
 



 

 های مذهبی کارآفرینیهای اسلامی و ریشهبررسی تطبیقی آموزه
 

در ارتقا عملکرد  یاجتماع تیمسئول هایینقش استراتژ

 ینظام انقلاب هیبر نظر یمبتن یشهردار یاجتماع-یفرهنگ

 1یهاشمحمود مسید 

 

 چکیده

در راستای تکیه گام دوم انقلاب بر نهادها و پایبندی مردم به ارزشهای انقلاب با وجود مشکلات عدیده  

تحقیق حاضر با هدف  ضروری است.تحول در بسترهای سازمانی و نهادهای جامعه امری مهم و 

های مسئولیت پذیری اجتماعی مبتنی بر نظریه نظام انقلابی بر عملکرد فرهنگی بررسی تأثیر استراتژی

با استفاده از شیوه  نفر 602به حجم جامعه آماری از اجتماعی شهرداری منطقه دو تهران سامان یافت. 

چهار جهت گیری عمده براساس نظریه نظام  گردید.نفر انتخاب  831نمونه گیری تصادفی ساده، 

های مسئولیت اجتماعی شامل پیروی از طریق شریعت، همدلی و مؤاسات، تأمین انقلابی برای استراتژی

سنجی، رفاه اجتماعی و تکلیف مداری، پرسشنامه محقق ساخته پژوهش را شکل داد که پس از خبره

معادلات ساختاری و نرم  مدلسازی با استفاده ازشد.  07.1ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر 

پذیری اجتماعی مبتنی بر های مسئولیتکه استراتژی تحقیق نشان داد یافته هایافزار پی.ال.اس آزمون 

اجتماعی شهرداری تأثیر مثبت و معناداری داشتند. هر چهار -نظریه نظام انقلابی بر عملکرد فرهنگی

 پذیری اخلاقی بیشترین تأثیر را دارا بود تأیید شد که از این میان، مسئولیتسوال فرعی پژوهش نیز 

 .اجتماعی، شهرداری-مسئولیت اجتماعی، عملکرد فرهنگی کلیدواژه:
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 مقدمه و بیان مسئله

ای دارند زیرا تعاملی مستمر ها جایگاه ویژهسازمانهای خدمات عمومی از جمله شهرداری

با آحاد مردم دارند و عملکرد آنها، بصورت قابل توجهی بر میزان رضایت یا نارضایتی مردم 

-ی خدمات عمومی )همچون شهرداریاهوظایفی که سازمان(. 6: 8332تأثیرگذارست )هنری، 

ه طور سنتی با آنها که سازمانها بست در قبال جامعه دارند فراتر از قلمروهای صرفا اقتصادی ها(

گیریم که به طور خاص اقتصادی نیست، کسب و ای در نظر می. وقتی زمینهباشندمیدر ارتباط 

ای که آنها را در بر گرفته است، با مجموعه ای از حقوق و مسئولیتهای مرتبط با جامعه 8هاکار

ادی به منظور دستیابی به دهد تا تنها بر روی مدیریت اقتصشوند که به آنها اجازه نمیروبرو می

روز به ، ]همچنین[ در سالیان اخیر(. 8333نوروزی و همکاران، اهداف خود تمرکز نمایند )

روز بر توجه و حساسیت پیرامون عملکرد اجتماعی سازمانها و کسب و کارهای مختلف 

( از سویی رویکردهای فرهنگی نیز همراه و همسو با .608، 6افزوده شده است )کوپر

کردهای اجتماعی سازمانها تعریف شده است. لذا عملکرد فرهنگی و اجتماعی سازمانها عمل

دهد سازمان به چه چالشی بزرگ برای جامعه و آزمونی برای این سازمانهاست که نشان می

(. عملکرد اجتماعی 6082و همکاران،  3میزان به محیط پیرامونی خود متعهد هستند )شوکات

( 6083و همکاران ) 4ح تأثیرگذاری مختلفی دارد، به قول گردبرگسازمانها؛ ابعاد و سطو

عملکرد اجتماعی، هم احساس مسئولیتی در قبال منابع انسانی است که بخش مهمی از اجتماع 

ست که در آن به فعالیت دهند و هم در قبال ذینفعان داخلی، خارجی و محیطیرا تشکیل می

برخی  فروپاشی های مالی و اخلاقیفرهنگی( اجتماعی، توجهی در قبال عملکرد )پردازد. بیمی

( 32: 8331به دنبال داشته )ویشلقی، در سال های اخیر از سازمانهای معروف در سراسر دنیا را 

                                                           
در جهت حفظ امانت  لیتمرکز اصلی اثرحاضر بر روی شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی است و1 

 در اینجا مراد از کسب و کارلذا . رعایت شدعبارات به عاریه گرفته شده از سایر تحقیقات، جانب تساهل بکارگیری 

 بلکه، حوزه عمومی و حیطه شهرداری ها است.  ،نه حوزه تجاری و بخش خصوصی
2 Cooper 
3 Shaukat 
4 Gardberg 
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به سمت مطالعه در زمینه فضایل و ارزش های اخلاقی را توجه محققان  که از این رهگذر،

ی اجتماعی و عملکردهای مختلف سازمانی، در این معادله، دیگر مسئولیتها. استسوق داده 

گردد و رویکردهای اخلاقی )متناسب با نظام ارزشی هر صرفاً در ترازوی اقتصادی سنجیده نمی

جامعه( به همان میزان تعیین کننده حیات و پذیرش ]مقبولیت[ سازمانها در جامعه است 

 (.63: .833)عیدی، 

گرفته اند که برای حفظ وجهه خود باید بار دیگر مان ها در این میان در شرایطی قرار ساز

(. عوامل متعددی بر .833دارایی و زردتشتیان، کارهای درست و نادرست را تعریف کنند )

اثرگذار است که در تحقیقات متعدد  )و به تبع آن عملکرد فرهنگی( سازمان اجتماعی عملکرد

و  8؛ هو6083همکاران،  )تحقیقاتی همچون گردبرگ و مورد بررسی قرار گرفته است

؛ عملکرد اجتماعی سازمانها را در 6082؛ شوکات، .608؛ کوپر، 6081، 6؛ مس6083همکاران، 

-استراتژیرسد . در بین این متغیرها به نظر میاند(اجتماعی خود واکاوی کرده-فضای فرهنگی

که با تمامی اقشار جامعه سر و کار  عمومیمسئولیت اجتماعی با ماهیت سازمان های های 

مسئولیت های استراتژی علی رغم ارتباط مستقیم میانای برخوردار باشد. دارد، از اهمیت ویژه

بیشتر در قبال  3و حوزه عملکرد بخش عمومی )غیرانتفاعی(، تحقیقات گذشته اجتماعی

اند. در حقیقت رداختهپذیری اجتماعی سازمانها  پعملکرد انتفاعی کسب و کار با مسئولیت

پذیری های مسئولیتاجتماعی سازمانها، از حیث استراتژی-خلاء پرداخت به عملکرد فرهنگی

 گردد. اجتماعی به صورت ملموسی احساس می

های مسئولیت پذیری اجتماعی، در مبحث در نتیجه علی رغم اهمیت بالای استراتژی

آن پرداخته شده و نیاز است که این حوزه  اجتماعی )غیرانتفاعی( کمتر به-عملکرد فرهنگی

مورد مطالعه قرار گیرد. تحقیق حاضر، با درک نیاز پژوهشی فوق، عملکرد اجتماعی شهرداری 

                                                           
1 Ho 
2 Maas 

. تأکید در اینجا، بر روی تحقیقات تجربی داخلی گذشته در حیطه موضوعی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی است3 

 اند.  مالی را نشانه گرفتهبا این حال عموم تحقیقات خارجی نیز در پرداخت به مفهوم مذبور، بیشتر عملکرد 
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ی همت خود های مسئولیت اجتماعی وجهه)به عنوان نهادی عمومی( را در پرتو، استراتژی

اخت به این موضوع در ارتباطی قرار داد. امّا همانطور که پیشتر سخن از آن رفت. مبنای پرد

از آنجا که در مسئولیت اجتماعی، گوناگونی گسترده ای قرار دارد.  تنگاتنگ با ارزشهای جامعه

وجود دارد بنابراین باید یک سیستم یکپارچه و منطقی نیز برای ارزیابی آنها وجود داشته باشد. 

و  وی مسئولیت اجتماعی سازمانی()بر ر گذاری هاتنها از این طریق است که می توان سرمایه

عملکردهای  ها را به انجام بهترسازمانسوء تفاهم های عمومی ناشی از آن را اصلاح نمود و 

خود ترغیب نمود. بنابراین ضرورت بسیاری وجود دارد که یک سیستم ارزیابی بسیار  اجتماعی

و ارزشی -فرهنگیشرایط  ایجاد نمود که با مسئولیت اجتماعی شناخته و پذیرفته شده را برای

 . (8332، امیرپورنیز منطبق باشد ) سازمانهاواقعیت اجتماعی 

های مسئولیت اجتماعی در نظر خواهد چارچوبی که تحقیق حاضر در ارتباط با استراتژی

گرفت، نظریه نظام انقلابی )در راستای گام دوم انقلاب اسلامی( است. این انتخاب یک راهبرد 

گیری ادبیات موضوعی تحقیق است. انقلاب اسلامی، پارادایمی با جهت منصفانه و منطبق

ساز، اجتماعی فراهم ساخته که متأثر از این گفتمان هویت-مستقل برای فهم مسائل فرهنگی

باشد. این خصلت ناشی از اجتماعی قابل تعریف و باز تعریف می-فرهنگی-های شناختیسازه

-آنچنانکه در کلام رهبر معظم انقلاب، با مفهوم تمدن خاصیت نهادسازی این شجره طیبه است

پُرافتخار  یچلّه کیاست که  ی، تنها انقلابرانیانقلاب پُرشکوه ملّت ا"سازی عجین شده است: 

و  یخودساز یمرحله نیوارد دّوم نکیپشت سر نهاده و ا شیبه آرمانها انتیرا بدون خ

 . "8استشده  یسازو تمدّن یپردازجامعه
 

 پرسش تحقیق: هدف و

                                                           
 پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبریاز متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برگرفته 1 
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های مسئولیت تحقیق حاضر این سوال را مورد کندوکار قرار خواهد داد که استراتژی

اجتماعی مبتنی بر قرائت نظریه نظام انقلابی )برگرفته از گام دوم انقلاب اسلامی( چه تأثیری بر 

  اجتماعی شهرداری )منطقه دو تهران( دارد؟-عملکرد فرهنگی

 بیشینه تحقیق:

اجتماعی و -به صورت خلاصه با توجه به آنکه بایستی تمامی چارچوبهای فرهنگی 

سازمانی در تناسب با چارچوب نظام انقلابی کشورمان به تجسم در آید؛ پارادایم انقلاب 

اسلامی و مسولیت اجتماعی یکی از موهبت های نظام اسلامی ایران است که همواره  

رسی و واکاوی علل و زمینه های این رخداد پرداختند که پژوهشگران و نظریه پردازان  به بر

 این امر منجر به خلق آثار متنوعی گردید. 

لذا بخش قابل توجهی از پژوهش های بعمل آمده به صورت سربسته و محدود در رابطه با 

 علل و عوامل و تداوم به رشته تحریر درآمده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود: 

( در مقاله ای با عنوان تاثیر مسولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی به 8331یعی و غلامی )رب

تبیین این مهم پرداخته و یافته های تحقیق آن نشان داد که نیازهای اقتصادی رعایت قوانین و 

مقررات عمومی رعایت اخلاق کسب و کار و مسولیت های بشر دوستانه بر تعهد سازمانی 

عنی داری دارد. این یافته بدان معناست که تاکید بر اهمیت مسولیت اجتماعی و تاثیر مثبت و م

رعایت آن از سوی سازمان ها می تواند از کارکردی مثبت بر عملکرد سازمان ها برخوردار 

 باشد به نحوی که به طور معناداری تعهد سازمانی کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد. 

در مقاله ای با عنوان تبیین نظریه مسولیت اجتماعی جوانان در  ردایی و ساده ،امینی سابق

به تبیین مسولیت اجتماعی جوانان با « بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تاکید حکمرانی خوب

رویکرد انقلابی پرداخته و ضمن ارایه تعاریفی از مسولیت اجتماعی و حکمرانی خوب و 

ن گام دوم انقلاب اسلامی و انقلابی بودن به عنوان لازمه مروری بر مهم ترین مفاهیم آن به تییی

تحقق حکمرانی خوب اشاره می کنند. یافته های این تحقیق نشان داد که مسولیت اجتماعی 

جوانان در پنچ بعد اقتصادی سیاسی اجتماعی قانونی و معنوی اخلاقی و نوع دوستی و 
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عدالت خواهی و مبارزه با  ،و آزادیاستقلال  ،حکمرانی خوب در پنج بعد مشارکت اقتصادی

   حاکمیت قانون و کارایی و اثر بخشی دولت قرار دارد. ،فساد

آن چه این مقاله را از سایر مقالات از این قبیل متمایز می کند  این است که در این نوشتار با 

  نشان می دهد.ی نو استراتژی های مسولیت اجتماعی  را در نظریه نظام انقلاب اسلامی روشاتخاذ 
  

 چارچوب نظری: 

 های اجتماعی  مسئولیت

ها، حتی مؤسسات اقتصادی، نه تنها سود، بلکه تأمین انتظارات ذی فلسفه وجودی سازمان

(، زیرا از این طریق است که .608، 8کوپرنفعان اعم از داخل و خارج سازمان می باشد )

انتظاراتی که جامعه در بعد اخلاقی، قانونی، اقتصادی پایدار بودن سود نیز تأمین می شود. ضمنا 

و مصالح عمومی از سازمانها دارد، این است که آنها خود را به جامعه ای که در آن به فعالیت 

(. بر این اساس هنگامی که موضوع .608و همکاران،  وانگمی پردازند، متعهد بدانند )

گیرد، نباید صرفا حقوق مورد تحلیل قرار میمسئولیت در زندگی اجتماعی از جمله سازمان ها 

صاحبان سهام و مؤسسات یا حتی فقط رعایت چهارچوب های قانونی که به اجبار باید بدان 

تن داد، ملاک عمل سازمان ها قلمداد شود، بلکه مسئول بودن باید به عنوان امری داوطلبانه و 

(. در این صورت است که 8330یمی، کرنوعی تعهد و وظیفه از سوی سازمان ها به شمار آید )

مشروعیت سازمان از ناحیه ذی نفعان بیرونی )ذی نفعان اجتماعی و غیر اجتماعی، دولت و 

مشتریان به پایداری می انجامد و منافع پایدار، ارتقای تعهد و مشارکت فعال ذی نفعان قابل 

زه فعالیت و تأثیر خود در پیش بینی می شود. امروزه مسئولیت اجتماعی به مراتب فراتر از حو

بود پیش می رود. مسئولیت اجتماعی در عرصه کسب و کار برای  "انسان دوستی"گذشته، که 

رسیدن به توسعه پایدار، در مورد ارائه راه حل های پیشگیرانه برای چالش های اجتماعی و 

                                                           
1 Cooper 
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و  8ینزلزیست محیطی و عرصه هایی از این دست نقش و جایگاه خود را پیدا کرده است )

 .(.608همکاران، 

گریفین و بارنی مسئولیت اجتماعی را این گونه تعریف می کنند: مسئولیت اجتماعی، 

مجموعه وظایف و تعهدهایی است که سازمان باید برای حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای 

نیز (. فرنچ و ساورد 8336پور، گنجعلی، سپهری و مسعودیکه در آن کار می کند، انجام دهد )

در کتاب مدیریت تحول در سازمان در خصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند: مسئولیت 

اجتماعی، وظایفی است برعهده مؤسسه های خصوصی، به این معنا که تأثیر سوئی بر زندگی 

اجتماعی که در آن مشغول به فعالیت اند، نگذارند. عموما این وظایف شامل آلوده نکردن، 

استخدام، فعالیتهای غیراخلاقی نداشتن و آگاهی دادن به مصرف کننده از تبعیض قائل نشدن در 

شود. همچنین وظیفه ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در کیفیت محصولات را شامل می

(. برنامه ها و اقدامات مرتبط با مسئولیت پذیری .608وانگ و همکاران، زندگی افراد جامعه )

راهبردها و اقدامات عملی اشاره دارد که سازمان در  اجتماعی سازمان، به تمامی اهداف،

 .(.833)موسوی،  راستای مسئولیت پذیری اجتماعی خود تعیین می کند و به کار می گیرد

فورد مسئولیت اجتماعی را پیروی از قوانین اجتماعی و برآوردن انتظاراتی که جامعه از فرد 

اجتماعی را تعهد مداوم برای رفتار به شیوه دارد تعریف می کند. کاستکاو بالزارووا مسئولیت 

اخلاقی و همراه با بهبود کیفیت زندگی افراد و خانواده هایشان به علاوه بهبود اجتماع و جامعه 

(. پژوهشگران مسئولیت اجتماعی را ارزشی 8332اسماعیل نژاد، دانند )تر میدر مقیاس وسیع

: 8331چرخ، ثیر می گذارد معرفی می کنند ) گرانبها که بر دموکراسی و جامعه دموکراتیک تأ

مسئولیت اجتماعی را درک مشترک مبنی بر افزایش رفتارهای اخلاقی در  (6003) (. هولمه81

، 8330(. در سال .608و همکاران،  لینزمیان کارکنان و رشد و تعالی اعضای تعریف می کند )

اقدامات سازمان ها توصیف کرد دیویس مسئولیت اجتماعی را به عنوان آن نوع تصمیمات و 

(. 6081جمالی و کرم، که به دلایلی، فراسوی منافع مستقیم اقتصادی یا فنی اتخاذ می شوند )

                                                           
1 Lins 
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کمیته توسعه اقتصادی در تعریفی مشابه، مسئولیت اجتماعی سازمان را به  83.8در سال 

ارت و کسب و صورت زیر تشریح کرد: امروزه روشن است که مفهوم تعامل بین جامعه با تج

کار به شیوه های گوناگون در حال تغییر است. کسب و کار باید مسئولیت های گسترده تری را 

در خصوص جامعه نسبت به قبل بپذیرد و محدوده گسترده تری از ارزش های انسانی را مورد 

 (.8332)ساده،  نظر داشته باشد

 گام دوم انقلاب اسلامی 

یکی از بزرگترین وقایع قرن بیستم محسوب می شود، پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی 

پدیده ای با شعارها و آرمان های حق مدارانه و استقلال طلبانه که نه تنها منطقه آسیا که حتی 

قاره های دوردست را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. رهبری مرجعی آگاه به زمان، به رغم 

مردم کشور در وجودش موج می زد،  شرایط بحرانی کشور، در حالی که عشق به وطن و

توانست انقلاب نوپای ایرانیان را از مقاطع حساس صدر انقلاب تا عبور از گردنه های خطرناک 

جنگ تحمیلی با صورتی مردم سالارانه هدایت نماید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای 

همواره  )مدظله( که پس از رحلت حضرت امام خمینی )ره( به اعتراف دوست و دشمن

مدیریت حکیمانه داشته، توانست دورنمایی روشن را برای کشور ترسیم نموده و پایه های 

تمدنی کشور را پی ریزی کند. این حکیم نستوه که همواره به نیروی جوان کشور تکیه و 

اعتماد داشته و در طول مدت رهبری انقلاب اسلامی تاکنون، اجازه نداده است که بارقه امید در 

ی مردم خاموش شود، با سپری شدن دوران تثبیت نظام و فرارسیدن دوره دولت سازی، دلها

معروف « گام دوم انقلاب» ای راهبردی که به بیانیه جامعه سازی و تمدن سازی، با صدور بیانیه

شد، ضمن یاداوری تجربیات کشور در طول چهل سال گذشته، برای آغاز دهه پنجم انقلاب 

 سیار مهمی را به عنوان عناصر راهبردی چهل سالگی دوم آن بیان نمودند.اسلامی مولفه های ب

تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان که به مثابه « گام دوم انقلاب»بیانیه 

فصل »خواهد بود و « منشوری برای دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی

ا رقم خواهد زد. این گام دوم، انقلاب را به آرمان بزرگش ر« جدید زندگی جمهوری اسلامی
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« که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی )ارواحنافداه( هست

این بیانیه حاوی نکات مهم و ارزشمندی برای حرکت و امتداد مسیر  .نزدیک خواهد کرد

  می شود: انقلاب اسلامی بوده که به برخی از آنان اشاره

 

 

 

 سازیپردازی و تمدنی خودسازی، جامعهورود انقلاب اسلامی به دومین مرحله -8

ی ملّتهای زیر ستم، کمتر ملّتی به انقلاب هّمت میگمارد؛ و در میان ملّتهایی که از میان همه

جز و بهاند، کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده پاخاسته و انقلاب کردهبه

تغییر حکومتها، آرمانهای انقلابی را حفظ کرده باشند. امّا انقلاب پُرشکوه ملّت ایران که 

ی پُرافتخار را ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چلّهترین و مردمیبزرگ

مقاومت  هایی که غیر قابلی وسوسهبدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همه

به نظر میرسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دوّمین 

است. درودی از اعماق دل بر این شده  سازیتمدّن پردازی وی خودسازی و جامعهمرحله

و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانیِ چهل ملّت؛ بر نسلی که آغاز کرد 

 ود.شسال دوّم می

 یانقلاب اسلام یزندهشهیدرخشان و هم ،یفطر ،یجهان یشعارها  -6

چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اّما شعارهای جهانی این برای همه

فایده نخواهند شد، زیرا مصرف و بیا هرگز بیانقلاب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آنه

ی عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخلاق، معنویّت، عدالت، استقلال، فطرت بشر در همه

ای عزّت، عقلانّیت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره

تصوّر کرد که از این  ای دیگر افول کند. هرگز نمیتوان مردمی رابدرخشد و در دوره

گردانی مسئولان از این زدگی پیش آمده، از رویزده شوند. هرگاه دلاندازهای مبارک دلچشم

 .ارزشهای دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقّق آنها

https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1712
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 تهایو واقع دهایبا انیم یو فاصله یاسلام یجمهور -3

ها و موقعیّتهای نو به نو، فاقد احساس و ادراک بر پدیدهجمهوری اسلامی، متحجّر و در برا

های خود با رقیبان و دشمنان بشدّت بشدّت پایبند و به مرزبندی اصول خود نیست، امّا به

مبالاتی نمیکند و برایش مهم است که چرا بماند حسّاس است. با خطوط اصلی خود هرگز بی

خواه را عذاب ی میان بایدها و واقعیّتها، همواره وجدانهای آرمانشک فاصلهو چگونه بماند. بی

شدنی است و در چهل سال گذشته در مواردی بارها طی ای طیهداده و میدهد، امّا این، فاصل

و دانا و ُپرانگیزه، با قدرت بیشتر طی  نسل جوان مؤمن شک در آینده، با حضورشده است و بی

 .خواهد شد

 فرص یاز نقطه یآغاز انقلاب و نظام اسلام -4

ما بود،  هیعل زیچصفر آغاز شد؛ اوّلاً: همه یو نظام برخاسته از آن، از نقطه یانقلاب اسلام

 میرژ نیبودن، اوّل ییو فساد و استبداد و کودتا یبر وابستگفاسد طاغوت که علاوه  میچه رژ

بر سرِ کار آمده بود، و چه  -خود ریو نه به زور شمش- گانهیبود که به دست ب رانیدر ا یسلطنت

و  یو چه وضع بشدّت نابسامان داخل ،یغرب یاز دولتها گرید یو برخ کایدولت آمر

 چی: هاًیثان .گرید لتیو هر فض تیّ و معنو استیو س یآور در علم و فنّاورشرم یافتادگعقب

 یامهایق است که یهیدر برابر ما وجود نداشت. بد یاشدهیو راه ط ینیشیپ یتجربه

آمده  دیپد یو معرفت اسلام مانیکه از متن ا یانقلاب یبرا توانستیو امثال آن نم یستیمارکس

 بیبدون سرمشق و تجربه آغاز کردند و ترک یاسلام ونیاست، الگو محسوب شود. انقلاب

و  یو قلب نوران یاله تیآن، جز با هدا شرفتیو پ لیتشک یو ابزارها تیّ ت و اسلامیّجمهور

 درخشش انقلاب بود. نینخست نی. و اامدیبه دست ن ،ینیبزرگ امام خم یشهیاند

 ینظام انقلاب یهیاز نظر یدفاع ابد-1

ی تصحیح ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و آمادهانقلاب اسلامی همچون پدیده

مثبت نشان خطاهای خویش است، امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حسّاسیّت 

ای عمل میشمارد، امّا به هیچ بهانهمیدهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفهای بی

https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=996
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5399
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5399
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از ارزشهایش که بحمدالله با ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله نمیگیرد. انقلاب اسلامی پس 

، به رکود و خموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی سازینظام از

 .کندی نظام انقلابی تا ابد دفاع میبیند، بلکه از نظریّه و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی

 

 

 روش شناسی پژوهش    

شناخت  تر برایسازمان شهرداری نیز با استفاده از خروجی این تحقیق، دیدگاهی مناسب

اجتماعی خواهد یافت. از این رهگذر -مسئولیتهای اجتماعی خود و اثر آن بر عملکرد فرهنگی

 گردآوری نظر ماهیت و روش از تحقیق این توان بهبود خدمات شهری را انتظار داشت.می

 وضعیت محقق پیمایشی است )زیرا-توصیفی تحقیق، آماری هایتحلیل و تجزیه برای هاداده

دهد(. برای می قرار پیمایش و مطالعه مورد محرکی، دادن اثر بدون را آماری یجامعه موجود

( و جهت بررسی SEMتجزیه  و تحلیل داده های تحقیق، از تکنیک مدل معادلات ساختاری )

آمار توصیفی از نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شده است. دلیل استفاده از تکنیک مدل 

ها در قالب معادلات میان متغیرهاست. دلیل دیگر لیت آزمودن تئوریمعادلات ساختاری، قاب

دهد تا تجزیه و گیری توسط این روش است که به محقق اجازه میلحاظ نمودن خطای اندازه

های مرسوم در مدل گیری گزارش دهد. مدلهای خود را با احتساب خطای اندازهتحلیل داده

گیری که چگونگی از دو بخش هستند. مدل اندازه سازی معادلات ساختاری درواقع متشکل

نماید توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار )سوالات( مربوطه را بررسی می

  انددهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفتهو مدل ساختاری که نشان می

 جامعه آماری و حجم نمونه 

جماعات،  ائمه ،یشهردار جیفرماندهان بس ،یفرهنگ رانیمدجامعه آماری آن، شامل 

ی در این منطقه به حجم اریشورا نیو مسئول ینواح یفرهنگ رانیو مد جیبس گاهیفرماندهان پا

  نفر انتخاب گردید. 831بودند که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده،  نفر 602
 

https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2221
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 :یافته های پژوهش

 آزمون فرضیه ها ی تحقیق

 ارزیابی فرضیه فرعی اول

پذیری اخلاقی از طریق پیروی از شریعت شود که آیا مسئولیتفرعی اول بیان می هیفرضدر 

 اجتماعی شهرداری)منطقه دو تهران( تأثیر مثبت و معناداری دارد؟ -بر عملکرد فرهنگی

پذیری دهد که ضریب همبستگی مسئولیتاول پژوهش نشان می هیفرضبررسی نتایج 

بوده که نشان  433/0اجتماعی برابر با -اخلاقی از طریق پیروی از شریعت بر عملکرد فرهنگی

باشد. همچنین اجتماعی می-پذیری اخلاقی بر عملکرد فرهنگیدهنده تأثیر معنادار مسئولیت

بوده و بنابراین این رابطه مورد تأیید  32/8تر از است که بالا 4/.8برابر با  tمقدار آماره 

 باشد.می

 فرعی دوم هیفرضارزیابی 

پذیری بشردوستانه از طریق همدلی و شود که آیا مسئولیتفرعی دوم بیان می هیفرضدر 

اجتماعی شهرداری)منطقه دو تهران( تأثیر مثبت و معناداری -مواسات بر عملکرد فرهنگی

 دارد؟ 

پذیری بشردوستانه دهد که ضریب همبستگی مسئولیتدوم پژوهش نشان می هیفرضبررسی نتایج 

بوده که نشان دهنده تأثیر  641/0اجتماعی برابر با -از طریق همدلی و مواسات بر عملکرد فرهنگی

 tباشد. همچنین مقدار آماره اجتماعی می-پذیری بشردوستانه بر عملکرد فرهنگیمعنادار مسئولیت

 باشد.بوده و بنابراین این رابطه مورد تأیید می 32/8است که بالاتر از  3/6.برابر با 

 فرعی سوم هیفرضارزیابی 

پذیری اقتصادی از طریق تأمین رفاه شود که آیا مسئولیتفرعی سوم بیان می هیفرضدر 

اجتماعی شهرداری)منطقه دو تهران( تأثیر مثبت و معناداری -اجتماعی بر عملکرد فرهنگی

 ؟ دارد
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پذیری دهد که ضریب همبستگی مسئولیتسوم پژوهش نشان می هیفرضبررسی نتایج 

بوده که  3.1/0اجتماعی برابر با -اقتصادی از طریق تأمین رفاه اجتماعی بر عملکرد فرهنگی

باشد. اجتماعی می-پذیری اقتصادی بر عملکرد فرهنگینشان دهنده تأثیر معنادار مسئولیت

بوده و بنابراین این رابطه مورد  32/8است که بالاتر از  42/3برابر با  tهمچنین مقدار آماره 

 باشد.تأیید می

 فرعی چهارم هیفرضارزیابی 

پذیری قانونی از طریق تکلیف مداری شود که آیا مسئولیتفرعی چهارم بیان می هیفرضدر 

 داری دارد؟ اجتماعی شهرداری)منطقه دو تهران( تأثیر مثبت و معنا-بر عملکرد فرهنگی

پذیری دهد که ضریب همبستگی مسئولیتچهارم پژوهش نشان می هیفرضبررسی نتایج 

بوده که نشان  602/0اجتماعی برابر با -قانونی از طریق تکلیف مداری بر عملکرد فرهنگی

باشد. همچنین اجتماعی می-پذیری قانونی بر عملکرد فرهنگیدهنده تأثیر معنادار مسئولیت

بوده و بنابراین این رابطه مورد تأیید  32/8است که بالاتر از  41/6برابر با  tه مقدار آمار

 باشد.می

 

 اصلی پژوهش هیفرضارزیابی 

های مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شود که آیا استراتژیدر سوال اصلی پژوهش بیان می

اجتماعی شهرداری )منطقه دو تهران( در چارچوب نظریه نظام انقلابی تأثیر مثبت و -فرهنگی

 معناداری دارد؟ 

های دهد که ضریب همبستگی استراتژیاصلی پژوهش نشان می هیفرضبررسی نتایج 

بوده که نشان دهنده تأثیر  83/0.اجتماعی برابر با -مسئولیت اجتماعی بر عملکرد فرهنگی

باشد. همچنین اجتماعی می-های مسئولیت اجتماعی بر عملکرد فرهنگیمعنادار استراتژی

بوده و بنابراین این رابطه مورد تأیید  32/8است که بالاتر از  13/84برابر با  tمقدار آماره 
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د استراتژی دهاست که نشان می 0/.18باشد. همچنین مقدار ضریب تعیین برابر با می

 کند.بینی میاجتماعی را پیش –درصد از عملکرد فرهنگی 16مسئولیت اجتماعی، تقریبا 

 های تحقیق. خلاصه نتایج فرضیه1جدول 

 

 گیرینتیجه

در دنیای امروزی، سازمان ها همه جوانب زندگی ما را فراگرفته اند، پس منطقی است که انتظار 

داشته باشیم پدیده ای را که با زندگی ما گره خورده مطالعه نماییم. این پدیده همراه با ایجاد اجتماع و 

از این رو سازمان ها را متشکل از گروه هایی که هر کدام  در اثر نیازهای افراد جامعه ایجاد شده است.

منافع شخصی خود را دنبال می کنند نامیده اند. این گروه ها، قدرت خود را جهت اثر گذاری در 

(. با توجه به این دیدگاه، سازمانی اثربخش 8334رضاییان، توزیع منابع در سازمان به کار می گیرند )

 -که تداوم حیات سازمان، مستلزم حمایت آنها است-محیطی خود را  است که خواسته های عوامل

(. سازمان باید وظایف و مسئولیت خود را 8331پورگیری، علیجانی گنجی و سمیعبرآورده سازد )

 رابطه فرضیه
ضریب 

 همبستگی

آماره 

 تی

وضع

 یت

 اصلی 
های مسئولیت اجتماعی بر استراتژی

 اجتماعی-عملکرد فرهنگی

.83/

0 

13/

84 
 تایید

 فرعی اول
-مسئولیت اخلاقی بر عملکرد فرهنگی

 اجتماعی

433/

0 
 تایید 4/.8

 فرعی دوم
مسئولیت بشردوستانه بر عملکرد 

 اجتماعی-فرهنگی

641/

0 
 تایید 3/6.

 فرعی سوم
مسئولیت اقتصادی بر عملکرد 

 اجتماعی-فرهنگی

3.1/

0 
 تایید 42/3

فرعی 

 چهارم

-مسئولیت قانونی بر عملکرد فرهنگی

 اجتماعی

602/

0 
 تایید 41/6
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از این رو یکی از مباحثی که در قرن اخیر، موضوع بحث  نسبت به این گروه های ذی نفع انجام دهد.

مدیریت شده مسئولیت اجتماعی سازمان است. امروزه، مفهوم  و گفت و گوی صاحب نظران

توجه به مفاهیم بومی در حیطه مسئولیت پذیری نسبت به گذشته دچار تغییرات زیادی شده است. 

موضوع مسئولیت های فرهنگی نسبت پذیری اجتماعی در حال گسترش بوده و دیدگاهمسئولیت

 است. هرشد یافتاجتماعی سازمان در چند سال اخیر 

تواند ( اقدامات مسئولیت اجتماعی سازمان، می6008طبق گفته های سن و باتاچاریا )

-در مورد سنخیت های او با سازمان را افزایش داده و بر این مطلب تأکید می ذینفعانادراکات 

نسبت به مسئولیت اجتماعی سازمان توسط سطح سنخیتی که  ذینفعکنند که عکس العمل های 

)به نقل از کردستانی و  کند، تعیین می شودخود و شخصیت سازمان درک میفرد میان 

شوند که . اکثر ادبیات مسئولیت اجتماعی سازمانها بر این موضوع متمرکز می(.833همکاران، 

نقش به  کمتر  دهد وهای مالی سازمانها را افزایش میپذیری اجتماعی، ویژگیچگونه مسئولیت

مسئولیت با وجود آنکه، پرداخته شده است.  اجتماعی و غیرمالیدر حوزه عملکردهای  آن

اجتماعی، یکی از مهمترین عوامل موثر بر عملکرد اجتماعی است و نقشی کلیدی در واکنش 

هر چه ( بیان داشتند که 6083گردبرگ و همکاران )کند. نسبت به سازمان ایفا میذینفعان های 

اجتماعی خود توجه بیشتری داشته باشد مشتریان و جامعه سازمان نسبت به ابعاد مسئولیت 

 . یابدواکنش بهتری نسبت به آن خواهند داشت و در نتیجه عملکرد اجتماعی سازمان بهبود می

های مسئولیت اجتماعی سازمانی را در تعداد اندکی از تحقیقات گذشته، نقش استراتژی

عه قرار داده، در نتیجه، خلائی تحقیقاتی که اجتماعی مورد مطال-ارتباط با عملکردهای فرهنگی

تر، این حوزه از عملکرد سازمانی را پوشش دهند، وجود دارد تا متعاقب نتایج به صورت ویژه

های اجتماعی سازمانها تری از اثرگذاری مفهوم مسئولیتمطالعات تجربی مختلف، درک روشن

هر جامعه منوط به ارزشها و پذیری اجتماعی در قبال حاصل شود. از طرفی، مسئولیت

-چارچوبهای فرهنگی آن است. انقلاب اسلامی، مانیفست فرهنگی و چارچوب نهادی عرصه

های فردی، گروهی و اجتماعی است به بیان رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب 
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و نظم  یجوشش انقلاب انیمانقلاب اسلامی، "دارد.  "سازنظام"اسلامی، این انقلاب خاصیتی 

-یتا ابد دفاع م ینظام انقلاب یهیّبلکه از نظر ند،یبینم یتضاد و ناسازگار یو اجتماع یاسیس

در جامعه اسلامی، مصالح گیرد. ]در حقیقت[ اسلامی می-از نگاه ایرانی . این رویکرد ریشه"دکن

ر انگیزشی فردی با مصالح اجتماعی همسو شده و در نتیجه ساختار انگیزشی از اساس با ساختا

( و لذا ضروری است که درک و استنباطی که از 8332)امیرپور،  سایر نظام ها متفاوت است

ارزشی -گردد در تطابق با شرایط فرهنگیهای مسئولیت اجتماعی سازمانی حاصل میاستراتژی

(: سازمانها باید به عنوان جزئی 8336) 8تراز انقلاب اسلامی باشد. زیرا به قول بارنی و گریفین

های بزرگتر که در آن قرار دارند، فعالیت کنند. تفسیر فوق، هم در پیوند با  مرتبط با نظام

اجتماعی سازمانی( توسعه قرائت بومی از مفاهیم علوم انسانی )در اینجا در حیطه مسئولیت

نگی است همچنین از سویی، است که به صورت مرتب مورد تأکید نهادهای بالادستی فره

باشدکه بایستی مورد توجه محققان دهنده راهبردی ملی نظریه گام دوم انقلاب اسلامی میترویج

انقلاب فرمایند: به خصوص حوزه علوم انسانی قرار گیرد همچنان که رهبر معظم انقلاب می

و  یجوشش انقلاب نایو م شودیدچار نشده و نم یبه رکود و خموش ،یسازپس از نظام یاسلام

تا ابد دفاع  ینظام انقلاب هیبلکه از نظر ند،یبینم یتضاد و ناسازگار یو اجتماع یاسینظم س

 . کندیم

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Barney & Griffin 
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