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حاضر   شهروندي  با  پژوهش  رفتار  و  شغلی  رضایت  رابطه  در  اخالقی  فضاي  میانجی  نقش  بررسی  هدف 
معلمان مشغول  کلیه  جامعه آماري شامل    و  همبستگیروش پژوهش    .انجام شدسازمانی معلمان دوره ابتدایی  

ا روش نفر ب  155حجم  به   اي  نمونه با استفاده از جدول مورگان  .  بودبه تدریس مقطع ابتدایی شهرستان بافق  
انتخاب    نمونه گیري و دیویس  هايپرسشنامه  و در دسترس  ویتل  و    ،رضایت شغلی  ویکتور  فضاي اخالقی 

رفتار سازمانی شهروندي    کالن به صورت  و  داده را  تکمیل کردند.  با شاخص الکترونیکی  هاي  هاي حاصل 
که  داد  نشان  نتایج  قرار گرفت.  تحلیل  و  تجزیه  مورد  مسیر  تحلیل  و  همبستگی  توصیفی، ضریب  بین    آمار 

رفتار شهروندي سازمانی معلمان رابطه معنادار مثبتی وجود ادراك فضاي اخالقی و همچنین رضایت شغلی و  
از برازش مناسبی رضایت شغلی و رفتار شهروندي سازمانی  در رابطه    ضاي اخالقیفداشته و مدل ساختاري  

ارتقاي   راستاي  در  آن  آموزش  و  سازمان  اخالقی  فضاي  به  توجه  ها،  یافته  این  به  توجه  با  است  برخودار 
 .رفتارهاي شهروندي سازمانی و رضایت شغلی معلمان توصیه می گردد 

 واژگان کلیدي : 
، نسازما فضاي اخالقی

رضایت شغلی، رفتار  
، دوره  شهروندي سازمانی

 . ابتدایی
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ABSTRACT  ARTICLE INFORMATION 
T The aim of this study was to investigate the mediating role of ethical 
environment in relation to job satisfaction and organizational citizenship 
behavior of primary school teachers. The research method was correlation 
and the statistical population included all teachers teaching elementary 
school in Bafgh. Using Morgan's table, a sample of 155 people were selected 
by convenience sampling method and completed the Whittle and Davis Job 
Satisfaction Questionnaire, Victor & Cullen's ethical environment, and 
citizenship organizational behavior electronically. The obtained data were 
analyzed with descriptive statistics, correlation coefficient and path analysis. 
The results showed that there is a significant positive relationship between 
job satisfaction and perception of ethical space as well as organizational 
citizenship behavior of teachers and the structural model of ethical space in 
relation to job satisfaction and organizational citizenship behavior has a good 
fit. Organizational ethics and its training are recommended in order to 
promote organizational citizenship behaviors and job satisfaction of teachers. 
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 مقدمه  

بهره        نیازمند  پرورش  و  آموزش  دارند.  آن  هاي  رسالت  و  اهداف  تحقق  در  کلیدي  نقش  آموزشی  نظام  در  و معلمان  وري 
سازمانی شهروندي  رفتار  وسیله  به  امر  است.این  معلمان  مؤثر  و  مطلوب   ) Organizational Citizenship Behavior(  کارآیی 

تصمیم فرایند  در  معلمان  بیشتر  کردن  سهیم  و  مشارکت  یعنی  میمناسب  صورت  رفتار گیري  در  مهم  موضوعات  از  که  گیرد 
سازمانی در آموزش و پرورش می باشد. رفتار شهروندي سازمانی همکاري هایی است که تولید و اثر بخشی را افزایش می دهد  

)Gardet, 2016(مستقیم  وسازماندهی  دهی وکامًالآگاهانه است که با روش پاداش داوطلبانه  رفتاري سازمانی  . رفتارشهروندي 

افزایشمی نشده شناسایی افرادي را در سازمان شامل می است؛ ولی در مجموع عملکرد مؤثر سازمان را  شود که دهد. این مقوله 
هاي اضافی و کمک به سایر همکاران سمی شغل فراتر رفته، داوطلب انجام فعالیت مند هستند از حد وظایف و نیازهاي رعالقه

دهند نشان  از خود  به سازمان  نسبت  تعهد شدید  نوعی  و  رفتار شهروندي سازمانی،   ).Bogler, Somech, 2014( شده  واقع،  در 
-کیت خود گردان، مسئولیت و عزت  نمایانگر نوعی فرهنگ سازمان یا شیوه مدیریت است که کارکنان براساس آن احساس مال

 ).  Touraj Beigi, 2015(کنندنفس می

رفتار شهروندي سازمانی متاثر از بسیاري از سازه هاي سازمانی است. در این راستا، ایجاد محیط کاري با جو منعطف و باز و        
سازمانی برسند، عالقه بیشتري به کار پیدا کنند و تواند موجب شود کارکنان به اهداف  می)  Job Satisfaction(  با رضایت شغلی

رضایت شغلی نتیجه ارزیابی   ).Estefani, 2021; Rubenstein, Zhang, 2019( باشنداحساس کنند که بخشی از سازمان خود می
فرد شاغل از ویژگی هاي شغلی خود و ناشی از هماهنگی بین ارزش هاي فردي و الگوهاي تشویقی در محیط شغلی است.ابعاد 
مختلف رضایت شغلی کارکنان نظیر رضایت از همکاران، رضایت از سرپرست، رضایت از پرداخت حقوق و منجر به پذیرش 

سازمان قوانین  باشد بهتر  بیشتر  اهداف سازمانی  و  بین کارکنان  سازگاري  لذا، هر چه  دارد.   کارکنان  محوله  انجام وظایف  و  ی 
از نظر سازمانی سطح باالي رضایت شغلی منعکس   ).,Hyo,Hye  (2015انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان نیز افزایش می یابد

بقاي و  جذب  به  منجر  که  است.  مطلوب  بسیار  سازمانی  جو  می   کننده  که کارکنان  است  موضوعی  شغلی،  رضایت  لذا،  شود. 
کارآییونیزاحساسرضایتدرکارکنانمی وعاملیاستکهباعثافزایش  داشته   زیادي  حساسیت  آن  به  نسبت  ها  عبارت  سازمان  به  گردد. 

نهایت گردد که در  دیگر، رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است که سبب احساس رضایت فردي می
 به  و تعهدکمتري باشند،عالقه خودناراضی کارکنان ازشغل وري سازمان را به دنبال خواهد داشت اما چنانچهکارآیی فرد و بهره

 ). Sven, Nicole, Tabea, 2015( محوله خواهند داشت وظایف انجام

قوانی        و  اهداف  سازي  غنی  براي  پتانسیلی  عنوان  به  شغلی  رضایت  رود  می  پیشرفت انتظار  باعث  و  نموده  عمل  سازمانی  ن 
رفتارهاي  .  ) ,Nagihanm,2015, Kadir(  سازمان گردد بروز  تواند،  می  اشاره شد، رضایت شغلی  باال  در  نظري که  مبانی  طبق 

ده هاي انجام گرفته نشان دا شهروندي سازمانی کارکنان یک سازمان را به همراه داشته باشد. از سوي دیگر، در مطالعات و بررسی
شده که عوامل سازمانی دیگري نیز وجود دارند که می توانند ارتباط بین رضایت شغلی و رفتار شهروندي سازمانی را تحت تاثیر  

 1از جمله عوامل سازمانی در آموزش و پرورش، بحث فضاي اخالقی سازمان  ).2015Christine, Ying, Gail ,(  خود قرار دهند
بوده و رعایت اصول اخالقی در دانشگاهها نه تنها در رعایت استانداردهاي تدریس به معلمین کمک خواهد کرد بلکه در شکل 

اخالق سازمانی به  )؛Perri, Callanan, Rotenberry, Oehlers, 2020(  تواند نقش ایفا کنددادن به روابط دو طرفه و موثر نیز می

 
1. Organization Ethical Climate 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001879119300363#!


 اخالقی؛نقش میانجی جو اخالقی ادراك شده، در رابطه رضایت شغلی و رفتار شهروندي سازمانی معلمان دوره ابتداییارتقاي آموزش فضاي 

قی سازمان در قبال حقوق محیط داخلی و خارجی می پردازد و از آن تحت عنوان عاملی در بیان مسئولیت ها و وظایف اخال
جهت ارزیابی از میزان کارایی سازمان ها یاد می شود که مستلزم سطحی از کوشش براي تغییر ساختارها، بهبود مناسبات، ایجاد 

پایبند است.  نگرشی  و  انگیزشی  مناسب  کارهاي  و  ساز  و  قانونی  ارزش بسترهاي  به  مهمي  از  یکی  عنوان  به  اخالقی  ترین  هاي 
هاي سازمانی می تواند در کنار رضایت شغلی کارکنان، متضمن تحقق اهداف و رسالت هاي یک سازمان باشد. لذا، سالم پدیده

 ,Rohana(  استبودن فضاي سازمان به لحاظ اخالقی از منظرهاي مختلف، در روحیه و رضایت کارکنان نسبت به شغلشان مؤثر  

2014 .( 
جو اخالقی سازمان یکی از عواملی است که می تواند خط مشی ها و برنامه هاي نیروي انسانی را به گونه اي عملیاتی نماید         

پژوهش  ).  Hu, Jiang, 2018(  که پیامدهاي آن به طور مشخص در ایجاد اعتماد درون سازمانی و رفتارهاي کارکنان تجلی یابد
نشان می دهد که کارکنان سازمان هایی که جو اخالقی بر سازمان انها حاکم است، رفتارهاي مثبت گرایانه بیشتري از  هاي پیشین  

دهند می  نشان  با ).Martinez, Zhao,2017; Lau et al, 2017(  خود  اخالقی  فضاي  بین  که  بود  آن  از  ایحاکی  مطالعه  نتایج 
دارد وجود  معناداري  و  مثبت  رابطه  شغلی  شده.  )Sohrabian, 2021(  رضایت  داده  موجب  نشان  شغلی  رضایت  نمره  افزایش 

رابطه   اخالقی  تقویت  می شودفضاي  رفتار شهروندي سازمانی  با  آن  ابعاد چهارگانه  و  بین  و  ) Haghi, 2019(  و  رضایت شغلی 
سازمانی   شهروندي  داردرفتار  وجود  معناداري  همچنین، ).Estefani ,2021; Makler, 2020; Kohel, Boo, 2017(  رابطۀ 

 ).  Yazdanshenas, Aghaei, 2019( شده استتایید  شده بر اعتماد سازمانی  تاثیرگذاري جوّ اخالقی ادراك

با عنایت به مبانی نظري، تخطی از اصول و ارزش هاي انسانی و رواج رفتارهاي غیر اخالقی در سازمان ها نیاز مبرم سازمان         
اخال رعایت  به  استها  ساخته  تر  ضروري  را  بروز )  Tziner, Felea,Vasiliu,2015(  قیات  به  منجر  تواند  می  نهایت  در  که 

به آنچه گفته شد، استنباط می شود که وجود اخالق در فضاي سازمانی می تواند  با توجه  رفتارهاي شهروندي سازمانی گردد. 
متغیرهاي   بر سایر  و  تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی  اهداف  تحقق  دیگر، رضایت شغلی، متضمن  از سوي  باشد.  سازمانی داشته 

رسالت هاي یک سازمان بوده و همچنین، سالم بودن فضاي سازمان به لحاظ اخالقی از منظرهاي مختلف، در روحیه و رضایت 
هداف عالیه نظام هاي آموزشی و لذا با عنایت به نقش معلمان در پیشبرد ا  ).Rohana, 2014(  معلمان نسبت به شغلشان مؤثر است

نقش   هدف  با  حاضر  مطالعه  لذا،  است.  نگرفته  صورت  پژوهشی  زمینه  این  در  تاکنون  علمی،  هاي  پژوهش  انجام  به  مبرم  نیاز 
میانجی فضاي اخالقی در رابطه رضایت شغلی و رفتار شهروندي سازمانی معلمان دوره ابتدایی شهرستان بافق صورت گرفت و 

اصل میانجی  این سوال  نقش  معلمان  و رفتار شهروندي سازمانی  اخالقی در رابطه رضایت شغلی  آیا فضاي  ی مطرح گردید که 
 )1دارد؟(نمودار 

 
 ): مدل نظري پژوهش 1نمودار (

 روش پژوهش 
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از نظر                 باشد. جامعه آماري شااین تحقیق از نظر هدف کاربردي و  به مل کلیه معلمان  روش همبستگی می   ابتدایی مشغول 
تحصیلی   سال   در  بافق  شهرستان  (1400-1399تدریس  باشند  مورگان  270می  و  کرجسی  جدول  براساس   ,Krejcie(نفر). 

Morgan, 1970(    گیري در دسترس به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. با توجه به شرایط کرونا  روش نمونهبانفر    155تعداد نمونه
و اینکه امکان توزیع حضوري پرسشنامه ها نبود؛ لینک پرسشنامه هاي پژوهش به صورت الکترونیکی طراحی و به گروه هاي  

شغلی، فضاي اخالقی سازمان و رفتار    پرسشنامه رضایت  3  شاملمعلمان ابتدایی شهرستان بافق ارسال شد. ابزارهاي اندازه گیري  
 بود:شهروندي سازمانی به شرح زیر 

درجه اي لیکرت (بسیار    5گویه در طیف    11با    ) Vitell,Davis, 1990(  ویتل و دیویس   توسط  :پرسشنامه رضایت شغلی  -           
 3و چهار خرده مقیاس رضایت از همکاران (  طراحی شده)  1=و بسیار مخالفم  2=، مخالفم3=، تاحدودي4=، موافقم 5=موافقم

از  پرداخت ( ابزار  گویه) را می  3گویه) و رضایت از سرپرست (  3گویه)، رضایت از شغل (  2گویه)، رضایت  سنجد. روایی 
 ). Khorshid, Mohseni, 2020( حاصل گردیده است %86آلفاي کرونباخ  باپایایی  وتایید  اي مذکور در مطالعه 

طیف  گویه در  19با    )Victor, Culle, 1987این پرسشنامه توسط ویکتور و کالن (  :)ECQپرسشنامه فضاي اخالقی (  -             
موافقم  5 (بسیار  لیکرت  اي  موافقم5=گزینه  تاحدودي4=،  و  1=بسیار مخالفم  2=، مخالفم،3=،  مؤلفه فضاي    5) تدوین شده 

گویه)، فضاي اخالقی قوانین حرفه اي و   3گویه)، فضاي اخالقی ابزاري (  2گویه)، فضاي اخالقی استقالل (  7اخالقی توجه (
(  3برون سازمانی ( مقررات سازمانی  قوانین و  پاسخگویان    4گویه) و فضاي اخالقی  از  پرسشنامه  این  گویه) را می سنجد. در 

دهند؛ روایی که خودشان ترجیح میتقاضا شده تا فضاي عمومی محل کارشان را با جمالت نوشته شده مقایسه کنند، نه آنچه را 
 . )Khorshid, Mohseni, 2020( گزارش شده است %90تایید و آلفاي کرونباخ جهت پایایی اي  ابزار مذکور در مطالعه 

  لیکرت   سئوال و در قالب 20سازمانی داراي  پرسشنامه استاندارد رفتار  : پادساکف پرسشنامه رفتار سازمانی شهروندي  -            
اي   5 تکریم  مولفه    5که    است  درجه  و  احترام  و  مدنی  فضیلت  شناسی، جوانمردي،  وظیفه  سنجدنوعدوستی،  می  جهت    .را 

  11، فضیلت مدنی سواالت  10الی    8، جوانمردي سواالت  7الی    5وظیفه شناسی سواالت    ،4الی1سنجش نوعدوستی سواالت  
تکریم سواالت    13الی   و  نظرگرف  20الی    14واحترام  استدر  بین  .ته شده  آمده  به دست  نمره  میزان  رفتار    50تا    20براساس 

روایی   ی. در پژوهشمی باشدرفتار سازمانی قوي      70نمره باالتر از    ورفتار سازمانی متوسط  70تا  50نمره بین ،  سازمانی ضعیف
ب برابر  کرونباخ  آلفاي  روش  از  پرسشنامه  پایایی  و  شده  تأیید  متخصصان  توسط  پرسشنامه  است 93ا  این  آمده  دست  به    ./ 

)Mohammadpour, Rahimi Pardjani, Mohammadzadeh, 2018.(    ،جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  در نهایت
در سطح توصیفیاز شاخص هاي آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی، ضریب همبستگی )  SPSS(  نرم افزار

  استفاده شد.  Lisrelالگوي پیشنهادي از تحلیل مسیر و نرم افزار آماري براي آزمونپیرسون و ...) و در سطح آمار استنباطی 

 یافته هاي پژوهش

 متغیرهاي پژوهش شاخص هاي توصیفی ):1(جدول  
 انحراف معیار میانگین  شاخص ها 

 3.12 35.02 رضایت شغلی

 1.13 21.32 فضاي اخالقی توجه 

 2.15 4.06 استقالل فضاي اخالقی 

 2.45 12.04 ابزاري فضاي اخالقی 



 اخالقی؛نقش میانجی جو اخالقی ادراك شده، در رابطه رضایت شغلی و رفتار شهروندي سازمانی معلمان دوره ابتداییارتقاي آموزش فضاي 

 2.63 11.98 فضاي اخالقی قوانین حرفه اي و برون سازمانی 

 3.38 12.27 فضاي اخالقی قوانین و مقررات سازمانی 

 12.19 61.67 کلیفضاي اخالقی  

 3.09 13.25 نوعدوستی 

 2.11 11.76 وظیفه شناسی 

 2.20 9.98 جوانمردي

 2.89 11.49 فضیلت مدنی 

 4.65 14.06 احترام و تکریم

 10.23 60.54 رفتار شهروندي سازمانی   
رفتار شهروندي سازمانی    و فضاي اخالقیو مولفه هاي  رضایت شغلیشاخص هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش یعنی  1در جدول 

 ارائه شده است. 
 

 آزمون کلموگروف اسمیرنف براي بررسی نرمال بودن متغیرها ):2(جدول 
 سطح معناداري آماره  تعداد  متغیر 

 0.73 0.689. 155 فضاي اخالقی

 0.455 0.857 155 رضایت شغلی

 0.28 0.99 155 رفتار شهروندي سازمانی

اخالقی ، رضایت شغلی و رفتار شهروندي سازمانی  با توجه به داده هاي جدول فوق و مقدار سطح معناداري در متغیر هاي فضاي  
 متغیرها نرمال هستند.  ،شده است 05/0که سطح معناداري بزرگ تر از خطاي مفروض در پژوهش 

 
 همبستگی رضایت شغلی معلمان   ): 3(جدول

 سطح معناداري متغیر  همبستگی
 0.001 رفتار شهروندي سازمانی 0.373

 0.001 فضاي اخالقی 0.31

از همبستگی استفاده شده است. با توجه    و فضاي اخالقی سازمانرفتار شهروندي    با براي بررسی همبستگی رضایت شغلی معلمان
 است.   عنادار مثبتمرضایت شغلی  بارابطه دو متغیر  001/0به مقدار معناداري 

آیافضاي اخالقی در رابطه رضایت شغلی و رفتار شهروندي سازمانی معلمان دوره ابتدایی   بیان می کرد که  سوال اصلی پژوهش 
میانجی گري دارد؟براي   (نمودار  نقش  به سوال، مدل زیر  با2پاسخ  و  نظري تدوین شده مورد ستحلیل    ) طراحی  اختاري مدل 

 چگونه است؟ تا مشخص شود شاخص هاي کمی برازش مدل،   گرفتپردازش قرار 
 

 
 
    
 

 رفتار شهروندي سازمانی

 

 رضایت شغلی 

 

 فضاي اخالقی 
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 مدل مورد نظر ):2(نمودار

 شاخص هاي برازش مدل نظري تحقیق ):4(جدول  
 مقدار به دست آمده  مقدار مطلوب شاخص

 25/2 3کم تر از  کاي اسکوئر بهینه شده 
 89/0 8/0باالتر از  ) GFIنیکویی برازش ( 

 65/0 9/0کم تر  ) RMRمیانگین مربعات باقی مانده(ریشه ي 
 71/0 8/0کم تر  ) RMSEAریشه ي میانگین مربعات خطاي برآورد(

 
 ي اسکوئربه درجه مقدارکاي ساده  ازتقسیم که بهینه شده است بهنجاریا اسکوئر کاي شاخص عمومی  هاي ازشاخص یکی    

 شود می مشاهده همانطورکه درجدول.دانند می قبول قابل شاخص این  براي1تا3مقادیربین  شودواغلب می محاسبه مدل آزادي

 8/0مقداربیشتراز که  است تطبیقی هاي ازشاخص یکی   GFIشاخص است که مناسب است.  25/2مقدار این شاخص براي مدل  
مقدار ها داده توسط خوبمدل ازبرازش مقدارنشان این  براي مدل    GFIدارد.  این   نشان که آمد دست به89/0مقدار  براي 

 براي تواند می هم که است معمولی هاي ازماتریس  کی ي باقیمانده مربعات میانگین  دوم ریشه.  دارد مدل خوب ازبرازش

 ریشه .قرارگیرد مورداستفادهر)دومتغی بین  شده پارامترهاتعریف(جزئی برازش براي وهم  )شده تدوین  مدل(برازشکلی ارزیابی

 میانگین  دوم ریشه است.شاخص مطلوب مقداري مدل برايو  65/0براي مدل مذکور    RMRیا  باقیمانده مربعات میانگین دوم  

 این براي مقدارشاخص. قراردارد باقیمانده ماتریس  تحلیل مبنايبرRMR شاخص نیزهمانند   RMSEA یا برآورد خطاي مربعات

باتوجه  71/0مدل   بنابراین  قبول  مدل که گرفت نتیجه توان می برازش کمی هاي شاخص به  و  قابل  مدلی  تحقیق  نظري 
 یل می باشد.  است.تحلیل مسیر متغیرهاي رضایت شغلی و فضاي اخالقی با  رفتار شهروندي سازمانی به صورت ذ

 
 واسطه اي فضاي اخالقی مقادیر پارامترهاي تحلیل مسیر متغیرهاي رضایت شغلی و رفتار شهروندي سازمانی معلمان با نقش ):5(جدول 

 
برآورد استاندارد  

 شده 
برآورد  

 استاندارد نشده 
خطاي 
 استاندارد 

 معناداري

 001/0 206/0 83/0 31/0 فضاي اخالقی          رضایت شغلی                        
 001/0 039/0 61/0 73/0 رفتار شهروندي سازمانی          فضاي اخالقی                   

 001/0 105/0 53/0 23/0 رفتار شهروندي سازمانی                         رضایت شغلی   
در مسیر مستقیم و رابطه متغیرهاي رضایت شغلی بر فضاي اخالقی با توجه به اینکه سطح معناداري کم تر از خطاي مفروض        

مستقیم معنادار مثبت بر رفتار شهروندي سازمانی دارد.با توجه به این که سطح است بنابراین رضایت شغلی اثر    05/0در پژوهش  
پژوهش   از خطاي مفروض در  بر رفتار شهروندي سازمانی  ارتباط فضاي اخالقی  است   05/0معناداري در مسیر مستقیم  تر  کم 

دارد.در   سازمانی  شهروندي  رفتار  بر  مثبت  معنادار  مستقیم  اثر  اخالقی  فضاي  رفتار  بنابراین  بر  شغلی  رضایت  تاثیر  و  ارتباط 
پژوهش   در  مفروض  از خطاي  تر  معناداري که کم  به سطح  توجه  با  متغیر رضایت   0/ 05شهروندي سازمانی  بین  بنابراین  است 

 شغلی و رفتار شهروندي سازمانی ارتباط معناداري وجود دارد.



 اخالقی؛نقش میانجی جو اخالقی ادراك شده، در رابطه رضایت شغلی و رفتار شهروندي سازمانی معلمان دوره ابتداییارتقاي آموزش فضاي 

 
 اخالقی تحلیل مسیرو ضرایب استاندارد شده متغیرهاي رضایت شغلی و رفتار شهروندي سازمانی معلمان با نقش واسطه اي فضاي  ):3(نمودار 

 
 مقادیر پارامترهاي تحلیل مسیر متغیرهاي رضایت شغلی و رفتار شهروندي سازمانی با نقش واسطه اي فضاي اخالقی  ):6(جدول

 مسیر
برآورد استاندارد  

 شده 
خطاي 
 استاندارد 

 معناداري
 نتیجه 

 معنادار  001/0 206/0 31/0 فضاي اخالقی       رضایت شغلی                             
 معنادار  001/0 04/0 8/0 رفتار شهروندي سازمانی        فضاي اخالقی                       

 
رفتار         و  شغلی  رضایت  متغیرهاي  مسیر  می تحلیل  ذیل  صورت  به  اخالقی  فضاي  اي  واسطه  نقش  با  سازمانی  شهروندي 

باشد.در مسیر مستقیم و رابطه متغیرهاي رضایت شغلی بر فضاي اخالقی با توجه به اینکه سطح معناداري کم تر از خطاي مفروض 
بنابراین رضایت شغلی اثر مستقیم معنادار مثبت بر رفتار شهروندي سازمانی دارد.با توجه به این که سطح   ؛است  05/0در پژوهش  

پژوهش   از خطاي مفروض در  بر رفتار شهروندي سازمانی  ارتباط فضاي اخالقی  است   05/0معناداري در مسیر مستقیم  تر  کم 
رفتار بر  مثبت  معنادار  مستقیم  اثر  اخالقی  فضاي  رفتار   بنابراین  و  شغلی  رضایت  متغیر  بین  دارد.بنابراین  سازمانی  شهروندي 

 شهروندي سازمانی با متغیر میانجی فضاي اخالقی ارتباط معناداري وجود دارد.

 
 تحلیل مسیرو ضرایب استاندارد شده متغیرهاي رضایت شغلی و رفتار شهروندي سازمانی  با  نقش واسطه اي فضاي اخالقی  ):4(نمودار

 

 بحث و نتیجه گیري 

مطالعه حاضر با هدف نقش میانجی فضاي اخالقی در رابطه رضایت شغلی و رفتار شهروندي سازمانی معلمان دوره ابتدایی      
گرفت.   رابطه  صورت  بافق  شهرستان  ابتدایی  دوره  معلمان  سازمانی  شهروندي  رفتار  و  شغلی  رضایت  بین  بین  داد  نشان  نتایج 

توانگفت؛ هرچه رضایت شغلی  می  باشد.درتبییناین یافتهگذشته همسو می  نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات معناداري وجود دارد.
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 مدرسه در  رفتار معلمان  .  نمایند  بهترایفا   توانندخودرامی  نقش   رودو آنهامی  باال  هاسازمانی آن  رفتارشهروندي  افزایش یابد،  معلمان
 ,Bidokhti, Salehpour(د  رسضروري به نظر می  مدارسآگاهی از آنها براي مدیران  ،  باشد  آنهارضایت شغلی  ثر از  أتواند مت می

2017; Fooladvandi, Amirasmaili, Tawfiqi, Fooladvandi, Ramezani, 2014 درپژوهش  حاصله  هايیافته   ).بنابراین  
  بیان شده است که  زمینه  دراین   .بر روي رفتار شهروندي سازمانی است  معلمان  رضایت شغلی  ومهم  تأثیرعمیق  حاضرنشاندهندة

برحاالت  وخوشبختی  شغلی  ازموقعیت  رضایت  احساس   تالش   فردتمام  علت  این   به  و  بسیارمؤثراست  فرد  روانی  درشغل 
می  خود  شغل  حفظ  خودرابراي بر همین انجام    وي  دهد.زیراعملکردمی  نشان  ازخود   را  تريبهترومطلوب   اساس،عملکرد  دهدو 

شود. به  می  محسوب خصوصی  زندگی در  موفقیت همانند او براي مدرسه بودوموفقیت خواهد و خوشحالی شادي  احساس با برابر
  آموزش و پرورش  که سازمان  است  مهمی  موضوع  کنند  وخوشبختی  شادي   خوداحساس   ازشغل   که   معلمانی   داشتن   سبب   همین 

 دهند.  افزایش  را رفتار شهروندي سازمانی معلمان کندوسطح  توجه  آن بیشتربه باید
در یافته بعدي نشان داده شد که رضایت شغلی و فضاي اخالقی معلمان رابطه معناداري وجود دارد و هر چه فضاي اخالقی      

 ;Khorshid, Mohseni, 2010(باشد  گذشته  همسو می نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقاتتر باشد رضایت شغلی بیش تر است. به

Sohrabian, 2021.(  بیانمی از      توان  یکی  که  اخالقی  ارکانمهمترین  نمود  عملکرد  شغلی  تحقق  زیرا  است  رضایت  براي  ؛ 
  ، باالتر باشد  رضایت شغلیهر چه  و از آن کار رضایت داشت. بنابراین    ارزش قائل بود  کار خود اخالقی عمل کردن بایستی براي  

باالتر می رودلاحتمال عم به  کرد اخالقی وي  انسان عزتمند  انسان عزت. رضایت شغلی  هنجارهاي اخالقی را   نفس می دهد و 
پایدار شدن عزتکند و رعایت هنجارهاي  رعایت می و  به تقویت  نکتهانجامدمی  نفس   اخالقی  در تقویت    که  آن است  مهم  . 

شغلی اخالقی، رضایت  شغلی  بینی  خوش  موردنظراست،زیرا   فضاي  می   پیامدهاي  منجربه   عدم رضایت  در رضایت  .  شودمنفی 
بنابراین،رضایت .  پردازدآن نیست،می  کسب   قادربه   دربرابرآنچه  آورد   دست  به   تواندمی  چه   آن  ارزیابی   به  فرد  درحقیقت،  شغلی
 مدیر ومعلمان   عملکرد  بهبود  موجب  درمدرسه   درارتقا و تقویت فضاي اخالقی معلمان دارد، رضایت شغلی  مهمی   نقش   شغلی

 ). Herzberg, 2018(شود می
بودکه  پژوهش   اصلی  یافته      آن  از  معل  حاکی  سازمانی  شهروندي  رفتار  و  شغلی  رضایت  فضاي بین  اي  واسطه  نقش  با  مان 

دارد.   وجود  مثبتی  معنادار  رابطه  با  اخالقی  تحقیق  این  از  نتایج  تحقیقاتبخشی  می  نتایج   ;Panel, 2016(باشد  همسو 

Zohrehvendy, 2016; Fooladvandi, Amirasmaili, Tawfiqi, Fooladvandi, Ramezani, 2014(. یافته  درتبیین -می   این 
  توانندبهترایفا رامی  خود  رودو آنهانقش تر باشد،رفتارشهروندیسازمانی آنهاباالمیفضاي اخالقی معلمان مطلوبهرچه  گفت؛    توان

نیزمربوط  رفتارشهروندي  مفهوم    .نمایند ومنزلت  خواهدمی   که  است  ايفلسفه  به  سازمانی  راافزاي  شأن    شدهد،تغییراتی  معلمان 
 کوشندتا سازمانی می   ارتقاء رفتارشهروندي  هاي برنامه  .دهد  روحی معلمان را افزایش و    فیزیکی  ورفاه  درفضاي اخالقی ایجادکند

 ومزایاي  حقوق  به  نسبت  اگرمعلمان    ارتقاءبخشند.  آنهارا  رضایت شغلی  نتیجه  ودر  دهند  افزایش   مسئله افرادرا  حل  وتوانایی  اعتماد
 وارتقاي  رشد  براي  الزم   وشرایط  فرصت  بدانند،  تمیز   بهداشت وازنظر    ایمن   را  کاري  محیط  کنند،  ورضایت   عدالت   خوداحساس

رعایت   مساوات  شغلی،احساس  امنیت   واحساس  شغلی   باشرایط   شغل  درسازمان،انطباق  جامعه   به  رادرسازمان،احترام  قانون  و 
انسجام  همبستگی   زندگی،احساس  شود   می  موجب  خودبدانند،  فردي  هاي قابلیت  بروزرشد  خودراموجب  وشغل  سازمان  در  و 
آنها  رفتارشهروندي  را   تريآثارمطلوب   ترتیب  این   وبه  دهند   ادامه  کارخود   به   بیشتري  وعالقۀ   بامیل   وآنها  یابد  افزایش   سازمانی 

وجامعۀ آموزان  دانش  صورتی  .باشند  داشته  خود  براي  پرورش  سازمان  که  در  و    کاري   زندگی  کیفیت  سطح  بتواند  آموزش 
کنند  کار   محیط در  وشرایطی  دهد  راافزایش   کارکنان  براي   فرصت  عدالت،مساوات،رشدوارتقاي   احساس  تاآنان  فراهم 



 اخالقی؛نقش میانجی جو اخالقی ادراك شده، در رابطه رضایت شغلی و رفتار شهروندي سازمانی معلمان دوره ابتداییارتقاي آموزش فضاي 

  رشدوپویایی جامعه دانش آموزي   آن  دنبال  وبه  رضایت شغلی  افزایش  شاهد  توان  باشند،آنگاه می  خودراداشته  بروزقابلیت هاي
 ). Sadeghi, Fathi, 2016بود(
سـازمانی دارد و دیگري جنبه حرفه اي، بر رضـایت شـغلی تـأثیر گـذار  در مجموع، وجود قوانین در سازمان که یکی جنبه      

بنابراین، وقتی معلمان از قوانین حرفه و ضوابط حاکم بـر شـغل خود آگاهی کامل داشته باشند، ضـمن انجـام درسـت و   .اسـت
می خرسند  نیـز  خـود  حرفـه  از  اخالقی  فضایی  ایجاد  با  خود  آموزشی  وظایف  ( باشن اصـولی  بـه ا).  Brown, 2008د  یافتـه  یـن 

هـاي کلـی سـازمان آمـوزش و پـرورش پیـروي نمـوده و در محـیط هـا و سیاسـت دهد که معلمان از خط مشی خوبی نشان می
سـازمان و تـوان گفـت، وجـود قـوانین در  دانند. در واقع مـیآموزشی، خـود را ملـزم بـه رعایـت مقـررات و قـوانین سـازمان می

-کند کـه ضـوابط و مقـررات، جـاي خـود را بـه روابـط می ایجاد می  استلزام همه افراد نسبت به مراعـات آنهـا، فـضاي اخالقـی
ایجاد می را  مداري  اخالق  سازمانی  نوبه خود، جو  به  امر  این  همدهد؛  احـساس    هکند که  دارنـد،  مقـامی کـه  و  شـغل  از  افراد 

هاي سازمانی است تا اخالقیات بـه د. در واقـع، ایجـاد جـو سـازمانی اخـالق مـدار، نیازمند ساختارها و خط مشینماین رضایت می
گیـرد قـرار  حمایـت  مـورد  سازمانی  قانونی  کارهاي  و  ساز  فضاي.  )Mohgimi, 2018(وسیله  گفت    مطلوب  اخالقی  باید 

 کارکنان   کوشیامرسخت  این   میگرددکه  وپرورش  آموزش  درسازمان  رفتارشهروندي  ودرجه  مراتب   ارتقاء   منجربه  درسازمان
 رفتارنوع  ترویج  منجربه  مثبت  اخالقی  فضاي  بودن  ومسلط  بخشدمی  بهبود  را  عملکردسازمان  واثربخشی   کارایی  رابیشترنموده

 اخالقی   فضاي  گسترش  گرددالبتهمی  درسازمان  بیشترآنها  خدمت  براي  انگیزه  شودودرنهایت  می  معلمان  بین   در  ومدنی  دوستانه
خواهدکرد. چون فضاي اخالقی قابل انتقال و سرایت    کمک  سازمان  رفتارشهروندي  مفهوم  توسعه  به  وپرورش  آموزش  درسازمان

خود، در نقش یک الگو فضاي اخالقی معلمان و بالطبع رفتار رضایت   توانند با افزایش رضایت شغلیاست و مدیران آموزشی می
 را تقویت کنند.       شغلی

نبودن      فراهم  بسنجد.  به صورت همه جانبه  را  بررسی  تواند موضوع مورد  نمی  پژوهش داراي محدودیت هایی است که  هر 
پاسخ کامل  اشتغال  می  زمینه  تر  کارانه  محافظه  را  شغلی  اعالم رضایت  به  مربوط  و  هاي  آموزش  سازمان  میشود،  پیشنهاد  کند. 

هاي پرداخت دستمزد و مزایا، به کارگیري نظام صحیح ارزشیابی، ارتقاء و انتصاب معلمان و مدیران و سیاستپرورش در نظام  
مدیران و  کرده  نظر  تجدید  رفاهی  خدمات  گسترش  جهت  می  ومسئولین   مناسب  آموزشی   کارایی   افزایش   جهت  بایستنظام 

تالش   زمینه   این   ارتقاءفرهنگ وافزایش تعامالت با معلمان،در  چگونگی  با   کاري معلمان و آشنایی  زندگی  بهبودکیفیت  ودرکل
انجام  .بیشترنمایند پایان،  به   در  بررسی  روش کیفی   پژوهش  بررسی   ابعاد  وتمام  دقیق  جهت  و  معلمی   مثبت   اثرات   کیفیت شغل 
-در پژوهش  درموردآن  مدودقیقتولید ابزارکارآ  درجهت  معلمان وتالش  هاي دیگر بررفتار سازمانی شهرونديمؤلفه  وتأثیرگذار

 هاي آتی توصیه می گردد.
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