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رابطه جو اخالقي سازمان با اعتماد سازماوي و تعهد سازماوي دبيران
دوره متوسطه
*2

فَي ضيطاظيّ ،1طيِ احْسي ظٛطإي
تبضيد زضيبفت91/10/5:

تبضيد پصيطش93/4/6 :

چکيده
ٛسف اظ ائ پژٗٛص ،ثطضسي ضاثغ ٚخ٘ اذالقي سبظّبٕي ثب افتْبز ٗ تقٜس سبظّبٕي زثي طآ زٗضٙ
ّت٘سظ ضٜط اغفٜبٓ ث٘ز .ضٗش پ ژٗٛص ت٘غ يفي اظ ٕ ٘ؿ ْٛجس تيي اس ت .خبّق  ٚآّ بضي اي ٔ
پژٗٛص ،زثيطآ ّساضس ّت٘سظ ضٜط اغفٜبٓ زض سبً تحػيَي  91-92ث ٚتقساز ٕ 275ف ط ث٘زٕ س.
حدِ ْٕٕ٘ ٚثب ضٗش ْٕٕ٘ ٚىيطي تػبزفي ٗ ثب استفبز ٙاظ فطّ ً٘ ْٕٕ٘  ٚىي طي خبّق ّ ٚح سٗز زض
سغح اعْيٖبٓ ٕ٘ز زضغس تقساز حدِ ْٕٕ٘  77 ٚزضآّ س ٙم  90 ٚپطسط ٖبّ ٚت٘ظي ـ ض س م 84 ٚ
پطسطٖبّ ٚثطىطزإس ٙضس ،تقيئ ىطزيس .اث عاض خْ ـ آٗضي زاز ٛٙب س  ٚپطسط ٖبّ ٚاس تبٕساضز خ ٘
اذالقي سبظّبٓ مٍ٘ٔٗ ،ينت٘ض ٗ ثطإس٘ٓ ( ،)1993افتْبز سبظّبٕي اسنبت ( ٗ )2003تقٜس سبظّبٕي
آٍٔ ٗ ّيط ( )1990ث٘ز .پبيبيي اثعاض ثب استفبز ٙاظ آٍفبي مطٕٗجبخ ّحبسج ٗ ٚث ٚتطتي ت ٗ 0/89 ،0/78
ّ 0/89يثبضس .ثطاي تدعي ٗ ٚتحَيٌ زاز ٛٙب ،اظ ٕ طُ افعاض ٛبي  smart pls ٗ spssاس تفبز ٙىطزي س.
يبفتٛٚبي تحقيق ٕطبٓ ّيزٛس م ٚث ط اس بس ّ سً تحَي ٌ ّس يط زض حبٍ ت س طيت اس تبٕساضز ٗ
ّقٖبزاضي ّسً زض سغح اعْيٖبٓ ّ %95يبٓ خ٘ اذالقي ٗ افتْبز ٗ تقٜس اظ يل س٘ ٗ ّيبٓ افتْ بز
ٗ تقٜس اظ زييط س٘ ضاثغ ٚفَي ّقٖبزاضي ٗخ٘ز زاضز .فالقّٖٚسي سبظّبٕي ،مبضايي ،زٗس تي ،ضٗحي ٚ
مبضىطٗٛيّ ،قٖ٘يبت فطزي ثب افتْبز سبظّبٕي ضاثغ ٚزاضز ٗ سْٔ ائ م ٚثيطتطئ ضاثغ ٚث ب افتْ بز
سبظّبٕي ث ٚتطتيت ّطث٘ط ث ٚثقس م بضايي ٗ زٗس تي اس ت .فالق  ّٖٚسي ف طزي ،زٗس تي ،ضٗحي ٚ
مبضىطٗٛيّ ،سئٍ٘يت اختْبفيّ ،قٖ٘يبت فطزي ثب تقٜس سبظّبٕي ضاثغ ٚزاضز ٗ سْٔ ائ م ٚث يص-
تطئ ضاثغّ ٚطث٘ط ث ٚثقس زٗستي است.
 -1زإطيبض ىطّٗ ٙسيطيت ،زإطيب ٙفطزٗسي ّطٜس ،زإطنس ٙفَُ٘ ازاضي ٗ اقتػبز
 -2زإطد٘ي زمتطاي ّسيطيت ّٖبثـ إسبٕي ،زإطنس ٙفَُ٘ ازاضي ٗ اقتػبز ،زإطيب ٙفطزٗسي ّطٜس
*ٕ٘ -يسٖسّ ٙسً٘ٗ ّقبٍEmail:maryam_ahmadi2266@yahoo.com :ٚ

40

رابطٍ جً اخالقي سبزمبن بب اعتمبد سبزمبوي ي تعُذ سبزمبوي دبيران ديرٌ متًسطٍ

ياژٌَبي کليذي :خ٘ اذالقي سبظّبٕي ،افتْبز سبظّبٕي ،تقٜس سبظّبٕي ،زثيطآ زٗضّ ٙت٘سظ.
مقدمه
پيبز ٙمطزٓ ضفتبضٛبي اذالقي زض يل سبظّبٓ زض قسُ اًٗ ثّ ٚيعآ اضج ى صاضي ث  ٚاضظش ٛبي
اذالقي ت٘سظ سيبستٛبي مَي ٗ اقساّت ّسيطيت زض آٓ سبظّبٓ ثستيي زاضز .حسبس يت اذالق ي
ّسيطيت ث ٚاضتقبي سبظىبضي مبضمٖبٓ ثب استبٕساضزٛبي اذالقي مْ ل ّ يمٖ س (.)Bahcecik, 2003
يني اظ ف٘اٌّ اغَي ضنٌ زٛي ث ٚضٗاث ظ زضٗٓ س بظّبٕي ٗ ٕؾ طات مبضمٖ بٓ ،خ ٘ اذالق ي اس ت
(ّ .)Lewis, et al. 2004ف ُٜ٘خ٘ اذالقي سبظّبٓ حسٗز ثيست سبً پيص ث طاي ت٘غ يف اي ٔ م ٚ
چيٕ٘ ّ ٚح يظ س بظّبٕي ث ط ضفتبض ٛبي اذالق ي ٗ غيطاذالق ي تبثيطى صاض اس ت ّقطف ي ض س
( .)Schwepker& Good, 2009ضفتبضٛبي اذالقي زض يل سبظّبٓ ث  ٚفٖ ٘آ ّس ٍٚاي ّ ِ ٜث طاي
ّسيطيت ّغطح ٛستٖس ٗ ّسيطيت ثبيس ٕقص اسبسي زض ثبال ثطزٓ ضفتبض ٛبي اذالق ي زاض ت ٚثبض س.
اّطٗظ ،ٙسبظّبٓٛب ثّ ٚسبئٌ اذالقي ت٘خّ ٚيمٖٖس ٗ زضغ س آٓ ٛس تٖس م  ٚس غح اس تبٕساضزٛبي
اذالقي ضا افعايص زٖٛس .خ٘اذالقي 1زضٗٓ يل سبظّبٓ ،ضفتبضٛبي اذالقي مبضمٖبٓ ضا زض ّحيظ مبض
ث ٚغ٘ضت ّقٖبزاضي تحت ت ثيط قطاض ّيزٛس ( .)Lewis et al. 2004افتْبز 2يني اظ ّ٘س ٘فبت ِّ ٜ
زض ضفتبض ٗ ضٗاثظ إسبٕي است م ٚاحسبس افتْبز مبضمٖبٓ ثّ ٚسيط ٗ س بظّبٓ زض ظٕ سىي س بظّبٕي،
ضفتبض سبظّبٕي ٗ ضٗاثظ ثئ مبضمٖبٓ ٗ سبظّبٓ ضا تحت ت ثيط قطاض ّيزٛسِٛ .چٖئ إتؾ بضي اس ت
ّجٖي ثط ائ م ٚمبضمٖبٓ زييط ث ٚذ٘ز اخبظْٕ ٙيزٖٛس زض ظّبٕي م ٚزييطآ آس يت پ صيط ٛس تٖس،
سطض ٗ ظيبٕي ث ٚإٜٓب ٗاضز ْٕبيٖس ( .)Nadi, et al, 2009تقٜس 3ثب احس بس افتْ بز اف عايص ّ ييبث س.
چٖبٕچ ٚفطز ثب قبثٌ افتْبز ث٘زٓ يل سبظّبٓ ٗ ّسيط آٓ ثبٗض زاضت ٚثبضس .تقٜس ٗي اف عايص ذ٘ا ٛس
يبفت .افتْبز زض يل سبظّبٓ ثبفث افعايص تقٜس ّيض٘ز ٗ حت ي ثقض ي اظ ّط نالت مبضمٖ بٓ ضا
ّطرع ّيمٖس ث ٚائ غ٘ضت م ٚافتْبز ثب ّبٕسٓ ٗ تطك سبظّبٓ ّطتجظ است .ثطاي افعايص تق ٜس
سبظّبٕي ثبيس افطازي استرساُ ضٕ٘س مٕ ٚؾبُ اضظضي إٜٓب ّتٖبست ثب ٕؾبُ اضظشٛبي سبظّبٓ ثبضس ٗ
ضطايظ اختْبفي ّثجت ٗ ضسبيت ثرص زض سبظّبٓ ايدبز مٖٖس ٗ سغح افتْبز زض سبظّبٓ ضا افعايص
زٖٛس (.)Stets&Burke,1999
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ضس ٕ٘جالت ٗ 1ض بپيطاٍ -يط يچيٖني 2زض س بً  2010اؽ ٜبض ّ يزاضز م  ٚزض زٗ ز ٚ ٛىصض ت،ٚ
پژٗٛصٛب ي ٗسيقي ث ٚثطضسي خ٘ اذالقي سبظّبٕي پطزاذت ٚإس م ٚفْس ٙتطئ آٓٛب ت٘سظ مٍ٘ٔ ٗ
ْٛنبضآ است ( .)Schwepker, 2001تحقيقبت إدبُ ىطفت ٚزض ّ ٘ضز خ ٘ اذ الا س بظّبٕي ٕس جتب
خسيس ث٘ز ٗ ٙت٘خ ٚپژٗٛطيطآ ظيبزي ضا ث ٚذ٘ز خَت مطز ٙاست ٗ ث ٚضٖبسبيي ّس بئٌ ّ طتجظ ث ب
خ٘ اذالقي پطزاذت ٚضس ٙاست ( .)Parboteeah et al, 2010امپبضا ٗ ٗئ زض سبً  2007تحقيقي زض
ّيبٓ ّسيطآ ضطمتٛبي مست ٗ مبض ،غٖقتي ٗ حٌْ ٗ ٕقٌ إدبُ ىطفت مٕ ٚطبٓ ّيزٛس م ٚإ٘اؿ
خ٘ اذالقي سبظّبٕي ثط اثقبز ّرتَف ضسبيت ضغَي (ضسبيت اظ پطزاذت ،اضتقبءْٛ ،نبضآ ،سطپطس ت،
ذ٘ز مبض) ت ثيط ّثجت زاضزِٛ .چٖئ ائ پژٗٛص ٕطبٓ زاز م ٚإ٘اؿ خ٘ اذالقي س بظّبٕي ث ط إ ٘اؿ
ّرتَف تقٜس سبظّبٕي (٘ٛيت زض سبظّبٓ ،زضىيطي زض سبظّبٓٗ ،فبزاضي ث  ٚس بظّبٓ) ت ثيط ّثج ت
زاضز .يني اظ پيبّسٛبي ضفتبضي ٗ ٕيطضي ّثجت ّٖتح اظ خ٘ اذالق ي ،ضس بيت ض غَي اس ت م  ٚاظ
ّتغيطٛبي ثسيبض ّغطح زض ح٘ظ ٙضٗإطٖبسي سبظّبٕي ٗ ّسيطيت است ٗ ضس بيت ض غَي ث ٕ ٚي طش
مَي فطز زضثبض ٙي ضغٌ اعالا ّيض٘ز ( .)Okpara &Wynn, 2008ضسبيت ضغَي ٕط بٓ ّ يز ٛس
م ٚافطاز تب چ ٚإساظ ٙث ٚضغٌ ذ٘ز فالقْٖس ٛستٖس .اظ اضظيبثي ّحيظ م بض ،م  ٚزض آٓ ث  ٚمبضمٖ بٓ
پبزاش ٗ مبض اضسب مٖٖس ٙاضائّ ٚيض٘ز ،ضسبيت ضغَي ث٘خ٘ز ّيآي س .ف طزي م  ٚاظ ضس بيت ض غَي
ثباليي ثطذ٘ضزاض است ،ث ٚمبض ذ٘يص ٕيطش ّثجتي زاضٕس ،اّب مس ي م  ٚاظ ض غَص ٕبضاس ي اس ت،
زاضاي ٕيطش ّٖفي است .ث ٚفالٕٗ ،ٙبضسبيتي اظ ضغٌ ،ثبفث مبٛص ضٗحي ٚي مبضمٖ بٓ ّ يض ٘ز ٗ
ضٗحي ٚپبيئ ،فَْنطز آٓٛب ضا تحت ت ثيط ق طاض ّ يز ٛس .مبضمٖ بٓ ّتق ٜس ،ا ٛساف ٗ اضظش ٛبي
سبظّبٕي ضا پصيطفت ٚإس ٗ اّيسٗاضٕس م ٚثب سبظّبٓ ثْبٕٖس ٗ تْبُ تالش ذ٘ز ضا ثطاي تقبٍي آٓ ث ٚم بض
ىيطٕس (.)Robbins, 2001
( ،)Viswesvaran&Deshpande.1998زضيبفتٖس م ٚسغح ضسبيت ّسيطآ ث ب سطپطس تبٓ ث  ٚع ٘ض
ّثجت ثب حْبيت زضك ضس ّ ٙسيطيت اضض س ث طاي ضفتبض ٛبي اذالق ي ضاثغ ّ ٚثج ت زاضزّ .غبٍق ٚ
خبضاّيٌ ٍ٘ ٗ ْٛنبضإص تبييس مطزٕس م ٚخ٘اذالقي اثط ّثجتي ثط ضسبيت ضغَي فطٗضٖسىبٓ زاضز مٚ
ثٕ٘ ٚثت ثٕ ٚيبت خبث ٚخبيي مْتط ،تقٜس سبظّبٕي ٗ فَْنطز ضغَي ثٜتطي ّٖدط ّيىطززّ .غبٍق بت
إدبُ ضس ٙت٘سظ ( ،)Joseph & Despannde,1997ضٗاثظ ثئ إ ٘اؿ خ ٘ اذالق ي ٗ اثق بز ضس بيت
ضغَي ضا زض يل سبظّبٓ غيطإتفبفي ثعضه ثطضسي مطزٕس ّ .ساضك ٕط بٓ ّ يزازٕ س م  ٚإ ٘اؿ خ ٘
اذالقي ت٘غيف ضس ٙث٘سيَّ ٚقٖ٘يبت ف طزي ،ق ٘إئ ٗ ّق طضات س بظّبٓ ث ط ضٗي اثق بز ىٕ٘ بى٘ٓ
ضسبيت ضغَي تبثيط ّثجت زاضت ٚإس ،زض حبٍي م ٚفالقّٖٚسي فطزي ٗ فالقّٖٚسي سبظّبٕي ثط ضٗي
. Rosenblatt
. Shapira-Lishchinsky
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ضسبيت ضغَي تبثيط ّٖفي ّقٖي زاضي زاضت ،)Martin&Cullen, 2006 ( .يل ّغبٍق  ٚف طا تحَيَ ي
إدبُ زازٕس ٗ زضيبفتٖس م ٚضسبيت مبضمٖبٓ ثب ضغٌ ض بٓ ،تطفي ـْٛ ،ن بضآ ٗ سطپطس تبٓ غبٍج ب ث ب
خ٘ٛبي اذالقي ْٛجستيي زاضز .ث ٚفالٗ ٙإٜٓب ٕ ٚفقظ ّقتقس ث٘زٕس م  ٚخ ٘اذالقي ازضاك ض س ٙث ٚ
ثٜج٘ز ضسبيت ضغَي مْل ّيمٖس ثَن ٚإسيطيسٕس م ٚازضامبت اظ خ٘ٛبي اذالق ي ّبٕٖ س اس تقالً،
ق٘إئ ٗ س٘اثظ حطفٚاي ٗ ق٘إئ ٗ ّقطضات سبظّبٕي ثطضٗي ضسبيت ضغَي تبثيط ّثجت زاض ت ٚإ س.
ائ ٕتيد ٚثطفنس اثطات ّٖفي خ٘ اذالقي ثطضٗي ضسبيت ضغَي استِ ٛ .چٖ ئ ّ بضتئ ٗ م بٍٔ
ٕطبٓ زازٕس مٗ ٚقتي ق٘إئ ثيطٕٗي ّبٕٖس ق٘إئ حطفٚاي ث ٚفٖ٘آ ق٘إئ زضٕٗي ضس ٙثطاي سبظّبٓ
ازضاك ىطزز .ثٕ ٚؾط ّيضسس م ٚضٗاثظ ّثج ت ث ب ٕت بيح س بظّبٕي تٍ٘ي س مٖ سTsai &, Huang, ( .
 ،)2008زض تحقيقي ث ٚثطضسي تبثيط إ٘اؿ ىٕ٘بى٘ٓ خ٘ اذالقي ثطضٗي اثقبز ٗ ٗخّ٘ ٙرتَ ف ضس بيت
ضغَي پطستبضآ پطزاذتٖس ٗ زضيبفتٖس م ٚخ٘ اذالقي زٗستي ،مبضىطٗٛي ٗ ّسئٍ٘يت اختْبفي تبثيط
ّثجت ّقٖي زاضي ثط ضٗي ضسبيت ضغَي پطستبضآ ث ب پطزاذ ت ،ذ ٘ز م بض ٗ ضس بيت ض غَي مَ ي
زاضتِٛ .چٖئ يل خ٘اذالقي ّقٖ٘ي بت ف طزي ث  ٚع ٘ض ّثج ت ٗ ّقٖ ي زاضي ،ضس بيت ض غَي
پطستبضآ ثب سطپطستبضآْٛ ،نبضآ ،پطزاذت ٗ ضسبيت ضغَي مَي ض بٓ ّت بثط ّ يس بظز .ث طفنس
فالقّٖٚسي فطزي ٗ سبظّبٕي ث ٚع٘ض ّقٖي زاض ٗ ّٖفي ضسبيت اظ تطفي ـ ٗ ضس بيت ض غَي مَ ي ضا
ّتبثط ّيسبظز .يل ٕتيد ِّٜ ٚاظ ائ ّغبٍق ٚائ است م ٚاىطچ ٚق٘إئ ٗ س٘اثظ حطف ٚاي ث يص-
تطئ ٕ٘ؿ خ٘اذالقي زضخ ٚثٖسي ضس ٙث٘ز ،اّب آٓ ٛيچ تبثيطي ثطٗي ٛيچ ٗخٜي اظ ضس بيت ض غَي
پطستبضآ ٕساضت .ضبفط زض سبً  2007زض تحقيق ي ث ب فٖ ٘آ "خ ٘ اذالق ي ،تق بضؼ س بظّبٕي ٗ
حطفٚاي ٗ تقٜس سبظّبٕي" م ٚزض ّيبٓ حسبثساضآ چيٖي إدبُ زاز ث  ٚاي ٔ ٕتيد  ٚضس يس م  ٚخ ٘
اذالقي ذ٘زپطستي /فطزي ،سبظّبٕي ٗ اغً٘ اذالقي /فطزي ثب تق بضؼ س بظّبٕي ٗ حطف ٚاي ضاثغ ٚ
ّثجتي زاضزٕ .يل ذ٘اٛي /اختْبفي ،اغً٘ اذالقي /سبظّبٕي ٗ اغً٘ اذالقي /اختْ بفي ث ب تق بضؼ
سبظّبٕي ٗ حطفٚاي ضاثغّٖ ٚفي زاضز .خ٘ اذالقي ذ٘زپطستي/فطزي ،ذ٘زپطستي /س بظّبٕي ٗ اغ ً٘
اذالقي /فطزي ثب تقٜس فبعفي ضاثغّٖ ٚفي زاضز .خ٘ اذالقي ٕيل ذ٘اٛي اغً٘ اذالق ي /س بظّبٕي،
اختْبفي ثب تقٜس فبعفي ضاثغّ ٚثجت زاضز .تقبضؼ سبظّبٕي ٗ حطف ٚاي ث ب تق ٜس س بظّبٕي ف بعفي
ضاثغّٖ ٚفي زاضز (.)Shafer, 2009
زض پژٗٛص تبٕط )2007( 1ثطضٗي  120مبضّٖس ثيْبضستبٓ ّطرع ضس م ٚث ئ افتْ بز س بظّبٕي ٗ
2
تقٜس سبظّبٕي مبضمٖبٓ ضاثغ ّ ٚس تحنْي ٗخ ٘ز زاضز .زض فطاتحَيَ ي  ِ ٛم  ٚزضين س ٗ ف طئ
( )2002ثطضٗي افتْبز ث ٚسطپطستبٓ سبظّبٓ إدبُ زازٕس ،زضيبفتٖس م ٚاضتجبط ٕعزيني ث ئ افتْ بز
1

.Tanner
. Dirks & Ferrin

2
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ث ٚسطپطستبٓ ٗ تقٜس سبظّبٕي ٗخ٘ز زاضزِٛ .چٖئ إٜٓب ائ ىٕ٘ ٚخْـ ثٖسي مطزٕس م ٚافتْ بز ث ٚ
سطپطست ث ٚپيبّسٛبي ضغَي ْٛبٕٖس ّطبضمت زض ضفتبضٛبي فطإقص ّٖتٜي ّيض ٘ز ،زضح بٍي م ٚ
افتْبز ث ٚضٛجطآ ٗ ّسيطآ اضضس ،پيبّسٛبي سبظّبٕي ْٛبٕٖس تقٜس سبظّبٕي ث ٚزٕجبً زاضز .مبضمٖ بٓ
ّتقٜس زض تحقق اٛساف سبظّبٕي ّطبضمت ّيمٖٖس ٗ ث ٚاحتْبً ث يصت طي ث  ٚضٛج طآ ٗ ّ سيطآ
اضضس سبظّبٓ افتْبز ّيمٖٖس .زض پژٗٛص إدبُ ضس ٙزض زاذٌ مط٘ض ثٗ ٚسيَ ٕ ٚبزي ٗ ّط فقي ث ط
ضٗي ّقَْبٓ آّ٘ظش ٗ پطٗضش اغفٜبٓ ٕيع ّطرع ضس ٙاس ت م  ٚافتْ بز ث  ّ ٚسيطآ ث ط تق ٜس
سبظّبٕي افضب اثط ّيى صاضز ( .)Koshazade et al, 2013زض پ ژٗٛص إد بُ ض س ٙزض زاذ ٌ مط ٘ض
ث٘سيَ ٚذ٘ضضيس ٗ ّحسٖي ( ،)Khorshid&mohseni, 2009ث طضٗي مبضمٖ بٓ ثبٕ ل ٛبي زٍٗت ي ٗ
ذػ٘غي ٕيع ّطرع ضس ٙاست م ٚزض ّيبٓ إ٘اؿ ىٕ٘بى٘ٓ فضبٛبي اذالقي زض غٖقت ثبٕن ساضي،
فضبي اذالقي ق٘إئ ٗ ّقطضات زضٗٓ سبظّبٕي ٗ ثطٗٓ سبظّبٕي ث ٚتطتيت ث ٚفٖ٘آ ثيصتطئ ٕ ٘ؿ
فضبي اذالقي ازضاك ضس ٙزضخ ٚثٖسي ضس ٙإس ٗ ،ثط فنس فض بي اذالق ي فالق  ّٖٚسي ف طزي ٗ
فالقّٖٚسي سبظّبٕي ٗ ّقٖ٘يبت فطزي ث ٚتطتيت مْتطئ ٕ٘ؿ فض بي اذالق ي ازضاك ض س ٙزضخ ٚ
ثٖسي ضس ٙإس )Erat et al, 2012( .زضتحقيقي ثب فٖ٘آ "ت ثيط ازضاك افتْ بز س بظّبٕي ٗ حْبي ت
سبظّبٕي ثط تطك ذسّت زض زإطيبٛٙبي تطمي "ٚث ٚاي ٔ ٕتيد  ٚضس يسٕس م  ٚازضاك اظ افتْ بز ث ٚ
سبظّبٓ ثط تطك ذسّت ت ثيط ّٖفي زاضز .ازضاك اظ افتْبز ث ٚسطپطست ثط تطك ذسّت ت ثيط ّٖف ي
زاضز.
بررسي مباوي وظري و تدويه فرضيههاي پژوهش
جً اخالقي سبزمبن
خ٘ ث ٚضٗشٛبيي اضبضّ ٙيمٖس م ٚسبظّبٓٛب ،ضفتبضٛبي فبزي ،اق ساّبت ٗ افْ بً ّ ٘ضز إتؾ بض
ذ٘ز ضا فَْيبتي ّيسبظٕس ٗ اظ إٜٓب حْبيت ّيمٖٖس ٗ ث  ٚإٓ ٜب پ بزاش ّ يز ٖٛس ( & Schwepker
 .)Good, 2009سبظّبٓٛبٗ ،احسٛب ٗ ىطٗٛٙبي مبضي إ٘اؿ ّرَتفي اظ خ٘ٛب اظ خَْ ٚخ ٘ اذالق ي ضا
زض ثط ّيىيطز ٗ ثقَت تفبٗتٛبي ّ٘ققيتي افطاز ،ىطٗٛٙبي مبضي ٗ س٘اثق مبضي ،ازضاك مبضمٖ بٓ اظ
خ٘ سبظّبٕي ٗ خ٘ اذالقي زض سبظّبٓٛبي ّرتَف ّتفبٗت ّ يثبض سٗ .ينت ٘ض ٗ م ٍ٘ٔ ( )1987ث ٚ
فٖ٘آ پسضآ خ٘ اذالقي ضٖبذت ٚضس ٙإس ،إٜٓب ّف ُٜ٘اذالا سبظّبٕي ضا ثب ت٘خ ٚث ب زي سىب ٙخبّق ٚ
ضٖبسي ٗ فَسفي ت٘سق ٚزاز ٗ ٙخ٘ اذالقي ضا ازضاك ّتساًٗ اظ إ٘اؿ فقبٍيتٛب ٗ ضٗي ٛٚبي اذالق ي
مّ ٚحت٘اي اذالقي زاضز ،تقطيف مطز ٙإس ( .)Victor & Cullen, 1987ثطاس بس اي ٔ تقطي ف ،خ ٘
اذالقي سبظّبٕي يب اثقبز اذالقي سبظّبٕي ثطّجٖبي س٘اثظ ضايح ،ضفتبضٛب ،اضظشٛب ،افتقبزات ٗ فبزاتي
م ٚضفتبضٛبي مَي افطاز ضا زض سبظّبٓ ضنٌ ّيزٖٛسّ٘ ،ضز سٖدص ق طاض ّ يىيطٕ س ( Meral Elci
 .)&Lu¨tfihak Alpkan, 2009خ٘ اذالقي سبظّبٓ ث ٚازضامبت ّطتطك افطاز يل سبظّبٓ اظ إٓچ ٚاظ
ٕؾط اذالقي غحيح است ،اضبض ٙمطزٕ ٗ ٙطبٓ ّيزٖٛس م ٚچيٕ٘ ٚثبيس ٕسجت ث ّ ٚس بئٌ اذالق ي ٗ
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اضظضي زض زضٗٓ سبظّبٓ ٗامٖص ٕطبٓ زازٗ .ينت٘ض ٗ مٍ٘ٔ ثط ائ ثبٗضٕ س م  ٚخ ٘ اذالق ي ين ي اظ
ف٘اٌّ ثسيبض اسبسي زض ىطايص يب فسُ ىطايص مبضمٖبٓ يل سبظّبٓ ث ٚضفتبضٛبي ّرتَف است .خ ٘
اذالقي سبظّبّٓ ،طرع ّيمٖس م ٚتب چ ٚحس ثطاسبس ّقيبضٛبي اذالقي تػْيِ ىيطي ّيض ٘ز ٗ
چيٕ٘ ٚمبضمٖبٓ پطسصٛبي اذالقي ضا تقجيط ّيمٖٖ س ( .)Wang, & Hsieh, 2012خ ٘ اذالق ي ث ٚ
فٖ٘آ ثرطي اظ فطٖٛو سبظّبٕي يب خ٘ سبظّبٕي زض ٕؾ ط ىطفت  ّ ٚيض ٘زٗ .ينت ٘ض ٗ م ٍ٘ٔ ىٕ٘ ٚ
ضٖبسي إ٘اؿ خ٘ ضا ثط ّجٖبي زٗ ثقسّ )1 :قيبضٛبي اذالقي م ٚزض تػْيِ ىيطيٛبي س بظّبٕي ثن بض
ىطفت ٚضس( ٙذ٘زپطستيٕ ،1يل ذ٘اٛي ،2اغً٘ اذالقي)2 ،)3مبٕ٘ٓ تحَيٌ (سغح فطزي ،سبظّبٕي ٗ
اختْبفي) (ّ .)Cullen et al, 2003قيبضٛبي اذالقي ثط سّ ٚدْ٘ف ٚتئ٘ضي اذالا ّجتٖي اس ت م ٚ
ذ٘زپطستي ثط ث ٚحسامثط ضسبٕسٓ ّٖفقت ذ٘ز ٗ فالقّٖ ٚسيٛبي فطزي ٗ ٕي ل ذ ٘اٛي ث  ٚس ٘ز
سبظّبٕي يب ىطٗٛي ٗ فَِ االذالا م ٚثط اغً٘ اذالقي ت ميس ّيمٖس .ثقس مبٕ٘ٓ تحَيٌ ث  ٚمس بٕي
اضبض ٙزاضز زضثبضّ٘ ٙس٘فبت اذالقي ّيإسيطٖس .سغح فطزي ث ٚزالٍتٛبي اذالق ي زض ف طز اض بضٙ
ّيمٖس ،سغح سبظّبٕي ث ٚىطٗٛٙبيي م ٚزض سيستِٛبي اختْبفي ٗخ٘ز زاضز ،اضبضّ ٙيمٖس ٗ سغح
اختْبفي ث ٚزالٍتٛبي اذالقي مّ ٚبٗضاي سبظّبٓ ٗ ىطٗٗ ٙخ٘ز زاضز ،زالٍت زاضزٖٛ .يبّيم  ٚاي ٔ
زٗ ثقس تطميت ّيىطزز 9 ،ىٕ٘ ٚخ٘ اذالقي ث ٚغ٘ضت تئ٘ضي شيٌ اضائ ّ ٚيض ٘ز ( Appelbaum et
.)al, 2005
جذيل :4اوًاع جً اخالقي سبزمبن
ّح٘ض تحَيٌ

ّسئٍ٘يت اختْبفي

ضٗحي ٚمبض ىطٗٛي

زٗستي

ٕيل ذ٘اٛي

ق٘إئ ٗ اغً٘ حطف ٚاي

ق٘إئ ٗ ضٗيٛٚبي
سبظّبٓ

ّقٖ٘يبت فطزي

اغً٘ اذالقي

ّقيبض اذالقي

سغح اختْبفي
مبضايي

سغح سبظّبٕي
فالقّٖٚسي سبظّبٕي

سغح فطزي
فالقّٖٚسي فطزي

ذ٘زپطستي

م ٚث ٚع٘ض ّرتػط اثقبز خ٘ اذالق ي س بظّبٕي م  ٚزض خ سًٗ ث بال ٕط بٓ زاز ٙض س ،ٙت٘س يح زازٙ
ّيض٘ز:
 .1فالقّٖٚسي فطزي :ذ٘زپطستي ث ٚفٖ٘آ ّقي بض اذالق ي زض تػ ْيِ ىي طي س بظّبٕي زض ٕؾ ط
ىطفت ٚضس ٗ ٙمبٕ٘ٓ تحَيٌ زض س غح ف طزي ّ يثبض س .ذ٘زپطس تي زض اي ٔ س غح ٕيبظ ٛب ٗ
1

- Egoism
- Benevolence
3
- Principle
2
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اٍٗ٘يتٛبي فطزي افطاز ضا ّ٘ضز ت٘خ ٚقطاض ّ يز ٛس .فالق  ّٖٚسي ف طزي ثطّجٖ بي س الّتي
فيعيني ،ضسبيت ،قسضت ٗ ضبزي فطز اضتقب ّييبثس.
فالقّٖٚسي سبظّبٕي :ذ٘زپطستي ث ٚفٖ٘آ ّقيبض اذالقي زض تػْيِ ىي طي س بظّبٕي زض ٕؾ ط
ىطفت ٚضس ٗ ٙمبٕ٘ٓ تحَيٌ زض سغح سبظّبٕي ّيثبضس م ٚت٘سظ ثبٗضٛبي ى طٗ ٙم بضي تح ت
تبثيط قطاض ّيىيطز ٗ ث ٚثبفتٛبيي اضبض ٙزاضز م ٚثبظتبثي اظ س٘زٛبيي سبظّبٕي  ِ ٛچ ٘ٓ س ٘ز
ضطمت ٗ ّعيت ضقبثتي ضا زض ثط ّيىيطز.
مبضايي :ذ٘زپطستي ث ٚفٖ٘آ ّقيبض اذالقي زض تػْيِىيطي س بظّبٕي زض ٕؾ ط ىطفت  ٚض سٗ ٙ
مبٕ٘ٓ تحَيٌ زض سغح اختْ بفي ّ يثبض س م  ٚتح ت ت بثيط فالئ ق ٗ س ٘زٛبي اختْ بفي ٗ
اقتػبزي قطاض زاضز (.)Cullen et al, 2003
زٗستيٕ :يل ذ٘اٛي ث ٚفٖ٘آ ّقيبض اذالقي زض تػْيِ ىيطي سبظّبٕي زض ٕؾط ىطفت ٚض سٗ ٙ
مبٕ٘ٓ تحَيٌ زض سغح فطزي ّيثبضس .ائ ثقس ثطّجٖبي ت٘خ ٚثٕ٘ ٚؿ زٗستي افطاز زييط اس ت
م ٚثط فالئق ٗ تْبيالت زٗستبٓ ثسٗٓ ت٘خ ٚث ٚس٘ز زييط افطاز زض سبظّبٓ تبميس ّيمٖس.
ضٗحي ٚمبض ىطٗٛيٕ :يل ذ٘اٛي ث ٚفٖ٘آ ّقيبض اذالق ي زض تػ ْيِىي طي س بظّبٕي زض ٕؾ ط
ىطفت ٚضس ٗ ٙمبٕ٘ٓ تحَيٌ زض سغح سبظّبٕي ّيثبضس .ائ ثقس ثط تيِ سبظّبٕي تبميس ّيمٖس.
ّسئٍ٘يت اختْبفيٕ :يل ذ٘اٛي ث ٚفٖ٘آ ّقيبض اذالقي زض تػْيِ ىي طي س بظّبٕي زض ٕؾ ط
ىطفت ٚضس ٗ ٙمبٕ٘ٓ تحَيٌ زض سغح اختْبفي ّيثبضس .تػْيِٛبي اذالقي تحت تبثيط ف٘اٌّ
ثيطٕٗي قطاض زاضز م ٚضفتبضٛبي اختْبفي ضا ٛسايت ّيمٖس.
ّقٖ٘يبت فطزي :اغً٘ اذالقي ث ٚفٖ٘آ ّقيبض اذالقي زض تػْيِ ىيطي سبظّبٕي زض ٕؾط ىطفتٚ
ضس ٗ ٙمبٕ٘ٓ تحَيٌ زض سغح فطزي ّيثبضس .اذالقيبت ضرػي ٛسايت مٖٖ س ٙاف طاز اس ت ٗ
ٛط فطز اغً٘ اذالقي ذ٘ز ضا إتربة ّيمٖس (.)Cullen et al, 1993
ق٘إئ ٗ ضٗيٛٚبي سبظّبٓ :اغً٘ اذالقي ث ٚفٖ٘آ ّقيبض اذالق ي زض تػ ْيِ ىي طي زض ٕؾ ط
ىطفت ٚضس ٗ ٙمبٕ٘ٓ تحَيٌ زض سغح سبظّبٕي ّيثبضس .زض ائ ٕ٘ؿ اظ خ٘اذالقيّٖ ،ط اغ ً٘
اذالقي اظ سبظّبٓٛب ٕطبت ّيىيطز.
ق٘إئ ٗ اغً٘ حطفٚاي :اغً٘ اذالقي ث ٚفٖ٘آ ّقيبض اذالقي زض تػْيِ ىي طي س بظّبٕي زض
ٕؾط ىطفت ٚضس ٗ ٙمبٕ٘ٓ تحَيٌ زض سغح اختْبفي ّيثبض س .زض اي ٔ ثق سّٖ ،ط تق بٍي اي ٔ
اغً٘ ّبٗضاي سبظّبٓ است ٗ ت٘سظ سيستِ قبٕٕ٘ي ٗ س بظّبٓ ٛبي حطف ٚاي اضائ  ّ ٚيض ٘ز
(.)Victor & Cullen, 1987
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اعتمبد سبزمبوي
افتْبز 1يني اظ ّ٘س٘فبت ّ ِٜزض ضفتبض ٗ ضٗاثظ إسبٕي است م ٚاحس بس افتْ بز مبضمٖ بٓ ث ٚ
ّسيط ٗ سبظّبٓ ،ظٕسىي سبظّبٕي ،ضفتبض سبظّبٕي ٗ ضٗاثظ ثئ مبضمٖبٓ ٗ سبظّبٓ ضا تحت ت ثيط ق طاض
ّيزٛس ( .)Nadi et al 2009ت٘خ ٚثّ ٚف ُٜ٘افتْبز زض ذالً سبًٛبي  1980ضطٗؿ ث ٚضضس م طز ٗ
ائ ّف ُٜ٘اظ زيسىبٛٙبي ّرتَف ّ٘ضز ّغبٍق ٚقطاض ىطفت ٚاست .پژٗٛصٛبي اٍٗيّ ٚطث٘ط ث ٚافتْ بز
فْستب زض ح٘ظٛٙبي ضٗإطٖبسي ٗ خبّق ٚضٖبسي إدبُ ىطفت  ٚاس ت ( .)Arnott, 2007م ٘ك ٗ ٗاً
( )1980افتْبز ضا ائ ىٕ٘ ٚتقطيف مطز ٙإس" :حس ٗ إساظٙاي م ٚيل ٕفط تْبيٌ زاضز تب ث ٚسرٖبٓ ٗ
افْبً زييطي اعْيٖبٓ زاضت ٚثبضس" ( .)Cook &Wall, 1980ث٘ٓ ٗ ٍْ٘ٛع ( )1991تقطيف افتْبز
ضا حبٍتي ضبٌّ اعْيٖبٓ زاضتٔ ث ٚإتؾبضات ّثجت زض ّ٘ضز إييعٛٙبي زييطآ زض ّ٘ققيتٛبيي مٚ
ذغطي زض پي زاضزّ ،يزإٖس ( .)Boon&Holmes,1991:41ضبٗ افتْبز ضا ،افتق بز ث  ٚاي ٔ ّ٘س ٘ؿ
تقطيف ّيمٖس م ٚثطاي زستيبثي ث ٚإتؾ بضات ّ بٓ ،ث  ٚزيي طآ ٗاثس تٛ ٚس تيِ (.)Shaw, 1997
افتْبز يل سبذتبض چٖس ثقسي است م ٚزض ٕؾطيّ ٚجبزٍ ٚاختْبفي ث  ٚس رتي ّ ٘ضز ّغبٍق  ٚق طاض
ىطفت ٗ ٚضنَي اظ اضتجبط تجبزٍي ثئ مبضمٖ بٓ ٗ س بظّبٓ ٗ اضتج بط تج بزٍي پ٘ي ب ّي بٓ مبضمٖ بٓ ٗ
ّسيطآ تجيئ ىطزيس ٙاست .زض سبظّبٓٛبيي م ٚزاضاي افتْبز سيستْي پبيئ ،تسٜيِ اعالف بت ث ب
زقّت مْتطي غ٘ضت ّيپصيطز ٗ افتْبز پبيئ افضبي ي ل ى طٗ ٙم بضي اغَ ت ث  ٚضنس ت ٕ ٜبيي
ّيإدبّس .ثب ٗخ٘ز ائ ،افتْبز زض ثطىيطٕسّ ٙفبٛيِ ّْٜي ثطاي ّغبٍق ٚاس ت ٗ مَي س اغ َي ث طاي
ت٘سق ٚضٗاثظ ثئ فطزي ث ٚضْبض ّ يضٗز ( .)Monji& Ortlepp, 2012س غح پ بيئ افتْ بز ثبف ث
ّيىطزز م ٚمبضمٖبٓ خطيبٓ اعالفبت ضا زض سبظّبٓ ّٖحطف مٖٖس ٗ س ٘ء ؽ ٔ ٗ ث سىْبٕي زض ث ئ
مبضمٖبٓ ضٗاج پيسا مٖس ٗ اضتجبعبت ثبظ ٗ غبزقبٕ ٚزض س بظّبٓ اظ ث ئ ث طٗز ٗ تػ ْيْبت س بظّبٓ اظ
ميفيت ّغَ٘ثي ثطذ٘ضزاض ٕجبضٖس .افتْبز ّفّٜ٘ي چٖس سغحي ث٘ز ،ٙث ٚتق بّالت س غ٘ح ىٕ٘ بى٘ٓ
ْٛنبضآ ،تيِٛب ٗ سغ٘ح زضٗٓ سبظّبٕي ّطث٘ط ّيض٘ز ( ،)Straiter, 2005ث ٚع٘ض مَي زٗ ضٗين طز
مَي زض ظّيٖ ٚافتْبز ٗخ٘ زاضز :اًٗ :ضٗينطز ضفتبضي م ٚافتْبز ضا يل ضفتبض إتر بة ض س ٙفقالي ي
ّثٌ ْٛنبضي ّيزإس ٗ زييطي ضٗينطز ضٗإطٖبذتي م ٚافتْ بز ضا زض ضاثغ  ٚث ب حبٍ ت ٛبي ضٗإ ي
پيچيسٙاي چ٘ٓ إتؾبضات ،احسبسبت ٗ آّبزىيٛب ّيزإس (ّطتض ٘ي ٗ ّحْ س ظاز)1392 ،ٙ؛ ث سئ
ّٖؾ٘ض ثطاي افعايص افتْبز ّ ،سيطآ ثبيس ّحيغي اظ افتْ بز ضا ايد بز مٖٖ س م  ٚث طاي  ٛط ي ل اظ
مبضمٖبٓ قبثٌ تدطثّ ٗ ٚطٜ٘ز ثبضس ( .)Veles, 2000ازضاك مبضمٖبٓ اظ افتْبز ث  ّ ٚسيطآ ذ ٘ز ث ط
ّجٖبي ٗيژىيٛبي اظ خَْٕ ٚيل ذ٘اٛي ،زضستي ٗ غساقت ،ت٘إبيي ،ىط٘زىي زض تسٜيِ اعالفبت ٗ
ْٛسبٕي زض ضفتبض ّيثبضس (ّ .)Hartog, 2002سيطآ سقي زاضٕس م ٚضٗاثظ ّجتٖي ثط افتْبز ضا ايدبز
. trust
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مٖٖس تب ْٛبٖٛيي ثئ مبضمٖبٓ ٗ ّسيطآ ٗ زييطآ ضا افعايص زٖٛس ٗ تٖص ٛبي ّ بثئ مبضمٖ بٓ ٗ
ّسيطآ ضا مبٛص زٖٛس ( .)Monji& Ortlepp, 2012افتْبز ثّ ٚسيط ّيت٘إس خٖج ٛٚبي ّرتَف ي اظ
ضفتبض مبضي مبضمٖبٓ ضا تحت تبثيط قطاض ّيزٛس م ٚائ تبثيط ث  ٚفَ ت ضٗاث ظ ٕعزي ل ث ئ ّ سيط ٗ
ّطئ٘س ٗ قسضت ّسيطزض حفؼ ٕيطش مبضمٖبٓ ٕسجت ث ٚذ٘ز ّيثبضس .ايدبز افتْ بز ث  ٚس بظّبٓ اظ
عطيق إتؾبضات ّثجتي م ٚافطاز زضثبض ٙضفتبضٛبي ْٛنبضآ زض ٕقصٛبي سبظّبٕي ،ضٗاثظ ٗ سيستِٛب
زاضٕسّ ،طرع ضس ٙاست (.)Velez, 2000
تعُذ سبزمبوي
تقٜس سبظّبٕي ث ٚفٖ٘آ ٕيطٗيي است م ٚثبفث ّيض٘ز ،افطاز ٗ ٘ٛي ت ف طزي إٓ ٜب ث  ٚس بظّبٓ
پيٕ٘س ثر٘ضز .تقٜس سبظّبٕي ثيبٕيط ٕيطٗيي است م ٚفطز ضا َّعُ ّيمٖ س ت ب زض س بظّبٓ ثْبٕ س ٗ ث ب
تقَق ذبعط زض خٜت اٛساف سبظّبٕي مبض مٖس يقٖي تقٜس سبظّبٕي ثب ي ل س طي ضفتبض ٛبي ٍّ٘ س ٗ
سبظٕسْٛ ٙطا ٙاست ( .)Mayer& Herscovitch,2001اضيَي ٗ چبتْٔ )1986( 1تقٜس سبظّبٕي ضا ث ٚ
فٖ٘آ فطايٖسي ضبٌّ ٗفبزاضي مبضمٖبٓ ٗ تالش ٗ م٘ض ص ث ّٖ ٚؾ ٘ض ٕي ٌ ث  ٚا ٛساف ٗ ّ٘فقي ت
سبظّبٓ تقطيف مطز ٙإس .سَيپ 2تقٜس سبظّبٕي ضا فطاتط اظ إتؾبضات ق بٕٕ٘ي ٗ ضس ْي ي ل س بظّبٓ
تقطيف مطز ٙإس ٗ ثط ضٗي ضفتبضٛبي فطزي زض ضاستبي اضظشٛب ٗ اٛساف سبظّبٓ ت ميس م طز ٙاس ت.
ث ٚفجبضت زييط زض امثط تقبضيف تقٜس سبظّبٕي حساقٌ س ٚفٖػط ّ٘ضز ت٘خ ٚاست:
 .1ثبٗض ق٘ي ٗ پصيطش اٛساف ٗ اضظشٛبي سبظّبٓ
ّ .2يٌ ث ٚتالش قبثٌ ّالحؾ ٚزض سبظّبٓ
 .3تْبيٌ ق٘ي ثطاي ّبٕ سٓ زض س بظّبٓ ث  ٚفٖ ٘آ ي ل فض ٘ (Mayer et al, 2002؛ &Portter
 .)Steers, 1979تقٜس ّح٘ض زضك إييعش إسبٓٛب ٗ حفؼ سيستِٛبي ّتط نٌ اظ إس بٓ ٛب
است .افطاز ّتقٜس ث ٚسبظّبٓ اظ زاضايي ٛبي س بظّبٓ حفبؽ ت ّ يمٖٖ س ،اضظش ٛب ٗ ا ٛساف
سبظّبٕي ضا ثئ زييطآ ىستطش ّيزٖٛس ٗ تالشٛبي ٗيژٙاي زض س بظّبٓ اضائ  ّ ٚيز ٖٛس ٗ
فض٘يت زض سبظّبٓ ضا زٗست زاضٕس .تق ٜس س بظّبٕي زض خ ٜت ٗيژى ي ٛبي س بظّبٓ ْٛبٕٖ س
اضظشٛب ٗ ضفتبضٛبي سبظّبٓ ق طاض زاضز ٗ اغَ ت ض بٌّ تق ٜس ث  ٚس بظّبٓ ٗ ّ بف٘ا ّ يض ٘ز
( .)Koshazade, et al, 2013: 170مبضمٖبٓ ّتقٜس ث ٚسبظّبٓ ،ثٜطٗ ٙضي ثبالتطي زاضٕس ،تْبي ٌ
ثّ ٚبٕسىبضي آٓٛب ثيصتط است ،مْتط غيجت ّيمٖٖس ٗ زض ّقبث ٌ تغيي طات س بظّبٓ إقغ بف
ثيصتطي اظ ذ٘ز ٕطبٓ ّيزٖٛس ( .)Mayer and Allen, 1991اظ عطيف زييط ،تق ٜس س بظّبٕي
فبٌّ ّ٘ثطي زض ضفتبض سبظّبٕي مبضمٖبٓ ٗ ثبظز ٙسبظّبٓٛبست ٗ ٕي طش ّثج ت ٗ ّٖف ي اف طاز
1
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ٕسجت ث ٚمٌ سبظّبٓ ضا ٕطبٓ ّ يز ٛس .ض رع زاضاي تق ٜس س بظّبٕيٕ ،س جت ث  ٚس بظّبٓ
احسبس ٗفبزاضي ق٘ي زاضز (.)Moghimi, 2006
رابطٍ بيه جًاخالقي ،اعتمبد سبزمبوي ي تعُذ سبزمبوي
زض ثسيبضي اظ تحقيقبت ث ٚائ پطزاذت ٚضس ٙم ٚچيٕ٘ ٚافتْبز سبظّبٕي ث ٚخ٘اذالقي ّ طتجظ ض سٙ
استّ .سيطآ ٗ مب ضمٖبٕطبٓ ث ٚفٖ٘آ فٖبغط اسبسي زض سبظّبٕٓ ،ق ص ّ ْٜي ضا زض ايد بز افتْ بز
سبظّبٕي ايفب ّيمٖٖس .فطز ّ٘ضز افتْبز ثبيس ت٘إبيي ٗ ضبيستييٛبي اذالقي الظُ ضا زاضت ٚثبض س ت ب
ثت٘إس زييطآ ضا تحت تبثيط قطاض زٛس ،ثبيس فطزي ٕ٘ؿ زٗست ثبضس تب ثت٘إس ث  ٚف طز افتْ بز مٖٖ سٙ
مْل مٖس ٗ خ٘ي اذالقي ضا ثطاي اٗ ايدبز مٖس ( .)DeConinck, 2011غ ساقت زض س بظّبٓ ّٖد ط
ذ٘اٛس ضس م ٚمبضمٖبٓ احسبس مٖٖس م ٚزض سبظّبٓ ثب إٜٓب ّٖػفبٕ ٚضفتبض ّيض٘ز ٗ ٕبذ٘زآى ب ٙث ٚ
سبظّبٓ ٗ ّسيط ذ٘ز افتْبز ّيمٖٖس .اىط زض سبظّبٓ افتْبز ٗخ ٘ز زاض ت ٚثبض س ،مبضّٖ س احس بس
ّي مٖس م ٚضغٌ اٗ ثطاي ّ٘فقيت سبظّبٓ حيبتي است ٗ فالٗ ٙثط اي ٔ مبضمٖ بٓ اس غطاة مْت طي
زاضت ٗ ٚاثط ّثجتي ثط سبظّبٓ ذ٘اٖٛس زاضت ( .)Ertutk, 2008تق ٜس 1ث ب احس بس افتْ بز اف عايص
ّييبثس .چٖبٕچ ٚفطز ثب قبثٌ افتْبز ث٘زٓ يل سبظّبٓ ٗ ّسيط آٓ ثبٗض زاضت ٚثبضس .تقٜس ٗي اف عايص
ذ٘اٛس يبفت .افتْبز زض يل سبظّبٓ ثبفث افعايص تقٜس ّيض٘ز ٗ حتي ثقضي اظ ّطنالت مبضمٖبٓ
ضا ّطرع ّيمٖس ث ٚائ غ٘ضت م ٚافتْبز ث ب ّبٕ سٓ ٗت طك س بظّبٓ ّ طتجظ اس ت ( & Mayer
 .)Allen, 1990, Mayer & Allen, 1996 253اضظشٛبي اذالقي سبظّبٓ ث  ٚفٖ ٘آ ٕط بٕٚاي ِّ ٜ
ثطاي تقٜس سبظّبٕي است .س ٖدص ّحقق بٓ اظ اضظش ٛبي اذالق ي س بظّبٓ ،ازضام بت مبضمٖ بٓ اظ
ضفتبضٛبي اذالقي ّسيطآ ٗ ٕيطإي زضثبضّ ٙجبحث اذالقي زض سبظّبٓ ضا زض ثط ّيىي طز .ظّ بٕي م ٚ
افطاز زض خ٘ اذالقي قطاض ّيىيطٕس ٗ خ٘اذالقي ضا ّيپصيطٕس ،ثب احتْبً ثيط تطي ث  ٚس بظّبٓ ذ ٘ز
ّتقٜس ّي ضٕ٘س ٗ ثطاي افعايص تقٜس سبظّبٕي ثبيس افطازي اس ترساُ ض ٕ٘س م ٕ ٚؾ بُ اضظض ي إٓ ٜب
ّتٖبست ثب ٕؾبُ اضظشٛب ي سبظّبٓ ثبضس ٗ ضطايظ اختْبفي ّثجت ٗ ضسبيت ثرص زض سبظّبٓ ايدبز
مٖٖس ٗ سغح افتْبز زض سبظّبٓ ضا افعايص زٖٛس (Stets&Burke,1999؛.) Schwepkker, 2001
اهداف پژوهش
ائ ّقبٍ ٚاٛساف ّرتَفي ضا زٕجبً ّيمٖسٕ ،رست ائ ّغبٍق ٚسقي زاضز تب ضاثغ ٚخ٘ اذالق ي ضا ث ب
افتْبز ٗ تقٜس سبظّبٕي ثطضسي ْٕبيس .زض زضخ ٚزُٗ ضاثغ ٚثئ افتْبز سبظّبٕي ٗ تقٜس سبظّبٕي ضا ثط
ْٛسييط ّ٘ضز ثطضسي قطاض زٛس .ثط ائ اسبس ثب ت٘خ ٚثّ ٚغبٍقبت ٗ ّ٘س٘ؿ تحقيق ّ ،سً ّفّ٘ ٜي
تحقيق ث ٚغ٘ضت ظيط اضائّ ٚيض٘ز.
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عالقٍمىذي فردي

عالقٍمىذي سبزمبوي

کبرايي
اعتمبد سبزمبوي
ديستي

جً اخالقي سبزمبن

ريحيٍ کبر گريَي

مسئًليت اجتمبعي
تعُذ سبزمبوي
معىًيبت فردي

قًاويه ي رييٍ سبزمبن

قًاويه ياصًل حرفٍ اي

ومًدار  : 4مذل مفًُمي

ثطاسبس ْٕ٘زاض ّسً ّفّٜ٘ي فطسيبت تحقيق فجبضتٖس اظ:
فطسي ٚاغَي :آيب ثئ خ٘ اذالقي سبظّبٕي ثب افتْبز س بظّبٕي ٗ تق ٜس س بظّبٕي زثي طآ آّ ٘ظش ٗ
پطٗضش ضاثغّ ٚقٖبزاضي ٗخ٘ز زاضز؟
فطسي ٚفطفي :1آيب ثئ اثقبز خ٘ اذالقي سبظّبٕي (فالقّٖٚسي فطزي ،فالقّٖٚسي سبظّبٕي ،م بضايي،
زٗستي ،ضٗحي ٚمبض ىطٗٛيّ ،سئٍ٘يت اختْبفيّ ،قٖ٘يبت ف طزي ،ق ٘إئ ٗ ضٗش ٛبي س بظّبٕي ٗ
حطف ٚاي) ثب افتْبز سبظّبٕي زثيطآ آّ٘ظش ٗ پطٗضش ضاثغّ ٚقٖبزاضي ٗخ٘ز زاضز؟
فطسي ٚفطفي :2آيب ثئ اثقبز خ٘ اذالقي سبظّبٕي (فالقّٖٚسي فطزي ،فالقّٖٚسي سبظّبٕي ،م بضايي،
زٗستي ،ضٗحي ٚمبض ىطٗٛيّ ،سئٍ٘يت اختْبفيّ ،قٖ٘يبت ف طزي ،ق ٘إئ ٗ ضٗش ٛبي س بظّبٕي ٗ
حطفٚاي ثب تقٜس سبظّبٕي زثيطآ آّ٘ظش ٗ پطٗضش ضاثغّ ٚقٖبزاضي زاضز؟
فطسي ٚفطفي : 3آيب ثئ افتْبز سبظّبٕي ثب تقٜس سبظّبٕي زثيطآ آّ٘ظش ٗ پطٗضش ضاثغّ ٚقٖ بزاضي
ٗخ٘ز زاضز؟
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روش پژوهش
ائ پژٗٛص اظ ٍحبػ ٛسف زض زست ٚپژٗٛصٛبي مبضثطزي ٗ اظ ٍحبػ ضٗش ىطزآٗضي زاز ٛٙب اظ
ٕ٘ؿ پژٗٛصٛبي ت٘غيفي(ْٛجستيي) ث٘ز .خبّق ٚآّبضي پژٗٛص مَي  ٚزثي طآ آّ ٘ظش ٗ پ طٗضش
ٕبحي 1 ٚضٜط اغفٜبٓ سبً  91-92ث ٚتقساز ٕ 275فط ثب زقت ٛطت زضغس ٗ س غح اعْيٖ بٓ ٕ ٘ز
زضغس ثب استفبز ٙاظ فطًّ٘ ْٕٕ٘ ٚىيطي خبّقّ ٚحسٗز تق ساز حد ِ ْٕٕ٘  77 ٚزضآّ س ٙم  90 ٚت ب
پطسطٖبّ ٚت٘ظيـ ضس م 84 ٚتب اظ ائ پطسطٖبّٛٚب ثطىطزإس ٙضس .اظ ٕ 84فط ْٕٕ٘  ٜٕ ٚبييٕ 44 ،ف ط
ّقبزً(ّ )52/38طز ٗ ٕ 40فط ّقبزً( )47/62ظٓ ث٘ز ٙإس .اظ ٕؾط سٖي ٕ 32ف ط ّق بزً ( )38/1زض
ىطٗ ٙسٖي تب  40سبً ٗ ٕ 52فط (ّقبزً  61/9زضغس) زض ىطٗ ٙسٖي  41سبً ٗ ث بالتط ث ٘ز ٙإ س .اظ
ٕؾط سبثق ٚضغَيٕ 34فط (ّقبزً  40/48زضغ س) پ بيئ ت ط اظ  15س بً ٕٗ 50ف ط (ّق بزً 59/52
زضغس) ثبالتط اظ  15سبً ث٘ز ٙإس .اظ ٕؾط سغح تحػيالت ٕ 20فط (ّقبزً 23/8زضغس) زيپَِ ٗ ف٘ا
زيپَِ ٗ ٕ 64فط (ّقبزً  76/2زضغس) مبضضٖبسي ٗ مبضضٖبسي اضضس ث٘زٕس.
ثطاي سٖدص پبيبيي اٍٗي ٚاثعاض پژٗٛص ْٕٕٚ٘ ،اٍٗيٚاي ّطتٌْ ثطٕ 30فط پ يص آظّ ٘ٓ ض سٕس ٗ ث ب
استفبز ٙاظ ٕتبيح ثسست آّسّ ٙقساض افتجبض زضٕٗي ثب ضٗش آٍفبي مطٕٗجبخ ّحبسج ٚضس ٙم  ٚثٖ بثطائ،
ثطاي ىطزآٗضي زازٛٙب اظ س ٚپطسطٖبّ ٚث ٚضطح ظيط استفبز ٙضس ٙاست:
پرسشىبمٍ جًاخالقي :ثطاي سٖدص خ٘ اذالقي سبظّبٓ اظ پطسطٖبّ ٚخ ٘ اذالق ي س بظّبٓ م ٚ
ت٘سظ مٍ٘ٔٗ ،ينت٘ض ٗ ثطإس٘ٓ ( )1993تٜي ٚضس ،ٙاستفبز ٙىطزيس م ٚسّ ٚؤٍف ٚثطاي خ٘ اذالق ي
سبظّبٓ ضٖبسبيي ضس ٙم )1 :ٚذ٘زپطستي (فالق ّٖ ٚسي ف طزي ،فالق  ّٖ ٚسي س بظّبٕي ،م بضايي)،
ٕ )2يل ذ٘اٛي (زٗستي ،ضٗحي ٚمبضىطٗٛيّ ،س ئٍ٘يت اختْ بفي) )3 ،اغ ً٘ اذالق ي (ّقٖ٘ي بت
فطزي ،ق٘إئ ٗ ضٗشٛبي سبظّبٓ ،ق٘إئ ٗ اغً٘ حطف ٚاي) م  ٚزض ّدْ ٘ؿ ي ل پطسط ٖبّ33 ٚ
س٘اٍي ضا تطنيٌ زاز ،ٙاستفبز ٙىطزيس .سطيت آٍفبي مطٕٗجبخ ث طاي پطسط ٖبّ ٚخ ٘ اذالق ي 0.78
ّيثبضس.
پرسشىبمٍ اعتمبد سبزمبوي :ثطاي سٖدص افتْبز سبظّبٕي اظ پطسطٖبّ ٚاس نبت 1م  ٚث٘س يَ ٚضا
زض )2003( 2خٜت سٖدص افتْبز ث ٚسبظّبٓ ثن بض ىطفت  ٚض س ،ٙاس تفبز ٙىطزي س م  ٚاظ  9ى٘ي ٚ
تطنيٌ ضس ٗ ٙزض سّ ٚغبٍق ٚث ٚتطتيت آٍفبي مطٕٗجبخ  0/80 ٗ 0/77 ،0/91ضا ثطاي ائ پطسط ٖبّٚ
ىعاضش ْٕ٘زٙإس .سطيت آٍفبي مطٕٗجبخ ثطاي پطسطٖبّ ٚافتْبز  0.89ثسست آّس.

.Scott
.Ruder

1
2
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پرسشىبمٍ تعُذ سبزمبوي :ثطاي س ٖدص تق ٜس س بظّبٕي پطسط ٖبّ 24 ٚى٘ي ٚاي آٍ ٔ ٗ ّي ط
( )1990تطنيٌ ضس ٙم ٚآٍفبس مطٕٗجبخ  0/79 ٗ 0/92 ،0/82ثطاي ائ پطسط ٖبّ ٚى عاضش ض سٙ
است .سطيت آٍفبي مطٕٗجبخ ثطاي پطسطٖبّ ٚتقٜس  0.89ثسست آّس.
خٜت تدعي ٗ ٚتحَيٌ زازٛٙب ،اظ ٕطُ افعاضٛبي  smart pls ٗ spssثطاي تحَيٌ ّسيط استفبز ٙىطزي س.
ثط اي آظّ٘ٓ فطسيبت ٗ ثطضسي ضاثغّ ٚيبٓ تل تل اثقبز خ٘ اذالقي ٗ ّتغيطٛبي افتْبز ٗ تق ٜس ث ب
ث ٚمبضىيطي ٕطُ افعاض  SPSS 16اظ آظّ٘ٓ ضىطسي٘ٓ استفبز ٙضسٕ .تبيح حبغ ٌ اظ تدعي  ٗ ٚتحَي ٌ
زازٛٙب ثب استفبز ٙاظ ائ آظّ٘ٓ ث ٚضطح ظيط است:
خسًٗ 2ثّٖ ٚؾ٘ض ثطضسي قغقيت ٗخ٘ز ضاثغ ٚقغقي ّيبٓ خ٘ اذالقي ٗ افتْبز ّ٘ضز ثطضس ي ق طاض
ىطفت ٚاستْٛ .بٕغ٘ض م ٚزض خسًٗ  2تحَيٌ ٗاضيبٕس ثئ خ٘ اذالقي س بظّبٓ ٗ افتْ بز س بظّبٕي
ّطبٛسّ ٙيض٘ز؛ ّقساض  sigث ٚزست آّس ٙمْتط اظ  0.05ث٘ز ٗ ٙثٖبثطائ فطؼ ذغ ي ث ٘زٓ ضاثغ ٚ
ّيبٓ ّتغيطٛب پصيطفتّ ٚيض٘ز.
جذيل :0تحليل ياريبوس بيه جً اخالقي سبزمبن ي اعتمبد سبزمبوي
ّسً

ّيبٕيئ ّطثقبت

زضخ ٚآظازي

ّدْ٘ؿ ّطثقبت

F

Sig

ضىطسي٘ٓ
ثبقيْبٕسٙ
مٌ

1/152
0/106

9
74
83

10/365
7/847
18/213

10/861

0/000

خسًٗ  3سطايت ٗ ّقٖبزاضي ٛطيل اظ ّتغيطٛب ضا ٕطبٓ ّيزٛس .ثب ت٘خ ٚثٛ Sig ٚبي ثسست آّس ٙثٚ
خع اثقبز فالقّٖٚسي فطزي ،ق٘إئ ٗ ضٗشٛبي سبظّبٕي ٗ ّسئٍ٘يت اختْ بفي ّ بثقي اثق بز ضاثغ ٚ
ّقٖبزاضي ثب افتْبز سبظّبٕي زاضٕس Sig .ثسست آّس ٙمْتط اظ  0.05است؛ سْٔ ائ م  ٚث يصت طئ
ضاثغ ٚثب افتْبز سبظّبٕي ث ٚتطتيت ّطث٘ط ث ٚثقس مبضايي ٗ زٗستي است Sig .ثسس ت آّ س ٙمْت ط اظ
ٕ 0.05يست پس ثٖبثطائ فالقّٖٚسي فطزي ،ق٘إئ ٗ ضٗشٛبي س بظّبٕي ٗ ِ ٛچٖ ئ ّس ئٍ٘يت
اختْبفي ٕيع ثب افتْبز سبظّبٕي ضاثغٕ ٚساضز.
جذيل :9ضرايب رگرسيًن بيه ابعبد جً اخالقي سبزمبن ي اعتمبد سبزمبوي
ّسً
ثبثت
فالقّٖٚسي فطزي
مبضايي
ّقٖ٘يت فطزي
فالقّٖٚسي سبظّبٕي
زٗستي
ق٘إئ ٗ ضٗشٛبي سبظّبٓ

تغييطات غيطّقيبضئ ضسٙ
B
0/206
0/747
0/177
0/301
0/627
-0/384

تغييطات ّقيبضئ ضسٙ
B
Std. Error
0/195
0/704
0/145
0/081
0/645
0/216
0/170
0/085
0/296
0/124
0/533
0/211
-0/356
0/223

Sig

t

0/782
0/079
0/004
0/050
0/020
0/014
0/115

0/277
1/781
2/991
1/994
2/386
2/521
-1/597
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ق٘إئ ٗ اغً٘ حطفٚاي
ّسئٍ٘يت اختْبفي
ضٗحي ٚمبضىطٗٛي

0/161
0/178
0/172

-0/437
-0/400
0/390

-0/510
-0/328
0/544

- 3/178
-1/839
3/168

0/002
0/070
0/002

خسًٗ 4تحَيٌ ٗاضيبٕس ثّٖ ٚؾ٘ض ثطضسي قغقيت ٗخ٘ز ضاثغ ٚقغقي ّيبٓ خ٘ اذالقي ٗ تقٜس ّ٘ضز
ثطضسي قطاض ىطفت ٚاستْٛ .بٕغ٘ض م ٚزض خسًٗ تحَيٌ ٗاضيبٕس ّطبٛسّ ٙيض٘ز ّقساض  sigث ٚزست
آّس ٙمْتط اظ  0.05ث٘ز ٗ ٙثٖبثطائ فطؼ ذغي ث٘زٓ ضاثغّ ٚيبٓ ّتغيطٛب پصيطفتّ ٚيض٘ز.
جذيل :4تحليل ياريبوس بيه جً اخالقي سبزمبن ي تعُذ سبزمبوي
ّسً

ّيبٕيئ ّطثقبت

زضخ ٚآظازي

ّدْ٘ؿ ّطثقبت

ضىطسي٘ٓ
ثبقيْبٕسٙ
مٌ

67/188

1/972
0/029

9
74
83

F
17/750
2/172
19/922

Sig
0/000

خسًٗ  5سطايت ٗ ّقٖبزاضي ٛط يل اظ ّتغيطٛب ضا ٕطبٓ ّيزٛس .ثب ت٘خ ٚثٛSig ٚبي ثسس ت آّ سٙ
ث ٚخع اثقبز فالقّٖٚسي سبظّبٕي ،مبضايي ،ق٘إئ ٗ ضٗشٛبي س بظّبٕي ٗ ق ٘إئ ٗ اغ ً٘ حطف ٚاي
ّبثقي اثقبز ضاثغّ ٚقٖبزاضي ثب تقٜس سبظّبٕي زاضٕس Sig .ثسست آّس ٙمْتط اظ  0.05است؛ سْٔ اي ٔ
م ٚثيصتطئ ضاثغّ ٚطث٘ط ث ٚثقس زٗس تي اس ت Sig .ثسس ت آّ س ٙمْت ط اظ ٕ 0.05يس ت؛ پ س
ثٖبثطائ فالقّٖٚسي سبظّبٕي ،مبضايي ٗ ٕيع ق٘إئ ٗ ضٗشٛبي سبظّبٕي ٗ ق ٘إئ ٗ اغ ً٘ حطف ٚاي
ٕيع ثب تقٜس سبظّبٕي ضاثغٕ ٚساضز.
جذيل : 4ضرايب رگرسيًن بيه ابعبد جً اخالقي سبزمبوي ي تعُذ سبزمبوي
ّسً
ثبثت
فالقّٖٚسي فطزي
مبضايي
ّقٖ٘يت فطزي
فالقّٖٚسي سبظّبٕي
زٗستي
ق٘إئ ٗ ضٗيٛٚبي سبظّبٓ
ق٘إئ ٗ اغً٘ حطفٚاي
ّسئٍ٘يت اختْبفي
ضٗحي ٚمبض ىطٗٛي

تغييطات غيطّقيبضئ ضسٙ
B
0/171
0/020
0/119
0/088
0/328
0/183
-0/013
0/267
0/128

تغييطات ّقيبضئ ضسٙ
B
Std. Error
0/096
0/367
-0/126
0/042
0/018
0/114
0/120
0/044
0/091
0/064
0/284
0/107
0/177
0/120
0/016
0/085
0/229
0/094
0/186
0/090

Sig

t

0/794
0/004
0/873
0/008
0/163
0/010
0/142
0/847
0/017
0/043

0/262
-2/960
0/160
2/706
1/410
2/644
1/482
-0/194
2/450
2/063
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خسًٗ  6ثّٖ ٚؾ٘ض ثطضسي قغقيت ٗخ٘ز ضاثغ ٚقغقي ّيبٓ تقٜس ٗ افتْبز ّ٘ضز ثطضسي قطاض ىطفت ٚ
استْٛ .بٓع٘ض م ٚزض خسًٗ تحَيٌ ٗاضيبٕس بيه اعتمبد سبزمبوي ي تعُدذ سدبزمبوي ّط بٛسٙ
ّيض٘ز ّقساض  sigث ٚزست آّس ٙمْتط اظ  0.05ث٘ز ٗ ٙثٖبثطائ فطؼ ذغي ث٘زٓ ضاثغ ٚثئ افتْ بز
سبظّبٕي ٗ تقٜس سبظّبٕي پصيطفتّ ٚيض٘ز.
جذيل  : 4تحليل ياريبوس بيه اعتمبد سبزمبوي ي تعُذ سبزمبوي
ّسً

ّيبٕيئ ّطثقبت

زضخ ٚآظازي

ّدْ٘ؿ ّطثقبت

ضىطسي٘ٓ
ثبقيْبٕسٙ
مٌ

1/834
18/080
19/922

1
82
83

1/843
0/220

Sig
0/005

F
8/358

ثب ت٘خ ٚث sig ٚثسست آّس ٙاظ خسًٗ ّ 7يت٘آ ثيبٓ مطز م ٚافتْبز سبظّبٕي ضاثغّ ٚقٖبزاض ثب تق ٜس
سبظّبٕي زاضز .اظ إٓدب م sig ٚثسست آّس ٙاظ  0.05مْتط است پ س ث ئ افتْ بز س بظّبٕي ٗ تق ٜس
سبظّبٕي ضاثغّ ٚقٖبزاضي ٗخ٘ز زاضز.
جذيل : 4ضرايب رگرسيًن بيه اعتمبد سبزمبوي ي تعُذ سبزمبوي
تغييطات ّقيبضئ ضسٙ

ّسً

تغييطات غيطّقيبضئ ضسٙ

ثبثت

B
2/634

Std. Error
0/495

افتْبز سبظّبٕي

0/318

0/110

Sig

t

0/000

5/325

0/005

2/891

B
0/304

زض ازاّ ٗ ٚثّٖ ٚؾ٘ض ثطضسي ثيص ت ط ّ سً ّفّ٘ ٜي تحقي ق ،اظ ّسٍس بظي ّق بزالت س بذتبضي ث ب
استفبز ٙاظ ٕطُ افعاض  smart plsاستفبز ٙضس مٕ ٚتبيح ث ٚض طح ظي ط اس ت .ث طاي ّحبس ج ٚض بذع
تٖبست ّسً زض ّسً  ،PLSاظ فطًّ٘ ظيط ثٜط ٙىطفت ٚضس:
زض ّسً  PLSمّ ٚجتٖي ثط ٗاضيبٕس ّيثبضس ّيبٕيئ ّيبٕيئ ٖٛسسي اي ٔ زٗ ض بذع ث  ٚفٖ ٘آ
ضبذع ٕين٘يي ثطاظش مَي ّسً ث ٚمبض ّيضٗز .ثطاي إدبُ ائ آظّ ٘ٓ اظ زٗ ض بذع ّ .1ي بٕيئ
ضبذع تدْقي ٗ ّ .2يبٕيئ ت٘آ زُٗ سطايت ْٛجس تيي ث ئ س بظ ٛٙب ،اس تفبز ّ ٙيى طزز .زض
غ٘ضتينّ ٚقساض  GOFثطاثط يب ثعضىتط اظ  0.36ض٘ز ّيت٘آ ىفت مّ ٚسً ثػ ٘ضت مَ ي ّقٖ بزاض ٗ
قبثٌ قجً٘ است .زض ّسً پژٗٛص ،ائ ّقساض ثػ٘ضت ظيط ّحبسج ٚضس ٙاست.
= GOF
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ثب ت٘خ ٚث ٚايٖنّ ٚقساض  GOFثطاثط ثب ّ 0.37يض٘ز ّيت٘آ ىفت مّ ٚسً زض ّدْ ٘ؿ زاضاي ث طاظش
ّٖبست ّيثبضس .ضنٌ ظيط سطايت ّسيطٛب زض ّسً پژٗٛص ضا زض حبٍت استبٕساضز ٕطبٓ ّيزٛس .زض
حبٍت استبٕساضز ّقبيس ٚفسزي سطايت ّسً اّنبٕپصيط ّيثبضس.
فالقّٖ ٚسي فطزي
0.440

6600
-4
6600

افتْبز سبظّبتي
0.312

9

6600

مبضايي
0.950

66900

9

6600

خ٘ اذالقي

4

سبظّبٕي
0.000

6600

زٗستي
0.606

8

6694
0

تقٜس سبظّبٕي
0.908

فالقّٖ ٚسي سبظّبٕي
0.607

ضٗحي ٚمبض ىطٗٛي
0.897

66090

46.9
2

6609
6
6690
9

ّسئٍ٘يت اختْبفي
0.636
ّقٖ٘يبت فطزي
0.624

66860

ق٘إئ ٗ ضٗيٛ ٚبي
سبظّبٓ
0.845
ق٘إئ ٗ اغً٘ حطف ٚاي
0.664

ومًدار :0مذل در حبلت تخميه استبوذارد در سطح اطميىبن  %34ميبن ابعبد جً اخالقي ي اعتمبد
ي تعُذ سبزمبوي
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ضنٌ ظيط ّقٖبزاضي ّسيطٛب زض ّسً تحَيٌ ّسيط ٕط بٓ ّ يز ٛس .زض حبٍ ت ّقٖ بزاضي زض س غح
اعْيٖبٓ ّ %95يت٘آ ثط اسبس ّقساض  Tزض ذػ٘ظ ّقٖبزاضي سطايت ّسيطٛب تػْيِ ىيطي م طز.
زض غ٘ضتينّ ٚقساض  Tثعضىتط اظ  1،96ثبضس ،آٓ ّسيط ّقٖبزاض ٗ زض غيط ايٖػ٘ضت آٓ ّسيط ّقٖ بزاض
ٕيست.
فالقّٖ ٚسي فطزي

2.7
14
27.
افتْبز سبظّبتي

مبضايي

253
120.26

5.78
1

3.18

فالقّٖ ٚسي سبظّبٕي

8
خ٘ اذالقي

21.55

سبظّبٕي

8
80.020

5

زٗستي

ضٗحي ٚمبض ىطٗٛي

35.398
ّسئٍ٘يت اختْبفي
تقٜس سبظّبٕي

2.66

20.42

0

0

ّقٖ٘يبت فطزي

33.
032
32.98

ق٘إئ ٗ ضٗيٛ ٚبي سبظّبٓ

8
ق٘إئ ٗ اغً٘ حطف ٚاي

ومًدار :9مذل در حبلت معىبداري در سطح اطميىبن  %34ميبن ابعبد جً اخالقي ي اعتمبد ي تعُذ
سبزمبوي

ثط اسبس ّسً تحَيٌ ّسيط زض حبٍت سطيت استبٕساضز ٗ ّقٖبزاضي ّسً ٗ ثب ت٘خ ٚث  ٚايٖن ّ ٚق ساض
آّبض t ٙثعضىتط اظ  1،96استّ ،يت٘آ چٖئ ثيبٓ مطز م ٚزض سغح اعْيٖبٓ ّ %95يبٓ خ٘ اذالقي
ٗ تقٜس ٗ افتْبز اظ يل س٘ ٗ ّيبٓ افتْبز ٗ تقٜس اظ زييط س٘ ضاثغ ٚفَي ّقٖبزاضي ٗخ٘ز زاضز.
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بحث و وتيجه گيري
افتْبز ٗ تقٜس سبظّبٕي ث ٚفَت تبثيطش ثطضٗي فَْنطز ٗ ثبظزٛي مبضمٖبٓ ٗ زض ٕتيد ٚث ط ث ٜط-ٙ
ٗضي ٗ مبضايي سبظّبٓ ّ٘ضز ت٘خّ ٚسيطآ ق طاض ىطفت  ٚاس ت .تحقيق بت ثس يبضي ث ط ضٗي ف٘اّ ٌ
تبثيطىصاض ثطضٗي افتْبز ٗ تقٜس إدبُ ضس ٙاست .اذيطا ثطضسي اذالقي بت ،اغ ً٘ اذالق ي ٗ فض بي
اذالقي ثطضٗي افتْبز ٗ تقٜس مبضمٖبٓ فالقْٖس ضسٙإس .فضبي اذالقي يني اظ ف٘اّ ٌ اغ َي ض نٌ
زٖٛس ٙضٗاثظ زضٗٓ سبظّبٕي ٗ ٕيطشٛبي مبضمٖبٓ است م  ٚزاضاي ت بثيط قبث ٌ ّالحؾ ٚاي ث طضٗي
ٕتبيح سبظّبٕي است .اظ عطيق ثٜج٘ز افتْبز ثئ مبضمٖبٓ ٗ ّ سيطآ ٗ اف عايص تق ٜس مبضمٖ بٓ ٗ زض
ٕتيد ٚپيطٗي ٗ تجقيت ضسيس اظ اغً٘ اذالقي ،م بضمطز س بظّبٕي اف عايص ّ ييبث س .مبضمٖ بٕي م ٚ
سبظّبٕطبٓ ضا اذالقي ازضاك ّيمٖٖس ٗ ِٛچٖئ ازضاك ّيمٖٖس م ٚسبظّبٓ ٕسجت ث ٚإٜٓب ّٖػفبٕٚ
ٗ فبزالٕ ٚثطذ٘ضز ّيمٖس ،ثيصتط ّيت٘إٖس ثّ ٚسيطآ ٗ سبظّبٓ ذ٘ز افتْبز مٖٖس ٗ ث ٚإٜٓب پبيجٖس ٗ
ّتقٜس ثبضٖس .اظ ائ ضٗ ائ ّقبٍ ٚتحقيقي ث ٚثطضسي ضاثغ  ٚإ ٘اؿ خ ٘ اذالق ي ث ب افتْ بز ٗ تق ٜس
سبظّبٕي زض زثيطآ آّ٘ظش ٗ پطٗضش پطزاذت ٚاست.
يبفتٛٚبي تحقيق ٕطبٓ ّيزٛس م ٚفالقّٖٚسي سبظّبٕي ،م بضايي ،زٗس تي ،ضٗحي  ٚم بضىطٗٛي،
ّقٖ٘يبت فطزي ثب افتْبز سبظّبٕي ضاثغ ٚزاضز؛ ظيطا  ٛ Sigبي ثسس ت آّ س ٙمْت ط اظ  0.05ضا ٕط بٓ
ّيزٛس؛ ثٖبثطائ ،ضاثغ ٚائ اثقبز ثب افتْبز تبييس ضس ٗ ٙزض سْٔ ثقس مبضايي ٗ زٗس تي ث يصت طئ
ضاثغ ٚضا ثب افتْبز سبظّبٕي زاضٕسِٛ .چٖئ ٛ Sigبي ثسست آّ س ٙمْت ط اظ ٕ 0.05ط بٓ ّ يز ٛس،
ثٖبثطائ اثقبز فالقّٖٚسي فطزي ،زٗستي ،ضٗحي ٚمبضىطٗٛيّ ،سئٍ٘يت اختْبفيّ ،قٖ٘يبت فطزي ث ب
تقٜس سبظّبٕي ضاثغ ٚزاضز؛ سْٔ ائ م ٚثيصتطئ ضاثغ ٚثب افتْبز سبظّبٕي ّطث٘ط ث ٚثق س زٗس تي
است .ثطضسيٛبي (ٕ )Joseph & Despannde,1997يع ٕطبٓ ّيزٛس م ٚإ٘اؿ خ٘ اذالق ي اظ خَْ ٚ
ّقٖ٘يبت فطزي ،ق٘إئ ٗ ّقطضات سبظّبٓ ثط ضٗي اثقبز ىٕ٘بى٘ٓ ضسبيت ضغَي ضاثغّ ٚثجت زاض ت،ٚ
زض حبٍي م ٚفالقّٖٚسي فطزي ٗ فالقّٖٚسي سبظّبٕي ثب ضس بيت ض غَي ضاثغ ّٖ ٚف ي ّقٖ ي زاضي
زاضت .يبفتٛٚبي ( ،)Tsai &, Huang, 2008م ٚضاثغ ٚإ٘اؿ ىٕ٘ بى٘ٓ خ ٘اذالقي ث ب اثق بز ضس بيت
ضغَي پطستبضآ ضا ٕطبٓ ّيزٛس؛ ثيبٓ ّ يمٖ س م  ٚخ ٘اذالقي زٗس تي ،م بضىطٗٛي ٗ ّس ئٍ٘يت
اختْبفي ضاثغّ ٚثجت ّقٖي زاضي ثب ضسبيت ضغَي پطستبضآ ثب پطزاذت ،ذ٘ز مبض ٗ ضس بيت ض غَي
زاضتِٛ .چٖئ خ٘ اذالقي ّقٖ٘يبت فطزي ث ٚع٘ض ّثجت ٗ ّقٖي زاضي ،ضسبيت ضغَي پطستبضآ ثب
سطپطستبضآْٛ ،نبضآ ،پطزاذت ٗ ضسبيت ضغَي مَي ضبٓ ّتبثط ّيس بظز .ث طفنس ،فالق  ّٖٚسي
فطزي ٗ سبظّبٕي ث ٚع٘ض ّقٖي زاض ٗ ّٖفي ضسبيت اظ تطفيـ ٗ ضسبيت ضغَي مَي ضا ّتبثط ّيس بظز.
ق٘إئ ٗ س٘اثظ حطفٚاي ثيصتطئ ٕ٘ؿ خ٘اذالقي زضخ ٚثٖسي ضس ٙث٘ز ،اّ ب  ٛيچ ت بثيطي ث طضٗي
ٛيچ ٗخٜي اظ ضسبيت ضغَي ٕساضت ٚاست .يبفتٛ ٚبي ائ پ ژٗٛص ٕط بٓ ّ ي ز ٛس فالق  ّٖٚسي
سبظّبٕي ،مبضايي ٗ ٕيع ق٘إئ ٗ ضٗشٛبي سبظّبٕي ٗ ق٘إئ ٗ اغً٘ حطفٚاي ٕيع ث ب تق ٜس س بظّبٕي
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ضاثغٕ ٚساضز م ٚائ يبفتٛٚب ثب تحقيقبت (ْٛ ،)Martin & Cullen , 2006ر٘إي ٕساضز؛ يبفتٛٚبي ائ
پژٗٛص ٕطبٓ زازٕس ٗقتي م ٚق٘إئ ٗ ضٗيٛٚبي سبظّبٕي ّبٕٖس ق٘إئ ٗ اغً٘ حطف ٚاي ث  ٚفٖ ٘آ
ق٘إئ زضٕٗي ضس ٙثطاي سبظّبٓ ازضاك ىطزز؛ ثٕ ٚؾط ّيضسس م ٚضٗاثظ ّثجتي ثب ٕت بيح س بظّبٕي اظ
خَْ ٚافتْبز ٗ تقٜس سبظّبٕي ضا ايدبز ّيمٖس ،ائ ٕتيدٕ ٚطبٓ ّيزٛس م ٚاىط مبضمٖبٓ اظ ثبٗض ٛب ٗ
اغً٘ اذالقي ٗ ضرػي ذ٘زضبٓ فٌْ مٖٖس ،اظ ضغٌ ٗ مبضضبٓ ضسبيت مست ٕر٘اٖٛس مطز ٗ -ِٛ
چٖئ يبفتٛٚبي تحقيق ثيبٕيط آٓ است م ٚافتْبز سبظّبٕي ث ب تق ٜس س بظّبٕي ٕي ع ضاثغ  ٚزاضز .زض
حبٍت ّقٖبزاضي زض سغح اعْيٖبٓ ّ %95يت٘آ ثط اسبس ّقساض  Tزض ذػ ٘ظ ّقٖ بزاضي س طايت
ّسيطٛب تػْيِىيطي مطز .زض غ٘ضتينّ ٚقساض  Tثعضىتط اظ  1،96ثبضس ،آٓ ّسيط ّقٖ بزاض ٗ زض غي ط
ائ غ٘ ضت آٓ ّسيط ّقٖبزاض ٕيست .ثط اسبس ّ سً تحَي ٌ ّس يط زض حبٍ ت س طيت اس تبٕساضز ٗ
ّقٖبزاضي ّسً زض سغح اعْيٖبٓ ّ %95يبٓ خ٘ اذالقي ٗ افتْبز ٗ تقٜس اظ يل س٘ ٗ ّيبٓ افتْ بز
ٗ تقٜس اظ زييط س٘ ضاثغ ٚفَي ّقٖبزاضي ٗخ٘ز زاضز .يبفتٛٚبي پژٗٛص تبٕط ٕيع ثئ افتْبز س بظّبٕي
ٗ تقٜس سبظّبٕي مبضمٖبٓ ضاثغّ ٚستحنْي ضا ٕطبٓ ّيزٛس؛ زضينس ٗ فطئ تحقيقي ثطضٗي افتْبز
ث ٚسطپطستبٓ سبظّبٓ إدبُ زازٕس ،زضيبفتٖس م ٚاضتجبط ٕعزيني ثئ افتْ بز ث  ٚسطپطس تبٓ ٗ تق ٜس
سبظّبٕي ٗخ٘ز زاز ٗ ائ يبفت ٚضا تبييس ّيمٖٖس.
زض ّدْ٘ؿ اظ ٕتبيح ائ تحقيق ّيت٘آ استسالً مطز م ٚزثيطآ آّ٘ظش ٗ پطٗضش ّ يت٘إٖ س ي ل
فضبي اذالقي ّثجت اظ عطيق ثيبٕيٛٚبي ّبّ٘ضيت ،ق٘إئ اذالقي ،مبتٍ٘٘هٛب ٗ ضاْٖٛبٛبي اعبف ت
ٗ پيطٗيّ ،سً سبظي ٕقص ّسيطيت اضضس ،تسٗئ ٗ ت٘سق ٚثطٕبّٛٚب ٗ اقساّبت ّٖبثـ إسبٕي سبظّبٓ،
پطٗضش ٗ ت٘سق ٚضفتبضٛبي فطإقص ّطتجظ ث ٚسبظّبٓ ٗ مبضمٖبٓ ثٜج٘ز ثرط ٖس ٗ ،ث سئ تطتي ت اظ
فضبي اذالقي ّٖفي اثعاضي پيص ىيطي مٖٖس .ثطاسبس يبفتٛٚبي ائ پژٗٛص ّيت٘آ اؽٜبض زاض ت
م ٚآّ٘ظش ٗ پطٗضش ث ٚع٘ض ذبظ ٗ سبيط سبظّبٓٛب ث ٚع٘ض فبُ ثبيستي تق٘يت خ٘اذالقي ّثجت ضا
ث ٚفٖ٘آ اّطي ّ ِٜزض سطٍ٘ح ٚثطٕبّٛٚبي ذ٘ز قطاض زٖٛس تب ثت٘إس افتْبز ٗ تقٜس ضا ّب ثئ زثي طآ
ٗ مبضمٖبٓ ايدبز ْٕبيس.
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