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 پژٗٛطي ضٛيبفتي ٕ٘ زض ّسيطيت آّ٘ظضي –فَْي فػَٖبّٚ

 زإطيبٙ آظاز اسالّي ٗاحس ّطٗزضت

 93ظّستبٓ – 4ضْبضٙ –سبً پٖدِ 

 41-64غع 

  رانيدب يتعهد سازماو و يسازماو اعتماد سازمان با يجو اخالق رابطه

 همتوسط دوره
 2*، ّطيِ احْسي ظٛطإي1يطاظيض يفَ

 6/4/93 تبضيد پصيطش:               5/10/91تبضيد زضيبفت:

 دهيچک
طآ زٗضٙ ي  زث يافتْبز ٗ تقٜس سبظّبٕ بث يسبظّبٕ يخ٘ اذالقضاثغٚ  يثطضس ،ٔ پژٗٛصيٛسف اظ ا

ٔ ي  ا يخبّق ٚ آّ بض  اس ت.   ياظ ٕ ٘ؿ ْٛجس تي   يفيضٗش پ ژٗٛص ت٘غ   ضٜط اغفٜبٓ ث٘ز.  ّت٘سظ

ٕف ط ث٘زٕ س.    275 ازثٚ تقس 91-92 يَيضٜط اغفٜبٓ زض سبً تحػ ّت٘سظطآ ّساضس يپژٗٛص، زث

ثب استفبزٙ اظ فطّ ً٘ ْٕٕ٘ ٚ ىي طي خبّق ٚ ّح سٗز زض      ٗ  يثب ضٗش ْٕٕ٘ٚ ىيطي تػبزفحدِ ْٕٕ٘ٚ 

 84پطسط ٖبّٚ ت٘ظي ـ ض س م ٚ      90زضآّ سٙ م ٚ    77سغح اعْيٖبٓ ٕ٘ز زضغس تقساز حدِ ْٕٕ٘ ٚ  

ضز خ ٘  اس تبٕسا س ٚ پطسط ٖبّٚ    ٛ ب  زازٙ ياث عاض خْ ـ آٗض  س. ئ ىطزييتق ،پطسطٖبّٚ ثطىطزإسٙ ضس

 يتقٜس سبظّبٕ( ٗ 2003) اسنبت يافتْبز سبظّبٕ(، 1993مٍ٘ٔ، ٗينت٘ض ٗ ثطإس٘ٓ )سبظّبٓ  ياذالق

ٗ  89/0، 78/0ت ي  مطٕٗجبخ ّحبسجٚ ٗ ثٚ تطت يپبيبيي اثعاض ثب استفبزٙ اظ آٍفب .ث٘ز( 1990آٍٔ ٗ ّيط )

 اس تفبزٙ ىطزي س.   spss  ٗsmart pls، اظ ٕ طُ افعاضٛ بي   ٛ ب  تدعيٚ ٗ تحَيٌ زازٙ يثطا ثبضس. ّي 89/0

ث ط اس بس ّ سً تحَي ٌ ّس يط زض حبٍ ت س طيت اس تبٕساضز ٗ         زٛس مٚ  ّيق ٕطبٓ يتحق يٛب بفتٚي

افتْبز ٗ تقٜس اظ يل س٘ ٗ ّيبٓ افتْ بز   % ّيبٓ خ٘ اذالقي 95ٗزض سغح اعْيٖبٓ ّقٖبزاضي ّسً 

، زٗس تي، ضٗحي ٚ   ييبضامسبظّبٕي، ّٖسي  فالقٚ ٗ تقٜس اظ زييط س٘ ضاثغٚ فَي ّقٖبزاضي ٗخ٘ز زاضز.

افتْ بز   ضاثغٚ ث ب زاضز ٗ سْٔ ائ مٚ ثيطتطئ ضاثغٚ  يافتْبز سبظّبٕ بمبضىطٗٛي، ّقٖ٘يبت فطزي ث

ٚ  ٗ زٗس تي اس ت.   ييم بضا ثٚ تطتيت ّطث٘ط ثٚ ثقس  يسبظّبٕ ف طزي، زٗس تي، ضٗحي ٚ    ّٖ سي   فالق 

-سْٔ ائ مٚ ث يص ٗ زاضز ضاثغٚ  يتقٜس سبظّبٕ بمبضىطٗٛي، ّسئٍ٘يت اختْبفي، ّقٖ٘يبت فطزي ث

 ّطث٘ط ثٚ ثقس زٗستي است.ضاثغٚ  تطئ

                                                           
 ٜس، زإطنسٙ فَُ٘ ازاضي ٗ اقتػبززإطيبض ىطٗٙ ّسيطيت، زإطيبٙ فطزٗسي ّط -1
 ٗ اقتػبز، زإطيبٙ فطزٗسي ّطٜس زإطد٘ي زمتطاي ّسيطيت ّٖبثـ إسبٕي، زإطنسٙ فَُ٘ ازاضي -2
 Email:maryam_ahmadi2266@yahoo.com :ّقبٍٚ ٕ٘يسٖسٙ ّسً٘ٗ -*
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 . ّت٘سظ طآ زٗضٙيزث، ي، تقٜس سبظّبٕي، افتْبز سبظّبٕيسبظّبٕ ياذالق خ٘ :يذيکل يَب ياژٌ

 

 مقدمه  
 يٛ ب  ث ٚ اضظش  يعآ اضج ى صاض يل سبظّبٓ زض قسُ اًٗ ثٚ ّيزض  ياذالق يبزٙ مطزٓ ضفتبضٛبيپ

 يت اذالق  يحسبس   زاضز. يت زض آٓ سبظّبٓ ثستييطيقساّت ّسٗ ا يمَ يٛب بستيت٘سظ س ياذالق

(. Bahcecik, 2003) مٖ س  ّ ي مْ ل   ياذالق يمبضمٖبٓ ثب استبٕساضزٛب يسبظىبض يت ثٚ اضتقبيطيّس

 اس ت  يٗ ٕؾ طات مبضمٖ بٓ، خ ٘ اذالق      يثٚ ضٗاث ظ زضٗٓ س بظّبٕ   يضنٌ زٛ ياظ ف٘اٌّ اغَ يني

(Lewis, et al. 2004.) ٘م ٚ  ي  ف ايت٘غ   يص ث طا يست سبً پيظّبٓ حسٗز ثسب ياذالق ّفُٜ٘ خ ٔ

ض  س  يطى  صاض اس  ت ّقطف   يتبث يطاذالق  يٗ غ ياذالق   يث  ط ضفتبضٛ  ب يظ س  بظّبٕيچيٕ٘  ٚ ّح  

(Schwepker& Good, 2009) .يزض  ياذالق يضفتبضٛب   ٚ  يّٜ ِ ث طا  اي  ل سبظّبٓ ث ٚ فٖ ٘آ ّس  ٍ

. زاض تٚ ثبض س   ياذالق   يبزض ثبال ثطزٓ ضفتبضٛ   يس ٕقص اسبسيت ثبيطيت ّغطح ٛستٖس ٗ ّسيطيّس

 يمٖٖس ٗ زضغ س آٓ ٛس تٖس م ٚ س غح اس تبٕساضزٛب      ّيت٘خٚ  يثٚ ّسبئٌ اذالق ٛب اّطٗظٙ، سبظّبٓ

ظ مبض يمبضمٖبٓ ضا زض ّح ياذالق يل سبظّبٓ، ضفتبضٛبيزضٗٓ  1ياذالقص زٖٛس. خ٘يضا افعا ياذالق

اظ ّ٘س ٘فبت ّٜ ِ    يني 2ْبز(. افتLewis et al. 2004) زٛس ّيط قطاض يتحت ت ث يثٚ غ٘ضت ّقٖبزاض

، يس بظّبٕ  يط ٗ س بظّبٓ زض ظٕ سى  ياست مٚ احسبس افتْبز مبضمٖبٓ ثٚ ّس يزض ضفتبض ٗ ضٗاثظ إسبٕ

اس ت   ئ إتؾ بض يچٖزٛس. ِٛ ّيط قطاض ئ مبضمٖبٓ ٗ سبظّبٓ ضا تحت ت ثيٗ ضٗاثظ ث يضفتبض سبظّبٕ

ط ٛس تٖس،  يت پ ص ييطآ آس  يمٚ ز يٕزٖٛس زض ظّب ْييط ثٚ ذ٘ز اخبظٙ ٕئ مٚ مبضمٖبٓ زيثط ا يّجٖ

بث س.  ي ّ ي ص يثب احس بس افتْ بز اف عا    3تقٜس (.Nadi, et al, 2009) ٖسيثٚ إٜٓب ٗاضز ْٕب يبٕيسطض ٗ ظ

ص ذ٘اٛ س  ياف عا  يتقٜس ٗط آٓ ثبٗض زاضتٚ ثبضس. يل سبظّبٓ ٗ ّسيچٖبٕچٚ فطز ثب قبثٌ افتْبز ث٘زٓ 

ٓ   اظ ثقض ي  ض٘ز ٗ حت ي  ّيتقٜس  افعايص ثبفث سبظّبٓ زض يل بفت. افتْبزي  ضا ّط نالت مبضمٖ ب

ص تقٜ س  يافعا يثطا .است ّطتجظ سبظّبٓ تطك ٗ ّبٕسٓ ثب افتْبز مٚ غ٘ضت ائ ثٚ مٖس ّي ّطرع

سبظّبٓ ثبضس ٗ  يٛب إٜٓب ّتٖبست ثب ٕؾبُ اضظش ياسترساُ ضٕ٘س مٚ ٕؾبُ اضظض يس افطازيثب يسبظّبٕ

ص يمٖٖس ٗ سغح افتْبز زض سبظّبٓ ضا افعا دبزيت ثرص زض سبظّبٓ ايّثجت ٗ ضسب يظ اختْبفيضطا

 (.  Stets&Burke,1999) زٖٛس
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2ٍيط  يچيٖني -ٗ ض  بپيطا 1ضس  ٕ٘جالت
زاضز م  ٚ زض زٗ زٛ  ٚ ىصض  تٚ،  ّ  ياؽٜ  بض  2010زض س  بً  

ت٘سظ مٍ٘ٔ ٗ  ٛب ي ٗسيقي ثٚ ثطضسي خ٘ اذالقي سبظّبٕي پطزاذتٚ إس مٚ فْسٙ تطئ آٓٛب پژٗٛص

(. تحقيقبت إدبُ ىطفتٚ زض ّ ٘ضز خ ٘ اذ الا س بظّبٕي ٕس جتب       Schwepker, 2001) ْٛنبضآ است

خسيس ث٘زٙ ٗ ت٘خٚ پژٗٛطيطآ ظيبزي ضا ثٚ ذ٘ز خَت مطزٙ است ٗ ثٚ ضٖبسبيي ّس بئٌ ّ طتجظ ث ب    

 تحقيقي زض 2007(. امپبضا ٗ ٗئ زض سبً Parboteeah et al, 2010) خ٘ اذالقي پطزاذتٚ ضسٙ است

زٛس مٚ إ٘اؿ  ّي، غٖقتي ٗ حٌْ ٗ ٕقٌ إدبُ ىطفت مٚ ٕطبٓ ي مست ٗ مبضٛب ّيبٓ ّسيطآ ضطمت

خ٘ اذالقي سبظّبٕي ثط اثقبز ّرتَف ضسبيت ضغَي )ضسبيت اظ پطزاذت، اضتقبء، ْٛنبضآ، سطپطس ت،  

چٖئ ائ پژٗٛص ٕطبٓ زاز مٚ إ٘اؿ خ٘ اذالقي س بظّبٕي ث ط إ ٘اؿ    ذ٘ز مبض( ت ثيط ّثجت زاضز. ِٛ

زض سبظّبٓ، زضىيطي زض سبظّبٓ، ٗفبزاضي ث ٚ س بظّبٓ( ت  ثيط ّثج ت     ّرتَف تقٜس سبظّبٕي )ٛ٘يت 

خ٘ اذالق ي، ضس بيت ض غَي اس ت م ٚ اظ       زاضز. يني اظ پيبّسٛبي ضفتبضي ٗ ٕيطضي ّثجت ّٖتح اظ

ث ٚ ٕي طش   ّتغيطٛبي ثسيبض ّغطح زض ح٘ظٙ ضٗإطٖبسي سبظّبٕي ٗ ّسيطيت است ٗ ضس بيت ض غَي   

زٛ س   ّ ي (. ضسبيت ضغَي ٕط بٓ  Okpara &Wynn, 2008) ض٘ز ّي مَي فطز زضثبضٙ ي ضغٌ اعالا

مٚ افطاز تب چٚ إساظٙ ثٚ ضغٌ ذ٘ز فالقْٖس ٛستٖس. اظ اضظيبثي ّحيظ م بض، م ٚ زض آٓ ث ٚ مبضمٖ بٓ     

آي س. ف طزي م ٚ اظ ضس بيت ض غَي       ّيض٘ز، ضسبيت ضغَي ث٘خ٘ز  ّيپبزاش ٗ مبض اضسب مٖٖسٙ اضائٚ 

ثجتي زاضٕس، اّب مس ي م ٚ اظ ض غَص ٕبضاس ي اس ت،      ثباليي ثطذ٘ضزاض است، ثٚ مبض ذ٘يص ٕيطش ّ

 ٚ ض ٘ز ٗ   ّ ي ي مبضمٖ بٓ  زاضاي ٕيطش ّٖفي است. ثٚ فالٗٙ، ٕبضسبيتي اظ ضغٌ، ثبفث مبٛص ضٗحي 

ي ٛ ب  زٛ س. مبضمٖ بٓ ّتقٜ س، اٛ ساف ٗ اضظش     ّ ي ضا تحت ت  ثيط ق طاض    ٛب ضٗحيٚ پبيئ، فَْنطز آٓ

ٓ ثْبٕٖس ٗ تْبُ تالش ذ٘ز ضا ثطاي تقبٍي آٓ ثٚ م بض  سبظّبٕي ضا پصيطفتٚ إس ٗ اّيسٗاضٕس مٚ ثب سبظّب

 (. Robbins, 2001) ىيطٕس

 (Viswesvaran&Deshpande.1998) ،طآ ث ب سطپطس تبٓ ث ٚ ع ٘ض     يت ّسيبفتٖس مٚ سغح ضسبيزض

ّغبٍق ٚ  ضاثغ ٚ ّثج ت زاضز.    ياذالق   يضفتبضٛ ب  يت اضض س ث طا  يطيت زضك ضسٙ ّ س يّثجت ثب حْب

فطٗضٖسىبٓ زاضز مٚ  يت ضغَيثط ضسب ياثط ّثجت يس مطزٕس مٚ خ٘اذالقييتبٌ ٍ٘ ٗ ْٛنبضإص يخبضاّ

ّغبٍق بت  ىطزز.  ّيّٖدط  يثٜتط يٗ فَْنطز ضغَ يمْتط، تقٜس سبظّبٕ ييبت خبثٚ خبيثٚ ٕ٘ثت ثٚ ٕ

٘  يضٗاثظ ث ،(Joseph & Despannde,1997)إدبُ ضسٙ ت٘سظ  ت يٗ اثق بز ضس ب   ياذالق   ٔ إ ٘اؿ خ 

٘ زازٕ س م ٚ إ ٘اؿ     ّ ي ّ ساضك ٕط بٓ   مطزٕس.  يثعضه ثطضس يإتفبفطيل سبظّبٓ غيضا زض  يضغَ  خ 

ٗ   ي، ق ٘إ يبت ف طز يّقَٖ٘ٚ يف ضسٙ ث٘سيت٘غ ياذالق اثق بز ىٕ٘ بى٘ٓ    ئ ٗ ّق طضات س بظّبٓ ث ط ض

 يثط ضٗ يسبظّبّٕٖسي  فالقٚٗ ّٖسي فطزي  فالقٚ مٚ  يط ّثجت زاضتٚ إس، زض حبٍيتبث يت ضغَيضسب
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Martin&Cullen, 2006)زاضت.  يزاض يّقٖ يط ّٖفيتبث يغَت ضيضسب  يَ  يل ّغبٍق ٚ ف طا تحَ  ي ،( 

ـ، ْٛن بضآ ٗ سطپطس تبٓ غبٍج ب ث ب     ي  ت مبضمٖبٓ ثب ضغٌ ض بٓ، تطف يبفتٖس مٚ ضسبيإدبُ زازٕس ٗ زض

ازضاك ض سٙ ث ٚ    يزاضز. ثٚ فالٗٙ إٜٓب ٕٚ فقظ ّقتقس ث٘زٕس م ٚ خ ٘اذالق   يْٛجستي ياذالق يخ٘ٛب

ّبٕٖ س اس تقالً،    ياذالق   يازضامبت اظ خ٘ٛبسٕس مٚ يطيثَنٚ إسمٖس  ّيمْل  يت ضغَيثٜج٘ز ضسب

ط ّثجت زاض تٚ إ س.   يتبث يت ضغَيضسب يثطضٗ ئ ٗ ّقطضات سبظّبٕيٗ ق٘إاي  س٘اثظ حطفٚ ٔ ٗيق٘إ

ِ است.  يت ضغَيضسب يثطضٗ ياذالق خ٘ يدٚ ثطفنس اثطات ّٖفئ ٕتيا ٔ ٗ م بٍٔ  ئ ّ بضت يچٖ  ٛ 

سبظّبٓ  يضسٙ ثطا ئ زضٕٗيثٚ فٖ٘آ ق٘إاي  ٔ حطفٚيّبٕٖس ق٘إ يٕطٗئ ثيق٘إ يٕطبٓ زازٕس مٚ ٗقت

 ,Tsai &, Huang)س مٖ س.  ي  تٍ٘ يح س بظّبٕ يضسس مٚ ضٗاثظ ّثج ت ث ب ٕت ب    ّيازضاك ىطزز. ثٚ ٕؾط 

ت ياثقبز ٗ ٗخ٘ٙ ّرتَ ف ضس ب   يثطضٗ ياذالق ط إ٘اؿ ىٕ٘بى٘ٓ خ٘يتبث يثٚ ثطضس يقيزض تحق ،(2008

ط يتبث يت اختْبفيٗ ّسئٍ٘ ي، مبضىطٗٛيزٗست ياذالق خ٘بفتٖس مٚ يٗ زضپطستبضآ پطزاذتٖس  يضغَ

 يمَ   يت ض غَ يپطستبضآ ث ب پطزاذ ت، ذ ٘ز م بض ٗ ضس ب      يت ضغَيضسب يثط ضٗ يزاض يّثجت ّقٖ

 يت ض غَ ي، ضس ب يزاض يث ٚ ع ٘ض ّثج ت ٗ ّقٖ      يبت ف طز ي  ّقٖ٘ يل خ٘اذالقئ يچِٖٛزاضت. 

 س بظز. ث طفنس    ّ ي ض بٓ ّت بثط    يمَ يت ضغَيٗ ضسب پطستبضآ ثب سطپطستبضآ، ْٛنبضآ، پطزاذت

ضا  يمَ   يت ض غَ يـ ٗ ضس ب ي  ت اظ تطفيضسب يزاض ٗ ّٖف يثٚ ع٘ض ّقٖ يٗ سبظّبّٕٖسي فطزي  فالقٚ

ٚ حٔ ٗ س٘اثظ ئ است مٚ اىطچٚ ق٘إئ ّغبٍقٚ ايدٚ ِّٜ اظ ايل ٕتيسبظز.  ّيّتبثط  -صيث  اي  طف 

 يت ض غَ ياظ ضس ب  يچ ٗخٜيٛ يثطٗ يطيچ تبثيٓ ٛاّب آضسٙ ث٘ز،  يزضخٚ ثٖس ئ ٕ٘ؿ خ٘اذالقيتط

ٓ    2007ضبفط زض سبً پطستبضآ ٕساضت.  خ ٘ اذالق ي، تق بضؼ س بظّبٕي ٗ     " زض تحقيق ي ث ب فٖ ٘ا

مٚ زض ّيبٓ حسبثساضآ چيٖي إدبُ زاز ث ٚ اي ٔ ٕتيد ٚ ضس يس م ٚ خ ٘        "ٗ تقٜس سبظّبٕياي  حطفٚ

ٚ   اذالقي ذ٘زپطستي/ فطزي، سبظّبٕي ٗ اغً٘ اذالقي/ فطزي  ضاثغ ٚ  اي  ثب تق بضؼ س بظّبٕي ٗ حطف 

ّثجتي زاضز. ٕيل ذ٘اٛي/ اختْبفي، اغً٘ اذالقي/ سبظّبٕي ٗ اغً٘ اذالقي/ اختْ بفي ث ب تق بضؼ    

ضاثغٚ ّٖفي زاضز. خ٘ اذالقي ذ٘زپطستي/فطزي، ذ٘زپطستي/ س بظّبٕي ٗ اغ ً٘   اي  سبظّبٕي ٗ حطفٚ

ٕيل ذ٘اٛي اغً٘ اذالق ي/ س بظّبٕي،    اذالقي/ فطزي ثب تقٜس فبعفي ضاثغٚ ّٖفي زاضز. خ٘ اذالقي

 ٚ قٜ س س بظّبٕي ف بعفي    تث ب  اي  اختْبفي ثب تقٜس فبعفي ضاثغٚ ّثجت زاضز. تقبضؼ سبظّبٕي ٗ حطف 

 (. Shafer, 2009) ضاثغٚ ّٖفي زاضز

ٗ  ئ افتْ بز س بظّبٕ  يْبضستبٓ ّطرع ضس مٚ ث  يمبضّٖس ث 120 يثطضٗ( 2007) 1زض پژٗٛص تبٕط

ْ  مبضمٖبٓ ضاث يتقٜس سبظّبٕ  2ٔيٗ ف ط  ن س يٛ ِ م ٚ زض   يَ  يٗخ ٘ز زاضز. زض فطاتحَ  يغ ٚ ّس تحن

ٔ افتْ بز  يث   ينيبفتٖس مٚ اضتجبط ٕعزيافتْبز ثٚ سطپطستبٓ سبظّبٓ إدبُ زازٕس، زض يثطضٗ( 2002)

                                                           
1 . Tanner 
2
. Dirks & Ferrin  
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مطزٕس مٚ افتْ بز ث ٚ    ئ ىٕ٘ٚ خْـ ثٖسيإٜٓب أ يچٖ. ِٛٗخ٘ز زاضز يثٚ سطپطستبٓ ٗ تقٜس سبظّبٕ

م ٚ   يزضح بٍ ض ٘ز،   ّي يفطإقص ّٖتٜ يْٛبٕٖس ّطبضمت زض ضفتبضٛب يضغَ يبّسٛبيسطپطست ثٚ پ

مبضمٖ بٓ  ثٚ زٕجبً زاضز.  يْٛبٕٖس تقٜس سبظّبٕ يسبظّبٕ يبّسٛبيطآ اضضس، پيافتْبز ثٚ ضٛجطآ ٗ ّس

ٗ   يت ط صيمٖٖس ٗ ثٚ احتْبً ث   ّيّطبضمت  يّتقٜس زض تحقق اٛساف سبظّبٕ طآ يّ س  ث ٚ ضٛج طآ 

ث ط   يٗ ّط فق  يَٚ ٕ بز يس. زض پژٗٛص إدبُ ضسٙ زض زاذٌ مط٘ض ثٚ ٗسمٖٖ ّياضضس سبظّبٓ افتْبز 

طآ ث ط تقٜ س   يع ّطرع ضسٙ اس ت م ٚ افتْ بز ث ٚ ّ س     يّ٘ظش ٗ پطٗضش اغفٜبٓ ٕآّقَْبٓ  يضٗ

زض پ ژٗٛص إد بُ ض سٙ زض زاذ ٌ مط ٘ض      . (Koshazade et al, 2013) ى صاضز  ّيافضب اثط  يسبظّبٕ

ٗ  ،(Khorshid&mohseni, 2009) يس ٗ ّحسٖيذ٘ضضَٚ يث٘س ٗ  يزٍٗت   يٛ ب  مبضمٖ بٓ ثبٕ ل   يث طض

 ثبٕن ساضي،  غٖقت زض اذالقي فضبٛبي ىٕ٘بى٘ٓ إ٘اؿ ّيبٓ زضع ّطرع ضسٙ است مٚ يٕ يذػ٘غ

 ٕ ٘ؿ  تطئثيص فٖ٘آ ثٚ تطتيت ثٚ سبظّبٕي ثطٗٓ ٗ سبظّبٕي زضٗٓ ٗ ّقطضات ق٘إئ اذالقي فضبي

ٚ  اذالق ي  فض بي  فنس ثط ٗ إس، ضسٙ ثٖسي زضخٚ ضسٙ اذالقي ازضاك فضبي ٗ ّٖ سي   فالق   ف طزي 

ٚ  ض سٙ  ازضاك اذالق ي  فض بي  ٕ٘ؿ تطتيت مْتطئ ثٚ يبت فطزيّقٖ٘ ٗ سبظّبٕيّٖسي  فالقٚ  زضخ 

ت  ثيط ازضاك افتْ بز س بظّبٕي ٗ حْبي ت     "تحقيقي ثب فٖ٘آ ( زضErat et al, 2012) .إس ضسٙ ثٖسي

ٚ   "ي تطميٚٛب سبظّبٕي ثط تطك ذسّت زض زإطيبٙ ضس يسٕس م ٚ ازضاك اظ افتْ بز ث ٚ      ثٚ اي ٔ ٕتيد 

سبظّبٓ ثط تطك ذسّت ت ثيط ّٖفي زاضز. ازضاك اظ افتْبز ثٚ سطپطست ثط تطك ذسّت ت  ثيط ّٖف ي   

 ز.زاض

 پژوهش  يها هيه فرضيو تدوي وظر يمباو يبررس

 سبزمبن   ياخالق جً

٘   يفبز ي، ضفتبضٛبٛب مٖس مٚ سبظّبٓ ّياضبضٙ  ييٛب خ٘ ثٚ ضٗش ضز إتؾ بض  ، اق ساّبت ٗ افْ بً ّ 

 & Schwepker)زٖٛ س   ّ ي مٖٖس ٗ ث ٚ إٜٓ ب پ بزاش     ّيت يسبظٕس ٗ اظ إٜٓب حْب ّي يبتيذ٘ز ضا فَْ

Good, 2009). ٓي مبضي إ٘اؿ ّرَتفي اظ خ٘ٛب اظ خَْٚ خ ٘ اذالق ي ضا   ٛب ٗ ىطٗٙ ٛب ، ٗاحسٛب سبظّب

ك مبضمٖ بٓ اظ  اضازي، ي مبضي ٗ س٘اثق مبضٛب ي ّ٘ققيتي افطاز، ىطٗٙٛب ثقَت تفبٗت ىيطز ٗ ّيزض ثط 

ٔ  يٗ ثبض س.  ّ ي  ّتفبٗت ّرتَف يٛب سبظّبٓزض  يٗ خ٘ اذالق يخ٘ سبظّبٕ ( ث ٚ  1987) نت ٘ض ٗ م ٍ٘

سىبٙ خبّق ٚ  ي  ثب ت٘خٚ ث ب ز  ضا يّفُٜ٘ اذالا سبظّبٕإٜٓب ، ٕسٙ اضٖبذتٚ ضس يفٖ٘آ پسضآ خ٘ اذالق

 ياذالق   يٛ ب ٚ يٗ ضٗ ٛب تيقبٍضا ازضاك ّتساًٗ اظ إ٘اؿ ف يت٘سقٚ زازٙ ٗ خ٘ اذالق يٗ فَسف يضٖبس

، خ ٘  في  ٔ تقطي  . ثطاس بس ا (Victor & Cullen, 1987) ف مطزٙ إسيزاضز، تقط ياذالق يمٚ ّحت٘ا

 ي، افتقبزات ٗ فبزاتٛب ح، ضفتبضٛب، اضظشيس٘اثظ ضا يثطّجٖب يسبظّبٕ يب اثقبز اذالقي يسبظّبٕ ياذالق

 Meral Elci) طٕ س يى ّ ي ضز سٖدص ق طاض  ّ٘زٖٛس،  ّيافطاز ضا زض سبظّبٓ ضنٌ  يمَ يمٚ ضفتبضٛب

&Lu¨tfihak Alpkan, 2009اظ  ل سبظّبٓ اظ إٓچٚيسبظّبٓ ثٚ ازضامبت ّطتطك افطاز  ي(. خ٘ اذالق

ٗ  يس ٕسجت ث ٚ ّس بئٌ اذالق    يچيٕ٘ٚ ثب زٖٛس مٚ ّيٕطبٓ ٗ  ، اضبضٙ مطزٙح استيغح يٕؾط اذالق
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اظ  ين  ي ئ ثبٗضٕ س م ٚ خ ٘ اذالق     يثط انت٘ض ٗ مٍ٘ٔ يٗ زض زضٗٓ سبظّبٓ ٗامٖص ٕطبٓ زاز. ياضظض

خ ٘  ّرتَف است.  يل سبظّبٓ ثٚ ضفتبضٛبيص مبضمٖبٓ يب فسُ ىطايص يزض ىطا يبض اسبسيف٘اٌّ ثس

ض ٘ز ٗ   ّي يطيِ ىيتػْ ياذالق يبضٛبيمٖس مٚ تب چٚ حس ثطاسبس ّق ّيسبظّبٓ، ّطرع  ياذالق

ث ٚ   يخ ٘ اذالق   . (Wang, & Hsieh, 2012) مٖٖ س  ّيط يضا تقج ياذالق يٛب چيٕ٘ٚ مبضمٖبٓ پطسص

نت ٘ض ٗ م ٍ٘ٔ ىٕ٘ ٚ    يٗض ٘ز.   ّ ي زض ٕؾ ط ىطفت ٚ    يب خ٘ سبظّبٕي ياظ فطٖٛو سبظّبٕ يفٖ٘آ ثرط

ثن بض   يس بظّبٕ  يٛب يطيِ ىيمٚ زض تػْ ياذالق يبضٛبي( ّق1 :زٗ ثقس يإ٘اؿ خ٘ ضا ثط ّجٖب يضٖبس

ٗ  ي، سبظّبٕيٌ )سغح فطزيَمبٕ٘ٓ تح(2 ،(3ي، اغً٘ اذالق2يل ذ٘اٛي، 1ٕي)ذ٘زپطست ىطفتٚ ضسٙ

اس ت م ٚ    ياذالا ّجتٖ يتئ٘ضفٚ ثط سٚ ّدْ٘ ياذالق يبضٛبي. ّق(Cullen et al, 2003) (ياختْبف

ٛ ي  ٗ ٕ يفطز يٛب يثط ثٚ حسامثط ضسبٕسٓ ّٖفقت ذ٘ز ٗ فالقٚ ّٖس يذ٘زپطست  س ٘ز ٚ ث   يل ذ ٘ا

 يٌ ث ٚ مس بٕ  يمبٕ٘ٓ تحَ ثقس مٖس. ّيس يت م يفَِ االذالا مٚ ثط اغً٘ اذالقٗ  يب ىطٗٛي يسبظّبٕ

اض بضٙ   زض ف طز  ياذالق   يٛب ثٚ زالٍت يسغح فطزطٖس. يإس ّي ياضبضٙ زاضز زضثبضٙ ّ٘س٘فبت اذالق

سغح ٗ  مٖس ّيٗخ٘ز زاضز، اضبضٙ  ياختْبف يٛب ستِيسزض مٚ  ييٛب ثٚ ىطٗٙ يمٖس، سغح سبظّبٕ ّي

ٔ ي  م ٚ ا  ّيٖٛيب زالٍت زاضز.ز، سبظّبٓ ٗ ىطٗٙ ٗخ٘ز زاض يمٚ ّبٗضا ياذالق يٛب ثٚ زالٍت ياختْبف

 Appelbaum et) ض ٘ز  ّ ي ىٕ٘ٚ خ٘ اذالقي ثٚ غ٘ضت تئ٘ضي شيٌ اضائٚ  9ىطزز،  ّيت يزٗ ثقس تطم

al, 2005). 

 : اوًاع جً اخالقي سبزمبن4جذيل

 ّح٘ض تحَيٌ

 سغح فطزي سغح سبظّبٕي سغح اختْبفي

 ذ٘زپطستي فطزيّٖسي  فالقٚ سبظّبٕيّٖسي  فالقٚ مبضايي

يبض
ّق

 
ي

الق
اذ

 

 ٕيل ذ٘اٛي زٗستي ضٗحيٚ مبض ىطٗٛي ّسئٍ٘يت اختْبفي

 يٛب ق٘إئ ٗ ضٗيٚ اغً٘ حطفٚ اي ق٘إئ ٗ

 سبظّبٓ

 ّقٖ٘يبت فطزي

 

 اغً٘ اذالقي

 

ح زازٙ يت٘س   م ٚ زض خ سًٗ ث بال ٕط بٓ زازٙ ض سٙ،      س بظّبٕي  ياذالق   اثقبز خ٘ ثٚ ع٘ض ّرتػطمٚ 

 ض٘ز: ّي

ْ  يبض اذالق  ي  ٘آ ّقثٚ فٖ يذ٘زپطست: يفطزّٖسي  فالقٚ .1 زض ٕؾ ط   يس بظّبٕ  يطي  ِ ىيزض تػ 

بظٛ ب ٗ  ئ س غح ٕ ي  زض ا يذ٘زپطس ت ثبض س.   ّ ي  يٌ زض س غح ف طز  يىطفتٚ ضسٙ ٗ مبٕ٘ٓ تحَ

                                                           
1
- Egoism 

2
- Benevolence  

3
- Principle 
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ٚ  زٛ س.  ّ ي افطاز ضا ّ٘ضز ت٘خٚ قطاض  يفطز يٛب ت٘ياٍٗ  يس الّت  يثطّجٖ ب ّٖ سي ف طزي    فالق 

 بثس.  ي ّيفطز اضتقب  يت، قسضت ٗ ضبزي، ضسبينيعيف

زض ٕؾ ط   يس بظّبٕ  يطي  ِ ىيزض تػْ يبض اذالقيثٚ فٖ٘آ ّق يذ٘زپطست :يسبظّبٕ ّٖسي فالقٚ .2

تح ت   يى طٗٙ م بض   يثبضس مٚ ت٘سظ ثبٗضٛب ّي يٌ زض سغح سبظّبٕيىطفتٚ ضسٙ ٗ مبٕ٘ٓ تحَ

ٛ ِ چ ٘ٓ س ٘ز     يسبظّبٕ يياظ س٘زٛب ياضبضٙ زاضز مٚ ثبظتبث ييٛب ٗ ثٚ ثبفت طزيى ّيط قطاض يتبث

 طز.  يى ّيض ثط ضا ز يت ضقبثتيضطمت ٗ ّع

زض ٕؾ ط ىطفت ٚ ض سٙ ٗ     يس بظّبٕ  يطيىِيزض تػْ يبض اذالقيثٚ فٖ٘آ ّق ي: ذ٘زپطستييبضام .3

ٗ  ياختْ بف  يط فالئ ق ٗ س ٘زٛب  يثبض س م ٚ تح ت ت بث     ّ ي  يٌ زض سغح اختْ بف يمبٕ٘ٓ تحَ

 . (Cullen et al, 2003) قطاض زاضز ياقتػبز

زض ٕؾط ىطفتٚ ض سٙ ٗ   يسبظّبٕ يطيى ِيزض تػْ يبض اذالقيثٚ فٖ٘آ ّق يل ذ٘اٛيٕ: يزٗست .4

يط اس ت  يافطاز ز يت٘خٚ ثٚ ٕ٘ؿ زٗست ئ ثقس ثطّجٖبيا ثبضس. ّي يٌ زض سغح فطزيمبٕ٘ٓ تحَ

 مٖس.   ّيس ييط افطاز زض سبظّبٓ تبميزٗستبٓ ثسٗٓ ت٘خٚ ثٚ س٘ز زالت يتْبمٚ ثط فالئق ٗ 

ْ  يبض اذالق  يثٚ فٖ٘آ ّق يل ذ٘اٛيٕ: يٚ مبض ىطٗٛيضٗح .5 زض ٕؾ ط   يس بظّبٕ  يطي  ىِيزض تػ 

 مٖس.   ّيس يتبم يِ سبظّبٕئ ثقس ثط تيا ثبضس. ّي يٌ زض سغح سبظّبٕيىطفتٚ ضسٙ ٗ مبٕ٘ٓ تحَ

زض ٕؾ ط   يس بظّبٕ  يطي  ِ ىيزض تػْ يبض اذالقيثٚ فٖ٘آ ّق يل ذ٘اٛيٕ: يت اختْبفيّسئٍ٘ .6

ط ف٘اٌّ يتحت تبث ياذالق يٛبِ يتػْ ثبضس. ّي يٌ زض سغح اختْبفيىطفتٚ ضسٙ ٗ مبٕ٘ٓ تحَ

 مٖس.   ّيت يضا ٛسا ياختْبف يقطاض زاضز مٚ ضفتبضٛب يطٕٗيث

زض ٕؾط ىطفتٚ  يسبظّبٕ يطيِ ىيزض تػْ يبض اذالقيثٚ فٖ٘آ ّق ياغً٘ اذالق: يّقٖ٘يبت فطز .7

ت مٖٖ سٙ اف طاز اس ت ٗ    يٛسا يبت ضرػيذالقا ثبضس. ّي يٌ زض سغح فطزيضسٙ ٗ مبٕ٘ٓ تحَ

 . (Cullen et al, 1993) مٖس ّيذ٘ز ضا إتربة  يٛط فطز اغً٘ اذالق

ْ  يبض اذالق  يثٚ فٖ٘آ ّق ياغً٘ اذالق: سبظّبٓ يٛبٚ ئ ٗ ضٗيق٘إ .8 زض ٕؾ ط   يطي  ِ ىيزض تػ 

، ّٖط   اغ ً٘   ئ ٕ٘ؿ اظ خ٘اذالقيزض ا ثبضس. ّي يٌ زض سغح سبظّبٕيىطفتٚ ضسٙ ٗ مبٕ٘ٓ تحَ

 طز.يى ّيٛب ٕطبت اظ سبظّبٓ ياذالق

زض  يس بظّبٕ  يطي  ِ ىيزض تػْ يبض اذالقيثٚ فٖ٘آ ّق يذالقاغً٘ ا: يأ ٗ اغً٘ حطفٚيق٘إ .9

ٔ ي  ا ئ ثق س، ّٖط   تق بٍ   ي  زض ا ثبض س.  ّي يٌ زض سغح اختْبفيٕؾط ىطفتٚ ضسٙ ٗ مبٕ٘ٓ تحَ

ٓ  يستِ قبٕٕ٘يسبظّبٓ است ٗ ت٘سظ س ياغً٘ ّبٗضا ٚ  يٛ ب  ٗ س بظّب  ض ٘ز  ّ ي اضائ ٚ  اي  حطف 

(Victor & Cullen, 1987.)  
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 ياعتمبد سبزمبو

است مٚ احس بس افتْ بز مبضمٖ بٓ ث ٚ      ياظ ّ٘س٘فبت ِّٜ زض ضفتبض ٗ ضٗاثظ إسبٕ يني 1ْبزافت

ط ق طاض  ئ مبضمٖبٓ ٗ سبظّبٓ ضا تحت ت  ث يٗ ضٗاثظ ث ي، ضفتبض سبظّبٕيسبظّبٕ يظٕسى ،ط ٗ سبظّبٓيّس

ضطٗؿ ثٚ ضضس م طز ٗ   1980 يٛب ٘خٚ ثٚ ّفُٜ٘ افتْبز زض ذالً سبًت (.Nadi et al 2009) زٛس ّي

ٚ ّطث٘ط ثٚ افتْ بز  ياٍٗ يٛب ّرتَف ّ٘ضز ّغبٍقٚ قطاض ىطفتٚ است. پژٗٛص يٛب سىبٙئ ّفُٜ٘ اظ زيا

(. م ٘ك ٗ ٗاً  Arnott, 2007إدبُ ىطفت ٚ اس ت )   يٗ خبّقٚ ضٖبس يضٗإطٖبس يٛب فْستب  زض ح٘ظٙ

ٗ  سرٖبٓ ثٚ تب زاضز تْبيٌ ٕفط يل مٚاي  إساظٙ ٗ حس" ف مطزٙ إس:ئ ىٕ٘ٚ تقطي( افتْبز ضا ا1980)

 افتْبز ( تقطيف1991(. ث٘ٓ ٗ ٍْٛ٘ع )Cook &Wall, 1980) "ثبضس زاضتٚ اعْيٖبٓ زييطي افْبً

 مٚ ييٛب ّ٘ققيت زض زييطآ يٛب إييعٙ زض ّ٘ضز ّثجت إتؾبضات ثٚ زاضتٔ اعْيٖبٓ ضبٌّ حبٍتي ضا

ٔ ّ٘س ٘ؿ  ي  ث ٚ ا (. ضبٗ افتْبز ضا، افتق بز  Boon&Holmes,1991:41) زإٖس ّي زاضز، پي زض ذغطي

. (Shaw, 1997) ِيي طآ ٗاثس تٚ ٛس ت   يثٚ إتؾ بضات ّ بٓ، ث ٚ ز    يبثيزست يمٖس مٚ ثطا ّيف يتقط

ّ ٘ضز ّغبٍق ٚ ق طاض     يث ٚ س رت   ياختْبف ٍٚٚ ّجبزياست مٚ زض ٕؾط يل سبذتبض چٖس ثقسيافتْبز 

بضمٖ بٓ ٗ  بٓ مي  ب ّي  پ٘ ئ مبضمٖ بٓ ٗ س بظّبٓ ٗ اضتج بط تج بزٍ    يث ياظ اضتجبط تجبزٍ يىطفتٚ ٗ ضنَ

ِ اعالف بت ث ب   ئ، تسٜييپب يستْيافتْبز س يمٚ زاضا ييٛب سٙ است. زض سبظّبٓئ ىطزييطآ تجيّس

 يياغَ ت ث ٚ ضنس ت ٕٜ ب     يل ى طٗٙ م بض  ي   يافضبٔ ييطز ٗ افتْبز پبيپص ّيغ٘ضت  يزقّت مْتط

 يث طا  يس اغ َ ي  ّغبٍقٚ اس ت ٗ مَ  يثطا يِ ّْٜيطٕسٙ ّفبٛئ، افتْبز زض ثطىيإدبّس. ثب ٗخ٘ز ا ّي

ٔ افتْ بز ثبف ث   يي(. س غح پ ب  Monji& Ortlepp, 2012) ضٗز ّ ي ثٚ ضْبض  ئ فطزيت٘سقٚ ضٗاثظ ث

ٔ يزض ث   يٓ اعالفبت ضا زض سبظّبٓ ّٖحطف مٖٖس ٗ س ٘ء ؽ ٔ ٗ ث سىْبٕ   بيىطزز مٚ مبضمٖبٓ خط ّي

ْ  يسا مٖس ٗ اضتجبعبت ثبظ ٗ غبزقبٕٚ زض س بظّبٓ اظ ث   يمبضمٖبٓ ضٗاج پ ٓ ئ ث طٗز ٗ تػ  اظ  ْبت س بظّب

ث٘زٙ، ثٚ تق بّالت س غ٘ح ىٕ٘ بى٘ٓ     يچٖس سغح يثطذ٘ضزاض ٕجبضٖس. افتْبز ّفّٜ٘ يت ّغَ٘ثيفيم

، ثٚ ع٘ض مَي زٗ ضٗين طز  (Straiter, 2005) ض٘ز ّيّطث٘ط  يٗ سغ٘ح زضٗٓ سبظّبٕ ٛبِ يْٛنبضآ، ت

فقالي ي   طز ضفتبضي مٚ افتْبز ضا يل ضفتبض إتر بة ض سٙ  ضٗينمَي زض ظّيٖٚ افتْبز ٗخ٘ زاضز: اًٗ: 

ٛ بي ضٗإ ي   زإس ٗ زييطي ضٗينطز ضٗإطٖبذتي مٚ افتْ بز ضا زض ضاثغ ٚ ث ب حبٍ ت    ّثٌ ْٛنبضي ّي

؛ ث سئ  (1392ّطتض ٘ي ٗ ّحْ س ظازٙ،   ) زإسٛب ّياي چ٘ٓ إتؾبضات، احسبسبت ٗ آّبزىيپيچيسٙ

ل اظ ي  ط ٛ   يد بز مٖٖ س م ٚ ث طا    ياظ افتْ بز ضا ا  يغيس ّحيثب طآيّسص افتْبز ، يافعا يثطاّٖؾ٘ض 

ذ ٘ز ث ط    طآيّ س . ازضاك مبضمٖبٓ اظ افتْبز ث ٚ  (Veles, 2000) مبضمٖبٓ قبثٌ تدطثٚ ٗ ّطٜ٘ز ثبضس

ِ اعالفبت ٗ يزض تسٜ ي، ىط٘زىييٗ غساقت، ت٘إب ي، زضستيل ذ٘اٛياظ خَْٚ ٕ يٛب يژىيٗ يّجٖب

 دبزيافتْبز ضا اثط  يزاضٕس مٚ ضٗاثظ ّجتٖ يطآ سقي(. ّسHartog, 2002) ثبضس ّيزض ضفتبض  يْٛسبٕ
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ٔ مبضمٖ بٓ ٗ  يّ بث  يٛ ب  ص زٖٛس ٗ تٖصييطآ ضا افعايطآ ٗ زئ مبضمٖبٓ ٗ ّسيث يمٖٖس تب ْٛبٖٛي

اظ  يّرتَف   يٛ ب  ت٘إس خٖجٚ ّي ّسيط. افتْبز ثٚ (Monji& Ortlepp, 2012) ضا مبٛص زٖٛس طآيّس

ٗ  ّ سيط ٔ يل ث  ي  اث ظ ٕعز ط ث ٚ فَ ت ضٗ  ئ تبثيزٛس مٚ ا ّيط قطاض يمبضمٖبٓ ضا تحت تبث يضفتبض مبض

افتْ بز ث ٚ س بظّبٓ اظ    دبز يثبضس. ا ّيزض حفؼ ٕيطش مبضمٖبٓ ٕسجت ثٚ ذ٘ز ّسيطّطئ٘س ٗ قسضت 

 ٛب ستِي، ضٗاثظ ٗ سيسبظّبٕ يٛب ْٛنبضآ زض ٕقص يمٚ افطاز زضثبضٙ ضفتبضٛب يق إتؾبضات ّثجتيعط

  (.Velez, 2000) زاضٕس، ّطرع ضسٙ است

   يتعُذ سبزمبو

إٜٓ ب ث ٚ س بظّبٓ     يت ف طز ي  ض٘ز، افطاز ٗ ٛ٘ ّياست مٚ ثبفث  ييطٗيثٚ فٖ٘آ ٕ يتقٜس سبظّبٕ

مٖ س ت ب زض س بظّبٓ ثْبٕ س ٗ ث ب       ّياست مٚ فطز ضا َّعُ  ييطٗيبٕيط ٕيث يتقٜس سبظّبٕ ٕ٘س ثر٘ضز.يپ

ٍّ٘ س ٗ   يضفتبضٛ ب  يل س ط ي  ثب  يتقٜس سبظّبٕ يقٖيمبض مٖس  يتقَق ذبعط زض خٜت اٛساف سبظّبٕ

ضا ث ٚ   ي( تقٜس سبظّب1986ٕ) 1چبتْٔٗ  يَياض (.Mayer& Herscovitch,2001) است ْٛطاٙ سبظٕسٙ

ت ي  ٌ ث ٚ اٛ ساف ٗ ّ٘فق  ي  مبضمٖبٓ ٗ تالش ٗ م٘ض ص ث ٚ ّٖؾ ٘ض ٕ    يضبٌّ ٗفبزاض يٖسيفطافٖ٘آ 

ٕ٘  يتقٜس سبظّبٕ 2پيسَف مطزٙ إس. يسبظّبٓ تقط ْ  يضا فطاتط اظ إتؾبضات ق بٕ ل س بظّبٓ  ي   يٗ ضس 

م طزٙ اس ت.   س يٗ اٛساف سبظّبٓ ت م ٛب اضظش يزض ضاستب يفطز يضفتبضٛب يثط ضٗ ف مطزٙ إس ٗيتقط

 سٚ فٖػط ّ٘ضز ت٘خٚ است:حساقٌ  يف تقٜس سبظّبٕييط زض امثط تقبضيثٚ فجبضت ز

 سبظّبٓ يٛب طش اٛساف ٗ اضظشيٗ پص يثبٗض ق٘ .1

 ٌ ثٚ تالش قبثٌ ّالحؾٚ زض سبظّبٓيّ    .2

٘ ّبٕ سٓ زض س بظّبٓ ث ٚ     يثطا يٌ ق٘يتْب .3 ٘ ي  آ فٖ   &Portter؛Mayer et al, 2002) ل فض 

Steers, 1979). يٛب ستِيٗ حفؼ س ٛب عش إسبٓيتقٜس ّح٘ض زضك إي   ٓ  ٛ ب  ّتط نٌ اظ إس ب

ٗ اٛ ساف   ٛ ب  مٖٖ س، اضظش  ّ ي س بظّبٓ حفبؽ ت    يٛ ب  يياست. افطاز ّتقٜس ثٚ سبظّبٓ اظ زاضا

زٖٛ س ٗ   ّ ي ظّبٓ اضائ ٚ  زض س ب اي  ژٙيٗ يٛب زٖٛس ٗ تالش ّييطآ ىستطش ئ زيضا ث يسبظّبٕ

ٗ  يت زض سبظّبٓ ضا زٗست زاضٕس. تقٜ س س بظّبٕ  يفض٘ س بظّبٓ ْٛبٕٖ س    يٛ ب  يژى  يزض خٜ ت 

 ض ٘ز  ّ ي سبظّبٓ ق طاض زاضز ٗ اغَ ت ض بٌّ تقٜ س ث ٚ س بظّبٓ ٗ ّ بف٘ا         يٗ ضفتبضٛب ٛب اضظش

(Koshazade, et al, 2013: 170 .)ي  بزاضٕس، تْ يثبالتط يمبضمٖبٓ ّتقٜس ثٚ سبظّبٓ، ثٜطٙ ٗض ٌ

طات س بظّبٓ إقغ بف   يي  مٖٖس ٗ زض ّقبث ٌ تغ  ّيجت يتط است، مْتط غصيث ٛب آٓ يثٚ ّبٕسىبض

 ييط، تقٜ س س بظّبٕ  يف زي. اظ عط(Mayer and Allen, 1991) ٖٛسز ّياظ ذ٘ز ٕطبٓ  يتطصيث

اف طاز   يست ٗ ٕي طش ّثج ت ٗ ّٖف    ٛب مبضمٖبٓ ٗ ثبظزٙ سبظّبٓ يزض ضفتبض سبظّبٕ يفبٌّ ّ٘ثط
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، ٕس جت ث ٚ س بظّبٓ    يتقٜ س س بظّبٕ   ي. ض رع زاضا زٛ س  ّ ي سبظّبٓ ضا ٕطبٓ  ٕسجت ثٚ مٌ

 .(Moghimi, 2006) زاضز يق٘ ياحسبس ٗفبزاض

   يي تعُذ سبزمبو ي، اعتمبد سبزمبويه جًاخالقيرابطٍ ب

زض ثسيبضي اظ تحقيقبت ثٚ ائ پطزاذتٚ ضسٙ مٚ چيٕ٘ٚ افتْبز سبظّبٕي ثٚ خ٘اذالقي ّ طتجظ ض سٙ   

بز افتْ بز  ضمٖبٕطبٓ ثٚ فٖ٘آ فٖبغط اسبسي زض سبظّبٓ، ٕق ص ّْٜ ي ضا زض ايد    است. ّسيطآ ٗ مب

ي اذالقي الظُ ضا زاضتٚ ثبض س ت ب   ٛب فطز ّ٘ضز افتْبز ثبيس ت٘إبيي ٗ ضبيستييمٖٖس.  ّيسبظّبٕي ايفب 

ثت٘إس زييطآ ضا تحت تبثيط قطاض زٛس، ثبيس فطزي ٕ٘ؿ زٗست ثبضس تب ثت٘إس ث ٚ ف طز افتْ بز مٖٖ سٙ     

(. غ ساقت زض س بظّبٓ ّٖد ط    DeConinck, 2011) ل مٖس ٗ خ٘ي اذالقي ضا ثطاي اٗ ايدبز مٖسمْ

ض٘ز ٗ ٕبذ٘زآى بٙ ث ٚ    ّيذ٘اٛس ضس مٚ مبضمٖبٓ احسبس مٖٖس مٚ زض سبظّبٓ ثب إٜٓب ّٖػفبٕٚ ضفتبض 

مٖٖس. اىط زض سبظّبٓ افتْبز ٗخ ٘ز زاض تٚ ثبض س، مبضّٖ س احس بس       ّيسبظّبٓ ٗ ّسيط ذ٘ز افتْبز 

مٖس مٚ ضغٌ اٗ ثطاي ّ٘فقيت سبظّبٓ حيبتي است ٗ فالٗٙ ثط اي ٔ مبضمٖ بٓ اس غطاة مْت طي      ّي

ث ب احس بس افتْ بز اف عايص      1(. تقٜ س Ertutk, 2008) ي ثط سبظّبٓ ذ٘اٖٛس زاضتثجتزاضتٚ ٗ اثط ّ

يبثس. چٖبٕچٚ فطز ثب قبثٌ افتْبز ث٘زٓ يل سبظّبٓ ٗ ّسيط آٓ ثبٗض زاضتٚ ثبضس. تقٜس ٗي اف عايص   ّي

 ّطنالت مبضمٖبٓ اظ ثقضي ض٘ز ٗ حتي ّيتقٜس  افعايص ثبفث سبظّبٓ زض يل ذ٘اٛس يبفت. افتْبز

ٓ  ث ب  افتْبز مٚ غ٘ضت ائ ثٚ مٖس ّي ّطرع ضا ٓ  ٗت طك  ّبٕ س  & Mayer) اس ت  ّ طتجظ  س بظّب

Allen, 1990, Mayer & Allen, 1996 253.) ٛب اضظش   ٚ ّٜ ِ  اي  ي اذالقي سبظّبٓ ث ٚ فٖ ٘آ ٕط بٕ

ي اذالق ي س بظّبٓ، ازضام بت مبضمٖ بٓ اظ     ٛ ب  سبظّبٕي است. س ٖدص ّحقق بٓ اظ اضظش  ثطاي تقٜس 

ىي طز. ظّ بٕي م ٚ     ّيضفتبضٛبي اذالقي ّسيطآ ٗ ٕيطإي زضثبضٙ ّجبحث اذالقي زض سبظّبٓ ضا زض ثط 

پصيطٕس، ثب احتْبً ثيط تطي ث ٚ س بظّبٓ ذ ٘ز      ّيىيطٕس ٗ خ٘اذالقي ضا  ّيافطاز زض خ٘ اذالقي قطاض 

ضٕ٘س ٗ ثطاي افعايص تقٜس سبظّبٕي ثبيس افطازي اس ترساُ ض ٕ٘س م ٚ ٕؾ بُ اضظض ي إٜٓ ب        يّّتقٜس 

ي سبظّبٓ ثبضس ٗ ضطايظ اختْبفي ّثجت ٗ ضسبيت ثرص زض سبظّبٓ ايدبز ٛب ّتٖبست ثب ٕؾبُ اضظش

 (.Schwepkker, 2001 ؛Stets&Burke,1999) مٖٖس ٗ سغح افتْبز زض سبظّبٓ ضا افعايص زٖٛس

 اهداف پژوهش 
 بضا ث   يخ٘ اذالق   ضاثغٚزاضز تب  ئ ّغبٍقٚ سقيمٖس، ٕرست ا ّيضا زٕجبً  ئ ّقبٍٚ اٛساف ّرتَفيا

ضا ثط  يٗ تقٜس سبظّبٕ ئ افتْبز سبظّبٕيس. زض زضخٚ زُٗ ضاثغٚ ثيْٕب يثطضس يافتْبز ٗ تقٜس سبظّبٕ

 ي، ّ سً ّفٜ ّ٘  قيثب ت٘خٚ ثٚ ّغبٍقبت ٗ ّ٘س٘ؿ تحقٔ اسبس يط اثقطاض زٛس.  ييط ّ٘ضز ثطضسيْٛس

 .ض٘ز ّيط اضائٚ يق ثٚ غ٘ضت ظيتحق
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 مذل مفًُمي : 4ومًدار 
         

 ق فجبضتٖس اظ: يبت تحقيفطس يّسً ّفّْٜٕ٘٘زاض طاسبس ث                 

طآ آّ ٘ظش ٗ  ي  زث يٗ تقٜ س س بظّبٕ   يافتْبز س بظّبٕ  ثبسبظّبٕي  يخ٘ اذالقآيب ثئ  :يٚ اغَيفطس

 ّقٖبزاضي ٗخ٘ز زاضز؟ ٚضاثغپطٗضش 

ّٖسي سبظّبٕي، م بضايي،   ّٖسي فطزي، فالقٚ )فالقٚاثقبز خ٘ اذالقي سبظّبٕي  آيب ثئ :1يٚ فطفيفطس

ٛ بي س بظّبٕي ٗ   ٗشزٗستي، ضٗحيٚ مبض ىطٗٛي، ّسئٍ٘يت اختْبفي، ّقٖ٘يبت ف طزي، ق ٘إئ ٗ ض  

 ٗخ٘ز زاضز؟ي ّقٖبزاض ضاثغٚطآ آّ٘ظش ٗ پطٗضش يزث يافتْبز سبظّبٕ ثبحطفٚ اي( 

ّٖسي سبظّبٕي، م بضايي،   ّٖسي فطزي، فالقٚ اثقبز خ٘ اذالقي سبظّبٕي )فالقٚآيب ثئ : 2يٚ فطفيفطس

ٛ بي س بظّبٕي ٗ   بفي، ّقٖ٘يبت ف طزي، ق ٘إئ ٗ ضٗش  زٗستي، ضٗحيٚ مبض ىطٗٛي، ّسئٍ٘يت اختْ

 ؟زاضزّقٖبزاضي  ضاثغٚطآ آّ٘ظش ٗ پطٗضش يزثتقٜس سبظّبٕي  اي ثبحطفٚ

ّقٖ بزاضي  افتْبز سبظّبٕي ثب تقٜس سبظّبٕي زثيطآ آّ٘ظش ٗ پطٗضش ضاثغٚ آيب ثئ :  3فطسيٚ فطفي

 ٗخ٘ز زاضز؟

 

 سبزمبويمىذي  عالقٍ

 کبرايي 

 ديستي

 اعتمبد سبزمبوي

 تعُذ سبزمبوي

 سبزمبن جً اخالقي

 فرديمىذي  عالقٍ

 ريحيٍ کبر گريَي

 قًاويه ياصًل حرفٍ اي

 مسئًليت اجتمبعي

 يمعىًيبت فرد

 يٍ سبزمبنقًاويه ي ري 
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 روش پژوهش 
اظ  ٛ ب  زازٙ ىطزآٗضي ضٗش ٍحبػ اظ ٗ مبضثطزي يٛب پژٗٛص زستٚ زض ٛسف ٍحبػ اظ پژٗٛص ائ

ٚ  پژٗٛص آّبضي ث٘ز. خبّقٚ ْٛجستيي()ت٘غيفي يٛب پژٗٛص ٕ٘ؿ ٓ آّ ٘ظش ٗ پ طٗضش   طاي  زث مَي 

ْ  ٕفط 275 تقساز ثٚ 91-92 سبًاغفٜبٓ  ضٜط 1ٚ يٕبح ٖ بٓ ٕ ٘ز   يثب زقت ٛطت زضغس ٗ س غح اع

ت ب   90زضآّ سٙ م ٚ    77خبّقٚ ّحسٗز تق ساز حد ِ ْٕٕ٘ ٚ     يطيزضغس ثب استفبزٙ اظ فطًّ٘ ْٕٕ٘ٚ ى

ٕف ط   44، ييٜ ب ٕفط ْٕٕ٘ ٚ ٕ  84اظ ثطىطزإسٙ ضس.  ٛب ٔ پطسطٖبّٚيتب اظ ا 84ـ ضس مٚ يپطسطٖبّٚ ت٘ظ

( زض 1/38ٕف ط ّق بزً )   32 ي( ظٓ ث٘زٙ إس. اظ ٕؾط س62/47ٖٕفط ّقبزً) 40( ّطز ٗ 38/52ّقبزً)

سبً ٗ ث بالتط ث ٘زٙ إ س. اظ     41 يزضغس( زض ىطٗٙ سٖ 9/61ٕفط )ّقبزً  52سبً ٗ  40تب  يىطٗٙ سٖ

ٗ  15ٔ ت ط اظ  ييزضغ س( پ ب   48/40ٕفط )ّقبزً  34يٕؾط سبثقٚ ضغَ  52/59بزً ٕف ط )ّق    50س بً 

پَِ ٗ ف٘ا يزضغس( ز 8/23ٕفط )ّقبزً 20الت يسبً ث٘زٙ إس. اظ ٕؾط سغح تحػ 15زضغس( ثبالتط اظ 

 اضضس ث٘زٕس.   يٗ مبضضٖبس يزضغس( مبضضٖبس 2/76ٕفط )ّقبزً  64پَِ ٗ يز

ٗ ث ب  ص آظّ ٘ٓ ض سٕس   يٕفط پ   30ّطتٌْ ثطاي ٚ يٚ اثعاض پژٗٛص، ْٕٕ٘ٚ اٍٗياٍٗ ييبيسٖدص پب يثطا

ٔ، يمطٕٗجبخ ّحبسجٚ ضسٙ م ٚ ثٖ بثطا   يثب ضٗش آٍفب يح ثسست آّسٙ ّقساض افتجبض زضٕٗيٙ اظ ٕتباستفبز

 :است ضسٙ استفبزٙ ظيط ضطح ثٚ پطسطٖبّٚ سٚ اظ ٛب زازٙ ثطاي ىطزآٗضي

ثطاي سٖدص خ٘ اذالقي سبظّبٓ اظ پطسطٖبّٚ خ ٘ اذالق ي س بظّبٓ م ٚ      :يپرسشىبمٍ جًاخالق

اذالق ي   ( تٜيٚ ضسٙ، استفبزٙ ىطزيس مٚ سٚ ّؤٍفٚ ثطاي خ1993٘ت٘سظ مٍ٘ٔ، ٗينت٘ض ٗ ثطإس٘ٓ )

ٚ ، يف طز ّٖ سي   فالقٚ) ( ذ٘زپطستي1 :سبظّبٓ ضٖبسبيي ضسٙ مٚ   ،(ييم بضا  ،يس بظّبٕ ّٖ سي   فالق 

ٍ٘ يمبضىطٗٛٚ ي، ضٗحيزٗست)ٛي ( ٕيل ذ٘ا2 بت ي  )ّقٖ٘ ( اغ ً٘ اذالق ي  3 ،(يت اختْ بف ي، ّس ئ

 33م ٚ زض ّدْ ٘ؿ ي ل پطسط ٖبّٚ      (يٗ اغً٘ حطفٚ ا ٔيسبظّبٓ، ق٘إ يٛب ٔ ٗ ضٗشي، ق٘إيفطز

 0.78ث طاي پطسط ٖبّٚ خ ٘ اذالق ي      مطٕٗجبخ يت آٍفبيسطس٘اٍي ضا تطنيٌ زازٙ، استفبزٙ ىطزيس. 

 ثبضس. ّي

 م ٚ ث٘س يَٚ ضا   1ثطاي سٖدص افتْبز سبظّبٕي اظ پطسطٖبّٚ اس نبت  :يپرسشىبمٍ اعتمبد سبزمبو

ى٘ي ٚ   9ثن بض ىطفت ٚ ض سٙ، اس تفبزٙ ىطزي س م ٚ اظ       ( خٜت سٖدص افتْبز ثٚ سبظّبٓ 2003) 2زض

ضا ثطاي ائ پطسط ٖبّٚ   80/0ٗ  77/0، 91/0تطنيٌ ضسٙ ٗ زض سٚ ّغبٍقٚ ثٚ تطتيت آٍفبي مطٕٗجبخ 

 ثسست آّس.   0.89سطيت آٍفبي مطٕٗجبخ ثطاي پطسطٖبّٚ افتْبز  إس.ىعاضش ْٕ٘زٙ

                                                           
1
.Scott  

2
.Ruder  
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ٚ  24ّٚ ثطاي س ٖدص تقٜ س س بظّبٕي پطسط ٖب     :يپرسشىبمٍ تعُذ سبزمبو  آٍ ٔ ٗ ّي ط   اي  ى٘ي 

ثطاي ائ پطسط ٖبّٚ ى عاضش ض سٙ     79/0ٗ  92/0، 82/0( تطنيٌ ضسٙ مٚ آٍفبس مطٕٗجبخ 1990)

   ثسست آّس. 0.89سطيت آٍفبي مطٕٗجبخ ثطاي پطسطٖبّٚ تقٜس است. 

س. ي  ط استفبزٙ ىطزيٌ ّسيتحَ يثطا spss  ٗsmart pls ي، اظ ٕطُ افعاضٛبٛب ٌ زازٙيٚ ٗ تحَيخٜت تدع

اي آظّ٘ٓ فطسيبت ٗ ثطضسي ضاثغٚ ّيبٓ تل تل اثقبز خ٘ اذالقي ٗ ّتغيطٛبي افتْبز ٗ تقٜ س ث ب   ثط

اظ آظّ٘ٓ ضىطسي٘ٓ استفبزٙ ضس. ٕتبيح حبغ ٌ اظ تدعي ٚ ٗ تحَي ٌ     SPSS 16ثٚ مبضىيطي ٕطُ افعاض 

 ثب استفبزٙ اظ ائ آظّ٘ٓ ثٚ ضطح ظيط است: ٛب زازٙ

قغقي ّيبٓ خ٘ اذالقي ٗ افتْبز ّ٘ضز ثطضس ي ق طاض    ثٚ ّٖؾ٘ض ثطضسي قغقيت ٗخ٘ز ضاثغٚ 2خسًٗ

ثئ خ٘ اذالقي س بظّبٓ ٗ افتْ بز س بظّبٕي    تحَيٌ ٗاضيبٕس  2 ىطفتٚ است. ْٛبٕغ٘ض مٚ زض خسًٗ

ث٘زٙ ٗ ثٖبثطائ فطؼ ذغ ي ث ٘زٓ ضاثغ ٚ     0.05ثٚ زست آّسٙ مْتط اظ  sigّقساض  ؛ض٘ز ّيّطبٛسٙ 

 ض٘ز. ّيّيبٓ ّتغيطٛب پصيطفتٚ 

 بيه جً اخالقي سبزمبن ي اعتمبد سبزمبوي ياريبوس تحليل :0جذيل

 F Sig ّدْ٘ؿ ّطثقبت زضخٚ آظازي ّيبٕيئ ّطثقبت ّسً

 000/0 861/10 365/10 9 152/1 ضىطسي٘ٓ

   847/7 74 106/0 ثبقيْبٕسٙ

   213/18 83  مٌ

ست آّسٙ ثٚ ي ثسٛبSig زٛس. ثب ت٘خٚ ثٚ  ّيسطايت ٗ ّقٖبزاضي ٛطيل اظ ّتغيطٛب ضا ٕطبٓ  3خسًٗ 

ٚ ي سبظّبٕي ٗ ّسئٍ٘يت اختْ بفي ّ بثقي اثق بز    ٛب فطزي، ق٘إئ ٗ ضٗشّٖسي  فالقٚخع اثقبز   ضاثغ 

ت طئ  سْٔ ائ م ٚ ث يص   ؛است 0.05ثسست آّسٙ مْتط اظ  Sig زاضٕس. يافتْبز سبظّبٕ ثبّقٖبزاضي 

س ت آّ سٙ مْت ط اظ    ثس Sig .ٗ زٗستي است ييمبضاافتْبز سبظّبٕي ثٚ تطتيت ّطث٘ط ثٚ ثقس  ضاثغٚ ثب

ِ ٛبي س بظّبٕي ٗ   ق٘إئ ٗ ضٗش، ّٖسي فطزي فالقٚٔ يست پس ثٖبثطايٕ 0.05 ٍ٘ ٔ يچٖ  ٛ  ت يّس ئ

 ٕساضز.  ضاثغٚ افتْبز سبظّبٕي ثبع يٕ ياختْبف

 ابعبد جً اخالقي سبزمبن ي اعتمبد سبزمبويبيه  : ضرايب رگرسيًن9جذيل

 ّسً
 تغييطات ّقيبضئ ضسٙ تغييطات غيطّقيبضئ ضسٙ

Sig t 
B Std. Error B 

 277/0 782/0 195/0 704/0  ثبثت

 781/1 079/0 145/0 081/0 206/0 فطزيّٖسي  فالقٚ

 991/2 004/0 645/0 216/0 747/0 ييمبضا

 994/1 050/0 170/0 085/0 177/0 ّقٖ٘يت فطزي

 386/2 020/0 296/0 124/0 301/0 سبظّبٕيّٖسي  فالقٚ

 521/2 014/0 533/0 211/0 627/0 زٗستي

 -597/1 115/0 -356/0 223/0 -384/0 ي سبظّبٓٛب ٗ ضٗشق٘إئ 
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 - 178/3 002/0 -510/0 161/0 -437/0 ايٚ ق٘إئ ٗ اغً٘ حطف

 -839/1 070/0 -328/0 178/0 -400/0 ّسئٍ٘يت اختْبفي

 168/3 002/0 544/0 172/0 390/0 ضٗحيٚ مبضىطٗٛي

ضسي قغقيت ٗخ٘ز ضاثغٚ قغقي ّيبٓ خ٘ اذالقي ٗ تقٜس ّ٘ضز ثٚ ّٖؾ٘ض ثط بٕسيٌ ٗاضيتحَ 4خسًٗ

 ثٚ زست sigض٘ز ّقساض  ّيثطضسي قطاض ىطفتٚ است. ْٛبٕغ٘ض مٚ زض خسًٗ تحَيٌ ٗاضيبٕس ّطبٛسٙ 

 ض٘ز. ّيث٘زٙ ٗ ثٖبثطائ فطؼ ذغي ث٘زٓ ضاثغٚ ّيبٓ ّتغيطٛب پصيطفتٚ  0.05مْتط اظ  آّسٙ

 سبزمبن ي تعُذ سبزمبويجً اخالقي بيه بوس يل ياري: تحل4جذيل

 F Sig ّدْ٘ؿ ّطثقبت زضخٚ آظازي ّيبٕيئ ّطثقبت ّسً

 000/0 750/17 9 972/1 188/67 ضىطسي٘ٓ

  172/2 74 029/0  ثبقيْبٕسٙ

  922/19 83   مٌ
 

ي ثسس ت آّ سٙ   ٛب Sigزٛس. ثب ت٘خٚ ثٚ  ّييل اظ ّتغيطٛب ضا ٕطبٓ  سطايت ٗ ّقٖبزاضي ٛط 5 خسًٗ

ٚ  ٔ ٗ يق ٘إ ٗ  يس بظّبٕ  يٛب ٔ ٗ ضٗشق٘إي ،ييمبضاسبظّبٕي، ّٖسي  قٚفالثٚ خع اثقبز  اي  اغ ً٘ حطف 

ٔ  ؛است 0.05ثسست آّسٙ مْتط اظ Sig  زاضٕس. يسبظّبٕ تقٜس بّقٖبزاضي ثضاثغٚ  ّبثقي اثقبز  سْٔ اي 

پ س  ٕيس ت؛   0.05ثسس ت آّ سٙ مْت ط اظ    Sig  اس ت. زٗس تي  ثقس ّطث٘ط ثٚ  ضاثغٚ تطئمٚ ثيص

ٚ   ٛب ق٘إئ ٗ ضٗشٕيع  ٗ ييمبضاسبظّبٕي، ّٖسي  فالقٚ ثٖبثطائ اي  ي سبظّبٕي ٗ ق ٘إئ ٗ اغ ً٘ حطف 

 ٕساضز.ضاثغٚ  تقٜس سبظّبٕي بثٕيع 

 بيه ابعبد جً اخالقي سبزمبوي ي تعُذ سبزمبوي ًنيب رگرسيضرا:  4جذيل

 ّسً
 تغييطات ّقيبضئ ضسٙ غيطّقيبضئ ضسٙتغييطات 

Sig t 
B Std. Error B 

 262/0 794/0 096/0 367/0  ثبثت

 -960/2 004/0 -126/0 042/0 171/0 فطزيّٖسي  فالقٚ

 160/0 873/0 018/0 114/0 020/0 ييمبضا

 706/2 008/0 120/0 044/0 119/0 يفطز ّقٖ٘يت

 410/1 163/0 091/0 064/0 088/0 سبظّبٕيّٖسي  فالقٚ

 644/2 010/0 284/0 107/0 328/0 زٗستي

 482/1 142/0 177/0 120/0 183/0 سبظّبٓ يٛبٚ يٗ ضٗ ق٘إئ

 -194/0 847/0 016/0 085/0 -013/0 ايٚ ق٘إئ ٗ اغً٘ حطف

 450/2 017/0 229/0 094/0 267/0 ياختْبف ّسئٍ٘يت

 063/2 043/0 186/0 090/0 128/0 يىطٗٛمبض ٚ يضٗح
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قطاض ىطفت ٚ   يضز ثطضسبٓ تقٜس ٗ افتْبز ّ٘يّ يت ٗخ٘ز ضاثغٚ قغقيقغق يثٚ ّٖؾ٘ض ثطضس 6خسًٗ 

ّط بٛسٙ   بيه اعتمبد سبزمبوي ي تعُدذ سدبزمبوي  بٕس يٌ ٗاضيع٘ض مٚ زض خسًٗ تحَاست. ْٛبٓ

ٔ افتْ بز  يثث٘زٓ ضاثغٚ  ئ فطؼ ذغيث٘زٙ ٗ ثٖبثطا 0.05ّسٙ مْتط اظ آثٚ زست  sigض٘ز ّقساض  ّي

 ض٘ز. ّيطفتٚ يپص يٗ تقٜس سبظّبٕ يسبظّبٕ
 تمبد سبزمبوي ي تعُذ سبزمبويبيه اع بوسيل ياريتحل:  4 جذيل

 F Sig ّدْ٘ؿ ّطثقبت زضخٚ آظازي ّيبٕيئ ّطثقبت ّسً

 005/0 358/8 843/1 1 834/1 ضىطسي٘ٓ

   220/0 82 080/18 ثبقيْبٕسٙ

    83 922/19 مٌ
 

 تقٜ س  ضاثغٚ ّقٖبزاض ثب يسبظّبٕ بٓ مطز مٚ افتْبزيثت٘آ  ّي 7ثسست آّسٙ اظ خسًٗ  sigثب ت٘خٚ ثٚ 

ث ئ افتْ بز س بظّبٕي ٗ تقٜ س     مْتط است پ س   0.05ثسست آّسٙ اظ  sigزاضز. اظ إٓدب مٚ  يبٕسبظّ

 سبظّبٕي ضاثغٚ ّقٖبزاضي ٗخ٘ز زاضز.

 بيه اعتمبد سبزمبوي ي تعُذ سبزمبوي ًنيب رگرسي: ضرا 4جذيل

 

ت ط ّ سً ّفٜ ّ٘ي تحقي ق، اظ ّسٍس بظي ّق بزالت س بذتبضي ث ب         زض ازاّٚ ٗ ثٚ ّٖؾ٘ض ثطضسي ثيص

ض بذع   جٚث طاي ّحبس    استفبزٙ ضس مٚ ٕتبيح ثٚ ض طح ظي ط اس ت.    smart plsاستفبزٙ اظ ٕطُ افعاض 

 فطًّ٘ ظيط ثٜطٙ ىطفتٚ ضس:، اظ PLSتٖبست ّسً زض ّسً 

 
ثبضس ّيبٕيئ ّيبٕيئ ٖٛسسي اي ٔ زٗ ض بذع ث ٚ فٖ ٘آ      ّيمٚ ّجتٖي ثط ٗاضيبٕس  PLSزض ّسً 

. ّي بٕيئ  1ضٗز. ثطاي إدبُ ائ آظّ ٘ٓ اظ زٗ ض بذع    ّيضبذع ٕين٘يي ثطاظش مَي ّسً ثٚ مبض 

زض ى طزز.   ّ ي فبزٙ ، اس ت ٛ ب  ث ئ س بظٙ  . ّيبٕيئ ت٘آ زُٗ سطايت ْٛجس تيي  2ضبذع تدْقي ٗ 

ىفت مٚ ّسً ثػ ٘ضت مَ ي ّقٖ بزاض ٗ    ت٘آ  ّيض٘ز  0.36  ثطاثط يب ثعضىتط اظ  GOFغ٘ضتينٚ ّقساض

 زض ّسً پژٗٛص، ائ ّقساض ثػ٘ضت ظيط ّحبسجٚ ضسٙ است. .قبثٌ قجً٘ است
GOF =  

 تغييطات ّقيبضئ ضسٙ تغييطات غيطّقيبضئ ضسٙ ّسً
Sig t 

B Std. Error B 
 325/5 000/0  495/0 634/2 ثبثت

 891/2 005/0 304/0 110/0 318/0 افتْبز سبظّبٕي
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ض ّدْ ٘ؿ زاضاي ث طاظش   ىفت مٚ ّسً زت٘آ  ّيض٘ز  ّي 0.37ثطاثط ثب   GOFثب ت٘خٚ ثٚ ايٖنٚ ّقساض

زٛس. زض  ّيضنٌ ظيط سطايت ّسيطٛب زض ّسً پژٗٛص ضا زض حبٍت استبٕساضز ٕطبٓ  ثبضس. ّيّٖبست 

 ثبضس. ّيحبٍت استبٕساضز ّقبيسٚ فسزي سطايت ّسً اّنبٕپصيط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخالقي ي اعتمبدجً ابعبد % ميبن 34در سطح اطميىبن  استبوذاردتخميه : مذل در حبلت 0ومًدار

 ي تعُذ سبزمبوي
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 سي سبظّبٕيفالقٚ ّٖ

0.607 

 مبضايي
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 ستيزٗ

0.606 

 ّسئٍ٘يت اختْبفي

0.636 

 ضٗحيٚ مبض ىطٗٛي

0.897 

 

 ّقٖ٘يبت فطزي

0.624 

 

ق٘إئ ٗ ضٗيٚ ٛبي 

 سبظّبٓ

0.845 

 ق٘إئ ٗ اغً٘ حطفٚ اي 

0.664 
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زٛ س. زض حبٍ ت ّقٖ بزاضي زض س غح      ّ ي ضنٌ ظيط ّقٖبزاضي ّسيطٛب زض ّسً تحَيٌ ّسيط ٕط بٓ  

زض ذػ٘ظ ّقٖبزاضي سطايت ّسيطٛب تػْيِ ىيطي م طز.   T ثط اسبس ّقساضت٘آ  ّي% 95اعْيٖبٓ 

غيط ايٖػ٘ضت آٓ ّسيط ّقٖ بزاض   ثبضس، آٓ ّسيط ّقٖبزاض ٗ زض 1،96ثعضىتط اظ  Tزض غ٘ضتينٚ ّقساض 

 ٕيست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ي تعُذ  جً اخالقي ي اعتمبدابعبد % ميبن 34در سطح اطميىبن  يدر حبلت معىبدار مذل :9ومًدار

 سبزمبوي

ٗ ثب ت٘خٚ ث ٚ ايٖن ٚ ّق ساض    ثط اسبس ّسً تحَيٌ ّسيط زض حبٍت سطيت استبٕساضز ٗ ّقٖبزاضي ّسً 

ّيبٓ خ٘ اذالقي % 95ٖبٓ زض سغح اعْي ت٘آ چٖئ ثيبٓ مطز مٚ ّياست،  1،96ثعضىتط اظ  tآّبضٙ 

 ٗ تقٜس ٗ افتْبز اظ يل س٘ ٗ ّيبٓ افتْبز ٗ تقٜس اظ زييط س٘ ضاثغٚ فَي ّقٖبزاضي ٗخ٘ز زاضز.
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 يريه گيجبحث و وت
-دٚ ث ط ثٜ طٙ  يمبضمٖبٓ ٗ زض ٕت يفَْنطز ٗ ثبظزٛ يطش ثطضٗيثٚ فَت تبث يافتْبز ٗ تقٜس سبظّبٕ

ف٘اّ ٌ   يث ط ضٗ  يبضيق بت ثس   يتحقطآ ق طاض ىطفت ٚ اس ت.    يسبظّبٓ ّ٘ضز ت٘خٚ ّس ييٗ مبضا يٗض

 يٗ فض ب  يبت، اغ ً٘ اذالق   ي  اذالق يطا  ثطضسياذافتْبز ٗ تقٜس إدبُ ضسٙ است.  يطىصاض ثطضٗيتبث

ض نٌ   ياظ ف٘اّ ٌ اغ َ   يني ياذالق يفضبإس. فالقْٖس ضسٙافتْبز ٗ تقٜس مبضمٖبٓ  يثطضٗ ياذالق

ٚ  يت بث  يمبضمٖبٓ است م ٚ زاضا  يٛب ٗ ٕيطش يسبظّبٕٖسٙ ضٗاثظ زضٗٓ زٛ  يث طضٗ اي  ط قبث ٌ ّالحؾ 

ص تقٜ س مبضمٖ بٓ ٗ زض   يطآ ٗ اف عا ئ مبضمٖبٓ ٗ ّ س يق ثٜج٘ز افتْبز ثياظ عطاست.  يح سبظّبٕيٕتب

م ٚ   يمبضمٖ بٕ بث س.  ي ّ ي ص ياف عا  ي، م بضمطز س بظّبٕ  يس اظ اغً٘ اذالقيت ضسيٗ تجق يطٗيدٚ پيٕت

مٖٖس مٚ سبظّبٓ ٕسجت ثٚ إٜٓب ّٖػفبٕٚ  ّيك زضأ ايچٖمٖٖس ٗ ِٛ ّيازضاك  يظّبٕطبٓ ضا اذالقسب

جٖس ٗ يطآ ٗ سبظّبٓ ذ٘ز افتْبز مٖٖس ٗ ثٚ إٜٓب پبيت٘إٖس ثٚ ّس ّيتط صيمٖس، ث ّيٗ فبزالٕٚ ثطذ٘ضز 

٘  ضاثغ ٚ   يثٚ ثطضس يقئ ّقبٍٚ تحقئ ضٗ اياظ اّتقٜس ثبضٖس.  افتْ بز ٗ تقٜ س    بث   ياذالق   إ ٘اؿ خ 

 طآ آّ٘ظش ٗ پطٗضش پطزاذتٚ است. يزث زض يسبظّبٕ

، زٗس تي، ضٗحي ٚ م بضىطٗٛي،    ييم بضا سبظّبٕي، ّٖسي  فالقٚ زٛس مٚ ّيي تحقيق ٕطبٓ ٛب يبفتٚ

ضا ٕط بٓ   0.05ثسس ت آّ سٙ مْت ط اظ     يٛ ب  Sig  ظيطا ؛زاضزضاثغٚ  افتْبز سبظّبٕي بّقٖ٘يبت فطزي ث

ٔ ث يص ثقس مبضايي ٗ زٗس تي  سْٔ زض ٗ افتْبز تبييس ضسٙ  بئ اثقبز ثاضاثغٚ  ثٖبثطائ،زٛس؛  ّي  ت طي

زٛ س،   ّ ي ٕط بٓ   0.05مْت ط اظ  ثسست آّ سٙ   يٛب Sig ٔ يچِٖٛ .زاضٕسافتْبز سبظّبٕي  بث ضاضاثغٚ 

 ث ب فطزي، زٗستي، ضٗحيٚ مبضىطٗٛي، ّسئٍ٘يت اختْبفي، ّقٖ٘يبت فطزي ّٖسي  فالقٚاثقبز  ثٖبثطائ

ّطث٘ط ثٚ ثق س زٗس تي   افتْبز سبظّبٕي  بثضاثغٚ  تطئسْٔ ائ مٚ ثيص؛ زاضزثغٚ ضا تقٜس سبظّبٕي

اذالق ي اظ خَْ ٚ    زٛس مٚ إ٘اؿ خ٘ ّيٕيع ٕطبٓ  (Joseph & Despannde,1997ي )ٛب ثطضسي است.

ّثجت زاض تٚ،  ضاثغٚ  ّقٖ٘يبت فطزي، ق٘إئ ٗ ّقطضات سبظّبٓ ثط ضٗي اثقبز ىٕ٘بى٘ٓ ضسبيت ضغَي

ّٖف ي ّقٖ ي زاضي   ضاثغ ٚ   ضس بيت ض غَي   بسبظّبٕي ثّٖسي  فالقٚٗ ّٖسي فطزي  القٚف زض حبٍي مٚ

يت اثق بز ضس ب   إ٘اؿ ىٕ٘ بى٘ٓ خ ٘اذالقي ث ب   ضاثغٚ  مٚ ،(Tsai &, Huang, 2008) يٛب زاضت. يبفتٚ

مٖ س م ٚ خ ٘اذالقي زٗس تي، م بضىطٗٛي ٗ ّس ئٍ٘يت        ّ ي ثيبٓ زٛس؛  ّيضغَي پطستبضآ ضا ٕطبٓ 

ضسبيت ضغَي پطستبضآ ثب پطزاذت، ذ٘ز مبض ٗ ضس بيت ض غَي    ّقٖي زاضي ثبّثجت ضاثغٚ  اختْبفي

اذالقي ّقٖ٘يبت فطزي ثٚ ع٘ض ّثجت ٗ ّقٖي زاضي، ضسبيت ضغَي پطستبضآ ثب  چٖئ خ٘زاضت. ِٛ

ٚ  س بظز. ث طفنس،   ّيسطپطستبضآ، ْٛنبضآ، پطزاذت ٗ ضسبيت ضغَي مَي ضبٓ ّتبثط  ّٖ سي   فالق 

س بظز.   ّيٖي زاض ٗ ّٖفي ضسبيت اظ تطفيـ ٗ ضسبيت ضغَي مَي ضا ّتبثط ٗ سبظّبٕي ثٚ ع٘ض ّقفطزي 

تطئ ٕ٘ؿ خ٘اذالقي زضخٚ ثٖسي ضسٙ ث٘ز، اّ ب ٛ يچ ت بثيطي ث طضٗي     ثيصاي  ق٘إئ ٗ س٘اثظ حطفٚ

ٚ      ٛيچ ٗخٜي اظ ضسبيت ضغَي ٕساضتٚ است. ّٖ سي   يبفتٚ ٛبي ائ پ ژٗٛص ٕط بٓ ّ ي زٛ س فالق 

اي ٕيع ث ب تقٜ س س بظّبٕي     ٛبي سبظّبٕي ٗ ق٘إئ ٗ اغً٘ حطفٚ ٗ ضٗشمبضايي ٗ ٕيع ق٘إئ  سبظّبٕي،
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ٛبي ائ ساضز؛ يبفتْٕٚٛر٘إي  ،(Martin & Cullen , 2006ٛب ثب تحقيقبت )ضاثغٚ ٕساضز مٚ ائ يبفتٚ

ٚ پژٗٛص ٕطبٓ زازٕس ٗقتي مٚ ق٘إئ ٗ ضٗيٚ اي ث ٚ فٖ ٘آ   ٛبي سبظّبٕي ّبٕٖس ق٘إئ ٗ اغً٘ حطف 

ضسس مٚ ضٗاثظ ّثجتي ثب ٕت بيح س بظّبٕي اظ   ضسٙ ثطاي سبظّبٓ ازضاك ىطزز؛ ثٚ ٕؾط ّي ق٘إئ زضٕٗي

اظ ثبٗضٛ ب ٗ   زٛس مٚ اىط مبضمٖبٓ، ائ ٕتيدٚ ٕطبٓ ّيمٖسخَْٚ افتْبز ٗ تقٜس سبظّبٕي ضا ايدبز ّي

-ِٛ ٗ اغً٘ اذالقي ٗ ضرػي ذ٘زضبٓ فٌْ مٖٖس، اظ ضغٌ ٗ مبضضبٓ ضسبيت مست ٕر٘اٖٛس مطز

زض  .زاضزضاثغ ٚ   عي  ٕ يتقٜ س س بظّبٕ   بث   يبٕيط آٓ است مٚ افتْبز سبظّبٕيق ثيتحق يٛب بفتٚئ يچٖ

زض ذػ ٘ظ ّقٖ بزاضي س طايت      Tثط اسبس ّقساضت٘آ  ّي% 95ْيٖبٓ حبٍت ّقٖبزاضي زض سغح اع

ثبضس، آٓ ّسيط ّقٖ بزاض ٗ زض غي ط    1،96ثعضىتط اظ  Tىيطي مطز. زض غ٘ضتينٚ ّقساض ّسيطٛب تػْيِ

ضت آٓ ّسيط ّقٖبزاض ٕيست. ثط اسبس ّ سً تحَي ٌ ّس يط زض حبٍ ت س طيت اس تبٕساضز ٗ       غ٘ ائ

% ّيبٓ خ٘ اذالقي ٗ افتْبز ٗ تقٜس اظ يل س٘ ٗ ّيبٓ افتْ بز  95زض سغح اعْيٖبٓ ّقٖبزاضي ّسً 

ع ثئ افتْبز س بظّبٕي  يپژٗٛص تبٕط ٕ يٛب بفتٚي .ٗ تقٜس اظ زييط س٘ ضاثغٚ فَي ّقٖبزاضي ٗخ٘ز زاضز

ثطضٗي افتْبز  يقيزٛس؛ زضينس ٗ فطئ تحق ّيس سبظّبٕي مبضمٖبٓ ضاثغٚ ّستحنْي ضا ٕطبٓ ٗ تقٜ

ثٚ سطپطستبٓ سبظّبٓ إدبُ زازٕس، زضيبفتٖس مٚ اضتجبط ٕعزيني ثئ افتْ بز ث ٚ سطپطس تبٓ ٗ تقٜ س     

 مٖٖس.   ّيس ييبفتٚ ضا تبئ يسبظّبٕي ٗخ٘ز زاز ٗ ا

ت٘إٖ س ي ل   سالً مطز مٚ زثيطآ آّ٘ظش ٗ پطٗضش ّ ي ت٘آ استزض ّدْ٘ؿ اظ ٕتبيح ائ تحقيق ّي

ٛب ٗ ضاْٖٛبٛبي اعبف ت  ٛبي ّبّ٘ضيت، ق٘إئ اذالقي، مبتٍ٘٘هاظ عطيق ثيبٕيٚ فضبي اذالقي ّثجت

ٛب ٗ اقساّبت ّٖبثـ إسبٕي سبظّبٓ، ٗ پيطٗي، ّسً سبظي ٕقص ّسيطيت اضضس، تسٗئ ٗ ت٘سقٚ ثطٕبّٚ

ثرط ٖس، ٗ ث سئ تطتي ت اظ    طتجظ ثٚ سبظّبٓ ٗ مبضمٖبٓ ثٜج٘ز پطٗضش ٗ ت٘سقٚ ضفتبضٛبي فطإقص ّ

اؽٜبض زاض ت  ت٘آ  ّئ پژٗٛص يا يٛب بفتٚيثطاسبس  فضبي اذالقي ّٖفي اثعاضي پيص ىيطي مٖٖس.

ّثجت ضا  يت خ٘اذالقيتق٘ يستيثٚ ع٘ض فبُ ثب ٛب ط سبظّبٓيمٚ آّ٘ظش ٗ پطٗضش ثٚ ع٘ض ذبظ ٗ سب

طآ ي  ٔ زثيتب ثت٘إس افتْبز ٗ تقٜس ضا ّب ث ذ٘ز قطاض زٖٛس يٛب بِّّٜٚ زض سطٍ٘حٚ ثطٕ يثٚ فٖ٘آ اّط

 س.  يدبز ْٕبيٗ مبضمٖبٓ ا
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