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 چکیده

 
هاي فردي مدیران در وکار و ارزشپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اخالق کسب

 استان پنجدر انجام شد. پژوهش با توجه به نظر کارفرما،  هاپذیري اجتماعی بنگاهمسئولیت
اه بخش بنگ 150کرمانشاه، فارس، زنجان، مرکزي، کهگیلویه و بویراحمد در میان کشور شامل 

 ها توسط پرسشنامه گردآوريداده شد. اجراگیري تصادفی ساده کشاورزي به روش نمونه
وکار و اعتبار محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان در حوزه اخالق کسبند. شد

از  پرسشنامهی تأیید شد. به منظور محاسبه قابلیت اعتماد پذیري اجتماعی شرکتمسئولیت
ز اده اها با استفپس از آن داده ضریب آلفاي کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد.

که  بود. نتایج حاکی از آن شدندهاي آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل روش
 پذیري اجتماعی شرکتیئولیتو مس) R=2/0(وکار هاي فردي بر اخالق کسبارزش

)12/0=R(  پذیري وکار بر مسئولیت. همچنین، اثر اخالق کسبداشتاثر مثبت و معناداري
هاي اخالقی افزایش آموزشبود. بر اساس نتایج، مثبت و معنادار  )R=68/0( اجتماعی شرکتی

پذیري لیتوکار، مسئوهاي اخالق کسبها براي مدیران از قبیل برگزاري دورهدر بنگاه
اي و آشنایی با استانداردهاي موجود در بخش کشاورزي اجتماعی شرکتی، اخالق حرفه

 پیشنهاد شد.
 

 پذیري اجتماعی، ارزش، اخالق، بنگاه اقتصادي، کشاورزيمسئولیت هاي کلیدي:واژه
 

  مقدمه
هاي کار در حوزهوسازي کسبفرآیند اخالقی

گیري مدیران قدمتی طوالنی دارد. اولویت و تصمیم
اهمیت موضوع زمانی براي جامعه بیشتر شد که بازار به 

ضه و تقاضاي توقعات و نیروها، عنوان مرکز تعامل و عر
وکار را احساس کرده و به نیاز به وجود اخالق کسب

اخالق که باید آن ). Feldman, 2007(اهمیت آن پی برد 
فلسفی و مالك و معیار -را بایدها و نبایدهاي ارزشی

سنجش درستی و نادرستی رفتار شخص نسبت به خود، 
ت که در دیگران و جامعه تعریف کرد، از مباحثی اس

نظران علم هاي اخیر مورد توجه دانشمندان و صاحبدهه
مدیریت در ایران و جهان قرار گرفته است. درواقع، 

 يازجمله عوامل مهم در مباحث مرتبط با توسعه
اقتصادي و اجتماعی و وضعیت جوامع در حال گذار، 

 ازو ارزشی افراد در این جوامع است.  وضعیت اخالقی
هاي ي روزافزون شرکترش و توسعهدیگر، گست سوي
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مختلف صنعتی، کشاورزي و بازرگانی و افزایش شدید 
ي ها براي ادامهرقابت میان آنان سبب شد که شرکت

حیات خود تنها به سود و منافع سازمانی خود بیاندیشند 
و براي نیل به این اهداف از هیچ عملی کوتاهی نکنند. 

تصمیم به ظاهر است که هر حرکت و  حالی این در
نظر از ها رخ دهد، صرفکوچکی که در یکی از بخش

تأثیرات مستقیم آن در بخش موردنظر به تدریج موجب 
هاي جامعه مستقیم در تمام بخشتأثیرات مستقیم و غیر

هاي مداوم را در ها و واکنشایی از کنششده و مجموعه
هاي جامعه به وجود آورده است تمام سطوح و الیه

)Omidvar, 2008،ها با افزایش نقش شرکت ). بنابراین
ها و هاي آندر اجتماع، پیامدهاي اجتماعی فعالیت

افزون نفعان مختلف اهمیتی روزها بر ذيتأثیرات آن
). پس از Alborzi & Yazdanshenas, 2007یافت (

هاي مختلف گیري از شاخهشناخت این موضوع با بهره
پذیري اجتماعی در مسئولیتعلم اخالق، مبحث 

 ). Frederick, 2006متبلور شد ( 1950ها از دهه سازمان
پذیري اجتماعی شرکتی، بر ابتدا، مسئولیت در

نفعان متمرکز بوده است، ولی به مرور، تلفیق اهمیت ذي
وکار، زیستی و شفافیت در کسبنوآوري، پایداري محیط

 ,Smithان داد (گستردگی و تنوع ابعاد این مفهوم را نش

وکار براي ). این مفهوم، تعهدي مداوم به کسب2011
ي اقتصادي، در کردن اخالقی و همکاري در توسعهرفتار

شرایطی است که بهبود کیفیت زندگی کارکنان و 
هایشان و همچنین جامعه محلی و در مقیاس خانواده
 World Businessباشد (نظر میتر اجتماع مدوسیع

Council for Sustainable Development, 2000 .( 
وکار و بنابراین، توجه به اخالق کسب

پذیري اجتماعی شرکتی مهم است، زیرا مسئولیت
وکار در حال کاهش است و از طرفی هاي کسبارزش

هاي جامعه دارند. ها مسئولیتی براي حل بحرانسازمان
پذیري اجتماعی از ذکر است که توجه به مسئولیتشایان

نفعان و عموم ها، نه تنها ارتباط با ذيسوي شرکت
تواند موقعیت مالی کند، بلکه میجامعه را تقویت می

هاي فعالیتواقع، شرکت را نیز افزایش دهد. در
پذیري اجتماعی شرکتی نیز نوعی رفتار مسئولیت

اخالقی است که از سوي مدیران یا کارکنان شرکت بروز 
 کند. پیدا می

وکار و ز اهمیت در مبحث اخالق کسبي حاینکته
هاي پذیري اجتماعی شرکتی، اهمیت ارزشمسئولیت

برنده در این دو فعالیت عنوان پیشفردي مدیران به
ترین منبع اخالق هاي فردي اصلیباشد. ارزشمی
 به اعتقاد). Gharamaleki, 2007آیند (شمار میبه

Schwartz )1996(، طلوب و فردي، اهدافی م هايارزش
فراموقعیتی هستند که از نظر اهمیت با هم متفاوتند و 

کنند و با به عنوان اصولی راهنما در زندگی فرد عمل می
ها، رفتارها و اعمال افراد درحکم تأثیرگذاري بر انتخاب

محرك رفتار هستند. وي در نظام ساختار ارزشی خود، 
، ایمنی، نواییخیرخواهی، سنت، همساختار ارزشی  10

قدرت طلبی، پیشرفت، تحریک طلبی، لذت جویی، 
نگري را تعریف کرده شمولخودرهنموددهی و جهان

باشد. هایی میاست که هر ساختار ارزشی شامل ارزش
پذیري هاي فردي، اخالقیات و مسئولیتمفاهیم ارزش

ها با فرد نیستند. آنبهاجتماعی شرکتی، متقابًال منحصر
اند. و تاحدي به یکدیگر وابسته هم ارتباط درونی دارند

پذیري اجتماعی شرکتی تأثیرگذار ها بر مسئولیتارزش
است و خود متأثر از هنجارها و استاندارهاي اجتماعی 

وکار باید به سرعت خودش را براساس است. کسب
 دهد، پابرجا نگاه دارد. خدماتی که به جامعه ارائه می

IRNA )2014( ن اخالق به نقل از رئیس کمیسیو
کار و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران وکسب

پذیري ایران به لحاظ شاخص مسئولیتآورده است که 
د و این ماندگی دارهاي اقتصادي عقباجتماعی بنگاه

ف به باید خود و محیط پیرامون خود را موظها بنگاه
در این راستا  .نمایندها اخالق مداري در حوزه فعالیت

کار وبه رتبه ایران از نظر شاخص اخالق کسب توانمی
و  2013هاي پذیري جهانی طی سالدر گزارش رقابت

-2013که، در گزارش سال طورياشاره نمود. به 2014
 148، رتبه ایران از نظر این شاخص در میان 2014

 121به رتبه  2015-2014بوده و در سال  82کشور، 
 World( کشور تنزل یافته است 144در میان 

Economic Forum, 2013; 2014طور حتم، وضعیت ). به
هاي اقتصادي در بخش کشاورزي وکار بنگاهاخالق کسب

 این شاخص نقش داشته است. وضعیت نیز در 
بنابراین، اگر ایران به دنبال ارتقاي رتبه خود در این 

وکار و باشد، لزوم رعایت اخالق کسب هاشاخص
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هاي اقتصادي دوچندان بنگاه پذیري اجتماعیمسئولیت
پایدار  يشود. با توجه به موضوعات مرتبط با توسعهمی

زیستی را نیز هاي محیطکه همانا امنیت غذایی و چالش
هاي بخش گیرد، این دو مهم براي بنگاهمیدربر

کشاورزي بسیار ضروري است، زیرا در راستاي تحقق 
اجتماعی و  پذیريواقع مسئولیتتوسعه پایدار است. در

شمار پایدار به يوکار، از ارکان توسعهاخالق کسب
آیند. بخش کشاورزي به دلیل اثري که بر اقتصاد، می

پذیري زیست و جامعه دارد به شدت با مسئولیتمحیط
  اجتماعی شرکتی گره خورده است.

براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش 
وکار بر هاي فردي مدیران و اخالق کسبارزش

هاي پذیري اجتماعی شرکتی در میان بنگاهمسئولیت
با توجه به اهمیت بخش کشاورزي انجام شده است. 

پذیري اجتماعی شرکتی و با در نظـر گـرفتن مسئولیت
وکار بر این هاي فردي مدیران و اخالق کسبتأثیر ارزش

هاي مسئولیت، مطالعات تجربی متعددي در میان بنگاه
گرفته که در این بخش به مرور خالصه جاماقتصادي ان

 ها پرداخته شده است. نتایج برخی از مهمترین آن
Taghizadeh & Soltani Fasandigh (2010) ، در

هاي عضو انجمن پژوهش خود در میان رؤساي شرکت
وکار بر سازان خودرو دریافتند که اخالق کسبقطعه

 پذیري اجتماعی بنگاه تأثیر دارد.مسئولیت
 Alleyne et al. (2013) ،اي را با هدف مطالعه

هاي فردي و رفتار اخالقی بررسی ارتباط میان ارزش
شده در میان دانشجویان دانشگاه کاریبین درك

ها بیانگر آن است که دانشجویانی اند. یافتهانجام داده
ها براي هاي فردي باالیی داشتند، نیت آنکه ارزش

وکار خالقی در کسبدرگیري در رفتارهاي غیرا
کمتر است. همچنین، گرایش زنان براي رفتارهاي 

 Heidarzadeh اخالقی بیشتر از مردان بوده است.

Hanzaee & Nasimi  (2012) ، به توسعه مقیاس
وکار در ایران پرداختند و گیري اخالق کسباندازه

ي اکتشافی خود از مدیران و کارکنان براي مطالعه
اساس نتایج، پنج بُعد براي اخالق  استفاده کردند. بر

هنجارهاي قیمت و توزیع، وکار تعریف شد: کسب
هنجارهاي اطالعات و قرارداد، هنجارهاي محصول و 

تبلیغات، هنجارهاي تعهد و افشا و هنجارهاي 
 نشان داد اییمطالعهنتایج  صداقت عمومی و کمال.

وکارهاي کوچک و متوسط مفاهیم مدیران کسب
وکار و مسئولیت اجتماعی شرکتی را در اخالق کسب

 Fassin et( کنندهاي خود تلفیق میگیريتصمیم

al., 2011.( بیانگر آن است  دیگري ينتایج مطالعه
هاي ي ارزشهاي فردي سبب توسعهارزش که

شود که در رفتارهاي شرکت وکار میاخالقی کسب
پذیري اجتماعی شرکتی انعکاس از قبیل مسئولیت

، Wang, 2011(. Jin & Drozdenko (2010)( یابدمی
هاي خود به بررسی ارتباط میان ارزش يمطالعهدر 

اعی پذیري اجتمسازمان، اخالق سازمانی، مسئولیت
شرکتی و عملکرد سازمانی پرداختند. در این 

ي ارتباط میان دهندهپژوهش نیز نتایج نشان
پذیري اجتماعی بوده هاي اخالقی و مسئولیتنگرش

طور معناداري با عملکرد سازمانی در است که به
 اند.ارتباط بوده
Turker (2008) ، ي را به منظور توسعهپژوهشی

اجتماعی شرکتی انجام داده پذیري مقیاس مسئولیت
پذیري هاي پژوهش، مسئولیتاست. براساس یافته

نفعان به چهار اجتماعی شرکتی با توجه به تنوع ذي
اجتماعی در  بندي است: مسئولیتمسئولیت قابل طبقه

نفعان اجتماعی و غیراجتماعی، مسئولیت قبال ذي
اجتماعی درقبال کارکنان، مسئولیت اجتماعی درقبال 

در مطالعه  تریان و مسئولیت اجتماعی درقبال دولت.مش
Valentine & Fleischman  (2008) نتایج حاکی از آن ،

پذیري اجتماعی وکار بر مسئولیتاست که اخالق کسب
در  ،Shafer et al.  (2007) شرکتی اثر مثبت دارد.

هاي فردي و درك به بررسی نقش ارزشاي مطالعه
پذیري سئولیتوکار و مسبمدیران از اهمیت اخالق ک

هاي . نتایج نشان داد که ارزشاست اجتماعی پرداخته
فردي اثر مثبت و معناداري بر این متغیرها دارد. 

Fritzche & Oz  (2007)،  در پژوهش خود نشان دادند
گیري هاي بشردوستانه با ابعاد اخالقی تصمیمکه ارزش

 ي مثبت و معناداري دارد. رابطه
Hemingway & Maclagan (2004) ، در مطالعه

هاي فردي اند که ارزشخود به این نتیجه دست یافته
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ي در مسئولیت اجتماعی شرکتی مدیران عامل پیشبرنده
، ارتباط میان Joyner & Payne (2002) آید.شمار میبه

وکار و مسئولیت اجتماعی را در دو ها، اخالق کسبارزش
 موفق عمل سازمان که درخصوص این موضوعات

اند، مورد واکاوي قرار دادند. نتایج بیانگر ارتباط کرده

وکار و مسئولیت ها، اخالق کسبمیان متغیرهاي ارزش
اجتماعی شرکتی با یکدیگر در دو سازمان مورد بررسی 
بوده است. پس از بررسی ادبیات نظري تحقیق، مدل  

 )، تدوین شد.1مفهومی پژوهش (شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 پژوهشچارچوب مفهومی  -1شکل 
 

 روش تحقیق
حاضر از لحاظ هدف، کاربردي است. از نظر پژوهش 

کنترل متغیرها، میدانی است که  يمیزان نظارت و درجه
متغیرهاي موردنظر را در وضعیتی طبیعی  يکلیه

ي گردآوري ؛ همچنین از نظر نحوهدادموردمطالعه قرار 
 ها از نوع پیمایشی است.داده

هاي تغیر ارزش. مبوداین پژوهش شامل سه متغیر 
وکار، فردي به عنوان متغیر مستقل، متغیر اخالق کسب

با دو نقش متغیر مستقل و متغیر میانجی، همچنین، 
پذیري اجتماعی شرکتی به عنوان متغیر متغیر مسئولیت

. تعریف عملیاتی شدندوابسته پژوهش در نظر گرفته 
 متغیرها به شرح زیر است:

وکار ، اخالق کسبپژوهشوکار: در این اخالق کسب
 Heidarzadehیافته گیري از مقیاس توسعهبا بهره

Hanzaee & Nasimi (2012) هنجارهاي ، با پنج شاخص
قیمت و توزیع، هنجارهاي اطالعات و قرارداد، هنجارهاي 

، و محصول و تبلیغات، هنجارهاي تعهد و افشا
. هر سنجیده شد هنجارهاي صداقت عمومی و کمال

هایی در قالب طیف لیکرت استفاده از گویهشاخص، با 
، خیلی 4، زیاد= 3، متوسط= 2، کم= 1(خیلی کم= 

) سنجیده شد و درانتها، مجموع امتیازات 5زیاد= 
دهنده هر شاخص، امتیاز آن شاخص و هاي تشکیلگویه

امتیاز متغیر  مجموع امتیازهاي پنج شاخص مذکور،
اساس، مقیاس  بر این .داد وکار را تشکیلاخالق کسب

 اخالق کسب و کار

ش
رز

ا
دي

فر
ي 

ها
 

 نواییهم

 سنت

 خیرخواهی

جهان شمول 
 

 خودرهنموددهی

 جوییلذت

 تحریک طلبی

 پیشرفت

 قدرت

 ایمنی

هنجارهاي قیمت و 
 توزیع

 

هنجارهاي اطالعات و 
 قرارداد
 

هنجارهاي محصول و 
 تبلیغات
 

هنجارهاي تعهد و 
 افشاء

 

هنجارهاي صداقت عمومی 
 و کمال
 

ی 
اع

تم
اج

ت 
ولی

سئ
م

 

 کارکنان
 
 مشتریان
 
 دولت

 
نفعان اجتماعی و ذي

 غیراجتماعی
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اي در نظر وکار فاصلههر شاخص و متغیر اخالق کسب
 گرفته شد.

پذیري اجتماعی براي سنجش متغیر مسئولیت
شرکتی از چهار شاخص کارکنان، مشتریان، دولت و 

نتایج نفعان اجتماعی و غیراجتماعی با استفاده از ذي
 ، Turker (2008)مطالعه 

طیف لیکرت (خیلی هر شاخص، در قالب گیري شد. بهره
) 5، خیلی زیاد= 4، زیاد= 3، متوسط= 2، کم= 1کم= 

ها، امتیاز نهایی این سنجیده شد. میانگین امتیاز شاخص
بر این اساس، مقیاس هر شاخص و  متغیر را تشکیل داد.

 .استاي پذیري اجتماعی شرکتی، فاصلهمتغیر مسئولیت
هاي فردي از نسخه براي سنجش متغیر ارزش

یاب ارزشی شوارتز پرسشنامه زمینه فارسی
)Delkhamoush, 2012; Delkhamoush et al., 2013 ،(

ساختار ارزشی  10استفاده شد. این پرسشنامه، شامل 
طلبی، قدرت، ایمنی، نواییخیرخواهی، سنت، همشامل 

خودرهنموددهی و جویی، طلبی، لذتپیشرفت، تحریک
 شامل. هر ساختار ارزشی بودنگري شمولجهان
-سوال  پاسخگویانکه در پرسشنامه از  بودهایی ارزش

شد. امتیازدهی هر ارزش نیز بر اساس پرسشنامه 
استاندارد شوارتز، براي هر ویژگی از منفی یک (مخالف 

ترین درجه اهمیت) هاي من) تا مثبت هفت (عالیارزش
. امتیاز هر ساختار ارزشی ازطریق محاسبه میانگین بود

که  آمددهنده آن به دست هاي تشکیلرزشامتیازهاي ا
. براساس شدها رفتار اي با آنبه صورت مقیاس فاصله

ساختار ارزشی ذکرشده، چهار سبک ارزشی تعریف  10
: سبک ارزشی تعالی خود شامل ساختارهاي ارزشی شد

نگري و خیرخواهی؛ سبک ارزشی شمولجهان
ایی و نوکاري شامل ساختارهاي ارزشی سنت، هممحافظه

ایمنی؛ سبک ارزشی گسترش خود شامل ساختارهاي 
جویی؛ و سبک ارزشی طلبی، پیشرفت، لذتارزشی قدرت

آمادگی براي تغییر شامل ساختارهاي ارزشی 
جویی. میانگین طلبی، لذتتحریکخودرهنموددهی، 

ساختارهاي ارزشی هر سبک، امتیاز آن سبک را تشکیل 
 داد.

اي جهت سشنامهبر اساس تعاریف عملیاتی، پر
گردآوري اطالعات تدوین شد. با توجه به ماهیت و 
اهداف پژوهش، اعتبار محتوایی پرسشنامه بررسی شد 

متخصصان در حوزه پنج نفر از که با استفاده از نظر 
پذیري اجتماعی شرکتی وکار و مسئولیتاخالق کسب

تأیید شد. در تحقیق حاضر به منظور محاسبه قابلیت 
ریب آلفاي کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدي اعتماد از ض

استفاده شد. این ضریب براي تمام متغیرهاي تحقیق 
بود و نشان از پایایی ابزار پژوهش داشت.  7/0باالتر از 

همچنین، نتایج تحلیل عاملی تأییدي متغیرها در بخش 
 ها ارائه شده است.یافته

 :بودپژوهش حاضر شامل سه فرضیه علَی 
وکار در اخالق کسببر هاي فردي مدیران ارزش

 هاي بخش کشاورزي اثر مثبت و معناداري دارد.بنگاه
پذیري هاي فردي مدیران بر مسئولیتارزش

هاي بخش کشاورزي اثر مثبت و اجتماعی شرکتی بنگاه
 معناداري دارد. 

پذیري اجتماعی وکار بر مسئولیتاخالق کسب
اثر مثبت و  هاي بخش کشاورزيشرکتی در بنگاه

 معناداري دارد.
هاي کوچک و متوسط بخش پژوهش در بنگاه

نفر پرسنل) که داراي مجوز فعالیت از  50کشاورزي (تا 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند، در پنج 
استان کشور شامل کرمانشاه، فارس، زنجان، مرکزي، 

بر اساس نظر کارفرما (صندوق کهگیلویه و بویراحمد 
با از پژوهشگران و فناوران کشور) انجام شد. مایت ح

ها در نبودن برخی از بنگاهفعالتوجه به محدودیت 
، هاي فعال در هر استانها و نبود آمار تعداد بنگاهاستان

هاي فعال با پژوهشگران براي تکمیل عدم همکاري بنگاه
و همچنین  پرسشنامه (عمدتاً به دلیل موضوع تحقیق)

در مجموع با توافق کارفرما، ، مان و هزینهمحدودیت ز
گیري تصادفی ساده، بنگاه با استفاده از روش نمونه 300

مجموع از میان  درعنوان نمونه در نظر گرفته شد.  به
هاي فراوان شده با وجود پیگیريهاي مصاحبهپرسشنامه

ها تکمیل شد. پرسشنامه توسط مدیران بنگاه 150تعداد 
ین پژوهش، نرخ بازگشت و تکمیل به عبارتی در ا

 يبر اساس مطالعه درصد بوده است. 50پرسشنامه 
Miller & Smith (1983) ،دیر  افرادي کههاي پاسخ

. باشدها میاغلب مشابه با بدون پاسخ ،دهندمی پاسخ
، Lindner & Wingenbach (2002)بر اساس همچنین، 

ها از نظر متغیرهاي با زود پاسخ افراد دیر پاسخمقایسه 
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تواند خطاي عدم پاسخ را مدیریت کند. بدین می تحقیق
صورت که اگر تفاوتی میان این دو گروه از نظر 

با توجه به نرخ بازگشت، ها دادهمتغیرهاي تحقیق نباشد، 
هاي سخ، پاباشد. بر این اساسبل تعمیم به جامعه میقا

ار و کوتغیر اخالق کسباین دو گروه از نظر دو م
و تفاوت  شدمقایسه  پذیري اجتماعی شرکتیمسئولیت

معناداري مشاهده نشد. بنابراین، این نرخ بازگشت 
در این آید. شمار نمی دي براي تعمیم نتایج بهتهدی

و  SPSSافزارهاي ها از نرمپژوهش، جهت تحلیل داده
LISREL استفاده شد. 

 هایافته
 هاي فردي نمونه مورد بررسیویژگی
درصد از پاسخگویان  3/51مورد بررسی،  ينمونه در

را مردان تشکیل داده است. بیشترین فراوانی به گروه 

سال  51سال و کمترین فراوانی به گروه  31 -40سنی 
درصد از  2/59و بیشتر تعلق دارد. رشته تحصیلی 

طبیعی بوده است. پاسخگویان کشاورزي و منابع
طح تحصیالت بیشترین فراوانی به افرادي با س

درصد از پاسخگویان،  72کارشناسی تعلق دارد. حدود 
 اند.سال داشته 10سابقه فعالیتی کمتر از 

 
پذیري وکار و مسئولیتوضعیت متغیرهاي اخالق کسب

 اجتماعی شرکتی
پذیري اجتماعی با توجه به میانگین متغیر مسئولیت

توان بیان کرد که این دو متغیر وکار میو اخالق کسب
در نمونه مورد بررسی در وضعیت مناسبی قرار دارند 

 ). 1(جدول 

 
 وکارپذیري اجتماعی شرکتی و اخالق کسبهاي توصیفی متغیرهاي مسئولیتوضعیت آماره –1جدول 

 دامنه امتیاز انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه متغیر
 0-5 57/0 33/4 5 65/2 پذیري اجتماعی شرکتی مسئولیت

 0-5 52/0 32/4 5 42/2 وکاراخالق کسب
 

 هاي فرديوضعیت متغیر ارزش
بررسی وضعیت ساختارهاي ارزشی پاسخگویان 

 نگري، خیرخواهی و شمولحاکی از آن است که جهان
ایمنی، با کمترین ضریب تغییرات، سه اولویت اول را به 

طلبی، در جویی و تحریکاند و لذتخود اختصاص داده
 ).2اند (جدول دو اولویت آخر قرار گرفته

 
 وضعیت ساختارهاي ارزشی پاسخگویان -2جدول 

 اولویت ضریب تغییرات معیارانحراف  میانگین بیشینه کمینه ساختار ارزشی
 1 164/0 88/0 36/5 89/6 78/2 شمول نگريجهان

 2 171/0 92/0 38/5 7 83/2 خیرخواهی
 3 172/0 91/0 31/5 7 83/2 ایمنی
 4 175/0 90/0 17/5 7 2 سنت

 5 182/0 90/0 94/4 83/6 67/2 خودرهنموددهی
 6 195/0 04/1 32/5 7 33/2 پیشرفت

 7 218/0 04/1 77/4 7 1 قدرت
 8 264/0 45/1 49/5 7 3 همنوایی

 9 321/0 28/1 99/3 67/6 33/0 جوییلذت
 10 367/0 45/1 95/3 7 -67/0 تحریک طلبی
 7تا  -1دامنه امتیاز: 
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ارزشی که حاصل از  در خصوص چهار سبک
باشد، براساس ضریب تغییرات، ساختارهاي ارزشی می

باالترین سبک ارزشی متعلق به سبک تعالی خود و 

ترین سبک ارزشی متعلق به سبک آمادگی براي پایین
، نیمرخ 3و  2واقع، جداول ). در3تغییر است (جدول 

 اند. هکلی ارزشی پاسخگویان را به نمایش گذاشت
 

 هاي ارزشی پاسخگویانوضعیت سبک -3جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه سبک ارزشی
ضریب 
 تغییرات

 اولویت

 1 160/0 86/0 37/5 94/6 14/3 تعالی خود
 2 165/0 88/0 32/5 92/6 89/2 محافظه کاري
 3 183/0 86/0 69/4 33/6 78/2 گسترش خود

 4 225/0 97/0 30/4 28/6 44/1 آمادگی براي تغییر
 7تا  -1دامنه امتیاز: 

 
پذیري مدل تحلیل عاملی تأییدي متغیر مسئولیت

 اجتماعی شرکتی
پذیري اجتماعی شرکتی به عنوان یک مسئولیت

 فت.زا در تحقیق مورد بررسی قرار گرمتغیر وابسته درون
 مامتنتایج تحلیل عاملی تأییدي این متغیر نشان داد که 

 د. هستن 96/1از   بیشتر  tنشانگرهاي آن داراي مقدار 

هاي کارکنان، مشتریان، دولت، به عبارتی، شاخص
نفعان اجتماعی و غیراجتماعی، به درستی متغیر يذ

سنجند. را میپذیري اجتماعی شرکتی مسئولیت
گیري بنابراین، متغیر مذکور از دقت الزم براي اندازه

گیري )، نتایج مدل اندازه4برخوردار است. در جدول (
 ارائه شده است. 

 

 پذیري اجتماعی شرکتیگیري متغیر مسئولیتنتایج مدل اندازه -4جدول 
 t p-value بار عاملی عالمت در مدل متغیر مشاهده شده متغیر مکنون

پذیري مسئولیت
 اجتماعی شرکتی

 یک درصد CSR1 86/0 10/12 کارکنان
 یک درصد CSR2 80/0 90/10 مشتریان

 یک درصد CSR3 50/0 04/6 دولت
 یک درصد CSR4 75/0 09/10 نفعان اجتماعی و غیراجتماعیيذ

 
براي ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدي چندین 
مشخصه برازندگی وجود دارد. در این پژوهش از 

)، شاخص RMRمیانگین مجذور باقیمانده (هاي شاخص
)، NFIشده برازندگی ()، شاخص نرمGFIبرازندگی (
)، شاخص برازندگی فزاینده NNFIشده (نرمشاخص غیر

)IFIاي ()، شاخص برازندگی مقایسهCFI و شاخص (

) RMSEAمیانگین توان دوم خطاي تقریب ( يریشه
هاي برازندگی، نشان مقادیر شاخصاستفاده شده است. 

). به عبارتی، 5از برازش قابل قبول مدل دارد (جدول 
هاي نمونه گردآوري شده حمایت مدل توسط داده

 شود.  می

   
 پذیري اجتماعی شرکتیگیري متغیر مسئولیتبرازندگی مدل اندازهشاخص  -5جدول 

 RMSEA CFI IFI NFI NNFI GFI SRMR RMR شاخص
 01/0 028/0 98/0 96/0 98/0 99/0 99/0 097/0 مقدار گزارش شده
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 وکارمدل تحلیل عاملی تأییدي متغیر اخالق کسب -
وکار، به عنوان یک متغیر میانجی در اخالق کسب

تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی 
تأییدي این متغیر نشان داد که تمام نشانگرها داراي 

هستند. بنابراین، متغیر مذکور از  96/1بیشتر از  tمقدار 
 ،یبه عبارتگیري برخوردار است. دقت الزم براي اندازه

 ریسنجش متغ يشده براپنج شاخص در نظر گرفته
در جدول . سنجندیآن را م یوکار، به درستاخالق کسب

مقادیر گیري ارائه شده است. )، نتایج مدل اندازه6(
هاي برازندگی، نشان از برازش قابل قبول مدل شاخص

 ). 7دارد (جدول 
 

 وکارکسب گیري متغیر اخالقنتایج مدل اندازه -6جدول 
 t p-value بار عاملی عالمت در مدل متغیر مشاهده شده متغیر مکنون

 وکاراخالق کسب

 یک درصد Ethic1 67/0 84/8 هنجارهاي قیمت و توزیع
 یک درصد Ethic2 74/0 39/10 هنجارهاي اطالعات و قرارداد
 یک درصد Ethic3 92/0 58/14 هنجارهاي محصول و تبلیغات

 یک درصد Ethic4 84/0 58/12 تعهد و افشاءهنجارهاي 
 یک درصد Ethic5 92/0 45/14 هنجارهاي صداقت عمومی و کمال 

 
 وکارگیري متغیر اخالق کسبشاخص برازندگی مدل اندازه -7جدول 

 RMSEA CFI IFI NFI NNFI GFI SRMR RMR شاخص
 0031/0 0083/0 1 01/1 1 1 1 000/0 مقدار گزارش شده

 
 هاي فرديمدل تحلیل عاملی تأییدي متغیر ارزش -

هاي فردي، به عنوان یک متغیر مستقل برونزا ارزش
در تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی 

تمام نشانگرها داراي  که  تاییدي این متغیر نشان داد 
هستند. بنابراین، متغیر مذکور از  96/1بیشتر از  tمقدار 

گیري برخوردار است. در جدول دقت الزم براي اندازه
مقادیر گیري ارائه شده است. )، نتایج مدل اندازه8(

برازش قابل قبول  دهندههاي برازندگی نشانشاخص
 ).9مدل است (جدول 

 
 هاي فرديگیري متغیر ارزشدل اندازهنتایج م -8جدول 

 t p-value بار عاملی عالمت در مدل متغیر مشاهده شده متغیر

 هاي فرديارزش

 یک درصد Value1 90/0 26/14 قدرت
 یک درصد Value2 89/0 89/13 پیشرفت

 یک درصد Value3 85/0 80/12 جوییلذت
 یک درصد Value4 94/0 24/15 طلبیتحریک

 یک درصد Value5 87/0 31/13 خودرهنموددهی
 یک درصد Value6 82/0 19/12 نگريشمولجهان

 یک درصد Value7 28/0 47/3 خیرخواهی
 یک درصد Value8 40/0 49/4 سنت

 یک درصد Value9 92/0 58/14 نواییهم
 یک درصد Value10 50/0 52/6 ایمنی

 
 هاي فرديگیري متغیر ارزششاخص برازندگی مدل اندازه -9جدول 

 RMSEA CFI IFI NFI NNFI GFI SRMR RMR شاخص
 05/0 039/0 93/0 97/0 96/0 98/0 98/0 075/0 مقدار گزارش شده
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هاي برازش مدل اثر ارزش آزمون فرضیات علّی و -
پذیري اجتماعی وکار بر مسئولیتفردي و اخالق کسب

 شرکتی
گیري، فرضیات پس از انجام مراحل تأیید مدل اندازه

علّی در این مرحله آزمون شد. بدین منظور، مدل 
ر افزار لیزرل با عنوان مدل تحلیل مسیمفهومی در نرم

وکار بر هاي فردي و اخالق کسباثر ارزش
سازي شد. نتایج پذیري اجتماعی شرکتی پیادهمسئولیت

 ه شرح زیر است. آزمون فرضیات و مدل ب
هاي فردي مدیران بر ارزش آزمون فرضیه اول:

هاي بخش کشاورزي مسئولیت اجتماعی شرکتی بنگاه
 اثر مثبت و معناداري دارد. 

 )، بیانگر آن است که2نتایج مدل اشباع شده (شکل 
هاي فردي بر ضریب مسیر استاندارد اثر مستقیم ارزش

محاسبه  12/0پذیري اجتماعی شرکتی برابر مسئولیت
باالي  براي این پارامتر tشده است. به دلیل آن که مقدار 

توان بیان کرد که در سطح یک درصد است، می 96/1
پذیري ي مدیران بر مسئولیتهاي فردخطا، ارزش

هاي بخش کشاورزي اثر مثبت و اجتماعی شرکتی بنگاه
 معناداري دارد.

وکار مدیران بر اخالق کسب آزمون فرضیه دوم:
هاي بخش پذیري اجتماعی شرکتی بنگاهمسئولیت

 کشاورزي اثر مثبت و معناداري دارد. 
 )، بیانگر آن است که2نتایج مدل اشباع شده (شکل 

وکار ضریب مسیر استاندارد اثر مستقیم اخالق کسب
  68/0پذیري اجتماعی شرکتی برابر مدیران بر مسئولیت

براي این  tمحاسبه شده است. به دلیل آن که مقدار 
طح توان بیان کرد که در ساست، می 96/1پارامتر باالي 

بر مدیران  وکارق کسبیک درصد خطا، اخال
هاي بخش پذیري اجتماعی شرکتی بنگاهمسئولیت

 کشاورزي اثر مثبت و معناداري دارد.
فردي مدیران هاي ارزش آزمون فرضیه سوم:

ها  اثر وکار آنهاي بخش کشاورزي بر اخالق کسببنگاه
 مثبت و معناداري دارد. 

 )، بیانگر آن است که2نتایج مدل اشباع شده (شکل 
هاي فردي ضریب مسیر استاندارد اثر مستقیم ارزش

محاسبه شده  2/0وکار برابر مدیران بر اخالق کسب
ي براي این پارامتر باال tاست. به دلیل آن که مقدار 

توان بیان نمود که در سطح یک درصد است، می 96/1
ها وکار آنهاي فردي مدیران بر اخالق کسبخطا، ارزش

 ي دارد.اثر مثبت و معنادار
هاي فردي از طریق اخالق بر اساس مدل، ارزش

پذیري وکار داراي اثر غیرمستقیم بر مسئولیتکسب
باشد که اثر غیرمستقیم آن اجتماعی شرکتی نیز می

کلی  توان گفت که اثر علّیاست. بنابراین، می 13/0
پذیري اجتماعی هاي فردي بر مسئولیتمتغیر ارزش

ن ثرات مستقیم و غیرمستقیم آشرکتی برابر با مجموع ا
 باشد. می 25/0معادل 

هاي مقادیر شاخصآزمون مدل تحلیل مسیر: 
برازندگی نشان از برازش قابل قبول مدل دارد (جدول 

)، ضرایب مسیر و بارهاي عاملی 2). در شکل (10
 است. شده شده در مدل ارائهمتغیرهاي مکنون و مشاهده

 
 شاخص برازندگی مدل تحلیل مسیر -10جدول 

 RMSEA CFI IFI NFI NNFI GFI SRMR RMR شاخص
 066/0 089/0 82/0 90/0 86/0 91/0 91/0 087/0 مقدار گزارش شده
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 مدل تحلیل مسیر -2شکل 

 
 گیري و پیشنهادهانتیجه

هاي گیريهاي فردي بر تصمیماثر بالقوه ارزش
شده هاي زیادي است که آشکاروکار سالمرتبط با کسب

هاي در سال). England, 1967است (از قبیل مطالعه 
هاي اخالقی هاي فردي بر قضاوتاخیر هم، تأثیر ارزش

هاي اخالقی در گیريهاي تصمیمطور رسمی در مدلبه
ي اقتصادي مشخص شده است. هاها و بنگاهسازمان

هاي فردي بیانگر آن بود نتایج پژوهش درخصوص ارزش
نگري و خیرخواهی که در شمولجهانکه ساختار ارزشی 

دهند، در واقع سبک ارزشی تعالی خود را تشکیل می
نیمرخ ارزشی مدیران مورد بررسی، داراي باالترین 

 باشند که این امر سبب شده است اینها میاولویت
هاي ارزشی دیگر سبک باالترین اولویت را در میان سبک

به خود اختصاص دهد. از سوي دیگر، ساختارهاي 
طلبی در دو اولویت آخر قرار جویی و تحریکارزشی لذت

اند سبک ارزشی آمادگی براي اند که سبب شدهگرفته
هاي ارزشی قرار گیرد. بر تغییر در اولویت آخر سبک

برخی از ساختارهاي ارزشی با  اساس تئوري شوارتز،
جمله  یکدیگر توافق و همپوشانی دارند، از

نگري و خیرخواهی، ایمنی و سنت، پیشرفت شمولجهان
طلبی. در این پژوهش نیز جویی و تحریکو قدرت، لذت

بر اساس نتایج، این چهار زوج ارزشی درکنارهم قرار 
 اند. گرفته

ه ساختارهاي اختصاص اولویت اول و دوم ب ،واقع در
نگري و خیرخواهی بیانگر آن است شمولارزشی جهان

که مدیران بیشتر به دیگران توجه دارند و فراتر از منافع 
وکار و اندیشند که این امر با ذات اخالق کسبخود می

پذیري اجتماعی شرکتی مطابقت دارد. مسئولیت
همچنین، در اولویت سوم و چهارم قرارگرفتن 

شی ایمنی و سنت، بیانگر آن است که ساختارهاي ارز
مدیران بر حفظ مقررات اجتماعی موجود که نظم خاصی 

دهند تأکید دارند. این دو ساختار ارزشی از به زندگی می
نیاز به تعامالت اجتماعی و توجه به گروه به جاي فرد 

 گیرد. نشئت می
تمایل به ساختار ارزشی ایمنی در میان مدیران که 

ا به خود اختصاص داده است، بیانگر آن اولویت سوم ر
ریزي و است که افراد به دلیل مسائلی از قبیل برنامه

مدیریت نامناسب اقتصادي و مالی در جامعه در امر 
امنیت  يوکار و همچنین، تورم، به پدیدهکسب يتوسعه

اجتماعی، اقتصادي و روانی به عنوان یک ارزش و نیاز 
تواند با زمینه، دولت میتوجه بیشتري کنند. در این 

ایجاد ثبات مالی و اقتصادي، سبب تغییر ساختار ارزشی 
 در میان فعاالن کسب و کار گردد. 

نتایج تحلیل مسیر مدل پژوهش، حاکی از اثر مثبت 
هاي فردي بر متغیرهاي اخالق و معنادار ارزش

باشد. این نتیجه مطابق با نتایج  وکار مدیران میکسب
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)، Alleyne et al.)2013 ،(Wang )2011  مطالعات
Fritzche & Oz )2007( ،Shafer et al. )2007 و (Joyner 

& Payne )2002 (همچنین، شاهد انعکاس اثر است .
پذیري اجتماعی شرکتی هاي فردي بر مسئولیتارزش

، .Shafer et al (2007). مطالعات نیز هستیم
Hemingway &  Maclagan )2004 ( وJoyner & 

Payne )(2002 هاي فردي بر نیز بیانگر اثر ارزش
میانگین . بوده است پذیري اجتماعی شرکتیمسئولیت

هاي باالي سبک ارزشی تعالی خود بر معناداري اثر ارزش
 Shafer et .فردي بر متغیرهاي وابسته موثر بوده است

al. )2007( خود به نتیجه دست یافته ي مطالعه نیز در
نگري از شمولموجود در ساختار جهانهاي ارزشاست. 

قبیل عدالت اجتماعی، برابري، جهانی زیبا، حفاظت از 
زیست و یگانگی با طبیعت، ارتباط روشنی با محیط

 پذیري اجتماعی دارند. وکار و مسئولیتاخالق کسب

میل به پیشرفت و قدرت که از ساختارهاي ارزشی 
د با تضا باشند، لزومًا درسبک گسترش خود می

تواند پذیري اجتماعی و اخالقی نیست، بلکه میمسئولیت
در تأیید نیت رفتار اجتماعی باشد. بحث مشابهی 

هاي مربوط به سبک ارزشی آمادگی خصوص ارزشدر
هایی از قبیل زندگی براي تغییر نیز وجود دارد. ارزش

هاي مهیج، خالقیت، مستقل و انتخاب شخصی هدف
گیري شخصیتی جهتخود ممکن است تاحدودي 

تواند در تضاد با خودخواهانه داشته باشد، اما لزوماً نمی
پذیري اجتماعی و اخالقی باشد. در این مسئولیت

پژوهش مشخص شد که ساختارهاي ارزشی، 
پذیري اجتماعی شرکتی و هاي مسئولیتپیشبرنده

 باشند. وکار میاخالق کسب
به مدیران  هاي فردي،با توجه به نتایج بررسی ارزش

کارکنانی را که  ،شود هنگام استخدامپیشنهاد می
همخوانی و هاي سازمانی هاي فردي آنان با ارزشارزش

در اولویت قرار دهند.  همسویی بیشتري داشته باشند
هاي فردي اصالح و بهبود ارزش اهتمام درجهت تغییر،

بدو هاي سازمانی از طریق آموزشهاي راستا با ارزشهم
واقع این و ضمن خدمت صورت گیرد. در خدمت

هاي متوسط مصداق پیدا پیشنهاد بیشتر در بنگاه
هاي آموزشی را براي توانند فرصتکند و مدیران میمی

 کارکنان خود فراهم کنند. 

وکار، نتایج خصوص بررسی اخالق کسبدر
آن است که هنجارهاي مرتبط با قیمت و  يدهندهنشان

وکار در جایگاه مناسبی قرار ندارد. توزیع در اخالق کسب
هایی است که این هنجار شامل گویهاین امر درحالی

اند و است که براي جذب و رضایت مشتریان بسیار مهم
گذاري و توزیع کاال به هاي قیمتبه مالحظات روش

ایلی که مشتري کامال با گردد. یعنی مسمشتري باز می
ها درگیر بوده و کامالً برایش ملموس است. شاید آن

دلیل جایگاه نامناسب این هنجار نسبت به هنجارهاي 
ها وکار آشنایی اندك مدیران این بنگاهدیگر اخالق کسب

شده باشد. گذاري و محاسبه قیمت تمامقیمت يبا نحوه
کسب مجوز یا  شود که در زمانبنابراین، پیشنهاد می

وکار، اداره کار تعاون و رفاه اندازي کسبپس از راه
هاي اقتصاد ها دورهاجتماعی شهرستان براي آن

مدت تدوین و اجرا کند. از وکار را به صورت کوتاهکسب
وکار، سبب بهبود سوي دیگر، صداقت و درستی در کسب

 شود. بنابراین، با توجه بهوکار میدرك مشتریان از کسب
ها اطالعات واقعی شود که بنگاهنتایج، پیشنهاد می

ها و معایب محصوالت خود کسب خصوص ویژگیدر
مردم کرده و آن را دراختیار مشتري قرار دهند. زیرا 

عنوان ها را بهشوند که آنهایی میجذب افراد و سازمان
 افرادي صادق و با اخالق قبول داشته باشند.

، اخالق ین پژوهشا همچنین، بر اساس نتایج
پذیري اجتماعی شرکتی اثر وکار بر مسئولیتکسب

. برخی از محققان از قبیل  مثبت و معناداري را دارد
Fassin et al. )2011( ،Taghizadeh & 

SoltaniFasghandis )2010(، Jin & Drozdenko 

)2010( ،Valentine & Fleischman )2008( و  Joyner 

& Payne )2002(،  در نتایج مطالعات خود این نتیجه نیز
این امر بیانگر آن است که براي تحقق اند. را تأیید نموده

ها، بیش از هر پذیري اجتماعی در میان بنگاهمسئولیت
شدن رفتارهاي اخالقی در محیط چیز نیاز به حاکم

وکار هستیم. بنابراین، با توجه به تأسیس انجمن کسب
شود که این ن پیشنهاد میوکار در ایراملی اخالق کسب

هاي بخش وکار را در بنگاهانجمن، منشور اخالق کسب
کشاورزي تدوین و نهادینه کند. منشوري که کاربردي و 

پذیري با مشارکت فعاالن این بخش تدوین شود تا امکان
 و ضمانت اجراي آن باال رود. 
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پیشنهادهاي توضیحات ذکرشده،  یبا توجه به تمام
 گردد: می زیر نیز ارائه

هاي مورد گاههاي اخالقی در بنافزایش آموزش -
هاي اخالق از قبیل برگزاري دورهبررسی براي مدیران 

پذیري اجتماعی شرکتی، اخالق وکار، مسئولیتکسب
اي، آشنایی با استانداردهاي موجود در بخش حرفه

تواند گرایش مدیران را به حرکت به می که کشاورزي
 وکار هدایت کند. ئوالنه در کسبسوي رفتارهاي مس

وکار و محتواي مربوط به اخالق کسبگنجاندن  -
درسی  يپذیري اجتماعی شرکتی در برنامهمسئولیت

هاي کشاورزي و دانشجویان به ویژه دانشجویان رشته

درسی پنهان یا آشکار.  يآموزان در قالب برنامهدانش
آموزان گذشته مدیران امروز، دانشجویان و دانش زیرا که

 اند. بوده
محور در هاي آموزشی ارزشرهیافتتوسعه  -

مؤسسات آموزشی جهت دستیابی مدیران آینده به 
 هاي فردي.رزشتر اسطوح عالی
 سپاسگزاري

ه شماره ب پژوهشیاین مقاله ماحصل طرح 
، با حمایت مالی صندوق حمایت از 92026962
 باشد.کشور میو فناوران پژوهشگران 
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