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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفههای مسئولیت اجتماعی و اخالق حرفهای کارکنان انجام شد .این مطالعه
ترکیبی (کیفی و کمی) از نوع مقطعی بود .جامعه پژوهش در بخش کیفی  30نفر از خبرگان و در بخش کمی 001
نفر از کارکنان حسابداری بودند که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از
پرسشنامههای محققساخته مسئولیت اجتماعی (  36گویهای) و اخالق حرفهای (  72گویهای) استفاده شد .روایی
صوری و محتوایی ابزارها توسط متخصصان تأیید و پایایی پرسشنامههای مسئولیت اجتماعی و اخالق حرفهای با
روش آلفای کرونباخ بهترتیب  0/ 80و  0/ 85محاسبه شد .دادهها با روش تحلیل عاملی اکتشافی به کمک نرمافزار

 SPSS-16تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که مسئولیت اجتماعی دارای چهار مؤلفه توسعه مسئولیت ،آگاهی جامعه

نسبت به مسئولیت ،افزایش تبلیغ برای مسئولیت و جلب اعتماد برای مسئولیت و اخالق حرفهای دارای شش مؤلفه
یباشد .نتایج حاکی از آن بود که
مسئولیتپذیری ،پاسخگویی ،عدالت ،تعهد کاری ،صداقت و صبر و شکیبایی م 
مؤلفه توسعه مسئولیت بیشترین تأثیر را بر مسئولیت اجتماعی و مؤلفه مسئولیتپذیری بیشترین تأثیر را بر اخالق
حرفهای داشتند .چهار مؤلفه مسئولیت اجتماعی توانستند  72 / 34درصد از مسئولیت اجتماعی و شش مؤلفه اخالق
حرفهای توانستند  79 / 80درصد از اخالق حرفهای را تبیین کنند.
کلید واژهها :مسئولیت اجتماعی ،اخالق حرفهای ،کارکنان.
دریافت مقاله1397 /2/ 10 :

پذیرش مقاله139 7/6/2 :

یآباد کتول ،ایران.
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مقدمه
نیروی انسانی متخصص و معهد نقش مهمی در بقای سازمانها دارد؛ به نحوی که نیروی انسانی
یکنند .در سازمانهای امروزی از کارکنان
یترین عامل توسعه جوامع معرفی م 
را مهمترین و اصل 
یرود تا عالوه بر ابتکار و نوآوری ،عالقهمند و ملزم به انجام وظایف باشند (فرزانه،
انتظار م 
یپور .) 1393 ،در روزگار کنونی کمتر کسی میتواند با نگاه مکانیستی به
واعظی ،مرادی و ملک 
مدیریت سازمانها بنگرد ،بهویژه در دههها اخیر و مخصوصًاًا ورود به هزاره سوم عواملی همچون
آگاهی ،اندیشه و آزادیف انسانگرایی و توجه به نقش نیروی انسانی در سازمان به طور
یهای
فزایندهای مورد تاکید قرار گرفته است .امروزه در پرتو تحوالت اجتماعی و پیدایش تئور 
شهای نوین جهانی مطرح شده است ،لذا دیدگاه جهانشناختی و
نوین مدیریت ،ارز 
انسانشناختی مدیران تغییر یافته و جایگاه انسان نسبت به قبل اعتال و ارتقا یافته است .در نتیجه
سازمانهای مختلف به دنبال تربیتی انسانهایی هستند که بتوانند در جامعه جهانی به دور از
تعصب و کوتهنگری زندگی کنند ،به اخالقیات و ارزشهای متعالی معتقد باشند و به حقوق و
آزادی دیگران احترام بگذارند (سرمدی و شالباف .) 86 31 ،امروزه بر نقش راهبردی اخالق

یشود و متخصصان مدیریت اصول اخالقی شایسته را در سازمان
حرفهای 1در سازمانها تاکید م 
یدانند (قالوندی و احمدیان .) 396 1 ،در فرهنگ معین اخالق
طهای مدیریت موفق م 
ششر 
از پی 
یها ،طبیعت باطنی ،سرشت درونی و نیز بهعنوان یکی از شعب حکمت عملی
به معنی خلق و خو 
یها و تدبیر انسان است برای نفس خود
خوانده و افزوده شده است .اخالق دانش بد و خوب خو 
شها در اخالق نهفته
یا یک شخص خاص .اخالق دو مقوله درونی بودن و سروکار داشتن با ارز 
است .اخالق بیشتر امری اجتماعی است تا فردی و در واقع بستر مناسب اجتماعی است که
شرایط رشد و توسعه اخال مهارف ار صاخ یشزرا هب یدنبیاپ و یگتسباو یترابع هب ای صاخ یق
یگردد که چه
یتوان گفت که مفهوم فلسفی اخالق به این موضوع برم 
یکند .بنابراین م 
م 
رفتارهایی درست و چه رفتارهایی نادرست است و به تعبیر دیگر ارزشگذاری و سنجش درستی
یباشد (خجسته و احمدی .) 87 31 ،پس موفقیت سازمانها در
و یا نادرستی رفتارها و عملکردها م 
گرو ایجاد و به کارگیری اخالق است .اخالق به طور ساده و خالصه شامل شناخت صحیح از

. professional ethics
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یباشد (چوکپراجاکچت و سامریتفول،1
ناصحیح و بر اساس آن انجام صحیح و ترک ناصحیح م 
 .) 2018اخالق حرفهای به چگونگی رفتار ،ادب و عمل شخص هنگام انجام کار حرفهای
یتواند مشاوره ،پژوهش ،تدریس ،نویسندگی ،طبابت یا هر شغل دیگری
میپردازد .این کار م 
باشد .اخالق حرفهای مجموعهای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و
یکند .در حقیقت اخالق حرفهای فرایند تفکر عقالنی است که هدف آن
گروهها را تعیین م 

شهای سازمان م 
تعیین ارز 
یباشد (نییکا .)9002 ،2اخالق حرفهای بیانکننده باورهای یک گروه

حرفهای در مورد این است که چه چیزی درست و مرتبط با استانداردهای همان حرفه است .هر
یک از حرفههای مرتبط با انسان ،حوزهها و ابعاد مختلفی دارند که برخی مشترک و برخی دیگر
یرسد اصول اساسی اخالق حرفهای در
مختص آن حرفه هستند .علیرغم این تفاوت به نظر م 
ینژاد و احمدی .) 87 31 ،اخالق تعدیل کننده خواستهها،
تمامی حرفهها یکسان باشد (کیانی ،نواب 
تقویت کننده و پرورش دهنده بعد معنوی انسان ،ضامن اجرای قوانین و حافظ ایمان انسان است
و اخالق حرفهای عبارت است از بیان اصول ،قواعد و قوانین اخالقی که هر فرد به مقتضای
یتوجهی سازمانها به
کپی و رسولی .) 1394 ،ب 
شغلی که دارد باید آنها را رعایت کند (نی 
ینفعان میتواند
اخالق حرفهای و ضعف در رعایت آن در برخورد با نیروی انسانی سازمان و ذ 
مشکالتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را مورد شک و شبهه

قرار دهد (لیندر .) 2018 ،3بخش بسیار مهمی از اخالق در زندگی اجتماعی انسانها ،اخالق

شآفرینی فراوان امروزه بیش از پیش مورد توجه قرار
حرفهای است که به دلیل ارزشمندی و نق 
یشود .آن شاخهای از اخالق کاربردی که ما را با شئون و
گرفته و هر روز بر اهمیتش افزوده م 
یکند .به بیان دیگر رعایت اصول اخالقی در رشتهها و
فهای اخالقی در حرفهها آشنا م 
تکلی 
حرفههای گوناگون بهعنوان اخالق حرفهای که زیرمجموعهای از اخالق کاربردی است ،شناخته
یشود .همچنین برخی اخالق حرفهای را مجموعهای از گزارههای اخالقی ،بایدها و نبایدهای
م 
یدانند که از
شها و واکنشهای اخالقی پذیرفته شده م 
موجود در یک حرفه و مجموعهای از کن 
یشود تا مطلوبترین روابط ممکن را برای اعضای
سوی سازمانها و مجامع حرفهای مقرر م 
1

. Chokprajakchat & Sumretphol
. Nyika
3
. Linder
2
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یدهند که در
خود در اجرای وظایف حرفهای فراهم آورد (مؤمنی .) 1394 ،کارکنان ترجیح م 
سازمانهای حرفهای فعالیت کنند .چون یک محیط اخالقی ناشی از حرفهای بودن باعث کاهش
عوامل ناخوشایند در کار گروهی و افزایش رضایت شغلی و روابط مناسب بین همکاران
یشود .پس اخالق حرفهای بر نگرش کارکنان نسبت به شغل تأثیر مثبت دارد (یورن و ارناز،1
م 
.) 2014

یکی دیگر از عوامل موفقیت سازمانها ،مسئولیت اجتماعی 2است .امروزه گسترش نظام
شهای متعدد باعث شده است تا
شهرنشینی و پیچیده شدن هر چه بیشتر روابط در قالب نق 
تپذیری اجتماعی به یک موضوع جامعهشناختی مهم تبدیل گردد .موضوعی که در
مسئولی 
حوزههای گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و زیستی قابل توجه و بررسی است.
تهای و
تپذیری اجتماعی بیانگر احساس و عملی است که افراد در چارچوب موقعی 
مسئولی 
نقشهای خود به طور آگاهانه و آزادانه نسبت به امور گوناگون اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و
تپذیری اشاره به حس
یدهند (طالبی و خوشبین .) 1391 ،مسئولیت یا مسئولی 
غیره از خود بروز م 

وظیفهشناسی و پاسخگو و متعهد بودن اشاره دارد (هولدورف و گرینوالد.) 2018 ،3
مسئولیتپذیری به معنای افزایش مقاومت فرد در برابر شرایط است تا به جای پیروی از فشارهای

بیرونی از الزامات درونی تبعیت کند (پوق ،لوزان و الیت .) 2018 ،4مشارکت در زندگی جمعی
شها و تحمل آنها
مستلزم پذیرش مسئولیت در قبال یکدیگر و فهم تنوع و تعدد باورها و ارز 

یباشد (دمنتی و گروگولیوا .) 2016 ،5مسئولیت اجتماعی تعهد و مسئولیت مدیریت در قبال
م 

یها و رفتارهای مدیریتی است .مدیران باید تصمیمگیری
جامعه و افراد آن به هنگام تصمیمگیر 
خود نسبت به مسائلی چون آموزش ،محتوای آموزشی ،شیوه آموزش ،آلودگی محیط زیست،
تبعیض ،فقر ،بیکاری ،تورم و غیره از خود مسئولیت نشان دهند .آنها نباید صرفًاًا منابع سازمان
خود را در نظر بگیرند .سازمان بهعنوان یک زیرسیستم در قبال جامعه و آثاری که کارکردها و
یگذارد ،مسئولیت دارد (میرکمالی.) 82 31 ،
عملکردهای سازمانی بر جامعه و افراد آن باقی م 
1

. Yuren & Arnaz
. social responsibility
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یشود و افراد
مسئولیتپذیری امری ذاتی نیست ،بلکه از طریق یادگیری و تجربه آموخته م 
مسئولیتپذیر قابل اعتماد و اطمینان هستند و نسبت به خود ،دیگران و خدا احساس تعهد

تپذیری اجتماعی شامل ویژگیهایی مانند رعایت
یکنند (امر ،سولیمن ،موال .) 2016 ،1مسئولی 
م 
تبندی
قوانین و هنجارها ،به تأخیر انداختن خواستهها ،تفکر قبل از عمل و سازماندهی و اولوی 

یشود که فرد این توانایی را کسب کند که به تفکرات و احساسات
تکالیف میباشد و باعث م 
یکند و پیامدهای فردی و اجتماعی آنها
بهایی که م 
خود نظم بخشد و خود را مسئول انتخا 

بداند (رابینسون و ایلرت .) 2018 ،2بر اساس رویکرد مسئولیت اجتماعی ،مدیران عالوه بر آنکه
باید منافع و حقوق سازمان خود را تأمین کنند ،باید بهعنوان یک امر اخالقی در راه تأمین رفاه،
آسایش ،نیازها و عالئم مردم جامعه نیز مشارکت داشته باشند .همچنین نباید تصمیمات و
رفتارهای مدیریتی آنها منجر به وارد کردن خسارت ،زیان و آسیب به جامعه و افراد آن شود .به
طور مثال اگر مدیریت آموزشی نتواند برنامههای آموزش نیروی انسانی را بر اساس نیازهای
یشود و در این
جامعه طراحی کند سبب بیکاری ،اتالف نیروها و هدر دادن سرمایههای ملی م 
صورت مدیر به مسئولیت اجتماعی خود عمل نکرده است (میرکمالی.) 82 31 ،
شهایی درباره مولفههای مسئولیت اجتماعی و اخالق حرفهای انجام شدند که در ادامه
پژوه 
مهمترین آنها به طور خالصه شرح داده میشوند .حبیبی ،وظیفهدوست و جعفری ( )5 39 1ضمن
تپذیری اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی به این نتیجه
پژوهشی با عنوان مولفههای ارتقای مسئولی 
تپذیری اجتماعی دارای پنج مؤلفه بشردوستانه ،اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و
رسیدند که مسئولی 
ینسب ( )5 39 1ضمن پژوهشی درباره مولفههای اخالق
فناوری است .خیاط مقدم و طباطبای 
حرفهای در مدیریت گزارش کردند که اخالق حرفهای دارای مولفههای معنویت ،درونشخصی
نفردی) ،درونسازمانی و برونسازمانی بود .شریفیان و خلیلی ( ) 1394
(فردی) ،برونشخصی (بی 
تهای ورزشی از دیدگاه
تپذیری اجتماعی شرک 
ضمن پژوهشی درباره مولفههای مسئولی 
تهای قانونی ،اخالقی ،اقتصادی و
دانشجویان به این نتیجه رسیدند که بهترتیب مسئولی 
بشردوستانه دارای بیشترین تأثیر بر مسئولیتپذیری اجتماعی بودند .حساس یگانه و برزگر
تها و
(  ) 1392در پژوهشی با عنوان ارائه مولفهها و شاخصهای بعد اجتماعی مسئولیت شرک 
. Omer, Suliman & Moola
. Robinson & Eilert
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وضعیت موجود آن در ایران گزارش کردند که مهمترین مولفههای بعد اجتماعی از نظر
انتظارات ذینفعان شامل اخالق کسب و کار ،فساد و رشوهخواری و مشارکت در توسعه جامعه
تپذیری
یباشند .طالبی و خوشبین(  ) 1391ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که میزان مسئولی 
م 
جوانان در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،جامعهای و فرهنگی متفاوت است؛ به طوری که
تپذیری آنها در بعد سیاسی بود.
تپذیری اجتماعی آنان در حد متوسط و کمترین مسئولی 
مسئولی 
ایمانیپور (  ) 1391ضمن پژوهشی با عنوان اصول اخالق حرفهای در آموزش گزارش کرد که
یطرفانه با دانشجویان ،رازداری ،احترام به همکاران،
اصول توانمندسازی دانشجویان ،ارتباط ب 
احترام به موسسه ،تسلط به محتوی ،ارزشیابی معتبر دانشجویان و تسلط به اصول آموزشی از
مهمترین اصول یا مولفههای اخالق حرفهای در آموزش بودند .سرمدی و شالباف ( ) 86 31ضمن
بررسی اخالق حرفهای در مدیریت کیفیت فراگیر گزارش کرد که مولفههای مهم اخالق
حرفهای شامل صداقت و صراحت ،حفظ حریم شخصی ،رازداری و امانت ،پایبندی به قراردادها

و وفای به عهد هستند .مرزوکی ،سابرامنیام ،کوپر و دالپوتاس ) 2017 ( 1ضمن پژوهشی به این
نتیجه رسیدند که مهمترین مولفههای اخالق حرفهای شامل معنویت ،نگرش مثبت ،حمایت

همکاران و حمایت مدیران بودند .در پژوهشی دیگر چام ،شین ،چوی و کیم )3 201 ( 2گزارش

کردند که مولفههای اخالق حرفهای در کار شامل مسئولیت سرپرستی ،داشتن کارهای چندگانه،
یباشد .در پژوهشی دیگر
ارائه گزارش عملکرد فرد توسط خودش ،مرکز کنترل و محیط کار م 

اورات )9002( 3گزارش کردند که مسئولیت اجتماعی دارای دو بعد اصول ،ارزش و نگرش
یباشد .مولفههای بعد اجتماعی شامل حقوق بشر،
مدیریت و شاخصهای عملکردی افشا م 

رویههای کار ،مشمولیت محصول و جامعه تعیین شد .باال و یونگ )8002( 4ضمن پژوهشی به
این نتیجه رسیدند که مسئولیت اقتصادی مهمترین مسئولیت و مسئولیت بشردوستانه کم
تترین مسئولیت بود.
اهمی 
امروزه مسئوالن سازمانها معتقدند که منابع انسانی ارزشمندترین دارایی سازمان است .در نتیجه
منابع انسانی مهمترین منبع راهبردی سازمانهاست و برنامهریزی راهبردی در جهت جذب و
1

. Marzuki, Subramaniam, Cooper & Dellaportas
. Chum, Shin, Choi & Kim
3
. Everaert
4
. Bala & Yeung
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یباشد (ابوه
نگهداری کارکنانی توانمند و متخصص از اولویت خاصی در سازمانها برخوردار م 

شهایی درباره مسئولیت اجتماعی و
یها حاکی از آن است که پژوه 
و اجیبوالد .) 2017 ،1بررس 

شهای اندکی با هدف شناسایی مولفههای آنها انجام
اخالق حرفهای انجام شده است ،اما پژوه 
شهایی که با هدف شناسایی مولفههای مسئولیت اجتماعی و
شده است .همچنین نتایج پژوه 
یشود بر اساس پیشینه
یباشد که در این پژوهش تالش م 
اخالق حرفهای با هم متفاوت م 
مولفههای مؤثر در آنها بهصورت منسجم اقدام به شناسایی مولفههای آنها کرد .همچنین مدیران
و کارکنان برای موفقیت سازمان باید از ویژگی مسئولیت اجتماعی و اخالق حرفهای برخوردار
یهای مذکور ابتدا باید مولفههای آنها را شناسایی و سپس اقدام به
باشند و برای بهبود ویژگ 
بهبود آنها کرد .در نتیجه پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفههای مسئولیت اجتماعی و اخالق
حرفهای کارکنان انجام شد.
سؤاالت تحقیق
 -1مولفههای اخالق حرفهای چیست و رتبهبندی آنها چگونه است؟
 -2مولفههای مسئولیت اجتماعی چیست و رتبهبندی آنها چگونه است؟
روش تحقیق
این مطالعه ترکیبی (کیفی و کمی) از نوع مقطعی بود .جامعه پژوهش در بخش کیفی  30نفر از
خبرگان و در بخش کمی  001نفر از کارکنان حسابداری بودند که با روش نمونهگیری هدفمند
انتخاب شدند .در این روش نمونهگیری هدف انتخاب نمونههایی است که دارای بیشترین
کهای ورود به مطالعه در بخش کیفی شامل حداقل تحصیالت کارشناسی،
اطالعات باشند .مال 
برخورداری از سالمت جسمی ،عدم مصرف داروهای روانپزشکی ،تمایل جهت شرکت در
شزا در سه ماه گذشته و مالکهای ورود به مطالعه در بخش
پژوهش و عدم وقوع رخدادهای تن 
کمی شامل حداقل تحصیالت کاردانی ،برخورداری از سالمت جسمی ،عدم مصرف داروهای
شزا در سه ماه گذشته
روانپزشکی ،تمایل جهت شرکت در پژوهش و عدم وقوع رخدادهای تن 
بود .همچنین مالکهای خروج از مطالعه در هر دو بخش کیفی و کمی شامل انصراف از ادامه
همکاری و یا پاسخگویی نامناسب و تکمیل ناقص پرسشنامهها بود .برای نمونهها در هر دو بخش

. Oboh & Ajibolade

1
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کیفی و کمی اصل رازداری ،محرمانه ماندن اطالعات شخصی ،اهمیت و ضرورت پژوهش و
تحلیل دادهها به صورت کلی بیان و رضایتنامه شرکت آگاهانه در پژوهش از آنان اخذ شد.
قساخته شامل مسئولیت اجتماعی و اخالق حرفهای
برای جمعآوری دادهها از دو پرسشنامه محق 
استفاده شد .برای تهیه پرسشنامهها پس از مرور منابع کتابخانهای و اینترنتی ،گفتگو با تعدادی از
بنظران در زمینه مسئولیت اجتماعی و اخالق حرفهای و بررسی مدلهای مسئولیت
صاح 
اجتماعی و اخالق حرفهای ،مولفههای مهم هر یک شناسایی و فهرست شد و از پاسخگویان
خواسته شد تا اهمیت آنها را ارزیابی کنند .برای مسئولیت اجتماعی  36گویه در چهار مؤلفه
توسعه مسئولیت ،آگاهی جامعه نسبت به مسئولیت ،افزایش تبلیغ برای مسئولیت و جلب اعتماد
برای مسئولیت (هر مؤلفه  9گویه) و برای اخالق حرفهای  72گویه در شش مؤلفه
مسئولیتپذیری ،پاسخگویی ،عدالت ،تعهد کاری ،صداقت و صبر و شکیبایی (هر مؤلفه 12
گویه) شناسایی شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها توسط متخصصان تأیید و پایایی
پرسشنامههای مسئولیت اجتماعی و اخالق حرفهای با روش آلفای کرونباخ بهترتیب  0/ 80و
 0/ 85محاسبه شد .پس از تکمیل پرسشنامههای مسئولیت اجتماعی و اخالق حرفهای توسط
پاسخگویان ،دادهها وارد رایانه و با روش تحلیل عاملی اکتشافی به کمک نرمافزار SPSS-16

تحلیل شدند.
يافتهها
پاسخگویان بخش کمی  001از کارکنان با میانگین سنی  83/16سال بودند که ویژگیهای
تهای تحصیالت و تأهل در جدول  1ارائه شد.
دموگرافیک کارکنان به تفکیک وضعی 
تهای تحصیالت و تأهل
یهای دموگرافیک کارکنان به تفکیک وضعی 
جدول  .1ویژگ 
متغیرها
تحصیالت

تأهل

فراوانی

درصد فراوانی

سطح متغیرها
دیپلم

51

51%

کاردانی

27

27 %

کارشناسی

42

42 %

کارشناسی ارشد

61

61%

متأهل

92

92 %

مجرد

8

8%

بر اساس نتایج جدول  ،1تحصیالت  51نفر دیپلم ( 27 ،)51%نفر کاردانی ( 42 ،) 27 %نفر
کارشناسی ( ) 42 %و  61نفر کارشناسی ارشد ( )61%بود .همچنین از میان کارکنان  92نفر متأهل
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( ) 92 %و  8نفر مجرد ( )8%بودند .برای بررسی مناسب دادهها برای تحلیل عاملی از ضریب
 KMOو آماره بارتلت استفاده شد که نتایج آن در جدول  2ارائه شد.
جدول  .2مقدار ضریب  KMOو آزمون بارتلت
ضریب KMO

آماره بارتلت

معناداری

0/ 860

4952 / 637

0/100

بر اساس نتایج جدول  ،2ضریب  KMOبرابر با  0/ 860است و مقدار آماره بارتلت برابر با
یباشد .بنابراین دادهها برای تحلیل عاملی مناسب
 4952 /6 37است که در سطح  0/100معنادار م 
هستند .برای شناسایی مولفههای اخالق حرفهای ،تعداد گویهها ،بار عاملی ،رتبهبندی آنها و
درصد واریانس تبیین شده در کارکنان از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که نتایج آن در
جدول  3ارائه شد.
جدول  .3نتایج تحلیل عاملی برای شناسایی و رتبهبندی مولفههای اخالق حرفهای ،تعداد گویهها و میزان بار عاملی آنها
و درصد واریانس تبیین شده در کارکنان

مولفهها

تعداد گویهها

بار عاملی

رتبه

تپذیری
مسئولی 

 12گویه

0/ 785

اول

پاسخگویی

 12گویه

0/ 743

دوم

عدالت

 12گویه

0/ 720

سوم

تعهد کاری

 12گویه

0/196

چهارم

صداقت

 12گویه

0/ 654

پنجم

صبر و شکیبایی

 12گویه

0/ 618

ششم

درصد واریانس تبیین شده

79 / 80 %

بر اساس نتایج جدول  ،3اخالق حرفهای دارای شش مؤلفه مسئولیتپذیری ،پاسخگویی،
یباشد.
عدالت ،تعهد کاری ،صداقت و صبر و شکیبایی است که هر مؤلفه دارای  12گویه م 
تپذیری دارای بیشترین بار عاملی (  )0/ 785و مؤلفه صبر و
همچنین مشخص شد که مؤلفه مسئولی 
شکیبایی دارای کمترین بار عاملی (  )0/ 618است و شش مؤلفه مذکور توانستند  79 / 80درصد از
کل تغییرات اخالق حرفهای کارکنان را تبیین کنند .برای شناسایی مولفههای مسئولیت اجتماعی،
تعداد گویهها ،بار عاملی ،رتبهبندی آنها و درصد واریانس تبیین شده در کارکنان از تحلیل
عاملی اکتشافی استفاده شد که نتایج آن در جدول  4ارائه شد.
جدول  .4نتایج تحلیل عاملی برای شناسایی و رتبهبندی مولفههای مسئولیت اجتماعی ،تعداد گویهها و میزان بار عاملی
آنها و درصد واریانس تبیین شده در کارکنان

مولفهها

تعداد گویهها

بار عاملی

رتبه

توسعه مسئولیت

 9گویه

0/397

اول

آگاهی جامعه نسبت به مسئولیت

 9گویه

0/ 712

دوم

افزایش تبلیغ برای مسئولیت

 9گویه

0/ 684

سوم

جلب اعتماد برای مسئولیت

 9گویه

0/ 579

چهارم

درصد واریانس تبیین شده
72 / 34 %
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بر اساس نتایج جدول  ،4مسئولیت اجتماعی دارای چهار مؤلفه توسعه مسئولیت ،آگاهی جامعه
نسبت به مسئولیت ،افزایش تبلیغ برای مسئولیت و جلب اعتماد برای مسئولیت است که هر مؤلفه
یباشد .همچنین مشخص شد که مؤلفه توسعه مسئولیت دارای بیشترین بار عاملی
دارای  9گویه م 
( )0/397و مؤلفه جلب اعتماد برای مسئولیت دارای کمترین بار عاملی (  )0/ 579است و چهار
مؤلفه مذکور توانستند  72 / 34درصد از کل تغییرات مسئولیت اجتماعی کارکنان را تبیین کنند.
بحث و نتیجهگیری
زیربنای هر سازمانی نیروی انسانی آن است و برای موفقیت سازمانها باید از شایستهترین افراد
تهای شغلی استفاده کرد و برای تحول سازمان ،بهبود عملکرد و توسعه
در مناسبترین موقعی 
کارکنان آن باید به شایستگی کارکنان از جمله مدیران سازمانها پرداخت (جوکار ،فالح و
صفاریان .) 1397 ،همچنین کارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی
گتر باشند ،مشکالت آن نیز بیشتر
انسانی آن سازمان بستگی دارد و هر چقدر سازمانها بزر 
خواهد شد .در دنیای امروز نیروی انسانی کلید موفقیت سازمانها است .زیرا گرداننده اصلی
یباشند (خدابنده ،پورصادق و عسگری.) 1397 ،
سازمانها ،انسانها یا کارکنان آن سازمانها م 
یشود و متخصصان مدیریت
امروزه بر نقش راهبردی اخالق حرفهای در سازمانها تاکید م 
یدانند (قالوندی و
طهای مدیریت موفق م 
ششر 
اصول اخالقی شایسته را در سازمان از پی 
احمدیان .) 396 1 ،مسئوالن سازمانها معتقدند که منابع انسانی ارزشمندترین دارایی سازمان
است .در نتیجه منابع انسانی مهمترین منبع راهبردی سازمانهاست و برنامهریزی راهبردی در
جهت جذب و نگهداری کارکنانی توانمند و متخصص از اولویت خاصی در سازمانها
یباشد (ابوه و اجیبوال،د  .) 2017در نتیجه پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفههای
برخوردار م 
مسئولیت اجتماعی و اخالق حرفهای کارکنان انجام شد.
تپذیری،
نتایج حاکی از آن بود که اخالق حرفهای کارکنان دارای شش مؤلفه مسئولی 
پاسخگویی ،عدالت ،تعهد کاری ،صداقت و صبر و شکیبایی بود و بهترتیب بیشترین تأثیر را بر
اخالق حرفهای کارکنان داشتند و در مجموع چهار مؤلفه مذکور توانستند  79 / 80درصد از
شهای
تغییرات اخالق حرفهای کارکنان را تبیین کنند .نتایج این پژوهش از جهاتی با نتایج پژوه 
خیاط مقدم و طباطبایینسب ( ،)5 39 1ایمانیپور (  ،) 1391سرمدی و شالباف ( ،) 86 31مرزوکی و
ینسب
همکاران (  ) 2017و چام و همکاران (  )3 201همسو بود .برای مثال خیاط مقدم و طباطبای 
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( )5 39 1ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که اخالق حرفهای دارای مولفههای معنویت،
نفردی) ،درونسازمانی و برونسازمانی بود .همچنین
درونشخصی (فردی) ،برونشخصی (بی 
سرمدی و شالباف ( ) 86 31مولفههای مهم اخالق حرفهای را شامل صداقت و صراحت ،حفظ
حریم شخصی ،رازداری و امانت ،پایبندی به قراردادها و وفای به عهد معرفی کردند .در
مترین مولفههای اخالق حرفهای را شامل
پژوهشی دیگر مرزوکی و همکاران (  ) 2017مه 
معنویت ،نگرش مثبت ،حمایت همکاران و حمایت مدیران معرفی کردند .یکی از عمدهترین
دغدغههای سازمانهای کارآمد در سطو مختلف ،چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل
انسانی شاغل در تمام حرفهها است تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل در جامعه و
حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخالقی حاکم بر شغلی و حرفه خود را رعایت کنند .اخالق
لهای اخالقی در حرفههای گوناگون به
حرفهای علمی ارزشی است .به این معنا که دستورالعم 
یباشد .اعمال
نحوی به سوی تکامل و سعادت انسانی است و با خواستههای متعالی انسان مرتبط م 
کدهای اخالقی در یک سازمان عالوه بر نتایج مثبت مادی و اجتماعی که به دنبال دارد ،به
یشود و از
منظور حفظ حرمت و هویت انسانی و تقویت آن جهت تکامل بشر به کار گرفته م 
سوی دیگر ارزشی بودن اخالق حرفهای موجب تعادل و توافق دو بعد مادری و غیرمادی انسان
یسازد و
یگردد .بنابراین اخالق حرفهای عالوه بر بایدها و نبایدهای ارتباطی که مطرح م 
م 
ینماید به ایجاد حریم امن انسانی و تقویت انسانیت و اخالق متعالی
اهداف سازمانی را دنبال م 
شهای سابق به صورت خواسته یا
یگمارد .در دنیای رقابتی امروز که ضدارز 
انسانی همت م 
ناخواسته تبدیل به ارزش و یا االقل الزامی برای بقا شدند ،رعایت اصول اخالقی و حرفهای تا
یآید و
یهایی پیش م 
یرسد .گاهی اوقات میان منافع و اخالق ناهماهنگ 
حدودی سخت به نظر م 
آنجا است که انتخاب یکی و یا ایجاد هماهنگی میان آنها نیاز به تصمیمات مهم دارد.
همچنین نتایج حاکی از آن بود که مسئولیت اجتماعی کارکنان دارای چهار مؤلفه توسعه
مسئولیت ،آگاهی جامعه نسبت به مسئولیت ،افزایش تبلیغ برای مسئولیت و جلب اعتماد برای
مسئولیت بود و بهترتیب بیشترین تأثیر را بر مسئولیت اجتماعی کارکنان داشتند و در مجموع
چهار مؤلفه مذکور توانستند  72 / 34درصد از تغییرات مسئولیت اجتماعی کارکنان را تبیین کنند.
شهای حبیبی و همکاران ( ،)5 39 1شریفیان و خلیلی
نتایج این پژوهش از جهاتی با نتایج پژوه 
(  ،) 1394حساس یگانه و برزگر (  ،) 1392طالبی و خوشبین (  ،) 1391اورات ( )9002و باال و
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یونگ ( )8002همسو بود .برای مثال حبیبی و همکاران ( )5 39 1ضمن پژوهشی به این نتیجه
تپذیری اجتماعی دارای پنج مؤلفه بشردوستانه ،اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و
رسیدند که مسئولی 
فناوری بود .در پژوهشی دیگر اورات ( )9002گزارش کرد که مسئولیت اجتماعی دارای دو بعد
یباشد .همچنین مولفههای بعد
صهای عملکردی افشا م 
اصول ،ارزش و نگرش مدیریت و شاخ 
اجتماعی شامل حقوق بشر ،رویههای کار ،مشمولیت محصول و جامعه تعیین شد .مسئولیت یا
مسئولیتپذیری به تعهد ،وظیفه و تعلق افراد و گروهها اشاره دارد و مورد توجه محققان علوم
یتوان به فردگرایی
یباشد .به نظر بسیاری از جامعهشناسان از مسائل جوامع مدرن م 
اجتماعی م 
افراطی و کاهش اخالق جمعی و اختالل در مسئولیت اشاره کرد .به نظر این رگوه مشارکت
جمعی ،احساس تعلق ،تعهد و مسئولیتپذیری اجتماعی امروزه در چالش با نوع مخرب
یرسد اختالل در مسئولیت و تعهدات اجتماعی با محیط
فردگرایی قرار گرفته است .به نظر م 

تهای جمعیتی ،اقتصادی،
اقتصادی – اجتماعی پیوند جدی دارد .این مساله در اجتماعات با باف 

ییابد .همچنین چگونگی مسئولیت اجتماعی افراد
اجتماعی و قومی غیرمتجانس بیشتر نمود م 
یتوان گفت که چند
تحت تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی قرار دارد .با استفاده از مبانی نظری م 
عامل اساسی در این زمینه تأثیر تعیین کنندهای دارند که این عوامل شامل پایگاه اقتصادی-
اجتماعی ،قومیت ،اعتماد اجتماعی ،عامگرایی ،دینداری و میزان استفاده از رسانههای جمعی
تهای
است .عالوه بر آن امروزه سازمانها عالوه بر انجام وظایف سنتی خود به انجام فعالی 
تها ،پاسخگویی به انتظارات
مسئولیت اجتماعی سازمانی نیز مکلف شدهاند که هدف این فعالی 
جامعه است .در این دوران مدیریت مؤثر مدیریتی است که از محدوده اندیشه سازمان خود را
یتوانند خود را
یاندیشد .چون که نه سازمانها م 
طهای وسیعتری م 
رها ساخته و به جامعه و محی 
از جامعه جدا کنند و نه جامعه میتواند بدون سازمانها تداوم یابد .اساسًاًا سازمان بر اساس یک
یاید یا به تعبیر دیگر شکلگیری سازمان به خاطر وجود مشتریان
خواسته اجتماعی بوجود م 
یتوان نتیجه گرفت که اگر سازمان به درستی به این مسئولیت اجتماعی خود
است .بنابراین م 
یدهد .از همین روی جامعه از سازمانها این انتظار را
عمل ننماید مشتریان خود را از دست م 
دارد که در زمینههای مختلف نسبت به مشتریان احساس مسئولیت کنند.
با توجه به نقش و اهمیت راهبردی اخالق حرفهای و مسئولیت اجتماعی در موفقیت سازمان
یشود تا مدیران ابعاد عمومی و همچنین ابعاد اختصاصی اخالق حرفهای و مسئولیت
پیشنهاد م 
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شقدم رعایت
اجتماعی را در حین کار مورد تاکید قرار داده و خود بهعنوان الگوی سایرین پی 
یتواند جهت آشنایی کارکنان با
شهای ضمن خدمت نیز م 
عملی آنها باشند .همچنین آموز 
اصول و مبانی اخالقی و اجتماعی در محیط کاری و گسترش اخالق حرفهای و مسئولیت
اجتماعی در سازمان مد نظر قرار گیرند .همچنین طراحی برنامههایی برای تبیین و آموزش اصول
اخالق حرفهای و مسئولیت اجتماعی با هدف بهبود فراوردههای سازمانی پیشنهاد مناسبی
یتوان به در نظر گرفتن مولفههای مسئولیت اجتماعی و اخالق
میباشد .بهعنوان آخرین پیشنهاد م 
یتواند در بهبود
حرفهای برای استخدام کارکنان اشاره کرد .بدون شک استفاده از این راهکار م 
کیفیت خدمات و بالطبع موفقیت سازمان نقش مهمی داشته باشد.
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