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 فکریسرمایه اب شناختیجامعه هایسازه و اخلاق رابطه

 
 2دُریحسین رجب ،1علیرضا ممتازیاندکتر  ،1*نمازیدکترمحمد 

 رانیا راز،یدانشگاه ش مدیریت وعلوم اجتماعی، گروه حسابداری، دانشگده اقتصاد، .1
 گروه حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران .2

 (11/31/79، تاریخ پذیرش:30/11/79دریافت: تاریخ) 

 

 

 سرآغاز

صورت اعمال و که به بودهانسان  فردی هایفتاز ص یااخلاق مجموعه
گونهه بهه اخلاق مفهوم (. درك1) کندیم دایپ یبروز ظاهردر افراد  رفتار
 یه  حفه  و ایجاد زیربنای ،و کار کسب در آن خاص معنای در و کلی
(. اخلهاق 2) هها ااهتتبه  آن در اهازمانبهه و امعههج در 1اخلاقی نظام

ها اات تا عموم افراد جامعه با اطمینهان از موضوع مورد نیاز تمام حرفه
ای با اعتماد به اعضای آنهان حرفهه رجهوع پایبندی آنان به اخلاق حرفه

از نظهر  2های خود را به انجهام براهانند. ایهس حسااهیتکرده و فعالیت
ی حرفه حسابداری وجود دارد، امها زمهانی کهه بهه منطقی در جامعه برا
شود، ایهس موضهوع اهمیهت های ی  حسابدار مراجعه میماهیت فعالیت
 ی مشغول هستند و در هههههیابد، زیرا حسابداران به امور مالدوچندان می

 
 
 

 
ههای نادراهت متعهدد ای پایبند نباشند، از راهصورتی که به اخلاق حرفه

ها در مجموع به ضرر ااتفادهرا کسب کنند که ایس اوءتوانند منافعی می
ههایی کهه در های اقتصادی اات و فسادهای اقتصادی و اختلها نظام

توجهی اات. بنا بر ایس، بهرای تاریخ به ثبت رایده اات، زاییده ایس بی
های لازم صورت ریزیای در جامعه باید برنامهافزایش اطح اخلاق حرفه

 گیرد.
 منظهوربهه ههااهازمان برای مهم منب  ی  عنواننیز به 3یفکرارمایه
(. 3شهود )محسوب مهی پایدار رقابتی مزیت به داتیابی جهت در تواعه
 در هاشرکت و اات هاشرکت در ارزش ایجاد اصلی عامل فکریارمایه
 در موجهود فکهریاهرمایه طریه  از ارزش خله  به امت حرکت حال

  هستند. اازمان
 
 

 چکیده
ها دارد. جود آن نقش موثری در تعالی هر حرفه و ارتقا ااختار شرکتها اات که وها و شرکتاخلاق موضوع مورد نیاز تمام حرفهزمینه: 

 برخوردار اات. ییبه ازا تیاهم از ریمتغ دو سیا سیرابطه ب ی، برراسیبنابرا اات. هاشرکت در ارزش ایجاد اصلی عاملفکری نیز ارمایه

های پذیرفته شده در بور  اوراق بهادار ارکنان شرکت. جامعه آن را کل کاات یهمبستگ -یفیاز نوع توصایس پژوهش کاربردی و  روش:

اند. برای بررای متغیرهای گیری در داتر  انتخاب شدهنفر اات که با ااتفاده از نمونه 49دهد. نمونه برگزیده شامل تهران تشکیل می
فرضیه  7فرضیه اصلی و  2 قالب درها یافته لبرای تحلیاات.  1341 پژوهش از پراشنامه ااتاندارد ااتفاده شد. همچنیس، زمان مطالعه اال

 .ااتفاده شد ،Smart PLS افزارااختاری تواط نرمفرعی، از روش معادلات

فکری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که به ای و ارمایه، بیس اخلاق حرفهدر بور  اوراق بهادار تهراندهد می نشان هایافته ها:یافته

کار، مدرك تحصیلی، جنسیت و ااختاری اات. بررای نتایج مرتبط با اثر تعاملی اابقهاجتماعی و ارمایهانسانی، ارمایهترتیب شامل ارمایه
ها نشان کنند. همچنیس، یافتهصورت مثبت تعدیل میفکری را بهای و ارمایهاس نیز حاکی از آن اات که ایس متغیرها رابطه بیس اخلاق حرفه

فکری به ترتیب مربوط به متغیرهای اس، اابقه، تحصیلات و جنسیت ای و ارمایهمیزان اثر بر رابطه بیس اخلاق حرفهدهند که بیشتریس می
 اات.

-فکری در هر اه زمینه ارمایهها باید نسبت به تقویت ارمایهشرکتتوان نتیجه گرفت که های پژوهش، میتوجه به یافته باگیری: نتیجه

ااختاری اقدام کنند تا افزون بر ارتقای اخلاق و جلب اعتماد عمومی، به افزایش ارزش شرکت نیز داترای و ارمایهاجتماعی انسانی، ارمایه
 یابند.

 های اخلاقی حسابداری.ویژگیفکری، مدیران، ای، ارمایهاخلاق حرفهکلیدواژگان: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 mnamazi@rose.shiraz.ac.irنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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 تواهط شهرکت ارزش ایجاد مورد در گذشته مدیران دیدگاه در حقیقت،
 مفهوم گستردگی دلیل(. به9اات ) کرده پیدا تغییر 9فیزیکی هایدارایی
 هرکهدام انهد،کهرده کهار حیطهه درایس که پژوهشگرانی فکری، ارمایه
ارایهه  بنهدیطبقهه تهریسمتداول. اندارایه کرده را خود خاص بندیطبقه
 (:1یر اات )ز حوزه اه در شده،

 فردی، شایستگی حوزه در 1انسانیارمایه
 ااختار داخلی، و درحوزه 6ااختاریارمایه
 خارجی. ااختار حوزه در 7ارتباطیارمایه

فکری اات و موجودی دانهش افهراد یه  انسانی، مبنای ارمایهارمایه
انسانی، توانایی انسهانی بهرای حهل (. ارمایه6دهد )اازمان را نشان می

ای اات کهه انسانی دانش، مهارت و تجربهاات. در واق  ارمایه مسایل
(. 7برنهد )کارکنان در پایان روزِکاری هنگام خروج از اازمان با خود می

 و 8نگهرش، شایسهتگی طریه  از را انسهانیاهرمایه ،همچنیس کارکنان
-مههم که گفت توانمی، کلی گونه(. به8کنند )می ایجاد فکری چالاکی

از  تابعی دیگر ارمایه دو و اات انسانیارمایه، فکریرمایها جزء تریس
-آن تواعه و رشد امکان انسانی،ارمایه بدون واق  در. هستند ایس متغیر

ههای اخلهاقی انسانی، تحهت تهاثیر انتخهاب(. ارمایه4اات ) محدود ها
برند، دارای مدیران و کارکنان اات. مدیرانی که از اصول اخلاق بهره می

اازمان هسهتند کهه طهی آن مهدیران بهر وجه و تمرکز به دروننوعی ت
 4اهازیاازمان و هنجارههای آن تاکیهد دارنهد. افهزون بهر آن، جههانی

خدمات نمهوده ااهت تها  11بخشیها را مجبور به تنوعبسیاری از شرکت
ترتیب، اهمیت وظایف مدیریتی بتوانند در بازار رقابت، پایدار بمانند. بدیس

شود. ایس خدمات نهویس، منتههی بهه رویکهردی ایان میبیش از پیش نم
اهاختس تقاضهاها، مداری در رااهتای بهرآورده تر به امت مشتریجدی

شهود. بنهابرایس، آن گهروه از مهدیران و مطالبات و توقعات مشتری مهی
دهند، بر های خود را مبتنی بر اصول اخلاقی قرار میکارکنان که انتخاب

آگاهی کارکنان و محیط کارآفرینی تاکید دارند تا تواعه و ارتقا دانش و 
ها ها و ذینف های اشخاص ثالث و ارباب رجوعاز ایس طری  بتوانند توق 

را برآورده اازند. افزون بر ایس، مدیران و کارکنانی کهه اصهول اخلهاقی 
کنند، اعتبار و شهرت شهرکت و همچنهیس خود را بر مبنای اخلاق بنا می

نمهوده و از کارکنهانی کهه مشهغول بهه کهار هسهتند  حرفه خود را حف 
انسانی تحت طلبند. بنابرایس، ارمایهاثربخشی و کارآمدی بیشتری را می

تاثیر اصول اخلاقی اات، زیرا توجهه و تمرکهز درونهی آن معطهو  بهه 
 (.11های کارکنان اات )ها و توانمندیپرورش و ارتقا دانش، مهارت

-می کاردانش به انتقال و تقسیم برای که ابزاری اات، ااختاریارمایه

 و فراینههدها، ماننهد نههوآوری اههازمانی ههایاههرمایه رود و در برگیرنهده
 ثبههتحهه  ماننههد، و تواههعه نواههازیاههرمایه نیههز و اههازمانی فرهنهه 
اهاختاری (. همچنیس، ارمایه11) آموزشی اات هایتلاش و محصولات
 برگیرنهده در کهه ااهت ناهازما در دانش غیرانسانی ذخایر همه شامل
 اجرایههی هههایداههتورالعمل، 11نمودارهههای اههازمانی، داده هههایپایگههاه
 کهه هرآنچهه کلهی طهوربهه و اجرایی هایبرنامه، هاااتراتژی، فرایندها
گونه به .(12اات )، باشد آن مادی ارزش از اازمان بالاتر برای آن ارزش

فکری که از ارمایه ااختاری هر چیزی در اازمان ااتخلاصه، ارمایه

اهاختاری نیهز (. اهرمایه7کنهد )کارکنان در انجام کار آنان حمایت می
ها ااهت. اصهول اخلهاق های اخلاقی مدیران اازمانتحت تاثیر انتخاب

-ای محوری ااهت کهه در آن مهدیران و داهتگر مسالهای بیانحرفه

به رعایت ها به آن عمل نموده و توجه خود را معطو  اندرکاران اازمان
و انصا  را  12حریم خصوصی و اطلاعات و اارار محرمانه کرده و عدالت

کنند. افزون بهر ایهس، اصهول اخلهاق های اجتماعی رعایت میدر مبادله
ای بر اعتماد و ارایه خدمات به جامعه در مبادلات اجتمهاعی تاکیهد حرفه

انداز و چشم توان تحت عنوانای را میرو، اصول اخلاق حرفهدارد. از ایس
اصهول  ههای اجتمهاعی ااهت.دورنمایی تصور کرد که متمرکز بر مبادله

 یادیراه اات که تا حد ز سیاز ا رایزای اات، اخلاقی دارای اهمیت ویژه
که کار صحیح در حال انجام بوده و فرآیند منصفانه ن شد اتوان مطمیم

عتبهار و گیرد. افهزون بهر آن، حفه  او ملاحظه درات وقای  صورت می
-ای و پیروی از قواعد و مقررات را میشهرت ی  شرکت و اعتبار حرفه

توان بیهان نمهود توان جزو وظایف مدیریتی دانست. با ایس تفسیرها، می
ااختاری تحت تاثیر اصول اخلاقی اات، زیرا تمرکز درونی بر که ارمایه

رینهی آفاازی اجتماعی در رااهتای ارزشرشد و ارتقای ایستم یکپارچه
 (.11) ها ااتدر شرکت

 یا فرد هر با اازمان در که اات روابطی همه شامل ارتباطی نیز ارمایه
 شهامل تواننهدهها مهیاهازمان و افهراد ایس. دارد وجود دیگری اازمان
، جوامه ، قانونی هایمقام، کنندگانتامیس، کارکنان، هاوااطه، مشتریان

(. ایهس ارزش در وفهاداری 13باشهند ) گهذاراناهرمایه اعتباردهندگان و
(. ایس بخش 7شود )گر میمشتریان به شرکت و یا محصولات نیز نمایان

 و شهودمهی تلقهی عملیات دهندهاازمان و پل عنوانفکری بهاز ارمایه
 ایهس. ااهت بهازار ارزش بهه ارمایه فکری در تبدیل کنندهتعییس عاملی
(. 19اات ) مشتری ابطرو و مناابات وفاداری و ااتحکام شامل، ارمایه
های اخلاقی مهدیران و ها و انتخابارتباطی نیز تحت تاثیر گزینهارمایه

کارکنان اات. مدیران و کارکنان به وااطه اصول اخلاقی، بر ایس مساله 
ای اثهربخش و بهر ااها  ورزنهد کهه کهار روزمهره بهه شهیوهتاکید می

ارکنهانی کهه رو، مهدیران و کهنجارهای شرکتی صهورت گیهرد. از ایهس
دهنهد، بهه های خود را مبتنی بر اصهول اخلهاقی قهرار مهیگیریتصمیم

هها بهه کنند. امهروزه شهرکتکارکنان یا اشخاص ثالث آایبی وارد نمی
هها اذعهان جههت جهذب و حفه  آن 13مداراهمیت رویکردهای مشتری

ای موجب حف  و مصونیت افراد و رو، اصول اخلاق حرفهاند. از ایسداشته
ها خواهد شد. بنابرایس مدیران و کارکنهانی کهه مواضه  خهود را کتشر

دهند، اهمیت بیشهتری را بهرای ای قرار میمبتنی بر اصول اخلاق حرفه
هایی از قبیل ارباب رعایت انصا  و عدالت در مبادلات اجتماعی با ذینف 

ها و همچنیس کل جامعه در داتور کار قهرار داده و در عهیس حهال رجوع
های اخلاقی حرفهه همهواره تبعیهت نامهدهند که قوانیس و آییسمیتعهد 

های اعتماد، گردیده و رعایت خواهند شد. با وجود ایس، بر ااا  ویژگی
در مبادلات اجتماعی، روابطی درازمهدت  19انصا ، عدالت و اعتمادورزی
اندازهای بلندمدت ها درآمدها و چشمدنبال آنشکل خواهند گرفت که به

ارتباطی خواهد شد. در نتیجه، گرفته و موجب پدیدار شدن ارمایهشکل 
ای ااهت، زیهرا عمهده ارتباطی نیز تحت تاثیر اصول اخلاق حرفهارمایه
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های بیرونی آن معطو  بهه حفه  و رعایهت عهدالت و انصها  در توجه
-مبادلات اجتماعی و تضمیس ایس مساله اات که قوانیس و همچنیس آییس

 (.11ی رعایت گردند )اهای حرفهنامه
ی کارکنان فکرهیارما اب ایحرفه اخلاق رابطه زمینه تاکنون در ران،یدر ا

صهورت  یا، مطالعهههای پذیرفته شهده در بهور  اوراق بههادارشرکت
-یهاهرما رابطهمختلف  یهانهیانجام شده در زم یهانگرفته و پژوهش

-، برخی صاحببرای نمونه بوده اات. های شرکتعملکرد مال اب یفکر

 11مهالی عملکهرد و مهالی ارمایه بیس که اندرایده نتیجه ایس به نظران
-شرکت تمام اطح در هم و صنای  اطح در هم، هاشرکت آتی و جاری

 برراهی کهه بهه گرید یبرخ .(7دارد ) وجود و معناداری مثبت رابطه، ها
-یاند گزارش مپرداخته ورشکستگی خطر با فکریارمایه رابطه تجربی

 ورشکستگی ریس  و فکریارمایه بیس معناداری منفی دهند که رابطه
 بهر پالیه  مهدل در فکریاجزای ارمایه همچنیس دارد. وجود هاشرکت
(. دیگر پژوهشگران 11تاثیرگذارند ) منفی ایگونهبه ورشکستگی ریس 
انسانی و ااختاری، هری  به طور مسهتقیم بهر ارمایه اند کهدریافتهنیز 
 گونههایهس اجهزا بهه ،و از اهوی دیگهر ردثیر مثبت دااد اازمان تعملکر

بر عملکرد  مدیریت،فرهنگی و گری ارمایهغیرمستقیم با نقش میانجی
 (.16دارند ) ثیر مثبتااازمان ت

در  رانیهحسهابداران ا یااخلاق حرفهه نهیانجام شده در زم یهاوهشژپ
بهه  شهتریلهف بوهشهگران مختژدههد کهه پینشان م نیز ریاخ یهااال
 سیروابهط به سیهیتع ،یفلسهف یههاهیهنظر هیهارا اخلهاق، فیتعر یبررا
بهه  انهد.پرداختهه یااخلاق حرفه یالگو یو معرف یمهم اخلاق یهاریمتغ

بهر  ،برآینهدهای تصهمیمکهه نشهان داده ااهت  یامطالعه عنوان نمونه،
 یر داشهته ااهت.اثته ،فکری بالاقضاوت اخلاقی حسابراان دارای ارمایه

مقاله  164(. در پژوهش دیگری با ااتفاده از تحلیل محتوا و مطالعه 17)
، 1349 -1389ههای حسابداری منتشر شهده در اهالنامه اخلاق و پایان

 -مولفه اازه فردی، اازه اجتماعی، اازه اقتصادی 9الگویی متشکل از 
الگوی تواعه پایدار اخلاق "محیطی، تحت عنوان اازمانی و اازه زیست

ها نیز با ااتفاده از تکنیه  ارایه شده و اولویت آن "ای حسابداریفهحر
ای حسهابداری مشهخ  دلفی و کسب نظر از متخصصان اخلاق حرفهه

بیس اهطح  یمثبت و معنادار رابطه گر،ید یادر مطالعه(. 18شده اات )
پهذیری اطلاعات مسئولیت یاطح افشاای مدیران شرکت و اخلاق حرفه

 (. 14زارش شده اات )اجتماعی شرکت گ
 افراد اخلاقی دهد که دیدگاههای پژوهشگران خارجی نیز نشان مییافته
شهود، می محول هاآن به که وظایفی انجام نحوه و هاهای آنتصمیم بر
-ارمایه که اندرایده نتیجه ایس دیگر محققیس نیز به. (21گذارد )می اثر

 ایس رابطه تنهها اما دارد، لیما و اقتصادی عملکرد بر مثبتی فکری تاثیر
نظهران دیگهری (. صاحب21اات ) معنادار بالا تکنولوژی با صنای  برای

فکهری و اهرمایه اخلهاقی اصهول رابطهه بررای به نیز در پژوهش خود
-اند که رابطه مثبت و معناداری بیس اخلهاق و اهرمایهپرداخته و دریافته

که به بررای رابطه بیس  (. پژوهشگران دیگری نیز22فکری وجود دارد )
انهد، حسابر  کشور اهودد پرداختهه 69فکری ای و ارمایهاخلاق حرفه

-ای و اهرمایهنشان دادند که رابطه مثبت و معناداری بیس اخلاق حرفهه

ها نیهز نشهان داد کهه حسابراهان در (. دیگر یافته11فکری وجود دارد )
-های واقعیتصمیمتر، های اخلاقی قویهای برخوردار از فرهن مواسه

های ترجیحی حسهابداری تری را از لحاظ عدم پذیرش مواض  و جایگاه
ههای در میان مراجعیس در مقایسه با آنچهه کهه حسابراهان در مواسهه

کنند دهند، اتخاذ میتر انجام میهای اخلاقی ضعیفحسابرای با فرهن 
(23.) 
ای مههم در ههفکری از موضهوعای و ارمایهاخلاق حرفه که وجودی با

تاکنون رابطهه ایهس دو اهازه مههم و نقهش  ،شونداازمان محسوب می
های پذیرفته شده در بور  اوراق بههادار ها در تعالی شرکتهمزمان آن

تهران، مورد بررای قرار نگرفته اات، بنابرایس مشخ  نیست کهه چهه 
  یه هر ای بارابطه ای چهحرفه ها وجود دارد؟ و اخلاقای بیس آنرابطه
-جامعه گوناگون هایاازه همچنیس اثر دارد؟ فکریارمایه هایاازه از

 بهیس رابطهه در تحصهیلات کهار واهابقه ،جنسیت ،اس قبیل از شناختی
  ؟چیست ایحرفه اخلاق و فکریارمایه

 

 روش

هها پژوهش حاضر، از لحاظ ههد  کهاربردی و از حیهث گهردآوری داده
ااختاری انجهام از روش معادلات بوده و با ااتفاده همبستگی -توصیفی

 از ترکیبهی اولیهه، اطلاعهات گهردآوری ههایشده اات. همچنیس، روش
جامعهه پهژوهش حاضهر را کهل . ااهت میدانی و ایکتابخانه هایروش

-های پذیرفته شده در بور  اوراق بهادار تشهکیل مهیکارکنان شرکت

-لف شرکتهای مختنفر از کارکنان رده 46دهند. نمونه پژوهش شامل 

گیری های پذیرفته شده در بور  اوراق بهادار اات که به صورت نمونه
شهناختی نیهز ههای جمعیهتاند. بررای ویژگهیدر داتر  انتخاب شده
 و مرد نفر 76 مورد مطالعه هایپراشنامه به دهنگاننشان داد که پااخ

 را زنهان تشهکیل درصد 21 و را مردان درصد 81 که اندبوده زن نفر 18
نفهر دارای  93نفر دارای مهدرك دکتهری،  12دهندگان از پااخ. اندداده

 انهد.نفهر دارای مهدرك کارشنااهی بهوده 34مدرك کارشناای ارشهد و 
تحصیلی آنان علوم انسانی، فنی  های مختلفها و گرایشرشته همچنیس

 بها 48/37 دهنهدگانپااهخ اس میانگیس. اات مهندای و علوم تجربی
 بها اال 49/11 دهندگانپااخ کار اابقه میانگیس و 62/8 معیار انحرا 
 لازم ایحرفه صلاحیت دهندگانپااخ بنابرایس، .اات 98/8 معیار انحرا 
. برای انجش متغیرهای داشتند را مطالعه ایس به پراشنامه پااخ برای

شناختی( نیز های جامعهفکری و ویژگیای، ارمایهپژوهش )اخلاق حرفه
ههای ذکهر (. در پراشهنامه29و  11ااتاندارد ااتفاده شد )از پراشنامه 

ها ای ااتفاده شد. ااتفاده از پراشنامهگزینهشده نیز از طیف لیکرت پنج
نظران مختلف، صهورت گرفهت و پس از تادید ااتادان دانشگاه و صاحب

هها بهه آوری پااخجم  .شد ها تاییدپراشنامه محتوایی و ظاهری اعتبار
-ت  شهرکتی صورت گرفت. ابتدا، با مراجعه به اایت ت شیوه مجاز

های های رایانامههای پذیرفته شده در بور  اوراق بهادار تهران، آدر 
مدیره، مدیرعامل، اهایر ها، برای اعضای هیئتموجود در اایت شرکت
بعد  ، آرشیو و بان  اطلاعاتی ایجاد شد، اپسمدیران و کارکنان شرکت
نامهه تکمیهل و نگهار گوگهل، دعهوتدر محیط فرم از طراحی پراشنامه
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پراشنامه الکترونیکی برای کلیه افراد مزبور اراال شد. در برآورد پایایی 
کرونباخ ااهتفاده شهد. نتیجهه پژوهش حاضر از ضریب آلفای پراشنامه

 22نسهخه  SPSSافهزار در نرم کرونباخ پراشنامهبررای ضریب آلفای
فکههری و در پراشههنامه اههرمایه 884/1ای در پراشههنامه اخلههاق حرفههه

بوده اات که با توجه به اینکه مقدار ضهریب آلفهای کرونبهاخ از  841/1
برای  اطح قابل قبول بالاتر بود، پایایی پراشنامه مورد تایید قرار گرفت.

ااختاری ااتفاده آزمون روابط بیس متغیرهای پژوهش از تکنی  معادلات
علهت و ای از روابهط ی به برراهی مجموعههااختاری معادلاتشد. الگو
پهردازد. ااهتفاده از ایهس روش، زمان میگونه همبه هارغیمت سیب یمعلول

زمانی مفید اات که متغیری وابسته در روابط وابستگی بُعدی، تبدیل به 
اهاختاری در یهابی معادلهات(. جهذابیت الگو21شود )متغیری مستقل می

دلیل اات که ایس شیوه در مواجههه بها  های مختلف علمی به ایسحوزه
دههد کهه دارای داهت میزمان، روش مسهتقیمی بههروابط چندگانه هم
توانایی ایس شهیوه در ارزیهابی روابهط  اات. همچنیس،کارآیی آماری نیز 

گونه چندجانبه ابب شده که پژوهش از تحلیل اکتشهافی بهه تحلیهل به
شهود تها نگهرش خهود اهبب میتاییدی انتقال یابد. ایس انتقال به نوبه 

 (.26تر از مسایل پدیدار شود )تر و کلیمنظم
 

 یافته ها
فکری ای و ارمایههای مربوط به آزمون رابطه اخلاق حرفهیافته 1نگاره 

 .دهدرا نشان می

 
 فکریای و سرمایههای آزمون رابطه اخلاق حرفهیافته : 8نگاره 

 
دار ضریب تعییس متغیر وابسته الگو برابر ، مق1های نگاره با توجه به یافته

-ای( مهیاات. بنابرایس، متغیر مستقل پژوهش )اخلاق حرفهه 124/1با 

بینهی کنهد. فکهری را پیشدرصد از تغییرهای متغیر اهرمایه 4/12تواند 
بوده و بیانگر  769/1و 132/1شاخ  واریانس ااتخراج شده نیز برابر با 

گیری اات )ایس شاخ  باید مقداری بیش اعتبار منااب ابزارهای اندازه
های مرکهب اهازهداشته باشد(. همچنیس، شاخ  قابلیت اعتبهار  1/1از 
ااهت کهه  417/1و  411/1گیری متغیرهای پژوهش نیز برابهر بها اندازه

دهنده اعتبار ترکیبی منااب ایس متغیرها اات )ایس شهاخ  بایهد نشان
کرونباخ ارایه شهده نیهز آلفای داشته باشد(. شاخ  1/1مقداری بیش از 

دهنده پایایی معیارهای متغیر وابسته ااهت، بها نمهایش اعهداد که نشان
(، بیانگر پایایی منااب 417/1و  888/1برای تمامی معیارها ) 7/1بالای 

 .(21)گیری اات ابزارهای اندازه
فکری را ای و اجزای ارمایههای آزمون رابطه اخلاق حرفهیافته 2نگاره 

 .دهدنشان می
 

 
 فکریای و اجزای سرمایههای آزمون رابطه اخلاق حرفهیافته:2نگاره 

 



 هاي انسانی در اخلاق پژوهش اينترنتیالاسلامی: توسعه مفهومی سوژهعليرضا ثقه
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دارند که مقدار ضریب تعییس الگهوی پهژوهش در های بالا بیان مییافته
فکری به ترتیهب برابهر بها ای و اجزای ارمایهآزمون رابطه اخلاق حرفه

قل پهژوهش )اخلهاق اات. بنابرایس، متغیر مست 194/1و  388/1، 316/1
درصهد از متغیرههای وابسههته  4/19و  8/38، 6/31توانههد ای( مهیحرفهه
بینهی کنهد. اهاختاری( را پیشاجتماعی و ارمایهانسانی، ارمایه)ارمایه

اات،  1/1نیز، با توجه به اینکه بالاتر از  شاخ  واریانس ااتخراج شده
چنهیس، شهاخ  مگیری ااهت. هبیانگر اعتبار منااب ابزارههای انهدازه

گیری متغیرهای پژوهش نیز با توجه های اندازهمرکب اازهقابلیت اعتبار
بودن، بیانگر اعتبار ترکیبی منااب ایهس متغیرهها ااهت  1/1به بالاتر از 

کرونباخ نیز که پایهایی معیارههای متغیهر وابسهته را (. شاخ  آلفای21)

ت، بیانگر پایایی منااب اا 7/1دهد، با توجه به اینکه بالاتر از نشان می
 گیری اات.ابزارهای اندازه

ای شناختی بهر رابطهه اخلهاق حرفهههای جمعیتبرای آزمون اثر ویژگی
 ااختاری ااتفاده شد. در الگوی کلیفکری نیز از روش معادلاتارمایه

، هری  از متغیرههای قابهل مشهاهده بهه متغیهر 3ترایم شده در نگاره 
ط متغیرهای پنهان با یکهدیگر( محااهبه شهد. پنهان و مدل مسیر )رواب

 9که در نگهاره  به کار گرفته شد tبرای انجش معناداری روابط، آماره 
  ارایه شده اات.

 

 
 فکریای سرمایهشناختی بر رابطه اخلاق حرفههای جمعیتآزمون اثر ویژگی :3نگاره 

 
 فکریای سرمایهناختی بر رابطه اخلاق حرفهشهای جمعیتی اثر ویژگیآزمون آمار جهینتآماره : 4 نگاره
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اخلهاق  سیمتغیر اس بهر رابطهه به تاثیرقدرت  دهد کهنشان می 3نگاره 
. مقدار قابل قبولی ااتاات که  147/1 با برابر یفکرهیو ارما ایحرفه

ااهت کهه بزرگتهر از  178/6برابر بها  ،9بر ااا  نگاره  نیز آماره آزمون

 که دهدبوده و نشان می 46/1یعنی  %1ح خطای در اط tمقدار بحرانی 
اس بهر  ،%41بنابرایس با اطمینان  معنادار اات. مشاهده شدههمبستگی 
. در بخش دارد یمعنادار ریتاث یفکرهیو ارما ایاخلاق حرفه سیرابطه ب

بهه میهزان نیز  بوده و آماره آزمون 937/1اابقه افراد نیز قدرت تاثیر آن 

نشهان  اات که %1در اطح خطای  tمقدار بحرانی  بزرگتر از و 726/9
 افهزون بهر آن، تهاثیر معنهادار ااهت. مشهاهده شهدهدهد همبستگی می

بها برابهر ی نیهز فکهرهیو اهرما ایاخلاق حرفهه سیبر رابطه ب تحصیلات
. بنهابرایس، تهاثیر متغیهر ااهت 711/9نیهز  بوده و آمهاره آزمهون 923/1

 41ی در اهطح فکهرهیو اهرما ایاخلاق حرفهه سیبر رابطه بتحصیلات 
اخلهاق  سیبر رابطه ب جنسیت نیزمتغیر شود. همچنیس درصد نیز تایید می

 برابر با آماره آزمون دارد. 384/1 با برابر ی تاثیریفکرهیو ارما ایحرفه
 41مشهاهده شهده در اهطح دهد همبستگی نشان می اات که 216/3
د که بیشتریس میزان تهاثیر بهر دهنها نشان مییافته معنادار اات. درصد

متغیرهای مربوط به  بیبه ترتفکری ای و ارمایهرابطه بیس اخلاق حرفه
 اس، اابقه، تحصیلات و جنسیت اات. 

 

 بحث
ای و های پژوهش بیانگر رابطه مثبت و معنادار بهیس اخلهاق حرفههیافته
ای و اات. همچنیس، رابطهه اخلهاق حرفهه 4/12فکری به میزان ارمایه

انسانی، اجتماعی و ااختاری به صورت مثبت و معنهادار بهه ابعاد ارمایه
های پژوهش های فرضیهاات که یافته 194/1و  388/1، 316/1ترتیب 

های های ارمایه فکری، در بخشای و اازهدر بحث رابطه اخلاق حرفه
و  27و  22و  11ههای )انسانی با پژوهشای و ارمایهرابطه اخلاق حرفه

ههای ای و ارمایه اجتماعی با پهژوهشدر زمینه رابطه اخلاق حرفه (،28
ای و ارمایه ااختاری بها ( و در مورد رابطه اخلاق حرفه24و  22و  11)

، ( همسههویی دارد. همچنههیس31و  28و  22و  11هههای )نتههایج پههژوهش
فکهری های ارمایهااختاری از تمام زیر مجموعهرابطه اخلاق با ارمایه

توان دریافهت انسانی میدر زمینه رابطه بیس اخلاق و ارمایه. بیشتر اات
که مدیران و کارکنان پایبند به اصول اخلاقی، اعتبار و شهرت شهرکت و 
حرفه خود را حف  نموده و از کارکنهانی کهه مشهغول بهه کهار هسهتند، 

انسانی تحت طلبند. بنابرایس، ارمایهاثربخشی و کارآمدی بیشتری را می
ل اخلاقی اات، زیرا توجهه و تمرکهز درونهی آن معطهو  بهه تاثیر اصو

های کارکنان ااهت. رابطهه ها و توانمندیپرورش و ارتقا دانش، مهارت
بینی اات، زیرا تمرکز ااختاری نیز قابل پیشمثبت بیس اخلاق و ارمایه

اهازی اجتمهاعی در درونی ایس اازه بر رشد و ارتقای ایستم یکپارچهه
-ها اات. در رابطه بها اخلهاق و اهرمایهنی در شرکتآفریرااتای ارزش

توان دریافت که ایس متغیر نیز تحت تاثیر اصهول اخلهاق ارتباطی نیز می
ههای بیرونهی آن معطهو  بهه حفه  و ای اات، زیرا عمده توجههحرفه

رعایت عدالت و انصا  در مبادلات اجتماعی و تضمیس ایس مساله ااهت 
 ای رعایت شوند.های حرفهمهناکه قوانیس و همچنیس، آییس

کار، مدرك تحصیلی و های مرتبط با اثر تعاملی اس، اابقهبررای یافته
جنسیت نیز حاکی از آن اات که رابطه ایس متغیرها معنادار بوده و رابطه 

 ،937/1 ،147/1فکری به ترتیب به میهزان ای و ارمایهبیس اخلاق حرفه
مطالعه نیز نتیجه کلی شود. میبه صورت مثبت تعدیل  384/1 و 923/1

فکری دارد اهمیتی بر ارمایهای رابطه باایس مطلب اات که اخلاق حرفه
شناختی تغییهر بها های کلیدی جمعیتگرفتس اازهو ایس رابطه، با در نظر

کند که بیشتریس اثر آن مربوط به متغیهر تعهدیلگر اهس اهمیتی پیدا می
در  زیهادی حهدود تها اهس که باشد ایس تواندمی مطلب ایس اات. دلیل
 متغیرها ایس بیس نزدیکی همبستگی و اات تحصیلات و اابقه برگیرنده
گهر ها نیز که موید تاثیر متغیرهای تعهدیلایس بخش از یافته. دارد وجود

 ( همسو اات.32و  31های )اات با یافته
 توصیه حسابداری مسئول هایاازمان بههای پژوهش، با توجه به یافته

ههای اقهدام و همچنهیس و نظری اخلاقی هایکد ارایه به نسبت شودمی
 ارتقای اخلاق ضمس تا نمایند جدی اهتمام هاآن اازیپیاده جهت عملی
 فهراهم نیهز را ههااازمان وریبهره جامعه، زمینه و اازمان در ایحرفه
ههای زیهادی جههت همچنیس، با توجه به اینکه تاکنون پهژوهش .اازند
ای و راهبردههای مهالی و رابطه بیس پایبنهدی بهه اخلهاق حرفههبررای 

ها صورت نگرفتهه شرکتی در کسب بازدهی و مقبولیت اجتماعی شرکت
های آینده به ایس موضوع بیشتر توجه شود در پژوهشاات، پیشنهاد می

هها، افهزون بهر شده تا بتوان با بررای رابطه اخلاق در مدیریت شهرکت
گذاری و تصویب به اخلاقی بودن، روند ااتانداردها متمایل شدن شرکت

 قانون در ایس زمینه را با ارعت و اهولت بیشتری دنبال کرد.
 .هایی مواجه ااتها با محدودیتپژوهش حاضر نیز مانند اایر پژوهش

های ذاتی ماننهد ااتفاده از ابزار پراشنامه دارای محدودیتبرای نمونه، 
ها ها، عدم کنترل پژوهشگر نسبت به پااخعدم وجود یکنواختی در پااخ

های الودهندگان در پااهخگویی بهه اهکاری بعضی از پااخو محافظه
  پراشنامه اات.

 

 گیرینتیجه
بهور   ی پذیرفته شده درهاشرکتفکری در با توجه به اهمیت ارمایه

 نامشههود دارایهی یه  عنهوان به آن شدن قلمداد و اوراق بهادار تهران
ای فکری، افزایش اطح اخلاق حرفههای تقویت ارمایهاز راهمهم، یکی 

ههای منسهجم جههت رو، داشهتس برنامهه. از ایهساتا هاشرکت سیادر 
ها ضروری اات. در ای و پایبندی به آن در اازمانگسترش اخلاق حرفه

فکهری توجهه وری ارمایهنتیجه، باید به ایس مهم در زمینه افزایش بهره
فکری در اازمان، کیفیت کهاری اجزای مختلف ارمایهکرد و با کنترل 

 را بهبود بخشید.ها شرکت یمناب  مادنیروی انسانی و همچنیس، 
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 های اخلاقیملاحظه
 داریاخلهاقی امانهت اصل، ااتفاده مورد مناب  معرفی با پژوهش، ایس در

و اهایر  شهده رعایت و ح  معنوی مولفیس آثهار محتهرم شهمرده علمی
-لاق علمی مانند رازداری و محرمانه بودن اطلاعات شرکتهای اخاصل

 کنندگان نیز رعایت شده اات.
 

 هنام واژه
1. Ethical System نظام اخلاقی 

2. Sensitivity حساایت 

3. Intellectual Capital فکریارمایه 

4. Physical Assets های فیزیکیدارایی 

5. Human capital انسانیارمایه 

6. Structural Capital مایه ااختاریار 

7. Communication Capital ارتباطیارمایه 

8. Attitude نگرش 

9. Globalization اازیجهانی 

10. Diversity بخشیتنوع 

11. Organizational Charts نمودارهای اازمانی 

12. Justice عدالت 

13. Customer Oriented مدارمشتری 

14. Trusting اعتماد ورزی 

15. Financial performance عملکرد مالی 
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