
 های نوین بازرگانینگرش یفصلنامه علم

 (۲8-00) 0011 تیر-خرداد(،8یاپی، )پ۲،  شماره۲دوره 
Journal of New Business Attitudes 

Vo2, No 2, 2021, (28-44) 
  

 
fahimeali72@gmail.com 

 

 چکیده

 سازمان اجتماعی مسئولیت علی مدل ارائه هدف با حاضر پژوهش

 تهران شهر صنعتی های شرکت در سازمانی تعهد نقش بر تاکید با

شرکت  کلیه پژوهش، این آماری جامعه. شد انجام 99 سال در

 صورت به گیری نمونه روش. باشد می های صنعتی شهر تهران

 نفر 022 و از بین اعضای جامعه باشد می نمونه گیری در دسترس

 از مدیران اخالق سنجش. شدند انتخاب نمونه اعضای عنوان به

 مدل پرسشنامه از سازمانی عملکرد ،(0992)دخت کرم پرسشنامه

 اجتماعی مسئولیت ،(0991) دری رجب و رحمانی توسط که اچیو

 سازمانی فرهنگ ،(0200) ریان کریس و هیومین گیو پرسشنامه از

. شد استفاده( 0991) آلن و میر سازمانی تعهد و( 0222) دنیسون

 IBM AMOS 24 افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه برای

 داد نشان نتایج. گردید ارائه مدل برازش از پس نتایج. شد استفاده

تعهد سازمانی بر مسئولیت اجتماعی سازمانی تأثیر 

. همچنین نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی، (p=229/2)دارد

بر مسئولیت اجتماعی از طریق  عملکرد سازمانی و اخالق مدیران

 .(p=220/2)تعهد سازمانی تأثیر دارند

 هاي کليديواژه

 .مسئولیت اجتماعی سازمان، تعهد سازمانی، شرکت های تولیدی

 

Abstract: 

The aim of this study was to present the causal 

model of organizational social responsibility with 

emphasis on the role of organizational 

commitment in industrial companies in Tehran in 

1999. The statistical population of this research is 

all industrial companies in Tehran. Sampling 

method is available by sampling and 200 

members of the community were selected as 

sample members. Measuring managers' ethics 

from Karam Dokht (2011) questionnaire, 

organizational performance from Achio model 

questionnaire by Rahmani and Rajab Dori 

(2016), social responsibility from Guy Hume and 

Chris Ryan (2011), Denison's organizational 

culture (2000) and Mir commitment to 

organizational commitment And Allen (1997) 

were used. IBM AMOS 24 software was used for 

data analysis. The results were presented after 

fitting the model. The results showed that 

organizational commitment has an effect on 

organizational social responsibility (p = 0.003). 

The results also showed that organizational 

culture, organizational performance and ethics of 

managers affect social responsibility through 

organizational commitment (p = 0.001). 
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 (99 سال در تهران شهر صنعتی های شرکت: مطالعه مورد)سازمانی تعهد نقش بر تاکید با سازمان اجتماعی مسئولیت علی مدل ارائه فهیمه علی:

 مقدمه
 پیکره بنیادین و مهم اجزای یکی از را آنها که نحوی به شوند، می تلقی و جامعه فرد بین واسط حلقه های عنوان به ها سازمان

 به رسیدن تا اجتماعی این پیکره تکامل در بشری نیاز و خواست با ها، متناسب سازمان که است بدیهی. دانند می بشر امروزی اجتماعی
 اندیشند، می خود و بقای حفظ به که آن ضمن آنها. داشت چندسویه خواهند وظایفی و ها نقش جهانی، متناسب و متعادل پیکره یک
 و مدیریت قالب را در اجتماعی های خواسته و نیازها به و پاسخگویی پذیری مسئولیت تعهد، حس نگاه خودمدارانه از فراتر بتوانند باید

 قبال جامعه در فراسازمانی نگاه این به (.0931 مطهری نژاد، و امیری صالحی)باشند داشته راهبردی فرهنگی و جامع ریزی برنامه
روشنی  و استاندارد یکسان، تعریف و است مطرح شده گذشته های دهه در اهمیت پر عنوان مفهومی به که گویند اجتماعی مسئولیت

از  پایدار توسعه جهانی تجارت شورای. اند ارائه داده اجتماعی مسئولیت از را مختلفی پیشرو تعاریف های سازمان و ندارد وجود آن برای
 کیفیت بهبود و هایشان خانواده و کارکنان به توجه پایدار، اقتصاد توسعه جهت در برای مشارکت تعهدی عنوان به اجتماعی مسئولیت

 شده مطرح اجتماعی مسئولیت های دیدگاه پیرامون نیز بسیاری های بندی دسته (.093۲ ،)شجیع کند می یاد محلی جوامع زندگی
 شامل سازمان اجتماعی مسئولیت است معتقد( 0330) کارول. نمود اشاره کارول هرم به توان بندی می طبقه ترین مهم از که است

 فعالیت به جامعه آن در خاصی زمانی برهه در که است هایی سازمان از جامعه یک بشردوستانه و اخالقی قانونی، اقتصادی، انتظارات
  .پردازند می

 در را جامعه رفاه افزایش و کنند فعالیت محوری سود از فراتر میرود انتظار ها شرکت از که است، آن مؤید اخیر کارهای و کسب روند
 را خود فعالیت است الزم ها شرکت بلکه باشد، سود و کاال تولید تابع فقط نباید کار و کسب بخش که معنی این به. دهند قرار اولویت

 از برخورداری با میرود انتظار دانش، متولیان و مدیران از (. همچنین0939 همکاران، و قالوندی)کنند تنظیم باید نیز جامعه محور حول
 ایفا را فعالی نقش جامعه و سازمان مشکالت رفع برای پنهان، های سرمایه عنوان به جدید های دانش خلق ضمن اجتماعی، سرمایه

 و بازدهی افزایش بر مؤثر و اصلی عامل مثابه به سازمانی تعهد شده، انجام تحقیقات از بسیاری در (.0931 مقتدایی، و زاده عباس) کنند
 تأکید مفهوم این بر اثرگذار عوامل بررسی اهمیت به خصوص این در گرفته صورت مطالعات و است شده بررسی انسانی نیروی عملکرد

 تعامل نحوة درخصوص(. 0983 شجاعی، خلیلی و مشبکی) شوند می سایر و کارکنان مدیران، ها، سازمان تعهد امور، این .اند کرده
 اما تأکید دارد، سازمان در فرد رفتار نحوة روی اخالق، که باورند این بر نظران صاحب از برخی مسئولیت اجتماعی، و ای حرفه اخالق

(. 0983 شجاعی، خلیلی و مشبکی)قرار می دهد مدنظر را نفعان ذی و مشتریان با کارکنان و سازمان برخورد نحوة اجتماعی، مسئولیت
 در و بگذارند احترام مردم باورهای و اعتقادات هنجارها، ها، ارزش به که رود می ها انتظار سازمان از که است این است مسلم آنچه اما

 سازمان در ای حرفه آنکه اخالق جز نیست پذیر امکان امر این که کنند توجه اخالقی شئونات به مردم با مواجهه در و های خود فعالیت
 می شمار به ها آن مشکالت از بخشی جامعه مشکالت حس کنند که را مسئولیت این باید ها (. سازمان0930عسگری، ) باشد نهادینه

متعدد  موارد.  گیرند کار به راه این در را خود انسانی و مالی امکانات از بخشی و ها همت گمارند آن فصل و حل به نسبت باید و آید
 خواهند پا زیر را آن مصالح و ، جامعه کنند تازی یکه خود اهداف سوی به مهارگسیخته ها سازمان اگر که است واقعیت این گویای

 می خود را معرف سازمان فرد سازمانی، تعهد (. در0939 رجایی، و میرمحمدی) شد خواهد سازمان منفعت فدای عامه خیر و گذاشت
 معمای است گسترش حال در فزاینده صورت سازمانی به تعهد مقولة در اما آنچه باشد، آن مستمر عضویت در که کند می آرزو و داند

 برخورد در اخالقی اصول رعایت در ضعف و کار اخالق به ها سازمان توجهی (. بی0930همکاران،  و فیروزآبادی دهقانی) است اخالقی
 زیر را آن اقدامات و مشروعیت سازمان و کند ایجاد سازمان برای را مشکالتی تواند می بیرونی، نفعان ذی و سازمان انسانی با نیروی

 ای حرفه از ناشی اخالقی، محیط زیرا کنند، فعالیت ای حرفه های در سازمان دهند می ترجیح (. کارکنان۲101ببرد)ولنتاین،  سؤال
 اساس این بر شود که می همکاران بین مناسب روابط و شغلی رضایت افزایش و گروهی کار در عوامل ناخوشایند کاهش سبب بودن،
 نگرش گانة سه ارکان از یکی خود سازمانی، (. تعهد0939 همکاران، نیازآذری و)است اثرگذار شغل به افراد نگرش در ای حرفه اخالق
 را اجتماعی های هزینه رساندن حداقل به و منافع حداکثررساندن به برای افراد(. 0988 سعیدی، و بهروان) شود می محسوب شغلی
 موارد این که اند گرفته قرار بیشتری توجه مورد اجتماعی مسئولیت با مرتبط دینی و خیرخواهانه اخالقی، ابعاد امروزه. دهند می نشان

 (. 0939)قاسم زاده و همکاران، اند مدون نشده قانون در و دارد انتظار ها آن کارکنان و ها سازمان از جامعه که هستند رفتارهایی
مسئولیت اجتماعی سازمان ها، توجه به عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت باالیی برخوردار است. در با توجه به موارد گفته شده و اهمیت 

 در تهران شهر صنعتی های شرکت در سازمانی تعهد نقش بر تاکید با سازمان اجتماعی مسئولیت علی مدل پژوهش حاضر به دنبال ارائه
 هستیم. 33 سال
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 مبانی نظری

 اجتماعی مسئولیت
 های ارزش خلق نیز و کار و کسب از ای شیوه به عموماً مفهوم این ندارد، وجود ها سازمان اجتماعی مسئولیت از دقیقی تعریف چند هر

 در قانونی اقدامات و عمومی های خواسته و کند می عمل اخالقی و قانونی الزامات از فراتر حتی و مطابق که شود می اطالق اجتماعی
 فرایند را اجتماعی مسئولیت( ۲109) اسمیت(. ۲100 لوتکنهورست،) گیرد می نظر در را نفع ذی های گروه های ارزش به پاسخگویی

 سازمان وظیفة اجتماعی مسئولیت. بیند می جامعه برای شده ایجاد ثروت از ارزش کردن حداکثر و رقابتی مزیت ارتقای ثروت، ایجاد
 دهد می ارتقا را عمومی رفاه و گذارد می احترام افراد حقوق به خود های فعالیت انجام ضمن سازمان آن طریق از که است شده تعریف

 مسئولیت و کرد ارائه 0333 سال در ،پایدار توسعة جهانی وکار کسب انجمن را معروف تعاریف از یکی(. ۲102 زایری، و شاهین)
 زندگی کیفیت بهبود که صورتی در کرد، تعریف اقتصادی توسعة و اخالقی رفتارهای برای وکار کسب مستمر تعهد را شرکت اجتماعی

 (.۲102 زایری، و شاهین) شود برآورده گسترده صورت به محلی جامعة زندگی کیفیت بهبود همراه به ها آن خانوادة و کار نیروی
 برابر در مسئول های سازمان که شود می گفته عالوه به. نیست وکار کسب هدف سودآوری تنها که کند می بیان اجتماعی مسئولیت

 و چامویالیلوك) رسند می برند کسب و اعتمادسازی محصوالت، فروش چون اهدافی به و ترند موفق نیز خود تجاری عملکرد در جامعه
 ارتباط جامعه قبال در داوطلبانه های فعالیت با که شود می دیده شرکت وظایف از ای زیرمجموعه اجتماعی مسئولیت(. ۲109 بوتچر،

 های سازمان دولت، کنندگان، تأمین ، مشتریان کارکنان، با وکارها کسب که شود دیده روشی است ممکن اجتماعی مسئولیت. دارد
 به را ها شرکت اجتماعی مسئولیت از مختلفی های زمینه کارول(. ۲100 آراویند، و آروالو) کنند می تعامل دارانشان سهام و غیرانتفاعی

 کارول .است قانونی و اقتصادی الزامات از فراتر ها شرکت اجتماعی های مسئولیت او گفتة به. کرد ترکیب هم با مدل ارائة منظور
  کارول. است بشردوستانه و اخالقی قانونی،، اقتصادی مسئولیت شامل که کرد مطرح بعد چهار در را بنگاه هر اجتماعی های مسئولیت

 همکاران، و جکسون) گیرد می نظر در هرم اولیة های پایه را قانونی و اقتصادی های مسئولیت شرکت، اجتماعی مسئولیت برای
۲10۲ .) 

 این کارول عقیدة به. است شرکت اجتماعی مسئولیت هرم در ابعاد همة شالودة و اساس و پایه اقتصادی مسئولیت :اقتصادی مسئولیت
 در. باشد داشته وری بهره و سودآوری جامعه، به رسانی منفعت و بازار در خود ابقای منظور به باید سازمان زیرا است، زیربنایی بعدی بعد

 منصفانه قیمت و دارد نیاز جامعه که خدماتی یا خوب باکیفیت تولید طریق از بتواند سازمان که است گونه این اقتصادی مسئولیت واقع،
 باکیفیت محصول عرضة طریق از اصول، با متناسب اقتصادی مسئولیت. برساند حداکثر به را ها سرمایه سودآوری کننده، مصرف برای
 (.۲102 زایری، و شاهین) شود می جدید مشتری ایجاد باعث خود که یابد می تحقق مناسب قیمت با و عالی

 که است اصل این دهندة نشان دارد، قرار قبلی بعد به نسبت اهمیت از کمتری درجة در که حقوقی و قانونی مسئولیت :قانونی مسئولیت
 احترام و قانون از پیروی مستلزم قانونی وظایف. است همگان صالح به شده تعیین ررات مق و قوانین از پیروی مستلزم وکار کسب هر
 (.۲102 زایری، و شاهین) است مقررات به

 می مطرح را سازمان از جامعه انتظارات بعد این .است کرده مطرح کارول که است بعدی ترین مهم اخالقی مسئولیت :اخالقی مسئولیت
 قوانین چارچوب از فراتر و گذارد می احترام ها آن به و دارد توجه جامعه هنجارهای و ها ارزش به سازمان که است این بر مبنی و کند

 اگرچه دهند انجام رود انتظار می جامعه افراد از که است هایی فعالیت واقع در بعد این(. ۲101 میرشک، و جمالی) کند می عمل مکتوب
 و انصاف ، عدالت ، درست کارهای انجام اخالقی، اصول به بندی پای شامل اخالقی های مسئولیت. باشد نشده مطرح قانون عنوان به

 شوند می جامعه به دیگران و خود رساندن آسیب از مانع پذیرند، می را اخالقی های مسئولیت که کسانی. است مردم حقوق به احترام
 (.۲101 میرشک، و جمالی)

 شت،) است جامعه معضالت و مسائل به رسیدگی منظور به سازمان داوطلبانة تالش بشردوستانه، مسئولیت :بشردوستانه مسئولیت
 مورد در که داوطلبانه های کمک و ها همکاری رسانی، خدمات جهت در زمان و پول از نظرکردن صرف یعنی مسئولیت این(. ۲101

( ۲112) لمندی(. ۲101 ، میرشک و جمالی) ندارد وجود نظر اتفاق موضوع این بر ها شرکت اجتماعی مسئولیت مرز و حد و مشروعیت
 از بلکه قانونی، های الزام یا اقتصادی دالیل به نه که است تصمیمی و داوطلبانه صورت به شرکت نقش مسئولیت، این در است معتقد

 طور به گذشتة دهه دو یا یک در بشری جامعة. است زندگی کیفیت بهبود به کمک تنها هدف و رود نمی آن انتظار هم اخالقیات بعد
 زیست، محیط از حمایت ، کارکنان داوطلبانة اقدامات ، اجتماعی خدمات های برنامه خیریه، های کمک مانند اقداماتی با روزافزون

 در را خود های کمک تا سعی روزافزون طور به ها شرکت. است بوده رو به رو زندگی سطح بهبود برای تالش و وام اعطای های برنامه



 (99 سال در تهران شهر صنعتی های شرکت: مطالعه مورد)سازمانی تعهد نقش بر تاکید با سازمان اجتماعی مسئولیت علی مدل ارائه فهیمه علی:

 بیشتری طرفداران بشردوستانه های مسئولیت دیدگاه است معتقد کارول.دهند قرار کنندگان مصرف و مشتریان مبرم نیازهای راستای
 مؤثرتری های کمک احتماالً و اند سهیم آن در بیشتری افراد و است داوطلبانه صورت به امر این که چرا دارد، عمومی رفاه به نسبت

 لزوم و اداری تشریفات وجود دلیل به و نیستند مؤثر اندازه این به عمومی رفاه برای حکومتی های کمک که حالی در شود، می اهدا هم
 (. ۲101میرشک،  و جمالی) است تر پایین بسیار ها آن اعطای سرعت قانونی، مراحل طی

 تعهد سازمانی
 تعهد سازمان، در ماندن به نیاز احساس و قلبی تمایل اخالقی، الزام سازمان، به وفاداری احساس سازمان، اهداف و ها ارزش به اعتقاد

 متغیر این همچنین است، سازمان اثربخشی برای مهم مالك یک سازمانی تعهد(. 0939 همکاران، و آذری یازن) دارد نام سازمانی
 و نظری) دهد می نشان کند، حساب آن رشد و ها فعالیت در کارکنان های مشارکت تداوم بر تواند می سازمان یک که را میزانی

 می سازمان از را خود هویت متعهد شدت به کارکنان که ای گونه به است سازمان به وابستگی نوعی سازمانی تعهد (.0931، همکاران
 تعهد جزئی سه مدل اساس بر (.0932 اشرفی، و حسینی)برند می لذت سازمان در عضویت از و دارند مشارکت سازمان در گیرند،

 تعهد و مستمر تعهد عاطفی، تعهد: است سازمان به کارکنان تعهد مشخصه آنها از کدام هر که دارد وجود ذهنیت سه میر، و آلن سازمانی
 هزینه از کارکنان ادراك به مستمر تعهد آن، با شدن شناخته با سازمان به عاطفی دلبستگی از کارکنان درك به عاطفی تعهد هنجاری،

 (.0939 همکاران، و آذری نیاز) دارد اشاره آنها وظایف طبیعی از کارکنان ادراك به هنجاری تعهد و دیگر جای به رفتن و سازمان ترك
 میکند احساس خود متبوع سازمان به نسبت فرد یک که روانشناختی است هویتی سازمانی، تعهد شغلی، نگرش مهم بعد یک عنوان به
 سازمان در آن اعضا ماندن به تصمیم بر و میکند منعکس سازمان با را کارکنان روابط سازمانی، تعهد نمود عینی در لذا(. 038۲ ماودی،)

 از بتوانند که کنند کار محیطی در مایلند و شوند سازمان می وارد انتظاراتی و مهارتها نیازها، با افراد(. 0332 آلن، و میر) دارد داللت
 تعهد سازمانی سطح کنند، ایجاد کارکنانشان برای را فرصتها این سازمانها چنانچه. کنند را ارضاء نیازهایشان و استفاده هایشان توانایی
 ارضاء به مستقیماً که داشت انتظار سازمان اجتماعی فعالیتهای و تعهد سازمانی بین پیوندی توان می حقیقت در. یابد می افزایش
 مرتبط که سازمان های اجتماعی فعالیت چگونه که نیست مشخص کامالً هنوز حال این با(. ۲100 پیترسون،) کارکنان میپردازد نیازهای

 این که کند می نشان خاطر( ۲100) پیترسون مطالعات راستا، در این.  گذارد می تاثیر کارکنان سازمانی تعهد بر است، ذینفعان دیگر با
) آلن و میر مطالعه. شود تحلیل بهخوبی تعهد سازمانی مفهوم است نیاز وجود این با. میگذارند سازمانی تعهد بر مثبتی تاثیر فعالیتها گونه

 اشاره کارکنان عواطف به عاطفی تعهد: سازد می آشکار است، هنجاری و مستمر های عاطفی، مولفه شامل که را تعهد بعد سه( 0330
 تعهد. است ارتباط ادامه به تمایل کارکنان از ناشی عاطفی تعهد. است آن وسیله به شناسایی قابل و سازمان اهداف به وابسته دارد که
 از ناشی مستمر تعهد. دارد اشاره سازمان ترك با مرتبط های هزینه و به است محاسبه بر مبتنی دارد، محور مبادله ماهیتی مستمر

( ارشدیت موقعیت و حقوق، دادن دست از مانند) است خروج باالی های هزینه دلیل به ارتباط ادامه به ها اجبار آن مانند افراد، احساس
 بر سازمان در ماندن به کارکنان تمایل به هنجاری نهایتاً تعهد. دارند دیگر جاهای در کمی استخدامی فرصتهای ها آن اینکه دلیل به یا

 به وجود افراد در را احساس این وفاداری گونه این. دارد اشاره سازمان، به ها آن دین ادای به یا الزام وفاداری مسؤولیت، حس اساس
 در. است درست میدهند، انجام که کنند کاری می احساس اینکه دلیل به هستند، روابط به ماندن متعهد به ملزم ها آن که آورد می

 همان. است اجتماعی هویت نظریه بر مبتنی دقیقتری طور به سازمان اجتماعی و مسؤولیت عاطفی تعهد بین ارتباط بعد، سه این میان
 را عاطفی بعد و کند تقویت یا غنا بخشد را کارکنان اجتماعی هویت میتواند باال، اعتبار با سازمانی در فعالیت شد، عنوان قبالً طور که

 (. 0330 آلن، و میر) قرار دهد تاثیر تحت هنجاری و مستمر های مولفه از بیشتر

 سازمانی فرهنگ
 الکترونیکی و خودرو تولید صنایع در رقابت افزایش و ژاپنی های شرکت ظهور با 0381 دهة اوایل از سازمانی فرهنگ دربارة تحقیقات

 سایر با باید که است ان سازم در تغییر مدیریت مهم عناصر از یکی سازمانی فرهنگ(.  ۲109 گودالنگسون، و اسکارفدیسون) شد آغاز
 هویت که کرد تعریف رفتاری الگوهای و باورها ها، ارزش از ای مجموعه را آن توان می. باشد هماهنگ سازمان دهندة تشکیل عناصر
 دارند مشترك وجوه آن در سازمان اعضای و دارد کارکنان رفتار گیری شکل در پررنگی نقش و کند می مشخص را سازمان اصلی

 تحت را ا ه آن رفتار که است سازمانی اعضای مشترك ادراك نمایانگر سازمانی فرهنگ ، دیگر عبارت به (. ۲100 همکاران، و پیرایه)
 فرهنگ موریس ریچارد. پذیرند می گسترده طور به سازمان اعضای که است کلیدی های ارزش از ای مجموعه و دهد می قرار تأثیر

 وجود سازمانی فرهنگ. کنند می حفظ سازمان اعضای که کند می تعریف مشترکی ادراکات و ها ارزش ثابت، نسبتاً اعتقادات را سازمانی
 فرهنگ کنند می بیان محققان از بسیاری که است حالی در این. است سازمان اعضای میان در مشترك مفاهیم و معانی از نظامی



  0011تیر-خرداد، ۲، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 ساختار تعدیل و مناسب رهبری سبک اتخاذ با توانند می ها سازمان مدیران حتی. است وکار کسب محیط در رقابتی مزیت سازمانی
 (. 0931 همکاران، و تسلیمی) دهند کاهش را خود کارکنان شغلی بیگانگی سطح اثربخش، سازمانی فرهنگ همراه به سازمان

  سازمانی عملکرد
 غیرملموس های دریافتی از ای گسترده ترکیب و دارد اشاره سازمانی عملیات انجام چگونگی بر که است سازه یک سازمانی، عملکرد
 ابراهیم و نگه همچنین. رود می شمار به مالی و اقتصادی نتایج مانند ملموس و عینی های دریافتی و سازمانی دانش افزایش همچون

 ارزیابی شده، بینی پیش چارچوب از سازمان انحراف بررسی واقعی، نتایج با انتظار مورد نتایج مقایسه عنوان به را عملکرد نیز( ۲101)
 عملکرد تعریف چگونگی از نظر صرف. اند کرده تعریف اهداف به دستیابی در سازمان پیشرفت میزان بررسی و کارکنان عملکرد

 که است اچیو مدل ها آن ترین جامع و مهمترین از یکی که است شده ارائه مختلفی های مدل نیز آن ارزیابی با رابطه در سازمانی،
 برای مدل این براساس. است شده استفاده بسیاری پژوهشگران سوی از ای گسترده شکل به و ارائه( 0381) گلداسمیت و هرسی توسط

 و رحمانی) داد قرار توجه مورد را محیط و اعتبار ارزیابی، مشوق، کمک، وضوح، توانایی شامل مولفه هفت باید سازمانی عملکرد سنجش
 انسان نقش کاربردی، نظر از چه و نظری لحاظ از چه دانش، و علم عرصه در روزافزون تغییرات از مملو دنیای در .(0931 دری، رجب
. است سازمان خارجی و داخلی محیط در موجود متنوع تغییرات با سازگاری و سازمان عمر تداوم برای حیاتی بسیار عاملی متبحر و آگاه

 می منابع، این با مرتبط عوامل شناسایی و بررسی روند، می شمار به سازمانی هر های سرمایه مهمترین از انسانی منابع که آنجایی از
 مهمترین از یکیجامعه،  در وری بهره افزایش دلیل به شغلی عملکرد ارتقای(. 093۲ همکاران، و علیرضایی) باشد مؤثر عملکرد بر تواند

 انحالل حتى و بقاء وجود توجیه به قادر تنهایی به که است مفهومی عملکرد. باشند می آن پی در ها سازمان مدیران که است اهدافی
 یک که سازمان یک های زیرمجموعه و عناصر همه چراکه باشد؛ می آنها عملکرد همان ها سازمان فلسفه اصوال و هاست سازمان

 را عملکرد ،(0331)آرمسترانگ  کنند، می تضمین را سازمان کل بقای زنجیروار صورت به خود عملکرد با سازند می را سیستم یا نظام
 در دهند، می انجام سطحی هر در کارکنان که کاری هر. است کرده تعریف شده، تعیین آنها کیفیت و کمیت که اهدافی به دستیابی

 رفتار) کار آن انجام نحوه ،(آنان کار) دهند می انجام کارکنان که آنچه به عملکرد مدیریت بنابراین. مؤثرند سازمان کلی اهداف تحقق
 پرداختن ها، سازمان رفتار تحلیل و تجزیه در(. 0930 همکاران، و اندام) شود می مربوط( آنان نتایج) آورند می دست به که آنچه و( آنان

 که دهد، می تشکیل آنها اخالقی رفتار را ها سازمان بیرونی تصویر و نماد زیرا است، الزامات از یکی اخالقی های ارزش و اخالق به
 سازمان، و مدیریت دنیای در اخالق مطالعات دارد، وجود ها سازمان آن در که است اخالقی گوناگون های ارزش جمع حاصل خود

 است؛ مهم امروز کار و کسب در کار اخالق. است شده انجام کار اخالق و سازمان اخالق مدیریت، اخالقی چون مختلفی عناوین درباره
 است فرهنگی هنجار یک و کند می کمک جهانی بازار در سازمان، آن موقعیت حفظ و موفقیت به شدت به سازمان یک افراد رفتار زیرا
. است ذاتی ارزش دارای نفسه فی کار که است باور این بر و دهد می مثبتی معنوی ارزش جامعه در مناسب و درست کار انجام به که

 بازتاب رفتارهای و اعتقادات از ای مجموعه" توسط که است شده تعریف فردی تفاوت یک عنوان به صریح صورت به کاری اخالق
 و مریاك) است گرفته قرار مالحظه مورد شخصی متغیر یک عنوان به مخصوصا و است شده توصیف "کار اساسی ارزش کننده

 (. ۲109 همکاران،

 اخالق مدیران
 می نامیده اخالق علم آدمی؛ رفتار و ها خوی بر گذاری ارزش و بررسی دانش و هاست خوی معنی به و خلق واژة جمع لغت، در اخالق

 شخص رفتار نادرستی با درستی سنجش معیار و فلسفی ارزشی نبایدهای و بایدها از است عبارت اخالق اصطالحی معنی در. شود
 حرفه اخالق که شود می تقسیم کاربردی و نظری حوزه دو به اخالق علم(. 0930 صفری، و سالجقه) جامعه و دیگران خود، به نسبت

 بیان دارند، توقع دو اخالق دانش از حرفه، صاحبان. پردازد می حرفه در اخالقی مباحث به که است کاربردی اخالق جز مهمترین ای
 رهیافت دو ای حرفه اخالق در حرفه، در اخالقی مسائل اثربخش حل و دقیق تشخیص و حرفه در اخالقی های مستولیت مند نظام

 افراد اخالقی های مسئولیت بر که است، ای حرفه اخالق به انسانی منابع مدیریت آورد روی سنتی، رهیافت دارد؛ وجود جدید و سنتی
 است، یافته رواج اخیر های دهه در که جدید رهیافت و کند می توجه مشاغل، صاحبان اخالق فردگرایانه نحوه و حرف و مشاغل در

 نحوه به و سیستمی نگرش با سازمان پذیری مسئولیت به رهیافت این در. است ای حرفه اخالق به استراتژیک مدیریت رویکرد
 اخالقی اصول استراتژیک مدیریت متخصصان(. ۲100 قراملکی، فرامرز)شود می تاکید سازمان اخالق گرایانه گل و نگر سیستمی
 اصل به ای حرفه اخالق منشور در(. ۲110 فرد دیوید) اند دانسته خوب استراتژیک مدیریت های شرط پیش از سازمان در را شایسته

: مانند پایه های ارزش نیز و همت و مشورت ، همدلی، احساس شناسی، مسئولیت احترام،: مانند برنده پیش های ارزش و خدا به توکل



 (99 سال در تهران شهر صنعتی های شرکت: مطالعه مورد)سازمانی تعهد نقش بر تاکید با سازمان اجتماعی مسئولیت علی مدل ارائه فهیمه علی:

 اجزا ارتقای دوم و خود ارتقای و اصالح اول که شده بیان و است شده پرداخته ها، ارزش استقرار و مشارکت ، صداقت اعتماد، فروتنی،
 علم از بخشی عنوان به گذشته قرن نیم و یک طی یافته توسعه جوامع در سازمانی اخالق مقوله .(۲111 رمضانی،) باشد می توجه مورد

. هستند دخیل فراسازمانی، و سازمانی فردی، عوامل دسته؛ سه سازمانی اخالق گیری شکل در. است شده نهادینه مرور به مدیریت
 در اخالقی مدیریت گیری شکل های زمینه اصلی مایه خمیر عنوان به) خودکنترلی و خودشناسی شخصی، اخالق شامل فردی عوامل

 نهادینه را اخالقی مدیریت که سازمانی ساختار و سازمانی فرهنگ سازمانی، مقررات و ضوابط شامل سازمانی عوامل. باشد می( سازمان
 گیری جهت موجب که باشد می المللی بین های محیط و کاری محیط اقتصادی، شرایط دولت، شامل فراسازمانی عوامل و کند می

 می سازمانی اخالقی اصول از کلی طور به. کند می عملی و کاربردی سازمان در را اخالقی مدیریت نهایت، در و شده اخالقی مدیریت
 کرد اشاره انصاف و رعایت عدل و دادورزی بردباری، مهرورزی، کاری، انضباط پذیری، مسئولیت خدمتگزاری، امانتداری، به توان

 به نیل برای را ها انسان از جمعی امور اداره که جهت آن از انسان، نفسانی ملکات از است عبارت مدیریت اخالق(. ۲113 غالمی،)
 و شناسد باز را زمامداران و روسا معنوی و اخالقی های آسیب و نیازها تا است آن بر مدیریت اخالق. است دار عهده معین، هایی هدف

 آرمان تواند، می ها آن طریق از سازمان که ابزارهایی جمله از(. ۲111 واثقی،) یابد دست را ها آسیب از مصونیت و نیازها تامین های راه
 این دالیلی به اما. است یافته وسیعی کاربرد امروزه که است رفتاری منشور و اخالقی منشور سازد محقق را خود اخالقی اهداف و ها

 استانداردهای به اخالقی، گیری تصمیم برای مدیران به کمک جهت در هستند، ناموفق و شده تنظیم نادرست شکلی به بعضا منشورها
 اخالقی های تصمیم شود، تکیه مدیران ذهنی استانداردهای بر صرفا که جایی در. است نیاز دولتی مقررات و عادی قوانین از غیر عینی
 اصناف از بسیاری. شود می فراهم شخصی استفاده و گری توجیه ادراکی، و شناختی خطای گونه هر ی زمینه و هستند ناپذیر بینی پیش

 الوانی) اند شده مواجه رود، می آن از تبعیت انتظار صنف آن اعضای از که اخالقی منشور ی ارائه طریق از عینی استانداردهای به نیاز با
 (. 0981 رحمتی، و

 روش 
پیمایشی و از نوع علی همبستگی و به طور اخص از نوع -پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی

مدل یابی معادالت ساختاری است. همچنین روش های گردآوری اطالعات اولیه در این پژوهش ترکیبی از روش های پژوهش 
کتابخانه ای از طریق مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش، چارچوبی مناسب برای موضوع کتابخانه ای و میدانی است. در روش 

پژوهش فراهم و در روش میدانی، از طریق ابزار پرسشنامه اطالعات مورد نیاز برای بررسی موضوع گردآوری شد. جامعه آماری این 
می دهند. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در تشکیل  0933سال  در تهران شهر صنعتی های پژوهش را کارکنان شرکت

نفر از اعضای جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای سنجش اخالق مدیران از پرسشنامه  ۲11دسترس و تعداد 
اعی از پرسشنامه (، مسئولیت اجتم0931(، عملکرد سازمانی از پرسشنامه مدل اچیو که توسط رحمانی و رجب دری )0931کرم دخت)

( استفاده گردیده است. برای 0332( و تعهد سازمانی میر و آلن )۲111(، فرهنگ سازمانی دنیسون )۲100گیو هیومین و کریس ریان )
تجزیه و تحلیل داده ها ار روش های مختلف توصیفی و استنباطی استفاده شد. همچنین برای سنجش روابط علی متغیرهای مستقل با 

 و از روش مدل معادالت ساختاری استفاده شد.  IBM AMOS24ابسته از نرم افزار متغیرهای و

 یافته های پژوهش
میانگین  که داد نشان توصیفی های آماره اساس بر پژوهش این توصیفی های یافته. است شده انجام نفر ۲11 روی بر پژوهش، این

، 11/21 مدیران، تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان به ترتیب برابربرای متغیرهای فرهنگ سازمانی، عملکرد سازمانی، اخالق 
، 300/8، 910/9انحراف استاندارد برای این متغیرها به ترتیب برابر با  برای همچنین. باشد می 9۲/80 و08/009، 19/31، 01/01۲

 این داریمعنی سطح که شودمی مشاهده هشهمچنین برای نرمال بودن توزیع داده های پژو. باشد می 19۲/2و  388/01، 008/1
 از.  باشندمی نرمال درصد 31 اطمینان سطح در متغیرها این هایداده که شودمی نتیجه لذا بوده 11/1 از بزرگتر متغیرها برای آزمون

 1/0) دیپلم مقطع در نفر 9 تعداد. اند بوده مرد نفر( درصد 12) 000 و زن( درصد 09) نفر 81 اند داده پاسخ سواالت به که نفر ۲11 بین
 مقطع در نفر 83 تعداد ،(درصد 1/98) کارشناسی مقطع در نفر 22 تعداد ،(درصد 1/01) کاردانی مقطع در نفر ۲0 تعداد ،(درصد

( درصد 1/00) نفر ۲9 نمونه اعضای بین از. دارند قرار دکتری مقطع در( درصد 1)نفر 01 تعداد همچنین و( درصد 1/00)ارشد کارشناسی
 11 از باالتر( درصد 1/1)نفر 00 و سال 11 تا 00 بین( درصد 92) نفر 20 سال، 01 تا 90 بین( درصد 01) نفر 3۲ سال، 91 تا ۲1 بین
 به آن نتایج که گردید بررسی نیز ساختاری معادالت مدل انجام برای پژوهش، متغیرهای میان همبستگی فرض، پیش. دارند سن سال
 .باشد می 0 جدول شرح
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 پژوهش متغیرهای بین همبستگی محاسبه. 1جدول

مسئولیت اجتماعی  متغیرها
 سازمان

 اخالق مدیران عملکرد سازمانی فرهنگ سازمانی تعهد سازمانی

 - - - - 0 مسئولیت اجتماعی سازمان

 10۲/1 تعهد سازمانی

Sig = 111/1 
0 - - - 

 119/1 فرهنگ سازمانی
Sig = 111/1 

113/1 
Sig = 111/1 

0 - - 

 113/1 عملکرد سازمانی
Sig = 111/1 

129/1 
Sig = 111/1 

138/1 
Sig = 111/1 

0 - 

 103/1 اخالق مدیران
Sig = 111/1 

128/1 
Sig = 111/1 

113/1 
Sig = 111/1 

118/1 
Sig = 111/1 

0 

 
 معناداری سطح اینکه دلیل به. شد تأیید درصد 31 اطمینان سطح در پژوهش متغیرهای کلیه بین همبستگی فوق جدول به توجه با

 . دارد وجود معناداری همبستگی متغیر کلیه بین گفت توان می لذا باشد می 11/1 میزان از کمتر متغیرها کلیه برابر روابط به مربوط
 متغیرهاست بین علّی روابط بر مبتنی که ساختاری معادالت یابیمدل شیوه از تحقیق مدل به دستیابی منظور به پژوهش، این در

 مشارکت امکان وسیع، نظری چارچوب یک عنوان به کاربرد لحاظ از آن پذیریانعطاف در تکنیک این ویژگی مهمترین. شودمی استفاده
 کلی بطور. هاستداده انواع با کار قابلیت و توزیعی های فرض انطباق خطا، به دادن امکان چندگانه، هایاندازهکاربرد مکنون، متغیرهای

 .اند گرفته قرار آزمون مورد تحقیق هایفرضیه AMOS 24 افزارنرم کمک به و ساختاری معادالت یابی مدل تکنیک با
 

  
  استاندارد ضرایب با تحقیق ساختاری مدل: 1 شکل

 کلی مدل برازش هایشاخص. 2جدول
 X2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI PRATIO PNFI PCFI مدل کلی

 >11/1 >11/1 >11/1 >3/1 >3/1 >3/1 >3/1 <11/1 <9 قابل قبولمیزان 

 919/1 901/1 ۲38/1 138/1 801/1 281/1 128/1 ۲00/1 ۲۲9/8 مقادیر محاسبه شده



 (99 سال در تهران شهر صنعتی های شرکت: مطالعه مورد)سازمانی تعهد نقش بر تاکید با سازمان اجتماعی مسئولیت علی مدل ارائه فهیمه علی:

 
 درصد 31 از پایینتر همگی تطبیقی برازش هایشاخص. است نامناسب و ۲۲9/8 برابر آزادی درجه به ساختاری مدل اسکوئر کای نسبت

 از پایین تر نیز همه( بودن اقتصادی)مقتصد هایشاخص اما. است نامناسب و درصد 1 از باالتر RMSEA شاخص. هستند نامناسب و
 .  باشدمی مدل در اصالحاتی به نیاز بنابراین. هستند مناسب و بوده درصد 11

 
 استاندارد ضرایب با پژوهش اصالحی مدل: 2شکل

 کلی مدل برازش هایشاخص. 3 جدول
 X2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI PRATIO PNFI PCFI مدل کلی

 >11/1 >11/1 >11/1 >3/1 >3/1 >3/1 >3/1 <11/1 <9 میزان قابل قبول

مقادیر محاسبه 

 شده

118/۲ 192/1 300/1 301/1 329/1 3۲1/1 203/1 130/1 192/1 

 
 حد که 3/1 استاندارد مقدار به توجه با که باشدمی 300/1 مقدار آمده بدست بونت-بنتلر شده هنجار برازش شاخص یا NFI مقدار

 بدست نسبی برازش شاخص یا RFI مقدار. است برخوردار مطلوبی برازش از شاخص این به توجه با مدل باشد،می شاخص این مطلوب
 مقدار آمده بدست افزایشی برازش شاخص یا IFI مقدار. دارد اشاره مدل مطلوب برازش به شاخص این که باشدمی 3۲1/1 مقدار آمده
 301/1 مقدار آمده بدست تطبیقی برازش شاخص یا CFIمقدار. دارد اشاره مدل مطلوب برازش به شاخص این که باشدمی 329/1
 آمده بدست برآورد خطای مربعات میانگین دوم ریشه یا RMSEA مقدار. دارد اشاره مدل مطلوب برازش به شاخص این که باشدمی

 برابر مقتصد شده هنجار شاخص یا PNFI مقدار. باشدمی مطلوب ،11/1 از کمتر استاندارد مقدار به توجه با که باشدمی 192/1 مقدار
 از باالتر و 192/1 برابر مقتصد تطبیقی برازش شاخص یا PCFI مقدار. دارد مدل مطلوب وضعیت از نشان و 1/1 از باالتر و 130/1

 وضعیت از نشان و 1/1 از بیشتر و 203/1 برابر بودن مقتصد نسبت یا PRATIO مقدار. دارد مدل مطلوب وضعیت از نشان و 1/1
 اکثر اصالح نتیجه در. است برخوردار مناسبی برازش از مدل گفت توان می ها شاخص همه به توجه با کل در لذا. دارد مدل مطلوب
 غیرمستقیم تأثیر: داد نشان روابط برخی برای سوبل آزمون انجام و یافته برازش مدل به توجه با نتایج بنابراین. یافتند بهبود ها شاخص

 صفر فرض لذا باشد،می دارمعنی P<11/1 سطح در که بوده 00/1 برابر تعهد سازمانی طریق از بر مسئولیت اجتماعی فرهنگ سازمانی
 تأثیر. شودمی پذیرفته فرهنگ سازمانی طریق از اجتماعیبر مسئولیت  فرهنگ سازمانی دارمعنی تأثیر بر مبنی پژوهش فرض و رد

 لذا باشد،می دارمعنی P<11/1 سطح در که بوده 1۲/1 برابر تعهد سازمانی طریق از بر مسئولیت اجتماعی عمکلرد سازمانی غیرمستقیم
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 .شودمی پذیرفته تعهد سازمانی طریق از بر مسئولیت اجتماعی عمکلرد سازمانی دارمعنی تأثیر بر مبنی پژوهش فرض و رد صفر فرض
 باشد،می دارمعنی P<11/1 سطح در که بوده 13/1 برابر تعهد سازمانی طریق از اخالق مدیران بر مسئولیت اجتماعی غیرمستقیم تأثیر

 .شودمی پذیرفته تعهد سازمانی طریق از اخالق مدیران بر مسئولیت اجتماعی دارمعنی تأثیر بر مبنی پژوهش فرض و رد صفر فرض لذا
 رد صفر فرض لذا باشد،می دارمعنی P<11/1 سطح در که بوده 81/1 برابر بر مسئولیت اجتماعی همچنین تأثیر مستقیم تعهد سازمانی

 مشاهده پژوهش ساختاری مدل به توجه با .شودمی پذیرفته بر مسئولیت اجتماعی سازمانی تعهد دارمعنی تأثیر بر مبنی پژوهش فرض و
 بر مبنی صفر فرض بنابراین باشد، می دار معنی صورت به ها شاخص برازش در پژوهش، این برای شده ارائه علی مدل که شودمی

 .شود می پذیرفته متغیرها بین ارتباط در علی مدل وجود بر مبنی صفر، خالف فرض و رد متغیرها تأثیر عدم
  

 بحث و نتیجه گیری
 در تهران شهر صنعتی های شرکت در سازمانی تعهد نقش بر تاکید با سازمان اجتماعی مسئولیت علی مدل پژوهش حاضر با هدف ارائه

 آن در که دهند می تشکیل یکنانکار را سازمانی هر انسانی سرمایهدر تبیین این یافته ها می توان گفت که  انجام شده است.  33 سال
 و نوآوری تغییر، یادگیری، توان که هستند عواملی سازمان، انسانی عناصر. دارد بستگی ها همان به نیز سازمان موفقیت و کنند می کار

 این نتایج. باشند سازمان بلندمدت بقای متضمن توانند می گردد، ایجاد انگیزه و شوق آنان در درست شیوه به چنانچه و دارند را خالقیت
 داشت بیان توان می اساس براین. باشد می همسو( 093۲) همکاران و صلواتی و( 093۲) همکاران و زاده قاسم های پژوهش نتایج با

 داشتن نتیجه، در. است ها سازمان در ای حرفه اخالق گسترش و بسط توجه، سازمانی، عملکرد سطح بردن باال های راه از یکی که
 های پژوهش نتایج با نتایجاین . است ضروری آنها به سازمان پایبندی و ای حرفه اخالق فرهنگ ترویج جهت منسجم های برنامه

 فرخانی نیکخواه و نیا رحیم و( ۲101) مریاك ،(۲101) حیدری و قاجاری ،(093۲) مقدم یزدی و اخوان ،(0931) دری رجب و رحمانی
 نفعان ذی و سازمان انسانی نیروی با برخورد در اجتماعی های مسئولیت رعایت در ضعف اساس، براین. باشد می همسو( 093۲)

 که هایی شرکت همچنین. ببرد سوال زیر را آن اقدامات و سازمان مشروعیت و کند ایجاد سازمان برای را مشکالتی تواند می بیرونی،
 برعکس درست و داشته بیشتری سوددهی برایشان تعهد این متعهدند، اجتماعی های مسئولیت به نسبت و کنند می رعایت را درستی

 سازمان موفقیت و شدن برنده با برابر اجتماعی پذیری مسئولیت رعایت و شایستگی بعبارتی،. باشد می کمتر سود با مساوی تعهد عدم
 مقایسه قابلیت عنوان، همین تحت پژوهشی وجود عدم بدلیل فرضیه این. شود می منجر سازمانی مطلوب عملکرد به همانا که است

. دهد می افزایش را کار محیط در اعتماد و جمعی کار و مشارکت ی روحیه راهبرد، یک عنوان به کار محیط در ای حرفه اخالق. نداشت
 در. شود سازمان محیط در ای حرفه اخالق رعایت بر سعی باید سازمان در آن رعایت و اخالق بر محیطی گذاری تأثیر جهت بنابراین،

 فراهم سازمان برای مناسب محیط ای حرفه اخالق رعایت که صورت این به دارد وجود اخالق و محیط میان جانبه دو ارتباط یک واقع
 و ساز ایجاد برای سازمان تحریک و تشویقشود.  می سازمان در اخالق رعایت به منجر سالم محیطی در عملکرد همچنین و آورد می
 افزایش را سازمان اجتماعی پذیری مستولیت اقدامات این. شود رفع محیط نارضایتی و ابهام که طوری به خود محیط به پاسخگویی کار

 معلول افراد و کار نیروی ها، ارزش و نگرش بازار، بشر، حقوق اخالق، اجتماع، زیست، محیط مقابل در سازمان کل در. داد خواهد
 هر و است تعالی و توسعه رشد، به دستیابی جامعه، از تبعیت به سازمان هر هدف. نماید توجه ها جنبه این تمامی به باید و دارد مسئولیت
 و امن محیط یک داشتن سازمانی، عملکرد سطح باالبردن های راه از یکی و است سازمانی تعالی به دستیابی برای تالش در سازمانی

 سازمان در ای حرفه اخالق بحث امروزه،. شد خواهد سازمان در عملکرد رعایت به منجر سالم محیطی در عملکرد بعبارتی. است سالم
 که رود می پیش سمتی به و است سازمان فرهنگ مهم های جنبه از یکی ای حرفه اخالق. است نموده جلب خود به را زیادی توجه

 و ایجاد زیربنای کار، و کسب در آن خاص معنای در و کلی طور به ای حرفه اخالق مفهوم درك. گردد سازمان یک راهبرد از بخشی
 در اخالقی رفتار. باشند می گسترده بسیار مفهومی ای حرفه اخالق. هاست سازمان در آن تبع به و جامعه در اخالقی نظام یک حفظ
 افراد، بنیادین های ارزش به توجه مستلزم ای حرفه اخالق مفهوم درك بنابراین،. دارد ریشه فرد قبول مورد های ارزش و باورها عمق

 سازمان در ای حرفه اخالق نظام حفظ و استقرار جهت تدابیری اتخاذ نیز و غیراخالقی و اخالقی رفتارهای بروز علل جانبه همه شناخت
 سازمانی اهداف تحقق میزان) اثربخشی تعیین در است الزم سازمان، توسعه در ای حرفه اخالق اهمیت به توجه با اساس، براین. هاست

  شود. توجه سازمان در ای حرفه اخالق آموزش میزان به
 که بود خواهند موفق هایی سازمان پیچیده محیط این در و است تحول و تغییر حال در سرعت به کنیم می زندگی آن در ما که نیایید

 فرهنگ حرکت این در موفقیت عامل ترین مهم. کنند تضمین را خود بقای ها آن مؤثر اجرای و مناسب های استراتژی طراحی با بتوانند
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 شیوه و است سازمان اعتقادات مجموعه که سازمانی فرهنگ مخالفت دلیل به کوچکی حرکت هر است ممکن زیرا است، سازمانی
 آن اینکه کارکنان مگر شود موفق تواند نمی سازمانی هیچ دیگر، سوی از. شود رد با بیافند تأخیر به کند، می تعیین را سازمان آن زندگی
 میان ارتباط تواند می آنچه اما .دهند انجام را الزم تالش اهداف این تحقق جهت در و باشند داشته کافی تعهد سازمان آن به نسبت

 مشترکی های ارزش و باورها اهداف، دارای سازمان این کارکنان اگر که است آن کننده توجیهسازمان ها  در را سازمانی تعهد و فرهنگ
 سنت و سازمان محیطی شرایط با سازگاری به را خود بدانند، ملزم مسائل و امور حل برای مشارکت و کارها در شدن درگیر به را خود
 و درونی محیط نیازهای و باشند داشته را الزم پذیری انطباق متغیر سازمانی درون و بیرون محیط برابر در بدانند، ملزم مرسوم های

 سازمانی فرهنگ نوع این. یابد می افزایش نیز ها آن سازمانی تعهد شک بدون کنند؛ اقدام آنها رفع جهت در و درك را سازمان بیرونی
 های نقش از فراتر مواقع از بسیاری در و دارند آن محیط و سازمان از ژرفی شناخت که است انتظار مورد کارکنانی از طبیعی طور به

 سازمان کارکنان در متعالی فرهنگ وجود. گذارند می نمایش به را باالیی سازمانی تعهد و دارند می بر گام خود جاری وظایف و شغلی
 به تعهد اجتماعی، های برنامه انجام جهت در انگیزش و اشتیاق ایجاد آنها، مشکالت رفع جهت در مشتریان با همراهی بهبود موجب
 تشکیل را کارکنان اجتماعی مسئولیت موارد این همه که شود می سازمان انسانی منابع دیگر به تعهد و جامعه به تعهد مقررات، و قوانین

 و پاسخگویی احساس خود از کارکنان نیز مقابل در کنند، ایجاد باال اخالقی معیارهای با کاری محبت ،سازمان ها مدیران اگر. دهد می
 پذیری مسئولیت احساس آنان در باشند، دارد سازمان بر حاکم اخالقی جو از کارکنان اگر و داد خواهند نشان باالیی اجتماعی مسئولیت
 در این. شود می توجه ای حرفه اخالق به کمتر کار محیط در ما جامعه در متأسفانه حاضر، حال در اما. شد خواهد دهید یکمتر اجتماعی

 در اما دارد، وجود ای حرفه اخالق عنوان با ای شاخه سازمان، و مدیریت به مربوط های دانش در سکوالر، غرب در که است حالی
 سطوح در کارآمد مدیران های دغدغه ترین عمده از ما کشور در لذا. است نشده کافی توجه اخالق به مدیریت، در ما دینی جامعه

 به کامل تعهد و مسئولیت حس با آنها تا هاست حرفه تمام در شاغل انسانی نیروی برای مناسب بسترهای ایجاد چگونگی مختلف،
 تواند می ادارات این مدیران همچنین،. کنند رعایت را خود حرفه و شغل بر حاکم اخالقی اصول و بپردازند خود حرفه و جامعه مسائل

 روی از سازمان اینکه احتمال تا بگیرند، بهره پاداش ساختار در اصلی معیار یک منزله به آن از ای حرفه اخالق به کارکنان تشویق برای
 در ای حرفه اخالق توسعه موجب سازمانی، غنی فرهنگ بر مبتنی بستری ایجاد شک بدون اما. یابد کاهش شود خارج ای حرفه اخالق

 در و یابد می ارتقا کاری اهداف تحقق منظور به نیز تیمی روحیه کار، به عالقه رشد با و کند می تقویت را سازمان. شود می سازمان
 این یابد.  انجام می افزایش سازمان درون ای حرفه اخالق و شود می منجر کارکنان سوی از هنجارها و ها ارزش پذیرش به نهایت

 نبود و پرسشنامه های سوال به پاسخگویی در دهندگان پاسخ برخی کاری محافظه که بوده همراه نیز هایی محدودیت با پژوهش
 به توجه با همچنین و. است دست این از ها، سوال به پاسخ بودن بینانه واقع غیر احتمال حتی و دهندگان پاسخ از برخی در کافی انگیزه
 و مالی های راهبرد و ای حرفه اخالق به پایبندی بین ارتباط بررسی به آتی های پژوهش در که شود می پیشنهاد موضوع اهمیت

 قرار بیشتر توجه مورد مشابه های موضوع سایر و ها سازمان اجتماعی مقبولیت و رضایت کسب در سازمانی، ارتقا فرهنگ سازمانی
 گیرد. 
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سال  فرهنگ مدیریت، سازمان، برای اخالقی منشور تدوین فرایند ،(۷۷۳۱) محمدحسین، رحمتی، مهدی سید الوانی،

 . ۱۷-۳۷ صص پانزدهم، شماره پنجم،

 سازمانی، عملکرد بر دانش مدیریت و اخالقی اصول نقش توام بررسی ،(۷۷۳۱) جعفر، مقدم، یزدی پیمان، اخوان،

 . ۱ ۱۷-۷۱ صص هشتم، سال ،۱ شماره فناوری، و علوم در فصلنامه اخالق

: دانشی خدمت کارکنان ترک به تمایل و سازمانی تعهد فرهنگ،(. ۷۷۳۷) رضا فرحی، و مهدی اردکانی، افخمی

 . ۱۱-۷ ،۱ شماره ،۷ ایران دوره مدیریت علوم فصلنامه ،«نفت صنعت پژوهشگاه در مدلی تبیین و طراحی

 کارکنان شغلی عملکرد و شغلی تعهد کاری، اخالق بین ارتباط ،(۷۷۳۳) آسیه، ابویسائی، امیر، منتظری، رضا، اندام،

 شماره ،۱ دوره ورزشی، مدیریت در معاصر های پژوهش رضوی، خراسان استان جوانان و ادارات ورزش

 .۱ ۱۱-۱۷ صص ،۷۷

 ای گزینه: آموزش عالی مراکز و ها دانشگاه در اخالقی رعایت(. »۷۷۳۷) علی حسن جاهد، و حمیدرضا آراسته،

 .۳۷-۷۷ ،۱ شماره ،۷ دوره علم، نشاط فصلنامه ،«رفتارها بهبود برای

 ای برای گزینه عالی، آموزش مراکز و ها دانشگاه در اخالق رعایت ،(۷۷۳۷) حسینعلی، جاهد، حمیدرضا، آراسته،

 .۳۷-۷۷ صص ،۱ شماره اول، دوره علی، تشاء فصلنامه. رفتارها بهبود

 اجتماعی، علوم گازه، نشریه شرکت کارکنان سازمانی تعهد بر مؤثر عوامل(. »۷۷۳۳) رقیه سعیدی، و حسین بهروان،

 .۷۳۳–۷۳۷ ،۱ شماره ،۱ دوره

 ای اخالق حرفه رشد بر سازمانی عوامل تأثیر(. »۷۷۳۷) داود پور، ابراهیم و محمد صادقی، جعفر زاد، بیک

 . ۱ شماره ،۱ دوره فناوری، و علوم در اخادفی فصلنامه ،«کارکنان

 و ۷۱۱ شماره جامعه، و کار ای، حرفه اخالق ،(۷۷۳۳) محمد، صادقی، رضا، علی پورسنیلی، حسین جعفر، زاد، بیک

 .۱. ۷۷-۳ صص آذر، و آبان ،۷۱۱

 عملکرد بهبود بر ای حرفه اخالق تاثیر بررسی ،(۷۷۳۱) معصومه، شمس، قاسمی سوده، چایجانی، پورمحمدعلی

 ایران. صنعت و علم دانشگاه تهران، پیشرفت، مهندسی و مدیریت ملی کنفرانس اولین کارکنان،

 سازمانی پذیری بر جامعه سازمانی کارآفرینی اثر(. »۷۷۳۷) معصومه سیفری، کالته و رسول حسینی، سید هنری تور

 ،۷ شماره ،۱ دوره ورزشی، مدیریت نشریه ،«مازندران استان بدنی تربیت ادارات کارکنان سازمانی تعهد و

۳۳-۷۷۳. 

 شماره مدیریت، فصلنامه سازمانی تعهد بر مؤثر عوامل شناسایی(. ۷۷۳۳) اشرقی زاده، مهدی و مهدی سید حسینی،

۷۳. 

 اخالق فصلنامه مدیریت، در ای حرفه اخالق های مؤلفه ،(۷۷۳۱) مهدیه، سیده نسب، طباطبائی سعید، مقدم، خیاط

 .۷۷۱-۷۱۱ صص ،۷ شماره یازدهم، سال فناوری، و در علوم

 شرکت اجتماعی در مسئولیت بر سازمانی فرهنگ تأثیر بررسی(. ۷۷۳۱) الهه عمل، پارسا و محمدرضا دارایی،

 .۷۱۷-۷۷۷ ی شماره ،۱ دوره دورانتی، مدیریت سایپاه، خودروسازی

 وحید و راشدی، اهلل حبیب سید کواری، محمدعلی حسینی، اصغر مکارم، محسن؛ محمد فیروزآبادی، دهقانی

 ۔مال یزدا، شهر بهزیستی توانبخشی سازمان مراکز کارکنان سازمانی تعهد و اخالقی هوش اهمبستگی(. ۷۷۳۱)
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 .۳۱-۳۷ ،۷ شماره ،۳ دوره سالمت، ارتقای پریت

 صنعتی مدیران در سازمانی عملکرد بر ای حرفه اخالق تأثیر بررسی ،(۷۷۳۱) حسین، دری، رجب حلیمه، رحمانی،

 .۱۱-۱۷ صص اول، شماره اول، سال رفتاری، و ارزشی حسابداری فارس، استان

 و علوم در اخالق فصلنامه دانشگاه، استادان عملکرد با ای حرفه اخالق رابطه ،(۷۷۳۳) ثناء صفری، آزیتا، سالجقه،

 .۷۷۷-۷۷۷ صص ،۷ شماره دهم، فناوری، سال

 هیئت اعضای اخالق حرفه ای استانداردهای وضعیت(. »۷۷۳۳) غالمرضا الوحی، و اکبر امراهی، وحید زاده، سلطان

 ،۷ شماره ،۱ دوره پزشکی، در علوم آموزش راهبردهای ماهنامه دو پرستاری، دانشجویان دیدگاه از علمی

۷۳-۱۷. 

 ورزش کل در اداره کارکنان سازی توانمتاب با سازمانی ساختار و اطالعات فناوری بین ارتباط(. ۷۷۳۱) زهرا سیقی،

 آزاد دانشگاه علوم ورزشی، و بدنی تربیت دانشکده ارشد کارشناسی نامه پایان بوشهر، استان جوانان و

 مبارکه. واحد اسالمی

 دانشگاه مرکزی ستادی سازمان مدیران میان در اجتماعی مسئولیت ارتقای راهکارهای(. »۷۷۳۷) علی حسین شاهینی،

 .۷۱۷-۷۷۷ ،۷۳ شماره فرهنگی، مدیریت مجله اسالمی، آزاد

 افکار. نقد انتشارات نوین، های نظریه و رویکردها فوتبال، شناسی جامعه (.۷۷۳۱رضا) شجیع،

 واحد در ای اخالقی حرفه و سازمانی فرهنگ بین ارتباط بررسی(. ۷۷۳۷) ستاره لطفی، و محمدرضا ورزی، شور

 . ۳۷-۱۱ ،۷۱ شماره فرهنگی، مادیریت تشریة ، دولتی غیر های سازمان مالی

 ،۱ سال فناوری، و علوم در اخالق مجله سازمان، اخالقی فضای بر اخالقی رهبری اثر ،(۷۷۳۷) منیره، نیا، صالح

 . ۳۳-۳۱ ، صص۱ شماره

 و ها اجتماعی بنگاه فرهنگی های مسئولیت بر درآمدی (.۷۷۳۱مجید) سید نژاد، مطهری. رضا سید امیری، صالحی

 قم.  زهرا، یوسف انتشارات. ایران در ها سازمان

 مسئولیت پذیری و ای حرفه اخالق ،(۷۷۳۱) سامان، آباد، نوروز رحمانی مجتبی، آباد، نوروز رستمی عادل، صلواتی،

 .۷۳۷-۷۷۱ صص ،۱۷ شماره هشتم، سال گردشگری، مدیریت مطالعات داری، هتل صنعت اجتماعی در

 تعهد و سازمانی بین فرهنگ رابطه بررسی(. ۷۷۳۷) عباس ترگیان، و طاهر اریطانی، روشندل صادق محمد ضیایی،

 ،۳ دوره رسانی، اطالع و تحقیقات کتابداری نشریه ، تهران دانشگاه های کتابخانه کارکنان میان در سازمانی

 . ۱۱- ۳۳ ،۱۱ شماره

 مجله آفرینی، دانش اجتماعی بر سرمایه تأثیر شناختی جامعه بررسی (.۷۷۳۱) لیال مقتدایی، و محمد عباس زاده،

 . ۷-۱۳. ۷(: ۷۷ایران. ) جامعه شناسی

 جامعه: ؛ تهران( ساده زبان به را الیز ساختاری معادالت یابی مدل(. ۷۷۳۷) زهرا رشیدی، و جمال عبدالملکی،

 شناسان.

 و علوم در اخالق فصلنامه سازمانی، تعالی با اخالق رابطه ،(۷۷۳۷) محمد، موسوی، احمد، ی،ڑکری عربشاهی

 .۷۷-۷ صص ،۱ شماره سال نهم، فناوری،

 اصفهان، استان تربیت بدنی معلمان در اجتماعی مسئولیت و ای حرفه اخالق بین رابطه(. ۷۷۳۱) رضا غالم عسگری،
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 مبارکه. واحد اسالمی دانشگاه آزاد ورزشی، علوم و بدنی تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان

 .۷۷۷-۷۱۱. ۱۱شمارة  پامی، انسانی توسعه ماهنامه دو سازمانی، فرهنگ شناسی مفهوم(. »۷۷۳۳) محمد عسگریان، 

 تأکید عملکرد پر سازمانی فرهنگ تأثیر بررسی(. ۷۷۳۱) جواد پول، خزائی و نوربخش عسگری، ؛ محسن سید عالمه

 ،۷۳ دوره سازمانی، فرهنگ مدیریت متوازن امتیازی کارت رویکرد با سازمانی چابکی و دانش تسهیم نقش بر

 ۳۱۳ - ۳۷۷ ۱ شماره

 در اخالق فصلنامه شغلی، عملکرد با کاری وجدان رابطه ،(۷۷۳۱) ناهید، اکرمی، هاجر، مساح، نفیسه، علیرضایی،

 . صص ،۱ شماره هشتم، سال فناوری، و علوم

 مدیریت در نور رهیافتی ،«کارکنان شغلی رضایت با سازمانی هوش و سازمانی فرهنگ رابطه(. ۷۷۳۷) عباس فلناش،

 . ۷۷۱-۷۱۳. صص ۷شماره  ،۱ دوره آموزشی،

 مسئولیت ای با حرفه اخالق رابطه(. ۷۷۳۷) ادیبه رضایی، و اهلل روح مهدیون، تقی؛ زرواز، الفضل أبو زاده، قاسم

 ۳۳-۱. صص ۱ شماره ،۳ دوره فناوری، و علوم در اخالق نامه قصار ۔قردیا پاسخگویی و اجتماعی

 مسئولیت با ای حرفه اخالق رابطة ،(۷۷۳۱) ادیبه، رضائی، اله، روح مهدیون، تقی، زوار، ابوالفضل، زاده، قاسم

 سال فناوری، و علوم در اخالق فصلنامه خدمتگزاری، فرهنگ گر میانجی نقش: فردی و پاسخگویی اجتماعی

 .۱۳-۷۳صص  ،۱ شماره نهم،

 تیمی کار و اجتماعی مسئولیت پذیری  رابطه بررسی (.۷۷۳۷) وحید سلطانزاده، و افشار کبیری، حسن؛ قالوندی،

 .۷۷۷-۷۱۷. ۱۱(: ۱۷کاربردی ) جامعه شناسی ارومیه، دانشگاه کارکنان

 فرهنگ های و شاخص دانش مدیریت فرایند بین رابطه بررسی(. ۷۷۳۳) یوسف رمضانی، اور حسین علی کشاورزی،

 .۳۳-۱۱ ،۷ شماره دولتی، مدیریت انمار چشم رابینز، دیدگاه از سازمانی

 ها، سازمان مسئولیت اجتماعی و سازمانی فرهنگ رابطه بررسی(. ۷۷۳۳) وهاب شجاعی، خلیلی و اصغر مشکی،

 . ۷۱۱۱ ی شماره. ۱۷ دوره کاربردی، شناسی جامعه

 سازمانی تعهد و سازمانی فرهنگ ابعاد رابطة(. »۷۷۳۳) سجاد پور، غالمعلی و محمدامین بهرامی، محمدرضا ملکی،

 .۱۷-۷۱ سالمت، مدیریت فصلنامه یزد، صدوقی شهید بیمارستان در کارکنان

 المالى بین کنفرانس چهارمین دنیسون مدل براساس سازمانی فرهنگ شناخت(. ۷۷۳۱) امیر بخشایی، و عباس موریان،

 مدیریت. ماه

 ،« سازمان اجتماعی مسئولیت و آفرین تحول رهبری رابطة(. »۷۷۳۷) هادی رجایی، و محمد سید محمدی، میر

 .۷۳-۷. ۱۱ تحول. شماره و بهبود از مدیریت مطالعات فصلنامه

: موردی مطالعه کارکنان عملکرد بر ای حرفه اخالق های مولفه تاثیر بررسی ،(۷۷۳۳) سمیه، حسنی، رضا، نجاری،

 تهران، اقتصاد، حسابداری مدیریت پژوهشی نوین آوردهای دست المللی بین کنفرانس تهران، پست شرکت

 عالی نیکان. آموزش موسسه

 ها، سازمان ای در حرفه اخالق تعالی در سازمانی فرهنگ نقش(. ۷۷۳۱) مجید سلیمانی، و بافی علی آبادی، نصر

 .۷۷۱-۳۱ ،۱۷ شماره فرهنگی، مدیریت نشریه

 از کرمانشاه استان تربیت بدنی معلمان سازمانی تعهد بینی پیش(. ۷۷۳۱) حسین عیدی، و ابوذر سوری، فرهاد؛ نظری،
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 .۷۳ – ۷۱۱ ،۱۷ شماره رفتار حرکتی، و ورزشی مدیریت پژوهشنامه آن، های مؤلفه و شغلی امنیت طریق

 سازمانی، تعهد ای و حرفه اخالق رابطه(. ۷۷۳۷) زهرا کهرودی، و رضا قر، بهنام: ترانه عنایتی، کیومرث؛ نیازآذری،

 .۱-۷۱ ۳۱ شماره ایران، پرستاری نشریه
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