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 چکیده

در شهرداری تهران پرداخته شد. کارکنان  ای وظیفهبررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمانی بر عملکرد  حاضر به پژوهش در

. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده باشد میجامعه آماری این تحقیق را کارکنان شهرداری تهران 

به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نظر نفر  808که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد نمونه  شود می

 اطالعات این تحقیق گردآوری پیمایشی است. ابزار-دف در حیطه تحقیقات کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفیه

محاسبه شد. پرسشنامه از روایی و اعتبار  7.0، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ باالتر ار باشد میپرسشنامه 

است. استفاده شده  Plsنرم افزار ه و تحلیل داده ها از آزمون مدل معادالت ساختاری و برای تجزی .تایید شده برخوردار است

کارکنان در شهرداری تهران مورد تایید  ای وظیفهنتایج تجزیه و تحلیل داده ها تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمانی بر عملکرد 

 قرار داد.

 

 کارکنان، شهرداری تهران ای وظیفهمسئولیت اجتماعی سازمانی، عملکرد های کلیدی:  واژه
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 مقدمه:

 تر یافته توسعهوجود دارد، معموال هرچه شرکت ها  ها سازمانو شرکت ها  عملکردهایو  ها فعالیتامروزه مسائل زیادی پیرامون 

کسب وجهانی تر شوند و درعرصه بازارهای جهانی مطرح تر گردند، با دغدغه ها و مسائل زیادی ازجمله کسب اعتبار جهانی، 

سود، قدرت و تولید بهینه و بهره وری بیشتر روبرو خواهند بود. عوامل بسیاری وجود دارد که توضیح می دهند که چرا بعضی از 

(. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی به 1831کشورها در مسائل اقتصادی ازدیگر کشورها موفق تر می باشند )مران جوری، 

در فضای کسب وکار خود به آن عمل می کنند وپاسخگوی توقعات جامعه، انتظارات  ها سازمانارائه روش هایی می پردازد که 

. مسئولیت های بزرگی در زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیطی ها سازمانتجاری، قانونی، اخالقی واجتماعی آنان هستند. چراکه 

ی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، ناشی از این درقبال ذی نفعان خود دارند .یکی از انگیزه های الزم برای تشویق به ایفا

به هر نحوی که عمل کنند، عملکردشان روی  ها سازمانمسئولیت دارند تا بصورت اخالقی عمل کنند.  ها سازمانباور است که 

 (. 1831جامعه تأثیر می گذارد )دریایی، 

عی که فراتر از اهداف مالی هستند، انجام می گیرد. مسئولیت اجتماعی فعالیتی است که منظور پیشرفت بعضی از اهداف اجتما

در واقع مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طور کلی عالوه بر تأمین منافع خودشان، موجبات 

-ها باید هم ه آنها با آن روبرو هستند این است کچالشی که سازمان (.1711، 1بهبود رفاه جامعه را فراهم می آورد )هارجوتو

ظاهر متناقض که  زمان این دو پیامد بهمدیریت هم گویی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس زمان به افزایش سودآوری و پاسخ

سازی های کاربردی است و اثرات مثبتی هم بر جامعه و هم بر سازمان دارد، دست یازند. پیادهنیازمند توسعه استراتژی

ها طح سازمان، ازجمله سازوکارها و یا راهبردهای مؤثر در این خصوص است. درواقع امروزه سازمانمسئولیت اجتماعی در س

گویی به انتظارات  ها، پاسخاندکه هدف این فعالیتهای دیگری نیز مکلف شدهعالوه بر انجام وظایف سنتی خود به انجام فعالیت

. در این دوران، مدیریت موثر، مدیریتی است که از محدوده شود میاد عنوان مسؤولیت اجتماعی سازمان ی جامعه است و از آن به

توانند خود را از جامعه ها میندیشد، چراکه نه سازمان تری بیاهای وسیعاندیشه سازمان خود را رها ساخته و به جامعه و محیط

ر این تحقیق ما به بررسی تاثیر مسئولیت (. د1831ها تداوم یابد )قاضی زاده، تواند بدون سازمانجدا کنند و نه جامعه می

 کارکنان در شهرداری تهران می پردازیم. ای وظیفهاجتماعی سازمانی بر عملکرد 

 

 بیان مسئله

بردارناد و اهاداف جامعاه و     امروز الزم است که مدیران ما از جزءنگری و شیفتگی صرف نسبت به اهداف ساازمانی خاود دسات   

هایشان فرا راه قرار دهند.بدون شک، عدم احساس مسائولیت در قباال ماردم ماانع از      در تالش عنوان راهنمای خود کشور را به

هایی چون کنتارل، نظاارت، نظام و هادایت      . مدیران و کارکنان سازمان نباید تنها به واژهشود میخدمت مؤثر مدیران به ایشان 

 (1710، 1موردتوجه قرار دهند )رشید احمد«مر خیرا»و یک « وظیفه»صورت یک  فکر کنند، بلکه باید خدمت به مردم را به

کنناد و   وکاار خاود باه آن عمال مای      ها در فضاهای کسب پردازد که سازمان هایی می ها به ارائه روش مسئولیت اجتماعی شرکت

بزرگای  هاای   هاا مسائولیت   پاسخگوی توقعات جامعه، انتظارات تجاری، قانونی، اخالقی و اجتماعی آنان هستند. چراکه ساازمان 

کنندگان و تمامی ذینفعان خود بار   درزمینه اجتماعی، اقتصادی و محیطی در قبال کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، تأمین

                                                           
1 Harjoto 
2 Rashid Ahmad 



سیاستگذاری و پژوهی آینده مطالعات  

07-06، صفحات 1071 بهار، 1، شماره 8دوره   

01 

 

ها و مؤسساات مختلاف جامعاه، خاود را نسابت باه رویادادها، اتفاقاات و          ها، سازمان دارند. بدون شک، چنانچه افراد، گروه عهده

هاای فاوت تاالش نمایناد،      ته و هریک در حدود مسئولیت و حیطه کاری خویش در حل بحرانهای مختلف مسئول دانس بحران

 (. 1831ای سالم و آرام به وجود خواهد آمد )موجودی،  بسیاری از مشکالت کاسته شده و جامعه

نظام اقتصاادی   مسئولیت پذیری یعنی ارزش قائل شدن برای ارتباطات به هم وابسته است که بین سازمان، گروه های ذی نفع،

و جوامع مرتبط وجود دارد. مسئولیت پذیری اجتماعی وسیله است برای بحث تعهداتی که یک سازمان باید نسابت باه جامعاه    

خود داشته باشد ؛ شیوه ای است برای پیشنهاد ایده های سیاست گذاری در مورد عمل به تعهدات ذکر شده و نیز ابزاری اسات  

نبه سازمان و جامعه را در عمل به تعهادات معاین نماود. باه طاور خالصاه، مسائولیت پاذیری         که به کمک آن می توان دو جا

 (. 1776، 8اجتماعی بر ارتباطات یک سازمان با ذی نفعشان تاکید می کند )چاندلر

نسبت به با توجه به اینکه این که در حقیقت روشن نیست که اقدامات ویژه مسئولیت اجتماعی می توانند چه تاثیری برسازمان 

دیگر اقدامات سازمانی بسازند. در واقع یک خأل در درک ما از تاثیر روندهای معاصر مسائولیت اجتمااعی شارکتی و پیامادهای     

متعاقب آن بر سازمان وجود دارد از اینرو در این تحقیق ما به در این تحقیق ما به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمانی بار  

ن در شهرداری تهران می پردازیم لذا سوال اصلی تحقیق این است که آیا مسئولیت اجتماعی ساازمانی  کارکنا ای وظیفهعملکرد 

 کارکنان در شهرداری تهران تاثیر دارد؟ ای وظیفهبر عملکرد 

 

 پیشینه تحقیقات انجام شده:

ه است. مقاله حاضر به بررسی انجام داد "بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهدسازمانی"( تحقیقی با عنوان 1831ربیعی )-

مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی پرداخته است. پردازش حاصل از داده ها حاکی از آن است که نیازهای اقتصادی، رعایت 

قوانین و مقررات عمومی، رعایت اخالت کسب و کار و مسئولیت های بشردوستانه بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری 

می توانداز کارکردی  ها سازمانافته بدان معناست که تاکید بر اهمیت مسؤولیت اجتماعی و رعایت آن از سوی دارد، این ی

برخوردار باشد به نحوی که به طور معناداری تعهد سازمانی کارکنان را تحت تاثیر خود قرار می  ها سازمانمثبت بر عملکرد 

 دهد.

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر ادراک )اعتماد سازمانی و رضایت  بررسی تأثیر"( تحقیقی با عنوان 1830حمدی )-

انجام داده است. نتایج نشان داد که تمامی فرضیه های تحقیق مورد تأیید  "شغلی( کارکنان تامین اجتماعی شهر بندرعباس

طی و نوع دوستانه( بر اعتماد قرارگرفتند؛ به این معنی که ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی )بعد اقتصادی، حقوقی، زیست محی

سازمانی و رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد . بعالوه اینکه اعتماد سازمانی کارکنان بر رضایت شغلی و تعهدسازمانی ایشان، و 

 اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر دارد.

باهدف بررسی ابعاد  "ی سازمانی ت و پیامدهای رابطهتأثیر مسؤولیت اجتماعی بر کیفی"ای با عنوان  ( مقاله1831روشن ) -

ی  و با ارائه باشد میهای دولتی  اقتصادی، قانونی، اخالقی و انسان دوستانه مسؤولیت اجتماعی بر پیامد رفتار کارکنان بانک

دهند که ادراک  ان میآمده نش دست های به ی سازمانی مورد آزمون قرارگرفته است. یافته ها بر کیفیت رابطه مدلی، تأثیر آن

                                                           
3 .chandler 
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، دو بعد اقتصادی و باشد میها مؤثر  ی آن طور مثبت بر کیفیت رابطه های مسؤولیت اجتماعی سازمانشان به کارکنان از فعالیت

 انسان دوستانه بر اعتماد سازمانی تأثیر مثبت داشته و بعد اخالقی بر رضایت شغلی مؤثر است. 

مسئولیت  مشارکت کارکنان، تعهدات سازمانی و رضایت شغلی به عنوان اجزاء"( تحقیقی با عنوان 1710) 0رشید احمد-

انجام داده است. فرضیه ها با استفاده از مدل سازی معادالت  "یک مدل میانجی گری: پیش بینی شده اجتماعی شرکت

درک شده، بر میزان تعامل و تعهد  اجتماعی شرکتمسئولیت  نتایج نشان می دهد که .ساختاری مورد آزمایش قرار گرفتند

کارکنان نسبت به سازمان خود تأثیر مثبت می گذارد، در حالی که، این مکانیسم با توجه به رضایت شغلی به عنوان یک متغیر 

 .این مطالعه نوپا است و پیامدهای آن برای مؤسسات آموزش عالی است .واسطه ای، تا حدی حمایت می شود

( تحقیقی با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت و اثر آن بر نوآوری و عملکرد شرکت:تحقیقات تجربی در 1716) 1یزمارتین-

شرکتهای کوچک و متوسط در اسپانیا پرداخته است. این مقاله به ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش کسب و کار 

عملکرد شرکت را در یک مدل یکپارچه تنها با استفاده از مدل معادالت پرداخته شده است، این مقاله ارتباط نوآوری سازمانی و 

شرکت اسپانیایی ارزیابی کرد. نتایج اثر میانجیگری بخشی از عملکرد نوآوری در رابطه بین  111ساختاری در مجموعه داده از 

 مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد شرکت را نشان داد.

بررسی تأثیر شیوه های مسئولیت اجتماعی شرکت ها درمزیت رقابتی:با در نظر گرفتن " ( تحقیقی با عنوان1710) 6سعیدی -

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر شیوه های مسئولیت اجتماعی انجام داده است . "نقش میانجیگری اعتبار ورضایت مشتری

ضایت مصرف کننده و شهرت شرکت شرکت ها در دستیابی به مزیت رقابتی برای شرکت ها و همچنین بررسی نقش واسطه ر

در ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت ها که درپادشاهی عربستان سعودیانجام شد. نتایج تجربی این مطالعه نشان داده است که 

ی اقتصادی، حقوقی، اخالقی، و اختیاری است. این آزمایش ها ها فعالیتمسئولیت اجتماعی شرکت ها توسط  طرح های

و مزیت رقابتی به عنوان یک رابطه مثبت قوی تایید  مسئولیت اجتماعی شرکت ها یم بین طرح هایهمچنین رابطه مستق

 .کرده اند

 

 هدف تحقیق:

 کارکنان در شهرداری تهران ای وظیفهبررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمانی بر عملکرد -

 

 فرضیه تحقیق:

 در شهرداری تهران تاثیر معنی داری داردکارکنان  ای وظیفهمسئولیت اجتماعی سازمانی بر عملکرد  -

 

 روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر  پیمایشی است.-این تحقیق ازنظرهدف کاربردی است و ازنظرماهیت گردآوری داده ها توصیفی 

نفر  808ونه که با استفاده از جدول مورگان نیز تعداد نم باشد مینفر  10677کارکنان شهرداری تهران می باشند که تعداد آنها 

                                                           
4 Rashid Ahmad 
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. ابزار گردآوری اطالعات این شود میو برای نمونه گیری نیز در این تحقیق از روش تصادفی ساده استفاده  تعیین می شود

( محاسبه شد. پرسشنامه از روایی و 087/7، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ )باشد میتحقیق پرسشنامه 

ر است. در این تحقیق برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون مدل معادالت ساختاری استفاده شده اعتبار تایید شده برخوردا

 است. 

 ها و آزمون فرضیات تجزیه تحلیل داده

 های پژوهش از آزمون مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده است. در این پژوهش برای بررسی فرضیه

 تحقیق  معنی داری فرضیهمدل معادالت ساختاری در حالت  -1نمودار 

 
 مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد فرضیه تحقیق -2نمودار 
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 بررسی فرضیه تحقیق:

 کارکنان در شهرداری تهران تاثیر معنی داری دارد ای وظیفهمسئولیت اجتماعی سازمانی بر عملکرد  -

 نتایج حاصل از بررسی فرضیه تحقیق -1ول جد

 ضریب مسیر مسیر تاثیرگذاری 
معنی 

 داری

نتیجه پیش 

 بینی

 فرضیه
کارکنان  ای وظیفهمسئولیت اجتماعی سازمانی بر عملکرد 

 در شهرداری تهران تاثیر معنی داری دارد
 تائید 33٪ 11.600 7.100

 

معنی  با توجه به اینکه مقدار باشد می 600، 11و مقدار معنی داری 7.100بر اساس نتیجه بدست آمده مقدار ضریب مسیر

. لذا در مجموع فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه مسئولیت اجتماعی سازمانی بر عملکرد باشد می36/1داری باالتر از 

 کارکنان در شهرداری تهران تاثیر معنی داری دارد، مورد تائید قرار می گیرد.  ای وظیفه

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات:

در شهرداری تهران پیشنهاد می گردد عالوه بر نیاز های اقتصادی  مدیرانبه ، تحقیقفرضیه  با توجه به نتایج بدست آمده از-

 مسئله این به همواره باید کارکنان به نیاز های اجتماعی و عدالت و امنیت شغلی کارکنان نیز توجه ویژه ای بنمایند. مدیران

نیات،  برای شاخصی به عنوان است سازمان نماد هک را ارشد مدیریت کارکنان فعالیت های زیرا باشند داشته ویژه ای توجه

 و رشد فرصت هایی برای کردن فراهم و توجه ابراز بر عالوه همچنین، سازمانها .نظرمیگیرند در سازمان مقاصد اصلی و اهداف

 کارکنان میان در صداقت براساس گونه روابط اعتماد گسترش با و کنند رعایت نیز را انصاف و عدالت جانب باید کارکنان ارتقا

 منافع کاهش به هرگز و است سازمانی و فردی بهره وری راستای در سازمان همواره سیاست های و تصمیمات که دهند نشان

نخواهد انجامید همچنین فااراهم نمااودن امکااان مشااارکت کارکنااان دربرنامه ریزی ها و تصامیم گیاری  آنها مزایای و

 کارکنان کارکنان را فراهم می کند. ای وظیفها و تقدیر از کارکنان برتر، موجبات بهبود عملکرد هاا و واگذاری امور به آنه
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