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 طراحی مدل استراتژی های اخلاقی کسب و کار در توسعه صنعتی
 

  *2ییوشانلورحمانی ی الدین کمال دکتر، 1یمغانجوقعاقلی  ولی
 زیتبر ، واحدیدانشگاه آزاد اسلام ،یصنعت تیریمد یدکتر یدانشجو .1

 زیواحد تبر ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یصنعت تیریگروه مد .2
 (56/60/99پذیرش:، تاریخ 52/60/99تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

 هاا حویه در وکارکسا ها  اسارراژی  ساای  اخلاقی فرآيند هرچند

 مقوله يك صورتبه لیكن داشره؛ طولانی قدمری مديران گیر ژصمیم

 مديريت ژوسعه صانعری دانش در که است دهه سه به نزديك مسرقل،

 بارا  یماانی موضاو،، اهمیت و اولويت .است قرارگرفره موردبررسی

 ژقاضاا  و عرضاه و ژعامال مرکاز عنوانبه بایار که شد بیشرر جامعه

 احساا  را ا پدياده چنین وجود به نیای نیروها، و ژوقعات ها،خواست

 در 1اخلاا  علام ای گیر بهره فرايند لذا برد؛ پی آن اهمیت به و کرده

 اًکاملا و گام باودهباهگام و فزايناده فرايند  ،وکارکس ها  اسرراژی 
  (.1است) آمده وجود به ضرورت و نیای بر مبرنی
 
 
 
 

 
 را 2که اعرماد است ژجارت ای ا جنبه گسررده مفهوم يك در اخلاقیات

 ای وکارهاا  ژوساعه کسا دسارورالعمل مانند هايیمكانیسم ساید؛می

 ايان و کنندمی ايجاد و ژثبیت را قوانین که مؤسسه اداره طری و اخلا 

 و امنیرای هاا نگرانی پرداخرن  به وسیلهبه را اعرماد دژواننمی قوانین
 ها اریش شناخرن رسمیت به (.2آورند) وجود به خصوصی حريم حفظ

 وکارها  کسا اسرراژی  به نسبت عواطف فرد ژقويت موج  اخلاقی

اخلاا   (.3بخشاید) خواهد بهبود را ژوسعه صنعری درنریجه و شد خواهد
نظیر  هايییمینه در ژغییر ها جنبه ای يكیوکار ها  کس در اسرراژی 
 منابع ای محدوديت جهانی آگاهی منابع، بسیج جديد ها روش فناور ،

 
 
 

 چکیده
ها  مهمی هسرند که شناخت نقش آن بر ژوسعه صنعری نظر بسیار  ای انديشمندان اديان وکار ای مقولهکس اهمیت اخلا  و  :زمینه: 

 ژوسعه در جهت وکارکس  اخلاقی ها اسرراژی  مدل رو اين ژحقیق باهدف طراحیويیه اسلام را به خود جل  کرده است. ایاينمخرلف به
 ژر کردن ژوسعه صنعری بردارد.گام مهمی در جهت اخلاقیشده است ژا ای اين طريق صنعری بهرر انجام

آمار  شامل خبرگان دانشگاهی جامعه .بود ماهیت اکرشافی اینظر و ا ژوسعه هدف اینظر پیوهش حاضر آمیخره بود. در بخش کیفی روش:

فر انرخاب شد. ابزار گردآور  اطلاعات ای نو، ن 23گیر  گلوله برفی به ژعداد ها  دولری بود و نمونه آمار  با اسرفاده ای نمونهو سایمان
اینظر هدف کاربرد  و اینظر   کمی بخشدر  .شداسرفادهوژحلیل آن ای ژكنیك کدگذار  اسرراو  و کوربین مصاحبه بود و برا  ژجزيه

 نه با اسرفاده ای جدول مورگانغربی بود. حجم نمو آذربايجان اسران ها  دولریجامعه آمار  شامل سایمان .بودپیمايشی  –ماهیت ژوصیفی 
ها ای نو، پرسشنامه ابزار گردآور  داده .شد ها ژویيعها در بین آنپرسشنامه ساده ژصادفی گیر نمونه ای اسرفاده با و انرخاب نفر 252 ژعداد

 .يافتانجام MATLABو  LISRELافزار ها با اسرفاده ای نرموژحلیل دادهبود. ژجزيه
یير مؤلفه است و ژرکی   9فرهنگی با  –وکار دارا  سه بعد سایمانی، فرد  و دينی نشان داد که اسرراژی  اخلا  در کس ها يافرهیافته: 

 است. 516/2 فرهنگی – دينی بعد و 656/2 فرد  بعد ،161/2 سایمانی بعد مطلوب برا  اثربخشی بیشرر مدل برا 
 را ژا صنعری ژوسعه راه سر در موجود ها ژعارض و هاشده در بهررين حالت ژنشئهاسا  مدل ارا ژوجه به عوامل اخلاقی برگیری: نتیجه

 دهد.بهبود می 63/2
 

 وکاراخلا ، ژوسعه صنعری، کس کلیدواژگان: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 agheli@acecr.ac.irنويسندۀ مسئول: نشانی الكررونیكی: 
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 و اسات يافرهراه هنجارها  اجرماعی گفرگوها  مقدم خط به و است 
مسایر  در اخلاا  کارگیر برا  به هايیاسرراژی  به نیای ژوسعه صنعری

 ای ناپذيرجدايی جزئیوکار ها  کس اسرراژی اخلا  در  (.4دارند) ژوسعه
 و شخصای هاا یياان آن ناديده گرفرن که است ژوسعه صنعری نظام

 وکارهاکس  امرویه ديگر، سويی (.ای5دنبال دارد) به شمار بی اجرماعی

 میاان مسرقیم رابطه کهدرحالی اند،شده روبرو بایار اعرماد در بحران با

(. ژعريف مورد کاربرد ای 6وجود دارد) اخلاقی  هافعالیت ژوسعه صنعری و
وکار نیااز اخلاا  در پایوهش حاضار کاه مبناا  ژعرياف اخلاا  کسا 

قرارگرفره است، ژعريف اخلا  مبرنی بر حق يا اخلا  حق محور است که 
بر اسا  آن اخلا  را الگو  رفرار ارژباطی پايدار درون شخصی و برون 

(. اخلا  1نمايد)ژباط ژعريف میشخصی مبرنی بر رعايت حقو  طرف ار
ها و وکار نیز عبارت است ای مطالعه موقعیت، فعالیتها  کس اسرراژی 

وکار در شرايطی که مسئله صاحی  و ژصمیمات مأخوذه در حیطه کس 
ها  ديگر اخلاا  اسارراژی عبارت(. باه6غلط در آن در نظر گرفره شود)

ی اخلاقی )رويكرد حق محور( وکار به دنبال ايجاد نگرش و راهنمايکس 
وکار و جامعاه در مثابه کس وکار، سایمان بهبرا  افراد و شاغلین کس 

شاده اسا  ژعريف کاربرد  ارائه (. بر9جهت ژوسعه صنعری سالم است)
نفعاان ساایمان، ژواند بیانگر حقو  هر ياك ای ذ وکار میاخلا  کس 

جاه باه محایط باشاد. در 362بخش، واحد، کارکنان و غیره با نگرشای 
ها و محققان در هرم مسئولیت اجرماعی خود ساطو  مخرلاف ساایمان

وکارها  اخلااااقی را ای پاااايین باااه بالاااا شاااامل: ساااط  کسااا 
ها باه ايجااد ساود و پذير  اقرصاد ( که در آن ساایماناول)مسئولیت

وکارها  محیطای اسات؛ صورت سایگار با سااير کسا افزوده، بهاریش
ها کاملاً ای قاوانین پذير  قانونی( که در آن سایمانلیتسط  دوم )مسئو
المللی اطاعت کرده و با آن همخوانی دارند؛ ساط  ساوم کشور  و بین
هااا  خااود ها در فعالیتپذير  اخلاااقی( کااه در آن سااایمان)مساائولیت

اخلاقی بوده و اسرانداردها  اخلاقی کشور میزبان و حری اسارانداردها  
گیرناد و نهايرااً ساط  چهاارم ها  خود در نظر مییتجهانی را در فعال

عنوان يك الگاو  ها بهدوسرانه( که در آن سایمانپذير  نو،)مسئولیت
ژرين اسرانداردها  کشور میزباان و حرای المللی مطر  بوده و عالیبین

هاااا  خااود در نظااار گرفراااه و اساارانداردها  جهاااانی را در فعالیت
 (.12نمايند)را ارائه میاسرانداردها  نوين اخلاقی 

ژرين درجه اهمیات اسات. در علم اخلا ، پنج نظريه اخلاقی دارا  بیش
، اخلاا  4، اخلاا  حاق محاور3گرايیاند ای: فايادهاين پنج نظريه عبارت

ژحقق خود اعمال درست  1و حكمت 6، اخلا  فضیلت محور5وظیفه محور
اسات انجاام  هايی هسرند که همواره آنچاه را بارا  خاود مطلاوبآن)

صورت ژوجه به روابط  اجرماعی دهند و هیچ پیش فرضی که خود بهمی
(. مطالعات در خصوص ابعااد و 11( )شود، ندارندو نیكوکار  ژعريف می

دهد که محققان ای یوايا  وکار نشان میها  اخلا  در حویه کس مؤلفه
ا ای بعاد ا  ارژقاا اخلاقیاات راند. عادهمخرلفی به اين موضو، نگريساره

اند و معرقدند که وفا  به فرد ، فرهنگی و سایمانی موردژوجه قرار داده
، ژقويت اعرماد عماومی، رعايات 12، احررام به افراد9، کمك مرقابل6عهد

و  12خواهی، ژارويج روحیاه عادالت11گو نظم و انضباط عمومی، راست

ات در ژواناد باعات ژعاالی اخلاقیاای عوامل هسرند که می 13گر  عدالت
وکار را ای یاوياه ا  ديگار اخلاا  کسا (. عده12وکار شود)حویه کس 

اند و معرقدند که فرهنگ اخلا  سارآغای ساایمانی سایمانی بررسی کرده
پذير  کارکنااان، پذير  مااديران، مساائولیتدارد و در آن بااا مساائولیت

فع عدالت، انصاف و برابر  سایمانی، ژعامل با مردم، ژوجه به مردم و منا
(. گروهای 13وکار نهادينه کرد)ژوان اخلا  را در حویه کس مشررک می

وکارها را در ارژبااط باا  ای محققان با نگاه دينی، اخلااقی کاردن کسا 
(. محققاان 14اند)، حكمت و عفات دانساره15، الهام وجدان14رضا  خدا

وکار را شاامل ا  کسا هاا  شااخد در اخلاا  حرفاهديگر  اریش
ا  ديگر (. دسره15اند)، صداقت و درسركار  معرفی کردهشناسیوظیفه

ای محققااان عقیااده دارنااد کااه کراماات انسااانی، آیاد  فاارد ، عاادالت 
عنوان اصاول و جرئات وری ، امانات وری  باه 16اجرماعی، خاردوری 

(. در مطالعاه حاضار 1وکارها مطر  هسرند)راهبرد  در اخلاقیات کس 
ها   اسرراژیابعاد اخلاقی  عنوانبهعی سه بعد فرد ،  سایمانی و اجرما

اند. واض  است که ژرکی  اين يدهگردی نظر  مبانبر اسا   وکارکس 
  مخرلف بسره باه وکارهاکس ها   اسرراژیعوامل در اخلاقی کردن 

بار  گانهسهمرفاوت است. در اين پیوهش هر يك ای ابعاد  هاآننو، نیای 
 سنجش شده است. 1يی به شر  جدول هامؤلفه اسا 

 

 ی تحقیق به تفکیک ابعاد سه گانههامؤلفه: 1جدول
 منبع مولفه ابعاد

 فرد 

 (9و  12) وفا  به عهد

 (1و  6) رعايت قوانین و مقررات

 (12و  12، 2) يیگوراست

 سایمانی

 (16و  12، 6) پذير  و پاسخگويییتمسئول

 (11و  13) ژعامل با مردم

 (12و  9) ژقويت اعرماد عمومی

 فرهنگی -دينی 

 (16و  12،  5 رضا  خدا

 (14و  11) الهام وجدان

 (5و  3، 2) امانت وری 

 
ها  مديريری در حویه اخلاقیاات یر گجهتدر پیوهش حاضر برخی ای 

ها  کلای نظاام در دوره یاساتسو  1424 اندایچشمدر سند  وکارکس 
(  نیااز 3دار  کشااور)ها  کلاای نظااام ایاسااتسساااله و  12 اندایچشاام
شده است. در طراحی الگو  حاضر ژلاش شده است ژا به رويكرد یبررس

در ژوساعه صانعری  وکارکسا ها   اسرراژیبوم شناسانه مدل اخلاقی 
هاا  سیاسای، يیگیوبادون داناش عمیاق دربااره  چراکاهژوجه شود، 

ی شمولجهانژوان هیچ ژصمیم ینماجرماعی، فرهنگی و اقرصاد  کشور 
(. چناین 16قائال شاد ) وکارکسا ها   اسارراژیرا  اخلاقی کردن ب

 هااآنژواند علاوه بر شناسايی نقاط ضعف، در جهت اصلا  یمرويكرد  
بخشی مادل اخلااقی بار ژوساعه  براثر(. اين پیوهش 11نیز مفید باشد )

مبانی نظر  و کس  نظر اسرادان راهنما و  بامطالعهید دارد. ژأکصنعری  
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 .استشاده  بنانهااده( 16الگو  محققاان) بر اسا ارچوب ژحقیق خبرگان، چ

 
 مدل پیشنهادی تحقیق :1نگاره

 

 روش
 آمیخره قرار داشت.   پیوهش حاضر در یمره پیوهش ها

. باودرويكرد کیفی: ای نظر هدف ژوسعه ا  و ای نظر ماهیات اکرشاافی 
 ها  دولرای باود. معیاارساایمان جامعه آماار  خبرگاان دانشاگاهی و

 و مباحت با افراد ژخصد و آشنايی آمار ، جامعه انرخاب برا  موردنظر
  صانعری ژوساعه دریمینه ژجارب و شناخت ويیهبه وکارکس  موضوعات

 شاامل نموناه اعضا. شدند انرخاب هدفمند گیر نمونه روش به که بود
 شارکت ها ساایمان دارشا ماديران دانشگاه، اساژید ای مرشكل نفر 23

 صانعری ها شهرک و( اسراندار  و صمت ویارت صنعری، ها شهرک
بودند برا  نمونه گیر  ای  نمونه گیر  گلوله برفی اسرفاده شد. رويكرد 

هاا  کیفای در ساه مرحلاه برا  ژحلیال داده (16)اسرراو  و کوربین
 کدگذار  بای، محور  و گزينشی مورداسرفاده قرار گرفت. 

شده، در اولین مرحله کدگذار  بای ها  گردآور مطالعه مصاحبه پس ای
ها صورت پذيرفت و هر جز که در ارژباط با ساؤال پایوهش بر رو  آن

 23بود برچسبی ای کلمات اخرصاص داده شد. اين کار بارا  هرکادام ای 
مصاحبه ژكرار شد و با قرار دادن کدها  مشابه در کنار همديگر طبقات، 

ابعاد برا  کدگذار  محور  محیا شدند. در ايان مرحلاه ای  ها وويیگی
بند  بهرر و پوشش کدها  مشابه اسرفاده ژر برا  دسرهمفاهیم انرزاعی

 ( بود.2شد. در مرحله بعد  نیای به پانل خبرگی )جدول 
 
 
 

 

 اعضای پانل تحقیق :2جدول
 تعداد اعضا
 4 مديران ارشد ویارت صنعت و معدن

 3 ها  صنعریکت شهرکمديران ارشد شر

 13 ها  صنعریوکارها  کوچك و مروسط شهرکمديران کس 

 3 مسئولین درگیر در ژوسعه صنعری اسراندار 

 23 جمع

 
مرحله بعد اسرفاده ای ژكنیك دلفی فای  بود. در اين مرحله برا  ژكمیل 
مدل مفهومی علاوه بر مبانی نظر  ژحقیق، ای ژكنیك دلفای فاای  باا 

: ژعرياف مرغیرهاا  یباانی، (19)شاده اساتاسرفاده گانه 6ل طی مراح
نظرسنجی مرحله نخست، نظرسانجی مرحلاه دوم، نظرسانجی مرحلاه 

ها ای طريق مراجعه حضور ، پست الكررونیكی و سوم. ارسال پرسشنامه
فضا  مجای  ژلگرام صورت گرفت. لاایم باه ژوضای  اسات کاه نار  

پرسشاانامه  23کاه ای طور باود باه 11/2ها عادد بایگشات پرسشانامه
آور  گرديد و کار در مرحله دوم با هماان پرسشنامه جمع 16درمجمو، 

طور که اشاره شد پرسشنامه برا  ژحلیل نرايج، ادامه پیدا کرد. همان 16
. اين حالت فقط (16)ژبیین مدل اولیه ژحقیق مبرنی بر مدل محققان بود

وکار ها  کس ردن اسرراژی ارائه ديدگاهی ای مفاهیم مرژبط بااخلاقی ک
است و قدرت لایم برا  بیان يك نظريه را ندارد. بنابراين سعی بار ايان 

شده به کماك مطالعاات اکرشاافی، است ژا با معرفی مدل مفهومی ارائه
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ها  مارژبط باا هار بعاد را ها  عمیق و ژشكیل پانال؛ مؤلفاهمصاحبه
ن نمونه آمار  باه شده را در بیشناسايی و شمارش کنند و مدل طراحی

 اجرا درآورند.
 –رويكرد کمای: ای نظار هادف کااربرد  و ای نظار ماهیات ژوصایفی 

همبسرگی است. جامعه آمار  برا  ژویيع پرسشنامه، کارکنان ساایمان 
ها  صانعری و صااحبان صنعت و معدن، اساراندار ، شارکت شاهرک

وکارها  کوچاك و مروساط در ساط  اساران آذربايجاان غربای کس 
( و باارا  ژعیااین حجاام نمونااه ای جاادول =N 119خاااب شاادند)انر

گیر  ژصاادفی گیر  ای روش نموناه( و بارا  نموناه=n 252مورگان)
 ساده اسرفاده شد.

 پاسا  جنسایت بارا  ژسات مادل بارا  نموناه یریجمع  ها ییگيو
( درصد 2/21) نفر 66 را ین دهندگان پاس  ژعداد که داد نشان دهندگان

 نیاز سانی نظار ای. بودناد( درصاد 6/12) نفار 162 نیاز مردان ژعداد و
 گروه به مربوط دهنده پاس  ژعداد بیشررين میان اين ای که شد مشخد
 ژعاداد کمرارين و( درصاد 4/31) نفار 19 ژعداد با سال  45 ژا 41 سنی
 9/1) نفر 19 ژعداد با سال 32 ای کمرر سنی گروه به مربوط دهنده پاس 
 دهنادگان پاسا  ژحصیلی سط  وضعیت .باشد می دهنده پاس ( درصد
 ژحصایلی وضاعیت به مربوط دهنده پاس  ژعداد بیشررين که، داد نشان

 وضاعیت باه مرباوط ژعداد کمررين و( درصد 6/56) نفر 142 با لیسانس
 نهايات در و هسرند دهنده پاس ( درصد 4/2) نفر 6 با دکرر  ژحصیلی
 پاس  ژعداد بیشررين ، که داد نشان دهندگان پاس  کار  سابقه وضعیت
( درصد 3/46) نفر 116 با  سال 25 ژا 16 خدمری سابقه به مربوط دهنده

 6/6) نفر 11 با سال 12 ای کمرر خدمری سابقه به مربوط ژعداد کمررين و
  .هسرند دهنده پاس ( درصد

شاده پرسشانامه طراحیابزار ژحقیق پرسشنامه پیوهشگر سااخره باود. 
بود و به همین خاطر اين پرسشنامه در قال  حاصل نرايج رويكرد کیفی 

اسا   سؤال طراحی گرديد که اسراندارد بودن آن بر  36بعد اصلی و  3
ها  آمار  مورد ژائید قرار گرفت. بارا  ژسات مادل ای ژكنیاك روش

معادلات ساخرار  در قال  نرم افزار لیزرل اسرفاده شاد و نهايراا جهات 
ای ژكنیك سیسرم اسارنرا  فاای  در  دسریابی به ژرکی  مطلوب ای ابعاد

 قال  نرم افزار مرل  اسرفاده شده است. 
 

 یافته ها
 ژربزرگای ژكنیك معادلات ساخرار  برا  آیمون مدل در نمونه آمار  

، آمدهدستبهمدل  بر اسا است. در اين مرحله  شدهاسرفاده
 طراحی شد. برا  بررسی کفايت نمونه ای سؤال 32  با اپرسشنامه

 134/2 آمدهدستبهاسرفاده شد. عدد  است لتبارژو  KMOشاخد 
 ملاحظه 1 شكل در که  طورهماناست که نشان ای کفايت نمونه دارد. 

به  22/5 با برابر پیوهش مدل در آیاد  درجه به دو  اک نسبت شودیم

. شد حاصل 166/2 با برابر پیوهش مدل RMSE مقدار. آمددست 

 25/2 ای RMSE مقدار قدر چه هر ساخرار  معادلات در یطورکلبه
 مدل باشد، 26/2 ژا 25/2 بین اگر و است خوبی مدل مدل، باشد،ژر کم

 وضعیت در RMSE مقدارایلحاظ  مدل پیوهش اين در هست. مناس 
 برایش،ایلحاظ  مدل که کرد گیر یجهنر ژوانیم و دارد قرار مروسطی
یر  مدل به بررسی روابط گاست. در اریيابی بخش اندایه خوبی مدل

ها( یا( و مرغیرها  آشكار)سنجهیا و برونمیان مرغیرها  نهفره )درون
شود. در اينجا هدف ژعیین اعربار يا روايی و اعرماد يا مدل پرداخره می
ها  مورداسرفاده است. برا  بررسی روايی و اعربار مدل، پايايی شاخد

( مسیرها  بین هر يك t-valueدار )به بررسی میزان و سط  معنی
شود. لایم ها  مربوطه به آن پرداخره میای مرغیرها  نهفره با شاخد

که مرغیرها  اصلی پیوهش چندبعد )چند به ذکر است ایآنجايی
ها  هرکدام ای مرغیرها در دو مرحله ا ( هسرند؛ ژعیین روايی سایهمؤلفه

ی ژائید  مرژبه اول، صورت گرفره است. ابردا؛ با اسرفاده ای ژحلیل عامل
همبسرگی درونی ابعاد و نیز همبسرگی سؤالات و ابعاد مربوطه 

ها اطمینان حاصل دار بودن اين همبسرگیشده است ژا ای معنیبررسی
شود، سپس با اسرفاده ای ژحلیل عاملی ژائید  مرژبه دوم، به بررسی 

 -ينی دار  ارژباط میان مرغیر اصلی پیوهش)سایمانی، فرد  و دمعنی
شده است. برا  بررسی پايايی مدل)سایه( فرهنگی( با ابعادش پرداخره

شده است که با پیشنهاد  پیوهش ای معادله پايايی ژرکیبی اسرفاده
 آيد.دست می اسرفاده ای معادله یير به

 

 

 
 

؛ ، هاشاخد؛ بارها  مربوط به ؛ پايايی ژرکیبی،  در اين معادله 

  هر هاشاخد؛ مجمو، ( و يا  ) هاشاخدخطاها   واريانس
برا  پايايی ژرکیبی  آمدهدستبهمقدار  کهیدرصورژ. هستمرغیر نهفره 
ای پايايی لایم برخوردار است. پس ای  موردنظر( باشد، سایه 6/2بیش ای )

، ضراي  ژخمین اسراندارد، هاسایهاطمینان ای روايی و پايايی هر يك ای 
هر يك ای ابعاد بر مرغیر  ریژأثژحلیل مسیر و بررسی میزان  منظوربه

  برایندگی جهت نشان دادن هاشاخداصلی پیوهش و نیز جدول 
ارائه گرديده است. در اين  مورداسرفاده  هادادهبرایش کلی سایه با 

 شدهگزارش 612/2عدد  شدهیطراحژحقیق پايايی ژرکیبی برا  مدل 
 ژحلیل اينكه به ژوجه با کیبی مناس  دارد.است که نشان ای پايايی ژر

 فرهنگی -  سایمانی، فرد  و دينی رهایمرغ اول مرژبه عاملی
 ،قرارداد ژائید مورد را سؤالات با ابعاد و ابعاد میان درونی همبسرگی

 عاملی ژحلیل همديگر، با رهایمرغ رابطه بودن معنادار بررسی منظوربه

 داریمعن اعداد( 2) نگاره. گرفت انجام Lisrel  افزارنرم در دوم مرژبه
 نمودار اين به ژوجه با. دهدیم نمايش را دوم مرژبه عاملی ژحلیل

 دارند قرار  داریمعن سط  در رهایمسژمام برا  شده برآورد پارامررها 
 . است برخوردار لایم روايی ای مدل که دهندیم نشان و
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 سازی معادلات ساختاریآمده از مدلدستو معناداری به مقادیر ضرایب استاندارد  :2نگاره

 
ژر موردسنجش و ژائید قرار بعدایاينكه اعربار مدل در جامعه آمار  بزرگ

گرفت، در اين مرحله برا  دسریابی به ژرکی  مطلوب ای مرغیرها در 
 ای اسرفاده با و فای  اسرنرا  وکار ای رويكردراسرا  اخلاقی کردن کس 

 مرل  اقدام شده است:  زارافنرم
در مرحله اول اقدام به ژعیین ورود  و خروجی سیسرم شده است. ابعاد 

فرد ، سایمانی و عوامل وکار که شامل گانه اسرراژی  اخلا  کس   3
عنوان ورود  سیسرم و برا  خروجی سیسرم فرهنگی است به -دينی 

ی سیسرم فای  وکار ژعیین گرديد. طراحنیز اسرراژی  اخلا  در کس 
مقدار مینیمم و به هنگام  «و»ا  است که به هنگام برخورد با گونهبه

کند. همچنین در قسمت مقدار ماکزيمم را محاسبه می «يا»برخورد با 
گیر  در ارژباط با صحت قوانین است، ای روش اسرلزام که ژصمیم

ها است ای بند  خروجیمینیمم و در قسمت ژجمیع که چگونگی جمع
منظور فای  یاديی مقادير شده است. نهايراً بهروش ماکزيمم اسرفاده

 شده استها با مرکز ثقل اسرفادهفای  ای روش میانگین وین
 

 مدل برخی از قوانین استنتاج: 3جدول

 ردیف

(IF) 

فرهنگی -عوامل دینی  عوامل سازمانی عوامل فردی  

(THEN) 

اخلاق در  یاستراتژ

وکارکسب  

دیيا یياد 1  یياد یياد 

 کم کم کم کم 2

 مروسط مروسط یياد مروسط 3

 مروسط کم یياد کم 4

 یياد یياد کم یياد 5

 یياد یياد مروسط مروسط 6

 یياد کم یياد یياد 1

 مروسط کم مروسط مروسط 6

 کم مروسط کم کم 9

 یياد یياد یياد یياد 12

 مروسط مروسط مروسط یياد 11

21  مروسط مروسط مروسط کم 

 یياد یياد یياد کم 13

 
در مرحله دوم اقدام به فای  سای  مرغیرها شده است. به همین منظور 

شده است. مرحله فای  سای  ای دو گام ای ژابع مثلثی اسرفاده
شده است. در گام اول فای  سای  مرغیرها  ورود  و در گام ژشكیل

شده برا  مرغیرها  ورود  ی. بایه ژعريفدوم فای  سای  مرغیر خروج
[ و برا  مرغیر 2 1اسا  مرغیرها  کلامی کم، مروسط، یياد، ] بر

در مرحله سوم ژدوين قوانین اسرنرا  صورت  [ انرخاب شد.2 1خروجی ]
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گرفره است. ای نظرات افراد خبره مبنی بر اهمیت هر يك ای قوانین ژعداد 
مرحله چهارم نیز با اسرفاده ای قانون لایم ژنظیم گرديد. در  21

گیر  اقدام به فای  یدايی شد ژا اعداد به اعداد معمول و میانگین
ها در مرحله پنجم ژرکی  مطلوب ورود  فهم ژبديل شود.قابل

گانه  3شده است. در اين مرحله ژرکی  مطلوب ای ابعاد محاسبه
که برگرفره ای موژور اسرنرا  )طرف مقدم  وکارکس اخلا  در   اسرراژی

شده است. در اين بخش با ژوجه به ژعداد هر قانون( است، اسرفاده

پاسخگويان برا  هر سؤال میانگین اعداد فای  محاسبه شد. بعدایآن با 
خر هر قانون( در  عنوان خروجی )طرف مومرغیر کلامی مرناس  با آن، به
ها در قال  سیسرم اسرنرا  وژحلیل دادهپايگاه قوانین وارد شد. ژجزيه

ژوان فای ، ژرکی  مطلوب ای ابعاد مشخد شد که ای طريق آن می
 4و  3را بهینه کرد. نرايج در قال  جدول  وکارکس اخلا  در   اسرراژی

 شده است.نشان داده

 

 وکارکسباخلاق در  یاستراتژترکیب مطلوب ابعاد و پیامدهای مدل  :1جدول
اخلاق در  یاستراتژ عادترکیب اب

 وکارکسب

بهبود 

 ارتباطات

توسعه 

 صنعتی

مزیت 

 رقابتی

 ترکیب

 فرهنگی -دینی  سازمانی فردی

191/2 164/2 5/2 635/2 - - - 1 

656/2 561/2 516/2 642/2 - - - 2 

165/2 411/2 522/2 424/2 - - - 3 

124/2 411/2 161/2 415/2 - - - 4 

435/2 424/2 626/2 425/2 - - - 5 

129/2 415/2 325/2 621/2 - - - 6 

663/2 456/2 351/2 531/2 - - - 1 

666/2 551/2 161/2 - 413/2 424/2 5/2 6 

545/2 622/2 666/2 - 513/2 543/2 511/2 9 

541/2 631/2 651/2 - 512/2 561/2 52/2 12 

631/2 614/2 613/2 - 6/2 63/2 53/2 11 

114/2 616/2 66/2 - 62/2 59/2 5/2 12 

69/2 116/2 15/2 - 64/2 55/2 51/2 13 

 
اعربار سنجی مدل: برا  آیمون مدل ای روش ژحلیل رفرار خروجی 

شده است. در اين روش اندایه سه مرغیر ورود ، ثابت در نظر اسرفاده
شده است، سپس اندایه سه مرغیر ديگر افزايش و يا کاهش گرفره
ها، اندایه هر خروجی ایا  افزايش و کاهش در ورود شده است. به داده

شود وژحلیل میآمده ژجزيهدستشود. رفرار بهژوسط سیسرم محاسبه می
ها به ایا  دو ورود  ژابت و دو ورد  که رفرار خروجیو درصورژی

مرغیر، بر ژئور  ادبیات يا نظرات افراد خبره مورد ژائید باشد، اعربار 
ورد ژائید است و در غیر اين صورت بايد سیسرم شده مسیسرم طراحی

 -فرد  و دينی عوامل   یژرکبه عنوان نمونه  3اصلا  شود. شنگاره
 پیامد بهبود ارژباطات  ای اين رفرارها را نمايش داده است.با  فرهنگی

 

 بحث
ها گیر  در جهت کاهش ژنشحاکمیت اخلا  قادر است به میزان چشم

اهداف عمل نمايد. در همین راسرا ژوسعه  و موفقیت در ژحقق اثربخش
ها  اخلاقی صنعری نیز برا  نیل به موفقیت نیایمند اسرراژی 

وکار است ژا ای اين طريق حرکت اثربخشی برا  ژوسعه صنعری با کس 
ها  ها  اولیه در خصوص مدلسهولت بیشرر   ايجاد شود. بررسی
ها  وص اسرراژی ژأملی در خصاخلا  نشان داد که خلأ نظر  قابل

وکار در ژوسعه صنعری وجود دارد. به همین جهت برا  اخلاقی کس 

ها  جبران اين خلأ سعی شد ژا ای طريق فن کدگذار  بر رو  مصاحبه
 شده اقدام شود.انجام
 

 
پیامد با  فرهنگی   -فردی و دینی عوامل  بیترک .3نگاره

 بهبود ارتباطات
 
وکار در ژوسعه صنعری در کس  یاخلاق ها رايج نشان داد که اسرراژی ن
ژقسیم است. مادل بارا  دسره فرد ، سایمانی و دينی فرهنگی قابل 3

اشبا، نظر  در اخریار خبرگان منرخ  قرار گرفت و مشاخد شاد کاه 
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ها  وفا  به عهد، رعايات قاوانین و مقاررات و بعد فرد  شامل مؤلفه
پذير  و ها  مساائولیتسااایمانی شااامل مؤلفااه گويی؛ بعاادراساات

 –پاسخگويی، ژعامل با مردم و ژقويات اعرمااد عماومی؛ و بعاد دينای 
ها  رضا  خدا، الهام وجدان وامانت وری  اسات. فرهنگی شامل مؤلفه

سپس مدل برا  برایش علمی در بین کارکنان یيااد  آیماودن شاد و 
ايند کیفی قابلیت ژعمایم باه شده در فرنرايج نشان داد که مدل اسرخرا 

ژر را دارد. در مرحله بعد نیای به ژرکی  مطلوب ای ابعاد اصلی نمونه بزرگ
ها در جهات اسا  اين ژرکی  خط مش کلای بارا  ساایمان بود ژا بر

اسرفاده ای اين مدل فراهم شود. سیسرم اسرنرا  فای  به هماین منظاور 
دسات آماد.  ای ابعااد باه ها  مخرلفیمورداسرفاده قرار گرفت و ژرکی 

صاورت ژجاويز  ها اقرضايی است ونمی ژواناد بهاسرفاده ای اين ژرکی 
ها ها مورداسرفاده باشد. هر سایمان با اسرفاده ای پرانسیلبرا  همه مكان

گزينش اسرراژی  خاصی نمايد ژا ای ايان ها  خود بايد اقدام بهو ژوانايی
ژرکیا   4دنباال شاود. جادول طريق موضو، اخلا  با کارايی بیشرر  

طور که مشخد اسات، ژرکیا  دهد. همانمخرلفی ای ابعاد را نشان می
وکار در ژوسعه صنعری ژرين  ژرکی  را برا  اخلاقی کرد کس دوم جذاب

ها ژواین بهرر  دارد ايجاد کرده است. اين ژرکی  نسبت به ساير ژرکی 
ژوان هر ساه بعاد   میها  مناسدهد که با اژخاذ اسرراژی و نشان می

ها  فرد ، سایمانی و دينی و فرهنگی را در جهت دسریابی به اسرراژی 
، بعاد 161/2وکار ژقويت کرد. در اين ژرکی  بعد ساایمانی اخلاقی کس 

طور کاه وین دارد. هماان 516/2فرهنگی  –و بعد دينی  656/2فرد  
وکارها  مشخد است بعد سایمانی اهمیت یياد  در اخلاقی کردن کس

ديگر ژوجه به ژعامل باا ماردم، عبارتدر جهت ژوسعه صنعری را دارد. به
پذير  و پاسخگويی و اعرماد عمومی برا  ژقويت بعد سایمانی مسئولیت

است. اژخاذ رويكرد مناسا  در جهات ژكاريم ای اهمیت یياد  برخوردار
رجو، و همچنااین ژوجااه بااه اصااول شاافافیت کااه مرجلاای در ارباااب
ا  هسرند کاه پذير  و پاسخگويی است اقدامات بسیار سایندهتمسئولی

ژوانند اعرماد عمومی را افزايش دهند ها  مناس  میدر قال  اسرراژی 
وکارها برا  ژوسعه صنعری کاراژر باا و ای اين طريق اخلاقی کردن کس 

سرعت بیشرر اژفا  بیافرد. اين يافره باا يافراه هاا  محققاان مخرلاف 
(. ای طرفی در اين ژرکی  بعد فرد  نیز اهمیات 21و  22رد)همخوانی دا

دهاد فرهنگی دارد. اين يافره نشان می –بالاژر  را نسبت به بعد دينی 
ها  فرد  اخلا  نیز مهم هسرند و الازام باه وفاا  باه عهاد، که جنبه

 گويی مطابق با نظر محققاان مخرلافرعايت قوانین و مقررات و راست
رها را ژا حدود یياد  به سمت اخلااقی شادن ساو  وکاژوانند کس می

 516/2بعد دينی و فرهنگی در اين ژرکیا  دارا  وین (. 23و  22دهند)
دهد که اين بعد نیز در صورت ژقويت ژأثیر مناسبی بار است و نشان می

وکار خواهد داشت. اين بعد بیشارر حالات احساسای اخلاقی کردن کس 
ضاايت ای خادا، الهاام وجادان و ای هماه دارد و اگر فرد برواند احسا  ر

ژواناد در ژر امانت وری  را در وجودش ژقويت کند بادون شاك میمهم
 وکار ژأثیر فراوانی را داشره باشد. محققاان مخرلافاخلاقی کردن کس 

 (. 26و  25، 24کنند)اين يافره را پشریبانی می

 پیاماد به مربوط آن بیرونی لايه است مشخد 1 شكل در که طورهمان
 همانند را مهمی پیامدها  ژواندمی وکارکس  کردن اخلاقی. است مدل
 به را صنعری ژوسعه ژرمهم همه ای و رقابری مزيت ايجاد ارژباطات، بهبود
 پیامادها  باعت مدل ابعاد بین در ژرکی  چه کهاين. باشد داشره دنبال
 قارار رسایموردبر مجدداً فای  اسرنرا  سیسرم قال  در شود،می بهرر 
 دهدمی نشان نرايج اين. است شدهگزارش 6 جدول در آن نرايج و گرفت
 سایمانی بعد اگر کهطور به است، ژرکی  ژرينجذاب چهارم ژرکی  که

 ديناای بعااد و 631/2 ضااري  دارا  فاارد  بعااد ،614/2 ضااري  دارا 
 ضاري  دارا  ارژباطات بهبود آنگاه باشد 613/2 ضري  دارا  فرهنگی

 ضاري  دارا  رقاابری مزيت و 63/2 ضري  دارا  صنعری ژوسعه ،6/2
 باه ژوجاه باا ژرکیا  ايان کاه دهدمی نشان هايافره. شد خواهد 53/2

 پیاماد باه دسریابی جهت در اسرراژی  بهررين موجود امكانات و شرايط
 حرای و است وکارکس  در اخلا  مدل طريق ای صنعری ژوسعه در مثبت
 مرواینی پیامد فرهنگی – دينی و فرد  سایمانی، ابعاد ضري  افزايش با
 نموناه باین در مادل بارایش. شاودنمی ملاحظاه بعد  ها ژرکی  در

 دارد بالاايی پذير ژعمیم ژوانايی شدهطراحی مدل که داد نشان ژربزرگ
 راه سار در موجاود هاا ژعارض و هااژنش که شودمی پیشنهاد روایاين
 – دينی و فرد  سایمانی،) اخلاقی ابعاد به ژوجه طريق ای صنعری ژوسعه
 ژادوين بارا  آن آمدهدساتبه هاا ژرکی  باه ژوجاه نیاز و( فرهنگی
 و ها پرانسایل باه ژوجاه باا وکارهاکس  کردن اخلاقی ها اسرراژی 
ايان پایوهش بیشارر در  .بگیرد قرار مورداسرفاده محل هر ها ظرفیت

مر ژوساعه صانعری دارناد ها  دولری که نقش سرار  در احویه سایمآن
اجرا شده است. لذا ژعمیم آن ای محدوديت نسبی برا  کس  و کارهاا  
کوچك، مروسط و بزرگ برخوردار است. بنابراين پیشنهاد می شود ايان 
پیوهش در حویه ها  عملیاژی که شاامل کسا  و کارهاا  کوچاك، 

 مروسط و بزرگ است، انجام شود.
 

 گیرینتیجه
خلاقی کردن کس  و کار در ژوسعه صنعری ای طريق نرايج نشان داد که ا

فرهنگی  –ژرکیبی است که در آن ژوجه به عوامل فرد  و سپس دينی 
اهمیت بالايی را دارد. به همین جهت وفا  به عهاد، رعايات قاوانین و 

 در موجود ها ژعارض و هاژنش حالت بهررين مقررات و راست گويی در
 .دهدمی بهبود 63/2 ژا را صنعری ژوسعه راه سر
 

 های اخلاقیملاحظه
 لدر پاایوهش، اصااو کنندگانشرکتدر راسرا  رعايت حقو  اخلاقی 

معطوف به رایدار  مربوط به اطلاعات دريافری، کس  رضايت آگاهانه و 
ژمايال، ژوساط  ممشارکت در پیوهش در صاورت عاد مآیاد  برا  عد
 .ر گرفره و اجرا شد استظنويسندگان مدن
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 اسگزاریسپ
 کنندگانشارکتکه ای کلیه  دانندمیويسندگان اين مقاله بر خود واج  ن
همكاار  در اجارا  پایوهش ژشاكر و قادردانی نمااود و ای  واسطهبه

 .برا  اين عزيزان آریو  ژوفیق و سلامری دارند لخداوند مرعا
 

 هنام واژه
 Ethics .1 اخلا 

 trust .2 اعرماد

 Utilitarianism .3 گرايیفايده

 Right-oriented .4 حق محور

 Task-oriented .5 وظیفه محور

 Virtue-oriented .6 فضیلت محور

 Wisdom .7 حكمت

 Faithfulness to the covenant .8 وفا  به عهد

 Mutual assistance .9 کمك مرقابل

 Respect for people .10 احررام به افراد

 Truthful .11 راسرگويی

 Justice .12 عدالت خواهی

 Justice Gray .13 عدالت گر 

 God sake .14 رضا  خدا

 Inspired conscience .15 الهام وجدان
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