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  سرآغاز

 -عنوان بایدها و نبایدها ارزشـی       به 1اخالق و مسؤولیت اجتماعی   
فلسفی و مالك و معیار سنجش درستی و نادرستی رفتار نـسبت            

ها در   امروزه سازمان ). 1(شود  می به خود، دیگران و جامعه تعریف     
گوناگون تحت فشار شدید براي جلب اعتماد عمـومی         هاي    زمینه

مـالی  هـاي     رسـوایی . انی قـرار دارنـد    و حفظ رقابت در بازار جهـ      
همچنـین  ، همچون انرون، ورلدکام و ساربن اکـسلی    هاي    شرکت

اخالقی شرکت پترولیوم بـرتیش بـه علـت سـرازیر           هاي    رسوایی
هـاي   و چـالش  شدن شدن نفت بـه آبهـاي اقیـانوس آتالنتیـک    

ــه   ــب خدش ــی موج ــست محیط ــومی   زی ــۀ عم ــدن وجه دار ش
، پاسـخگویی بـه عمـوم   خصوصی و افـزایش توقـع      هاي    سازمان

عنـوان   شهروند شـرکتی بـه    ). 2(شفافیت و درستکاري شده است    
یک واژة شاخص در ادبیات مدیریت که با نقش اجتماعی کـسب     

ریشه اصلی  . و کار سر و کار دارد، در اواخر قرن بیستم ظاهر شد           
. گردد بر می1980این پدیده، به حوزة کسب و کار آمریکا در دهۀ 

  )مقاله پژوهشی(

مسئولیت  میانجیگر نقش: یوکار با شهروندي شرکت رابطۀ اخالق کسب
  اجتماعی و حکمرانی 

  ، دکتر مرتضی مرادي∗دکتر ناصر توره دکتر حسن الوداري، فریدون احمدي، دکتر

  نور پیام دانشگاه حسابداري، و اقتصاد یت،دانشکده مدیر مدیریت، گروه 

  23/6/94:  تاریخ پذیرش 25/3/94: تاریخ دریافت
  چکیده

  .ثیرگذارنـد أآن ت بر مختلفی عوامل که است اخالق کسب وکار درون شرکت، رعایت در توسعۀ شهروندي شرکتی در مهم عوامل از یکی: زمینه
هاي تعاونی تولیدي استان کردستان با شهروند شرکتی است که در این میان بـه   کنان در شرکتوکار کار تبیین رابطه اخالق کسب هدف این مقاله

  .گر مسئولیت اجتماعی و حکمرانی شرکتی اشاره خواهد شد نقش متغیرهاي میانجی
ستان بود که از میان     هاي تعاونی استان کرد    جامعه آماري پژوهش شامل کارکنان شرکت     . مطالعه حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است       : روش

جهت تجزیه و   . هاي از پرسشنامه استفاده شد     براي گردآوري داده  . عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب گردید      نفر به شیوه تصادفی ساده به      152آنها تعداد   
  .شدبا استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده ) تحلیل مسیر( ها عالوه بر آمار توصیفی، از آماراستنباطی  تحلیل داده

همچنـین، اخـالق   . متغیر اخالق کسب وکار با شهروندي شرکتی رابطه مـستقیم و معنـادار دارد   : نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد      : ها یافته
  .کسب وکار از طریق  متغیرهاي میانجی گر با شهروندي شرکتی رابطه غیر مستقیم  و معنادار دارد 

ها به رعایت اصول اخالق کسب وکار خود در قبال افراد جامعه باعث شده است                ان پایبندي قوي شرکت    میز ،ها براساس تحلیل داده  : گیرينتیجه
وکار بستر الزم براي کسب  بنابراین، تدوین منشور شهروند شرکتی برپایه اخالق کسب. تا رفتار شهروندي شرکتی آنان وضعیت مناسبی داشته باشد       

  .نماید ها را فراهم می شرکتوري  اعتبار، مزیت رقابتی و افزایش بهره
 

   حکمرانی شرکتی وکار، مسئولیت اجتماعی، شهروند شرکتی، اخالق کسب: کلید واژگان
 

__________________________________________________________________________________________________________________  
   yahoo.com@nasertavrah : نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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ور و حــضور آن در فراینــد جهــانی، ابــالغ از عالئــم عمــدة ظهــ
. هاي مشترك در خصوص شهروند شـرکتی جهـانی اسـت           بیانیه

شهروند شرکتی جهانی یک چارچوب تئوریـک بـراي انـسجام و           
حمایت از منافع کلیـه سـهامداران در سـطح صـنایع مختلـف در        

مؤسسات بین المللی مدافع شهروند شـرکتی       . جهان کنونی است  
بـر  .  هـستند  المللی  بینوسعۀ اقتصادي در سطح     دنبال ت  هجهانی ب 

 به لحاظ قانونی، وظایف و      ها  شرکتاساس تئوري جامعه گرایی،     
  ).3(تعهداتی نسبت به سهامداران محلی و جهانی دارند

جهـانی برخـوردار از     هـاي     شـرکت ترین مزیت رقابتی براي      مهم
اخالقـی و حکمرانـی خـوب       هـاي     ارزش شهروند شرکتی ترویج  

استاندارد جهـانی، پیـشگیري از   ، یت از قوانین و مقررات   یعنی تبع 
منافع عامه، رعایت اصول  تأکید بر اجراي خط مشی مدافع، فساد

هـاي برابـر     و حقوق انسان از جمله فرصـت       3اخالق کسب و کار   
استخدامی، پیشگیري از اسـتخدام نیـروي کـار کودکـان، آزادي            

انه در محـیط    تشکیل انجمن و اتحادیه و پرداخت دستمزد منصف       
   ).4(باشد  میبه آنان کار

دهـد،    مـی  نـشان  4مطالعات انجام شده در حوزه شهروند شرکتی      
یی که به اصول اخالقی پایبند هستند به مزیت رقـابتی          ها  شرکت
هر چند ممکـن اسـت در کوتـاه مـدت، متحمـل       یابند،  می دست
گردند، اما در بلندمدت بـه واسـطۀ کـسب شـهرت و      هایی    هزینه
ویژه، از سودآوري باالیی برخوردار گردیده و عملکرد مثبت     اعتبار

   .)5(کنند  میو قابل قبولی پیدا
در مواجـه بـا   هـا    شـرکت اساسـی   هـاي     امروزه یکـی از رویکـرد     

پاسخگویی اجتماعی ، کاهش رفتار شهروندي شرکتیهاي  بحران
). 6(و عملکرد اجتماعی توسعه مسئولیت اجتماعی شرکتی اسـت        

ب وکار به عنوان یکی از راهکارهاي اساسی در اصول اخالق کس 
 به رعایت رفتـار شـهروندي در تعامـل بـا            ها  شرکتملزم نمودن   

 ی نیز  اجتماع تیمسئول). 7(شود  می محیط پیرامون خود، محسوب   
 تیـ  ثـروت، ارتقـاء مز     جادی ا ندی فرا  بخشی از  شرکت را به عنوان   

اي   جامعه ي شده برا  جادی و حداکثر کردن ارزش از ثروت ا       یرقابت
 . شرکت در آن فعالیت دارد کهندیب می

سهامداران و نیز هاي  در چند سال گذشته، پاسخگویی به خواسته      
را بـه   اي    هاي اجتماعی، تناقـضات پیچیـده      سعی در ارتقاء ارزش   

هـاي    هاي تجاري متعهد در زمینـه      همراه داشته است که سازمان    

اري تعادل میـان  ایجاد مصالحه و برقر). 8( با آن درگیرند  مختلف،
سهامداران و جامعه موضوعی است که در چـارچوب     هاي    خواسته

شود و به رابطه میان    می کاري مسئولیت اجتماعی شرکت تعریف    
 ).9. (کند  میتجارت و جامعه کمک

شهروند شرکتی در چهار مدل حـداقل        بر اساس ادبیات مدیریت،   
ــان و   ــامل گرای ــتانه، ش ــشر دوس ــان، ب ــاع گرای ــاالن اجتم ی فع

این چهار مدل برحسب برخورداران شـرکت   . شودبندي می  تقسیم
و انگیـزش   ) فردي در برابـر برخـورداران اجتمـاعی        برخورداران(

ــرکت   ــان ش ــی  (کارکن ــر اخالق ــزاري در براب ــه) اب ــدي طبق  بن
 ).10(شود می

 تعریف دقیقی از مفهوم شهروندي شرکتی وجـود نـدارد،           دهر چن 
هـاي   جـارت و نیـز خلـق ارزش      از ت اي     به طریقه  طور عام   بهولی  

اخالقـی و   ،  شود که فراتر از الزامات قـانونی        می اجتماعی اطالق 
ــه  هــاي  خواســته ــانونی در پاســخگویی ب عمــومی و اقــدامات ق
شـهروندي شـرکتی بـه       ).11(باشـد   مـی  برخـورداران هـاي     گروه

عبارتی، ترکیب شرکت و شهروند با همدیگر در جامعـه مـدرن و        
اجتمـاعی  ، تواند حقوق مدنی  می  است که  ايتالقی آنان در نقطه   

مــدت تــأمین  حقــوق سیاســی شــهروندان را در بلندو بــه ویــژه
ــد ــده چهــار وجــه   ).5(نمای مفهــوم شــهروند شــرکتی، دربرگیرن

  .شهروندي زیر است
این بعد شهروندي، به تعهدات شرکت بـراي         5 شهروند اقتصادي 

 طریـق  کسب منافع سودآور براي کارکنان و دیگر سـهامداران از        
هـاي شـغلی، پـاداش، آمـوزش و تولیـد           فرصـت  فراهم سـاختن  

کاالهاو خدمات با کیفیت باال و فروش آنها بـه طریقـی سـودآور      
  . کنداشاره می

شهروند قانونی به تعهدات شرکت براي تحقق       :  6شهروند قانونی 
  .هاي کسب وکار در چارچوب الزامات قانونی اشاره داردمأموریت

ین مؤلفۀ شهروندي به تعهدات شرکت بـراي  ا :7شهروند اخالقی
پیروي از قواعد اخالقی که معرف رفتار مناسب در جامعه اسـت،            

 حالتی از شهروندي است که بـه        : 8شهروند داوطلبانه  .اشاره دارد 
 کند کـه  تعهدات شرکت براي درگیرشدن در فعالیتهایی اشاره می       
، اخالقـی به لحاظ قانونی ضروري نبوده و در تجارت به مفهـوم            

ابعاد عملکرد مالی از  رفتار شرکتی اخالقی بر  ) . 12(نیست مدنظر
 کاهش هزینه و ارزش بازار تأثیر مثبت      ،  جمله سود آوري ،کارآیی   
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از طرف دیگر سه رویکرد براي توسعه مسئولیت        . )13(گذارد   می
رویکـرد  :  پیشنهاد شده اسـت کـه عبارتنـد از         ها  شرکتاجتماعی  

. عمـومی هاي    اونی و رویکرد ساختن پروژه    خیرخواهانه،رویکرد تع 
هزینه بردار بـوده و     ها    شرکتانجام فعالیتهاي خیر خواهانه براي      

در صــحنه رقابــت دوام هــا  شــرکتشــود   مــیایــن امــر باعــث
  ).14(نیاورند

هایی اشاره داردکه توسط مـدیران      حکمرانی شرکتی به مکانیسم   
ورد کـه اقـدامات   آ  می بکار گرفته شده و این اطمینان را به وجود        

.  کلیـدي منطبـق اسـت      9سـهامداران هـاي     شرکت با منافع گروه   
، به کاهش ریسک مـالی     مشارکت در مسئولیت اجتماعی شرکتی    

شـود    مـی حفاظت از سهام شرکت و سـرمایۀ سـهامداران منجـر        
حکمرانی شرکتی مکانیسم محافظت از سهامداران شرکت  .)15(

حکمرانـی  ). 16(یـد نما  مـی  و عملکرد اثربخش شرکت را تضمین     
شرکتی، از طریق شـفافیت مـسئولیت اجتمـاعی شـرکتی نقـش             

بـین  . )17(کنـد   مـی  حیاتی در تأمین مـشروعیت سـازمانی ایفـاء        
حکمرانی شرکتی و اخالق کـسب و       ،  مسئولیت اجتماعی شرکتی  

کار رابطه معنـی داري وجـود دارد و اعمـال حکمرانـی شـرکتی               
بخـشد، ازسـوي     مـی مسئولیت اجتماعی اثربخش را بهبود  ،  خوب

حکمرانی شرکتی باعـث شـفافیت مـسولیت        هاي    دیگر مکانیسم 
 مـسئولیت اجتمـاعی شـرکتی       ).18(شـوند   مـی  اجتماعی شرکتی 

داراي دو جنبه مثبت و منفی بوده و به طـور معنـی داري رابطـۀ         
مثبت و منفی مـسئولیت اجتمـاعی        بین حکمرانی شرکتی و ابعاد    

حکمرانی ). 19(شرکت داردشرکتی بستگی به رضایت از عملکرد     
واخـالق نـسبت بـه      10هـا  شرکتی خوب، بیشتر بر رعایـت ارزش      

.  )20(کنـد   مـی  اجراي قواعد و مقررات و وظایف شـرکت تاکیـد         
گستره روابط بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و حکمرانی شرکتی    

هـا   شـرکت گردد و تدوین قانون مناسب توسط         می به شفافیت بر  
در حکمرانی شـرکتی     .شود  می کتیموجب شفافیت حکمرانی شر   

دیدگاه محـدود و دیـدگاه      : ند از ا  دو دیدگاه متمایز دارندکه عبارت    
دیدگاه محدود که حاکم بـر روابـط بـین سـهامداران و             . گسترده

مدیران عالی شرکت است و این روابط از طریـق هیـأت مـدیره              
مـدیران   در این دیدگاه بر نیل بـه منـافع فـردي          . شود  می تعدیل
اما دیدگاه گسترده روابط بین سـهامداران و انـواع     ،  شود  می دتأکی

در ایـن  . نمایدتر بررسی میمؤکالن شرکت را به صورت گسترده     

از . شـود   مـی کیـد  نیل به منافع گروهـی سـهامداران تأ   دیدگاه بر 
ــار      ــده رفت ــشان دهن ــصادي ن ــالی و اقت ــان م ــر زی ــرف دیگ ط

 تـا   هـا   کتشـر بوده و حکمرانـی ضـعیف       ها    شرکتغیرمسئوالنه  
شـود  سـازي در آمریکـا نـسبت داده مـی          اندازه به موج خصوصی   

)21.(  
پژوهشی دیگر رابطه حکمرانی شرکتی و اخالق تأیید شد و با        در

تـأثیر آن بـر حاکمیـت     توجه به ترکیب اعضاي هیـأت مـدیره و        
اي و مراجـع مـسئول        ضروري است که نهادهاي حرفه     ها  شرکت

ـ هـا   شـرکت در جهت الزامی نمودن      اي  ه اصـول اخـالق حرفـه   ب
 ).22(مبادرت ورزند

اجراي اصول حکمرانی شرکتی در کشورهاي در حال توسـعه یـا           
کشورهاي توسعه یافته به توسعۀ شهروندي شـرکتی و عملکـرد           

بـازار سـرمایه، نقـش حیـاتی در         ) . 23(شـود   می اقتصادي، منجر 
ـ           واسـطه   هارتقاي حکمرانی شرکتی اثـربخش و اعتبـار شـرکت ب

کند و حکمرانی شرکتی باعث بهبـود         می شرکتی ایفاء شهروندي  
شـود    مـی  عملکرد مالی و در نهایت به توسعه بازار سرمایه منجر         

ـ    محافظت از سـرمایه   ). 24( عنـوان بخـشی از اصـول        هگـذاران ب
و  دارد شهروندي شرکتی با اثربخشی حکمرانـی شـرکتی رابطـه         

اصـول  ). 25(گـردد   مـالی کارآمـد برمـی    میزان این رابطه به بازار    
، شفافیت اطالعات   11حکمرانی شرکتی همچون مدیریت ریسک    

جبــران خــدمات کارکنــان و رعایــت حقــوق ســهامداران  مــالی،
تیر ه بر توسعۀ شهروندي شرکتی ب  12اقلیت ، گذارد  میطور مثبت تاً

را به شهروندي خـوب  ها  شرکتبنابراین حکمرانی خوب شرکتی    
 ).26(سازد  میشرکتی مبدل

 -عنوان بایدها و نبایدهاي ارزشی     هلیت اجتماعی ب  اخالق و مسؤو  
فلسفی و مالك و معیار سنجش درستی و نادرستی رفتار نـسبت            

یکـی از عناصـر     ). 1(شـود   مـی  به خود، دیگران و جامعه تعریـف      
موجود در قلمرو اخالق کسب و کار، مـسؤولیت اجتمـاعی اسـت          

کثر هاي کسب و کار جهت به حـدا        این امر در واقع تعهد سازمان     
هاي اجتماعی را نـشان     رساندن منافع و به حداقل رساندن هزینه      

هـاي مـدیریتی، رویکردهـاي مـسؤولیت        بیـشتر نوشـته   . دهدمی
اجتماعی سازمان را برپایه سه الگوي اخالقی، عـدالت و منفعـت            

هـا بـا افـزایش توجـه بـه           سـازمان ). 1(اندبندي کرده طلبی دسته 
دنبال خواهـد    هجتماعی را ب  مباحث اخالقی که ارتقاي مسئولیت ا     
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ســازمانی  حفــظ و بهبــود پاســخگویی، داشــت گــامی در ایجــاد
  ). 27(برخواهند داشت 

مسئولیت اجتماعی و  بطور مستقیم باعث افزایشاي   اخالق حرفه 
تقویـت   باعـث اي    همچنـین اخـالق حرفـه      شـود   می پاسخگویی

فرهنگ خدمتگزاري شده و فرهنگ خدمتگزاري بـه نوبـه خـود            
آمـوزش  هـاي   قویت و پاسـخگویی معلمـان را در محـیط      ت زمینه
  ).28(کند  میفراهم

تـدوین اصـول    رهبران اخالقی بر حکمرانـی شـرکتی از طریـق   
شفافیت اطالعات مالی و    ،  اصالح مقررات شرکت  ،  اخالقی جامع 

براي بهبـود   ). 26(گذارند  می سیستم جبران خدمات عادالنه تأثیر    
ایجـاد سیـستم بـازار      ،  یحکمرانی شرکتی، افشاي اطالعات مـال     

  . باشد  میکارآمد و تهیه استانداردهاي اخالقی الزامی
اخالقی واجتماعی است که هاي  تابعی از ارزش حکمرانی شرکتی

 شـرکت  اعتبـار و بقـاي    ،  در بلندمدت اثر مثبتی بر عملکرد، رشد      
عناصر اخالقی موجب تحقق اقـدامات حکمرانـی        ). 27(گذارد می

عناصر به بهبود حکمرانی شـرکتی منجـر        شود و این      می شرکتی
سـاز اقـدامات     ابعـاد اخالقـی کـه زمینـه        ازسوي دیگـر،  . شودمی

رهبـري  ،  13ساختار اخالقی : حکمرانی شرکتی هستند ،عبارتند از      
 .)28(هاي شـرکت   و ارزش  15، انسجام فرهنگ اخالقی   14اخالقی

اي   بین اخالق شرکتی و حکمرانی شرکتی ارتبـاط بهـم پیوسـته           

دارد و چارچوب فرهنگی و اجتماعی اثر مهمی بـر اخـالق            وجود  
 در آفریقـا   هـا   شـرکت حکمرانی شرکتی و عملکـرد      ،  کسب و کار  

 وکیل، سهامداران و -اصیل  براساس تئوري عاملیت یا ). 29(دارد
 اخـالق   شخـصی بـوده و در برخـی مـوارد          مالکان دنبال منـافع   

کتی درکنیا  مشکل حکمرانی شر  . گذاشتند  می وکار را زیر پا    کسب
به ماهیت فرهنگ آفریقا از جملـه احـساس تعلـق بـه خـانواد و                

 اخالق، سیاست، اقتصاد و سیستم مذهبی بر، جامعه، قبیله نشینی
اساس، پژوهش حاضر قصد دارد اثـرات ایـن           براین ).30(گردد می

اثـربخش در    متغیرها را در قالب یک مدل بر شهروندي شـرکتی         
ابتـدا الزم اسـت     .  قـرار دهـد    تعاونی مـورد بررسـی    هاي    شرکت

توضیحاتی در مورد متغیرهاي مورد مطالعـه و ارتبـاط بـین آنهـا              
 .ها ارائه خواهد شدداده شود، سپس روش پژوهش و یافته

 . خواهد بود1بر این اساس الگوي مفهومی به صورت نگاره 

  
  روش 

 –هـاي توصـیفی       نـوع پـژوهش   پژوهش حاضـر کـاربردي و از        
تعـاونی  هـاي   شـرکت کارکنـان   آمـاري  جامعـه  .همبستگی است 

 است؛ که به تفکیک در بخش صـنعت شـامل         )  نفر 252(تولیدي
ــامیدنی  ــذایی و آش ــر40غ ــسوجات،  نف ــتیک  30من ــر، پالس  نف

، نفـر 50 نفر و در بخش کـشاورزي شـامل زارعـت            30والستیک

 
 

 

 نگاره ا:  الگوي مفهومی پژوهش
 

 اخالق کسب وکار 

مسئولیت 
 اجتماعی

  حکمرانی شرکتی
 

  شهروندشرکتی

 H1 

 H5 

 H2 

 H4 

 H6  H3 
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با استفاده از نمونـه     .  نفر است  62، مرغداري وشیالت  40باغداري
تعیین شد که  به عنوان نمونه  نفر152 تعدادگیري تصادفی ساده 

، نفـر 20غـذایی و آشـامیدنی       به تفکیک در بخش صنعت شامل     
 نفــر و در بخــش 15  نفــر، پالســتیک والســتیک15منــسوجات

ــت    ــامل زارع ــشاورزي ش ــر30ک ــداري، نف ــداري 23باغ ، مرغ
 به  گروه نمونه شناختی    هاي جمعیت  ویژگی .بودند نفر   50وشیالت

   آمده است1ره طور خالصه در جدول شما
پرسشنامه مسئولیت اجتماعی    .پرسشنامه بوده است  پژوهش  ابزار  

،  گویه است که شامل چهار مؤلفه مسئولیت اقتـصادي         25شامل  
پرسشنامه اخالق کسب وکار    . قانونی وبشردوستانه است  ،  اخالقی

، تکریم ارباب رجـوع هاي   گویه است و مؤلفه    15محقق ساخته و    
 .شـود   مـی لیت اجتمـاعی را شـامل   ومسئو اخالق زیست محیطی  

گویـه اسـت کـه شـامل         31پرسشنامۀ شهروندي شرکتی شامل     
اخالقی و داوطبانه است    ،  قانونی،  شهروندي اقتصادي هاي    مؤلفه

هـاي    گویه است که شامل مؤلفه9 حکمرانی شرکتی  پرسشنامه. 
، شـفافیت اطالعـات مـالی     ،  پاسخگویی قانونی، مدیریت ریسک   

 OECDان اسـت کـه توسـط مؤسـسه    رعایت حقـوق سـهامدار  

با نظرات اساتید صاحبنظر    ها    طراحی شده است روایی پرسشنامه     
 پژوهش نیز با    هايدر این زمینه تأیید شد و همچنین پایایی ابزار        

استفاده از آلفاي کرونباخ مورد آزمـون قـرار گرفـت؛ نتـایج ایـن               
 آمده است که نشان از پایـایی مناسـب   2آزمون در جدول شماره  

همانطور که در جدول نـشان داده شـده اسـت          . زار تحقیق دارد  اب
 و از سـطح قابـل   70/0آلفاي کرونباخ براي همه متغیرها بـاالي   

  .قبولی برخوردار است

  
  پایایی پرسشنامه ها: 2جدول 

 متغیر
االت ؤس

 مربوطه
تعداد 
 سواالت

ضریب 
  پایایی

آلفاي (
 )کرونباخ

 921/0 15 1-15  اخالق کسب وکار 
 993/0  5 16-20 نی شرکتی حکمرا

 997/0 9 21-29 مسئولیت اجتماعی
 887/0  31 30-60 شهروندي شرکتی
 982/0 42 1-42 کل پرسشنامه

  
 5 تـا  1تأیید روایی پرسشنامه طبق طیف لیکرت نمـره      عالوه بر 

توسط اساتید و صاحبنظران، براي بررسی روایی سازه یـا میـزان            
ت مربوطـه از مـدل تحلیـل        پذیري هر متغیر توسط سـؤاال       تبیین

بار عاملی کلیـه  عاملی تأییدي استفاده شده است نتایج نشان داد        
. باشـند را دارا مـی   ) 96/1بیـشتر از    (سؤاالت عدد معناداري الزم     

متغیرهاي توان بیان کرد که کلیه سؤاالت پرسشنامه        بنابراین می 
ي برازش  ها  شاخصهمچنین  . کنند  تحقیق را به خوبی تبیین می     

 دست آمده براي مدل تحلیـل عـاملی تأییـدي نیـز نـشان از                به
 در جدول شماره    ها  شاخصاین  . برازش مناسب مدل تحقیق دارد    

  .آمده است 3
  
  
  
  

  دهندگانشناختی پاسخ هاي جمعیت ویژگی: 1جدول 
 

  تحصیالت  سابقه خدمت      فراوانی    سن     جنسیت
  50  دیپلم و فوق دیپلم  20   سال1-5  30   سال30-20
  130  مرد  30   سال5-10  62   سال40-30
  70  لیسانس  40   سال10-15  30   سال50-40

  32  لیسانس و باالتر فوق  30   سال20باالي   30   سال50بیشتر از   22  زن  32   سال20-15

  152  جمع  152  جمع  152  جمع  152  جمع
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
95

.1
1.

2.
10

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
th

ic
sj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             5 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1395.11.2.10.0
http://ethicsjournal.ir/article-1-309-fa.html


 نقش میانجیگر مسئولیت اجتماعی و حکمرانی: رابطۀ اخالق کسب و کار با شهروندي شرکتی: دکتر ناصر توره و همکاران
  

 90

ي نیکویی برازش مدل تحلیل ها  شاخص:3جدول 
  عاملی تأییدي

  معیار مقبولیت  شاخص برآزش
آماره مدل 
فرضیات 
  اصلی

(Chi square)2χ  3
2

≤df
χ  000/0 

RMSEA   کوچکتر از
08/0  000/0  

شاخص برازش هنجار 
  )NFI(شده

کوچکتر از 
90/0  00/1  

کوچکتر از   CFI)(شاخص برازش تطبیقی
90/0  00/1  

کوچکتر از   GFI) (شاخص نیکویی برازش
90/0  00/1 

شاخص نیکویی برازش اصالح 
  AGFI)(شده 

کوچکتر از 
85/0  00/1  

  
کنید، نتایج تحلیل عاملی تأییدي در  طورکه مالحظه می همان

dfدهد که  جدول شماره نشان می
2χ

 برابر با صفر، و دیگر 
 نشان از تأیید مدل ها شاخص برابر یک است این ها شاخص

  .هاي موجود را دارد توسط داده
  

  ها یافته

 را در ن، میانگین و انحراف استاندارد نمرات کارکنا1جدول
  دهد  میپژوهش نشانهاي  هریک از متغیر

 افـزار  نـرم  از نیـز  تحقیـق هاي  فرضیه تست و بررسی منظور به

 شده مطرحهاي  فرضیه آزمون و بررسی به بخش این و در لیزرل

 پرداختـه  مـسیر  (PAM) مسیر تحلیل تحلیل مدل مدل طریق از
 بـا  دلمـ  تخمـین  ها، داده آوري جمع و مدل بیان از بعد.شود  می

 شده گیري اندازه متغیرهاي بین شده شناخته روابط ازاي  مجموعه
 منطقی مـدلهاي  توسعۀ عنوان به مسیر هاي مدل .شود  میشروع

 تعـداد  وجود هر امکان مسیر تحلیل  در.است چندگانه رگرسیونی
 معنادار براي. دارد وجود معادله تعداد هر و وابسته و مستقل متغیر
 96/1تر یـا از   بزرگ1/96از باید معناداري داعدا ضریب، یک بودن

 مسیر ضرایب معناداري و تحلیل مسیر مدل نتایج. تر باشد کوچک
  . آمده است2نگاره  در

اثر کل متغیرهـا بـر یکـدیگر قابـل مـشاهده             5بر اساس جدول    
. هـا در جـدول شـماره آمـده اسـت        است، نتـایج آزمـون فرضـیه      

ب وکار بیشترین اثـر را  اخالق کس شود،  طورکه مشاهده می   همان
ضرایب استاندارد بـراي همـه روابـط،        .بر حکمرانی شرکتی دارد     

 6را دارد، بنــابراین هــر ) 1,96بیــشتر از (اعــداد معنــاداري الزم 

  
  هاي توصیفی متغیرهاي  مورد پژوهش شاخص:  4جدول 

 
  حکمرانی شرکتی  مسئولیت اجتماعی  شهروندي شرکتی  اخالق کسب وکار  شاخص

  6993/3  77,6/3  6833/3  3877/3  میانگین
  ./83747  /.78626  /.72562  /.72562  انحراف معیار

 
 

 

) 11/0)، (01/2( 
 

) 67/0)، (16/14( 
 

 

 اخالق کسب وکار

 مسئولیت
  اجتماعی

 حکمرانی شرکتی
 

 شهروند شرکتی

) 26/0)، (13/4( 
 

) 71/0)، (53/13( 
 ) 29/0)، (45/3( 

 

) 20/0)، (60/2( 
 

 
 خالصه نتایج ضرایب استاندارد و اعداد معناداري :2نگاره
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  .شود فرضیه تحقیق تأیید می
 اثـر  اخالق کـسب وکـار   که دهد  مینشان 6جدول دقیق بررسی

لیت مـسئو  شـهروندي شـرکتی،   روي بـر  داري مثبـت و معنـی  
 1،2،3هاي  بنابراین فرضیه. گذارد  میحکمرانی شرکتی اجتماعی،
نتایج نشان داد حکمرانی شرکتی کـه بـرروي         . شوند  می پذیرفته

ــت     ــط مثب ــرکتی رواب ــهروندي ش ــاعی و ش ــسئولیت اجتم  و م
 نهایت  پذیرفته شدند در4،5هاي  بنایراین فرضیه داري دارد معنی

شـهروندي   بـر  تـی مثب اثـر  مسئولیت اجتمـاعی  که شد مشخص
  .شد تأیید نیز 6 فرضیه و دارد شرکتی

 
  بحث

ها این است که بتوانند ضمن قابلیت       امروزه رسالت اصلی شرکتی   
هـاي   اجتماعی و محیطی همچون ارزشهاي    سودآوري به ارزش  

شهروندي شرکتی بیـانگر    . اقتصادي در جامعه توجه داشته باشند     
باشد و اینکه     می عنوان یک شهروند   درك و قبول یک شرکت به     

هایی به عهده  شهروندان در قبال همدیگر چه وظایف و مسئولیت
  .دارند

شهروندي شـرکتی باعـث افـزایش       هاي    تبعیت از اصول و شیوه    
 هــاي آن شــرکت از جملــه جامعــه اعتمــاد برخــورداران فعالیــت

نیـز  هـا     شرکتنظام شهروند شرکتی بر عملکرد رقابتی       . شود می
نماید تا در جهت کارایی بیشتر در         می  را وادار  تأثیر گذاشته و آنها   

محیطهاي رقابتی وارد و از ایـن طریـق سـودي قابـل توجـه را                
  . نصیب خود نمایند

ي تولیـدي   هـا   شـرکت نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد کـه          
مورد مطالعه از نظر رفتار شهروند شـرکتی در وضـعیت مناسـبی             

ه معضالت موجود در کـشور      بدین معنی که با توجه ب     . قرار دارند 
. اقتـصادي ناشـی شـده اسـت    هـاي    از تحریمبه شکل عمده که  

واحدهاي تولیدي قادر به تحقق اهداف اقتصادي و کـسب سـود            
اساس جهت ادامه حیات در بازار،       براین. اند مورد انتظار خود نبوده   

عمل کرده اند که رفتار آنها مطابق با قانون نبوده          اي    گاه به گونه  
در مواردي ناچار به نادیـده گـرفتن و         . اند ف آن عمل کرده   و خال 

 شـرایط   طـور طبیعـی     بـه . انـد  سوء استفاده از قوانین موجود بوده     
بیشتر واحدهاي تولیدي را مجبـور سـاخته         موجود حاکم بر بازار،   

است تا اصول اخالقی و آن چه به عنوان منشور اخالقـی بـراي              

  اثرات متغیرهاي مستقل و وابسته: 5جدول 
  

  اثر کل  اثرغیرمستقیم  اثر مستقیم  متغیر وابسته  متغیر مستقل
  57/0  31/0  26/0  شهروندي شرکتی
  خالق کسب وکارا  58/0  47/0  11/0  مسئولیت اجتماعی
  67/0  ---- -- ---  67/0  حکمرانی شرکتی

  43/0  14/0  29/0  شهروندي شرکتی  حکمرانی  70/0  ---- -- ---  71/0  مسئولیت اجتماعی 
  20/0  ---- -- ---  20/0  شهروندي شرکتی  مسئولیت اجتماعی

 
 

  ها یید فرضیهأ ت نتایج:6جدول 
  نتیجه  اعداد معناداري  ضرایب استاندارد  متغیر وابسته  متغیر مستقل

  تأیید  13/4  26/0  شهروند شرکتی
  اخالق کسب وکار  تأیید  01/2  11/0  مسئولیت اجتماعی
  تأیید  16/14  67/0  حکمرانی شرکتی

  تأیید  45/3  29/0  شهروند شرکتی  حکمرانی شرکتی  تأیید  53/13  71/0  مسئولیت اجتماعی 
  تأیید  60/2  20/0  شرکتی شهروند  مسئولیت اجتماعی
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 بعد از بیان .عایت ننمایند ربه طور کامل آنان مطرح بوده است را      
. ادبیات موضوع، مدل تحقیق طراحی و مورد آزمایش قرار گرفت         

نتایج نشان داد رابطۀ بین اخالق کسب وکار وشهروندي شرکتی          
اخالق کسب وکار به عنوان یکـی        این عبارت که   دار بود و   معنی

رفتـار    به رعایـت   ها  شرکتاساسی در ملزم نمودن      از راهکارهاي 
شـود بـا      مـی  در تعامـل بـا پیرامـون خـود، محـسوب          شهروندي  

اخالق کسب وکـار    ،  همچنین ).7(پژوهش همسو است  هاي    یافته
نتایج موجود در این رابطه که       گذارد  می ثیرأبر حکمرانی شرکت ت   

اجتمـاعی اسـت     هاي اخالقی و   تابعی از ارزش   حمکرانی شرکتی 
 شرکت اياعتبار و بق  ،  که در بلندمدت اثر مثبتی بر عملکرد، رشد       

  ).34-30(گذارد، با نتایج دیگر محققان همخوانی دارد می
سئولیت اجتمـاعی شـرکتی رابطـه     بین اخالق کـسب وکـار و مـ        

یکـی از   این نتایج با ایـن عبـارت کـه          ). 6(داري وجود دارد   معنی
عناصر موجود در قلمرو اخالق کسب و کار، مسؤولیت اجتمـاعی           

ی شرکتی بر مسئولیت    حکمران). 26 و   17،  1(است، سازگار است    
حکمرانـی شـرکتی، نقـش حیـاتی در          .گـذارد   می ثیرأاجتماعی ت 

مین مشروعیت سازمانی از طریق شفافیت مسئولیت اجتمـاعی         تأ
مـسئولیت  ،  اعمال حکمرانی شرکتی خـوب     کند،  می شرکتی ایفاء 

حاضر را  هاي    یافته بخشد، بنابراین   می اجتماعی اثربخش را بهبود   
  .)19(کند   میییدأت

همچنین رابطـۀ بـین حکمرانـی شـرکتی و شـهروندي شـرکتی        
دیگـر محققـان در ایـن       هـاي     معنادار بود وایـن یافتـه بـا یافتـه         

خصوص که اعمـال حکمرانـی شـرکتی در کـشورهاي در حـال              
توسعه و کشورهاي توسعه یافته به توسعۀ شـهروندي شـرکتی و      

همخـوانی  ،  شـود   مـی  در نهایت توسعۀ عملکرد اقتصادي منجـر      
همچنین اصول حکمرانـی شـرکتی بـر توسـعۀ          ) . 27 و   26(دارد

بنابراین حکمرانـی   گذارد  میثیرأطورمثبت ت هشهروندي شرکتی ب
در ). 29( کنـد   مـی  را به شهروندي خـوب مبـدل      ها    شرکتخوب  

دار بـین مـسئولیت اجتمـاعی و شـهروندي          نهایت رابطـۀ معنـی    
بـر  شرکتی بر اساس مدل تحلیل مسیر مورد تأیید قـرار گرفـت             

ها و مـدیران پیـشنهاد       هاي به دست آمده به سازمان     اساس یافته 
شود اگرچه نتایج به دست آمده رابطه بـین متغیرهـا را تأییـد              می

کرد اما به نظر باید در تعمیم نتایج باید احتیاط بیـشتري صـورت        
. گیرد و از ابزارهـایی دیگـري در تحقیقـات آتـی اسـتفاده کـرد               

 نـسبت بـه رعایـت    هـا  شـرکت مدیران شود   میپیشنهاد بنابراین
اصول اخالقی و ارزشی حاکم بر جامعه اعتقاد داشته باشند و بـه             

رفتـار ننماینـد کـه      اي    خاطر کسب سودهاي کوتاه مدت به گونه      
باید خود را ملزم به     ها    شرکت. مشتریان از آنان سلب اعتماد کنند     

ند و  رعایت اخالقیات در تولید کاال و عمل به تعهدهاي خود بدان          
براي کسب سود بیشتر سالمتی افراد جامعه و محـیط زیـست را             

توان به کمبود     می هاي این تحقیق   از محدودیت .به خطر نیندازند  
مطالعات داخلی در رابطه با موضوع پژوهش که امکـان مقایـسه            

سـاخت و عـدم     میپژوهش حاضر با آنها را غیر ممکنهاي    یافته
  .اشاره کرد ي برخی متغیرهااندازه گیر براي ابزار استاندارد

   
  گیري نتیجه

توان نتیجـه گرفـت کـه اخـالق       میژوهش پهاي  بر اساس یافته 
کسب وکار و حکمرانی شرکتی و مـسئولیت اجتمـاعی بـا ابعـاد               

بنـابراین میـزان پایبنـدي قـوي         .شهروندي شرکتی رابطـه دارد    
 به مسئولیتهاي اجتمـاعی خـود در قبـال افـراد جامعـه             ها  شرکت
شده است تا رفتار شهروندي شرکتی آنان وضعیت مناسبی         باعث  

که احـساس مـسئولیت نـسبت بـه رفـع           اي    داشته باشد به گونه   
پاسـخگو  ،  هماهنگی بین اهداف شرکت و جامعه     ،  نیازهاي جامعه 

توجه بـه بهبـود رفـاه      ،  بودن به برآورده ساختن توقعات مشتریان     
م دامـن زده  افراد جامعه و ارزشهاي حاکم بر جامعه بـه ایـن مهـ    

 براي دست یافتن به رفتار شهروندي شـرکتی و          ها  شرکت. است
پـر رنـگ نمــودن    بـه  بایـستی نــسبت  برخـوردار شـدن از از آن  

ارزشهاي اخالقی و واجب بودن احترام به کرامت انسانی اهتمـام        
ارتباطی قوي و باور و    هاي     از طریق ایجاد شبکه    ها  شرکت. ورزند

افـراد جامعـه در صـدد تقویـت         عمل به تعهدات خود نسبت بـه        
هستند از طرف دیگر براي بر خـورداري از        سرمایه اجتماعی خود  

اسـتراتژي و   ،  مزایاي این این گونه رفتارها الزم است در اهـداف         
بـه  . ساختارهاي سازمانی خود تغییرات اساسی را اعمـال نماینـد         

اخالق کسب وکـار و حکمرانـی       ،  که مسئولیت اجتماعی  اي    گونه
هـایی کـه شـرکت       ترین استراتژي  د را به عنوان مهم    شرکتی خو 

را در  بتواند به وظایف شهروندي خود با افراد جامعه عمل نمایـد،       
سرتاسر شرکت بین کارکنان خود نهادینـه نماینـد و از ابزارهـاي      
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تشویقی و گاهاً تنبهی براي پایبنـدي اعـضاي خـود بـه رعایـت               
ستفاده نماینـد   ها و واحدهاي ا    اصول اخالق کسب وکار در بخش     

عنـوان شـهروندان خـود        را بـه   هـا   شـرکت و در نتیجه مردم این      
   .بپذیرند

  
   اخالقیهاي همالحظ

را رعایت نموده    نماید که تمام جوانب اخالقی      می پژوهشگر تعهد 
  . چاپ نشده است هیچ مجله دیگري و مقاله در

  
  سپاسگزاري

هـاي   دانند از تمـامی کارکنـان شـرکت         محققان بر خود الزم می    
تعاونی تولیدي که در فرایند پژوهش شرکت نمودند سپاسگزاري         

   .و قدردانی نمایند
  

  نامه واژه
1. Social responsibility مسئولیت اجتماعی  
2. Corporate citizenship  شهروند شرکتی  
3. Business ethics اخالق کسب وکار  
4. Corporate governance حکمرانی شرکتی  
5. Economic Citizenship شهروند اقتصادي  
6. discretionary citizenship شهروند داوطلبانه  
7. Legal citizenship شهروند قانونی  
8. Ethical citizenship  شهروند اخالقی  
9. Values ها  ارزش  
10. stakeholder سهامداران  
11. Financial information اطالعات مالی  
12. Minority right      تحقوق اقلی  
13. Moral structure ساختار اخالقی  
14. Ethical leadership رهبري اخالقی  
15. Ethical Culture فرهنگ اخالقی  

  

  

  منابع
1. Taghizadeh H, Fsqndys Soltani G. (2010). The 

impact of business ethics and social responsibility 
of firms [MA thesis]. Tehran: Islamic Azad 
University. (In Persian). 

2. Waddock S, Bodwell C, Graves S. (2002). 
Responsibility: The new business imperative. The 
Academy of Management Executive; 16(2):132-
14.  

3. Anderson R‚ Williams A. (2009). Toward Global 
Corporate Citizenship Reframing Foreign Direct 
Investment law Williams. Journal of International 
law; 10- 21. 

4. Gardberg N, Fombrun CJ. (2006). Corporate 

citizenship: creating intangible assets Across 
Institutional environments. Academy of 

Management Review; 31(2):329-346 

5. Matten  D, Cranc A. (2003) . Corporate 
Citizenship: Towards an Extended Theoretical 
Conceptualization. Nottingham: International 
Centre for Corporate Social Responsibility. p. 1-
23. 

6. Choi DY, Gray E R. (2008). Socially 

responsibility entrepreneurs: what do they do to 
create and build their companies? Business 
Horizons Journal; .341-352.  

7. International  finance corporation Global 
corporate Governance forum. (2010).corporate 
governance, The foundation for corporate 
citizenship and sustainable businesses. USA: The 
Global Compact .P. 1-10. 

8. Snider J, Ronald P, Martin D. (2003).Corporate 
social responsibility in the 21stcentury: A view 
from the most successful firms. Journal of 
Business Ethics; 48(2): 175–187.  

9. Jamali D, Mirshak R. (2006).Corporate Social 
Responsibility Theory and Practice in a 
Developing Country Context. Journal of Business 
Ethics; 72:243-262. 

10. Locke MR, Siteman A. (2008) . Note on 
Corporate Citizenship in a Global Economy and 
Department of political science. MIT; 1-10.  

11. Luetkenhorst W. (2004). Corporate social 
responsibility and development agenda .Inter 

Economics; 39(3): 157–168. 

12. King D, Makinnnon A. (2000). Corporate 
Citizenship and Reputation ship Value: the 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
95

.1
1.

2.
10

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
th

ic
sj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             9 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1395.11.2.10.0
http://ethicsjournal.ir/article-1-309-fa.html


 نقش میانجیگر مسئولیت اجتماعی و حکمرانی: رابطۀ اخالق کسب و کار با شهروندي شرکتی: دکتر ناصر توره و همکاران
  

 94

Marketing of Corporate Citizenship. South 
Australia: Hawke Institute University .P.1-72. 

13. Blazovich J, L.murphy S. (2012). Ethical 
corporate citizenship: Does it pay? Research on 
Professional Responsibility and Ethics in 
Accounting. Available at http://ssrn . Accessed: 1 

Jun 2014. 

14. Tracey P, Phillips N, Haugh H. (2004). Beyond 
philanthropy: Community Enterprise as a Basis for 
corporate citizenship. Journal of business ethics ; 
(58):327-344.  

15. Godfry P, Merrill C, Hansen J. (2008). The 
Relationship Between Corporation Social 
Responsibility and Shareholder Value: an 

Empirical Test of The Risk Management 
Hypothesis. Journal of Strategic Management ; 
425-44. 

16. Godfry P ,Merrill C, Hansen JA.(2009). The 

relationship between corporational social 
responsibility and shareholder value: an empirical 
test of the risk management hypothesis. Journal of 
Strategic Management; 425-4445. 

17. Beltratti A. (2005). The complementarity between 
corporate governance and corporate social 
responsibility USA: The international for the study 
of insurance economic.  

18. Germanova R. (2008). Corporate social 
Responsibility as corporate Governance Tool: the 
practice by the business in Bulgaria. Bulgaria: 
Economics and Business Administration corporate 
Governance programmed. 

19. Wise V, Mahboob AM. (2009). Corporate 
Governance and corporate social Responsibility in 
Bangladesh with special reference to commercial 
Banks Office of Research and publications. 
Bangladesh: American International university. 

20. Satish N. (2012). Corporate social Responsibility 
and corporate Governance. USA: Institute of 
management studies. P.1-6. 

21. Mahmood R. (2008). Using case study Research 
method to Emergent Relationship of corporate 
Governance and social Responsibility. Journal of 
Quality and Technology Management ; 4: 2 -9. 

22. Sepasy S. (2014). Relationship between corporate 
governance with the formation of professional 
ethics. Journal of Ethics in Science and 
Technology; 9(1):1-9. (In Persian). 

23. Vitezic N. (2011). Corporate governance in 
emerging economy and their impact on enterprise 

performance: a case Croatia. Journal of university 
of Rijeka. 

24. Haque F, AruhT K. (2012). Corporate governance 
and capital markets: a conceptual framework, 

bussinsess school UK. UK: Financial 
International. p.1- 155 

25. Potra R, LSilanes F, Shleifer A, Vishny R. (2000). 
Investor protection and corporate governance .
Journal of Financial Economics; 58 :3-27. 

26. Strandberg C.( 2005). The convergence of 
corporate governance and corporate 
Responsibility. Thought- study Canadian co-
operative Association sperlin.Available at: WWW. 
Corostrand berg.Com. Accessed: 2 July 2015.  

27. Shahin-Meher B, Hassani M. (2015) modeling of 
professional ethics and social responsibility with 
accountability organizations. Journal of Ethics in 
Science and Technology; 10(1).(In Persian). 

28. Ghasemzadeh A, Zvar T, Mahdiun R, Rezai A 
.(2014) regarding professional ethics with social 
responsibility and individual accountability: the 
role of mediator variable service culture. Journal 
of Ethics in Science and technology; 9(3):1-8. (In 
Persian). 

29. Sarpong K. (2011). Ethical Behavior and 
corporate Governance. Ghana: Institute of 
Chartered Accountants. P. 2-1742. 

30. Ramakrishnan A.(2007). Relationship between 
Business and corporate Governance among Indian 
companies. NIRMA‚ university Ahmadabad. P. 2-
23. 

31. Othman Z, Abdul-Rahman R.( 2010). Ethic in 
Malaysian corporate Governance practices. center 
for promoting Ideas. USA International Journal of 
Business and Social Science ;1(3): 99-109. 

32. Kamwachalekhomba J , Vermaakfrans NS. (2012). 
Business ethics and corporate governance  : An 
African socio - cultural framework. African 
journal of Business Management ; 6 (9):3510 - 
3518  

33. Bostsswana K. (2005). The confluence of 

corporation Governance and Business Ethics in 
Kenya. Nairobi: 5th Africa Conference Stock 
Exchange. 

34. Carroll-Archie B. (1979). A Three-Dimensional 
Conceptual Model of Corporate Performance. 
Academy of Management Review; 4 (4): 497-505. 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
95

.1
1.

2.
10

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
th

ic
sj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1395.11.2.10.0
http://ethicsjournal.ir/article-1-309-fa.html
http://www.tcpdf.org

