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 با رفتار اخالقی معلمان

 

 2اکبر پرتابیان/  1مهدی امیری

 

 

 چکیده
. ودمعلمان دوره متوسطه ب اخالقی رفتار با سازمانی شهروندی رفتار رابطه ژوهش حاضر بررسیپهدف 

این  از نفر 162شامل آن نمونه آماری دار و نفر از معلمان مدارس متوسطه شهر گله 282جامعه پژوهش شامل 

. ابزار ندانتخاب شدای طبقهتصادفی  گیرینمونهافراد بود که با استفاده از جدول مورگان و از طریق روش 

رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و ه پرسشنام شامل پرسشنامه محقق ساخته رفتار اخالقی و پژوهش

/.  به دست آمد. روایی این 87و  /.57کرونباخ  همکاران بود و ضریب پایایی آن به ترتیب با ضریب آلفای

 هروندی سازمانیتحقیق بیانگر آن بود که بین رفتار شنتایج است.  تأییدشدهدو پرسشنامه نیز توسط متخصصان 

وت مستقل نشانگر وجود تفا هایگروهعنادار وجود دارد. نتیجه آزمون تی رفتار اخالقی معلمان ارتباط م با

علمان نیز نشانگر عدم تفاوت معنادار بین نظر م طرفهیکمتغیر جنسیت و آزمون تحلیل واریانس  ازنظرمعنادار 

گرسیون ، نتایج رچنینهماعالم شد.  هاآنرفتار اخالقی  متغیر تحصیالت و سابقه کار در خصوص نمره ازنظر

   ارد.معلمان د اخالقی رفتار با معناداری رابطهدوستی نشان داد که، متغیرهای جوانمردی و نوع گامبهگام

 ، معلمان.سازمانی، رفتار اخالقی شهروندی رفتار :هاکلیدواژه
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 مقدمه 

 ( که1762)برومند، شودمیعلم مدیریت به دو حوزه اصلی مدیریت و رفتار سازمانی تقسیم 

ی گردد. رفتار شهروندمقوله رفتار شهروندی سازمانی جزء حوزه رفتاری علم مدیریت محسوب می

شکرکن )گیردمیکمک به همکاران یا سازمان بدون در نظر گرفتن پاداش انجام  منظوربهسازمانی 

رقابتی و عملکردی کمک  هایمزیتبه سازمان در جهت کسب  تواندمی(. لذا 1782و همکاران، 

موفق به کارکنانی نیازمند هستند که بیشتر از حد  هایسازمان(. 2225، 1ید)کینیچی و کرینترنما

 (.2222، 2نمایند)هوی و همکاران وظیفهانجاموظایف شغلی معمول)رفتار شهروندی سازمانی باال(، 

مدیریتی، کاهش نیاز به نظارت و  وریبهرهرفتار شهروندی سازمانی باعث افزایش همکاری و 

ردن کاری، خوشایند ک هایگروهدر بین اعضای تیم و  هافعالیتکنترل بر اجرا، تسهیل هماهنگی 

در عملکرد واحدهای کاری و افزایش  تغییرپذیریمحیط کاری، افزایش عملکرد سازمانی، کاهش 

( و 2222، 7مکنزی، پاکین و باچراهگردد)پودساکوف، توانایی سازمان در تطبیق با تغییر محیطی می

 (. 2227، 2)چو، لی، هو و چننمایدمیبه اهداف سازمانی را تسهیل  یابیدست

 بین یرابطه کههنگامی همکارانش، و 7اورگان وسیلهبه بار اولین برای سازمانی شهروندی رفتار

شد)هوسان و  گرفته کار به میالدی 1687 سال در ،کردندمی بررسی را عملکرد و رضایت شغلی

 (. 2228، 6ابو

 روی از )و داوطلبانه که رفتاری :کندمی تبیین گونهاین را سازمانی اورگان، رفتار شهروندی

 عملکرد اما گیردمین قرار موردتوجه رسمی پاداشِ سیستم در آشکارا و مستقیم طوربه میل( است؛

 شرح در الزامی رفتاری عنوانبه را آن تواننمی یعنی بودن داوطلبانه .بخشدمیارتقا  را سازمان

                                                           
1. Kinicki A، Kreitner R.  
2. Hui C، Lee C، Rousseau DM.  
3. Podsakoff M، Mackenzie S، Pacine J، Bachrach G. 
4. Chu C، Lee M، Hsu H، Chen I. 
5. Organ . 
6. Hossam M. Abu Elanain . 
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 و اوترای نیست)اسکینر، تنبیه موجب آن ندادن انجام کهطوریبه است بلکه اختیاری گنجاند شغل

 (.2226، 1الم

 دهندهشاننرفتار شهروندی سازمانی دارای پنج بعد است. اولین بعد، فضیلت شهروندی است که 

آموزشی و کمک به  هایکارگاهطالعه کردن و یا شرکت در ی خارج سازمانی همچون مهافعالیت

در توسعه سازمان نقش مهمی داشته  تواندمیهای مختلف است و برگزاری جلسات و مراسم

ای)نوع دهنده(. دومین بعد رفتار شهروندی سازمانی، رفتارهای یاری1786، اسمعیلیباشد)طبرسا و 

ئل کمک به کارکنان مشخص در ارتباط با وظایف و مسا منظوربهدوستی( هستند که توسط یک فرد 

(. بعد دیگر رفتار 2225، 2شود)کینیچی و کرینترسازمانی معین توسط یک عضو سازمان انجام می

 بعد رفتار شهروندی سازمانی است و رفتارهایی ترینمهماست که  شناسیوظیفهشهروندی سازمانی، 

-ر حدی باالتر از سطوح مورد انتظار هدایت میهستند که فرد را در انجام وظایف خود د

هستند که از ایجاد مسئله و مشکل  ایمؤدبانه(. بعد احترام، رفتارهای 1782کند)شکرکن و همکاران، 

کنند و این بعد شامل رفتار فرد با سرپرستان، همکاران و مشتریان سازمان در محل کار جلوگیری می

د شوانی، بعد مردانگی)جوانمردی( است که باعث میاست. آخرین بعد رفتار شهروندی سازم

ها گالیه و شکایت کمتری داشته باشند)مردانی و حیدری، کارکنان در برابر کمبودها و کاستی

1785 .) 

 باشدمی غیررسمی هایکمک شهروندی سازمانی رفتار ( معتقدند،2225همکاران) و7 ویگودا

 را هانآ آزادانه تواندمیفرد،  یک عنوانبه رسمی هایپاداش و هاتنبیه به بدون توجه کارمند که

 رفتار (2222) 2جانسون و لیپین دیگری، تعریف در .نماید خودداری هاآنانجام  از یا و دهد انجام

ی سازمان هایمحیط در بودن مفید و مساعیتشریکبه  تمایل عنوان تحت را سازمانی شهروندی

 سازنده سازمانی رفتارهایی شهروندی رفتار همچنین (.2227، 7)دیگروت و همکاراناندکرده تعریف

 یا و مستقیم رطوبه بلکه ،اندنشدهبیان شغل شرح وسیلهبه تنهانه که گیردمی در بر را ایهمکارانه و

                                                           
1 . Skinner، Autry، & Lamb. 
2 . Kinicki A، Kreitner R. 
3. Vigoda . 
4. Lepin and Johnson . 
5. DeGroot . 
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(. در پژوهشی 2222، 1)آلن و همکارانشوندنمی داده پاداش سازمان رسمی سیستم وسیلهبه قراردادی

مردان نسبت به زنان رفتار شهروندی سازمانی بیشتری دارند و هر چه سن افراد مشخص شد که 

اران، )یعقوبی و همککندمیکند، میزان رفتار شهروندی سازمانی هم افزایش پیدا افزایش پیدا می

1786.) 

 وندیشهر رفتار بر تریبیش تأکید هایی کهسازمان که دهدمی نشان هاپژوهش طورکلیبه

 (.2225ترند)ویگودا، موفق و تر، سالمهاسازمان به دیگر نسبت رنددا سازمانی

 قاخال ادبیات و سازمانی رفتار حوزه در گذشته، دهه دو در که است مفهومی اخالقی، رفتار

 زا متداول و رایج ادراکات را سازمان اخالقی فضای پژوهشگران،. است بوده مطرح ،وکارکسب

 دارد. اخالقی محتوایی که اندنموده تعریف سازمانی هایرویه و اعمال اقدامات،

 آسانیبه شود متّصف هاآن به نفس اگر که نفسانی صفات ملکَات و یعنی اصطالح در اخالق

 را انجام خود کار آسانیبه هاحرفه و هاصنعت صاحبان که طورهمان .دهدمی انجام را کاری

 اخالق یعنی پس .کنندمی بد یا خوب کارِ ،آسانیبه هم رذیله و فاضله ملکات صاحبان ،دهندمی

 متخلقَّ به نفس از آسانیبه زیبا یا زشت کارها، شودمی باعث که روحی صفات و نفسانی ملکات

 غرایز به دادن نظام مطهری شهید ازنظر (.57: 1762آملی،  بگیرند)جوادی نشأت خاص اخالقِ

عقل)مطهری،  حکم تحت غرایز بندیسهم یعنی گویند؛ اخالق را شهوت( و غضب و )تعقّلگانهسه

1787 :165.) 

ای از اهمیت ( شواهد اولیه1762و احمدی،  کامل به نقل از  بهاری فر و جواهری 1661)2بامهارت

اخالقی سازمان را ایجاد  هایارزش( مفهوم 1686)7محیط اخالقی ارائه کرده و هانت و همکاران

دهد. های فرهنگی یک محیط اخالقی را شرح میاخالقی، ویژگی هایارزشکردند که این 

های عمومی کارکنان به کار را اخالقی سازمان پاسخ هایارزشدهند که تحقیقات نشان می

 (.27-26: 1762به نقل از  بهاری فر و همکاران،  1686دهد)هانت و همکاران، افزایش می

                                                           
1. Allen.  
2 . Baumhart. 
3 . Hunt et al. 
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 قواعد و اصول"شامل مدیریت در اخالق نیز (1762به نقل از سلیمانی،  1666)1دفت ازنظر

کند)سلیمانی، هدایت می نادرست، یا درست عنوان تحت را رفتار و هاتصمیم که است"ارزشی

 رفتارهایِ شهروندی و هانگرش بر تأثیر طریق از "سازمان اخالقی نظام" چنانکه (؛ هم1762

 (.2211، 2کیم چوی، شین، )چان،گذاردمی تأثیر سازمان مالی عملکرد بر کارکنان

-نمی هدایت پاداش و موفقیت یا انتظار خاص اهداف با همیشه سازمانی شهروندی رفتارهای

، 7پریِتو و هینریچ هاول، )وانگ،شودمی هدایت مذهب و ایمان و اخالقیات با بیشتر بلکه شود؛

 زیربنای و ،دادهجای در خود را کارکنان اخالق که است عام ایمقوله مذهب و ایمان (.2211

اقدامات  سویبه افراد بر هدایت هاارزش این است؛ "اخالقی هایارزش" سازمان، در هاارزش همه

 در سرپرستان و (. بنابراین مدیران1762است)بهاری فر و همکاران،  تأثیرگذار سازمان مطلوب

 اخالقی رفتارهای آن، مدیریت و مناسب اخالقی فضای یک ایجاد طریق از توانندمی هاسازمان

 (.1786)سبحانی نژاد و همکاران، دهند افزایش را خود کارکنان

 و دارد اثر کارکنان، سازمانی قلدری بر سازمان، اخالقی فضای که دریافت (1758دسلر)

 .یابدیم سازمانی،کاهش قلدری باشد میزان تریاخالق سازمان، فضای هرچه

 دارد اثر کارکنان غیراخالقی رفتارهای بر سازمان، اخالقی فضای که کرد بیان( 1782الوتن)

 خود، کارکنان رفتارهای بر مناسب، فضای اخالقی یک توسعه و ایجاد وسیلهبه تواندمی سازمان و

 .گذاردب اثر

 ینب در شخصیتی هایویژگی با سازمانی جو رابطه بررسی( در تحقیقی به 1785شجاعی)

 و هانگرش مثبت اخالقی فضای با سازمان که داد نشان پرداخته واصفهان  دانشگاه کارمندان

 .کندمی ایجاد کارکنان، در را ایسازنده و مثبت رفتارهای

 شعب رانمدی بین در شغلی رضایت و سازمانی اخالق بررسی رابطه( در تحقیقی به 1786صابری)

 گیریتصمیم بر سازمان، اخالقی فضای که کندپرداخته و بیان می قم شهرستان سطح در ملت بانک

 مدیران، باشد حاکم آن بر تریاخالقی فضای که سازمانی در و گذاردمی اثر سازمان، مدیران

                                                           
1 . Daft. 
2 . Chun، J. S.، Shin، Y.، Choi، J. N.، & Kim، M. S. 
3 . Wang، L.، Howell، J. Hinrichs، K. & Prieto، L. 
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 عامل دو خود، هایگیریتصمیم در و دانسته سازمان پیشرفت و سود عامل را اخالقی رفتارهای

 .دهندمی قرار مدنظر را انسانی و اخالقی

( به این نتیجه رسیده است که رفتارهای اخالقی مدیران بر اصالح الگوی مصرف 1786صبوری)

 دولتی تأثیرگذار است.  هایدستگاهکارکنان در 

 سازمانی ندشهرو رفتار با مدیران اخالقی رفتار بین ( در تحقیقی به بررسی رابطه1762سلیمانی)

گرمسار پرداخته و به این نتیجه رسیده است که بین این دو  شهرستان مدارس در کارکنان و معلمان

 ینیبپیشمقوله رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و متغیرهای اخالق سودمندی و اخالق قانونی 

 های معناداری برای رفتار شهروندی سازمانی هستند.کننده

 اخالقی در محیط کار،( در تحقیقی به بررسی آثار فضای غیر1762زینالی صومعه و پورعزت، )

بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی پرداخته و به این نتیجه رسیدند که ارتقاء فضای اخالقی شامل 

اهش رفتارهای بر ک ایحرفهفضای مراقبتی، فضای کارایی، فضای مستقل، فضای قانونی و فضای 

 راف دارایی مؤثرانحراف سیاسی، انحراف تولید، پرخاشگری فردی و انح ازجملهضد شهروندی 

 بوده است.

دی های رفتار شهرون( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ویژگی1762دمنه و همکاران)طاهری

 تواند از طریق تقویت اخالق)کاری( ارتقاء داده شود.سازمانی می

اخالقی، عدالت  هایارزش( در تحقیقی به بررسی رابطه بین 1762بهاری فر و همکاران)

تعهد سازمانی، رفتار اخالقی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان حوزه ستادی سازمانی، 

 طوربه اخالقی سازمان هایارزشدانشگاه پیام نور استان تهران پرداخته و به این نتیجه رسیدند که 

ثبتی م طورهبای و عدالت توزیعی دارد، عدالت رویه تأثیرای و عدالت توزیعی مثبتی بر عدالت رویه

دارد و رفتار اخالقی  تأثیرمثبتی بر رفتار اخالقی  طوربهدارد، تعهد سازمانی  تأثیربر تعهد سازمانی فرد 

 دارد. یرتأثدوستی رفتارهای شهروندی سازمانی مثبتی بر بعد جوانمردی و بعد نوع طوربهنیز 

 انی،قوانین سازم اخالقی ( در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که فضای1761واعظی و رحمانی)

 بروز اهشک سبب و سازمانی داشته شهروندی ضد رفتارهای بر منفی تأثیر توجه، و ایحرفه قوانین

 هروندیش ضد رفتارهای بر مثبت تأثیرابزاری،  اخالقی فضای و ؛شودمی سازمان در رفتارها این
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 قیاخال فضای کهآن ضمن شودمی سازمان در این رفتارها بروز افزایش سبب و داشته سازمانی

 .دهدنمی نشان را سازمانی شهروندی ضد رفتارهای بر ایمالحظهقابل تأثیر استقالل،

 خالقا به کارکنان پایبندی میزان بین ( در تحقیقی نشان دادند که1767عسگری و همکاران)

 توانندمی انمدیر نتایج، این پایه بر. هست معناداری و مثبت رابطه سازمانی رفتار شهروندی و اسالمی

  .دهند توسعه را سازمانی شهروندی رفتارهای کارکنان، میان در اخالق ترویج مبانی با

حس هویت را به اعضای سازمان منتقل  هاارزشکه  اندکردهاشاره( 1682)1دیل و کندی

کنند. تحقیقات دهند و تصمیمات مدیران را هدایت میکنند، ثبات اجتماعی را افزایش میمی

اخالقی و تعهد سازمانی و نیات رفتاری  هایارزشاند که رابطه مثبتی بین متعددی نیز نشان داده

 (.1-12: 2227، 2اخالقی وجود دارد)الیاز

های انسانی، های اخالقی، انگیزه( نشان داد که فعالیت2225)7نتایج پژوهش لوزادا و کارمن 

اشد بمل مؤثر بر افزایش رضایت معلمین و اساتید میهای اخالقی در سازمان از عواکارکردها و تعامل

و همچنین رابطه مثبت و مستقیمی بین درک کارایی اخالقی سازمانی و رضایت شغلی در اعضای 

 هیأت علمی دانشگاه وجود دارد.

محوری و تعهد سازمانی و رضایت شغلی ( نیز در تحقیقی رابطه اخالق2228)2گرین فیلد

 ه است.کارکنان را بررسی کرد

 و مثبت رفتارهای و هانگرش مثبت اخالقی فضای با سازمان که داد ( نشان2212)7دکونیک

 .کندمی ایجاد کارکنان، در را ایسازنده

 کسب عوامل ترینمهم از یکی به هاسازمان محوراخالق فعالیت بیان شد امروزه آنچهبا توجه به 

 مسئولیت به سازمان تعهد هاینشانه ترینبرجسته از شده وتبدیل حمایت محیطی و مشروعیت

 وادار را هاسازمان رقابتی، محیط چنین(. هم1767امینی  است)عسگری، نیکوکار و خود اجتماعی

 هاآن از اجتماعی -فرهنگی محیط و تالش کنند سازمانی عملکرد ارتقای برای پیوسته تا کندمی

                                                           
1 . Deal and kennedy. 
2 . Elias. 
3 . Lozada، M.D & Carmen، V.D.  
4 .Greenfield. 
5 . Deconinck. 
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 (.1786اهرنجانی،  کنند)اسکات، ترجمه میرزائیتوجه  جامعه هنجارهای و هاارزش به دارد انتظار

 داشته بسیاری تأثیرسازمانی  عملکرد ارتقای بر تواندمی که عواملی از یکی وضعیتی، چنین در

 فردی های(. ویژگی1762پور، است)قلی کارکنان سازمانی شهروندی رفتارهای توسعه باشد،

 و رابرسون  است)بابکوک سازمانی شهروندی رفتارهای ایجادکننده عوامل از یکی کارکنان

 تأثیر تواندمی دارد، جای رفتار بر مؤثر فردیِ عوامل شمار در که نیز خُلقیات (.2212، 1استریکلند

 و مدیریتی ای)فردی،عوامل زمینه میان از دیگربیانبهباشد.  داشته رفتارها این بروز بر زیادی

 کنندگیتبیین قدرت سایر عوامل، از بیش است، فرد اخالق دربردارنده که فردی عوامل سازمانی(،

 تواندمی رفتارها این (.1786گر، کشته و زادههایده دارد)طبرسا، را سازمانی شهروندی رفتار

 پیامدهای دلیل به های اخالقیبدی و خوبی زیرا یابد؛ تبلور اخالقی باورهای به پایبندی درنتیجه

اساس با توجه به  همین بر (.1782)رشاد، شودمی موصوف بدی و نیکی به هاآن واقعی و عینی

ماشینی شدن جوامع و کمرنگ شدن و کمبود بعد اخالق و اهمیت و جایگاه روزافزون اخالق در 

به این مقوله در جوامع امروزی  ازپیشبیشآموزشی و لزوم توجه  هایسازمان خصوصبه هاسازمان

ستند و ه اداری کمابیش درگیر بیماری فساد و تخلفات اداری ایهنظامبا توجه به اینکه  خصوصبه

ار دمعضالت عصر فعلی است که باعث خدشه ترینمهماز  هاسازماندر  غیراخالقیبروز رفتارهای 

دالیل این  ازجملهاخالقی(  هایارزشگردد و فقر معنوی)عدم باور به می هاسازمانشدن اعتبار 

روندی رفتارهای مرتبط با شه تأثیرینکه تحقیق جامعی در خصوص تخلفات است و با توجه به ا

 درصدد پژوهش این آموزشی مشاهده نشد، هاینظامسازمانی در رفتار اخالقی معلمان و کارکنان 

 قراردهد موردبررسی را سازمانی و رفتار اخالقی رفتارهای شهروندی بین واقعی و عینی رابطه است

مان کننده رفتار اخالقی معل بینیپیشچگونه رفتار شهروندی سازمانی  که دهد پاسخ مسئله این به و

های هسازمانی و مؤلف شهروندی بررسی رابطه بین رفتار حاضر پژوهش در اساسی لذا مسئله .است

 فتارر هایاز مؤلفه یککداماینکه  بود و  دارگلهاخالقی معلمان دوره متوسطه شهر  رفتار با آن

با توجه  باشد. بر این اساس ومعلمان می اخالقی رفتارکننده بهتری از  بینیپیش، سازمانی شهروندی

 :است شدهواقع موردبررسی و طرح ذیل اساسی سؤال در فوق به آن اشاره گردید سه آنچهبه 

                                                           
1 . Babcock-Roberson & Strickland. 
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 سازمانی ...
 ... 

 
 

 ابطهر دارمعلمان دوره متوسطه شهر گله بین رفتار شهروندی سازمانی با رفتار اخالقی آیا(1

 ارد؟د وجود معناداری

 نندهکتعدیلمتغیرهای  برحسب داردوره متوسطه شهر گله معلمان اخالقی بین رفتار آیا(2

 دارد؟  وجود معناداری جنسیت، سن، تحصیالت و سابقه خدمت تفاوت

 خالقیا رفتارکننده بهتری از  بینیپیش، سازمانی شهروندی رفتار هایاز مؤلفه یککدام(7

 است؟دار دوره متوسطه شهر گله معلمان
 

 تحقیق یشناسروش

 معلمان از نفر 282 شامل پژوهش جامعه .است همبستگی نوع از توصیفی روش پژوهش حاضر

 از استفاده با که باشدمی افراد این از نفر 162 شامل آماری نمونه و دارگله شهر متوسطه مدارس

شدند. ابزار پژوهش عبارت  انتخاب ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش طریق از و مورگان جدول

 بودند از:

( که پایایی آن در تحقیقات 1688( پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران)1

 نظرانصاحب/. و روایی آن نیز توسط 87و در این تحقیق نیز با روش آلفای کرونباخ  تأییدشدهقبلی 

 است. تأییدشده

/. و روایی آن نیز توسط 57با ضریب آلفای کرونباخ ( پرسشنامه رفتار اخالقی محقق ساخته2 

 تعدادی از خبرگان دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت.

از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در تحلیل  هادادهتحلیل آماری  منظوربه

چون؛ فراوانی، میانگین، انحراف معیار و جداول و در تحلیل استنباطی نیز  هاییشاخصتوصیفی از 

تعقیبی  آزمون»، «)آنوا(طرفهیکتحلیل واریانس »، «ضریب همبستگی پیرسون»چون؛ هاییآزموناز 

 استفاده شده است. « جداول ضرایب رگرسیون»و « گامبهگامرگرسیون چندگانه »، «توکی
 

 پژوهش هاییافته

 هایؤلفهم( نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را در تحقیق حاضر به تفکیک 1ماره)جدول ش

)رفتار شهروندی سازمانی معلمان( و ابعاد متغیر مالک)رفتار اخالقی معلمان( نشان بینپیشمتغیر 

 .دهدمی
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 .آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول 

 معیار انحراف میانگین حجم نمونه هاابعاد و مؤلفه متغیر

 

 

 

 بینپیش

 /.777 625/7 162 شناسیوظیفه

 /.721 275/2 162 جوانمردی

 /.772 666/7 162 فضیلت شهروندی

 /.725 855/7 162 نوع دوستی

 /.722 675/7 162 احترام و تکریم

 /.122 267/7 162 رفتار شهروندی سازمانی)کل(

 166/2 112/27 162 رفتار اخالقی)کل(  مالک
 

 

 معلمان یاخالق رفتار با سازمانی شهروندی بین رفتار آیا »پژوهش عبارت بود از اینکه اول سؤال

 «دارد؟ وجود معناداری رابطه داردوره متوسطه شهر گله

تگی از آزمون همبس معلمان اخالقی رفتار با سازمانی شهروندی برای بررسی رابطه بین رفتار

 ( نشان داده شده است.2جدول شماره)پیرسون استفاده شد که نتایج آن در 
 

 

 .  ماتریس ضرایب همبستگی بین رفتار شهروندی سازمانی با رفتار اخالقی معلمان دوره متوسطه2جدول 

تار
رف

 
ل(

)ک
قی

خال
ا

  

ل(
)ک

نی
زما

سا
ی 

وند
هر

 ش
تار

رف
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و ت
ام 

حتر
ا
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ن

 
تی

وس
د

دی 
رون

شه
ت 

ضیل
ف

 

دی
مر

وان
ج

 

فه
ظی

و
سی

شنا
 

 

 متغیر

 

 شناسیوظیفه 1      

 جوانمردی -/.122 1     

 فضیلت شهروندی /.257 -/.251 1    

 نوع دوستی -/.727** /.282** /.128 1   

 احترام و تکریم -/.182* /.772**  /.121 /.727** 1  

 رفتار شهروندی سازمانی)کل( /.728** /.217** /.625** / .287** /.266** 1 

 رفتار اخالقی)کل( /.221  /.288** -/.122 -/.111 /.216 /.226** 1
**p<. /01*p<. /05 
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 سازمانی ...
 ... 

 
 

 

های رفتار شهروندی سازمانی و رفتار اخالقی معلمان دهد که بین مؤلفهنتایج جدول فوق نشان می

/. برقرا است بدین معنی که با افزایش 21دار رابطه معنادار و مثبتی در سطح دوره متوسطه شهر گله

 یابد.شهروندی سازمانی، رفتار اخالقی معلمان نیز افزایش میهای رفتار مؤلفه
 

 داردوره متوسطه شهر گله معلمان اخالقی بین رفتار آیا»اینکه از بود عبارت پژوهش دوم سؤال

 وجود ریمعنادا جنسیت، سن، تحصیالت و سابقه خدمت تفاوت کنندهتعدیلمتغیرهای  برحسب

 « دارد؟
 

 کننده جنسیت معلماناخالقی  برحسب متغیر تعدیل های مستقل در خصوص تفاوت رفتارگروه.  نتایج تی 7جدول  
تعداد  نمونه مؤلفه

 نمونه

انحراف  میانگین

 معیار

خطای 

 معیار

t Sig 
 معناداری

P≤./.5 
 مقدار بحرانی جدول

رفتار اخالقی 

 معلمان

 /.756 768/7 222/22 62 مرد
 52 زن 62/1 /.222 281/2

675/21 216/2 728./ 

 

 از جنسیت هکنندتعدیلمتغیر  برحسبمتوسطه  معلمان دوره اخالقی رفتار تفاوت مقایسه برای

/. نشان داد که 27در سطح خطای آمدهدستبهگردید که نتایج  استفاده مستقل هایگروه t آزمون

 (.7وجود دارد)جدول شماره  داریمعنیمعلمان مرد و زن تفاوت  بین اخالقی رفتار ازلحاظ
 

 

 کننده مدرک تحصیلی معلمانبرحسب متغیر تعدیل اخالقی رفتار. نتایج مربوط به وجود تفاوت معنادار بین 2جدول 

 

بررسی وجود  منظوربه( 2)جدول شماره «راههیک واریانس تحلیل» fاستنباطی آزمون نتایج

  مدرک دهکننتعدیل متغیر برحسب دوره متوسطه معلمان اخالقی رفتارتفاوت معنادار در خصوص 

 مؤلفه
متغیر 

 کنندهتعدیل
 

 متغیرها سطوح
 

 میانگین نمونه پژوهش
انحراف 

 معیار
f 

سطح 

معنادار

 ی

 

 اخالقی رفتار

 معلمان

 

مدرک 

 تحصیلی

  51/2 812/22 72 دیپلمفوق

265./ 

 

566./ 
 16/2 166/27 52 لیسانس

 25/7 252/27 72 لیسانسفوق
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 یاوت معنادارفت تحصیلی، مدرک کنندهتعدیلمتغیر  برحسبحاکی از آن است که تحصیلی، 

 ندارد.وجود  27/2در سطح  هاآناخالقی  نمره رفتاربین میانگین 
  

 کننده سابقه کاربرحسب متغیر تعدیلمعلمان   اخالقی رفتار. نتایج مربوط به وجود تفاوت معنادار بین 7جدول 

 

بررسی وجود  منظوربه( 7)جدول شماره «راههیک واریانس تحلیل» fاستنباطی آزمون نتایج

اکی از حسابقه کار،  کنندهتعدیل متغیر برحسب معلمان اخالقی رفتارتفاوت معنادار در خصوص 

 اخالقی مره رفتارنبین میانگین  یمعنادارفاوت ت سابقه کار، کنندهتعدیلمتغیر  برحسبآن است که 

 ندارد.وجود  27/2در سطح  معلمان
 

 ،سازمانی شهروندی رفتار هایاز مؤلفه یککدام»اینکه از بود عبارت پژوهش سوم سؤال

 «است؟دار دوره متوسطه شهر گله معلمان اخالقی رفتارکننده بهتری از  بینیپیش

 رفتار بینیپیشسازمانی در  شهروندی رفتار هایمؤلفه ابعادبرای تعیین سهم هر یک از متغیرهای 

مقدماتی  هایتحلیلاستفاده شد.  گامبهگاماز تحلیل رگرسیون چندگانه به روش  معلمان اخالقی

نرمال بودن، خطی بودن، هم خطی و یکسانی  هایمفروضهاز  تخطیعدماطمینان از  منظوربه

 انداردشدهاست هایماندهپسنمودار پراکنش و نمودار پراکنش پراکندگی انجام شد. همچنین بررسی 

نرمال بودن، خطی بودن و یکسانی پراکندگی تخطی نشده است. جداول  هایمفروضهنشان داد که از 

به مدل را در  واردشده( سهم هر یک از متغیرهای 8( خالصه این نتایج و جدول شماره)5و 6شماره)

 دهند.  نشان می معلمان اخالقی رفتار بینیپیش
 

 مؤلفه
متغیر 

 کنندهتعدیل
 

 متغیرها سطوح
 

 میانگین نمونه پژوهش
انحراف 

 معیار
f 

سطح 

معنادار

 ی

 

 اخالقی رفتار

 معلمان

 

 

 سابقه کار

  16/2 26/27 28 سال 7تا  1

 

722/1 

 

 

222./ 
 62/7 21/27 28 سال 12تا  6

 27/2 65/22 76 سال 17تا  11

 88/7 27/27 12 سال 22تا  16

 18/2 77/22 72 سال 22بیشتر از 
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 سازمانی ...
 ... 

 
 

 های رفتاراز روی مؤلفه معلمان اخالقی رفتار بینیپیش گام برایبهگام روش به رگرسیون تحلیل از حاصل هاییافته . خالصه6جدول 

 سازمانی شهروندی
 های آماریشاخص

 بینمتغیرهای پیش

 ضریب همبستگی چندگانه

R 

مجذور ضریب همبستگی)ضریب 

 تعیین(

2R 

 همبستگیضریب 

 شدهتعدیل

خطای استاندارد 

 برآورد

 227/2 /.255 /.287 /.288 جوانمردی

 626/7 /.112 /.127 /.772 نوع دوستی

  

که در  طورهمان. دهدمی نشان را گامبهگام رگرسیون تحلیل نتایج (6شماره) جدول مندرجات

ابطه را کمترین ر معلمان اخالقی رفتار بینیپیشمتغیرهایی که با  شودمیمشاهده  6جدول شماره 

چندگانه  دوستی بیشترین همبستگی. لذا تنها متغیرهای جوانمردی و نوعاندگردیدهحذف  اندداشته

 بینپیش متغیرهای ترتیب اهمیت اساس داشته است. بنابراین، بر معلمان اخالقی رفتار بینیپیشرا با 

ی دارا معلمان اخالقی جوانمردی با رفتار بینپیش غیرمت گام اولین در ،گامبهگام تحلیل رگرسیون در

دوستی ضریب نوع بینپیش /. بوده و در دومین گام با افزوده شدن متغیر288ضریب همبستگی 

 /. درصد واریانس رفتار127این  دو متغیر قادر به تبیین  درمجموع/. رسیده که 772همبستگی به 

 اند. بوده معلمان اخالقی
 

 

 معلمان اخالقی رفتار بینیپیش گام برایبهگام روش چندگانه)آنوا( به رگرسیون واریانس تحلیل. 5جدول 

 منبع تغییرات

 مدل

 معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات

 

1 

 

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

762/228 

787/2777 

657/2567 

1 

178 

176 

762/228 

225/16 

227/12 222./ 

 رگرسیون 2

 باقیمانده

 کل

222/776 

571/2222 

657/2567 

2 

175 

176 

612/166 

222/17 

682/12 222./ 

 aها: )ثابت( ، جوانمردیبین= پیش 

Bدوستی ها: )ثابت( ، جوانمردی، نوعبین= پیش 
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( نشان داده شده است، تحلیل واریانس، اعتبار رگرسیون 5که در جدول شماره) طورهمان

 .دهدمیمورد تأیید قرار  معلمان اخالقی رفتار بینیپیشرا در  گامبهگام
 

از  معلمان اخالقی بینی رفتارپیش برای رگرسیون تحلیل دار درمعنی متغیرهای برای غیراستاندارد و استاندارد رگرسیون . ضرایب 8جدول 

 هاهای رفتار شهروندی سازمانی آنروی مؤلفه

 هاشاخص

 متغیر

سطح  t ضرایب استاندارد استاندارد  نشدهضرایب 

 معناداری
B خطای استاندارد β 

 ثابت-1

 جوانمردی

221/5 

682/7 

166/2 

272/1 

 

288./ 

582/1 

552/7 

255./ 

222./ 

 ثابت -2

 جوانمردی

 دوستینوع

728/12 

588/2 

672/2- 

855/2 

258/1 

662./ 

 

726./ 

228./- 

656/2 

227/2 

656/2- 

227./ 

222./ 

228./ 

 

ند اسایر متغیرها به دلیل کمترین ارتباط حذف گردیده که دهدمی ( نشان8)شماره جدول نتایج

 و فقط در دو گام)گام اول متغیر جوانمردی و گام دوم متغیرهای جوانمردی و نوع دوستی(،

جوانمردی  رمتغی که است این بیانگر نتایج. است شده معادله دوستی، واردجوانمردی و نوع متغیرهای 

 مثبت و منفی به ترتیب دارای رابطه -/.228بتای  ضریب دوستی با/. و متغیر نوع726 ضریب با

تارهایی افزایش رف که است این دهندهنشان نتیجه است. این معلمان داشته اخالقی رفتار با معناداری

 خالقیا ان است رفتارجوانمردی و کاهش رفتارهایی که مغایر با نوع دوستی در سازم دهندهنشانکه 

 .کندمی بینیپیش معلمان را

 گیرینتیجهبحث و 

 پذیریانعطاف و شودمی انجام هاتیم در ازپیشبیش کارها امروز که پویای کاری محیط در

 رفتارهای خوب درگیر را خود که دارند نیاز کارمندانی به هاسازمان دارد، اهمیت باالیی محیط

 هایاز کشمکش شوند، کاراضافه داوطلب کنند، کمک تیم دیگر اعضای به مثالً کنند؛ شهروندی

 نیز مقررات و برای قوانین ،اندقائل اهمیت خودشان برای که قدرهمان کنند، اجتناب غیرضروری
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 خوبیبه دهد،می رخ محیط کار در وبیگاهگاه که نامالیماتی و مشکالت با و شوند، قائل اهمیت

 شرح در آنکه بدون را این کارها که هستند کارمندانی نیازمند و خواهان هاسازمان کنند. مدارا

 کارمندانی چنین که هاییسازمان داده کارآیی نشان هم دهند. شواهد باشد انجام قیدشده شانشغلی

 آراء فالسفه از طرفی (.1761)نصر اصفهانی و همکاران، باشدمی باالتر دیگر هایسازمان دارند از

 دیدگاه از. اندساخته اخالقی معطوف فضیلت به پایبندی به رفتارهایی چنین بروز خصوص در را خود

 اعمال در ریطوتفافراط از و مانع بوده سازمان سالمت دهندهنشان اخالقی، فضائل به پایبندی فالسفه

 ستدر عمل دهدمی اجازه کارکنان به و مندی استفضیلت قلب تعادل، این شود واحساسات می و

، 1دهند)آرجون انجام متعادل میزان به و درست ایشیوه به درست، زمان در درست، دالیل به را

 قیتموف و اثربخشی برای را زیادی اهرمی ویژگی کارکنان، در اخالقی هایارزش (. لذا رسوخ2222

 کی عنوانبه سازمانی شهروندی رفتارهای که است دلیل این به امر این. آوردمی وجود سازمان به

)عسگری یابد ارتقا اخالقی هایارزش به پایبندی با تواندمی سازمانی، عملکرد بهبود در عامل مؤثر

 .(177: 1767و همکاران، 

طه اخالقی معلمان دوره متوس رفتار با سازمانی شهروندی رفتار رابطه تبیین پژوهش این هدف

 ستبه د مذکور هدف راستای در زیر هاییافته، هاداده وتحلیلتجزیه و آوریجمع از پس که بوده

 :آمد

خالقی ا رفتار با سازمانی شهروندی بین رفتار آیا اینکه بر مبنی پژوهش، اول سؤال به جواب در

 نشان پژوهش حاصل از هاییافته دارد؟، وجود معناداری رابطه دارمعلمان دوره متوسطه شهر گله

 ندیشهرو رفتار با افزایش رابطه  مثبت و معناداری وجود دارد بدین معنی که هاآن بین که داد

ای جوانمردی هیابد که البته این افزایش در مؤلفهمی افزایش نیز هاآن اخالقی رفتار سازمانی معلمان،

شهروندی  داده است که اگر رفتار نیز نشان هاو نوع دوستی نمود بیشتری داشته است. پژوهش

 خشیآن اثرب تبعبهشده و  تراخالقیرفتار کارکنان آن سازمان  افزایش یابد  ی در یک سازمانسازمان

نتایج  باهمسو  جهتازاین(. نتایج این تحقیق 2212، 2بوزا دی و یابد)پرافمی افزایش نیز سازمان

                                                           
1 . Arjoon. 
2 . Prof  & D bouza. 
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 مثبت رفتارهای و هانگرش ،مثبت اخالقی فضای با سازمان( که نشان داد 1785شجاعی)تحقیقات؛ 

( که نشان داد متغیرهای اخالق سودمندی 1762سلیمانی)، کندمی ایجاد نکارکنا در را ایسازنده و

منه و دهای معناداری برای رفتار شهروندی سازمانی هستند، طاهریکننده بینیپیشو اخالق قانونی 

 طریق تقویتتواند از های رفتار شهروندی سازمانی می( که بیان کردند ویژگی1762همکاران)

 هایارزش به ( که نشان دادند توجه1762اخالق)کاری( ارتقاء داده شود، بهاری فر و همکاران)

-نوع عدب و جوانمردی بعد بر مثبتی طوربهدهد و افزایش می را شهروندی رفتار سازمان، در اخالقی

 بیان کردند فضای( که 1761دارد، واعظی و رحمانی) تأثیر سازمانی شهروندی رفتارهای دوستی

ازمانی س شهروندی ضد رفتارهای بر منفی تأثیر توجه، و ایحرفه قوانین قوانین سازمانی، اخالقی

( که نشان 1767، عسگری و همکاران)شودمی سازمان در رفتارها این بروز کاهش سبب و داشته

 و بتمث رابطه سازمانی رفتار شهروندی و اسالمی اخالق به کارکنان پایبندی میزان دادند بین

( که نشان دادند بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی 1767زاده و سفیدکار)هست، حسن معناداری

 که دادند ( که نشان2212دکونیک )( و 2227سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و الیاز) 

کند، یکارکنان ایجاد م در را ایسازنده و مثبت رفتارهای و هانگرش مثبت اخالقی فضای با سازمان

-رابطه این دو متغیر)رفتار شهروندی و رفتار اخالقی( را بررسی کرده نوعیبهبوده است که هر یک 

با سایر  خالقا به بررسی رابطه اند.همچنین نتایج تحقیق از جهت اینکه بعضی از تحقیقات گذشته

( 1786)اخالق با رضایت شغلی توسط صابریاند مثالً بررسی متغیرها و مفاهیم مدیریتی پرداخته

این  کهدرصورتی -اندو یا اثر رفتار اخالقی را بر رفتار شهروندی بررسی کرده (2228) فیلد وگرین

نمونه  طورهباست  هاآنبا  سوناهم -تحقیق اثر رفتار شهروندی را بر رفتار اخالقی بررسی کرده است

متغیر اخالق را در رفتار شهروندی سازمانی  تأثیر( 1762ن)دمنه و همکارا( و طاهری1762سلیمانی)

-ولهآموزشی به مق مؤسساتاندرکاران و مدیران گردد توجه دستاند. لذا پیشنهاد میبررسی کرده

 و سالم روابط مبنای عنوانبه اخالقی هایارزش های رفتار شهروندی سازمانی و همچنین ارتقاء
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بطه گیرد و تحقیقات بیشتری توسط محققین در خصوص را قرار موردتوجه ازپیشبیش  نیکو سیرت

 اخالق با رفتار شهروندی انجام گردد.

 دارهاخالقی معلمان دوره متوسطه شهر گل بین رفتار اینکه آیا بر مبنی پژوهش دوم سؤال به جواب در

 وجود ریمعنادا جنسیت، سن، تحصیالت و سابقه خدمت تفاوت کنندهتعدیلمتغیرهای  برحسب

متغیر جنسیت تفاوت معناداری بین رفتار  ازلحاظکه  داد نشان پژوهش حاصل از هاییافتهدارد؟، 

اخالقی معلمان مرد و زن وجود دارد  بدین معنی که معلمان مرد رفتار اخالقی باالتری نسبت به 

تغیرهای م ازنظر. همچنین نتایج نشان داد که اندداشتههای مربوط به شغل خود معلمان زن در فعالیت

یالت های مختلف معلمان با تحصتحصیالت و سابقه کار تفاوت معناداری بین رفتار اخالقی گروه

حقیقات همسو با ت نوعیبه  آمدهدستبههای مختلف و سوابق کاری متفاوت، مشاهده نشد که یافته

 وده است. ( ب1762دمنه و همکاران)( و طاهری1762سلیمانی)(، 1786یعقوبی و همکاران)

، ازمانیس شهروندی رفتار هایاز مؤلفه یککدام اینکه بر مبنی پژوهش سوم سؤال به جواب در

 از حاصل هایهیافت، است؟دار متوسطه شهر گله معلمان دوره اخالقی رفتارکننده بهتری از  بینیپیش

ی، دوستجوانمردی و نوعهای ، در دو مرحله مؤلفهگامبهگامکه طبق رگرسیون  داد نشان پژوهش

بعد   دهندهاننشکنند. بدین معنی که افزایش رفتارهایی که می بینیپیشرفتار اخالقی معلمان را 

جوانمردی رفتار  شهروندی سازمانی و کاهش رفتارهایی که مغایر با بعد نوع دوستی رفتار شهروندی 

از این  آمدهدستهبی معلمان باشد. نتایج کننده رفتارهای اخالق بینیپیشتواند سازمانی است بهتر می

( که به این نتیجه رسید که 1762به نقل از بهاری فر و همکاران،  2222)1تحقیق با تحقیقات ترانیپسید

هند و دافرادی که رفتار اخالقی باالتر و بیشتری دارند، رفتار شهروندی بیشتری نیز از خود نشان می

 ابعاد با تیمثب رابطه ،هاارزش مبنای بر نتیجه رسیدند که انگیزش ( که به این2211وانگ و همکاران)

. همچنین نتایج تحقیق حاضر مغایر با تحقیقات باشدمیدارد همسو  سازمانی شهروندی رفتار

( و واعظی و 1762(، بهاری فر و همکاران)1762(، زینالی و پورعزت)1762سلیمانی)

 خالقیا رفتار به بررسی رابطه معکوس ذکرشدهکه تحقیقات  جهتازاین باشدمی(  1761رحمانی)

فتار اخالقی بر رفتار ر تأثیراین تحقیقات به بررسی  دیگرعبارتبهاند؛ پرداخته شهروندی رفتار با ابعاد

                                                           
1 . Turnipseed. 
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ار اخالقی های رفتار شهروندی بر رفتمؤلفه تأثیرتحقیق پیش رو  کهدرصورتی اندپرداختهشهروندی 

ه هرچه بیان کرد ک توانمیقرار داده است. لذا  با توجه به نتیجه تحقیق  دبررسیمورکارکنان را 

های آموزشی به سمت رفتارهای مرتبط با رفتار شهروندی حرکت کنند میزان تخلفات و سازمان

و متعاقباً رشد اخالق کاری  یافتهکاهش هاسازمانفساد اداری و معضالت ناشی از آن در درون این 

دارد بنابراین با افزایش اخالق و معنویت در کار معلمان شاهد افزایش کارایی و اثربخشی را در پی 

-های این نظام که طیف وسیعی از جامعه را در بر میوری و کیفیت خروجیآن بهبود بهره تبعبهو 

 گیرد خواهیم بود. 

 
 منابع

 میرزایی حسن. ترجمه) باز و طبیعی عقالیی، هایسیستم: هاسازمان(. 1786.)ر .اسکات،1

 .سمت انتشارات: تهران(. اهرنجانی

 .نور پیام انتشارات: تهران. سازمانی رفتار مدیریت(. 1762.)ز .برومند،2

 سازمان اخالقی هایارزش پیامدهای بررسی(. 1786.)م، جواهری کامل و، ع، فر .بهاری7

 نسانیا توسعه دوماهنامه(. سازمانی شهروندی رفتار و سازمانی تعهد سازمانی، عدالت بامطالعه)

 . 118-67، (25)5 .پلیس

 رفتار و اخالقی رفتار(. 1762. )ا. ع. س، احمدی و.، ج. م، جواهری کامل ، ع، فر .بهاری2

 مدیریت هایپژوهش. سازمانی تعهد و عدالت اخالقی، هایارزش تأثیر: سازمانی شهروندی

 . 22-27(، 1)1 .سازمانی منابع

 .اسراء نشر مرکز: قم. قرآن در اخالق مبادی(. 1762) ع، آملی.جوادی 7

 رفتار و سازمانی فضیلت بین رابطه بررسی(. 1767.)س ت و سفیدکار،، زاده ثمرین.حسن6

 . 177-121 ،(56)27 .(تحول و بهبود)مطالعات مدیریت فصلنامه. سازمانی شهروندی

 .قومس نشر: تهران. دوم جلد مدنی(، ترجمه داوود) مدیریت مبانی(. 1758.)گ، .دسلر5

 نگفره پژوهشگاه: تهران. سلوك و اخالق(: ع) علی امام دانشنامه(. 1782.)ا. ع، .رشاد8

 .اسالمی ارشاد و
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 بر کار محیط در غیراخالقی فضای آثار(. 1762.)ا. ع، پورعزت و ، پ، صومعه .زینالی 6

 . 22-71(، 2)6 فناوری. و علوم در اخالق فصلنامه. سازمانی شهروندی ضد رفتارهای

 سازمانی شهروندی رفتار(. 1786.)ک، شاطری و.، ع، یوزباشی، س. م، نژاد.سبحانی12

 .یسطرون انتشارات: تهران. (سنجش ابزار و هاهمبستهنظری،  مبانی)

 معلمان سازمانی شهروند رفتار با مدیران اخالقی رفتار بین رابطه بررسی(. 1762.)ن، .سلیمانی11

 . 25-11(، 1)5 .تربیتی علوم در تازه هایاندیشه. شهرستان گرمسار مدارس در کارکنان و

 بین در شخصیتی هایویژگی با جوسازمانی رابطه بررسی(. 1785.)م، .شجاعی12

    .اصفهان، اصفهان دانشگاه(، ارشد کارشناسی نامهپایان) .اصفهان دانشگاه کارمندان

 خشنودی رابطه بررسی(. 1782.)م، هنرمند زاده مهرابی و.، ع، نیسی.، ع، نعامی.، ح، .شکرکن17

 علوم لهمج. اهواز هایکارخانه از برخی کارکنان در عملکرد شغلی و سازمانی  مدنی رفتار با شغلی

 . 22-1، 2 .اهواز دانشگاه روانشناسی و تربیتی

 عبش مدیران بین در شغلی رضایت و سازمانی اخالق رابطه(. 1786.)د، .صابری12

 .   اطبایی، تهرانطب عالمه دانشگاه(، ارشد کارشناسی نامهپایان) .قم شهرستان سطح در ملت بانک

 صرفم الگوی اصالح با مدیران گراییاخالق رابطه بررسی(. 1786.)د، .صبوری17

 اسالمی زادآ دانشگاه(، ارشد کارشناسی نامهپایان) .گرمسار شهرستان اجرایی هایدستگاه در

  .   گرمسار

 شهروندی رفتار بر داریدین تأثیرات بررسی(. 1761.)س، عربلوی مقدم و.، م، .صنوبر16

 . 72-77(، 2)2 .دولتی مدیریت. سازمانی

 ارتقای در کاری اخالق نقش(. 1762.)م، قاسمیه نجاتیان و.، م، زنجیرچی.، م، دمنه.طاهری15

 (. 2)6 فناوری و علوم در اخالق. سازمانی شهروندی رفتار

 شهروندی رفتار بر مؤثر عوامل(. 1786.)ح، اسمعیلی گیوی و، م، اسمعیلی گیوی.، غ، .طبرسا18

 . 66-67(، 2)12، نظامی طب مجله. نظامی بیمارستان یک در سازمانی

 رفتار بر مؤثر عوامل تبیین برای مدلی ارائه(. 1786.)ع، گرکشته و.، ا، هادیزاده.، غ، .طبرسا16

 . 112-121، 1 .مدیریت اندازچشم. سازمانی شهروندی
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 رفتار و اسالمی اخالق رابطه بررسی(. 1767.)م، امینی و.، غ، نیکوکار.، ن، .عسگری22

 . 176-127(، 1)22 .اسالمی مدیریت پژوهشی  علمی فصلنامه دو. سازمانی شهروندی

 .سمت انتشارات: تهران. سازمانی رفتار مدیریت(. 1762.)آ، .قلی پور21
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