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  مقدمه

هايي در آمده است ترين پديدهصورت يكي از مهمهاي اخالقي بهرعايت اخالق و حفظ ارزش

صورت بخشي از امروزه اصول اخالقي به. گيردها مورد توجه قرار ميكه در بيشتر سازمان

  ). 638ص ،1374دفت، (هاي رسمي و فرهنگ غيررسمي در آمده است سياست

در دنياي امروز، افراد و  فناورياجتماعي و  -از سوي ديگر، تغييرات فرهنگي، اقتصادي

تر اي انسان دوستانهتر و به شيوهاخالقيهاي اجتماعي براي كار ها را به انجام مسئوليتسازمان

ها براي بهبود و رفاه گونه كه در يك جامعه مردم ساالر همه افراد و سازماندهد؛ همانسوق مي

ها در فعاليت سازمان). Apaydin &Ercan, 2010, P.590(جامعه و حفظ آن مسئول و متعهد هستند

ها جنبه اجتماعي خود را ف منجر شود كه سازمانتواند به هداي كه باشد در صورتي ميهر زمينه

كنند بايستي متضمن هدفي كه افراد يك سازمان تعقيب مي ،همچنان حفظ كنند؛ به عبارت ديگر

ها براي بهبود كيفيت زندگي مردم سازمان). 2ص ،1334، 1اورويك(منافع جميع افراد جامعه باشد 

حال، در خالل توليد اين كاالها و  اند؛ با ايند آمدهوسيله توليد كاالها و ارائه خدمات به وجوبه

باشد بلكه انجام انجام خدمات، مديران بايد بپذيرند كه هدفشان تنها انجام درست كارها نمي

ها تر، سازمانبه عبارت ساده). Svensson & Wood, 2006, p.139(باشد كارهاي درست نيز مي

در نتيجه، . يعني استفاده از منابع سازمان براي منافع جامعهباشند؛ داراي مسئوليت اجتماعي مي

كيفيت روابط ما در طول  هاخالق سازماني و مسئوليت اجتماعي مفاهيمي هستند كه اصوالً دربار

هاي اجتماعي سازمان ها و مديراني كه مسائل اخالقي و يا مسئوليتسازمان. شوندزمان مطرح مي

استونر و (شوند هاي بلندمدت با دردسرهاي زيادي رو به رو ميگيرند، در دورهرا ناديده مي

  ).155، ص1379، 2ديگران

                                                           
1. Oroik 
2. Stoner et al. 
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جا كه نظام اخالقي و ها و از آنبا توجه به اهميت مسائل اخالقي و اجتماعي در سازمان

هايي جدي هستند؛ اين پژوهش در صدد بررسي مسئوليت اجتماعي براي مديران امروز موضوع

  .باشداخالقي و مسئوليت اجتماعي سازمان و ارتباط اين دو ميهاي سازمان شاخص

  بيان مسأله

-هاي زيادي را در بخشرعايت نشدن برخي معيارهاي اخالقي، نگراني ،در شرايط كنوني

هايي كه در بازارهاي بورس اياالت رسوايي .وجود آورده استههاي دولتي و غيردولتي ب

-هايي كه بين سازمان و دولت ايتاليا رد و بدل مييا رشوه آيدمتحده امريكا و ژاپن به بار مي

ها و سرانجام اختالف يا برخورد شود، پيدايش فناوري جديد و نتايج حاصل از اين فناوري

ها، تنها برخي از مسائلي هستند كه در زمينه رعايت اصول اخالقي در سازمان مطرح فرهنگ

  ).155ص ،1379و ديگران،  استونر(شود مي

ها در اجتماع، پيامدهاي ها و افزايش نقش آنامروزه به دليل رشد و توسعه سازمان

ها بر ذينفعان مختلف اهميتي روزافزون يافته ها و تأثيرات آنهاي سازماناجتماعي فعاليت

ها بر عملكرد جامعه، تأثيرات بزرگي اي كه عملكرد اخالقي و اجتماعي سازمانگونهبه. است

  ).5، ص1386و يزدان شناس،  البرزي(دارد 

نظام اخالقي و مسئوليت اجتماعي مفاهيمي هستند كه اصوالً در مورد كيفيت روابط ما در 

هاي ارزشي و فلسفي و مالك و ها و نبايدها را بايدتوان آنشوند و ميطول زمان مطرح مي

عريف كرد و معيار سنجش درستي و نادرستي رفتار شخص نسبت به خود، ديگران و جامعه ت

  ).155ص ،1379و ديگران،  استونر(اند از مباحثي هستند كه مورد توجه مديران قرار گرفته

هاي از اين رو، عدم توجه به اخالق كار در جوامعي مانند ايران كه از يك سو داراي ارزش

د تواناخالقي غني بوده و از سوي ديگر، با كشورهاي پيشرفته فاصله قابل توجهي دارند، مي

عالوه، با افزايش انتظارات اجتماعي از به. ها به وجود آوردمعضالت بزرگي براي سازمان

ها، برابري استخدام و كاهش ها، جوامع نسبت به مسائلي مانند حقوق زنان، اقليتسازمان
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ها به اين حقوق و عدم رعايت اصول توجهي سازمانبي. اندتر شدهنيروي انساني، حساس

ها ايجاد كند و مشروعيت سازمان و اقدامات آن را واند مشكالتي را براي سازمانتاخالقي مي

رحمان( سود و موقعيت سازمان را تحت تأثير قرار دهد ،مورد پرسش قرار داده، در نتيجه

از طرف ديگر، براي رسيدن به اهدافي كه در سند چشم  .)22، ص1388سرشت و ديگران، 

هاي اقتصادي كشور در ها و ظرفيتانداز بيست ساله مورد تأكيد واقع شده بايد از كليه توانايي

هاي مختلف استفاده شود تا رشد و پيشرفت متوازن، مستمر و پرشتاب در كشور تحقق بخش

  .باشدها، بخش كشاورزي مياز جمله اين بخش. يابد

پس از ادغام جهاد سازندگي و كشاورزي در ايران و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي در 

اصالح و بهسازي تشكيالت دولت و فراهم آوردن موجبات توسعه پايدار كشاورزي و  راستاي

غيره اين وزارتخانه تبديل به سازماني شد با طيف وسيعي از ذينفعان سازماني منابع طبيعي و 

از اين رو، نحوه . به بخش جهاد و هم مربوط به بخش كشاورزي استكه هم مربوط 

هاي هفتگانه تحول در برنامهپاسخگويي و تعامل و ارتباط با اين ذينفعان سازماني با توجه به 

هاي برنامه يكي از طرح» طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع«كه  نظام اداري كشور

ت كه در اين وزارتخانه محل تأمل و بررسي است؛ ازسوي خود نكته مهمي اسباشد، فوق مي

اي ديگر، در اين وزارت در راستاي رعايت منشور اخالقي سازمان براي اخالق اهميت ويژه

قائل هستند؛ به همين جهت و با توجه به اين كه دستيابي به اخالق سازماني قوي به مديران و 

اصول اخالقي بستگي دارد، در اين تحقيق سعي  ها بهكاركنان شاغل در سازمان و پايبندي آن

شده است وزارت جهاد كشاورزي مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته و ميزان اخالقي بودن اين 

  .سازمان و تأثيري كه بر مسئوليت اجتماعي سازمان دارد، مورد توجه قرار گيرد

) 2000(ديگران در مدل تحليلي تحقيق براي بررسي سازمان اخالقي از مدل تروينو و 

باشد، ها ميافراد اخالقي، رهبري اخالقي و ساختارها و نظام: استفاده شده است كه شامل ابعاد
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ارائه كرده است، استفاده شده ) 1979( 1براي مسئوليت اجتماعي سازمان از مدلي كه كارول

نوني، مسئوليت اقتصادي، مسئوليت قا: از نظر وي مسئوليت اجتماعي شامل چهار بعد. است

توان سوال اصلي مي ،با توجه به اين مطالب. مسئوليت اخالقي و مسئوليت تشخيصي است

  :تحقيق را مطرح كرد

  آيا سازمان اخالقي بر مسئوليت اجتماعي سازمان در وزارت جهاد كشاورزي تأثير دارد؟

  باني نظري پژوهشم

  سازمان اخالقي

دهـد،  چه كه يك سازمان اخالقي معنـي مـي  ايجاد يك سازمان اخالقي مستلزم توافق بر سر آن

-گيرد كه سـازمان دارند اين ديدگاه اين حقيقت را ناديده مياي از انديشمندان بيان ميعده. باشدمي

هـا بـه هـزاران    اند كه در اين روابط نه تنها افراد بلكه گـروه ها از روابط وابسته به هم تشكيل شده

هاي اخالقـي انكارناپـذير در   راين، در حالي كه افراد مسئوليتبناب. پذيرندروش از يكديگر تأثير مي

توانند افـراد را در  ها ميسازمان .سازمان دارند، اين افراد نيازمند رفتار اخالقي سازمانشان نيز هستند

  ).Mccurdy, 1998, p.28(توانند مانع از انجام آن شوند انجام كارهاي درست حمايت كنند و يا مي

هـاي  ، سـازمان 4هـا و سـاختارهاي سـازماني   و نظـام 3رهبري اخالقـي  ،2د اخالقيسه ستون افرا

  .كننداخالقي را تقويت مي

                                                           
1. Carrol 
2. Ethical personal 
3. Ethical leadership 
4. Organizational Systems 
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  افراد اخالقي. الف

-افراد اخالقي افرادي هستند كه ديگران مـي . افراد اخالقي افراد درست و قابل اعتمادي هستند

ها گـوش داده  ن نكته كه به سخن آنهاي خود را با اين افراد مطرح كنند با دانستن ايتوانند نگراني

اين افراد هم در زندگي شخصـي و  . افراد اخالقي به عادل و منظم بودن مشهور هستند. خواهد شد

  .)Brown & Mitchell ,2010, p.585(اي خود اخالقي هستند هم در زندگي شغلي حرفه

  :باشدزير ميهاي توان گفت يك فرد اخالقي در سازمان داراي ويژگيمي ،به طور كلي

 : كنندايجاد مي 1اعتماد -1

و تمام افراد سازمان بـه طـور   (اعتماد يك بعد كليدي كار موفق است كه بين رهبر و زيردستان 

  ).Akker et al., 2009, p.105(سازدكند و همكاري را ممكن ميرابطه برقرار مي) كلي

  :كنندعمل مي 2با صداقت وشرافت -2

: شـود شرافت به اين صورت تعريف مي. از قابليت اعتماد فرد است يك فرد بعد مهمي3شرافت

ها، هنجارها و اصولي كه براي اعتماد كننده قابل پـذيرش هسـتند   پيروي معتمد از يك سري ارزش

)Akker et al., 2009, p.106.(  

 :انصاف و درست رفتار كردن با مردم -3

اين . شودعث افول شركت و سازمان مياز نظر ريچارد ال دفت يك سري اشتباهات مديريتي با

هاي ضعيف ارتباطي و درست نشنيدن، با مردم بـه عنـوان ابزارهـاي مـورد     اشتباهات شامل مهارت

از نظر وي شيوه ارتباط افراد در سـازمان،  . هاي مخالف استاستفاده رفتار كردن و سركوب ديدگاه

  )30-27ص ،1387دفت، (نتيجه درست رفتار كردن است 

                                                           
1.Trust 

2. Honesty & Integrity 
3.Integrality 
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  رهبري اخالقي: ب

ها مدت زمان زيـادي اسـت كـه درك شـده     اهميت رهبري در ترويج رفتار اخالقي در سازمان

از طريـق تعيـين   (گذارنـد  در محيط كاري، رهبران بـر رفتـار و اهـداف سـازماني تـأثير مـي      . است

  .)Brown & Mitchell , 2010, p.58) (ها، تعيين اهداف، تخصيص منابع و غيرهاستراتژي

  شود كه يك رهبري اخالقي شكل گيرد؟چه چيزي باعث مياما 

هاي بسياري هم به صورت نظري و هم بـه صـورت عملـي دربـاره     هاي اخير پيشرفتدر سال

 )2006به طور مثال، تحقيقات متعدد بـرون و تريوينـو،   (دانش رهبري اخالقي صورت گرفته است 

اند كه به چه ميزاني ديدگاه نظـري  ه قرار دادهحال، افراد كمي اين موضوع را مورد مطالعولي با اين

هـا،  و هنجاري رهبري اخالقي با ديدگاه كساني كه مستقيماً درگير هسـتند يعنـي مـديران سـازمان    

هاي تجـاري ايـاالت متحـده    به عالوه، اكثر مطالعات صورت گرفته بر مبناي سازمان. مطابقت دارد

ميـت  كه ممكـن اسـت بـر مفـاهيم و اه     را اجتماعيهاي سازماني و لفهؤم ،هستند و به طور عمده

  ).Heres & Lasthuizen, 2010, pp.1-3(اندناديده گرفته رهبري اخالقي تأثير بگذارد،

  الگوي نقش بودن -1

مديران اخالقي با جديت بر رفتار اخالقي تأكيد دارند و سرمشق خوبي چه در سـطح شخصـي   

-فراد براي رهنمودهاي اخالقي به رفتار ديگران مـي ا. اي براي ديگران هستندو چه در سطح حرفه

. كننـد نگرند و درون سازمان رهبران افرادي هستند كه زيردستان براي رهنمود به رفتارشان نگاه مي

كه رهبران افراد اخالقي باشند بسيار مهم است و به طور ضمني رفتـار اخالقـي را بـه    بنابراين، اين

  ).Akker et al., 2009, p.105( كندزيردستان عرضه مي

  هاي اخالقي در سازمانحفظ ارزش -2

-كه از نظـر رفتـار و تصـميم    كننده استانداردهايي هستند مبتني بر ايننهاي اخالقي تعييارزش

هـاي اخالقـي و حفـظ ايـن     بنابراين، رعايـت اخـالق و ارزش  . گيري چه چيزي خوب يا بد است

هـايي درآمـده اسـت    ترين پديدهصورت يكي از مهمبهطور ثابت، هاي اخالقي در سازمان، بهارزش

  ).638ص ،1374دفت، (گيرد ها مورد توجه قرار ميكه در بيشتر سازمان
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  سيستم پاداش و تنبيه -3

حتي مديراني كه . كه اصول اخالقي اثربخش باشند، بايد ضمانت اجرايي داشته باشند براي اين

گرچـه تقويـت اصـول    . رفتار نامناسـب مؤاخـذه گردنـد    رفتار غيراخالقي دارند بايد به واسطه اين

توانـد  اي نيست ولي با روشن ساختن انتظارات، حتي وجود اين اصول مياخالقي كار چندان ساده

    ).66ص ،1386وي ريچ و كونتز، (موجب بهبود رفتار معنوي افراد گردد 

  هاي سازمانساختارها و نظام: ج

هـا و  بزارهايي است كه مديران براي شـكل دادن ارزش سومين ركن سازمان اخالقي مجموعه ا

بدون سـاختار سـازماني، پشـتيباني در    . كنندها استفاده ميارتقاي رفتار اخالقي در كل سازمان از آن

 & Svensson(سازمان براي ايجاد فرآيندهاي اخالقي و ارزيـابي عملكـرد اخالقـي وجـود نـدارد      

Wood, 2011, p.15.(  

  اخالقيفرهنگ سازماني 

گذارد، اما نيـروي بزرگـي   اي از سازمان نيست كه روي نظام اخالقي تأثير ميفرهنگ تنها جنبه

 ).201ص ،1387 دفت،(كندهاي سازمان را تعريف مياست زيرا ارزش

  كميته نظام اخالقي

در . تواند اهداف متعددي را به انجام برسـاند تشكيل يك كميته نظام اخالقي و شناساندن آن مي

مراحل ابتدايي تشكيل كميته نظام اخالقي، كه ممكن است يـك روش خـود آموزشـي را در نظـام     

اخالقي به عهـده گيـرد و شـروع بـه طراحـي و تسـهيل فرآينـدهاي آموزشـي بـراي كارمنـدانش           

  ). Mccurdy, 1998. P.28(نمايد

  1ساز و كارهاي افشاگري

درون (ازمان را از رفتـار نادرسـت   افشاگري بدين معني است كه رهبران و افـراد خـارج از سـ   

                                                           
1.Whistle- blowing 
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كارمند يا كارگري كـه از  «:دكنفرهنگ حقوق، افشاگر را اين گونه تعريف مي. آگاه ساخت) سازمان

وي (»دهـد كند يا آن را به همكاران يا كارفرما گزارش مـي انجام فعاليت خالف قانون خودداري مي

  ) 66ص ،1376ريچ و كونتز، 

  مسئوليت اجتماعي سازمان

هاي متمادي از طرح ادبيات مسئوليت اجتماعي سازمان، هنوز تعريفـي كـه   از گذشت دههپس 

-با مرور ادبيات مسئوليت اجتماعي سـازمان مـي  . نظران باشد، ارائه نشده استمورد توافق صاحب

توان گفت يكي از داليل عمده نبود اين وفاق، در حال توسعه بودن و مبسوط شدن مفاهيم مـرتبط  

اجتماعي سازمان و رشد مفـاهيم جديـد اسـت كـه نـوعي همپوشـاني را باعـث شـده          با مسئوليت

اين آشفتگي تا جايي ادامه يافته است كه به اعتقاد والنـد و  ). Godfrey & Hatch, 2007, p.88(است

صورت تبـادل بـا سـاير    اي فازي است كه اغلب بهمسئوليت اجتماعي سازمان مقوله) 2005(1هايده

شـود  اخالق كسب و كـار، پاسـخگويي سـازمان و پايـداري سـازمان تعريـف مـي       مفاهيم از قبيل 

)Valand & Heide, 2005, p.496(.  

عنـوان  يكي از پيشـگامان در ايـن زمينـه، مسـئوليت اجتمـاعي سـازمان را بـه       ) 1953( 2بروون

كنـد و فردريـك   بخشد، تعريف مـي هاي كسب و كار كه به اجتماع ارزش ميتصميمات و سياست

عنوان استفاده از منابع اجتمـاعي، اقتصـادي و انسـاني بـه     مسئوليت اجتماعي شركت را به) 1960(

  ).Obalola, 2008, p.539(كندمند شوند، تعريف مياي كه كل جامعه از حداكثر منفعت بهرهگونه

  3مدل مسئوليت اجتماعي كارول

مـدل  . يك مـدل چهـار بخشـي از مسـئوليت اجتمـاعي سـازمان معرفـي كـرد        ) 1991(كارول 

                                                           
1. Valand & Heide 

2. Brown  

3. Carroll 
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وسيله جامعه در دربرگيرنده انتظارات اقتصادي، قانوني، اخالقي و بشردوستانه موجود در سازمان به

 ).Mattila, 2009, p.542(باشدنقطه معيني از زمان مي

  مسئوليت اقتصادي: الف

ها و اقـدامات اقتصـادي   ها، بعد اقتصادي است كه در آن فعاليتاننخستين بعد مسئوليت سازم

 & Poolthong(گـردد نفعان مختلف سازمان مطرح مـي اين بعد در رابطه با ذي. گيردمدنظر قرار مي

Mandhachitral, 2011, p.125.(     به عبارت ديگر، مسئوليت اقتصادي يـك سـازمان بـه سـودآوري و

 ). Panwar & Anderson, 2010, p.22(گردد رقابت آفريني باز مي

  مسئوليت قانوني: ب

هـا  رود از آناند كـه از كسـب و كارهـا انتظـار مـي     تمام جوامع پيشرفته، قوانيني را وضع كرده

كند كه جامعه چه چيزهايي را بـا توجـه بـه رفتـار مناسـب      مسئوليت قانوني تعيين مي. پيروي كنند

شـان را در چـارچوب قـانون بـرآورده     بايد اهداف اقتصادي كسب و كارها. داندها، مهم ميسازمان

هـايي كـه دانسـته قـانون     سازمان. شودهاي دولتي اعمال ميوسيله سازمانالزامات قانوني به. سازند

  ).Daft & Maecic, 2001, p.122(كنند از اين لحاظ داراي عملكرد ضعيفي هستندشكني مي

  مسئوليت اخالقي: ج

حتي هنگـامي كـه    .كنندانجام چيزهايي كه درست و منصفانه است وادار ميمردم شركت را به 

مسئوليت اخالقي شامل چيـزي  . چنين عمل كنندوسيله چارچوب قانوني مسئول نيستند اينها بهآن

وسيله كل جامعه پذيرفته شده است و باالتر از مسئوليت اقتصادي و قانوني ه ب ،طوركلياست كه به

  ). Mattila, 2009, p.543(گيردقرار مي

  )صالحديد(1مسئوليت تشخيصي: د

باالترين سطح مسئوليت اجتماعي سازمان مسئوليت تشخيصـي يـا بشردوسـتانه     ،از نظر كارول

هـا و  است كه شامل حضور داوطلبانه شركت در جامعه است و مربـوط بـه پـرداختن بـه فعاليـت     
                                                           
1.Distingiosh Responsibility 
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هـاي مختلـف   قبيل تسهيم منابع براي گـروه  پسندد ازباشد كه جامعه آن را ميرفتارهاي اضافي مي

 ,Galbreath(هـا جامعه يا اقدامات فرهنگي، بهبود منافع كاركنان از قبيـل آمـوزش و بهبـود حقـوق    

2010, p. 420 .(  

  مدل مفهومي تحقيق

سازماني اخالقي است كه اوالً، مديران و كارمنداني كه در آن سازمان مشـغول فعاليـت هسـتند    

ها اعتماد كننـد و بـا افـراد ديگـر رفتـار      اخالقي باشند، افراد درون و بيرون سازمان به آنذاتاً افراد 

رهبـران آن سـازمان رهبـران     درستي داشته باشند و در روابط خود با ديگران اخالقي باشـند، ثانيـاً،  

ـ يعني به ارزش. اخالقي باشند د و هاي اخالقي متعهد باشند و در سراسر سازمان به افراد كمك كنن

ها و هاي سازمان برنامهساختارها و نظام ها را منعكس كنند و نهايتاً،ها تجسم بخشند و آنبه ارزش

از ايـن  ). 215-218، ص1387دفـت،  (هاي اخالقي را بپـذيرد هاي مربوط به اجراي برنامهموقعيت

كـه  ) 2000(رو، براي سنجش سازمان اخالقي از مدل سه بعدي سازمان اخالقـي تروينـو و بـرون    

بـا توجـه بـه    . باشد؛ استفاده شده اسـت ها ميشامل فرد اخالقي، رهبري اخالقي، ساختارها و نظام

متغيــر وابســته در پــژوهش، بــراي ســنجش مســئوليت اجتمــاعي و ابعــاد آن ازالگــوي نظــري و  

مسـئوليت اقتصـادي، مسـئوليت قـانوني، مسـئوليت      (در اين مدل . مفهوميكارول استفاده شده است

  .عنوان ابعاد مسئوليت اجتماعي سازمان مطرح استبه) و مسئوليت تشخيصي اخالقي
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  هاي تحقيقفرضيه

  اصلي فرضيه

  .سازمان اخالقي بر مسئوليت اجتماعي سازمان در وزارت جهاد كشاورزي تأثير دارد -1

  هاي فرعيفرضيه

  .سازمان اخالقي بر مسئوليت اقتصادي سازمان در وزارت جهاد كشاورزي تأثير دارد -1

  .مسئوليت قانوني سازمان در وزارت جهاد كشاورزي تأثير داردسازمان اخالقي بر  -2

  .سازمان اخالقي بر مسئوليت اخالقي سازمان در وزارت جهاد كشاورزي تأثير دارد -3

  .سازمان اخالقي بر مسئوليت تشخيصي سازمان در وزارت جهاد كشاورزي تأثير دارد -4

  تحقيق قلمرو

ي تأثير سازمان اخالقي بـر مسـئوليت اجتمـاعي    قلمرو موضوعي شامل بررس: قلمرو موضوعي

  .سازمان است

  .باشدقلمرو مكاني اين تحقيق، ستاد وزارت جهاد كشاورزي مي: قلمرو مكاني

سازمان 

 اخالقي

مسئوليت 

 اجتماعي

 فرد اخالقي

 رهبري اخالقي

 ساختار ونظام

 مسئوليتاقتصادي

 مسئوليت قانوني

 مسئوليت اخالقي

 مسئوليت تشخيصي

  مدل مفهومي تحقيق .1شكل
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  .است 1391تا پايان ارديبهشت  1390قلمرو زماني تحقيق از اواخر شهريور : زماني لمروق

  گيري و حجم نمونهجامعه آماري، روش نمونه

كارشـناس، كارشـناس ارشـد و    (جامعه آماري مورد نظر در اين تحقيق مديران و كارشناسـان   

گيري روش نمونه. نفر است 1390ها دهند كه عده آنشاغل در اين وزارتخانه را تشكيل مي) دكترا

، مطالعـه اي تصادفي است و حجم نمونه، پس از اجراي پيش گيري طبقهدر اين تحقيق روش نمونه

  .نفر است 313رمول كوكران طبق ف

  ها و اطالعاتآوري دادهابزار جمع

  :ها از ابزارهاي زير استفاده شده استدر گردآوري اطالعات و به لحاظ آزمون فرضيه

اي و مطالعه متون تخصصي از طريق كتب و نشريات و نيز جستجو در بررسي كتابخانه -1

  .وع و نيز شناسايي منابع مرتبط با موضوعهاي اطالعاتي براي آشنايي بيشتر با موضپايگاه

آوري اطالعات و ارائه ترين ابزار جمعروش ميداني، استفاده از پرسشنامه به عنوان اصلي -2

-هاي موردنظر و تجزيه و تحليل دادهآن به كاركنان وزارت جهاد كشاورزيبه منظور دستيابي به داده

  .اخالقي بر مسئوليت اجتماعي سازمانهاي حاصل از آن براي تعيين تأثير سازمان 

    هاروش تجزيه و تحليل داده

هـاي اوليـه    هـا، بـراي تبـديل داده    آوري پرسشنامه و استخراج پاسخ در اين تحقيق پس از جمع

و ورود » اس پـي اس اس «افـزار   ها به حالت قابل استفاده براي بكارگيري نـرم  حاصل از پرسشنامه

بندي شـده   بندي اطالعات، تبديل اطالعات دسته مار توصيفي با دستهاطالعات به آن، به استخراج آ

بعدي و دوبعـدي پرداختـه شـده اسـت و      به فراواني، درصد فراواني، ميانگين آماري و جداول يك

افزار ليزرل استفاده و در بخـش آمـار اسـتنباطي، روش     ها از نرم براي تجزيه و تحليل استنباطي داده

  .به كار گرفته شده است) ام يا اس(معادالت ساختاري 
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  گيري مدل تحقيقمدل اندازه

  گيري تحقيقمدل اندازه .1جدول 
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  اقتصادي.م

  قانوني. م

  اخالقي .م

  تشخيصي .م

80/0  

88/0 

68/0 

71/0 

- 

07/0 

07/0 

07/0  

- 

28/12 

54/9 

36/10  

64/0  

88/0 

62/0 

71/0  

40/0  

77/0  

39/0  

50/0  

-  

01/0<p

01/0<P 

01/0<P 

  تأييد

ي
الق
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ن 

ما
ساز

  

  فرد خالقي

  اخالقيرهبري

ساختارهاو 

  هانظام

58/0 

66/0 

67/0 

05/0 

04/0 

05/0 

17/11 

50/16 

58/12 

64/0  

83/0  

67/0 

40/  

70/0  

45/0  

01/0<P 

01/0<P 

01/0<P  
  تأييد

  

گيري در اين جدول  مقادير مختلف مدل اندازه ،شود مشاهده مي باالطور كه در جدول همان

گيري محقق بايد به بررسي روابط بين متغيرهاي نهفته و  در مدل اندازه. خالصه شده است

هاي مورد استفاده  گيري هدف تعيين روايي و پايايي اندازه ،جادر اين. متغيرهاي آشكار مدل بپردازد

ها يا متغيرهاي آشكار همان چيزي را  در بحث روايي، اين مسئله مطرح است كه آيا شاخص. است

در مقابل، مسئله پايايي با اين موضوع سر و كار . كنند كه مدنظر محقق است يا خير گيري مي اندازه

ستون اول . كنند گيري مي اده با چه دقتي موضوع مورد نظر را اندازههاي مورد استف دارد كه شاخص

محاسبه شده است، نشان  1بارهاي عاملي را كه از طريق روش حداكثر درست نمايي مقادير برآورد

در اين ستون براي متغير پنهان مسئوليت اجتماعي شاخص مسئوليت قانوني داراي   دهد، مي

بدين معني است كه اين شاخص به تنهايي نسبت به تمام . شده استبيشترين بار عاملي استاندارد 

                                                           
1. Maximum Likelihood 
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بعد از . گيري متغير پنهان مسئوليت اجتماعي سازمان دارد ها قدرت بيشتري در اندازه شاخص

- مسئوليت قانوني، مسئوليت اقتصادي، مسئوليت تشخيصي و مسئوليت اخالقي به ترتيب در مرتبه

براي متغير پنهان . گيري كنند سئوليت اجتماعي سازمان را اندازهتوانند متغير پنهان م هاي بعدي مي

گيري متغير پنهان سازمان اخالقي را دارد و  سازمان اخالقي، رهبري اخالقي، بيشترين قدرت اندازه

 tكه در ستون مقدار  طورهمان. باشد ها و فرد اخالقي ميسپس، به ترتيب، ساختارها و نظام

هاي مسئوليت قانوني، سئوليت اجتماعي سازمان، به ترتيب، شاخصشود، متغير ممشاهده مي

دارتري داشتند و در مورد متغير سازمان  مسئوليت تشخيصي و مسئوليت اخالقي رابطه معني

ها و در نهايت، فرد اخالقي هاي رهبري اخالقي، ساختارها و نظام اخالقي، به ترتيب، شاخص

و مقدار خطاي استاندارد شده به اين  tذكر است كه مقدار  قابل. دارتري هستند داراي رابطه معني

دليل براي شاخص مسئوليت اقتصادي متغير مسئوليت اجتماعي سازمان عنوان نشده است كه اين 

عنوان يك شاخص مرجع در نظر گرفته شده است و نشان دهنده شاخص در مدل ام اي اس به

يا  (R2)1ها از مجذور همبستگي چندگانه صجهت پايايي شاخ. دار بديهي استيك رابطه معني

متغير  وسيله واريانس هر شاخص را كه بهسهم  R2مقادير. شود واريانس تبيين شده استفاده مي

مقادير بيشتر تا سقف يك، نشان دهنده اين است كه . دهد شود، نشان مي نهفته مربوطه تبيين مي

در اينجا نتايج نشان دهنده مناسب بودن همه . تر استگيري متغير پنهان مناسب شاخص براي اندازه

هاست و در متغير مسئوليت اجتماعي سازمان، مسئوليت قانوني بيشترين مقدار، براي متغير  شاخص

بنابراين، نتايج ارزيابي . باشندسازمان اخالقي شاخص رهبري اخالقي بيشترين مقدار را دارا مي

ها براي عملياتي كردن متغيرهاي  ايي و پايايي شاخصگيري، شواهد قابل قبولي براي رومدل اندازه

  .دهند نهفته ارائه مي

  

                                                           
1. Squared Multiple Correlations( R2)  
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  مدل ساختاري تحقيق

بين سـازمان اخالقـي و مسـئوليت    % 99دهنده اين است كه در سطح اطمينان جدول فوق نشان

-ج در جدول مـي رهمچنين، با توجه به اطالعات مند. اجتماعي سازمان رابطه معناداري وجود دارد

هـاي مسـئوليت   بـر تمـام شـاخص   % 99توان نتيجه گرفت متغير سازمان اخالقي با سطح اطمينـان  

  .دار داردسازمان تأثير مثبت و معنياجتماعي 

  نتايج تحقيق

  .سازمان اخالقي بر مسئوليت اجتماعي سازمان در وزارت جهاد كشاورزي تأثير دارد* 

كه در سطح ) γ =0.60, t=3.29, P<0.01(دهد  يابي معادالت ساختاري نشان مي نتايج مدل

  .طور مستقيم تأثير دارد سازمان اخالقي بر مسئوليت اجتماعي سازمان به% 99اطمينان 

  .سازمان اخالقي بر مسئوليت اقتصادي سازمان در وزارت جهاد كشاورزي تأثير دارد* 

كـه در سـطح   ) γ =0.48, t=3.29, P<0.01(دهـد  يابي معـادالت سـاختاري نشـان مـي     نتايج مدل

  نتايج بررسي مدل ساختاري تحقيق .2جدول 

مقدار خطاي   بارعاملي  مسيرها

  استاندارد

 مقدار استاندارد  tمقدار

 بار عاملي

سطع 

  داري معنا

  نتيجه

  به  از

 سئوليتم

  اجتماعي

سازمان 

  اخالقي

60/0  18/0  29/3  60/0 01/0<P  تأييد  

قي
ال

اخ
ن 

زما
سا

  

مسئوليت 

  اقتصادي
48/0  15/0  29/3  38/0 01/0<P  تأييد  

مسئوليت 

  قانوني
53/0  16/0  37/3  53/0 01/0<P  تأييد  

مسئوليت 

  اخالقي
41/0  12/0  29/3  37/0 01/0<P  تأييد  

مسئوليت 

  تشخيصي
43/0  13/0  32/3  43/0 01/0<P  تأييد  
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  .سازمان اخالقي بر مسئوليت اقتصادي سازمان تأثير دارد% 99اطمينان 

  .ي بر مسئوليت قانوني سازمان در وزارت جهاد كشاورزي تأثير داردسازمان اخالق* 

كـه در سـطح   )  γ =0.53, t=3.37, P<0.01(دهـد   يابي معادالت ساختاري نشـان مـي   نتايج مدل

  .سازمان اخالقي بر مسئوليت قانوني سازمان تأثير دارد،% 99اطمينان 

  .هاد كشاورزي تأثير داردسازمان اخالقي بر مسئوليت اخالقي سازمان در وزارت ج* 

كـه در سـطح   ) γ =0.41, t=3.29, P<0.01 (دهـد   يابي معادالت سـاختاري نشـان مـي    نتايج مدل

  .سازمان اخالقي بر مسئوليت اخالقي سازمان تأثير دارد% 99اطمينان 

  .سازمان در وزارت جهاد كشاورزي تأثير دارد تشخيصيسازمان اخالقي بر مسئوليت * 

كـه در سـطح    )γ =0.43, t=3.32, P<0.01(دهـد  معـادالت سـاختاري نشـان مـي     يابي نتايج مدل

  .تأثير وجود دارداين % 99اطمينان 

  گيريبحث و نتيجه

سازمان اخالقي بر مسئوليت اجتماعي سازمان در وزارت جهاد كشـاورزي تـأثير   : فرضيه اصلي

  .دارد

عنـي تـأثير مسـتقيم سـازمان     ، فرضيه اصـلي پـژوهش ي  هاي انجام شدهبا توجه به نتايج تحليل

توانـد  بـه عبـارتي، سـازمان اخالقـي مـي     . اخالقي بر مسئوليت اجتماعي سازمان تأييد شـده اسـت  

  .هاي اجتماعي سوق دهدكاركنان را به ايفاي مسئوليت

ــا نتــايج تحقيقــات علمــي موجــود در ادبيــات همســويي دارد  دروزدنكــو و . نتــايج تحقيــق ب

هـــايمين و  و) 2008( 3، فورســتر و فــاكس  )2008(2فليشــمن ، والنتينــه و  )2009(1گريگــوري 

                                                           
1. Drozdenko& Gregory 
2. Valentine & Fleischman 
3. Forster & Fox 
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نيز در تحقيقات خود دريافتند كه رابطه مثبت و معناداري بـين اخـالق در سـازمان و     )2011(1ريان

رسـد زيـرا   نتيجه آزمون اين فرضيه دور از ذهن به نظر نمي. مسئوليت اجتماعي سازمان وجود دارد

اخالقـي  . ري از افراد از تمام سـطوح جامعـه سـروكار دارد   شماوزارت جهاد كشاورزي با تعداد بي

بودن اين سازمان كمك بزرگي در ايفاي نقـش مسـئوليت اجتمـاعي سـازمان بـاالخص مسـئوليت       

حتي اين سازمان طرح تكريم ارباب رجوع را يكي از اصول كاري خـود  . اخالقي و تشخيصي دارد

  .قرار داده است

ر مسئوليت اقتصادي سـازمان در وزارت جهـاد كشـاورزي    سازمان اخالقي ب: فرضيه فرعي اول

  .تأثير دارد

، تأثير سازمان اخالقي بـر مسـئوليت اقتصـادي سـازمان     هاي انجام شدهبا توجه به نتايج تحليل

  .تأييد شد

ريزي سازماني كه بر مبناي اخالقي پايه. ها جامعه در درجه اول نهاد كسب و كار هستندسازمان

ساختاري اخالقي، افراد اخالقي و رهبـري اخالقـي باشـد همكـاري و همـدلي       شده باشد و داراي

رسـد و تمـام تـالش    بيشتري در سازمان حكم فرماست و مشكالت دروني سازمان به حـداقل مـي  

-شود و با همين تشريك مساعي افـراد سـازمان بهتـر مـي    كاركنان به اثربخشي سازمان معطوف مي

خارجي پاسخ دهند و سازمان را به يك ثبات نسبي برسـانند و در  هاي محيط توانند به عدم اطمينان

نتيجه، در رسيدن به اهداف اقتصادي سازمان اثربخش باشند كه اين امر در سـازمان مـورد تحقيـق    

  .شودرعايت مي

سازمان اخالقي بر مسئوليت قانوني سازمان در وزارت جهاد كشاورزي تأثير : فرضيه فرعي دوم

  .دارد

  .ها، تأثير سازمان اخالقي بر مسئوليت قانوني سازمان تأييد شدنتايج تحليلبا توجه به 

رفتـار سـازماني   از ديدگاه ريچارد دفت مسئوليت قانوني يعني آنچه را كه اجتماع در ارتباط بـا  

                                                           
1. Huimin& Ryan 
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حتي اگر بـه علـت مشـكالت موجـود در     (توان مقررات را مي از طرفي،. كندمناسب مهم تلقي مي

به عنوان نماينده قضاوت و باورهـاي اخالقـي اعضـاي    ) قوانين تحريف شده باشدتفسير و اجراي 

بين قانون و اخالق وجوه مشترك بسياري وجود دارد و واضح است كه ايـن  . جامعه خود پذيرفت

  . پذيرنددو از يكديگر تأثير مي

زي سازمان اخالقي بر مسئوليت اخالقـي سـازمان در وزارت جهـاد كشـاور    : فرضيه فرعي سوم

  .تأثير دارد

  .فرضيه فرعي سوم تأييد شد هاي انجام شده،با توجه به نتايج تحليل

يكي از وجوه مشتركي كه بين دو متغير وجود داشت . ييد اين فرضيه دور از ذهن محقق نبودتأ

رسد كـه  مسئوليت اخالقي يعني اخالقي رفتار كردن و بديهي به نظر مي. در همين فرضيه قرار دارد

  . بودن سازمان بر مسئوليت اخالقي سازمان تأثير بگذارد اخالقي

سـازمان اخالقــي بـر مسـئوليت تشخيصـي سـازمان در وزارت جهــاد      : فرضـيه فرعـي چهـارم   

  .كشاورزي تأثير دارد

هاي انجام شده، تأثير سازمان اخالقي بر مسـئوليت تشخيصـي سـازمان    با توجه به نتايج تحليل

  .تأييد شد

در سازمان مورد بررسي، مديران سازمان كه بر مبنـاي  . از ذهن محقق نبود ييد اين فرضيه دورتأ

اند تـا  كنند واحدي در سازمان تحت عنوان واحد تكريم ارباب رجوع ايجاد نمودهاخالقي عمل مي

هايي مثل ايجـاد  حتي مديران با شيوه. هايي كه به عهده سازمان است عمل نمايندفراتر از مسئوليت

كننـد و كاركنـان بـا    اي دريافت نظرات ارباب رجوعان اين موضوع را پيگيري مـي هايي برصندوق

حتي اين موضوع در كمك . كوشندرضايت و طيب خاطر در ايفاي مسئوليت تشخيصي سازمان مي

  .خوردبه انجام تحقيقات به طور واضح به چشم مي
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