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 شهروندان تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر اعتماد عمومی

 )مورد مطالعه: شهرداری تهران(  

 1هفتاح شریف زاد

 2 مهدیه ویشلقی

 3ناصر نصیری

:چکیده  

 ی است که درتمامی سازمان های امروزی درشهروندان یکی از نکات بسیار مهمافزایش آن در میان تالش جهت اعتماد عمومی و ایجاد 

 در عمومیسازی بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر اعتماد  جهتپژوهش کانون توجه قرار گرفته است .به همین منظور در این 

یان ابعاد ب از مدل کارول و و اعتماد عمومی به ترتیب مربوط به مسئولیت اجتماعی متفاوت ابعاد برای تعیین وشده  اقدامشهرداری تهران 

 وسط پیران نژاد ، استفاده گردید. شده ت

 روش نمونه گیری در دسترس برای انتخاب نمونه آماری ، با اجرا شده استتوصیفی ـ پیمایشی  که بصورتاین پژوهش ازنوع کاربردی در 

رت با مقیاس لیک، انتخاب و بعد از توزیع پرسشنامه مراجعه داشته اندتهران شهرداری مناطق مختلف  نفر از شهروندانی که به  173 تعداد

نتایج  اقدام گردید. مدل یابی معادالت ساختاریو بکارگیری Lisrel وSpss  تخصصی نرم افزارهای و جمع آوری داده ها ، با استفاده از

 از میان ابعاد بسیار متفاوت مورد بررسی،و  شتهنشان داد که مسئولیت اجتماعی بر اعتماد عمومی تاثیر مثبت و معناداری دا حاصل شده

 .شهروندان مورد مطالعه داشته است تاثیر را روی اعتماد عمومی زرگتریناخالقی و بشردوستانه ب ابعاد

 شهرداری تهران : مسئولیت اجتماعی شرکتی، اعتمادعمومی،واژگان کلیدی
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 مقدمه:

یکی از مهمترین مسائلی که جوامع امروزی با آن روبرو هستند مسئله اعتماد عمومی است. مقوله اعتماد عمومی در تمامی اعصار و قرون 

یکی از مهمترین موضوعات مهم حیات بشری است . دولت و سازمان های عمومی همواره در حال تالش برای افزایش اعتماد شهروندان 

یرا که اعتماد عمومی یکی از مهمترین سرمایه های اجتماعی است. آسیب دیدن یا زیان دیدن آن باعث یکسری نسبت به خود هستند ، ز

 هزینه هایی برای نظام اداری باالخص برای نظام سیاسی می شود. امروزه در اکثر جوامع، به علت از خود بیگانگی و نبود سرمایه اجتماعی و

تی، اعتماد عمومی نسبت به سازمان های دولتی کاهش یافته است. دنهارت معتقد است که سازمان همچنین پاسخگو نبودن سازمان های دول

 های ما اکنون دم از مساوات و برابری و عدالت می زنند اما در عمل رفتارهای تبعیض آمیز و ناعادالنه از خود بروز می دهند گه این باعث

با توجه به افزایش تعداد سازمان ها و موسسات خدماتی نسبت به چندسال گذشته در . سلب اعتماد عموم نسبت به این سازمانها می شود. 

کشور، شهرداری به عنوان یک سازمان عمومی که ارائه دهنده خدمات به شهروندان است در سال های اخیر خدمات زیادی را به شهروندان 

شهرداری ها، به ویژه در کالنشهرها بر زندگی مردم و شهروندان،  با توجه به گستردگی تاثیر اقدامات و فعالیت هایعرضه داشته است. 

اعتماد آنها به این اقدامات موجب شهرت و اعتبار این سازمان می شود. یکی از راههای ایجاد رضایتمندی و اعتماد در شهروندان، توجه به 

دان به خدمات ارائه شده توسط شهرداری کاهش یافته مسئولیت اجتماعی شهرداری می باشد. همچنین بدلیل اینکه امروزه اعتماد شهرون

با توجه به اینکه امروزه انتظارات و توقعات اکثریت مردم از سازمان ها، فراتر از چارچوب های اقتصادی بوده و خواستار تامین نیازهای .  است

انتظارات اجتماعی از سازمان ها( نقش سازمانهایی اجتماعی است بنابراین باتوجه به مفاهیم کاربردی مسئولیت اجتماعی سازمان)طلب کردن 

امروزه مدیران موفق به این همچون شهرداری که وظیفه ارائه خدمات عمومی را به شهروندان برعهده دارند بیش از پیش مهم شده است. 

ن اعتماد تاثیر زیادی در موفقیت سازما نتیجه رسیده اند که نگهداشتن مشتریان تنها در پرتو جلب اعتماد آنها به سازمان میسر خواهد بود.

های خدماتی دارد، زیرا خدمت برعکس محصول قبل از خرید قابل دیدن و لمس کردن نمی باشد بنابراین یک مصرف کننده در هنگام 

 خرید خدمت موردنظرش باید به ارائه کننده خدمت اعتماد کند.

چه بیشتر شهرداری به مسئولیت اجتماعی موجب بهبود کیفیت زندگی شهروندان و باتوجه به انتظاری که از این سازمان می رود التزام هر

بنابراین در این تحقیق ما سعی بر آن داریم که  بهبود تلقی مردم از شهرداری و افزایش اعتماد شهروندان از خدمات شهرداری خواهد شد.

از دیدگاه ذینفعان اصلی و واقعی یعنی شهروندانی که به  تهران،شهرداری تاثیر مسئولیت اجتماعی شهرداری را بر اعتماد عمومی را در 

 عنوان ارباب رجوع به شهرداری مراجعه می کنند را تبیین و مشخص نماییم.

 

 :تحقیق  مبانی نظری

است و این موضوع  در حال گسترش مقوله ای نسبتاً جدیدی است که به سرعت در میان سازمانهای مختلف، 1مسئولیت اجتماعی شرکتی

ن، ورا خاطر نشان می کند که سازمانها باید به عواقب و تأثیرات فعالیت های خود دقت بیشتری داشته باشند و تأثیرات آنها را بر محیط پیرام

یاز به خاطر شرایط خاص و ن ه(. موضوع مسئولیت اجتماعی بویژه در کشور ما ب2،0202جامعه و اعضای جامعه درنظر بگیرند)بارتهورپ

الزم است که مدیران ما از جزءنگری نسبت به اهداف سازمانی خود  هتوسعه اقتصادی و صنعتی، از اهمیت بیشتری برخوردار است. امروز

 جامعهدست بردارند و اهداف جامعه را به عنوان راهنمای خود در تالشهایشان فراراه قرار دهند. از این رو باید بین سازمان ها و اهدافشان با 

پیوند زده شود و در منشور هرسازمانی اهداف اجتماعی، سرلوحه امور قرار گیرد. چنانچه سازمانها به اهداف اجتماعی خود توجه جدی 

، 3نکنند، آلودگی محیط، فقر و بیماری و نابسامانی محیط شان را فراخواهد گرفت و مسیر دستیابی به اهدافشان متزلزل خواهد شد )دیتلو
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های اخیر، مسئولیت اجتماعی شرکتی به مفهومی بسیار گسترده تر و حائز اهمیت تر در میان محققان و طیف گسترده  (. در سال0202

ای از رشته های دانشگاهی ، تبدیل شده است و نظرات و دیدگاه های متنوعی ار آن ارائه شده است. این موضوع با وجود چالش های مربوط 

ه، توجه مستمر به مسائل اجتماعی و زیست محیطی هم چنان هم می تواند بسیار مورد توجه قرار گیرد به بقای کسب و کار، رقابت و توسع

(، بیان می کنند که فعالیتهای مسئولیت اجتماعی به طور عمده 0222) 2مک ویلیامز، سیگل و رایت (.0202، 1بمپتون اودمیلین، سمی،)

 شامل این فعالیت ها می گردد:

الزامات اجتماعی در محصول نهایی و یا فرآیند تولید محصول. برای مثال: تولید محصوالت و استفاده از تکنولوژی سازگار با ـ وارد کردن 0

 محیط زیست؛

 ـ تغییر شیوه های مدیریت منابع انسانی. برای مثال: تفویض اختیار به کارکنان؛0

بازیافت و کاهش آلودگی . برای مثال: برخورداری از موضع قاطع در کاهش ـ دستیابی به سطوح باالتر بازدهی زیست محیطی از طریق 3

 آلودگی زیست محیطی؛

 (0202، 3ـ پیشبرد اهداف سازمان های اجتماعی)ویتالیانو4

ا هکارول زمینه های مختلفی از مسئولیت اجتماعی شرکتی را به منظور ارائۀ مدل با هم ترکیب کرد به گفتۀ او مسئولیت اجتماعی شرکت 

، مسئولیت های اجتماعی را در چهار بعد مطرح کرد که شامل مسئولیت 0222فراتر از الزامات اقتصادی و قانونی است.کارول در سال 

کارول ، برای مسئولیت اجتماعی شرکت، مسئولیت های اقتصادی و قانونی  (.0222،  4اقتصادی، قانونی، اخالقی و بشردوستانه است) لمندی

 .(0200،  5)جکسون و همکاران لیۀ هرم درنظر می گیردایه های اورا پ

پایه و اساس و شالودۀ همۀ ابعاد در هرم مسئولیت اجتماعی شرکتی است. به  وجود داردکه مسئولیت اقتصادیمفهوم دیگری به نام 

ه تعقیدۀ کارول این بعد زیربنایی است، زیرا سازمان باید به منظور ابقای خود در بازار و منفعت رسانی به جامعه، سودآوری و بهره وری داش

اند از طریق تولید با کیفیت خوب یا خدماتی که جامعه نیاز دارد و قیمت باشد . در واقع ، مسئولیت اقتصادی این گونه است که سازمان بتو

 (. 0222؛ لمندی، 0220، 6منصفانه برای مصرف کننده، سودآوری سرمایه ها را به حداکثر برساند ) لنتوس

بت کمتری از اهمیت نسکه در درجۀ  نیز از جمله مسئولیت های دیگری است و حقوقی  مسئولیت قانونی،  در کنار مسئولیت اقتصادی

نشان دهندۀ این است که هر کسب و کار مستلزم پیروی از قوانین و مقررات تعیین شده به صالح همگان است)  و به بعد قبلی قرار دارد

 (0222، 7(. وظایف قانونی مستلزم پیروی از قانون و احترام به مقررات است. ) شاهین و زایری0222جمالی و میرشک، 

مسئولیت اخالقی مهم ترین بعدی یست . مسئولیت اخالق، رمسئولیت هایی که  امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته استاز جمله دیگ

انتظارات جامعه از سازمان را مطرح می کند و مبنی بر این است که سازمان به ارزش ها و  ،است که کارول مطرح کرده است. این بعد

(. 0222، 8هنجارهای جامعه توجه دارد و به آن ها احترام می گذارد و فراتر از چارچوب قوانین مکتوب عمل می کند ) جمالی و میرشک

 (. 0222ر می رود انجام دهند اگرچه به عنوان قانون مطرح نشده باشد ) لمندی، این بعد در واقع فعالیت هایی است که از افراد جامعه انتظا

 

تالش داوطلبانۀ سازمان به منظور رسیدگی به مسائل و نیز قرار می گیرد که  مسئولیت بشردوستانه،  در کنار تمامی این مسئولیت ها

ی صرف نظر کردن از پول و زمان در جهت خدمت رسانی ، همکاری ها و کمک ن(. این مسئولیت یع9،0222معضالت جامعه است )شت

های داوطلبانه که در مورد مشروعیت و حد و مرز مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر این موضوع اتفاق نظر وجود ندارد ) جمالی و میرشک، 
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به رفاه عمومی دارد، چرا که این امر به صورت  (. کارول معتقد است دیدگاه مسئولیت های بشردوستانه طرفداری بیشتری نسبت0222

داوطلبانه است و افراد بیشتری در آن سهیم اند و احتماالً کمک های موثرتری هم اهدا می شود، در حالیکه کمک های حکومتی برای رفاه 

 اعطای آن ها بسیار پایین تر است)جمالیعمومی به این اندازه مؤثر نیستند و به دلیل وجود تشریفات اداری و لزوم طی مراحل قانونی، سرعت 

 (.0222و میرشک، 

 

تخطی از این انتظارات، اعتماد را مخدوش می که بر نوعی انتظار استوار است آن به زعم مارچ و السن، ایده محوری  ،که اعتماد عمومی

ی اعتمادی وقتی ایجاد می شود که بدگمانی بروز ب ،(. به اعتقاد زاکر0191، 1)مارچ و السنسازد اما ضرورتاً بی اعتمادی ایجاد نمی کند 

، 2اکرزکند که در نتیجه آن بی توجهی به برخی از انتظارات در یک مبادله دو طرفه، احتماالً به دیگر مبادالت نیز تعمیم داده می شود )

 (. 0223، 3)هاورسون تعریف کرده استرآیندها با اشخاص همچنین هاورسون ، اعتماد را اتکا با اطمینان به برخی رویدادها و ف .(0192

وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان می آید بدین معنا است که عامه مردم انتظار دارند مدیران و کارکنان سازمان های دولتی با اقدامات 

ه انجام امور در سازمان های خود در تعامل با عامه به انتظارات آنان پاسخ دهند. در این تعامل نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت از نحو

دولتی وجود دارد. به عبارت دیگر اعتماد عمومی ، یعنی انتظار عموم مردم از دریافت پاسخ مثبت و مطلوب به خواسته هایشان از طرف 

این طریق مشروعیت متولیان امور عمومی. اعتماد عمومی شهروندان را به نهادها و سازمان های دولتی )نمایندگان مردم( پیوند می دهد و از 

و اثربخشی دولت دموکراتیک افزایش پیدا می کند. البته تنها سطح متعادلی از اعتماد، کارکردی و سازنده است؛ یعنی اعتماد احساسی و 

افراطی نسبت به دولت، مانع نقد و اصالح عملکرد آن می شود و کاهش اعتماد عمومی نیز مشروعیت نظام سیاسی را زیر سوال می برد 

(. به عبارت دیگر اعتماد عمومی ، یعنی انتطار مردم از دریافت مثبت پاسخ به خواسته های آنان از متولیان امور 19ـ12 ،0312)خانباشی، 

 (. 0392عمومی ) الوانی، دانایی فرد، 

د در تعامل باآنها که در این وقتی اعتماد عمومی مطرح می شود مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمان های دولتی با اقدامات خو

اد، تعامل نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت از نحوه انجام امور در سازمان های دولتی وجود دارد، به انتظارات آنها پاسخ داده شود )پیران نژ

 ر آنان از مراتب پاسخگویی و. اعتماد عمومی حاصل باور افراد به توانایی های آنان در اثرگذاری بر فراگرد توسعه سیاسی و تصو(02 ،0392

باتوجه به اینکه اعتماد عمومی از جمله مباحثی است که در علوم مختلف (. 0222، 5، نادیو 4حساب پس دهی دولت اشاره دارد. )بالنگر

انی، مدنظر قرار داد)الو مانند اقتصاد، انسان شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی، رفتار سازمانی و ... دارد. می توان برای آن ابعاد مختلفی را

 (. 0392دانایی فرد،

 در این تحقیق با مرور ادبیات و تحقیقات قبلی، اعتماد عمومی براساس سه بعد زیر بیان می شود: 

ـ اطمینان: نوعی احساس مثبت است که مردم با گذشت زمان نسبت به دولت، مقامات سازمان های دولتی،  عملکرد و تصمیمات آن ها 0

 کنند؛پیدا می 

ـ خطرپذیری: بیان کننده میزان خطرپذیری مردم در برقراری ارتباط با دولت و مقامات سازمان های دولتی و نهادها برای ارائه آزادانه 0

 انتقادات و پیشنهادات آنان می باشد؛

مقامات دولتی نشان می دهد )  ـ درست کاری: درجه باور مردم به صداقت و درستکاری و انجام صحیح امور محول شده به وسیله دولت و3

 (.0392پیران نژاد، 

 

                                                           
1 March & Olsen 
2 Zucker 
3 Havorsen 
4 Belanger 
5 Nadeau 
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 :تحقیقپیشنه 

 مروری بر مطالعات خارجی:

 "تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی روی اعتماد مشتری "تحت عنوان  8002در سال  «والری سوآن و روبن چامپینز»تحقیقی که توسط  در

و  های فروشندهروی اعتمادشان به شرکت CSRرا از فعالیت های وسایل بهداشتی و ورزشی مشتریان  نگرش محققینانجام شده است 

هد که نشان می داین مطالعه  نتایج  .را مورد بررسی قرار داده اند  را برجسته می کند ات مکانیسم های زیربنایی و شرایطی که این تاثیر

  عتمادشان نسبت به شرکت و سازمان دارد.، تاثیر مثبتی بر روی ا CSRدرک مشتریان از فعالیت های 

تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی ، کیفیت خدمات و شناسایی "، تحت عنوان 8002بر طبق تحقیقی که توسط آرکان و گیونر در سال 

جتماعی نفر از مشتریان یک بانک انجام شده است نتایج نشان می دهدکه مسئولیت ا 848بر روی  "شرکت ـ مشتری بر روی مشتریان

 شرکتی تاثیر مستقیمی بر وفاداری مشتری دارد و در پایان بیان نموده اند که این تاثیر زمانی بیشتر محدود می شود که با تاثیر مسئولیت

 اجنماعی شرکتی روی شناسایی شرکت ـ مشتری مقایسه شود .

پژوهشی که در شرکت های مخابراتی و مالی انجام داده اند، به ، در 8004کاوالیسکه و استانسیکاس در سال در یک مطالعه میدانی دیگر،  

این نتیجه رسیدند که کیفیت خدمات و رضایت مشتریان به مراتب مهمتر از مسئولیت پذیری اجتماعی بوده است هرچند مشتریان به 

 اقدامات مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی شرکت های مذکور نیز عالقه مند بوده اند.

 

 :وری بر مطالعات داخلی مر

اعتماد عمومی نسبت به سازمانهای دولتی : طراحی  "، تحت عنوان 0228در تحقیقی که توسط دانایی فرد در رساله دکتری خود در سال 

لی کنشان می دهد که در قالب یک مدل نتایج این مطالعه انجام شده است .  "مدلی برای تقویت اعتماد عمومی نسبت به مدیریت دولتی 

و در سه سطح، پاسخگویی منجر به رضایتمندی و رضایتمندی از عملکرد و خدمات دستگاه های دولتی منجر به ارتقاء سطح اعتماد عمومی 

 به سازمان های ذیربط خواهد شد

 "کرمان شهرداری به نسبت شهروندان عمومی اعتماد ایجاد بر موثر عوامل بررسی "عنوان تحت ، با مطالعه دیگری0221 سال در تفضلی

پایینی قراردارد ولذا  حد در کرمان شهرداری به نسبت شهروندان عمومی اعتماد که دهد می نشان تحقیق این است  که نتایج داده انجام

 پیشنهاداتی جهت بهبود رضایت ارایه شده است .

، سه منطقه را  "سازمان در شهرداری تهرانعوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی  "، در بررسی دیگری تحت عنوان  0238رجائی در سال 

نفر و توزیه پرسشنامه میان این افراد ، به این نتیجه رسیده است که بین چهار مورد از  260بعنوان نمونه انتخاب کرده و با انتخاب 

عی سازمان رابطه مثبت و متغیرهای سازمانی) اخالق کار، رهبری تحول آفرین، فن آوری اطالعات و فرهنگ سازمانی( و مسئولیت اجتما

 معناداری وجود دارد اما مابین متغیر ساختار سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان رابطه ای ثابت نشده است.

 

 

 :تحقیق مدل مفهومی

پس از بررسی مبانی نظری از اینرو  می باشد 8002تحقیق حاضر برگرفته شده از تحقیق مارتینز و رودریگزدل بوسکه در سال از آنجا که 

 نمود. ارایهشکل زیر  بهرا می توان  تحقیق حاضر، مدل مفهومی و شناسایی متغیرهای مورد نظر
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 (8002برگرفته شده از مدل مارتینز و رودریگزدل بوسکه). 0شکل 

چهار مسئولیت اقتصادی ، قانونی، اخالقی و بشردوستانه معرفی شده  ابعاد مطرح شده برای مسئولیت اجتماعی شرکتی ، در این مدل ، 

مطرح شده توسط  ی و محاطره پذیریاطمینان ، درستکار سه بعد . برای اعتماد عمومی شهروندان نیز ، ( می باشد 0222کارول ) توسط

 در نظر گرفته شده است.( 0392پیران نژاد )

 

 

 فرضیات تحقیق:

 : مسئولیت اجتمای شرکتی بر اعتماد عمومی شهروندان در شهرداری تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد. فرضیه اصلی

 فرضیات فرعی:

 . بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکتی بر اعتماد عمومی شهروندان در شهرداری تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد.0 

 . بعد قانونی مسئولیت اجتماعی شرکتی بر اعتماد عمومی شهروندان در شهرداری تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد.8

 اعتماد عمومی شهروندان در شهرداری تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد.. بعد اخالقی مسئولیت اجتماعی شرکتی بر 2

 . بعد بشردوستانه مسئولیت اجتماعی شرکتی بر اعتماد عمومی شهروندان در شهرداری تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد. 4

 

 تحقیق: متدولوژی

در ،  جمع آوری داده ها از نظر روش از نظر روش اجرا از نوع همبستگی و بوده و  تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی

 .دمراجعه می نماین تهران که به شهرداریهستندندانی امعۀ آماری این پژوهش، شهروج. قرار میگیرد توصیفی ـ پیمایشیجرگه تحقیقات 

 00از میان مناطق  00و ، 02، 0صورت که ابتدا مناطق  برای جمع آوری اطالعات از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد ؛ بدین لذا

 عدادتبه علت نامحدود بودن حجم نمونه، گردید وبرای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده  سپسگانه شهرداری تهران انتخاب و

 422 امجموعبه جهت  اطمینان یافتن از عودت کامل پرسشنامه ها ،   پایاندر کهنهایی در نظر گرفته شد حجم نمونه به عنوان نفر  394

و  LISRELو   SPSSنرم افزارهای کامل با بکارگیری پرسشنامه  320در نهایت  بعد از جمع آوری،پرسشنامه در این مناطق توزیع و 

 بی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تجلیل قرار گرفت .مدل یا استفاده از

مسئولیت 

 اجتماعی شرکتی

 اعتماد عمومی

 اقتصادی

 قانونی

 اخالقی

 بشردوستانه

 اطمینان

 درستکاری

 مخاطره پذیری
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 تواییمح روایی تائیدبعد از.  گردید طیف پنج گزینه ای لیکرت استفادهبا پرسشنامه  جهت اندازه گیری نگرش افراد، از مطالعهدر این 

آلفای کرونباخ بررسی شده که در مورد متغیر محاسبه با نیز  ها پایایی پرسشنامه ، میزانتن از صاحب نظران 3دیدگاه  توجه بهپرسشنامه با 

 132/2برابر با  ها آلفای کل پرسشنامه مقدار ضریب بدست آمد . 220/2و متغیر اعتماد عمومی شهروندان  921/2مسئولیت اجتماعی 

روایی  یی پرسشنامه نیز در بخشروا در پایان،قابل قبولی برخوردارند . باال و همه متغیرهای تحقیق از پایایی  لذا مشخص گردید که و گردید

اخص تمام ش ،قرار گرفت  کنکاشبا استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی مورد  کهروایی سازه واقع گردید . در بررسی ای نیز مورد سازه 

 گردیده و با استناد بدانها نتایج پایانی مورد نحلیل قرارگرفت .عاملی قابل قبولی برخوردار ها از بار 

 ای پژوهشیافته ه

ش کننده نقدر این قسمت با توجه به مدل مفهومی تحقیق، مدل رگرسیونی تحلیل مسیر)مدل معادالت ساختاری( چهار متغیر تبیین

ه منظور بافزار لیزرل ارائه خواهد شد. اساس خروجی نرم اعتماد عمومی )متغیر وابسته( ، و بر برمسئولیت اجتماعی شرکتی )متغیر مستقل( 

 مسئولیتکه ابتدا تاثیر متغیر  است( استفاده نمودیم، که ساختار این مدل به این شکل 0192) 1این فرضیه از مدل برن و کنیبررسی 

را مورد بررسی قرار داده و در نهایت تاثیر ابعاد متغیر مستقل را بر وابسته سنجیدیم. باید توجه اعتماد عمومی  بر متغیر اجتماعی شرکتی

، متغیری چنانچه معناداری لذامشخص می شود. متغیرها تأیید یا رد فرضیه ها در حالت معناداری ،  دالت ساختاریکه درمدل معا کرد

و تاثیر معنیدار بین دو متغیر حاصل  باشد، فرضیه تأیید می شوددرصد ( 2) در سطح خطای  -12/0یا کوچک تر از  12/0بزرگ تر از 

 .میشود

 

 

 مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقیق )تخمین استاندارد( .2شکل

                                                           
1 Baron & Kenny 
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 مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقیق )معناداری ضرایب( .1شکل

 

های مختلف و متعدد تعیین برازندگی شاخص با توجه بهدر آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاری، خروجی نرم افزار

می  94/0 بوده و برابر 3زیر  dfبه  2X)نسبت  . نشان دهندۀ مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته استیک مدل معادالت ساختاری 

مدل  نیز نشان دهندۀ مناسب بودن برازش نسبی RMSEA  = 20/2ن شاخصمناسب و پایین است. میزا 2Xباشد( ؛ بنابراین، مقدار 

مرتبط با معادالت ساختاری است. به عبارت دیگر، داده های مشاهده های شده تا حد زیادی منطبق بر مدل مفهومی تحقیق اند. مقادیر

هستند و این امر برازش مناسب  10/2و  10/2، 10/2، 12/2،  10/2به ترتیب برابر با CFI و  GFI ،AGFI  ،NFI  ،NNFI شاحصهای

 GFIو  %02کمتر از  RMSEA، لذا مدل تحقیق دارای برازندگی الزم بوده و کلیت آن مورد تأیید است چرا که  مدل را نشان می دهد.

متغیر نامشهود اصلی مورد مطالعه یعنی اعتماد عمومی را  %92توانند بوده، و متغیرهای یاد شده در مدل نیز می %12نیز بیشتر از  NFIو 

 و تبیین نمایند.به صورت مستقیم و غیرمستقیم توجیه 

 ر و میزان معناداربودن رابطه اند ، همگی مناسب میباشند .به ترتیب نشان دهندۀ شدت تأثی نیز که ،Tبعالوه، مقادیر ضریب مسیر و آمارۀ 

   
 مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقیق )تخمین استاندارد( .4شکل
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 مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقیق )معناداری ضرایب( .5شکل

خروجی نرم افزار نشان دهندۀ میتوان بیان نمود که  همچنین در آزمون سایر فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاری، 

مناسب و پایین  2Xمی باشد( ؛ بنابراین، مقدار  94/0 بوده و برابر 3زیر  dfبه  2Xمناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته است )نسبت 

نیز نشان دهندۀ مناسب بودن برازش نسبی مدل معادالت ساختاری است. به عبارت دیگر، داده  = RMSEA  249/0میزانضمنا  است. 

به ترتیب برابر با CFI و  GFI، AGFI  ،NFI  ،NNFIهای مشاهده های شده تا حد زیادی منطبق بر مدل مفهومی تحقیق اند. مقادیر 

تی، مقادیر ضریب مسیر و آمارۀ  در اینجا نیز هستند و این امر برازش مناسب مدل را نشان می دهد. 12/2و  12/2، 12/2، 10/2،  12/2

 و میزان معناداربودن رابطه اند.  مناسب به ترتیب نشان دهندۀ شدت تأثیر

خالصۀ نتایج تحلیل فرضیه ها را نشان می دهد. همان طوری که در جدول زیر مشاهده می شود، ضرایب مسیر مقدار مناسبی را ، 0جدول 

 نیز نشان دهنده برازش مناسب مدل مدل ضریب تعیین کل بعالوهتأیید می شوند،  ی تحقیقفرضیه هانابراین تمامی ب. نشان می دهند 

مقدار واریانس هر متغیر نهفته درونی که به وسیله متغیرهای نهفته مستقل )بیرونی(  نشان دهندهضریب  کلی تحقیق است .بطور خالصه این

  . است ،تبیین می شود

 تأیید یا رد فرضیه های پژوهش براساس مدل معادالت ساختارینتایج . 0جدول 

ضریب مسیر  فرضیه

() 

ضریب تعیین کل  tآماره 

(𝑅2) 

تایید یا رد 

 فرضیه

مسئولیت اجتماعی شرکتی بر اعتماد عمومی در شهرداری . 0

 تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 تایید 92/2 00/02 13/2

بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکتی بر اعتماد عمومی . 0

 شهروندان در شهرداری تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

22/0  تایید 92/2 24/3 

اجتماعی شرکتی بر اعتماد عمومی  بعد قانونی مسئولیت. 3

 شهروندان در شهرداری تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 تایید 92/2 32/0 00/2

بعد اخالقی مسئولیت اجتماعی شرکتی بر اعتماد عمومی . 4

 شهروندان در  شهرداری تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 تایید 92/2 09/9 22/2

مسئولیت اجتماعی شرکتی بر اعتماد عمومی بعد بشردوستانه . 2

 شهروندان در شهرداری تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 تایید 92/2 04/2 42/2
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به مقدار  tو آماره  83/0با توجه به جدول یاد شده میتوان دریافت که بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکتی با توجه به ضریب مسیر 

درصد بر اعتماد عمومی در شهرداری تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد .بعالوه بعد قانونی مسئولیت اجتماعی  33در سطح اطمینان  04/2

درصد بر اعتماد عمومی در شهرداری تهران  31در سطح اطمینان  23/8به مقدار   t و آماره 80/0شرکتی نیز با توجه به ضریب مسیر 

، هر  41/0و   31/0مثبت و معناداری دارد.بطور مشابه بعد اخالقی  و بعد بشر دوستانه مسئولیت اجتماعی به ترتیب با ضرایب مسیر تاثیر 

درصد بر اعتماد عموم شهروندان تاثیر مثبت و معناداری دارند. لذا با توجه به این نتایج میتوان بیان نمود که ابتدا  33دو در سطح اطمینان 

قی  و سپس بعد بشردوستانه مسئولیت اجتماعی شرکتی بیشترین تاثیر را بر اعتماد عمومی شهروندان در شهرداری تهران داشته بعد اخال

 اند .

 

 بحث و بررسی و نتیجه گیری:

 

مسئولیت پذیری اجتماعی یک موضوع حائز ارزش ویژه در مدیریت جدید است چرا که عدم توجه مدیران به مسئولیت اجتماعی 

نع از خدمت موثر آن ها به جامعه و توسعه و اعتبار سازمان خواهد شد. امروزه مدیران باید برای رسیدن به اهداف سازمان به ما

اقداماتی دست بزنند که مورد قبول جامعه و مردم باشد. مدیران سازمان ها حتی در مقابل تفکر خود نسبت به جامعه مسئول 

رضایت عامه مردم و تأمین نیازهای آنها و پاسخگویی نسبت به مسئولیت هایی که به و پاسخگو هستند و باید درصدد کسب 

عهده آن ها واگذار شده است باشند، چرا که قبول مسئولیت اجتماعی موجب ایجاد اعتماد عمومی که از مهمترین سرمایه های 

اساسی در چارچوب حاکمیت در عرصه  اجتماعی است، می گردد. شهرداری یکی از نهادهای جامعه مدنی است که در قانون

های اجتماعی، محلی و شهری جزء ساختار توسعه ای و مشارکتی کشور محسوب می شود. یکی از ضرورت های نظام اجتماعی 

است، که با مردم سروکار دارد . التزام هرچه بیشتر شهرداری موجبات جلب اعتماد شهروندان را فراهم می نماید . در صورتی 

ری به مسئولیت های اجتماعی خود عمل نماید منجر به بهبود زندگی شهروندان و در نتیجه افزایش اعتماد شهروندان که شهردا

نسبت به این سازمان و آن نیز منجر به افزایش رضایت شهروندان گردد. شهرداری ها زمانی می توانند به اهداف خود دست 

جتماعی لیت های این سازمان داشته باشند و بدانند که این سازمان به مسئوبیابند که شهروندان درک درستی از مسئولیت های ا

عمومی در شهرداری بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر اعتماد که هدف از آن پژوهش حاضر  در خود پایبند است.

مورد 11سطح اطمینان  در های تحقیق تمامی فرضیه نمود که  وهش مشخصژبررسی فرضیه های پتهران بود نتایج حاصل از 

که مسئولیت اجتماعی شرکتی بر اعتماد عمومی شهروندان تاثیر مثبت و معناداری حاصله نشان داد  نتایج . تایید قرار گرفت

 که متغیر مسئولیت اجتماعی شرکتی چندگانه مدل نهایی تحقیق نشان میدهددارد و همچنین با توجه به مقدار ضریب تعیین 

با توجه به پیشینه تحقیق نیز  ز تغییرات متغیر اعتماد عمومی در شهرداری تهران را پیش بینی می کند.ا درصد 26در حدود 

( ، و والری سوآن و 8002میتوان بیان نمود که یافته این پژوهش کامال با مطالعاتی که توسط مارتینز و رودریگزدل بوسکه )

و نشان میدهد که مسئولیت پذیری اجتماعی بر اعتماد مشتریان  انجام یافته است مطابقت داشته (8002 )لچامپیتز در سا

 تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

 

به ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی پایبند باشد و از لحاظ اقتصادی، قانونی، اخالقی، داوطلبانه)بشردوستانه( تهران شهرداری  لذا در صورتیکه

د ، ادراک شهروندان نسبت به عملکرد این سازمان باال می رود و در صورت ارتقا ادراک فعالیت های خود را به نحو احسنت انجام بده
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شهروندان از مسئولیت پذیری اجتماعی شهرداری ، اعتماد عموم شهروندان به شهرداری نیز باال می رود و موجب اطمینان شهروندان ، 

 اعتقاد به درستکاری و همچنین مخاطره پذیری آنها می شود. 

 با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی به کاربران ارائه می گردد: 

ـ در این تحقیق ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی به ترتیب از بیشترین اولویت تا کمترین اولویت به صورت بعد اخالقی، بعد بشردوستانه، 

و نهایتاً بعد قانونی بیان شده است. این اولویت بندی ها می تواند به عنوان مبنایی برای تعیین تقدم و تأخر برنامه های ارتقای  اقتصادیبعد 

ورت صمسئولیت اجتماعی سازمان بوده و برنامه ریزان آن می توانند با تأکید بر ابعادی که دارای اولویت باالتری هستند، از منابع سازمان به 

 ش تری استفاده کنند تا اعتماد ارباب رجوعان را بدست آوردند. اثربخ

ـ شهرداری باید اطمینان حاصل نماید که فعاالنه بودجه های مربوط به مسئولیت اجتماعی سازمانی خود را افزایش می دهد ، باید در برخی 

ت و روابط کارمندی، برگزاری مراسم های اجتماعی، از فعالیت های ابتکاری مسئولیت اجتماعی سازمانی نظیر انجمن و حفاظت محیط زیس

 کمک به اقشار ضعیف و بی بضاعت در جامعه را در برنامه های خود داشته باشند.

ـ تدوین و بکارگیری معیارهای اخالقی، اجتماعی، زیست محیطی و همچنین رعایت عدالت و نیز برخورد مناسب و شایسته کارمندان و 

 اب رجوعان و شهروندان.کارکنان شهرداری با ارب

ـ یکی از راهکارهای پیشنهادی به مدیران سازمان جهت برقراری نظم و انضباط در فرآیند انجام کار و جلب رضایتمندی شهروندان، اجرای 

ا را می باشد و همچنین می توانند پیشرفته ترین سازمان های دنی 86000سیستم های استاندارد کیفیت خدمات نظیر استاندارد ایزو 

 الگویی برای کار خود قرار دهند.

ـ الزم است واحدی برای بررسی و پژوهش بر روی ارائه خدمات جدید سازمان که باعث افزایش کیفیت خدمات و جنبه اختصاصی بودن آن 

 می شود ، تشکیل شود.
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Abstract 

The research study the impact of corporate social responsibility (CSR) on public trust in Tehran 

Municipality. First, literatures have been studied referring to reliable books and articles. Carrol CSR 

model and aspects stated by Pirannezhad has been used for aspects of CSR and aspects related to public 

trust, respectively. The research is applied approach in terms of gathering data and descriptive-survey 

in terms of research type. According to sampling method, 371 citizens, who referred to Municipality, 
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have been tested. Spss and Lisrel software’s have been used to analyze data. Results of structural 

equation modeling showed that gathered data is good fitted with the conceptual framework of the 

research. Results showed that CSR  (0/93 path coefficient; t=15/22) has positive and significant effect 

on public trust. Moreover, given that existing the positive significant effect of CSR aspects on public 

trust, ethical and philanthropic aspects have higher impact on public trust. 

Keywords: corporate social responsibility, public trust, Tehran Municipality    
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