
تأثیر یادگیری سازمانی بر پاسخگویی اقتصادی و اجتماعی شهرداری 

(22،  11، 8، 6،  1شهرداری مناطق  مطالعه موردی:تهران )

دانشکااه زااد اسکیم ، دانشکدده مکدیریت و ابکاردار    مدیریت،  گروه استادیار * اکبر قهرمانی علی

ایرانقزوین، قزوین، 

، دانشکدده مکدیریت ومکدیریت نرکرو  انبکان     -ارشد مدیریت دولت  کارشناس  السادات مصطفوی اعظم

ایران قزوین، اباردار ، دانشااه زااد اسیم  قزوین،

15/50/49پذيرش:  31/50/49دريافت: 

هکا  اتتمکاع  ها، قکدم رکخ اواسکتخ    انتظارات و توقعات اکثر مردم اا ساامانامرواه، : چکيده

ا در راستا  پاسخاوی  رکخ انتظکارات اتتمکاع ، ارککت     ها ر گذارده است؛ همرن امر، ساامان

نظران اتتماع ، رکر اهمرکت یکادگرر  در سکاامان      و صااب پژوهشاران اا ربرار دهد و  م 

. هدف اا این مطالعخ، رررس  تأثرر یادگرر  سکاامان  رکر پاسکخاوی  اتتمکاع      ند ا تأکرد کرده

 11،  8، 6، 1طالعخ، منکاطق شکهردار    راشد. تامعخ زمار  مورد م مناطق شهردار  تهران م 

راشکد.   نفر اا مدیران عال  و مران  )صف و سکتاد  ایکن سکاامان مک      222و نمونخ زمار ،  22و

شد کخ مرزان زن ررارر  ها، را استفاده اا روش زلفا  کرونباخ، ارایار  زور  داده ارزار تمع پایای 

اسکمررنوف، رکریب    -اا زامکون کلمکوگروف   ها وتحلرل داده ررا  تمزیخگردید.  ررزورد 18/0 را

اسکتفاده شکده اسکت. اا     ،و لرکزر   SPSSافکزار   اا نرم Tو زماره  Fهمببتا  پررسون، زامون

ساا  معکادتت سکااتار     عامل  تأیرد ، ررا  رررس  روای  سااه پرسشنامخ و اا مد   تحلرل

رکرن  دسکت زمکده،    تایج رخنها و ررااش مد  مفهوم  استفاده شد. رراساس  ررا  زامون فرررخ

و همچنکرن  یادگرر  ساامان  و پاسخاوی  اتتماع ، رارطکخ مثبکت و معنکادار  وتکود دارد     

درصد اا  61/0دهد کخ متغرر یادگرر  ساامان ،    نشان م   مقدار رریب تعررن چندگانخ )

ررن  کرده است.  اتتماع   را پرش پاسخاوی تغرررات متغرر مبئولرت اتتماع  )

پاسکخاوی  اقتصکاد ، یکادگرر  سکاامان ، مبکئولرت      مکدیریت شکهر ،   واژگان کليددی:  

 اتتماع ، شهردار  مناطق تهران

JEL  L39, M14, D83, R10:بندی طبقه
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مقدمه -3

ریککز  و  هککا  مککدیریت شککهر ، ررنامککخ  امککخدر ررن

گذار ، امر  مهکم اسکت. پاسکخاوی  صکحر  و      سراست

پذیر   رتوع و مبئولرت رسردگ  سریع رخ شدایات ارراب

ا  پایدار رکرا  تامعکخ، ربکرار اکائز      در ررارر ایماد زینده

اهمرت است. مبئولرت اتتماع  سکاامان ، یکم مفهکوم    

مککاع  کککردن نککوین مککدیریت  اسککت کککخ رککا هککدف اتت 

ها  ها  اقتصاد  و الق اراش مشترک مران ساامان رنااه

ککخ امکرواه،    و تامعخ، ایماد شده است. را توتکخ رکخ ایکن   

هککا و  انتظککارات و توقعککات اکثریککت مککردم اا شککرکت    

ها  اقتصاد  است و قدم رخ  ها، فراتر اا چارچوب ساامان

 ها  اتتماع  گذاشتخ؛ رنارراین، توتخ رخ مفاهرم اواستخ

کککارررد  مبککئولرت اتتمککاع  سککاامان  )طلککب کککردن 

ها ، نقش نهادهکا  عمکوم     انتظارات اتتماع  اا ساامان

گذار ، ررش اا پکرش   ها را در سراست همچون شهردار 

ها  اارکر، مفهکوم مبکئولرت     مهم سااتخ است. در سا 

اتتماع ، رخ پاسکخاوی  اتتمکاع ، تغررکر یافتکخ اسکت.      

رت پاسکخاوی  سکاامان در   پاسخاوی  اتتماع ، رکخ قکد  

هکا   ررارر فشارها و انتظارات تامعکخ، اشکاره دارد. سکاامان   

ها و ترتربات   ررا  تحقق این انتظار راید سااوکارها، شروه

را اتخاذ کنند کخ در این راه یاریشان دهند. رراین اسکاس  

سااتار سکاامان و توانکای  مکدیران، نقکش مهمک  را در      

فکرد و   کنکد )دانکای    ایفا م پاسخاوی  اتتماع  ساامان، 

 پذیر  اتتمکاع ،   . رراساس مفهوم مبئولرت1411الوان ، 

اا زنمای  کخ ساامان نرز مانند اشخاص اقرق ، عضکوی   

رود و مانند سکایر اعضکا  تامعکخ     اا اتتماع رخ شمار م 

نببت رخ محرط پررامون اکود مبکئولرت دارد، رکرور     

  و اتتمکاع   رکر رهبکود عملدکرد اقتصکاد     است کخ عیوه

اود، ارتقا  استانداردها  اندگ  اتتماع  افراد تامعکخ  

 .(Aluchna, 2010)را در دستور ککار اکود قکرار دهکد     

ها راید رکخ منظکور نرکل رکخ پاسکخاوی        ساامان همچنرن

رکخ  تامعکخ،  افکراد اتتماع  در مقارکل ذینفعکان و سکایر    

امکور  ایبکت،  محکرط  اصکوص  رد تامعکخ  هکا   دغدغکخ 

فرهنکگ  رخ ربتخ وند ده اهمرت ،ردوست رش و اتتماع 

ساامان  ها  استکسر تدوین رخ اود، ااص ساامان 

وراندمبادرت  ،اتتماع  پذیر  مبئولرت رخ مرروط

(Übius & Alas, 2009. 

امرواه، یکادگرر ، نقطکخ شکروع در دنرکا  رقکارت       

هکا رکرا  تطبرکق اکود رکا       کبب و کار اسکت و سکاامان  

داشتن یکم فراینکد یکادگرر  تغرررات محرط ، ملزم رخ

رکخ  یکادگرر   .(Kalantarian et al., 2012)هبکتند  

رفتارهکا   نتکایج  و تمررخ در همرشا  یم تغررر عنوان

وظایف تر سریع انمام و رهتر عملدرد رخ کخ منمر تدرار 

یادگرر  استراتژیم، دیدگاه شود. اا م  شود، تعریف م 

  (Gunsel et al., 2011).است  رقارت  مزیت ررا  منبع 

یدکک  اا مبککائل و مشککدیت اتتمککاع  کککخ طکک    

نظککران و  هککا  اارککر، توتککخ ربککرار  اا صککااب   سککا 

اندرکاران توامع مختلکف را رکخ اکود تلکب ککرده       دست

هکا و مکدیران رکخ     پایبند  ساامان عدم توته  و ر  است،

راشد. این موروع رخ  وظرفخ و مبئولرت اتتماع  زنها م 

و نراا رخ توسعخ اقتصاد  و صکنعت ،  دلرل شرایط ااص  

اا اهمرت ربرار  رراوردار است؛ رنارراین اگکر رذکذیریم   

ها اا تیش و کار اقتصاد ، افک  و   کخ هدف نهای  انبان

یککاررم کککخ چککرا   ارتقککا  کرامککت انبککان  اسککت، درمکک  

ها  رزرگ و معتبکر تهکان ، مبکئولرت در ررارکر      شرکت

ررننکد   اکود مک    محرط اتتماع  را تزئک  اا اسکتراتژ   

اا انمام ایکن تحقرکق،    هدف  .1410)طالقان  و همداران،

مبککئولرت  سککاامان  رککر یککادگرر ثرر أتعرککرن مرککزان تکک

اا زنمای  ککخ   .راشد م  اتتماع  مناطق شهردار  تهران

ها رخ ویکژه شکهردار  تهکران، دارا  ااترکارات      شهردار 

هکا  مختلکف، منکارع ربکرار و گبکتره       وسکرع در ارطکخ  

راشکند؛ رکخ مراتکب رکرش اا سکایر       ات  متنکوع  مک   عملر

رود تکا نبکبت رکخ مبکئولرت      ها اا زنها انتظار م  ساامان

ریکز  و سکااتار  اتتماع  اود )پاسخاوی   را ررنامکخ 
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مند، اقدام کننکد و نبکبت رکخ کارکردهکا  اکود در       نظام

تامعخ و شهروندان، پاسخاو راشند.  

 در را وااکد   شکهر  تیریمکد  دکرد یرو ها  شهردار

 را محکور  محلکخ   شهر تیریمد و اند داده قرار ،کار دستور

 ر،راا  ها سا  در و اند رفتخیپذ راهبرد، می عنوان رخ زرن

 اسکت؛  شکده  زغاا ها محلخ سط  در زرن زن شدن  اترعمل

هرچند کخ مدیران شهر  ررا  تحقکق ایکن راهبکرد، راه    

ا ، رو دارنکد، امکا رکخ هکر اک      ا  را پرش طوتن  و پرچرده

ارکت زغاا شکده اسکت. انتظکارات تامعکخ و شکهروندان      

هکا، )رکخ عنکوان     نببت رخ پاسخاوی  اتتماع  شهردار 

ها  رخکش عمکوم  غرردولتک  ککخ در      رزرگترین ساامان

ها  مختلف، نقکش   کرفرت اندگ  زااد تامعخ در عرصخ

کنند ، افزایش یافتکخ اسکت. محققکرن در     کلرد  ایفا م 

پاسخ رخ این سؤا  اساس  هبکتند  دنبا    این پژوهش رخ

کخ زیا یادگرر  ساامان ، رر مبئولرت اتتمکاع  منکاطق   

ر است؟اشهردار  تهران تأثررگذ

سؤاتت فرع  عبارتند اا:

زیککا تحصککرل دانککش، رککر مبککئولرت اتتمککاع  -1

مناطق شهردار  تهران تأثررگذار است؟

زیا تبهرم دانش، رر مبئولرت اتتماع  مناطق -2

تهران تأثررگذار است؟شهردار  

رکر مبکئولرت اتتمکاع  کارگرر  دانش، زیا رخ -4

تهران تأثررگذار است؟ مناطق شهردار 

پيشينه تحقيق -2

مبئولرت اتتمکاع ،  و  ساامان  یادگرر  در امرنخ

های  انمام شده است؛ کخ در ادامکخ رکخ رراک  اا     پژوهش

ر   د2010و همدکارانش )  1یکو یکوان  . شکود  زنها اشاره م 

اثرات یادگرر  ساامان ، رکر رو   »پژوهش  تحت عنوان 

، رکخ رررسک  اثکرات    «عملدرد نکوزور  در صکنایع رکزرگ   

1- Yu Yuan

یادگرر  ساامان  رر رو  نوزور  پردااتند. زنها رکخ ایکن   

نترمخ رسردند کخ یادگرر  ساامان ، دارا  اثرات مثبکت  

راشکد.   و مبتقرم  رر رو  عملدرد نوزور  در ساامان م 

هکا  قارلرت توسعخ را ساامان  یادگرر  ب کخترتر ردین

 دهد. افزایش م  را ساامان  دانش تدید، عملدرد

2الرناکر  و وانکگ 
  در پژوهشک  رکا عنکوان    2011) 

و  درک ککخ  رخ این نترمکخ رسکردند  « یادگرر  ساامان »

را  یادگرر  و ساامان  یادگرر  را رررون ، محرط مشاهده

رارطکخ   فکرد ،  و سکاامان   سکط   در نکوزور   عملدکرد 

 .دارد معنادار 

  پژوهشکک  را تحککت 1412کینکک  و همدککارانش )

هکا  یکادگرر  سکاامان  و چکارد       رارطخ قارلرت»عنوان 

انکد.   انمام داده« ساامان  در واارت وراش و توانان ایران

هککدف اصککل  ایککن پککژوهش، تعرککرن ارتبککاط رککرن ارعککاد 

اش ها  یادگرر  و چارد  سکاامان  در واارت ور  قارلرت

هکا  و توانان تمهور  اسیم  ایران روده اسکت. یافتکخ  

پژوهش نشان دادند کخ یادگرر  ساامان ، رارطکخ معنکادار    

اطک  رکرن    را چارد  ساامان، را توتخ رخ وتود رارطخ هم

 متغررها و فرض استقی  اطاها اا یدکدیار دارد. همچنکرن  

  63ها  یادگرر  سکاامان  ،   ررن )قارلرت متغررها  پرش

 کنند. درصد تغررر در مرزان چارد  ساامان  را تبررن م 

  پژوهش  رکا عنکوان   1412محمد  و همدارانش )

رررس  نقکش یکادگرر  سکاامان  در افکزایش عملدکرد      »

اند. نتایج نشکان دادنکد ککخ یکادگرر  انمام داده« نوزور 

رکر عملدکرد    معنکادار   و مبکتقرم  مثبت، تأثرر ساامان ،

عملدکرد اند نقش مؤثر  در افزایش تو نوزور  دارد و م 

 .راشد نوزورانخ داشتخ

  در تحقرقشککان رککا 1414نربککتان  و همدککارانش )

یککادگرر  رککر توانمندسککاا     ررررسکک  تککأثر »عنککوان 

شکناات  در رککرن کارکنکان سککتاد  دانشکااه علککوم     روان

رکرن عوامکل    ککخ  دادنکد  نشکان « پزشد  اراسان شمال 

2- Wang and Ellinger
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کارکنکان سککاامان،  توانمندسکاا  رککا یکادگرر  سککاامان    

 رارطخ معنادار و ربرار قو  وتود دارد.

ا  تحت عنوان    مقالخ1488منوریان و همدارانش )

رررس  رارطخ ررن پاسخاوی  عموم ، مشارکت عموم  »

هککا  دولتکک  منککاطق     و اعتمککاد عمککوم  در سککاامان  

تکألرف کردنکد.    ،«  شکهر تهکران  رودوگانخ شکهردا  رربت

 پاسخگوی  نمرا رطروا س ررر اا ایککن پککژوهش، هککدف 

رر مشارکت عموم  و اعتمکاد عمکوم  رکوده اسکت.      ،عموم 

رارطخ مثبت مران پاسخاوی  عموم  و اعتماد  اساس،  ینا

و نرککز رارطککخ مثبککت مرککان اعتمککاد عمککوم  و مشککارکت 

 دعتماا ، ا شود. در واقع در هکر تامعکخ   عموم ، تأیرد م 

 دارد. دولت  پاسخگوی  را گ تنااتن طخررا انندوشهر

  نرککز پژوهشکک  رککا 1411ابککرن  و همدککارانش )

رارطخ زگاه  شکهروند  اا اقکوش شکهروند  رکا     »عنوان 

اند ککخ هکدف    انمام داده« پاسخاوی  و شفافرت ساامان 

اصککل  زن، تعرککرن رارطککخ زگککاه  شککهروندان اا اقککوش  

گانکخ   شهروند  را پاسخاوی  و شفافرت در منکاطق پکنج  

 شهردار  شهر رشت است. 

ا  تحت عنوان    در مطالعخ1412عزیز  ) ع  وشاف

پککذیر  اتتمککاع  سککاامان  در    ورککعرت مبککئولرت »

نکد  داد نشکان « کشور غرب عال  زمواش مراکز و ها دانشااه

پکذیر    ها  مورد مطالعکخ، در مرکزان مبکئولرت    کخ دانشااه

 ها  ررتر دنرا، تفاوت دارنکد.  اتتماع  نببت رخ سایر دانشااه

مررکوط  عناصر کخاد  نشان دادند پرشنه مد  رخش در

 ررشترین، پذیر  مبئولرتاتتماع  و اقتصاد   تبعات رخ

کبکب  هکا  دانشکااه را ررا  سنمش این مفهوم در  امتراا

 .اند نموده

مبانی نظری -1

يادگيری سازمانی

ید  اا معضیت مهم در سطوح مختلف مکدیریت ،  

.  1488افزایش توان یادگرر  ساامان  است )محمکد ،  

 1مکار   و یکادگرر  سکاامان  را رکرا  اولکرن رکار، ککرت      

هکا اا   زنهکا معتقدنکد ککخ سکاامان     رردنکد.  کار   رخ1164)

طریق یادگرر  ساامان ، رخ تولرد، تدمرل و سکاامانده   

پرداانکد و فعالرکت اکود را رراسکاس زن، وارد      دانش مک  

کنند. یادگرر  ساامان  عبارت اسکت   فرهنگ اویش م 

و  (Cyert & March, 1963)  در اهداف اا: تغرررپذیر

افزایش توان ساامان ررا  انمام دادن کارها  کارا )ارراب 

 . یادگرر ، فرایند  اسکت ککخ طک  زن،    1481شرران ، 

هکا و   شوند تا مهکارت  تشویق م  ،ساامان  ها  درون گروه

دانش را درراره ساامان ارتقا دهند؛ یکادگرر ، سکاامان را   

نماید  سااگار محرط ، تغرررات را را داو کخ کند م  قادر

(Lusier,2002)هککا  سککاامان  کککخ اا  ؛ یدکک  اا قارلرککت

امان طرح ایده یادگرر  سکاامان  و سکاامان یادگررنکده    

2توسط سناخ
مورد توتخ محققکان قکرار گرفتکخ      1110) 

است، قارلرت یادگرر  ساامان  است کخ رخ عنوان ید  اا 

هکا   ات و عملدرد سکاامان ارزارها  اساس  و ررور  عملر

 .( (Garvin, 2000،(Senge, 1990)شنااتخ شده اسکت  

 یادگرر  ساامان  و توسعخ قارلرت یادگرر  ساامان ، مبنکا و 

 کند م فراهم  زیندهها در  اساس  را ررا  رقا و موفقرت ساامان

(Lynn & Akgun, 2000) ،(Hult et al., 2004).   توسکعخ

مان، مبککرن توانککای  زن ایککن قارلرککت در درون یککم سککاا

و  سککااتارها سککاامان رککرا  اتککرا  اقککدامات مککدیریت،

های  است کخ فرایند یادگرر  را تبکهرل و تشکویق    رویخ

.Leonard-Barton,1992، (Goh, 1998)))کند  م 

هکا، سکااوکارها و    تمکام  روش  یادگرر  سکاامان ، 

کخ در درون ساامان رکخ منظکور تحقکق    است فرایندهای  

اا  ،4شکوند. فکایو  و تیلکز    گرفتکخ مک    ککار   رکخ  ،یادگرر 

یکاد   «کشکف و اصکیح اطکا   »یادگرر  ساامان  رخ عنوان

 سناخ معتقد است کخ تنها مزیت رقارت  پایکدار  .کنند م 

ها، یادگرر  سریعتر نببت رکخ   در رلندمدت ررا  ساامان

1- Cyert and March

2- Senge 

3- Filo and Lyles
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رقبا است و اهمرت  ویژه ررا  ساات زینکده مکورد نظکر    

و چنانچخ ساامان رخ ایکن   (Senge, 1990)ساامان دارد 

تکر و   اثکررخش  ،ها  رقرکب  ساامان امر نائل گردد، اا سایر

امکان    ،دیکدگاه سکاامان    کاراتر اواهد شد. یکادگرر  اا 

 زور  و رخ منظور تولرد و افتد کخ اطیعات، تمع اتفاش م 

وتحلرکل شکوند، دیکدگاه     گبترش اقایق تدیکد، تمزیکخ  

 ،اا طریق ارتبکاط، تکدری    زن را تدید  را الق کرده و

رکخ   ؛رخ تمام سطوح ساامان  منتقل کنکد  ،تعامل گفتاو و

رخ چاونا  وقوع یادگرر  یکا   ،عبارت ، یادگرر  ساامان 

. رر این اساس فکام  پردااد عنصر دانش در یم ساامان م 

سکخ   فراینکد  را سکاامان     یکادگرر  2006) 1یمویراو س

 دانند: م  ا  مرالخ

کارگرر  رخ -تبهرم دانش ج -ب تحصرل دانش -الف

دانش.

سازمانی  يادگيری قابليت

یکادگرر  اا سکاامان ، فراتکر   یکادگرر   قارلرکت 

توسعخ ررا  ساامان ظرفرت دهنده و نشان است ساامان 

 و قارلرت تدید اطیعات کبب رخ منظور اود ها  توانای 

 است دانش رخ اطیعات زن ررا  تبدیل ساامان  یادگرر 

(Skerlavaj et al., 2007)سکاامان ،  یادگرر  . قارلرت

تدید را ها  پرشرفت کخ کرد اواهد کمم ها رخ ساامان

 تدید طریق، نارش  این اا و کنند اود کار و کبب وارد

ظرفرکت  هکا  سکاامان  ککخ  مرکزان  همان نمایند. رخ کبب

سکاامان   راهبردهکا   دهند، افزایش م  را اود یادگرر 

یادگرر  قارلرت اا منظور واقع، در .کنند م  ایماد رهتر 

رخ یادگرر  ررا  ها یا شرکت ها ساامان توانای  ساامان ،

چراکخ  مرااکل  طریکق  اا توسکعخ،  منظور رخ ،مداوم طور

در توانکد  مک   ساامان  است. یادگرر  یادگرر  ساامان 

ممدکن  ها اا ساامان رعض  .دهد رو  مختلف ها  شدل

کننکد؛  تأکرد تغررر، و زور نو ایماد در یادگرر  رر است

در دهنکد؛  انمکام  اصکیا   است تغررکرات  ممدن ررا 

1- Pham and Swierczek

سکمت   رکخ  را یکادگرر   اسکت  ممدکن  دیاکران  ککخ  اال 

اا سکاامان  ککخ  وقتک   دهنکد.  سکوش  ورکعرت  ناهکدار  

کنکد،  مک   مشدیت استفاده ال ررا  متداو  ها  روش

ا  نترمکخ  مثارکخ  رخ است ممدن و یارد نم  افزایش ظرفرتش

 .(Dibbon, 1999)، یادگرر  را کاهش دهد منف 

 پاسخگويی و پاسخگويی اجتماعی

ا  اا روارط اتتماع  است کخ  پاسخاوی ، ممموعخ

رراساس زن، شخص ررا  تورر  و توترخ رفتار اکود رکا   

کنکد. رکخ عبکارت دیاکر، فکرد،       دیاران، ااباس تعهد م 

ر اتبار و اصرار دارد رخ تورر  و توترخ روارط اود را سای

هکا  ایمکاد اعتمکاد     افراد رذردااد. پاسخاوی ، ید  اا راه

 . پاسکخاوی  در  1480فرد،  عموم  است )الوان  و دانای 

هککا  مختلککف دنرککا، مفککاهرم گونککاگون  را شککامل   ارککان

هکا  فرانبکو ، اسکذانرای  و ایتالرکای ،      شود. در اران م 

پاسخاوی  معاد  مبئولرت تعریف شده است، در اکال   

 این مبئلخ را نف  کرده و معتقد است ککخ ایکن دو   2کخ اوهر

هماننکد  واژه، معاد  یددیار نربتند و پاسخاوی  را رایکد  

 تصکویر مبکئولرت در زینکخ، در نظکر گرفکت     
(Uhr, 1992.  

پاسخاوی ، قبو  مبئولرت چخ در مقارل دیاکران و چکخ   

در مقارل اویشکتن اسکت. قارلرکت پاسکخاوی ؛ داشکتن      

 راشکد  ها مک   گرر  دانش در توترخ فعالرتکار توانای  ررا  رخ

پاسخاوی  دانش کخ است این معن  رخ ساامان، یم در مورد و

و  وااکدها  افکراد،  دیاکر  رخ فرد ، یادگرر  رر ه عیو رتواند

. (Klimoski & Inks, 1990)یارکد   تعمکرم  نرکز  ها نقش

ککخ  است این اتتماع  ساامان  پاسخاوی  تعریف تامخ

پککذیر   اا مفهککوم مبککئولرت  ت درسکک درک و تعریککف

اتتماع  داشتخ راشرم. ایماد راور و اعتقاد رکخ مبکئولرت   

ها، سنگ رنا  مدیریت مبائل عمکوم  اتتماع  ساامان

  .(Ghahedi, 2010)است 

 در رخککش زنچککخ رککا دولتکک  رخککش در پاسککخاوی 

 رر عقرده اصوص  وتود دارد، کامیً متفاوت است. اغلب،

2- Uhr
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 رخککش رککا مقایبککخ در تکک مؤسبککات دول کککخ اسککت ایککن

اصوص ، نخ مبئو  هبتند و نخ پاسکخاو و ایکن دلرلک     

 توان گفت، ررا  کاهش اندااه و نفوذ زنهاست. رنارراین م 

واگذار کردن تأمرن کات و ادمات رکخ رخکش اصوصک ،    

 طریکق پکذیرش   اا ککارای ،  و اکدمت  راعث رهبکود ارائکخ  

هکا  پاسکخاوی  متکداو  در رخکش اصوصک  مدانربم

 .1480فرد، )الوان  و دانای  ودش م 

مفهوم مسئوليت اجتماعی

پاسککخاوی  و مبککئولرت اتتمککاع ، دو مفهککوم   

هبتند کخ را یددیار ارتباط تنااتنا  دارند. پاسخاوی ؛ 

اباب یا تورکر    یعن  الزام شخص، رخ دادن یم صورت

در ررارر عملدردش در مورد هر مبکئولرت  ککخ پذیرفتکخ    

، یم تعهد اایق  و قانون  ررا  پذیر  است و مبئولرت

مراقبت اا چرز  یا انمام وظایف  است کخ فکرد مبکئو ،   

رخ واسطخ ررر یا قصور  کخ اا و  سراده است، مبتحق 

 .(Hupkes et al., 2005)سرانش اواهد رود 

ید  اا مشدیت اساس  علوم اتتماع  ایکن اسکت   

هکا  اتتمکاع ،    کخ دانشمندان این علکم، دررکاره پدیکده   

دهنکد. ایکن امکر، اا یکم طکرف،       تعریف وااد  ارائخ نم 

ا  زنهکا رکوده و اا    ناش  اا پرچردگ  عنصر مورد مطالعکخ 

هکا  متفکاوت  اسکت ککخ      طرف دیار، ناشک  اا ررداشکت  

دانشککمندان اا یککم پدیککده اتتمککاع  دارنککد. مبککئولرت 

اتتماع ، پرش اا هر چرز، چارچوب ااکمرت اایق  را 

هکای    ها رخ فعالرت س زن، ساامانکند کخ رراسا مطرح م 

کنند کخ شرایط تامعخ را رهتر ککرده و اا انمکام    اقدام م 

شود،  های  کخ راعث ردتر شدن ورعرت تامعخ م  فعالرت

کنند. در ادامکخ، تعکاریف متعکدد و متنکوع  اا      پرهرز م 

 شود. ها رران م  مفهوم مبئولرت اتتماع  ساامان

گونککخ  را ایککن   مبککئولرت1111) 1رککولرن و ریککان

اند: رویخ انمام وظایف فرد و اندگ  کردن رکا   تعریف کرده

ها و اشکتباهاتش. تعریکف دیاکر اا     نتایج ررزمده اا تصمرم

1- Bohlin and Ryan

مبئولرت، عبکارت اسکت اا: انمکام زنچکخ اا فکرد انتظکار       

رود؛ یعن  پاسخاو رکودن فکرد در قبکا  زنچکخ انمکام       م 

 (.(Schessler, 2011دهد و پذیرش نتایج ااصل  م 

در مطالعککخ دیاککر ، مبککئولرت را رککخ سککخ دسککتخ 

انکد ککخ در    رند  ککرده  تقبرم ،ا  و قانون  اایق ، ارفخ

ا ، رکخ معنکا  توانکای  و     این مطالعکخ، مبکئولرت ارفکخ   

تعریکف   ،قارلرت تبررن و تفبرر یم رفتار یا یکم صکفت  

،2ککارو   1111 سکا   در .(Fisher, 2006)شده اسکت  

ذیکل  مکوارد  را هکا  ساامان یماستراتژ ها  مبئولرت هرم

و رشردوسکتانخ  اایقک   هکا   مبکئولرت  ککخ  کرد تعریف

پاسکخاوی  و پکذیر   مبکئولرت  رکا  همبکو  هکا  سکاامان 

 است: اتتماع 

رکرا  راید ساامان اقتصاد : زنچخ مبئولرت -الف

 دهد. انمام سود اداکثرساا 

 ممبور ساامان زنچخ قانون )اقوق  : مبئولرت -ب

 دهد. نماما کخ است ملزم و

 انمام رهتراست ساامان زنچخ اایق : مبئولرت -ج

دهد.

زنچکخ  دوسکتانخ:  انبکان  و فداکارانکخ  مبکئولرت  -د

 .(Carroll, 1991) دهد انمام است مایل ساامان

تفاوت پاسخاوی  اتتماع  در نحوه پاسخ و طریقخ 

هککا  اارککر،  رراکورد رککا مبککائل عمککوم  اسکت. در دهککخ  

شکهروندان، مورکوع اباسک     هکا رکخ    پاسخاوی  ساامان

اواهند  ها رر اثر فشارها  مردم  م  شده است و ساامان

هکا رایکد ایکن     تکر راشکند. سکاامان    کخ ککاراتر و اتتمکاع   

مبئولرت را ا  کنند کخ مشکدیت تامعکخ، رخشک  اا    

زید و راید نببت رخ ال و فصل  شمار م  مشدیت زنان رخ

و انبان  اود زنها همت گمارند و رخش  اا امدانات مال  

پکذیر    کار گررند. اارراً، مفهوم مبئولرت را در این راه رخ

اتتماع  رخ پاسخاوی  اتتماع ، تغررر یافتکخ اسکت ککخ    

2- Carroll
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اشاره رخ قکدرت پاسکخاوی  سکاامان در ررارکر فشکارها 

 (Alvani, 2007)تامعخ دارد 

مديريت شهری و پاسخگويی اجتماعی

یریت هکا  کلرکد  مکد    پاسخاوی ، ید  اا ررورت

دولت  و غرردولتک  در شکرایط کنکون  اسکت و رهتکرین      

ساتر، مادام  کخ نتوانند کبکان    الاوها  ادمران  مردم

را کککخ قککدرت را در ااترککار دارنککد، در ررارککر شککهروندان  

پککذیر، تلقکک   پاسککخاو نماینککد، کککامیً ناکارزمککد و زسککرب

گردند. در اقرقت، پاسخاوی ، ید  اا ارکان مدیریت  م 

است ککخ تصکویر  اا عکدالت، ررارکر ، اعتمکاد و      دولت  

توانکد رکرا  رهبکود     کند و م  انصاف را رخ ذهن متبادر م 

شرایط و اثررخش  مدیریت دولتک ، مکورد اسکتفاده قکرار     

 . در پاسکککخاوی  1410گرکککرد )واعظککک  و زامنکککدیان،

هکا   اتتماع ، قبل اا زن کخ مبائل اایق  ررا  سکاامان 

مبکائل اتتمکاع  رکخ عنکوان     مطرح شوند، پاسخاوی  رخ 

شکود.   یم ررورت و فشار، اا سکو  تامعکخ، مطکرح مک     

هککا رککا تحقرککق و  قارلرککت پاسککخاوی  اتتمککاع  سککاامان

پژوهش، ارتباط تنااتنا  دارد. رخ کمم تحقرق، مدیران 

راید ردوشند تکا رکرا  پاسکخاوی  رکخ مبکائل محرطک ،       

 .1488الاوها  تدید  ررارند )الوان ، 

ه عککیوه رککر رککرورت پاسککخاوی  همچنککرن امککروا

شان، نقش مدیران و  ها نببت رخ مبائل اتتماع  ساامان

هکا   ها در قبا  تعهد و پاسخاوی  سکاامان  رهبران ساامان

رککخ مبککائل و نرااهککا  اتتمککاع ، اا اهمرککت فراوانکک 

رراککوردار اسککت. مککدیران رککا اسککتفاده اا سککبم رهبککر 

لدرد مناسکب  توانند کارکنان را در راستا  عم مناسب م 

افککزایش پاسککخاوی  رککخ نرااهککا  اتتمککاع  ررانارزاننککد 

  .1410)سعرد ررو  و نرم زیرن،

رر انمام وظایف سنت  اکود،   ها عیوه امرواه ساامان

پرداانکد و اا زن رکخ    رخ پاسخاوی  انتظارات تامعخ نرز م 

شکود. در ایکن    عنوان مبئولرت اتتماع  ساامان یاد مک  

مککدیریت  اسککت کککخ اککود را اا  دوران، مککدیریت مککؤثر، 

محککدوده اندیشککخ سککاامان، رهککا کنککد و رککخ تامعککخ و    

تکر  رراندیشکد )ایرانکزاده و شکریعت،      هکا  وسکرع   محرط

 . پاسخاوی ، ارزار  ررا  تورر  متعهدانخ اعمکا   1412

و تصمرمات یم فرد یا نهاد، رخ فرد یا نهاد دیار  اسکت  

راشکد.   مک  کخ همراه زثار اقکوق ، سراسک  و ادار  تام   

ها را اا ورود  ااباس پاسخاوی  در مقارل تامعخ، ساامان

ها  زمرانکخ و یدبکونارانخ    رخ کژراهخ و غلتردن در نارش

  . 1410دارد )اامد  و همداران، راا م 

ارککخ ثهککا رککخ م در پاسککخاوی  اتتمککاع ، سککاامان 

اند و تیش دارند تکا رکخ    شرکای ، در کنار نهادها  تامعخ

خ رذردااند و در نهایکت، سکط  رفکاه و    ال مشدیت تامع

کرفرت اندگ  اتتماع  مردم تامعخ را را ررزورده ککردن  

 افکزایش دهنکد  نفکع،   هکا  ذ   نرااها  تمام  طکرف 

(Boone & Kurtz, 2002) پاسخاوی  اتتماع ، تعهد .

رو پاسکخاو   در قبا  مبئولرت واگذار شده اسکت. اا ایکن  

ککخ در زن،   رکودن، دتلکت رکر نکوع  رارطکخ رسکم  دارد      

ااترارات اا یم طرف رخ طرف دیار محکو  شکده اسکت    

(Fleming, 2002). 

تکرین ررنامکخ سکاامان ملکل متحکد در امرنکخ        مهم

مدیریت توسعخ شهر ، ررنامخ مدیریت شهر  اسکت ککخ   

شکود و   تحت نظر ساامان ملل و رانم تهان ، تدوین مک  

زید. ایکن ررنامکخ، وظکایف دهاانکخ مکدیریت       رخ اترا درم 

کنکد: توتکخ رکخ توسکعخ      شهر  را رخ شرح ایر ررکان مک   

ایبککت، کککاهش فقککر شککهر ،   پایککدار، مککدیریت محککرط

ونقکل شکهر ، رهبکود اقتصکاد  شکهر ،       مدیریت امکل 

هکا  شکهر ،    مدیریت امرن شهر ، مدیریت ایرسکاات 

هکا  رکالقوه    ظرفرکت مدیریت کالبکد شکهر ، امایکت اا    

مرککز  ا )هک  محل  توسعخ و تأمرن منکارع مکال  شکهردار    

 . 1481ریککز  شککهر  واارت کشککور،  مطالعکات و ررنامککخ 

منظور اا مدیریت شهر ، نظام  متشدل اا متولران اداره 

 امور شهر است کخ در رأس زنهکا، شکهردار  تهکران قکرار    

دهد و رخ منظکور   ها  شهر را ساامان م  دارد کخ فعالرت
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زنهکا نظکارت دارد )ااترکان  و     رانمام رهرنکخ وظکایف رک   

 . رراساس مطالعات  کخ در سط  تهکان  1411ران، همدا

رکرا  امدرانک  اکوب شکهر ، هشکت       اند صورت گرفتخ

پکذیر ، ااکمرکت    متغرر مشارکت، پاسخاوی ، مبئولرت

تعریکف  ،اثررخش پذیر ، کارای  و  قانون، عدالت، اتماع

 است. شده

مسئوليت پاسخگويی شهرداری

 ادود مبئولرت پاسخاوی  عموم  نهادها  رزرگ

رخش عموم ، اا تحلرل قوانرن و مقررات ااکم رر انمکام  

راشکد.   امور این قبرل نهادها، قارل شناسای  و تعرکرن مک   

در ادامخ، قوانرن و مقررات ااکم رر شهردار  ایران مورد 

گررند. تمزیخ و تحلرل قرار م 

مسئوليت پاسخگويی افقی و عمودی

ان در ایران، شهرداران اا یم سو، توسکط نماینکدگ  

قانون  شهروندان مبکتقر در شکورا  اسکیم  شکهرها و     

شوند )شرط تام  و اا سو  دیار، اا  روستاها انتخاب م 

هکا، رکخ ایکن سککمت،     طریکق واارت کشکور یکا اسکتاندار     

شکوند )شکرط ککاف  ؛ در چنکرن شکرایط ،       منصوب مک  

شهرداران در قبا  نمایندگان قانون  مردم و هر دو  زنها 

ن، مبککئولرت پاسککخاوی  دارنککد.   در قبککا  شککهروندا 

مبئولرت پاسخاوی  شهردار در قبکا  شکورا  اسکیم     

شهرها، همانند مبئولرت پاسخاوی  قوه ممریخ در قبکا   

راشکد.   قوه مقننخ، اا نوع مبئولرت پاسخاوی  افقک  مک   

مبئولرت پاسخاوی  شهرداران و اعضا  شوراها  شکهر  

لرت و روسککتا در قبککا  شککهروندان، اا مصککادیق مبککئو   

 81مککاده  4پاسکخاوی  عمکود  اسککت. رراسکاس تبصکره    

قککانون شککوراها  اسککیم ، نککوع مبککئولرت پاسککخاوی   

 ،مدیریت شهر  شکهرها  ایکران در قبکا  واارت کشکور    

هککا اککاکم اسککت و ایککن قبرککل   اسککتاندار  و فرمانککدار 

شهرداران راید دراصوص اداره امکور اکود، رکخ نهادهکا      

قککانون  81اده مکک 10مککذکور گککزارش دهنککد. ادککم رنککد 

شکهردار ، دایکر رکر تأیرکد      81شوراها  اسیم  و مکاده  

صورت تامع درزمد و هزینخ شهردار  ررا  هر شش ماه 

رار و انتشار عموم  زن و ارسا  یم نبکخخ اا زن رکخ    یم

همان ماده، دایر رر تصویب لکوای    16 واارت کشور و رند

ررقرار  یا لغو عوارض شکهر رکا درنظکر گکرفتن سراسکت      

شکود؛ اا   موم  دولت کخ اا سو  واارت کشور اعیم م ع

عمود  و مکدیریت   -مصادیق مبئولرت پاسخاوی  افق 

راشند. م 

 مسئوليت پاسخگويی سياسی

رخ صورت معمو ، مبکئولرت پاسکخاوی  مقامکات    

اترای  در قبا  نمایندگان قانون  شهروندان؛ اعم اا زندکخ  

  صکورت  هکا  ها  مرکز  یکا محلک  )شکهردار     در دولت

گررد، رخ مبئولرت پاسخاوی  سراس ، موسکوم گردیکده   

است. این نوع مبئولرت پاسخاوی  در موارد  اا قکانون  

نامکخ مکال  شوراها  اسکیم ، قکانون شکهردار  و زیکرن    

ها قارل پرارر  است. شهردار 

  مسئوليت پاسخگويی قانونی

قانون اساس  تمهکور  138اا زنما کخ طبق اصل

قوه قضائرخ، اق نظارت رر ابکن تریکان    اسیم  ایران،

ها  ادار  را دارد  امور و اترا  صحر  قوانرن در دستااه

و این اق را اا طریق ساامان راارس  کل کشکور اعمکا    

ها  ایران نرز مشمو  ایکن نظکارت    کند؛ لذا شهردار  م 

اواهند رود و در قبا  اترا  صحر  قوانرن و مقررات در 

ئولرت پاسکخاوی  قکانون  اواهنکد    قبا  قوه قضائرخ، مب

داشت.

  مسئوليت پاسخگويی مالی

هککا،  طبکق قککوانرن و مقکررات اککاکم رکر شککهردار    

تحلرل منارع مال  شامل: عوارض و سایر منارع، موکو  رخ 

وتود ممواهکا  قکانون  و رکا رعایکت مقکررات و اعمکا        

راشککد.  ناپککذیر مکک  ا  اتتنککاب هککا  رودتککخ محککدودیت

هکا در ایکن قبرکل اا مکوارد، در      ردار شهرداران کلرخ شه

قبا  مردم و نمایندگان قانون  زنها اا یم سو و در قبکا   

 واارت کشور اا سو  دیار، مبئولرت پاسخاوی  دارند.
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  مسئوليت پاسخگويی عملياتی

قکانون   81ررن  ادم  در قبمت اارر مکاده   پرش

شهردار  دا  رر این است کخ شهردار مدلکف اسکت هکر    

رار، زمار کلرخ عملرات انمام شکده؛ اا قبرکل    شش ماه یم

ساا  و سااتمان عمارت و سایر امور اتتمکاع  و   اراران

رهداشت  و امثا  زن را ررا  اطیع عموم، منتشکر کنکد و   

ا  اا زن را رخ واارت کشور رفرستد )مرکز مطالعات  نبخخ

. 1488ریز  شهر تهران،  و ررنامخ

شهری خوب حکمروايی

رکا  هکم  کخ است مفهوم  شهر ، باو ادمروای 

 ارتبکاط  شکهروندان، در  تعهکد  را هم و ادومت مبئولرت

عنکوان  رکخ  1110 دهخ اا شهر ، اوب است. ادمروای 

و مطکرح  شکهرها،  مدیریت در مناسب و تدید رویدرد 

شکد. ادمروایک    شکهر   ااکمرکت  و مدیریت تایازین

 اککوب، رککر مفککاهرم  ماننککد: مشککارکت، پاسککخاوی ،    

ده پاسکخ  و پکذیرا  شفافرت، قانونمند ، پذیر ، مبئولرت

مفاهرم، این کخ است استوار عدالت، و گرای  اتماع رودن،

عنکوان  رخ و دهند م  تشدرل را اوب ادمروای  شالوده

شککوند  مکک  شککنااتخ اککوب، ادمروایکک  هککا  شککااص

پرچرکده،  شکهر     محکرط 1412همداران،  و )اوارام 

ککخ  اسکت  مکدیریت   رات ظرفرت متنوع، مبتلزم و پویا

 دارد را زن ککردن  فکراهم  قارلرکت  شهر ، اوب ادمران 

 .1412 )صالح ،

مختلکف،   ها  ساامان و محققان مطالعات، رراساس

عنکوان  تحکت  و رررسک   را اکوب  ادمرانک   معرارهکا  

اند کخ  کرده مطرح ،اوب ادمران  ها  شااصخ و معرارها

 شوند.   در ادامخ، رررس  م 

ا مشکککارکت، قکککدرت منظکککور امشدددارکت:  -

هککا و سککهرم شککدن   گرککر  رگککذاران رککر تصککمرم رتأث

 شهروندان در قدرت است.

این معرار، رر اسکتفاده اا  کارايی:  و اثربخشی -

منارع موتود ررا  تکأمرن نرااهکا  شکهروندان، ارائکخ     

.است استوار ،ادمات شهر  و ررایت مردم

دررر  را مدمل ندتخ دو معرار، این :پاسخگويی -

هکا   و اواسکتخ  نرااها هم راید شهر  . مبئوتندارد

زن، رکخ  نبکبت  هکم  و رذذیرند و دریارند را شهروندان

.دهند نشان اود اا را مناسب پاسخ و واکنش

مبئو  رر معرار این: پاسخگويی و مسئوليت -

 و مبئوتن دادن پ  اباب گویاتر، عبارت رخ و رودن

.ستا شهروندان، استوار قبا  در گرران تصمرم

و اطیعات زااد گردش رر معرار این :شفافيت -

زگکاه  و اقکدامات  ورکوح  زن، رکخ  دسترس  سهولت

.است استوار موتود، روندها  اا شهروندان مبتمر

منظککککور اا قانونمنککککد  در  قانونمندددددی: -

رعایکت  کارزمکد،  قکوانرن  وتود شهر ،گرر   تصمرم

دور و گرکر   تصکمرم  در قانون  ها  چارچوب عادتنخ

.هاست گرر  تصمرم اا غررمبئو ، افراد دست رودن

و هکا  گکروه  عرصکخ  شهر، توافقی: گيری جهت -

اسکت.   یدکدیار  رکا  سکترز  اا  در گاه و مختلف منافع

توافکق  ایمکاد  و تعکدیل  توافق ، گرر  اا تهت منظور

.است مختلف منافع مران

همکخ  ررا  مناسب ها  فرصت ایماد عدالت: -

اکود،  رفکاه   ورکعرت  رتقکا  ا امرنکخ  در شهروندان

مشکارکت  و منارع عادتنخ تخصرص راستا  در تیش

  .گرر  است  تصمرم و نظر اعیم در محروم اقشار

وتحلرل  مبااث نظر  پژوهش، مورد رحث و تمزیخ

اتمال  قرار گرفت؛ رخشک  اا مطالکب، رکا مبکان  نظکر       

یککادگرر  سککاامان ، پاسککخاوی  و مبککئولرت اتتمککاع  

رتبط رودند و رخش  دیار، سوارق تمرر  این ها م ساامان

اواه را پوشش داده است. را توتخ رخ مطالب ارائخ شکده،  

عنوان یادگرر  ساامان  و تکأثرر زن رکر    متغررهای  کخ رخ

هککا در ایککن تحقرککق مککورد  مبککئولرت اتتمککاع  سککاامان
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 تحصکرل دانکش   -1اند عبارتند اا:  سنمش قرار گرفتخ

گرر  دانش کخ رکا اسکتفاده ااکار رخ -4 تبهرم دانش -2

مورد رررسک  قکرار گرفتکخ اسکت؛      سویرایم و فام الاو 

رنارراین چارچوب نظکر  ایکن پکژوهش رکرا  مبکئولرت      

اتتماع  ساامان، رر پایخ نظریخ و الاکو  ککارو ، متدک     

سویرایم  و فام است و ررا  یادگرر  ساامان ، اا الاو 

استفاده شده است.

ها  فرضيه

پکژوهش عبکارت اسکت اا: یکادگرر       فرررخ اصکل  

ساامان  رر مبئولرت اتتماع  مناطق شکهردار  تهکران   

تحصکرل   -1هکا  فرعک  عبارتنکد اا:     فررکرخ  مؤثر است.

دانش رر مبئولرت اتتمکاع  منکاطق شکهردار  تهکران     

تبکهرم دانکش رکر مبکئولرت اتتمکاع        -2مؤثر اسکت.  

 شکارگرر  دان رخ -4مناطق شهردار  تهران مؤثر است. 

تهران مؤثر است. رر مبئولرت اتتماع  مناطق شهردار 

تحقيق نظری مدل

نشکان  را پکژوهش  این مفهوم  ، چارچوب1 شدل

ادررکات   رخش در شده ارائخ توررحات رخ توتخ را دهد. م 

فرهنکگ   تکأثرر  گرکر   اندااه ررا  پژوهش این در تحقرق،

چکارچوب   اا هکا،  سکاامان  اتتماع  مبئولرت رر ساامان 

.است شده استفاده ،ذیل وم مفه

مدل مفهومی پژوهش -3شکل 

(های نگارندگان يافتهمنبع: )

روش تحقيق -9

، 6، 1ها  منکاطق  تامعخ زمار  پژوهش، شهردار 

راشکد. رکرا  تعرکرن نمونکخ تامعکخ       تهران م  22و11، 8

ها  مناطق تهران رکخ پکنج رخکش     زمار ، ارتدا شهردار 

قبرم شکدند: منطقکخ شکما ، تنکوب،     کل ، ردین شرح ت

شرش، غرب و مرکز . سذ  اا هر رخش، یم منطقکخ رکا   

 ،ا  تصککادف  ااتمککال  نککواا  مررککوط رککخ روش اوشککخ

انتخاب شدند. امم نمونکخ زمکار  نرکز رراسکاس تکدو 

نفر اا مدیران عال  و مران  )صف و سکتاد    222مورگان، 

ه اسکت.  مناطق را نواا  مرروطخ مورد مطالعخ، تعررن شد

راشکد.   مک   1414-13قلمرو امان  این پژوهش در سکا   

زور  اطیعات در رخش مطالعکات مقکدمات  و    ررا  تمع

ا  و همچنکرن رکا    تدوین مبان  نظر ، اا روش کتارخانکخ 

 ها  علم  معتبر داال  و اارت ، اسکتفاده  مراتعخ رخ پایااه

ها  پکژوهش رکخ روش    شده است و رخ منظور زامون فرررخ

ها  سااتارمند، رخ نمونخ  ن ، را استفاده اا پرسشنامخمردا

تحصرل دانش

دانش تبهرم

دانش کارگرر رخ

یادگرر 

ساامان 

پاسخاوی  اقتصاد 

پاسخاوی  قانون 

پاسخاوی  اایق 

پاسخاوی 

اتتماع 

پاسخاوی  رشردوستانخ

 2010) 1  و گالبریث1111کارو  )الاو   2006ام و سویرایم )الاو  ف

1- Galbreath
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ها   وتحلرل داده تامعخ زمار ، مراتعخ شده است. تمزیخ

هکا   توصرف  را استفاده اا تدو ، فراوان ، درصد، مرانارن

)زامککون  و نمودارهککا رککوده و رککرا  تحلرککل اسککتنباط   

، 1اسمررونوف -ها  زمار  کلموگروف ها  اا زامون فرررخ

، تکوک  و  F، زامون T، زماره 2همببتا  پررسونرریب 

و   SPSSافزارهکا   و را استفاده اا نکرم  معادتت سااتار 

لرزر  انمام شده است. 

هککا   رککرا  گککردزور  اطیعککات، اا پرسشککنامخ   

استفاده شده است: رکرا  متغرکر    ،سااتارمند ردین شرح

 12پرسشنامخ یادگرر  سکاامان  رکا   یادگرر  ساامان  اا 

  2006) سویرایم و فام مؤلفخ، رراساس الاو  4و  سؤا 

و رککرا  متغرککر پاسککخاوی  اتتمککاع ، اا پرسشککنامخ     

مؤلفکخ، رراسکاس    3سکؤا  و   23مبئولرت اتتمکاع  رکا   

  اسکتفاده شکد. در ایکن    2002) البریکث گالاو  کارو  و 

پژوهش، تأثرر یادگرر  ساامان  رر مبکئولرت اتتمکاع    

رررسک  و سکنمش قکرار    ق شهردار  تهران، مکورد  مناط

)متغرککر مبککتقل  رککا  یککادگرر  سککاامان گرفتککخ اسککت. 

ککارگرر    ها  تحصرل دانش، تبهرم دانش و رکخ  شااص

زور  اطیعکات و   گررد. را تمع زن، مورد سنمش قرار م 

نفکر در   222مشخص شدن تامعخ زمار ، تعکداد نمونکخ،   

نفر رودند ککخ اا   20نظر گرفتخ شد. فراوان  مدیران عال  

 202نفر اترای  رودنکد.   40نفر ستاد  و  20این تعداد، 

، نفر مکدیران  82نفر مدیران مران  رودند کخ اا این تعداد 

شدند.   نفر مدیر اترای  را شامل م  140مران  ستاد  و

ها  پرسشنامخ اا ،)اعتبار  پژوهش ارزار ی رواررا  

یکادگرر    طکور  همکرن  و مبئولرت اتتمکاع   سااتارمند

رخ منظور تعرکرن   .شد استفاده  در تحقرق اارر، ساامان

پایککای  پرسشککنامخ )اعتمککاد ، اا روش زلفککا  کرونبککاخ   

پرسشکنامخ   22استفاده شد. پرسشنامخ نهکای  رکخ تعکداد    

توسط نمونخ تامعخ زمار  تدمرکل شکد و مقکادیر زلفکا      

دست زمد: خر 1کرونباخ رخ شرح تدو 

ها و تعداد سؤال مقادير آلفای پرسشنامه نهايی -3جدول 

آلفای کرونباختعداد سوالها مؤلفه

214/0تحصرل دانش

312/0تبهرم دانش

412/0کارگرر  دانش رخ

3248/5يادگيری سازمانی

814/0پاسخاوی  اایق 

814/0پاسخاوی  قانون 

388/0پاسخاوی  رشردوستانخ

682/0پاسخاوی  اقتصاد 

2948/5پاسخگويی اجتماعی

18/0زلفا  کل پرسشنامخ: 

منبع: )محاسبات نگارندگان(

مقککادیر ااصککل اا زلفککا  کرونبککاخ، اککاک  اا زن  

هبتند ککخ هکر ککدام اا متغررهکا  پکژوهش، رکخ طکور

مبتقل و در نهایت مممکوع متغررهکا، اا پایکای  رکاتی ،     

 رراوردار هبتند.

1- Kolmogorov-Smirnov Test

2- Person Correlation Cotticient
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های تحقيق يافته -0

کخ اا ایکن  اند  روده نفر 222دهندگان  ممموع پاسخ

اا  ،انکد  انان تشکدرل داده را  نفر 41و نفر مرد  223تعداد 

مقکام   قائم شهردار منطقخ، معاونرن ونظر پبت مدیریت ؛ 

نفکر و شکهرداران    183رؤسکا  ادارات  نفر، مدیران و  20

نفککر و همچنککرن در مککورد سککارقخ اککدمت    41نککواا  

 10تکا   2رکرن   نفکر  23سا ،  2نفر ایر  1 دهندگان پاسخ

سا  20نفر رات   60سا  و  20تا  12نفر ررن  88سا ، 

نفر،  30منطقخ یم  تعداد مدیران در هر منطقخ؛ شاملو 

منطقخ نواده  ،نفر 38نفر، منطقخ هشت  26منطقخ شش 

ها پاسکخ   رخ پرسشنامخ نفر 26ودو  نفر و منطقخ رربت 22

 اند. داده

یسازمان یريادگي ريمتغ یها مؤلفه یها نيانگيم -2جدول

ميانگينها مؤلفه

13/4تحصرل دانش

68/4کارگرر  دانش رخ

22/4تبهرم دانش

83/1مرانارن کل

منبع: )محاسبات نگارندگان(

فککوش نشککان  2هککا  تککدو   نتککایج ااصککل اا داده

د کککخ مؤلفککخ تحصککرل دانککش، دارا  ررشککترین نککده مکک 

رین مرکانارن  مرانارن و مؤلفخ تبهرم دانش، دارا  کمتک 

دهد کخ اظهکارنظر و   ها نشان م  راشند. همچنرن یافتخ م 

ارایککار  کلکک  پاسککخاویان اا یککادگرر  سککاامان  در     

ها  مناطق تهران در اد ایاد روده اسکت. ایکن    شهردار 

ردان معناست کخ ورعرت یکادگرر  سکاامان  در تامعکخ    

مورد مطالعخ و تأثرر زن اا نظر پاسخاویان رر پاسکخاوی   

ها در اد مطلوب گزارش شکده اسکت    تتماع  شهردار ا

 .2)تدو  

های متغير مسئوليت اجتماعی  های مؤلفه ميانگين-1جدول  

ميانگينها مؤلفه

88/4مبئولرت قانون 

81/4مبئولرت اایق 

63/4رشردوستانخ

22/4مبئولرت اقتصاد 

81/4مرانارن کل

منبع: )محاسبات نگارندگان(

دهنکد   نشان مک   4ها  تدو   ااصل اا داده نتایج

کخ مؤلفخ مبئولرت قکانون ، دارا  ررشکترین مرکانارن و    

مؤلفککخ مبککئولرت اقتصککاد ، دارا  کمتککرین مرککانارن   

هکا اکاک  اا زن هبکتند     راشند. رخ عبارت دیار، یافتخ م 

کخ ورعرت پاسخاوی  اتتماع  در تامعخ مورد مطالعکخ  

 وب گزارش شده است.اا نظر پاسخاویان، در اد مطل
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ها تحليل استنباطی داده

اا زمده دست خر ها  پاسخ و متغررها توصرفاا  رعد

 و گرکر  اا نتکایج   رکا رهکره   ،رخکش  ایکن  در زمار  تامعخ

ها را مورد رررس  قکرار   فرررخ ،پژوهش زمار  ها  زامون

دهرم.   م 

 آزمون نرمال بودن متغيرهای پژوهش

هکا، تام   مکون فکرض  قبل اا وارد شدن رخ مرالخ زا

ها اطیع ااصل شکود   است تا اا ورعرت نرما  رودن داده

هکا اسکتفاده    تا رراساس نرما  رودن یا نبودن زنها، زامکون 

دسکت زمکده    دار  رخ شود. در این زامون، اگر سط  معن 

 α=02/0اا اترا  زامون، رزرگتکر اا مقکدار اطکا یعنک      

تأیرکد    H0صکورت، فکرض     و در غرر این H1فرض ،راشد

 اواهد شد.  

H0 :اند  ها نرما  نربتند )اا تامعخ نرما  نرامده داده -

H1: اند  ها نرما  هبتند )اا تامعخ نرما  زمده داده -

اسميرنوف  -آزمون کولموگروف -9جدول 

سطح معناداریمتغيرها

023/0مبئولرت اتتماع 

028/0 یادگرر  ساامان   

منبع: )محاسبات نگارندگان(

را توتخ رخ ایندخ سط  معنادار  رکرا  متغررهکا    

تأیرککد  H1اسککت؛ پکک  فککرض  02/0تحقرککق، رزرگتککر اا 

زور  شکده   ها  تمکع  گرریم کخ داده شود و نترمخ م  م 

 .3ررا  متغررها  تحقرق، نرما  هبتند )تدو  

 ضريب همبستگی بين متغيرهای پژوهش

، ماتری  ررایب همببتا  پررسون ررن 2تدو  

دهد. پژوهش را نشان م   تغررهام

ماتريس همبستگی بين ابعاد متغيرهای پژوهش -0جدول 

دانش کارگيری به دانش تسهيم دانش تحصيل یاجتماع تيمسئول متغيرهای پژوهش

00/1مبئولرت اتتماع 

811/000/1**تحصرل دانش

00/1 883/0**834/0**تبهرم دانش

824/000/1**836/0**686/0**کارگرر  دانش رخ

p<0.05      *p<0.01**

منبع: )محاسبات نگارندگان(

دست زمده اا رریب همببتا   را توتخ رخ نتایج رخ

 رکا  یکادگرر  سکاامان   توان گفت، ررن ارعکاد   پررسون م 

درصد، رارطکخ   11در سط  اطمرنان  مبئولرت اتتماع 

مثبت و معنادار  وتود دارد.

دامککخ، تحلرککل عککامل  تأیرککد  و    همچنککرن در ا

هککا  اسککتاندارد و معنککادار  نمودارهککا  مبککرر )وان 

هکا  شود )شکدل  ررایب  مد  مفهوم  تحقرق، ارائخ م 

  .2و  3، 4، 2

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
94

.3
.1

2.
6.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 21

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1394.3.12.6.8
https://iueam.ir/article-1-259-fa.html


1413کککککککک فصلنامخ اقتصاد و مدیریت شهر / شماره دواادهم، پایرز ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک 45

 

سازی معادالت ساختاری مدل مفهومی فرضيه اصلی )تخمين استاندارد( مدل -2شکل 

های نگارندگان( منبع: )يافته

اصلی )معناداری ضرايب( فرضيهسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی  مدل -1شکل 

های نگارندگان( منبع: )يافته

های فرعی )تخمين استاندارد( فرضيهسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی  مدل -9شکل 

های نگارندگان( منبع: )يافته

24/0 تحصرل دانش  

22/0 دانش بهرمت  

40/0 کارگرر  دانش رخ  

یادگرر 
ساامان 

88/0

88/0

84/0

مبئولرت 
82/0 اتتماع   

پاسخاوی 
قانون 

پاسخاوی 
اایق 

 
ی  پاسخاو

رشردوستانخ
 

پاسخاوی 
اقتصاد 

84/0

12/0

12/0

83/0

41/0

16/0

16/0

32/0
Chi-Suare=21.81,   df=13,   P-value=0.5842,   RMSEA=0.052 

61/8 تحصرل دانش  

28/8 دانش بهرمت  

86/8 کارگرر  دانش رخ  

یادگرر 
ساامان 

41/18

31/18

11/12

مبئولرت 
18/14 اتتماع   

پاسخاوی 
قانون 

پاسخاوی 
اایق 

پاسخاوی 
رشردوستانخ

 

پاسخاوی 
اقتصاد 

88/18

82/18

22/14

63/1

22/8

21/8

41/10
Chi-Suare=21.81,   df=13,   P-value=0.5842,   RMSEA=0.052 

38/0

تحصرل دانش

تبهرم دانش

34/0

کارگرر  دانشرخ

مبئولرت 
اتتماع 

22/0

34/0

22/0

پاسخاوی 
قانون 

پاسخاوی 
اایق 

 
پاسخاوی 
رشردوستانخ

 

پاسخاوی 
اقتصاد 

12/0

12/0  

83/0

41/0

16/0

16/0

32/0

Chi-Suare=21.81,   df=13,   P-value=0.5842,   RMSEA=0.052 

82/0  

82/0  

82/0  

86/0  

88/0

Q49 

Q50 

Q51 

Q52 

Q53 

Q54 

Q55 

Q56 

Q57 

Q58 

Q59 

Q60 

26/0

44/0

48/0

32/0

42/0

28/0

22/0

22/0

22/0

22/0

26/0

81/0  

88/0  

82/0  

88/0

88/0  

88/0  

86/0

84/0
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)معناداری ضرايب( فرعی های فرضيهتاری مدل مفهومی سازی معادالت ساخ مدل -0شکل 

های نگارندگان( منبع: )يافته

برازش مدل مفهومی تحقيق

ها  متفاوت  ررا  سنمش ررااش الاو   اا شااص

مورد مطالعکخ در ایکن تحقرکق اسکتفاده شکده اسکت ککخ

عبارتند اا: ریشخ مرانارن اطا  دوم تقریب: اولرن معرار 

کل مد ، ریشکخ مرکانارن تکوان دوم     ررا  تعررن ررااش

نشکان   RMSEA 1اطا  تقریب است کخ تحکت عنکوان   

 02/0شود. امان  کخ مقدار ایکن زمکاره کمتکر اا     داده م 

دهد کخ مد ، اا ررااش اکور  رراکوردار    راشد، نشان م 

، دو معرکار دیاکر رکرا     2ها  ررااش مطلق است، شااص

طلکق  هکا  رکرااش م   ررااش مد  هبتند کخ رکخ شکااص  

  GFIمعروفند. این معرارها تحکت عنکوان   
4
 AGFIو  

3
در  

ها راید رکرن صکفر و    شوند. این شااص اروت ، ظاهر م 

1 - Root Mean Square Error of Approximation 

2 -Absolute Fit Indices 

3- Goodness of Fit Index

4 - Adjusted Goodness of Fit Index 

اکاک  اا رکرااش قارکل     1/0یم راشند و مقادیر راتتر اا 

هککا  نبککب  رککرااش نشککان  قبککو  مککد  اسککت. شککااص

دهند کخ تا چخ اد، ررااش مد  نببت رخ مد  اکط   م 

راشکند.   تر م    استقی  است، مناسبپایخ کخ در واقع مد

 NFIهکا عبارتنکد اا:    این شکااص 
2، NNFI 

6، CFI 
7
رکخ   . 

هکا  ایکن    مقادیر تمام شااص، NNFIاستثنا  شااص 

گروه، ررن صفر و یم قرار دارند و هر چخ مقدار زنهکا رکخ   

دهنده ررااش اوب مکد  اسکت    نشان ،یم نزدیدتر راشد

ا یکم راشکد . رکخ طکور     تر ا تواند رزرگ م  NNFI)مقدار 

هکا    کل  در کار رکا ررنامکخ لرکزر ، هکر یکم اا شکااص      

دست زمده ررا  مد ، رخ تنهای  دلرل رراانکدگ  مکد     رخ

هکا را رایکد در کنکار     یا ررااندگ  زن نربتند؛ رلدخ شااص

  .1488یددیار و را هم تفبرر کرد )کینتر ، 

5 -Normed Fit Index  

6 -Non- Normed Fit Index 

7 -Comparative Fit Index  

04/10

تحصرل دانش

تبهرم دانش

88/1

کارگرر  دانشرخ

مبئولرت 
 اتتماع 

24/1

43/4

23/2

پاسخاوی 
قانون 

پاسخاوی 
یق اا

پاسخاوی 
رشردوستانخ

 

پاسخاوی 
اقتصاد 

86/18

86/18  

22/14

62/1

28/8

28/8

41/10

Chi-Suare=21.81,   df=13,   P-value=0.5842,   RMSEA=0.052 

61/14  

84/12  

34/12  

18/14  

22/13

Q49

Q50 

Q51 

Q52 

Q53 

Q54 

Q55 

Q56 

Q57 

Q58 

Q59 

Q60 

68/6

01/1

31/1

82/1

81/1

13/1

88/8

86/8

02/8

01/8

23/8

48/12  

08/18  

23/16  

11/18  

10/16  

13/16  

83/16  
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 مفهومی تحقيق های برازش مدل شاخص -8جدول 

حد مجازخصنام شا
های برازش مدل  شاخص

 فرضيه اصلی

های برازش مدل  شاخص

 فرضيات فرعی
X

2
/df4 68/132/2و کمتر

NFI1/0 11/013/0و راتتر

NNFI1/0 11/012/0و راتتر

IFI1/0 11/016/0و راتتر

CFI1/0 11/016/0و راتتر

GFI1/0 18/010/0و راتتر

RMSEA 08/0022/0082/0کوچدتر اا

های نگارندگان( منبع: )يافته

هدف اا ررااش مد  این است کخ مشخص شود زیا 

روارککط تئککورید  کککخ رککرن متغررهککا در مرالککخ تککدوین  

انکد، رکخ وسکرلخ     چارچوب نظر ، مکدنظر محققکرن رکوده   

اند یا نخ؛ رکخ   دست زمده، مورد تأیرد قرارگرفتخ ها  رخ داده

هکا  تمررک ،    بکاش مکد  رکا داده   عبارت دیار، مرزان انط

دسککت زمککده اا ممموعککخ   مشککخص شککود. مقککادیر رککخ  

دهکد ککخ    ، نشکان مک   6ها  ررااندگ  در تدو   شااص

مد  تحقرق، اا ررااش اوب و مناسب  رراوردار است.

 ها آزمون فرضيه

فررکرخ اصکل : یککادگرر  سکاامان ، رکر مبککئولرت     

ان اتتماع  )پاسخاوی  اتتماع   مناطق شهردار  تهکر 

مؤثر است.

(مسئوليت اجتماعیو ضريب تعيين )متغير وابسته:  tی ضرايب مسير، آماره -8جدول 

(  ضريب تعيين کل ) tآماره (ضريب مسير ) بين متغير پيش

82/0 14/18**82/0 یادگرر  ساامان 

 نگارندگان( محاسبات)منبع: 

  tو همچنکرن زمکاره    82/0رر را توتخ رخ رریب مب

در  یکادگرر  سکاامان   تکوان گفکت:    مک   14/18رخ مقدار 

درصککد رککر مبککئولرت اتتمککاع     11سککط  اطمرنککان  

تهکران تکأثرر    اتتمکاع   منکاطق شکهردار     پاسخاوی )

ررشتر اا  tمثبت و معنادار  دارد؛ را توتخ رخ ایندخ زماره 

 .  شود راشد، فرررخ اصل  پژوهش تأیرد م  م  16/1

 82/0  ررارکر    مقدار رکریب تعرکرن چندگانکخ )   

ررن  متغرکر واربکتخ    شده است. این رریب، توانای  پرش

کند. رکر ایکن اسکاس،     توسط متغرر مبتقل را رررس  م 

 82رو  هم رفتخ توانبتخ اسکت   یادگرر  ساامان متغرر 

درصد اا تغرررات متغرر مبئولرت اتتماع  )پاسکخاوی 

 .    8ررن  کند )تدو   اتتماع   را پرش

ها  فرع  تحقرق عبارتند اا:  فرررخ

تحصرل دانش رر پاسخاوی  اتتمکاع  منکاطق -1

شهردار  تهران مؤثر است.

تبهرم دانش رر پاسکخاوی  اتتمکاع  منکاطق -2

شهردار  مؤثر است.

کککارگرر  دانککش رککر پاسککخاوی  اتتمککاع  رککخ -4

مناطق شهردار  تهران مؤثر است.
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جدول 0- ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین )متغیر وابسته: مسئولیت اجتماعی( 

(  ضريب تعيين کل ) tآماره (ضرايب مسير )بين متغير پيش

22/024/1تحصرل دانش

61/0  **34/043/4تبهرم دانش

*23/2 22/0 کارگرر  دانش رخ

ن(نگارندگا باتمحاسمنبع: )

و همچنککرن  22/0رککا توتککخ رککخ رککریب مبککرر    

تکوان گفکت: تحصکرل دانکش      مک   24/1رخ مقدار  tزماره 

درصککد رکر مبککئولرت اتتمککاع    12در سکط  اطمرنککان  

)پاسککخاوی  اتتمککاع   منکککاطق شککهردار  تهکککران،    

کمتکر   tتأثرر معنادار  ندارد؛ را توتکخ رکخ ایندکخ زمکاره     

ش، تأیرککد راشککد، فررککرخ فرعکک  او  پککژوه  مکک  16/1اا 

 .8شود )تدو   نم 

 tو همچنکرن زمکاره    34/0را توتخ رخ رریب مبرر 

توان گفکت: تبکهرم دانکش در سکط  م  34/4رخ مقدار 

درصد رر مبکئولرت اتتمکاع  )پاسکخاوی      11اطمرنان 

اتتمککاع   منککاطق شککهردار  تهککران، تککأثرر مثبککت و   

 16/1ررشکتر اا   tمعنادار  دارد؛ را توتخ رخ ایندخ زمکاره  

شکود   راشکد، فررکرخ فرعک  دوم پکژوهش، تأیرکد مک        م 

 .8)تدو  

و همچنککرن  22/0رککا توتککخ رککخ رککریب مبککرر    

کککارگرر   تککوان گفککت: رککخ مکک  23/2رککخ مقککدار  tزمککاره 

درصککد رککر مبککئولرت   12دانککش در سککط  اطمرنککان  

اتتمککاع  )پاسککخاوی  اتتمککاع   منککاطق شککهردار    

تککخ رککخ  تهککران، تککأثرر مثبککت و معنککادار  دارد؛ رککا تو  

راشککد، فررکرخ فرعکک    مک   16/1کمتککر اا  tایندکخ زمکاره   

 .  8شود )تدو   سوم پژوهش، تأیرد م 

 61/0  ررارکر    مقدار رکریب تعرکرن چندگانکخ )   

ررن  متغرکر واربکتخ    شده است. این رریب، توانای  پرش

کند. رکر ایکن اسکاس،     توسط متغرر مبتقل را رررس  م 

رگرر  دانکش، رو  هکم   ککا  متغررها  تبهرم دانش و رخ

درصد اا تغررکرات متغرکر مبکئولرت     61اند  رفتخ توانبتخ

ررنکک  کننککد.  اتتمکاع  )پاسککخاوی  اتتمککاع   را پکرش  

ررن  متغرر  متغرر تحصرل دانش، سهم معنادار  در پرش

مبئولرت اتتماع  )پاسخاوی  اتتماع   ندارند.

گيری و پيشنهاد نتيجه -8

  تکککأثرر پکککژوهش اارکککر، رکککخ منظکککور رررسککک 

یککککادگرر  سککککاامان  رککککر مبککککئولرت اتتمککککاع   

هکککا  تهکککران   )پاسکککخاوی  اتتمکککاع   شکککهردار   

،  22و  11،  8،  6، 1)مطالعککککخ مککککورد : منککککاطق   

 طراا  و اترا شده است. 

دهنککد کککخ   هککا نشککان مکک   نتککایج ااصککل اا داده 

هککا  متغرککر یککادگرر   پاسککخاویان، در ارایککار  مؤلفککخ

ککارگرر  دانکش و    خساامان  شکامل؛ تحصکرل دانکش، رک    

انکد.   داده تبهرم زن را در اکد ایکاد مکورد ارایکار  قکرار     

مؤلفککخ تحصککرل دانکککش دارا  ررشککترین مرکککانارن و    

مؤلفکککخ تبکککهرم دانکککش دارا  کمتکککرین مرکککانارن    

دهنککد کککخ  هککا نشککان مکک  راشککند. همچنککرن یافتککخ مکک 
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اظهککارنظر و ارایککار  کلکک  پاسککخاویان اا یککادگرر 

منککاطق تهککران، در اککد  هککا   سککاامان  در شککهردار  

ایککاد رککوده اسککت. ایککن رککدان معناسککت کککخ ورککعرت    

یککادگرر  سککاامان  در تامعککخ مککورد مطالعککخ و تککأثرر   

زن اا نظکککر پاسکککخاویان رکککر پاسکککخاوی  اتتمکککاع 

 .هککا در اککد مطلککوب گککزارش شککده اسککت    شککهردار 

دهنکد ککخ    هکا نشکان مک     نتایج ااصکل اا داده  همچنرن

هککا  متغرککر  فککخپاسککخاویان، ورککعرت و چاککونا  مؤل 

مبکککئولرت اتتمکککاع  شکککامل؛ مبکککئولرت قکککانون ،   

مبککککئولرت اایقکککک ، مبککککئولرت رشردوسککککتانخ و   

انککد.  مبکئولرت اقتصککاد  را در اککد ایکاد ارایککار  کککرده  

مؤلفککخ مبککئولرت قککانون ، ررشککترین مرککانارن و مؤلفککخ  

مبککککئولرت اقتصککککاد ، کمتککککرین مرککککانارن را دارا  

اککاک  اا زن  هککا راشککند. رککخ عبککارت دیاککر، یافتککخ   مکک 

هبککتند کککخ ورککعرت پاسککخاوی  اتتمککاع  در تامعککخ 

مککورد مطالعککخ اا نظککر پاسککخاویان، در اککد مطلککوب    

 .گزارش شده است

 12در سکککط  اطمرنکککان   یکککادگرر  سکککاامان  

درصککککد رککککر مبککککئولرت اتتمککککاع  )پاسککککخاوی   

اتتماع  ، تکأثرر مثبکت و معنکادار  دارد؛ رکا توتکخ رکخ       

راشکد، فررکرخ اصکل       مک  16/1ررشکتر اا   tایندخ زمکاره  

هککا  فرعکک  دوم و  شککود. فررککرخ پککژوهش، تأیرککد مکک  

سککوم تحقرککق، مککورد تأیرککد قککرار گرفتنککد؛ در واقککع     

تبکککهرم دانکککش رکککر پاسکککخاوی  اتتمکککاع  منکککاطق 

کککارگرر  طککور رککخ  شککهردار ، مککؤثر اسککت و همککرن  

دانککش، رککر پاسککخاوی  اتتمککاع  منککاطق شککهردار     

هککا  یککن مؤلفککختهککران، مککؤثر اسککت. مرککزان تأثررگککذار  ا

راشد. م  61/0ها  تهران  رر پاسخاوی  شهردار 

هکا    ا  در سکاامان  یادگرر  ساامان ، نقش ویکژه 

امروا  دارد و پرامدها  مثبت ایاد  رکخ همکراه دارد؛ اا   

تملخ ایندخ رر ررایت شغل ، توانای  پکذیرش و مواتهکخ   

رککا تغررککرات و معضککیت و همچنککرن تعهککد سککاامان 

گککذار اسککت و سککبب ارتقککا  شایبککتا کارکنککان، تأثرر

هککا  گککردد. پایککخ اصککل  قارلرککت ا  کارکنککان مکک  ارفککخ

ساامان  رر رو  یادگرر  سکاامان  اسکتوار اسکت. نتکایج     

پژوهش اارر نشکان دادنکد ککخ یکادگرر  سکاامان  رکر       

پاسککخاوی  اتتمککاع ، تأثررگذاراسککت؛ لککذا پرشککنهاد 

گردد:   م 

دگرر یککا نککدطککور کککخ نتککایج نشککان داد  همککان -

سککاامان  رککر پاسککخاوی  اتتمککاع  تأثررگککذار اسککت؛    

ایککن رککدان معناسککت کککخ هرچککخ مککدیران شککهردار 

تهککران در سککطوح مختلککف رککخ ویککژه مککدیران ارشککد، در 

هککا  هککا، تعرککرن راهبردهککا و ررنامککخ   گککذار  سراسککت

عملرککات ، در اصککوص یککادگرر  سککاامان  کارکنککان،    

اع  ککخ  گکذار  کننکد؛ پاسکخاوی  اتتمک     ررشتر سرمایخ

یدکک  اا متغررهککا  مهککم و کلرککد  ادمروایکک  شککهر 

شککود، اا سککو  کارکنککان شککهردار ،     محبککوب مکک  

رهبود و توسعخ اواهد یافت.

هککا  رشککد و   هککا  رایککد در امرنککخ  شککهردار  -

ساا  یادگرر  ساامان ؛ یعن  تحصرل، تبهرم و  فرهنگ

کککارگرر  دانککش در سککط  مککدیران و کارمنککدان،     رککخ

ند و را فراهم نمودن سکااوکارها  تام؛  گذار  کن سرمایخ

افککزار  در تهککت سککاامان  افککزار  و نککرم اعککم اا سککخت

یادگررینده ارتقا یارنکد تکا رتواننکد رکخ ورکعرت مطلکوب       

 ررسند.

یکادگرر  سکاامان  در    رهبود همچنرن رخ منظور -

رکخ  سکاامان،  در ایکن  ککخ  شکود  م  پرشنهاد ها شهردار 

این اا تا شود ررشتر  تختو گروه ، کار و ها  کار  ترم

دانکش، مهکارت و   رتواننکد  رااتک   رکخ  طریکق، کارکنکان  

همچنکرن  راذارند. سکاامان  رخ اشتراک را اود تمرررات

دانکش،  ناهکدار   رکرا   روا رخ پایااه اطیعات دارا  راید

نحو رخ زینده در زنها اا رتواند تا راشد و تمرررات اطیعات

 .کند اابن استفاده
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منابع -8

د ، کرومرث؛ الکوان ، سکرد مهکد ؛ معمکارااده طهکران،      اام

 . سککککرر تدککککوین  پاسککککخاوی  1410غیمررککککا. )

اتتمکککاع  سکککاامان  و ارائکککخ مکککدل  رکککرا  ربکککط  

فصکککلنامخ هکککا  دولتککک ،  مفهکککوم  زن در سکککاامان

 .18)6مدیریت صنعت ، 

مکرور  رکر ادررکات یکادگرر       . 1481. )ارراب شرران ، رهروا

دانشککموی یش تمرن همککانامککخ هشکک ویککژه سککاامان .

 مهندس  صنایع، دانشااه زااد قزوین.

، تهران: 43. چاپ مدیریت عموم  . 1488الوان ، سردمهد . )

نشر ن .

 مکدیریت   .1480ابکرن. )  فکرد،  دانکای   سکردمهد ؛  الکوان ، 

. 22شماره  ،مدیریت دانش عموم ، اعتماد و دولت 

رائکخ مکدل    ا . 1412ایرانزاده، سلرمان؛ شریعت، محمکدعل . ) 

هککا  اتتمککاع  و شناسککای   رککرا  سککنمش مبککئولرت

هکا  اتتمکاع      عوامل اثرگذار سکاامان  رکر مبکئولرت   

المللکک  مککدیریت،  کنفککران  رککرندومککرن هککا.   شککرکت

 کارزفرین  و توسعخ اقتصاد .

 . مکدیریت شکهر  در ایکران: فکراا و     1482تواد ، اردشرر. )

.13-11، 38، شمارهها ماهنامخ شهردار فرود، 

مرککراا ،فیاککزاده؛ اکبککر ررککائ ، علکک ؛ ارککراهرم ،ااترککان 

مکدیریت  رکخ  اتتمکاع   اعتمکاد  . 1411. )عبدالرسو 

 و مطالعکات  خفصکلنام  زن، رکر  مکؤثر  عوامکل  و شکهر  
.10-22 ، 2)1 ،اتتماع / تحقرقات

شکاگرد،   علران، فرشاد؛ رصرر  لرکف  ابرن ، سردمهد ؛ ااج

  اا اقککوش  . رارطککخ زگککاه  شککهروند 1411مککریم. )

مملکخ  شهروند  رکا پاسکخاوی  و شکفافرت سکاامان ،     

  .4)38تحقرقات اقتصاد ، 

ااده، علک ؛ ررکو ، سکرد ابکن؛      اوارام ، امررعلک ؛ ککاظم  

هککا   ارایککار  شککااص  . 1412نراامنککد، عثمککان. ) 

 مکورد :  شهر  در مشکهد )مطالعکخ   اوب ادمروای 

المللک  کنفکران  رکرن  شکهر مشکهد ،    11، 8، 2مناطق

ن، معمار  و توسعخ پایدار شهر .عمرا

مبااککث  . 1411فککرد، ابککن؛ الککوان ، سککرد مهککد . ) دانککای 

چکاپ دوم، تهکران: انتشکارات علمک  و     مدیریت دولت ، 

فرهنا .

 . مدیریت عمران شهر ، تهکران:  1481ررویان، محمدتق . )

 انتشارات پروند نو.

 . 1410زیککرن، ممتبکک . )  سککعرد ررککو ، سردررککا؛ نرککم  

هکککا  رهبکککر  ر رارطکککخ مرکککان مؤلفکککختحلرلککک  رککک

، فصککلنامخ علمکک   زفککرین و فرهنککگ سککاامان   تحککو 

 .6)3تخصص  راهبرد، 

ورکعرت    . مطالعکخ 1412الکخ. )  عزیکز ، نعمکت  ؛ شافع ، ررا

هکا و  در دانشکااه  سکاامان   اتتمکاع   پذیر  مبئولرت

سکاامان ،   مملخ رفتکار کشور،  غرب عال  زمواش مراکز

1(2 ، 2-22. 

رککرن رارطککخ تحلرککل و سککنمش . 1412. )ررککا، صککالح 

سککرمایخ اتتمککاع  شککهر  و ادمروایکک  شککهر ،  

نامککخ پایککانشککهر،  مطالعککخ مککورد : شککهر نبککرم  

دانشککااه امککرن، علککوم دانشککدده ارشککد، کارشناسکک 

 چمران. شهرد

پکور، مبکعود؛ امکانذور، سکعرد؛ نکادر  چارنک ، اهکرا.         صفای 

پکککذیر   ارایککار  و تحلرککل مرککزان تحقککق      .1412)

 فصکلنامخ ، زرکاد  اکرم  شکهر  در شهر  ادمروای  اوب

 .18)2ااگرس،  انداا چشم شهر  ریز  ررنامخ و تغرافرا

طالقککان ، غیمررککا؛ نرگبککران، عبککاس؛ گککودرا ، مصککطف .  

 . رررس  تأثرر سرمایخ اتتمکاع  رکر مبکئولرت    1410)

ها )مطالعخ مورد : اداره ککل مالرکات    اتتماع  ساامان

پژوهشکک   -و ماهنامککخ علمکک غککرب اسککتان تهککران ، د

.38و  1، شماره دانشااه شاهد

زرککاد ،  اهلل؛ محمککد  شککم  کینکک ، امککرن؛ تراککان ، عککزت

 . رارطککخ قارلرککت 1412امررمبککعود؛ طربکک ، سککماد. )

یادگرر  ساامان  و چارد  ساامان  در واارت وراش و 

، فصلنامخ مدیریت منارع انبان  در وراش، توانان ایران

1(1. 

 ؛اکبککر علکک  ،رن ، سککرداامد؛  امککرن ررککدات محمککد  ابکک

رررسکک  نقککش یککادگرر  . 1412. )تلککخ ،تمشککرد 
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فصلنامخ نوزور   دو ساامان  در افزایش عملدرد نوزور .

.12-84 ، 3)2زفرین ،  و اراش

اارکا  یادگررنکده  هکا    . سکاامان 1488مبکعود. )  محمکد ، 

 .10شوند، مملخ تدررر، شماره  م 

 . تایاکاه  1488ریکز  شکهر تهکران. )    خمرکز مطالعات و ررنام

 دانککش شککهر، مبککئولرت پاسککخاوی  در شککهردار ،  

.8شماره

منوریان، عبکاس؛ نرگبکران، عبکاس؛ فتکاا ، مهکد ؛ واثکق،       

 پاسکککخاوی  رکککرن رارطکککخ رررسککک   .1488رهکککاره. )

 در عمککوم  اعتمککاد و عمککوم  مشککارکت عمککوم ،

 شکهردار  شکهر   گانکخ  22 منکاطق  دولتک   هکا   ساامان

 ، 68)13 ،هککا  مککدیریت در ایککران  پککژوهش تهککران،

221-283.

نربککتان ، فاطمککخ؛ ریحککان ، دتور؛ ابککرن  کشککتان، منرککره؛ 

رررسکک  تککأ ثرر یککادگرر    . 1414عزیککز ، نبککرین. ) 

رکنان شناات  در ررن کا ساا  روان ساامان  رر توانمند

همکایش  ، ستاد  دانشااه علوم پزشد  اراسان شمال 

هککا  یککادده  و یککادگرر  در اککواه و   کشککور  روش

.دانشااه

 . مکککد 1410واعظککک ، ررکککا؛ زامنکککدیان، محمدصکککادش. )

پاسکککخاوی  سکککخ رعکککد : ناکککاه  متفکککاوت رکککخ    

فصککلنامخ مطالعککات مککدیریت انتظککام ،   پاسککخاوی . 
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