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 چکیده
پاووه   هاف  الالی   اخالق حرفه ای، تاثیر چشم گیری بر روی فعالیت ها، عملکرد فردی و گروهی و نتایج سااماا  دارد   

 احیطای  عملکرد گری ایانجی نق  با ساماانی عملکرد و اجتماعی پذیری اسئولیت با ای حرفه اخالق بررسی ارتباط حاضر،
کارکناا  اداره کال ااوراقتصاادی و     پاووه   این آااری شرقی است  جااعه ی آذربایجا  راییدا و ااوراقتصادی کل اداره در

قرار گرفتناف    اطالعه اورد تصادفی طور نفر به عنوا  نمونه به 18 جااعه ی آااری، این ام و باشف ای دارایی آذربایجا  شرقی
سااختاری و   اعادالت افل یابی تکنیک ام پووه  هایاتغیر بین روابط بررسی برای گردآوری اطالعات ام پرسشنااه و برای

 عملکرد و اجتماعی پذیری ای با اسئولیت حرفه اخالق استفاده شف  یافته های پووه  نشا  ای دهف که بین PLSنرم افزار 
 ولیتباا اسائ   حرفاه ای  اخاالق  عملکرد احیطی، بین نق  ایانجی گری دارد ولی با وجود اثبتی و اعنادار رابطه ی ساماا 
  نگردیف اشاهفه اثبت و استقیم ساماانی رابطۀ عملکرد و اجتماعی پذیری

  احیطی عملکرد ساماانی و اجتماعی، عملکرد پذیری اسئولیت ای، حرفه اخالقکلید واژه ها: 

 
 مقدمه

اای کناف  در    اجموعه ای ام الول و استانفاردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گاروه هاا را تعیاین    8اخالق حرفه ای
(  8938حقیقت، اخالق حرفه ای، فراینف تفکر عقالنی است که هف  آ  تعیین ارمش های سااماا  اسات رآراساته و جاهاف،     

دارناف    اتفااوتی  اخالقای  اعیارهاای  دارنف جااعه به خفات در ای که وظیفه و حساسیت ایزا  حسب بر گوناگو  حرفه های
 آ  ارتقاا   تبا   به و نهاد یک در شاغل افراد حرفه ای و اخالقی تعالی در ها آ  به بنفیپای و اخالقی اعیارهای این با آشنایی
 ام اهام  شااخه ای  حرفاه ای،  اخالق  ای نمایف کمک افراد بر آ  و تأثیرگذاری جااعه در ساماا  یا نهاد آ  اجتماعی جایگاه
 الاول  و قواعف اساس اجموعه این بر است، فیفج جواا  در منفگی ضرورت های ام آ  به پرداختن که است کاربردی اخالق
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 با سازمانی عملکرد و اجتماعی پذیری مسئولیت با ای حرفه اخالق ارتباط

 دارایی و اموراقتصادی کل اداره در محیطی عملکرد گری میانجی نقش
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 با جااعه هر در که اخالقی الول و اخالق به توجه .گیرد قرار توجه اورد بیشتر اخالقیات و رعایت حرفه ای هر در بایف اخالق
 ئو شا  تماام  در اخاالق  رعایت نق  است جااعه اوفقیت عواال ام یکی گردیفه است، تفوین جااعه آ  فرهنگ نوع به توجه

 بر چشمگیری تأثیر اخالقی رفتار و است گرفته قرار پووهشگرها توافق اورد ساماا ، اثربخشی و کارایی بر آ  تأثیر و ساماا 
 کااه   را خطرپذیری ایزا  و بخشیفه بهبود را ارتباطات داده، افزای  را بهره وری میرا دارد، ساماا  نتایج و فعالیت ها روی

 و فاردی  ساطو   در اخالق تحقق و ای رود، شمار به اسائل اهمترین ام انسانی روابط بحث فیریتا علم در اارومه .ای دهف
 احایط،  با ساماا  روابط نگرشی چنین با .ای باشف راهبردی رویکرد نیامانف و جااعه آراا  های اللی ترین ام یکی ساماانی

 سااماا   برای رقابتی ازیت به تبفیل اخالقی، فراگیر الول براساس که بود خواهنف ساماا  برای حتمی و بالقوه فرلت هایی
اخاالق حرفاه ای، اسائولیت     رابطاه  در شافه  اطر  اباحث به توجه با (  حال8931رخیاط اقفم و طباطبایی نسب،  ای گردد

 ه ایرابطا  چه :که این ام است عبارت است آ  به پاسخ درلفد پووه  این که سوالی ،8و عملکرد ساماانی 8اجتماعی ساماا 
در اداره کال   9احیطای  عملکارد  گاری  ایانجی نق  بین اخالق حرفه ای با اسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد ساماانی با

 دارد؟ ااوراقتصادی و دارایی آذربایجا  شرقی وجود
 

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی
 توجاه  کااری  هاای  احایط  در غیرقاانونی  و قای غیراخال کارهای ایزا  افزای  و ها ساماا  افزو  روم شف  پیچیفه اارومه،
 است کرده ضروری ها ساماا  همه در اجتماعی پاسخگویی و اسئولیت ای، حرفه اخالق حفظ و ایجاد به را رهبرا  و افیرا 

 ام یکی کمال و تعالی به دستیابی .است تعالی و توسعه رشف، به دستیابی جااعه هر   هف (8938، فرخانی نیکخواه و نیا رحیمر
 ایاا   این در  شود ای دنبالو    (  الی ساماانی، خانوادگی، فردی،ر آ  اختلف سطو  در و بشری منفگی در که است اهفافی
 پاذیرد،  تحقاق  سااماانی  اگر تعالی که ای گونه به .باشف ای ساماانیتعالی  سطح جواا ، توسعه در اؤثر بسیار سطو  ام یکی
 تعالی اسیر ترسیم برای کشورهای اختلف، و جواا  در افیرا  و داشت  پووهشگرا  اهفپی خو در نیز را جااعه کال  توسعۀ

 طاول  در .هاسات  تالش گونه ام این ای نمونه ساماانی تعالی اختلف الگوهای ارائه که انف انجام داده را اختلفی تالش های
 و کیفیات  جاایزه  طر  ژاپن، در داینگ جایزه :جمله ام است شفه ارائه اختلفی تعالی اختلف افل های های برهه در و ماا 

 اروپاا  کیفیات  جایزه افل کیفیت استرالیا، جایزه آاریکا، در بالفریج االکوم کیفیت الی و کارجایزه کسب افل کانادا، سرآافی
 چشم به هاافل  بیشتر در که عواال اهمی ام یکی       و هنف گانفی راجیو کیفیت جایزه افیریت کیفیت، اروپایی بنیاد توسط
 نمایاف،  اای  تضمین را و ساماا  افیرا  اوفقیت که رویکردهایی ام یکی که پذیرفت توا  ای است و اخالق عاال خورد ای

 این نشانگر و است ساماا  یک اخالق ساماانی، اخالق(  8939راوسوی و عربشاهی کریزی،  است ساماا  در اخالقی رویکرد
 سااماانی  فرهنگ با ساماانی اخالق .دهف ای پاسخ یا خارجی داخلی احرک یک به اخالقی ساماا  یک چگونه که اار است

 ساماانی رفتار نه ساماانی اخالق .است کال  و خرد در سطو  کار و کسب اخالق و ساماانی رفتار شبیه چه، اگر وابسته است،
 ساماا  یک های ارمش بیانگر اانیسام اخالق است  اخالق شرکت و حاکمیت شاال بلکه کار، و کسب اخالق فقط نه است و
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 هار  ( 8888، 8رآرناادو  و کوسشاکا   باشاف  ای نظارتی دولتی و قوانین گرفتن نظر در بفو  دیگر اشخاص و خود به کارکنا 
 در ویاوه  باه  و اختلاف  هاای  پاووه   در که اؤثر عواال ام یکی و است ساماانی تعالی به دستیابی برای تالش در ساماانی
 حاضار  پاووه   هاف   رو، این ام .باشف ای 8ساماانی تعالی به دستیابی در اخالق نق  است، شفه تأکیف آ  بر دینی رویکرد

و همچنین بررسی ارتباط آنها باا   ساماانی ای، اسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد حرفه شناسایی بیشتر ادبیات نظری اخالق
جبات تسهیل در تصمیم گیری هاا و بهاره وری سااماانی و    ای باشف تا ام این طریق او نق  ایانجی گری عملکرد احیطی

 بهبود عملکرد را فراهم سامد 
 

 اخالق حرفه ای 
 اخاالق  علم آدای؛ رفتار و خوی ها بر گذاری ارمش و بررسی دان  و خوی هاست اعنی به و خلق واژة جم  لغت، در اخالق

 یاا  درساتی  سانج   اعیاار  و فلسافی  _ارمشای  نبایفهای و بایفها ام است عبارت اخالق الطالحی اعنی ر  دای شود ناایفه
 کااربردی  و نظاری  حومة دو به اخالق علم(  8931رسالجقه و لفری،  جااعه و دیگرا  خود، به نسبت شخص رفتار نادرستی
 احبا لا  .اای پاردامد   حرفه در اخالقی اباحث به که است کاربردی اخالق جز اهمترین حرفه ای اخالق که ای شود تقسیم
 اساائل  اثربخ  حل و دقیق تشخیص و حرفه در اخالقی اسئولیت های نظام انف بیا  :دارنف توق  دو اخالق دان  ام حرفه،
 باه  انسانی اناب  افیریت روی آورد سنتی، رهیافت دارد؛ وجود جفیف و سنتی رهیافت دو حرفه ای اخالق در  حرفه در اخالقی
 توجه اشاغل، لاحبا  اخالق فردگرایانه نحوه و حر  و اشاغل در افراد اخالقی های اسئولیت بر که است، حرفه ای اخالق
 ایان  در .است حرفه ای اخالق به استراتویک افیریت رویکرد یافته است، رواج اخیر دهه های در که جفیف رهیافت و ای کنف
اای   تاکیاف  سااماا   اخاالق  گرایاناه  کال  و سیستمی نگر نحوه به و سیستمی نگرش با ساماا  اسئولیت پذیری به رهیافت
 افیریت پی  شرط های ام ساماا  در را شایسته اخالقی الول استراتویک افیریت اتخصصا  ( 8888رفراارم قراالکی، شود

 پای  برنافه   ارمش هاای  و خفا به توکل الل به حرفه ای اخالق انشور در(  9،8888ردیویف فرد دانسته انف خوب استراتویک
 ، لافاقت ، اعتمااد  فروتنای،  :ااننف پایه ارمش های نیز و همت و اشورت ، همفلی، احساس اسئولیت شناسی، ، احترام :ااننف

توجاه اای    ااورد  اجزا ارتقای دوم و خود ارتقای و الال  اول که شفه بیا  و شفه است پرداخته ارمش ها، استقرار و اشارکت
 ( 8882رراضانی،  باشف
شافه   نهادینه ارور به افیریت امعلم بخشی عنوا  به گذشته قر  ونیم یک طی یافته توسعه اا جو در ساماانی اخالق اقوله
 شااال  فاردی  عوااال   هساتنف  دخیال  فراساماانی، و ساماانی فردی، عواال دستۀ؛ سه ساماانی اخالق شکل گیری در .است
ای  ساماا ( در اخالقی افیریت ل گیریشک ماینه های اللی اایه خمیر عنوا  ربه خودکنترلی و خودشناسی شخصی، اخالق
ای  نهادینه را اخالقی افیریت که ساماانی ساختار و ساماانی فرهنگ ساماانی، اقررات و ضوابط شاال ساماانی عواال .باشف
جهات   اوجاب  کاه  ای باشاف  المللی بین احیط های و کاری احیط اقتصادی، شرایط دولت، شاال فراساماانی عواال و کنف

 الاول  ام کلای  طاور،  باه  ای کناف   عملی و کاربردی ساماا  در را اخالقی افیریت نهایت، در و شفه اخالقی یتافیر گیری
 رعایات  و دادورمی بردبااری،  اهرورمی، کاری، انضباط اسئولیت پذیری، خفاتگزاری،، ااانتفاری به ای توا  ساماانی اخالق
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 اااور  اداره کاه  آ  جهات  ام انساا ،  نفسانی الکات ام است ارتعب افیریت اخالق(  8883رغالای،  کرد اشاره انصا  و عفل
 اخالقی و آسیب های نیامها تا است آ  بر افیریت اخالق  است عهفه دار هف  هایی اعین، به نیل برای را انسا  ها جمعی ام

 جملاه  ام ( 8881رواثقای،   بفیا دست را آسیب ها ام واصونیت نیامها تااین و راه های شناسف بام را مااافارا  و روسا اعنوی و
 رفتاری انشور و اخالقی انشور سامد احقق را خود اخالقی اهفا  و آراا  ها توانف، ای ها آ  طریق ام ساماا  که ابزارهایی

 در .هستنف نااوفق و شفه تنظیم نادرست شکلی به بعضاً انشورها این دالیلی به ااا .است یافته وسیعی کاربرد اارومه که است
 در است  نیام دولتی اقررات و عادی قوانین ام غیر عینی استانفاردهای به اخالقی، تصمیم گیری برای افیرا  به کمک جهت
 هرگوناه  ی مایناه  و هستنف ناپذیر بینی پی  اخالقی تصمیم های  شود، تکیه افیرا  ذهنی استانفاردهای بر لرفاً که جایی
 ام عینای  اساتانفاردهای  باه  نیام با النا  ام بسیاری ای شود  فراهم شخصی هاستفاد و توجیه گری ادراکی، و شناختی خطای
 ( 8912رحمتی، و الوانیر انف شفه اواجه ای رود، آ  ام تبعیت انتظار لنف آ  اعضای ام که اخالقی انشور ی ارائه طریق

 

 مسئولیت پذیری اجتماعی
 خصاوص  در دهای  و گازارش  امیزی حسابرسی، ( شاال8888ر پیترم و ریاجتماعی ام نظر مئی پذیری کلی اسئولیت طور به

 تولایف  اقفام های سااماا  هاا   و تصمیم ها نوع آ  را اجتماعی اسئولیت (،8328ر است  دیویس اجتماعی و اخالقی اسائل
 (8889ر فریفان تو ایل ااننف شونف  ام سوی دیگر افرادی اتخاذ ای فنی یا اقتصادی استقیم اناف  فراسوی دالیلی به که کرد

 اسائولیت  یاک  فقاط  و تنها یک" نماینف احفود سودآور فعالیت های به خود را فعالیت های بایف ساماا  ها که داشتنف اعتقاد

 ( 8938رللواتی و همکارا ،"سود  افزای  برای اقفاااتی و جااعه اناب  ام دارد: استفاده وجود برای ساماا  ها اجتماعی
 

 انیعملکرد سازم
عملکرد ساماانی، یک سامه است که بر چگونگی انجام عملیات ساماانی اشااره دارد و ترکیاب گساترده ای ام دریاافتی هاای      
غیرالموس همچو  افزای  دان  ساماانی و دریافتی های عینی و الموس ااننف نتایج اقتصادی و االی باه شامار اای رود     

لکرد را به عنوا  اقایسه نتایج اورد انتظار با نتایج واقعی، بررسی انحارا  سااماا  ام   ( نیز عم8888ر 8همچنین نگه و ابراهیم
چارچوب پی  بینی شفه، ارمیابی عملکرد کارکنا  و بررسی ایزا  پیشرفت ساماا  در دستیابی به اهفا  تعریاف کارده اناف     

افل های اختلفی ارائاه شافه اسات کاه یکای ام      لر  نظر ام چگونگی تعریف عملکرد ساماانی، در رابطه با ارمیابی آ  نیز 
( ارائه و باه شاکل گساترده ای ام ساوی     8318اهمترین و جاا  ترین آ  ها افل اچیو است که توسط هرسی و گلفاسمیت ر

پووهشگرا  بسیاری استفاده شفه است  براساس این افل برای سنج  عملکرد ساماانی بایاف هفات اولفاه شااال تواناایی،      
  (8931ررحمانی و رجب دری، شوق، ارمیابی، اعتبار و احیط را اورد توجه قرار دادوضو ، کمک، ا

 اتبحر و آگاه انسا  نق  کاربردی، امنظر چه و نظری ام لحاظ چه دان ، و علم عرلۀ در رومافزو  تغییرات ام املو دنیای در
 ام .اسات  سااماا   خارجی و داخلی احیط در اوجود وعاتن تغییرات با سامگاری و ساماا  عمر تفاوم برای حیاتی بسیار عاالی
 اناب ، این با ارتبط عواال شناسایی و بررسی ای رونف، شمار به ساماانی هر سراایه های اهمترین ام انسانی اناب  که آنجایی

جااعاه،   در ریبهاره و  افازای   دلیل به شغلی عملکرد ارتقای ( 8938 همکارا ، و رعلیرضایی باشف اؤثر عملکرد بر ای توانف
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 توجیاه  به قادر تنهایی به که است افهوای باشنف  عملکرد ای آ  پی در ساماا  ها افیرا  که است اهفافی اهمترین ام یکی
 و عنالار  هماه  چراکاه  اای باشاف؛   آنهاا  عملکارد  هما  ساماا  ها فلسفه الوالً و ساماا  هاست انحالل حتی و بقا  وجود

 را سااماا   کال  بقاای  منجیروار لورت به خود عملکرد با ای سامنف را سیستم یا نظام یک که ساماا  یک های میراجموعه
 اسات   کرده تعریف شفه، تعیین آنها کیفیت و کمیت که اهفافی به دستیابی را عملکرد (،8332ر آراسترانگ .ای کننف تضمین

 به آنچاه  عملکرد افیریت بنابراین ثرنف ساماا  اؤ کلی اهفا  تحقق در ای دهنف، انجام سطحی هر در کارکنا  که کاری هر
اای   ارباوط  آنا ( رنتایج ای آورنف به دست که آنچه و آنا ( ررفتار کار آ  انجام نحوة آنا (، رکار ای دهنف انجام کارکنا  که
 الزاااات  ام یکای  اخالقی ارمش های و اخالق به پرداختن ساماا  ها، رفتار تحلیل و تجزیه (  در8931رانفام و همکارا ، شود
 گونااگو   ارمش هاای  جما   حالل خود که ای دهف، تشکیل آنها اخالقی رفتار را ساماا  ها تصویر بیرونی و نماد میرا است،
 چاو   اختلفای  عنااوین  دربااره  سااماا ،  و افیریت دنیای در اخالق اطالعات .دارد وجود آ  ساماا  ها در که است اخالقی
 یاک  افراد رفتار میرا است؛ اهم ااروم وکار کسب در کار اخالق .است شفه انجام کار اخالق و اخالق ساماا  افیریت، اخالق
 باه  کاه  اسات  فرهنگای  هنجار یک و ای کنف کمک جهانی بامار در ساماا ، آ  اوقعیت حفظ و به اوفقیت شفت به ساماا 
 .است ذاتی ارمش نفسه دارای فی کار که است باور این بر و ای دهف اثبتی اعنوی ارمش جااعه در و اناسب درست کار انجام
 رفتارهاای  و اعتقادات ام اجموعه ای" توسط که است شفه تعریف فردی تفاوت یک عنوا  به لریح لورت کاری به اخالق
 اسات  گرفتاه  قرار االحظه اورد شخصی اتغیر یک عنوا  به اخصولاً و است شفه تولیف "کار اساسی کننفه ارمش بامتاب

 ( 8889 ،8همکارا  راریاک و
 

 عملکرد محیطی
 بایساتی  نتاایج  احیطای  میسات  اافیریت  در سیستم های است  آ  احیطی میست جنبه های ام ساماا  یک افیریت نتایج
رلالواتی و   باشانف  دارا را سااماا   یاک  احیطای  میسات  خرد اهفا  و کال  خط اشی، اهفا  ابنای بر انفامه گیری قابلیت

 ( 8938همکارا ،
 

 اخالق حرفه ای با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد سازمانی باطارت
 هاا  انسا  منفگی اختلف شئو  آنها بر تأثیر ی داانه که هستنف کنونی دورا  اجتماعی نهادهای اهمترین ام یکی ساماا  ها

 پیچیافه،  نظااای  عناوا   باه  یال، دل همین به و ای بالنف و ای روینف احیط اجتماعی اتن در نهادها این .است گسترده بسیار
 اوجاود  وض  ام و حرکت بقا اوفقیت، خواها  سو یک ام آنها .هستنف خود بیرونی و درونی احیط با تعاال استقیم در همواره

 اخالق اوضوع  است احیط با درست تعاال و ارتباط نحوه برقراری ارهو  اوفقیتشا  دیگر سوی ام و هستنف اطلوب وض  به
 عنوا  شخصایتی  به ساماا  ارتباطی رفتار دهی سااا  چگونگی به آ  ااهیت و ای گیرد تعاال سرچشمه مینه ام ای حرفه
به دلیل رشف و توسعه ساماا  ها و افزای  نق  آ  ها در اجتماع، پیااف های اجتماعی فعالیت   ای گردد بر احیط، با حقوقی

تی رومافزو  یافته است  به گونه ای که عملکرد اخالقی و اجتمااعی  های ساماا  ها و تاثیر آ  ها بر ذی نفعا  اختلف، اهمی
 ام یکای  اخاالق،  اثبات  آثاار  باه  توجاه  با(  8931ررحمانی و رجب دری،  انسا  ها بر عملکرد ساماا  تاثیر های بسزایی دارد

 و اافیرا   ساوی  ام ساماا  هاا  در حرفه ای اخالق هرچه  است حرفه ای اخالق ساماا  ها اوفقیت کلیفی عواال اهمترین
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ربیاک ماد و   داشات  خواهاف  بیشاتری  توفیاق  شافه  پی  بینی اهفا  به نیل در ساماا  گیرد، قرار توجه اورد بیشتر کارکنا 
 دچار را جااعه سو یک ام ساماا  تا است ضروری و المم ااری ساماا ، در حرفه ای اخالق رعایتام اینرو،  ( 8931همکارا ، 
 .کنف تضمین را خود بلنفافت اناف  خردانفانه، و تصمیم های انطقی اتخاذ با گر،دی سوی ام و نکنف تعارض

 رشاف  و ارتقاا  اوجاب  کاه  درآافه اجتماعی اسئولیت یک لورت به اخالق ساماا  ها، در حرفه ای اخالق اهمیت به توجه با
 اؤلفاه هاای   ای توا  که ای گردد؛ ساماا  و سیستم بالنفگی و رشف باعث و داده افزای  را وریبهره و گردیفه انسانی اناب 
 کااری  وجفا  و اادی ارمش های بر انسانی ارمش های اهمیت اجتماعی، اسئولیت احساس را سیاسی فعالیت های در اخالق

بی توجهی ساماا  ها به اخالق کار و ضعف در رعایت الاول اخالقای در برخاورد باا     (  8888دانست رجوانبخت و همکارا ، 
نسانی ساماا  و ذی نفعا  بیرونی، ای توانف اشکالتی را برای ساماا  ایجاد کنف و اشروعیت ساماا  و اقفااات آ  را نیروی ا

(  کارکنا  ساماا  ها ترجیح ای دهنف در ساماا  های حرفه ای فعالیت کننف میرا یاک  8938رآراسته و جاهف،  میر سوال ببرد
کاه  عواال ناخوشاینف در کارگروهی و افزای  رضایت شغلی و روابط اناسب احیط اخالقی، ناشی امحرفه ای بود ، باعث 

 ای کننف را رعایت درستی که همچنین نتایج پووه  ها نشا  ای دهف شرکت هایی(  8888، 8بین همکارا  ای شود روالنتینه
تعهاف   بارعکس عافم   درست و است داشته بیشتری سوددهی برایشا  این تعهف اتعهفنف، اجتماعی اسئولیت های به نسبت و

 ساماا  تعالی و اخالق  (8889، 8استرااکسول شف  برنفه برابر با شایستگی و بعبارتی، اخالق  ای باشف کمتر سود با اساوی
 و وری بهره های برنااه با ها ساماا  در اخالقی رفتار ارتباط ماینۀ در نظرا ، لاحب ام یکی نظر اطابق  هستنف ارتبط هم به

 وری، بهاره  بین که باشنف داشته توجه بایف کننف ای گیری تصمیم افیرا  که ماانی  دارنف وجود استفلی بسیار احثاب کیفیت
 باه  دستیابی باعث داده، بهبود را عملکرد که طوری به است، افزاینفه هم اعادله این  دارد وجود نزدیکی رابطه اخالق و کیفیت
 جهانی، رقابت و انسانی ،سراایه کمبود ااننف اسائلی کنار در اارومه .گردد ای یکاستراتو و عملیاتی سطح در ساماانی اهفا 
 رفتاار  کاه  مااانی  اسات،  برشامرده شافه   ساماا  ها برتری برای آتی چال  های ام یکی به عنوا  نیز حرفه ای اخالق بحث

 ای توا  را هزینه ها این .ای یابف  افزای پنها  و آشکار عملکرد به لورت هزینه های باشف، ضعیف اخالقی امنظر ساماانی
 ارتباطاات  ریختگای  هام  و به شفافیت عفم ساماا ، کنفی پویایی بهره وری، بود  پایین ااننف ساماا  اختلف حومه های در

 ( 8938رلالح نیا، کرد شناسایی ساماانی
 

 پیشینه پژوهش
اتغیرها لورت گرفته ولی در رابطه با ارتباط اولفه های اخاالق   میادی در حومه ارتباط اخالق حرفه ای و دیگر پووه  های

 پاووه   حرفه ای با اولفه های اسئولیت های اجتماعی و عملکرد ساماانی پووه  های کمتری لورت گرفتاه کاه برخای   
  :شود ای ارائه ادااه در ارتبط های

انگیازه شاغلی در    اانی و اخالق حرفه ای برعملکرد ونق  یادگیری سام ،(، پووهشی را تحت عنوا 8882فری رقاجاری و حی
انجام دادنف و نتایج اطالعه آنها نشا  ای دهف که عملکرد شغلی کارکنا  با اولفه های یاادگیری سااماانی    ،کارکنا  بانک ها

ساعه  ردیف اشترک، فرهنگ ساماانی، کار تیمی و یادگیری، اشتراک دانا ، تفکار سیساتمی و همکاار رهباری عااطفی و تو      
راخالق، تعهف، عفالت ساماانی و وجفا  کاری( رابطه اعناداری دارد  امکیال   لالحیت کارکنا ( و اولفه های اخالق حرفه ای
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انجام دادنف و نتایج آنهاا نشاا     ،خفااتیتجاری و عملکرد شرکت های  اخالق ،(، پووهشی را تحت عنوا 8881ر 8تام و سانی
ساماانی به الول اخالقی وابسته اسات و همچناین براسااس یافتاه هاای پاووه         ای دهف که اثربخشی و کارایی عملکرد

پیشنهاد کردنف که بایف همیشه روش های خالی برای شناسایی و اقابله با اسائل اربوط به سو  رفتار اخالقی وجاود داشاته   
 اخالقای افازای  دهناف  اریااک     باشف؛ و همچنین برای ساماا  ها اهم است که اقفااات تنبیهی را به نقض کننفگا  قوانین

 و کاری اخالق بین داد، نشا  انجام و نتایج ،عملکرد و شغلی تعهف کاری، اخالق بین ارتباط، (، پووهشی را تحت عنوا 8881ر
تأثیر رفتار اخالقی بر عملکارد  ، (، پووهشی را تحت عنوا 8888ر 8جوم دارد   وجود اعناداری و اثبت رابطۀ کارکنا  عملکرد

انجام داد و نتایج وی نشا  ای دهف که رفتار اخالقی بر عملکرد  ،ماانی: شواهفی ام سه ساماا  خفااتی در الگوس نیجریهسا
(، پووهشی 8931ر ساماا  اثر ای گذارد و رفتار اخالقی خوب، همبستگی اثبتی با عملکرد ساماانی دارد  رحمانی و رجب دری

انجام دادنف  نتایج پاووه    ،اانی در افیرا  لنعتی استا  فارسای بر عملکرد سامبررسی تاثیر اخالق حرفه  ،وا را تحت عن
آنها نشا  ای دهف که اخالق حرفه ای بر عملکرد ساماانی اثرگذار است  همچنین عواال توانایی، وضاو ، اشاوق، ارمیاابی ،    

م اخالق حرفه ای تاییف نشاف  اولویات بنافی    ا "کمک"اعتبار و احیط ام اخالق حرفه ای تاثیر ای گیرد ااا تاثیرپذیری اولفه 
ابعاد عملکرد ساماانی در جااعه اورد بررسی توسط آماو  فریفان نیز نشا  دهنفه آ  است که در ابتفا اولفه ارمیابی و سپس 

 (،8931 ر قاسامی شامس  و  پوراحمفعلی چایجاانی اولفه های اشوق، وضو ، توانایی، اعتبار، احیط کار و کمک قرار دارنف  
اای   انجام دادنف و نتایج اطالعه آنهاا نشاا    ،بررسی تاثیر اخالق حرفه ای بر بهبود عملکرد کارکنا  ،پووهشی را تحت عنوا 

، (، پووهشی را تحت عنوا 8931ر حسنی دارد  شاهین اهر و وجود اثبتی رابطه عملکرد بهبود و ای حرفه اخالق بین دهف که
 باین  کاه؛  داد نشاا   انجام دادناف و نتاایج   ،ساماانی پاسخگویی اجتماعی با اسئولیت حرفه ای و اخالق بین روابط افل یابی
  دارد وجاود  و اعنی داری اثبت رابطۀ پاسخگویی و اجتماعی اسئولیت بین همچنین، و اجتماعی اسئولیت و حرفه ای اخالق

 دارد، پاسخگویی کارکنا  با اثبت و راستقیمغی رابطۀ اسئولیت، اخالق ایانجی گری با که؛ بود آ  ام حاکی یافته ها ادااه، در
(، پووهشای را تحات   8931 ر حسانی  و نجااری   نگردیف پاسخگویی اشاهفه و حرفه ای اخالق بین اثبت و استقیم رابطۀ ااا

 نتایجرا انجام دادنف و ، ای بر عملکرد کارکنا  اطالعه اوردی: شرکت پست تهرا  های اخالق حرفه ررسی تاثیر اولفهب، عنوا 
باا عملکارد    پاذیری  نشا  داد که بین سه عاال وجفا  کاری و اعتماد و اسئولیت پووه  آنهاهای  حالل ام بررسی فرضیه

رابطه همبستگی اثبت وجود دارد ولی بین اولفه ااانتفاری و عملکرد کارکنا  رابطه اعنیفاری وجاود نافارد  همچناین نتاایج     
لالواتی و   ی نشا  داد که بعف وجفا  کاری بیشترین تاثیر را بار عملکارد دارد   ا های اخالق حرفه بنفی اولفه حالل ام رتبه

انجام دادناف و   ،داری هتل لنعت در اجتماعی اسئولیت پذیری و حرفه ای اخالق ،پووهشی را تحت عنوا  (،8938همکارا ر
 رابطاه ی  عملکرد احیطی و جتماعیا اشارکت انسانی، اناب  افیریت با حرفه ای اخالق بین که است آ  ام نتایج آنها حاکی

(، در 8938اخوا  و یزدی اقافم ر اشاهفه شف   نیز ساماا  اجتماعی اسئولیت پذیری با ارتباط این .دارد وجود اثبتی و اعنادار
دریافتنف که باین الاول اخالقای و     ،بررسی توام نق  الول اخالقی و افیریت دان  بر عملکرد ساماانی، پووهشی با عنوا 

( پووهشی را تحت 8938همکارا  ر و ماده د ساماانی و فراینف افیریت دان  رابطه اثبت و اعناداری برقرار است  قاسمعملکر
انجام دادناف و   ،خفاتگزاری فرهنگ ایانجی گر فردی: نق  پاسخگویی و اجتماعی اسئولیت با حرفه ای اخالق رابطۀ، عنوا 
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پاساخگویی   و اجتمااعی  اسائولیت  سطح افزای  باعث استقیم طور به ای حرفه اخالق که؛ است آ  ام حاکی پووه  نتایج
 خفاتگزاری فرهنگ سپس و شود ای خفاتگزاری فرهنگ تقویت باعث ای حرفه اخالق همچنین، .شود ای اعلما  در فردی
یلی پووه  حاضار  کنف  نهایتاً افل نهایی تحل ای فراهم آاومشی احیط در را اعلما  فردی بهبود پاسخگویی و تقویت ماینۀ

 ( تفوین شفه است  8به شر  میر در شکل ر
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (: مدل تحلیلی پژوهش8شکل )

 

 پژوهش ه هایفرضی
 :شفه است تفوین( 8در جفول ر میربه لورت  های اللی فرضیه پووه  افهوای افل به توجه با

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایبندی به اصول اخالقی خود مدارانه، خیر اندیشی،: 1390کرم دخت  -مولفه های اخالق حرفه ای

 محیط و اعتبار ارزیابی، مشوق، کمک، وضوح، توانایی، اچیو : -مولفه های عملکرد سازمانی

 قیاقتصادی، قانونی و اخال :1991کارول  –مولفه های مسئولیت های اجتماعی 

رفاه مردم، ارجحیت منافع جامعه و اهمیت بیشتر  :2011گیوهیمن و رایان -مولفه های عملکرد محیطی

 راندمان نسبت به اخالق

 

عملکرد  اخالق حرفه ای

 احیطی

پذیری اسئولیت 

 اجتماعی

 عملکرد ساماانی
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 فرضیه های پژوهش (:8) جدول

 عنوا  فرضیه ها فرضیه

 اخالق حرفه ای و اسئولیت پذیری اجتماعی ارتباط اعناداری وجود دارد بین  اول

 بین اخالق حرفه ای و عملکرد ساماانی ارتباط اعناداری وجود دارد  دوم

 بین اسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد ساماانی ارتباط اعناداری وجود دارد  سوم

 عناداری وجود دارد بین اخالق حرفه ای و عملکرد احیطی ارتباط ا چهارم

 بین اخالق حرفه ای و اسئولیت پذیری اجتماعی ام طریق عملکرد احیطی ارتباط اعناداری وجود دارد  پنجم

 بین اخالق حرفه ای و عملکرد ساماانی ام طریق عملکرد احیطی ارتباط اعناداری وجود دارد  ششم

 اعناداری وجود دارد  بین عملکرد احیطی و اسئولیت پذیری اجتماعی ارتباط هفتم

 بین عملکرد احیطی و عملکرد ساماانی ارتباط اعناداری وجود دارد  هشتم

 

 پژوهش  روش
 ام اخاص  طور و به همبستگی نوع پیمایشی و ام-پووه  حاضر ام لحاظ هف  کاربردی و ام حیث گردآوری داده ها تولیفی 

همچنین روش های گردآوری اطالعات اولیه در این پووه  ترکیبای ام روش هاای    .است ساختاری التیابی اعاد افل نوع
پووه  کتابخانه ای و ایفانی است  در روش کتابخانه ای امطریق اطالعه ادبیات اوضوع و پیشینه پووه ، چارچوبی اناسب 

اطالعات اورد نیام برای بررسای اوضاوع گاردآوری    برای اوضوع پووه  فراهم و در روش ایفانی، ام طریق ابزار پرسشنااه 
 شف  

 

 ها نمونه انتخاب نحوه و پژوهش قلمرو
 تشکیل ای دهف که با پووه  را کارکنا  اداره کل ومارت ااور اقتصادی و دارایی استا  آذربایجا  شرقی این آااری یجااعه
 و بنافی  طبقه گیرینهنمو روش طریق ام انتخابی نمونه شف  گیری ونهنم به اقفام ماا  و هزینه کننفه احفود عواال به توجه
  پذیرفت انجام/  31 اطمینا  سطح در اورگا  و ،کرجسی اعین آااری جمعیت تصادفی نمونه حجم تعیین جفول ام استفاده با

 باشف جااعه اعر  نمونه که فگردی انتخاب اینهگو به ؛8932 ماانی دوره طی کارکنا  آ  اداره ام نفر 18 ام اتشکل ای نمونه
  گردیف آوری جم  اورد 98 تعفاد شفه تومی  پرسشنااه 18ام شف که تومی  پرسشنااه انتخابی نمونه بین سپس
 

 روش جمع آوری اطالعات 
ااه (، برای سنج  عملکرد ساماانی ام پرسشن8938ر پووه  حاضر برای سنج  اخالق حرفه ای ام پرسشنااه کرم دخت در

( هم استفاده شفه بود، و برای سنج  اسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد 8931ر که توسط رحمانی و رجب دری 8افل اچیو
 استفاده ( هم استفاده شفه بود،8938( که توسط للواتی و همکارا  ر8888ر 8ریا  کریس و هیواین گیو احیطی ام پرسشنااه

 ردااناۀ  درجاه ای  پنج لیکرت طیف ام ها پاسخ تفوین پرسشنااه طر  و برای سوال در 18به همین انظور کال  .است گردیفه
 اای  شامار  به بسته های پاسخ گیری های انفامه اقیاس ترین رایج ام یکی که خیلی میاد( برای 1 خیلی کم و برای 8اقیاس 

                                                           
1
 A.C.H.I.E.V.E (Ability, Clarity, Help, Incentive, Evaluation, Validity, Environment) 

2
 Huimin and Ryan  
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 روی بار  آ  احتاوای  باا  را خود تاوافق ایزا  سپس و بخوانف را گویه هر پاسخگو بایف شیوه این در .است شفه استفاده رود،
 برای همچنین، .ای شود استفاده استنباطی و تولیفی اختلف ام روش های داده ها تجزیه وتحلیل برای .کنف طیف اشخص

اتغیره استفاده شف   چنف تحلیل و و ام روش تجزیه PLSافزار  نرم ام وابسته اتغیرهای با استقل اتغیرهای روابط علّی سنج 
 .است شفه ( ارائه8نیز در جفول ر پووه  اتغیرهای عریف کننفه یت شاخص های

 کدگذاری ینحوه و پرسشنامه های گویه (:2) جدول
 اخالق حرفه ای

 تعریف ابعاد کف بنفی
PR1 حفاکثر نمود  اناف  شخصی و اتخاذ تصمیم های شخصی خود افارانه 

PR2 حفاکثر نمود  اناف  جمعی و اتخاذ تصمیم های گروهی خیر انفیشی 

PR3  پایبنفی به الول
 خالقیا

 رعایت و تبعیت ام قوانین ساماانی به نحو احسن

 عملکرد ساماانی
CP1 داشتن دان  و اهارت المم در انجام وظایف توانایی 

CP2 تمایل کارکنا  برای انجام وظایفشا  بفو  اکراه اشوق 
CP3 حمایت ساماانی در اثربخشی کار کمک 

CP4 ردآاومش و بامخورد عملک ارمیابی 
CP5  درک المم ام نق  خود در ساماا  و نگرش آ  ها نسبت به وظایف وضو 

CP6 تصمیم گیری های اعتبر توسط افیریت در خصوص اسائل اختلف اعتبار 

CP7 تناسب احیطی و وجود عواال احیطی اثر گذار بر عملکرد احیط 

 اسئولیت پذیری اجتماعی

CSR1 ویه های اقتصادی و کارایی عملیاتیرعایت ایزا  ر اقتصادی  اسئولیت 
CSR2 ایزا  تبعیت و سامگاری با قوانین و انتظارات دولتی قانونی  اسئولیت 

CSR3 رعایت ایزا  انتظارات و هنجارهای اخالقی اسئولیت اخالقی 

 عملکرد احیطی

EP1 اهمترین اردم رفاه 
 ساماا  هر نگرانی

 ساماا  هر نگرانی اهمترین اردم، ضرورت وجود افهوم رفاه

EP2 جااعه اناف  ارجحیت 
 ساماا  اناف  بر

 ارجحیت اناف  جااعه بر اناف  ساماا 

EP3  اهمیت دارای رانفاا 
 اخالق ام بیشتر

 اهمیت بیشتر رانفاا  نسبت به اخالق در ساماا 

 )رپووهشگ اطالعات ؛8318؛ اچیو، 8938کرم دخت،؛ 8888 ریا ، کریس و هیواین گیو( اأخذ

 

  یافته های پژوهش

، اجموع اجذورات اشاهفات برای هر بلوک اتغیر  SSO( ارائه شفه است 9نتایج کلی بررسی اعتبار اشتراک افل در جفول ر
اخص وارسی اعتبار اشتراک ، شSSO ، اجموع اجذور خطای پی  بینی برای هر بلوک اتغیر اکنو  ای باشف SSEاکنو  و 
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ای باشف  با توجه به اینکه شاخص وارسی اعتبار اشتراک اتغیرهای اکنو  درو  مای، اثبت ای باشف بناابراین؛ اافل انافامه    
 گیری ام کیفیت اناسب برخوردار ای باشف 

 (: کیفیت ابزارهای اندازه گیری3جدول)
 C Alpha SSO SSE 1-SSE/SSO اتغیر

 888/8 813 888 989/8 اخالق حرفه ای

 888/8 891 988 132/8 عملکرد احیطی

 839/8 928 188 189/8 اسئولیت پذیری اجتماعی

 818/8 19 988 189/8 عملکرد ساماانی

 انب  : یافته های پووه 

 
ای باشنف در ( دو شاخص برامنفگی افل انفامه گیری را نشا  ای دهف که اقفار این شاخص ها در سطح قابل پذیرش 1جفولر

ارحله ارمیابی الگوی ساختاری و هنگام بررسی روابط بین اتغیرهای پنها ، بارکن  های الگوی انفامه گیری دوبااره بارآورد   
ای شود  چنانچه اقادیر بارکن  ها در دو الگو تفاوت آشکاری داشته باشنف، اویف وضعیت دراانفگی در تفسیر بوده اسات  در  

 ی پووه  آماو  ای شونف  الگوی ساختاری فرضیه ها
 وئی برازش مدل اندازه گیری همراه با سطح قابل پذیرش شاخص ها(: شاخص های نیک4جدول)

RMR Chi_Square 

 خی دو ریشه ایانگین اربعات باقیمانفه

 %(1 سطح قابل پذیرشربزرگتر ام %(88سطح قابل پذیرشرکوچکتر ام 

 افل ساختاری افل برآوردی افل ساختاری افل برآوردی

831/8 831/8 189/8 198/8 

 انب  : یافته های پووه 

 
 به همراه سطح معناداری ضرایب مسیر مدل ساختاری PLS(: الگوی اجرای الگوریتم 8مدل)
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( ارائه شفه است  با توجه باه نتاایج   1برای هر اتغیر اکنو  وابسته در افل ساختاری در جفول ر PLSضریب تعیین الگوریتم 
ای باشف  بفین  119/8و اتغیر اکنو  عملکرد ساماانی  188/8( واریانس تبیین شفه اتغیر اکنو  اسئولیت اجتماعی 9ولرجف

درلف ام تغییرات اتغیر اکنو  عملکرد  9/11درلف ام تغییرات اتغیر اکنو  اسئولیت اجتماعی و  PLS 88/18اعنی الگوریتم 
اافل سااختاری در ساطح     PLS( نشا  ای دهف که باا اجارای الگاوریتم    2فولرساماانی را تبیین ای کنف  همچنین نتایج ج

 % اعنی دار ای باشف 31اطمینا  

 (: ضرایب تعیین مدل ساختاری5جدول)
 R2  R2Adj اتغیر اکنو 

 119/8 188/8 اسئولیت پذیری اجتماعی

 191/8 119/8 عملکرد ساماانی

 انب  : یافته های پووه 

 
 (: سطح معنی داری مدل های ساختاری6جدول)

 P-Value آااره نوع الگوریتم

 882/8 182/8 افل ساختاری اسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد ساماانی

 انب  : یافته های پووه 

 

 نتایج آزمون فرضیه ها
لیفی و اساتنباطی  به انظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آافه ام پرسشنااه های جم  آوری شفه ام روش های آاار تو

 ( نتایج فرضیه های پووه  ارائه شفه است  9ر استفاده شفه است  در جفول
 ای آزمون بوت استراباجر نتایج فرضیه های پژوهش با (:7جدول)

 اسیر فرضیه ها
 به      –ام      

سطح  T آااره
 اعناداری

 نتیجه

 پذیرش فرضیه 83888 23899 اسئولیت پذیری اجتماعی   _اخالق حرفه ای   

 پذیرش فرضیه 83899 83818 عملکرد ساماانی    _اخالق حرفه ای   

 پذیرش فرضیه 83888 23889 عملکرد ساماانی   _اسئولیت پذیری اجتماعی  

 پذیرش فرضیه 83888 23919 عملکرد احیطی  _اخالق حرفه ای   

 اسئولیت پذیری اجتماعی    _اخالق حرفه ای  
 ام طریق عملکرد احیطی

 رد فرضیه 83118 83923

 عملکرد ساماانی   _اخالق حرفه ای  
 ام طریق عملکرد احیطی

 رد فرضیه 83812 83981

 رد فرضیه 83898 83921 اسئولیت پذیری اجتماعی  _عملکرد احیطی   

 پذیرش فرضیه 83881 83818 عملکرد ساماانی  _عملکرد احیطی   

 انب  : یافته های پووه 

(، سطح اعنای  9ر فرضیه اول: بین اخالق حرفه ای و اسئولیت پذیری اجتماعی ارتباط اعناداری وجود دارد  طبق نتایج جفول
% ای باشف  ام آنجا که ضریب اسیر طبق اافل  1( کوچکتر ام 888/8داری بین اخالق حرفه ای و اسئولیت پذیری اجتماعی ر
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باشف، ای توا  ادعا نمود که بین اخالق حرفه ای و اسئولیت پذیری اجتماعی رابطه اثبت و اعنای داری  ساختاری اثبت ای 
  وجود دارد؛ ام این رو دلیلی بر رد این فرضیه وجود نفارد 

ری باین  (، سطح اعنی دا9فرضیه دوم: بین اخالق حرفه ای و عملکرد ساماانی ارتباط اعناداری وجود دارد  طبق نتایج جفولر
% ای باشف  ام آنجا که ضریب اسیر طبق افل ساختاری اثبت ای 1( کوچکتر ام 899/8اخالق حرفه ای و عملکرد ساماانی ر

باشف، ای توا  ادعا نمود که بین اخالق حرفه ای و عملکرد ساماانی رابطه اثبت و اعنی داری وجود دارد؛ ام این رو دلیلی بار  
 رد این فرضیه وجود نفارد 

(، سطح اعنی 9ر فرضیه سوم: بین اسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد ساماانی ارتباط اعناداری وجود دارد  طبق نتایج جفول
% ای باشف  ام آنجا که ضریب اسیر طبق افل 1( کوچکتر ام 888/8داری بین اسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد ساماانی ر

ود که بین اسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد ساماانی رابطه اثبت و اعنای داری  ساختاری اثبت ای باشف، ای توا  ادعا نم
 وجود دارد؛ ام این رو دلیلی بر رد این فرضیه وجود نفارد 

(، ساطح اعنای داری   9ر فرضیه چهارم: بین اخالق حرفه ای و عملکرد احیطی ارتباط اعناداری وجود دارد  طبق نتایج جفول
% ای باشف  ام آنجا که ضریب اسیر طبق افل ساختاری اثبت اای  1( کوچکتر ام 888/8ملکرد احیطی راخالق حرفه ای و ع

بین اخالق حرفه ای و عملکرد احیطی رابطه اثبت و اعنی داری وجود دارد؛ ام این رو دلیلی بر رد باشف، ای توا  ادعا نمود که
 این فرضیه وجود نفارد 

ه ای و اسئولیت پذیری اجتماعی ام طریق عملکرد احیطی ارتباط اعنااداری وجاود دارد  طباق    فرضیه پنجم: بین اخالق حرف
( 118/8(، سطح اعنی داری بین اخالق حرفه ای و اسئولیت پاذیری اجتمااعی ام طریاق عملکارد احیطای ر     9ر نتایج جفول
پذیری اجتماعی ام طریق عملکرد احیطی  % ای باشف  لذا، ای توا  ادعا نمود که بین اخالق حرفه ای و اسئولیت1بزرگتر ام 

 رابطه اعنی داری وجود نفارد؛ ام این رو این فرضیه رد ای شود 
 فرضیه ششم: بین اخالق حرفه ای و عملکرد ساماانی ام طریق عملکرد احیطی ارتباط اعناداری وجود دارد  طبق نتایج جفول

% ای باشف  لذا، 1( بزرگتر ام 812/8اماانی ام طریق عملکرد احیطی ر(، سطح اعنی داری بین اخالق حرفه ای و عملکرد س9ر
ای توا  ادعا نمود که بین اخالق حرفه ای و عملکرد ساماانی ام طریق عملکرد احیطی رابطه اعنی داری وجود نفارد؛ ام این 

 رو این فرضیه رد ای شود 
(، سطح اعنی 9ر عی ارتباط اعناداری وجود دارد  طبق نتایج جفولفرضیه هفتم: بین عملکرد احیطی و اسئولیت پذیری اجتما
% ای باشف  لذا، اای تاوا  ادعاا نماود کاه باین       1( بزرگتر ام 898/8داری بین عملکرد احیطی و اسئولیت پذیری اجتماعی ر

 ود عملکرد احیطی و اسئولیت پذیری اجتماعی رابطه اعنی داری وجود نفارد؛ ام این رو این فرضیه رد ای ش
(، ساطح اعنای داری   9ر فرضیه هشتم: بین عملکرد احیطی و عملکرد ساماانی ارتباط اعناداری وجود دارد  طبق نتایج جفول

% ای باشف  ام آنجا که ضریب اسیر طبق افل ساختاری اثبت 1( کوچکتر ام 881/8بین عملکرد احیطی و عملکرد ساماانی ر
عملکرد احیطی و عملکرد ساماانی رابطه اعنی داری وجود دارد؛ ام این رو دلیلی بار رد   ای باشف، ای توا  ادعا نمود که بین

 این فرضیه وجود نفارد 
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 نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها 
بساتگی   هماا  هاا   به نیز ساماا  اوفقیت ای کننف و کار آ  در که ای دهنف تشکیل کارکنانی را ساماانی هر انسانی سراایۀ
در  درسات  شیوه به چنانچه و دارنف را خالقیت و نوآوری تغییر، یادگیری، توا  که هستنف عواالی ساماا ، انسانی الردارد  عن

 باشنف  ساماا  بلنفافت بقای اتضمن ای تواننف گردد، ایجاد انگیزه و شوق آنا 
 اخاالق پذیری اجتماعی است  باراین اسااس،   نتایج فرضیه اول حاکی ام ارتباط اعنادار و استقیم اخالق حرفه ای و اسئولیت 

 که است خارجی و داخلی ام اعم احیطی عنالر ی همه حقوق قبال در ساماا  پذیری اسئولیت راهبردی، نگرش در ای حرفه
   نتایج این فرضیه باا نتاایج پاووه  هاای قاسام ماده و همکاارا       دارد ساماا  آینفه به اعطو  اوفقیت در راهبردی نقشی

( همسو ای باشف  نتایج فرضیه دوم حاکی ام ارتباط اعنادار و استقیم اخالق حرفاه ای و  8938ر للواتی و همکارا ( و 8938ر
عملکرد ساماانی است  براین اساس ای توا  بیا  داشت که یکی ام راه های باالبرد  سطح عملکرد ساماانی، توجه، بساط و  

داشتن برنااه های انسجم جهت ترویج فرهنگ اخاالق حرفاه ای و    گسترش اخالق حرفه ای در ساماا  ها است  در نتیجه،
(، اخاوا  و یازدی   8931ر پایبنفی ساماا  به آنها ضروری است  نتایج این فرضیه با نتایج پووه  های رحمانی و رجب دری

ف  نتایج فرضیه ( همسو ای باش8938( و رحیم نیا و نیکخواه فرخانی ر8881(، اریاک ر8882(، قاجاری و حیفری ر8938ر اقفم
سوم حاکی ام ارتباط اعنادار و استقیم اسئولیت اجتماعی و عملکرد ساماانی است  براین اساس، ضعف در رعایات اسائولیت   
های اجتماعی در برخورد با نیروی انسانی ساماا  و ذی نفعا  بیرونی، ای تواناف اشاکالتی را بارای سااماا  ایجااد کناف و       

اسئولیت  به نسبت و ای کننف را رعایت درستی که   را میر سوال ببرد  همچنین شرکت هاییاشروعیت ساماا  و اقفااات آ
  ای باشف کمتر سود با تعهف اساوی برعکس عفم درست و داشته بیشتری سوددهی برایشا  این تعهف اتعهفنف، اجتماعی های

اوفقیت ساماا  است که همانا به عملکرد اطلوب و  شف  برنفه برابر با بعبارتی، شایستگی و رعایت اسئولیت پذیری اجتماعی
ساماانی انجر ای شود  این فرضیه بفلیل عفم وجود پووهشی تحت همین عنوا ، قابلیت اقایسه نفاشت  نتایج فرضیه چهارم 

 یاک  عناوا   باه  کاار  احایط  در ای حرفه اخالقحاکی ام ارتباط اعنادار و استقیم اخالق حرفه ای و عملکرد احیطی است  
 بار  احیطای  گاذاری  تأثیر جهت بنابراین،  دهف ای افزای  را کار احیط در اعتماد و جمعی کار و اشارکت ی روحیه اهبرد،ر

 ایا  جانبه دو ارتباط یک واق  در  شود ساماا  احیط در حرفه ای اخالق رعایت بر سعی بایف ساماا  در آ  رعایت و اخالق
 همچناین  و ای آورد فراهم ساماا  برای اناسب احیط حرفه ای اخالق رعایت که لورت این به دارد وجود اخالق و احیط
 نتایج این فرضیه با نتایج پووه  لالواتی و همکاارا    .ای شود ساماا  در اخالق رعایت به انجر سالم احیطی در عملکرد

ای و اسائولیت اجتمااعی ام    ( همسو ای باشف  نتایج فرضیه پنجم حاکی ام عفم ارتباط اعنادار و استقیم اخالق حرفاه 8938ر
طریق عملکرد احیطی است  نتایج این فرضیه اغایر با چارچوب و ابانی نظری پووه  حاضر است  انتظار ای رفت افازای   

 باشف  بعباارتی؛ رعایات   ساماا  همراه اخالق حرفه ای و اسولیت پذیری اجتماعی رعایتافزای   سالم با احیطی در عملکرد
 خردانفانه، و تصمیم های انطقی اتخاذ با دیگر، سوی ام و نکنف تعارض دچار را جااعه سو یک ام ساماا  رد حرفه ای اخالق
، که در این پووه  این اار احقق نشف که این ااورد اای تواناف ناشای ام     کنف تضمین راو رضایت اردم  خود بلنفافت اناف 

ررسی باشف  این فرضیه بفلیل عفم وجود پووهشای تحات   احفودیت های پووه  یا ویوگی های خاص جااعه آااری اورد ب
همین عنوا ، قابلیت اقایسه نفاشت  نتایج فرضیه ششم حاکی ام عفم ارتباط اعنادار و اساتقیم اخاالق حرفاه ای و عملکارد     

اای   ساماانی ام طریق عملکرد احیطی است  نتایج این فرضیه اغایر با چارچوب و ابانی نظری پووه  حاضر اسات  انتظاار  
 باشف  بعبارتی هرچه اخالق حرفه ای و بهبود عملکرد ساماانی همراه رعایتافزای   سالم با احیطی در عملکردرفت افزای  
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 پای  بینای   اهافا   به نیل در ساماا  گیرد، قرار توجه اورد بیشتر کارکنا  و افیرا  سوی ام ساماا  ها در حرفه ای اخالق
که در این پووه  این اار احقق نشف که این اورد ای تواناف ناشای ام احافودیت هاای       داشت خواهف بیشتری توفیق شفه

پووه  یا ویوگی های خاص جااعه آااری اورد بررسی باشف  این فرضیه بفلیل عفم وجود پووهشای تحات هماین عناوا ،     
حیطی و اسئولیت اجتماعی اسات   قابلیت اقایسه نفاشت  نتایج فرضیه هفتم حاکی ام عفم ارتباط اعنادار و استقیم عملکرد ا

 احیطی در عملکردنتایج این فرضیه اغایر با چارچوب و ابانی نظری پووه  حاضر است  انتظار انطقی این بود که با افزای  
 به پاسخگویی ساموکار ایجاد برای ساماا  تحریک و تشویق  شود ساماا  در اسئولیت پذیری اجتماعی رعایت به انجر سالم
 خواهاف  افازای   را ساماا  اجتماعی اسئولیت پذیری اقفااات این  شود رف  احیط نارضایتی و ابهام که طوری به خود احیط
 اعلاول  افاراد  و کاار  نیروی ارمش ها، و نگرش بامار، بشر، حقوق اخالق، اجتماع، میست، احیط اقابل در ساماا  کل در .داد

که در این پووه  این اار احقق نشف که این اورد ای توانف ناشی ام  .نمایف توجه جنبه ها این تماای به بایف و دارد اسئولیت
احفودیت های پووه  یا ویوگی های خاص جااعه آااری اورد بررسی باشف  نتایج این فرضیه با نتایج پاووه  لالواتی و   

رد احیطی و عملکرد سااماانی  ( همسو نمی باشف  نتایج فرضیه هشتم حاکی ام ارتباط اعنادار و استقیم عملک8938ر همکارا 
 باه  دساتیابی  بارای  تالش در ساماانی هرو  است تعالی و توسعه رشف، به دستیابی جااعه،ساماا  به تبعیت ام  هر هف است  
 ساماانی، داشتن یک احیط اان و سالم است  بعبارتی عملکردکی ام راه های باالبرد  سطح عملکرد ی و است ساماانی تعالی
این فرضیه بفلیل عفم وجود پووهشی تحات هماین عناوا ،     .خواهف شف ساماا  در عملکرد رعایت به انجر مسال احیطی در

 قابلیت اقایسه نفاشت 
 اهام  جنباه هاای   ام یکی اخالق حرفه ای .است نموده جلب خود به را میادی توجه ساماا  در اخالق حرفه ای بحث اارومه،
 طاور  به اخالق حرفه ای افهوم درک گردد  ساماا  یک راهبرد ام بخشی که ی رودا پی  سمتی به و است ساماا  فرهنگ
 سااماا  هاسات    در آ  تب  به و جااعه در اخالقی نظام یک حفظ و ایجاد میربنای وکار، کسب در آ  خاص اعنای در و کلی

  دارد ریشاه  فارد  قباول  ااورد  هاای ارمش  و باورها عمق در اخالقی رفتار  ای باشنف گسترده بسیار افهوای اخالق حرفه ای
 رفتارهاای  باروم  علال  جانباه  هماه  شناخت افراد، بنیادین ارمش های به توجه استلزم اخالق حرفه ای افهوم درک بنابراین،
 توجه هاست  براین اساس، با ساماا  در اخالق حرفه ای نظام حفظ و استقرار جهت تفابیری اتخاذ نیز و غیراخالقی و اخالقی

 آااومش  ایزا  به ساماانی( اهفا  تحقق رایزا  اثربخشی تعیین در است المم ساماا ، توسعۀ در ای حرفه اخالق اهمیت به
انجام این پووه  با احفودیت های نیز همراه بوده که احافظه کااری برخای پاساخ     .شود توجه ساماا  ای در حرفه اخالق

یزه کافی در برخی ام پاسخ دهنفگا  و حتی احتمال غیر واق  بینانه دهنفگا  در پاسخگویی به سوال های پرسشنااه و نبود انگ
بود  پاسخ به سوال ها، ام این دست است  و همچنین با توجه به اهمیت اوضوع پیشنهاد ای شود که در پووه  های آتی به 

قبولیت اجتماعی ساماا  ها بررسی ارتباط بین پایبنفی به اخالق حرفه ای و راهبرد های االی و ساماانی در کسب رضایت و ا
 و سایر اوضوع های اشابه اورد توجه بیشتر قرار گیرد 
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