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  سرآغاز 

هـاي اداري و     آور در نظـام    اي مهـم و چـالش      پاسخگویی، مسئله 
هاي دولتـی کـه   در سازمان . سیاسی بیشتر کشورها بوده و هست     

انـد، مـساله پاسـخگویی     امروزه دستخوش تغییرات زیـادي شـده      
مبتنی بر این فرض است کـه تـصمیمات و اقـدامات کـارگزاران             

ماعی و فرهنگی جوامع اثر     همواره بر امور اقتصادي، سیاسی، اجت     
) مردمـی (و اجتمـاعی    ) آکادمیک(مطبوعات علمی   ). 1(گذارد  می

هـا   هر دو به اهمیت پاسخگویی در مدیریت تأثیر گـذار سـازمان           
 1پاسخگویی، بدنه و پیکره اساسـی تئـوري سـازمانی         . اند برده پی
 2هـاي اجتمـاعی    عنوان نیروي جاذب بـین سیـستم       باشد و به   می

  ).2(کند عمل می

 3هـاي کالسـیک   هاي مفهوم پاسخگویی را باید در نظریـه       ریشه
هاي مکاتـب  در حقیقت، همسو با آموزه. جو نمود و  مدیریت جست 

، کارمنـدان یـک     5 و مدیریت اداري فـایول     4مدیریت علمی تیلور  
سازمان، نسبت به بخشی از کار که در کنترل مستقیم آنهاسـت،            

 نتـایج کـار را      ؛ کـه  گونه فرض شـده اسـت     این. پاسخگو هستند 
ها متصل   توان به طور مستقیم به اقدامات خاص افراد و گروه          می
، نوعی ارتباط و موازنـه      6 سازمانی به عبارتی، در پاسخگویی   . کرد

هاي ارزیـابی و    نظام. وجود دارد » مسئولیت«و  » قدرت«پیرامون  
شـوند   اي در نظر گرفته مـی      طورکلی به گونه   ترتیبات سازمانی به  

ولیت براي پیامدهاي معین شده بـر عهـده افـراد خـاص           که مسئ 
  ).3(باشد 
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  چکیده

هاي امروزي، توجهات بسیاري را به خود جلب نمـوده و واکـاوي      عنوان یکی از موضوعات مطرح در سازمان       مقوله پاسخگویی سازمانی به    :زمینه
 بررسی   با هدفپژوهش حاضردر همین راستا، . شماري است تحت کنترل درآوردن عوامل درون و برون سازمانی بیاین مفهوم، نیازمند شناسایی و 

  .ارومیه انجام شد اي، مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی سازمانی در میان کارکنان شرکت توزیع برق بین اخالق حرفهروابط 
که با استفاده از )  نفر113( کارکنان سازمان توزیع برق شهرستان ارومیه بودند تمامیجامعه آماري پژوهش . روش پژوهش همبستگی بود :روش

؛ »اياخـالق حرفـه   «هـا سـه پرسـشنامه       آوري داده ابزار جمـع  . ها انتخاب شدند  روش سرشماري کامل، تمامی آنها براي پاسخگویی به پرسشنامه        
ها به ترتیب با تحلیل عاملی اکتشافی و ضریب آلفاي کرونباخ، بررسی          ایی آن  بودند که روایی و پای     »پاسخگویی سازمانی « و   »مسئولیت اجتماعی «

  . یابی معادالت ساختاري استفاده شد ها نیز از روش مدل جهت تجزیه و تحلیل داده. و مورد تأیید قرار گرفت
 مثبـت و    ۀاجتمـاعی و پاسـخگویی رابطـ       همچنـین، بـین مـسئولیت         و اي و مـسئولیت اجتمـاعی       بین اخالق حرفه   ؛نتایج نشان داد که    :ها یافته
پاسـخگویی   بـا  ثبـت  غیرمستقیم و م   ـۀرابط اخالق،  مسئولیتري  ـــــگ  با میانجی  ؛ها حاکی از آن بود که      ه، یافته ـدر ادام . داري وجود داشت   معنی

 . اي و پاسخگویی مشاهده نگردید  مستقیم و مثبت بین اخالق حرفهۀ، اما رابط داردکارکنان
ها با افزایش توجه به مباحث اخالقی که ارتقاي مسئولیت اجتماعی را به دنبال خواهـد داشـت،     سازمان با توجه به نتایج پژوهش،     :گیري نتیجه

  . گامی در ایجاد، حفظ و بهبود پاسخگویی سازمانی خواهند برداشت
  

  اي، مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی سازمانی حرفه اخالق :کلید واژگان
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پاسخگویی یک ساختار چند سطحی است که در کـل اجتمـاع و             
سازمانی غیر قابل تصور است، . ها وجود داردهاي آن درون سازمان 

بنابراین، . وجود داشته باشد که بتواند بدون پاسخگویی عمل کند        
ــه منظــور 7هــاي پاســخگوییهــا، مکانیــسمســازمان  خــود را ب

امـا  ). 4(گیرنـد  دهی و کنترل رفتار کارکنان خود به کار می     شکل
هاي  نکته قابل توجه در زمینه پاسخگویی این است که مکانیسم         

توانند در میان یکایک افراد تفـسیرهاي متفـاوتی         پاسخگویی می 
درواقع، پاسخگویی بیشتر به عنوان یـک حالـت        ). 5(داشته باشد   

بـه ایـن معنـی کـه     ). 6(شود نی در نظر گرفته می   ذهنی و نه عی   
. باشـد پاسخگویی وابسته به درك شخص از واقعیت سازمانی می  

چون کنش و واکـنش افـراد بـر اسـاس ادراك آنـان از واقعیـت              
هـا   طبق این دیدگاه، دو نوع پاسخگویی در سازمان       ). 7(باشد   می

). نـی درو (9و غیررسـمی  ) بیرونی (8پاسخگویی رسمی : وجود دارد 
هاي عینی و خارجی نسبت به رفتار       پاسخگویی رسمی به سیستم   

ها، پاسخگویی را با هـدف اداره       یعنی سازمان . کندافراد اشاره می  
. گیرند کار می  و حصول اطمینان از اجابت امر از طرف کارکنان به         

هــاي  هــاي پاســخگویی رســمی شــامل جریــانچنــین سیــستم
). 2(باشـند  مـی  10ملکـرد هـاي ارزیـابی ع    خواهی و سیـستم    پاسخ

، الــزام و )درونـی (کـه زیربنــاي پاسـخگویی غیررســمی    حـالی در
به عبارت دیگر، منظور    ). 8(انتخاب و استنباط خود شخص است       

ها، هاي اجتماعی، فرهنگی، ارزش  از پاسخگویی غیررسمی، عرف   
  ).7(باشند هنجارها و مواردي از این قبیل می

 را به سمت مباحث اخـالق       مفهوم پاسخگویی سازمانی، توجهات   
هـاي مـرتبط تحقیقـاتی       وکار و مسئولیت اجتماعی و حوزه      کسب

 پاسخگویی به عنـوان یـک مفهـوم         ،همچنین). 9(کند  جلب می 
با اذعان بـه    ). 10(آید   پذیري به حساب می   کلی، نتیجه مسئولیت  

امـور  ها و تأثیرات متقابلی کـه بـین         الزام پاسخگویی در سازمان   
ها وجود   و سازمان  ی، اجتماعی و فرهنگی جوامع    اقتصادي، سیاس 
 بـراي  پاسخگو، هاییسازمان عنوان به سرآمد هايدارد، سازمان

 عملکردشان قبال در خود 11 برخوردارانپاسخگویی به و شفافیت

 هـاي  ارزش طریـق  از را اجتماعی مسئولیت به خود باید تعهدات

 در عهـدات ت ایـن  کـه  کننـد  حاصل اطمینان و ابراز دارند خویش

پـذیري   مسئولیت ترتیب، این به و شوندمی جاري سازمان سراسر
ترین مناسبات و روابطی کـه بـین    عنوان یکی از مهم اجتماعی به 

سازمان و جامعه وجـود دارد، در مقولـه پاسـخگویی سـازمان، در      
 بـراي  بـدون تردیـد، مـسئولیت اجتمـاعی    . شـود نظر گرفته می

 هـم  کـه  بـه طـوري   داشـت  واهدخ ايجانبه دو مزایاي سازمان،

 جامعه و بردمی خود نفع ترمنسجم و تراخالقی رویکرد از سازمان

 قـوت  نقاط و عملکرد از بهتري برداشت و نظر نیز برخورداران و

   ).11(خواهند داشت  سازمان
 حـساسیت هـا بـه عنـوان موضـوعی      مسئولیت اجتماعی شرکت

ابی و مـدیریت مطـرح      هاي بازاری نیازمند توجه در حوزه   برانگیز و   
وکار روزمره آنان را بـه خـود    شده که بخش مهمی از زبان کسب    

مسئولیت اجتماعی به طـور اعـم،   ). 12-14(اختصاص داده است  
شـود کـه صـاحبان سـرمایه و         هایی گفته می  به مجموعه فعالیت  

بنگاههاي اقتصادي به صورت داوطلبانه، به عنـوان یـک عـضو            
فـرض اساسـی    ). 15(دهنـد   ام مـی  مؤثر و مفید در جامعـه، انجـ       

مسئولیت اجتماعی این اسـت کـه یـک قـرارداد اجتمـاعی بـین               
ها براي حصول مشروعیت و   شرکت و جامعه وجود دارد و شرکت      

کسب اجازه از جامعه، ملزم به انجام رفتارهایی هستند که مطابق          
درواقع، بـسیاري   ). 16(هاي مختلف جامعه باشد     با انتظارات گروه  

کنندگان و مراجعان، انتظـار عمـل مـسؤالنه از طـرف            از مصرف 
، بلکـه   برخـورداران داران و   ها را نه تنها نسبت بـه سـهام        شرکت

نسبت به عموم مردم و کل جامعه دارند و مسئولیت اجتماعی هم  
ها به حـساب   شرکتبیشتراکنون یک جزء اصلی گزارش ساالنه      

ي بسیاري  هرچند که ممکن است در عمل، برا      ). 17-19(آید  می
اي نه  ها، مسئولیت اجتماعی به عنوان موضوعی حاشیه      از شرکت 

 آگـاهی  با وجـود  ها  چرا که شرکت  ). 20(اي و کلیدي باشد     هسته
آمیـز آن را    در مورد اهمیت مسئولیت اجتماعی، اجـراي موفقیـت        

  ).21(دانند  و پیچیده میچالش برانگیزبسیار 
روز در رابطـه بـا      هایی کـه مـدیریت امـ      یکی از مهمترین چالش   
ها مواجـه اسـت؛ تقابـل بـین عملکـرد           مسئولیت اجتماعی با آن   

گیـري  ها و سودها انـدازه    که به وسیله درآمدها، هزینه    (اقتصادي  
که در قالب تعهدات سازمان نسبت      (و عملکرد اجتماعی    ) شودمی

بیـانی  بـه  ). 22(است ) گرددبه افراد داخل و خارج از آن بیان می   
ین عملکردهاي اقتصادي و اجتماعی سازمان نـوعی         باید ب  دیگر،

رسد الزمه موفقیت مـدیر     به نظر می  . توازن و تعادل برقرار گردد    
در سازمان براي فائق آمدن بر این چالش، به کارگیري مـدیریت           
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 بـر پایـه     12چرا که اخالق سازمانی   ). 23(اخالق در سازمان باشد     
و  اخالقیـات  سیـستم  در ضـعف گیـرد و  اعتمادآفرینی شکل مـی 

 افزایش و ارتباطات کاهش به منجر اعتماد عدم سمت به گرایش
 سـمت  بـه  مـدیریت را  گردد که در نهایت،سازمانی می خسارات
 انـرژي مثبـت   این ترتیب، به. داد خواهد سوق نگرگذشته کنترل
 کـه  بنـابراین، معرفتـی  . شـود می تبدیل انرژي منفی به سازمان

 مبتنی سازمان عقالنی کردن براي ريعنوان کاتالیزو به تواند می
. اسـت  13ايحرفـه  کنـد، اخـالق   عمـل  گرایانـه  انسان نگرش بر

 اسـت کـه   عقالنـی  تفکر فرایند یک حقیقت در ايحرفه اخالق
 چـه  سـازمان  در کـه  اسـت  امـر  ایـن  کـردن  محقـق  آن هـدف 
 نسبت و نمود اشاعه و حفظ باید و چگونه موقع چه را، هایی ارزش

 ). 24(د بو پایبند آن به

امروزه، اخالق یکـی از مباحـث مهمـی اسـت کـه مـورد توجـه                 
هاي گوناگون قرار گرفتـه اسـت و در         ها و دولت  محققان سازمان 

بازاریابی به رفتار اخالقـی بـه عنـوان یـک الـزام و نـه انتخـاب         
هـاي مبتنـی بـر       به فعالیت  14بازاریابی اخالقی . شودنگریسته می 

پـذیري اشـاره    وري و مسئولیت  محگذاري، عدالت شفافیت، ارزش 
اي به معنـاي اخـالق       مفهوم اخالق حرفه   ،در ابتدا ). 25(کند  می

اي یکـی   اخالق حرفه ). 26(رفت  کار و اخالق مشاغل به کار می      
کوشد به مـسائل اخالقـی   هاي جدید اخالق است که می  از شعبه 
اي، به عبارتی، اخالق حرفه   ). 27(هاي گوناگون پاسخ دهد     حرفه
د شدن انرژي ذهنی، روانی و فیزیکی فرد یا گروه بـه ایـده              متعه

جمعی است که در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه یـا فـرد               
بـه بیـانی دیگـر، مقـصود از اخـالق           ). 28(باشد  براي توسعه می  

اي مجموعه قواعدي است که بایـد افـراد داوطلبانـه و بـر              حرفه
اي ار حرفـه اساس نداي وجـدان و فطـرت خـویش در انجـام کـ         

رعایت کنند، بدون آنکه الزام خارجی داشته باشند یـا در صـورت         
  ). 26(هاي قانونی دچار شوند تخلف به مجازات

: به طور خالصه، مرور پیشینه تحقیقـاتی حـاکی از آن بـود کـه               
هـاي اخالقـی و پاسـخگویی       داري بـین شایـستگی    ارتباط معنی 

 و پاسـخگویی  15یبین مسئولیت اجتماع). 29(عمومی وجود دارد    
داري بین  رابطه معنی ). 30(داري وجود دارد    سازمانی ارتباط معنی  

، 24،  31(پذیري سازمانی وجـود دارد      اي و مسئولیت  اخالق حرفه 
پاسخگویی با اخالق کاري و مسئولیت اجتماعی رابطه        بین  ). 15

ــی ــود دارد داريمعن ــسئولیت ). 9( وج ــین م ــا  همچن ــذیري ب پ
  ).10(داري دارد یپاسخگویی رابطه معن

با توجه به تحقیقاتی که در رابطه با متغیرهـاي پـژوهش حاضـر              
و بـا  ) اي از آنهـا اشـاره گردیـد   که در فوق به نمونـه (انجام شده   

 به نقش خطیـر و حـساس سـازمان توزیـع بـرق در جلـب              توجه
ــین      ــردم و همچن ــاد م ــاي آح ــع نیازه ــومی و رف ــایت عم رض

، ضـروري بـه نظـر    ...ی و هاي تولیدي، صـنعتی، خـدمات     سازمان
پـذیري  اي و به تبع آن مسئولیتبه مباحث اخالق حرفه   رسد؛   می

هـاي  و پاسخگویی در بین منابع انسانی و به بیانی دیگر سـرمایه     
 هـدف   بنـابراین،  .اي مبذول گردد  انسانی این سازمان، توجه ویژه    

اي و  اصلی پژوهش حاضـر، مطالعـه روابـط بـین اخـالق حرفـه             
در نگاره  . کارکنان بود ماعی با پاسخگویی سازمانی     مسئولیت اجت 

  .مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است. 1
 

  
  

  روش

آمـاري  ۀ  جامعـ . از نوع همبستگی اسـت     روش پژوهش، توصیفی  
 کارکنان شرکت توزیع برق شهرستان ارومیه       تمامیاین پژوهش   

 در  1392با مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر بودند که در سـال            
مان مشغول به کار بودنـد کـه بـر اسـاس آمـار موجـود،             این ساز 

گیـري در ایـن پـژوهش       روش نمونـه  . نفر اعـالم گردیدنـد    113
سرشماري بود و تمامی اعضاي جامعه آماري مورد مطالعـه قـرار            

ابزارهاي مورد استفاده در این پـژوهش سـه پرسـشنامه           . گرفتند
اي بـود    اول، فرم کوتاه پرسشنامه اخالق حرفـه       ۀپرسشنام. بودند

اي  سؤال و بر اساس طیف پـنج گزینـه  10که بدون بعد و شامل   
). 28(تدوین شـده بـود      ) 1(تا خیلی کم    ) 5(لیکرت از خیلی زیاد     

 8 دوم، فرم کوتاه پرسشنامه مسئولیت اجتماعی داراي         ۀپرسشنام
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 تـا  5=خیلـی زیـاد   (اي از سؤال و بدون بعد و با طیف پنج گزینه      
 سوم، فـرم کوتـاه      ۀپرسشنام). 32(ه است   ، استفاده شد  )1=اصالً  

 سـؤال بـا     6پرسشنامه پاسخگویی بود که که بدون بعد و شامل          
 تا کامالً مخالفم 5= از کامالً موافقم   (اي لیکرت   طیف پنج گزینه  

از رواسـازي    هـا  روایـی پرسـشنامه   بـراي تعیـین     ). 33(بود  ) 1= 
 .2ول  ماتریس حاصل از آن در جد      که   تحلیل عاملی استفاده شد   

بـه    تحلیل اکتـشافی  ةاین تحلیل به شیو   . نمایش داده شده است   
با چرخش واریماکس انجـام شـده       ) PC(هاي اصلی   روش مولفه 

برابر با  ) ضریب کفایت نمونه گیري    (KMOمقدار ضریب   . است
 بدست آمـد کـه   5/787 و مقدار خی آزمون کرویت بارتلت   87/0

نمونـه و متغیرهـاي     معنادار بود و نـشانه کفایـت         05/0در سطح   
در ادامـه نتـایج     ). 1جدول  (نمونه براي انجام تحلیل عاملی است     

اجراي تحلیل عاملی تائیدي موجب حذف برخی سواالت، جهـت       
هـاي تـک    چنین کاهش سواالتی در سازه    . برازش بهتر مدل شد   

بعـدي مغــایر بــا روایــی و پایــایی ابــزار نیــست، بلکــه از لحــاظ  
  ).34(آید  ار میمتدولوژي امري معمول به شم

ها با استفاده از آلفاي کرونباخ      در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه    
با توجـه بـه مقـادیر محاسـبه شـده آلفـاي             . محاسبه و تأیید شد   

اي که براي اخـالق حرفـه     ) 1جدول  (ها  کرونباخ براي پرسشنامه  
ــاعی  )79/0( ــسئولیت اجتمـ ــخگویی ) 70/0(، مـ ) 70/0(و پاسـ

هـاي مـورد    توان ادعا نمود که پرسشنامه    محاسبه شده است، می   
  . استفاده در پژوهش از پایایی الزم برخوردارند

آزمون کالمو گروف اسمیرنف ها نیز از    جهت تجزیه و تحلیل داده    
یـابی   روش مـدل  جهت بررسی نرمـال بـودن توزیـع متغیرهـا و            

  . معادالت ساختاري استفاده شد
  

  ها یافته

هـاي   توزیع متغیرها از پیش فـرض     نرمال بودن   با توجه به اینکه     
، در پـژوهش حاضـر،    یابی معـادالت سـاختاري اسـت      روش مدل 

نرمال بودن توزیـع متغیرهـا بـا اسـتفاده از آزمـون کـالموگروف               
 که نتـایج آن در    قرار گرفته است    و تأیید  اسمیرنوف مورد بررسی  

  . آمده است. 2جدول 

 
  هاسؤاالت پرسشنامه بارهاي عاملی .1 جدول

  آلفاي کرونباخ  بار عاملی  سؤاالت  هاپرسشنامه

  62/0  1سوال 
  52/0  2سوال 
  65/0  3سوال 
  50/0  4سوال 
  51/0  5سوال 
  57/0  6سوال 

  

  

  

  اياخالق حرفه
  61/0  7سوال 

  
79/0  

  71/0  1وال س
  77/0  2سوال 
  75/0  3سوال 
  66/0  4سوال 

  

  

  مسئولیت اجتماعی
  55/0  5سوال 

    
70/0  

  71/0  1سوال 
  64/0  2سوال 
  75/0  3سوال 

  

  پاسخگویی
  74/0  4سوال 

    
70/0  

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
94

.1
0.

1.
4.

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             4 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1394.10.1.4.5
http://ethicsjournal.ir/article-1-58-fa.html


 1394، 1 دهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
  

 33

  
  ي پژوهشآزمون کالموگروف اسمیرنوف براي متغیرها. 2 جدول

 P – Value  آماره آزمون  هاپرسشنامه

  52/0  81/0  اياخالق حرفه

  12/0  17/1  مسئولیت اجتماعی

  58/0  78/0  پاسخگویی

 
 Zدهد بـا توجـه بـه اینکـه مقـدار             نشان می  .2مندرجات جدول   

 پس  .باشد می 05/0گروف اسمیرنف تمام متغیرها بزرگتر از       وکالم
دار  صـدم معنـی    پـنج طح آلفـاي     ها از نظر آماري در س      Zمقادیر  

؛ متغیرها داراي توزیـع نرمـال       این بیانگر این است که    . باشدنمی

   .باشند می
 انحراف   میانگین و گردد،  مالحظه می . 3طور که در جدول     همان

معیار نمرات کارکنان را در هر یک از متغیرهـاي پـژوهش ارائـه              
  .شده است

. رائه شـده اسـت  ا 4جدول  همبستگی بین متغیرهاي پژوهش در      
مشاهده می شود، ضـریب همبـستگی بـین      . 4 چنانچه در جدول  

پاسـخگویی  اي با مـسئولیت اجتمـاعی و        اخالق حرفه متغیرهاي  
 46/0شدت این همبستگی دو بـه دو از  . دار هستند مثبت و معنی  

بیــشترین ضــریب همبــستگی بــین .  در نوســان اســت75/0تــا 
از تحلیـل  . باشد می = r)75/0(مسئولیت اجتماعی پاسخگویی با 

گیري  توان نتیجه  زا می  زا و درون   همبستگی میان متغیرهاي برون   
 همراه با افـزایش در  اياخالق حرفهکرد که هر گونه افزایش در      

  .باشدپاسخگویی می مسئولیت اجتماعی و نمرات
یابی معادالت سـاختاري    ها از مدل  به منظور تجزیه و تحلیل داده     

.  ارائه شده است   6 و   5که نتایج آن در جداول      استفاده شده است    
اي و   اخـالق حرفـه    دار بودن ضریب مـسیر بـین      بر اساس معنی  

 05/0 در سـطح  = t = 59/0(ß ,99/4(  بـا مـسئولیت اجتمـاعی  
اي و مـسئولیت   اخـالق حرفـه  شـود کـه بـین     چنین نتیجـه مـی    

دار   معنـی  همچنـین، .  رابطه مثبـت وجـود دارد      اجتماعی کارکنان 
اي کارکنـان و پاسـخگویی      اخالق حرفه یب مسیر بین    بودن ضر 

 حاکی از این است که 05/0 در سطح = t = 09/0(ß ,87/0(آنان
رابطـه مثبـت    اي کارکنان و پاسـخگویی آنـان        اخالق حرفه بین  

 مسئولیت  دار بودن ضریب مسیر بین    با معنی در ادامه،    .وجود دارد 
 در = t = 20/0(ß ,25/2 (اجتماعی کارکنان و پاسـخگویی آنـان  

  
 

  توصیف متغیرهاي پژوهش. 3جدول

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل فراوانی متغیر

  1/6  4/57  70  37  106  اياخالق حرفه

  4/3  6/19  25  6  106  مسئولیت اجتماعی

 2/12  4/97  123  41  106  پاسخگویی

 

  

  ماتریس همبستگی متغیرهاي مکنون. 4جدول 

  3  2  1  متغیرها

     1                  اياخالق حرفه. 1

   1 46/0**  مسئولیت اجتماعی.2

 49/0** 75/0* 49/0**  سازمانیپاسخگویی .3

01/0 < **  ،05/0 <*  
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مـسئولیت اجتمـاعی    شود کـه بـین       چنین نتیجه می   05/0سطح  
احـساس  . رابطـه مثبـت وجـود دارد      کارکنان و پاسخگویی آنـان      

 بــادار مــستقیم، مثبــت و معنــیرابطــه  داراي اياخــالق حرفــه
در حالی کـه مـشاهده      . 59/0 با ضریب    است مسئولیت اجتماعی 

دار اسخگویی معنـی  شود که ضریب مستقیم مسیر اخالق بر پ       می
 ثبـت  مستقیم، م  رابطهداراي   مسئولیت اجتماعی    همچنین. نیست

بنابراین نقـش   . باشد می 85/0 با ضریب    پاسخگویی بادار  و معنی 
 و  اياخـالق حرفـه    در رابطـه بـین       مسئولیت اجتمـاعی  میانجی  

بــا تائیـد نقـش میــانجی   . شـود در مـدل تائیــد مـی  پاسـخگویی  
 بـا دار  و معنـی  ثبـت  غیرمستقیم، م  هرابط داراي   اخالق،  مسئولیت

همانطورکــه مالحظــه . باشــد مــی50/0 بــا ضــریب پاسـخگویی 
در . باشـد میپاسخگویی ن  با داررابطه معنی  داراي   اخالقشود   می

 غیرمـستقیم و    رابطه اخالق،  مسئولیتگري  عین حال با میانجی   
به عبـارتی افـراد بـا احـساس       . داردپاسخگویی کارکنان    با ثبتم

 باال از   اس مسئولیت اجتماعی   باال در شرایط احس    ايحرفهاخالق  
به منظور شـناخت هـر   . دهند را نشان می پاسخگویی باالیی خود  

، تحلیـل   اي با پیامدهاي احتمالی آن    اخالق حرفه چه بهتر روابط    
  . مسیر با استفاده از مدل معادالت ساختاري صورت گرفت

 tســتفاده از داري ضــریب مــسیر بــا ا در مــدل ســاختاري معنــی
 باشـد،   57/2 الـی    96/1 بـین    tچنانچه مقـدار    . شودمشخص می 

طبـق اطالعـات   . دار اسـت  معنـی 05/0 ارتباط دو سازه در سطح 
مـسئولیت  مربـوط بـه     رابطـه   ، بیـشترین    )5جدول   (بدست آمده 

شود و بعد از    مشاهده می  85/0 پاسخگویی با ضریب     ا ب اجتماعی
ـ ايارتباط اخالق حرفـه آن مربوط به    بـا  مـسئولیت اجتمـاعی   ا ب

  . باشدمی 59/0ضریب 
یابی معادالت ساختاري بـراي ارزیـابی نیکـویی بـرازش            در مدل 

لیزرل . شودمدل، آماره هایی به وسیله نرم افزار لیزرل عرضه می         
در پژوهش حاضـر    . کندچندین آزمون نیکویی برازش عرضه می     

: ده است از چند شاخص براي ارزشیابی مدل ساختاري استفاده ش        
 شـاخص   .3 نسبت مجذور کا به درجـه آزادي         .2 مجذور کاي    .1

 شاخص برازندگی   .NNFI (5( شاخص   .4) GFI(نیکویی برازش   
 ریـشه   .7و  ) IFI( شاخص برازندگی افزایـشی      .6) CFI(تطبیقی  

 مجذور خی نشان .)RMSEA(خطاي میانگین مجذورات تقریب  
 پیـشنهادي نظـري     ها با مدل  دهد که ساختار کواریانس یافته    می

اعداد کوچک تر مجذور خی نـشان دهنـده         . مطابقت دارد یا خیر   
، شاخص نیکویی بـرازش   . برازش مناسب مدل مورد آزمون است     

شاخص تطابق کواریانس مشاهده شده با کواریانس مدل نظـري          
گیرد و هـر قـدر   عدد این شاخص بین صفر و یک قرار می      . است
تـر و    باشـد، مـدل مناسـب     تـر   دست آمده به یک نزدیـک      هعدد ب 
 بـه مثابـه شـاخص       ،شاخص برازنـدگی تطبیقـی    . تر است برازنده

شود، این شـاخص مـاتریس      برازش تطبیقی بنتلر نیز شناخته می     
مدل (بینی شده با مدل را با کواریانس مدل صفر          کواریانس پیش 

این شاخص نیز بین صفر و یک قـرار          .کندمقایسه می ) تئوریکی
. نزدیک به یک حاکی از برازش مناسـب اسـت         گیرد و اندازه    می

  

  مسئولیت اجتماعی با نقش میانجی متغیرهاي مکنونضرایب . 5جدول 

  نتیجه t  ضریب مسیر استاندارد  مسیر فرضیه ها

  مستقیم داردرابطۀ  99/4  59/0  مسئولیت اجتماعی           اياخالق حرفه

 داردن مستقیم رابطۀ  87/0  09/0  پاسخگویی      اياخالق حرفه

  مستقیم داردرابطۀ  80/5  85/0  پاسخگویی     مسئولیت اجتماعی

  پاسخگویی    اياخالق حرفه
  )مسئولیت اجتماعیاز طریق (

  مستقیم داردرابطۀ غیر              -                     50/0               

df =101       X2/df = 66/1        RMSEA = 06/0       CFI = 88/0       GFI =        88/0 X2 =  5/168  
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سـنجد و میـزان کـوچکتر         برازش الگو را می    RMSEAشاخص  
 IFI و   NNFIهـاي    شاخص. دهد آن، برازش بهتري را نشان می     

نیز کـه هـر کـدام وجهـی از بـرازش مـدل سـاختاري را نـشان                
باشد و هر چقدر    دهند، مقدارشان از بین صفر و یک متغیر می         می

ها به یک نزدیک تر باشـند، بـر بـرازش بهتـر     خصمقدار این شا 
  ).35 (الگو داللت دارند

ارائـه شـده    ) 6( در جـدول     نتایج حاصل از تحلیل مدل ساختاري     
مقدار مجذور خی براي قضاوت در مورد خطی بودن ارتباط . است
 05/0داري    در سـطح معنـی     5/168هاي مکنـون برابـر بـا        سازه

بـر  .  مـی باشـد  66/1ه آزادي مقدار خی دو بر درجـ     . دست آمد  هب
 3اساس این شاخص عدد حاصل این نسبت، نبایـستی بیـشتر از       

با توجه به اینکه نسبت مجذور خی     ). 36 (باشد تا الگو تائید گردد    
هـاي  توان گفت کـه داده    باشد، می  می 3به درجه آزادي کمتر از      

مقـدار ریـشه خطـاي      . بدست آمده با مدل فرضی مطابقت دارند      
بر اسـاس ایـن   . باشد  می06/0جذورات تقریب برابر با     میانگین م 
 یـا بیـشتر باشـد بـر         10/0 برابر با    RMSEAگر مقدار   اشاخص  

، NNFI  ،IFIهـاي    سـایر شـاخص    .تر داللت دارد   برازش ضعیف 
GFI،CFI     که هر کدام وجهی از برازش مدل ساختاري را نـشان
ابی هاي ارزیـ با توجه به شاخص   .  آمده است  5دهند در جدول    می

ویژه نسبت مقدار مجذور کا به       هب). 6 جدول(برازندگی کلی مدل    
، شـاخص   85/0 برابر با    CFI، شاخص   66/1درجه آزادي برابر با     

GFI    شاخص   88/0 برابر با ،IFI    شـاخص    88/0 برابر با ،NNFI 
ــا   ــر ب ــاخص 88/0براب ــا  RMSEA، ش ــر ب ــایر 06/0 براب  و س

 خوبی برخـوردار    ها، می توان گفت مدل نهایی از برازش        شاخص
  . است

  
  
  

  بحث 

 بـین اخـالق      حاضر بیانگر این امر هستند که؛      هاي پژوهش یافته
دار وجـود دارد     مثبت و معنی   ۀاي و مسئولیت اجتماعی رابط    حرفه

رود، مـسئولیت اجتمـاعی بـاال       اي باال مـی   و هرچه اخالق حرفه   
اي و  رود که این به آن معنی اسـت کـه بـین اخـالق حرفـه                می

 ،همچنـین .  اجتماعی رابطه خطی مـستقیم وجـود دارد        مسئولیت
بین مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی نیز رابطـه خطـی مـستقیم            

اي و  در تحقیق حاضر رابطه مثبت بین اخالق حرفـه        . وجود دارد 
گـري   اي با میانجی  بلکه اخالق حرفه  . شودپاسخگویی تأیید نمی  

کند یعنـی   بینی می  مسئولیت اجتماعی میزان پاسخگویی را پیش     
تـري برخـوردار باشـند       اي پـایین  هر اندازه افراد از اخالق حرفـه      

تـري  تر و در نتیجـه پاسـخگویی پـایین      مسئولیت اجتماعی پایین  
رود، مـسئولیت اجتمـاعی     اي باال مـی   دارند و هرچه اخالق حرفه    

اي و  رود که این به آن معنی است که بین اخالق حرفـه           باال می 
نتایج مـذکور   .  خطی مستقیم وجود دارد    مسئولیت اجتماعی رابطه  

، 30،  31(باشـد   هاي پیـشین    تواند از جهتی همسو با پژوهش     می
هـاي دینـی و     توان به آموزه  براي تبیین نتایج فوق، می    ). 15،  24

طـور   در حقیقت، ریشه مقوله اخالقیات را بـه       . روایات اشاره نمود  
، یـژه  و وکـار را بـه طـور       اي و اخـالق کـسب      و اخالق حرفه   کل

جو کرد؛ چرا که در و بایستی در درجه اول در دین و مذهب جست     
هـاي فراوانـی بـه      هاي دینی و احادیث و روایـات، توصـیه        آموزه

، امـا . ها شده است  رعایت اخالقیات و مباحث اخالقی در سازمان      
 کـه؛  دیگري که باید در این رابطه عنوان نمـود ایـن اسـت      نکتۀ

اخالقیات بیشتر حالت درونی دارند و وقتی افـراد مقیـد بـه یـک       
شـوند بـه ناچـار بایـستی در قبـال آنهـا       سري اصول اخالقی می 

هایی را بپذیرند و در اینجاست که بعد بیرونی آن نمـود            مسئولیت
کند و افراد بایـد در راسـتاي ایجـاد تـوازن بـین ایـن دو         پیدا می 
سـازي  اي از طریـق نهادینـه     بـه عبـارتی، اخـالق حرفـه       . برآیند

  شاخصهاي برازندگی مدل ساختاري کلی. 6جدول 

  X2  df  CFI  NNFI  GFI  IFI  RMSEA  هاشاخص

  06/0  88/0  88/0  88/0  85/0  101  5/168  هاي نهاییمدل
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گیـري  سـاز شـکل   اي از بایدها و نبایدها در افراد، زمینه       مجموعه
درواقع، افراد تنهـا در قبـال خـود         . پذیري در آنان است   مسئولیت

مسئول نبوده و باید در قبال دیگران نیز احساس مسئولیت کننـد            
 که در دین اسـالم تأکیـد فراوانـی بـه آن     »الناسحق«و مفهوم   

بنـابراین  . کنـد پذیري اجتماعی افراد اشاره مـی ه، به مسئولیت  شد
ها با رعایـت کـردن و      توان این طور نتیجه گرفت که سازمان      می

اي در سازمان در   مبنا قرار دادن استانداردها و اصول اخالق حرفه       
  . جهت ارتقاي مسئولیت اجتماعی، بسترهاي الزم را فراهم نمایند

اي و پاسخگویی   بت بین اخالق حرفه   در تحقیق حاضر، رابطه مث    
بر این اساس، نتـایج پـژوهش حاضـر از جهـاتی            . شودتأیید نمی 

نتـایج  ). 29(باشـد   ناهمسو با پژوهش پیشین در این زمینـه مـی         
هـاي  پژوهش مذکور، حاکی از آن بود کـه توجـه بـه شایـستگی     

اخالقی در سازمان به طور کلی پاسخگویی عمـومی را افـزایش            
. که در پژوهش حاضر این نتیجه تأییـد نگردیـد     حالیدهد، در   می

و ) رسـمی (در تبیین نتایج فوق، بایستی ابتـدا بـه ابعـاد بیرونـی              
در پاسخگویی رسمی   . پاسخگویی رجوع نمود  ) غیررسمی(درونی  

هـاي مختلـف را     هاي اخالقی حرفه  نامهتوان منشورها و نظام   می
اصـی بـراي انجـام    هاي خنامهمد نظر قرار داد که ضوابط و آیین      

وظایف، برخورد با ارباب رجوع و مواردي از ایـن قبیـل را بـراي               
کارکنان تعیین و تدوین نموده و براي اطمینان از انجـام درسـت             

پاسخگویی غیررسمی نیز به    . آورندهایی به عمل می   آنها، ارزیابی 
احساس درونی کارکنـان در رابطـه بـا انجـام درسـت و اصـولی                

هــا و ردد کــه ریــشه در اعتقــادات، ارزشگــشــان برمــیوظــایف
بنابراین، عدم تأیید رابطه فوق   . هنجارهاي شخصی کارکنان دارد   

تواند ناشی از ابعاد دوگانه پاسخگویی باشد که ممکن است در می
اي کـه بـه     کارکنان، متفاوت یا مکمل هم باشند و اخالق حرفـه         

ایف طور کلی به نداي درونی افراد در مـورد انجـام درسـت وظـ              
کنـد، بـا پاسـخگویی کـه        بدون احساس اجبار و الزام اشاره مـی       

مشتمل بر دو بعد درونی و بیرونی است، رابطه ندارد؛ چراکـه بـه          
توان این دو بعـد پاسـخگویی را از   ها نمی طور معمول در سازمان   

هم تفکیک نمود و ممکن است آنچه در ظاهر رفتار پاسخگویانه           
د بـه دلیـل ضـوابط و دسـتورات          کنـ ذاتی و درونی فرد جلوه می     

   .سازمان باشد

نتایج پـژوهش حاضـر، حـاکی از ایـن بـود کـه بـین مـسئولیت                  
اجتماعی و پاسخگویی نیز رابطه خطی مـستقیم وجـود دارد کـه             

 در  ).10(این نتیجه در تأیید پژوهش مشابه در ایـن مـورد اسـت            
تبیین نتایج فوق، بایستی از جهتی به نزدیکی معنایی دو مفهـوم            

پذیري و پاسخگویی اشاره نمـود، مـسئولیت اجتمـاعی          سئولیتم
هـا و عمـوم    اي است که بـین سـازمان      ها قرارداد نانوشته  سازمان

کند افراد جامعه وجود دارد و درواقع، به آن هنجارهایی اشاره می          
ها براي حصول مشروعیت و مقبولیت بایستی آنهـا را          که سازمان 

ت، رعایـت حقـوق بـشر،       رعایت کنند؛ مانند حفـظ محـیط زیـس        
. ها و مؤسسات دیگر و مواردي از این قبیل       رعایت حقوق سازمان  

تواند از جهتـی شـامل پاسـخگویی سـازمانی نیـز      این تعریف می 
کند که افراد باشد، چرا که پاسخگویی هم این نکته را گوشزد می

در قبال انجام وظایف و اختیارات خود بایستی پاسـخگو باشـند و        
یکـی ایـن دو مفهـوم در ایـن اسـت کـه مـسئولیت                درواقع، نزد 

اجتماعی بیشتر پاسخگو بودن در قبـال عمـوم جامعـه و بیـرون              
کند و پاسخگویی سازمانی تا حدي دیـدگاه        سازمان را مطرح می   

بنـابراین، چنانچـه افـراد و       . کـشد محدودتري را به تـصویر مـی      
بـال  هاي خود را در قکارکنان سازمان، بتوانند وظایف و مسئولیت  

آحاد جامعه به انجام برسانند، دور از ذهن نخواهد بـود کـه ایـن               
. تري خواهند داشـت   افراد در داخل سازمان نیز رفتار پاسخگویانه      

بدین صورت که با انجام درست وظایف خود در سازمان در برابر            
دیگر کارکنـان، همکـاران، زیردسـتان و باالدسـتان و همچنـین            

 پاسخگویی سازمانی را به نمـایش  ارباب رجوعان بالواسطه خود، 
  . خواهند گذاشت

اي بـه  کـه اخـالق حرفـه    نتایج پژوهش حاضر، حاکی از این بود 
نتایج مذکور  . واسطه مسئولیت اجتماعی با پاسخگویی رابطه دارد      

چرا که این   ). 9(تواند از جهتی همسو با پژوهشی مشابه باشد          می
ازمانی، اخـالق   محققان نیز عنوان کردند که بین پاسخگویی سـ        

در تبیـین   . کسب و کار و مسئولیت اجتمـاعی رابطـه وجـود دارد           
اي بـا  طور ادعا نمـود کـه اخـالق حرفـه    توان ایننتایج فوق، می  

تأثیرگذاري بر جنبـه غیررسـمی و درونـی مـسئولیت اجتمـاعی،             
بـه عبـارت دیگـر،      . گـردد باعث ارتقاي پاسخگویی سازمانی می    

وجدان و اعتقادات درونـی خـود و        وقتی کارکنان بر اساس نداي      
بدون احساس واهمه و تردید از جانب مـدیران و سرپرسـتان، در           
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پردازنـد، ایـن رفتـار بـه نـوعی      سازمان به انجام وظایف خود می   
گیري احساس مـسئولیت آنـان در قبـال         ساز شکل تواند زمینه  می

دیگران باشد که در نهایـت پاسـخگویی سـازمانی را بـه دنبـال               
  . شتخواهد دا

در ادامه با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاداتی به منظور رعایـت            
اخالقیات، ارتقـاي مـسئولیت اجتمـاعی و افـزایش پاسـخگویی            

  :ارائه شده است سازمانی
مدیران سازمان با ارائـه تمهیـداتی در سـازمان، افـرادي را در               -

سازمان استخدام کنند که مقید به اصـول اخالقـی مـورد تأییـد               
  . و جامعه باشندسازمان

هـایی در جهـت ارتقـاي        ها و برنامه   مدیران با برگزاري کالس    -
 .اصول اخالقی کارکنان گام بردارند

منشور اخالقی سازمان به وضوح و به صـراحت بـراي تمـامی            -
 .کارکنان تشریح گردد

هایی را براي اظهارنظر     مدیران با ترتیب دادن جلساتی، فرصت      -
 .ه کارکنان اختصاص دهنددرباره مسائل اخالقی ب

هـایی   هـا بـا ترتیـب دادن جلـسات و برنامـه            مدیران سـازمان   -
ها و وظایف سازمانشان را در برابر جامعـه بـه کارکنـان      مسئولیت

 .گوشزد نمایند

مدیران با نشان دادن سعه صدر، در کارکنان این احساس را به    -
ر نماینـد و    توانند در کارشان، آزادانه اظهـارنظ      وجود آورند که می   

 . پاسخگو باشند

 
  گیري نتیجه

اي و توجه بـه      اخالق حرفه  ؛هاي این پژوهش نشان داد که     یافته
پذیري اجتمـاعی    تواند افزایش مسئولیت  اخالقیات در سازمان می   

و پاسخگویی سازمانی را به دنبـال داشـته باشـد کـه ایـن امـر،                 
بـا  . ندکاهمیت توجه به مباحث اخالقی را در سازمان گوشزد می         

اي، مـسئولیت اجتمـاعی و   توجه به نقش کلیـدي اخـالق حرفـه        
پاسخگویی سازمانی در ارتقاي توسعه فردي و سازمانی، ضروري         

رسد که مدیران و مسئولین مربوطه توجهـات خاصـی          به نظر می  
به متغیرهـاي مـذکور داشـته باشـند و بـا از بـین بـردن موانـع،               

ــه  ــراي نهادین ــسترهاي الزم را ب ــازي اخب ــاي س ــات و ارتق القی
  . پذیري و پاسخگویی فراهم نمایند مسئولیت

  
  

  سپاسگزاري
کارکنان شرکت توزیع  و مدیران مساعدت و همکاري از پایان در

 و همیاري ؛ چراکه بدونقدردانی می شودبرق شهرستان ارومیه 
  .شدنمی میسر پژوهش انجام این امکان آنها همدلی

  
  نامه واژه

 Organizational Theory .1 تئوري سازمان

 Social Systems .2 هاي اجتماعیسیستم

3. Classical Theory of Management 
  هاي کالسیک مدیریتنظریه

4. Taylor's Scientific Management 
  مدیریت علمی تیلور

5. Fayol's Administrative Management 
  مدیریت اداري فایول

6. Organizational Accountability 

  پاسخگویی سازمانی
7. Mechanisms of Accountability 

  هاي پاسخگویی مکانیزم
 Formal Accountability .8 پاسخگویی رسمی

 Informal Accountability .9 پاسخگویی غیررسمی

10. Performance Appraisal of Systems 
  هاي ارزیابی عملکرد سیستم

 Stakeholders .11 برخورداران

  Organizational Ethics .12 سازمانیاخالق 

 Professional Ethics .13  اياخالق حرفه

  Ethical Marketing .14 بازاریابی اخالقی

 Social Responsibility .15    اجتماعیمسئولیت
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