
 
 
 
 
 

 

 3آقبالغ یمعصوم دهیسپ -2محله لیخل يرضا احمد -1يدیفاطمه ع
 چکیده7

 نیا ياست. جامعه آمار يفکر هیتوسعه سرما ياخالق کسب و کار بر رو ریتأث یمقاله بررس نیهدف از ا
 هاداده ي. ابزار گردآورباشدیم رانیشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ا یانیو م ییباال رانیمد قیتحق

دادند. جهت  پاسخ هابه پرسشنامه  رانیاز مد آماري جامعه نفر 209 از نفر150 و است پرسشنامه
استفاده شده است.  جهت سنجش  يدییتا یعامل لیسازه از تحل ییرسشنامه از رواپ ییسنجش روا

= برآورد شده 7/0αپرسشنامه از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شده است که ضریب آن برابر با  ییایپا
دارد و  يمثبت و معنادار ریثتأ يفکر هیبر سرما وکار کسب اخالق دهداست. نتایج این تحقیق نشان می

 شدند. دییتأ هاهیفرض يهمه
 

 .یسازمان هیسرما ،یانسان هیسرما ،یاجتماع هیسرما ،يفکر هیاخالق کسب و کار، سرما: واژگان کلیدي
 

  

                                                      
 .نور تهران امیدانشگاه پدکتري مدیریت . 1
 )ahmadireza26@yahoo.com( (نویسنده مسئول). نور امیدانشگاه پ MBA تیریمدکارشناس ارشد . 2
 دانشگاه مازندران. یبازرگان تیریمدکارشناس ارشد . 3

 اخالق کسب و کار  ریثأت یبررس
  يفکر هیتوسعه سرما يبر رو

 )رانی(مورد مطالعه: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ا

26/03/1395 :پذیرشتاریخ  03/08/1393 تاریخ دریافت:  
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 مقدمه
کسب و کار به یک فرهنگ اخالقی و قابل اعتماد و یک محیط مثبت براي بهبود هر

، توسعه روابط بهتر و تعامل با همچنینپیوسته عملکرد، بهره وري و کیفیت نیاز دارد. 
نیز براي یک کسب  جدید یتامین کنندگان خارجی و مشتریان و کارکنان و خلق دانش

 هر سازمان، بدین منظور). 2006؛نوناکا و پلتو کورپی،1994است( نوناکا،  ضروري و کار
 بر مشتملباید به استخدام و حفظ استعدادها بپردازد. بنابراین، مفهوم سرمایه فکري 

را فراهم  این هدفجامع به  یسرمایه هاي انسانی، سازمانی و اجتماعی می تواند نگرش
مجموعه اي  –سرمایه فکري به مجموعه اي از منابع دانش نامشهود طبق تعریف، کند. 

که می تواند براي شرکت مزیت رقابتی ایجاد  –از دانش و قابلیت هاي فردي و سازمانی 
از طرف دیگر، کسب و  ).2،2009؛ کانگ و اسنل1،1997توارت(اس کند، اطالق می شود.

کاري که ارزش هاي اخالقی در آن حکم فرماست، با ترویج رفتارهاي اخالقی و ایجاد 
اعتماد توسط ذینفعان مختلف خود فرهنگی سازمانی را که اخالق مدار و مبتنی بر 

. )2013، 3(سوسازمانی مثبتی را ایجاد می کند  محیطاعتماد است، شکل می دهد و 
پس می توان اخالق بازار و یا کسب و کار را مجموعه معیارها، سنتها و قواعدي دانست 

بر اساس این استدالل، رویکرد ). 1385ده دارد(دادگر، که هدایت کسب و کار را بر عه
سازمانی ، تسهیم  مشکالتبهتر تواند ارتباطات باز، حل  اخالقی به کسب و کار می

بهبود همچنین سرمایه سازمانی،  تقویت جهتدانش و خالقیت در میان کارکنان 
عان براي افزایش سرمایه تعامالت و روابط با تامین کنندگان، مشتریان و سایر ذینف

(سو، افزایش سرمایه انسانی را تشویق کندجهت  هاجذب و حفظ استعداداجتماعی و 
کار می تواند در بهبود سرمایه فکري مؤثر باشد اما تحقیقات  اخالق کسب ولذا  .)2013

مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته و مخصوصاً رابطه  گذشته نشان می دهد
در این تحقیق اخالق کسب و کار و سرمایه فکري در داخل کشور بررسی نشده است. 

بررسی این سی قرار دهیم. أثیر اخالق کسب و کار بر سرمایه فکري را مورد بررتبرآنیم 
رابطه به خصوص در شرکت هاي بزرگی همچون خطوط لوله و مخابرات نفت ایران می 

 تواند در بهبود روابط کارکنان و تعامالت آنها با خارج از سازمان مثمر ثمر باشد.
 

                                                      
1. Stewart  
2. Kang and Snell 
3. Su 
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 مبانی نظري و پیشینه پژوهش

  1اخالق کسب و کار
). در 2004، 2کار وجود داشته است (اکتچاخالق در کسب و کار از زمان ایجاد کسب و 

ابتدا، اخالق کسب و کار بسیار ساده و قابل فهم بوده است: صاحب کاران نباید مشتریان 
). 2006خود را فریب دهند، مشتریان نیز نباید از صاحب کاران دزدي کنند (دي جورج، 

پیچیدگی هاي هر چقدر نوآوري هاي جدید وارد فضاي کسب و کار شد، کسب و کار با 
بیشتري روبرو شد و به همان میزان فرصت بیشتري نیز براي بروز رفتار غیر اخالقی 

 ).2006(همان،ایجاد شد
) اخالقیات را خود شکوفایی در یک گروه، و روح فرد و 2003، 3جیراسک (جیراسک 

شناخت صحیح از نا صحیح و سپس "خانواده می داند. در کالم ساده اخالق به معناي 
). فرل، فردریش و 1386(سرمدي، شالباف،  "دام به انجام صحیح و ترك ناصحیح استاق

یک شرکت که شامل  5) معتقدند اخالقیات از تمام ذینفعان2008(فرل و دیگران،  4فرل
کارکنان، سهامداران، مشتریان، عرضه کنندگان، تأمین کنندگان و جامعه می شود، 

) نشان می دهد که خریداران محصوالت یا 1997، (کریر 6مطالعات کریرکند. مراقبت می
خدمات، به رعایت اخالقیات کسب و کار در هنگام تصمیم گیري براي خرید توجه می 

ي سازمان بلکه یک عنصر کنند. بنابراین اخالق کسب و کار نه تنها یک عامل نگه دارنده
ار با شیوه هاي رقابتی براي بقا در فضاي کسب و کار محسوب می شود. رونق کسب و ک
  ).1389اخالقی در دنیاي امروزي موجب  استمرار و بقاي آن شده است (سلطانی، 

 7سرمایه فکري
، الگوي اقتصاد 1990با وقوع انقالب تکنولوژي و فناوري اطالعات، از سال هاي بعد از 

جهانی، تغییر اساسی کرد. در اقتصاد امروز، دانش به عنوان مهم ترین سرمایه، جایگزین 
). با ورود به عصر دانش و 1385سرمایه مالی و فیزیکی شده است (قلیچ لی و مشبکی، 

                                                      
1. Business Ethics 
2. Oketch 
3. Jirask 
4. Ferrel, Fraedrich, Ferrel 
5. Stakeholders 
6. Creyer 
7. Intellectual capital 
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هاي نامشهودي مثل دانش، مهارت و ارتباطات و مدیریت داراییاطالعات، اندازه گیري 
اهمیت فزاینده اي پیدا کرده اند و بیش از پیش مورد توجه دانشمندان و محققین حوزه 

عامل کلیدي خلق نوآوري و مزیت رقابتی  1مدیریت قرار گرفته اند. سرمایه هاي فکري
است، سرمایه فکري منبعی فرار و ). بونتیس معتقد 2،2010پایدار می باشند. (رامیرز

گریزان پذیر است اما زمانی که کشف شود و مورد استفاده قرار گیرد سازمان را قادر می 
). سرمایه 3،2004سازد تا با استفاده از یک منبع جدید در محیط رقابت کند (بونتیس

د. این فکري دارایی است که توانایی سازمان را براي ایجاد ثروت اندازه گیري می کن
دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نا مشهود است که از طریق به 
کارگیري دارایی هاي مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان 

مر معتقد است، سرمایه هاي فکري به صورت  .)4،2005به دست آمده است. (روز و بارونز
هاي آن سازمان محسوب دانشی تعریف می شوند و جزو ویژگیگروهی از دارایی هاي 

می شوند و به طور قابل مالحظه اي از طریق افزایش سطح ارزش افزوده براي ذینفعان 
). 5،2003شوند(مر و همکارانکلیدي سازمان، به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می

کار برده شده براي کار کردن،  اطالعات و دانش به«ادوینسون و مالون، سرمایه فکري را 
 ).6،2008تعریف می کنند (وازیل» جهت ایجاد  ارزش

) سرمایه فکري را به عنوان دارایی نامشهود شرکتها معرفی 2004یاندوت و همکاران( 
می کند که بر عملکرد مالی شرکتها موثر می باشد و آنرا به سه سرمایه سازمانی، انسانی 

 ند. در این مقاله از این دسته بندي استفاده می شود.و اجتماعی دسته بندي می ک

  7سرمایه سازمانی
این سرمایه را می توان به صورت فرهنگ، ساختار سازمانی، یادگیري سازمانی و 
فرآیندهاي عملیاتی و سیستم هاي اطالعاتی طبقه بندي کرد. هر کدام از اجزاء سرمایه 

و به خصوص گونه انسانی تأثیر گذاشته و ساختاري می توانند بر روي سه سرمایه دیگر 
متقابالً از آن ها تأثیر بپذیرند و به عنوان زیر ساخت پشتیبان سرمایه انسانی محسوب 

                                                      
1. Intellectual capital 
2. Ramirez 
3. Bontis,2004 
4. Rose and Barrons 
5. Marr 
6. Vasile 
7. Organisational capital 
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کارکنان شکل  فکر). با وجود اینکه این سرمایه توسط 2004می شود (چن و همکاران،
هارت هاي سرمایه براي بقاء خود، متکی به ملی دراختیار سازمان قرار دارد و می گیرد، و

شبکه هاي توزیع منابع اطالعاتی پایگاه داده، دفترچه هاي است.  انسانی سازمان
راهنماي فرآیندها، راهبردها، رویه ها، فرهنگ سازمانی، انتشارات، نمونه هایی از سرمایه 
ساختاري سازمان می باشند که براي سازمان ها ایجاد ارزش می کنند و بنابراین به 

سازمان ها می افزایند. در حالی که سرمایه هاي انسانی با خروج کارکنان،  ارزش مادي
از سازمان خارج شده و کاهش می یابند، این سرمایه ها به سازمان تعلق داشته و داراي 
قابلیت به اشتراك گذاري و تولید سرمایه هاي ساختاري همانند خود هستند 

 ).1997،2001(استوارت،
نان، تمایل به تسهیم با توجه به ساختار سازمان است. برقراري ارتباط کارک 

 ). 2004و همکاران، 1(کارسون

 2سرمایه اجتماعی
روابط رسمی و غیررسمی یک سازمان با ذینفعان خارجی عبارت اس از این سرمایه، 

نسبت به سازمان آن ها  طرز تفکر آنهامشتریان، عرضه کنندگان، مجامع علمی و  مانند
سرمایه رابطه اي براي یک سازمان اهمیت دارد،  ن سازمان و آن ها.ت بیتبادل اطالعا و

زیرا با ارتباط دهی سرمایه انسانی و سرمایه سازمانی با سایر ذینفعان خارجی، مانند یک 
عنصر افزایش دهنده ارزش آفرینی براي سازمان عمل می کند. از نظر بنتیس این 

اریابی یک سازمان اطالق می شود که یک سرمایه به ارزش دانش موجود در مجاري باز
). 2004مؤسسه از طریق انجام کسب و کار خود آن را ایجاد می کند. (بنتیس،

را در قالب قابلیت بازاریابی، شدت بازار و  اجتماعیهمچنین، چن و همکاران سرمایه 
وفاداري طبقه بندي می کنند. براساس قابلیت بازاریابی یک شرکت می تواند سرمایه 
انسانی اش را مدیریت کند. با افزایش شدت بازار و وفاداري مشتري یک شرکت باید 
ابتدا قابلیت اساسی بازاریابی اش مثل قابلیت خدمت رسانی و قابلیت جمع آوري و 

، که به عنوان اجتماعیکاربرد داده هاي مشتریان، را افزایش دهد. به طور کلی، سرمایه 
یه فکري عمل می کند، عامل تعیین کننده اصلی در یک پل و واسطه در فرآیند سرما

تبدیل سرمایه فکري به ارزش بازاري و در نتیجه، عملکرد کسب و کار سازمان است. 
                                                      

1. Carson 
2. Social capital 
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ري یا عملکرد کسب و کار سازمان نمی توانند محقق اارزش باز اجتماعیبدون سرمایه 
 مشارکت و ارتباطات به است اجتماعی ). سرمایه2007شوند (کوهرن و کامناکیس،

 هاي سرمایه به رسیدن براي ابزاري عنوان به تواند می و توجه دارد سازمان یک اعضاي
 با روابط شامل ایی رابطه سرمایۀ ). روس بیان می کند که1380 باشد(الوانی، اقتصادي
 ).  1997،76 روس، (است سازمان بیرون و درون ذینفعان

 1سرمایه انسانی
یره اي از مهارت ها و دانش کارکنان سازمان می داند. لین سرمایه هاي انسانی را ذخ

).سرمایه انسانی نشان دهنده موجودي دانش افراد یک سازمان است 2000، 2(لین
) این سرمایه عمدتاً شامل توانمندي هاي ذهنی و فکري منابع 3،2000(بونتیس و گرادي

ان و قابلیت هاي آن انسانی سازمان می باشد. سرمایه انسانی اشاره به شایستگی کارکن
ها دارد. مثال اگر یک سازمان کارکنانش را آموزش دهد، در حقیقت سرمایه انسانی اش 
را توسعه داده است. این دسته از سرمایه هاي فکري در واقع شامل مهارت ها و تجارب، 
توانایی هاي حل مشکالت و انگیزه، نگرش ها، شایستگی ها، رضایت کارکنان و هر 

به عقیده چن  ).2010، 4ینه شده دیگر در کارکنان می باشد. (بنون و پائوالویژگی نهاد
سرمایه انسانی نمایانگر دانش ضمنی قرار گرفته در ذهن و افکار کارکنان است و به 
صورت ترکیبی از شایستگی ها، طرز فکر و خالقیت کارکنان تعریف می شود. شایستگی 
کارکنان در واقع بخش سخت افزاري سرمایه فکري است که شامل دانش، مهارت ها و 

و منظور از دانش، دانش فنی و دانش دانشگاهی بوده و  استعدادهاي کارکنان است
مهارت هاي کارکنان در واقع توانایی انجام وظایف و تکالیف عملی کارکنان است که از 

و همکاران،  5از طریق تحصیالت به دست می آید(چننیز برخی از آن ها و طریق تمرین 
یک منبع نوآوري و  ). همچنین بنتیس مطرح می کند که سرمایه انسانی چون2004

 ).6،1999نوسازي استراتژیک است از اهمیت باالیی برخوردار است(بنتیس
 

                                                      
1. Human capital 
2. Lynn 
3. Bontis and Giradi 
4. Benevene, paula 
5. Chen 
6. Bontis 
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)، در تحقیق خود به بررسی تاثیر اجزاي سرمایه 2007( هلنا رودز و تانجا میهالیک 
فکري بر عملکرد مالی در صنعت هتلداري در اسلوونی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان 

طه مثبت معنا داري بین اجزاي سرمایه فکري و عملکرد مالی در این داد که اوالً یک راب
صنعت وجود دارد. دوماً ضریب تاثیر باالي سرمایه ارتباطی در مقایسه با سایر اجزاي 

) در تحقیق خود به 1385( یزدانیسرمایه فکري بر عملکرد مالی شرکت ها می باشد. 
نوع تاثیر گذاري آنها بر عملکرد شعب  بررسی روابط متقابل میان اجزاء سرمایه فکري و

بانک ملت پرداخت.نتایج این تحقیق حاکی از وجود ارتباط متقابل و نسبتاً قوي میان 
اجزاء سرمایه فکري می باشد. همچنین تحقیق نشان داد اجزاء مختلف سرمایه فکري 

داشته هیچ گونه تاثیر قابل توجهی بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران ن
در مقاله خود به بررسی رابطه اخالق کسب و کار و )1390( ابراهیمی نژاد و شول.است

مشتري مداري در شرکت کاشی الماس کویر پرداخته اند. نتایج تحقیق آنها رابطه 
 معناداري را میان اخالق کسب و کار و مشتري مداري نشان می دهد.

 توسعه فرضیه ها و مدل مفهومی

 فرضیه اصلی
 شان می شود. فکريیت بیشتر اخالق کسب و کار در شرکتها باعث افزایش سرمایه رعا

اجزاي سرمایه فکري در این تحقیق سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و سرمایه سازمانی 
 است.

 فرضیات فرعی
خالقیت گروه هاي کاري را بهبود می بخشد چرا که اعضاي سازمان ها ، وجود اعتماد در
). 2011و همکاران، 1ولنتاین احساس امنیت می کنند( ایده هاي خود تیم براي بیان

همچنین وجود اخالق در کسب و کار سبب می شود تا  کارکنان تمایل بیشتري براي به 
اشتراك گذاشتن دانش خود و همکاري با دیگر کارمندان داشته باشند(استوارت 

). در نتیجه، از مزایاي به اشتراك گذاري دانش و خلق دانش مانند 2،2006وگاسین
بهبود حل مسایل سازمان، فرآیندهاي کار، کیفیت وتوسعه محصول جدید می تواند 

                                                      
1. Valentine 
2. Stewart and Gosain 
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، 2بوگنر و بانسال ;1994، 1بوسله کسب و کار با ارزشهاي اخالقی به دست آید( نونا کا
 ). بنابراین:4،2008الشمان و پرنت ;2007، 3سپدا و ورا ;2007

رعایت بیشتر اخالق کسب و کار در شرکتها باعث افزایش سرمایه سازمانی  :1فرضیه 
 شان می شود.

ایجاد تقویت رفتار اخالقی ، یک سازمان به دنبال پایبندي به ارزش هاي اخالقی،  
می وسعه روابط با همه اعضا ت ی برايبه عنوان پایه و اساسفرهنگ اخالقی و قابل اعتماد 

به معناي منبعی از دانش که در کارکنان جاي داده سرمایه اجتماعی، باشد. بدین منظور 
شده است از طریق تعامل میان کارکنان و شبکه هاي روابط میان فردي شان مورد 

از طریق اخالق  کارکنانهمچنین ). 2004( یاندوت و همکاران، استفاده قرار می گیرد
ادق، ص و روابط بلندمدت با تأمین کنندگان می بایستکسب و کار جهت توسعه اعتماد 

). 2009و همکاران،  6گالت ;5،2007باشند(بدیکسن و آبرات احترام، پاسخگو و منصف با
اخالق کسب و کار کارکنان را به همکاري و تبادل ایده ها و به اشتراك گذاري آنها 

مکاري، تبادل و به اشتراك که منجر به حذف هناسالم می کند و آنها را از رقابت تشویق 
 ). از این رو:7،2001دارد. (راپل و هرینگتونگردد، بر حذر می گذاري می

: رعایت بیشتر اخالق کسب و کار در شرکتها باعث افزایش سرمایه اجتماعی 2فرضیه 
 شان می شود.

باید براي اینکه سازمانها داراي ارزش هاي اخالقی باشند و رفتار اخالقی را تقویت کنند 
که به دانش، مهارتها و توانایی هاي کارمندان مربوط است،  از سرمایه انسانی واالیی

، اخالق و اعتماد  سازمانها با ارزش نهادن به). 2004برخوردار باشند(یاندوت و همکاران، 
 آنهاهم از این طریق حسن نیتشان را به  را در کارمندان ایجاد می کنند وهم اعتماد 
و  کارمندان عالی جذب باعث می شود کارکنانمناسب ؛ همچنین رفتار دهندنشان می

 ). بنابراین:2003؛ جانسون، 1999(فیتز و همکاران، شوند حفظ
                                                      

1. Nonaka 
2. Bogner and Bansal 
3. Cepeda and Vera 
4. Lakshman and Parente 
5. Bendixen and Abratt 
6. Gullett 
7. Ruppel and Harrington 
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: رعایت بیشتر اخالق کسب و کار در شرکتها باعث افزایش سرمایه انسانی 3فرضیه 
 شان می شود.

) است. در این 2013ان () برگرفته از مدل سو و همکار1مدل مفهومی ارائه شده (شکل 
مدل اخالق کسب و کار متغیر مستقل درنظرگرفته شده و سرمایه اجتماعی وسازمانی و 

 انسانی متغیرهاي وابسته اند.
براساس این مدل، رعایت بیشتر اخالق کسب و کار در شرکتها باعث افزایش سرمایه  

 ).2013فکري شان می شود(سو و همکاران، 
 

 
 مدل مفهومی تحقیق  -1شکل 

 روش تحقیق
 نوعِ از و توصیفی ،اطالعات گردآوري نحوة حیث از و کاربردي ،هدف نظر از تحقیق نیا

اخالق کسب و کار ، سرمایه  متغیرهاي میان روابط آن، یط که است همبستگی
نفر از  209جامعه آماري این تحقیق شامل  .شود یم یبررساجتماعی وسازمانی و انسانی 

مدیران و رئیسان بالفصل ایشان می باشد که از لحاظ چارت سازمانی بصورت مستقیم 
 با مدیران در ارتباط می باشند.

این نوع   باشد.اي میبرداري تصادفی طبقهبرداري در این تحقیق، نمونهروش نمونه 
حتمالی محدود قرار می گیرد و می تواند متناسب نمونه برداري در طبقه نمونه برداري ا

اي، مستلزم برداري تصادفی طبقهنمونه). 1390(دانایی فردو همکاران،  و نامتناسب باشد
اگر انتخاب از هر ها از هر طبقه است. بندي و سپس انتخاب تصادفی آزمودنیطبقه
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ت نامتناسب خواهد طبقه متناسب صورت گیرد نمونه برداري متناسب و در غیر اینصور
). در این پژوهش طبقه بندي نمونه شامل مدیران و رؤساي بالفصل 1390(سکاران، بود

آنها شد و باتوجه به اینکه انتخاب مدیران و رؤساي واحدها بصورت نامتناسب انتخاب 
 شده بود، از روش نمونه برداري تصادفی طبقه اي نامتناسب استفاده گردید.

باشد، براي برآورد حجم نمونه مورد نظر در این تحقیق محدود میکه جامعه ازآنجایی 
 باشداز فرمول کوکران استفاده شده است که به شرح زیر می

ppzN

ppNz
n

11

1

2

2

2

2

2 

که در تحقیق حاضر بیانگر حجم جامعه مورد مطالعه می باشد Nدر فرمول فوق  
 باشد.شرکت می 209
 Zα/2 اطمینان سطح در که توزیع، بودن نرمال فرض با آماري جامعه اطمینان سطح 
 .است 1,96با  % برابر95
 P  1بیانگراحتمال موفقیت و-P پژوهشباشند که در بیانگر احتمال شکست می 

 باشد. می 0,5ها برابر با حاضر احتمال هر یک از آن
 01/0معموالً بین ها پژوهشباشد که این مقدار در بیانگر دقت برآورد می εچنین هم 
در نظر گرفته   05/0شود که در تحقیق حاضرهم مقدار دقت برآورد انتخاب می 1/0تا 

 شده است.
 :بر اساس فرمول فوق، تعداد نمونه الزم از فرمول زیر محاسبه شده است

 
135

5.05.0)96.1()1209(05.0
5.05.0)96.1(209

22

2

n
 

 
نفر برآورد  135که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مورد نیاز این تحقیق  

 153شده است. پس از توزیع پرسشنامه ها میان جامعه آماري موفق به دریافت  
 پرسشنامه بصورت صحیح تکمیل شده بود. 150پرشسنامه شدیم که از آن میان 

هاي پژوهش حاضر پرسشنامه است. پرسشنامه مورد استفاده در ابزار گردآوري داده 
) و هانت و همکاران 2004ان (مطالعات یاندوت و همکار پژوهش براساس پرسشنامه

) ترتیب داده شده است. این پرسشنامه از دو قسمت تشکیل شده است. بخش 1989(
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گزاره 19دهندگان است. بخش دوم از هاي جمعیت شناختی پاسخاول مربوط به ویژگی
هاي مربوط به هر متغیر ذکر شده است. هاي جداگانه گزارهتشکیل شده که در قسمت

ر هر گزاره میزان موافق بودن مدیران و رئیسان با معیار مطرح شده در به طوري که د
به معناي کامالً  5به معناي کامالً مخالف تا  1آن گزاره در یک مقیاس پنج تایی (از 

 کنند.  موافق) ابراز می
در این تحقیق براي ارزیابی روایی پرسشنامه از روایی سازه استفاده شده است. این  

انجام شده است. روش تأییدي از طریق تعیین  1تحلیل عاملی تأییديکار از طریق 
برازندگی مدل عاملی از پیش تعیین شده، تطابق بهینه ساختارهاي عاملی مشاهده شده 

 ).1391کند(هومن،  ها آزمون می و نظري را براي مجموعه داده
 .جهت بررسی قابلیت اعتماد سازه ها از آلفاي کرونباخ استفاده شده است

براي تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در  
بخش آمار توصیفی از جدولهاي فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار براي 
توصیف پاسخگویان و متغیرهاي پژوهش استفاده شده است. در بخش آمار استباطی از 

براي تحلیل عاملی تأییدي و   )2LISRELروش لیزرل ( مدل یابی معادالت ساختاري به
تحلیل مسیر استفاده شده است. شایان ذکر است که جهت وارد نمودن و تجزیه و 

،  و جهت مدل یابی به Excel2007  ،Spss18تحلیل مقدماتی داده ها از نرم افزارهاي 
 استفاده شد. LISREL15 روش لیزرل از نرم افزار

 هاداده تحلیل و تجزیه
 یشناخت تیجمع يها یژگیو یبررس

و سمت  تحصیالت و جنسیت سن، قالب در يآمار ۀنمون یشناخت تیجمع يها یژگیو
درصد پاسخ 97 که دهد می نشان جینتا. گرفت قرار یبررس مورددهندگان پاسخ

 67/68که  درصد پاسخ دهندگان را زنان تشکیل می دهند. 3دهندگان را  مردان و 
تا  41درصد از پاسخ دهندگان   33/23سال به باال ،  2451درصد از پاسخ دهندگان 

درصد از پاسخ  82سال می باشند.   40تا  30درصد از پاسخ دهندگان  8سال،  50
درصد از  16درصد از پاسخ دهندگان فوق لیسانس می باشند. 18دهندگان لیسانس، 

 سان بالفاصل مدیران بودند.درصد رئی 89پاسخ دهندگان مدیر و 
                                                      

1. Confirmatory factor analysis 
2. LInearStructural RELations (LISREL). 
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 گیريبررسی پایایی ابزارهاي اندازه
در این تحقیق از آلفاي کرونباخ جهت بررسی پایایی تحقیق استفاده شده که مقدار آن 

قابل مشاهده  5-4). همانطور که در جدول 1951، 1باشد    ( کرونباخ 7/0باید باالتر از 
 ردارند.است، تمامی متغیرها از پایایی الزم برخو

 مقادیرآلفاي کرونباخ متغیرهاي پژوهش -1جدول 
 متغیر ضریب آلفاي کرونباخ

 سرمایه اجتماعی 74/0
 سرمایه سازمانی 77/0
 سرمایه انسانی 80/0
 اخالق 70/0

 
جهت بررسی روایی ابزارهاي اندازه گیري در این پژوهش از تحلیل عاملی تأییدي  

تاییدي مربوط به هریک از عاملهاي عنوان شده در تحلیل عاملی  استفاده شده است.
 مدل مفهومی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

 روایی پرسشنامه 
تمامی سواالت  مه از طریق تحلیل عاملی تاییدي آزمون شده است.روایی پرسشنا
، سرمایه سازمانی و سرمایه انسانی  و سرمایه اجتماعیشامل  پرسشنامه شاخص هاي 

سوال  دو/. بوده اند تایید شد فقط 3اخالق کسب و کار که داراي بار عاملی بزرگتر از 
که می  بوده است/. 26داراي بار عاملی .و اخالق کسب و کار  مربوط به سرمایه انسانی 

 بایست در تحلیل حذف گردد.

 هاي تحقیقآزمون الگوي مفهومی و فرضیه
براي ارزیابی مدل فرضی این پژوهش ابتدا به برآورد پارامتر با استفاده از روش بیشینه ي 

پردازیم. در هر جدول ضرایب  برآورداستاندارد شده، خطاي  احتمال به برآورد پارامترها می
مربوط به معناداري برآورد پارامترها ارائه شده است. در نهایت  tاستاندارد برآورد و ارزش 

 است.  هاي ارزشیابی برازندگی مدل و شکل مدل برازش شده گزارش شده شاخص
                                                      

1. cronbach 
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به منظور بررسی تأثیر اخالق کسب و کار بر سرمایه اجتماعی، سازمانی و انسانی از  
مدل معادالت ساختاري استفاده شد. نتایج حاصل از مدل برازش شده معادالت 

یر تأثیر اخالق کسب و کار  ساختاري در جدول زیر گزارش شده است. مطابق با شکل ز
  مثبت و معنادار است. 01/0بر هر سه بعد اجتماعی، سازمانی و انسانی در سطح 

 

 
 مدل برازش شده -2شکل 
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برآورد ضرایب مسیر و واریانس تببین شده  تأثیر اخالق کسب و کار بر  -2جدول 
 سرمایه اجتماعی، سازمانی و انسانی

پارامتر استاندارد  متغیرها
 شده

خطاي استاندارد 
 t برآورد

واریانس تبیین 
 شده

اثر اخالق کسب و 
کار بر سرمایه 

 اجتماعی
**45/ 11/0 06/6 19% 

اثر اخالق کسب و 
کار بر سرمایه 

 سازمانی
**69/ 056/0 46/7 48% 

اثر اخالق کسب و 
کار بر سرمایه انسانی

**82./ 076/0 17/1466% 

  
 β .=82/0تاثیر اخالق کسب و کار بر سرمایه انسانی باتوجه به جدول فوق، ضریب  

است و  اخالق  β = 69/0بوده است. ضریب تاثیر اخالق کسب و کار بر سرمایه سازمانی 
داراي تاثیر مثبت و معنی داري بر سرمایه  45/0کسب و کار با ضریب تاثیري برابر با 

باشند. بنابراین تمام ر میمعنادا 01/0اجتماعی است. تمام این ضرایب در سطح 
 شوند.ها تأیید می فرضیه

  بحث و نتیجه گیري
همانطور که از نتایج استنباط می شود، اخالق کسب و کار بر سرمایه فکري تاثیر مثبت 
و معنی داري دارد. به طوریکه وجود اخالق کسب و کار در شرکت خطوط لوله و 

خواهد شد و با توسعه سرمایه  مخابرات نفت ایران سبب توسعه سرمایه فکري در آن 
 فکري مزیت رقابتی و بازدهی آن بیشتر خواهد شد.

ضریب تاثیر اخالق کسب و کار بر سرمایه سازمانی  18-4بر اساس یافته هاي جدول  
69/0 = β  01/0در سطحp<  مثبت و معنی دار می باشد. با این تفاصیل فرضیه اول

و کار بر سرمایه سازمانی تأثیر مستقیم  پژوهش مورد تایید قرار گرفته اخالق کسب
 )1ومثبت دارد.(فرضیه 

همچنین یافته هاي بدست آمده حاکی از آن است که اخالق کسب و کار  با ضریب  
داراي تاثیر مثبت و معنی دار بر سرمایه اجتماعی است. بنابر این  45/0تاثیري برابر با 
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: اخالق کسب و کار  بر 2(فرضیه  فرضیه دوم پژوهش نیز مورد تایید قرار می گیرد.
نشان می دهد  18-4سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیم دارد.) همچنین یافته هاي جدول 

بوده که این میزان در  β .=82/0که ضریب تاثیر اخالق کسب و کار بر سرمایه انسانی 
مثبت و معنی دار می باشد. با این تفاصیل فرضیه سوم پژوهش مورد  >01/0pسطح 

 ید قرار گرفته و اخالق کسب و کار  بر سرمایه انسانی تاثیر مثبت  و معنی داري دارد.تای
همانطور که از نتایج استنباط می شود، اخالق کسب و کار بر سرمایه فکري تاثیر مثبـت  
و معنی داري دارد. به طوریکـه وجـود اخـالق کسـب و کـار در شـرکت خطـوط لولـه و         

-4رمایه فکري خواهد شد. طبق یافته هـاي جـدول   مخابرات نفت ایران سبب توسعه س
) مر بوط به سرمایه انسـانی در قیـاس بـا سـرمایه سـازمانی و       β )82/0 = βضریب  18

اجتماعی از مقدار باالتري برخوردار است.  لذا وجود اخالق کسب و کار در این شرکت بر 
و سـازمانی   دارد.   سرمایه انسانی تاثیر مثبت تري نسبت به دیگر سرمایه هاي اجتماعی

به عقیده روس و همکـاران کارکنـان سـرمایه فکـري را از طریـق شایسـتگی، نگـرش و        
چاالکی فکري شان ایجاد می کنند. شایستگی شامل مهارت هـا و تحصـیالت فـرد مـی     

فرد  1شود، درحالی که نگرش در برگیرنده جزء رفتاري کارکنان می شود. چاالکی فکري
و  2تفکر در مورد راه حل هاي نوآورانه مسائل قادر می سـازد(روس  را به تغییر رویه ها و

) . همچنین بنتیس مطرح می کند که سرمایه انسانی چـون یـک منبـع    1997همکاران،
نوآوري و نوسازي استراتژیک است از اهمیت باالیی برخوردار است. سرمایه انسانی سبب 

هـاي کارکنـانش بـراي ایجـاد      شده است که سازمان ها تا حد زیادي به دانش و مهـارت 
اي را درآمد و رشد و همچنین بهبود کارآیی و بهره وري متکی شوند، منافع قابـل توجـه  

). بر این 3،1999می توان از اطالعات بیشتر درباره سرمایه انسانی به دست آورد (بنتیس
ن اساس که اخالق کسب و کار بر سـرمایه انسـانی تـاثیر مثبـت و معنـاداري دارد، و ایـ      

شرکت می تواند از طریق اشاعه اخالق در محیط کاري و ... به افـزایش سـرمایه انسـانی    
 خود کمک کند.

 = 69/0پس از سرمایه انسانی، ارتباط میان سرمایه سازمانی با اخالق کسب وکار با   
β  45/0در اولویت بعدي قرار دارد. و بعد از آن اخالق کسب و کار=. β  با سرمایه

 اجتماعی ارتباط مثبت و معناداري دارد.

                                                      
1. Intellectual Agility 
2. ross 
3. Bontis 
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 لذا این شرکت می تواند جهت باالبردن چاالکی در سازمان خود، استفاده و بهره مندي
از حداکثر نیروي پرسنل و ایجاد نوآوري در سازمان به ایجاد و اشاعه اخالق، فرهنگهاي 

مان بپردازد. ایجاد انگیزه در اخالق گونه، برگزاري کالسهاي اعتقادي و اخالقی در ساز
کارکنان و افزایش ایمان و اعتقادات دینی کارکنان و گسترش مضامین اخالقی می تواند  

 انگیزه الزم براي استفاده از تمام استعدادهاي کارکنان را فراهم کند.
دقت در انتخاب و گزینش افرادي که روحیات  و مهارتهاي کار گروهی دارند، ایجاد  

کاري و آموزش آنها و تاکید بر مدیریت مبتنی بر مشارکت به تقویت سرمایه  تیم هاي
کند. همچنین تقویت با طراحی و ایجاد سیستم ساختاري شرکت کمک شایانی می

اندازه گیري و پایش رضایت شغلی در سازمان  و تهیه پروفایل(نماي) شایستگی مشاغل 
فرصت هاي شغلی به سرمایه فکري شرکت استراتژیک و ارائه آموزشها و مشاوره ها براي 

 کمک شایانی می گردد.
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