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ABSTRACT
Introduction and purpose: Intellectual capital is the key factor in value creation 
for organizations. Social responsibility means taking some measures for the 
improvement of  the community welfare beyond the interests of the organization 
and legal requirements. To researchers, ethical behavior in the organization 
means acting in ways consistent with the ethical values of the organization. 
In this regard, this study was conducted to determine the relationship between 
intellectual capital and social responsibility and its relationship with the 
professional ethics of faculty members of the Faculty of Medical Sciences of 
Abadan, Iran. 
Methods: This research was descriptive-correlational. The required data were 
collected from 78 people using census method. To this end, information was 
collected by researchers using intellectual capital, social responsibility, and 
ethical behavior questionnaires. Finally, the data were analyzed using SPSS 
software, Pearson correlation coefficient, and regression tests.
Results: There was a positive and significant relationship between intellectual 
capital and all its subscales with the ethical behavior of the faculty members 
(P<0/05). According to the results, all components of intellectual capital were able 
to predict ethical behavior. Furthermore, a positive and significant relationship 
was found between social responsibility and all its subscales with the ethical 
behavior of faculty members and all components of social responsibility were 
able to predict ethical behavior. 
Conclusion: The faculty members with high intellectual capital and social 
responsibility will show more ethical behavior in educational and research 
activities. Therefore, they will improve the level of the university and the 
scientific community of the country.

Keywords: Ethical behavior, Intellectual capital, Social responsibility 

Jamshid Bahmaei1,2*

Rita Rezaee3

Mohammad Khavasi4 
Rana Hamedpour5 

1- Abadan School of Medical Sciences, 
Abadan, Iran

2- Health Human Resources Research Center, 
School of Management & Information 
Sciences, Shiraz University of Medical 
Sciences, Shiraz, Iran

3- Health Management and Informatics School, 
Shiraz University of Medical Sciences, Iran.

4- BScN, MScN, Faculty Member, School of 
Nursing and Midwifery, Dezful University 
of Medical Sciences, Dezful, Iran.

5- Student Research Committee, Abadan School 
of Medical Sciences, Abadan, Iran

*Corresponding author: Jamshid Bahmaei, 
Abadan School of Medical Sciences, 
Abadan, Iran

Email: Jamshid_b1388@yahoo.com

Received: 14 December 2018
Accepted: 15 May 2019

Journal of Health Research in Community

Original article

Investigation of  Relationship between Intellectual Capital and Social 
Responsibility with Ethical Behavior of Faculty Members

JHRC
Volume 5, Issue 1, Spring 201927

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
36

77
2.

13
98

.5
.1

.3
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

c.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236772.1398.5.1.3.5
https://jhc.mazums.ac.ir/article-1-364-fa.html


28/ رابطه سرمايه فکري و مسئولیت پذيري اجتماعي با رفتار اخالقي 

مجله تحقيقات سالمت در جامعه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بهار 1398، دوره 5، شماره 1، 27-37

مقاله پژوهشی  

بررسی رابطه سرمايه فكري و مسئوليت پذيري اجتماعي با رفتار اخالقي اعضاي هيأت علمي 

مقدمه و هدف: سرمایه فكري عامل اصلي ایجاد ارزش در سازمان ها مي باشد. مسئولیت پذیری اجتماعی 
به معنای اقداماتی برای بهبود رفاه جامعه، فراتر از منافع سازمان و الزامات قانونی است. پژوهشگران رفتار 
اخالقی در سازمان را عمل نمودن مطابق با ارزش هاي اخالقی موجود در سازمان می دانند. در این ارتباط، 
مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سرمایه فكری و مسئولیت پذیری اجتماعی و رابطه آن با اخالق حرفه ای 

اعضای هیأت علمی دانشكده علوم پزشكی آبادان انجام شد.
این  در  نیاز  مورد  داده های  می باشد.  همبستگی  توصیفي-  مطالعات  نوع  از  حاضر  پژوهش  کار:  روش 
پژوهش به روش سرشماری از 78 نفر تهیه شدند. بدین منظور، اطالعات توسط پژوهشگران و با استفاده از 
پرسشنامه هاي سرمایه فكری، مسئولیت پذیری اجتماعی و رفتار اخالقی جمع آوری گردیدند. در نهایت، 
داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و آزمون های ضریب همبستگي Pearson و رگرسیون تحلیل شدند.

يافته ها: بین سرمایه فكری و تمامی خرده مقیاس های آن با رفتار اخالقی اعضای هیأت علمی، رابطه مثبت 
و معناداری وجود داشت )P<0/05(. بر مبنای نتایج، تمامی مؤلفه های سرمایه فكری قادر به پیش بینی رفتار 
اخالقی بودند. همچنین بین مسئولیت پذیری اجتماعی و تمامی خرده مقیاس های آن با رفتار اخالقی اعضای 
هیأت علمی، رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید و تمامی مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی قادر به 

پیش بینی رفتار اخالقی بودند.
اخالقی  رفتار  باال،  اجتماعی  مسئولیت پذیری  و  فكری  سرمایه  با  علمی  هیأت  اعضای  نتيجه گيري: 
مناسب تری را در فعالیت های آموزشی و پژوهشی از خود نشان داده و متعاقباً منجر به ارتقای سطح دانشگاه 

و جامعه علمی کشور خواهند شد. 

کلمات کليدی: رفتار اخالقی، سرمایه فكری، مسئولیت پذیری اجتماعی 
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مقدمه

سمت خلق ارزش از طریق سرمایه  سرمایه فكري عامل اصلي ایجاد ارزش در سازمان ها بوده و  سازمان ها درحال حرکت به 
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دیدگاه پیشین  فكري موجود در سازمان مي باشند. در حقیقت، 
شرکت توسط دارایي هاي  مدیران در مورد ایجاد ارزش در 
سرمایه فكري عبارت است   .]1[ تغییر نموده است  فیزیكي آن 
که داراي ماهیت نامشهود  اطالعات و تجربه انسان ها  دانش،  از: 
سازمان  می باشد. در حقیقت سرمایه فكري، دارایي انسان محور 
شرکت منجر به خلق  است که با ترکیب با سایر منابع تولیدي 
باید توجه داشت که سرمایه فكري به عنوان   .]2[ ارزش مي شود  
عامل تولید در کنار زمین، نیروي کار و سرمایه مالي،  چهارمین 
این  در   .]3[ بهینه مي نماید  محرك هاي خلق ارزش نامشهود را 
 Intellectual( فكری  سرمایه  اصلی  عنصر  سه  پژوهشگران  راستا 
Capital( را سرمایه انسانی )Human Capital(، سرمایه ساختاری 

 Customer( )رابطه ای(  مشتری  سرمایه  و   )Structural Capital(
طریق  از  را  فكری  سرمایه  کارکنان،   .]1[ دانسته اند   )Capital

شایستگی )مهارت( و چاالکی فكری  خود )تفكر در مورد راه حل 
نوآورانه مسائل( ایجاد می کنند ]4[. سرمایه ساختاری یک سازمان 
فراهم  فكری  سرمایه  دارایی های  برای  را  راهنمایی  و  نقشه  نیز 
 )2005( همكاران  و   Chen که  است  ذکر  شایان   .]5[ می آورد 
و  بازار  رونق  میزان  بازاریابی،  قابلیت  قالب  در  را  مشتری  سرمایه 

وفاداری مشتری طبقه بندی نموده اند ]6[. 
براي پشتیباني  توانایي سازمان  به  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
آن ها و نیز جامعه را  از اقداماتي اشاره دارد که رفاه نیروي کار 
میزان  سنجش  برای  روش  بهترین   .]7[ مورد توجه قرار مي دهد 
مبنای  بر  آن  سنجش  سازمان،  یک  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
دیدگاه کارکنان، مشتریان و تأمین کنندگان مواد اولیه، سهام داران 
راستا،  این  در   .]8[ است  زیست  محیط  حفاظت  مسئوالن  و 
اقتصادی،  ابعاد  شامل  را  اجتماعی  مسئولیت پذیری  ابعاد   Kim

اقتصادی  مسئولیت  در   .]9[ می داند  اجتماعی  و  اخالقی  قانونی، 
)Economical Responsibility(، نقش مدیر و کارکنان این است 
باشند. مسئولیت  امین و معتمد  ذینفعان در مورد سرمایه آن ها  که 
که  دارد  انتظار  سازمان  از  نیز   )Legal Responsibility( قانونی 

مأموریت های اقتصادی خود را در چارچوب قانون پیگیری کند. 
عالوه براین، مسئولیت اخالقی )Moral Responsibility( به عنوان 
هنجارهای  و  ارزش ها  اینكه  بر  مبنی  سازمان  از  جامعه  انتظارات 
توصیف  بگذارد،  احترام  آن ها  به  و  باشد  داشته  نظر  مد   را  جامعه 
مجموعه  نیز   )Social Responsibility( اجتماعی  بعد  می شود. 
وظایف و تعهداتی را در بر می گیرد که سازمان باید در جهت حفظ 
با نگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحدت و  به جامعه  و کمک 
در طول سال هاي اخیر   .]10[ دهد  انجام  کشور  عمومی  مصالح 
روز به روز بیشتر شده است؛  اهمیت بحث مسئولیت اجتماعي، 
آن به عنوان یک اولویت اصلي براي  به طوري که امروزه از 

سازمان ها یاد مي کنند ]11[.
تحقق خواسته ها و اهداف سازمانی تحت  تأثیر عوامل مختلفی 
می باشد که یكی از آن ها، رفتار اخالقی )Ethical Behavior( در 
اخالقی و رفتار اخالقی  در دو دهه اخیر، فرهنگ  سازمان است. 
کارکنان در سازمان، کانون توجه بوده است. بیشتر صاحب نظران 
دارند و اخالق و  بر اهمیت اخالق )Ethics( در سازمان تأکید 
اهداف سازمان  رفتار اخالقی در محیط کار را در دستیابی به 
و  فساد، تبعیض  غیراخالقی همچون  رفتارهاي  مؤثر می دانند. 
عدم صداقت، نه تنها به افراد و جوامع؛ بلكه به خود سازمان نیز 
آسیب می رساند ]12،13[. تاکنون دیدگاه هاي متفاوتی در زمینه 
زوایاي مختلف مورد  شده و از  رفتار اخالقی کارکنان ارائه 
سازمان  رفتار اخالقی در  پژوهشگران  بررسی قرار گرفته است. 
)Ethical Values( موجود  را عمل مطابق با ارزش هاي اخالقی 
در سازمان می دانند ]14[. رفتار اخالقی، رویكردي اساسی براي 
در   )Ethical Abnormality( ناهنجاري هاي اخالقی  حذف 
سازمان و تعیین اینكه چه چیزي درست و چه چیزي غلط است، 
اخالقی به عنوان یک عمل  رفتار  ]15[. از سوي دیگر  می باشد  
فردي مداوم، مطابق با ارزش هاي خود تعریف می  شود ]16[. ویژگی 
عمده ای که می توان برای شرایط فعلی هر سازمانی به ویژه نهادهای 
دانش بنیان همچون دانشگاه برشمرد، تغییرات بسیار سریع، گسترده، 
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عمیق و پیچیده محیط حاکم بر آن ها است. دانشگاه ها برای بقا باید 
قادر به سازگاری با شرایط متغیر علمی و محیطی باشند؛ از این رو 
الزم است هر چه سریع تر جای خود را به سازمان های چابک بدهند 
و  زمینه حفظ  یادگیری آگاهانه،  در جریان یک  ترتیب  این  به  و 
ارتقای اعتبار خود را فراهم آورند. باید خاطرنشان ساخت که جنبه 
نامشهود اقتصاد بر پایه سرمایه فكری بنیان نهاده  شده و ماده اولیه 
دیگر  عبارت  به  می باشد.  یادگیری  قابلیت  و  دانش  آن،  اصلی  و 
سازمان ها  فكری،  سرمایه های  مدیریت  امروزه  که  گفت  می توان 
بازارهای  آینده  افق های  در  بیشتری  موفقیت های  به  را  نهادها  و 
در قرن اخیر   .]17[ نائل خواهند ساخت  اعتباری  پایایی  و  رقابتی 
نقش  عالی به عنوان یک سازمان،  دانشگاه ها و مراکز آموزش 
مهمی در توسعه ملی داشته اند؛ به همین دلیل، مسئولیت اجتماعی 
به رشد تعداد دانشجویان،  در چند دهه اخیر با توجه  دانشگاه ها 
همگانی  شدن آن و افزایش انتظار از دانشگاه در قبال جامعه، مورد 
توجه برنامه ریزان آموزشی در کشورهاي مختلف قرار گرفته است 
و نظام آموزش عالی بسیاري از کشورها مجموعه ای از فعالیت ها 
و برنامه هاي شغلی و حرفه اي را در اجتماع دانشگاهی گسترش 
داده اند. به عبارت دیگر، توسعه پایدار زمانی حاصل می شود که 
چالش های   .]18[ نقش مسئولیت اجتماعی در آن پررنگ باشد 
پیش روی دانشگاه ها باعث پیدایش این انگیزه در ذینفعان مختلف 
شده است که به فكر توجه به موضوعات اخالقی در کالس درس و 
به طور کلی، مدیریت آموزش عالی باشند؛ زیرا شكل گیری اخالق 
در مؤسسات، سازمان ها و آموزش عالی باعث کاهش سودگرایی 

و نزدیكی با مخاطبان و ذینفعان می شود  ]19،20[. 
سرمایه  مقوله  سه  هر  مورد  در  ذکر شده  مطالب  به  توجه  با 
فكری، مسئولیت پذیری اجتماعی و رفتار اخالقی در میان اعضای 
دانشگاه ها  در  موارد  این  از  هر کدام  که  اهمیتی  و  علمی  هیأت 
و  فكری  سرمایه  ارتباط  تعیین  هدف  با  حاضر  پژوهش  دارند، 
اعضای  حرفه ای  اخالق  با  آن  رابطه  و  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
این  نتایج  شد.  انجام  آبادان  پزشكی  علوم  دانشكده  علمی  هیأت 

هیأت  اعضای  نظام مند  و  آگاهانه  مدیریت  در  می توانند  مطالعه 
علمی مؤثر واقع شوند و در برنامه ریزی های معاونت آموزشی در 

مورد اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد استفاده قرار بگیرند. 
در این راستا، پیران و ناستی زایی مطالعه ای را با عنوان  "رابطه 
سرمایه فكري و مسئولیت پذیري اجتماعي با رفتار اخالقي اعضاي 
هیأت علمي" طی سال های 95-1394 در ارتباط با اعضای هیأت 
نتیجه  این  به  و  دادند  انجام  بلوچستان  و  سیستان  دانشگاه  علمی 
با ارتقای سرمایه فكري و مسئولیت پذیري اجتماعي  که  رسیدند 
اعضاي هیأت علمي مي توان انتظار بهبود رفتار اخالقي در آن ها را 
"بررسی  داشت ]21[. آراسته و همكاران نیز پژوهشی را با عنوان 
وضعیت اخالق آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه های دولتی 
شهر تهران" طی سال های 89- 1388 انجام دادند. براساس یافته هاي 
بودند که استادان دانشگاه هاي  آن ها، دانشجویان معتقد  پژوهش 
اخالق و رعایت اخالق در تدریس  دولتی شهر تهران موضوع 
این اصول و مؤلفه ها  را پراهمیت و باارزش مي دانند و به رعایت 
در تدریس خود توجه و اهتمام ویژه ای دارند ]22[. عالوه براین، 
عنوان  با  مقطعی  توصیفی-  مطالعه ای  در  ناستی زایی  و  جناآبادی 
در  تدریس  حرفه ای  اخالق  مطلوب  و  موجود  وضع  "مقایسه 
اعضای هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان"، اخالق حرفه ای 
ارزیابی  متوسط  حد  از  باالتر  کمی  را  دانشگاه  اساتید  تدریس 
اساتید  تدریس  حرفه ای  اخالق  موجود  وضعیت  بین  اما  نمودند؛ 
از سوی دیگر،  فاصله گزارش کردند ]23[.  با وضع مطلوب آن، 
حبیبی و همكاران در سال 1394 در مطالعه ای با عنوان "مؤلفه هاي 
ارتقای مسئولیت پذیري اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی" به ارزیابی 
واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی  مسئولیت پذیري اجتماعی در 
خراسان رضوي، شمالی و جنوبی و پیشنهاد الگویی براي سنجش 
آن پرداختند و به این نتیجه رسیدند که این مدل عالوه بر داشتن 
بیشترین هماهنگی با شرایط موجود  مزایاي مدل هاي پیشین، از 
برخوردار بوده و در نتیجه، بهینه ترین مدل براي بررسی هاي داخلی 

را فراهم می آورد  ]24[.
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با  را  مقطعی  توصیفی-  پژوهشی  نیز  محمد جانی  و  حیدری 
"رابطه هوش فرهنگی با سرمایه اجتماعی و سرمایه فكری  عنوان 
اعضای هیأت علمی" انجام دادند و گزارش نمودند که دانشگاه ها 
با تقویت روابط اجتماعی بین اعضای هیأت علمی خود می توانند 
با کسب، تسهیم و ایجاد دانش موجود به افزایش سرمایه اجتماعی 
کمک نمایند. سرمایه اجتماعی نیز با تقویت سرمایه فكری می تواند 
تأثیر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی دانشگاه مورد مطالعه داشته 

باشد ]25[. 

روشکار

لحاظ شیوه  به  حاضر از نظر هدف، کاربردي و  پژوهش 
جامعه آماري  می باشد.  همبستگي  جمع آوري داده ها، توصیفي- 
پژوهش را کلیه اعضاي هیأت علمي دانشكده علوم پزشكی آبادان 
بود  دادند. شیوه انجام کار به این  صورت  تشكیل  در سال 1396 
با مسئوالن دانشكده، پژوهشگران  که پس از هماهنگي های الزم 
از  انفرادی  به صورت  و  کردند  مراجعه  به اعضاي هیأت علمي 
گرفته  نظر  در  کار  این  برای  که  پرسشنامه ای  تحویل دادن  طریق 
به جمع آوری اطالعات  اقدام  )به اعضای هیأت علمی(،  بود  شده 
نمودند. پیش از توزیع پرسشنامه ها، هدف از انجام پژوهش برای 
اعضاي هیأت علمي شرح داده شد و به آن ها اطمینان کامل داده 
شد که اطالعات جمع آوري شده کاماًل محرمانه بوده و تنها در 
پژوهش مورد استفاده قرار خواهند گرفت.  این  راستاي اهداف 
شد که نیازي به نوشتن نام و  آن ها یادآوري  در این ارتباط، به 
نام خانوادگي خود ندارند. همچنین به آن ها اطمینان داده شد که 
آن ها را  هیچ یک از سؤاالت جمعیت شناختي، توانایي شناسایي 
ندارد. عالوه براین، به آن ها اجازه داده شد که به صورت داوطلبانه 
تمایل داشتند، از ادامه  نمایند و هر زمان که  در پژوهش شرکت 
همكاري منصرف شوند. ابزار گردآوري داده ها در این پژوهش، 
بود. بخش اول این پرسشنامه  پرسشنامه اي مشتمل بر چهار بخش 

به ویژگی های فردي شامل شش سؤال در مورد جنسیت،  مربوط 
و  خدمت  وضعیت تأهل، میزان تحصیالت، مرتبه علمي، سنوات 
وضعیت استخدامي بود. عالوه براین به منظور بررسي سرمایه فكري 
دوم  بخش  که  شد  استفاده   Bontis از پرسشنامه سرمایه فكري 
استفاده در پژوهش را تشكیل می داد ]26[.  پرسشنامه اصلی مورد 
سؤال و سه مؤلفه سرمایه انساني )15   42 این پرسشنامه در قالب 
)سرمایه  سؤال( و سرمایه ارتباطي   13( ساختاري  سؤال(، سرمایه 
بررسي دارایي هاي نامشهود سازمان  سؤال( به   14( مشتری( 
ابزار در قالب مقیاس پنج درجه اي  نمره گذاري این  مي پردازد. 
لیكرت )از 1= کاماًل مخالفم تا 5= کاماًل موافقم( صورت می گیرد. 
حداقل و حداکثر نمره در این آزمون به ترتیب 42 و 210 می باشد 
که نمرات باالتر نشانه دهنده وجود سرمایه فكري بهتر در سازمان 
هستند. باید خاطرنشان ساخت که پایایي این پرسشنامه در مطالعه 
فاضلي و احمدي از طریق آلفای کرونباخ معادل 0/921 گزارش 
مسئولیت پذیري  بخش سوم پرسشنامه، پرسشنامه   .]27[ است  شده 
اجتماعي قالوندي و همكاران بود ]10[. این پرسشنامه در قالب 20 
قانونی  )پنج سؤال(،  سؤال و چهار بعد، مسئولیت پذیري اقتصادي 
را  سؤال(  )پنج  خیرخواهانه  و  سؤال(  )پنج  اخالقی  سؤال(،  )پنج 
بررسی می کند. این پرسشنامه بر مبنای طیف پنج گزینه اي لیكرت 
بسیار کم تا بسیار زیاد( تنظیم شده است و نمره گذاري آن  )از 
حداقل و  کاماًل موافقم" می باشد.   =5 کاماًل مخالفم تا   =1" از 
حداکثر نمره در این پرسشنامه به ترتیب معادل 20 و 100 است که 
نمره باالتر نشان دهنده مسئولیت پذیري اجتماعي باالتر و برعكس 
از روش آلفاي کرونباخ  استفاده  پرسشنامه با  این  می باشد. پایایي 
برابر با 813 /0 گزارش شده است. الزم به ذکر می باشد که در این 
مطالعه به منظور ارزیابي رفتار اخالقي شرکت کنندگان از پرسشنامه 
Swanson استفاده گردید که بخش چهارم  و   Hill رفتار اخالقي
از پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش را تشكیل می داد ]28[. این 
مبنای  بر  15 گویه است که نمره گذاري آن ها  پرسشنامه داراي 
 مقیاس پنج درجه اي لیكرت )از همیشه= 1 تا هرگز= 5( صورت 
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با استفاده از  Swanson پایایي این پرسشنامه را  Hill و  مي گیرد. 
ضریب آلفای کرونباخ معادل 0/96 محاسبه نموده اند ]28[. ذکر 
مطالعه  در  پرسشنامه  سه  هر  روایی  که  دارد  ضرورت  نكته  این 
قرار  تأیید  مورد  خبرگان  نظر  از  استفاده  با  ناستی زایی  و  پیران 

گرفته است  ]21[. 
بود.  پژوهش حاضر، سرشماری  در  داده ها  روش جمع آوری 
بدین ترتیب که به دلیل کوچک بودن جامعه آماری، تمامی جامعه 
آماری به عنوان نمونه انتخاب گردید. معیار شرکت اعضاي هیأت 
علمي در پژوهش، استخدام به یكي از سه شیوه رسمي، پیمانی و 
قراردادي بود. شایان ذکر است که اعضاي هیأت علمي مشغول 
به تحصیل در مقطع دکترا و اعضاي هیأت علمي مدعو، مشارکتی 
در پژوهش نداشتند. در این مطالعه براي بررسي رابطه بین سرمایه 
و مسئولیت اجتماعي با اخالق حرفه اي از آمار استنباطي  فكري 
و براي پیش بیني  گردید  استفاده   Pearson ضریب همبستگي 
حرفه اي براساس مؤلفه هاي سرمایه فكري و مسئولیت  اخالق 
با کمک  اجتماعي از آمار استنباطي رگرسیون چندگانه همزمان 

نرم افزار SPSS 18 بهره گرفته شد.

یافتهها
 
تمامی  بین سرمایه فكری و  نشان می دهند که  نتایج جدول 1 

رابطه  علمی،  هیأت  اعضای  اخالقی  رفتار  با  آن  خرده مقیاس های 
.)P< 0/05( مثبت و معناداری وجود دارد

مطابق با یافته های جدول R ،2 نشان دهنده همبستگی ساده بین 
دو متغیر سرمایه فكری و رفتار اخالقی می باشد و با توجه به اینكه 
مقدار آن برابر با 0/756 است، می توان گفت که همبستگی بین دو 
می دهد  نشان   R2 مقدار  عالوه براین،  می باشد.  قوی  حد  در  متغیر 
توسط  می تواند  اخالقی  رفتار  یعنی  وابسته  متغیر  از  مقدار  که چه 
سرمایه  رو  این  از  شود؛  تبیین  فكری  سرمایه  یعنی  مستقل  متغیر 
فكری می تواند 75 درصد از تغییرات رفتار اخالقی را تبیین نماید. 
بیانگر  این جدول  در   0/05 از  کمتر  معناداری  عالوه براین، سطح 
عبارت  به  می باشد؛  استفاده  مورد  رگرسیونی  مدل  معنادار بودن 
تغییرات  به طور معنا دار و مناسبی  دیگر، مدل رگرسیونی می تواند 
معنادار بودن  نماید.  پیش بینی  را  اخالقی  رفتار  یعنی  وابسته  متغیر 
مدل  که  می دهد  نشان  نیز   0/001 معنا داری  سطح  در   F مقدار 
همچنین  است.  برخوردار  مطلوبی  برازش  از  خطی  رگرسیونی 
 0/05 سطح  در  فكری  سرمایه  مؤلفه های  تمامی  اینكه  به  توجه  با 
اخالقی  رفتار  پیش بینی  به  قادر  آن ها  تمامی  شده اند،  معنا دار 
فكری  سرمایه  مؤلفه های  میان  از  که  است  ذکر  شایان  می باشند. 
با  انسانی  سرمایه   ،)0/402(  β مقدار  با  ساختاری  سرمایه  به ترتیب 
مقدار β )0/294( و سرمایه رابطه ای با مقدار β )0/243( از بیشترین 

 .)P< 0/05( توان پیش بینی رفتار اخالقی برخوردار بوده اند
نتایج جدول 3 نشان می دهند که بین مسئولیت پذیری اجتماعی 
و تمامی خرده مقیاس های آن با رفتار اخالقی اعضای هیأت علمی، 

 .)P< 0/05( رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
مطابق با یافته های جدول 4، با توجه به اینكه تمامی مؤلفه های 
مسئولیت پذیری اجتماعی در سطح 0/05 معنا دار می باشند؛ از این 
رو تمامی آن ها قادر به پیش بینی رفتار اخالقی هستند. عالوه براین با 
توجه به اینكه مقدار R برابر با 0/823 است، همبستگی بین دو متغیر 
مسئولیت پذیری اجتماعی و رفتار اخالقی در حد قوی می باشد. با 
توجه به مقدار R2 نیز مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند 83 درصد 

انحراف معیار±میانگینمتغیر
رفتار اخالقی

rسطح معناداری

0/3240/9410/02±4/14سرمايه انساني

0/1500/2970/001±4/88سرمايه ساختاری

0/6810/7730/03±4/82سرمايه رابطه ای

0/3310/2170/003±4/83سرمايه فکری )کلی(

جدول 1: ضرایب همبستگی سرمایه فکری )و مقیاس های آن( با 
رفتار اخالقی
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مدل
ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد

TSig
BStd. ErrorBeta

0/7010/0180/2946/450/0001سرمايه انسانی

0/8710/0160/4025/150/0001سرمايه ساختاری

0/9930/0240/2434/810/0001سرمايه رابطه ای

          Sig=0/0001 ،  F=15/36 ،R2=0/721 ،R=0/756
 

جدول 2: خالصه نتایج مدل رگرسیون گام به گام رفتار اخالقی اعضای هیأت علمی بر مبنای مقیاس هاي سرمایه فکری

انحراف معیار±میانگینمتغیر
هوش معنوی

rسطح معناداری

0/5380/1230/02±3/36مسئولیت اقتصادی

0/4250/3460/001±3/55مسئولیت قانونی

0/7340/2560/03±3/82مسئولیت اخالقی

0/6220/4230/003±3/77مسئولیت خیرخواهانه

0/2350/3280/001±3/45مسئولیت اجتماعی )کل(

جدول 3: ضرایب همبستگی مسئولیت پذیری اجتماعی )و مقیاس های آن( با رفتار اخالقی

مدل
ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد

TSig
BStd. ErrorBeta

0/2390/0340/1443/230/023مسئولیت اقتصادی

0/1480/0250/1652/120/0001مسئولیت قانونی

0/3230/040/2391/190/033مسئولیت اخالقی

0/1450/0230/1251/530/026مسئولیت خیرخواهانه

      Sig=0/001 ،  F=17/42 ،R2=0/837 ،R=0/823

جدول 4: خالصه نتایج مدل رگرسیون گام به گام رفتار اخالقی بر حسب مقیاس هاي مسئولیت پذیری اجتماعی

تبیین کند. همچنین، معنادار بودن  تغییرات رفتار اخالقی را  از 
مقدار F در سطح معنا داری 0/001 نشان می دهد که مدل رگرسیونی 
به  توجه  با  است. عالوه براین،  برخوردار  مطلوبی  برازش  از  خطی 

 0/05 در سطح  اجتماعی  مسئولیت پذیری  مؤلفه های  تمامی  اینكه 
معنا دار می باشند، همه آن ها قادر به پیش بینی رفتار اخالقی هستند. 

شایان ذکر است که از میان مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی 
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از تغییرات رفتار اخالقی را تبیین کند. همچنین، معنادار بودن مقدار 
رگرسیونی  مدل  که  می دهد  نشان   0/001 معنا داری  سطح  در   F
به  توجه  با  است. عالوه براین،  برخوردار  مطلوبی  برازش  از  خطی 
 0/05 در سطح  اجتماعی  مسئولیت پذیری  مؤلفه های  تمامی  اینكه 
معنا دار می باشند، همه آن ها قادر به پیش بینی رفتار اخالقی هستند. 
اجتماعی  مسئولیت پذیری  مؤلفه های  میان  از  است که  شایان ذکر 
قانونی  مسئولیت   ،)0/239(  β مقدار  با  اخالقی  مسئولیت  به ترتیب 
و   )0/144(  β مقدار  با  اقتصادی  مسئولیت   ،)0/165(  β مقدار  با 
مسئولیت خیرخواهانه با مقدار β )0/125( از بیشترین توان پیش بینی 

.)P< 0/05( رفتار اخالقی برخوردار بوده اند

نتیجهگیری بحثو
 
رابطه سرمایه فكري و  تعیین  هدف  با  حاضر  مطالعه 
هیأت علمي  مسئولیت پذیري اجتماعي با رفتار اخالقي اعضاي 
نشان  نتایج  از  بخشی  شد.  انجام  آبادان  پزشكی  علوم  دانشكده 
دادند که بین سرمایه فكری و رفتار اخالقی اعضای هیأت علمی، 
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که از این نظر با نتایج مطالعه 
پیران و همكاران همخوان می باشد ]21[. نتایج مطالعه حیدری و 
همكاران نیز که در آن به بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی 
ابعاد آن پرداختند، نشان دادند که بین هریک  با سرمایه فكری و 
از ابعاد سرمایه اجتماعی )شناختی، ساختاری و رابطه ای( با سرمایه 
و  ساختاری  )انسانی،  آن  ابعاد  از  هریک  و  کلی(  )به طور  فكری 
رابطه ای( همبستگی مستقیم و معنا داری وجود دارد ]25[. در تبیین 
این بخش از نتایج می توان گفت که دانشگاه ها با تقویت روابط 
اجتماعی بین اعضای هیأت علمی خود می توانند با کسب، تسهیم 
و ایجاد دانش موجود به افزایش سرمایه اجتماعی کمک نمایند. 
می تواند  فكری  سرمایه  تقویت  طریق  از  نیز  اجتماعی  سرمایه 
باشد.  داشته  دانشگاه  رقابتی  مزیت  بر  معناداری  و  مثبت  تأثیر 
درك  اعضا،  بین  اعتماد  ایجاد  به  دانشگاه ها  اگر  عالوه براین 

با  گروه ها  و  افراد  پیوند  مشترك،  ارزش های  و  رفتارها  متقابل، 
انتقال اطالعات، وجود زبان  ایجاد روابط و کانال های  یكدیگر، 
بپردازد،  مشترك  شناخت  جنبه های  ایجاد  و  مشترك  کدهای  و 
نموده  فراهم  دانشگاه ها  را در  فعالیت های همكارانه  انجام  امكان 
و سرمایه های فكری را در دانشگاه ها تقویت می کنند که این امر 
شود؛  مختلف  عرصه های  در  دانشگاه  موفقیت  به  منجر  می تواند 
دانشگاه  در  علمی  هیأت  اعضای  فكری  سرمایه  ابعاد  رو  این  از 
می تواند به طور جدی موجب شكل گیری رفتارهای اخالقی آن ها 
که  علمی  هیأت  اعضای  از  دسته  آن  که  بدین ترتیب   .]25[ شود 
زیادی  حد  تا  هستند،  برخوردار  فكری  سرمایه  باالی  سطوح  از 
و  مقاالت  انتشارات  جمله  از  خود  دانشگاهی  مسئولیت های  در 
کتاب های علمی، آموزش، مدیریت و نحوه ارتباط با دانشجویان 

موفق تر خواهند بود.
رابطه  که  دادند  نشان  پژوهش  این  نتایج  از  دیگری  بخش 
اخالقی  رفتار  و  اجتماعی  مسئولیت پذیری  میان  معناداری  و  مثبت 
اعضای هیأت علمی وجود دارد که از این نظر با نتایج مطالعه پیران 
در  نیز  همكاران  و  اصالحی   .]21[ می باشند  همخوان  همكاران  و 
مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی 
معنا داری  و  مثبت  شكل  به  را  اجتماعی  سرمایه  عناصر  می توانند 
میان  آن ها  پژوهش  در  که  است  ذکر  شایان  کنند.  پیش بینی 
ارزش های فرهنگی و ارتقای مسئولیت های اجتماعی اعضای هیأت 
پژوهشگران   .]29[ داشت  وجود  معنا داری  و  مثبت  رابطه  علمی، 
نگرش  که  یافتند  دست  مهم  این  به  دیگری  مطالعه  در  مذکور 
واسطه  به  علمی  هیأت  اعضای  اجتماعی  مسئولیت های  به  نسبت 
دیگر  سوی  از   .]30[ می باشد  قابل پیش بینی   سازمانی،  فرهنگ 
 Peterson Brammer و همكاران و  Schulz-Hardt و همكاران، 

مسئولیت پذیری  که  دادند  نشان  خود  مطالعات  در  همكاران  و 
 .]31-33[ باشد  اثرگذار  اجتماعی  تعهد  بر  می تواند  اجتماعی 
ابعاد  نتایج مطالعه می توان گفت که تعامل  از  تبیین این بخش  در 
رفتار  با  علمی  هیأت  اعضای  مسئولیت پذیری اجتماعی  مختلف 
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اخالقی، آن ها را قادر به خلق ارزش و نوآوری می سازد که این امر 
خود منجر به تعهد و بهره وری آن ها می گردد. الزم به ذکر است که 
نتیجه رفتار آن دسته از اعضای هیأت علمی که احساس مسئولیت 
بیشتری در قبال وظایف خود در دانشگاه می نمایند، به شكل بارزی 
در رفتارهای اخالقی آن ها نمود پیدا می کند؛ از جمله اینكه آن ها 
در راستای نحوه تدریس در کالس درس، تمام تالش خود را در 
جهت ارائه بهترین، به روزترین و باکیفیت ترین مطالب آموزشی به 
تعداد  کار می گیرند، سر وقت در کالس درس حاضر می شوند، 
جلسات درس را به طور منظم و به میزان کافی برگزار می کنند و 
پژوهشی  فعالیت های  و  پایان نامه ها  مشاوره  و  راهنمایی  بحث  در 

دانشجویان از نهایت تالش، دقت نظر و وقت استفاده می نمایند. 
سرمایه های  متغیرهای  تأثیر  بر  مبنی  مطالعه  نتایج  به  توجه  با 
فكری و مسئولیت پذیری اجتماعی بر رفتار اخالقی اعضای هیأت 
با مهارت های  بیان داشت که اعضای هیأت علمی  علمی می توان 
دانشگاه ها  کالن  اهداف  پیشبرد  در  باال  ادراکی  و  انسانی  فنی، 
خود  مسئولیت های  توانست  خواهند  بهتر  و  بود  خواهند  موفق تر 
امر خود  این  برسانند که  انجام  به  دانشجویان  قبال جامعه و  را در 
سطح  در  عادالنه  و  پویا  علمی  محیط  ایجاد  به  منجر  مي تواند 
مشترك، فرهنگ  موجب شكل گیري چشم انداز  و  شده  دانشگاه 
یادگیري سازماني، کار و یادگیري گروهي، به اشتراك  گذاشتن 
موجب  به  عالوه براین  شود.  دانشگاه  در  و تفكر سیستمي  دانش 
مفید  علمی  روش های  ابداع  به  توانست  خواهند  بهتر  اساتید  آن، 
و خالقانه  بپردازند. اگر اصول رفتارهای اخالقی مشخص  تر باشند، 
مذکور  موارد  روشن تری  به صورت  احتماالً  علمی  هیأت  اعضای 
را رعایت نموده و در مقابل رفتارهای غیراخالقی سایر همكاران 
باید توجه داشت که  اعتراض خواهند کرد.  در جامعه دانشگاهی 
ارکان  از  یكی  و  انسانی  نیروی  تربیت کننده  علمی  هیأت  اعضای 
اساسی دانشگاه ها محسوب می شوند و نحوه عملكرد آن ها نقشی 

اساسی را در کل نظام آموزشی ایفا می کند. 
گفت که  حاضر باید  پژوهش  با محدودیت های  ارتباط  در 

دانشكده  علمی  هیأت  اعضای  جامعه آماری این پژوهش شامل 
علوم پزشكی آبادان بود؛ از این رو رعایت جانب احتیاط در تعمیم 
ضروری می باشد.  علمی سایر دانشگاه ها  هیأت  نتایج به اعضای 
در پژوهش حاضر برای جمع آوری اطالعات مورد  عالوه براین، 
 نظر تنها از پرسشنامه استفاده شد؛ این درحالی است که استفاده از 
روش هایی همچون مصاحبه و مشاهده ممكن است نتایج متفاوتی 

را به دست دهد.
اعمال اهرم های تشویقی  که  ساخت  خاطرنشان  باید  انتها  در 
علمی به سمت مشارکت های  هیأت  برای سوق دادن اعضای 
جهت  اجتماعی به منظور ایجاد حلقه ها و پیوندهای دوستی در 
ارتقای سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری در دانشگاه ها، گسترش 
افزایش  طریق  ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه ها از 
با  مدیرانی  علمی، به کارگیری  هیأت  مسئولیت پذیری اعضای 
دانشگاه ها،  کالن  پست های  در  باال  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
برخورد قانونی و قاطع با اساتید ناقض قوانین اخالقی به ویژه اخالق 
در پژوهش، تالش برای ایجاد فرهنگ حمایتی از طریق طراحی 
نوآوری،  و  برای تقویت خالقیت  نظام های تشویقی و انگیزشی 
حذف قوانین و مقرارت بدون کارایی، روش های کاری غیرالزم و 
سلسله مراتب پیچیده و طوالنی به منظور کاهش سطح دیوان ساالری 
زاید و اضافی، مشارکت دادن اساتید در تصمیم گیری های سازمانی 
تشویق و تقویت روابط  آن ها،  پیشنهادهای  و توجه به نظرات و 
اجتماعی میان واحدها، افراد و همكاری های گروهی در دانشگاه، 
و مدیران  علمی  هیأت  اعضای  طراحی چارچوب شایستگی های 
شامل: دانش، مهارت ها و توانایی های آن ها و برنامه ریزی مبتنی بر 
شایستگی ها به منظور توسعه آن ها از جمله پیشنهادات این پژوهش 

می باشند. 

قدردانی

مقاله حاضر حاصل یک طرح تحقیقاتی هیأت علمی می باشد 
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آبادان  پزشكی  علوم  دانشكده  در   176-96 طرح  شماره  با  که 
تصویب شده است. بدین وسیله از تمامی اعضای محترم هیأت علمی 

که با وجود زیاد بودن سؤاالت در تكمیل و تحویل پرسشنامه ها با 
پژوهشگران همكاری نمودند، تشكر و قدردانی می گردد. 
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