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: پايدار ةپيشبرد توسع دريي روستاي تعاوني هاشرکتواکاوي نقش 

  ياجتماعي ريپذتيمسئول رويکرد

  ∗∗∗∗زادهعبداهللا نيحس غالم ، وزادهفيشر فيمحمدشر ،يشيدرو محسن

  ۲۸/۱/۱۳۹۶: تاريخ پذيرش   ۲۷/۲/۱۳۹۵: تاريخ دريافت

   دهيچک

يي روسـتا ي تعاوني هاکتشر دري اجتماعي ريپذتيمسئول بررسي حاضر پژوهشي اصل هدف
 نفر ۶۴۳۵ را پژوهشي آمار جامعه. صورت پيمايشي انجام شد ش بهپژوه. بود تهران شهرستان

 از اسـتفاده  بـا  نمونـه  حجـم  .دادنـد  می ليتشک تهران شهرستانيي روستاي هايتعاوني اعضا از
 انتسـاب  بـا  هشـد  يبنـد طبقهي ريگنمونهر اساس ب پرسشنامه .دش نييتع نفر ۲۳۷ کوکران رابطة

. گرفـت  قرارمورد مطالعه يي روستاي هايتعاوني اعضا ارياخت دري تصادف صورت به و متناسب
ي آلفـا  آزمـون  از استفاده با آنيي ايپا و کارشناسان ازي گروهي سو از پرسشنامهي صوريي روا

 ،)درصـد  ۴۹/۳( يانگو پاسخ رشتيب که از ديدگاه داد نشان ها يافته. دش دييتأ) α=۸۹/۰( کرونباخ
سـت؛  ا کـم تـا کـم    يلـي در سـطح خ  ييروسـتا  يتعـاون  هاي شرکت ياجتماع پذيري يتمسئول

 ۷۱۰/۶۲ رفتـه  هـم  رويي اجتمـاع ي ريپـذ تيمسـئول حاصل از تحليل عاملي  عامل هنُ همچنين،
  . ندکن میتبيين  را مجموعه انسيوار کلاز  درصد

                                                 
 منـابع  وي کشـاورز  علوم دانشگاه ،يکشاورز تيريمد ةدانشکد ،ييروستا ةتوسع ارشدي کارشناس آموختة دانشترتيب،  به ∗

 ،يکشـاورز  تيريمـد  ةدانشـکد  ،يکشـاورز  آمـوزش  و جيتـرو  اريدانشـ نويسندة مسئول و  ؛رانيا گرگان، گرگان،ي عيطب
ـ ا گرگـان،  گرگـان،  يعيطب منابع وي کشاورز علوم دانشگاه  و جيتـرو  اريدانشـ و  ؛)Sharifsharifzadeh@gmail.com( راني
  رانيا گرگان، گرگان،ي عيطب منابع وي کشاورز علوم دانشگاه ،يکشاورز تيريمد ةدانشکد ،يکشاورز آموزش
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  ).شهرستان( تهران ،ييروستاي تعاون های شرکت ،ياجتماعي ريپذتيمسئول: ها واژهکليد

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
   مقدمه

. برخوردارنـد  ييشبرد توسعه روسـتا يمهم در پ یگاهياز جا ييروستاي تعاون يها شرکت
منظور  ي که بهمردم ييهاسازمان اند از يي عبارتروستا يتعاون يها شرکتف، يبنا به تعر

ل ياز اهـداف تشـک  شوند و يل ميتشک هاآن از سوی خودان ييروستا يهايازمندين نيتأم
حفـظ منـافع افـراد     راسـتای کاالها و خـدمات در   يبهاکاهش توان به يم ها اين شرکت

ن مراکـز  يها، تـأم آوردن نرخ بهره وام نييز پايدرآمد و ن يشت افراد کمجامعه و بهبود  مع
 يانـداز بـرا  ط پسينه و فراهم کردن شراين هزيکنندگان با کمترمصرف يبراکاال ع يتوز

 خـود،  تيفعال سابقه و قدمت به توجه با ي،تعاون يهاشرکت. )۳( ان اشاره کردکشاورز
ـ    ؛نـد برخوردار متعـدد  اجتماعي هايمسئوليت از ف توسـط  ين وظـا ديعمـل اثـربخش ب

 يـاري  خود وظايف انجام در را روستايي توسعه اناندركاردست ساير تواندمي هايتعاون
  . سازد هموار را وستايير پايدار توسعه مسير ،نهايت در و رسانده

 و مخاطبـان  به مطلوب خدمات ئةارا در هايتعاون که است نگويای آموجود  شواهد
ن ياز ا يا ا رکود شمار قابل مالحظهي يورشکستگ. اندنکرده عمل موفق ييروستا جامعه
 ن خصوص، علل و عوامل متعدد برشمرده شدهيدر ا. ن مدعاستيبر ا يها گواه شرکت
 ؛)۲۸( الزم اعتبـار  و يکـاف  هيسـرما  بـه  يدسترس عدم: است از آنها بدين قرارای  که پاره
 کارمنـدان  و سرپرسـتان  اعضـا،  يسـواد  يـا کـم   يسـواد يب، محصوالت يابيبازار ضعف
 يهـا  عدم رابطه معتمدانه با سـازمان  ،ييربنايز امکانات فقدان ،يمحل اختالفات، شرکت

ـ ن از سـتفاده ا عـدم  و ؛)۱۳( يرسـاال  ديـوان  مسـئول،  يدولت  ضـعف  و متخصـص  يروي
ل مبتالبـه  ئشـتر مسـا  يب ).۳۶( يورافنو  يمال هيبن ضعف و يسازمان نظم فقدان ي،تيريمد

خدمات مطلوب بـه   ئةکارآمد آنها در ارا يريگ و عدم جهت يتيريها از ضعف مد يتعاون
ـ ا از. شـود  يم يناش يمخاطبان و جامعه محل ـ ارز رو،ني  و يدهـ خـدمات  کـرد يرو يابي

 يريپـذ تين همانند مسئوليافت معيا رهيه يک نظري يمبنا بر هايتعاون نيا يکل لکردعم
ـ ن و هـا آن تيريمد توانديم مشخص ياجتماع ـ نظ تعـاون  توسـعه  انـدرکاران  دسـت  زي  ري
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 ريمسـ  در هايتعاون تيظرف از يريگبهره و يگذاراستيس در را ييروستا تعاون سازمان
ـ ا در. )۳۰( دهـد  ياريـ  يمحلـ  جامعـه  و ضـا اع يهاخواسته و انتظارات نيتأم ـ  ني  ن،يب

 .دنمايـ  ضـروری مـی   ييروسـتا  يتعـاون  يهـا شرکت ياجتماع يريپذتيمسئول ارزيابی
در  ياجتمـاع  يريپـذ  تيمسـئول  يابيـ ن راستا و با هـدف ارز يز در همينحاضر پژوهش 
ت يريو مــد ين در حکمرانــينــو يکــرديرو در قالــب ييروســتا يتعــاون يهــا شــرکت
  .انجام شده استها  شرکت
ـ ايافتـه،   توسعهي کشورها ازي اريبس دري اجتماعي ريپذتيمسئول مبحثطرح  با  ني

 اجـرا  بـه  سسـات ؤم و هـا شـرکت  دادن قـرار  فشـار  تحـت ي برا رايي هابرنامه کشورها
 و تعهـدات  بـر اسـاس   و کنند فاياي درست به را خودي اجتماعي هانقش آنها تا نددرآورد
  ).۴۱( باشند گو پاسخ جامعه رابرب در خودي هاتيمسئول

 ۱۹۲۰سـال  بـه  هـا  شـرکت  ياجتمـاع  يريپـذ تيمسـئول  ميپـارادا پيشينه نظري طرح 
 منظور به فورد و يکارنگ مانند يبزرگ و قدرتمند تجار که يهنگام ،)۲۴ ،۲۹( گردد يبازم
 صـرف  هيـ ريخ امـور  در را ي خودهاشرکت بودجه از يبخش ،ياجتماع وضعيت يارتقا
 ياجتمـاع  يهـا تيمسـئول « رگـذار يثأت کتاب قالب در ،۱۹۵۳ سال در بوون .)۱۱( دندکر

 يبـرا  را ياجتماع يريپذتيمسئول مفهوم سازمان، و تيريمد کيآکادم اتيادب در »تاجر
 کيـ  ياجتمـاع  يريپـذ تيمسئول که کرد اظهار کتاب نيا در او ).۷( دکر مطرح بارنياول

 در کـه  ياقـدامات  و هـا يريـ گميتصـم  هـا، استيس يريگيپ به تعهد از است عبارت تاجر
 ياجتمـاع ي ريپـذ تيمسـئول  مفهـوم . دارنـد  قرار  ياجتماع يهاارزش و اهداف يراستا
 طيمحـ  يرهـا ييتغ بـه  ييگـو  پاسـخ  بـه  هاسازمان ازين ليدل به ،۱۹۶۰ دهه طول در بنگاه

انـد   شـته اظهار دا تيريمد فرهنگ کتاب در ساورد و فرنچ). ۳۳( افتي توسعه ،ياجتماع
ـ  ،است يخصوص سساتؤم عهده بر يافهيوظ ياجتماع يريپذتيمسئولکه   یمعنـ  نيدب
 اين رويکرد. نگذارند محل فعاليت خود اجتماع در يزندگ رب ءسو یريثأت اين نهادها که

ـ قا ضيتبعـ  ،محـيط زيسـت   نکـردن  آلوده چون يفيوظا بر مشتمل عموماً  در نشـدن  لئ
ـ فيک از کننـده مصـرف  کـردن  مطلـع  و ياخالقغير يهاتيفعال به نپرداختن استخدام،  تي

 ۱۹۷۹در سال  کارولبه منظور توسعه مفهومي اين رويکرد،  .)۵(است  دخو محصوالت
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. )۹( دئـه دا ارا سـازمان  ياجتماع عملکرد اساسي ابعاد جامع نمايي براي مفهوم را الگويي
 ،يعمـوم  روابـط  سـازمان،  ياجتمـاع  عملکرد چون يموضوعات ،۱۹۸۰ دههدر  ،در ادامه
 شتريب هرچه شرکت ياجتماع يريپذ تيمسئول ،۱۹۹۰دهه در. شد مطرح نفعانيذ نظرية

 اتيـ اخالق نظريـة  نفعـان، يذ نظريـة  شـامل  نيگزيجا موضوعات و کردهايرو سمت به
. داد جهــت رييــتغ )۱(يشــرکت يشــهروند و شــرکت ياجتمــاع عملکــرد کــار، و کســب

هـا   ها و ميزان پايبندي شـرکت  اجتماعي شرکتپذيري  شهروندي شرکتي مبين مسئوليت
کـه   گونـه  ، همـان سـخن  به ديگـر . استآنههاي قانوني، اخالقي و اقتصادي  به مسئوليت

منافع و مصـالح   دها نيز باي شرکت هروند در قبال جامعه مسئول هستند،افراد به عنوان ش
ـ ادب عنـوان  هب موضوع نيا از ،۱۹۹۹سال در کارول. )۳۷، ۱۹(جامعه را رعايت کنند   اتي

 هـا سـازمان  ياجتمـاع  تيمسئول پدر را بوون و کرد ادي شرکت ياجتماع تيمسئول نينو
 يريـ گميتصم و قدرت تيمرکز در بزرگ يتجار يهاشرکت بوون، ةينظر پاية بر. دينام

ـ ا از. اسـت  ثرؤم شهروندان يزندگ بر ياديز يهاجنبه از شانيهاتيفعال و هستند  ،رو ني
  ).۱۹( کنند تيمسئول احساس مردم به تنسب ديبا آنها

 حفـظ  راستای در سازمان بايد که است يتعهدات و فيوظا ياجتماع يريپذتيمسئول
وکـار،   از منظر مـديريت کسـب   .)۲۷، ۲۵( دهد انجام آن تيفعال محل ةجامع به کمک و

 کـار و کسـب  شـفاف  و باز يهاهيرو عبارت است از هاشرکت ياجتماع يريپذتيمسئول
 طيمحـ  و جامعـه  کارکنان، به احترام و ياخالق يهاارزش بر يمبتن که ييهاروش ،ينعي
 کـه  است ييهاروش شرکت ياجتماع يريپذتيمسئولبنا به تعريف،  ).۱۵(است  ستيز

 و ارزش بـا  خـود  رفتـار  و هاارزش کردن همسو دنبال به وکار کسب کي ،آن از رهگذر
: مفهوم از سه عنصر اساسي شـکل گرفتـه اسـت   اين  ).۱۰( است مختلف نفعانيذ رفتار

ـ فعال ة محلجامعمنافع  از هاشرکت اين مفهوم، ر پايةب. تيمسئولو  اجتماع، شرکت،  تي
  ).۴۰( ندکنيم مراقبت خود

ــئول ــذتيمس ــاع يريپ ــتلزم رعا ياجتم ــمس ــول تي ــعه اص ــپا توس ــوی  داري از س
ـ بن راتييتغ آوراميپ اصول نيا. هاست شرکت  يهـا ارزش و يسـازمان  تفکـرات  در نيادي
 ياجتمـاع  تعهـد  و يهمکار ،ييگرايداريپا رقابت، ،يمنطق رشدر يها نظشرکت يتجار
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ـ بازتاب حاکم يتعاون يها در شرکت ياجتماع يريپذتيمسئولن اساس، يبر ا. است ت ي
 يابيها عالوه بر دسـت ران شرکتيمد ،امروزه. آنهاست يدر حکمران داريپا توسعه دگاهيد

، کنتـرل  و يدهـ  سـازمان  ،يزيربرنامه معمول فيوظاق انجام درست ياز طر يبه اثربخش
 و شـهروندان  يهـا هخواسـت  و جامعـه  يازهـا ين بـه  ييگـو  پاسـخ  شتر بهيازمند توجه بين

تـر  يو انسـان  ياخالق وهيش بهها ت شرکتيريواقع، الزم است که مد در .هستند انيمشتر
توسط  ياجتماع يريپذتيمسئولنه يزم در يگذارهيسرما يبررس ).۲۳، ۱۲( رديصورت گ

بعضـاً   يآور درسـت و اخالقـ  کار الزام يصرفاً نوع عمل نيا که دهديم نشان هاشرکت
اسـت   يرقـابت  تيـ مز کسب يبرا يعامل بلکه شود، انجام ديبا که نيست آورتيمحدود

ع به توازن مناف يياز سودگرا يکرد سازمانير روييتغ سبب ن ضرورتيدرک ا .)۳۸، ۱۸(
  ).۳۴( است شده يطيمح ستيو ز ي، اجتماعياقتصاد
در  ياجتمـاع  يريپـذ تيمسـئول زمينـة  هاي متعدد در خارج کشور در  پژوهش ،کنونتا

 مطالعـات  نياول) ۲( همکاران و آپرلودر اين بين، . صورت گرفته است هاي تعاوني شرکت
. نـد داد انجـام  را ارولک مدل از استفاده با شرکت ياجتماع يريپذتيمسئول ابعاد به مربوط

ـ اولو در ياقتصاد بعد که بود نيا جهينت ـ  در و برتـر  تي  و ياخالقـ  - يقـانون  ابعـاد  ،آن يپ
ـ  رابطـه  يبررس با ،)۲۶( همکاران و رويپر .است مطرح داوطلبانه  و سـود  تيريمـد  نيب

ـ  که دنديرس جهينت ني، بدشرکت ياجتماع يريپذتيمسئول  و مثبـت  رابطـه ايـن دو   نيب
ـ ب ،کـارول  از پيروي به ،)۱۴(و همکاران  فونت. دارد وجود داريمعن ـ داريمـ  اني  کـه  دن

 داوطلبانـه  و ،ياخالقـ  ،يقانون ،ياقتصاد هياول بعد چهار يدارا ياجتماع يريپذتيمسئول
 ن بعـد يگزيجا بشردوستانه بعد که کنديم شنهاديپ خود اثر نيآخر در کارول البته. است

هـا در   پـذيري اجتمـاعي شـرکت    شده درباره مسئوليت جاممطالعات ان در .شود داوطلبانه
چهار عنصر فضاي کاري، محيط زيست، بازار و جامعه محلي مد نظر قرار گرفته  ،يونان
ها و پيشـبرد توسـعه پايـدار آشـکار      يي شرکتآپذيري اجتماعي بر کار ثير مسئوليتأو ت

آور اخالقـي و   يتمالحظات محـدود  سلسله اين رويکرد صرفاً يک ).۱۶، ۱(شده است 
سـازي   توانـد بـه سـالم    مـي  آيـد،  برمی مطالعات که از مجموعة بلکه چنان ،ارزشي نيست

بـه موفقيـت    ،طبق تجربه بريتانيا نيز و) ۲۰( ها و پيشگيري از فساد فضاي کاري شرکت
  . دکنکمک  )۳۲( وکارها پايدار کسب
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ـ  کـه  نـد افتيرد) ۲۲( يشـجاع  يلـ يخل و ياصـفهان  يمشـبک  زيـ در داخل کشور ن  نيب

 وجـود  ييبـاال  يهمبستگ شرکت ياجتماع يريپذتيمسئول و سازمان فرهنگ يها لفهؤم

ـ  ؛دارد  شــرکت تيــمورأم بـودن  شــفافو  مشــترک آرمـان  ،کارکنــان تيــذهن ،نيهمچن

ـ ا در) ۳۵( همکـاران  و ياوغلـ  شـربت ق يـ طبـق تحق . رگذار قلمداد شده اسـت يثأت ، راني

نسـبت بـه   تـر   بـزرگ  يهـا شـرکت و  يديتول يهاشرکت به نسبت يخدمات يهاشرکت

 تيمسئول مرتبط با يو حقوق ياخالق لئمسا يبرا يشتريب تياهمتر  کوچک يها شرکت

ـ  .ل هسـتند ئقا ياجتماع  يفضـا  در ،)۳۳( همکـاران  و صـنوبر  ر پايـة نتـايج پـژوهش   ب

 بـر  يمبتن ييهاهينظرچارچوب  در ياجتماع يريپذتيمسئول ران،يا ياقتصاد و ياجتماع

ـ  ؛ن اسـت يـي قابل تب يصنعت سازمان و نفعانيذ تيريمد شرکت، منابع  وجـود  ،نيهمچن

 ،ياجتمـاع  يهـا مشـارکت  دربـاره  سـاالنه  يهـا گـزارش  ارائه يبرا يسازمان يندهايافر

 حقـوق  کنـار  در نفعـان يذ ريسـا  حقـوق  بـه  توجـه  سسـه، ؤم ياقتصاد و يمال عملکرد

ــهامداران ــع و س ــتيمع تيوض ــل يش ــفعال مح ــرکت تي ــتريب ش ــاط نيش ــارا  ارتب  ب

ـ يا يهـا شـرکت  ياجتمـاع  يريپذ تيمسئول در  ،)۳۰(و همکـاران   يصـلوات . دارنـد  يران

 يهـا  شهرستان ييروستا يها يدر تعاون ياجتماع يريپذ تيعوامل مؤثر بر مسئول يبررس

 يت سـازمان يـ مورأن مشارکت، آموزش و ميدار ب ي، به رابطه مثبت معنارانيسنندج و کام

  . اند برده يگر پيد ياز سو ياجتماع يريپذ تيمسئولسو و  کياز 

ن نقـش  يـي تب يبـرا  هـا شـرکت  ياجتمـاع  يريپـذ تيمسئول دگاهيرغم مناسبت د يعل

در داخل کشور در  يمحدود يها ، پژوهشيدار محليدر توسعه پا ييروستا يها يتعاون

و  ابعـاد  يق حاضر قصد دارد تا به معرفـ يتحقرو،  از اين. ن حوزه صورت گرفته استيا

  .بپردازد ييروستا يتعاون يهاشرکت ياجتماع يريپذتيمسئولرگذار بر يثأعوامل ت

  قيتحق روش

ـ فيتوصـ  رها،يمتغ کنترل لحاظ از و يدانيم ها،دادهي گردآور لحاظ از حاضر قيتحق  اي ي

 از و يشـ يمايپ اجرا، راهبرد لحاظ از وي کم ق،يتحق ميپارادا لحاظ از و نيز يشيرآزمايغ
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يي روسـتا ي هـا يتعـاون  مطالعـه  مـورد  محدوده نهـادي  ؛ همچنين،استي عمقطتک نوع

 دريي روسـتا ي تعـاون ي هـا شـرکت ي اعضـا  شـامل  يآمـار  جامعـه  و تهـران  شهرستان

ي ريـ گنمونه وهيش به انيگو پاسخ نشيگز. ه استبود نفر ۶۴۳۵ تعداد به تهران شهرستان

 رابطـة  از اسـتفاده  بـا  نمونـه  حجـم . گرفـت  صـورت  متناسب انتساب با شده يبند طبقه

 از پرسشـنامه حـاوي چنـدبخش    هاستفاد ها با گردآوري داده. دش نييتع نفر ۲۳۷ کوکران

 وي اجتمـاع ي ريپذتيمسئول ابعاد ها،يتعاونعملکرد  ،ياجتماع -يفرد متغيرهايشامل 

ـ ترت به ،ياجتماعي ريپذتيمسئول بر مؤثر عوامل صـورت   هيـ گو ۱۸ و ۵۸ ،۱۰ ،۹ بـا  ،بي

دو ( کارشناسـان  ازي گروهـ  و قيـ تحق تـه يکمي سـو  از پرسشنامهي صور ييروا. گرفت

تحقيـق در زمينـه    ةت علمي در رشته توسعه کشـاورزي و روسـتايي بـا سـابق    ئعضو هي

تحقيـق در زمينـه    ةت علمـي در رشـته کـارآفريني بـا سـابق     ئـ ها، يـک عضـو هي  تعاوني

-ر زمينـه مسـئوليت  وکارها، يک پژوهشـگر د پذيري اجتماعي و اخالقي کسبمسئوليت

ـ  نيز آنيي ايپا وتأييد شده ) پذيري اجتماعي و سه کارشناس اداره کل تعاون  ليـ تکم اب

 ۷۵/۰ يبـاال ( کرونبـاخ ي آلفـا  بيضر محاسبه و راهنما مطالعه مرحله در پرسشنامه سی

  . ه استييد شدأمين و تأت )هاي مختلف براي بخش
  SPSSافـزار  نـرم  از استفاده باي ليلتح و يفيتوص سطح دو در هاداده ليتحل و هيتجز

 تحليـل  روش بـه (ي عاملي اکتشـاف  تحليل كاربرد از هدف حاضر، تحقيق در. انجام شد

 شناخت و هاداده کاهش) واريماكس روش به متعامد عاملي چرخش با اصلي هايمؤلفه

ـ  ؛بود پنهان يهالفهؤم و ابعاد ي اجتمـاع ي ريپـذ تيمسـئول  بنـدي  سـطح  ، بـرای نيهمچن

ISDMرابطة  از ،ييروستاي تعاوني هاکتشر
 .)۱ جدول( شد استفاده )۲(

  ها پذيري اجتماعي در تعاوني مسئوليتي بندسطحمعيار . ۱ جدول

       Mean < C ≤ Mean + St.d  متوسط  C:         Min < A ≤ Mean – St.d  خيلي کم  A: 

       Mean + St.d < D ≤ Max  زياد  D:         Mean – St.d < B ≤ Mean    کم  B: 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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  بحث و جينتا

  شناختي هاي جمعيت ويژگي

 ۲۹/ ۵( آنهـا شـتر  يب بـوده، سـال   ۹۵/۵۵ان يـ گو پاسـخ  ين سـن يانگيم ق،يج تحقيطبق نتا
سـال و   ۲۷ان يـ گو ن سـن پاسـخ  يکمتـر  ؛سال قـرار داشـتند   ۶۵ تا ۵۶ نيدر سن) درصد

 ۹/۷۸(را مـردان  ان يـ گو پاسـخ  شـتر يبت، يجنس به لحاظ. سال بود ۸۹ آنهان سن يشتريب
ان مربوط به يگو الت پاسخين سطح تحصيشتريب. دادند میل يه را زنان تشکيو بق )درصد

) درصد ۱/۵( کارشناسیمربوط به مقطع  ين فراوانيو کمتر) درصد ۸/۴۱( ييمقطع ابتدا
ـ ثراک .ندسـواد يان اظهار داشتند که بيگو نفر از پاسخ ۲۴ ،نيهمچن ؛بود ان يـ گو ت پاسـخ ي
در روسـتا   )درصـد  ۷/۷۱(ان يـ گو شتر پاسخيب. ه مجرد بودنديمتأهل و بق )درصد ۱/۹۴(

مشـاغل   يه دارايـ و بق یکشاورز انيگو درصد پاسخ ۶/۸۰ يشغل اصل. کردنديم يزندگ
ت در يان بر حسب عضويگو پاسخ يع فراوانيتوز. بودند ي، شغل آزاد و کارگريکارمند
را  ياسـالم  يت در شـورا يسابقه عضو آنهادرصد  ۱/۱۰شان داد که ن ياجتماع ينهادها
در ، سـال  ۲۵/۵ جيدر بس، سال ۴۲/۴ ياسالم يت در شوراين سابقه عضويانگيم ؛داشتند

ا و يـ در انجمـن اول ، سال ۵۷/۸مسجد  يامنائت يدر ه ،سال ۵/۱۰الحسنه صندوق قرض
 تيعضو سابقه .دبوسال  ۲۵/۳ ياجتماع يها و نهادهار تشکليدر سا وسال  ۵/۴ان يمرب

ـ يشـتر يب بـوده، سـال   ۹/۱۸ يتعاون در انيگو پاسخ  درصـد  ۸/۴۶بـا  ت يعضـو  ين فراوان
در محـدوده  درصد آنهـا   ۳/۹آن با ن يسال و کمتر ۲۵ شانزده تا در محدوده گويان پاسخ
ـ  يتعـاون  يهاشرکت ياعضا درصد ۳/۳۳سهام تعداد  .قرار داشت سال و کمتر پنج ن يب
  . دبو سهم ۴۰۰تا  ۱۰۱

  يي روستاي تعاوني هاشرکت دري اجتماعي ريپذتيمسئول فيتوص

 يريپـذ تيمسـئول  نشـانگر  ةيـ گو ۵۸ن ياز ب ،انيگو بنا به نظر پاسخ، ۲با توجه به جدول 
جبـران خسـارت و    يشـرکت و تـالش بـرا    يهـا تيت فعاليرش مسئوليپذ«، ياجتماع

د محصـوالت  يـ خر«و » منصـفانه مـت  يفروش کاال و خدمات به ق«، »عوارض نامطلوب
شـايان  . را به خود اختصاص دادند ها ن رتبهيباالتر »مت منصفانهيبه ق از اعضا يکشاورز
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بنـدي مـديريت شـرکت تعـاوني بـه      يميزان پا انگوي مالک ارزيابي پاسخکه است  يادآوری
. ، رعايت آنها در عمل توسط شرکت تعاوني بـوده اسـت  سخن و به ديگر نکات مورد نظر

تعدد ابعاد اين سازه، تالش شد تا با صرف وقـت   دليل بهتوجه به حجم باالي نشانگرها  با
  . گويان توسط پرسشگر اقدام شود ها براي پاسخاز گويه کدامنسبت به تشريح هر 

  هاي تعاوني در شرکت ياجتماعي ريپذتيمسئولي هاهيگو فيتوص - ۲ جدول

 رتبه ضريب تغييرات ملزومات

 ۱ ۱۷۷/۰ هاي شرکت ت و تالش براي جبران خسارت و عوارض نامطلوب فعاليتپذيرش مسئولي

 ۲ ۳۰۱/۰ منصفانه متيق به خدمات و کاال فروش

 ۳ ۳۰۷/۰ منصفانه متيق به اعضا ازي کشاورز محصوالت ديخر

 ۴ ۳۱۵/۰ ها در شرکتفعاليت يوربهره شيافزاتالش مستمر براي 

 ۵ ۳۱۷/۰ اعضادر بين مصرفي  خدمات و کاال عادالنه عيتوز

 ۶ ۳۲۶/۰ رمولديغي دالل وي گرواسطه از زيپره

  ۷ ۳۶۵/۰ درباره امور و اقدامات شرکت موقع و کامل به اعضا به يرساناطالع
 ۸ ۳۹۰/۰ اعضا و کارکناني هاتيفعال دري منيا لئمسا تيرعا

 ۹ ۳۹۲/۰ صنف هاي هم و تشکل هايتعاون ريسا با منسجمي همکارهماهنگي و 

 ۱۰ ۴۱۴/۰ بهتري رسانخدمات راستای دري محل و نهادهاي ها تشکل باي همکار

 ۱۱ ۴۲۰/۰ فيوظا طهيح دري صنف وي رسم مقررات و نيقوان رعايت

 ۱۲ ۴۲۵/۰ خدمات و کاال ارزشي ارتقاي برا مستمر تالش

 ۱۳ ۴۳۲/۰ آنها موقع به انجام و تعهدات بهي بنديپا

 ۱۴ ۴۴۴/۰ شرکت تيريمد با انيمشتر و کارکنان/ اعضا مستمر ارتباط و تعامل امکاني سازفراهم

 ۱۵ ۴۵۵/۰ کارکنان ةساالران   شايستهي شغل وي احرفه رشد امکاني سازفراهم

 ۱۶ ۴۵۹/۰ خدمات و کاال احتکار و انحصارخواري و  با پرهيز از رانت عادالنه رقابت اصول بهي بنديپا

 ۱۷ ۴۶۳/۰ اعضا و کارکنان نيب در کاري روين حقوق تيرعا

 ۱۸ ۴۶۷/۰ مسئولي دولت ادارات باي همکار

 ۱۹ ۴۷۰/۰ يمحل خام مواد و هانهاده  ازي ريگبهره بهي بخش تياولو

و  اعضا ازين مورد توليدي يهانهاده موقع به عرضه و نيمأتي برا مستمر تالش
 جامعه محلي

۴۷۳/۰ ۲۰ 

 ۲۱ ۴۸۱/۰ آمده دست بهشده و نتايج  ت انجامورد اقدامادر م اعضا بهو شفاف  مستمري دهگزارش

 ۲۲ ۴۸۶/۰ کارکنان و اعضاي هاينوآور ازي ريگبهره و تيحما

 ۲۳ ۴۹۳/۰ ...) و مهيب وام، ا،يمزا و حقوق( کارکنان به ايمزا و حقوق مناسب و عادالنه پرداخت

 ۲۴ ۴۹۶/۰ طمربو خدمات و کاال عرضه و ديتول در مرسومي استانداردها تيرعا

 ۲۵ ۵۰۰/۰ ديتول امر دري نوآور و دانش ازي برداربهره و توسعه دري گذارهيسرما

 ۲۶ ۵۰۷/۰ ربط ذیي ها سازماني همکار بامنطقه  آفات و امراض باصحيح  مبارزه

 ۲۷ ۵۰۸/۰ کنندگانمصرف حقوق تيرعا و انيمشتري مندتيرضا بهي بخش تياهم
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 رتبه ضريب تغييرات ملزومات

 ۲۸ ۵۰۹/۰ کشاورزان يآگاه و دانش سطح يارتقا يبرا مستمر تالش

 ۲۹ ۵۲۰/۰ )کيارگان ( سالم محصوالت ديتول از تيحما

 ۳۰ ۵۳۰/۰ شرکت هاييريگميتصم در اعضا و کارکنان دادن دخالت و مشارکت

 ۳۱ ۵۳۳/۰ يطيمح ستيز لئمسا آموزش و جيترو

 ۳۲ ۵۴۰/۰ يمحل کاري روين ازي ريگبهره

 طيمح با سازگار( محصوالت کشتي برا منطقه کي يشناخت بوم توان گرفتن نظر در
 )يمحل ستيز

۵۴۳/۰ ۳۳ 

 ۳۴ ۵۴۵/۰ و خدمات محصوالت تيفيکي ارتقاي برا مستمر تالش

 فهيوظ نيا کهيي هاارگان از تيحما و روستاي عيطبي اندازها چشمي نگهدار و حفظ
 .دهنديم انجام را

۵۴۸/۰ ۳۵ 

 ۳۶ ۵۵۲/۰ امور تيريمد در کشوري کلي هااستيس و هايمش خط گرفتن نظر در

 ۳۷ ۵۵۵/۰ خاک شيفرسا و آبي آلودگ ازي ريشگيپ

 ۳۸ ۵۵۶/۰ هايريگميتصم در آن جينتا ازي ريگبهره و پژوهش به ژهيو توجه

 ۳۹ ۵۵۷/۰ يتعاون کارکنان و رانيمد به اعضا اعتمادايجاد و حفظ  به دادن تياهم

 ۴۰ ۵۶۲/۰  ها ردم محلي در توسعه و اجراي برنامههاي م گيري از نظرات و ديدگاه بهره

 ۴۱ ۵۶۴/۰ يمحل وي بوم دانش تيتقو و نيتدو

 ۴۲ ۵۶۶/۰ مصرف تا ديتول رهيزنج در عاتيضا کاهش

 ۴۳ ۵۷۱/۰ يمحلي ازهاين نيمأت بهي بخش تياولو

 ۴۴ ۵۷۱/۰ و جامعه محلي اعضاي براي جيتروهاي آموزشي و  انجام فعاليت

 ۴۵ ۵۷۲/۰ يمحل سطح دري اجتماعي هانييآ و مراسمي زاربرگ در مشارکت

 ۴۶ ۵۷۷/۰ يکشاورزي اراض وي عيطب منابعي هاعرصهي رکاربرييتغ از زيپره

 ۴۷ ۵۸۶/۰  يمحل جامعه در هايفناور و هاينوآور ميتسه و مناسبي معرف

 ۴۸ ۵۸۷/۰  گذاري مولد مشترک اندازهاي اعضا و سرمايه تالش براي تجميع پس

 ۴۹ ۵۹۴/۰ شده عرضه خدمات و کاالها فروش برایي واقع غاتيبلت

 ۵۰ ۶۲۰/۰ محصوالت و کاال عرضهي هافروشگاه و هاشگاهينما رکردنيدا قيطر ازي محل بازار توسعه

 ۵۱ ۶۲۲/۰ مهيب پوشش گسترش قيطر از مخاطره کاهش و تيريمدي برا تالش

 ۵۲ ۶۳۰/۰  مشترک وي جمعي برداربهره برایي مرغدار و يدامپرور ،يدامداري هامجتمع جاديا

 ۵۳ ۶۳۹/۰ ييروستاي هارساختيز توسعه و روستاي رفاه وي عمراني هاطرحمشارکت در 

هاي توليدي و خدماتي  وکارهاي جمعي اعضا در زمينه حمايت از کارآفريني و کسب
  )مانند اينهادامداري، مرغداري و (مرتبط 

۶۶۶/۰ ۵۴ 

 ۵۵ ۷۰۰/۰  در سطح محلي )مارانيب به کمک ،يساز مدرسه( رخواهانهيخ اقدامات از تيحما

 ۵۶ ۷۷۶/۰ هاي شغلي و کاهش بيکاري در سطح منطقهتالش براي ايجاد فرصت

 ۵۷ ۸۲۹/۰ يستيزي ندهايافر و پسماندها تيريمد

 ۵۸ ۸۷۱/۰ خدمات ئةارا در زنان به ژهيو توجه

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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  ييروستا يهايتعاوناجتماعي ي ريپذتيمسئول بندي سطح

ــا ــه بن ــا ب ــدرج در جينت ــدول من ــر ۳۸ ،۳ ج ــخ از نف ــگو پاس ــد ۱۶( اني ــطح) درص  س
، کـم ) درصـد  ۳/۳۳( نفر ۷۹ ،کم يليخرا  يتعاون يهاشرکت ياجتماع يريپذ تيمسئول

  .اند دهکر يابيارز اديز )درصد ۴/۱۹( نفر ۴۶ و متوسط) درصد ۳۰( نفر ۷۱

  يبندطبقه حسب بر انيگو پاسخي فراوان - ۳ جدول

  درصد تجمعي  درصد  فراواني  پذيري اجتماعيسطح مسئوليت

  ۱۶  ۱۶  ۳۸  خيلي کم

  ۳/۴۹  ۳/۳۳  ۷۹  کم

  ۶/۸۰  ۳/۳۱  ۷۴  متوسط

  ۱۰۰  ۴/۱۹  ۴۶  زياد

    ۱۰۰  ۲۳۷  جمع

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  ييروستاي تعاوني هاشرکت دري اجتماعي ريپذتيمسئولي عامل ليتحل

 داريمعنـي  سـطح  در ۷۶۱/۵۵۴۵بـا مقـدار    بارتلـت داري  معنـي  و KMO ۸۵۲/۰ مقدار
 تحليـل  بـراي  ياجتمـاع ي ريپـذ تيمسـئول نشانگرهاي  ةمجموعمبين مناسب بودن  ۰۱/۰

  ۰۰۳/۵ ويـژه  مقـدار  بـا  اول عامـل  ،۴ جـدول  مـدرج در  هـاي يافته اساس بر. عاملي است

 نيـز  هـم ن تـا  دوم هـاي عامـل . تاسـ  واريـانس  كـل  از درصد ۸۷۵/۱۰ كنندهتبيين تنهايي به

ــه ــب ب  در( درصــد ۳۳۶/۳ و ۲۰۹/۴ ،۴۰۳/۴ ،۳۴۶/۵ ،۳۹۱/۷ ،۴۵۶/۷ ، ۸۱۲/۹ ،۸۸۱/۹ ترتي

 شـايان يـادآوری اسـت کـه     .كننـد مـي  تبيـين  را واريـانس  كل از )درصد ۷۱۰/۶۲ ،مجموع

 ۵/۰ از تـر  بـزرگ ها بر مبناي معيار بار عاملي  و بارگذاري گويه وريماكس روشبه  چرخش

شده بر روي هـر   نامگذاري هر عامل نيز بر حسب مضمون مشترک نشانگرهاي بارگذاريو 

  .عامل صورت گرفته است



 ...، زاده محسن درويشی، محمدشريف شريف           ۳ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۵۴

  ييروستاي تعاوني هاشرکت دري اجتماعي ريپذتيمسئولهاي تحليل عاملي  يافته - ۴ جدول

  عامل نام
مقدار 

  ويژه

درصد 

واريانس 

  مقدار ويژه

فراواني 

تجمعي درصد 

  واريانس

  متغيرها
ار ب

  عاملی

رويکرد حفاظتي و  
  محيطي زيست

۰۰۳/۵ ۸۷۵/۱۰ ۸۷۵/۱۰ 

 ۶۵۵/۰ يستيزي ندهايافر و پسماندها تيريمد

 ۷۴۵/۰ مصرف تا ديتول رهيزنج در عاتيضا کاهش

 وي عيطب منابعي هاعرصهي کاربر رييتغ از زيپره
 يکشاورزي اراض

۷۷۷/۰ 

 ۷۲۶/۰ يطيمح ستيز مسائل آموزش و جيترو

 ۷۸۵/۰ خاک شيفرسا و آبي آلودگ ازي ريشگيپ

ي همکار بامنطقه  آفات و امراض باصحيح  مبارزه
 رببط ذیي ها سازمان

۷۳۷/۰ 

 و روستاي عيطبي اندازها چشمي نگهدار و حفظ
 دهنديم انجام را فهيوظ نيا کهيي هاارگان از تيحما

۷۶۱/۰ 

ي برا منطقه کي شناختی بوم توان گرفتن نظر در
 محصوالت کشت

۷۶۲/۰ 

مشارکت در توسعه 
  اجتماعي

۵۴۵/۴ ۸۸۱/۹ ۷۵۶/۲۰ 

 ۶۹۰/۰ يمحل وي بوم دانش تيتقو و نيتدو

 کمک ،يساز مدرسه( رخواهانهيخ اقدامات از تيحما
  در سطح محلي )مارانيب به

۷۴۹/۰ 

 و روستاي رفاه وي عمراني هاطرحمشارکت در 
 ييستاروي هارساختيز توسعه

۷۷۱/۰ 

 دري اجتماعي هانييآ و مراسمي برگزار در مشارکت
 يمحل سطح

۷۶۶/۰ 

 در هايفناور و هاينوآور ميتسه و مناسبي معرف
  يمحل جامعه

۸۵۷/۰ 

و  اعضاي براي جيتروهاي آموزشي و  انجام فعاليت
 جامعه محلي

۷۵۰/۰ 

 رانيمد هب اعضا اعتمادايجاد و حفظ  به دادن تياهم
 يتعاون کارکنان و

۷۴۵/۰ 

  
مشارکت در توسعه 

  وکار  محيط کسب
  

۵۱۳/۴  ۸۱۲/۹  ۵۶۸/۳۰  

هاي مردم محلي در  گيري از نظرات و ديدگاه بهره
  هاي مربوط توسعه و اجراي برنامه

۵۷۹/۰ 

 خدمات و کاالها فروش برایي واقع غاتيتبل
 شده عرضه

۷۰۸/۰ 

 و هاشگاهينما کردن ريدا قيطر ازي محل بازار توسعه
 محصوالت و کاال عرضهي هافروشگاه

۷۸۷/۰ 

 ۶۷۲/۰ خدمات و کاال ارزشي ارتقاي برا مستمر تالش

ي مرغدار و يدامپرور ،يدامداري هامجتمع جاديا
  مشترک وي جمعي برداربهره برای

۸۰۷/۰ 

وکارهاي جمعي اعضا  حمايت از کارآفريني و کسب
دامداري، (هاي توليدي و خدماتي مرتبط  در زمينه

  )مرغداري و غيره
۷۸۰/۰ 

اندازهاي اعضا و  تالش براي تجميع پس
  گذاري مولد مشترک سرمايه

۶۸۸/۰ 
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  عامل نام
مقدار 

  ويژه

درصد 

واريانس 

  مقدار ويژه

فراواني 

تجمعي درصد 

  واريانس

  متغيرها
ار ب

  عاملی

مندي و  ضابطه
گرايي در  قانون

  مديريت
۴۳۰/۳  ۴۵۶/۷  ۰۲۴/۳۸  

 کشوري کلي هااستيس و هايمش خط گرفتن نظر در
 امور تيريمد و توسعه در

۵۳۰/۰ 

 طهيح دري صنف وي رسم مقررات و نيقوان رعايت
 فيوظا

۷۶۴/۰ 

 راستای دري محل و نهادهاي ها تشکل باي همکار
 بهتري رسانخدمات

۷۰۹/۰ 

 ۵۸۸/۰ اعضا و کارکنان نيب در کاري روين حقوق تيرعا

 و کاال عرضه و ديتول در مرسومي استانداردها تيرعا
 مربوط خدمات

۶۶۹/۰  

  ۶۳۹/۰ مسئولي دولت ادارات باي همکار
 ۵۵۶/۰ آنها موقع به انجام و تعهدات بهي بنديپا

  ۴۱۴/۴۵  ۳۹۱/۷  ۴۰۰/۳  مديريت عرضه

هاي شرکت و تالش براي  پذيرش مسئوليت فعاليت
 جبران خسارت و عوارض نامطلوب

۷۲۳/۰  

  ۶۷۲/۰ منصفانه متيق به خدمات و کاال فروش
  ۷۲۳/۰ منصفانه متيق به اعضا ازي کشاورز التمحصو ديخر

  ۷۸۲/۰ ها در شرکتفعاليت يوربهره شيافزاتالش مستمر براي 
  ۷۲۸/۰ اعضامصرفي در بين  خدمات و کاال عادالنه عيتوز

  ۶۴۶/۰ رمولديغي دالل وي گرواسطه از زيپره

  ۷۶۱/۵۰  ۳۴۶/۵  ۴۵۹/۲  مديريت منابع انساني

هاي شغلي و کاهش بيکاري يجاد فرصتتالش براي ا
 در سطح منطقه

۷۳۹/۰  

  ۷۵۶/۰ يمحل کاري روين ازي ريگبهره
  ۶۱۸/۰ کارکنان به ايمزا و حقوق مناسب و عادالنه پرداخت

ي شغل وي احرفه رشد امکاني سازفراهم
 کارکنان ةساالران   شايسته

۵۶۲/۰  

  ۱۶۴/۵۵  ۴۰۳/۴  ۰۲۶/۲  گرايي مشتري

  ۶۷۶/۰ يمحلي ازهاين نيمأت بهي بخش تيلواو
 تيرعا و انيمشتري مندتيرضا بهي بخش تياهم

 کنندگانمصرف حقوق
۷۲۷/۰  

  ۵۷۷/۰ و خدمات محصوالت تيفيکي ارتقاي برا مستمر تالش

  ۳۷۴/۵۹  ۲۰۹/۴  ۹۳۶/۱  گرايي محلي

  ۶۷۶/۰ يمحل خام مواد و هانهاده ازي ريگبهره بهي بخش تياولو
 يهانهاده موقع به عرضه و نيمأتي برا مستمر تالش

 و جامعه محلي اعضا ازين مورد توليدي
۷۳۹/۰  

  ۷۱۰/۶۲  ۳۳۶/۳  ۵۳۵/۱  ارتباطات شفاف

درباره امور و  موقع و کامل به اعضا به يرساناطالع
 اقدامات شرکت

۶۹۲/۰  

در مورد  اعضا بهو شفاف  مستمري دهگزارش
 هآمد دست بهنتايج  شده و اقدامات انجام

۷۴۶/۰  

  ۷۶۱/۵۵۴۵: ، مقدار بارتلت ۰۰۰/۰: داريسطح معني،  KMO :۸۵۲ /۰مقدار 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ



 ...، زاده محسن درويشی، محمدشريف شريف           ۳ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۵۶

  ييروستاي تعاوني هاشرکت دري اجتماعي ريپذتيمسئول بر مؤثر عوامل ليتحل

چهـار  به اسـتخراج   ياجتماع يريپذ تيرگذار بر مسئوليثأمجموعه عوامل ت يل عامليتحل
 ۲۹۱/۱۹ كننـده تبيـين  تنهـايي  بـه  ۲۷۹/۳ ويـژه  مقدار با اول عامل عامل منجر شده است؛

 ۱۷۰/۱۵ ،۱۹۰/۱۷ ،ترتيـب  بـه  نيز چهارم تا دوم هايعامل و است كل واريانساز  درصد
 در يادشـده  عامـل  چهـار  ،كلي طور به. كنندمي تبيين را واريانس كل از درصد ۰۸۴/۷ و

 متغيرها قرارگيري وضعيت اما. ندکنمي تبيين را واريانس كل زا درصد ۷۳۴/۵۸ ،مجموع
 چـرخش  از بعـد  ۵/۰ از تـر  بـزرگ  یعامل بار با متغيرهاي شدن واقع فرض با عوامل در

  .است ۵ جدول شرح به هاعامل نامگذاري و وريماكس روش به هاعامل

  ييروستاي تعاوني هاشرکت دري اجتماعي ريپذتيمسئولکنندة  نتايج تحليل عوامل تعيين - ۵ جدول

  عامل
مقدار 

  ويژه

درصد 

واريانس 

  مقدار ويژه

فراواني 

تجمعي 

درصد 

  واريانس

  متغيرها
ار ب

  عاملی

ترويج 
پذيري  مسئوليت

  اجتماعي در تعاوني

۲۷۹/۳ ۲۹۱/۱۹ ۲۹۱/۱۹ 

 لحاظ به موفقي هايتعاون قيتشو
  ياجتماعي ريپذتيمسئولي ارهايمع

۵۶۳/۰ 

تيئولمس ضرورت و تياهم درک
دست توسط هايتعاوني اجتماعي ريپذ

  امر اندرکاران
۵۹۹/۰ 

ي اعضا با مذاکره لساتبرگزاري ج
ي نسب تياولو و نييتع برایي تعاون

  انيمشتر قبال در مسئوالنهي ها استيس
۷۲۲/۰ 

و  تشکيل تيم مشورتي از بين اعضا
-کارکنان براي تسهيل ارتباط و جهت

مسير منافع دهي مديريت تعاوني در 
  جمعي

۷۵۹/۰ 

توجيه و آموزش اعضا در مورد وظايف 
  هاي تعاونيو کارکرد و رويه

۶۹۴/۰ 

ها  ظرفيت تعاوني براي گسترش فعاليت
رساني مناسب به اعضا و  نفع  راستایدر 

  جامعه محلي
۵۰۸/۰ 

ي هاوهيش و ارهايمعي معرف و فيتعر
  هجامع لاقب دري تعاون بودن گو پاسخ

۵۸۷/۰ 
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  عامل
مقدار 

  ويژه

درصد 

واريانس 

  مقدار ويژه

فراواني 

تجمعي 

درصد 

  واريانس

  متغيرها
ار ب

  عاملی

 ۴۸۰/۳۶ ۱۹۰/۱۷ ۹۲۲/۲  پشتيباني محلي

ي ارتقاي براي دولتي هاارگان يهمکار
 مؤثر خدمات ئةارا دري تعاون عملکرد

 جامعه و اعضا به

۶۱۸/۰ 

 باي محلي نهادها و مردمي همکار
 يتعاون

۶۴۳/۰ 

ي جار مقررات و نيقوان بودن مناسب
ي ريپذتيمسئول بيترغ لحاظ به

  يتعاوني اجتماع
۷۲۷/۰ 

ها و شرايط  در دسترس بودن زيرساخت
مناسب براي فعاليت تعاوني در سطح 

  محلي
۷۲۹/۰ 

 بر مسئولي نهادها کنترل و شيپا
 ها يتعاون عملکرد

۶۷۰/۰ 

  

  تعهد مديريت تعاوني
۵۷۹/۲  ۱۷۰/۱۵  ۶۵۰/۵۱  

ت مديره در قبال ئتعهد مديريت و هي
  موفقيت و پيشرفت شرکت

۶۹۹/۰ 

تعهد مديريت تعاوني براي روحيه و 
  پذيري اجتماعي مسئوليت

۸۴۸/۰ 

ي اخالق منشور تيرعا و فيتعر
 در...)  مداري، تعالي کيفيت و مشتري(

  تعاوني شرکت
۸۴۶/۰ 

سرمايه اجتماعي 

  تعاوني
۲۰۴/۱  ۰۸۴/۷  ۷۳۴/۵۸  

 تيريمد از اعضا و حمايت مشارکت
  مجامع قيطر ازي تعاون

۸۷۱/۰ 

ام و همگرايي اجتماعي اعضاي انسج
  تعاوني

۵۰۵/۰ 

  ۷۸۶/۱۳۶۳: ، مقدار بارتلت ۰۰۰/۰: داري، سطح معني KMO :۸۸۸/۰مقدار 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

 يهـا  در شـرکت  ياجتماع يريپذ تيکپارچه از ابعاد مسئولي يدن به برداشتيرس يبرا
 يک الگويدر قالب  يعامل ليحاصل از تحل يها لفهؤرگذار بر آن، ميثأو عوامل ت يتعاون
شوند يم ميمختلف ترس يبر اساس مبان يمفهوم يالگوها. )۱شکل ( م شديترس يمفهوم

در . است معلولن علت و يبر اساس رابطه ب يعلم يم الگوي، ترسين مبانياز ا يکي). ۸(



 ...، زاده محسن درويشی، محمدشريف شريف           ۳ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۵۸

کـه بـر    بـوده  ياجتماع يريپذتيرگذار بر مسئوليثأهمان عوامل ت »علت«، حاضر قيتحق
ـ ن »معلـول «. شامل چهار عامل اسـت  يل عامليتحل يهاافتهياساس   يريپـذ تيز مسـئول ي
 ين شـکل دارا يـ ن، ايبنـابرا . لفه استؤه م، شامل نُيل عاملياست که طبق تحل ياجتماع

سـت  هـا ا همان علـت يرگذار يثأعوامل ت ةرنديدربرگ يرونياست؛ حلقه ب يدو حلقه اساس
   .گذاردير ميثأگانه تهنُ يهالفهؤبا م ياعاجتم يريپذتيا مسئوليکه بر حلقه معلول 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  
  

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  هاي تعاوني پذيري اجتماعي در شرکت مفهومي مسئوليتي الگو. ۱شکل
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  ي هاشركت 

   يتعاون
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  هاشنهاديپ وي ريگجهينت

 يتعـاون  يهـا در شـرکت  ياجتماع يريپذتينشان داد که مسئول حاضر قيتحق يهاافتهي
 يريپـذ تيق، مسـئول يج تحقيبا توجه به نتا. استستان تهران در سطح کم شهر ييروستا
ابعاد و وجوه چندگانـه   يشهرستان تهران دارا ييروستا يتعاون يهادر شرکت ياجتماع
عمـران و همکـاران    ير صـالح يـ نظ يمحققـان  يتر از سـو  شين ابعاد پياز ا يبرخ. است

مورد توجـه قـرار    )۴(و همکاران  يممارنا يو برات) ۲۵(و همکاران  يصالح ، عرب)۳۱(
 يريپـذ  تيج مسـئول يق نشـان داد کـه عامـل تـرو    يـ تحق يهاافتهيهمچنين، . گرفته است

 ؛رگذار اسـت يثأها ت ن شرکتيا ياجتماع يريپذ تيبر مسئول يدر شرکت تعاون ياجتماع
 يهـا افتـه يهمسـو بـا   . مطابقـت دارد  )۱۲(و همکـاران   يائيدرق يج تحقيبا نتا افتهين يا

. شده اسـت  يرگذار معرفيثأگر تيعامل د يمحل يباني، پشت)۲۲( يليو خل يق مشبکيتحق
پـژوهش صـالحی عمـران و     يهـا افتـه يق و همسو با يتحق يها افتهي ر اساسن، بيهمچن

خدمات بهتر به اعضـا و جامعـه بـر     ئةدر قبال ارا يت تعاونيري، تعهد مد)۳۱( همکاران
 يسـرانجام، برخـوردار  . رگـذار اسـت  يثأت يتعاون يها شرکت ياجتماع يريپذ تيمسئول
ـ از آن در پ يمقتضـ  يبـردار  و بهـره  ياجتمـاع  هيها از سرما يتعاون سـازوکار   سـازی  ادهي
و همکاران  يق خواجويافته تحقيافته با ين يا رگذار است؛يثأت ياجتماع يريپذ تيمسئول

 يريپـذ  تيشـبرد مسـئول  يپ يبران عوامل، يا يرگذاريثأبا توجه به ت .خوانی داردهم) ۱۷(
 :دکره ئتوان ارا ير را ميز يشنهادهايپ يي،روستا يتعاون يها در شرکت ياجتماع

الزم ، يدر شرکت تعـاون  ياجتماع يريپذ تيج مسئوليترو عامل يرگذاريثأت با توجه -

ـ ، اولويتعـاون  يجلسات مذاکره با اعضا يکه با برگزار است  يهـا اسـت يس يبنـد تي

ـ از ا يمشـورت  يهـا گروهل يان و تشکيمسئوالنه در قبال مشتر ل يتسـه  ين افـراد بـرا  ي

ـ و با در نظر گرفتن ظرف ير منافع جمعيدر مس يت تعاونيريمد يدهارتباط و جهت ت ي

ف و يه و آمـوزش آنهـا، وظـا   يـ هـا بـه اعضـا و توج   تيگسترش فعال يبرا يهر تعاون

در قبـال جامعـه   هـا  يگـو بـودن تعـاون    پاسخ يهاوهيارها و شيو مع يتعاون يکارکردها

 يبهتـر  ياجتمـاع  يريپـذ تيکه مسـئول را  ييهايتوان تعاونيم ،نيهمچن. دشو يمعرف

   ق قرار داد؛يمورد تشو ،ها دارندير تعاونينسبت به سا
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هـاي روسـتايي بـا     تعـاوني  ، الزم است کهثيرگذار پشتيباني محليأدر خصوص عامل ت -

محلي سهيم شوند و هم از اين  هايمشارکت نهادهاي محلي هم در توسعه زيرساخت

  کنند؛برداري  خدمات بهتر به جامعه محلي  بهره ئةها براي ارا زيرساخت

مديران تعاوني بـا تبيـين    ، الزم است کهاه تعهد مديريتي در تعاوني سازی در راستاي نهادينه - 

مـداري و تعهـد نسـبت بـه     هاي تعاوني با توجه به اصل مشـتري منشور اخالقي در شرکت

   پذيري اجتماعي خود در قبال اعضا شوند؛ وساز افزايش مسئوليت ايف، زمينهوظ

 و نيـز ميـان آنهـا    هـا  تعـاوني درون برداري از سرمايه اجتماعي در  منظور ارتقا و بهره به -

هاي  که اين تشکل است الزمپذيري اجتماعي، در مسئوليت مؤثريکي از عوامل  مثابه به

هـای اخالقـي و    ديران متعهد و شايسته به لحاظ صـالحيت گيري از ماجتماعي، با بهره

دانش و تجربه کاري، موجبات ارتقاي انسجام اجتمـاعي در بـين اعضـاي     انگيزه و نيز

و  هـا و نيازهـاي اعضـا    سـايي توانمنـدي  هاي روستايي را فراهم آورند و با شناتعاوني

سـاز بهبـود    ا، زمينـه هـ ها و اهداف تعاونيدر برنامه ، جلب مشارکت هدفمند آنهاسپس

  .ندشوهاي تعاوني روستايي پذيري اجتماعي در شرکتميزان مسئوليت

  ها  يادداشت

1. Corporate citizenship  
2. Interval of Standard Division from Mean 
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