســت. بــا ایــن حــال، برخــی اشــکال   :نتیجه گیري
حکمرانی خوب، اخــتالف  ?حکمرانی، بدون شک بهتر از سایر اشکال است. در مورد عوامل و عناصر تشکیل دهند

وجود مــی عملی از ویژگیهاي حکمرانی خوب، اختالف نظرهایی را بــه هبا این حال، استفاد نظر زیادي وجود ندارد.
آورد، زیرا این ویژگیها با یکدیگر در تعارض هستند و تأ کید بیش از حد بر یک ویژگی، ممکن است منجر به بروز 

ط مشــی گــذاري گروهــی و نتایج ناخواسته شود. مشارکت عمومی، اصلی جذاب است، اما افراط در آن منجر به خ
اتخاذ تصمیمات توسط افرادي می شود که از دانش کمی برخوردار بوده و التزام بــه پاســخگویی ندارنــد. همچنــین، 
وجود رسانه هاي مستقل و مهار نشده، ممکن است توجیه ناپذیر جلوه کند. میزان تأ کید بر ابعاد مختلف حکمرانــی 

را جوامع براي پیامد ها و نتایج مختلف ارزشهاي متفــاوتی قائلنــد. بعنــوان سالم در شرایط مختلف، متفاوت است، زی
مثال: فرهنگهاي سود جوي غربی، براي کارآیی اهمیت بیشتري قائلند. در مقابل، برخی فرهنگها براي حقــوق افــراد 

را رشــد  اهمیت زیادي قائلند و برخی دیگر بر تعهدات گروهی تأ کید می ورزنــد. برخــی جوامــع، هــدف اول خــود
ـــــاي فرهنگـــــی ارزش قائلنـــــد و... . ـــــوع و غن ـــــد و برخـــــی دیگـــــر بـــــراي تن ـــــی دانن   اقتصـــــادي م

منجر به بحث و مناقشه روي هنجارهــاي فرهنگــی و ارزشــی و پیامــد  "حکمرانی خوب" هتعیین عوامل تشکیل دهند
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ارتباط دولتها  هت، نحوهاي اقتصادي و اجتماعی دلخواه می شود. این نیز خود منجر به بروز سواالتی چون نقش دول
  با شهروندان، روابط بین شاخه هاي قانون گذار، اجرایی و قضایی دولت و نقش بخشهاي مختلف می شود.

  
این است که چه موقع رویکرد هاي مختلف نسبت بــه  "حکمرانی خوب"یکی دیگر از سواالت مرتبط با مفهوم 

حکمرانی با مراحل مختلف توسعه سازگاري و تناسب دارند. آنچه که تحت برخی از شرایط تاریخی دلخــواه بنظــر 
از منتقدان، سنگاپور را بعنوان جامعه  می رسد، ممکن است تحت شرایطی دیگر، دلخواه نباشد. بعنوان مثال: بسیاري

اي سرکوب گر و برخوردار از کنترل زیاد دولتی، تصور می کنند. با این حال، توسعه اجتماعی و اقتصادي سنگاپور 
سال گذشته موجب پیشی گرفتن این کشــور از بســیاري از کشــورهاي در حــال توســعه ثروتمنــد شــده اســت.  30در

به سیاســتهاي حکمرانــی نســبت ظم موفقیت اقتصادي و ثبات اجتماعی سنگاپور را نخست وزیر این کشور، بخش اع
وجود مــی آورد. بعنــوان مثــال: آیــا ابزارهــا و اهــداف بــه هحکمرانــی خــوب، ســواالتی دربــار هبحث دربار می دهد

  دموکراسی یک ابزار است یا یک هدف. 
نی وجــود دارنــد کــه بــین فرهنگهــاي مختلــف با این حال، همه چیز نسبی نیست. برخی هنجارها و ارزشهاي جها

کاربرد دارند. مثال سازمان ملل متحد سیستمی حاوي ویژگیهاي حکمرانی خــوب را منتشــر کــرده اســت کــه شــامل 
  بسیاري از هنجارهاي مطرح شده نظیر مشارکت، حکمرانی قانون، شفافیت، پاسخگویی، کارآیی و اثربخشی اســت.

تواند معیارهاي ارزشمندي را فراهم کند که بــه دولتهــا و جوامــع خوب، می درك و شناخت عمیق مفهوم حکمرانی
اقتصــادي  -کمک کند تا درك بهتري از رابطه بین اشکال مختلف نهادي و راههاي فراهم آوردن سالمت اجتماعی

 دست آورند. درك بهتر حکمرانی خوب مــی توانــد یــک نقشــه راه یــا مبنــایی بــراي قضــاوت دربراي شهروندان به
تواند جایگزینی مناسب براي خصوص فرایندهاي آتی اصالحات نهادي و تکامل در بخش دولتی فراهم کند. این می

  از آن یاد شده است. "اصالحات"مؤسسات عمومی باشد که در سالیان اخیر، بعنوان  هکاهش انداز
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  فرهنگ بهره وري -2-20
 می پردازیم.  کاراییدر این قسمت به فرهنگ 

 عوامل موثر در فرهنگ بهره وري -21-1- 2

افراد نسبت به کار و انضباط و  یمانند نگرش و طرز تلق یو اجتماع یفرهنگ : عاملیو اجتماع یعامل فرهنگ

از آن  یکه ژاپن نمونه خــوب یشرفتهدارند . در کشورهاي پ یرمهمیتاثکاراییکار در بهبود  اخالق و یکار جمع یهروح

 خود یفهنموده ووظ یتدر افراد وجود دارد، افراد نسبت به کار خود احساس مسئولبه نحو احسن  ین خصائصاست ا

 نحویکه خوب است به یارآنها بس يجمع  یهدهند . و نظم و انضباط و روح یدانند آن را بصورت مطلوب انجام م می

شده است  گفته خارق العاده بوده است یشهبدست آمده هم یجکنند . نتا یکار م یها با هم بصورت جمع یژاپن یوقت

ومسافرت با خودشــان  یرکار، خریدها در مس یژاپن % 80بطوري که  یندنما یاستفاده را م یشتریناز زمان ب یکه : ژاپن

در اکثــر  ولــی .ینــدنما یمطالعه م صرف حاصله را یکنند و فرصت هاي جنب یحمل م یبیروزنامه، مجله و کتاب ج

کردن  یخال شانه بصورت معکوس وجود دارد . اتالف وقت، یاتخصوص ینا یران،ز جمله اکشورهاي جهان سوم ا

وجه وجود ندارد و  هیچ به یکار جمع یهاست . نظم و انضباط و روح یدهآنان گرد یکار جزو فرهنگ شغل یرباراز ز

 ینظام ارزشــ ینکهد با اکنن می در سطوح باال بصورت انفرادي کار یو افراد حت یستن یراگر هم موجود باشد چشمگ

وجود  ینهزم یندر ا یاديز احادیث و یاتدارد و آ یو جمع یفراوان برکار، نظم و انضباط به صورت گروه یدما تاک

  (همان) متمادي ارزش خود را از دست داده است یانسال یها در طارزش یندارد که متاسفانه ا

کند،  یم یداپ ینقش اساس یریتباشد لذا مد یکار انسان ممحور انسان و کاراییآنجا که در  : ازیریتعامل مد

 یریتمــد یــفدر تعر .یردگ یدر بر م یزرا ن یربطور اعم تمام افراد انسان از جمله مدکاراییگذشته  تعاریف با توجه به

بــه  یــلبــراي ن یجمع یتهاي دستهگفته اند : عبارت است از علم و هنرمتشکل و هماهنگ کردن، رهبري و کنترل فعال
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آگــاه و  یرانیانتهاي رشد گام بــردارد کــه مــد یب یرتواند در مس یراستا کشوري م ینا در باشد.  یاهداف مطلوب م

و آشنا با مهارت هاي  ینحال واقع ب یناستوار و قوي در برابر مشکالت، آرمان گرا و در ع انگیزه، و دلسوز و با یربص

  .)1376(خاکی،  باشدیریتی مد

و  یریت.تحت مد یو انسان یعیطب یروهايشدن ن یبکشور در اثر ترک یکاست که  ینديفرآ: توسعه محصول

هــاي  یــرد. شــاخصگ یقرار مــ یدر سطح باالتر شاخص هاي اقتصادي و فرهنگ یفیوک یاز نطرکم ، در طول زمان

 یداتتول اهايیربنز یافتن وگسترش یهاي مل یه، باالرفتن حجم سرما یمل یدتول یشدر بعد اقتصادي شامل افزا یکم

 یشهــم پــاي آن . افــزا ارتباطــات سطوح اقتصادي ، وتحول در صنعت حمل ونقــل و یمادر درتمام یعو صنا یصنعت

و حرفــه اي ، مراکــز بهداشــت و  ی فنــینه هاي آموزش یو زم یلیدر سطوح مختلف تحص یتعداد مؤسسات آموزش

طــول  یش، افــزا یفرهنگ و رفــاه عمــوم سطح شود به باال رفتن یمربوط م یفیاست . شاخص هاي ک یرهدرمان و غ

افــراد و قــوه خالقــه ، دورشــدن  یدرونــ استعدادهاي هاي بالقوه مربوط به پرودن ینهزم یجاد، ا یبه زندگ یدعمر و ام

 یــريگ یمدر محورهــاي تصــم یهــاي عقالنــ ســنجش شــدن یگزینو جــا یــاییافراد جامعه از احساسات و عــوالم رؤ

 ،جرام ینیآموزشی، محمدحس یریتمدین دست می باشد (روزمره ،ومواردي ازا یبه جاي آن در زندگ ییوجمعفرد

  )7ص  ،1383

 کاراییابعاد هفتگانه  -22- 2

 :یگرددم یبررس یلبه شرح ذ یتو گلداسم یبر اساس مدل هفت گانه هرسکارایی

 یــتدر به انجام رساندن موفق یروان، به دانش و مهارت هاي پ ییتوانا اصطالح (دانش و مهارت ها): ییتوانا
هاي مربوط به  یتو قابل یف، تجربه مربوط به تکل یفکه شامل دانش مربوط به تکل ی شودگفته م یفتکل یک یزآم
 است . یفتکل
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 یانجام کار گفته م یکار ، محل و چگو نگ یرشبه درك و نحوه پذ وضوح تصور نقش): یا(درك  وضوح
مقاصد  ینبه ا یدنمقاصد و اهداف عمده ، نحوه رس یداز مشکل داشته باشند با کاملی ، درك یرواند . براي آن پشو

و واضح باشد تا بتوانند سازمان را به سمت اهداف  یحي اهداف و مقاصد براي آنها کامال صر یت هاو اهداف و اولو
 یــت(حما کمــک. )1375افــزوده، ( داشت یاديا انتظار زتوان از آنه ی، نم ینصورتا یرسوق دهند. در غ یین شدهتع

 الزم یــفکه براي کامل کــردن تکل یالتیو تسه یل، شامل بودجه ، وسا یسازمان یتاز عوامل حما برخی ): یسازمان
 انســانی از منــابع یکــاف یــرهآن و ذخ یفیــت، در دسترس بودن فراورده و ک یگرد یرالزم از جانب دوا یت، حما است

 باشد. یممستق یرغ یا یمتواند به صورت مستق یم یسازمان یتاست . حما

را که پادا ش در بر دارند ، دنبال  یفیهستند که تکال یشگرا ینطبعا داراي ا مردم ):یلتما یا یزش(انگ انگیزه
نــا ملمــوس باشــند . بــازخورد مــورد  یــاتواننــد ملمــوس و یبرگردانند . پاداش هــا ، مــ یف رويتکال یگرکنند و از د

  به شمار آورد. یزشانگ یستمار س یتوان بخش مهم یاز افراد را م ییدا جو یاو  بازشناسی عملکرد، مانند

 یهاي گاه به گاه گفته مــ ی، به بازخورد روزانه عملکرد و بررس ارزیابی ( آموزش و بازخورد عملکرد): ارزیابی
 است یانهواقع گرا یرآگاه نباشند ، انتظار بهبود عملکرد ، انتظاري غ یشخو عملکرد شود .اگر اشخاص ، از مشکالت

 ).1376 ی،(خاک

در  یرمــد یماتبودن تصم یقیاعتباربه مناسب بودن و حق اصطالح پرسنل): ی( اعمال معتبر و حقوقاعتبار 
 شود. یاطالق م یمورد منابع انسان

،  ییبــا وجــود توانــا یتوانند حتــ یشود که م یگفته م یبه آن عوامل خارج محیط :)یطی(تناسب مح محیط
عبارتنــد از  یطــیمح یــديگذارنــد . عناصــر کل یرالزم براي شغل ، باز هم بــر عملکــرد تــاث انگیزه و یتوضوح ، حما
  ).1373درویش، ( ، تدارکات و ... ینامه هاي دولت ینبازار، آئ ییر شرایط:رقابت ، تغ

  معرفی سازمان مربوطه - 2-23
 یستهران، تاســ یهبا نام بلد یديخورش 1286خرداد  12است که در  یدولت یرغ ین، موئسسه عمومتهرا يشهردار

بــا حکــم  یــناز ا یشسازمان با شهردار تهران است کــه پــ یناداره ا یتشد و اداره شهر تهران را به عهده دارد. مسئول
 يشهر تهران انتخاب می شود. تهران تنها شهر رايشو يآرا یقاما اکنون از طر گردیدیمنصوب م یرانکشور ا یروز

شــود. یمــ یــینشهر و نه بــه نظــر وزارت کشــور تع يتوسط شورا یرانا يشهرها یگراست که شهردار آن برخالف د
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منطقه است که اداره هر منطقه بــه عهــده شــهردار آن منطقــه کــه توســط شــهردار تهــران  22تهران، شامل  يشهردار
باشــد کــه در کــل یمــ یــهناح يکند. هر منطقه شامل تعــدادیم یتمعاون امور مناطق فعال ارتشود و با نظیانتخاب م
  باشد:هاي زیر می. شهرداري تهران به دلیل تنوع وظایف داراي معاونتباشدیم یهناح 122 يتهران دارا

 معاونت امور مناطق

 يمعاونت خدمات شهر

 یکحمل و نقل و تراف معاونت

 یو عمران یفن معاونت

 يشهرساز ونتمعا

 يادار یمال معاونت

 و امور شورا یحقوق معاونت

 يو توسعه شهر یزيبرنامه ر معاونت

 یو فرهنگ یامور اجتماع معاونت

-هاي مختلف کارهــاي مختلفــی انجــام مــیها داراي کارکنان زیادي است که در بخشهر کدام از این معاونت 

دارد کــه از ســاماندهی ترافیــک و کنتــرل الــودگی تهــران تــا   دهند. شهرداري تهران مسئولیت هاي فراوانی بر عهده
  شود.دهی اراضی و گسترش ساخت و ساز  را شامل میهاي ساماناجراي طرح

  مناطق مختلف  تقسیم بندي شهرداري تهران 2-1
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 به شهرداري تهران عبارتند از:  وابسته يهاسازمان

 یبازرس سازمان

 یورزش و تندرست سازمان

 شت زهرا (س)به سازمان

 شهر تهران ينوساز سازمان

 پسماند یریتمد سازمان

 و تره بار یوهم یادینم سازمان

 شهر تهران یباسازيز سازمان

 امالك و مستغالت سازمان

 سبز تهران يها و فضاپارك سازمان

  خودروها یفن ینهمعا يمرکز ستاد
ورزش  جیآن توســعه و تــرو فهیوظ نیترتهران است که مهم يوابسته به شهردار ياز نهادها یکیسازمان ورزش 

 است. نانینش تختیپا نیدر ب یهمگان
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تهــران  يشهردار یو فرهنگ ینظر معاونت امور اجتماع ریتهران ز يشهردار یبدن تیاداره کل ترب1384سال   در
 یورزش یعموم يهاییاو بانوان،گردهم انیآقا یمختلف ورزش يهامحالت در رشته یشد. مسابقات ورزش سیتأس
 .شودیبرگزار م مانساز نیتوسط ا یبا حضور شهروندان تهران یپارک یتندرست يهاستگاهیو ا

 
تهــران و تحــت پوشــش قــراردادن  يشهردار یورزش يهاتیفعال يو حجم باال یگستردگ لیبه دل1388سال  در

و  یحــیو تفر یدر ارائه خدمات ورزش هیوحدت رو جادیو ا یکپارچگیاز شهروندان و به منظور  يادیز اریتعداد بس
بود  یحیو تفر یورزش يها تیفعال يزارکه مسئول برگ یبدن تیاداره کل ترب ،یسازمان یو اثر بخش ییکارا شیافزا

را برعهده داشــت ، ادغــام  يشهردار یورزش يمجموعه ها يبرداربهره تیریشهر که مد یورزش یو شرکت فرهنگ
 شد. لیتهران تشک يشهرارشده و سازمان ورزش 

 
و 14/07/1388 خیشــهر تهــران در تــار یاســالم يتهران (مصوب شــورا ياساسنامه سازمان ورزش شهردار مطابق

و وابســته بــه  یرانتفــاعیاســت غ ی)ســازمان636068/8810به شماره 03/09/1388 خیابالغ شهردار محترم تهران در تار
 نامحدود است. سیتأس خیآن از تار تیسازمان شهر تهران و مدت فعال نیا یو مرکز اصل يشهردار

 
 اند از:سازمان عبارت نیا یکل اهداف

 يمشارکت مردم در ورزش شهروند شیافزا •

 شهروندان یجسمان یآمادگ تیفیوک تیکم شیافزا •

 یبه زندگ دیبهبود ام •

 يشهروند یورزش يفضاها تیتوسعه ظرف •

 یورزشــ يهــاتیاعــم از فعال " یو توســعه ورزش همگــان نیتــأم "تهران  يشهردار یورزش تیمأمور :تیمامور
در  یورزش يفضاها تیریو مد یورزش ياستعدادها یو معرف ییشناسا يبرا يبستر ساز افته،یو سازمان ن افتهیسازمان 

 يریگتعهد و متخصص و بهرهم ینسانا يرویو اتکا به ن نینو يفن آور يریمناطق و محالت شهر تهران با بکارگ هیکل
آســان و  یدسترســ يبــرا یو خصوصــ یبخش عموم يهاییو توانا تیو ظرف يشهردار زاتیامکانات و تجه هیاز کل

  است. یشهروندان تهران یتندرست يو ارتقا یارزان به امکانات ورزش
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  مقدمه  -3-1
االت پژوهش ، فرضیات تحقیــق ؤشود. بدین منظور ابتدا در راستاي سدراین فصل روش انجام تحقیق بررسی می

شــود. در قســمت بعــد جامعــه آمــاري ، می  ، متغیرهاي پژوهش ارائه  شوند. سپس ضمن ارائه نمودار تحقیقبیان می

االت و ؤها مطرح شده و در نهایت با توجــه بــه ســآوري دادهگیري و حجم نمونه ارائه ، سپس ابزار جمعروش نمونه

  شود.ها بیان میهاي تحقیق، روش تجزیه و تحلیل دادهفرضیه

  قیروش تحق -3-2
لــر، یشــود. ( م یاز آن مشترك اســت، گفتــه مــ یا بخشیعلوم  يداده ها که در همه  يگردآور يوه یروش به ش

  ).17: 1382ع پور، یط دارد ( رفیبه شرا یخاص همواره بستگک یا تکنی 20ک روشیانتخاب  ). 151: 1380

ق، نــوع یــتحق يک مســاله یهستند.  ینیمع ي، مستلزم روش هایق اجتماعیاز مسائل تحق یرا، انواع به خصوصیز

عوامــل  ییق، شناســایــتحق يمثال چنان چه مســأله  يرد. برایقرار بگ یمورد بررس یستیاست که با یا نگرانیموضوع 

ن یبهتــر 21یکــرد کمــیج باشــد، رویاز نتا ینیش بین پیا فهم بهتریک مداخله ی يسودمند يجه یک نتیر گذار به یتأث

   ). 21: 2002 22کرد است ( کرسولیرو

ن، یهستند و انجام آن ها آسانتر است و عالوه بر ا یفیک يها ینه تر از بررسیکم هز ییها ین بررسیبه عالوه چن

                                                           
20- Method 
21- Guan tita tive 
22- Cres well 
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  )118: 1384، يد. ( احمدیجه رسیع تر به نتیتوان سر یقات مین تحقیبا ا

  ). 1381:33ان، یه دارد ( منصوریعلوم تک ییکرد اثبات گرایرو يه هایدر آغاز بر فرض یکم يپژوهش ها

ق با توجه ین تحقیا یشود روش کل یبا توجه به نوع موضوع مشخص م یق در هر پژوهشیروش تحق یبه طور کل

  است. یبه موضوع آن کل

  ن موارد اشاره کرد:یتوان به ا یم یروش کل يها یژگیاز و

ن یشــود. بنــابرا یافــت نمــیت کامــل هرگــز یاست. واقع يادیو ضد بن 23یا نسبین یدانش ( بدست آمده ) تخم-1

ه هــا را ین خاطر محققان اثبات فرضیشود و به هم یز انحطا بنا نهاده میشه ناتمام و جایق همیدر تحق 24لیا دلیمدرك 

  دهند.  یرد کردن آن را انجام م يه برایدهند و در عوض نقصان فرض یانجام نم

گــر ید ياز آن ها بــرا یه کردن و صرف نظر کردن از برخیه ها است و سپس تصفیند ساختن فرضیق فرآیتحق-2

کــار خــود را  يک تئــوریــبا امتحــان کــردن  یق کمیمثال، غالباً تحق يهستند. برا هشتر و محکم موجیکه ب ییادعاها

  کند. یروع مش

معطــوف  یح و مرتبط را توسعه دهد. او توجه خود را به اظهاراتیصح 25د تا اظهاراتیآ یمحقق در صدد بر م-3

یف مــی کنــد. در ل مــورد عالقــه را توصــیمســا یکه روابط علّ یا اظهاراتیدهند و  یت را شرح مید که موقعینما یم

ه ها مطرح ین مسئله را در قالب پرسش ها و فرضیکنند و ا یمشتر یرها را بین متغین روابط بیقبررسی هاي کمی، محق

  کنند. یم

                                                           
23  - Conjecturel 
24  - Evidence 
25  - Statement 
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ن روال محقق اطالعات در یدهند. در ا یا معرفت) را شکل می، دانش ( یداده ها، مدارك و مالحظات عقالن-4

 يله یمشاهدات ثبت شده به وس يله یا به وسیمشارکت کنندگان  يله یکه به وس ییها یابرزیدر ا یاسناد اساس

  کند. یم يمحقق کامل شده است را جمع آور

ج را از یدها و نتاید قین بایل محققین دلیطرف بودن آن است و به هم یق خوب، بیتحق يضرور ياز جنبه ها یکی-5

  .) 9و  8: 2002بودن مورد توجه قرار دهند ( کرسول:  یتعصب ینظر کم

  يریروش نمونه گ -3-3
ا یک روش یانتخاب  ). 151: 1380لر، یروند ( م یبه کار م ینیاست که در روش مع یخاص يوه هایک شیتکن

شخص محقق و امکانات او ( از  يها ییط عبارتند از: تواناین شرایط دارد. ایبه شرا یک خاص، همواره بستگیتکن

  .) 18و  17: 1382ع پور، یآن . ( رف يت هایط مورد مطالعه و محدودیق ) و شرایجمله پرسشگران توانا و صد

ا یر نباشد و یبه تک تک افراد امکان پذ یبرخوردار باشد و دسترس يادیهر گاه جامعه مورد نظر است از وسعت ز

ن با یبنابرا.) 46: 1383زاده  ییش است ( لهسایمایپ يریک، به کارگین تکنیهم نداشته باشد، مناسب تر یاصوالً لزوم

ش عبارت یمایق پیم. تحقیق استفاده کردین تحقیدر ا 26شیمایک پیاز تکن قیط تحقیق و شرایتوجه به موضوع تحق

ا ی) و  ي( حضور يق مصاحبه یافراد، گروه ها و اجتماعات از طر يمنظم اطالعات درباره  ياست از جمع آور

ش یمایدر پ، يق آماریج حاصله، از طریر نتایر و تفسیم و تعبیاخذ داده ها به طور مستق ي) برا ير حضوری( غ یپست

، یشود ( طالقان ي، اطالعات جمع آوريآمار ياز نمونه  يت آماریافته ها؛ کل جمعیم یتعم يممکن است برا

  .) 13: 1381شود.( دواس  یش عمدتاً از پرسش نامه استفاده میمایدر پ ). 118: 1380

  يت آماریجمع -3-1- 3
                                                           
26  - Survey 
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شود (  یت گفته میک صفت مشترك باشند، جمعی يکه دست کم دارا ییزهایا چین از افراد یمع يبه هر مجموعه ا

ک جا در نظر یا چند صفت مشترك داشته باشند و یک یکه  ییا نمونه هایاء یاش ي). مجموعه 10: 1380هومن، 

نفر از کارکنان  85جامعه آماري این پژوهش از  .).2: 1382نامند ( منصورفر،  یم يت آماریگرفته شوند، جمع

  تشکیل شده است تهران يسازمان ورزش شهردار

  ي نمونه گیري و تعیین حجم نمونه وهیو ش يآمار ينمونه  -3-2- 3
ت را یــاز کــل جمع يا نمونه ایر مجموعه ( یآورند که ابتدا ز ین به دست میرا چن یص اجتماعیاز خصا ياریبس

: 1381ل، یــ( لتکننــد.  یمت استنباط یدر باب کل جمع ین نمونه، اوصافیا يدهند و سپس از رو یق قرار میمورد تحق

انتخــاب  يت آماریاز جمع يرینمونه گ يق روش هایهستند که از طر ياز افراد يمجموعه ا يآمار ينمونه  ). 283

( بــرآورد کــرد  يق ارزش نمونــه ایــمتر جامعه را از طراراباشد تا بتوان پ يت آمارید معرف جمعینمونه با شوند. یم

  ) 27: 1381 یساع

باشد. منظــور از شــرط معــرف بــودن آن  یم يت آماریشود که جمع ینمونه گفته م ییآن جز ت، بهیدر هر جمع

ت است، بــه تناســب یاهم يق دارایآن صفات که از لحاظ موضوع تحق يت، خالصه یصفات جمع ياست که همه 

ف هــر نمونــه یــتعرن یم داد. با ایتعم يت آماریج حاصل از آن را به کل جمعیدر نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتا

  ). 157و  156: 1381، یباشد ( ساروخان يریم پذیا و معرف بودن و تعمیچون نما یصفات يد دارایبا

 ياز نمونــه  يشکل اصالح شده ا يطبقه ا يریم، نمونه گیکرد تصادفی استفاده يریق ما از نمونه گین تحقیدر ا

ن یــق تر اســت. در ایدق يجه یمعرف تر و نت ينه هادن به نمویک است که هدف از آن رسیستماتیساده و س یتصادف

  م.ین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده کردییتع يق ما برایتحق

-یانتخاب آن است که عل نیحجم نمونه استفاده شده است. علت ا نییتع يپژوهش از جدول مورگان برا نیدر ا
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ن روش از یــروش استاندارد شده است و از نظر محقق اعتبار ا نیبزرگتر شدن حجم نمونه و دشوار شدن کار، ا رغم

 شــتریو محاســبات آن انجــام شــود، ب رهــایکه ممکن است در به دســت آوردن متغ یروش کوکران به خاطر اشتباهات

نفــر از کارکنــان  85جامعــه آمــاري ایــن پــژوهش از پژوهش  نیا  ياست.با توجه به مکان انجام مطالعه، جامعه آمار

که بر طبق جدول نمونه گیري مورگان حجم نمونه ما برابر خواهد  تشکیل شده است تهران يورزش شهردار سازمان

مورگان حجم  يریباشد. با استفاده از جدول نمونه گ یساده م یبه صورت تصادف يرینمونه. روش نمونه گ 70بود با 

 نیتع ي. فرمول کوکران برادیآ یعدد به دست م نیهم زیکوکران ن زی. بر طبق فرمول ن70نمونه ما برابر خواهد بود با 

  حجم نمونه در جامعه محدود عبارت است از:

� = ����(� − �)��(�− �) + ���(� − �) 

 فرمول:  نیدر ا که

nحجم نمونه = 

Nحجم جامعه = 

Zباشد   یم 96/1درصد برابر  95 نانینرمال واحد استاندارد که در سطح اطم ری= مقدار متغ 

P = شود. یدر نظر گرفته م0,5مقدار نسبت صفت موجود در جامعه. در جامعه محدود 

d است 0,05= مقدار اشتباه مجاز که برابر با 

  داشت:  میصورت خواه نی) در اN=85باشد ( 90حجم جامعه  اگر

� = ����(� − �)��(� − �) + ���(� − �) = �� × �.��� × �.� × �.��.��� × �� + �.��� × �.� × �.� = ��.������ 

  .خواهد بود 73حجم نمونه برابر با  بیترت نیبد
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  اطالعات يابزار جمع آور -3-4
، 27ماننــد پرســش نامــه، مصــاحبه ییرند، ابزارهــایگ یمعموالً مورد استفاده قرار م یکه در علوم اجتماع ییابزارها

ن روش آن است که یاطالعات، بهتر يک گردآوریابزار و تکنن یافتن بهتری يهستند برا 29ل محتوایو تحل 28مشاهده

  م.ین ابزار را انتخاب کنی، ايآمار يق و جامعه یبا توجه به موضوع تحق

ن روش بــه مــا اجــازه داد تــا یــم پرسش نامه بود. ایاطالعات به کار برد يگردآور يکه برا يق ابزارین تحقیدر ا

رها را داشته یدرست متغ يسه و مشاهده یم و امکان مقایبه دست آور یکنواختی، اطالعات يت آماریجمع يدرباره 

  م.یباش

کــه در آن لزومــاً مصــاحبه کننــده وجــود نــدارد و محقــق  يکن مصــاحبه ایمصاحبه اســت، لــ یپرسش نامه، نوع

دارد (  یفرد مورد نظر ارسال مــ ينوشته و آن را برا يدر ورقه ا یب خاصیاز مطالعه را با نظم و ترتیاطالعات مورد ن

تواند  یسؤاالت م یژگیت و ویشود که ماه یل میا سؤال تشکیپرسش  ي). پرسش نامه از تعداد 164: 1369طالب، 

خواهد بدانــد  یم یعنیاست،  یاطالع فرد مورد پرسش در مورد مطلب يال درباره وس يمحتوا یمتفاوت باشند. گاه

  ست؟ ....ین جمله چیا نه؛ مثالً، نظر شما در مورد ای دارد ی، راجع به فالن موضوع اطالعیا فرد مورد بررسیآ

دهد، مثالً، شغل  یاست که فرد انجام م يا رفتاریکارها و  يدرباره  یبه دست آوردن اطالعات یز سؤال در پین یزمان

  ). 124( همان: ب سؤاالت است یپرسش نامه، ترت يه ین موضوع در تهی) مهم تر 168و  167ع، یست ( همان منیشما چ

  ».میدانی ، کتابخانه اي و غیره« روش گرد آوري اطالعات  -3-5 
 گونــه دو بــر مشــتمل اطالعات آوري گرد ابزار. است ايکتابخانه مطالعات و نظري صورت به مطالعه انجام شیوه

 بــا ترتیــب بــدین. باشــد مــی تحقیــق زمینه در قبلی منابع بررسی و اي کتابخانه مطالعات شامل ابتدایی ابزار: باشد می

                                                           
27  - interview 
28  - Obser vation 
29  - Cintent analysis 
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 تحقیقــات نتــایج بــه و شــده بررسی حاضر تحقیق براي پیشنهادي هاي روش خارجی، و داخلی مختلف منابع بررسی

  .گرفت خواهد قرار بررسی مورد پیشین

  روش تجزیه وتحلیل اطالعات -3-6
 نبودن یا بودن نرمال ”اسمیرنف-کولموگروف“ آزمون از ابتدا در که شد خواهد استفاده SPSS22 افزار نرم از

 در ها فرضیه بررسی از پس که ترتیب بدین شودمی گیريتصمیم روش مورد در سپس و تعیین متغیرها آماري توزیع

 هــاي آزمــون از هــا، داده توزیــع نبــودن نرمــال صــورت در و پــارامتري هــاي آزمون از ها، داده بودن نرمال صورت

 خواهنــد قــرار تحلیــل و تجزیــه مورد استنباطی، آمار و توصیفی آمار دوبخش در هاداده. شودمی استفاده ناپارامتري

  . گرفت

  قیتحق يمراحل اجرا -3-7
سؤاالت بسته بوده و از  يشده است. پرسش نامه حاو يک پرسش نامه گردآوریاطالعات مورد نظر با استفاده از تکن

  ل شده است.یدو قسمت تشک

ف یــده کــه طیــف ارائــه گردیــسنجد کــه بــه صــورت ط یم مسئولیت پذیري اجتماعی و کارایی را که  یسؤاالت

س یج اســت. دنــیــار رایش بســیمــایدارد و در روش پ يکــرت، کــاربرد گســترده ایف لیم. طیرا به کار برد 30کرتیل

 ابداع کرد. یبیک سطح ترتیسنجش نگرش افراد در  يبرا 1930ف را در سال ین طیکرت ایل

او  يهــر فــرد بــا جمــع تعــداد پاســخ هــا يرا نمــره ینامند. ز یز میا جمع رتبه ها نیف مجموع یکرت را طیف لیط

(   ا موافق هستند یمخالف  يا سنجه ایه یا آن ها با گویپرسد که آ یکرت معموالً از افراد میف لیشود. ط یمحاسبه م

ن حــال یاز است و نــه بــه قضــاوت داوران و در عــیها نه یاد از گوین جا نه به تعداد زی). در ا 117:  1381ان، یمنصور

                                                           
30  - Likret 
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 یدانیقات میاز تحق ياریبس يف براین طیبرخوردار است. لذا ا يشتر و قابل توجه تریج حاصله از دقت و اعتبار بینتا

آن  يله یتوان به وس یاد قابل استفاده است و میمناسب و با کاربرد ز یو خصوصاً جامعه شناس یع، علوم اجتماعیوس

ک یاس ین مقی)  ا 261: 1378ع پور ید ( رفیو ... ) را سنج ی، شغلي، نژادی، مذهبیاسیس يش هایانواع مسائل ( گرا

 ه است.یک رشته گویمتشکل از  یاس تجمعیمق

کــرت یک لیــکننــد. تکن یاس فشرده مشــخص مــیمق يه بر رویا مخالفت خود را با هر گویان موافقت یپاسخگو

از  یب خاصــیکه به ترت یس هنگامیان مقیاست. ا ير پارامتریآورد که عموماً مستلزم آمار غ یبه بار م یبیاس ترتیمق

اس انــدازه شــدت یــمق يدارد. نمــره  ییبــاال ئیایــرســد، پا یاز نگرش م يا مجموعه ایمردم برچسب نگرش خاص 

مثــل  يریفرد از عوامل جامعه پذر یانگر تأثیکه ب یسؤاالت. )208:  1380لر ی(م استه ها ینگرش ابزار شده در تمام گو

  باشد. یم يریتصو يخانواده، مدرسه، گروه همساالن و رسانه ها

  داده ها 32ییایو پا 31ییسنجش روا -3-8
  ییسنجش روا -1- 8- 3

 یرا اندازه مــ يزیا ( در پژوهش مورد نظر ما ) چیشود که آ ین پرسش خالصه میدر ا ییف رواین تعریج تریرا

د بــر یــن پــژوهش تاکیــف فوق مشخص است در ایم؟ همان طور که در تعریآن را دار يریگم که قصد اندازه یریگ

  ).132: 1376نجر، یشود ( کرل یم يریاست که اندازه گ يزیچ

گــردد.  یم مــیتقســ یفیک یابی) و اعتبار ی( تجرب یکم یابیبه دو نوع اعتبار  یکل يم بندیک تقسیدر  یابیاعتبار

غالبــاً از روش  یو تجربــ یکم یابیشود، و در اعتبار  یاستفاده م يصور یابیز روش اعتبارغالباً ا یفیک یابیدر اعتبار

شــناخته شــده  يک هــایــانس ) و روش تکنیــل واریو تحل Fو  T( آزمون  يسه ایرسون، روش مقایپ یهمبستگ يها

                                                           
31  - Validity 
32  - Realibility 



 

91 
 

استفاده شده است. ابتــدا  يق از اعتبار صورین تحقیپرسش نامه مورد نظر در ا ییروا یبررس يبرا گردد. یاستفاده م

ده شــود و یپرســش نامــه ســنج ينظران قرار گرفت تا اعتبار صور بد و صاحیار اساتیاز پرسش نامه در اخت ينسخه ا

سؤاالت که مــبهم،  یشان برخیکه بنا به نظر ا يد. به گونه ایشان در مورد پرسش نامه اعمال گردیا يشنهادینظرات پ

بهتــر و مناســب تــر بــا موضــوع  يه هــایاط به موضوع بودند از پرسش نامه حذف و گوا بدون ارتبینامفهوم، دو پهلو 

  ق را در پرسش نامه قرار داده.یتحق

  سنجش پایایی -9-2- 3
ا صحت در ابــزار یدقت  ییایا صحت پای، دقت ینیش بیت پی، قابلیعبارتند از ثبات، همسان ییایلغات مترادف پا

 يمــا تــا چــه حــد خطــا يرین سؤال را مطرح کرد که در ابزار اندازه گیتوان ا یش میمایاست. در هر پ يریاندازه گ

  ).  134وجود دارد ( همان:  يریاندازه گ

 یعنــیکنــد،  یوجــود داشــته باشــد اشــاره مــ يریــکه ممکن است در ابزار انــدازه گ یگوناگون يبه خطاها ییایپا

له سنجش به یک وسیبا  يریا چند اندازه گیل و دو یک واحد تحلی يگر برایبه مشاهده د يکه از مشاهده ا یخطاهائ

اســت ( فرانکفــورت و  يریــاز ابزار اندازه گ ین خطا ناشیشود. ا یحاصل م یج اندك تفاوتید و در نتایآ یوجود م

  ). 242: 1381اس، یناچم

  شود: یده میوه سنجیق از چهار شیتحق يابزار گردآور ییایپا

  نباخوکر يق به دست آوردن آلفای)از طر1 

  يمه سازی)روش دو ن2

  )روش آزمون، آزمون مجدد3
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  يمواز يک فرم های)تکن4

 يبرا ین بررسیباشد، در ا یاطالعات که پرسش نامه م يجمع آور يله ینان وسیت حصول از اطمیبا توجه به اهم

 یو نظر خواه ،یقبل يآزمون شده  يچون؛ پرسش نامه ها ییکه ضابطه ها ين اعتبار پرسش نامه از اعتبار صوریتأم

  گر استادان متخصص، استفاده شده است.یاز استاد راهنما و د

 یدرون یهماهنگ يمحاسبه  ين روش برایباشد، ا یکرانباخ م ين روش آلفایپرسش نامه بهتر ییاین پاییتع يبرا

  رد.یگ یخصوصاً پرسش نامه مورد استفاده م يریابزار اندازه گ

ن یــانجــام گرفــت. هــدف ا یمقدمات يه پرسش نامه، مطالعه ایصورت اول ین شاخص ها و طراحیه و تدویپس از ته

ق بود. همان طور که یکردن پرسش نامه تحق ییشاخص ها و اصالح و نها ییایزان اعتبار و پاین مییتع یمطالعه مقدمات

رونباخ محاسبه شده ک يب آلفایو با استفاده از ضر یشاخص ها با استفاده از روش انسجام درون ییایقبالً گفته شد، پا

بــه منظــور گرفــت.  قــرار  یابیــمورد ارز يبا استفاده از روش اعتبار صور مسئولیت پذیري اجتماعیو اعتبار شاخص 

پخــش گردیــد،  آزمــون پیشیی از روش اسپلیت استفاده شد. ابتدا تعداد ده عدد پرسشنامه را به صورت ایسنجش پا

  شد تا در صورت موفقیت آمیز بودن بقیه پرسش نامه ها توزیع گردد.  سپس پایایی آن به روش آلفا کرونباخ سنجیده

) مورد استفاده قرار گرفت و بعــد از اســتخراج،  pre-testش آزمون ( یپرسش نامه در مرحله پ 10پرسش نامه تعداد  

ب یشــد کــه ضــراکرونباخ استفاده  يوتر از آزمون آلفاینمرات مربوط به هر پرسش نامه و وارد نمودن آن ها به کامپ

  اس به دست آمد.یهر مق ير برایز

  براي ده عدد این نتایج به  دست آمد:  

 نشــانگر کــه اســت 833/0 اجتمــاعی پــذیري مســئولیت طیــف پایایی آزمون از حاصل کرونباخ آلفاي ضریب-1

  .است طیف باالي نسبتاً پایایی
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 ایــن قبــول قابــل پایــایی نشانگر که است 819/0 کارایی طیف پایایی آزمون از حاصل کرونباخ آلفاي ضریب-2

  .است طیف

بقیه پرسشنامه ها توزیع گردید و نتایج باشد  یم %60 يرها باالیمتغ يب به دست آمده برایاز آن جا که اکثر ضرا

  زیر براي جامعه آماري به دست آمد.

  باشد. یر میا و اعتماد پذیپا يجه گرفت که ابزار پژوهش ابزاریتوان نت یم

اســت کــه نشــانگر  894/0 مســئولیت پــذیري اجتمــاعیف یــط ییایکرونباخ حاصل از آزمون پا يآلفاب یضر-1

  ف است.یط ينسبتاً باال ییایپا

ن یــقابــل قبــول ا ییایــاست که نشانگر پا 866/0 کاراییف یط ییایکرونباخ حاصل از آزمون پا يب آلفایضر-2

  ف است.یط

  لیه و تحلیروش تجز-9-3- 3
 یتجمع يها، درصدها، درصدها یهم چون محاسبه فراوان یفیاز آمار توص یفیره و توصیتک متغ يل هایدر تحل

ل یتحل یرسون استفاده شده است. تمامیپ ی، همبستگيریون چند متغیره آزمون رگرسیچند متغ يل هایو ... و در تحل

  انجام شده است. 5/13با ورژن  spssتوسط نرم افزار  يآمار يها

ن معنا یات مطرح شده صورت گرفته است، بدین پژوهش با در نظر گرفتن فرضیا يافته هایل یه و تحلیروش تجز

ل یتحل یمطرح شده و به صورت استنباط یاجتماع يده هاین پدیب یا عدم وجود همبستگیات به صورت وجود یفرض

ات یآزمــون فرضــ يراده کــه بــشــ یبــوده، ســع یبیو ترت يما فاصله ا يرهایشتر متغین که بیشده است. و با توجه به ا

ر اســتفاده یل مســیون و تحلی) و رگرس ANOVAانس ( یل واریرسون و تحلیپ یب همبستگیشتر از ضریمطرح شده ب

  شود.
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ن وجود رابطــه ییو تع یقات اجتماعیب در تحقین ضراین و پر کاربردتریب از مهم ترین ضراین که ایبا توجه به ا

  ق استفاده شده است.    یتحق يل هایتحل يب براین ضرایغالباً از ار هستند لذا ین دو متغیو شدت رابطه ب
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 فصل چھارم:
تجزیھ و تحلیل  

یافتھ ھای 
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  مقدمه -4-1
ــراي هــر نــوع پــژوهش از اهم یاتصــحت و ســقم فرضــ یداده هــا بــراي بررســ یــلو تحل یــهتجز ی خاصــ یــتب

 بر اطالعــات جمــع آوري شــده از موضــوع مــورد پــژوهش یکه متک هایی پژوهش یشتر. امروزه در ببرخورداراست

 بــا . داده هــاي خــامی شــودبخشهاي پژوهش محســوب مــ ینو مهمتر ینتر یاطالعات از اصل یلوتحل یهتجزمیباشد،

 یــار اســتفادهو پس از پردازش بــه شــکل اطالعــات در اخت یگیرندقرار م یلو تحل یهاستفاده از فنون آماري مورد تجز

و  یــلو تحل ها داده یفعبارتند از : توص. پردازش داده ها در دو سطح انجام گرفته است که گیرندیکنندگان قرار م

 یريشده و تصو توصیف مورد نظر یرهايجامعه مورد مطالعه با توجه به متغ،داده ها  یفدر مرحله توص استنباط آنها.

گــروه هــا  ینموجــود بــ تفــاوت ها، یرمتغ ینروابط ب یینداده ها به تع یلدر مرحله تحل گردد. یاز وضع وجود ارائه م

  شود. یپرداخته م هایرمتغ یینوتب

  یفیتوص يآمار يهاتحلیل -4-2
باشد که به هاي اسنتباطی میشود شامل تحلیل هاي توصیفی و تحلیلهاي آماري که در این فصل ارائه میتحلیل 

ها و اطالعات  با استفاده از آمار توصیفی که ترتیب مورد بررسی قرار خواهند گرفت. درابتدا پس از گردآوري داده

باشــد، بــه توصــیف نمونــه هــا هاي مرکزي و پراکندگی  مانند درصــد فراوانــی، نمــودار و جــدول مــیل شاخصشام

  پرداخته خواهد شد.
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  تیجنس -4-2-1
کــه  شودیمشاهده م 1-4مطابق جدول دهد. دهندگان به پرسشنامه را نشان میفراوانی جنسیت پاسخ 1-4جدول 

آمار دان تشــکیل مــی دهنــزندیگر را درصد  41 نفر معادل 29درصد از پاسخ دهندگان را مردان و  58نفر معادل  41
  بوده اند.  مرد قیتحق نیاافراد شرکت کننده در می دهد که بیشترنشان 

 پاسخ دھندگان تیمربوط بھ جنس يفراوان عیتوز: ١-۴جدول 
تیجنس یفراوان   درصد 
٥/٥٨ ٤١ مرد  
٤/٤١ ٢٩ زن  

 ١٠٠ ٧٠ جمع کل
  سن - 4-2-2

کــه شود  یمشاهده م 2-4مطابق جدول توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان  در جدول زیر نشان داده شده است.  

مربــوط بــه  یفراوان نیدرصد و کمتر 2/45نفر معادل  33سال با  40تا  31 یمربوط به سن در رده سن یفراوان نیشتریب

 .باشدیدرصد م  6/13ی نفر و فراوان 10سال با  60تا  51یرده سن

 در این تحقیق سن پاسخ دھندگان  يفراوان عیتوز: ٢-۴جدول 
یفراوان سن (سال)  درصد 

  20-30  ٦/٢٤ ١٨  

31 -40  ٢/٤٥ ٣٣  

41 -50  ٢/١٥ ١١  

   51-60  ٦/١٣ ٧  

٤/١ ١ اظهار نشده  

 ١٠٠ ٧٠ جمع کل

  

  

  

  نوع استخدام  - 4-2-3
-4شوند که در جدول دسته رسمی و قراردادي و پیمانی تقسیم میبراساس نوع استخدام پرسش شوندگان به سه 
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  شوند.نتایج مشاهده می  3

 قیتحق نیدر ا  نوع استخدام يفراوان عی: توز٣-۴جدول 
یفراوان نوع استخدام  درصد 
٨/٥٢ ٣٧ رسمی  

٥/١٨ ١٣ قراردادي  

٥/٢٨ ٢٠ پیمانی  

 ١٠٠ ٧٠ جمع کل
 

درصــد از کــل  18دهند و کارکنان قراردادي تشکیل می یرسمبر اساس جدول، اکثریت افراد مورد تحقیق را افراد 
 درصد افراد نیز پیمانی هستند. 29شوند و افراد را شامل می

  تحصیالت - 4-2-7
 نفر، نتایج زیر براي تحصیالت افراد به دست آمد.  70از مجموع 

 قیتحق نیا در التیتحص عی: توز۴-۴جدول 
التیتحص یفراوان   درصد 
پلمید  ٨/٢ ٢  

پلمیفوق د  ٥/١٨ ١٣  

سانسیل  ٥/٥٧ ٢٧  

٤/٢١ ١٥ ارشد  

 ١٠٠ ٧٠ جمع کل

  باشند. درصد افراد داراي مدرك فوق لیسانس می 21درصد افراد داراي مدرك لیسانس و سپس  57برابر نتایج 

  هاي تحقیقآمار توصیفی متغیر -4-3
  دهد.یرا  نشان م تحقیق يهاریمتغ یفیتوصآمار  5-4جدول  

 ي تحقیقھاریمتغ يفیآمار توص ٥-٤جدول  
ریمتغ نیانگیم تعداد  انحراف  

اریمع  
حد 

نییپا  
حد 
 باال

انھیم واریانس  

کار طیمح طیبعد شرا  70 3245/3  79803/0  1 4 660/0  9359/2  

ستیز طیبعد مح  70 2009/3  67891/0  1 76/4  515/0  3333/2  
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رفتار کسب و کاربعد   70 8080/3  98091/0  6/1  8/4  486/0  8/2  

یبعد جامعه و اجتماع محل  70 1202/3  73112/0  1 4 509/0  912/2  

سازمان يبعد راهبر  70 8812/3  89220/0  1 8/4  738/0  332/2  

5221/3 70 کارایی  72921/0  1 62/4  282/0  7112/2  

  آزمون فرضیه ها با آمار استنباطی  -4-4
  دهیم.این قسمت با استفاده از آمار استنباطی، فرضیه هاي تحقیق را مورد بررسی قرار میدر 

  بررسی نرمال بودن دادها  4-4-1
. باشدیم یععدم تقارن تابع توز یااز تقارن  یاريمع یشود. چولگ یداده ها آزمون م 34یدگیو کش 33یچولگ ابتدا

 یباالتر چولگ یربه سمت مقاد یدگینامتقارن با کش یعتوز یک يصفر و برا یکامالً متقارن چولگ یعتوز یک يبرا

نشان  یا یدگیاست. کش یمنف یچولگ مقدارکوچکتر  یربه سمت مقاد یدگینامتقارن با کش یعتوز يمثبت و برا

است و مقدار  یممدر نقطه ماکز یمنحن ياز بلند یاريمع یدگیکش یگراست. به عبارت د یعتوز یکدهنده ارتفاع 

نرمال باالتر و  یعمورد نظر از توز یعقله توز یعنیمثبت  یدگیباشد. کش یم 3نرمال برابر  یعتوز يبرا یدگیکش

از  یشترداده ها ب یکه پراکندگ t یعمثال در توز ينرمال است. برا یعتر بودن قله از توز ییننشانه پا یمنف یدگیکش

نتجه بررسی چولگی داده ها نشان  12-4در جدول  ست.نرمال ا یکوتاه تر از منحن ینرمال است، ارتفاع منحن یعتوز

  داده شده است. 

  

  

 ھای تحقیق: میزان کشیدگی و چولگی عامل۶-۴جدول 
 Std. Error of ضریب چولگی متغیر

Skewness 
 Std. Error of ضریب کشیدگی

Kurtosis 
037/0 طیبعد شرا  269/0  061/0  532/0  

                                                           
33- Skewness  
34- kurtosis  
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کار طیمح  
 طیبعد مح

ستیز  
468/0  269/0  032/0 -  532/0  

بعد رفتار 
 کسب و کار

482/0  269/0  249/0  532/0  

بعد جامعھ و 
ياجتماع محل  

١٧٢/٠  269/0  017/ -  532/0  

 يبعد راھبر
 سازمان

٢٩٥/٠-  269/0  337/0  532/0  

932/0 کارایی  269/0  194/0  532/0  
 

) قرار دارد. -2،  2در بازه (ها همه متغیر  يمشاهده شده برا یمقدار چولگدهد، نشان می 6-4همانطور که جدول 

) قرار -2،  2در بازه ( یرهامتغ یدگیآن متقارن است. مقدار کش یعرمال بوده و توزن یرهاهمه متغ یاز لحاظ کج یعنی

پس از بررسی چولگی و کشیدگی، به  نرمال برخوردار است. یدگیاز کش هایرمتغ یعتوز دهدینشان م دارد. این

ها ما نرمال بودن داده یهنگام بررسپردازیم. می یرنوفاسم-آزمون کولموگروفبررسی نرمال بودن از طریق آزمون 

اگر آماره آزمون  ین. بنابراکنیمیتست م %5 يها نرمال است را در سطح خطاداده یعتوز ینکهبر ا یفرض صفر مبتن

داده نرمال است، وجود  ینکهبر ا یرد فرض صفر مبتن يبرا یلیصورت دل یندر ا دست آید،ب 0�05 يبزرگتر مساو

 یربه صورت ز يآمار يهافرض یتهآزمون نرمال يها نرمال خواهد بود. براداده یعتوز یگرنخواهد داشت. به عبارت د

 :شودیم یمتنظ

H0 نرمال است یرهااز متغ یکمربوط به هر  يهاداده یع: توز 

H1 یستنرمال ن یرهااز متغ یکمربوط به هر  يهاداده یع: توز  

  

  

 یرنوف را برای ھمھ متغیرھا اسم-کولموگروفنتایج آزمون  ٧-۴جدول 
رخطاامقد سطح معنی داری متغیر فرضیھ تایید  گیری نتیجھ   
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رکا طیمح طیبعد شرا  082/0  05/0  H0 نرمال است 

ستیز طیبعد مح  480/0  05/0  H0 نرمال است 

اررفتار کسب و ک بعد  775/0  05/0  H0 نرمال است 

بعد جامعه و اجتماع 
یمحل  

836/0  05/0  H0 نرمال است 

سازمان يبعد راهبر  203/0  05/0  H0 نرمال است 

272/0 کارایی  05/0  H0 نرمال است 

  ههمه متغیرها نرمال هستند. 

  آزمون فرضیات پژوهش  -4-5 
  فرضیه فرعی اول -4-5-1

رابطه مثبتی وجود  تهران يدر سازمان ورزش شهردار کاراییمسئولیت پذیري اجتماعی و  محیط کاربین بعد شرایط 
   .دارد

  کنیم: هاي آماري زیر را تعریف میبناراین فرض 

H0: داردنوجود  ارتباطکارایی   و اجتماعی پذیري مسئولیت کار محیط شرایط بعد ینب  

H1: وجود داردارتباط کارایی  و اجتماعی پذیري مسئولیت کار محیط شرایط بعد ینب  

نشان  8-4شود که نتایج آن در جدول براي بررسی این فرضیات، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده می

  داده شده است.

 مسئولیت کار محیط شرایط بعدھمبستگی پیرسون برای : آزمون ٨-۴جدول 
 کارایی  و اجتماعي پذیري

  کار محیط شرایط بعد 

 کارایی
084/0 همبستگی پیرسون  

Sig 000/0  
 80 تعداد
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  و اجتمــاعی پــذیري مســئولیت کــار محــیط شرایط بعدمیان    01/0دهد که در سطح معناداري نتایج جدول نشان می

درصد است که بر طبق جدول تفاسیر این رابطــه  84و معنی داري وجود دارد و مقدار این رابطه  رابطه مثبتکارایی 

در بررسی رابطه دو بسیار زیاد است. جهت بررسی میزان تاثیر این رابطه در ادامه مورد برازش قرار گرفته شده است. 

 X مستقیم متغیــر یک اثراثر مستقیم بیانگر . ودمتغیر باید تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها بر روي هم محاسبه ش

از طریــق یــک متغیــر پــیش  Y ییرمتغ يبرو X اثر غیر مستقیم: یک اثر غیرمستقیم متغیر . )�1است ( Yبروي متغییر 

 Yهم به نوبه خود بر روي   Zاست و  Zعلت  X وقتى غیر مستقیم است که  Yو X . رابطه بیناست بینی کنندة دیگر

  اثر دارد.

  اثر کل: اثر مستقیم + اثر غیر مستقیم

× β2( اثر غیر مستقیم: حاصلضرب ضرائب هر مسیر  β3.(  

  قواعد معنی داري برازش همبستگی برابرند با: 

  محاسبه شود همبستگی مشاهده شده معنادار نیست. 3/0 اگر اثر کل کمتر از §
    همبستگی مطلوب است. باشد 6/0تا  3/0 کل بیناگر اثر  §
 همبستگی بسیار مطلوب است. باشد 6/0 باالياگر اثر کل  §

در جدول زیر نشان  کارایی  و اجتماعی پذیري مسئولیت کار محیط شرایط بعدنتایج شاخص کفایت مدل رابطه 

  داده شده است.
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 پذیري مسئولیت کار محیط شرایط بعدمدل رابطھ  یتشاخص کفا: ٩-۴جدول 
 کارایی  و اجتماعي

همبستگیضریب  یل ضریب تعیین تعد ضریب تعیین 
 شده

نواتسو -شاخص دوربین انحراف معیار خطا  

٠٨٤/٠  ٧٠٦/٠  ٢٧٠/٠  ٧٤٥٦٣/٠  ٨١١/١  

 840/0 کارایی  و اجتماعی پذیري مسئولیت کار محیط شرایط بعددهد که ضریب همبستگی این جدول نشان می

 محیط شرایط بعدسازمان، به  کاراییدرصد از  70دهد به دست آمده است که نشان می 706/0است و ضریب تعیین 

شود استفاده می شده یلتعد یینتع یبضرشود. چون این مقدار درجه آزادي را در بر نمیگیرد، لذا از مربوط می کار

دهد. ضــریب تعیــین نشــان یمضریب تعیین قدرت توضیح دهندگی مدل را نشان  درصد است. 70که آن نیز برابر با 

تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل توضیح داده مــی شــود. تغییــرات کــل متغیــر  که چند درصد ازدهد می

از آنجا که مقدار  تغییرات توضیح داده شده توسط رگرسیون بعالوه تغییرات توضیح داده نشده. وابسته برابر است با

1.5به دست آمده است که حدفاصل میــان  811/1ضریب دوربین واتسون  > 1.725 < اســت، بنــابراین  اســتقالل  2.5

باشــد نشــان دهنــده  یــکباشــد. اگــر بــه صــفر نزد یــکنزد 2بــه  یدآماره با ینمقدار اگیریم. ها را نتیجه میباقیمانده

تــا  5/1 ینآماره ب ین. در مجموع اگر اباشدیم یمنف یباشد نشان دهنده همبستگ یکنزد 4مثبت و اگر به  یهمبستگ

  دهیم.را انجام می  Fتیجه به دست آمده است. در این مرحله جهت معنادار بودن واریانس، آزمون بهترین نباشد  5/2

  یانسجھت معنادار بودن وار F آزمون :١٠ -٤جدول 
Sig.  آمارهF  مجموع میانگین

 مربعات
 مدل مجموع مربعات درجه آزادي

000/0  254/187  271/26  1 271/26  رگرسیون 
 140/0  77 943/10 ماندهباقی   

79 214/37  کل 
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Sig=0.000 درصد معنی دار است. همچنــین نمــودار هیســتوگرام رســم  99دهد که رگرسیون در سطح نشان می

ها را تائید کرده است. بنــابراین مــدل رگرســیون خطــی بــرآورد شده در مورد مدل رگرسیون فرض نرمال بودن داده

 شده قال قبول  است.

  

 
ھامانده(الف): نرمال بودن باقی ١ -٤نمودار   

 
 

ھاماندهی(ب): نرمال بودن باق ١ -٤نمودار   
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 نشان داده شده است.  11-4در جدول و کارایی   کار محیط شرایط بعدبودن ضرایب رگرسیونی   معنادار

 و  کار محیط شرایط بعد  یونیرگرس یب: معنادار بودن ضرا١١-٤جدول 
 کارایی

Sig. t  دهاستاندارد شضرایب  مدل ضرایب غیر استاندار 
β خطاي استاندازد B 

٤٩٩/٠  ٦٤٠/٠ -   ٢٠٩/٠  ٣٠١/٠ -  ١ مقدار ثابت 

٠٠٠/٠  ٨٤٦/١٣  ٠٨٤/٠  ٠٧٢/٠  ٥٩٨/٠  شرایط بعد 
کار محیط    

 
 توان معادله رگرسیونی رابه شرح زیر نوشت:با استفاده از این جدول می

  ) 985/0(  کار محیط شرایط بعد) +   -064/0= ضریب ثابت (کارایی 
ارتقا  کاراییواحد انحراف معیار  981/0، بعد محیطیشود که به ازاي ارتقاي یک واحد بدین ترتیب مشخص می

 پیدا خواهد کرد، در نتیجه ارتباط مثبت دارند.
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  دوم فرعی فرضیه - 4-5-2
رابطه مثبتی وجود  تهران يدر سازمان ورزش شهردار کاراییمسئولیت پذیري اجتماعی و  بین بعد محیط زیست

   .دارد

  شود: هاي آماري زیر تعریف می. بنابر این ، فرض

H0:p=0 ارتباط وجود نداردکارایی  و اجتماعی پذیري مسئولیت زیست محیط بعد ینب  

H1:p≠0 ارتباط وجود داردکارایی  و اجتماعی پذیري مسئولیت زیست محیط بعد ینب  

گیریم و در -این فرضیات آماري، اگر سطح معنی داري بزرگتر از مقدار خطا باشد، فرضیه صفر را نتیجه میبا توجه 

 يدار یچون سطح معن دهد.نتایج را نشان می 12-4شود. جدول صورتی که کوچکتر باشد، فرض یک نتیجه می

 بعد یان،م يدار یرابطه معن ینبنابر .شودیم رد H1و فرض  شودیم تائید H0فرض  یناست، بنابرا 05/0از  بزرگتر

  .داردنوجود  کارایی و اجتماعی پذیري مسئولیت زیست محیط

 
 پذیري مسئولیت زیست محیط بعد یبرا یرسونپ ی: آزمون ھمبستگ١٢-٤جدول 

کارایی و اجتماعي  

 

ولی چــون ســطع معنــی داري است  598/0 کارایی و اجتماعی پذیري مسئولیت زیست محیط بعد یانم یهمبستگ

  است در نتیجه میان این دو رابطه معنی داري وجود ندارد. 05/0باالتر از 

 سوم فرعی فرضیه   - 4-5-3

رابطه مثبتی  تهران يدر سازمان ورزش شهردار کاراییمسئولیت پذیري اجتماعی و   بین بعد رفتار کسب و کار
   .وجود دارد

  مسئولیت زیست محیط بعد 

 کارایی
598/0 همبستگی پیرسون  

Sig. 210/0  
 70 تعداد
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  شود: هاي آماري زیر تعریف میبنابر این فرض، فرض   

H0:p=0 ارتباط وجود ندارد کارایی و اجتماعی پذیري مسئولیت  کار و کسب رفتار ینب  

H1:p≠0 ارتباط وجود دارد کارایی و اجتماعی پذیري مسئولیت  کار و کسب رفتار ینب  

گیریم و در -آماري، اگر سطح معنی داري بزرگتر از مقدار خطا باشد، فرضیه صفر را نتیجه میبا توجه این فرضیات 

 يدار یچون سطح معندهد. نتایج را نشان می 13-4شود. جدول صورتی که کوچکتر باشد، فرض یک نتیجه می

 یان،م يدار یرابطه معن ین. بنابرشودیم یدتائ H1و فرض  شودیرد م H0فرض  یناست، بنابرا 05/0کوچکتر از 

 نشان داده شده است. یررابطه در ز ینوجود دارد. برازش ا کارایی و اجتماعی پذیري مسئولیت  کار و کسب رفتار

 

 

 
 پذیري مسئولیت  کار و کسب رفتار یبرا یرسونپ ی: آزمون ھمبستگ١٣-٤جدول 

کارایی و اجتماعي  

 

 پذیري مسئولیت  کار و کسب رفتارمدل رابطھ  یتشاخص کفا: ١۴-۴جدول 
 کارایی و اجتماعي

یل ضریب تعیین تعد ضریب تعیین ضریب همبستگی
 شده

نواتسو -شاخص دوربین انحراف معیار خطا  

٤٩٨/٠  ٢٤٨/٠  ٢٣٨/٠  ٦١١٩٩/٠  ٥٤٤/١  

بــه  248/0 یــینتع یباست و ضــر 498/0 کارایی و اجتماعی پذیري مسئولیت  کار و کسب رفتار یانم یهمبستگ

  کار و کسب رفتار 

 کارایی
489/0 همبستگی پیرسون  

Sig. 000/0  
 70 تعداد
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مقــدار  یــن. چــون اشــودیمربــوط مــ  کــار و کسب رفتار، به کاراییدرصد از  24 دهدیدست آمده است که نشان م

. درصد اســت 23برابر با  یزکه آن ن شودیشده استفاده م یلتعد یینتع یبلذا از ضر گیرد،یرا در بر نم يدرجه آزاد

نزدیــک اســت، بنــابراین اســتقالل  1,5بــه به دست آمده است کــه  321/1واتسون -یندورب یباز آنجا که مقدار ضر

مقدار آماره آزمون اگر کمتــر گیریم. در مورد آزمون دوربین واتسون ها را زبا مقدار اندکی اختالف نتیجه میمتغیر

ولــی مقــادیر  باشــد. یمــ یمانــدهباق ینب یمنف یامثبت  یخود همبستگ وجود يباشد زنگ هشدار برا 3از  یشترب یا 1از 

  شوند.استاندارد حساب می 3و کمتر از  1باالي 

  

  

 

  یانس،جھت معنادار بودن وار F : آزمون١٥-٤جدول 
Sig.  آمارهF  ع مجمومیانگین

 مربعات
 مدل مجموع مربعات درجه آزادي

000/0  477/24  189/14  1 889/8  رگرسیون 
 314/0  87  325/23 ماندهباقی   

97  214/37  کل 
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ھاماندهی(الف): نرمال بودن باق ٢ -٤نمودار   

ھاماندهی(الف): نرمال بودن باق ٢ -٤نمودار   

 

Sig=0.000 درصد معنی دار است. همچنین نمودار هیستوگرام رســم شــده  99دهد که رگرسیون در سطح نشان می
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ها را تائید کرده است. بنابراین مدل رگرسیون خطی برآورد شده قال نرمال بودن دادهدر مورد مدل رگرسیون فرض 

در  کــارایی و اجتمــاعی پذیري مسئولیت  کار و کسب رفتار  یونیرگرس یبمعنادار بودن ضراقبول  است. همچنین 

  نوشت: یررابه شرح ز یونیمعادله رگرس توانیجدول م ینبا استفاده از ا .نشان داده شده است 16-4جدول 

    کار و کسب رفتار) 335/0+  ( 788/2=  کارایی

 کــارایی یارواحد انحراف مع 335/0، رفتار کسب و کارواحد  یک يارتقا يکه به ازا شودیمشخص م یبترت ینبد

اســت  Sig.= 000.0مستقل برابر با  ییرمتغ يبرا tارتباط مثبت دارند. همچون آزمون  یجهخواهد کرد، در نت یداارتقا پ

  موثر است. کاراییدر  رفتار کسب و کار یجهکه در نت

 
 مسئولیت  کار و کسب رفتار  یونیرگرس یب: معنادار بودن ضرا١٦-٤جدول 

 کارایی و اجتماعي پذیري
Sig. t دهضرایب استاندارد ش  مدل ضرایب غیر استاندار 

β خطاي استاندازد B 

٠٠٠/٠  ٣٨٥/٤١   ٠٦٧/٠  ٧٨٨/٢  ١ مقدار ثابت 

٠٠٠/٠  ٩٤٧/٤  ٤٨٩/٠  ٦٨٠/٠  ٣٣٥/٠  رفتار کسب و 
 کار

 فرضیه فرعی چهارم  -4-6-3

رابطــه مثبتــی  تهران يدر سازمان ورزش شهردار کاراییمسئولیت پذیري اجتماعی و  بین بعد جامعه و اجتماع محلی

  شود: هاي آماري زیر تعریف می. بنابر این فرض، فرضوجود دارد

H0:p=0 ارتباط وجود ندارد کارایی و اجتماعی پذیري مسئولیت محلی اجتماع و جامعه بعد ینب  

H1:p≠0 ارتباط وجود دارد کارایی و اجتماعی پذیري مسئولیت محلی اجتماع و جامعه بعد  ینب  

و در گیریم -با توجه این فرضیات آماري، اگر سطح معنی داري بزرگتر از مقدار خطا باشد، فرضیه صفر را نتیجه می

 يدار یچون سطح معندهد. نتایج را نشان می 17-4شود. جدول صورتی که کوچکتر باشد، فرض یک نتیجه می
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 بعد یان،م يدار یرابطه معن ین. بنابرشودیم رد H1و فرض  شودیم تائید H0فرض  یناست، بنابرا 05/0از  بزرگتر

  دارد.نوجود  کارایی و اجتماعی پذیري مسئولیت محلی اجتماع و جامعه

 محلي اجتماع و جامعھ بعد یبرا یرسونپ ی: آزمون ھمبستگ١٧-٤جدول 
کارایی و اجتماعي پذیري مسئولیت  

 فرضیه فرعی پنجم  - 4-6-4

رابطه مثبتی وجود  تهران يدر سازمان ورزش شهردار کارایی بین بعد راهبري شرکت مسئولیت پذیري اجتماعی و 
  دارد.

  شود: هاي آماري زیر تعریف می. بنابر این فرض، فرض

H0:p=0 ارتباط وجود ندارد  کارایی و اجتماعی پذیري مسئولیت سازمان راهبري ینب  

H1:p≠0 داردارتباط وجود   کارایی و اجتماعی پذیري مسئولیت سازمان راهبري ینب  

گیریم و در -با توجه این فرضیات آماري، اگر سطح معنی داري بزرگتر از مقدار خطا باشد، فرضیه صفر را نتیجه می

  دهد.نتایج را نشان می 18-4شود. جدول صورتی که کوچکتر باشد، فرض یک نتیجه می

کارایی و سازمان راھبري بین یبرا یرسونپ ی: آزمون ھمبستگ١٨-٤جدول   

شــود. بنــابرین تائیــد مــی H1شود و فــرض رد می H0است، بنابراین فرض  05/0چون سطح معنی داري کوچکتر از 

  محلي اجتماع و جامعھ بعد 

796/0 همبستگی پیرسون کارایی  
Sig. 790/0  
 70 تعداد

  سازمان راھبري 

703/0 همبستگی پیرسون   کارایی  
Sig. 000/0  
 70 تعداد
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 وجود دارد. برازش این رابطه در زیر نشان داده شده است. کارایی و سازمان راهبريرابطه معنی داري میان، 

 کارایی و سازمان راھبريمدل  یتشاخص کفا: ١٩-۴جدول 
یل ضریب تعیین تعد ضریب تعیین ضریب همبستگی

 شده
نواتسو -شاخص دوربین انحراف معیار خطا  

٧٣٠/٠  ٥٣٣/٠  ٥٢٧/٠  ٤٢٧٢٨/٠  ٨٤٢/١  

-یبه دست آمده است که نشان مــ 533/0 یینتع یباست و ضر 730/0 کارایی و سازمان راهبري یانم یهمبستگ

-یرا در بــر نمــ يمقــدار درجــه آزاد ین. چون اشودیمربوط م سازمان راهبريسازمان، به  کاراییدرصد از  54 دهد

 یب. از آنجا که مقــدار ضــردرصد است 53برابر با  یزکه آن ن شودیشده استفاده م یلتعد یینتع یبلذا از ضر گیرد،

ها را بزرگتر است. بنابراین استقالل متغیر  1,5نزدیک است و از 2به به دست آمده است که  842/1واتسون -یندورب

  گیریم.نتیجه می

 یانسجھت معنادار بودن وار F : آزمون٢٠-٤جدول 
Sig.  آمارهF  ع مجمومیانگین

 مربعات
 مدل مجموع مربعات درجه آزادي

000/0  846/88  817/19  1 817/19  رگرسیون 
 223/0  87  397/17 ماندهباقی   

97  214/37  کل 
 

Sig=0.000 درصد معنی دار است. همچنین نمودار هیستوگرام رســم شــده  99دهد که رگرسیون در سطح نشان می

ها را تائید کرده است. بنابراین مدل رگرسیون خطی برآورد شده قال در مورد مدل رگرسیون فرض نرمال بودن داده

نشــان  21-4در جــدول  کارایی و سازمان راهبري بکارگیري  یونیرگرس یبمعنادار بودن ضراقبول  است. همچنین 

  نوشت: یررابه شرح ز یونیمعادله رگرس توانیجدول م ینبا استفاده از ا .داده شده است

ھاماندهی(الف): نرمال بودن باق ١٥ -٤نمودار   
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ھاماندهی(الف): نرمال بودن باق ١٥ -٤نمودار    

 

  راهبري سازمان) 715/0+  ( 629/0=  کارایی

 کــارایی یــارواحــد انحــراف مع 715/0،  سازمان راهبريواحد  یک يارتقا يکه به ازا شودیمشخص م یبترت ینبد

اســت  Sig.= 000.0مستقل برابر با  ییرمتغ يبرا tارتباط مثبت دارند. همچون آزمون  یجهخواهد کرد، در نت یداارتقا پ

  موثر است. کاراییدر  راهبري سازمان یجهکه در نت

 و راھبری سازمان کارایی  یونیرگرس یب: معنادار بودن ضرا٢١-٤جدول 
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Sig. t دهضرایب استاندارد ش  مدل ضرایب غیر استاندار 
β خطاي استاندازد B 

009/0  674/2   235/0  629/0  ١ مقدار ثابت 

000/0  426/9  730/0  076/0  715/0  راهبري 

 35طریق محاسبه هم خطیبررسی صحت رگرسیون از  4-6-6
دهد یک متغیر مستقل، تابعی خطی از سایر متغیرهاي مستقل دیگر در معادله هم خطی وضعیتی است که نشان می

رگرسیون است. اگر هم خطی در یک معادلــه رگرســیون بــاال باشــد، بــدین معنــا اســت کــه بــین متغیرهــاي مســتقل 

ال بودن ضریب همبستگی،  مدل داراي اعتبار باالیی نباشد.  به همبستگی باالیی وجود دارد، و ممکن است با وجود با

باشــد. بــدین رسد، ولی داراي متغیرهــاي مســتقل معنــی داري نمــیعبارت دیگر با وجود آنکه مدل خوب به نظر می

در جدول زیر  یانسعامل تورم وارمنظور باید عدم وجود هم خطی را در مدل همبستگی تائید کرد. نتایج تولرانس و 

  نشان داده شده است.

 یجــادا یوندر استفاده از رگرس یشود و مشکالت یکمتر م یرهاهر چقدر تولرانس کمتر باشد، اطالعات مربوط به متغ

 یــانسشــود کــه وار-یباعــث مــ یابــد یشمعکوس تولرانس بوده و هــر چقــدر افــزا یزن یانس. عامل تورم وارشودیم

کــه  گــرددی.  از جدول باال معلوم مــسازدینامناسب م ینیب یشپ يرا برا یونرگرسو  یابد یشافزا یونرگرس یبضرا

کم در آنها وجــود  یلیخ یاو  یادز یلیخ یرمدل ما کامال استاندارد بوده و مقاد یانستولرانس و عامل تورم وار یزانم

  ندارد.

 آزمون ھم خطی در رگرسیون: ٢٢-۴جدول 
  نتایج هم خطی  مدل

Tolerance   عامل تورم واریانسVIF 

                                                           
35- Colinerity 
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 طیمح طیبعد شرا  1
 کار

791/0  256/1  

ستیز طیبعد مح  793/0  261/1  

 بعد رفتار کسب و
 کار

479/0  087/2  

 بعد جامعه و اجتماع
یمحل  

479/0  090/2  

سازمان يبعد راهبر    544/0  177/2  

 
  می توانید مشاهده کنید. 39-4مدل را در جدول  37و شاخص وضعیت 36مقادیر ویژه

 ھم خطی: آزمون ٢٣-٤جدول 
 

Model 
Dimension Eigenvalue Condition 

Index 
Variance Proportions 

Rah jam shar raftar zist 

1 1 4.838 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .081 7.712 .00 .18 .19 .09 .06 

3 .041 10.837 .00 .73 .66 .00 .00 

4 .025 13.973 .95 .06 .13 .15 .02 

5 .015 17.887 .04 .02 .01 .76 .92 

 
بینی ها زیاد است و تغییرات کوچک در مقادیر دهد که همبستگی داخلی پیشمقادیر ویژه نزدیک به صفر نشان می

هاي وضعیت با مقدار بــاالتر از شود. شاخصداده ها به تغییرات بزرگ در برآورد ضرایب معادله رگرسیون منجر می

بیانگر مشکالت جدي در استفاده  30باشد و مقادیر بالتر هاي  مستقل مینشان دهنده احتمال هم خطی میان متغیر 15

نزدیک به صفر در مــدل نــداریم، ثابــت  یژهو یرمقاد از رگرسیون در وضعیت موجود آن است. با توجه به اینکه هیچ

و  15کمتر از  یتوضع يهاشاخصوجود ندارد و از طرف دیگر  همه ها  یشبینیپ میان  یداخل یهمبستگشود که می

   دهد.باشند که بار دیگر اعتبار رگرسیون را به خوبی نشان میمی 30زیر 
                                                           
36- Eigenvalue  
37- Condition Index  
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  فرضیه اصلی تحقیق -4-5
 يبــرا .جــود داردتهــران رابطــه مثبتــی و يدر ســازمان ورزش شــهردار کاراییبین مسئولیت پذیري اجتماعی و 

از رگرسیون گام به گام استفاده می شود. تحلیــل رگرســیون  کارایی و اجتماعی پذیري مسئولیت بررسی رابطه میان

  در جدول زیر نشان داده شده است.

: متغیر ھاي ورودي و خروجي با استفاده از رگرسیون گام بھ ٢٤-٤جدول: 
 گام

ر مستقل وارد شدهیمتغ مدل یر خروجیمتغ   روش 

 يبعد راھبر ١
 سازمان

 ندارد

 
 گام بھ گام

 طیمح طیبعد شرا ٢
 کار

 ندارد

بعد رفتار کسب و  ٣
 کار

 ندارد

بعد جامعھ و  
ياجتماع محل  

 و جامعھ بعد
محلي اجتماع  

ستیز طیبعد مح  زیست محیط بعد   

٤ 
 محلــی و بعــد اجتمــاع و جامعه بعدهمانگونه که جدول نشان می دهد متغییر خروجی براي رگرسیون گام به گام 

بــوده انــد و نر وابسته ییدار با متغ یرابطه معن يداراندارد. به این معنی که این  متغیرهاي ورودي زیست است   محیط

 ن از معادله حذف شده اند.یبنابرا

 : امارھاي توصیفي متعیرھاي موجود در رگرسیون گام بھ گام٢٥-۴
نیانگیم تعداد اریانحراف مع  ر یمتغ   

٧٠ 2.7839 .68961 
 يبعد راھبر
 سازمان

٧٠ 
2.7999 .79503 

 طیمح طیبعد شرا
 کار
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٧٠ 
2.5882 .73023 

بعد رفتار کسب و 
 کار

 
بعــد شاخص هاي کفایت مدل  رگرسیون گام به گام محاسبه شده است. در مرحلــه اول متغیــر   26-4در جدول 

اســت. در ایــن مرحلــه  978/0برابر اســت بــا  کاراییشود که میزان همبستگی آن با به مدل وارد می  سازمان يراهبر

برابر است با   شده لیچندگانه تعد یهمبستگ بیمجذور ضر 956/0برابر است با  چندگانه یهمبستگ بیمجذور ضر

و  993/0بــه  چندگانــه یب همبســتگیضــر،  کــار محــیط شرایط بعد . در گام بعدي با وارد شدن دومین متغیر،955/0

افــزایش  986/0بــه  ل شــدهیچندگانه تعــد یهمبستگ بیمجذور ضرو  0 /987به  چندگانه یب همبستگیمجذور ضر

 کــار محــیط شــرایط بعــدو   سازمان راهبري بعدبه وسیله دو متغییر   کاراییدرضد از  98یافته است. به عبارت دیگر 

بــوده  کــار محــیط شــرایط بعــدو افزوده مربوط بــه  يانحصاردرصد بصورت  031/0ن مقدار، یکه از اشود تعیین می

 بیو مجــذور ضــر یــکچندگانه بــه  یهمبستگ بیضر ،کار  و کسب رفتار بعدبا وارد شدن متغییر سوم یعنی  است.

. بــه اســت افتــهی شیافــزا یکبه  نیز شده لیچندگانه تعد یهمبستگ بیو مجذور ضر یکبه  نیز چندگانه یهمبستگ

به دست  960/1واتسون -نیدورب بیاز آنجا که مقدار ضرشود تبیین می کاراییدرصد از تغییرات  100عبارت دیگر 

  .میریگیم جهیرا نت هاماندهاستقالل  نیبزرگتر است. بنابرا  1,5است و از  کینزد2آمده است که به 

 شاخص ھاي کفایت مدل رگرسیوني گام بھ گام: ٢۶-۴
 

Durbin-
Watson 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Adjusted R 
Square R Square R Model 

1.960 
.18142 .955 .956 .978a 1 

.10032 .986 .987 .993b 2 

.00000 1.000 1.000 1.000c 3 

  آنالیز واریانس براي مدل هاي باال در جدول زیرآورده شده است .
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  براي معناداري رگرسیون Fآزمون : ٢٧-۴
Sig F مدل 

 سازمان يبعد راھبر 134.468 0.000
 کار طیمح طیبعد شرا 83.491 0.000
 بعد رفتار کسب و کار 60.610 0.000

 بعــد(نشان می دهد که سه بعــد  Fآزمون دهد.یهر سه مرحله نشان م يون را برایرگرس يدار ی: معن28-4جدول 

معنی دار بوده اند به این معنی که همبستگی داخلی  )کار و کسب رفتار کار، بعد محیط شرایط سازمان،  بعد راهبري

  میان این متغییرها وجود نداشته است و رگرسیون گام به گام صحیح است.

 بر اساس ضرایب بتاي این جدول، معادله رگرسیون را میتوان به صورت زیر نوشت:  

y= 0.111+ 0. 348 )سازمان راھبري بعد( )کار محیط شرایط بعد(  0.391 +   بعد( 0.261  + 
)کار و کسب رفتار  

 معناداري ضرایب رگرسیون : ٢٨-٤
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .347 .098  3.537 .001 

Rahbari .920 .026 .978 35.485 .000 

2 

(Constant) .037 .061  21.612 .543 

Rahbari .598 .031 .636 19.042 .000 

Sharayet .398 .035 .384 11.519 .000 

3 

(Constant) 1.111 .000  .000 1.000 

Rahbari .348 .000 .370 14.924 .000 

Sharayet .391 .000 .378 45.998 .000 

Raftar .261 .000 .295 31.554 .000 
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 : نرمال بودن باقي مانده ھا (الف)۴-٤

 
 

 (ب) مانده ھا ي: نرمال بودن باق٢-۴
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فصل پنجم: بحث و 
 نتیجه گیري
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  مقدمه-1- -5
 بــر بعــدي قســمت در. شوندمی بیان تحقیق هاي-یافته سپس شوند،می مرور تحقیق هاي-فرضیه ابتدا فصل این در

  .شد خواهد ارائه پیشنهاداتی انتها در و پردازیممی گیري-نتیجه و بحث به تحقیق، هايیافته طبق

  تحقیق کلی خطوط بر مروري  -5-2
 هــايفرضیه منظور بدین. کارایی و اجتماعی پذیري مسئولیت بین رابطه بررسی از بود عبارت پژوهش این هدف

  :اصلی فرضیه یک داراي پژوهش این که است ذکر به الزم. شدند بیان زیر ترتیب به پژوهش این

تهــران رابطــه  يدر ســازمان ورزش شــهردار بهره وريبین مسئولیت پذیري اجتماعی و : فرضیھ اصلی
   .مثبتی وجود دارد

  :فرضیه فرعی زیر است 5این فرضیه شامل 
رابطه  تهران يدر سازمان ورزش شهردار يمسئولیت پذیري اجتماعی و بهره ور بین بعد شرایط محیط کار -1

   .مثبتی وجود دارد
رابطه  تهران يدر سازمان ورزش شهردار يمسئولیت پذیري اجتماعی و بهره ور بین بعد محیط زیست -2

   .مثبتی وجود دارد
رابطه  تهران يدر سازمان ورزش شهردار يمسئولیت پذیري اجتماعی و بهره ور  بین بعد رفتار کسب و کار -3

   .مثبتی وجود دارد
 تهران يدر سازمان ورزش شهردار يمسئولیت پذیري اجتماعی و بهره ور جتماع محلیبین بعد جامعه و ا -4

  .رابطه مثبتی وجود دارد
رابطه  تهران يبین بعد راهبري شرکت مسئولیت پذیري اجتماعی و عملکرد مالی در سازمان ورزش شهردار -5

  مثبتی وجود دارد.
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  تحقیق مهم هايیافته -5-3
  هافرضیه به مربوط هايیافته -5-1- 3

از آنجــا  دیگــر، عبارت رابطه معنی داري وجود دارد. به سازمان، کارایی و اجتماعی پذیري مسئولیت بین -1

بعد مختلف مسئولیت پذیري اجتماعی، سه بعد آن در رگرسیون گام به گام معنــی دار شــده  5که از میان 

 اجتمــاعی پــذیري مسئولیت میزان اند، می توان با ندیده گرفتن دو بعد کم ارزش تر دیگر گفت که ارتقا

باعث ایجاد شرایطی می شود که در آن مسئولیت پذیري اجتماعی  برعکس، یا و کارایی بهبود با ، سازمان

  به مقدار زیادي کاهش یا افزایش می یابد.

 بهبــود دیگر، عبارت به. دارد وجود يدار یمعن رابطه سازمان، کارایی و CSR کار محیط شرایط بعد بین -2

 با یک دیگر رابطه متقابل دارند. برعکس، یا و آن کارایی بهبود و سازمان کار محیط شرایط

 تــاثیرات کــاهش دیگــر، عبــارت بــه. نــدارد وجــود رابطــه سازمان، کارایی و CSR زیست محیط بعد بین -3

  .ندارد ايرابطه عکس، بر یا و آن کارایی بهبود با سازمان محیطی زیست مخرب

 بهبــود دیگــر، عبارت به. دارد معنی داري وجود رابطه ،سازمان کارایی و CSR وکار کسب رفتار بعد بین -4

  .مثبت  و معنی داري دارد رابطه اي برعکس، یا و آن کارایی بهبود با سازمان کار و کسب رفتار

 اتخــاذ دیگــر، عبــارت بــه. نــدارد وجــود رابطــه ســازمان، کــارایی و CSR محلی اجتماع و جامعه بعد بین -5

-رابطه برعکس، یا و کارایی ارتقا با محلی اجتماع و جامعه وضع بهبود جهت هاییمشیخط و ها-سیاست

  .ندارد اي

 اصــل رعایــت دیگــر، عبــارت بــه. دارد وجــود رابطــه ،ســازمان کــارایی و CSR شرکت راهبري بعد بین  -6
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 مثبــت و معنــی دار بــا  ايرابطه عکس، بر   یا و مالی عملکرد بهبود و نفعانذي قبال در صداقت و شفافیت

  .دارند یکدیگر

  گیرينتیجه و بحث-5-4
 بررســی و بحــث مــورد تحقیق اصلی سؤال به پاسخ قالب در هاداده تحلیل و تجریه از حاصل نتایج بخش این در

  .گیردمی قرار

  دارد؟ وجود مثبت رابطه ها،شرکت مالی عملکرد و اجتماعی پذیري مسئولیت بین آیا

 مثبــت رابطه ها،شرکت کارایی و اجتماعی پذیري مسئولیت متغیر دو بین که دهدمی نشان پژوهش این هايیافته

  :از عبارتند که اندرسیده پژوهش این یافته با مشابه نتیجه به زیر هايپژوهش شد، ذکر قبال که طورهمان. دارد وجود

  (Johnson and Greening, 1999) گرینینگ و جانسون •

  (Cochran and Wood, 1984) وود و کوکران •

  (Patten, 1991) پاتن •

  (Aupperle et al, 1985) دیگران و آپرل •

ن •   (Chen and Metcalf, 1980) متکالف و چِ

  (Freedman and Jaggi, 1982) جاگی و فریدمن •

  (Ingram and Frazier, 1980) فرازیر و اینگرم •

  (O`Neill et al, 1989) دیگران و اونیل •

  (Rockness et al, 1986) دیگران و نِسراك •

  :از عبارتند که دارد سازگاري حاضر پژوهش یافته با زیر مطالعات نتایج مشابهی مطالعات بین در همچنین
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  (Vance, 1975) وَنس •

  (Newgren et al, 1985) دیگران و نیوگرن •

  (B.Brown , 1997) براون •

  (Hamilton et al, 1993) دیگران و همیلتون •

  (Alexander and Buchholz, 1978) هولز بوش و الکساندر •

  (Guerard et al, 1997) دیگران و جرارد •

ن •   (Chen and Metcalf, 1980) متکالف و چِ

  (Balcconiere and Northcut, 1997) کات نورث و بالکونیر •

  (Balcconiere and Patten, 1994) پاتن و بالکونیر •

ین •   (Shane and Spicer, 1983) اسپایسر و شِ

ستیونز •   (Stevens, 1984) اِ

  (Posnikoff, 1997) پوسنیکف •

  (Belkaoui, 1976) بلکایو •

  (Freedman and Jaggi, 1982) جاگی و فریدمن •

  (Patten, 1990) پاتن •

  (Pava and Krausz, 1995) کراوس و پاوا •

  نتیجه این تحقیقات با تحقیقات  دیگري نیز مخالفت دارد: 

 مســئولیت متغیــر دو بــین رابطــه کــه مشــابه مطالعــه 68 بــین از شد، ذکر قبلی فصول در که طورهمان کلی طور به
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 گــزارش را رابطــه عــدم یــا و منفــی رابطــه وجــود مطالعه 26 اند،داده قرار بررسی مورد را کارایی و اجتماعی پذیري

  .دارد سازگارین پژوهش این نتایج با که اندنموده

 نیســت معنــی این به در تحقیقات قبلی ، کارایی و اجتماعی پذیري مسئولیت متغیر دو بین مثبت رابطه وجود عدم

 معیارهــاي کــارگیري بــه دلیــل به پژوهش هاي قبلی یافته این شاید بگیرند، نادیده را CSR اصول باید هاسازمان که

 جاي به آن، ابعاد و هاسازمان اجتماعی پذیري مسئولیت میزان گیري اندازه براي بود بهتر شاید یا و بوده مدت کوتاه

 رابینز که طورهمان حال هر به. شدمی گرفته نظر در سازمانی ذینفعان نظرات ارشد، مدیران هايپاسخ گرفتن نظر در

 یــک کــارایی اجتمــاعی، پذیري مسئولیت می دهد نشان که دارد شواهدي وجود کلی طور به کنند،می بیان کالتر و

  .کندمی مختل را سازمان

ســازمان  بــین در کــارایی و اجتمــاعی پذیري مسئولیت بین رابطه عدم وجود یا و منفی رابطه وجود این، بر عالوه

 اهمیــت و مســاله بیــان قســمت در کــه طــورهمــان   زیــرا. رســدنمی نظر به واقعی غیر و عجیب اينتیجه ایرانی، هاي 

 هــاي-ســازمان و اســت غریب و آشنانا بسیار ایرانی هايسازمان ارشد مدیران بین در CSR مفهوم شد، ذکر موضوع

 بکــارگیري بــه شــان،مشــتریان بــین در مثبــت ذهنیت ایجاد به نیاز احساس عدم و دولتی مالکیت علت به اکثرا ایرانی

  .دهندنمی نشان چندانی تمایل CSR اصول

 بــه. متوســطی قــرار دارد وضــعیت در CSR زیســت محــیط بعد لحاظ از پژوهش، این آماري نمونه عضو سازمان

 جدي توجه زیست در اغلب اوقات ، محیط روي بر شانعملیات مخرب تاثیرات کاهش به نسبت سازمان این عبارتی

 اجــراي و تعریــف امــر، این دالیل از یکی شاید. دهد ولی تا رسیدن به سطح ایده آل در این امر فاصله داردمی نشان

  .است افتاده جا خوبی به ایرانی ارشد مدیران و هاسازمان بین در امروزه که باشد ISO 14000 استاندارد

. دارد قرار مناسبی نسبتا وضعیت در CSR کار و کسب رفتار بعد لحاظ ازپژوهش  نیا يآمار نمونه عضو سازمان
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 نظرات، گرفتن نظر در و بررسی کلی طور به و مشتریان، رضایت جلب چون مواردي به سازمان این دیگر عبارت به

  .دهندمی نشان خوبی توجه اولیه مواد کنندگانتامین و مشتریان پیشنهادات و شکایات اعتراضات،

  پیشنهادات -5-4
  هامسئولیت سایر انجام در مالی عملکرد محوري نقش: اول پیشنهاد  -5-4-1

 هــايپــروژه در تواننــدمــی هســتند، قــوي مــالی عملکــرد داراي کــه هاییسازمان ،»کمیاب منابع« تئوري اساس بر

 از عبارتســت مــدت، بلنــد استراتژیک هايپروژه این انواع از یکی که. نمایند گذاري-سرمایه مدت بلند استراتژیک

 بــه را خــود مــالی منــابع اغلــب هســتند، مــالی مشــکالت داراي که ییهاسازمان برعکس،. اجتماعی پذیريمسئولیت

  .دهندمی اختصاص ترمدتکوتاه هاي-پروژه

 مــالی عملکرد افزایش مسئولیت از کمتر خود هايمسئولیت دیگر ما به سازمان که دهدمی نشان مطالعه این نتایج

 ســایر انجــام در محــوري و اصــلی نقــش تواند-می مالی عملکرد ،»کمیاب منابع تئوري« طبق بر. دهندمی نشان توجه

 توجــه خــود مــالی عملکــرد و ســودآوري مســئولیت بــه باید هاسازمان و باشد داشته سازمان هايمسئولیت و وظایف

  .دهند نشان بیشتري

  رسانی-اطالع طریق از مالی عملکرد به اجتماعی عملکرد شدن منجر براي دوم: تالش پیشنهاد -5-4-2
 گونــاگونی دالیل ، سازمان در مالی عملکرد و اجتماعی پذیري-مسئولیت اصول اتخاذ بین دارمعنی رابطه وجود

 مالی عملکرد به بهتر اجتماعی عملکرد تبدیل در  سازمان توانایی امر، این دالیل از یکی شاید. باشد داشته تواند-می

  ذهنیت و نمایند آگاهتر خود، اجتماعی عملکرد به نسبت را خود نفعانذي کلی طور به بتوانند سازمان اگر. است بهتر

   .شد خواهد بهتر مالی عملکرد نتیجه در و هاهزینه کاهش باعث قطعا مثبت ذهنیت این. کنند تقویت را آنان مثبت

  اجتماعی پذیري مقوله مسئولیت به بلندمدت نگرش لزوم: سوم پیشنهاد - 4-3- 5
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 غیر و انتظار از دور اينتیجه مدت،کوتاه در مالی عملکرد و اجتماعی پذیري-مسئولیت متغیر دو بین رابطه وجود

 در متغیــر دو ایــن بــین رابطه وجود نتیجه به مشابه مطالعات از زیادي تعداد شد ذکر پیشتر که همانطور. نیست واقعی

 نقــش مــدت بلنــد زمــانی دوره در کــه است متغیري ذاتا اجتماعی، پذیريمسئولیت  متغیر. اندیافته دست مدتکوتاه

-مــی توصیه هاسازمان ارشد مدیران و مشتریان سهامداران، به استدالل، این به توجه با. دهد-می    بهتر نشان را خود

 اصول مدت،کوتاه در و عملکرد مالی یاجتماع يریپذ-تیمسئولدو متغییر    بین رابطه وجود عدم بهانه به که گردد

CSR زیــرا باشــند، داشــته صــبورانه و بلندمدت نگرشی اجتماعی پذیريمسئولیت مفهوم به نسبت و نگیرند نادیده را   

 غیبــت و جابجــایی کــاهش استخدام، هايهزینه کاهش طریق از بلندمدت در حتم طور به اجتماعی پذیريمسئولیت

  .گردید خواهد مالی عملکرد بهبود باعث...  و باالتر تجاري اعتبار واسطه به بیشتر سرمایه جذب توانایی کارکنان،

 كار محیط بعد بھ توجھ: چھارم پیشنھاد -۵-۴-۴

 ، دومین بیمارستان اجتماعی پذیري مسئولیت ابعاد پنجگانه میان در آمده، دست به هاي یافته براساس

 کاري، شرایط و بهبود مراکز اجتماعی مسئولیت میزان افزایش در راستاي لذا.  بود مربوط کار محیط بعد به توجه

  :گردد می توصیه سوي مدیران از زیر اقدامات انجام

 کارکنان رفاه و سالمت ارتقا ایمنی، و تأمین هاي مکانیزم اجراي و ریزي برنامه

 مختلف هاي رده در براي کارکنان تر کاربردي آموزشی هاي دوره برگزاري

 زي سا پیاده طریق از کارکنان و پیشنهادات نظرات از بیشتر مندي بهره راستاي در تالش

 پیشنهادات بررسی و پذیري نظام کامل اجراي یا مشارکتی و مدیریت چون مدیریتی نوین هاي سیستم

 منابع انسانی نگهداشت و استخدامی هاي نظام اصالح

 خانوادگی و کاري وسیع هاي برنامه بر خانواده مشتمل رفاه هاي برنامه بکارگیري سنجی امکان
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 نیمه کار مشارکتی، شغل پذیر، انعطاف ساعات کاري گان، سالخورد و کودکان از مراقبت مانند

  و مختلف اردوهاي وقت،

 توجھ بھ محیط زیست: پنجم پیشنھاد -۵-۴-۵
 نشــان کــه این مطالعــه نتایج و آن برابر در مسئولیت پذیرش و محیط زیست شرایط داشتن ملحوظ اهمیت به نظر

  :شود می پیشنهاد زیر هاي اجراي فعالیت ندارند، خود زیست محیط به کافی خود توجه خدمات ارائه در سازمان داد

 سیاســت و اجراي اقدامات از ناشی هاي ي جوي صرفه و زمینه سودآوري در تحلیلی هاي گزارش انتشار و تهیه

 زیست محیط حافظ هاي

 •نــو  خدمات وارائه جدید هاي بخش اندازي راه محیطی اثرات زیست درباره رسانی اطالع و بررسی مطالعه، •

 جهت جدید نظرات و ها یده ا بررسی و استقبال

 راهکارهاي اجراي و تدوین مجدانه پیگیري سبز  مدیریت سازي پیاده و اجرا راستاي در اهتمام •

 مصرف الگوي اصالح

  زباله تولید میزان کاهش جهت تالش در و پسماندهاي مدیریت به توجه •

  آینده هايپژوهش براي پیشنهادهایی-5-5
 در ســازمان هــرم در کــه ســازمانی نفعــانذي دیــدگاه از اجتماعی پذیري مسئولیت متغیر گیرياندازه .1

 ... و سهامداران مشتریان، کارکنان، مانند دارند، قرار پایینی سطح

  مختلف هاي سازمان اجتماعی پذیري مسئولیت میزان افزایش بر مؤثر عوامل .2

  مختلف هاي سازمان در اجتماعی پذیري مسئولیت اقدامات سازي پیاده موانع .3

  ها سازمان دیگر با ورزش بخش مختلف هاي سازمان اجتماعی پذیري مسئولیت میزان مقایسه .4

  دیگر صنایع در مالی عملکرد و اجتماعی پذیري مسئولیت بین رابطه بررسی .5
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  محدودیت هاي تحقیق -5-6
این تحقیق از لحاظ موضوعی به مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت هــا محــدود شــده اســت و از لحــاظ  جامعــه  

  محدود گردیده است اما محدودیت هایی که تحت کنترل محقق نیستند:  سازمان ورزش آماري به 

 بــه حــداقل ) محدودي و کم بسیار علمی : منابع استفاده و دسترس قابل علمی منابع فقدان یا و کمبود -1

 تحقیــق و مطالعــه مــورد موضــوع بــه مســتقیم طــور به که است موجود زمینه این در فارسی)  صورت

 همچون دیگري مشکالت خود که باشم می التین منابع از استفاده نیازمند دلیل همین به. باشد مربوط

 یــک و فارســی بــه التــین متــون درســت برگــردان دانشکده، در اینترنت از استفاده زمان محدودبودن

 .دارد همراه به را آنها  کردن دست

 شرایط روانی و انگیزشی پاسخ دهندگان به پرسشنامه -2
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 اســتفاده با سهام صاحبان حقوق هزینه بینی پیش. ) 1391(.. میمند ابراهیمی مهدي و حسین اعتمادي، -1

 ، 1391 بهــار ، 33 شــماره دهــم، ســال مالی، حسابداري تجربی مطالعات فصلنامه. اي خوشه از تحلیل

 118 ص - 97.ص 
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. بهــادار  اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهاي مالی گزارشگري در کاري محافظه با تعهد سازمانی

 )96 ص ص ، 1389 بهار ،9 شماره سوم، سال بهادار، اوراق بورس فصلنامه. تهران -77
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 .تهران دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان ،.»ملی صنایع

 شده پذیرفته هايشرکت مالی عملکرد بر سازيخصوصی تاثیر بررسی« ،)1381( محمد رضا الماسی، -11

 .شیراز دانشگاه ارشد، کارشناسی پایاننامه ،»تهران بهادار اوراق بورس در

 بازاریــابی عملکــرد و اجتمــاعی مســئولیت بــه توجــه بــین رابطــه بررســی«  ،)1378(نســرین مهدیزاده، -1

 .الغدیر عالی آموزش مؤسسه ارشد، کارشناسی نامهپایان ،»هاشرکت
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 سواالت  پرسشنامھ

 یلیخ
 کم

ادیز متوسط کم  یلیخ 
ادیز  

فیرد سواالت  
 1  کند.یق میبلند مدت، تشو يهاو تخصص یشغل يهاکارکنان را به توسعه مهارت سازمانن یا     
ط کار و هم در هنگام استخدام، یهم در مح ض،یاز تبع يرینان از جلوگیحصول اطم يبرا      

 2    م.یدهیانجام م یاقدامات مناسب

 3  م.یکنیمان در مورد مسائل مهم مشورت مبا کارکنان     
 4 دهد.یو رفاه کارکنان انجام م یمنیسالمت، ا يبرا یاقدامات مناسب سازمانن یا      
دهد. یانجام م ی،  اقدامات مناسب»یزندگ –تعادل کار «نه یکارکنان در زم يبرا سازمانن یا     

ف یا کارکنان مجاز به انجام وظایدارند، و  يریپذ(به عنوان مثال، کارکنان ساعات کار انعطاف
  خود در خانه هستند.)

5 

  م:یکنیر تالش میز يهانهیست، در زمیط زیبر مح سازمانرات مخرب یجهت کاهش تاث
 

 6 يدر مصرف انرژ ییصرفه جو     
 7  زباله هاي بیمارستانیافت یکاهش و باز     
 8 ) ی( هوا، آب و صوت یکاهش آلودگ     

  پیوست ها
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 9 بیمارستانی هاي زبالهحمل و نقل مناسب  يهاروش     
 10 )یعیدر مصرف سوخت طب یی(صرفه جو     
. کند انداز پس پول اش،یطیمح ستیرات مخرب زیق کاهش تاثیتواند از طریم سازمانن یا     

  )یآلودگ از يریوجلوگ يانرژ مصرف کاهش افت،یباز قیطر از مثال، عنوان به(
11 

ط یرات بالقوه آنها بر محید، تاثیخدمات جدمثل روش هاي جدید درمانی  د یبه هنگام تول     
که  یآلودگ زانیافت و میت بازیالزم، قابل ين انرژی، تخمالمثم. (یدهیست را مد نظر قرار میز
  جاد خواهد شد.)یا

12 

ن یان، تامی) به مشترخدماتش ي(بر رو یقیروشن و دق یطیست محیاطالعات ز سازمانن یا     
 13  دهد.یه و ... ارائه میکنندگان مواد اول

ک ابزار یکاالها و خدمات، به عنوان  یدر طراح یطیست محیاز توجه به ابعاد ز سازمانن یدر ا     
  شود.یاستفاده م  یت رقابتیکسب مز يبرا

14 

 تمام در تیفیک و صداقت وجود از نانیاطم حصول جهت ییاستهایس ، سازمان نیا در     
 از مراقبت به التزام ، منصفانه يها هیرو مثال، عنوان به. (گرددیاتخاذ م ،خدمات سازمان

  ...)و يمشتر
15 

خدمات  از پس تعهدات نیهمچن و خدمات مورد در یروشن و قیدق اطالعات سازمان نیا     
 .کندیم ارائه ،خود

16 
 گرفته قرار نظر مد هیمواد اول کنندگان نیتام مطالبات موقع به پرداخت بیمارستان نیا در     

  .شودیم
18 

 يبرقرار ای و مشاوره بخش، بازخور اثر افتیدر از نانیاطم حصول جهت يندیفرآ سازمان نیا     
 .دارد ان،یمشتر با مناسب ارتباط

19 
- یم قرار یبررس مورد مرتبط يها بخش گریود ان،یمشتر اعتراضات و اتیشکا سازمان نیا در     

                               ردیگ
20 

-يهمکار گرید يهاسازمان بای طیمح ستیز و یاجتماع مشکالت حل نهیزم در سازمان نیا     
 دارد یکینزد يها

21 
 عنوان به.(گرددیم فراهمی محل جامعه افراد يبرا یآموزش يها فرصت بیمارستان نیا در     

   )تیفعال محل جوانان يبراي کار تجربه ای يآموز کار يهادوره مثال،
22 

 آنها با سازمان رفتار به جامعه ينهادها یاحتمال اعتراضات خصوص در ، بیمارستان نیا در     
 23  .گرددیم مذاکره

 خود ییایجغراف محل از را خود ازین مورد ملزومات و مواد که کندیم یسع شتریب سازمان نیا     
  کند يداریخر

24 
 25  .میکنیم قیتشو یمحل جامعه يهاتیفعال در مشارکت به را مانکارکنان     
 يها تیفعال مانند. (کندیم یمال تیحما ،یمحل جامعه يهاپروژه و ها تیفعال از سازمان نیا     

  )هیریخ
26 

 27  خوب و قابل قبول است بیمارستانعملکرد مالی      
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 28  هستیم بیمارستانهر سال شاهد افزایش در عملکرد مالی      
 29  یک سازمان سود ده است. سازماناین      

 



 

 
 

 

Abstract 

orporate social responsibility, often abbreviated "CSR," is a corporation's  initiatives to assess 

and take responsibility for the company's effects on environmental and social wellbeing. The 

term generally applies to efforts that go beyond what may be required by regulators or 

environmental protection groups.CSR may also be referred to as "corporate citizenship" and 

can involve incurring short-term costs that do not provide an immediate financial benefit to 

the company, but instead promote positive social and environmental change.. For gathering 

information about CSR and its dimensions, we have used a questionnaire and also about 

financial performance The results of this thesis indicated that there is a positive relationship 

between CSR and its dimensions and firm Efficiency. 

 

 

Keyword: Social responsibility, work conditions- environment- business behavior, Efficiency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٢ 
 

 

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY 
Central Tehran Branch 

 
 

Faculty of Management-Department of Governmental Management 
"M . A" Thesis 

On: “Organizations and Methods” 

 

Subject: 
The survey of Social Responsibility and Efficiency in Tehran Municipality sport 

organization 
 

Supervisor: 
Farhad Sadri (Ph.D) 

 

 

By: 
Mostafa Ghorbani 

 
 
 
 

Summer 2015  

 


