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 اجتماعی سازمان یریپذ تیمسئولتبیین الگوی ارتقاء 
 

 **، عباسعلی نوروزی*مدهوشی مهرداد 1
 

 چکیده
 و تیعل به خودمدارانه، نگاه از فراتر د بتوانندیبا شندیاند یم خود یبقا و حفظ به که آن ضمن ها سازمان     
 جامعه بپردازند و بر شیخو آثار و امدهایپ به است ها آن یاجتماع گاهیجا و نقش برگرفته از هک شیخو تیاصل

قرار دادن اخالق و  مدنظربا  را جامعه یها خواسته و ازهایبه ن ییپاسخگو و یریپذ تیمسئولتعهد،  حس
 بر این اساس، پژوهش باشند. داشته خود راهبردی و جامع یزیر برنامه و تیریقالب مد اخالقی در یها ارزش
اجتماعی سازمان با  یریپذ تیمسئولراهکارهای ارتقاء  جست وجویبه  کیفی رویکردی با است درصدد حاضر

قرار  استفاده مورد ها داده یآور جمعبرای  شده لیتعددلفی کالسیک  فنتأکید بر کدهای اخالقی بپردازد. روش 
پژوهش،  یها افتهیبر اساس شدند.  انتخاب برفی گلوله یریگ نمونه روش از استفاده نیز با نمونه گرفت. گروه

شامل:  باالاجتماعی  یریپذ تیمسئولپیشنهادی متخصصان در خصوص داشتن یک سازمان با  یها تیاولو
 یجوسازمان، ایجاد اخالقی رهبری طریق از کارکنان یشناخت روان سالمت و سازمانی اعتماد سطح افزایش

 و تدوین از ارشد مدیران جدی حمایتسازمانی،  تعالی از صیانت منظور به اخالقی کمیته ، تشکیلتگریحما
و  یرسان اطالع ،اجتماعی یریپذ تیمسئولو  یا حرفه اخالق اصول راهنمای عنوان بهاخالقی  کدهای اجرای

 از قبل کارکنان اخالقی ادراکات سطح سنجشآموزش کدهای اخالقی از طریق یک سیستم اطالعاتی، 
 ...و خصوصی و شخصی کارکناناجرای کدهای اخالقی بدون اِعمال تبعیض و عدم ورود به حریم استخدام، 

 بود.
 

 ؛ تعهد.یا حرفهاجتماعی؛ اخالق  یریپذ تیمسئولکدهای اخالقی؛ : ها دواژهیکل
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 . مقدمه1

سازمانی، چگونگی ایجاد  مدیران کارآمد در سطوح مختلف یها دغدغه نیتر عمدهیکی از      
بسترهای مناسب برای عوامل انسانی است تا با حس مسئولیت و تعهد کامل، اصول اخالقی حاکم بر 

 ازمنافع زیادی برای سازمان از بعد داخلی  9ای حرفهحاکمیت اخالق  .شغل و حرفه خود را رعایت کنند
بیشتر کارکنان و کاهش  پذیری مسئولیتبهبود روابط، تفاهم و کاهش تعارضات، افزایش تعهد و  لحاظ
ناشی از کنترل را دارد و از دیدگاه مسئولیت اجتماعی نیز از راه افزایش مشروعیت سازمان  های هزینه

، افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی و... نفعان ذیو اقدامات آن، التزام اخالقی در توجه به 
این قدرت را برای فرد یا سازمان فراهم  ای حرفهاخالق . دهد می موفقیت سازمانی را تحت تأثیر قرار

 اخالق توان می چگونه اما سؤال این است که ؛[2]باشند  خودبهبودگرو  خودکنترلکه  نماید می

 نمود؟ یسار و یجار را در سازمان ای حرفه
 مرسوم دنیا یکشورها از یبسیار در ای حرفه اخالق تحقق یاز ابزارهایی که برا امروزه یکی     

. بسیاری از [91]است  2اخالقی یاز کدها یپیرو بر نظارت آموزش و اعمالِ تدوین، است شده
 های نظام ها آناجرایی شدن  منظور بهو  اند کردهرسمی، اصول اخالقی تعریف  صورت به ها سازمان

هستند تا سطح درک و بینش اخالقی  درصدد ها برنامهدر این  ها سازماناست.  شده ایجادآموزشی 

 هایدغدغه یدارا هایسازمان. [36]اخالقی ارتقا بخشند  هایکارکنان خود را بر پایه اتخاذ تصمیم

 تا نبایدها و بایدها این رعایت .اندکردهتهیه را یرفتارینبایدها و بایدها از فهرستی اخالقی،

فهرست حرفه صاحبان رفتار بودن آمیزفضیلتو یارزشمند ضامنِ یحد  و الزامات است.

 نبایدها و بایدها صورتبه که اخالقی تعهدات  نامیده اخالقی یکدها غالباً ،شودمیتدوین

.[96]شوندمی
 یرفتارها صحتِ معیار و باشند میمعین  مسائل درباره ها ارزش رسمی بیان غالباً اخالقی یکدها     

 تنها است که اخالقی یکدها مهم ویژگی امر . اینکنند می بیان را مختلف های موقعیت در ای حرفه

 را ناصحیح و صحیح یرفتارها دقیقاً ای حرفه هر در و نکرده بسنده اخالقی کلیات و اصول بیان به

 .ماند نمی باقی چندانی ابهام غیراخالقی، رفتار در تشخیص که طوری به ،کنند می تعیین
 ستکش و سو کی از یماد اناتکام حداقل با ییها سازمان ریاخ یها دهه ریچشمگ تیموفق     

 و یرمادیغ عوامل توجه قابلنقش  انگریب گرید یسو از یماد یها ییتوانا نیبهتر با ییها سازمان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Professional Ethic 
2. Ethical Codes 



 44                                                                                                     سازمان یاجتماع پذیری یتمسئولارتقاء  یالگو یینتب

تشکیل  ها آنرا رفتارهای اخالقی  ها سازماننماد بیرونی  .[94] است ها سازمان یبالندگ در یمعنو
، ظهور و بروز ها سازمان گوناگون اخالقی است که در آن های ارزشدهد که خود حاصل جمع  می

محوری همچون؛  های ارزش. کدها یا معیارهای اخالقی سازمان به چگونه قرار گرفتن یافته است
، ها مشی خط، اعتماد، احترام، عدالت و ... درون گویی راست، دوری از تبعیض، صداقت، داری امانت
محوری قرابت و  های ارزش. سازمان به هر میزان به این شود میمیمات گفته ، اقدامات و تصها برنامه

باید در اقدامات  ها ارزش. به عبارتی این شود مینزدیکی خود را نشان دهد، سازمانی اخالقی محسوب 
هدف نهایی از تدوین . [1]عملی کارکنان و مدیران مشاهده شود تا سازمان، اخالقی تلقی شود 

و عملکردها را در همه سطوح بهبود  ها گیری تصمیماین است که کیفیت اخالقی کدهای اخالقی 
 بخشد.

 صنایع از یزیاد تعداد و مدیران کارکنان میان در ای حرفه اخالق ۀدربار 9114پیمایشی در سال      

به  نسبت پاسخگویان نگرش پژوهش این در شد. انجام "مرکز منابع اخالقی"مختلف توسط 
 دو به پاسخگویان قرار گرفت. سنجش مورد ها آن شرکت اخالقیِ های برنامه و اخالقی موضوعات

 یرفتار یکدها نه نداشت؛ وجود اخالقی های برنامه ها آنشرکت  در که ای دسته شدند: تقسیم دسته
 جامع های برنامه ها آن های شرکت که دیگر ای دسته و اخالق دفتر نه و اخالق نه آموزش داشتند،

 آمده دست به های یافته اساس بر داشتند. دفتر اخالقی، و اخالق آموزش ،یرفتار یکدها یعنی اخالقی،

 که هایی شرکت کارکنان ای حرفه رفتار داشت. وجود فاحشی تفاوت دو گروه میان پژوهش، این

 این کارکنان ارزیابی بود. تر اخالقیبسیار  اول دسته به نسبت بودند کرده پیاده را اخالق های برنامه

 .[21]بود  تر مثبت ها آن خود حتی و همکاران، مدیران اخالق ۀدربار ها شرکت
تا  کنند مییک سازمان کمک  اعضاءراهنمایی هستند که به  های نقشهمعیارهای اخالقی همچون      
و روشنی کامل ایفا نمایند. این معیارها برگرفته از فرهنگ بومی، فرهنگ  وضوح بهخود را  های نقش

وکارکسبالتزامبهاخالقدراموردر کشور ما متأثر از دین مبین اسالم است.  خصوص بهمدنی و 

اهدافمتعالیسازماناست. دستیابیبه راستایتقویتاثربخشیو در اسالمی، منظر از
 های روشمردم مسلمان به  وکار کسبتوسط قرآن و سنت، بر روی  شده تجویزاخالق اسالمی 
 :گذارد میمتفاوت زیر تأثیر 

جلوگیری از فساد و  پرهیز از تقلب و فریب؛ ایجاد یکپارچگی؛ ؛وری بهرهافزایش اثربخشی و      
همکاری منجر به مشاوره و  ؛ها آنمنجر به مراقبت بهتر از کارمندان و حقوق  از قدرت؛ سوءاستفاده

 .[91] شود میایجاد ابتکار و نهایتاً منجر به کیفیت بهتر  سازگار؛
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 توسعه و به دانشگاه، ایجاد جامعه بیشتر اعتماد جلب راستای در اجتماعی دانشگاهیان التزام افزایش

 اصول و اخالق بر مبتنی کارآمد و سالم یا حرفه و علمی نظام برای مناسب شرایط و بسترها

 و به جامعه خالصانه خدمت برای یا حرفه و علمی یها تیفعال به تعالی نیل و انسانیو  اسالمی
برخی از اهداف قوانین شرافت  عنوان بهمتعال  خداوند قادر یها دهیآفر همه و طبیعت با هماهنگی

یکی از اصول  عنوان به[؛ ذکر مسئولیت اجتماعی 9در ایران ] مطالعه موردچند دانشگاه  در 9علمی
یک اصل از  عنوان به[؛ ارتقاء رفاه کلی برای عموم 21ی امریکا ]شناس روانی انجمن ا حرفهاخالق 

در قبال تمامی اعضای یک جامعه که در  ها شرکتی؛ و مسئولیت اخالقی ا حرفهاصول پاسخگویی 
ی ها تیمسئولرعایت وظایف و اهمیت  دهنده نشان[ مطرح است، همگی 21] 2تئوری قرارداد اجتماعی

ی ا حرفهیکی از اصول مهم مربوط به اخالق  عنوان بهو ...  ها انجمن، ها سازماناجتماعی از سوی 
 با 3سازمان اجتماعی یریپذ تیمسئول، توان یمس، اینکه از طریق چه راهکارهایی است. بر این اسا

تحقیق حاضر،  کلیهدف  عنوان بهی را افزایش داد ا حرفهاخالقی در چارچوب اخالق  کدهای بر  هیتک
که در  شده  استفاده. برای دستیابی به این مهم، در قالب یک سؤال از نظرات متخصصان است مدنظر

 .میپرداز یم ادامه پس از ذکر پیشینه و روش تحقیق به آن
 
 . مبانی و چارچوب نظری تحقیق2

 ،ییگو راست و صداقت ارزش چهار شامل خود، حالت نیتر یکل در یاجتماع انتظارات و اخالق     
 ها سازمانامروزه  .[1است ] یاجتماع تیمسئول احساس و یوفادار ،یدار امانت ،یبرابر و انصاف

 که هدف ایناند  شدهدیگری نیز مکلف  یها تیفعالعالوه بر انجام وظایف سنتی خود به انجام 

 .شود یممسئولیت اجتماعی سازمان یاد  عنوان بهگویی به انتظارات جامعه است و از آن  ، پاسخها تیفعال
، رجوع ارباب، گذاران هیسرما سهامداران، نان،کارک با سازمان برخورد نحوه با ،یاجتماع تیمسئول

 دارد. ارکسرو ،نفعان یذ یطورکل به و اعتباردهندگان
به افزایش سودآوری و  زمان همباید  ها آنهستند این است که  روبه روبا آن  ها سازمانچالشی که      
متناقض که  ظاهر بهاین دو پیامد  زمان همگویی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس مدیریت  پاسخ

کاربردی است و اثرات مثبتی هم بر جامعه و هم بر سازمان دارد، دست  راهبردهاینیازمند توسعه 
سازمان، خود را رها ساخته و  ۀاندیش محدودهن، مدیریت مؤثر، مدیریتی است که از یازند. در این دورا
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خود را از جامعه جدا کنند و  توانند یم ها سازماننه  چراکه، شدیاند یم یتر عیوس یها طیمحبه جامعه و 
، مسئولیت اجتماعی را چنین 9گریفین و بارنی[. 93تداوم یابد ] ها سازمانبدون  تواند یمنه جامعه 

 جهت در یستیبا سازمان هک است یو تعهدات فیوظا ۀمجموع ،یاجتماع تیمسئول: کنند یمتعریف 

مسئولیت  2ساورد . فرنچ ودهد یمانجام  ،کند یم تیفعال آن در هک یا جامعه به کمک حفظ، مراقبت و
در  قائل نشدن ضیتبع ،ستیز  طیمحردن کن چون: آلوده یفیوظا بر مشتمل یا فهیوظاجتماعی را 

محصوالت،  تیفکی از کننده مصرف ردنک و مطلع یراخالقیغ یها تیفعال به نپرداختن ،استخدام
 .[20] دانند یم افراد جامعه یزندگ در مثبت تکمشار بر یمبتن یا فهیوظن یهمچن
 جامعه ساختن منتفع جهت در سازمان تعهدات و فیوظا از یکی را یاجتماع تی، مسئول3نسونیراب     

 [.0بخشد ] یمتعال یصورت را سود رساندن ثرکحدا به یعنی سازمان هیاول هدف که نحوی به ؛داند می
 الگو نیا ریاخ انیسال دراست. ردهک ارائه را یاصول ،یاجتماع تیمسئول نهیزم در [24] 4دنیسون

ISM ازجملهمشاوره مدیریت  مؤسسات توسط
 و ها سازمان یاجتماع تیمسئول یابیارز یبرا 1

 :از اند عبارت اصول نیاست ا گرفته قرار استفاده مورد گسترده طور به ها شرکت
 مرتبط یها سازمان قیتشو و یکتحر نیهمچن و جامعه یبرا تیمز جادیا یراستا در تالش جامعه:

 .جامعه منافع یراستا در تکحر یبرا
 و ابهام که یطور به خود طیمح به ییپاسخگو مسیمکان جادیا یبرا سازمان یکتحر و قیتشو ط:یمح

 یها نرخ یرو بر سازمان یها استیس اثرات و سازمان مواضع نیهمچن و شود رفع طیمح یتینارضا
 .شود روشن فقر ،یاریکب تورم،

 .یاخالق یمبان و اصول به عمل جهت در وششک و سازمان یبرا یاخالق منشور جادیا اخالق:

 در نیهمچن و اند کرده یگذار هیسرما سازمان در هک یافراد اموال برابر در تی: مسئولیمال تیمسئول

 ثروت ملی. و مردم اموال برابر در تیمسئول ،یدولت بزرگ یها سازمان
دارد، این  ها سازمانانتظاراتی که جامعه در بُعد اخالقی، قانونی، اقتصادی و مصالح عمومی از      

 که یهنگام .[26، متعهد بدانند ]پردازند یمکه در آن به فعالیت  یا جامعهها خود را به  است که آن
، نباید صرفاً حقوق ردیگ یممورد تحلیل قرار  ها سازمان ازجملهموضوع مسئولیت در زندگی اجتماعی 
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باید بدان تن داد،  اجبار بهقانونی که  یها چارچوبیا حتی فقط رعایت مؤسسان و  صاحبان سهام
امری داوطلبانه و نوعی تعهد و  عنوان بهقلمداد شود. بلکه مسئول بودن باید  ها سازمانمالک عمل 

 از رفتن فراتر ها سازمان یاجتماع تیمسئول به عبارتی .[34به شمار آید ] ها سازمانوظیفه از سوی 
اقدامات مرتبط با مسئولیت است. شده  رفتهیپذ داوطلبانه صورت به هک است یقانون الزامات حداقل
اخیر  یها سالدر  ها سازمانرده است. کرا تجربه  یا منتظره رقابلیغ، رشد ها سازماناز سوی  یاجتماع

مسئوالنه در قبال  ل اقداماتی، از قباند شده یمسئولیت اجتماع یها تیفعالاز  یر انواع مختلفیدرگ
 یو فرهنگ یهنر های برنامها مشارکت در یو...(، رفتار عادالنه با کارکنان  زیست  محیطجامعه )حفظ 

لیت اجتماعی ئومس یها تیفعالند انجام یفرآ یدر پ ها سازمانه ک ییایمزا. [90در سطح جامعه ]
شرو یط، پی، نشان دادن تعهد در قبال محیبه دنبال آن هستند شامل: برآوردن انتظارات مشتر سازمان

موافقان مسئولیت  یها دگاهیدبررسی  .[30ارکنان است ]کزش ین و ارتقاء انگیبودن در وضع قوان
، سودآوری را دینما یم برآورده را یعموم اجتماعی سازمان مبنی بر اینکه مسئولیت اجتماعی، انتظارات

، شهرت و اعتبار سازمان را شود یم، موجب رعایت تعهد و الزامات اخالقی دهد یمافزایش  بلندمدتدر 
، اهمیت شود یم استعدادها جذب و شفک یراستا در برتر یطیمح جادیا ، موجبدهد یمافزایش 

 .[33] کند یممسئولیت اجتماعی را گوشزد 
 اهمیت حائز سازمانی یبقا و سعادت ی، برااثربخش سازمانی تعهد از باالیی سطح همواره حفظ     

 به ییپاسخگو و تیشفاف یبرا پاسخگو، ییها سازمان عنوان به سرآمد یها سازمان. [23] است

 یها ارزش قیطر از را یاجتماع تیمسئول به خود تعهدات دیبا ردشانکعمل قبال در خود نفعان یذ
[. 4] شوند یم یجار سازمان سراسر در تعهدات نیا هک نندک حاصل نانیاطم و دارند ابراز شیخو
 میتوان یم را تعهدات نیا هک است یاخالق تعهد و ییپاسخگو نیز، یاجتماع تیمسئول یفلسف یمبنا
 تعهدات .3؛ یسازمان یاخالق تعهدات .2؛ یفرد یاخالق تعهدات .9م: ینک یبند میتقس دسته سه به

 داشت؛ خواهد یها جانب دو یایمزا یاجتماع یریپذ تیمسئول ،بیترت نیا به[. 3] یعموم یاخالق

 یها طرف و جامعه هم و برد یم نفع خود تر منسجم و تر یاخالق ردیکرو از سازمان هم که یطور به
 [.4داشت ] خواهند سازمان قوت نقاط و ردکعمل از یبهتر برداشت و نظر ،نفع یذ

 اتخاذ خود یاجتماع یها رسالت یفایا نهیزم در مختلف یها شرکت و ها سازمان هک یراهبردهای     

 :رندیگ یم قرار یلک دسته سه در کنند یم
 داوطلبانه طور به گاه چیه کنند یم دنبال را راهبرد نیا هک یو مؤسسات ها سازمان :ینشکوا راهبردهای

 یها تیمسئول به محدود ها آن یریپذ تیمسئول رهیدا و شوند ینم وارد یاجتماع یها تیفعال در
 نشکوا مقررات، و نیقوان مقابل در تنها و است تکشر یها تیفعال محدوده در یقانون و یاقتصاد
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 یاقتصاد ییاراک تنها ها آن فهیوظ اجتماع، با تعامل در معتقدند که چرا .دهند یم نشان خود از مثبت
 .است آن یها ضرورت یاجرا و قانون از یبردار فرمان و

 یسع ،یقانون الزامات تیرعا بر دارند عالوه را راهبرد نیا هک یو مؤسسات ها سازمان :یقیتطب راهبرد
 قیطر نیا از و ردهک تکشر یاجتماع یها تیفعال دهند. در قیتطب زین یعموم ارکاف با را خود دارند

 توجه در یزمان افق و ماتیتصم چارچوب .کنند یم جادیا تیمحبوب و تیمقبول خود، یبرا اجتماع در

 در مناسب و موقع به یسازگار و قیتطب بر و بوده مدت انیم یگاه و مدت کوتاه ،یاجتماع مسائل به

 .دارند دیتأک، یاجتماع یها بحران و ها تنش فشارها، برابر
 تیمسئول سطح نیباالتر کنند یم دنبال را راهبرد نیا هک یو مؤسسات ها سازمان اثرگذار: راهبرد
 تفاکا یعموم ارکاف با قیو تطب مقررات و نیقوان تیرعا به ها سازمان نیا .کنند یم فایا را یاجتماع

 یبرا و کنند یم ینیب شیپ را یاجتماع مسائل و یعموم انتظارات داوطلبانه، طور بهبلکه  ،کنند ینم
 بهبود یبرا خود یبازرگان قدرت و منابع از و کنند یم نییتع زین یاجتماع یها رسالت و اهداف خود

 نیا در یاجتماع مسائل توجه در یزمان افق و هاتصمیم چارچوب .کنند یم یبردار بهرهجامعه  وضع
 در فعاالنه طور به گونهنیبد .دارند یاجتماع یمتعال اهداف سبک بر تأکید و بوده بلندمدت ،ها سازمان

 [.0] کنند یمجاد یا یتوجه قابل راتیتأث یاجتماع رفاه بهبود و عدالت نیتأم
 انجمن یِا حرفهبرشمردن وظایف اجتماعی اعضای سازمان که در مجموعه قوانین اخالقی و رفتار 

(ACM) کامپیوتری یها نیماش
[؛ ذکر وظایفی نسبت به 99الزامات رهبری سازمانی است ] وجز 9

(AITP) انجمن متخصصان فناوری اطالعات یِا حرفهاجتماع در معیارهای اخالق 
پایبندی به  ؛[21] 2

مربوط به دانشگاه از سوی فدراسیون علوم انسانی و اجتماعی  یِا حرفهوظایف شهروندی در اخالق 
 [؛ 91] 3کانادا
هریک از  میان یدار امعنآماری  ۀ[ در تحقیق خود نشان دادند که رابط2و همکاران ] زاد کیب     

با متغیر اخالق  یرسان اطالع، آموزش کارکنان و نظام یسازمان  فرهنگمتغیرهای ساختار سازمانی، 
 یریپذ تیمسئولو  یا حرفه، وجود دارد. به عبارتی عوامل سازمانی مذکور در رشد اخالق یا حرفه

 اجتماعی سازمان مؤثر هستند.
 نفعان یذاجتماعی در قبال  یریپذ تیمسئول[ نشان داد که 93مرتضوی و همکاران ] یها افتهی     

قوی برای تغییرات تعهد  یا کنندهینیب شیپ، کارکنان، دولت و مشتریان، یراجتماعیغاجتماعی و 
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 مطالعه مورد یها سازماناین اطمینان را برای مدیران  تواند یم. این نتایج شود یمسازمانی محسوب 
در قبال محیط  ژهیو بهپذیرش مسئولیت اجتماعی توسط سازمان،  یها نهیهزبه همراه داشته باشد که 

و  یور بهرهخود، مشارکت فعال،  تبع بهاز طریق ارتقای سطح تعهد کارکنان که  تواند یمبیرونی، 
با درک  کهحاکی از آن بود  ها افتهیاین  نیچن همانسجام درونی را به همراه دارد، جبران گردد. 

، کسب دهندگان پاسخ. ابدی یماجتماعی توسط سازمان و رعایت آن، تعهد نیز افزایش  یریپذ تیمسئول
جتماعی از که در صورت عمل به مسئولیت ا دانند یم مشروعیت از محیط را یکی از وظایف سازمان

 دارد. نفعان یذسوی سازمان، تأثیر مثبتی بر تعهد کاری کارکنان و همچنین بر 

مربوطبهمسئولیتاجتماعییهاتیفعالهککندیمخاطرنشان[11]1ترسونیتحقیقپ

 .گذاردیمیبرتعهدسازمانیرمثبتیسازمان،تأث

 میانکه  کنند یم یریگ جهینت[ بر اساس نتایج تحقیق خود 94مشبکی و خلیلی شجاعی ]     

 یها مدلت، یمأمور بودن نان، شفافکارک یمیت ارکمشترک،  )آرمان یسازمان فرهنگ یها مؤلفه
 مدل هکنیا و دارد وجود ییباال و مثبت یهمبستگ سازمان یاجتماع یریپذ تیمسئول و نانکارک یذهن

 .است سازمان یاجتماع یریپذ تیمسئول بر مؤثر مؤلفه نیتر یاصل نان،کارک یذهن

رایتونبرامر ملینگتونو  تعهد تغییرات در اجتماعی مسئولیت نقش به خود ۀمطالع در [،91]2،

 برون و درون نفعانذی قبال در سازمان اجتماعی مسئولیت که بود این نتیجه. پرداختند سازمانی
 .است برخوردار مثبتی با افزایش تعهد سازمانی ارتباط از سازمان

 اثرات تواند یم سازمان بشردوستانه و اجتماعی یها تیفعال که دادند نشان [31] 3بارت و ویلیامز     
 .دهد کاهش نیز را بد رفتار و مجرمانه یها تیفعال مضر
بقای خود را  خواهند یمکه  ییها سازمان دهد یمنشان  [92نتایج تحقیق مدهوشی و باروج ]     

، وکار کسباخالق  شود یمتوصیه  ها آناز رونق برخوردار باشند، به  درازمدتتضمین نمایند و در 
را در نظر بگیرند. همچنین مدیران  ها تیفعالاخالقی حاکم بر  یها ارزشاستانداردهای رفتار و 

چطور بر  یریگ میتصماز مسائل اجتماعی، شامل اینکه  یا گستردهباید طیف  وکارها کسب
. مضافاً اینکه دو پدیده اصول اخالقی و بدانندنیز  را گذارد یم، کارکنان و مشتریان تأثیر ستیز طیمح

مسئولیت اجتماعی در نهاد فرد و سازمان به امانت گذارده شده است و بازتابی از مظهر موجودیت 
 .هاست آن
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 توسط 2661شرکت بزرگ اروپایی در سال  266از  شیب در هک یمطالعات و شیمایپ اساس بر     

 بر یاجتماع تیمسئول هک موردصورت گرفت، ده  9سدر دانشگاه اراسمو (RSM)گروه آر. اس. ام 
 سازمان یتجار و یارک امور بر ها آناز  دامکهر هک را یراتیتأث و ییشناسا بوده، رگذاریتأث ها آن

 در را اثر نیمترکفقر،  اهشک و نیشتریب فساد از یریجلوگ انیم نیا در .ردندک یآور جمع ،گذارد یم
 [.1داشتند ] یاجتماع تیمسئول نقش یفایا یراستا در سازمان

از  درصد 31 ،2661 سال در گسترده ینظرسنج یک شرکت توشیبا در قاتیتحق اساس بر     
 "خوب" درصد 41 و" یعال" یاجتماع بودن ریپذ تیمسئول مورد در را تکشر نی، اکنندگان مشارکت

 یک عنوان به ایدن نقاط ثرکا در کارکنان نفر 916666 از شیب با تکشر نیا یطرف ارزیابی کردند. از

 در را تیموفق یاصل یدهایبرگ خر از کییحاصل،  یها تیموفق به توجه با و یجهان تکشر

 یاعضا زین نمونه گروه دگاهید از .داند یم آن تیریمد و یاجتماع یریپذ تیمسئول موضوع به پرداختن
 ارمندان،ک ،کنندگان نیتأم ،گذاران هیسرما ،کنندگان مصرف ،یاجتماع تیمسئول جادیا در مؤثر

 [.4هستند ] رانتفاعییغ و یردولتیغ یها سازمان با تکمشار زین و دولت ،یمحل و یسازمان ارتباطات
 و ها شرکت یاجتماع تیمسئول"[ در تحقیقی با عنوان 1صالحی امیری و مطهری نژاد ]     

 در نفعان یذ گاهیجا به سازمان، یاثربخش نییتع متنوع و متفاوت یها وهیش فیتوص ضمن "نفعان یذ

 عصر در ها شرکت یاجتماع تیمسئول هک کنند یم دکیتأ مهم نیا بر و کرده  اشاره ها وهیش از یک هر

 و برآمده نفعان یذ عهده از دیبا اتیح ادامه و بقا یبرا ها شرکت است. ریناپذ اجتناب یضرورت حاضر
 .نندک فراهم را خود جانبه همه توسعه یاجتماع تیمسئول تیتقو با

برای هر بنگاه چهار دسته  "هرم مسئولیت اجتماعی بنگاه"با عنوان  یا مطالعه[ در 26کارول ]     
 چهار ندیبرآ را بنگاه هر یاجتماع تیاو مسئول گر،ید ریتعب به مسئولیت اجتماعی قائل شده است.

 :داند یم ریز مؤلفه
 یاقتصاد یازهاینـ 

 یعموم مقررات و نیقوان تیرعاـ 

 وکار کسب اخالق تیرعاـ 

 بشردوستانه یها تیمسئولـ 

 ازین مورد خدمات و االهاکو  برآورند ار جامعه یاقتصاد یازهاین اند موظف ها بنگاه اول، مورد در     
 ها آن دوم، مورد در .سازند مند بهره ارک ندیاز فرا را مردم یها گروه انواع و نندک نیتأم را آن
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 آلوده را ستیز  طیمح نند،ک توجه خود کنندگان مصرف و نانکارک یمنیا و بهداشت به دارند فهیوظ

 نیسوم نشوند. ضیتبع بکمرت و نروند انحصار دنبال زند،یبپره یسازمان درون معامالت از نند،کن
 احترام و انصاف صداقت، چون یاصول قلمرو نیا است. در وکار کسب اخالق بنگاه، تیمسئول مؤلفه

مؤلفه  نیا از کار ولگر ید ریتعب است. بشردوستانه یها تیمسئولمؤلفه،  نیچهارم دارد. یجا
 اهشک را جامعه معضالت هک ییها تیفعال انواع در بنگاه تکمشار یعنی؛ است "شهروند خوب بودن"

 بخشد. بهبود را آن یزندگان تیفکی و دهد

 

 تحقیق یشناس روش. 3

پژوهشحاضر،سؤالزیرازنظرنمونهآماریبررسیبراینیلبههدفکلیسؤال تحقیق.

 شد:

در اخالقی  کدهای بر  هیتک سازمان با اجتماعی یریپذ تیمسئول، توان یماز طریق چه راهکارهایی      
 را افزایش داد؟ی ا حرفهچارچوب اخالق 

راهکارهای پیشنهادی متخصصان در خصوص داشتن یک سازمان با در این پژوهش،      
 از یکیمشخص شدند.  9شده لیتعددلفی کالسیک  فناز طریق  اجتماعیِ باال یریپذ تیمسئول

سعی در پاسخ  ها پیمایشاکثر  که درحالیاست.  یدلف فن ،استفاده مورد یگروه دانش سبک های روش
 [. 32] دهد میپاسخ  "/ چه باید باشدتواند میچه "دارند. دلفی به سؤال  "چه هست"به سؤال 

گلوله برفی انتخاب شدند، از  گیری نمونهدر تحقیق حاضر، گروه متخصصان با استفاده از روش      
 در تجربه کافی و خواسته شد تا مدیران و کارکنانی را بر اساس دانش کنندگان مشارکتاز  هرکدام

مشارکت در  یبرا سال 91کار بیش از  باسابقهو باالتر  لیسانس فوقموضوع تحقیق با مدرک تحصیلی 
نفر رسیدند. بعد از مشخص  91طرح معرفی کنند که نهایتاً پس از اشباع در ارائه راهکارها به تعداد 

شما  زنظرا"برای گروه متخصصان، طرح پرسش مبنی بر اینکه  نظر موردکردن دقیق ایده و موضوع 
اخالقی در  کدهای بر  هیتک سازمان با اجتماعی یریپذ تیمسئول، توان یماز طریق چه راهکارهایی 

اولیه، طی سه  های پاسخ آوری جمعبعد از صورت گرفت.  "را ارتقاء داد؟ یا حرفهچارچوب اخالق 
ارسال گردید تا با آگاهی از نظرات یکدیگر و  ها آناز متخصصان به هریک از  هرکداممرحله نظرات 

پیشنهادی،  های پاسخصورت گرفته از سوی دیگر اعضاء در خصوص نقاط ضعف و قوتِ  های تحلیل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Modified Classic Delphi 
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نهایی به  های ایدهیک از اعضا خواسته شد تا به  جدید و نهایی استحصال شود. سپس از هر های ایده
امتیازات صورت گرفت. الزم  وتحلیل تجزیهر گام نهایی ترتیب اولویت امتیاز دهند که بر این اساس د

 یبرا یدیتا حدی ادامه یافت که تقریباً ایده یا پاسخ جد ها پرسشنامهبه توضیح است که ارسال 
 یافت نشد )حد اشباع(. یافزودن به مطالب قبل

 

 ها افتهی. تحلیل 4

بیست راهکار جهت داشتن یک سازمان با  ،شده تعدیلدلفی کالسیک  فنبر اساس نتایج      
اجتماعی باال با تأکید بر کدهای اخالقی از سوی نمونه آماری پیشنهاد شد که به  پذیری مسئولیت

 است. شده  دادهآمار توصیفی در جدول زیر نشان  های شاخصهمراه 
 

 اجتماعی سازمان پذیری مسئولیتآمار توصیفی در خصوص راهکارهای ارتقاء  های شاخص. 9جدول 

ف
ردی

 

 

 f M SD V R شاخص                                             راهکار

9 
حمایت جدی مدیران ارشد از تدوین و اجرای کدهای اخالقی 

 اصول و ها ارزش) ای حرفهراهنمای اصول اخالق  عنوان به

 اجتماعی پذیری مسئولیت( و یاسالم کار اخالق

91 21/4  44/6 20/96 1 

2 

در تدوین کدهای اخالقی با در  نفعان ذیمشارکت دادن تمام 
نظر گرفتن اهداف سازمانی و سالمت کارکنان، منافع و حقوق 
عموم یا جامعه )فرصت بروز و ظهور بیشتری به افراد داده شود 

که مستلزم ساختار سازمانی منعطف در راستای پذیرش 
 (.استمسئولیت اجتماعی 

91 92/4  12/6 02//92 1/1 

3 
کارکنان  شناختی روانافزایش سطح اعتماد سازمانی و سالمت 

 الگوی عملی اخالق( عنوان بهاز طریق رهبری اخالقی )مدیر 
91 19/4  3/6  30/0 9 

4 

و ایجاد کمیته آموزش و پژوهش اخالقی در سازمان  نیازسنجی
مبتنی بر نیازهای واقعی و خألها )تشکیل کمیته اخالقی 

صیانت از تعالی سازمانی با در نظر گرفتن منافع  منظور به
 سازمان و جامعه(

91 31/4  31/6 14/1 4 

1 
آموزش مستمر در جهت شناخت، ضرورت وجود و رعایت 

 اخالقیات در سازمان برای مدیران و کارکنان
91 19/3  10/6 41/26 91 

0 
مطلوب برای به حداقل رساندن توان انجام  جوسازمانیایجاد 
با تأکید بر دستورات مذهبی و رعایت منافع  غیراخالقیاعمال 

 عموم

91 12/3  01/6  1/91  91 

11/3 91 ای حرفهتقویت و استمرار این دیدگاه که تدوین و رعایت اخالق  1  11/6 01/23 26 
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کمک شایانی به پذیرش مسئولیت اجتماعی و ایجاد تعهد 
 .نماید می

ف
ردی

 

 

 شاخص                                             راهکار
f M SD V R 

1 
سنجش سطح ادراکات اخالقی کارکنان قبل از استخدام در 

 اجتماعی پذیری مسئولیتخصوص 
91 49/4  30/6 90/1 3 

1 

مدیر و کارکنان، همچنین  میانتوسعه و بهبود ارتباطات 
کارکنان با یکدیگر از طریق احترام و اعتماد متقابل و دادن 

 جوسازمانیفرصت برای جبران اشتباهات احتمالی )ایجاد 
 گر(حمایت

91 61/4  10/6 12/93 96 

96 
با کارآمد کردن  گیری تصمیمامکان نقد فرآیندهای مدیریتی و 

 تمامی کارکنانو نظرخواهی از  ها پیشنهادسیستم 
91 4 11/6 11/94 1/99 

99 
سنجش مرتب عملکرد کارکنان بر اساس میزان پایبندی آنان 

و اطمینان از مناسب و  ای حرفهنسبت به رعایت اصول اخالق 
 ها آنکافی بودن 

91 10/3  1/6 09/91 1/90  

92 
سیستم پاسخگویی در خصوص ابهامات و موارد  اندازی راه

اصول و معیارهای اخالق  سازی شفاف منظور به برانگیز سؤال
 اجتماعی پذیری مسئولیتو  ای حرفه

91 01/3  19/6 91/22 91 

93 
که بین الزامات کاری و عقاید و  ای گونه بهطراحی شغل 
 متصدی تناسب برقرار گردد. های ارزش

91 92/4  12/6 02/92 1/1 

94 
پشتیبانی از کارکنان هم در جهت رشد مادی و هم در جهت 

عامل بقا و رشد سازمان در  ترین مهم عنوان بهرشد معنوی آنان 
 اجتماعی پذیری مسئولیتراستای افزایش 

91 14/3  02/6 14/91 93 

91 
معنوی و اخالقی  سالمت بهحساس ساختن مدیران و کارکنان 

 ها ارزشیکدیگر و تالش در جهت درونی کردن 
91 11/3  04/6 41/90 94 

90 
در راستای پذیرش و اعتقاد به  سازمانی فرهنگتغییر  ایجاد یا

 اجتماعی پذیری مسئولیتکدهای اخالقی و 
91 91/4  1/6 10/99 1 

91 
اجرای کدهای اخالقی بدون اعمال تبعیض و عدم ورود به 

 حریم خصوصی و شخصی کارکنان
91 23/4  41/6 99/99 0 

10/3 91 مسائل بر اساس خرد جمعیحل  91  1/6 09/91 1/90 

91 
در نظر گرفتن پاداش یا امتیازات ویژه برای کارکنانی که در اجرا 

و رعایت کدهای اخالقی مشارکت فعال دارند )ارتقاء جایگاه 
 سازمانی و ...(

91 4 11/6 11/94 1/99 

26 
و آموزش کدهای اخالقی از طریق یک سیستم  رسانی اطالع

 اطالعاتی
91 13/4  32/6  60/1  2 
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 و پیشنهاد یریگ جهینت. 5

 که یطور به ،شوند یم یتلق و جامعه فرد میان واسط یها حلقه و یانیم یها هیال ،ها سازمان     

 است یهیبد .دانند یم یامروز بشر یاجتماع رهیکپ نیادیو بن مهم یاجزا از یکی را ها سازمان

 رهیکپ یک دن بهیرس تا یاجتماعۀ ریکپ نیا املکت در یبشر ازین و خواست با ، متناسبها سازمان

 دادن انجام یبرا ها سازمان .داشت ه خواهندیسو چند یفیوظا و ها نقش ،یجهان متناسب و متعادل

 و یاخالق یرهنمودها از یا مجموعهبه  ازین یقانون و یسازمان یارهایمع بر عالوه خود، یسازمان امور
در  هیرو وحدت و یهماهنگ یو نوع دهد یاری یادار اعمال و رفتار در را آنان هک دارند یارزش

 سر سازد.یم دستیابی به هدف را
 دیبا یقانون یها چارچوب از ریغ به خود اقدامات و ماتیتصم در ها سازمان نانکارک و رانیمد     

 ماتیتصمۀ دهند پوششمناسب  طور به یقانون یها چارچوب رایز؛ باشند زین یاخالق اصول ریتأث تحت

 و صیتشخ زین و اجتماع قبال در خود یتعهدات اخالق شناخت در ها سازمان ستند.ین مطلوب و درست
 اخالق همان دانش نیو ا هستند ینیمع یتخصص دانش محتاج وکار کسب در یمسائل اخالق حل

 است. یا حرفه
راهکارهایی نظیر؛ افزایش سطح اعتماد سازمانی و سالمت  9جدول شماره  یها دادهبر اساس      
و آموزش کدهای اخالقی از طریق یک  یرسان اطالعکارکنان از طریق رهبری اخالقی؛  یشناخت روان

سیستم اطالعاتی؛ سنجش سطح ادراکات اخالقی کارکنان قبل از استخدام در خصوص 
و ایجاد کمیته آموزش و پژوهش اخالقی در سازمان مبتنی بر  یزسنجایناجتماعی؛  یریپذ تیمسئول

صیانت از تعالی سازمانی با در نظر گرفتن  منظور بهنیازهای واقعی و خألها )تشکیل کمیته اخالقی 
 عنوان بهمنافع سازمان و جامعه(؛ حمایت جدی مدیران ارشد از تدوین و اجرای کدهای اخالقی 

 تیاولو(، به ترتیب حائز پنج یاسالم کار اخالق اصول و ها ارزش) یا هحرفراهنمای اصول اخالق 
 اجتماعی سازمان شدند. یریپذ تیمسئولبرتر در جهت افزایش 

[؛ مشبکی و خلیلی 2و همکاران ] زاد کیب"این پژوهش همسو با نتایج تحقیقات  یها افتهی     
، آموزش کارکنان و نظام یسازمان  فرهنگ[ که نشان دادند هریک از متغیرهای 94شجاعی ]

 یاجتماعی سازمان مؤثر هستند و همبستگ یریپذ تیمسئولو  یا حرفهدر رشد اخالق  یرسان اطالع
دارد. نتایج  وجود سازمان یاجتماع یریپذ تیمسئول و یسازمان فرهنگ یها مؤلفه نیب ییباال و مثبت

اجتماعی را عامل بقای  یریپذ تیمسئولو  وکار کسب[ که رعایت اخالق 92تحقیق مدهوشی و باروج ]
[ که مشارکت 1نژاد ][؛ صالحی امیری و مطهری4. تحقیقات شرکت توشیبا ]دهد یمسازمان نشان 

اجتماعی و رعایت آن را از عوامل اصلی موفقیت و توسعه  یریپذ تیمسئولدر ایجاد  نفعان یذتمامی 
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[ که در 93مرتضوی و همکاران ] [؛39ترسون ]یپ [؛91] ، ملینگتون و رایتون. برامرکنند یممعرفی 
اجتماعی توسط سازمان و رعایت آن، تعهد نیز  یریپذ تیمسئولتحقیقات خود نشان دادند با درک 

، وکار کسبرعایت اخالق  دادند نشان [ که31] بارت و [؛ ویلیامز26] 9. تحقیقات کارولابدی یمافزایش 
 مجرمانه یها تیفعال مضر اثرات ،همعضالت جامع تواند یم سازمان بشردوستانه و اجتماعی یها تیفعال

مشارکت دادن تمامی کارکنان در تدوین و اجرای ، حاکی از آن است که "دهد کاهش را بد و رفتار
مطلوب در راستای پذیرش و اِعمال کدهای  یسازمان  فرهنگو  یجوسازمانکدهای اخالقی، ایجاد 

و...، در ارتقاء  یا حرفهاخالقی، تدوین و آموزش مستمر کدهای اخالقی در چارچوب اخالق 
 .باشند یماجتماعی سازمان، مؤثر  یریپذ تیمسئول
 فهیوظ و نقش هک نندک قبول دیط، بایمح در بقا و خود تیمشروع حفظ منظور به ها سازمان     

 که هر گیرد مینشأت  شده  پذیرفته اصل نیا از یاجتماع نقش نیا ز دارند.ین یاجتماع و یعموم

نیز از این مقوله مستثنی نیستند.  ها سازمانو پاسخگو است و  در قبال رفتار خود مسئول یفرد
فردی، سازمانی و عمومی بر تعهد  کدهای اخالقی در سطح سازی شفافبا تدوین و  ها سازمان

 ها استیسنتوانند  ها سازماناگر . گذارند میاجتماعی سازمان تأثیر  پذیری مسئولیتآن  تبع بهسازمانی و 
 ها آن دانند یماخالقی را تدوین و به کار بگیرند یا اطمینان نداشته باشند که کارکنان  یرهنمودهاو 
و  یراخالقیغکارکنان را در قبال رفتار  توانند ینمیا خیر،  کنند یمو این رهنمودها را درک  اند ستیچ

سیستم پاسخگویی در  یانداز راهپاسخگو بدانند. در همین راستا  شان یاجتماع یریپذ تیمسئول
و  یا حرفهاصول و معیارهای اخالق  یساز شفاف منظور به زیبرانگ سؤالخصوص ابهامات و موارد 

اجتماعی؛ آموزش مستمر در جهت شناخت، ضرورت وجود و رعایت اخالقیات در  یریپذ تیمسئول
سازمان برای مدیران و کارکنان؛ در نظر گرفتن پاداش یا امتیازات ویژه برای کارکنانی که در اجرا و 

 یریپذ تیمسئولراهکارهایی در جهت افزایش  عنوان بهرعایت کدهای اخالقی مشارکت فعال دارند، 
خاص، ۀ در یک حوز ای حرفهبرای تبیین اخالق . زمان از سوی نمونه آماری پیشنهاد شدنداجتماعی سا

برای این  هایی پاسخابتدا بایستی مسائل اخالقی آن حوزه شناسایی و سپس با تدوین کدهای اخالقی، 
حائز  العاده فوقدر این میان نقش مدیران توانمند در رهبری اخالقی سازمان،  که ؛شود ارائهمسائل 
 از طریق تدوین کدهای اخالقی با تواند یمصیانت از تعالی سازمانی  منظور بهمدیر  .استاهمیت 

و اجرای اصول اخالق  یساز ادهیپراهکاری در  عنوان بهو آموزش آن کدها  نفعان یذمشارکت تمامی 
آموزش بهترین گزینه  ، تعهد کارکنان را ارتقاء و سازمان را به لحاظ اجتماعی پاسخگو نماید.یا حرفه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Carroll 
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شغلی، آموزش اخالقی امری ضروری به  یا آموزه. در کنار دیآ یمکارکنان به شمار  ییکار آارتقا  برای
 ها آن به هکآن بدون داشت، را مسئوالنه رفتار انتظار نانکارک از توان ینم چراکه .رسد یمنظر 

 آموزش قصد که آن بدون دارد صادقانه و درست یرفتار هک یریمد م.یباش داده آموزش را تیمسئول

 شود می اخالق زمینه در نانشکارک یالگو و دهد می ادی را یاخالق تعهد آنان به باشد داشته را نانکارک

هستند. کما اینکه در پژوهش حاضر در بین  غالب سازمان در هک است هایی ارزش مظهر دیگر بیان به ای
راهکارهای پیشنهادی، رهبری اخالقی سازمان )الگوی عملی بودن مدیر به لحاظ رعایت کدهای 

 اخالق تیمکاجتماعی سازمان شد. حا پذیری مسئولیتاخالقی( حائز رتبه اول در راستای ارتقاء 

 واقع در. کند می یاری اهداف تحقق در تیموفق و ها تنش اهشک جهت در را سازمان ،ای حرفه
راهنمایی هستند که به اعضاء یک سازمان کمک  های نقشهکدها( اخالقی همچون ) معیارهای

ایفا  در جهت اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی و روشنی کامل وضوح بهخود را  های نقشتا  کنند می
جهت رعایت  ها سازمانمباحثی است که امروزه  ازجملهو مسئولیت اجتماعی  یا حرفهاخالق  نمایند.

به اخالق و اصول  التزام واقع در .داشته باشند مدنظرحقوق اقشار جامعه، محیط و طبیعت بایستی 
از طریق تدوین، آموزش و اجرای کدهای اخالقی، سرمایه اجتماعی و ارزشمندی است که  یا حرفه

 .دینما یمسازمان را تضمین  بلندمدتموفقیت 
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