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 چکیده

به  نيز هاکارآیی سازمان بقاو ، مطلوب سازمان ها و نهادها وابسته است،پویای و کارآمد توسعه هرجامعه و کشوری به عملكرد و رشد

 مواردی از یكی. است وابسته آن کنندگان استفاده و کنندگان مراجعه و مطلوب افراد شاغل در این سازمان و نهادها و عملكرد کارآمد

و مسئوليت  محيط کار آراستگی و نظم،ترتيب است، موثر استفاده ازخدمات و سازمان به افراد درجذب آن بی اهميت ظاهر عليرغم که

کارایی  بالطبع بهبود است،که این عوامل به صورت ضمنی رضایت وکيفيت خدمات کارکنان سازمان و پذیری اجتماعی سازمان 

 مسئوليت پذیری سازمان و برآن شدیم تا رابطه بين آراستگی محيط کار ،لذا دراین تحقيق ما بهره وری سازمان دارد ،اثربخشی و

مطالعه  .روش آن همبستگی است این پژوهش ازنوع پيمایشی و .کارکنان  کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشكی کرمان بررسی کنيم

نشگاه سالمت روانی کارکنان ستادی دا ست که درآن رابطه آراستگی ومسئوليت پذیری سازمان بافوق یك پژوهش توصيفی تحليلی ا

پرسشنامه جمع آوری  با استفاده از دراین پژوهش اطالعات دریك نوبت و. موردبررسی قرارگرفت 49 علوم پزشكی کرمان درسال

نفر  581 (N═5941و با احتساب جامعه آماری )مول کوکران فراستفاده از با انجام مطالعه مقدماتی و از حجم نمونه بعد .گردید

برای تجزیه تحليل  :تجزیه وتحليل قرار گرفت روش توصيفی واستباطی مورد 5 بهداده ها اطالعات جمع آوری شده و .دیمحاسبه گرد

وتاثيرگذاری نظام آراستگی باتوجه به نقش  براساس یافته های پژوهش .استفاده شده است55 نسخه  SPSSنرم افزار  از داده ها

لذا شایسته وبجاست به این مقوله مهم نه تنها درسازمان علوم  ،ومسئوليت پذیری اجتماعی سازمان بر کارکنان دانشگاه علوم پزشكی

يری م گدرتصمي جایگاه ویژه ای داده شود و اهميت و پزشكی بلكه درکل سيستم ها وسازمان هایی که با نيروی انسانی سروکار دارند

 آن  استفاده شود. مقوله ،نتایج وکارکردهای مفيد ها وسياست های کالن  سازمان ازاین دو
 

 ، دانشگاه علوم پزشكی کرمان5S، کار، مسئوليت پذیری اجتماعی محيط آراستگی :کلمات کلیدی
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 مقدمه

مطلوب افراد شاغل  و تبع آن عملكرد کارامد توسعه هر جامعه وکشوری به عملكرد کارامد و مطلوب سازمان ها و نهادها و به و رشد

 استفاده ازخدمات و سازمان افرادبه درجذب آن بی اهميت ظاهر عليرغم که ازمواردی یكی. در این سازمان و نهادها وابسته است. است

چگونگی مدیریت  آشنایی بانظام آراستگی درواقع آشنایی با(.5945است، )مرادی،  محيط کار آراستگی و نظم،ترتيب است، موثر

 باارزشی در نتایج  یافته و سازمان های توليدی وخدماتی بسياری ازکشورهای جهان استقرار مطلوب محيط کاراست این نظام در

 برخی فرهنگ مشتری گرایی داشته است. این سيستم در عادت های مطلوب و ایجاد مرتب کردن محيط های کاری و مان دهی وزسا

که تعيين کننده  برمحيط های کار عوامل اثرگذار(.84: 5989)کاشانی ،خدماتی کشور ما به اجرا درآمده است وازسازمان های توليدی 

یك سازمان  ميزان بهره وری دریك سازمان است به دودسته عوامل نرم وعوامل سخت تقسيم می شوند.سبك رهبری ومدیریت در

مان است  ویژگی های فيزیكی نيز، ازجنبه های سخت محيط کاربه ویژگی های سخت یك ساز و تكنولوژی از ویژگی های نرم از

.درحقيقت هدف فایواس اصالح شيوه ( 555: 5939 ،شمارمی روندوبرروی کسانی که درمحيط کارمی کنند آثارزیادی دارد)کورمن

هره نگهداری و تعميرات بمدیریت است. همفكری، همدلی از نتایج زیبای نظام سالمت است، که نقش موثری در پياده سازی سيستم 

(. محيط 5981ور جامع دارد، وقتی محيط کار تميز نباشد، مشكالت به خوبی شناخته  نمی شود)نيلی پور طباطبایی و دیگران ، 

های آراسته در شكل دادن به عقایدو دیدگاه های مثبت درباره کارکنان نقش دارند و برعكس محيط های کاری درهم ریخته و ناایمن 

ه منفی را نسبت به خود و دیگران رقم می زنند. در محيط های که با نظام آراستگی مدیریت می شوند، اشيای زائد و غير دیدگا

زیادی موجب صرفه جویی و ایمنی محل خواهد  حد ضروری وجود ندارد و اقالم موجود با نظم خاصی مرتب می شوند و این امرتا

 عادت های ایجاد برای تالش مهمتر همه از و آورد می رافراهم بهداشتی و ی پاکيزهمحيط آراستگی، نظام مراحل منظم شد اجرای

 خدمات ارائه یا توليد لوازم از یافته، سامان محيطی وجود .است آراسته های تحقق محيط در عامل ترین مهم کارکنان در صحيح

 (.5983است )بيضایی نژاد ،  باکيفيت

 پاسخ فعاليتها، این هدف که شده اند، مكلف نيز دیگری فعاليت های به انجام خود سنتی وظایف انجام بر عالوه سازمان ها امروزه

 مدیریتی مدیریت موثر، دوران، این در می شود. یاد سازمان اجتماعی مسؤوليت عنوان به آن از و است انتظارات جامعه به گویی

-می  سازمان ها نه که چرا اندیشد، می محيط های وسيع تری و جامعه به و ساخته رها را خود سازمان اندیشه محدوده از که است

 سازمان وجودی فلسفه عناصر مهمترین جمله یابد واز تداوم سازمان ها بدون جامعه می تواند نه و کنند جدا ازجامعه را خود توانند

نظریه  چارچوب هادر سازمان توسط آن رعایت به دادن اهميت نحوی که به است، شناخته شده ها مسؤوليت اجتماعی سازمان 

 مشروعيت برای را سازمان از ذینفعان خارج رضایت بلكه دارد، همراه به را سازمانی ارتقاءتعهد احتمال نه تنها اجتماعی، هویت

 افزایشبه  رو تجارت در اقتصادی محيطی، سياسی، اجتماعی، نقش های بين ارتباط زمانی که می کند.از تقویت سازمان به بخشيدن

 باید ها آن که است این هستند روبرو با آن سازمان ها که چالشی شده اند. مواجه جدیدی هایپویایی با سازمان ها است، گذاشته
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 متناقض ظاهر به پيامد دو این همزمان مدیریت سپس و جدید اجتماعی به انتظارات گویی پاسخ و سودآوری افزایش به زمان هم

 مسؤوليت پياده سازی دست یابند. دارد، سازمان بر هم و برجامعه هم مثبتی اثرات و است کاربردی استراتژی های نيازمند توسعه که

(.مسئوليت اجتماعی 5994 آذری، و )صالحی است. خصوص این در راهبردهای موثر یا و سازوکارها ازجمله سازمان، سطح در اجتماعی

سرمایه و بنگاه های اقتصادی به شكل داوطلبانه به عنوان عضوی موثر و مفيدی  عبارت است از مجموعه فعاليت هایی که صاحبان

در جامعه انجام می دهند. او بر این باور است مسئوليت اجتماعی تعهد تصميم گيران برای اقداماتی است که به طور کلی عالوه بر 

(.افرادی که درسازمان ها نتوانند با 5935یران نژاد پاریزی، تامين منابع خودشان مو جبات بهبود رفاه جامعه را نيز فراهم می آورد )ا

فرایندهای درونی سازمان انطباق پيدا کنند و یا به تعبيری جامعه پذیری سازمانی درآنها به صورت صحيح انجام نگرفته است، احساس 

( و افراد چنانكه 5959ت )پيتس، ( ، احساس مسئوليت فردی رضایت بخش نيس5994وفاداری به سازمان نشان نمی دهند )والكر، 

(. در نتيجه پيامدهای منفی، از 5994باید و شاید کارشان رادوست ندارندو اعتقادی به اهداف و ارزش های سازمانی ندارند)والكر، 

نجر ان مجمله اختالل در عملكرد، تقاضا برای ترك شغل، غيبت در کار، پایين آمدن کارایی و در نهایت به عدم کارآفرینی درسازم

 ساماندهی و آراستگی نظام جهت همين به و ميگيرد نشأت افراد درون برنامه فایو اس  از اجرای برای محرك خواهد شد.نيروی

 کارکنان (.فعاليت های 5995 )توشيا، می باشد اجتماعی _ فنی موفقيت سيستم های کسب برای حياتی عامل کار، و زندگی محيط

 .مشتری می باشند با موثر روابط توسعه در حياتی عامل فعاليت ها این .است ارتباط در سازمان مشتریان با خدماتی درسازمان های

 که کيفيتی با خدمات برای ارائه افراد نهایتا که چرا می باشند اهميت حائز زمينه در این کارکنان رفتار و نگرشها مهارت ها، بنابراین

متوليان سازمانهای  بی شك دنيای امروز، دنيای انسانهاست و (.5955)آوواد و آگتی، باشد، مسئوليت دارند انتظارمشتری مطابق

مختلف انسانها هستند. سازمانها بدون وجود انسان، نه تنها مفهومی نخواهد داشت بلكه اداره آنها نيز ميسر نخواهد بود. از سوی دیگر 

ها ازهای متقابل است. این امر منجر به تقسيم کار و توسعه تخصصزندگی اجتماعی انسانها مستلزم همكاری، همياری و برآوردن ني

و نتایج آن افزوده است و روابط اجتماعی و سازمان یافته او را در قالب  و مهارتهای مختلف شده و بر پيشرفت کمی، کيفی و آثار

از زندگی بزرگساالن صرف کار  نهادها، موسسات و واحدهای کم و بيش تخصصی گسترش داده است ، بدیهی است که بخش زیادی

می شود و به نظر می رسد که فعاليت کاری از نظر سالمت روانی شخص، فعاليتی مهم به حساب می آید.کار صرف نظر از تأمين 

مالی می تواند برخی از نيازهای اساسی آدمی نظير، تحرك روانی وبدنی، تماس اجتماعی، احساسات خود ارزشمندی ، اعتماد و 

 (.5983ی را ارضاء کند )بهنيا،توانمند

بهداشت روانی همان سالمت فكر و قدرت سازگاری فرد با محيط و اطرافيان است. چون در مواجهه با چالش ها و مشكالت روزمره، 

ری یهر چه از سالمت روانی بيشتر برخوردار باشيم به یقين آسيب پذ ما بر اساس ویژگی های روانی خود با آن ها برخورد می کنيم،

ما کمتر خواهد بود. پس همچنان که از جسم خود مراقبت می کنيم، روح خود را نيز باید مقاوم تر کنيم تا زندگی بهتری داشته 

باشيم.ایجاد فرصت برای شكوفایی استعدادها، توانایی ها و کنار آمدن با خود و دیگران یكی از اهداف مهم و اساس بهداشت روانی 

محيط کار یعنی مقاومت در مقابل پيدایش پریشانيهای روانی و اختالالت رفتاری در کارکنان سازمان و سالم است. بهداشت روانی در 

هيچ یك از کارکنان سازمان به دليل عوامل موجود در -5سازی فضای روانی کار به نحوی که هدف های چندگانه زیر تأمين شود: 

رکنان از اینكه در سازمان محل کار خود به فعاليت اشتغال دارند احساس رضایت هر یك از کا-5سازمان گرفتار اختالل روانی نشوند. 

هر یك از کارکنان سازمان نسبت به خود، رؤسا، همكاران خود و به طور کلی -9کنند و عالقه مند به ادامه کار در آن سازمان باشند. 

همه کارکنان سازمان قادر  -9اس مثبتی داشته باشند. نسبت به جهان اطراف خود و خصوصاً نسبت به جایگاه خود در سازمان احس

، سالمت روان را ترکيبی از دو بُعد می داند:  به ایجاد روابط مطلوب با محيط کار و عوامل موجود در آن باشند.سازمان جهانی بهداشت
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ارد و بُعد مثبت یا سالمت روان مثبت بُعد منفی یا سالمت روان منفی که بر عدم وجود اختالالت، نشانه ها و مشكالت روانی داللت د

کارآمدی است.  - که در برگيرنده هيجانات و خصوصيات شخصيتی مثبت از قبيل: عزت نفس، غلبه بر محيط، حس یكپارچگی و خود

تعریف  قبر این اساس، برنامه های ارتقای سالمت روان نيز نباید تنها بر جنبه پيشگيری از بيماری های روانی تكيه کنند؛ بلكه طب

این برنامه ها عالوه بر تالش در جهت کاهش خطر بروز بيماری در جامعه، باید در برگيرنده اقداماتی باشند که به  (1996)داوین 

 منظور افزایش شاخص های مثبت سالمت روان و ميزان آسایش روان شناختی در افراد صورت می گيرد. طبق تعریف زاکرمن

می باشد. براین اساس، رفتارهای پر خطر به اَعمال ارادی، هدفمند « شده از پی آمد منفی یك رفتار احتمال ارزیابی»، خطر (1994)

( و سالمت و بهزیستی 5981و مبتنی بر منظور گفته می شود که بالقوه آسيب و صدمه رابرای فرد به دنبال داشته )سليمانی نيا، 

فتارها به دو گروه تقسيم می شوند. گروه اول رفتارهایی که بروز آنها سالمت افراد جامعه را در معرض خطر قرار می دهد. این گونه ر

خودفردرا تهدید می کند و گروه دوم رفتارهایی را شامل می شود که به تهدید سالمت وآرامش افراددیگر منجر می شود )اسماعيلی، 

دی به خطر پذیری، تكانشی بودن، خود محوری، (. برخی عناصر از جمله: گرایش های هيجان خواهی باال، تمایل طبيعی رش5981

پرخاشگری، عدم آگاهی نسبت به پی آمدهای رفتار، جنسيت، سن، تأثيرات هورمونی، عزت نفس، تغييرات اجتماعی، نژاد و قوميت، 

 ر برگيرندهاجتماعی، عوامل خانوادگی، تأثيرات گروه هم ساالن و متغيرهای مربوط به محله و محيط زندگی د -وضعيت اقتصادی 

حساب  عوامل زیستی، روانی، اجتماعی و عوامل محيطی هستند که می توان آنها را به عنوان عوامل زمينه ساز رفتارهای پر خطر به

ی سالمت جسم و شودمی وازآنجاکه نيروی انسانی یكی ازبزرگترین منابع وسرمایه های هرسازمانی محسوب  (.5981نيا، آورد)سليمانی

دانشگاه علوم پزشكی که خاستگاه اصلی مباحث مرتبط  این امردر و افزایش بهره وری نقش تعيين کننده ای دارد، در روانی آنها و

برآن شدیم تا رابطه آراستگی محيط  لذا دراین تحقيق مااست  اهميت ویژه ای برخوردار روان مردم است از روح و باسالمت جسم و

 سالمت روانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشكی کرمان را بررسی کنيم.  امسئوليت پذیری اجتماعی سازمان  ب و کار

 پیشینه پژوهش:

های پژوهشی گذشته  فعاليت اساس آن می توان چشم انداز بر زیرا پيشينه پژوهش یكی ازمهمترین بخش های هرتحقيق است

 موضوع پژوهش در که به طورمستقيم با  گذشتهناهمسویی های پژوهش های  ویی وسهمچنين هم موضوع پژوهش و درارتباط با

راین اساس، پژوهش های مربوط .ب(585: 5931)دالور،  شناخت. را داد  حداقل دریكی ازمتغيرهای پژوهش مشابهت یا ارتباط هستند،

 به شرح ذیل مورد بررسی قرارگرفتند: سالمت روانی  و ،مسئوليت پذیری اجتماعی سازماننظام آراستگی به 

 ات انجام شده خارج ازکشورمطالع

               وسازمانی  ماعی تاثيرگذاراست برتعهدنشان دادندکه مسئوليت پذیری اجت ، درنتایج پژوهش خود5959همكارانش هردت و

 (.5959،هردت وهمكارانشسازمانی باشد) پيش بينی کننده تعهد تواندمی

چارچوب ادغام شده مسئوليت پذیری اجتماعی ، مسئوليت پذیری وشهروندمداری با عنوان  ،درنتيجه پژوهش خود5959پارنت  والكرو

ارنت پ والكروکه بين مسئوليت پذیری اجتماعی وپاسخگویی و شهروند مداری ارتباط مثبت ومعنی داری وجود دارد ) گزارش کردند

،5959) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

مسئوليت اجتماعی  بيان کرد کاهش فقر اجتماعی وبا عنوان بررسی رابطه بين مسئوليت پذیری  ، درپژوهش خود5955  تبيغيان

افزایش شاخص های عملكرد اجتماعی است  بر همچنين دارای تاثير و ایفا می کند سازمان دارای اهميت زیادی در رشد و کاهش فقر

 (5955ن،تبيغيا)

بخش  در روش این اجرای پرداختند، با( 5Sبه بررسی روش سازماندهی محيط کار ) 5955رکسهپی و شرستا در مطالعه ای در سال 

 انتظار کاهش زمان و کارکنان، انگيزه افزایش ضایعات، کاهش و اثبات نموده، بيماستان در را آن کاربرد قابليت بيمارستان روماتولوژی

 (.5955می کنند )رکسهپی و شرستا،  ذکر ها بيمارستان در روش این اجرای مزایای از را بيماران

نعت مالی سازمان درص مختلف مسئوليت پذیری اجتماعی سازمان برعملكرد ابعاد با عنوان تاثير در نتایج پژوهش خود 5955ليی ولنو 

ليی ت)بلندمدت اس گردش مالی درکوتاه مدت و و روی عملكرد بر توریسم بيان کردندکه ابعاد مسئوليت پذیری اجتماعی تاثيرگذار

 (2011ولنو 

رابطه ی ميان مذهب،سالمت معنوی وشاخص های  سالمت روانی )نيازهای معنوی و وابستگی (  2010و همكاران در سال  اینترنر

و ابعاد بزرگ شخصيت را بررسی کردند و در کل به این نتيجه رسيدند که سالمت معنوی ومذهب رابطه ی قابل توجهی با جنبه 

 .(2010و همكاران  اینترنر )بيان کننده جنبه های مهم شخصيت انسان است های مختلف سالمت روانی و شخصيت دارد و معنویت 

 اجرا بالينی آزمایشگاه در را این روش ميالدی به بررسی نظام فایو اس پرداختند آنها 5959همكاران درمطالعه ای درسال رات لدج و

افزایش  می دهد. وی کاهش را روش هزینه ها حال عين در و داده افزایش را کارها انجام سرعت 5S اجرای  که دادند نشان و نموده

 .(5959همكاران،  است )رات لدج و داده نشان روش این اجرای از پس بهره وری را درصدی 59

 سرپایی، جراحی کلينيك در 5S اجرای رداختند باپ (5S )ميالدی به بررسی نظام 5959مطالعه ای در سال همكاران در والد هویزن و

 بيماران معناداررضایت درصدوافزایش 19به  درصد 95از  بيماران با ارتباط پرستاران افزایش دقيقه، 99به  94از بيماران انتظار کاهش

 .(5959همكاران،  نمودند)والد هویزن و گزارشار

بيان می دارند حس همدلی موجب افزایش مسئوليت پذیری اجتماعی کارکنان و افراد ( که 5959تحقيقات گربن و همكاران، و گلن)

 (.5959جامعه می شود،  )گربن و همكاران، و گلن،

 ( پرداختند، نتایج مطالعات5Sبه بررسی روش سازماندهی محيط کار ) 5994همكاران در مطالعه ای در سال  اسپنس الشينگر و

می گذارند)اسپنس  تأثير سازمانی اثربخشی و آنان بهره وری کارکنان پرستاری، نگرش در نمندکننده،توا کاری محيط های نشان دادند

 (.5994همكاران،  الشينگر و

 ,به نوآوری ختم می شود) راهبردهای مسئوليت اجتماعی به توسعه توانمندی های یادگيری منتهی می شود،که به نوبه خود

 (5998هندیچكی وهمكاران،

 کيفيت نظام مدیریت اجرای در مهم ابزارهای از یكی(5S )گرفت  نتيجه کار و محيط(5S )  به توجه عنوان با ای طالعهم مایرس در

 (.  5998اند)مایرس،  نموده رادرك آن مثبت تأثير اند، کار گرفته به را آن که هایی سازمان و است
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دهد )فال  دقيقه کاهش 89به  دقيقه 599 از را بيماران انتظار ميزان توانست سازمانی آراستگی نظام استقرار از استفاده فال برایت با 

 (.5998برایت، 

لينكلن  درمان در بخش بهداشت و مشاورین بيمارستانی در پزشكان ،مدیران و از درصد93،درGHQکاپالن دریافت که نمره حاصل 

سترس ميزان تنش ا راین گروههاست .اونتيجه گيری می کندباال بودن سطح تنش د نرمال بوده که نشانگر بيش ازحد شایرشمالی ،

درمان باالست به نظرميرسدکه این ميزان ازحدقابل انتظارنيز بيشترمی باشد.)کاپالن  افسردگی درکارکنان بخش بهداشت و واضطراب و

،5998)  

رای نظام آراستگی محيط ،کارآیی در تحقيقات خود به این نتيجه رسيده است که با اج 5998جاکوسكی در مطالعه ای در سال 

 (5998افزایش و ضایعات کاهش پيدا کرده است )جاکوسكی، 

درمطالعات خود درزمينه افزایش مسئوليت پذیری اجتماعی به این نتيجه دست یافتندکه افزایش 5998همكارانش درسال  مارویا و

پذیری اجتماعی باعث افزایش بی تفاوتی می شود )مارویا مسئوليت پذیری اجتماعی  باعث افزایش نوع دوستی وکاهش مسئوليت 

 (.5998وهمكارانش،

(می توان گفت که استانداردسازی،یكی از روش های نظام آراستگی محيط کار است که برای 5998درواقع باتوجه به گفته گرابان )

 مورد استفاده قرار گيرد  کاهش اتالف زمان می تواند

ای هکنـد کـه بـه مسئوليتاش عمـل مـی اجتمـاعی یـك سـازمان، زمـانی بـه تعهـد کنندبيان می پژوهش خود در رابينزوکالتر

 خواسـته عمـل مـی کنـد. مـسئوليت او نـه بيـشتر؛یعنـی بـه حداقل مـسئوليتی کـه قـانون از و اقتصادی خودعمل کنـد قانونی و

 کنندهایی اقدام میبه فعاليت هاسازمان اساس آن، که بر ضـافه مـی کنـد،یك چارچوب حاکميت اخالقی را ا خود ورود اجتماعی با

کنند.نهایتاً،پاسخگویی انجام کارهایی کـه باعـث بـدترشـدن وضـعيت جامعـه ميشود،پرهيزمی کرده و از بهتر که وضع جامعـه را

  )5993رابينز و کانتر،.)دارد انتظـارات جامعـه و اهـ اقدام نسبت بـه خواسـته ظرفيـت سازمان درجهت عمل و اجتماعی بـه تـوان و

در تحقيقات خود ذکر  کرده است که با اجرای نظام آراستگی محيط در شرکت تمبرس، سود  5991کی ول در مطالعه ای در سال 

 (5991توليدات افزایش و ساعت کار کارگران کاهش یافته است)کی ول، 

 کار محيط ساماندهی روش اجرای که داد  پرداخت یافته هانشان(5S )ميالدی به بررسی نظام   5991مطالعه ای در سال  لينچ در

 (.5991می گردد)لينچ،  کارکنان بهره وری افزایش باعث

ه خالقی و توسعمسئوليت اخالقی و اجتماعی یك تعهد مداوم صاحبان صنعت و تجارت و دولت است که آنها راملزم  به رعایت اصول ا

اقتصادی هم زمان با ارتقاء سطح زندگی نيروی کارو خانواده آنها در جامعه در سطح گسترده می نماید. همچنين مسئوليت اجتماعی 

شرکت ها، تعهد صاحبان صنعت و تجارت در مقابل اجتماع می باشد که می بایست ضمن احترام به فرهنگهای مختلف موقعيت های 

 (.2004، فردریكمهارت نيروی کار، اجتماع و دولت ایجاد نماید )جهت توليد،  شغلی
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معتقد است مدیریت مسئوليت اجتماعی شرکت مانند اداره کردن دیگر بخش های شرکت است. وی می گوید شما می توانيد  بكر 

جتماعی باعث شود که شما از انجام آن را به خوبی انجام دهيد و هم می توانيد آنرا به بدی انجام دهيداگر فرآیند مدیریت مسئوليت ا

دیگر امور مهم باز بمانيد، این به معنی آن نيست که اشكال از نفس مدیریت مسائل اجتماعی است بلكه، اشكال از نحو انجام آن کار 

د نتوسط شماست. مدیریت صحيح مسئوليت های اجتماعی می تواند از اهداف اقتصادی شرکت به خوبی پشتيبانی نماید، می توا

روابط خوبی با سرمایه گذاران که در مواقع بحرانی نظرشان در رابطه با کار بسيار مهم است بنا نماید و می تواند هزینه های شرکت 

 (2004بكر،را کاسته و سودآوری را افزایش دهد. )

نظام آراستگی محيط در بيمارستان در مطالعات خود به این نتيجه رسيده اند که اجرای  5999ویتانا، کارندوگودا و هاندا در سال 

 (.5999 و همكاران های عمومی سریالنكا، باعث بهبود کيفيت گردیده است)ویتانا

 مطالعات انجام شده داخل کشور 

 الف( تحقيقات انجام شده در داخل

 از5sدرحوزه های ستادی شرکت هابيان کرده 5s (درپژوهش خودبا عنوان استقرارنظام آراستگی محيط کار 5949بخشی نيك )

 مانند وری بهره و کيفيتی هایسيستم سایر بنای سنگ و اوليه پایه صاحبنظران، از بسياری نظر طبق که است سيستمهایی جمله

,TPM , JIT,HACCP,TQC,QCC, TQM.. ISO14000,ISO9000 از قبل ها شرکت گردد می توصيه که باشدمی 

 جهانی استانداردهای در کهوجودی بنمایند. با(5S ) آراستگی نظام اصول اجرای و انجام به اقدام ها سيستم گونه این سازی پياده

 ولی است نشده برده نام خاص روش و سيستم یك از “مشخصا آن بودن عمومی و جامعيت دليل به    ISOجمله  از مدیریت

 جمله از .شود می محقق اثربخشی کامل بطور خاص روش و تكنيك یك بكارگيری با که باشد می ای گونه به آن الزامات از برخی

 وردیابی، شناسایی نظم، همچون گوناگونی ابعاد ودربرگرفتن مفهوم گستردگی دليل به 5sمی باشد  5sابزارها  و هاسيستم این

 از و مدیریت جهانی ازاستانداردهای بسياری به دستيابی جهت مناسبی روش بهبود، و بازیابی انضباط، آموزش، پاکيزگی، ایمنی،

 وتایلند اندونزی مالزی، سنگاپور، کشورهای در تدریج به و است ژاپن به مربوط 5sاهميت وجایگاه  می باشد ISO جمله سری 

.نتایج نشان  نماید ایفامی وری بهره بهبود و کيفيت درارتقاء ای عمده نقش  5sمفهوم   بودن ساده عليرغم .است نموده نفوذ نيز

 بهره افزایش باعث شده، تعيين های فعاليت مؤثر انجام جهت مناسب های روش کارگيری به با سازمان، یك کارکنان می دهدکليه

 کارگرفته به غيرمؤثر های فعاليت انجام از جلوگيری برای هایی مدل رابطه این در.شد خواهند مرتبط های بخش از یك درهر وری

 گرفته قرار استفاده مورد ژاپنی های شرکت توسط "عموما ابتدا (در که 5sمدل  مبنای بر آراستگی نظام از استفاده .است شده

 و آن رفع جهت مؤثر کارهای راه ارائه سازمان، در اتالف شناسایی .است شده سازمانها برای سرشاری منافع ایجاد باعث )بود

 به توجه با است ذکر شایان.باشند می نظام این اصلی های پایه سازمان، همراهی کارکنان با شده کارگرفته به های روش مميزی

 خواهد سازمان در وری افزایش بهره نتيجه در و غيرضروری عوامل کاهش در را مؤثری نقش آراستگی نظام سازی پياده که این

باشد)بخشی نيك  داشته یك سازمان نياز مورد های سيستم دیگر سازی پياده در را مؤثری نقش تواند می آن کارگيری به داشت،

،5949). 
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ترکيبی بين جامعه پذیری سازمانی و مسئوليت پذیری اجتماعی  عنوان روابط ساده و با پژوهش خود در5949زاده وهمكاران سلطان

مثبت بين جامعه پذیری سازمانی ومسئوليت پذیری اجتماعی رابطه -5)مطالعه مورد کارکنان دانشگاه اروميه (،بيان کردند

مسئوليت اقتصادی ،قانونی ،اخالقی  معناداری ابعاد مولفه های دریافت آموزش ، تفاهم می توانندبه طورمثبت و-5ومعناداروجود دارد

افزایش  و بهبود با توجه نمودن به جامعه پذیری کارکنان می توان شاهد و اجتماعی را پيش بينی کنند.درنتيجه می توان بيان کرد

 (.5949زاده وهمكاران،جتماعی آنان بود)سلطانمسئوليت پذیری ا

براساس  درصنایع ایران بيان کردند 5sراهكارهای پياده سازی نظام  با عنوان چالش ها و درپژوهش خود5949باورصادوهمكاران  

را از منظر مدیریت ژاپنی 5s،این تحقيق درنظرداردکه مفاهيم کليدی  5sمدیریتی مفهوم  کاربرد و مطالعات پيشين درباره بهبود

با بهره وری فعاليت ها درصنایع ایران رابطه معنی  5sشناسایی و ارائه  دهد.سوال اصلی تحقيق این است که آیا بين استقرار نظام 

ع توزیاستفاده شد.ابزارمورد استفاده برای آزمون فرضيات پرسشنامه بودکه با  5sشاخص مرتبط با با9داری وجود داردیا خير؟ که از 

شرکت صنعتی درخوزستان انجام پذیرفت وجزفرضيه  اول )فعاليت های ساماندهی وپاکسازی محيط کار ( بقيه فرضيات 1بين 

تایيدشدند.همچنين نتایج بيان کردنددرشرکت هایی که این تكنيك مورد استفاده قرار گرفته است فوایدی از جمله کاهش ضایعات 

دوباره کاری ها،ایجاد نظم واحد وکلی درمحيط  سنادواقالم کاری مورد نياز،کاهش اشتباهات وواتالف ،دسترسی سریعتربه ابزار،ا

کار،افزایش کارایی وبهره وری فعاليت ها،ایجادروحيه باال درکارکنان ،ثبات وبهبود کيفيت ،صرفه جویی درزمان انجام کارها کاهش 

درنهایت منجربه افزایش بهره وری می شوند )باورصاد وهمكاران خطرات محيطی وافزایش طول عمرماشين آالت حاصل شده است که 

،5949. ) 

به بررسی نظام آراستگی در بهداشت ودرمان از دیدگاه اسالم پرداختند آنها درمطالعه  5945عجمی و همكاران درمطالعه ای در سال 

ن تكامل یافت و سپس به اقصی نقاط جهان خود به این نتيجه رسيدند که نظام آراستگی در غرب پایه ریزی شده است و در ژاپ

گسترش یافت. گسترش و پذیرش نظام آراستگی در کشورهای مختلف و با فرهنگ های متفاوت نشان می دهد که که مفاهيم نظام 

با  گیآراستگی با فرهنگ های متفاوت سازگار است. در فرهنگ دینی و ملی  ما ایرانيان نيز آموزه هایی وجود دارد که نظام آراست

 (.5945عناصر آن سازگار است )عجمی، 

به بررسی تاثير جامعه پذیری سازمانی بر مسئوليت اجتماعی کارکنان پرداختند آنها درمطالعه  5945مرادی و همكاران در سال  

نها ياز دارند. ولی آخود به این نتيجه رسيدند، که کارکنان برای انجام مشاغلی که به آنها سپرده شده است به مهار ت های ویژه ای ن

به آگاهی هدف های بنيادی سازمان، وسيله دستيابی به این هدف ها، مسئوليت کاری خود و الگوهای رفتاری مورد پذیرش برای 

نقش هایی که از آنان توقع می رود نياز دارند.بنابراین کارکنان از طریق پذیرفته شدن در اجتماع سازمان، به شكل رسمی و غير 

 (.5945راه تماس های پيوسته و تجربه کاری با دیگران به این اطاعات دست می یابند )مرادی، رسمی، از 

 قروه بيان شهرستان پرورش و آموزش اداره کارکنان اثربخشی و پنج اس بين رابطه با عنوان بررسی (درپژوهش خود5945نادری فر)

می باشد و  شهرستان قروهآموزش و پرورش ه اداربخشی کارکنان و اثر S5 توانمندی هایبررسی رابطه بين هدف این تحقيق  کردند

نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه بودند با توجه به نتایج بدست آمده  38جامعه ی آماری این پژوهش شامل تعداد 

تان قروه کامالً تأثير دارد و یكی از در اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرس S5 نشان دهنده این است که توانمندی های

 (.5945عوامل تأثيرگذار در راهبردهای این سازمان است)نادری فر،
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ایران  ملی کتابخانه مرجع بخش و ها مخزن در اس 5نظام سازی پياده سنجی تحقيقی با عنوان امكان در5949 تفرشی وصفوی 

 رسيده انجام به ایران ملی کتابخانه مرجع بخش و ها مخزن در اس 1 نظام سازی پياده سنجی امكان هدف با حاضر پژوهش :،هدف

 مرجع بخش و ها مخزن پژوهش این آماری جامعه .است شده استفاده پيمایشی روش از پژوهش این در :تحقيق روش.است

 ميانه آزمون و دو خی ازروش هاداده سنجش برای .باشد می وارسی سياهه اطالعات گردآوری ابزار .است ایران ملی کتابخانه

 درمخزن اس 1 نظام اصال موارد، درصد 5944در که داد نشان هاداده تحليل و تجزیه از حاصل نتایج ها: است. یافته شده استفاده

 درصد9849درصدخوب 5948قابل قبول،  درصد5948ضعيف  ميزان به درصد 55499شود، نمی رعایت ملی کتابخانه مرجع بخش و ها

 آمده بدست نتایج :گيری ميشود.نتيجه رعایت اس 1 نظام ایران ملی کتابخانه مرجع بخش و ها مخزن در کامل ميزان به موارد

 سازی پياده امكان و باشد می مطلوبی وضعيت ایران در ملی کتابخانه مرجع بخش و نها مخز وضعيت داد نشان پژوهش این از

 اس اهتمام 1 مفاهيم درك در کارکنان آموزش به نسبت باید بخش مدیران همچنين .دارد وجود ها بخش این در اس 1نظام

  (.5949نمایند)تفرشی وصفوی ، بيشتری

هدف از این تحقيق تبيين مدیران گروه های آموزشی با کيفيت آموزشی  1sعنوان رابطه مهارت  پژوهش خود با در5949جواهرزاده   

روش تحقيق از نوع .مدیران گروه های آموزشی با کيفيت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت بوده است  1sرابطۀ مهارت 

همبستگی بوده است. مدیران گروه های آموزشی به عنوان یكی از ارکان مدیریت در نظام آموزش عالی کمتر مورد  –روش توصيفی  

مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  1sارزشيابی قرار گرفته اند از این رو در پژوهش حاضر ارتباط بين مهارت 

گانۀ آموزش عالی بررسی شده است  58آموزشی گروه مربوطه با توجه به شاخص های مهارت ویژه ، با کيفيت  53مرودشت در قالب 

نفر از مدیران گروه های آموزشی است که همگی مورد استفاده قرار گرفته اند . اطالعات از طریق دو پرسشنامه  93جامعۀ آماری 

شد پس از تجزیه و تحليل داده های آموزش و  جمع آوری 49/9و کيفيت آموزشی حسينی نسب با پایایی  49/9کریمی با پایایی 

 9995مهارت فنی ، در سطح  9/ 994مهارت انسانی ، در سطح  9/ 9995محاسبۀ همبستگی وجود ارتباط معنی دار در سطح 

 (.5949مهارت ادراکی ، با کيفيت آموزشی تأیيد شد.)عباس جواهرزاده، 9/

نظامی را مورد بررسی قرار دادند.  های بيمارستان پرستاری مدیران در سازمانی تعهد و معنوی هوش ( رابطه5949پرنده و همكاران )

 سوپروایزرها ، پرستاری ازکليه مدیران نفر 988 تعداد و انتخاب تصادفی بطور که تهران شهر  نظامی بيمارستان 5 مطالعه مورد جامعه ی

 قسمتی 8 پرسشنامه ها، آوری داده ابزارگرد .شدند  مطالعه وارد سرشماری صورت درمانی بيمارستانها ، به های بخش سرپرستان و

 ميانگين( تحليلی و توصيفی آماری های آزمون از استفاده با ها داده بود. کليه سازمانی تعهد و هوش معنوی ، فردی مشخصات حاوی

 نتایج .گرفت قرار تحليل و تجزیه مورد  )ساده خطی و رگرسيون پيرسون همبستگی ضریب ، کای مجذور آزمون و معيار ، انحراف

 .بودند برخوردار سازمانی متوسطی تعهد از درصد 5/41و باال معنوی هوش از مدیران پرستاری از درصد 3/85داد که نشان مطالعه

 . نشان داد را معنی داری ارتباط سازمانی تعهد و  )بخشش و معنوی تجارب(ابعاد هوش معنوی  بين همبستگی آزمون

 پژوهش پرستاران انجام دادند. این بالينی صالحيت و معنوی هوش ( مطالعه ای با هدف بررسی رابطه5949مونقی وهمكارانش ) کریمی

 ابزار .شد مرحله ای انجام چند نمونه گيری طریق از مشهد شهر آموزشی بيمارستانهای پرستار 555 روی بر همبستگی -توصيفی

با  داده ها .بود بالينی صالحيت و معنوی هوش پرسشنامه دموگرافيك ، اطالعات رسشنامهپ شامل پژوهش این در داده ها گردآوری

 تجزیه مورد تحليل  کوواریانس و ساده خطی رگرسيون و همبستگی تست ، تی واليس، کراسكال آناليز واریانس، های آزمون از استفاده

 از کمتر نمره درصد 3/91و ميانگين از بيشتر معنوی هوش نمره دارای پرستاران درصد 9/19که  داد نشان گرفت . نتایج قرار تحليل و
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 ارزیابی طبق درصد 5/98خوب؛ محدوده در خود ارزیابی به توجه با درصد 8/19پرستاران ، اکثر بالينی ميزان صالحيت .بودند ميانگين

 همبستگی آزمون .داشتند قرار متوسط حيطه در سرپرستار و پرستار نظر درصد 9/19مجموع  در و محدوده  متوسط در سر پرستاران

 و دار معنی دارد. رابطه وجود مثبت و معنادار همبستگی ها آن بالينی صالحيت و معنوی پرستاران هوش بين که داد نشان پيرسون

 (5949)مونقی و همكاران،داشت  وجود پرستاران بالينی صالحيت با معنوی هوش بين مثبتی

تهران انجام گرفت گزارش گردیدکه  ميان شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار وبایزیدی  که دربرپایه پژوهش جبارزاده 

 (5959جبارزاده و بایزیدی،رابطه بين سازه های اخالقی مسئوليت پذیری وتعهدسازمانی ومحافظه کاری مثبت ومعنی داراست)

پذیری اجتماعی ونقش آن درمدیریت و برنامه های دولت به این نتيجه درتحقيق خود باعنوان مسئوليت 5988ابراهيمی نژادواکبری 

رسيدندکه ایفای نقش مسئوليت پذیری اجتماعی درسازمان ها به رشد و توسعه خدمات بهتر به مشتریان ،تشویق کارکنان به همكاری 

)ابراهيم .ا ورشدسازمان کمك می کندبيشتروبهتردرسازمان وگسترش سطح رضایتمندی جامعه سازمان منتهی می شودودرنتيجه به بق

 (.5994زاده و اکبری،

 

 روش تحقیق

 نوع از پژوهش اجرای فرآیند نظر از مقطعی، نوع از پژوهش انجام نظر از کاربردی، ازنوع پژوهش نتایج نظر حاضراز پژوهشی طرح

جامعه پژوهش  راکارکنان  است استقرایی نوع از پژوهش اجرای منطق وازنظر پيمایشی توصيفی مطالعه پژوهش هدف ازنظر کمی 

تشكيل 5949درسال  کرمان یدرمان یو خدمات بهداشت ی)سازمان مرکزی، معاونت هاودانشكده ها( دانشگاه علوم پزشكیستاد

دراین تحقيق برای تئوری ها ازروش اسنادی یاکتابخانه ای  استفاده شده وبه منظور دستيابی به سابقه تحقيق و تدوین  .دهندمی

ط پایان نامه های مربو آخرین منابع وکتابخانه ها ومقاله های مختلف و سایت های اینترنتی و تا حدامكان از ادبيات موضوع سعی شد

فيش های به دست آمده با هماهنگی کامل اهداف و موضوع  از پس از مطالب فيش برداری نموده وبه موضوع تحقيق استفاده شود. س

تحقيق راگزارش تحليلی استفاده شد و برای جمع  آوری اطالعات و به منظور آزمون فرضيه های تحقيق بخش مهمی از اطالعات 

 سبتان کارکنان به دليل تعداددر این روش است استفاده گردید . بصورت ميدانی از طریق پرسشنامه که عمده ترین ابزار مورد استفاده

را به جامعه مورد بررسی تعميم بررسی نمونه  ازآنجا که محقق نتایج حاصل از .شدندبه روش نمونه گيری  وارد مطالعه  آنها زیاد

 ره تعداد نمونه ها در نييتع یبرادهد لذا نمونه آماری این پژوهش تعدادی از کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشكی کرمان است می

 نييبرای تعه است .استفاده شد یتصادف یرينمونه ها در هر واحد از روش نمونه گ نييتع یو برا یطبقه ا یريروش نمونه گ واحد از

 است.در این فرمول درسطح دهیبه نسبت استفاده گرد مياز تسه ریيهاازفرمول کوکران و برای نمونه گ یآزمودن یعنیحجم نمونه ها

. شدنفر محاسبه  581( ،حجم نمونه ═N ،1/9p═ ،1/9q═ ،91/9d═5941درصد و با احتساب جامعه آماری محدود) 41اطمينان 
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 یفتصاد یرينمونه ها در هر واحد از روش نمونه گ نييتع یو برا یاطبقه  یريواحد ازروش نمونه گ هر تعداد نمونه ها در نييتع یبرا

 .ه استاستفاده شد

 

  
 

 تحلیل داده ها )بررسی فرضیه های تحقیق(

انجام خواهد شد. و  5949مقطعی می باشد و درواحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشكی کرمان در سال  -این مطالعه از نوع توصيفی

که درمطالعات قبلی روایی آن  ییها ابزارمورد استفاده دراین پژوهش پرسشنامه می باشد، به منظور گردآوری داده ها پرسشنامه

توسط اساتيد تایيد گردیده وهمچنين پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایيد شده است استفاده گردیده است . پژوهشگر در 

ح به همراه پرسشنامه به ستاد های مربوطه مراجعه نموده و به همراه توزیع این پرسشنامه توضيحات الزم در مورد طرح و نوبت صب

اهداف آن نيز به کارکنان ارائه ميگردد. پس از تكميل پرسشنامه ها توسط کارکنان ، پرسشنامه ها جمع آوری و پس از وارد کردن 

 ئه شدند.اار ودرپایان نتایج درقالب جداول ونمودارهاارخواهند گرفت.موردآناليز قر  spssبه نرم افزار
 

لوم پزشکی کرمان رابطه کار و بعد قانونی مسئولیت پذیری کارکنان دانشگاه ع محیط : بین آراستگییکفرضیه 

 وجوددارد 

H0 رابطه وجود نداردبعدقانونی مسئوليت پذیری وآراستگی محيط کار: بين 

H1 رابطه وجود داردبعدقانونی مسئوليت پذیری ومحيط کارآراستگی : بين. 

 کار و بعد قانونی مسئوليت پذیری کارکنان محيط آراستگی -5جدول 

        

 متغیر                  

  بعدقانونی مسئوليت پذیری

 وجودارتباط

 

 Spermans R   p- value نوع ارتباط

                

آراستگی 

 محیط کار

 

94958- 

 

999 

 

 دارد

 

 معکوس
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 .پراکنش بين آراستگی محيط کاروبعدقانونی مسئوليت پذیری-5نمودار

 

 

بين  پذیرفته می شودو H1رد و فرض H0بدست آمده، بنابراین فرضp- value<0.05 ، (5)براساس یافته های جدول

ریب می باشد،زیرا ضمعكوس در ضمن این رابطه  محيط کاروبعدقانونی مسئوليت پذیری رابطه معنی داروجوددارد. دومتغيرآراستگی

 را نشان می دهد. منفیهمبستگی عددی 

کار و بعداخالقی مسئولیت پذیری سازمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان رابطه  محیط بین آراستگیفرضیه دوم:

 وجوددارد .

H0 رابطه وجود ندارد.بعداخالقی مسئوليت پذیری  و محيط کارآراستگی : بين 

H1 رابطه وجود دارد.بعداخالقی مسئوليت پذیری  و آراستگی محيط کار: بين 

 رابطه بين آراستگی محيط کار و بعد اخالقیبررسی  -5جدول شماره

        

 متغیر                  

  بعداخالقی مسئوليت پذیری

 وجودارتباط

 

 ارتباطنوع 
Spermans  R p- value 

                

آراستگی 

 محیط کار

 

042.0- 

 

000 

 

 دارد

 

 معکوس  

 بين آراستگی محيط کار و بعد اخالقی .پراکنش -5نمودار
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پذیرفته می شودوبین  H1رد و فرض H0بدست آمده،بنابراین فرضp- value<0.05 ، 2براساس یافته های جدول

می معکوس در ضمن این رابطه  محیط کاروبعداخالقی مسئولیت پذیری رابطه معنی داروجوددارد. دومتغیرآراستگی

  را نشان می دهد. منفیباشد،زیرا ضریب همبستگی عددی 

کار و بعدنوع دوستانه مسئولیت پذیری سازمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان رابطه  محیط بین آراستگیفرضیه سوم :

 وجوددارد.

:H0  رابطه وجود ندارد.بعداخالقی مسئوليت پذیری و آراستگی محيط کاربين 

H1 رابطه وجود دارد.بعداخالقی مسئوليت پذیری و آراستگی محيط کار: بين 

 کار و بعدنوع دوستانه مسئوليت پذیری سازمان محيط آراستگی -9جدول 

        

 متغیر                  

  بعداخالقی مسئوليت پذیری

 وجودارتباط

 

 نوع ارتباط
Spermans  R p- value 
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آراستگی 

 محیط کار

 

042.0- 

 

000 

 

 دارد

 

 معکوس  

 

 کار و بعدنوع دوستانه مسئوليت پذیری سازمان محيط آراستگی.پراکنش بين -9نمودار

 

پذیرفته می شودوبين  H1رد و فرض H0بدست آمده،بنابراین فرضp- value<0.05 ، 9براساس یافته های جدول

یرا می باشد،زمعكوس در ضمن این رابطه  محيط کاروبعداخالقی مسئوليت پذیری رابطه معنی داروجوددارد. دومتغيرآراستگی

 .را نشان می دهد منفیضریب همبستگی عددی 

علوم پزشکی کرمان رابطه کار و بعداقتصادی مسئولیت پذیری کارکنان دانشگاه  محیط بین آراستگیفرضیه چهارم: 

 وجوددارد .
 

H0 رابطه وجود ندارد.بعداقتصادی مسئوليت پذیری و آراستگی محيط کار: بين  

H1 رابطه وجود دارد.بعداقتصادی مسئوليت پذیری و آراستگی محيط کار: بين 
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 رابطه بين آراستگی محيط کار و بعد اقتصادیجدول شماره بررسی 

        

 متغیر                  

  بعداقتصادی مسئوليت پذیری

 وجودارتباط

 

 نوع ارتباط
Spermans  R p- value 

  آراستگی محیط کار

94515- 

 

94998 

 

 دارد

 

 معکوس

. پراکنش بين آراستگی محيط کار ومسئوليت پذیری اقتصادی9نمودار  

 

پذیرفته می شودوبين  H1ردوفرض H0آمده، بنابراین فرضبدست p- value<0.05 ، (9)براساس یافته های جدول

ا ضریب می باشد،زیرمعكوس درضمن این رابطه  محيط کاروبعداقتصادی مسئوليت پذیری رابطه معنی داروجود دارد. دومتغيرآراستگی

 را نشان می دهد. منفیهمبستگی عددی 

 

 بحث و نتیجه گیری:

نتيجه گيری کلی بين تمام مولفه های مسئوليت پذیری با آراستگی محيط کار رابطه وجود دارد این رابطه  براساس یافته ها و

دربعداحتياطی مسئوليت پذیری مثبت ومستقيم ودرابعادقانونی،اقتصادی واخالقی معكوس است .درهيچ یك ازتحقيقات مشابه رابطه 

نشده است منتها نتایج بسياری ازتحقيقات مشابه همسوبایافته های آراستگی محيط ومسئوليت پذیری اجتماعی سازمان بررسی 

نظام ساماندهای محيط کار، یكی از روش های مؤثر پژوهش ماست. واین یافته نظریه کایزن را نيز تایيد می کند کایزن معتقداست 

ای کایزن عملی است که با اجرای آن یكی از روش ه 1Sدرتغيير شرایط محيط کاربا ایجاد زمينۀ مناسب همكاری کارکنان ميباشد. 

درسازمان، نگرش ها نسبت به محيط کار تغيير یافته و با درگير نمودن کليۀ کارکنان در گروه های کاری، محيط کاربه نحو مطلبی 

اداب و ش بهبود می یابد. در این راه تمامی کارکنان با نگرشی جدید به محيط کار خود می نگرند و سعی در تغيير آن به یك فضای

 پرنشاط نموده به طوری که فعاليت در آن فضا مایۀ افتخار و مباهات خواهد شد.
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بسياری از اتالف های زمانی ویا هزینه های پنهان سازمانی در نظام اداری   5983با یافته های پژوهش سورانی نيك درسال  همسو

به خود بر کارایی ،اثربخشی و بهره وری سازمان ها تاثيرگذار به دليل بی توجهی به اصول نظام آراستگی محيط کار بوده که به نو

موارد دیگر که درمحيط های  پایه ریزی دقيق این اصول می توان از اتالف ،دوباره کاری ها ،تاخير ها ،نارضایتی ها و ایجاد و است .با

دانشگاه علوم پزشكی کرمان  ن اصول در(.لذا اگرای5983جدی جلوگيری نمود)سورانی نيك، کاری بسيار مشاهده می شود ،به طور

 الف ها جلو گيری نماید.ئرفتن و ات (می تواند از هدر5983رعایت شود ،باتوجه به نتایج پژوهش سورانی نيك )

 

 منابع و ماخذ:

 ( مسئوليت های اخالقی و اجتماعی مدیریت، مجله دانش مدیریت، شماره 5935ایران نژاد، م .)89-14، ص 58 . 

 5984 خرداد 3بازیابی  آراستگی. نظام با (آشنایی5988نژاد،م) بيضایی. 

 (رابطه فرسودگی شغلی باخشنودی شغلی وسالمت روانی با توجه به متغير5938بهنيا، غ)  تعدیل کننده سرسختی دردبيران مرد دروس

رشناسی ارشد .دانشكده روانشناسی وادبيات نظام جدید متوسطه استان خوزستان ،پایان نامه کا فيزیك  ،علوم اجتماعی ، ریاضيات

 وعلوم تربيتی دانشگاه شهيد چمران اهواز.

 (استقرارنظام آراستگی محيط کار5949بخشی نيك،ن)5s  درحوزه های ستادی شرکت ها برگرفته از سایتWWW.betsa.ir. 

 (چالش هاوراهكارهای پياده سازی نظام 5949باورصاد، ب وهمكاران)5s درصنایع ایران .دانشگاه شهيد چمران اهواز 

 ( .نكاتی عليه پاسخگویی صنفی واجتماعی5999بيكر4م ) .انتشارات دانشگاه تهران. 

 5(امكان سنجی پياده سازی نظام 5949،ز.)صفوی ،ش.تفرشیs شناسی  دانش ملی ایران ،فصلنامهدرمخزن هاوبخش مرجع کتابخانه

 تابستان 13 ) شماره چهارم ، اطالعات سال فناوری و رسانی اطالع و کتابداری علوم

 ،ملی سازمان انتشارات شهریار، ترجمه خاشع، کار، محيط ساماندهی برای تجربه ای سين پنج (،5995سون ) فردی، کازوئو، توشيا 

 .بهره وری

 ( روشهای 5989دالور، ع )تحقيق پيشرفته، تهران: واحد علوم و تحقيقات 

 ( روابط ساده وترکيبی بين جامعه پذیری سازمانی ومسئوليت پذیری اجتماعی 5949سلطانزاده،م،قالوندی ح ،سيدعباس زاده،م م)

 .55ياپی ، پ5)مطالعه موردکارکنان دانشگاه اروميه( فصلنامه علمی پژوهشی رهيافتی نودرمدیریت آموزشی ،سال ششم ،شماره 

  (بررسی نظام آراستگی در بهداشت و درمان از دیدگاه اسالم،مجله  مدیریت اطالعات سالمت، سال نهم، شماره 5945عجمی، س)

 .495-454ششم، ص

 (.نقش دل درمدیریت.تهران:سازمان مدیریت صنعتی. 5985کاشانی،م.) 

  ( .تهران: رشد.  (. روانشناسی صنعتی و سازمانی )ترجمه حسين شكر5939کورمن، ا ك .)کن 

  (بررسی تاثيرنظام آراستگی سازمانی برخدمات بيمارستانی درمرکز آموزشی درمانی 5984کریمی متين، ب .)تخت خوابی امام  151

 .5595-5591رضا )ع( کرمانشاه، مجله مدیریت اطالعات سالمت، سال هشتم، شماره هشتم، ص

 ( ( 4بهمن.(، ))سخنرانی هماهنگ کننده سازم5999فردریك 4ل) ان ملل درایران 

 ( .بررسی تاثير جامعه پذیری سازمانی برمسئوليت اجتماعی کارکنان، مجله جامعه شناسی کاربردی، سال  5945مرادی،گ)شماره 59 ،

 .35-41،ص 15
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 (بررسی5949نادری فر ) نورواحد )صالح قروه دانشگاه پيام  شهرستان وپرورش آموزش اداره کارکنان واثربخشی پنج اس بين رابطه

 آباد(پروژه کارشناسی رشته مدیریت دولتی.

 (، بسترسازی اجرای 5981کابلی، ميالد ) مهدی؛ دشتی، محمود؛ خدایی، ایمان؛ پویایی، اکبر؛ طباطبایی، پور نيلیTPM  از طریق

 . 5984بهمن  59پياده سازی  فایو اس )مطالع موردی: صنایع زرین خودرو اصفهان( . بازیابی 

 ،19ـ19، پایيز ، ص 5مدیریت و توسعه، ش  نژاد پاریزى،، ترجمه مهدى ایران«هاى یادگيرندهمدیریت سازمان»(، 5998چ) هندى. 
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