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چکیده
پبػخ گَیی ػبص ٍ کبسی اػت کِ اص عشیق آى ثْجَد فؼبلیتّب هیؼش ٍ تَریْی ثشای تجؼبت ارشای فؼبلیتّب اسایِ هیگشدد .ػبصهبىّبی دٍلتی کِ ػْذُداس
هذیشیت هؼبیل ػوَهیاًذً ،جبیذ ثِ كشف حل یک هـكل ،ػجت تحویل هـكالت دیگشی ثش ربهؼِ ثبؿٌذ .لزا اهشٍصُ هؼئَلیتپزیشی ارتوبػی ػابصهبًی
ثؼیبس هَسد تَرِ قشاس گشفتِ اػت ٍ دس کٌبس آى هفبّین صیبدی ًیض سؿذ کشدُاًذ کِ هفَْم پبػخگَیی ارتوبػی ػبصهبًی ،هفَْهی ػبصهبًی ٍ ساّجشدیتش ثِ
ًظش هیسػذ .ثشای ػٌزؾ ٍضؼیت پبػخگَیی ارتوبػی دس ػبصهبى ّبی دٍلتی ایشاى ًیبصهٌذ عشاحی یک ًظبم اسصیبثی ّؼتین کِ پظٍّؾ هزکَس ثاِ ایاي
اهش پشداختِ ٍ ثش ایي اػبع هذلی ثب  5ثؼذ ٍ  11هؤلفِ سا عشاحی کِ دس ًْبیت ٍضؼیت پبػخ گَیی ارتوبػی سا دس ػبصهبىّبی دٍلتی اسصیبثی هیًوبیذ.
پاظٍّؾ ثشحؼت ّذف کبسثشدی تَػؼِای ٍ ثش حؼت سٍؽ تَكیفی ٍ اص ؿبخِ ّوجؼتگی اػت کِ ثش اػبع ًظشخَاّی اص خجشگابى ٍ فاي دلفای اًزابم
هیگیشد.
واژههای کلیدی :پبػخگَیی ،خبدهیت ،هؼئَلیتپزیشی ارتوبػی ػبصهبًی ،پبػخگَیی ارتوبػی ػبصهبًیً ،ظبم اسصیبثی.
 -1هقذهِ

ثخؾ دٍلتی اػت یؼٌی پبػخ گَ ػبختي هتلذیبى اهَس دس ػبصهبى ّابی
دٍلتی دس ثشاثش تلوین ّاب ٍ اقاذام ّبیـابى ،اص ػٌبكاش اكاالحبت ثخاؾ
دٍلتی اػت [.]9
ثِ خبعش هیبى سؿتِ ای ثَدى  ،اثْبم ٍ ػذم ؿفبفیت دس قلواشٍ هَضاَػی
سؿتِ هذیشیت دٍلتی ،اختالف ًظشّب دسخلَف ٍسٍد هجبحاج ٍ هفابّین
رذیذ ثِ ایي سؿتِ صیبد اػتّ .شچٌذ هَضاَػبت تابصُ ای دس ایاي سؿاتِ
هخل تَرِ ثِ هؼبئل ػواَهی ٍ صیؼات هحیغی،حقاَ ثـاش،اسصؽ ّابی
اخالقی ٍ هؼئَلیت ّبی ارتوبػی هغشح ؿذُ ،اهب ٌَّص ایاي هاَاسد ثاشای
ػبصهبى ّبی دٍلتی دس اٍایل ساُ اػت.سؿتِ هذیشیت دٍلتی ثبیذ ثاِ دًجابل
پظٍّؾ ّبی تبصُ ای دس حَصُ ّبی کبس کبسثشدی ارتوبػی ثبؿذ [.]16
ػٌبسیَی دسحبل تغییش هذیشیت دٍلتی یک ثبصًگشی رذی دسًٍی سا دسًظش
داسد .سًٍذّبی دس حبل ظَْس ،هذیشیت دٍلتای سا ثاِ حشکات اص دسٍى ثاِ
ثیشٍى هتوبیل ػبختِ اًذ .حشکت اص دسٍى ثِ ثیشٍى دال ثش آى داسد کاِ دس
گزؿتِ اداسُ دٍلت ثیؾ اص حذ ثش آًچِ دس داخال دیاَاى ػاب سی دٍلات
اتفب هی افتبد تبکیذ داؿت .دس آیٌذُ ضاشٍست داسد کاِ ثاِ ؿاكل ربلات
تَرِ ایي تبکیذ ثش دًیبی ثیشٍى هتوشکض ؿَد ثِ ٍیظُ ثِ دًیبی ؿْشًٍذی.
د ًْبست چٌذ تَكیِ سا ثشای ثبصگـت هاذیشیت دٍلتای ثاِ هؼایش كاحی
هفیذ هی داًذ کِ یكی اص آًْب ایي اػت ،کؼبًی کِ ثِ هغبلؼاِ اداسُ دٍلات

پبػخگَیی هفَْم پیچیذُای داسد دػتیبثی ثِ ًظبم پبػخگَیی هٌبػات اص
ّذف ّبی کلی اکخش اكالحبت ثخؾ دٍلتی اػت .ثِ گفتِ ّیاَص کیفیات
ًظبم پبػخ گَیی ثِ ساثغاِ دٍلات -ؿاْشًٍذاى ثؼاتگی داسد [.]3کابت ٍ
هبسی ،پبػخگَیی سا اػبع اًذاصُگیشی ػولكاشد ،اسصیابثی ٍ گاضاسؽدّای
هی داًٌذ .هتَػلی پبػخ گَیی ساٍ ،اکٌـی ثِ هَقغ ًؼجت ثِ تغییشّبی دس
هٌبفغ ٍ اسرحیت ّب عی صهبى ٍ ضشٍست تغییش دس اّذاف هایداًاذ [.]11
یكی اص پیچیذگیّبی پبػخگَئی  ،فشاگیش ثَدى هفبّین ٍ هقجَلیت آى ًضد
هشدم اػت  .پبػخ گَیی ًیاشٍی پایؾ ثشًاذُای اػات کاِ ثاش ثابصیگشاى
کلیذی فـبس هی آٍسد تب دس قجبل ػولكشدؿبى هؼئَل ثبؿاذ ٍ اص ػولكاشد
خَة خذهبت ػوَهی اعویٌبى حبكل ًوبیٌذ [ .]13احؼبع پبػخ گاَیی
دس هقبثل ربهؼِ ،هی تَاًذ ػبصهبىّب سا اص ٍسٍد ثاِ کظساّاِ ٍ غلتیاذى دس
ًگشؽ ّبی آهشاًِ ٍ یک ػًَگشاًِ ثبص داسد [ .]8قبثلیت پبػخ گَئی یؼٌی
داؿتي تَاًبئی ثشای ثكبسگیشی داًؾ دستَریِ فؼبلیت ّب [ .]21ثاِ گفتاِ
الكَهیي ،پبػخ گَیی اثضاسی ثشای ثْؼبصی ٍ ثْجَد ػولكشد ػابصهبى ّابی
دٍلتی اػت [ .]1فقیْی ،پبػخ گَیی سا هزوَػِ فشایٌذّبیی هی داًذ کاِ
هؼئَلیت پزیشی هذیشاى دس قجبل سفتبس ٍ ػولكشدؿبى ًؼجت ثِ ؿْشًٍذاى
سا ًـبى هیدّذ [ .]15پبػخ گَیی یكی اص ػٌبكاش کلیاذی اكاالحبت دس
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هـغَل ّؼتٌذ ثبیذ تالؽ کٌٌذ تب ًظشیِ ٍ ػوال سا ّوبٌّاو ٍ هٌؼازن
ػبصًذ تب تؼْذی قَی ثشای التضام ثِ اكَل اخالقی خذهت ثِ ػبهِ فاشاّن
گشدد ٍ اص عشیق تؼْذات احؼبػی ٍ اخالقی تَػؼِ ؿْشًٍذی ؿكل گیشد.
تحَل دٍلت ثبیذ هتضوي تزلی احؼبع ؿْشًٍذی دس ػولكشد آى ًظشیِ ٍ
ػول سا ّوبٌّو ٍ هٌؼزن ػبصًذ تب تؼْاذ قاَی ثاشای التاضام ثاِ اكاَل
ا خالقی خذهت ثِ ػبهِ فاشاّن ٍ اص عشیاق تؼْاذات احؼبػای ٍ اخالقای
تَػؼِ ؿْشًٍذی ؿكل گیشد .تحَل دٍلت ثبیذ هتضاوي تزلای احؼابع
ؿْشًٍذی دس ػولكشد آى اػت [.]5

کیٌک ٍ اػتبیَسص دس هقبیؼِ ثاب پابساداین هاذیشیت دٍلتای ًاَیي کاِ ثاش
احشثخ ـی تبکیذ صیبد داؿت دس پبساداین خذهبت ػواَهی ًاَیي ثیـاتش ثاش
پبػخ گَیی ٍ تغجیق پزیشی ٍ خلق اػتوابد ؿاْشًٍذاى ثاِ ثخاؾ دٍلتای
اػت [.]14
 -3سیز تکَیي هفَْم پاسخگَیی در پاراداینّای بخش دٍلتی
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ٍیلؼَى ثاب عاشح راذایی ػیبػات اص اداسُ ػٌاَاى هایداسد کاِ هاذیشاى
ػبصهبى ّبی دٍلتی دس ثشاثش قبًًَگزاس رَاثگاَ ٍ قابًًَگضاس دس ثشاثاش هاشدم
پبػخ گَ ّؼتٌذ [ .]1دس ایي هشحلِ ،پبػخگَیی ّب ػجبست ثَدًذ اص:
 پبػخ گَیی ػیبػی :ایاي پبػاخگاَیی دس ثشاثاش ًْابدی اػات کاِ
هـشٍػیت ػیبػی آى ػبصهبى اػت[ .]4پبػخگَیی ػیبػی هذیشاى
دٍلتی دس ًظبمّبی پبسلوبًی اص حقابیق هْان صًاذگی آًْبػات .ثاِ
ػٌَاى هخابل ٍصسا دس هزلاغ حبضاش هایؿاًَذ ٍ ثاِ ػائَالّابی
ًوبیٌذگبى پبػخ هیدٌّذ .ؿخلیت هتغیش ٍ ًبؿاٌبختِ ًوبیٌاذگبى
هزلغ ایي ًَع پبػخگَیی سا ثشای هذیشاى دٍلتی ثؼیبس ػخت هی-
کٌذّ .وچٌیي هزلغ هیتَاًذ ػولكشد ٍصاستخبًِّب ٍ ػبصهبى ّبی
دٍلتی سا هَسد تحقیق ٍ تفحق قشاس دّذ [.]17
 پبػخ گَیی اداسی :ایي پبػخگَیی دس ثشاثاش هاذیش اسؿاذ یاب هاذیش
ثب دػت كَست هی گیشد [.]4

 -2اّویت ٍ ضزٍرت هفَْم پاسخگَیی در ساسهاىّای دٍلتی

ػَاهل هْوی دس ؿكل گیشی پبساداین خذهبت ػوَهی ًَیي هؤحش ثاَدُاًاذ
کِ اص هْوتشیي آًْب هیتَاى ثِ ًظشیِ ؿْشًٍذی دهَکشاتیک اؿبسُ کشد کِ
دس ًظشیِ هزکَس ،هذیشاى دٍلتی پـتیجبًی اص ربهؼِ هذًی ٍ هحلی سا هَسد
تأکیذ قشاس هی دٌّذ [ .]15استجبط ػبصهبى ّبی دٍلتی دس ػغ هحلای ٍ
اػتقبد ثِ تقَیت چٌیي استجبعی ػجت استقبی اػتوبد ػغَح هذًی ٍ هحلی
ًؼجت ثِ دٍلتوشداى ٍ ّوشاّی آًبى ثب خظ هـی ّبی ػوَهی خَاّذ ثَد.
ثِ کبسگیشی دیذگبُ خبدهیت ٍ توشکض ثاش خاذهبت ػواَهی ًاَیي ارابصُ
هیدّذ عیف ٍػیؼی اص اًتخبة ّبی خظ هـی ،هؼؤٍلیتّبی اخالقای ٍ
تؼْذات هذًی سا ایزبد ٍ ثشای هذیشاى دٍلتی ضشٍسی ثشؿوشد .دس تؼشیاف
هَضَع خبدهیت های تاَاى گفات ّاش خاذهتی کاِ ثاِ ًحاَی دسرْات
پبػخ گَیی ثِ هٌفؼت ػبهِ ٍ هللحت ػوَهی اسایاِ ؿاَد ًاَػی خاذهت
ػوَهی ثِ ؿوبس هیسٍد [ .]14حكوشاًای خاَة کاِ ثشگشفتاِ اص پابساداین
خذهبت ػوَهی ًَیي ٍ ًگشؽ خبدهیت ثَدًُ ،ـبى دٌّذُ تلاوینگیاشی
ّبی ارتوبػی اػت ٍ ثِ ّذف ،قشاس گشفتي هذیشیت دٍلتی دس رَ ػوَهی
ؿكل گشفتِ اػت .خبدهیت ثِ هب اربصُ ًویدّذ کِ توبؿبگشی هٌفؼل دس
ربهؼِ ثبؿین ثلكِ ثبیؼتی اص هٌبثغ دس رْت ثْجَد ربهؼِ اػتفبدُ کٌاین.
پیؾ فشم تئَسی خبدهیت ،فشاس اص هؼئَلیت ًیؼت ثلكاِ ثاش سفتبسّابی
هؼاائَ ًِ فشاػاابصهبًی تبکیااذ داسد .ثااالب ثااشای هااذیشاًی کااِ خَاػااتبس
حكوشاًی ثش هجٌبی خبدهیات ّؼاتٌذ هغاشح هایکٌاذ کاِ خبدهیات دس
كَستی هحقق هی یبثذ کِ هؼتقاذ ثبؿاین ّوگای ثاِ دًجابل پبػاخگاَیی
ّؼتین [ . ]14حكوشاًی خَة هـتول ثش یک ساّجشد اكالحی ٍػیغ اػت
کِ حكَهت سا ثبصتش ،پبػخگَتش ٍ هشدم ػب ستش هایػابصد.ثِ گفتاِ ثاالب
خبدهیت ثِ ػٌَاى سضبیت حبكل اص پبػخگَیی ثِ دیگشاى تؼشیف هیؿَد
خبدهیت ثب اػتفبدُ اص پبػخ گَیی اهَس سا تحت کٌتشل قشاس هیدّذ اهب ایي
کبس اص عشیق خلق فشٌّو هللحت اًذیؾ ٍ تَرِ ثِ هللحت ػبهِ ؿكل
هی گیشد کِ پبػخ گَیی حقیقی ثاِ دًجابل چٌایي هَضاَػی اػات [.]5
دًْبست ،دس ثبة خذهبت ػوَهی ًَیي چٌذیي تَكیِ داسد کاِ دس یكای اص
آًْب اؿبسُ ًوَدُ کِ ثبیذ ثِ هشدم احجبت کشد ػبصهبى ّبی دٍلتای ثاِ آًْاب
پبػخ گَ ّؼتٌذ ٍ ثِ ًیبصّبی آًبى تَرِ داسًاذ .پبػاخ گاَیی ًؼاجت ثاِ
اسصؽ ّبی ربهؼِ ،هٌفؼت ػوَهی ٍ ...،دس ًْبیت ؿْشًٍذاى هذًظش اػات
[ .]7ثِ گفتِ آًفلیذ ،خبدهیت دس ثشگیشًذُ دسربت هختلف پبػخگَیی ثاِ
ربهؼِ ،ػبهِ ،هلت ٍ حتی خذاًٍاذ اػات ثاِ صػان هاذیشاى ػیبػای ،هاب
ًیبصهٌذ اسایِ تؼشیفی هزذد اص احؼبع ًؼجت ثِ ربهؼِ ّؼتین .ثاِ گفتاِ
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پبػخگَیی ثیـتش ًؼجت ثِ افشاد ری ًفغ ٍ هـتشیبى هَسد تَرِ قاشاس گشفات ٍ
تبکیذ ثش ًتبیذ اػت صیشا یكی اص ًبسػبییّبی کِ پبػخگَیی ػٌتی دس اداسُ اهَس
دٍلتی داؿت  ،ػذم پبػخ گَیی هؼتقین ثِ هـتشی ثَد .دس پابساداین هاذیشیت
دٍلتی ًَیي ،تَرِ ثِ حذاقل ػبصی ّضیٌِ ّب ٍ هخبسد دٍلتی ًیض هاَسد ػٌبیات
ثااَد [..]1دس ایااي دیااذگبُ ػااالٍُ ثااش پبػااخگااَییّاابی ػیبػاای ٍ اداسی یااب
ثَسکشاتیک،پبػخگَیی ّبی ریل ًیض ثِ ثخؾ دٍلتی افضٍدُ گشدیذ:
 پبػخ گَیی هبلی  :هاذیشاى ػابصهبى دس هقبثال ٍراَّی پبػاخگاَ
ّؼتٌذ کِ ثبثت ارشای عشح یب پشٍطُ دسیبفت هی کٌٌذ.
 پبػخ گَیی هؼتقین ثِ هـتشیبى ثخؾ دٍلتی [.]4
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دس ایي الگَ ًظشیِ حكوشاًی خَة ثِ هشٍس ربیگضیي هذیشیت دٍلتی ًاَیي
گشدیذ ٍ پبػخگاَیی توابهی ری ًفؼابى یكای اص هَلفاِّابی آى اػات ٍ
پبػخ گَیی ثِ ؿْشًٍذاى احتشام ثِ اسصؽ ّبی ربهؼِ ؿفبفیت ٍ هـبسکت
ثب تـكل ّبی غیشدٍلتی اص اسصؽّبی آى هحؼَة هیؿَد.پبػخگَیی ثاِ
ؿْشًٍذاى ربیگضیي پبػخ گَیی ثاِ هـاتشیبى ؿاذ .دس سٍیكاشد خاذهبت
ػوَهی ًَیي هذل پبػخگَیی اؿبسُ ثِ پبػخگَیی چٌذ ربًجِ یب پیچیاذُ
داد ٍ پبػخ گَیی هَضَػی پیچیذُ اػات ٍ فشاتاش اص ػابدُ اًگابسی ّابی
ًظشیِ اداسُ اهَس دٍلتی ٍ هذیشیت دٍلتای ًاَیي اػات .هجٌابی اًگیاضؽ،
هیضاى آسصٍی کوک ثِ ارتوبع اػت[.]1
ؿٌبخت حبكل اص ًظشیِ حوكشاًی ،اقذاهبت تقَیت کٌٌذُ پبػاخگاَیی دس
ػغَح هختلف ثب خق دس ػغ هحلی سا ٍاقؼی تش هی ًوبیذ .حوكشاًی ثب

2
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ثااشآٍسدُ ؿااذى ًیبصّاابی تواابهی عااشفّاابی ری ًفااغ ثااب ثجشًااذ [.]18
پبػخ گَیی ثِ هؼبیل ارتوبػی ثاِ هخبثاِ یاک ضاشٍست ٍ فـابس اص ػاَی
ربهؼِ هغشح ؿذُ اػت .دس هفَْم پبػاخگاَیی ارتوابػی ػابصهبى تٌْاب
هؼئلِ اخالقیابت تؼیایي کٌٌاذُ هؼائَلیتّابی ػابصهبًی ًیؼات ثلكاِ
ثشخَسدی ػولی ٍ کبسثشدی ثب هؼائلِ كاَست هایگیاشد ٍ ثاِ تَاًوٌاذی
ػاابصهبًی دس پبػااخ ثااِ ًیبصّاابی ارتواابػی تَرااِ ؿااذُ اػاات .قبثلیاات
پبػخگَیی ارتوبػی ػبصهبى ّب استجبعی تٌگبتٌو ثب پظٍّؾ داسد هاذیشاى
ثبیذ ثكَؿٌذ ثب کوک پظٍّ ؾ،الگَّبی رذیذی سا ثاشای پبػاخگاَیی ثاِ
هؼبیل هحیغی ثیبثٌذ [ .]10اهشٍصُ تبکیذ ٍیظُ ثش ًقاؾ اػتوابدآفشیٌی ٍ
خذهتگزاسی دس هَفقیت ثخؾ دٍلتی ػجت ؿذُ تب ارػابى گشدد،کؼابًی
کِ ثِ هغبلؼِ ػلن هذیشیت دٍلتی هی پشداصًذ ثبیذ تؼْذی قَی ثشای التضام
ثِ اكَل اخالقی خذهت ثِ ػبهِ ٍ تلفیق ًظشیاِ  -ػوال یؼٌای کـابًذى
هفبّین ثِ ػغَح ػولیبتی -هحلی ٍ تَػاؼِ هفْاَم ؿاْشًٍذی سا فاشاّن
آٍسًذ[ ]5کِ عشح الگَّبی رذیذ ًیبصهٌذ ًَآٍسی دس ثخؾ دٍلتی اػت ٍ
فشم هزکَس ثب پبساداین خذهبت ػوَهی کِ ثذًجبل پبػخگَیی چٌذربًجاِ
اػت ّوؼَیی صیبدی داسد ٍ دس ایي پظٍّؾ ایي خال هغبلؼابتی هاذ ًظاش
قشاس گشفتِ ؿذُ اػت.

تؼشیف ػبصٍکبسّبی پبػخگَیی پیًَذی تٌگبتٌو داسد صیشا ثاِ هخبثاِ یاک
ؿجكِ ساّجشدی ثشای ایزبد اػتوبد اػت [.]12
 -4پاسخگَیی اجتواعی ساسهاًی ٍ تبییي ساس ٍ کاری برزای ارسیرابی
آى در ساسهاىّای دٍلتی ایزاى

چٌیي تلَس هی ؿَد کِ ثخؾ دٍلتی آًچِ سا ثبیذ اسائِ دّذ اسائِ ًویدّذ.
پبػخ گَیی دس ثخؾ دٍلتی هجتٌی ثش ایي فاشم اػات کاِ تلاوینّاب ٍ
اقذامّبی کبسگضاساى ّوَاسُ ثش اهَسّابی اقتلابدی ،ػیبػای ،ارتوابػی ٍ
فشٌّگی ربهؼِ ثِ ؿذت احش هیگزاسًاذ[ .]15ػبصهاابى دٍلتای ًجبیاذ ثاِ
گًَِای سفتبس کٌذ کِ ػجت هَاسد ریل ؿًَذ:
 تخشیت هحیظ صیؼت خذؿِ ثِ اهٌیت ػوَهی افضایؾ فقش ػبهِ خذؿِ ثِ الضاهبت دهَکشاػی خذؿِ ثِ ػٌت ّبی حؼٌِ ارتوبػی خذؿِ ثِ ًْبدّبی فشٌّگی خذؿِ ثِ ٍرِْ ثیي الوللی کـَس[.]6اخیشا هفَْم هؼئَلیت پزیشی ارتوبػی ػبصهبًی ثِ پبػخ گَیی ارتوبػی
ػبصهبًی تغییش یبفتِ کِ اؿابسُ ثاِ قاذست پبػاخگاَیی ػابصهبى دس ثشاثاش
فـبسّبی ربهؼِ داسد [ٍ .]2ادٍب ،هؼوبی هؼٌبؿٌبختی ٍ تؼذد دسخلَف
هؼاابئل ارتواابػی ػاابصهبى سا ایااي گًَااِ ثااِ ًواابیؾ گزاؿااتِ اػاات:
هؼئَلیت پزیشی ارتوبػی ػبصهبًی،پبػخگَیی ارتوبػی ػبصهبًی ،كذاقت
ارتواابػی ػاابصهبًی ،1آیاایي ارتواابػی ػاابصهبى ،2سٍاثااظ ارتواابػی
ػبصهبًی،3ػولكشد ارتوبػی ػبصهبًی،پبیجٌذی ارتوبػی ػبصهبًی ، 4اػتجابس
ارتوبػی ػبصهبًی،5ؿْشًٍذی ػبصهبًی6گبّی دس هفبّیوی هـبثِ ثكبس هی
سًٍذ ٍ ػجت ػشدسگوی هی گشدد [ .]20دًٍبٍٍد ثب سػبیات ًواَدى هاذل
کَکشاى ٍ -استیک ٍ هذل کبسٍل اظْبس داؿت کاِ هفْاَم پبػاخ گاَیی
ارتوبػی ػبصهبًی های تَاًاذ هفاش ٍ ثاشٍى سفتای اص ثاي ثؼات تؼابسیف ٍ
ػشدسگویّبی هؼٌبؿٌبختی دسخلَف ػولكشد ارتوبػی ػابصهبًی تلقای
گشدد [ .]22فشدسیک کشاى اؿبسُ هی کٌاذ کاِ دس هیابى اكاغالح ّابی
رذیذ اكغالح پبػخ گَیی ارتوبػی ػبصهبًی اػت کِ صیابد سؿاذ ًكاشدُ
اػت ٍ هی تَاًذ ؿكل اػبػای ،ساّجاشدی ٍ ػابصهبًی هؼائَلیت پازیشی
ارتوبػی ػبصهبًی ثبؿذ کِ دس آى ػبصهبى ّب ٍاقؼب ثِ اًتظابسات ارتوابػی
پبػخ های دٌّاذ[ .]19پبػاخگاَیی ارتوابػی تاَاى ٍ ظشفیات ػابصهبى
دسرْت ثشآٍسدُ ػبصی ػولی ثِ تَقغ ّب ٍ اًتظبسّبی ارتوبػی اص ػبصهبى
اػت.
دس دیذگبُ پبػخ گَیی ارتوبػی ػبصهبًی  ،ػبصهبى ّب ثِ هخبثِ ؿاشکبیی دس
کٌبس ًْبدّبی ربهؼِ اًذ ٍ تالؽ داسًذ تب ثِ حل هـاكلّابی ربهؼاِ ثاِ
پشداصًذ ٍ دس ًْبیت ػغ سفبُ ٍ کیفیت صًذگی ارتوبػی هشدم سا ثب سػبیت

 -5رٍش پژٍّش

ایااي پااظٍّؾ ،هؼاائلِ خااَد سا ثااش هجٌاابی دسرْاات هبّیاات ؿااٌبختی،
ػبختبسؿٌبختی ٍ فشایٌذ ؿٌبػی پذیذُ ًظبم اسصیبثی هفْاَم پبػاخگاَیی
ارتوبػی ػبصهبًی دس ثخؾ دٍلتی ایشاى قشاس دادُ اػت ٍ ثِ دًجبل راَاة
دادى ثِ خال هغبلؼبتی دس خلَف ؿٌبػبیی هذلی رْت اسصیبثی ٍضاؼیت
پبػخ گَیی ارتوبػی ػبصهبًی دس ػبصهبى ّبی دٍلتی ایشاى اػت تب ثتاَاى
ثؼتشی ثشای قیبع ٍ دس ًْبیت ،استقابی ػاغ ٍ ٍضاؼیت پبػاخ گاَیی
ارتوبػی ػبصهبًی دس ثخؾ دٍلتی فشاّن آٍسد .هغبلؼاِ ادثیابت ،هتاَى ٍ
پیـیٌِ هَسد پظٍّؾ ،هٌزش ثِ ؿٌبػبیی ارضایی پیـٌْبدی ثاشای هاذل
اسصیبثی هفَْم پبػخ گَیی ؿذ کِ ایي اهش اص عشیاق پشػاؾ ًبهاِ ای ثاِ
ٍاػغِ في دلفی ثِ هؼشم اسائِ سای ٍ ًظش ً 88فش اص خجشگبى گزاؿتِ ؿذ
کِ دس ًْبیت ثؼذ اص عی کشدى فشایٌذ في دلفی ٍ روغ ًظش ًْبیی خجشگبى
ثِ کفبیت ًظشی سػیذ ػئَال اكلی پظٍّؾ هجتٌی ثش ؿاكبف هغبلؼابتی
هَرَد ػجبست ثَد اص :
هذلی رْت اسصیبثی ٍضؼیت پبػخ گَیی ارتوبػی دس ػبصهبى ّبی دٍلتای
ایشاى کذام اػت؟
ث ش ایي اػبع ّذف اكلی پظٍّؾ  ،عشاحی هذلی ثاشای اسصیابثی ٍضاؼیت
پبػخگَیی ارتوبػی ػبصهبى ّبی دٍلتی ایشاى اػت.
پظٍّؾ ثشحؼت ّذف ،تَػؼِای-کبسثشدی اػت ٍ ثشحؼت سٍؽ تَكیفی
کِ ثِ كَست اکتـبفیّ -وجؼتگی اػت ٍ اص عشیاق هؼابد ت ػابختبسی
اًزبم هی گیشد ّوچٌیي ثشحؼت روغ آٍسی دادُ ،ثشاػبع پشػؾ ًبهاِ
هحقق ػبختِ ای اػت کِ هجتٌی ثش ًظاش خجشگابى ٍ فاي دلفای كاَست
پزیشفتِ اػت.

)1- Corporate Social Rectitude (CSR
)2 - Corporate Social Religion (CSR
)3 - Corporate Social Relationship (CSR
)4 - Corporate Community Involvement (CCI
)5 - Corporate Social Reputation (CSR
)6 - Corporate Citizenship (CC
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کیَهشث احوذی ٍ ّوكبساى /هفَْم پبػخگَیی ارتوبػی ػبصهبًی ٍ ضشٍست عشاحی ػبص ٍکبسی رْت اسصیبثی آى دس ثخؾ دٍلتی ایشاى

ؿـن یؼٌی حشاػت صیؼت هحیغی ثب  0/944داسای ثیـتشیي ّوجؼاتگی
ٍ هَلفِ اخال ارتوابػی ثاب  0/716داسای کوتاشیي ّوجؼاتگی ثاب اثؼابد
پیـٌْبدی هشثَعِ ّؼتٌذ.پغ اص اًزبم تحلیل ػابهلی هشتجاِ اٍل ٍ دٍم ،
هیبًگیي ًوشات ّشکذام اص هؤلفِّب هـاخق ؿاذُ ٍ ٍاسد تحلیال ػابهلی
هشتجِ ػَم گشدیذًذ .تحلیل ػبهلی هشتجِ ػَم ثِ هٌظَس توبیض ٍ هـاخق
ػبختي هفْاَم ًظابم اسصیابثی پبػاخ گاَیی ارتوابػی ػابصهبًی كاَست
گشفت.ؿبخق اًذاصُ کفبیت ًوًَِ یؼٌی  ٍ KMOهؼٌبداسی آصهَى کشٍیت
ًوًَِ ثبستلت دس تحلیل ػبهلی اکتـابفی تَػاظ  SPSSثاِ تشتیات ثشاثاش
 0/000 ٍ 0/728اػتّ .وبًغَس کِ اص رذٍل ریل هـخق اػات  5ثؼاذ
دس  1عجقِ خالكِ ؿذًذّ .وچٌیي ایي  1ػبهل حذٍد  57دسكذ ٍاسیبًغ
ًوشات ػَاهل هفَْم ًظبم اسصیبثی پبػخ گَیی ارتوبػی ػبصهبًی سا تَضی
هی دٌّذ.

 -6تجشیِ ٍ تحلیل دادُّا ٍ ًتیجِگیزی

ثش اػبع ػئَال اكالی ٍ ؿابخقّابی هؼاتخشد دس ادثیابت پاظٍّؾ ٍ
ًظشخَاّی خجشگبى اص هؼبد ت ػبختبسی ثْشُ رؼتِ ؿذ ٍ ثب سػبیات ثاِ
اصای ّش گَیِ حذاقل ػِ خجشُ تحلیل ػابهلی اًزابم پازیشفت  .دس اًزابم
تحلیل ػبهلی ،اثتذا ثبیذ اص ایي هؼئلِ اعویٌبى حبكل ؿَد کِ های تاَاى
دادُ ّبی هَرَد سا ثشای تحلیال هاَسد اػاتفبدُ قاشاس داد .ثاب اػاتفبدُ اص
آصهَى ثبستلت هی تَاى اص کفبیات ًوًَاِ گیاشی اعویٌابى حبكال ًواَد.
ؿبخق  KMOثشای ػَاهل دس ًظش گشفتِ ؿذُ ثب ی  %7ثاَدُ ٍ آصهاَى
هؼٌبداسی کشٍیت ًوًَِ ثبستلت دس تحلیل ػبهلی اکتـبفی تَػاظ SPSS
ثِ تشتیت ثشاثش  0/000 ٍ 0/849اػتّ .وچٌیي ایي  11هؤلفاِ دس حاذٍد
 89دسكذ ٍاسیبًغ ًوشات هشثَط ثِ هفْاَم ًظابم اسصیابثی پبػاخگاَیی
ارتوبػی ػبصهبًی سا تجییي هی کٌٌذ لزا هی تَاى ًتیزِ گشفت کِ دادُّب
ثشای تحلیل ػبهلی هٌبػت هی ثبؿٌذ.
پغ اص اًزبم تحلیل ػبهلی اکتـبفی هشتجِ اٍل کِ ثِ ؿٌبػبیی ٍ پازیشؽ
 28ؿبخق ثشای هَلفِ ّبی هَسد ًظاش خاتن گشدیاذ  ،هیابًگیي ًواشات
ّشکااذام اص ػبهاال ّاابی هـااخق ؿااذُ ٍاسد تحلیاال ػاابهلی هشتجااِ دٍم
گشدیذًذ .تحلیل ػبهلی هشتجِ دٍم ثِ هٌظَس توبیض ٍ هـخق ػبختي اثؼبد
هفَْم ًظبم اسصیبثی پبػخ گَیی ارتوبػی ػبصهبًی كَست گشفت .ؿابخق
اًذاصُ کفبیت ًوًَِ یؼٌی ٍ KMOهؼٌبداسی آصهَى کشٍیت ًوًَاِ ثبستلات
دس تحلیل ػبهلی اکتـبفی تَػظ  SPSSثِ تشتیت ثشاثاش 0/000 ٍ 0/794
اػتّ .وبًغَس کِ اص راذٍل ریال هـاخق اػات  11هؤلفاِ دس  5ثؼاذ
خالكِ ؿذًذّ .وچٌیي ایي  5ػبهل حاذٍد  81دسكاذ ٍاسیابًغ ًواشات
ػَاهل هفَْم ًظبم اسصیبثی پبػخ گَیی ارتوبػی ػابصهبًی سا تَضای های
دٌّذ.

جذٍل ضوارُ ( :)2هاتریس ػاهلی (ّوثستگی) تحلیل ػاهلی اکتطافی هرتثِ سَم
هفَْم ًظام ارزیاتی پاسخ گَیی اجتواػی سازهاًی
ًسثت اضتراک ػاهل استخراج ضذُ (هفَْم)
اتؼاد

ًظام ارزیاتی
پاسخگَیی اجتواػی سازهاًی

سٌجص هجوَػِ توْیدذات سدازهاى در
جْت پاسخ تِ تثؼات اقتصادی سدازهاى
ٍ هسددا ل اقتصددادی جاهؼددِ تددا خ
جاهؼِ هحلی
سٌجص هجوَػِ توْیدذات سدازهاى در
جْت پاسخ تِ تثؼات اجتواػی سدازهاى
ٍ هسددا ل اجتودداػی جاهؼددِ تددا خ
جاهؼِ هحلی

جذٍل ضوارُ ( :)1هاتریس ّوثستگی دٍراى یافتِ تحلیل ػاهلی اکتطافی هرتثِ
دٍم هفَْم ًظام ارزیاتی پاسخ گَیی اجتواػی سازهاًی

سازهاى ٍ هسا ل زیست هحیطی جاهؼدِ
تا خ

ػَاهل استخراج ضذُ

جاهؼِ هحلی

تؼذ
پٌجن

0/871

0/117 0/105 0/093 0/072 0/913

هسا ل اخالقی جاهؼِ تدا خ

جاهؼدِ

هالحظات اقتصادی سازهاًی 0/885

0/044 0/035 0/050 -0/120 0/930

هحلی

فضاسازی فرٌّگی

0/874

-0/049 0/004 -0/042 0/932 0/036

ًتایج ٍ دستاٍردّا

حوایت اجتواػی

-0/100 -0/019 -0/033 0/927 -0/084 0/877

هؤلفِ ّا
تْثَد اقتصادی هحلی

حفاظت زیست هحیطی

0/897

0/021 0/153 0/929 -0/052 0/082

حراست زیست هحیطی

0/897

0/001 0/042 0/944 -0/027 0/060

اخالق حرفِ ای

-0/058 0/833 0/110 0/007 -0/023 0/711

اخالق سازهاًی

0/654

0/201 0/760 -0/078 0/164 0/060

اخالق اجتواػی

0/668

-/002 0/716 0/238 -0/267 0/163

ًتایج ادراکی

0/791

0/860 0/130 0/173 -0/073 0/008

ًتایج ػولکردی

0/769

0/848 -0/024 0/146 -0/075 0/148

0/661

0/813

سٌجص هجوَػِ توْیدذات سدازهاى در
جْت پاسخ تِ تثؼات اخالقی سازهاى ٍ

اضتراکات تؼذ اٍل تؼذ دٍم

تؼذ
سَم

تؼذ
چْارم

0/669

0/685

سٌجص هجوَػِ توْیدذات سدازهاى در
جْت پاسخ تِ تثؼدات زیسدت هحیطدی

ًسثت

0/585

0/765

0/734

0/857

0/711

0/641

دس تحلیل ػبهلی هشتجِ اٍل اص ؿبخق ّب ٍ ًـبًگشّب ثِ هَلفِ ّب سػایذین
ٍ دس تحلیل ػبهلی تبئیذی هشتجِ دٍم اص هؤلفِ ّب ثِ اثؼابد هفْاَم ًظابم
اسصیبثی پبػخ گَیی ارتوبػی ػبصهبًی سػیذین .دس اداهِ اص تحلیل ػابهلی
هشتجِ دٍم ثشای سػیذى اثؼبد ثِ هفَْم ًظبم اسصیبثی پبػخگَیی ارتوابػی
ػبصهبًی اػتفبدُ ؿذُ ٍ ثش ایي اػبع تحلیل ػبهلی هشتجِ ػَم اًزبم های
گ یشد ٍ ؿبخق ّبی ثشاصؽ هذل ًـبى دٌّذُ ایي اػت کاِ هاذل داسای
ثشاصؽ ًؼجتبً خَثی اػت صیشا کبی دٍ ثِ دسرِ آصادی آى کوتش اص  3ثَدُ ،
ّوچٌیي ً RMSEAیض کوتش اص  0/08اػت.

دس رذٍل ( )1هـبّذُ هی گشدد کِ هیضاى ّوجؼتگی ثبتَرِ ثِ ثبسػبهلی
ّبی ثِ دػت آهذُ ثیي هَلفِ ّب ٍ اثؼبد پیـاٌْبدی هؼٌابداس اػات.هَلفِ

4
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ضکل ضوارُ ( :) 1هذل اًذازُ گیری هفَْم ًظام ارزیاتی پاسخ گَیی اجتواػی سازهاًی در حالت تخویي استاًذارد هرتثِ سَم

اّتوبم دس پبػخ گَیی) ٍ ػبلی (یؼٌای کوابل ٍ تؼابلی دس پبػاخگاَیی) ٍ
هجتٌی ثش اهتیبصات کؼت ؿاذُ اص هقیبع ستجِای ؿبخقّب هاذل ًْابیی
پظٍّؾ اسایِ هیگشدد:

ثشاػبع ؿبخق ّب ،هَلفِ ّاب ٍ اثؼابد اسائاِ ؿاذُ هاذل اسصیابثی هفْاَم
پبػخ گَیی ارتوبػی دس ػبصهبى ّبی دٍلتی دس چْبس ػغ ضؼیف (یؼٌی
اّوبل دس پبػخگَیی) ،هتَػظ (یؼٌی اؿتْبس دس پبػخگَیی) ،خَة (یؼٌی

5

کیَهشث احوذی ٍ ّوكبساى /هفَْم پبػخگَیی ارتوبػی ػبصهبًی ٍ ضشٍست عشاحی ػبص ٍکبسی رْت اسصیبثی آى دس ثخؾ دٍلتی ایشاى

جذٍل ضوارُ ( :)3هذل اهتیازدّی ٍضؼیت اجسای ًظام ارزیاتی پاسخگَیی اجتواػی سازهاى ّای دٍلتی
اتؼاد ٍ هَلفِ ّای هذل
فرایٌذ پاسخ گَیی سازهاى در قثال تثؼات اقتصادی اش در جاهؼِ

اهتیاز هذل

اهتیاز کسة ضذُ

سطح کوال (ػالی) سطح اّتوام (خَب) سطح اضتْار (هتَسط) سطح اّوال (ضؼیف)

سازهاى

43 -54

31-42

19 -30

6 -18

 – 1-1تْثَد اقتصادی هحلی

22 - 27

16 -21

10 -15

3-9

 -1-2هالحظات اقتصادی سازهاًی

22 - 27

16 -21

10 -15

3-9

فرایٌذ پاسخ گَیی سازهاى در قثال تثؼات اجتواػی اش در جاهؼِ

43 -54

31-42

19 -30

6 -18

 -2-1فضاسازی فرٌّگی اجتواػی

22 - 27

16 -21

10 -15

3-9

 -2-2حوایت اجتواػی

22 - 27

16 -21

10 -15

3-9

فرایٌذ پاسخ گَیی سازهاى در قثال تثؼات زیست هحیطی اش درجاهؼِ

43 -54

31-42

19 -30

6 -18

 -3-1حفاظت زیست هحیطی

22 - 27

16 -21

10 -15

3-9

 -3-2حراست زیست هحیطی

22 - 27

16 -21

10 -15

3-9

فرایٌذ پاسخ گَیی سازهاى در قثال تثؼات اخالقی اش در جاهؼِ

43 -54

31-42

19 -30

6 -18

 -4-1اخالق حرفِ ای

15 - 18

11 -14

7 -10

2 -6

 -4-2اخالق سازهاًی

15 - 18

11 -14

7 -10

2 -6

 -4-3اخالق اجتواػی

15 - 18

11 -14

7 -10

2 -6

ًتایج ٍ دستاٍردّا

30 -36

22-28

14 -20

4 -12

ً -5-1تایج ادراکی

15 - 18

11 -14

7 -10

2 -6

ً -5-2تایج ػولکردی

15 - 18

11 -14

7 -10

2 -6

هجوَع اهتیازات:

225 -288

-141

85 -140

28-84

اؿتْبس ٍ یِ ػَم کِ داسای حذاکخش دسكذ ًوشُ  75ثَدُ ًوبیبًگش ػغ
اّتوبم ٍ یِ چْبسم کِ داسای حذاکخش دسكذ ًوشُ  100ثَدُ ًوبیبًگش
ػغ کوبل اػت.دسكذ ًوشُ ثشحؼت فشهَل ریل قبثل تؼییي اػت:

ثشاػبع رذٍل ثب ٍ ثب الْبم اص هذل اسصیبثی فشٌّو دًیؼَى هی تَاى
ًوَداس کلَچِ ای سا ثِ ؿكل ریل اسایِ کِ ثیبًگش ٍضؼیت ػبصهبى دس اثؼبد
ٍ هَلفِ ّبی پبػخ گَیی ارتوبػی ػبصهبًی اػت .هذل هزکَس داسای
چْبس یِ،کِ ّش یِ ثیبًگش یک ػغ اص پبػخ گَیی ارتوبػی ػبصهبًی
اػت  .یِ اٍل کِ داسای حذاکخش دسكذ ًوشُ  25ثَدُ ًوبیبًگش ػغ
اّوبل ٍ یِ دٍم کِ داسای حذاکخش دسكذ ًوشُ  50ثَدُ ًوبیبًگش ػغ




15
5

50

05


20




ضکل ضوارُ ( :)2هذل راداری اهتیازدّی 
پاسخگَیی اجتواػی سازهاىّای دٍلتی
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