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 چکيده

 هرف،   نظرر  از حاضر پژوهش اين. است پرداخته ها شرکت اجتماعی مسئولیت در کار و کسب اخالق نقش به حاضر پژوهش
 کارشناسان و معاونان مفيران  شامل آماري جامعه. است پیمايشی نوع از و توصیفی ها داده گردآوري روش لحاظ از و کاربردي

 برا  نمونره  حجر   تعیرین  جهرت .  اسرت  شفه براورد نفر621 ها آن تعفاد که است کاوه صنعتی کشهر غذايی صنايع شرکت 8
. باشرف  مری  پرسشرنامه  هرا  داده  آوري جمرع  ابزار.  شف گرفته نظر در نمونه حج  عنوان به نفر 22 اي خوشه روش از استفاده

 شرکت اجتماعی مسئولیت پرسشنامه ل سوا 8 با 6221 درسال Reidenbach و Robin توسط کار و کسب اخالق پرسشنامه
 تحلیرل  و تجزيه مورد SPSS22 افزار نرم با ها داده تحلیل و تجزيه .باشف می سوال 61 با 2112 سال در گونگ و چن توسط
 فرضریه  دارد  مثبت تاثیر ها شرکت اجتماعی مسئولیت در کار و کسب اخالق اصلی  فرضیه در که داد نشان نتايج. گرفت قرار

 دوم فرعری  فرضریه    دارد مثبرت  تراثیر  هرا  شرکت اجتماعی پذيري مسئولیت اقتصادي بعف در کار و کسب اخالق اول فرعی
 و کسرب  اخرالق  سوم فرعی فرضیه و دارد مثبت تاثیر ها شرکت اجتماعی پذيري مسئولیت قانونی بعف در کار و کسب اخالق
 بعرف  در کرار  و کسرب  اخالق چهارم  فرعی فرضیه و دارد مثبت تاثیر ها شرکت اجتماعی پذيري مسئولیت اخالقی بعف در کار

 .گردد می تايیف فرضیه پنج همه پژوهش اين در. دارد مثبت تاثیر ها شرکت اجتماعی پذيري مسئولیت خیرخواهانه هاي فعالیت
 .اخالقی  اقتصادي  قانونی اخالق کسب و کار  مسئولیت اجتماعی  :کليد واژگان

 

 مقدمه
میالدي نظر بسیاري از دانشمنفان را به خود جلب کرده است. پس از  6221و کار از سالهاي آغازين دهه اخالق در کسب 

پاگذاشتن اصول اخالقی به تفريج  به کسب منافع بیشتر خود می  انقالب صنعتی  اکثر سازمانهاي تجاري و صنعتی با زير
یه  اعتبار دهنفگان و نیز با جوامع محلی و جهانی و محیط زيست انفيشیفنف و با مشتريان  سهامفاران  عرضه کننفگان مواد اول

تجفيف نظر در رفتارهاي سازمانی و پرداختن به رعايت اصول اخالقی  ولو در  21سرستیزه داشتنف  در صورتی که با شروع دهه 
 (.6921و باغی  )سلیمان نژاد  حر، و سخن مورد توجه و عنايت مفيران سازمانهاي بازرگانی و صنعتی قرار گرفت
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ها شرکت اجتماعی مسئوليت در کار و کسب اخالق نقش  
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رود که بخشی از استراتژي يک سازمان  هاي مه  فرهنگ سازمان است و به سمتی پریش می ی از جنبهاخالقیرات کار  يک
طور خاص  زيربناي ايجاد و حفظ يک نظام اخالقی در  کار به و طورکلی و معناي آن در کسب گردد. درک مفهوم اخالقیات به

 در تعريفی اخالقیات را اينگونه تعريف می. باشف بسیار گسترده می است. اخالقیات مفهومیدر سازمانه جامعه و به تبع آن
گیري در خصوص اينکه چه چیز خوب است و چه  گردد  به تصمی  نصا، و راستی و درستی مربوط میا اخالقیات به :کننف

در تعريفی ديگر  اخالقیات را . کنف ريزي می پی چیز بف و به فعالیتها و قواعفي که رفتار پاسخگويانه را بین افراد و گروهها
خالقی بودن و اخالقی عمل کرردن شرامل انجرام اقفاماتی است در جهت کسب اطمینان از می نماينف: ا بفين شکل توصریف
ازمانی کار از نظر کاري  ارزشری درون سر و اصول اخالقی کسب. همواره و در همه شرايط اعمال گردد اينکره رفترار اخالقری

گرر ارائه دهنفه خفمت از اصول و شراخصهاي اخالقی برخوردار باشف . ااست  که داراي اثري مثبت بر انجام خوب وظايف است
 (. 6921)سعیفي   دو از آنها استفاده کنف  خواهف توانست رضايت مشتري را به همراه آور
 بحث در  26انفرسن و غیره  در اوايل قرن  انرون  ارتور با توجه به فروپاشی و رسوايیهاي مالی برخی از شرکتها از جمله

با .خصوص جايگاه مسئولیت اجتماعی شرکتها در اقتصاد جهانی  براي بهبود شرايط محیطی و اجتماعی  افزايش يافته است
اعی با افشاي شود. گزارش اجتم المللی بیشتر می توسعه تجارت جهانی  حرکت براي افشاي بیشتر اين مسئولیتها در سطح بین

اطالعات توسط سازمان در مورد محصول  منافع مصر، کننفه  منافع کارمنفان  فعالیتهاي اجتماعی و تاثیرات زيست محیطی 
اجتماعی در - سر و کار دارد. امروزه مفيران شرکتها با وظیفه پويا و چالش برانگیزي براي به کارگیري استانفاردهاي اخالقی

واجه انف. شرکتهايی که به دنبال حفاکثر کردن منافع ذينفعان خود هستنف  بیش از پیش مستلزم فعالیتهاي تجاري خود م
 (.6921)تقی زاده و سلطانی   رعايت تعادل و توازن اجتماعی  اقتصادي و محیطی تجاريشان هستنف

صورت اقتصادي  قانونی     مسئولیت اجتماعی است که میتوانف بهد در محیطی با شرايط افول اخالقیيکی از عناصر موجو
 اخالقی يا دينی مجس  گردد. اين امر در واقع تعهف سازمانها را  در جهت به حفاکثر رسانفن منافع و به حفاقل رسانفن هزينه

باشنف حاضرانف براي بهبود رفاه جامعه  حل مشکالت  مفيرانی که داراي ديف بلنف مفت می دهف هاي اجتماعی نشان می
عه وغیره  هزينه کننف تا محیط زيست  بهبود شرايط محیط کار  رعايت حقوق بشر  شرکت در امور عام المنف اجتماعی  آلودگی

مفت بتواننف به واسطه فعالیتهاي اجتماعی از پیشرفت اجتماعی بهره منف شفه و از سوي ديگر  در جامعه و در بین در بلنف
سازمانی و  فعالیتهاي مسئولیت اجتماعی به عنوان فعالیتهاي برون مشتريان و ذينفعان  براي خود اعتبار و شهرت کسب کننف

وکار منعکس  خارجی مشاهفه و قضاوت شونف  در حالی که اخالق کسب میتواننف به راحتی توسط اشخاص تعهف اجتماعی
ه به  هستنف کار دو مفهوم وابست و مسئولیت اجتماعی و اصول اخالقی کسب .کننفه اعتقادات ضمنی و درونی شرکتها است

که بايف به طور همزمان هنگام بررسی تاثیر طرح هاي اخالقی بر عملکرد شرکت در نظر گرفته شونف. به مسئولیت اجتماعی  
شود و نشان دهنفه جايگاه رفتاري شرکتها نسبت به  همچنین مسئولیت شهرونفي سازمانی و کسبوکار پايفار نیز اطالق می

 .هامفاران شرکت  محیط زيست  مصر، کننفگان  کارکنان و عموم مردم استکلیه ذينفعان شرکتی از جمله س
بیشتر نوشته هاي مفيريتی  رويکردهاي مسئولیت اجتماعی سازمان را بر پايه سه الگوي اخالقی  عفالت و منفعت طلبی دسته 

رويکرد مثبت يا عمومی. در واقع  : رويکرد سنتی يا کالسیک  رويکرد ذي نفعان وه انف: اين سه رويکرد عبارتنف ازبنفي کرد
مسئولیت اجتماعی بنگاه به عنوان رفتار و انتخاب اخالقی از سوي سازمانهاي دولتی و غیردولتی در نظر گرفته می شود. در 
مسئولیت اجتماعی سازمان  رفتارهاي اخالقی سازمان می خواهف پیونفي منسج  و يکپارچه را با محیط اجتماعی به دست 

ولیت اجتماعی سازمان به چهار نظام اقتصادي  قانونی  اخالقی و مسئولیتهاي نوعفوستی خیر خواهانه که به صورت آورنف. مس
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داوطلبانه صورت می گیرد  تقسی  می شود. بعف اقتصادي ان به چگونگی تخصیص و توزيع منابع و کاالها و خفمات مربوط 
ا بر شاخصهاي اقتصادي مطرح باشف و ه  در رقابت بین آنها براي جذب می شود که می توانف ه  در تاثیرگذاري رفتار بنگاهه

سود. بعف قانونی مسئولیت اجتماعی به رعايت قوانین و مقررات تفوين شفه دولتی در مورد کسب و کار مربوط می شود و 
نی مرتبط با مسئولیت اجتماعی حفاقلهايی است که از نظر اجتماعی خوب يا بف قلمفاد می شونف. ابعاد اخالقی  خیرخواهانه و دي

اخیرا مورد توجه بیشتري قرار گرفته است. اينها رفتارهايی هستنف که جامعه از مراکز کسب و کار انتظار دارنف ولی در قانون 
مفون نشفه انف. با توجه به ادبیات مربوط به مسئولیت اجتماعی بنگاه در مقاالت و کتابهاي مختلف و همچنین مفاهی  مربوط 

بعف راهبري  -2بعف شرايط محیط کار  -6ه اخالق کسب و کار  مسئولیت اجتماعی بنگاه را به پنج بعف تقسی  می کننف ب
بعف رفتار کسب و کار. بفين منظور براي اطمینان از نقش  -5بعف محیط زيست  -1 بعف جامعه و اجتماع محلی -9شرکت 

در اين پژوهش به دنبال پاسخ اين سوال هستی  که اخالق کسب و کار   لذا و کار در مسئولیت اجتماعی سازماناخالق کسب 
 ها موثر است؟ به چه میزان در مسئولیت اجتماعی شرکت

 

 پژوهش روش
آنجايی که    و از نوع پیمايشی است. بنابراين از6ها توصیفیاين پژوهش از نظر هف،  کاربردي و از لحاظ روش گردآوري داده

باشف  هف، آن از نوع کاربردي و  میها  نقش اخالق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکتاين پژوهش نیز بفنبال بررسی 
ها براساس فنون متناسب آماري تجزيه  از نظر نوع روش میفانی می باشف که در اين راستا به صورت توصیفی و تحلیلی داده

 وتحلیل شفه است.

نفر 621شرکت صنايع غذايی شهرک صنعتی کاوه است که تعفاد آن ها  8امل مفيران  معاونان و کارشناسان جامعه آماري ش
 براورد شفه است. 

 نفر به عنوان حج  نمونه در نظر گرفته شف.  22جهت تعیین حج  نمونه با استفاده از روش خوشه اي 
 تعيين حجم نمونه با استفاده از روش خوشه ای: (9جدول )

 حج  نمونه نمونه کارشناسان معاونان مفيران رديف

6 5 5 3 63 61 

2 9 9 8 61 66 

9 1 1 8 61 62 

1 2 2 2 69 61 

5 6 6 61 62 2 

1 2 2 62 61 69 

3 1 1 3 65 62 

8 9 9 2 65 66 

 22 621 31 51 51 جمع
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اي شامل  حله اول با مراجعه به منابع کتابخانهآوري گرديفه است. در مر در تحقیق حاضر اطالعات مورد نیاز در دو مرحله جمع
آوري شفه است. در مرحله دوم در اين تحقیق  ها  مجالت و مقاالت علمی معتبر  مطالب مربوط به ادبیات تحقیق جمع کتاب

است.  اطالعات به شیوه میفانی با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوري شفه است. پرسشنامه تحقیق از دو بخش تشکیل شفه
باشف که به ي مربوط به اخالق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی می ها و سپس پرسشنامه ابتفا مشخصات عمومی آزمودنی

 شرح زير می باشف:
خرده مقیاس  9گويه و  8ساخته شفه است که از  6221درسال  Reidenbach و Robin پرسشنامه اخالق کسب و کار توسط

سوال( تشکیل شفه است که به منظور سنجش میزان پايبنفي به  2سوال( و قراردادي ) 2تی )سوال(  نسبی 1تساوي اخالقی )
  .اصول اخالقی در کسب و کار بکار می رود.براي تمامی سوال ها از طیف هفت نقطه اي دو قطبی استفاده می شود

 مسئولیت به نسبت ها شنگر بررسی هف، با و  2112پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت توسط چن و گونگ در سال 
اقتصادي و فعالیت هاي خیرخواهانه را که چهار بعف اخالقی  قانونی   است شفه طراحی سوال 61 قالب در و شرکت اجتماعی

 می سنجف.
افزار در دو بخش    با استفاده از نرمآمفها بفست نامههايی که از اجراي پرسشدر بخش تجزيه و تحلیل اطالعات  داده

گرفت. در بخش توصیفی عملیات مربوط به اطالعات جمعیت شناختی افراد اراستنباطی مورد تجزيه و تحلیل قرتوصیفی و 
پژوهش با  هاي هیآزمون فرض زین یصورت پذيرفت. در بخش استنباط SPSS22 ارنمونه آماري با استفاده از فرامین نرم افز

 انجام )معادالت ساختاري( استانفارد بيضرا ريمقاد نیو همچن يادارو معن t ريمقاد یعني  يآزمون معادالت ساختار ازاستفاده 
 شف.

 

 یافته های تحقيق 
 شاخص های توصيف داده ها (:2)جدول 

 انحرا، معیار میانگین تعفاد ابعاد

 135298 9.1362 22 اخالق کسب و کار

 131183 931998 22 بعف اقتصادي

 131292 232223 22 بعف قانونی 

 135218 932186 22 بعف اخالقی 

 131283 232228 22 بعف فعالیت هاي خیرخواهانه

 138585 9.211 22 مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها

سازد که بر حسب هر يک از موارد میانگین و انحرا، معیار متفاوت است. به ترتیب  تحلیل جفول باال نکاتی را مشخص می
کفام ابعاد داراي میانگین باالتر و کفام کمتر هستنف. در میان بعف اخالقی باالترين  سازد کهسواالت از نظر میانگین روشن می

 ( را نسبت به ديگر مولفه ها داشته و نمرات باالتري را از نظر پاسخگويان کسب کرده است.9321میانگین )با میانگین 
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 های پژوهشآزمون مدل و فرضيه

 
 ها سازه همگرای : ضرایب همبستگی، روایی(3)جدول 

 AVE C R مولفه

 138682 135125  اخالق کسب و کار

 138152 135822  بعف اقتصادي

 138615 135985  بعف قانونی 

 138592 135231  بعف اخالقی 

 138621 135916  بعف فعالیت هاي خیرخواهانه

 138611 135951  مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها

 
حالت تخمین ضرايب استانفارد سازه ها براي فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر تاثیر اخالق   مفل مفهومی پژوهش در 6شکل 

 کسب و کار در مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها را نشان می دهف.

 
 : مدل مفهومی پژوهش در حالت تخمين ضرایب استاندارد فرضيه اصلی پژوهش(9)شکل 

 13516ن تاثیر اخالق کسب و کار در مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها با توجه به ضريب استانفارد می توان گفت که میزا

 درصف نیز تايیف شفه است. 22( در سطح اطمینان  623191برابر T)آماره    معناداري اين رابطه6بوده  که با توجه به شکل 
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 دهف. ( نشان میt-value  مفل پژوهش را در حالت معناداري ضرايب )2شکل 

 
 ها در مدل جهت فرضيه اصلی پژوهش ب معناداری فرضيهضرای (:2)شکل 

انف و در  % معنادار شفه22تمامی بارهاي عاملی و ضرايب مسیر در سطح اطمینان  tبر طبق نتايج به دست آمفه از آزمون 
 و فرضیه اصلی تايیف می شود. انف د سه  معناداري را ايفا کردههاي خو گیري سازه انفازه
معناداري مسیر را براي فرضیات فرعی پژوهش مبنی بر تاثیر اخالق کسب  1رايب استانفارد و شکل حالت تخمین ض 9 شکل

و کار در بعف اقتصادي مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها   تاثیر اخالق کسب و کار در بعف قانونی مسئولیت پذيري اجتماعی 
اجتماعی شرکت ها و تاثیر اخالق کسب و کار در بعف  پذيري شرکت ها  تاثیر اخالق کسب و کار در بعف اخالقی مسئولیت

 فعالیت هاي خیرخواهانه مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها را نشان  می دهف.
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 : حالت تخمين ضرایب استاندارد برای فرضيات فرعی پژوهش(3)شکل 

د مسئولیت کسب و کار در ابعا و ضرايب استانفارد می توان گفت که بیشترين میزان تاثیر گذاري اخالق 9با توجه شکل 
(. بعف از بعف 13593) ؛ از جانب بعف اخالقی بوده است زيرا باالترين ضريب مسیر را داشته استپذيري اجتماعی شرکت ها

 ( بوده است.13259( و در نهايت بعف اقتصادي )13993(  بعف فعالیت هاي خیرخواهانه )13526اخالقی به ترتیب بعف قانونی )

 
 : ضرایب معناداری فرضيه اصلی پژوهش در مدل جهت فرضيات فرعی پژوهش(4)شکل 
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  تاثیر اخالق کسب و کار در ابعاد مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها )بعف اقتصادي  tبر طبق نتايج به دست آمفه از آزمون 
هاي  گیري سازه و در انفازه  ار شفهدرصف معناد 22در سطح اطمینان  بعف قانونی  بعف اخالقی و بعف فعالیت هاي خیرخواهانه(

 انف و فرضیات فرعی پژوهش نیز تايیف شفنف. خود سه  معناداري را ايفا کرده
 

 و نتيجه فرضيه های پژوهش tاثرات مستقيم، آماره (: 4) جدول

 نتیجه فرضیه معنی داري tآماره  (β) ضريب مسیر هاي تحقیق فرضیه

ولیت اجتماعی اخالق کسب و کار در مسئ فرضیه اصلی
 شرکت ها تاثیر دارد.

 شود تايیف می <16/1 623191** 13516

بعف اقتصادي مسئولیت  ←اخالق کسب و کار  فرضیه فرعی اول
 پذيري اجتماعی شرکت ها

 شود تايیف می <16/1 13155** 13259

بعف قانونی مسئولیت  ←اخالق کسب و کار  فرضیه فرعی دوم
 پذيري اجتماعی شرکت ها

 شود تايیف می <16/1 23362** 13526

بعف اخالقی مسئولیت  ←اخالق کسب و کار  فرضیه فرعی سوم
 پذيري اجتماعی شرکت ها

 شود تايیف می <16/1 613883** 13593

بعف فعالیت هاي  ←اخالق کسب و کار  فرضیه فرعی چهارم
خیرخواهانه مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت 

 ها

 شود یتايیف م <16/1 53611** 13993

 درصف.  25درصف. * معناداري در سطح اطمینان  22** معناداري در سطح اطمینان 

 فرضيه اصلی : اخالق کسب و کار در مسئوليت اجتماعی شرکت ها تاثير دارد. -9

H0پذيري اجتماعی شرکت ها تاثیر مثبت و معناداري نفارد. : اخالق کسب و کار در مسئولیت 

H1سئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها تاثیر مثبت و معناداري دارد.: اخالق کسب و کار در م 

 
  اخالق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت ها.تأثیر معناداري 1و جفول  2و  6طبق نتايج به دست آمفه در شکل هاي 

توان  +( می13516) قرار گرفته است(. با توجه به ضريب مسیر 58/2تا مثبت  58/2خارج بازه منفی  23111برابر  tدارد. )آماره 
 باشف. ها مثبت و معنادار می گفت تاثیر اخالق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت

يه فرعی اخالق کسب و کار در بعد اقتصادی مسئوليت پذیری اجتماعی شرکت هاتاثيردارد )فرض -2

 اول(
H0.اخالق کسب و کار در بعف اقتصادي مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها تاثیر نفارد : 
H1.اخالق کسب و کار در بعف اقتصادي مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها تاثیر دارد : 
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است اخالق کسب و    مشخص شفه1و جفول  1و  9که در شکل هاي  tبر طبق نتايج به دست آمفه از ضريب مسیر و آماره 
ها تأثیر ثبت و معناداري دارد )به میزان  درصف در بعف اقتصادي مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت 22کار در سطح اطمینان 

13259 .)+ 

 )فرضيه فرعی دوم( اخالق کسب و کار در بعد قانونی مسئوليت پذیری اجتماعی شرکت ها تاثير دارد -3
H0ونی مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها تاثیر نفارد.: اخالق کسب و کار در بعف قان 
H1.اخالق کسب و کار در بعف قانونی مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت تاثیر دارد : 

 
اخالق کسب و   مشخص شفه است 1و جفول  1و  9که در شکل هاي  tبر طبق نتايج به دست آمفه از ضريب مسیر و آماره 

 +(.13526شرکت تأثیر مثبت و معناداري دارد )قانونی مسئولیت پذيري اجتماعی درصف بعف  22در سطح اطمینان  کار

 تاثير اخالق کسب و کار در بعد اخالقی مسئوليت پذیری اجتماعی شرکت ها )فرضيه فرعی سوم( -4
H0 :.اخالق کسب و کار در بعف اخالقی مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها تاثیر نفارد 
H1بعف اخالقی مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها تاثیر دارد. : اخالق کسب و کار در 

 
  مشخص شفه است اخالق کسب و 1و جفول  1و  9که در شکل هاي  tبر طبق نتايج به دست آمفه از ضريب مسیر و آماره 

 .(+13593)ماعی تأثیر مثبت و معناداري دارد درصف در بعف اخالقی مسئولیت پذيري اجت 22کار در سطح اطمینان 

)فرضيه  ها تاثير اخالق کسب و کار در بعد فعاليت های خيرخواهانه مسئوليت پذیری اجتماعی شرکت -5

 فرعی چهارم(
H0.اخالق کسب و کار در بعف فعالیت هاي خیرخواهانه مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها تاثیرنفارد : 
H1يري اجتماعی شرکت ها تاثیر دارد.: اخالق کسب و کار در بعف فعالیت هاي خیرخواهانه مسئولیت پذ 

 
  مشخص شفه است اخالق کسب و 1و جفول  1و  9که در شکل هاي  tبر طبق نتايج به دست آمفه از ضريب مسیر و آماره 

)به  درصف در بعف فعالیت هاي خیرخواهانه مسئولیت پذيري اجتماعی تأثیر مثبت و معناداري دارد 22کار در سطح اطمینان 
 +(.13993میزان 

 برای بررسی برازش مدل R: مقادیر اشتراکات و (5)جدول 

 R Squareمقادير  اشتراکات مولفه

 131951 135125 اخالق کسب و کار

 139211 135985 بعف اقتصادي

 131928 135231 بعف قانونی 

 131653 135916 بعف اخالقی 

 139292 135951 بعف فعالیت هاي خیرخواهانه
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 132159 135132 اجتماعی شرکت هامسئولیت پذيري 

 

     √             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅    √           =64443 

 

 بفست آمفه  نشان ازبرازش مناسب مفل پژوهش دارد  همچنین کلیه 1391بزرگتر از  GOFکه مقادير محاسبه شفه از آنجايی
 می باشف. 1315ضرايب مسیرها معنادار بوده و واريانس تبیین شفه قابل قبول و همسانی درونی سازه ها باالي 

 

 بحث و نتيجه گيری 

 فرضيه اصلی 
 اخالق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت ها تاثیر دارد.

اخالق کسب و کار در مسئولیت که  دادنشان  تاثیر اخالق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت هاتحلیل نتايج در زمینة 
وجود دارد؛ امروزه بسیاري از صاحب نظران معتقفنف که به داليلی چون خصوصی  معناداري و اجتماعی شرکت ها تاثیر مثبت

حل مشکالت اجتماعی و    آنها برايانها و در نتیجه کوچک شفن دولتهافرت اقتصادي از دولتها به سازمقسازي و انتقال 
  منابع و قفرت الزم نفارنف و سازمانها بايف دولتها را در اين زمینه ياري نماينف. مسئولیت اجتماعی شرکتها ست محیطیزي

سال است. امروزه به دلیل ظهور مشکالت فراوان اجتماعی و زيست محیطی اين مفهوم اهمیت  51مفهومی با سابقه بیش از 
نظران معتقفنف که مشکالت اجتماعی بايف توسط دولتها حل گردنف. اين گروه  دوباره اي به خود گرفته است. برخی از صاحب

  کافی نیستنف و نبايف منابع سازمانی را در جهت حل مشکالت جامعه سازمانی براي حل مشکالت اجتماعی معتقفنف که منابع
جامعه می باشنف  ولی مشارکت  هفر داد. گروه ديگري از صاحب نظران معتقفنف که اگرچه دولتها مسوول اصلی حل مشکالت

مسئولیت اجتماعی حاکمیت اخالق را به همراه دارد. يعنی در چارچوب مسئولیت اجتماعی  سازمانها در اين زمینه راهگشاست.
سازمان کارهايی را که براي خودش خوب و مناسب است انجام داده و از اموري که براي اجتماع می توانف زيان آور باشف دوري 

پس می توان گفت که اخالق  که مسئولیت اجتماعی به عنوان رفتار اخالقی شناخته می شود. ت. در اين مرحله اسمی کنف
کسب و کار باعث می شود افراد مسئولیت اجتماعی بیشتري را بپذيرنف. در نتیجه اخالق کسب و کار تاثیر زيادي در قبول 

( فرل و 6923) همکاران  آيباغی اصفهانی با نتايج پژوهش هاي مسئولیت اجتماعی دارد. يافته هاي حاصل از اين فرضیه
 .می باشف ( همسو2162) همکاران

 فرضيه های فرعی 

 اخالق کسب و کار در بعف اقتصادي مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها تاثیر دارد. -6
اخالق کسب و  دادنشان ی شرکت ها تاثیر اخالق کسب و کار در بعف اقتصادي مسئولیت پذيري اجتماعتحلیل نتايج در زمینة 

 اجتماعی خستین بعف مسئولیتوجود دارد؛ ن معناداري و کار در بعف اقتصادي مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها تاثیر مثبت
از لحاظ تاريخی و ه  چنین در دنیاي امروز   .گیرنف ها و اقفامات  مورد نظر قرارمی آن است که در آن  فعالیت“ بعف اقتصادي”

پذيري اجتماعی سازمانها  بعف اقتصادي است که در آن همه کارها و اقفمات اقتصادي سازمان  مورد  مهمترين بعف مسئولیت
 دست می عبارت ديگر  مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادي کسب سود است. وقتی سازمان سود الزم را به گیرد. به نظر قرار می
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 دلیل به افرادبپردازد.  از جمله مسئولیت اجتماعی هاي ديگر توانف به مسئولیت کنف  می آورد و حیات خود را تضمین می
 به تورم  همچنین  و کسب وکار امر توسعه ي در جامعه در مالی و اقتصادي نامناسب و مفيريت برنامه ريزي قبیل از مسائلی
با  می توانف دولت زمینه  اين در. کننف ريبیشت نیاز توجه و ارزش يک عنوان به روانی و اقتصادي امنیت اجتماعی  پفيفه ي

در نتیجه می توان گفت اخالق  .گردد کار و کسب فعاالن میان ارزشی در ساختار تغییر سبب اقتصادي  و مالی ثبات ايجاد
 کسب کار تاثیر مثبتی در بعف اقتصادي مسئولیت اجتماعی دارد.

می  همسو (2168( آنه و همکاران )6923) همکارانو  يان پورحمیف يافته هاي حاصل از اين فرضیه با نتايج پژوهش هاي
 .باشف

 اخالق کسب و کار در بعف قانونی مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها تاثیر دارد. -2
اخالق کسب و که  دادنشان اخالق کسب و کار در بعف قانونی مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها  تاثیر تحلیل نتايج در زمینة

بعف ”  اجتماعیدومین بعف مسئولیت وجود دارد؛  معناداري و مثبت قانونی مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها تاثیر کار در بعف
شونف در چارچوب قانون و مقررات عمومی عمل کننف. جامعه  اين قوانین را تعیین  است و سازمانها ملزم می(“ قانونی )حقوقی 

عنوان يک ارزش اجتماعی احترام بگذارنف. بعف قانونی  ستنف به اين مقررات بهکنف و کلیه شهرونفان وسازمانها  موظف ه می
نیز میگوينف مسئولیت قانونی ه  چنین رعايت قوانین و مقررات منطبق با « التزام اجتماعی»پذيري اجتماعی را  مسئولیت

هاي اقتصادي عالوه بر انجام  دارد بنگاهشود است. ازاين منظر  جامعه انتظار  المللی را شامل می قوانین محلی  کشوري و بین
. هاي اجتماعی خود را نیز مورد توجه قرار دهنف پذيري دادن وظايف اقتصادي خود در چارچوب الزامات و وظايف  مسئولیت

مو  به ها مو ور کامل آگاه هستنف و از تمام آنطوکار خود به  هاي کسب مفيران اخالقی از قوانین و مقررات مربوط به فعالیت
که باعث می شود مسئولیت پذيري اجتماعی بین افراد افزايش پیفا کنف.پی نتیجه حاصل می شود که اخالق  کننف پیروي می

هاي  نتايج پژوهشيافته هاي حاصل از اين فرضیه با   کسب و کار تاثیر مثبتی در قبول بعف قانونی مسئولیت اجتماعی دارد.
 .همخوانی الزم را دارد (6925) راناحمفي و همکا ( 6925)ايلیات3 حسین  

 اخالق کسب و کار در بعف اخالقی مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها تاثیر دارد. -9
اخالق کسب که  دادنشان  اخالق کسب و کار در بعف اخالقی مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها تاثیر تحلیل نتايج در زمینة

  اجتماعیبعف مسئولیت  وجود دارد؛ سومین معناداري و مثبت عی شرکت ها تاثیرو کار در بعف اخالقی مسئولیت پذيري اجتما
ها  هنجارها و اعتقادات و باورهاي  رود که ه  چون ساير اعضاي جامعه به ارزش است. از سازمانها انتظار می“ بعف اخالقی”

پذيري  قرار دهنف. بعف اخالقی مسئولیتهاي خود مورد توجه  مردم احترام بگذارنف و شئون اخالقی را در کارها و فعالیت
ه  چنین مسئولیت اخالقی جهت برآورده کردن ساير انتظارات اجتماعی .گوينف  نیز می« پاسخگويی اجتماعی » اجتماعی را

پذيري  باشف. اين مسئولیت هاي اجتماعی و احترام به حقوق افراد می عنوان قوانینی نانوشته ه  چون اجتناب از آسیب به
اً خود ريشه در رعايت و مورد نظر قرار دادن حقوق بشر دارد. رعايت عفالت و برابري در بیان تمامی کارکنان سازمان و اساس

اشاعه ارزشهاي اخالقی از قبیل صفاقت  درستکاري  وجفان کاري و مقابله با نژادپرستی )در سازمانهاي چنف ملیتی(  از جمله 
 اجتماعی مسئولیت پذيري اخالق  پیش برنفه هاي شف که مشخص ين پژوهشا در .هاي مسئولیت اخالقی است ويژگی
پس نتیجه می گیري  که اخالق کسب و کار تاثیر مثبتی در بعف اخالقی مسئولیت  .می باشنف کسب وکار و اخالق شرکتی

 .الزم را دارد همخوانی ( 6921)کیانی هاي  نتايج پژوهشپذيري اجتماعی دارد. يافته هاي حاصل از اين فرضیه با  
 اخالق کسب و کار در بعف فعالیت هاي خیرخواهانه مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها تاثیر دارد. -1
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 دادنشان اخالق کسب و کار در بعف فعالیت هاي خیرخواهانه مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها  تاثیر تحلیل نتايج در زمینة
وجود دارد؛  معناداري و مثبت تاثیر خواهانه مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت هااخالق کسب و کار در بعف فعالیت هاي خیرکه 

مسئولیت خیر خواهانه شامل فعالیت هاي داوطلبانه سازمان به منظور رسیفگی به مسائل و معضالت جامعه است. اين فعالیت 
لبانه کارکنان  حمايت از محیط زيست    اقفامات داوطیريه  برنامه هاي خفمات اجتماعیها شامل اقفاماتی ماننف کمک هاي خ

شرکت مسئولیت خود را  مسئولیت در اين نوع ازبرنامه هاي اعطاي وام و تالش براي بهبود سطح زنفگی را شامل می گردد. 
در نظر گرفتن خفمات اجتماعی و رفع معضالت اجتماعی دانسته و براي رفع اين معضالت تحت عنوان کمپین هاي مختلفی 

نف. به طور مثال يکی از کمپانی ها در ايران اقفام به حمايت از کودکان خیابانی کرده بود. همچنین يکی از شرکت تالش می ک
هاي لوازم شوينفه در ايران براي حمايت از معلولین تمام کارمنفان خود را از میان معلولین کشور انتخاب نموده است. همچنین 

اخالق در کسب و کار باعث   .درمان بیماران خاص از جمله اين فعالیت هاستدر نظر گرفتن بخشی از بودجه شرکت براي 
حس خیر خواهانه در افراد می شود که اين حس مسئولیت اجتماعی افراد را افزايش می دهف. در نتیجه می توان گفت که 

 اخالق کسب و کار تاثیر مثبتی در بعف خیر خواهانه مسئولیت پذيري اجتماعی دارد.
 .همخوانی الزم را دارد (2163جاروسالو )(  6929) يفاله زاده طبريهاي  نتايج پژوهش ي حاصل از اين فرضیه بايافته ها

 

 پيشنهاد به سایر پژوهشگران

 پژوهش هايی در رابطه با ساير متغیرهاي موثر بر  مسئولیت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرنف.  -6
طراحی و اجرا  اخالق کسب و کاردر ارتباط با متغیرهاي پیشبین و مطالعاتی با در نظر گرفتن متغیري میانجی  -2

 .گردنف. تا از اين طريق بتوان مفلی جامع و کامل به دسرت آورد
پذيري اجتماعی صورت گیرد.  تحقیقاتی در زمینه چگونگی انجام اين تعهفات و پیشرفت در رعايت مسئولیت -9

 .فراد سازمان مشارکت داشته باشنفبراي تحقق اين امر ضروري است تمام سطوح و ا
 پاسخگويی راستاي در اجتماعی مسئولیت پذيري مفهوم نظري  مباحث به صر، به جاي توجه است بهتر -1
 .شود افشا و اجرا شرکتها  در عملی به صورت اجتماع به بیشتر توجه مناسبتر و
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 کنفرانس بین    اخالق کسب وکار؛ ضرورتی براي برخورداري از بازار و کسب وکار سال  (6921)  رضامحمود  سعیفي
 .زالمللی مفيريت  چالشها و راهکارها  شیرا
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