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  سرآغاز 

در کـار توجـه      1ي اخالقـی  هـا   و ارزش  امروزه، بحث اخالقیـات   
اخالقیـات کـار، یکـی از       . زیادي را به خود جلـب نمـوده اسـت         

رود   مـی  ي مهم فرهنگ سازمان است و به سمتی پـیش         ها  جنبه
درك مفهــوم . کــه بخــشی از اســتراتژي یــک ســازمان گــردد 

ـ وکار کسبمعناي آن در  طورکلی و هاخالقیات ب طـور خـاص،    ه ب
زیربناي ایجاد و حفظ یک نظام اخالقی در جامعه و بـه تبـع آن              

 . )1(باشد  میبسیار گسترده میاخالقیات مفهو. هاست در سازمان

اخالقیـات بـه   «: کنند  میگونه تعریف  اخالقیات را اینیدر تعریف 
گیـري در    گردد، به تـصمیم     می انصاف و راستی و درستی مربوط     

ها و  و به فعالیت وب است و چه چیز بدخصوص اینکه چه چیز خ
 ریـزي  هـا پـی    قواعدي که رفتار پاسخگویانه را بین افراد و گروه        

  توصـیف  شکل، اخالقیات را بدین     در تعریفی دیگر  . )2(»کند می
اخالقی بودن و اخالقی عمل کـردن شـامل انجـام           «: نمایند می

اقداماتی است در جهت کسب اطمینان از اینکـه رفتـار اخالقـی             

  ) پژوهشیمقالۀ(
  

 ها ، مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکتوکار کسباصول اخالقی 
  

  ، محمد رضا بسحاق∗سحر سپاسیدکتر حسین اعتمادي، دکتر 

  گروه حسابداري ،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

  )16/8/94:، تاریخ پذیرش3/5/94:تاریخ دریافت(
  چکیده

ها را در کسب مشروعیت اجتماعی و مزیت رقابتی مورد بررسی قـرار   وکار و مسئولیت اجتماعی سازمان     خالق کسب  نخست اثر ا    حاضر در پژوهش  :زمینه
 و مسئولیت اجتماعی در بهبـود عملکـرد   وکار کسبسپس در شرایطی که افول اخالقی در جامعه حاکم است جهت و شدت اثر رعایت اخالق       . گرفته است 

  .تسازمان مورد بررسی قرار گرفته اس
  

هـاي تولیـدي و    هـاي فعـال در فعالیـت      جامعه آماري پژوهش، مدیران مـالی شـرکت       .  همبستگی است  -تحقیق حاضر، کاربردي از نوع توصیفی      :روش
ه ابـزار مـورد اسـتفاده پرسـشنام    . انـد  گیري تصادفی از جامعه آماري انتخـاب شـده    شرکت با استفاده از روش نمونه50 بوده که    1393تولیدي در سال    غیر

  .ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شدبه منظور تجزیه و تحلیل آماري داده. باشد استاندارد سی پتی می
  

هـایی کـه اصـول اخالقـی         امـا سـازمان   . کننـد  هایی که مسئولیت اجتماعی دارند نسبت به سایر رقبا مزیت رقابتی بیشتري کسب مـی               سازمان :هایافته
 رعایت مسئولیت اجتماعی باعـث کـسب مـشروعیت توسـط جامعـه            . بت به سایر رقبا هیچ مزیت رقابتی کسب نمی کنند         کنند نس   می  را رعایت  وکار  کسب
در جامعـه اي بـا افـول اخالقـی،          .کنند کنند هیچ مشروعیتی توسط جامعه کسب نمی        می  را رعایت  وکار  کسباما سازمان هایی که اصول اخالقی       . شود می

 را  وکـار   کـسب هایی که اخالق در      و سازمان . باشند  می  باالیی دارند، داراي مزیت رقابتی و مشروعیت باالي اجتماعی         سازمان هایی که مسئولیت اجتماعی    
  .کنند  میکنند، هم مزیت رقابتی و هم مشروعیت اجتماعی کسب  میرعایت

  

هـاي درون سـازمانی ماننـد        ارزش. شـود   مـی  یشترها ب  در شرایط افول اخالقی توجه عموم جامعه به رعایت اصول اخالقی توسط سازمان             :گیرينتیجه
 که در شرایطی که اخالق بر جامعه حاکم است کمتر مورد توجه عموم مردم است، در شرایط افول اخالقی از فاکتورهـاي                      وکار  کسبرعایت اصول اخالق    

   .شود  میمحسوب) مشروعیت اجتماعی و مزیت رقابتی(ها  اساسی در بهبود عملکرد سازمان
  

  افول اخالقیمسئولیت اجتماعی، وکار،  کسب اصول اخالقی :اژگانکلیدو
 

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
  sepasi @ modares.ac.ir  :: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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اي  اخالقیـات مـساله   . )3(»همواره و در همه شرایط اعمال گردد      
 ها اسـتنباط   که ارزش  میبنیادین در وجود هر فرد است و با مفهو        

طورکـه   براین، همـان   عالوه. )4(خورد  می  پیوند به شدت گردد   می
دارند، رفتار اخالقی مدیریت در اثر پنج         می استاینر و استاینر بیان   
  :گیرد  میعامل اصلی شکل

  وکار کسبوضعیت و شرایط  •
  اي که باید انجام گیرد وظیفه •
  گروه همکاران •
  سبک رهبري •
  .)5(تجربه گذشته •

عالوه بر اینها، محیط خارجی و نیز برداشـت جامعـه از سـازمان              
در ضمن بایستی توجـه داشـت       . باشند  می بسیار مهم و تاثیرگذار   

ات که ممکن است استنباط مشتریان و تولیدکننـدگان از اخالقیـ          
  .)6(متفاوت از هم باشد

توان دالیل و ضروریات توجـه بـه اخالقیـات در سـازمانها را       می
  :بصورت زیر خالصه نمود

اخالقیات بخشی از استراتژي سـازمانی و مـدیریت          •
  .باشد  میسازمان

سـب  ارعایت اخالقیـات در ایجـاد یـک تـصویر من           •
  .ازسازمان موثر است

  الزام قوانین و مقررات •
القیــات روي عملکــرد ســازمان و تــاثیر رعایــت اخ •

  قیمت سهام سازمان
   .)7(فشار ذینفعان مختلف •

ي هـا  یی کـه مـسئولیت  هـا   از منظر خارج از سازمان نیز سـازمان       
کنند،   می اخالقی و اجتماعی خود را در برابر جامعه به خوبی ایفا          

 از اقبال بیش تـر مـردم و جایگـاه بهتـري در جامعـه برخـوردار                
 ).8(باشند می

 از نظر کاري، ارزشـی درون سـازمانی   1وکار  کسبخالقی  اصول ا 
اگـر  ). 9(است، که داراي اثري مثبت بر انجام خوب وظایف است  

ي اخالقـی برخـوردار   هـا  ارائه دهنده خدمت از اصول و شـاخص       
 استفاده کند، خواهد توانست رضـایت مـشتري را     ها  باشد و از آن   

  ).10(به همراه آورد 
خالق کسب وکار و مشتري مـداري       تحلیل رابطه ا  دو محقق به    

ي هـا   بـر اسـاس یافتـه     .  پرداختنـد  کارکنان با فداکاري مشتریان   
پژوهش می توان نتیجه گرفت که اخالق کسب و کار کارکنـان            

و همچنین مشتري مداري آنها با ابعاد رفتار فداکارانـه مـشتریان        
، وقتی کارمندي بـه صـورت       ها  بر اساس تحلیل داده   . رابطه دارد 

مدار و با اخالق بـاال بـه مـشتریان خـدمت مـی کنـد،                مشتري  
احتمال اینکه مشتریان رابطه شان را با ارائه دهنده خدمات ادامه           

  ).11(ت  بیشتر اسدهند
 از هـا  ي مالی برخـی از شـرکت      ها  با توجه به فروپاشی و رسوایی     

، بحـث در    21جمله انرون، ارتور اندرسن و غیره، در اوایل قـرن           
 در اقتصاد جهانی، 2ها لیت اجتماعی شرکتخصوص جایگاه مسئو  

). 12(براي بهبود شرایط محیطی و اجتماعی، افزایش یافته است        
با توسـعه تجـارت جهـانی، حرکـت بـراي افـشاي بیـشتر ایـن                 

گزارش اجتماعی  . شود  می المللی بیشتر   در سطح بین   ها  مسئولیت
با افشاي اطالعات توسـط سـازمان در مـورد محـصول، منـافع              

ي اجتمـاعی و تـاثیرات   ها نده، منافع کارمندان، فعالیتمصرف کن 
 با وظیفه ها  امروزه مدیران شرکت  . زیست محیطی سر و کار دارد     

-ي اخالقیها پویا و چالش برانگیزي براي به کارگیري استاندارد   
یی کـه  ها شرکت. ي تجاري خود مواجه اند  ها  اجتماعی در فعالیت  

خود هستند، بیش از پیش     به دنبال حداکثر کردن منافع ذینفعان       
مستلزم رعایت تعادل و تـوازن اجتمـاعی، اقتـصادي و محیطـی             

 ).13(شان هستند تجاري

، 3یکی از عناصر موجود در محیطـی بـا شـرایط افـول اخالقـی              
 توانـد بـه صـورت اقتـصادي،         مـی  مسئولیت اجتماعی است کـه    

ایـن امـر در واقـع تعهـد       . قانونی، اخالقی یا دینی مجسم گـردد      
 را، در جهت به حداکثر رسـاندن منـافع و بـه حـداقل               ها  سازمان

  .دهد  میي اجتماعی نشانها رساندن هزینه
باشند حاضراند براي بهبـود       می مدیرانی که داراي دید بلند مدت     

رفاه جامعه، حل مـشکالت اجتمـاعی، آلـودگی محـیط زیـست،             
بهبود شرایط محیط کار، رعایت حقوق بشر، شرکت در امور عام           

 وغیره، هزینه کنند تا در بلنـد مـدت بتواننـد بـه واسـطه       المنفعه
 از پیشرفت اجتماعی بهره منـد شـده و از           4ي اجتماعی ها  فعالیت

 بـراي خـود   ،سوي دیگر، در جامعه و در بین مشتریان و ذینفعان       
  ).14(اعتبار و شهرت کسب کنند

ي بـرون   هـا   مسئولیت اجتماعی بـه عنـوان فعالیـت        يها  فعالیت
 اشـخاص  توسـط  راحتی به توانند  می 5د اجتماعی و تعه  سازمانی
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 وکـار   کسباخالق   که حالی در شوند، قضاوت و خارجی مشاهده 
   .است ها شرکت ضمنی و درونی اعتقادات کننده منعکس

مفهوم وابسته    دو وکار  کسباصول اخالقی    و مسئولیت اجتماعی 
 تـاثیر  بررسـی  هنگـام  همزمـان  طـور  بـه  بایـد  بهم هستند کـه   

بـه  .  شـوند  گرفتـه  نظر در شرکت عملکرد بر خالقیا يها  طرح
 و سـازمانی  مـسئولیت شـهروندي    همچنین مسئولیت اجتماعی، 

 جایگـاه  دهنـده  شـود و نـشان      مـی  نیز اطـالق   پایدار وکار  کسب
  نـسبت بـه کلیـه ذینفعـان شـرکتی از جملـه             هـا   شرکت رفتاري

 و کارکنـان  کنندگان، مصرف زیست، محیط شرکت، سهامداران
  ). 12 (م استمرد عموم

محققینی به بررسی رابطه اخالق حرفه اي با مسئولیت اجتماعی      
و پاسخگویی فردي پرداخته اند، به این نتیجـه رسـیده انـد کـه               
اخالق حرفه اي با مسئولیت اجتمـاعی، پاسـخگویی و فرهنـگ            

  ).13(خدمتگزاري داراي رابطه مثبت و معنی داري است
شـرکتی، مـسئولیت    محققینی بـه بررسـی رابطـه بـین اخـالق            

 ها ي آنها اند، یافته اجتماعی و ماکیاولیسم با فرار مالیاتی پرداخته     
صورت است که بین اعتقاد مدیران مالی به اخالق شرکتی            بدین

ــت آن  ــزان مخالف ــاعی و می ــسئولیت اجتم ــذیرش م ــا و پ ــا ه  ب
  ).15(ي فرار مالیاتی رابطه معنا داري وجود نداردها برنامه

 هاي اخالقی و ذهنی در طـول زمـان تغییـر           همچنان که، ارزش  
ها نیز  کند، انتظار بر این است که به تبع این تغییرات، سازمان می

سازگاري هر  : ها پاسخ دهند و از این نظر، مشروعیت یعنی          به آن 
هـاي    واحد اقتصادي با وضـعیت یـا شـرایط موجـود در سیـستم             

). 16 (هاي آن واحـد اقتـصادي       اجتماعی از بعد هنجارها و ارزش     
تئوري مشروعیت بر این فرض اسـت کـه سـازمان داراي یـک              

. کنـد   اي است کـه در آن فعالیـت مـی           قرارداد اجتماعی با جامعه   
، انتظارات جامعه در خصوص عملیات      »قرارداد اجتماعی «مفهوم  

واضح اسـت کـه انتظـارات       ). 17(هاي هر سازمان است     و فعالیت 
ساسی و قابل تـوجهی     هاي گذشته دچار تغییرات ا      جامعه در دهه  

هـا   شده است و براي برآورده کردن این انتظارات جدید، شـرکت         
 خودشان بر پیامدها و اثرات انسانی، محیطـی،       وکار  کسبباید در   

العمـل    هایشان توجه نمـوده و عکـس        اخالقی و اجتماعی فعالیت   
هـا در رعایـت       اگر سازمان ). 18(مطلوبی در قبال آن نشان دهند     

ناکـام باشـند، شـاید منجـر بـه          » داد اجتمـاعی  قرار«این مفهوم   

ها از طـرف جامعـه گـردد و در واقـع، از دسـت دادن                  تحریم آن 
 از دیدگاه جامعه موجب ایجـاد مـشکالت،         6ها  مشروعیت شرکت 

گردد و در نتیجه حتی       ها و موانع زیادي براي آنان می        محدودیت
هدف حداکثرسازي سود آنان به عنوان یـک عملکـرد مطلـق از             

  ).19( سهامداران نیز محقق نخواهد شدنظر
ي مـورد نظـر     هـا   ، ارتباط مستقیم با ارزش    7مفهوم مزیت رقابتی  

مشتري دارد به نحوي که در یک طیف مقایسه اي هر چه قـدر              
ي مـورد نظـر     هـا   ي عرضه شده یک سازمان بـه ارزش       ها  ارزش

تـوان گفـت کـه      مـی مشتري نزدیکتر یا با آن منطبق تـر باشـد     
به رقباي خود در یک یا چند معیار رقـابتی داراي  سازمان، نسبت  

    ).20(برتري و مزیت است
یی است کـه    ها  مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندي      

 همواره شرکت را به نـشان دادن عملکـردي بهتـر از رقبـا قـادر           
بنابر این براي دستیابی به مزیت رقابتی، یک سـازمان          . سازد می

ي داخلی را   ها  خود توجه کند و توانمندي    باید به موقعیت خارجی     
 فرایند دنباله داري اسـت کـه    مزیت رقابتی . مورد توجه قرار دهد   

بـدین  . شـود   مـی به عملکرد عالی و رقابت پذیري سازمان منجر     
ي خود، مزیـت   ها  واند به واسطه شایستگی   ت  می  که سازمان  معنی

ه و  رقابتی پایداري خلق نماید که براي مـشتریان ارزشـمند بـود           
 8 سـازمانی  د، در واقـع عملکـرد     نرقبـا باشـ   سـایر   همواره برتر از    

 از خود بر جاي گذاشته و رقابت پذیري را به ارمغـان    اي شایسته
  . )21(ندآور

  همچــون9همراسـتا بــا پیــشرفت در اقتــصادهاي در حــال گــذر 
 مـستقیم  گـذاري  سـرمایه  از اسـتفاده  و افزایش ،بازار اصالحات

ی معنوي در جامعه در حـال تـضعیف         خارجی، ساختارهاي اخالق  
 ،تقلبـی  محـصوالت  تضعیفی در قالب فـروش     چنین ).22(است  
 پرداخـت  از فرار سهام، بازار دستکاري منابع، نامحدود رفتن هدر

 دولــت، يهـا  دارایـی  نقـصان  فــساد، جعلـی،  معـامالت  مالیـات، 
 غیـره در جوامـع نمـود پیـدا         و سـهامداران،  حقوق از محرومیت

  ).23(کند  می
 اخالق در جامعـه    کاهش تدریجی  شامل افول اخالقی در جامعه   

تخریب  اخالق). 25-24( است 10ي غیر اخالقیها انتشار شیوه یا
 فـراهم  ساختار ضداخالقی بازار   رشد براي را مناسبی زمینه شده،
 عدالتی بی از باالیی بسیار سطح با همراه افول اخالقی، . کند می
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 ها وکار، مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت اصول اخالقی کسب: دکتر سحر سپاسی و همکاران
 

 ١١٠

 اجتمـاعی  شـرایط  از آمده دست به ثروت در اختالف و اجتماعی
از  و بیمـار  اجتماعی از نظر کند که  میایجاد جامعه اي  ناعادالنه،

  .تفاوت است بی نظر اخالقی
 رفتـار  در  را هـا   شـرکت  تعامـل  توانـد   می افول اخالقی در جامعه   

اخالقـی   اصـول  حفـظ . دچـار مـشکل کنـد      اجتماعی و اخالقی
 پیچیـده  تمـشکال  دلیـل  بـه  اجتمـاعی  مـسئولیت  و وکار  کسب
). 26 (شـده اسـت    برانگیـز  هنجارهاي اخالقی چالش   و اخالقی
رفتار نا مناسـب در محـیط        مشکل مداوم طور به که ییها  شرکت
اخالقـی خـود     رفتارهـاي  نسبت به تـأثیر    کمتر  دارند 11سازمانی

 نـه  نادرست رفتارهاي این). 27( نسبت به اجتماع نگران هستند    
 غیـر  نیـز  مـوارد  از بـسیاري  در بلکـه  طلبانه اسـت،   فرصت تنها

  ).28 (باشد  میکیفري و قانونی
از این رو، هدف پژوهش حاضر بـر آن اسـت تـا رابطـه اخـالق                 

مزیـت  ( و مسئولیت اجتمـاعی بـر عملکـرد سـازمانی            وکار  کسب
را مورد مطالعه قرار دهد، و بررسی اینکه در ) رقابتی و مشروعیت

جهـت و شـدت     شرایطی که افول اخالقی بر جامعه حاکم است         
  .این رابطه چگونه خواهد شد

  
  تحقیق میمفهو چارچوب: 1نگاره

  
  روش

 همبستگی -تحقیق حاضر، یک تحقیق کاربردي از نوع توصیفی    
 يهـا   شـرکت  جامعه آماري پژوهش حاضر مـدیران مـالی       . است

 بوده که   1393هاي تولیدي و غیر تولیدي در سال        فعال در فعالیت  
ـ        با استفاد  ها   شرکت از آن   50 صادفی از  ه از روش نمونه گیـري ت

پرسـشنامه  ابـزار مـورد اسـتفاده       . انـد جامعه آماري انتخاب شـده    
 سـؤال   22استاندارد سی پتی شامل یک متن توضیحی با تعـداد           

ــود ــه 4بخــش نخــست پرســشنامه شــامل  . ب ــوط ب  ســول مرب
  . است) مانند، مکان، اندازه، مالکیت، صنعت(مشخصات شرکت 

مشروعیت ( سؤال   7کرد شرکت شامل    بخش دوم پرسشنامه عمل   
بخش سوم ادراك و رفتار سازمان شـامل        . است) و مزیت رقابتی  

. اسـت ) مسئولیت اجتمـاعی شـرکت، اخـالق تجـاري        ( سؤال   7
 سـؤال   4بخش آخر محیط تجاري و مسائل غیر اخالقی شـامل           

 سـطحی، انـدازه     5 در قالب طیـف لیکـرت        ها  سؤال میتما. است
ي گذشـته   ها  پایایی این ابزار در پژوهش    روایی و    .گیري شده اند  

مقـدار آلفـاي کرونبـاخ بـراي ایـن          . مورد تایید قرار گرفته است    
 تـــا 608/0پرســـشنامه در تحقیقـــات متععـــدي در دامنـــه از 

همچنین بر اساس تحقیقـات     ). 15-14(بدست آمده است  836/0
  ).13-16(پیشین روایی این سازه مورد تایید قرار گرفته است

متغیرها از پرسشنامه استاندارد سی پتی       می گیري تما  براي اندازه 
 836/0محققان ضریب پایایی بـاالتر از       ). 14(استفاده شده است  

براي بـرآورد ضـریب پایـایی       . را براي این ابزار گزارش کرده اند      
ي پرسـشنامه از روش آلفـاي       هـا   محاسبه همسانی درونی گویـه    
ي هـا  نامهضـرایب پایـایی پرسـش   . کرونباخ اسـتفاده شـده اسـت    

، افول اخالقی، مـشروعیت  وکار کسبمسئولیت اجتماعی، اخالق    
ــب   ــه ترتی ــابتی ب ــت رق ــازمان، مزی ، 836/0، 681/0، 767/0:س

 هـا   بنابراین همـه پرسـشنامه    .  بدست آمده است   678/0،  608/0
ــد  ــاالي داشــته ان ــایی ب ــی  . پای ــین جهــت بررســی روای همچن

تفاده شـده    و آزمون بارتلت اسـ     K.M.O از شاخص    ها  پرسشنامه
  . استها  حاکی از روا بودن پرسشنامهها است که یافته

 بـین   هـا   جهت اجراي پژوهش، پس از انتخاب نمونه، پرسشنامه       
ي برگشتی  ها  ي نمونه توزیع که در نهایت از پرسشنامه       ها  شرکت
 پرسشنامه قابلیت تحلیـل را دارا بـود کـه در پـژوهش              50تعداد  

  .حاضر از آنها استفاده شده است
ي تحقیق و آزمون آنهـا، از       ها   منظور استنباط در زمینه فرضیه     به

  .رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شده است
  

  هایافته
به منظور تعیین پایایی متغیرهاي مورد پژوهش از آلفاي کرونباخ          

 وآزمون بارتلـت بـه منظـور تعیـین          K.M.Oي  ها  و از شاخص  
  صد تجمعی در صورتی که معیار در.روایی استفاده شده است
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 1395، 3 یازدهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
 

 ١١١

  

  فی داده هاي تحقیقآمار توصی: 1جدول 
 میانگین حداکثر حداقل دامنه  تعداد 

انحراف 
 معیار

 93/2 21/14 20../ 9../ 11../ 50 مشروعیت سازمان
 34/2 86/10 15../ 7../ 8../ 50 مزیت رقابتی
 50/6 52/27 39../ 15../ 24../ 50 افول اخالقی

 51/2 8/10. 15../ 6../ 9../ 50 اصول اخالقی کسب و کار
 99/3 13../ 20../ 6../ 14../ 50 ئولیت اجتماعیمس

 79/1 81/2 52/4 39/1 13/3 50 عمر شرکت
 400/0 22/0 1 0 1 50 اندازه شرکت
 771/0 41/2 4 1 3 50 نوع مالکیت

 446/0 70/0 1 0 1 50 صنعت

 
  

  آزمون روایی و پایایی متغیرهاي تحقیق: 2جدول 
        مجموع مربعات  

سطح معنی    درجه آزادي  درصد تجمعی  د انحرافدرص  جمع  نام متغیر
  داري

الفاي 
 کرونباخ

  767/0  000/0  6 60261 60261 2410  مسئولیت اجتماعی
  681/0  004/0  3  54418  54418  1633  اخالق تجاري

  836/0  000/0  28  62856  31409  2513 افول اخالقی در جامعه
  678/0  000/0  3  55265  55265  1658 مزیت رقابتی

  608/0  000/0  6  73469  35347  1414 یت شرکتمشروع
  805/0  000/0  21  63407  25512  1786 ادراك و رفتار اخالقی شرکت

  747/0  000/0  21  74249  22681  1588 عملکرد شرکت
  

  نتایج حاصل از آزمون فرضیات: 3جدول 
 

  

 ضریب معنادار F اتسونو-دوربین انحراف استاندارد ضریب مربعات تعدیل شده ضریب مربعات ضریب تعیین مدل
1 668/0 474/0 401/0 811/1 955/1 457/6 000/0 
2 639/0 408/0 325/0 405/2 224/1 941/4 001/0 
3 797/0 636/0 535/0 597/1 310/1 283/6 002/0 
4 105/0 156/2 105/0 156/2 105/0 156/2 105/0 
5 555/0 308/0 116/0 995/2 264/1 601/1 210/0 
6 798/0 636/0 508/0 641/7 312/1 959/4 004/0 

        
  
 

  ضرایب رگرسیون داده هاي آماري): 4(جدول
 B Std. Error Beta T Sig. Tolerance VIF فرضیه  ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

 822/1 549/0 000/0 283/4 639/0 087/0 374/0 مسئولیت اجتماعی 1

 17/2. 496/0 845/0 197/0 031/0 146/0 029/0 ب و کاراصول اخالقی کس 
 2 822/1 549/0 003/0 129/3 496/0 116/0 363/0 مسئولیت اجتماعی

اصول اخالقی کسب و 
 کار

028/0 194/0 024/0 144/0 886/0 496/0 017/2 

          
 050/1 952/0 000/0 631/4 675/0 084/0 387/0 مسئولیت اجتماعی 3
 050/1 952/0 000/0 552/4 664/0 114/0 518/0 یت اجتماعیمسئول 4
 230/1 813/0 039/0 230/2 461/0 175/0 389/0 اصول اخالقی کسب و کار 5
 230/1 813/0 038/0 552/1 337/0 250/0 388/0 اصول اخالقی کسب و کار 6

 
Sig<0/05* 
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.  درصد باشد نشان دهنده روایی سازه است       50واریانس باالتر از    
دهنـده     باشـد نـشان    6/0آلفاي کرونباخ درصورتی کـه بـاالتر از         

افزون بر این، سـطح معنـاداري پـایین تـر از            . پایایی سازه است  
هـاي    مؤلفـه در آزمون بارتلت به این معناست که تحلیل          005/0

  .ورد نظر مناسب استهاي م اصلی براي داده
، )1( طبـق فرضــیه  ،4 و 3بـر اسـاس نتـایج حاصـل از جـداول      

یی که مسئولیت اجتماعی دارند نسبت بـه سـایر رقبـا            ها  سازمان
یی که اصول   ها  اما سازمان . کنند  می مزیت رقابتی بیشتري کسب   

کنند نسبت به سـایر رقبـا هـیچ         می  را رعایت  وکار  کسباخالقی  
  .نندک میمزیت رقابتی کسب ن

یی کـه مـسئولیت اجتمـاعی دارنـد         هـا   ، سازمان )2(طبق فرضیه   
یی کـه   هـا   امـا سـازمان   . کنند  می توسط جامعه مشروعیت کسب   

کننـد هـیچ مـشروعیتی        مـی   را رعایت  وکار  کسباصول اخالقی   
  .کنند میتوسط جامعه کسب ن

موارد ذکر شده در باال در شرایطی است که جامعـه داراي افـول              
ل با اضافه نمودن متغیر تعدیل کننده اي تحت اخالقی نباشد، حا

عنوان افول اخالقی در جامعه میزان تحـت تـاثیر قـرار گـرفتن              
  : را بر این اساس مورد بررسی قرار گرفته استها سایر متغیر

ــیه   ــق فرض ــی،    )4(و ) 3(طب ــول اخالق ــا اف ــه اي ب ، در جامع
 یی که مسئولیت اجتماعی باالیی دارنـد، داراي مزیـت         ها  سازمان

که میـزان کـسب   . باشند  می رقابتی و مشروعیت باالي اجتماعی    
 نـسبت بـه     هـا   مزیت رقابتی و مشروعیت اجتماعی این سـازمان       

حالتی که جامعه بدون افول اخالقی است شدت بـسیار بـاالتري     
  .دارد

، همچنین در جامعه اي با افـول اخالقـی          )6(و  ) 5(طبق فرضیه   
کننـد، هـم     مـی ا رعایـت  روکار کسبیی که اخالق در   ها  سازمان

  .کنند  میمزیت رقابتی و هم مشروعیت اجتماعی کسب
  

  بحث
ي اخیـر مـالی   ها  در چند دهه گذشته به خصوص پس از رسوایی        

 و  وکـار   کسبمباحث بسیاري به طور جداگانه درباره تاثیر اخالق         
در .  مطـرح شـده اسـت      ها  مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت    

 و مسئولیت اجتماعی به عنـوان       کارو  کسباین مباحث از اخالق     
عوامل بهبود دهنده مزیت رقابتی و مـشروعیت اجتمـاعی بـراي      

ي اندکی در ارتباط ها   یاد شده است اما مقاله و پژوهش       ها  شرکت
 و مـسئولیت اجتمـاعی بـر عملکـرد          وکـار   کـسب با تاثیر اخالق    

 در شرایطی که افول اخالقی بـر جامعـه حـاکم اسـت              ها  شرکت
 است؛ این در حالی است که امروزه افول اخالقـی         صورت گرفته   

 قابـل  طـور  بـه  اجتمـاعی  افـول اخـالق   ). 23(بسیار شایع است    
 مـشکالت  و عملیـاتی،  قطعیـت  عدم معامله، يها  هزینه توجهی

ــدیریتی ــوط م ــه مرب ــه ب ــزي، برنام ــازماندهی، ری ــراي و س  اج
 بد چنین). 28(دهد    می افزایش مشروع را  وکار  کسب يها  فعالیت
مشروعیت  حفظ  براي ها  به شرکت  تواند در بلندمدت   مین اريرفت

پایـدار   رقـابتی  مزیـت  آوردن دسـت  بـه  در آنها به کند و  کمک
در پـژوهش حاضـر سـعی شـده اسـت بـا ارائـه         .کند میکمک ن

  .تعاریف صحیح از مفاهیم روابط بین متغیرها بهتر درك شود
 اسـت    ارائـه شـده    وکـار   کسببراساس تعاریفی که از اخالق در       

اخالق کاري عبارتست از بایـد و نبایـدهایی کـه کارکنـان یـک        
و کیفـی کـار تعهـد        مـی سازمان در جهت تحقق کامل شرایط ک      

توان دریافت کـه      می بر این اساس  . کرده اند، و باید رعایت شود     
 نوعی ارزش درون سازمانی اسـت کـه جهـت           وکار  کسباخالق  

زمان بایـد آن را     ي سازمانی، کارکنان هر سـا     ها  رسیدن به آرمان  
در شـرایطی کـه اخـالق در جامعـه حـاکم اسـت،              . رعایت کنند 

رعایت چنین موضوعی کم تر توسط عموم جامعه مورد بررسـی            
 در هـا  فرض عموم جامعه بر این است که سـازمان    . گیرد  می قرار

نهایت صـداقت، انـصاف، امانـت داري و وفـاداري مـشغول بـه               
  .فعالیت هستند

 و نتـایج حاصـل از تحلیـل    وکـار  کسبالق با توجه به تعریف اخ  
 نوعی ارزش   وکار  کسبي آماري، با توجه به اینکه اخالق        ها  داده

زمانی که اخـالق بـر جامعـه حـاکم اسـت      . درون سازمانی است  
 تـاثیري بـر کـسب       هـا    توسط سـازمان   وکار  کسبرعایت اخالق   

مشروعیت اجتماعی و مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبـا نداشـته      
  .است
اریفی که از مسئولیت اجتماعی ارائه شده است بـدین صـورت            تع

است براي بهبود رفاه جامعه،  میاست که، مسئولیت اجتماعی اقدا 
فراتر از منافع شرکت و الزامات قانونی یا اقـداماتی کـه شـرکت              

 خـود   12دهد تا به واسطه آن سطح رفاه ذینفع اجتماعی          می انجام
توان چنین    می  تعاریف باال  از. را به صورت محسوسی متاثر سازد     
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 استنباط کرد، سازمانی که خودش را نـسبت بـه جامعـه مـسئول        
داند و براي جلب رضایت مشتریان و دستیابی به اهداف بلنـد      می

مدت حاضر است از منافع کوتاه مدت خـود چـشم بپوشـاند بـه               
 و. شکلی محـسوب مـشروعیت اجتمـاعی کـسب خواهـد کـرد            

  . یر رقباي هم صنف خود متمایز کندتواند خود را نسبت به سا می
براساس تعریف مسئولیت اجتمـاعی و نتـایج حاصـل از تحلیـل             
آماري، با توجه به اینکه مسئولیت اجتماعی نـوعی ارزش بـرون            
سازمانی است و رعایت مسئولیت اجتماعی توسط عمـوم جامعـه        

یی که مسئولیت اجتماعی بـاالیی  ها باشد، سازمان   می قابل رویت 
روعیت اجتماعی و مزیت رقابتی نسبت بـه سـایر رقبـا            دارند مش 

نتیجه حاصل از این فرضیه مطابق بـا نتیجـه      . کسب خواهندکرد 
  باشد  میي مرتبطها حاصل از سایر تحقیق

براساس نتایج تحقیق در زمانی که افول اخالقی در جامعه حاکم         
ي درون سـازمانی هـر سـازمانی از جانـب عمـوم             ها  است ارزش 

 از باالتري ي با سطوح  ها  شرکت. گیرد  می وجه قرار جامعه مورد ت  
 در زمان افول اخالقـی از  وکار کسباخالق   و مسئولیت اجتماعی 

مسئولیت  بر اساس نتایج تحقیق،   . محبوبیت بیشتري برخوردارند  
 زمـانی  نتیجه و در ارزشمند هستند وکار کسباخالق  و اجتماعی

هـستند   فـول رو بـه ا   شـدت  به جامعه در اخالقی هنجارهاي که
 کـه  چـرا . شرکت خواهند کـرد    بهبود عملکرد  به بیشتري کمک
 اعتمـاد  قابـل  کـه  ییهـا   شـرکت  بـراي  بیشتري را  ارزش جامعه

  .قائل خواهد شد آگاه هستند، از نظر اجتماعی هستند و
 اقتـصادهاي  اسـاس  بـر  قبلـی  مطالعـات  که حالی در نهایت، در

 يهـا   طـرح  از است ممکن ها  مزایایی که شرکت   نظر از پیشرفته
 پژوهش حاضـر،   ،)29 (مانده است  نتیجه بی آورند بدست اخالقی

 ،افول اخالقـی بـر جامعـه حـاکم اسـت           با توجه به شرایطی که    
مـسئولیت    و وکـار   کـسب اخالق   بین مثبت رابطه از قوي شواهد
 نشان ها  یافته این. کرده است  فراهم شرکت عملکرد و اجتماعی

توجـه   افول اخالقـی،   باالي حسطو با جامعه یک در که دهد می
  بیـشتر ها  توسط سازمان 13عموم جامعه به رعایت کدهاي اخالق     

 که نوعی ارزش درون سازمانی اسـت      وکار  کسباخالق  . شود می
و کمتر توسط عموم جامعه مورد توجـه اسـت در شـرایط افـول               
اخالقــی بــه عنــوان عــاملی تعیــین کننــده در بهبــود عملکــرد  

یی کـه اخـالق   هـا  شـود و سـازمان    مـی ه در نظر گرفتها  سازمان

کنند مشروعیت اجتماعی و مزیت رقابتی   می را رعایتوکار  کسب
در شرایطی که افول اخالقـی بـر جامعـه حـاکم            . کنند  می کسب

است توجه جامعه به رعایت مسئولیت اجتماعی بیشتر شده است          
یی که مسئولیت اجتماعی بـاالیی دارنـد مـشروعیت       ها  و سازمان 
 و مزیت رقابتی بیشتري نسبت به زمانی کـه شـرایط         14یاجتماع

  .اخالقی بر جامعه حاکم است کسب خواهندکرد
ي دیگر، که بـه بررسـی جداگانـه تـاثیر مـسئولیت             ها  در پژهش 
 بر عملکـرد سـازمانی در شـرایط    وکار  کسب و اخالق    15اجتماعی

نتیجه از این قرار است کـه در شـرایط          . اند افول اخالقی پرداخته  
 وکـار   کـسب اخالقی مسئولیت اجتماعی و رعایـت اخـالق         افول  

  ).13،24( دارد ها  تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمانها توسط سازمان
در پایان این بخش الزم است که اصلی تـرین محـدودیت ایـن              
پژوهش، محدودیت ذاتی مربوط به استفاده از روش پرسشنامه و         

 بـین   همچنین عدم همکاري و فقـدان فرهنـگ پاسـخگویی در          
 و مدیران مالی و اتالف وقت و هزینه زیاد و   ها  تعدادي از شرکت  

  .ي دریافتی بوده استها کاهش تعداد پرسشنامه
ي ارزیـابی   ها  مؤلفهي آتی، از سایر     ها  شود در پژهش    می پیشنهاد

عملکرد سازمان از قبیل بازده فروش، بازده دارایی، ارزش افزوده          
تـوان    مـی  همچنـین . ه شـود  اقتصادي، کیو توبین و غیره استفاد     

تحقیق حاضر را در صنایع مختلف انجام داد و نتیجـه حاصـل را           
  .با یکدیگر تطابق داد

  
  نتیجه گیري

در شرایط افول اخالقی توجه عمـوم جامعـه بـه رعایـت اصـول            
ي درون  هـا   ارزش. شـود   مـی   بیـشتر  هـا   اخالقی توسط سـازمان   

 شـرایطی    کـه در   وکار  کسبسازمانی مانند رعایت اصول اخالق      
که اخالق بر جامعه حاکم است کمتر مـورد توجـه عمـوم مـردم       
است، در شرایط افول اخالقی از فاکتورهـاي اساسـی در بهبـود             

. باشـد   می )مشروعیت اجتماعی و مزیت رقابتی    (عملکرد سازمان   
 نقـشی محـسوس     ها  و رعایت مسئولیت اجتماعی توسط سازمان     

ــه  ــابتی در جامعـ ــشروعیت و مزیـــت رقـ ــا در کـــسب مـ    ایفـ
  .خواهد کرد
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  ي اخالقیها مالحظه
در این پژوهش با معرفی منـابع مـورد اسـتفاده، اصـل اخالقـی               

رعایـت و حـق معنـوي مـولفین آثـار محتـرم              میداري عل  امانت
همچـون رازداري    مـی شمرده شده است و سایر اصول اخالق عل       

  .رعایت شده است
  

  سپاسگزاري
گیـري در   کتی کـه نمونـه  مدیران و کارکنان شر  میدرپایان از تما  

اند،  آن انجام گرفته و امکان اجراي این پژوهش را فراهم ساخته          
  .شود  میتشکر و قدردانی

  
  نامه واژه

1. Moral Values هاي اخالقی               ارزش  
2. Business Ethics   وکار اصول اخالقی کسب  
3. Moral Degradation افول اخالقی               
4. Social Activity هاي اجتماعی              فعالیت  
5. Social Commitment            تعهد اجتماعی  
6. Corporate Legitimacy مشروعیت شرکت  
7. Competitive Advantage مزیت رقابتی  
8. Firm Performance                عملکرد سازمان  
9. Transitional Economy گذاراقتصاد در حال   
10. Spreading Unethical methods          هاي غیر اخالقی انتشار شیوه  
11. Business Environment         محیط سازمانی  
12. Social Stakeholder             ذینغع اجتماعی  
13. Ethical Codes                 کدهاي اخالقی  
14. Social Legitimacy اعی              مشروعیت اجتم  
15. Social Responsibility مسئولیت اجتماعی  
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