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Abstract 

This study with the aim of investigating the professional ethics component of 

managers of the national Iranian oil company based on the global ranking 

model. In terms of methodology, is applied research and based on the nature 

of the method, it is descriptive and in the category of survey research. The 

statistical population included 440 people, 242 people were selected based 

on Cochran's formula, and due to spread of corona, and 156 complete 

questionnaires were returned. The validity of the tool was confirmed with 

the supervision of 8 experts. Based in Cronbach's alpha, the reliability 

coefficient of questionnaire was estimated at 91%. The results of the analysis 

showed that social responsibility, creating peace in the work environment 

and strengthening and expanding the observance of ethical standards, have 

the highest mean and the items of attentions to the environment; conflict 

recognitions skills, conflict and adherence to tax laws, budgeting, 

Regulations and budget law had the lowest average. 
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ای مدیران شرکت نفت ملی  هاخالق حرف بررسی مؤلفۀ

 ایران بر مبنای الگوی تراز جهانی

 4شاهرخ قاسمی ـ 3اباصلت خراسانی ـ 2محمد قهرمانی ـ 1سوگل رانور

 چكيده
ای مدیران شرکت نفت ملی اخالق حرفه پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفۀ

اساس  و بر یکاربرد ،شناسی روشاز حيث ایران بر مبنای الگوی تراز جهانی 

نفر از  440آماری  ی است. جامعۀشیمايپ قيدر دسته تحقی و فيتوص روش، تيماه

 .انتخاب شدند 242مدیران شرکت ملی نفت بودند که بر اساس فرمول کوکران 

. عودت و تحليل شدپرسشنامه کامل  156به دليل شيوع ویروس کرونا تعداد 

نفت مورد تأیيد قرار  حوزۀ نظران صاحبنفر از  8نظر  پژوهش باروایی ابزار 

د. شبرآورد  91/0گرفت. بر اساس آزمون آلفای کرونباخ، ضریب پایایی پرسشنامه 

)مسئوليت  عادالنهی اتيعمل های شيوههای به ترتيب گویه نتایج نشان داد که

ی دارای اخالق نیمواز تیو گسترش رعا تیتقوو  کار طيصلح در محاجتماعی(، 

شناخت تعارض و حل  مهارت، زیست محيطتوجه به ی ها بيشترین ميانگين و گویه

کمترین  ، قانون بودجهبندی بودجهبه قوانين مالياتی، ضوابط  یبندیپاو  تعارض

 ميانگين را به خود اختصاص دادند.
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 مقدمه

های نوين های نوين مديريت، ارزشامروزه در پرتو تحوالت اجتماعي و پيدايش تئوری

مديران تغيير يافته و  شناختي انسان وشناختي ديدگاه جهان لذا .اندجهاني مطرح شده

مختلف به  های سازمان لذايافته است.  اعتالجايگاه انسان نسبت به گذشته ارتقاء و 

تعصب و  از دور بهجهاني  ۀهايي هستند كه بتوانند در جامعدنبال تربيت انسان

اشند و به حقوق و آزادی های متعالي ب، معتقد به ارزشكنند زندگي ها نگری كوته

مديريت اخالق  كارگيری به وديگران احترام بگذارند. موفقيت در سازمان ناشي از ايجاد 

در سازمان است. اخالق سازماني بر پايه اعتمادآفريني است. ضعف در سيستم اخالقيات 

به سمت عدم اعتماد منجر به كاهش ارتباطات و افزايش خسارات سازماني  گرايش و

انرژی  ترتيب اين بهسوق پيدا خواهد كرد.  نگر گذشته كنترلد و مديريت به سمت وشمي

برای  كاتاليزوری عنوان بهتواند شود لذا معرفتي كه ميسازماني به منفي تبديل مي

 .استای گرايانه عمل كند، اخالق حرفهعقالني كردن سازمان مبتني بر نگرش انسان

 (1395ندری و نيازی قاضياني، گاس)

های مديران كارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد ترين دغدغهکي از عمدهي 

با حس مسئوليت و  تا هاست حرفهتمام  در شاغلبسترهای مناسب برای عوامل انساني 

تعهد كامل در جامعه و حرفه خود به كار بپردازند و اصول اخالقي حاكم بر شغل و حرفه 

ای در سازمان، قادر است به ميزان اخالق حرفهحاكميت . رعايت كنند را خود

ها و موفقيت در تحقق اثربخش اهداف ياری كاهش تنشجهت  دريری سازمان را گچشم

و پيچيده  شهرنشيني نظامنمايد و سازمان را پاسخگو سازد. از طرفي امروزه گسترش 

 پذيری تمسئوليهای متعدد باعث شده است تا شدن هر چه بيشتر روابط در قالب نقش

های د. موضوعي كه در حوزهشومهم تبديل  شناختي جامعهموضوع  يک بهاجتماعي، 

و بررسي  توجه قابلمحيطي اجتماعي و زيست، گوناگون سياسي، اقتصادی، فرهنگي

ارتقا تعامل و ارتباط پذيری اجتماعي، در كنار مسئوليت (1391بين، )طالبي و خوش .تاس

مؤثر با همکاران و كاركنان و رفتارهای شهروندی، تقويت و گسترش رعايت قوانين و 

 .آيدای مديران به شمار ميمقررات و موازين اخالقي از ديگر اركان مهم اخالق حرفه
 (1394، ندریاسگ)

ها با محيط اجتماعي و  ها و سازمان گذشته روابط شركت های دههدر  

سازی، بازنگری  سازی، خصوصي ، دچار تغييرات اساسي شده است. جهانيزيست محيط

های تجاری پديد  مقررات و بازتعريف مرزهای بين جامعه و بازار، اين انتظار را از شركت
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جامعه در سود، توجه به  ۀكاالهای عمومي، سهيم كردن توسع تأمينآورده است كه در 

داشته باشند.  پايدار مشاركت ۀتوسع های مؤلفهتن ي و نيز در نظر گرفزيست محيطمنابع 

، تغيير (كمک از باال به پايين)ها و جامعه، از حالت رابطه  شركت ۀدر همين حال، رابط

وكارها در جامعه شده  های كسب ها، حقوق و مسئوليت يافته و دچار بازنگری در نقش

ها را متوجه اين  اين تغييرات، شركت (1395 و مالحسيني، كاظمي اميرقاسم خاني،) .است

مسئله كرده است كه تضمين موفقيت بلندمدتشان، نيازمند توجه بيشتر و افزايش 

ي و اجتماعي است. به همين سبب، زيست محيطدر حل مسائل و مشکالت  نقششان

بيشتر  مسئوليت اجتماعي را به بحث توجهشان روز روزبههای بزرگ و موفق،  شركت

ها در جامعه، بهبود  گذاری هايي از قبيل متعهد شدن به استانداردها، سرمايه مكرده و اقدا

های عملکرد  نفعان و انتشار مرتب گزارش ذی داشتن نگهها، راضي  مستمر فعاليت

 (1396حاجياني، ) .دهند ي را در اولويت كارهای خود قرار ميزيست محيطاجتماعي و 

در خصوص مسئوليت اجتماعي های نفتي و گازی  شركتدر اين ميان سهم  

های  كه اثرات منفي فعاليت حائز اهميت است جهت ازآن. اين موضوع است توجه قابل

هايي به  اعتراض ،است و همواره از طرف افراد بومي و جامعه لمس قابلو  نفتي، آشکار

نقاط مختلف دنيا،  اين موضوع صورت گرفته است. اين مسئله با مروری بر اخبار عمومي

های نفتي، برای مديريت  رسد شركت است. همچنين به نظر مي درک قابلراحتي  به

تواند  باشند. عمليات توليد نفت مي فشار تحتجامعه بيشتر از ساير صنايع،  اب روابطشان

مانند نشت نفت از خطوط يا آلودگي هوا ناشي  ؛بگذارد زيست محيطاثرات نامطلوبي بر 

هنگام تخليه، مقداری  معموالً ها كش نفت، براينگاز در حين انتقال نفت. افزون از فوران 

 (1395شجاعيان، ) .كنند نفت را وارد دريا مي

نفتي و گازی صرفاً در مقابل كاركنان و سهامداران خود  های شركتتر پيش 

مسئول بودند و هدفشان اين بود كه بتوانند بهترين حفاری، بيشترين استحصال يا 

خود  های فعاليتنفتي و گازی را داشته باشند و به آثار و عواقب  های ميدانكشف 

رض منفي فعاليت اين با تشديد پيامدها و عوا تدريج بهاما  .دادند نميتوجهي نشان 

 ها شركت، موضوع مسئوليت اجتماعي اين زيست محيطمحلي و  بر جامعۀ ها شركت

 (1396)حاجياني، اهميت روزافزوني يافت. 

های مثبتي در نفتي تراز اول جهاني سعي نمودند گام های شركتدر اين ميان  

 ها شركت ينا های چهارگانه مسئوليت اجتماعي شركتي بردارند.جهت تأمين جنبه

تعهدات به جامعه محلي را قبول نمودند و قرار شد گزارشي اجتماعي و اجرائي بر اساس 
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ي، آمريکاي های شركتهای شركت ارائه دهند كه اين اقدامات در ها و پيشرفتفعاليت

شود. هايي نظير پتروبراس، شركت نفتي كويت و هند نيز ديده مياروپايي و حتي شركت

در قالب  المللي بين های شركتبر همين اساس، ابتکاراتي برای مسئوليت اجتماعي 

سازمان ملل و توافقات شفافيت صنايع استخراجي دولت بريتانيا  المللي بينمعاهدات 

های تجديد انرژی عنوان بهكه نفت و گاز  با توجه به اين (2014، 1)هاول .صورت گرفت

نفتي و گازی متعهد شدند بخشي از درآمدهای خود را  های شركتناپذير مطرح هستند، 

در آنجا عمليات نفتي و  كه نماينددر اجتماع محلي  گذاری سرمايهاختصاص به توسعه و 

های تجديد پذير نظير گذاری در توليد انرژیدهند، از جمله سرمايهگازی انجام مي

سازمان ملل  ظير برنامۀ توسعۀن المللي بينانرژی باد. همچنين موظف شدند با نهادهای 

ساخت  ها شركتغيردولتي همکاری نمايند. از جمله اقدامات عملي اين  های سازمانو 

 های برنامهاعتبارات خُرد برای مردم محلي و حمايت از  های برنامهها، مدرسه، بيمارستان

گرفت صورت مي توسعه درحالاشتغال جوانان بود، اين اقدامات مخصوصاً در كشورهای 

 (2012، 2)ليم .مردم محلي باشد اقدامي در راستای توسعۀ نوعي بهتا 

كه ابعاد  شدهه ارائاستانداردهای متعددی  ،هامسئوليت اجتماعي شركت در حوزۀ 

 :اند شدهاين استانداردها در جدول زير مقايسه  ؛اند كردهمتفاوتي را برای اين مفهوم بيان 

فقيهی و  ،مقایسه محورهای مسئوليت اجتماعی در استانداردها )قربانی .1جدول 

 (1398عزیزی، 

 GRI UN Global Compact BITC 2600 یزوا محورها

     تقويت و گسترش رعايت موازين اخالقي

     رعايت حقوق بشر

     كاركنانارتقا حس همدردی با همکاران و 

     زيست يطمححفظ و ارتقای 

     عملياتي عادالنه های يوهش

     كنندگان مصرفمسائل مربوط به 

     جامعه مشاركت در توسعۀ

     اقتصادی توسعۀ

     حفظ و ارتقای استانداردهای كار

     رفتارهای شهروندی

     مبارزه با فساد

                                                           
1. Howell 
2. Lim  
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را در خود  بحثي قابلنفت و گاز بخشي است كه عملکرد آن حساس و موضوعات  

نفتي و گازی اثرات جدی بر اجتماع محلي و  های شركتچندين رسوايي  ويژه بهدارد، 

نفتي و گازی در  های شركتمشاركت زياد  وجود  با اينبر جای گذاشت؛  زيست محيط

نيست. عملکرد منفي  انکار قابل سادگي بهاجتماعي  های مسئوليت های جنبهبرخي از 

نفتي و گازی موجب شد موضوع مسئوليت اجتماعي در اين  های شركتبرخي از 

نفتي و گازی نفت را در درياها سرازير كردند و  های شركتجدی شود؛ برخي  ها شركت

بارز چنين عملکرد  شد. نمونۀمدني و مردم بومي  جامعۀ های گروهاعتراضات  اين موجب

شركت بريتيش پتروليوم بود، توسط 2010منفي، ريختن نفت در خليج مکزيک در سال 

سرريزی نفت در تاريخ آمريکاست،  فاجعۀ عنوان بهكه  ای فاجعه ترين بزرگهمچنين 

در  19٨9نشت و سرريزی نفت در سه زمان توسط شركت اگزون والدكس در سال

تظاهرات و اعتراضات مردمي در نيجريه  صورت به ها شركتآالسکا بود. اقدامات عليه اين 

بريتيش پتروليوم و شل رخ داد. در گزارشي كه  عليهنقض حقوق بشر  يهعلو كلمبيا 

نفتي بريتيش پتروليوم و شل انعکاس دادند عمق فاجعه  های شركتاز عملکرد  ها رسانه

موجب شد كه  ها شركتچنين عملکرد منفي اين  بلندمدتبيشتر مشخص شد و تبعات 

اساس بخش  همين برد. شوي تخريب در اذهان و افکار عموم ها شركتتصوير و برند اين 

بسيار مشکل و  ای مسئلهگاز و نفت بدين نتيجه رسيد كه مديريت ارتباط با جامعه 

 (2016، 1)فرايناس .حساس خواهد بود

كه مسئوليت اجتماعي خود را  هايي شركتدرصد از  92بر اساس آمار موجود  

های در افکار عمومي برخوردارند. شركت تری مثبتگيرند از تصوير روشن و جدی مي

 های دولتنفت، گاز و پتروشيمي بر اساس قراردادهايي كه با  فعال در حوزۀ المللي بين

از ميادين نفت و گاز يا احداث واحدهای جديد  برداری بهرهمختلف برای اكتشاف، توسعه و 

شوند كه وارد مي هايي حريماجرايي به  های اقدامو در راستای  ناچار بهكنند امضا مي

هايي  گذارد. فعاليتو افراد بومي ساكن آن مناطق مي زيست محيطگوناگوني بر  تأثيرات

زندگي مردم را دگرگون  ثار تاريخي، اخالق اجتماعي و نحوۀ، آزيست محيطتواند كه مي

است عمالً تا  ذكر بهالزم  (1397)خليلي،  .مخربي به همراه داشته باشد تأثيرهایكرده، 

و  شده ديدههای اقتصادی فقط در قالب فعاليت هااوايل قرن گذشته، سودآوری شركت

 موردناشي از آن  محيطي زيستاجتماعي و  هایها و هزينهناشي از اين اقدام تأثيرهای

 تعهدپذيریدر خصوص افزايش  المللي بينهای اما اكنون تالش ؛گرفتقرار نمي توجه

 (1395)دشتي، است.  يافته گسترشهايشان به ميزان زيادی قبال فعاليتها در شركت
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بيشتری را در زمينه آموزش،  كشورهای پيشرفته و صنعتي مسئوليت طوركلي به 

رويال »های  در اين ميان شرک. دارندعهده ، بهداشت و امنيت جامعه به زيربناها توسعۀ

در دنيا شناخته  CSRۀ ن عرصپيشگاما عنوان به« بريتيش پتروليوم»و « داچ شل

و « بريتيش پتروليوم»های  ، شركت«فورچون» ۀنشري 2005طبق گزارش سال د. شون مي

پذيری در قبال مسائل  دو شركت نخست دنيا از نظر مسئوليت عنوان به« رويال داچ شل»

از نظر ميزان « بريتيش پتروليوم»معرفي شدند. شركت نفتي  محيطي زيستاجتماعي و 

های اقتصادی  ان شركتي در ميزيست محيطپذيری در قبال مسائل اجتماعي و  مسئوليت

است. طبق اين گزارش، پس از بريتيش پتروليوم به ترتيب  قرارگرفتهاول  ۀجهان در رتب

سي، كارفور، شركت  بي اس شركت نفتي رويال داچ شل، شركت خدماتي دافون، بانک اچ

سازی  سازی فورد، شركت الکترونيکي توكيو، الکترونيک فرانسه، شركت اتومبيل اتومبيل

 (1395)فضلي،  .دپژو و شركت نفتي شورن قرار دارن

 عنوان بهآنچه گفته شد، حساسيت و اهميت موضوع مسئوليت اجتماعي  بر بنا

مديران از يکسو و همچنين مصاديق ارتقا ای  ترين مصاديق اخالق حرفهيکي از مهم

حس همدردی با همکاران و كاركنان و رفتارهای شهروندی، تقويت و گسترش رعايت 

ای مديران شركت موازين اخالقي، پژوهش حاضر در نظر دارد وضعيت فعلي اخالق حرفه

ا در اين و بررسي قرار دهد. لذ مطالعه موردنفت ايران را بر مبنای استانداردهای جهاني 

 راستا سه سؤال اساسي مطرح است:

 وضعيت فعلي مسئوليت اجتماعي مديران شركت نفت ايران چگونه است؟. 1 

وضعيت فعلي تعامل و ارتباط مؤثر مديران شركت نفت ايران با همکاران  .2 

 وكاركنان شركت چگونه است؟

نفت  وضعيت فعلي تقويت و گسترش رعايت موازين اخالقي مديران شركت. 3 

 ايران چگونه است؟

 شناسی روش

ای در بين های اخالق حرفهبررسي وضعيت فعلي مؤلفهپژوهش حاضر هدف  ازآنجاكه

عمل،  دانيو در م ینظر ثيو موضوع مذكور از ح مديران شركت ملي نفت ايران بود

 ،شناسي روشپژوهش از حيث  اين ن،يبنابراگرفت، و آزمون قرار  يمورد بررسمان توأ

 اساس برزمان( و  ینگر )بر مبناهدف پژوهش( و حال ی)بر مبنا یكاربرد پژوهش

آماری پژوهش حاضر  ي است. جامعۀشيمايپ قيدر دسته تحقو  توصيفي روش، تيماه
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 242نفر بودند كه بر اساس فرمول كوكران  440تمامي مديران شركت ملي نفت ايران 

پرسشنامه سالم و كامل از سوی  156نفر است كه به دليل شيوع ويروس كرونا تعداد 

ذيل  های شركتشركت ملي نفت در  شناسان ارشد ادارات آموزش و توسعۀمديران و كار

آماری عودت داده شد. قلمرو مکاني پژوهش تمامي واحدهای آموزش  نمونۀ عنوان به

جغرافيايي برخي از واحدهای سازماني در شهر تهران  ازنظرشركت ملي نفت ايران بود كه 

 اند. ابزار پژوهش پرسشنامۀو برخي در جنوب و يا شهرهای مركزی ايران پراكنده شده

گويه(، تعامل و  5محقق ساخته بود. اين پرسشنامه سه مؤلفه مسئوليت اجتماعي )

 ت و موازين اخالقيگويه( و نيز رعايت قوانين و مقررا 11ارتباط مؤثر با كاركنان )

نفر از مديران و  ٨گيری قرار داد. روايي اين ابزار زير نظر گويه( مورد اندازه 3)

نفت و گاز مورد تأييد قرار گرفت. در راستای تعيين پايايي ابزار  حوزۀ نظران صاحب

های آن با استفاده از آزمون آلفا د كه دادهشپرسشنامه تکميل  25پژوهش، تعداد 

 د.شبرآورد  912/0د. بر اساس آزمون مذكور، ضريب پايايي پرسشنامه شررسي كرونباخ ب

 پژوهش های یافته

درصد در تهران، اصفهان و  7/73مدير شركت كننده در پژوهش،  156از مجموع 

 جنوب ناحيه) عسلويه و اهواز در ها درصد آن 3/26محمودآباد )ناحيه شمال ايران( و 

 در درصد 3/35 و آموزش با مرتبط هایسمت در درصد، 7/64.كردندمي خدمت( ايران

 10درصد مديران بين  ٨/37مت بودند. خد به مشغول آموزش با مرتبط غير هایسمت

سال سابقه خدمت داشتند. همچنين بيشترين فراواني مربوط به دارندگان مدرک  15تا 

در  درصد، شركت كنندگان 41درصد فراوني بود كه  3/67كارشناسي ارشد با 

بيشترين افراد شركت  .بودندكرده تحصيل مديريت گرايش انساني علوم های¬رشته

سال سابقه  10درصد، مشاركت كنندگاني بودند كه كمتر از  4/72كننده در پژوهش

های مديريتي را داشتند.بر اساس فراواني بدست آمده، بيشترين افراد خدمت در پست

های تراز جهاني نفت را همکاری با شركت درصد، تجربه 1/٨9شركت كننده در پژوهش

 نداشتند.

وضعيت فعلي مسئوليت اجتماعي مديران شركت نفت ايران  سؤال اول پژوهش: 

 چگونه است؟

عد های اين بُميانگين مؤلفه ؤال فوق به كمک آزمون تي تک نمونهدر پاسخ به س 

 .(2گيری قرار گرفت )جدول ای مديران مورد اندازهاز اخالق حرفه
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برای مؤلفه مسئوليت اجتماعی مدیران شرکت  . مقادیر آزمون تی تک نمونه2 جدول

 نفت ایران

 گویه مؤلفه
ميانگين 

 نظری

ميانگين 

 تجربی

انحراف 

 معيار
 Tمقدار 

سطح 

 داری معنی

ی
ت اجتماع

سئولي
م

 

آگاهي از انتظارات، جايگاه و وظايف 

 شغلي در ارتباط با جامعه
3 04/3 999/0 04/3 003/0 

 040/0 07/2 04/1 17/2 3 زيست محيطتوجه به 

 031/0 1٨/2 06/1 19/3 3 عادالنه عملياتي یهاوهيش

 2٨/0 -14/1 ٨52/0 ٨9/2 3 جامعه ۀدر توسع مشاركت

 35/0 -36/1 795/0 95/2 3 شهروندی رفتارهایتوجه به 

 021/0 -67/2 73/4 24/14 15 مجموع

 جامعه ۀمشاركت در توسعهای كنيد گويهمشاهده مي 2كه در جدول  طور همان 

تری ( دارای سطح پايين05/0داری بيش از )سطح معني توجه به رفتارهای شهروندیو 

، 05/0داری كمتر از های اين مؤلفه با سطح معنيقرار دارند. ساير گويه 3از حد متوسط 

و  عادالنهي اتيعمل یهاوهيشمربوط به  اند. همچنين بيشترين ميانگيندار شدهمعني

 بود. زيست محيطكمترين ميانگين مربوط به گويه توجه به 

وضعيت فعلي تعامل و ارتباط مؤثر مديران شركت نفت  سؤال دوم پژوهش: 

 ايران با همکاران و كاركنان شركت چگونه است؟

عد های اين بُدر پاسخ به سؤال فوق به كمک آزمون تي تک نمونه ميانگين مؤلفه 

 .(3گيری قرار گرفت )جدول ای مديران مورد اندازهاز اخالق حرفه

 های مربوط به مؤلفۀاز گويه يک هيچكنيد مشاهده مي 3كه در جدول  طور همان 

اند. اين نتايج دار نشدهتعامل و ارتباط مؤثر در بين مديران شركت ملي نفت ايران معني

قرار دارد. همچنين  3لفه در حد متوسط ن مؤمعناست كه وضعيت فعلي ايبدان 

ی فکری كار با توجه به تنوع آرا طيصلح در مح جاديابيشترين ميانگين مربوط به گويه 

 و كمترين ميانگين مربوط به گويه مهارت شناخت تعارض و حل تعارض بود.
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تعامل و ارتباط مؤثر مدیران شرکت  دیر آزمون تی تک نمونه برای مؤلفۀمقا. 3 جدول

 نفت ملی ایران

 گویه مؤلفه
ميانگين 

 نظری

ميانگين 

 تجربی

انحراف 

 معيار
 Tمقدار 

سطح 

 داری معنی

ط مؤثر
ل و ارتبا

تعام
 

ايجاد انگيزه برای تبادل عقايد و 

 تفکرات با ديگر مديران و همکاران
3 94/2 99٨/0 722/0- 472/0 

برای به ايجاد و افزايش مهارت 

اشتراک گذاشتن دانش و تجربيات در 

 ميان كاركنان و مديران

3 96/2 9٨9/0 56٨/0- 571/0 

مساعي در روند  اشتراکهمکاری و 

 ها فعاليت
3 04/3 979/0 572/0 56٨/0 

 047/0 -99/1 921/0 ٨5/2 3 مهارت شناخت تعارض و حل تعارض

قوی با  ای حرفهمهارت برقراری روابط 

 كاركنان
3 04/3 03/1 540/0 590/0 

ايجاد صلح در محيط كار با توجه به 

 و افکار آراءتنوع 
3 12/3 990/0 45/1 14٨/0 

شنونده خوب بودن  تمركز بر واقعيات،

 برد در سازمان و حفظ نگرش بردـ
3 03/3 00/1 39٨/0 691/0 

برای ايجاد و حفظ تعامل  گذاری هدف

 اثربخش با كاركنان
3 95/2 02/1 623/0- 534/0 

آموزش مهارت تغيير الگوی فکری و 

و  ها گيری تصميمرفتار ديگران در 

 ديگران متقاعدسازیهنر  كارگيری به

3 91/2 973/0 15/1- 251/0 

 03٨/0 -34/1 06/1 ٨4/26 33 مجموع

 
 

وضعيت فعلي تقويت و گسترش رعايت قوانين و مقررات و  سؤال سوم پژوهش: 

 موازين اخالقي مديران شركت نفت ايران چگونه است؟

عد های اين بُدر پاسخ به سؤال فوق به كمک آزمون تي تک نمونه ميانگين مؤلفه 

 .(4گيری قرار گرفت )جدول ای مديران مورد اندازهاز اخالق حرفه
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رعایت قوانين و مقررات و موازین  ۀمؤلف یتک نمونه برا یآزمون ت ریمقاد. 4 جدول

 رانیا یشرکت نفت مل رانیمد اخالقی

 گویه مؤلفه
ميانگين 

 نظری

ميانگين 

 تجربی

انحراف 

 معيار
 Tمقدار 

سطح 

 داری معنی

ت و
ن و مقررا

ت قواني
رعای

 
ن 

موازی

ی
الق

اخ
 

ضوابط ، مالياتي قوانين بهپايبندی 

 ، قانون بودجهبندی بودجه
3 ٨9/2 ٨0٨/0 6٨/1- 094/0 

، ضوابط اجرايي بودجهپايبندی به 

 های گزارشمفاهيم حسابداری و )

در ارتباط با  مديره هيئتنقش ، مالي

 (های ماليگزارش

3 99/2 461/0 69/1- 095/0 

تقويت و گسترش رعايت موازين 

اخالقي )صداقت، عدالت، شفافيت در 

 كارها(

3 19/3 06/1 1٨/2 031/0 

 0٨5/0 0٨95/0 942/0 07/9 9 مجموع

تقويت و گسترش رعايت  نها گويۀكنيد تمشاهده مي 4كه در جدول  طور همان 

دار شده است. همچنين موازين اخالقي )صداقت، عدالت، شفافيت در كارها( معني

و كمترين  ياخالق نيمواز تيو گسترش رعا تيتقوبيشترين ميانگين مربوط به گويه 

 بود. ، قانون بودجهبندی بودجهضوابط ، قوانين مالياتيميانگين مربوط به پايبندی به 

 گيری نتيجهبحث و 

با پيش كشيدن نقش مديران در توسعه، ضرورت  نظران صاحبدر عصر حاضر برخي 

-كردن مديريت برای نيل به توسعه را مطرح و در اين حوزه بحث و تبيين مي ای حرفه

يک ضلع اساسي برای نيل به توسعۀ پايدار و انساني  عنوان بهای مديريت حرفه كنند كه

اقتصادی، سياسي، فرهنگي و  و عدالت اجتماعي است و توسعۀ اقتصادی در كنار توسعۀ

های مديران و رهبران شايسته در بلندمدت به شايستگي ها سازماناجتماعي جوامع و 

ها و تغييرات زی مديران در رهبری دگرگوني. چالش مديريت چالش پيشتاگردد بازمي

است. امروزه تحوالت صرفاً اقتصادی و فني محض نيستند، بلکه دگرگوني در منابع 

تر از همه دگرگوني در نگاه به جهان است. انساني، ابعاد اجتماعي، فلسفه فکری و كليدی

ها در آينده، ها و الگوهای نوين جهاني بيانگر اين است كه منبع قدرت سازمانمدل

نيروی كار، دارايي و منابع فيزيکي و تکنولوژی نيست بلکه مديران و رهبران شايسته 
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ها مبتني بر دانش، ها، سازمانها، دولتخواهند بود. در چنين عصری ارزش و ثروت ملت

هايي زمامدار ها خواهد بود. در اين ميان جوامع و سازمانمهارت و شايستگي اعضاء آن

خواهند بود كه چنين نظام آموزشي را با رويکرد فراكنشي، به هنگام و با تفکری امور 

 استراتژيک طراحي و مديريت كرده باشند.

مهم و مورد توجه  يها موضوعشركت ياجتماع تيمسئول كهنيبا توجه به ا 

به احترام گذاشتن به  زيامروز ناگر وكارهای كسبو جامعه است،  رانيها، مدسازمان

 تيمسئولهستند.  محيطي زيستو  يعموم ،يبازرگان ،يحقوق ،ياخالق یارهايمع

بر  تأكيدباشند و با  يدارند شهروندان خوب فهيها وظ كه شركت كند يم حيتشر ياجتماع

 تأمينبا  ديها با ها و سازمان كه شركت دارد يم انيب يو اجتماع محيطي زيستتعهدات 

 شانيازهاين تأميندر  ندهيآ یها نسل ييزمان حال بدون تعارض به توانا یازهاين

 ،استا هها و شركتسازمان رتبه عالي. البته اين امر در وهله اول متوجه مديران بکوشند

و مسئوليت اصلي تمامي  گيرد ميهای كالن در رأس سازمان شکل گيریتصميم چراكه

 پيامدهای اين تصميمات بر عهده مديران عالي سازمان است.

های قانوني، بايد خود را با  ها برای پيشگيری از اعمال قانون و جريمه سازمان 

محور منطبق كنند؛  هتوسع ۀهای برنام ز جمله الزامالمللي ا های قانوني داخلي و بين الزام

ها و جوامع پيرامون صنايع نفت و گاز از ديگر  نان، خانوادهتوجهي به كارك همچنين كم

وكار  پذيری و تداوم كسب مانعي برای رقابت عنوان بهتواند  كه مي است محرکعوامل 

های فعال  ها و سازمان شركت ۀطلبد تا هم ها مطرح باشد، بنابراين مي ها و سازمان شركت

ها و عوامل  صنعت نفت و گاز نسبت به رعايت الزام ويژه بهاقتصادی و صنعتي 

 د.ويژه داشته باشن ۀديدكننده توجهت

دهد كه جريان عمل به  نگاهي به وضع مسئوليت اجتماعي در دنيا نشان مي 

ريزی و  توأم با برنامه ای اراده باهای نفتي بزرگ دنيا  مسئوليت اجتماعي در شركت

فعان همراه بوده است و پاسخگويي ارادی و ن راهبرد شركت در قبال مطالبات ذی

 گيری وجود دارد كه سبب شکل ركاراناند دستنفعان از سوی  معقوالنه به مطالبات ذی

CSR ملي و رفاه  ۀها، توسع وكار شركت كسب ۀدار همراه با توسع آگاهانه و هدف

 د.نفعان همراه خواهد ش ذی

پايدار در جوامع  ۀتوسع های مؤلفهها از  موضوع مسئوليت اجتماعي شركت 

نفعان و جوامع  ها در قبال ذی آيد كه طي آن به مناسبات شركت امروزی به شمار مي

 د.شو سازی مي توجه و بهينه
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مسئوليت اجتماعي و تعامل مؤثر با  های مؤلفهنتايج پژوهش حاضر در خصوص  

مؤلفه مذكور  ای مديران شركت نفت ايران نشان داد كه هر دوكاركنان در اخالق حرفه

وضع موجود با  طلوب هستند و به بياني ديگر فاصلۀداری با سطح مدارای اختالف معني

های توجه به در خصوص گويه ويژه به ،و بررسي است توجه قابلوضعيت مطلوب 

 عارض در بحث مؤلفۀدر بحث مسئوليت اجتماعي و مهارت حل اختالف و ت زيست محيط

 داری هستند.ران شركت نفت ملي ايران دارای ضعف معنيتعامل مؤثر با كاركنان، مدي

های تراز ای مديران شركت نفت در قياس با ديگر مديران در سازماناخالق حرفه 

های عد مسئوليت اجتماعي و تعامل مؤثر با كاركنان دارای كاستيجهاني، در دو بُ

توان از است و در اين ميان سهم آموزش درخور توجه است. زماني مي توجهي قابل

مديران از ای سخن گفت كه شرايط ايجاد و ارتقا دانش و آگاهي اخالق حرفه توسعۀ

هايشان در ارتباط با جامعه و ديگر كاركنان شركت، فراهم شده مسئوليت خطير نقش

نيست كه با انجام  ایهای جديد، مقولهباشد. نياز آموزشي مديران به اطالعات و دانستني

آموزشي خاتمه يافته تلقي شود. بنابراين وجود يک سيستم مداوم  يک يا چند دورۀ

فارغ از مباحث فني و مديريت  چندجانبهاعمال مديريت صحيح و  منظور بهآموزشي 

 .است ناپذير اجتنابصرف، ضروری و 

 شود توسعۀنعت نفت باعث ميابعاد در ص عدم توجه جدی به توسعه در تمامي 

آموزش، تحقيق،  چراكه ،دشومديران در اين صنعت به يک مشکل اساسي تبديل 

كنشگر و بخش موتور محركه صنعت نفت است و بدون  ترين مهمپژوهش و توسعه 

 های فرا سازماني وجود ندارد.فراگيری و آموزش امکان كسب قابليت

صورت بيان كرد كه نوک توان به اين كلي از اين پژوهش را مي گيری نتيجه 

ای مديران در شركت ملي نفت ايران به بحث آموزش و اخالق حرفه پيکان توسعۀ

 ، توجه به مسير شغلي و مبحث توسعۀآموزشي ريزی برنامهآموزشي،  های دورهيادگيری، 

در جهت تالش  آموزش و توسعه و اين امر بار مسئوليت حوزۀ گردد بازمي (IDP)فردی 

تراز  های شركتنگاهي كالن به  باهای اجتماعي و فردی مديران برای بهبود مهارت

 چراكه ،ها برای آگاهي بخشي به مديران استفاده كندجهاني است تا از تمامي فرصت

 سازوكاركالس جهاني، استفاده از  های شركتكليد اصلي تعامل در بازارهای رقابتي با 

 د.شوگذاری مفيد و محسوب ميي سرمايهآموزش است كه نوع

های آموزشي حمايت دوراز بهو نيز اثربخشي مديريت  ها سازمانتوسعه و تحوالت  

 كردن پر بازسازی ساختار اين تجارب، وظيفۀ و تأمين وسيلۀ عنوان بهنيست و آموزش 
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 برها را های ارتباطي الزم برای اجرای صحيح مسئوليتمعلومات اجتماعي و مهارت خأل

 دارد. دوش

بخشد آموزش و يادگيری ای را توسعه و بهبود ميابعاد مختلف اخالق حرفه آنچه 

تراز جهاني آنچه به  های شركتعد گروهي با در بُ دار معنيمديران است. در خصوص تفاوت 

 توان عدمهای پژوهش حاضر مينتايج و يافته و با عنايت به رسد ميذهن محقق 

  روش منتورينگ و كوچينگ، ناكارآمدی سيستم فعلي ارزيابي مديران اشاره سازی جاری

 جدی و مداوم آموزش باشد. اين مباحث نيازمند توجه شود ميكرد كه همه اين موارد باعث 

 منابع

 الگوی كنفرانس (، نقش هوش فرهنگي در مديران جهاني، چهارمين1394اسگندری، كريم، )

 .اسالمي ايراني پيشرفت الگوی مركز ايراني، تهران، اسالمي
ای مديران بر بررسي تأثير اخالق حرفه(، 1395؛ نيازی قاضياني، فرزانه )اسگندری، كريم

، همايش مسئوليت اجتماعي شركت اجتماعي آنان در شركت پااليش نفت پذيری مسئوليت

 .صنعت نفت و گاز
مسئوليت اجتماعي شركت و  ،(1395) عليخاني، سميه؛ كاظمي، مهدی؛ مالحسيني، اميرقاسم 

، مطالعات كاربردی در علوم مديريت و توسعه دوماهنامۀرقابتي، نقش آن در كسب مزيت 

 .41ـ21، 2سال اول، شمارۀ 
، شمارۀ مطالعات حقوق های نفت و گاز، مسئوليت اجتماعي شركت (،1396حاجياني، حسين )

 .492ـ.472 ،11
ها و ابتکارهای مديران صنعت كشور برای ارتقای مسئوليت اقدام(، 1397ن )خليلي، محس

، پژوهشکدۀ تحقيقات ها سازماننامۀ مسئوليت اجتماعي پژوهش ،ها شركتاجتماعي 

 .3٨ـ33 ،21ژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، شمارۀ استرات
همايش  ،«بزرگ نفتي های شركتجايگاه مسئوليت اجتماعي در » (1395دشتي، عبدالرسول )

 .مسئوليت اجتماعي صنعت نفت ،مسئوليت اجتماعي شركت
همايش مسئوليت  ،«وليت اجتماعي سازمان در صنعت نفتمسئ» (،1395شجاعيان، فائزه )

 مسئوليت اجتماعي صنعت نفت. ،اجتماعي شركت
علوم  ۀفصلناماجتماعي جوانان،  پذيری مسئوليت ،(1391) خوشبين، يوسف ؛طالبي، ابوتراب

 .206ـ24 صصزمستان،  فصل ،51 شمارۀ، اجتماعي
اری بر پيشينه اقدامات اجتماعي صنعت نفت ايران )كنکاشي در ( گذ1395) فضلي، هوشنگ

مسئوليت  ،مسئوليت اجتماعي شركتي صنعت نفت( همايش مسئوليت اجتماعي شركت

 .اجتماعي صنعت نفت
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 تيمسئول یمحتوا ليتحل(، 1396) اريشهر، یزيعز؛ ابوالحسن، يهيفق ؛محمدجواد، يقربان
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