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  و ایدئولوژی اخالقی با تاکید بر اجتماعی اخالقی، هویت  هایارزش

 شرکت اجتماعی  پذیریمسئولیت 
 

 2علی بیاتدکتر ،  1*زمانی ورپزهرا دکتر   ،1مختار میرزایی

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران  ،واحد تهران مرکزی وه حسابداری،گر .1
 ، ایران زنجان، دانشگاه آزاد اسالمیگروه حسابداری، واحد زنجان،  .2

 ( 20/12/1399، تاریخ پذیرش:1399/ 10/ 19تاریخ دریافت: )

 

 

 غازسرآ 

ی موجود در جامعهه هاشرکتشدن ارتباطات  ترپیچیدهامروزه با توجه به 
با یکدیگر و همچنین با دولت و افراد حاضر در جامعه، شرایطی به وجود 

حهاد مهرد  بهه آ  بلکهه  1به ذینفعهان  تنهانه  بایستمی  هاشرکتآمده که  
پاسخگو باشند. عالوه بر این باید توجه داشت که رشد و توسعه صهنای،، 

 نهادههایهمگها  بها ایاهاد و تکامه     و واحهدهای تاهاری  هاکارخانه
اجتمهاعی، توههور در ناههع اطالعهات، توههور در تلههکیالت دولتههی و 

تعهدات و الزاماتی را به عهده واحهد   تدریجبهسراناا  توور در اخالق،  
 (.1تااری به وجود آورده است) 

بهرای دسترسهی بهه مزیهت  بر اساس ادبیات نوین حسابداری مهدیریت 
 ،  ترمطلوبرد مالی ههههههههزایع ارزش شرکت و عملک، اف2رقابتی پایدار

 
 
 

 
خهود را  ( CSR) 3مسهوولیت اجتمهاعیباید افزون بر نوآوری،  هاشرکت

، یاعمهبخهع اجت یاهآگهجنهبع ههای  1960 در دهه .نیز دنبار کنند
را به این نتیاه رسانده بود  هاآنباال برده،  هاآنانتظارات مرد  را از سازم 

برای رف،   خوداجتماعی  نفوذ    مالی و  باید از امکانات وسی،  هاآنکه سازم 
ملکالت اجتماعی، ماننهد فاهر، خلهونت، حفااهت از موهیت زیسهت، 

اسهتفاده کننهد  تساوی حاوق، بهداشت عمومی و بهبود وض، توصیالت
و موسسات با اسهتفاده از  هاشرکت(. مرد  بر این باور بودند که چون  2)

مناب، کلور به سود دست می یابند، به کلور بدهکار و مدیون هسهتند و 
منظهور از مسهوولیت  (.3باید برای بهبود اوضاع اجتماعی تهالش کننهد )

  هایارزشو  هافعالیتی و اتواد میان هههههه، پیوستگهاشرکتاجتماعی 
 
 

 چکیده

افزایع ارزش شرکت و عملکهرد مهالی به  تواندمی، در کنار رعایت قوانین هاشرکت اجتماعی پذیریمسوولیتت اصور اخالقی و  رعایزمینه:  
اجتماعی  پذیریمسوولیتاخالقی، هویت اجتماعی و ایدئولوژی اخالقی بر  هایارزش  اثر  نیز بررسی  این پژوهعمنار گردد. هدف    ترمطلوب
 .باشدمیشرکت   
 شهام  بررسهی مهوردجامعهه باشهد. ی و به لواظ ههدف کهاربردی میپیمایل-توصیفی هع حاضر از منظر روش اجرای پژوهع،پژو  روش:

 ههادادهنسبت به گهردآوری  هاآنی استاندارد و انتلار هاپرسلنامهباشد.  با استفاده از می 1399در سار حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی 
از معیهار آلفهای  هاپرسلهنامهجهت بررسهی پایهایی پاسخ دادند.  هاپرسلنامهنفر در این پژوهع شرکت کرده و به   150اقدا  گردید که تعداد  

 Smart افهزارنر و  SEM معادالت سهاختاریفرضیه، از روش  4در قالب  هادادهتولی  برای  نهایتاًو پایایی ترکیبی استفاده شد و کرونباخ 

PLS شد. بهره برده  
مثبهت  اثردارد. همچنین نتایج حاکی از اجتماعی  پذیریمسوولیتبر  مثبت اثری اخالقی  هایارزشی پژوهع نلان داد که  هایافته  :هایافته

بهر  گرایینسهبیمنفهی  اثهرو  گراییآرمهانمثبهت  اثهر هافرضهیهنتایج آزمون  درنهایت. باشدمیاجتماعی  پذیریمسوولیتبر هویت اجتماعی 
 نمود.  تأییدرا اعی اجتم پذیریمسوولیت

 گیریجههتو عاایهد افهراد و نیهز  ههاارزشنتایج پژوهع حاکی از آن است که هویت فردی و جمعی )سهازمانی( متلهک  از   :گیریتیجهن
ت افراد را نسهب پذیریمسوولیت تواندمی، ایحرفهاخالقی شرکت، عالوه بر تاویت احساس رضایتمندی و تعهد   هایارزشاخالقی متناسب با  

 .به ذینفعان توکیم بخلد
 
 هویت اجتماعی.، اجتماعی پذیریمسوولیت ایدئولوژی اخالقی،اخالقی،  هایارزش: واژگانلیدک
 

 zahra.poorzamani@yahoo.comنویسندۀ مسوور: نلانی الکترونیکی:  
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  سههامداران، شهام   نفعهانذیاست که منهاف، کلیهه    ایگونهبهسازمان  
و  هاسیاسههتو عمههو  جامعههه، در  گذارانسههرمایهملههتریان، کارکنههان، 

سازمان باید همواره خود را  دیگرعبارتبهعملکرد سازمان منعکس گردد. 
داشته باشد و از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسوولیت   جزئی

ایم شهرکت، مستا  از مناف، مست  ایگونهبهدر جهت بهبود رفاه عمومی  
ویهژه، چهارچوب نظهری مسهوولیت اجتمهاعی از   طوربه(.  4)  ش کند  الت

و با تبیین ناع مناسهب افهراد در زنهدگی جمعهی   4قالدرون فلسفه اخ
تهوم  اسهت. وجهه   هامسوولیتبا تعهدات و    هاناع. این  شودمیترسیم  

ق، الفلسهفه اخه  هایگونههولیت اجتماعی در همهه  ملترک مفهو  مسو
است)  ها بوده   در کنار پیوندها و دلبستگی هاوفاداریو   هاهمدلیپذیرش  

. نظریات مختلفی ارائه شده است هابنگاهمسوولیت   حدومرزدر تعیین    (.5
به معنای ارزش قائه  شهدن بهرای ارتباطهات بهه ههم   پذیریمسوولیت
ذینفه،، نظها  اقتصهادی و   ههایگروهاست که بین سهازمان،    ایوابسته

اجتماعی ابهزاری اسهت بهرای   پذیریمسوولیتم، مرتبت وجود دارد.  جوا
 بوث تعهداتی که یک سازمان باید نسبت به جامعه خهود داشهته باشهد 

در مهورد عمه  بهه  گذاریسیاست  هایایدهاست برای پیلنهاد    ایشیوه
منهاف،   تهوانمیاری است کهه بهه کمهک آن  تعهدات ذکرشده و نیز ابز

، طورکلیبههمعه را در عم  به تعهدات، معین نمود. دوجانبه سازمان و جا
 تأکیهدسازمان بها ذینفعهانع  اجتماعی بر ارتباطات یک  پذیریمسوولیت

اجتماعی شرکت بهرای  پذیریمسوولیتعات در رابطه با الاط(.  6)کندمی
اخیر نلان   هایپژوهع.  برخوردار است  ایویژهاز اهمیت    گذارانسرمایه

عهات موثهد دربهاره عملکهرد البهه دنبهار اط  گذارانسرمایهکه    دهدمی
از  هاآنشرکت از طرید مااری خصوصی و یا عمومی بوده و   5اجتماعی
اسهتفاده  خهود گذاریسرمایهگسترده در تصمیمات  طوربهعات الاین اط

قی، قانونی، اقتصادی الدر بعد اخضمناً انتظاراتی که جامعه  (.  1)  کنندمی
خهود را بهه  ههاآندارد، ایهن اسهت کهه   هاسهازمانو مصالح عمومی از  

بنهابراین، (. 4)، متعههد بداننهد پردازنهدمیکه در آن به فعالیت    ایجامعه
پدیهده  عنوانبههبر اساس نیازهای اجتماعی ایااد و   هاناسازم   ازآنااکه

امعه و نهادها، فرایندها و زیادی بر ج های قدرتمند تاثیرات مثبت و منفی
فعالیت های آن گذاشته و می گذارنهد، ضهروری اسهت کهه نسهبت بهه 
تصمیمات و اقدامات اثر گذار خهود بهر جامعهه مسهوولیت پهذیر بهوده و 

 (.7) مالحظات اخالقی را رعایت کند
را شهام   7و حاکمیت شهرکتی فرهنگ ابعاد  یکی از  6اخالقی  هایارزش
 و طورکلیبهه  جامعهه  در  افهراد  اقهدامات  ههدایت  جههت  در  که  شوندمی

 برخهی موااهان(. از نظهر  8)  باشهندمی  تأثیرگهذار  خاص  طوربه  سازمان

 هایارزشهویت یا   کنندهمنعکس،  (CEV)اخالقی شرکت    هایارزش
کهه بهین   منار شده  معیارهاییکه به ایااد و حفظ    استملترک اعضا  

اخالقی شرکت  هایارزش .شودمیتفاوت قائ    اعمار درست و نادرست
و سهایر در سهازمان و قهوانین    افراد  اخالقی فردیِ  هایارزشترکیبی از  

 هسهته " تعریفِ  به  هاارزش  جامعه،  . برایباشدمیاستانداردها و معیارها  

و یها  دارنهد دوسهت ههاآن که چیزی کنند می  کمک  افراد  "درونِ"یا    "
 مهرد  چهرا که مسوله این توضیح به  هاارزش.  هستند  تفاوتبی  یا  متنفر،

 بهرای  هستند  حاضر  هاآن  که  و تلریح چیزی  کنندمی  فداکاری)گذشت(

ی اخالقهی، ههاارزش. کنهدمیکنار بگذارند، کمک    اهدافلان  به  رسیدن
توایاهات .  دههدمیرا شهر     8فرهنگی یک مویت اخالقهی  هایویژگی
مثبتی با باورهای   ورطبه  هاارزشکه ادراکات افراد از این    دهندمینلان  

اخالقی خاص و مدیریت اخالقی مرتبت است. کارکنان مویت سهازمانی 
ی اخالقههی سههازمان ههاارزش. دهنههدمیرا بها فضههای اخالقهی تههرجیح 

و از سهوی دیگهر   دههدمیعمومی کارکنان به کار را افزایع    هایپاسخ
 (.9)  ی سازمان ارتبها  و اتصهار دارنهدهارزشاکارکنان متعهد اغلب با  

ند از طرید ایاهاد عهدالت سهازمانی، توانمیی اخالقی سازمان  هاارزش
مناهر بههه رفتههار اخالقههی کارکنههان  ،رضهایت شهه لی و تعهههد سههازمانی

ی اخهالق هاارزش ،نسازما در ارزشها زیر بنای همه(. در واق،،  10)شوند
 سهازمانت یهموقع بهبهود ثباع یاخالقی هاارزشکه رعایت  چرا  ،است
 پذیریمسهوولیتتاویهت تعههد سهازمان و    موجهب  ملههجو ازردد  می گ

 (.2)شودمیاجتماعی کارکنان 
کلیدی علو  انسانی و اجتماعی است که  هایمؤلفه ترینمهماز   9هویت
یکهی   .اندکردهاخیر به آن توجه    هایدههو دانلمندان در    نظرانصاحب

ز ارائهه توست جنکین  10تعاریف در خصوص هویت اجتماعی  ترینکام از  
ای از ماموعههه: » هویههت اجتمههاعی، داردمههیه اسههت کههه بیههان شههد

خصوصیات و ملخصات اجتماعی، فرهنگی، روانی، فلسهفی، زیسهتی و 
تاریخی همسانی است که بر یگانگی یها هماننهدی اعضهای آن داللهت 

ملهخ،،  طوربههو مکهانی معهین، و آن را در یک ارف زمانی   کندمی
نظریه هویت  (.11« )سازدمتمایز میها سایر گروه و آگاهانه، از  قبورقاب 
توست جرج هربهرت میهد را رسهمی و فرمولهه  شدهارائهقضیه اصلی   این

و ایهن امهر  دههدمیشهک   را  «خهود»کرده است مبنی بر اینکه جامعه  

همه ، بر اساس نظریه هویت .دهدمیخود رفتار اجتماعی را شک   نوبهبه
متعهددی دارنهد   هایهویتن  ، گوناگون مدرقطعی در جوام   طوربهافراد  

ایهن نظریهه (. 12) اسهت یافتهسهازمانسلسله مراتبهی  که در یک روش
 تهربزرگ اجتمهاعی هایملخصههکه رفتار افراد، عناصر و   کندمی  تأکید

 .کندمی افراد را منعکس
چگونه عم  خواهند  هاگروهدر این مورد که افراد درون سازمان در قبار 

معتاد است کهه افهراد بهه لوهاظ   ثفورسی(،  غیراخالقیقی یا  نمود)اخال
متفهاوتی از یهک مسهوله   هایقضاوتو    هابرداشتاخالقی ممکن است  

اخالقهی ریلهه در   هایقضهاوتیکسان داشته باشند و ایهن تفهاوت در  
 وی است  11سیستم اخالقی هر فرد داشته و حاکی از ایدئولوژی اخالقی

روشهن، صهریح و   هایقضهاوتو    هاایهده  ایدئولوژی سیسهتمی از  .(13)
توجیهه، که موقعیت یک گروه یها جامعهه را   است  اییافتهسازمانعموماً  

شهدید   تأثیرپهذیری. ایهن سیسهتم بها الهها  از  نمایدمیتفسیر و تلریح  
اجتمهاعی آن   ههایکنعمعین و ملخصی را برای    یابیجهت،  هاارزش

در ارتبا    . فورسیث(14)  دهدمی  و ارائه  نمایدمیگروه یا جامعه پیلنهاد  
  13گرایینسهبی»    دو روش کلی  12اخالقی  گیریجهتبا فلسفه اخالق و  

منطبهد بهر   یاز لوهاظ مفههوم را توسعه داد که    «14گراییآرمان  »  و  «  
 گرایینسهبی  ،وی  اعتااد  . به(51)  است  16و نتیاه گرایی  15وایفه گرایی

 رد را شهمورجهان اخالقهی  یاههارزش  افهراد  کهه  دارد  اشاره  میزانی  به
 بهه وابسته را اخالقی هایکنع و اقدامات گرانسبی بسیار افراد.  کنندمی
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 ملهکالت بها مواجههه زمهان در و دانندمی آن در  درگیر  افراد  و  موقعیت
 ماابه ،  در.  باشهندنمی  متکهی  شهمورجهان  اخالقهی  قواعد  به  اخالقی،
 اخالقهی  یهاارزش  با  مطابد  باید  که  معتادند  کم  گرایینسبی  با  افرادی
 دارد اشهاره افهراد اعتاهاد این به نیز گراییآرمان.  کنند  رفتار  شمورجهان

 افهراد. داشت  خواهد  پی  در  را  مطلوبی  پیامدهای  اخالقی  هایفعالیت  که
 شهمورجهان اخالقهی یههاارزش ذاتهی بهودن  خوب  بر  گراآرمان  بسیار
. نیسههتند قائهه  آن الیاحتمهه هایآسههیب بههرای ارزشههی و داشههته تأکیههد
 طوربهه  اخالقهی  رفتارهای  معتادند  کم  گراییآرمان  با  افرادی  کهدرحالی
 شهوند دیگهران  بهه  رسهانیآسیب  به  منار  توانندمی  ولی  نیستند  بد  ذاتی

 عنوانبهه قهیالاخ هایایهدئولوژیکهه  دههدمی نلهان مطالعات .(16)
قی الاخ  ریگیمتصمیمت یر مهمی در فرآیند    اخالقی  گیریجهترهنمود  

ی ههافعالیتدر مهورد    ههاآن  هایقضهاوتو بهر    شودمیموسوب    افراد
خریهد تصمیمات و نیز بر روی  وکارهاکسبمرتبت با مسوولیت اجتماعی  

در این حوزه  مختلفی  هایپژوهع (.17)تأثیرگذار است کنندگانمصرف 
 از آن شام  موارد زیر است: هایینمونهصورت گرفته است که 

اخالق کاری با مسوولیت اجتماعی داخلی رابطه  ی  هاپژوهعز  کی ادر ی
داد کهه اخهالق   نهای پژوهع نلا  یافته  و تعهد سازمانی بررسی شد و

از .  درصد را دارد  33  نتبیین ت ییرات تعهد سازمان را به میزا  نکاری توا
درصهد از واریهانس مسهوولیت  33 نسوی دیگر اخالق کهاری بهه میهزا

این تواید این اسهت کهه  های باشد. از دیگر یافتهی  ا م را دار  یاعماجت
. (2) ادار و مثبهت داردنهای مع رابطه یاعمبا مسوولیت اجت  یتعهد سازمان

در  ایحرفههشناسایی ابعاد و مولفهه ههای اخهالق   هبدر پژوهلی دیگر  
خرده مولفه شناسهایی و اخهذ شهده   119تعداد  پرداخته شد که   سازمان  
دن این خرده مولفه هها و شناسهایی سته بندی نموبا تفکیک و دو  است  

 ایحرفههمولفهه اخهالق  22تعهداد  ههاآنوجه ملترک و وجهه افتهراق  
ی ارابطهه بهین مولفهه ههدر پژوهلی ملابه  .  (10)  شناسایی شده است

بررسی گردیهد کهه بها   عیااجتم  پذیریمسوولیتد  او ابع  ایحرفهق  الاخ
درصهد  99بها  بسهتگی کهانونیده، تولیه  همتوجه به نتایج به دست آم 

بها  ایحرفهاحتمار وجود همبستگی بین دو ماموعه مولفه های اخالق 
در یکهی دیگهر از   (.7اجتماعی را تایید مهی کنهد )  پذیریمسوولیتابعاد  

قهی و اسهترس حسهابداران الرابطه بین ایهدئولوژی اخمطالعات داخلی،  
حسهابداران رسهمی  نفر از اعضای جامعه  117از    گیرینمونهرا با    رسمی

و اسهترس   گراییآرمهانبهین  ه و بیان نمودنهد  قرارداد  موردبررسیان  ایر
حسابداران رسمی، رابطه مستایم و معناداری وجود دارد. همچنین، بهین 

 ابطه معکوس و معناداری ملاهده شهدو استرس کارکنان، ر  گرایینسبی
 هاشهرکت اجتماعی پذیریمسوولیت هاینظریه(. در پژوهلی دیگر، 18)

 هاینظریهههسیاسههی،  هاینظریهههابههزاری،  هاینظریهههدر چهههار گههروه 
، ایهن درواق،. گردید  بندیطباهاخالقی     هاینظریهیکپارچه و مکم   و  

بر چهار بُعد سودآوری، عملکرد سیاسهی، مطالبهات اجتمهاعی و   هانظریه
ناهع ژوهلهی ملهابه در پ (.19)شهوندمیاخالقهی متمرکهز   هایارزش
اخالقی، هویت و اعتماد اجتماعی بر امنیت انسهانی بهر روی   هایارزش

. بررسهی گردیهدنفر از شههروندان تهرانهی   389نمونه آماری متلک  از  
اخالقی و هویت اجتماعی و اعتماد   هایارزش تأثیرگذارینتایج حاکی از 

در یهک   (.20)نی در میان شهروندان تهرانی بهوداجتماعی بر امنیت انسا
 بههر کنندهمصههرف  اخالقههی هایاثههر ایههدئولوژی، یپههژوهع خههارج

اثههر انههواع مختلههف  و نیههز هاشههرکت اجتمههاعی پذیریمسههوولیت
گردیهد. بررسهی    ملهتری  وفهاداری  بر  شرکت  اجتماعی  پذیریمسوولیت

 هرگونهه  و از  آرمان گرا هستند  اغلب  دهندگان  پاسخ  نتایج نلان داد که
در   (.21دارنهد )  اهیگآ  باشد  مدار  ملتری  که  شرکت  اجتماعی  مسوولیت

 شهناختی  ویژگی های جمعیت  و  اخالقی  هایارزش  اثرمااله ای ملابه،  
 اجتمهاعی پذیریمسوولیت ادراک در(  توصیالت  سطح  و  جنسیت  سن،)

 که حالی در که داد نلان . یافته هابررسی گردید  اتیوپی  در  ارشد  مدیران
 التصهیتو  سطح  و  سن  از جمله  شناختی  ویژگی های جمعیت  از  برخی
 جنسیت نداشتند، اتیوپی مدیران اجتماعی  مسوولیت  درک  بر  تاثیری  هیچ
 اجتمهاعی پذیریمسهوولیت ادراک بها  داریمعنی  طور  به  و  مثبت  طور  به

 طهور بهه مهدیران  اخالقهی  ههایارزش  داشت. همچنهین  ارتبا    مدیران
 قهرار تهاثیرتوت را اتیهوپی  مدیران  اجتماعی  مسوولیت  درک  توجهیقاب 
اجتمهاعی   پذیریمسوولیتدر یک پژوهع دیگر، رابطه      .(22)  استداده

 و عملکرد مالی با توجه به ناع عملکرد اخالقی کارکنان بررسی گردید.

طهور  کارکنان به عملکرد  از طرید اخالقی ولیتومس  نتایج نلان داد که

نوبهه  به که است مرتبت  شرکت اجتماعی پذیریمسوولیت  با توجهیقاب 

 ، ناهعدیگهر پژوهلهی  (.23د )دار مهالی عملکهرد بر مثبتی  تاثیر خود
همهاهنگی، ایههدئولوژی و  ایاهاد در شههرکت اجتمهاعی پذیریمسهوولیت

 عنوانبهه  را  اجتماعی  پذیریمسوولیترا بررسی نموده و    سازمانی  هویت
 سهازمانی  هویت ایااد و خارجی  و  داخلی  ارتباطات  برقراری  برای  ابزاری

 بهه دسهتیابیو  گیریجهت مدر سازی برای راهی نعنوابه نهایت،  در  و
یکی دیگهر از (. 24) کندمی قلمداد اخالقی عملکرد دیدگاه از ملروعیت

مطالعات خارجی، مدیریت رفتار اخالقی حسابرسان را مورد بررسی قهرار 
از  تهوانمیداده و بیان می دارد جهت ارزیابی رفتار اخالقی حسابرسهان 

ی اخالقهی و نیهز اسهتانداردهای ههاارزشی بر  معیارهای اثربخلی مبتن
ی ههاارزشآزمون اخالقی استفاده نمود و البته در این راسهتا معیارههای 

بهه بررسهی در پژوهلی دیگر،  (.25قی باید مورد ارزیابی قرار گیرد )اخال
 نپرداخته و نلا ر افلای مسوولیت اجتماعی شرکتبهویت سازمانی    اثر
 از  حداق ِ درک  نیازمند  هاارزش  و  اجتماعی  یتمسوول  فرایند  که  ده شددا

عهواملی  تأثیرات در پژوهلی دیگر(. 26دارد) خارجی  ارتبا    و  ملروعیت
و  اخالقهی شهرکت ههایارزش، ایحرفههتعههد ،  موهیت اخالقهیچون  

( گرایینسبیو  گراییآرمان)با توجه به دو بخع مهم  ایدئولوژی اخالقی
قهرار آزمون  مالزی مورد    خع عمومیبر رفتار اخالق کاری حسابرسان ب

در بهین حسابرسهان بخهع   رفتار اخهالق کهاری  که  شدو اثبات    گرفت
 (.27است) گفتهپیعام  و عو قانون  تأثیرعمومی در مالزی توت 

 توانهدمیاخالقی شهرکت  هایارزش کهازآناایی، باالا توجه به مطالب ب
 تهأثیرزمان توهت فردی مطلوب سا  هاینگرش  ایاادرفتار اخالقی را با  

مطابد بها قهوانین و ماهررات   کنانکار  که  ودمنار شبه این    و  قرار دهد
گفهت کهه پایبنهدی بهه  تهوانمی  (8)سازمان رفتار اخالقی داشته باشند

ورِ اخالقی فردی و سازمانی و داشتن ایدئولوژی اخالقیِ درخه  هایارزش
 پذیریلیتوومسمثبت بر  تأثیر، عالوه بر ایحرفهی  هافعالیتتخص، و  



 شرکت اجتماعی   پذیری مسئولیت  تاکید بر و ایدئولوژی اخالقی با اجتماعی اخالقی، هویت  هایارزش  : و همکاران زمانی  ورپزهرا   دکتر
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در قبهار کارکنهان، حسابداران و مهدیران    اجتماعی، اقتصادی و مویطیِ
  ذینفه، ههایگروهو سهایر   کننهدگانتأمینسهامداران، ملتریان، دولت،  

 و کارکنان نیز گردد. مدیران  غیراخالقیرفتار منار به کاهع  تواندمی

اخالقهی، هویهت   ههایارزش  تهأثیر  نیهز بررسهیهدف پژوهع حاضهر  
اجتمهاعی شهرکت   پذیریمسهوولیتولوژی اخالقهی بهر اجتماعی و ایهدئ

 .باشدمی
 

 روش
ی و بهه پیمایله-توصهیفی پژوهع حاضر از منظر روش اجرای پژوهع،

 واسهطهبهبیان نمود که  توانمی. همچنین باشدمیلواظ هدف کاربردی 
، ایهن پهژوهع میهدانی نیهز هادادهاستفاده از پرسلنامه برای گردآوری  

حسههابداران، شههام   موردبررسههیی آمههاری جامعههه. گههرددمیسهوب مو
. باشهدمی1399قلمرو زمانی پژوهع سهار  و  حسابرسان و مدیران مالی  

که در  استاندارد می باشدی هاپرسلنامه ی پژوهعهادادهابزار گردآوری 
 ایگزینههپرسهع و در طیهف پهنج   65در قالب    ایپرسلنامه  این راستا

نفهر در ایهن پهژوهع  150تعداد  نهایتاًو   گردید  لر  لیکرت تنظیم و منت
شام  پرسلنامه تنظیم شده  پاسخ دادند.  هاپرسلنامهشرکت کرده و به 

توجهه بهه   ابه  اناسهتاندارد برخهی موااهان و صهاحبنظر  هایپرسلنامه
اخالقهی، هویهت اجتمهاعی، ایهدئولوژی   هایارزش)  ی پژوهعمت یرها

 . باشدمی( اجتماعی پذیریمسوولیت اخالقی و
از معیهار آلفهای    هاپرسلهنامهدر این پژوهع برای تعیین میزان پایایی  

( PLSروش حداق  مربعات جزئی ) کهازآنااییکرونباخ استفاده شد. اما  
، بهرای سهناع بهتهر باشدمیتری نسبت به آلفای کرونباخ  معیار مدرن

معیار دو  گردید.  پایایی از معیار دیگری به نا  پایایی ترکیبی نیز استفاده
گیری، روایهی همگهرا اسهت کهه بهه بررسهی های انهدازهاز بررسی مدر
  AVEمعیار    پردازد.ها( خود می)شاخ،  سؤاالتبا    عام همبستگی هر  

بین ههر عامه  بها  شدهگذاشتهدهنده میانگین واریانس به اشتراک نلان
ک میهزان همبسهتگی یه  AVEتر  باشد. به بیان سهادهخود می  سؤاالت
ه این همبسهتگی بیلهتر دهد که هرچخود را نلان می  سؤاالتعام  با  

 2به شر  جهدور   آمدهدستبهماادیر  (.  28)باشد، برازش نیز بیلتر است
 است:

 پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ و روایی همگرا  :2 جدول

تعدددداد  متغیرهای مدل

 سؤال

AVE  پایددددایی

 ترکیبی

آلفدددددای 

 کرونباخ

 901/0 926/0 716/0 5 ی اخالقیهاارزش

 968/0 957/0 534/0 20 هویت اجتماعی

 965/0 969/0 761/0 10 اخالقی ییگراآرمان

 944/0 951/0 664/0 10 اخالقی ییگراینسب

 پذیریمسهههههههوولیت
  اجتماعی

20 623/0 970/0 967/0 

 

، بهرای پایهایی 7/0به اینکه مادار مناسب بهرای آلفهای کرونبهاخ   اتکابا  
باشد و تمامی معیارهها در قسهمت می  AVE   ،5/0و برای    7/0ترکیبی  

تهوان مناسهب ، می، باالتر از ماادیر معیار هسهتندسناع بارهای عاملی
 .نمود تأییدرا  پژوهعبودن وضعیت پایایی و روایی همگرای 

از  هافرضههیهجهههت آزمههون ، موردنیههازت اطالعهها آوریجمهه،پههس از 
بههرای شههده و  بههردهه ( بهههرSEMمعههادالت سههاختاری) سههازیمدر

استفاده   (SPLS)    اس  ار  پی  اسمارت  افزارنر از    هایافته  وتولی تازیه
ی مت یرها:  شوندمیتاسیم  مت یرهای پژوهع به دو گروه    گردیده است.

اخالقی با توجه به   هایایدئولوژیهویت اجتماعی و  اخالقی،    هایارزش
ی مسههتا  و  یرهههاتم  عنوانبههه( گرایینسههبیو  گراییآرمههانابعههاد آن)
قههرار  موردبررسههیمت یههر وابسههته  عنوانبهههاجتمههاعی  پذیریمسههوولیت

ی تواید )مدر مفهومی پژوهع( مت یرهارابطه بین    1نگاره    .  گیرندمی
  :دهدمیرا نلان 

 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش : 1 نگاره
 

 یافته ها
 .نلان داده شده است 1 یرهای پژوهع در جدورتوصیفی مت نتایج آمار

لیکهرت(،  ایگزینهه 5ی پهژوهع )طیهف مت یرههابا توجه بهه مایهاس  
از  تهربزرگ)هستند از حد متوست    تربزرگیی که دارای میانگین  مت یرها

دارنهد کهه در نتهایج آمهار  مت یرههانلان از وضعیت مطلوب ارزیابی   (،3
 .دهدمیرا نلان  مت یرهاامی  توصیفی وضعیت مطلوب تم

عاملی  گیری نوبت به برازش مدرهای اندازهبعد از بررسی برازش مدر  
های مهدر بهرخالف  تأییدیعاملی    رسد. بخع مدرپژوهع می  تأییدی
و تنههها  شههته)مت یرهههای آشههکار( کههاری ندا سههؤاالتگیری، بههه انههدازه
 2  نگهاره  گهردد.میها بررسهی  های پنهان همراه با روابت میان آنعام 

از  هرکدا   هایپرسعکه در آن    دهدمیمدر ضرایب استاندارد را نلان  
ی پژوهع با حروف اختصهاری نلهان داده شهده اسهت. بهدین مت یرها

برای مت یر هویت اجتماعی ،  A5تا    A1اخالقی    هایارزشترتیب برای  
H1    تاH20  گراییآرمان، برای  Ee1  تاEe10 ،گرایینسبی En1  تها

En10  اجتمههاعی  پذیریمسههوولیتو بههرای مت یههرM1 تهها  M20 
 .اختصاص داده شده است

 



 شرکت اجتماعی   پذیری مسئولیت  و ایدئولوژی اخالقی با تاکید براجتماعی اخالقی، هویت   هایارزش  : و همکاران زمانی  ورپزهرا   دکتر
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 پژوهش  متغیرهای توصیفی آمار: 1جدول 
 انحراف معیار  میانگین  بیشترین مقدار  کمترین مقدار حجم نمونه متغیرهای تحقیق 

 1/ 106 3/ 221 5 1 150 ی اخالقی  هاارزش 

 1/ 027 3/ 085 5 1 150 هویت اجتماعی 

 1/ 191 3/ 569 5 1 150 گرایی ن ماآر

 1/ 093 3/ 041 5 1 150 گرایی نسبی 

 0/ 825 3/ 448 5 2/1 150 اجتماعی  پذیری مسوولیت 

 

 مدل ضرایب استاندارد   :2 نگارۀ

 

 یریگانهدازههای سهاختاری و مربو  به بخع کلهی مهدر GOFمعیار  
پهس از   توانهدمی  پژوهلگراین معیار    با استفاده ازاست. بدین معنی که  

پهژوهع  یدییهتأگیری و بخع مدر عاملی رسی برازش بخع اندازهبر
زیهر  صهورتبهفرمهور آن   ازش بخع کلی را نیز کنترر نمایهد.خود، بر
 است:

 عامه ماادیر اشتراکی = این مادار از میانگین ماذور بارهای عاملی هر 
 آید.به دست می

GOF =  
 یزادرونعام  کی هر ماادیر اشترااز میانگین    =  

ههای میانگین ماادیر ضریب تعیین عام  =آید و مدر به دست می
 (.29) آمده است 3در جدور  آمدهدستبهکه اعداد  مدر است  یزادرون

 

 مدل  GOF اریمع یبررس:  3 جدول

 Communality R Square متغیرهای مدل

 551/0 623/0 اجتماعی یریپذتیمسوول

  

GOF =  
 

 ماهادیر ضهعیف، عنوانبههکه  36/0و  25/0، 01/0با توجه به سه مادار 
 585/0معرفی شده است و حصهور ماهدار   GOFمتوست و قوی برای  

 هافرضهیهآزمون نتایج   نلان از برازش مناسب مدر دارد.،  GOFبرای  
در قالب جهدور  یدارمعنیشام  بارهای عاملی استاندارد مدر و ماادیر  

 تدوین گردیده است. 4
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 استاندارد  خطای و داریمعنی  و استاندارد  ضرایب: 1 جدول

 T-VALUE خطای استاندارد ضرایب استاندارد روابط درون مدل

 542/3 065/0 231/0 اجتماعی یریپذتیمسوول  ←ی اخالقیهاارزش

 399/3 079/0 269/0 اجتماعی یریپذتیمسوول ← اجتماعی هویت

 077/7 060/0 422/0 اجتماعی یریپذتیمسوول ← گراییآرمان

 298/5 063/0 -332/0 اجتماعی یریپذتیمسوول ←ییگرانسبی

 

 بحث
از آزمهون   آمدهدستبه  tمادار آماره    ازآنااکه،  4ور  جدنتایج  با توجه به  

همهه است  لذا     96/1یعنی     tنی  از میزان بورا  تربزرگ،  هافرضیهتما   
 ،فرضهیه اور  آزمهونمطهابد نتهایج    گردیهد.  تأییهدپژوهع    هایفرضیه

 برزمانسا اخالقی هایارزشچنین استنبا  نمود که پایبندی به    توانمی
نتهایج  دارد.  افراد درون سازمان اثهرات مثبتهیاجتماعی    پذیریمسوولیت

( و نیههز 7( و )2لههی  )داخ هههایپژوهعآزمههون ایههن فرضههیه بهها نتههایج 
نتهایج فرضهیه  .باشدمیهمسو    (27( و )26)  (،  22)  خارجی  هایپژوهع

اجتمهاعی  پذیریمسهوولیتدو  حاکی از اثرات مثبت هویت اجتماعی بر 
مویت  و  هافرهنگ،  هاسازمان،  هاگروهساختارهای اجتماعی مانند  است.  

اعضهای یهک  عنوانبهه  افراداساس    این  برو    مؤثرندافراد    یابیهویت  بر
و عمه    کهرده، احسهاس  کنندمیفکر    هافرهنگگروه جمعی، نهادها و  

خصوصههیات از  ایماموعههه تههوانمیهویههت را  ازآنااکههه. نماینههدمی
 هههایگروهمتمهایز  ههاینگرش، رفتارههها و ههاارزشاجتمهاعی، عاایهد، 

یک گهروه جمعهی،   عنوانبهدانست  چنانچه شرکت )سازمان(    اجتماعی
فردی و جمعهی آن را  هایجنبهاز هویت داشته باشد و  ملخصیتعریف  

 هاارفیت،  هامهارتتطبید  ند با  توانمیدرون شرکت تاویت نماید، افراد  
خههاص خههود بهها سههاختارهای موجههود شههرکت، عملکههرد  هههایقابلیتو 

ی حاص  نماینهد. نتهایج ایهن فرضهیه نیهز مطهابد بها نتهایج ترمطلوب
نتایج فرضهیه  .باشدمی (20( و )12(، )11)  داخلی و خارجی  هایپژوهع

 اثهراتبه ترتیهب    گرایینسبیو    گراییآرمانسو  و چهار  نلان داد که  
دارد.  هاشهرکتاجتمهاعی افهراد درون   پذیریمسوولیتمثبت و منفی بر  

افراد بیلتر معرف ایهدئولوژی اخالقهی اسهت، لهذا   گراییآرمان  ازآنااکه
 پذیریمسهوولیته ایدئولوژی اخالقی بهر  استنبا  نمود ک  چنین  توانمی
بهاال،  گرایینسهبینسهبت بهه افهراد بها   گراآرمانافراد  مثبتی دارد.    تأثیر

ایهن همچنهین  .دهنهدمیاز خود نلهان    تریبیع  داریامانتصداقت و  
اجتماعی  پذیریمسوولیتو  یاتقالاخ  اثرات  ،گرایاننسبینسبت به    افراد

 گرانسهبیدر مااب  افراد   .نمایندمیتلای    ترمهمرا    هاسازماندر موفایت  
ابتدا شرایت را سنایده، سپس با توجه به قواعد و قوانین موجود، نسهبت 

 ههایپژوهعبا نتایج    هافرضیهنتایج این  .کنندمیاقدا     گیریتصمیمبه  
توانهد اخالقهی شهرکت میهای ارزش همسو است.  (30و )  (21خارجی )

های فردی که مورد مطلهوب سهازمان نگرش  رفتار اخالقی را با تلکی 
تها  شهودمیمناهر به این موضهوع   نهایتاًتوت تأثیر قرار دهد که    ،است

 رفتار اخالقهی داشهته باشهند.  ،مطابد با قوانین و ماررات سازمان  افراد  
و درک مثبت آن  شودمیرا شام     سازمانیفرهنگیکی از ابعاد    هاارزش
 ازآنااکههکارکنان گهردد.   غیراخالقیز رفتار  تا حد زیادی مان، ا  تواندمی

اخالقهی   گیریجههترهنمهود    عنوانبه  تواندمیاخالقی    هایایدئولوژی
مت یهر مهمهی در راسهتای اتخهاذ   توانهدمیتلای شود، لذا ایهن موضهوع  

بهه ایهن موضهوع  نهایتهاًاخالقی افراد باشهد و  هایقضاوتتصمیمات و 
اطالعهات  کننهدگانتهیه عنوانبههمنار گردد که مدیران و حسهابداران 

بههار مههالی و حسابرسههان در ماهها  افههرادی کههه اطالعههات مزبههور را اعت
، مناف، سایر ایحرفه، ضمن عملکرد اخالقی و رعایت اخالق  بخلندمی
بیانی دیگر، با تهیه اطالعهات مهالی و نفعان را نیز لواظ نموده و به   ذی

اجتمهاعی   پذیریوولیتمسه،  ترباکیفیهتحسابداری کافی و گزارشهگری  
به انتظارات حاوقی، اخالقی، اجتمهاعی با توجه    شرکت را افزایع دهند.

اهمیههت اخالقیههات در  و نفهه،ذیمختلههف  هههایگروه مویطیزیسههتو 
شهود ی، پیلهنهاد میویژه در حهوزه حسهابدارها بههها و شهرکتسازمان

، هویهت ت، هناارها و اعتاهاداهاارزشمدیران ارشد و رهبران سازمانی، 
را در کهانون توجهه  قهرار دهنهد. قهی  الشهوونات اخفردی و سازمانی و  

متلهک  از   فراقهانونی  توان یک نظا  راهبردی اخالقیمی  مثارعنوانبه
ههای اخالقهی بها ارزش  همسهوهای اخالقی  سیاستماررات و  قواعد و  

های های آموزشی و سیستمبرنامه توانمیسازمان تدوین و در این راستا 
 را مدنظر قرار داد. انگیزشی برای تلوید به اناا  رفتار اخالقی

یکههی از  توانههدمی ایپرسلههنامه هههایپژوهعذاتههی  هایموههدودیت
نمونهه چنانچهه  عنوانبهاشد. پژوهع حاضر ب  هایمودودیت  تریناصلی

 آوریجمه،جههت  در این پهژوهع  پژوهع بیان گردید،  روشدر بخع  
بر بهودن زمهانحاهیم و . لذا به دلی   ده گردیداز پرسلنامه استفا  هاداده

ی تکمی  شده نیز کاهع یافت. هاپرسلنامهتعداد    ،هاپرسلنامهتکمی   
 هاموهدودیتیکهی از  تواندمیبودن زمان پژوهع نیز ماطعی  همچنین  

 جهت تعمیم نتایج باشد.
 ههایویژگیعوام  دیگهری چهون   تأثیر  توانمی  آتی  هایپژوهع  رایب

ی مت یرههاو تعههد را در کنهار   جوسهازمانی،  شه لی  هاییتموقعفردی،  
 توانمی. همچنین  قرارداد  موردبررسیدر این پژوهع    کاررفتهبهاخالقی  

اجتماعی را بهه تفکیهک ابعهاد  پذیریمسوولیتاثرات هویت اجتماعی بر 
 .قراردادآن، یعنی فردی و جمعی مورد آزمون  
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 گیرینتیجه
قهی الجههانی توجهه بهه اصهور اخ  تهی ودیهد مهدیران فراملی  زهرچند ا

، امها جوام، مختلهف یهک ضهرورت اسهت  در  ایحرفهق  الاخ  مخصوصاً
ی چهون ههایویژگی توانهدمی سهازمانیدرونتدوین یک منلور اخالقهی 

و  ارزشههمندی احسههاس رضههایت وو  بینیروشههنبردبههاری، پلههتکار، 
حسابداری از اطالعات   کنندگاناستفادهکارکنان در قبار    پذیریمسوولیت

با تدوین یهک منلهور   تاویت نماید.را  عا     طوربه  و جامعه  خاص  طوربه
آموزشهی و تاویهت   ریزیبرنامههمطابد با اهداف شرکت و نیهز  اخالقی  

عملکهرد  توانمی مختلف،  هایبخعاحساس مسوولیت و تعهد افراد در 
و بهدین   وددر حوزه مهالی و حسهابداری حاصه  نمه  ویژهبهی  ترمطلوب

شرکت صورتی در . بود گوپاسخنف،  مختلف ذی  هایگروهیب نسبت به  ترت
را  ههاگروهسهایر موفد شهود کهه منهاف،   بلندمدتدر    تواندمی  (سازمان)

بر ،  جنبه اقتصادی تصمیمات  باید عالوه بر  هاآن  عبارتیبه  ،  نماید  تأمین
کهه بیهان نمهود    چنهین  تهوانمینماینهد.  تأکیهد    نیز  هاآنقی  الجنبه اخ
اجتماعی و در راستای آن بها ادغها    پذیریمسوولیتبا رعایت    هاشرکت

، اخالقیات و رویکردهای اجتماعی، ساختار هاارزشقتصادی با  اقدامات ا
که عهالوه بهر سهودآوری و  کنندتنظیم  ایگونهبهرا  گیریتصمیمفرایند  

بهبود موقعیت شرکت در بازار، در جهت بهبود وضعیت جامعه نیز تالش 
اخالق سازمانی با شناسایی قواعد و توسعه ضوابت، استانداردهای   د.نماین

، آموزش و مدیریت اخالقیات، عالوه بر ارتاها  عهدالت، عهزت و رفتاری
انصاف و تعام  بین مدیران و حسهابداران و سهایر کارکنهان، مناهر بهه 

 .شهودمینیز    هاآناز سوی    پذیریمسوولیتاخالقی و    هایگیریتصمیم
تها حهد زیهادی   هاشهرکتاخالقی و هویتی افهراد در درون    گیریجهت
شهرکت اخالقهی سهازمانی اسهت کهه در ایهن راسهتا    هایارزش  درگرو

جو و فضهای جامعهه و ند اهم موارد آن را متناسب با  توانمی  (هاسازمان)
ه تا افراد عالوه بر رعایهت قهوانین، مسهوولیت قرارداد  موردتوجه،  سازمان
و به معنای تها   کنندگاناستفاده، دارانسها الکان، یی در قبار م گوپاسخ
 .یکی از واایف کاری خود لواظ نمایند عنوانبهرا نیز  اننفعذی

 

                 خالقیا  یالحظههام
کهه  باشدمیموتوای علمی این پژوهع حاص  فعالیت علمی پژوهلگر 

مهؤلفین  ، حاوق معنهویداریامانت ازجملهدر آن تمامی موازین اخالقی 
 .رعایت گردیده است هاقورنا و  مورداستفادهمناب، 

 

 سپاسگزاری

و اصال  فرایند پژوهع  هادادهاز زحمات تمامی افرادی که در گردآوری 
 . گرددمی، تلکر و قدردانی اندنمودهحاضر مساعدت 

 

 هنام واژه
1. Stakeholders  ذینفعان 

2. Sustainable Competitive Advantages  

 مزیت رقابتی پایدار  

3. Social Responsibility                                                                                                                               مسوولیت اجتماعی 

4. Philosophy of ethics                                                                                                                                     فلسفه اخالق 

5. Social function                                                                                                                 عملکرد اجتماعی 

6. Ethical values                                                                                                                                             ارزش های اخالقی 

7. Corporate governance                                                                                                       حاکمیت شرکتی 

8. Ethical environment                                                                                                               مویت اخالقی 

9. Identity                                                                                                                                                                           هویت 

10. Social identity                                                                                                                                هویت اجتماعی 

11. Ethical ideology                                                                                                                                       ایدئولوژی اخالقی 

12. Ethical orientation                                                                                                                                جهت گیری اخالقی 

13. Relativism                                                                                                                                ی گرایی نسب 

14. Idealism                                                                                                                                       آرمان گرایی 

15. Deontological ethics  گرا  ه وایفاخالق 

16. Consequentialism  نتیاه گرایی 
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