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  چكيده

محيطي همه جوامع بشري افزايش سريع مشكالت زيست .است سازمان هر بقاي اساسي عامل سازمان، اجتماعي مسئوليت

 مديران از بسياريتوان به الگوهاي رشد جوامع مدرن نسبت داد. محيطي را ميكند. منشأ اين مشكالت زيسترا تهديد مي

 از كه هستند سازمانشان افزايش عملكرد براي جديد هايحلدنبال راه به طرفي، از و كنندمي رقابت يكديگر با هاسازمان

هدف اصلي اين  اي است.است. هدف عملكرد، تمركز كاركنان بر عملكرد وظيفه امروزي هاياصلي سازمان هاينگراني

روش . باشدها ميزيست و عملكرد سازمان شهرداريشناسايي تأثير مسئوليت اجتماعي بر توسعه منابع محيطپژوهش 

جامعه آماري اين تحقيق بوده است.  ه محقق ساختهتني بر پرسشنامآوري اطالعات در اين تحقيق، پيمايشي مبجمع

نفر  200ها باشد و تعداد كاركنان شاغل در اين شركتميها زيست و فضاي سبز شهرداريهاي مرتبط با محيطشركت

به تحليل و  spss ارافزبا نرم گيري تصادفي در دسترس مورد بررسي قرار گرفته و در ادامهكه با استفاده از نمونهباشد مي

هاي مسئوليت ميان مؤلفهدهد كه نتايج حاصل شده از اين تحقيق نشان مي .ه استپژوهش پرداخته شدي توصيف متغيرها

، توسعه 0,916ها با ضريب هاي شهرداريزيست و عملكرد فرآيندهاي داخلي سازماناجتماعي با توسعه منابع محيط

و  0,688ها برابر با و توسعه اقتصادي عملكرد سازمان شهرداري 0,525ها  ريمحيطي و عملكرد سازمان شهردازيست

كننده و مزاياي رقابتي با محيطي عرضهباشد. رابطه ميان توسعه زيستمي 0,811كننده برابر با محيطي عرضهتوسعه زيست

كننده و مزاياي محيطي عرضهتباشد. همچنين رابطه ميان توسعه زيسمعنادار مي 2,545و عملكرد مالي  2,166ضريب 

  باشد. معنادار مي 0,228و عملكرد مالي  0,275رقابتي با ضريب 

  .هاشهرداري زيست، عملكرد سازمان،كلمات كليدي: مسئوليت اجتماعي، منابع محيط
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  مقدمه

 آن كه كنندمي كار ايجامعه در و مؤسسات هاشركت .است سازمان هر بقاي اساسي عامل سازمان، اجتماعي مسئوليت

 جامعه، رفتار اين در مقابل است، كرده ايجاد اهدافشان تحقق و سود جهت كسب را مختلفي هايفرصت هاآن براي جامعه

 برآورده است، توجه ذينفعان كه مورد گونهآن را جامعه هايخواسته و نيازها كه باشند متعهد بايد نيز هاي مذكورسازمان

  .)1393(بادآور نهندي و همكاران، كنند 

 زيستمحيط اقتصادي، اجتماعي، هايبحران از سيل عظيمي هجوم شاهد جهان ميالدي، سوم يهزاره به ورود يآستانه در

فزاينده  تخريب هاهمه اين كنار در عدالتي وبي اجتماعي، هايآسيب بيكاري، فقر، جمعيت، يرويهبي جمله رشد از و ...

 شگرفي هايپيشرفت اگرچه هاي اخيردهه در به خصوص جهاني جوامع برنامهبي توسعه و رشد .باشدمي ستزيمحيط

 دستاوردها اين انسان به رسيدن اما كرد، نزديك نسبي آرامش به را بشر نوع و همراه داشت به مختلف هايعرصه در را

محيط  فزاينده تخريب رشد با دوره كوتاه يك در ناگاه به را و جهان شد تمام سرش پشت هايپل شكستن بهاي به

  زيست روبرو نمود.محيط

باشند. مي هاي خويشسازمان عملكرد بهبود و ارتقاء دنبال به دنيا، مديران سرتاسر در هاسازمان بيشتر در همواره

 و توسعه كه باعث بقاء، كنند عمل نحوي به و كرده حفظ را جايگاه خود بخواهند هاسازمان اگر امروزه ديگر،عبارتبه

 درستي به را رجوعانارباب خود نسبت به تعهدات و كرده تجديدنظر خود عملكرد كه در است ضروري شود، موفقيتشان

 هاسازمان جانبههمه تالش و فناوري اطالعات رقابت، پيشرفت گسترش مانند وقوع رويدادهايي زمينه، اين دركنند.  ايفا

نموده است.  چندان دو را سازماني عملكرد مستمر به بهبود توجه ضرورت جايگاه بهتر، كسب براي واحدهاي اقتصادي و

هاي جديدي براي بهبود عملكرد خود باشند (نوروزي و ها ناگزيرند در جستجوي روشدر چنين شرايطي، سازمان

  ).2013همكاران، 

  

  مباني نظري

  مسئوليت اجتماعي شركت

وكار اي در دنياي كسبهاي اصلي و عمدهزيست وجود دارد، نگرانيكه فشار فزاينده در رابطه با انسان و محيطازآنجايي

ظهور كرده است. مسئوليت اجتماعي به عنوان چارچوبي براي از بين بردن اين فشارها شكل گرفته است. مقاالت مربوطه 

مسئوليت  1952كنند. مثالً برون در سال اجتماعي شركت بيان مي در اين حوزه تعاريف متعددي در خصوص مسئوليت

كند كه بر ها، اتخاذ تصميمات، تبعيت از قوانين اقدام تعريف مياجتماعي شركت را تعهدات مدير به دنبال كردن سياست

ظر را به عنوان ) مفهوم مورد ن2005شوند. از سويي ديگر، كارتر (هاي جامعه ما مطلوب تلقي ميحسب اهداف و ارزش

گويي به مسائل اقتصادي، در خصوص و پاسخ هاي اجتماعي مختلف، مالحظات شركتفعاليت شركت و تأثير آن بر گروه

فني و نيازهاي قانوني شركت تعريف كرد. با در نظر گرفتن اين مفهوم، اين مطالعه مسئوليت اجتماعي شركت را رفتار 

شي مثبت بر سهامداران اجتماعي و غيراجتماعي بوده و فراتر از مصالح اقتصادي كند كه هدف ان اثربخشركتي تعريف مي
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سازي ) گرفته شده است ابزاري سودمند براي مفهوم2009بعدي كه از توركر ( 5بندي باشد. در پژوهش حاضر، طبقهمي

ط، مسئوليت اجتماعي شود: مسئوليت اجتماعي شركت نسبت به محيمسئوليت اجتماعي است كه به اين صورت بيان مي

نسبت به رسانه، مسئوليت اجتماعي نسبت به كارمندان، مسئوليت اجتماعي نسبت به مشتريان و مسئوليت اجتماعي شركت 

هاي غيردولتي. نتايج به دست آمده در حوزه ادبيات موضوعي در خصوص تأثير مسئوليت در خصوص همكاري با سازمان

ها با يكديگر سازگاري ندارند. برخي محققين ارتباط مثبتي بين اين مؤلفه و اجتماعي شركت بر عملكرد مالي شركت

هاي رفاهي كارمندان، خيريه، توسعه هاي مسئوليت اجتماعي به هزينه بيشتر مانند برنامهعملكرد مالي نيافتند زيرا انگيزه

محققين دريافتند كه مسئوليت محيطي منتهي شده است. در مقابل، ساير هاي حساس زيستاجتماعي و تعيين سياست

اجتماعي شركت ارتباطي مثبت با عملكرد مالي شركت دارد. بر همين اساس، ممكن است مسئوليت مزبور موجب تقويت 

ارزش سهامداران با تقويت ميزان فروش، افزايش روحيه در ميان كارمندان، افزايش توليد و تحريك نوآوري گردد. مسئوليت 

گردد. دو رويكرد بود شهرت شركت، تقويت وفاداري مشتري و افزايش مستقيم تقاضا مياجتماعي شركت موجب به

ها حضور زند. فريدمن و نئوكالسيسيستنظري مهم وجود دارد كه مسئوليت اجتماعي شركت را به عملكرد آن پيوند مي

) تنها افراد مسئوليت 1970يدمن (ارتباطي منفي بين مسئوليت اجتماعي شركت و عملكرد مالي پيشنهاد كردند. بر اساس فر

انداز هاي آن نيز مصنوعي هستند. اين شيوه فكري چشمها و دغدغهدارند. شركت يك فرد مصنوعي است، بنابراين نگراني

رساني در راستاي مصالح سهامداران و با وكار خدمتكند كه تنها مسئوليت مديران كسبسهامدار نام دارد و پيشنهاد مي

دهد كه شركت بايد انداز سهامداران آن نشان مي) و چشم1984سود بيشتر است. از سويي ديگر، فريدمن ( دنبال كردن

داران براي بقاي شركت نقش كليدي گذاران برآورده نمايد. بر همين اساس، سرمايهنياز سهامداران را عالوه بر سرمايه

هاي شركت به نحوه توانايي مدير در ايجاد ارتباط با گروه دار آن است كه موفقيتانداز سرمايهدارند. ايده اصلي چشم

مداران و مالكين بستگي دارد. هر يك از اين اشخاص كنندگان، جوامع، سياستكليدي مانند مشتريان، كارمندان، عرضه

آفريني شركت سهيم  هاي ثروتداران در فعاليتتوانند بر توانايي تحقق اهداف تأثير داشته باشند. با اين ذهنيت، سرمايهمي

ك ها كمپذيري اجتماعي به شركتبيني، رفتارهاي مسئوليتهاي متغير و غير قابل پيشعالوه، در حقيقت محيطهستند. به

هاي سهامدار بيروني حمايت شوند. در مقاالت امروزي، عموماً اين مسئله مورد قبول واقع شده كنند از جانب گروهمي

هايي نظير مسائل اقتصادي، اخالقي و قانوني و همچنين انساني بر عهده دارد. مسئوليت وكار مسئوليتاست كه كسب

هاي زيست، مديريت منابع انساني، سالمت و مسائل امنيتي، جنبهاجتماعي شركت نيز شامل مسئوليت حفاظت از محيط

محيطي ز نظر اجتماعي و هم از نظر زيستاي عمل نمايند كه هم اها بايد شيوهداران است. بنابراين شركتفرهنگي و سرمايه

ها به حداكثر ميزان داران را با تمركز بر عملكرد مالي آنپذير باشند، در عين حال بايد ارزش سرمايه و سهاممسئوليت

ممكن برسانند. با اين وجود، پرسش انتقادي و مهمي كه همچنان در خصوص اين مسئله وجود دارد به اين صورت است 

نمايد؟ نتايج ها موجب بهبود و تقويت عملكرد شده يا تنها سود شركت را توزيع ميسئوليت اجتماعي شركتكه آيا م

ها وجود دارد؛ مختلفي در اين حوزه و در خصوص مزاياي مالي و ديگر مزاياي مسئوليت اجتماعي شركت براي شركت

در فرهنگ سازماني داشته باشند. عموماً ميان زيرا مفاهيمي مانند مسئوليت اجتماعي شركت ممكن است عميقاً ريشه 
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مسئوليت اجتماعي شركت و عملكرد مالي نوعي تفكيك با فاصله زياد وجود دارد زيرا تأثير مستقيم مسئوليت اجتماعي 

رو مطالعه حاضر به بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي شركت توان به سادگي مشاهده كرد. از اينبر عملكرد شركت را نمي

كننده بر مزاياي رقابتي را مورد بررسي محيطي عرضهپردازد و سپس تأثير آن به واسطه توسعه زيستملكرد مالي ميبر ع

كننده ها شركت خريدار به عرضههايي است كه به واسطه آندهد. فرايند ثانويه مزبور در برگيرنده تمامي فعاليتقرار مي

هايي كه سطح بااليي از رود كه شركتكاهش دهد. چنين انتظار مي محيطي خود راكند تأثيرات منفي زيستكمك مي

كند كه كننده خود را بهبود بخشند، زيرا جامعه فكر ميها و محصوالت عرضهكنند شيوهمسئوليت اجتماعي را تجربه مي

ابعاد اجتماعي مسئوليت رود. با اين وجود، ارتباط ميان كننده يك مؤلفه طبيعي مسئوليت اجتماعي به شمار ميتوسعه عرضه

  سازي نشده است. كننده كامالً در مطالعات در خصوص مديريت پايدار زنجيره عرضه شفافشركت و توسعه عرضه

  

  زيستمحيط

  زيست شهريحفظ محيط

 و مبناي حفاظت بر سليم عقل و منطق حكم و گيردبر مي در نوعي به را بشر حيات هايجنبه تمامي زيستمحيط

 مربوط انسان زنده خصوصاً موجودات حيات به كه آنجا ويژه به است. آن ارزشمند و مثبت هايجنبه از حراست

 اين به جوامع شدن صنعتي زمان از شماري خصوصاًبي هايسوءاستفاده و استفاده موجب زيستمحيط مقوله شود،مي

 گرفته، قرار زيادي توجه مورد كه است چندي صنعت در بخش زيستمحيط از حفاظت نيز ما كشور در است. شده سو

 تخريب با رابطه در مهم عوامل جمله از ايم.بوده زمينه اين در تحوالت مفيدي شاهد زمان گذشت با كه طوري به

 ايجامعه آل، ايده حالت در كرد. اشاره آن بهينه مصرف عدم و انرژي اتالف به توانصنعت مي بخش در زيستمحيط

 محيطي نداشتهزيست منفي اثر هيچ كه گيردمي كار به را انرژي از منابعي تنها است، پايدار توسعه دنبال دستيابي به كه

 منابع تمام كه از آنجا حال، اين با اما شود، جلوگيري آن در ناپذير تجديد منابع اتالف از دارد امكان كه جايي تا و

 بر انرژي از منطقي استفاده و سازي مصرفبهينه با كه است آن بهتر هستند، اثرگذار زيستمحيط بر حدودي تا انرژي

 كشور در 79 سال در انرژي رويهبي مصرف از ناشي محيطيزيست خسارات د. شو كنيم جلوگيري غلبه آن منفي آثار

 زايد داشته به رو روندي نيز پس آن از و شده محاسبه ريال) ميليارد هزار 56( داخلي ناخالص توليد درصد 4,8معادل 

 خسارات توانانرژي مي با مرتبط هايسياست در تجديدنظر با دهدمي نشان شده انجام مطالعات نتايج اما است.

 مسائل به واقعي نگرش امر، مستلزم اين كه كرد كنترل ريال ميليارد هزار 80 حد در 2019 سال تا را محيطيزيست

 بررسي با است. كشور سوخت در بخش هدفمند غير هاييارانه حذف و صنعت و انرژي بخش در زيستمحيط

 مصرف سازيبهينه با تنها معضل اين كه برد پي اين نكته به توانمي انرژي منابع اتالف از ناشي محيطيزيست مشكالت

 هايفرآورده از %9حدود  جهان، جمعيت از درصد يك حدود با داشتن ايران كشور پذيرفت. خواهد صورت انرژي

 تا پنج ايران، در و درصد دو تا يك ساالنه جهان در انرژي مصرف رشد اخير هايدر سال كند.مي رفمص را دنيا نفتي

 است جهاني مصرف رشد متوسط برابر پنج از بيش ايران در انرژي مصرف رشد ديگرعبارتبه بوده است. درصد هشت
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 ساختار متناسب با ايران در انرژي سرانه مصرف شود.مي پرداخت انرژي يارانه دالر ميليارد 13 تا 1 معادل و ساالنه

 انرژي، اتالف بهينه، مصرف غير شاهد دولتي، يارانه و سوخت ارزاني دليل به و نيست كشور اقتصاد و صنعت توليد،

 كه است آن از ناشي انرژي مصرف بودن ساختار ناسالم هستيم. جوييصرفه فرهنگ فقدان و مصرف نامناسب ساختار

 انرژي قيمت تغيير با و نيستند انرژي واقعي هايحامل هاي داخلي،قيمت و نيست تأثيرگذار واقعي صورت به هاقيمت

 كشورهاي با رقابت احساس انرژي، كنندگانمصرف و صنايع نتيجه در .كندنمي تغييري داخلي هايقيمت جهان، در

  ).1390كنند (عبدلي و يدقار، نمي تالش كاهش مصرف براي و نداشته را جهان

 

  كنندهمحيطي عرضهتوسعه زيست

مدت بين شركت خريدار و عرصه كننده آن با هدف افزايش كننده يك فرايند و تالش شراكتي طوالنيتوسعه عرضه

وري خود را بهبود بخشيده و كنندگان خود كمك كند كه بهرهتواند به عرضهكننده است. شركت ميهاي عرضهقابليت

كنندگان در قاره آسيا، اروپاي شرقي و آمريكاي جنوبي رضههاي تأمين را حل كنند. بسياري از عمسائل موجود در زنجيره

هاي هاي كشورمحيطي براي شروع را در اختيار ندارند. در نتيجه شركتهاي فني و مديريتي الزم و آگاهي زيستقابليت

كننده عرضهمحيطي و شرايط كاري مشهود به واسطه هاي زيستتوانند با مسائل جدي با توجه به خسارتيافته ميتوسعه

كننده نظير ايجاد توسعه مواجه شوند. مقاالت در اين خصوص چندين فعاليت توسعه عرضهخود در كشورهاي درحال

كننده هاي پولي، توسعه هنجارهاي ارتباطي، انتقال دانش، ارتباطات، شراكت متقابل مديريتي، تلفيق عرضهاعتماد، كمك

كننده شامل كمك به تحقق هاي توسعه عرضهعالوه، فعاليتكنند. بهيري ارائه ميپذهاي اجتماعداخلي و بيروني و مكانيزم

كننده است. توسعه كننده، آموزش، مبادره پرسنل و پايش رشد و ترقي عرضههاي عرضهاهداف عملكرد شركت

كننده كمك ضههايي است كه به واسطه آن شركت خريدار به عركننده در برگيرنده تمامي فعاليتمحيطي عرضهزيست

كننده سبز براي انتقال و تزريق مديريت زنجيره محيطي منفي خود را كاهش دهد. توسعه عرضهكند كه تأثيرات زيستمي

) نشان دادند كه همكاري با 2014ها از اهميت بسزايي برخوردار است. جابور و همكارانش (تأمين سبز در ميان سازمان

) 2000سبز به صورت مثبت بر عملكرد سبز سازمان تأثير دارد. كراوس و همكاران (هاي خريد مشتريان همچنين فعاليت

ها و شراكت مستقيم تعريف كرد. فشار رقابتي كننده را به عنوان فشار رقابتي،نظام ارزيابي و تائيد، انگيزهتوسعه عرضه

ان احساس تعهد به اجراي بهينه و  كننده دركننده براي تأمين يك محيط است كه عرضهشامل استفاده از چندين عرضه

شود. شراكت وري و كيفيت بيشتر ميكنندگان در بهرهمؤثر داشته باشد. ارزيابي و بازخوردهاي منظم موجب انگيزش عرضه

كننده، كسب جزئي يا گذاري تجهيزات و سرمايه در عمليات عرضههاي زير داشت: سرمايهتوان به صورتمستقيم را مي

هاي انتقال دانش عملياتي گذاري براي منابع انساني و سازماني كه به عنوان فعاليتكننده يا سرمايههكلي شركت عرض

بندي كرد: ارزيابي توان به دو بخش تقسيمكننده را تا حد زيادي ميمحيطي عرضههاي توسعه زيستشود. برنامهتعريف مي

هاي شراكتي به كننده ارجاع دارند. فعاليتمحيطي عرضهد زيستهاي ارزيابي به ارزيابي و پايش عملكرو شراكت. فعاليت

محيطي نيز شامل اشتراك اين معناست كه مؤسسات زنجيره تأمين تالش كنند با يكديگر بهبود پيدا كنند. شراكت زيست
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باي و ساراكيس  محيطي است.اطالعات و نياز مشترك به يادگيري مرتبط با فرايند توليد با هدف تعيين اهداف بهبود زيست

بندي كرده هاي سازماني دستهكننده را به صورت انتقال دانش، انتقال منابع و فعاليتهاي سبز توسعه عرضه) فعاليت2010(

بندي كرد: انتقال كننده را به سه دسته تقسيممحيطي عرضه) توسعه زيست2012است. مشابه اين امر، فو و همكارانش (

گذاري و انتقال منابع و، مديريت و فرايندهاي سازماني. در اين مطالعه، فشار ، سرمايهدانش سبز و ارتباطات سبز

اي براي توسعه مزبور تلقي شده و پيامدهاي فرايند توسعه ذكر شده موجب افزايش محيطي مديريت مياني پيشينهزيست

ازماني منتهي خواهند شد. ارزيابي كننده به تقويت يادگيري سمحيطي شركت شده و با مديريت بهتر عرضهشهرت زيست

محيطي به دنبال خواهند داشت. هاي شراكتي تأثيراتي مثبت بر عملكرد زيستكننده در كنار فعاليتمحيطي عرضهزيست

توانند تأثيراتي مثبت بر عملكرد اقتصادي داشته باشند. به زيست وجود دارند كه ميهايي براي حفاظت از محيطفعاليت

) نشان داد كه مديريت سبز زنجيره تأمين بر عملكرد اقتصادي به واسطه تأثيرات ميانجي عملكرد 2002رائو (عنوان مقال 

ها به خوبي محيطي تأثير دارد. به منظور حفظ روابط پايدار، ارزيابي كافي نيست: شراكت نيز بايد در ميان سازمانزيست

توانند به دند كه تكامل و تحول و شراكت در كنار هم مي) نشان دا2008صورت گيرد. از سويي ديگر لي و كالسن (

كنند كنندگانشان تالش ميها در كنار عرضهكننده منتهي شوند. بسياري از شركتمحيطي بهتر براي عرضهعملكرد زيست

ه تا بتواند كنندگان ترتيب داداي همكاري با عرضهمحيطي خود را بهبود بخشند. براي مثال، زيراكس برنامهعملكرد زيست

كنندگان روغن موتور براي خودروها در ميزان تجهيزات باز استعمال شده خود را افزايش دهد. كاسترول يكي از عرضه

اي مشترك ترتيب داده كه به كاهش مصرف روان كننده و همچنين هزينه و تأثيرات كنار يكي از مشتريان خود برنامه

هاي بزرگ و چند مليتي در حوزه مواد شيميايي، كمپين ي از شركتيك BASFمحيطي منجر شده است. شركت زيست

سازي جهاني سازمان ملل متحد و برنامه مشترك خود با سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل متحد، مركز فشرده

كنندگان كوچك تا متوسط در محيطي عرضهمحيطي سازمان ملل متحد براي بهبود تأثيرات و عملكرد زيستزيست

محيطي خود را كنندگان آن عملكرد زيستو عرضه BASFاي مختلف شروع كرده است. در اين كمپين، شركت كشوره

دهند. در همين زمان، شركت حمايت بر حسب مصرف انرژي، انتشار مواد آالينده و مصرف مواد مورد ارزيابي قرار مي

ستوم پرينت يك شركت تجاري تهيه پرينتر در آمريكا كند. كاهاي مختلف اعالم ميكننده براي پروژهفني خود را از عرضه

 كند.كنندگان مواد شيميايي براي كاهش مواد شيميايي دفعي همكاري مياست كه با عرضه

  

  ارزيابي عملكرد 

 جهت آن از نزديكي اين است. انساني منابع حوزه مديريت در علمي مديريت يك به نظام تريننزديك عملكرد ارزيابي

وكار كسب بلندمدت اهداف به كاركنان عملكرد دادن پيوند و فردي تعهد و ارزيابي اثربخشي نظام اين هدف كه است

 است ممكن عملكرد براي سنجش معنادار و منطقي نظام يك كارگيري به و تدوين كه داشت دور نظر از نبايد اما .است

 براي سيستماتيك است تالشي عملكرد گيرياندازه سنجش و واقع . در)1383(يزدچي، باشد  آفرين مسئله و دشوار

 اياندازه چه تا آن نمودن برآورده در هاسازمان توانايي و بوده مردم نيازهاي حد پاسخگوي چه تا خدمات اينكه دانستن
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 مختلف هايجنبه از و روشني واضح درك به مديران كه است اين عملكرد گيرياندازه از ). هدف2006، 1است (هاالچمي

 حاضر عصر در مديران جايگاه روزافزون اتخاذ نمايند. اهميت را تريهوشمندانه تصميمات بتوانند و برده پي سازمان

بايد  جامعه باشند،مي صنعتي پيشرفته جامعه تحقق در مهم عناصر مديران كه آنجا از . باشدمي جديد الگويي ظهور بيانگر

 در دائماً كه جهاني در در حقيقت، كند. هموار پيشرفت عوامل از بهينه استفاده براي را راه كه كند اتخاذ را هاييروش

 يك حفظ بعالوه دارد. بستگي شايسته مديران ساختن جهت نمايان در جامعه آن توانايي به جامعه است، بقاي تغيير حال

 هايبه شايستگي توانمي سازمان هر مدير عملكرد گيرياندازه با باشد. بنابراينمي اهميت آن قابل توانايي ياندازه به مدير

 و مدير آن حفظ براي و برد پي هاي استراتژيكبرنامه و مأموريت راستاي در سازمان اهداف تحقق جهت در مدير آن

 به سازمان هر مادي و انساني منابع كارگيري به اينكه به توجه انجام داد. با را الزم هايريزيبرنامه وي عملكرد بهبود

 هر سازمان عملكرد بهبود به تواندمي هاسازمان مديران عملكرد گيرياندازه لذا دارد بستگي آن سازمان مديران تصميمات

 در اول كند. نگاهمشخص مي اهداف به رسيدن براي را هاسازمان حركت مسير عملكرد ارزيابي هايشاخص .شود منجر

 عملياتي هايبرنامه و مدتكوتاه و بلندمدت كالن، راهبردهاي اهداف و مأموريت و اندازچشم متوجه هاشاخص تدوين

  .)1385(رحيمي، شود متمركز مي اصلي فعاليت به و

  

  مراحل انجام ارزيابي عملكرد 

ي اول بايد هدف و منظور از ارزيابي عملكرد اد. در مرحلهدمرحله انجام  5توان طي ارزيابي عملكرد كاركنان سازمان را مي

توان سيستمي براي ارزيابي كاركنان طراحي نمود كه تمام كنان معين شود. اين امر ضروري است، زيرا به ندرت ميكار

موزشي كاركنان آجوانب را در نظر بگيرد. براي مثال ممكن است در يك سازمان، هدف از ارزيابي عملكرد، تعيين نيازهاي 

اي ن بايد اهداف ويژهي افزايش پرداخت يا ترفيع مقام باشد. بنابرايارهباشد و در سازماني ديگر، هدف اتخاذ تصميماتي درب

توان يافت شود مشخص شود؛ چرا كه موارد بسياري را ميكه سيستم ارزيابي عملكرد براي نيل به آن طراحي و اجرا مي

ي دوم رحلهاست. در م كه به دليل نامعلوم بودن اهداف، سيستم ارزيابي درست طراحي نشده و يا درست اجرا نگرديده

ه كمك اطالعاتي كه از رود. معموالً بها ميبايد كاركنان را كامالً روشن نمود كه در وظايف محول، چه انتظاري از آن

وتحليل شغل به دست آمده و در شرح شغل منعكس شده است، سرپرست و يا رئيس مستقيم، محتوا و وظايف تجزيه

دهد كه عملكردش چگونه بايد باشد. همچنين در اين مرحله، گذارد و به او اطالع مياصلي شغل را با فرد در ميان مي

ي فرد در شغل عملكرد واقع ي سوم،شود. در مرحلهها و استانداردهاي ارزيابي عملكرد به اطالع فرد رسانده ميشاخص

هاي عملكرد (آنچه بايد انجام انداردي چهارم اين عملكرد (آنچه انجام گرفته) با استشود و در مرحلهگيري مياندازه

 شود. سرانجام در مرحله پنجم، نتايج حاصل از اين مقايسه با فرد در ميان گذاشته شده و تصميماتيگرفت) مقايسه ميمي

  ).1385گردد (رونق، مقتضي اتخاذ مي

  

                                         
1  Halachmi 
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 وهشپيشينه پژ

  

  نتايج پژوهش  عنوان پژوهش  سال  محقق

  1395  شريفي و اعظمي

پذيري اجتماعي مسئوليت بررسي تأثير

بر عملكرد شركت با نقش ميانجي 

مزيت رقابتي، شهرت سازماني و 

  رضايت مشتري

پذيري پذيري اجتماعي بر عملكرد شركت و مسئوليتمسئوليت

اجتماعي با نقش ميانجي (مزيت رقابتي ، شهرت سازماني و 

رضايت مشتري) بر عملكرد شركت تأثير مثبت و معناداري 

  .دارد

  1395  موسوي و همكاران

پذيري اجتماعي بر تأثير مسئوليت

عملكرد سازماني با تأكيد بر نقش 

ميانجي سرمايه فكري در سازمان 

  تبليغات اسالمي شمال غرب كشور

پذيري اجتماعي بر سرمايه فكري و ارتباط مؤلفه مسئوليت

 ارتباط بين متغير سرمايه فكري بر عملكرد سازماني مثبت،

دار است؛ و ميزان تأثيرگذاري غيرمستقيم عنيمستقيم و م

 است كه اين 0/ 34پذيري اجتماعي بر عملكرد برابر با مسئوليت

گيرد. لذا بر ارتباط از طريق متغير سرمايه فكري صورت مي

اساس نتيجه حاصل، سرمايه فكري در ارتباط بين 

  پذيري اجتماعي و عملكرد سازماني نقش ميانجي دارد.مسئوليت

  1395  پور و همكاراننحس

بررسي ارتباط بين مسئوليت اجتماعي 

و عملكرد شركت با توجه به نقش 

  محيطيكنندگان زيستتوسعه تأمين

محيطي كننده زيستها و توسعه تأمينمسئوليت اجتماعي شركت

  .با يكديگر رابطه مثبت دارند

حاجي آقايي كشتلي و 

  همكاران
1394  

اجتماعي بررسي رابطه مسئوليت 

 سازماني با عملكرد سازماني با توجه به

نقش متغيرهاي ميانجي مزيت رقابتي 

  شهرت سازماني و رضايت شغلي

يت مسئول 0,75مزيت رقابتي با عملكرد سازمان با ضريب تخمين

 0,73اجتماعي سازماني با عملكرد سازماني با ضريب تخمين 

  هاي مهم از بيشترين اثر برخوردار است.يافته

  1394  فتحي و همكاران
وكار بررسي مسئوليت اجتماعي كسب

زيست از ديدگاه و جايگاه محيط

WTO  

هاي تحت پوشش اين سازمان داراي ضوابط نامهاكثر موافقت

محيطي هستند كه طبق آن ضوابط، كشورهاي عضو زيست

زيست انجام توانند اقداماتي در رابطه با حفاظت از محيطمي

محيطي توان به عملكرد زيستضوابط مي دهند. در كنار اين

  .نيز اشاره داشت WTOبرخي از اركان و نيز مقررات نهادين

  2018  توچك و همكاران

هاي مديريت در زمينه بررسي نظريه

كيفيت استانداردهاي داوطلبانه كيفيت، 

محيطي و استانداردهاي زيست

  مسئوليت اجتماعي

اصلي تحقيق در استانداردهاي هاي ها به زمينهپيوند دادن نظريه

هايي كه از لحاظ داوطلبانه و كمك به محققان با شناسايي تئوري

ها براي كشف مسيرهاي تحقيقاتي آينده در اين كاربردپذيري آن

  دهد.شود، را نشان ميزمينه مطالعه مي

  2016  رورته و همكاران

تأثير مسئوليت اجتماعي بر عملكرد 

هاي شركتسازماني (مورد مطالعه: 

  زيست اسپانيايي)سازگار با محيط

دهد كه مسئوليت اجتماعي شركتي بر عملكرد نتايج نشان مي

ها (يعني توليد در ها از شركتنوآوري و سازماني در همه گروه

تر در مقابل مقابل غير توليد، فعال در مقابل غيرفعال، كوچك
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رات مثبت تر) اثهاي قديميتر در مقابل شركتتر و جوانبزرگ

همچنين نقش ميانجي نوآوري در مورد  و معنادار دارد.

  دهد.هاي توليدي را نشان ميشركت

  2016  كاوازوته و چانگ

مسئوليت اجتماعي داخلي و عملكرد 

هاي تجاري شركت: مطالعه شركت

  عمومي

ل مسئوليت اجتماعي داخلي شركت با درآمد معادل يك و دو سا

ها در هاي شركتهزينه بوده است.گذاري همراه پس از سرمايه

هاي بازنشستگي، آموزش هاي بهداشتي، برنامهزمينه مراقبت

هايي كه چنين كاركنان و به اشتراك گذاشتن سود، در سال

  كردند تأثير مثبتي بر درآمد دارند.هايي را دنبال ميگذاريسرمايه

  2016  سيارسي و همكاران

هاي عملكرد محيط استفاده از شاخص

دهي مسئوليت  كار در گزارش

  اجتماعي شركت

هاي محيط كار وجود نياز به استانداردسازي بيشتر در گزارش

هايي كه مسائل مربوط دارد و نياز به گزارش در مورد شاخص

  باشد.دهند نيز ميزيست كامل را پوشش ميبه محيط

  2014  آگان و همكاران

رابطه بين مسئوليت اجتماعي 

زيست، و منبع محيطها، توسعه شركت

  عملكرد شركت

گري فلز) ممكن است كه صنايع سنگين (به عنوان مثال، ريخته .

باشد تأكيد كمي بر كه تا حدودي دور از چشم عموم مي

مسئوليت اجتماعي داشته، يا اينكه ممكن است به داليل 

 و كننده به مسئوليت اجتماعيديگرشان به عنوان توسعه تأمين

تشويق شده و به عملكرد مزاياي آن  تزيسمنابع محيط

بط خاص اين مطالعه براي اولين بار به بررسي اين روا بپردازند.

  پرداخته است.

  هاي تحقيق  فرضيه

 زيست ارتباط دارد.ها با توسعه منابع محيطها و همياري) مسئوليت اجتماعي سازمان شهرداري1

 ها ارتباط دارد.ها و همياريمالي سازمان شهرداريكننده با عملكرد محيطي عرضه) توسعه زيست2

 ها ارتباط دارد.ها و همياريكننده با مزاياي رقابتي سازمان شهرداريمحيطي عرضه) توسعه زيست3

 هاي كشور تأثيرگذار است. ها و همياري) مسئوليت اجتماعي بر توسعه اقتصادي و عملكرد سازمان شهرداري4

  هاي كشور تأثيرگذار است. ها و همياريمحيطي و عملكرد سازمان شهردارير توسعه زيست) مسئوليت اجتماعي ب5

هاي كشور ها و همياريزيست و عملكرد فرآيندهاي داخلي سازمان شهرداري) مسئوليت اجتماعي بر توسعه منابع محيط6

  تأثيرگذار است.
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درصد نشان از  1توان بيان نمود كه سطح معناداري كمتر از طوركلي ميبا توجه به نتايج حاصل شده در اين قسمت به

 5درصد است، همچنين سطح معناداري كمتر از  99وجود رابطه همبسته ميان متغيرهاي مورد مطالعه در سطح احتمال 

درصد است، با توجه به نتايج حاصل شده عالمت **  95نشان دهنده وجود رابطه معنادار در سطح احتمال درصد نيز 

 ماتريس همبستگي اسپيرمن

 مسئوليت 

 اجتماعي

 به نسبت

 محيط

 مسئوليت

 اجتماعي

 به نسبت

 رسانه

 مسئوليت

 اجتماعي

 به نسبت

 كارمندان

 مسئوليت

 اجتماعي

 به نسبت

 مشتري

 با همكاري

 هايسازمان

 غيردولتي

 ارزيابي

 كنندهعرضه

 شراكت هاانگيزه

 مستقيم

 عملكرد

 مالي

 مزاياي

 بازار

 مسئوليت

 نسبت اجتماعي

 محيط به

1.000  **491. **623. **453. **532. **632. **301.  **828. -.007  *227. 

 مسئوليت

 نسبت اجتماعي

 رسانه به

**491. 1.000  **532. **441. **329. **590. *259. **743. -.060  .023  

 مسئوليت

 نسبت اجتماعي

 كارمندان به

**623. **532. 1.000  **387. **404. **562. **497. **618. .140  .190  

 مسئوليت

 نسبت اجتماعي

 مشتري به

**453. **441. **387. 1.000  **732. **631. **377. **528. .084  .046  

 با همكاري

 هايسازمان

 غيردولتي

**532. **329. **404. **732. 1.000  **662. **364. **572. *233. *207. 

 ارزيابي

 كنندهعرضه

**632. **590. **562. **631. **662. 1.000  **307. **694. .094  .129  

  189.  091. .446**  1.000 .307** .364** .377** .497** .259* .301** هاانگيزه

  138.  015.-  1.000 .446** .694** .572** .528** .618** .743** .828** مستقيم شراكت

 .603**  1.000  015.-  091.  094. .233*  084.  140.  060.-  007.- مالي عملكرد

  1.000 .603**  138.  189.  129. .207*  046.  190.  023. .227* بازار مزاياي
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 95درصد و عالمت * نشان از وجود رابطه همبسته در سطح احتمال  99نشان از وجود رابطه همبسته در سطح احتمال 

  درصد است.

  

  

  
  برازش مدل در مقطع بتا

زيست هاي مسئوليت اجتماعي با توسعه منابع محيطشود ميان مؤلفهبا توجه به نتايج حاصل شده در اين قسمت مشاهده مي

محيطي و عملكرد سازمان  ، توسعه زيست0,916ها با ضريب هاي شهرداريو عملكرد فرآيندهاي داخلي سازمان

كننده محيطي عرضهو توسعه زيست 0,688ها برابر با اريو توسعه اقتصادي عملكرد سازمان شهرد 0,525ها  شهرداري

و عملكرد  0,275كننده و مزاياي رقابتي با ضريب محيطي عرضهباشد . همچنين رابطه ميان توسعه زيستمي 0,811برابر با 

  باشد. معنادار مي 0,228مالي 
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  t-valueبرازش مدل در مقطع 

زيست هاي مسئوليت اجتماعي با توسعه منابع محيطشود ميان مؤلفهمشاهده مي با توجه به نتايج حاصل شده در اين قسمت

محيطي و عملكرد سازمان  ، توسعه زيست49,293ها با ضريب هاي شهرداريو عملكرد فرآيندهاي داخلي سازمان

كننده محيطي عرضهو توسعه زيست 12,533ها برابر با و توسعه اقتصادي عملكرد سازمان شهرداري 7,717ها  شهرداري

و عملكرد  2,166كننده و مزاياي رقابتي با ضريب محيطي عرضهباشد. همچنين رابطه ميان توسعه زيستمي 20,466برابر با 

هاي نشان دهنده تائيد تأثيرگذاري مؤلفه 1,96باشد. الزم به ذكر است كه سطح ضريب بتاي بيشتر از معنادار مي 2,545مالي 

   مورد مطالعه است.
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 بررسي نيكويي برازش با استفاده از پارامترهاي برازندگي •

 

  هاي مدل شدهبررسي رابطه ميان مؤلفه

  
  

زيست هاي مسئوليت اجتماعي با توسعه منابع محيطشود ميان مؤلفهبا توجه به نتايج حاصل شده در اين قسمت مشاهده مي

محيطي و عملكرد سازمان  ، توسعه زيست0,916ها با ضريب هاي شهرداريو عملكرد فرآيندهاي داخلي سازمان

كننده محيطي عرضهو توسعه زيست 0,688ها برابر با اريو توسعه اقتصادي عملكرد سازمان شهرد 0,525ها  شهرداري

و عملكرد  0,275كننده و مزاياي رقابتي با ضريب محيطي عرضهباشد. همچنين رابطه ميان توسعه زيستمي 0,811برابر با 

  باشد. معنادار مي 0,228مالي 

  

  هاي موجود در مطالعهضريب هم خطي متغيرها در مدل

  
توان بيان نمود كه هريك از روابط مشاهده شده در مدل در مي VIFبا توجه به مقادير مشاهده شده در خصوص آماره 

هاي ارائه شده در اين هم خط نبوده و فرض وجود توان بيان نمود كه مدلبوده و در نهايت مي 5مقدار عددي كمتر از 

  توان نتايج حاصل شده را قابل اعتماد ارزيابي نمود.شود، در نهايت ميرگرسيون كاذب منتفي مي
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  هاي برازندگي و نيكويي در مدل برازش يافتهشاخص

  
باشد، همچنين شاخص كاي دو نشان دهنده اختالف معنادار ميان متغيرهاي مدل مي 0,411در مقدار عددي  NFIشاخص 

باشد، مي 0,107در مقدار عددي  2ريشه مربعات حاصل از تفاوت بين ماتريس كواريانسشده است، همچنين شاخص 

ميانگين تفاوت ماتريس واريانس و كواريانس است. اين شاخص نيز هر چه كمتر باشد نشان تر اين متغير بيانگر مقادير كم

  توان مدل را نيكو ارزيابي نمود.طوركلي با توجه به نتايج مشاهده شده در اين قسمت ميبه از نيكوتر بودن مدل است.

  

  گيرينتيجه

 هايارزش .شودمي بيشتر هاسازمان توسط اصول اخالقي رعايت به جامعه عموم توجه اخالقي افول شرايط در

 توجه مورد كمتر است حاكم جامعه بر اخالق شرايطي كه در كه وكاركسب اخالق اصول رعايت مانند سازمانيدرون

 مزيت و اجتماعي مشروعيت( سازمان بهبود عملكرد در اساسي فاكتورهاي از اخالقي افول شرايط در مردم است، عموم

 در قابتير مزيت و مشروعيت كسب محسوس در نقشي هاسازمان توسط اجتماعي مسئوليت رعايت و .باشدمي )رقابتي

  .كرد ايفا خواهد جامعه

 به هم نوزه مردم از بسياري دهد. جاي طبيعت قلمرو خارج از مكاني در را خود كه بود آن پي در سال هزار ده بشر نوع

 كه معتقدند كرف طرز اين با و دانندخود مي مسخر را جهان و است طبيعت از جداي موجودي بشر كه اعتقاد هستند اين

 مالك را تفكر طرز كه اين افرادي تعداد بر اندكاندك زمان مرور به. دهيم انجام توانيماست مي طبعمان مطلوب هرچه ما

 نياز به زيستمحيط تنجا كه رسيدند مهم اين به همگان رسانياطالع آموزش و با و يافت كاهش ديدندمي خود فعاليت

  .دارد همگاني تالش

  

                                         
2 SRMR 
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