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 اخلاق و مسئولیت اجتماعی در سازمان )مطالعه موردی: اداره راه آهن بندر عباس(

 2یماریا وزیر، 1علی امیریدکتر 

 

 چکیده

رابطه بین اخلاق و مسئولیت اجتماعی در سازمان  پرداخته است.آنچه خروجی این پژوهش حاضر به بررسی 

تحقیق بود رابطه مند و مکمل بودن این دو متغییر نسبت به هم  است.نگرش مسئولیت اجتماعی برای قوت 

ت اسازمان در پرتو اخلاق است و اخلاق بدون مسئولیت در دامنه سیر قهقهرایی حرکت می کند. همه ی فزضیی

 این پژوهش در زمینه آمار مورد پذیرش واقع شدند.نوع تحقیق توصیفی و ماهیت آن کاربردی می باشد.

توصیفی تحصیلات که  شامل دیپلم ،فوق دیپلم،لیسانس،فوق لیسانی و دکترا  و جنسیت مرد و زن و سن و 

ت.آمار استنباطی از طریق نرم نفر انتخاب نموده اس1522نفر به عنوان نمونه آماری از 252سابقه کار را بین 

 طیف لیگرت بوده است.5سوال 02صورت پذیرفته است.پرسشنامه این پژوهش شامل plsافزار 

 اخلاق، تعهد، مسئولیت اجتماعی واژگان کلیدی:
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 . مقدمه1

امروزه اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران بیش از گذشته مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. 

مدیران کسانی که تصمیماتی را که علاوه بر داشتن مبانی واقعیت، مستلزم قضاوت ارزشی و اخلاقی نیز هست، 

ای ، ارزش  بلی ,فشارهای لحظهاتخاذ می کنند. انتخاب یک شق از میان شقوق مختلف با توجه به تصمیمات ق

مسئولیت اجتماعی  ( ۳۸،های مذهبی، سنتها، و عوامل اجتماعی و اقتصادی به عمل می آید.)تدبیر اردیبهشت 

که توسط مدیران آنها تبیین می شود باید فراتر از یک مجموعه قواعد دست و پاگیر،  و سازمانها  شرکت ها

یک ژست اتفاقی و یا اقداماتی برای تحریک بازار و بازاریابی، بهبود روابط عمومی یا سایر منافع تجاری 

جام امه هایی که انسباشد. از این مهم تر، این مقوله باید به عنوان مجموعه جامعی از تدابیر، عملکردها و برن

خلاق یعنی رعایت  .بخش فعالیت های تجاری و فرایند تصمیم گیری مدیران ارشد است، در نظر گرفته شود

اصول معنوی و ارزش هایی که بر رفتار شخص حاکم است، مبتنی بر اینکه درست چیست و نادرست کدام 

ری چه ی بر اینکه از نظر رفتار و تصمیم گیاست. ارزش های اخلاقی تعیین کننده استانداردهایی هستند، مبن

رهبران اخلاقی صراحتاً بر توجه به استانداردهای اخلاقی از طریق فرایندهای ارتباطی  .چیزی خوب یا بد است

ها اهمیت قائل گذارند و برای آن(، به حقوق دیگران احترام می1۸91نیا، کنند )صالحو پاسخگویی تمرکز می

 ( 1۸91دی و ولایی ملکی، )محمد داو .شوندمی

 

  . بیان مسئله2

تصمیمات  روزمره مدیران بر عملکرد کارکنان تاثیر می گذارد.باید ها و نبایدهای متاثر از اخلاق می تواند 

مسؤولیت اجتماعی یک سازمان مشتمل بر وظایفی همچون آلوده نکردن محیط، مسئولیت ها را تغییر دهد.

یت های غیر اخلاقی و مطلع کردن مصرف کننده از کیفنپرداختن به فعالیت تبعیض قائل نشدن در استخدام،

ها و اخلاقیات ارزش (1۸91محصولات و مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه است )صنوبر و حیدریان، 

. .  وکنندگان، سهامداران، جامعه نفعان سازمان اعم از کارکنان، مشتریان، تأمینذی مدیر را در ارتباط با همه

ها از لحاظ قانونی یا اخلاقی، سهمی در سازمان دارند. بنابراین بر این گروه دهد. همه. مورد بررسی قرار می

نفع یهای ذگروه نفع، رهبران تجاری و سازمانی باید در جهت برآورده کردن علایق کلیهاساس تئوری ذی

یت سازمان نفع، عاملی حیاتی در موفقهای ذیگروه کلیهبرآیند و باور داشته باشند که برقرار روابط سازنده با 

 CSR (corporate social)مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان یا (221۸است )ژو و همکاران، 

responsibility  شامل موضوعاتی مرتبط با رفتار سازمان در محیط اجتماعی بوده و فراتر از قلمروهای

طور سنتی با آنها در ارتباط هستند.وقتی زمینه ای را در نظر می گیریم  به  صرفا اقتصادی است که سازمان ها

https://mkd.science-journals.ir/
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که به طور خاص اقتصادی نیست، کسب و کار ها با مجموعه ای از حقوق و مسئولیت های مرتبط با جامعه 

 یای که آن ها را در بر گرفته است، روبرو می شوند که به آن ها اجازه نمی دهد تا تنها بروی مدیریت اقتصاد

به منظور دستیابی به اهداف خود تمرکز نمایند. سازمان ها در فعالیت های روزانه خود با چالش های اجتماعی، 

اقتصادی، قانونی، اخلاقی، و زیست محیطی روبرو می شوند که رفتار آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. ممکن 

ثروت صاحبان سهام باشد، در حالیکه می است تنها هدف این سازمان ها حداکثرسازی سود یا حداکثرسازی 

اضافه  را به رویکرد فوق مسئولیت اجتماعی سازمانتوان اهداف دیگری را نیز در نظر گرفت. می توان مفهوم 

.این اقتصادی هستند –داف گسترده تری را در بر می گیرد که شامل جنبه های اجتماعی کرد.این مفهوم اه

مفهوم فراتر از بدست آوردن سود اقتصادی تنها استو بهبود رفاه جامعه را نیز شامل می گردد و از آن دفاع 

لکه نیازهای ند، بمی نماید. در حقیقت می توان گفت که شرکت ها تنها نیازهای مالکین خود را تامین نمی کن

مجموعه ای از بازیگران اجتماعی را برآورده می کنند که به شرکت و حوزه فعالیت آن علاقمند هستند.)ذی 

نفعان( دیدگاه دیگری این طور بیان می کند که یک شرکت مسئول در برابر جامعه و اجتماع ، سازمانی 

.این امر مستلزم هستند آنضمین کننده بقاء و دوام اقتصادی و رقابتی است که سعی بر انجام وظایفی دارد که ت

 این است که شرکت شرایط خاصی را فراهم ساخته و برآورده سازد.

به نیازهای مشتریان پاسخ دهند، از انجام تنها   بطور مثال؛ شرکت باید محصولات و خدماتی را ارائه دهد که

طور اخلاقی عمل کند، شرایط کاری سالم و امنی  حداقل ها فراتر رود، در تمامی موارد تصمیم گیری خود به

 (1۸91)پاکدامن،را برای کارکنان فراهم نماید و خود را با جامعه ای یکپارچه کند که در آن وارد شده است. 

 

 . اخلاق و مسئولیت اجتماعی3

 
دی فر امروزه اخلاق یک ضرورت  و لازمه یک جامعه سالم است که به علت کارکرد ها و پیامدهای مثبت

یک سازمان، (1۸91،سازمانی و اجتماعی  آن همواره توجه مدیران سازمان را برانگیخته است.)میرسپاسی،

زمانی به تعهد اجتماعی اش عمل می کند که به مسئولیتهای قانونی و اقتصادی خود عمل نماید و نه بیشتر. به 

عمل می کند. چنانچه سازمانی، هدف عبارت دیگر، او به حداقل مسئولیتی که قانون از او خواسته است 

اجتماعی را ترغیب کند، تنها به منظور رسیدن به هدفهای اقتصادی اش می باشد و نه چیز دیگر. مسئولیت 

اجتماعی با ورود خود، یک چارچوب حاکمیت اخلاقی را اضافه می کند که براساس آن سازمانها به فعالیتهایی 

ر کرده، از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه می گردند اقدام می کنند که وضع جامعه را بهت

پرهیز می کنند. و نهایتاً، پاسخگویی اجتماعی اشاره به توان و ظرفیت سازمان درجهت عمل و اقدام نسبت به 

https://mkd.science-journals.ir/
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اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران بیش از گذشته مورد توجه صاحب  .خواسته ها و انتظارات جامعه دارد

 (2215ان قرار گرفته است.مسئولیت اخلاقی یک تعهد مداوم است.)میلن،نظر

مدیر یک سازمان زمانی می تواند به مسئولیت اجتماعی خود عمل نماید که سازمان وی اهداف اقتصادی و 

مسئولیت قانونی سازمانی خود موفق باشد و اگر غیر از این باشد مسلما مدیر نمی تواند به مسئولیت اجتماعی 

دعمل نماید. حال به ورود مسئولیت اجتماعی یک چارچوب اخلاقی  به آن اضافه می شود  که بر اساس خو

آن مدیران به فعالیتهای اقدام می کنند که وضع جامعه را بهتر کرده،از انجام کارهای  که باعث بدتر شدن 

ین اخلاقی است. نفی ا مسئولیت اخلاقی ضامن اجرای گزارههای وضعیت جامعه می گردند،پرهیز می کنند.

مسئولیت، منجر به نابسامانیهـای اخلاقی و اجتماعی خواهد شد. فرد غیرمسئول دچار سردرگمی و مشـکلات 

ک استمرار ی .روحـی و روانـی خواهـد گشت و هرگونه سعی و کوشش در زندگی برای او بیمعنا خواهد بود

 ة درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته استنوع رفتار خاص، دلیل بر آن است که این رفتار یک ریش

 (2212تولایی، )نامند که آن را خلق و اخلاق می

 

  . سطوح اخلاقی در سازمان4

بسیاری از رفتارها و تصمیم های کارکنان و مدیران در سازمانهای امروزی، تحت تأثیر ارزش های اخلاقی 

فردی و چه به صورت گروهی و در تعامل با دیگران، هم  آنهاست. از آنجا که نیروی انسانی، چه به صورت

چنان مهمترین عامل مزیت رقابتی به شمار می آید، قضاوت افراد در مورد درستی یا نادرستی کارها بر کمیت 

و کیفیت عملکرد آنان و به تبع آن، عملکرد سازمان و در نتیجه موفقیت آن به شدت تأثیر دارد. از این رو 

اخلاق کار می تواند از راه تنظیم بهتر روابط .ناپذیر استاخلاقی برای سازمانها ضرورتی اجتناب توجه به اصول

،کاهش اختلاف وتعارض و افزایش جو تفاهم و همکاری ونیز کاهش هزینه های ناشی از کنترل ، عملکرد 

ان شده، به بیشتر کارکنرا زیر تاثیر قرار دهد. به علاوه هوش اخلاقی موجب افزایش تعهد و مسئولیت پذیری 

نفعان داخلی و بیرونی، باعث رعایت اخلاقیات در برخورد با ذی.بهبود کارایی فردی وگروهی می انجامد

افزایش مشروعیت اقدامات سازمان و استفاده از مزایای ناشی از افزایش چندگانگی شده، سر انجام موجب 

زم است مدیران در جهت ارتقای اخلاقی سازمان بهبود سودآوری و مزیت رقابتی می شود. از این رو لا

 .گامهایی را بردارند

توجه به میزان مشروعیت اقدامات سازمان از نظر کارکنان ، رعایت عدالت درسیستم های گزینش و استخدام، 

حقوق و دستمزد، پاداش و ارتقا، تدوین منشور اخلاقی سازمان، اقدامات متناسب و سازگار با خواست و 

های جامعه، در باره مسائلی مانند: اجرای برنامه های آموزش اخلاقیات برای مدیران و کارکنان و حساسیت

https://mkd.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


              ISSN: 7272-7722 Online                          فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
 journals.ir-https://mkd.science                                      journals.ir-https://science 

 

 
 

55 

ویژه پایبندی رهبران و مدیران سازمانها به اصول اخلاقی، از جمله اقداماتی است که سازمانها در این زمینه به

 (1۸99)مظاهری راد،.می توانند انجام دهند

بر میزان تحقق اهداف، تدوین استراتژی، رفتارهای فردی، عملکرد سازمان، تأثیر چشمگیر اخلاق کاری 

گیری و میزان مشارکت کارکنان در امور، فداکاری، تعهد، رضایت شغلی، خلاقیت و نوآوری، نحوه تصمیم

و  ای به دور از نقشتوان گفت در سازمان، پدیدهانضباط، سخت کوشی، سطح اضطراب و نظایر آنها، می

توان با مشاهده پایبندی فرد به هنجارهای شغلی و رعایت مقررات موجود در این مفهوم وجود ندارد. میتأثیر 

سازمان کار، برای مثال با دیدن رد پیشنهاد اخذ مبلغی در قبال انجام کاری یا نادیده انگاشتن روابط 

عه ف و توجه به مصالح جامنظر از منافع شخصی در انجام وظایخویشاوندی و دوستی در جریان کار یا صرف

 .توان فرد را دارای اخلاق کار دانستو ... می

 

 

 رابطه بین اخلاق و مسئولیت سازمانی. 5

در  Ethics مطرح شود تاکید بر اخلاق Social Responsibility یش از آنکه مفهوم مسئولیت اجتماعیپ

کند که شرکتها مطلع باشند که حوره سازمان و مدیریت بود. اصول اخلاقی در کسب و کار نیز حکم می

دهد. اخلاق ضمانت قانونی برای اجرا ندارد اما فعالیتهایشان چگونه منافع دیگران را تحت تاثیر قرار می

رفاً مسایل مسئولیت اجتماعی ص مسئولیت بطور آشکار بر ضمانت اجرایی اصول و ضوابط، تاکید دارد. اینکه

ابی داشته های بازاریگیرد ساده انگاری است چرا که این تعهد تاثیر بسزایی روی آمیختهمحیطی را در بر می

شود. باوی و سیل ابزارهای لازم قابل استفاده در مسئولیت اجتماعی را و موجب جرح و تعدیل آنها می
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 داند که بازاریاب باید با توجه به عامل بالقوه سود و رفاهت میبندی، تبلیغات، فروش شخصی و خدمابسته

 .جامعه آمیخته را تعیین کند

 
 . رابطه بین اخلاق و مسئولیت اجتماعی در سازمان2شکل 

تواند به مسئولیت اجتماعی خود عمل نماید که سازمان او در انجام وظایف قانونی و اهداف مدیر وقتی می

تواند به مسئولیت اجتماعی خود عمل نماید. در واقع شد، در غیر اینصورت مدیر نمیاقتصادی خود سرآمد با

های شود. مسئولیت اجتماعی جنبهبا ورود به حوزه مسئولیت اجتماعی، یک چارچوب اخلاقی به آن اضافه می

ی حل ها و راهکارهاها و رویهها و خط مشیعملی، اخلاقی، محیط کار، رفتاری، به روز کردن سیاست

 ها، در جوامعالبته مسئولیت اجتماعی، به علت همین مسئله اخلاق و ارزش .دهدرا پوشش می …مشکلات و 

توان اخلاقیات را نمی .های گوناگون در برخی ابعاد، تعاریف و تفاسیر متفاوت و متمایزی داردو فرهنگ

های ذارد، اولویتگار به شدت تأثیر میمستقیم مدیریت کرد، مثلاً رفتار مدیر سازمان بر کارکنان و محیط ک

در  خود تأثیر زیادی …ها و اهداف استراتژیک مانند حداکثر کردن سود، افزایش سهم بازار، کاهش هزینه

تر اخلاق کارکنان دارد، حال باید توجه داشت که قوانین و مقررات مستقیماً بر رفتارهای افراد در جهت اخلاقی

هادینه شدن ن زیان ناشی از رفتارهای بد اجتماع به حداقل برسد، مؤثر استضرورت ای که ضرر وشدن به گونه

ولات و بهبود و تداوم کیفیت زندگی و محصاجتماعی، به صحنه مشارکت آوردن مردم با کار تیمی مسئولیت

های مبتنی دگیری از فناوری پیشرفته و به روز است. اما یک اصل مهم دیگر اینکه؛ همچون سایر فراینو بهره

بنابر این در کشورهای مختلف،  .تواند برای همه مناسب باشدهای اجتماعی بشری، هیچ چیز نمیبر فعالیت

د پذیری را شکل خواهنهای متفاوتی وجود خواهند داشت که چگونگی عمل به مسئولیتها و اولویتارزش

گر به سوی ذیری اجتماعی و به بیانی دیپداد. نگاه و جهت گیری مدیریت قرن بیست و یکم به سمت مسئولیت

 (1۸95)روزنامه مردم سالار،هاست. ارزش
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  اهمیت اخلاق و مسئولیت اجتماعی. 6

ها و جامعه در مقیاس بزرگتر دریافتند که رفتار مسئولانه اخلاقی و اجتماعی نقش مهمی در اعمال سازمان       

ود. شاخلاق و مسؤلیت اجتماعی باعث ایجاد سرمایه اجتماعی میکند، که این پایبندی به تجاری خوب ایفا می

ایداری ها جهت حفظ ثبات و پباشد که در پی تضمین دادن به شرکتاخلاق و مسؤلیت اجتماعی موضوعی می

به  توانندتر میباشد، نیز چهره مدیران و شرکت را در جامعه بهبود داده و آنها راحتمنافع خود در جامعه می

دانیم امروز همه مدیران باید به کارهایی طور که میهمان (1۸۳0.)قربانی،خود جامه عمل بپوشانند اهداف

هایی که نتوانند خود را با این مهم های آن باشد، سازماندست بزنند که مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش

ا را مجبور هویب قوانین سازمانتطبیق دهند در عرصه عمل موفق نخواهند بود، در غیر اینصورت دولت با تص

کند که به این مهم عمل کنند. همچنین اصولاً در جوامع بشری رفتارهای گروهی و حتی فردی روی افراد می

د شود که سازمان نتیجه بگذارند. بد عمل کردن مدیران باعث میهای مختلف داخل جامعه تأثیر میو گروه

-آورد میها بوجود مییت اجتماعی از راه مزایایی که برای سازمانرعایت اخلاق و مسؤل(1۸۳۸.)تدبیر،بگیرد

توانند موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اعمال تجاری مشکوک رهبران را به تأکید بر اخلاقیات و 

ای هحداقل تعهد برای حل مشکلات و نگرانی  ها همچنین مسؤلیت یاکند. سازمانمسؤلیت اجتماعی ملزم می

قیت شود، بلکه موفها میتر سهامداران، اجتماع و رسانهع دارند. انجام این اعمال نه تنها باعث روابط قویاجتما

ها مسؤلیت اجتماعی را علاوه بر تأثیر آن ( بیان داشت که شرکت1999دهد. لشی )ها را ارتقا میمالی شرکت

 .)یرندگنفعان هستند به کار میبر عملکرد مالی، برای مشروعیت یافتن در زمانی که تحت فشار ذی

Valentine,222۳)  

مسئولیت اجتماعی شرکتها به مشارکت داوطلبانه شرکت برای توسعه پاینده فراسوی الزامات قانونی اشاره 

دارد و یک روش برای کاهش شکاف بین شرکت ها و انتظارات ذینفعان در قالب گزارشگری و افشاء 

، واکنشهای مختلفی در جهت ( سازمان ها2212.)مولر،ی به شمار می روداطلاعات اضافی با رویکرد پایندگ

پاسخگویی به تقاضاهای جدید دارند به گونه ای کهبرخی شرکت ها فرهنگ خود را تغییر داده و در نظر 

 (2212.)مولینا،ندا گرفتن مسئولیت اجتماعی شرکتها را به عنوان هسته اصلی فعالیتهای تجاریشان پذیرفته

قید مسئولیت اجتماعی هر سازمان و شرکتی، بالابودن حجم و میزان مسئولیت آن در انجام  نخستین

هایی که آمیز رسالت خود است و دومین قید مسئولیت قیدشایستگی و اهلیت است. پذیرفتن مسئولیتموفقیت

ت اجتماعی، قید یترین قید مسئولشایستگی انجام آن را نداریم در حقیقت مسئولیت ناشناسی است. البته مهم

تواند به مسئولیت اجتماعی خود عمل کند که سازمانش دیر یک سازمان زمانی میم .مشروعیت و اقتدار است

سئولیت تواند به مهای قانونی سازمانی خود موفق باشد. در غیراین صورت نمیدر اهداف اقتصادی و مسئولیت
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ها، با مسیری ناهموار مسئولیت اجتماعی سازماناجتماعی خود عمل کند. امروزه مدیران در زمینه تحقق 

اند و معضلات و مشکلاتی را پیش رو دارند که یکی از مشکلات عمده، توجه نکردن به محیط رقابتی مواجه

 (1۸9۸)عسکری،.در جهان امروز است

 

 

 کار . روش7

این پژوهش از نوع توصیفی و ماهیتی کاربردی دارد.جامعه آماری ما تمامی کارکنان راه آهن بندر عباس  می 

باشد.این پژوهش در زمینه آمار توصیفی تحصیلات که  شامل دیپلم ،فوق دیپلم،لیسانس،فوق لیسانی و دکترا  

نفر انتخاب نموده 1522آماری از  نفر به عنوان نمونه252و جنسیت مرد و زن و سن و سابقه کار را بین 

طیف 5سوال 02صورت پذیرفته است.پرسشنامه این پژوهش شامل plsاست.آمار استنباطی از طریق نرم افزار 

 لیگرت بوده است.
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 . تحلیل آماری پژوهش8

 . جنسیت پاسخ دهندگان1. ۳

 اند.ها بودهخانمدرصد نیز  1/21همچنین  9/99اند دهنده مردان بودهاکثریت افراد پاسخ

 . توزیع جنسیت پاسخ گویان1جدول

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 9/99 151 مردان

 1/11 99 زنان

 122 152 مجموع
 

 

 فراوانی جنسیت

 . سن پاسخ دهندگان2. ۳

 مربوطسال بودند. اما اکثریت این گروه سنی  02تا ۸1افراد بین   ۳/21درصد بودند. ۳/5سال حدود ۸2کمتر از 

 درصد هستند.2/2۸سال حدود   12تا51درصد بودند.و  افراد بین 2/09سال با  52تا  01به سن 
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 . توزیع سن پاسخ گویان2جدول

 درصد فراوانی فراوانی سن

 8/5 11 سال 02کمتر از 

 8/11 99 سال 02سال تا  01بین 

 1/09 115 سال 52سال تا  01بین 

 1/10 55 سال 92سال تا  51بین 

 122 152 مجموع
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 . تحصیلات پاسخ دهندگان۸. ۳

درصد آنها دارای مدرک فوق دیپلم ،  و افراد لیسانس که بیشترین تعداد   5/22درصد بودندو 2/2افراد دیپلم 

درصد را بخود اختصاص دادند.  2/2درصد و دکترا حدود 1/1۳درصد وفوق لیسانس حدود 5۳بودند حدود 

 دهندگان مدرک لیسانس دارند .دیپلم و بیشتر پاسخدرصد 

 . توزیع تحصیلات پاسخ گویان3جدول

 درصد فراوانی فراوانی مدرک تحصیلی

 1/1 11 دیپلم 

 5/11 50 فوق دیپلم

 58 115 لیسانس

 1/18 52 فوق لیسانس 

 1/1 12 دکترا

 122 152 مجموع
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 فراوانی مدرک تحصیلی

 دهندگان. سابقه کار پاسخ 0. ۳

تا  11درصد بین 9/۸5درصد بودند.اکثریت با   9/15، 12تا1سال سابقه دارند،  بین  5درصد آنها کمتر از  9/0

 سال سابقه فعالیت دارند. ۸2تا  21درصد بین  19درصد بودند. و  ۸2حدود 22تا11سال قرار دارند و بین  15

 . سابقه کار پاسخ گویان4جدول

 د فراوانیدرص فراوانی سابقه فعالیت

 9/0 12 سال 5کمتر از 

 9/15 12 سال 12تا  9بین 

 9/05 120 سال 15تا  11بین 

 02 85 سال 12تا  19بین 

 19 01 سال 12بیشتر از 
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 122 152 مجموع
 

 

 فراوانی سابقه خدمت

 . بررسی نرمال بودن متغیرها5. ۳

در این . پردازیممتغیرهای اصلی پژوهش میدر این قسمت با استفاده از آزمون فرض نرمال بودن به بررسی 

ها بنا شده است. بنابراین اگر فرض صفر رد شود به معنی غیر آزمون، فرض صفر بر نرمال بودن توزیع داده

باشد فرض نرمال می 25/2از  بیشتر. با توجه به اینکه مقدار احتمال برای هر سه متغیر ها استنرمال بودن داده

 شود. لذا می توان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده نمود ئولیت اجتماعی تایید میبودن اخلاق،تعهد،مس
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 . فرض نرمال بودن5جدول

 مقدار احتمال آماره آزمون نام متغیر

 111/2 281/2 اخلاق

 290/2 299/2 تعهد

 291/2 125/2 مسئولیت اجتماعی
 

 

  گیری. نتیجه9

همه سازمانها یک امر بدیهی و غیر قابل انکار است.و مسئولیت  آنچه راجع به اخلاق بیان شد بی شک در

اجتماعی در پرتو اخلاق می تواند معنادار شود.تعهد بین این دو متغییر نقش مهم و کلیدی را بازی می کند.بنا 

براین یک سازمانی که ، اخلاق همراه با تعهد داشته باشد  می تواند مسئولیت اجتماعی منسجمی داشته 

نگرش ها و باورهای افراد در سازمان در سیطره ی اخلاق والا می باشد.اخلاق شامل هجمه ی عظیمی از باشد.

بایدها و نبایدهای فردی،گروهی و اجتماعی.مسئولیت اجتماعی در دایره قانون اجرا می شود ولی اخلاق بر 

گاه ها.زمانی یک طرف پایه ارزش های نهادینه شده در افراد به صورت خصوصی و بر اساس سلایق و دید

تعهد فرد بصورت غیر رسمی نسبت به انجام وظایف محوله و یطرف دادن حکمی قانونی به فرد در رابطه با 

انجام وظایف ظهور پیدا کند در این میان یک رابطه منظمی به وجود می آید، که این دو مکمل همدیگر می 

اخلاق بدون مسئولیت می تواند سازمان را از همه شوند.پژوهش حاضر نشان داد که مسئولیت بدون اخلاق و 

 لحاظ به پیری بکشاند.و باعث بطالت اجتماعی سازمان شود.
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