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 چکيده
سازمانی با نقش نیکوی مدیران و رفتارشهروندیهدف این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد سیرت

پژوهش حاضر  باشد.سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایالم میمیانجی جوّاخالقی

ان ادارات ورزش و جوانان استان ایالم ی کارکنتوصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کلیه

نفر در نظر گرفته  641که نمونه به صورت کل شمار برابر جامعه آماری  یعنی  بودند نفر 641به تعداد 

. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه به محقق برگشت داده شد 606 و در مجموعشد 

نیکوی نصراصفهانی، رفتار شهروندی سازمانی  ، پرسشنامه سیرتشامل پرسشنامه های استاندارد

 PLSافزارها با استفاده از نرم. دادهبودندویکتور و کولن پودساکوف و همکاران و جوّ اخالقی سازمانی 

SMATR-   وSpss16 سیرت نیکوی مدیران  داد که بین های پژوهش نشانیافتهند. پردازش شد

نیکوی مدیر و وّاخالقی و همچنین بین ابعاد سیرتو رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی ج

داری وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق سازمانی با نقش میانجی جوّاخالقی رابطه معنیرفتارشهروندی

دیران و جوّاخالقی مشود که مسئوالن ادارات ورزش و جوانان به ابعاد سیرت نیکوی پیشنهاد می

ها و جه بیشتری کنند زیرا با توجه به این دو عامل سیاستهای ورزشی، تومناسب در سازمان

راهبردهای تشویقی مناسبی درجهت شکوفاتر شدن رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان ایجاد 

  شود.می

 .سازمانیسازمانی، جوّاخالقیسیرت نیکو، رفتارشهروندی :يديکل واژگان
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 يدفائزه آقائی ميب

 های ورزشیارشد مدیریت راهبردی در سازمانکارشناس

 

 نام نویسنده مسئول:
 يدفائزه آقائی ميب

 سازمانیارتباط ابعاد سيرت نيکوي مدیران و رفتار شهروندي 

 با نقش ميانجی جوّاخالقی سازمانی در بين کارکنان ادارات ورزش 

 و جوانان استان ایالم 
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 مقدمه
رعایت اخالق در جامعه از مهمترین ابعاد زندگی اجتماعی انسان به شمار آمده است. امروزه جامعه  در دوره های مختلف تاریخ بشر،

ا ههای ورزشی حساس تراز قبل شده است، به ویژه درمقابل رفتارهای غیراخالقی سازمانها و به خصوص سازمانهای سازماننسبت به اقدام

هبران با سطح رشد اخالقی خود، چارچوبی را به منظور مواجهه با مسائل اخالقی در ردهد. به سرعت و به طریق مختلف واکنش نشان می

ها (. جوّاخالقی برای سازمان5002و دیگران،  6)اشمینکهباشداخالقی سازمان تاثیرگزار مینمایند، که این چارچوب بر جوّسازمان ایجاد می

ی ادراک درست و اشتباه در محیط کاری سازمان بوده و ی سازمان در برگیرندهمهم بوده و بر رفتار اخالقی کارکنان موثر است. جوّاخالق

(. بنابراین با رشد زندگی اجتماعی، 0050و همکاران، 5هنجارهایی را برای پذیرش و عدم پذیرش رفتارهای سازمانی ارائه می نماید)بابین

نین، تعریف اخالقی روابط انسان ها در جامعه و تشخیص مسئله اخالق هم شکل گسترده تر و پیچیده تری به خود گرفته است. همچ

(. رفتار شهروندی سازمانی بر پایه اخالق است و دستیابی به درجات باالتر 6936مصادیق اخالقی از غیراخالقی دشوارترگردیده است )فاضلی،

ر محیط کاری پویای امروز که کارها بیش (. لذا د6934اخالق، موجب بهبودی رفتار شهروندی سازمانی می شود)اسکندری و  ایراندوست،

ها به کارمندانی نیاز دارندکه خود را ملزم به رفتارهای از پیش گروهی انجام می شود و انعطاف پذیری محیط اهمیت زیادی دارد، سازمان

ت ها از اهمیرفتارها در سازمان خوب شهروندی کنند. از این رو، تقویت رفتار شهروندی سازمانی و توجه به عوامل موثر بر تقویت این گونه

(. امروزه پژوهشگران، رفتار افراد در محیط کار و سازمان با هدف دستیابی به نوعی رفتار 6931ای برخوردار است)کوشکی و همکاران،ویژه

ادر به توسعه ها قد، سازمانسنجند؛ زیرا اگر کارکنان به همکاری تمایل نداشته باشنفردی که به کارایی و اثر بخشی سازمانی کمک کنند، می

(. بنابراین، وجود کارکنانی که بتوانند عقاید خود رابدون هیچ گونه محدودیتی به سازمان ارائه دهند، 6935اثربخش خود نیستند)محمودی،

-فعالیت میهای بزرگ وجودکارکنانی است که فراتراز وظایف رسمی خود درسازمان به ضرورت دارد، چراکه از عوامل موفقیت سازمان

(. رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزو وظایف رسمی آنها 6934پردازند)سالخی اقدام ساوجبالغی،

دهند. گیرد؛ اما میزان اثربخشی کلی سازمان را افزایش میها مستقیماً آنها را درنظر نمینیست و سامانه رسمی پاداش رسمی سازمان

شود آن سازمان به محیطی جذاب برای کار و فعالیت تبدیل شود. سطح رفتار شهروندی سازمانی دریک سازمان موجب میباالبودن 

هایی که سطح رفتار شهروندی سازمانی درآنها باالست با جذب نیروهای کارآمدتر و کاهش میزان ترک خدمت کارکنان، عملکرد سازمان

ها به رهبران و کارکنانی که سیرت نیکو درآنها پرورش یافته سوی دیگر، باگذشت زمان سازمان(. از 6935بهتری خواهند داشت)رستگاری،

باشد، بیشتر نیاز پیدا می کنند. همچنین به تازگی موضوعات مربوط به فضایل و سیرت نیکو درمیان دانشمندان اجتماعی و روانشناسان 

نیز با اخالق در تعامل است و اخالق و سیرت در تفکر ما با یکدیگر رابطه  (. سیرت9،5009طرفداران زیادی پیداکرده است)تی جلت ویت

شود اما افراد درباره چیستی آن به ندرت توافق دارند. سیرت به آن (.گرچه سیرت نیکو مهم شمرده می4،5066تنگاتنگی دارند)کوان و مائو

(.برخی سیرت را جمع ویژگی اخالقی 2،5001هم است)هارتمنفضایل یا فضیلت اخالقی اشاره داردکه بطور خاص شامل اجزای اخالقی م

(. ساختن سیرت شکلی از بهبود اخالقی است که با مسن تر شدن فرد ارتقا می یابد. مطالعات اخیر 1،5006اند)برودی و سیگلفرد دانسته

نیکو از رفتارهای نامطلوب در سازمان  (. سیرت7،5004های انسانی تاکیددارند)پترسون و  سیلگمنبراهمیت سیرت در تعامالت و فعالیت

دهد. رفتارهای نامطلوب مثل خشونت، نیرنگ، ترور شخصیت، مشکالت انضباطی، کند و محیط مناسب یادگیری را گسترش میجلوگیری می

 وزشی تغییر جهتهای یادگیری گسترش می یابند و سازمان به سوی اهداف آمشود، محیطقلدری کردن و.... با بهبود سیرت افراد کم می

 ها عامل اصلی(. بنابراین و باتوجه به مقدمه ذکر شده تحوالت جزو الینفک زندگی انسانها شده است و سازمان6933می دهد)نصر اصفهانی،

 تحوالت و تغییر معرض در های غیرورزشی سازمان مانند نیز ورزشی های سازمان راستا این در توسعه جوامع بشری به شمار می روند.

 درونی محیط شرایط حسب بر های ورزشیسازمان( و 6932)فراهانی، گریبانند به دست خود ویژه مسائل با و قرار دارند جهانی و حیطیم

 با مطابق تقویتی و اکتشافی ی،ا توسعه راهبردهای نوآورانه، از مختلف میزان به راهبردی ریزیبرنامه فرآیند استفاده از با خود بیرونی و

 برخی از عملکرد بررسی همچنین. کنندمی استفاده خود دستیابی اهداف و تحوالت با رویارویی برای رقابتی وضعیت و هاامهجذابیت برن

رفتارشهروندی  بر و مبتنی قوی مدیریتی از خود اهداف به دستیابی و ماموریت برای انجام که هاییسازمان دهدمی نشان ورزشیهای زمانسا

 گیری چشم هاییتموفق به نیاز مورد تامین منابع و یورزش مختلف هایتدر فعالی اندتوانسته اند، کرده استفاده نیسازمانی و سیرت سازما
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مترین توان آنرا مهرا به سوی کمال و توسعه پیش ببرد، نیروی انسانی آن سازمان است که می تواند سازمان. بنابراین، آنچه مییابند دست

توان رفتار شهروندی سازمانی و سیرت نیکو را نام بردکه از واجبات ت. از مهمترین عوامل موثر این نیروها میسرمایه درعصر کنونی دانس

ها بسیار اهمیت دارند. لذا شناخت رفتارهای شهروندی سازمانی و نظام آموزشی در تمام کشورهاست. اینگونه رفتارها در اثربخشی سازمان

تقویت این نوع رفتارها اهمیت زیادی دارد. توسعه رفتارهای شهروندی و سیرت نیکو در نهادهای شناخت کافی از ابعاد سیرت نیکو و 

توانند نقش مهمی در گردد که کارکنان این ادارات میآموزشی و به خصوص ادارات ورزش و جوانان امری مهم و مزیتی رقابتی محسوب می

بنابراین، محقق در پی یافتن نتایج مفید و ارزشمند در زمینه سیرت نیکو و یافتن  ارتقای کیفیت ادارات ورزش و جوانان خود ایفا نمایند.

 تعوامل اثر بخش در این زمینه بوده تا از آن طریق رفتار شهروندی سازمانی  ارتقا یابد و سبب شود تا کارکنان و مدیران با یکدیگر مشارک

جر یه پیشرفت فردی و سازمانی گردنند.لذا محقق با توجه به خال علمی مشاهده بیشتری در انجام امور سازمانی داشته باشند و درنهایت من

شده در این تحقیق به تبیین و بررسی رابطه بین ابعاد سیرت نیکو و رفتار شهروندی سازمانی با درنظر گرفتن نقش میانجی جواخالقی 

 سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان  ایالم پرداخته است.

 

 نظري و ادبيات پژوهشمبانی
 سازمانیرفتارشهروندي

 در سازمانی رفتار رشته ظهور با است و بوده مدیریت علوم اندیشمندان توجه مورد دیرباز از کاری هایمحیط در افراد رفتار مطالعه

 بروز علل و رفتارها بندیتقسیم در سعی گرفته صورت مطالعات از بسیاری. یافت بیشتری جدیت امر این 6310دهه  نخست هایسال

 رفتارهای از بسیاری بررسی ریشه به که هستند مواردی جمله از غیره و شغلی هایادراک، انگیزش، نگرش نظیر؛ اند. مباحثیداشته هاآن

 شناسان جامعه و روانشناسان رفتارشناسان، توجه بر عالوه و است شده اخیرمطرح دهه دو در که بحثی پردازند. امامی کار محیط در آدمی

 در که است ایفراوظیفه و اختیاری سازمانی، رفتاری شهروندی دارد. رفتار نام سازمانی شهروندی است، رفتار کرده جلب خود به نیز را

شود. نمی دهیسازمان سازمان رسمی پاداش سیستم وسیلهبه غیرمستقیم یا مستقیم طور به و است مؤثر سازمان اثربخش عملکرد افزایش

 استقرار هایو زمینه سازمانی شهروندی رفتار شناخت است، مدیران هایدغدغه و مسائل از یکی همواره اثربخشی افزایش اینکه به توجه با

ها در پی یافتن های اخیر بیشتر سازماندر سال(. 6933زاده، آید )طبرسا و هادی شمار به مسیر این در مفیدی و مؤثر گام تواندمی آن

اشاره کرد  توان به رفتارهای داوطلبانه و خودجوشاند. در این میان میپیشبرد اهداف خود بوده برای جذب مشارکت کارکنان در هاییراه

اند که آن را رفتار شهروندی بیشتر این رفتارها پرداخته کنند. محققین به مطالعه هر چهکه افراد در ازای انجام آن پاداشی دریافت نمی

میالدی به دنیای علم ارائه شد. اگرچه 6330 اوائل دههباتمان و ارگان فهوم رفتار شهروندی سازمانی نخستین بار توسط . ماندسازمانی نامیده

 بین عملکرد نقش و رفتارهای نوآورانه و خودجوش در دهه هفتاد و هشتاد میالدی و نیز تمایز بان هها افرادی چون کتز و کاپیش از آن

 5ناماتب(. 6931سپهوند و همکاران،  (توجه کردند میالدی به این موضوع6393بیان مفهوم تمایل به همکاری در سال با  6پیش از آنها بارنارد

ی فردی مودند: رفتارف نگونه تعریرا وضع کردند و آن را این OCB)9ی )سازمانی ن بار اصطالح رفتار شهروندی اولی( برا6339و ارگان )

 .وکـارآیی سـازمان را افـزایش خواهد دادبرانگیخته نشده است،  پاداشا ضمنی توسط سیستم رسمی صـریح یکه داوطلبانه است، به طـور 

ی تشکیل عناصر اصل به عنوان یکی از زباشد نییگاهشان میمچنین تمایل کارکنان به انجام رفتارهایی که فراتر از الزامـات رسـم نقـش و جاه

 «اشین اجتماعی سازمانحرکـت مروغن کاری  »( را OCB) تـوانیته شده است. بنـابراین مسازمانی شناخی رفتار شهروند دهنده

گونه توصیف و این شد یمعرف 6330دهه  لین و همکارانش در اواگاار سیابتدا توسط دن OCBاصطالح (. 6931نامید)فدائی و همکاران، 

ملکرد ع جی، و در مجموع باعث تروگیردآن تعلق نمی ی بهصراحت پاداش اب نهو  می، نه به طور مستق یاریاخت و هم یفردهم رفتار است "شد

گونه این OCBیف  ، تعرکه در حال رشدند کسب و کار طیو شرا یکار یزندگدر  آن تیحال، با توجه به ماه نیبا اشود می موثر سازمان

 تیها به رسم OCB ب،یترت نیبد "دکنیم یبانیتکه عملکرد کار را پش یو روح یاجتماع نهیکمک به حفظ و ارتقاء زم": مطرح شد

 ستمیاز کار، و اغلب توسط س یبه عنوان بخش نی، بلکه همچنیاریاخت ینه تنها به عنوان رفتارها، شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته اند

 میتصمبا موافقت خود کارکنان یتی که گونه فعالهر به(. 5067، 4اند)آرادا آزلِم و همکارانشناخته شده تیبه رسم نیز هاپاداش شرکت

به . است کاریشان یخارج از تعهدات قراردادها فعالیت گونه این اغلب گویند و( میOCBانجام دهند رفتارشهروندی سازمانی ) رندگییم

 مورد ای وود شنشناخته  تیشرکت به رسم یاز سو یو رسم میبه طور مستق شهیممکن است همو  است یاریاخت OCB گریعبارت د
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سرپرست مطلوب و همکاران، و  یممکن است در رتبه بند OCB البته غات،یتبل ایش حقوق و یافزا قیاز طر مثال ی، براگیردنقرار  پاداش

 و )محمدعبداهللشود ندهیآ در پاداش شیباعث افزا میمستق ریتواند به طور غ یم بیترت نیعملکرد بهتر منعکس شود. به ا یابیارز ای

 (.5069، 6همکاران

 

 سازمانیجوّاخالقی 
فرآیندها،  رفتارهای صحیح و نحوه پردازش موضـوعات اخالقـی اسـت و ای مشترک از ادراکات دربـارهیک سازمان، مجموعه اخالقی جوّ

 یفـی دیگـر جـوّدر تعر(. 5065و همکاران،  5)خانیفارسـازددارند را مـنعکس مـی های سازمانی کـه پیامـد اخالقـییتها و فعالسیاست

عنی بوده و به م اعضای سـازمانتصمیمات نشانگر تأثیر اخالقیات بر و رفتاری  هـای اخالقـی و انتظـاراتاخالقی سازمان نـشاندهنـده ارزش

راکات (. جوّ اخالقی ادراک شده، به اد5065، 9خواهنیا و نیک)رحیمیباشدکارکنان می های اخالقی جهت انتخاب و عمـلوجود گزینه

دهد که چگونه باید نسبت به مسائل اخالقی و ارزشی مشترک افراد یک سازمان از آنچه از نظر اخالقی صحیح است، اشاره کرده و نشان می

در درون سازمان واکنش نشان داد. جوّ اخالقی یکی از عوامل اساسی در گرایش یا عدم گرایش کارکنان یک سازمان به رفتارهای مختلف 

ای هشود و چگونه کارکنان پرسشگیری میکند که تا چه حد بر اساس معیارهای اخالقی تصمیماخالقی ادراک شده، مشخص میاست. جوّ 

های ها و سیاستها، روشمشیاخالقی نوعی جو کاری است که منعکس کننده خط جوّ. (5065، 4کنند )وانگ و هسیاخالقی را تعبیر می

کنند، چون مردم از ها بیشتر توجه خود را به موضوعات اخالقی معطوف میباشد. در همین راستا سازمانمیسازمانی و دارای نتایج اخالقی 

داند که از مجموع ( جوّ اخالقی را ساختاری روانی می5007)2ها انتظار دارند تا سطوح باالی استانداردهای اخالقی را نشان دهند. فیلیپواآن

د های موجوهای اخالقی و سیاستداری که کارکنان درباره رویهعبارت دیگر ادراکات مشترک، ثابت و معنیشود. به ادراکات افراد حاصل می

ها و عملکرد سازمان را با یک نتیجه اخالقی ها، سیاستهای کاری است که رویهشان دارند. بنابراین جوّ اخالقی یکی از انواع جوّدر سازمان

های ها و سیاستها، روشمشیکننده خطدانندکه منعکس( نیز جوّ اخالقی را نوعی جوّ کاری می0015)1دهد. مارتین و کولنبازتاب می

ای است به ادراکات (، جوّ اخالقی در سازمانی، اشاره6337باشد. همچنین از دیدگاه ویمباش و همکاران)سازمانی و دارای نتایج اخالقی می

های آن های اخالقی موجود در سازمان خودشان و بخشها و سیاستک سازمان در مورد رویهمعنادار، روانشناختی و باثباتی که اعضای ی

های های اخالقی و روشجوّ اخالقی در یک سازمان شامل برداشت روانی کارکنان دربارۀ سیاست(. 6931بر و جان احمدی گل، دارند) حسین

ها در مورد جوّ اخالقی عبارت است از برداشت مشترک در همۀ تعریف (. نقطه5069، 7های آن است) دکونینکحاکم بر سازمان و بخش

 بر شان است واخالقی نشانگر درک افراد از سازمان جوّ (.5065، 3اینکه چه رفتاری اخالقی بوده و چرا آن رفتار درست است) آنسر و یلدیز

ای برای بروز نوع جو زمینه. این رودارکنان سازمان به کار میی کمراجعه به عنوان چارچوبی برای گذارد وها تاثیر میرفتار آن نگرش و

واقع متغیری سازمانی است  در دهد واخالقی خصوصیت یک سازمان را ارائه می کند. به عبارت دیگر جوّفراهم می هاگیریتصمیم رفتارها و

اخالقـی، بخـشی از فرهنـگ سـازمان  جـوّ .(6932ان، گودرزی و همکار) طاهری تواند اوضاع کاری را تغییر دهد یا بهبود بخشدمی که

شود، تعیین اخالقی سازمان، اخالقی محسوب می جوّ در پـردازد، و آنچـهسازمانی بـه مـسایل اخالقـی سـازمان مـی هـایاسـت. ارزش

 .(5066و حاذقی، )نادی  باشدمی کنندۀ رفتـار اخالقـی و غیراخالقـی کارکنـانبینیاخالقی پیش کنند. جوّمی

 

 نيکويسيرت 

فضیلت و سیرت  .مواجه بوده است توجهی شد، با کمدر زمان گذشته مطالعه سیرت که به آن فضیلت یا فضایل اخالقی نیز گفته می

 ی رفتارهایمرکز اصل سیرت را (،مثل ارسطو)فالسفه یونان  که ایگونه ه، باخالقیات در سازمان است ناپذیرند و سیرت، قلبدو بخش جدایی

دی کنند، از این رو افراتقریباً همیشه مطابق با سیرت خود عمل می کردند و معتقد بودند افرادی که سیرت نیکو دارنداخالقی قلمداد می

ری باشد، رفتاآنها ن که سیرت نیکو ندارند، درشرایطی که تحت نظارت و کنترل باشند، صداقت بیشتری داشته و زمانی که کنترلی بر اعمال

ی کنند درحالهای خود تکیه میاجتماعی مبهم باشد، افراد به قضاوت نادرست و به دور از صداقت دارند، به این ترتیب زمانی که موقعیت
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است. سیرت،  تعاریف مختلفی از سیرت ارائه شده(. 5060، 6) فاین و همکارانرسدقوی، قضاوت افراد به حداقل می که در موقعیت اجتماعی

رت آن چیزی است که شما در ی. به اعتقاد مودی سدهد که فرد واقعاً چه کسی استنشان می ر عمل است. سیرتد «نی فردخود درو«

خلوت هستید. سیرت دیرک اصلی خیمه رهبری است. سیرت انجام کار درست علیرغم فشار بیرونی مخالف برای انجام نشدن آن است. 

مال ک» شود. در بحث رهبری سیرت،حیاتی رهبر محسوب می عنوان یک ویژگیه است. سیرت بهای مذهبی استای ارزشدر رسیرت غــالباً 

ی دهند، فردها نشان میپژوهش. کردنـدسیرت را مرکز اصلی رفتارهای اخالقی قلمداد می رهبر است. فالسـفـه یونان مثل ارسطو «اخالقی

گران دی مدیران فاقد سیرت نیکو همواره باید مراقب باشند که. دهدت میورد، شانس یک رهبر بزرگ بودن را از دسخکه انگ بد سیرت می

رد ف های اخالقیشود. سیرت و فضیلت، ویژگیاو، مشخص می های اخالقیسیرت فرد در انتخاب. به این حقیقت در مورد آنان واقف نشوند

 قدرت و قوت یا کمال هستند. ده است که هر دو به معناییونانی آرته به دست آممفهوم  هستند. اصطالح فضیلت از کلمـه التین ورچوس و

 (.6936 نصراصفهانی و همکاران،) شودبیشتر می وری و هماهنگی فرد و جامعهشوند و شاید، بهرهبه کمک فضایل، افراد بهترهدایت می

ران دیگ کنند. آنان عالقه بلندمدت به خود وها عمل میاساس آن و بر اندها را پذیرفتهدارای سیرت نیکو، دامنه وسیعی از فضیلت افـراد

تواند در بلندمدت زیبا نمی ای ازخود نمایش دهد؛ اما ظاهر و صورت، بدون پشتوانه سیرتدارند. هر انسانی تمایل دارد که ظاهر آراسته

 ارهای مدیران اهمیت بیشتری دارد که اداین مهم بر. الزم است افراد بکوشند به باطن سیرت خود توجه کنند چندان زیبا جلوه کند. بنابراین

در  بسیاری ازمحققان بر این باورند که سیرت بهتر است به عنوان یک ساختار چند بعدی(. 5066، 5) بالیتدیگران را در اختیار دارند امور

فردی که از نظر است.   و استقالل اخالقی نظر گرفته شود. سیرت دارای ساختاری سه بعدی شامل انضباط اخالقی، دلبستگی اخالقی

سیارکمتر ب کند، نسبت به فردی با سابقه اعمال بد و غیراخالقی، به احتمال زیاداخالقی سیرت نیکو دارد و مطابق باقوانین و مقررات عمل می

ی دارد و دانشمندان اسیرت نیکو جایگاه ویژه ر ادبیـات فارسـی، مقولـۀد .(6932زاده اصفهانی، )نصراصفهانی و شکرچیشودمرتکب جرم می

اند. از جمله مسائلی که مورد توجه موالنا شاعر عرفـانی ایـران بـوده اسـت، خـوبداشته و شاعران ایرانـی بـه ایـن موضـوع توجـه خاصـی

ای ویژه نیکو در اشعار خود توجه نیکوست. سعدی شیرازی نیز از دیگر شاعرانی است که به موضوع سـیرت رویـی وتهذیب نفس و اخالق

صورت و تناسب اندام ندارد؛ بلکه به داشتن صفات و اخالق نیـک بسـتگی  اسـاس، زیبـایی واقعـی، ارتبـاطی بـا زیبـایی براینداشته است. 

و خوی  سیرت خلقاز  منظور (.6934) اصفهانی و همکاران،  تر باشد، جذابتر و پرمعناتر استزیبایی در افراد برجسته دارد و هرانـدازه ایـن

ای از شخصیت نسبتاً پایدار انسان از لحاظ اخالق و اجتماعی است. داتی سیرت را به خلق و خوی جنبهجنبه  شناسینظر روان ازاست. 

کند تعریف کرده است. همه افراد هنگامی که دیگران تماشاگر که یک فرد چگونه در تنهایی و بدون حضور دیگران عمل یا رفتار میعنوان این

بر اساس یک تعریف، سیرت عبارت است از این که چگونه یک فرد در (. 6934کنند )نصراصفهانی و همکاران، ن هستند، بهتر کار میآنا

کنند. شجاعت، نظم، آینده ها هستند، بهتر کار میکند. همه افراد هنگامی که دیگران تماشاگر آنتنهایی و بدون حضور دیگران عمل می

، فداکاری، از جمله بنیادهای سیرت فرد محسوب می شوند. هنگامی فرد با مشکالت و وسوسه ها مواجه می شود، بینی، تحمل، غمخواری

ها غلبه کند. در مطالعه دیگری، هفت ویژگی به عنوان استانداردهای رفتاری حداقل قابل قبول که تواند بر آنها میبه کمک این ویژگی

فته شد. این هفت ویژگی عبارت بودند از: وفاداری، وظیفه شناسایی، احترام، خدمت بدون احساس کند، در نظر گرسیرت فرد را معرفی می

غرور، درستکاری، صداقت و شجاعت فردی. در همین مطالعه، احترام و صداقت، بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است. به نحوی که اگر رفتار 

ند و کشود. منظور از احترام آن است که فرد چگونه با دیگران رفتار مینیکو تلقی میفرد همراه با احترام و صداقت نباشد، او فاقد سیرت 

ها توجه دارد. احترام نشان دادن توجه محترمانه به دیگران است. این توجه در واقع توجه به ارزش اساسی و شان و مقام هر چه طور به آن

کنند. صداقت به معنی گفتار و کردار صحیح است. فرد ممکن یاد می "انون طالیییک ق "انسانی است. اکثر صاحب نظران از احترام به عنوان

حسن خلق، شامل  های اسالمیبر اساس آموزهنیکوی سیرت ابعاد (. 5064است چیزی بگوید و به گونه دیگری عمل کند)باربائو و همکاران، 

( که در 6936باشد )نصراصفهانی و همکاران، می ل و دلسوزیپایبندی به عهد و پیمان، عدم احتجاب، بر پاداشتن حق و عد شرح صدر،

ی سازمانصدر با رفتارشهروندی سازمانی با نقش میانجی جوّاخالقیخلق و شرحاحتجاب، حسنپژوهش حاضر به بررسی رابطه بعدهای عدم

 پرداخته شده است.

وی و مردم مانع و حایلی باشد و  شت که میانپرهیز دا (ص)احتجاب به معنای حایل و مانع است و رسول خدااحتجاب: عدم -6

سخن ایشان را نشنود و دردشان را نکشد و مشکالتشان را برای وی مطرح  چیزی مانع ارتباط مستقیم آن حضرت و مردم باشد به طوری که

اهان نداشت به پادش خوش ها بشدت بیزار بود و هیچازسیره ملوک و پادشاهان و نوع نشست و برخاست و تشریفات آن (ص)نکنند. پیامبر

 ق(.6409مجلسی، )شبیه شود 
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 نیکو، اخالق خوش، خوی با باشد و شده مزین اسالمی و انسانی پسندیده صفات و اخالق به فرد که است اینخلق: حسن -5

خداوند  که است ریقد به ویژگی این خود را با دیگران تنظیم کند. اهمیت روابط و برخورد چگونگی و دهد تطبیق را خود کردار و رفتار

  "وَ اِنَّکَ لَعَلی خُلُق عَظیم "کند:  می توصیف چنین را پیامبرش تعالی و تبارک

 کردن را کامل خود بعثت از هدف نیز حضرت آن دیگر سوی (. از4ای )قلم/ آراسته عظیم و نیکو خُلقی به حقیقت تو در پیامبر ای

 اخالقی معرفی کرده است.  مکارم

 دارای که وکسی مشکالت بر غلبه نامالیمات و تحمل و وجودی قوت از برخورداری یعنی اصطالح در صدر صدر: شرحشرح -9

 دارد چنان اهمیت هدایت و مدیریت برای صدر شرح از الطاف الهی است. وجود یکی این و شودمی توانا و مقاوم بردبار، است، صفت این

 بر پشتت از را گرانت بار و نگشودیم تو را برای سینه ات آیا :فرماید می و کند می پیامبر )ص( بیان برای منتی را این رحمان خدای که

 :هایی از شرح صدر در مدیریت عبارت است ازنمونه(. 6کرد)انشراح/می سنگینی تو پشت بر که باری نداشتیم؟

 مدیر در رویارویی با قدرت و مقام خود را نبازد. 

 ها را داشته باشدنامالیمات و رنج، هاۀ مدیریت، توان وگنجایش پذیرش سختیمدیر هنگام هجوم مصائب و مشکالت در عرص. 

 مدیر قدرت عصیان علیه باطل و توان تسلیم در برابر حق را دارا باشد. 

 

 پيشينه تحقيق
ستان درمراکز درمانی تامین اجتماعی ا اخالقی وجوّ حمایتی بررسی رابطه بین رهبری( تحقیقی تحت عنوان 6931احمدی نیک )

استفاده از جدول  نفری با 491 درجامعه آماری تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی استانجام داد،که این  لرستان

توان نتیجه گیری کرد که بین ابعاد تحقیق می های یافتهبراساس شدند  به روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب504تعداد  مورگان

 د.و ابعادجوّ اخالقی رابطه مستقیم ومعنی داری وجود دار فرهنگ سازمانی

مورد مطالعه: سازمان (کارکنان  سازمانی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر تعهد( با عنوان 6932ماهرخ مختاران طی تحقیقی که در سال )

ور و اشتیاق، شجاعت، غمخواری،شوخ صداقت، ش)که ابعاد سیرت مدیران ( انجام داد به این نتیجه رسیدجمهوری اسالمی ایران گمرک

، صـداقت، حکمـت ابعاد همچنین، مشخص شد که دارد تأثیر مثبـت و معنـی داری بـر تعهـد سـازمانی کارکنـان (طبعی، تواضع و حکمت

 .شته انددا شـوخ طبعـی، تواضـع، شـور واشتیاق، غمخواری، و شجاعت به ترتیب بیشترین تأثیر را بر تعهـد سـازمانی کارکنـان

اخالقی و جو سازمانی منفی بر رفتار شهروندی  ثیر جوّ( طی تحقیقی تحت عنوان تا 6934و جعفرزاده ) شیخ االسالمی کندلوسی

رفتار ا هبر یکدیگر تاثیر مثبت دارند. در پژوهش آن  به این نتیجه رسیدند که جوّاخالقی و رفتارشهروندیسازمانی و رفتار ضد تولید 

که  ویندگمیاز رفتارهایی  آن دستهبه در تعریف اولیه رفتار شهروندی سازمانی ، با این تفاوت که انی رفتاری اخالقی استشهروندی سازم

 قیجوّ اخالشوند. کارکنان سازمان منتفع می در قبال انجام آنها از جانببلکه د نعلیرغم اینکه اجباری از سوی سازمان برای انجام آنها ندار

برای تصمیم گیری درون سازمان مورد انتظار هنجار  القین ایجاد می شود که اعضا باور دارند که نوع خاصی از رفتار اخزمانی در سازما

 .است

: اثبات از پاکستان( انجام دادند سازمان یشهروند رفتار و یاخالق یرهبر نیارتباط ب( تحقیقی با عنوان)5067حسن خان و همکاران )

 یررسدر پاکستان مورد ب یدانشگاه دولت کی یکارکنان دانشگاه انیم در یسازمان یبا رفتار شهروند یاخالق یبردر این پژوهش رابطه رهکه 

 کیرهبر  یتوق دارد بدین معنی که:کارکنان  یسازمان یشهروند رفتاری با رابطه مثبت یاخالق یرهبرو به این نتیجه رسیدند که  قرار گرفت

براساس  یکارکنان دانشگاه جهیدر نت را روشن کندی کارکنان ها تینقش و مسئولتواند عمل کند می منصفانهو  یاخالق ی،دانشگاه دولت

 کنند.عمل می OCBمثل  یرونیب یرفتارها طبق با رهبر)مدیر( احترام متقابل

د. در این پژوهش ( تحقیقی تحت عنوان تأثیر فرهنگ سازمانی برروی رفتار شهروندی سازمانی: انجام دادن5062ماهانتری و راس )

طبق مدل ارگان وجدان کاری، نزاکت، ادب اجتماعی، جوانمردی و نوع دوستی و فاکتورهای فرهنگ سازمانی عقاید و  OCBفاکتورهای 

هنجارها، مسؤلیت پذیری فردی، استقالل فردی، تحمل تعارض، تحمل خطر، حمایت و ساختار درنظر گرفته شدند. در این مطالعه پرسشنامه 

نفر   220های فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی طراحی شد، این پرسشنامه بین های مختلف و مدلای با درنظر گرفتن نظریهویژه

از کارکنان سه سازمان مختلف یعنی بانکداری خصوصی مدرن، فناوری اطالعات مدرن و یک سازمان با ساختار سنتی توزیع شد که با نرخ 

ها نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی آوری گردید. نتایج حاصل از آنالیز دادهرسشنامه جمعپ 930درصد 13بازگشت 

ها )بانکداری، فناوری اطالعات و سنتی( همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین با وجود تفاوت در فرهنگ و سازمانی در همه سازمان

یرهای فرهنگ سازمانی و متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنادار وجود دارد. های معمول در سازمان ها، بین تمامی متغشیوه
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تواند رفتار شهروندی کارکنان سازمان را دهد که فرهنگ سازمانی در بسیاری از موارد میمطالعه فرهنگ در سه سازمان مختلف نشان می

 ها در سازمان گردد.تواند منجر به بروز رفتار شهروندی در تمامی بخشهای فرهنگی یک سازمان میتحت تأثیر قرار دهد و تقویت ریشه

( طی پژوهشی در مورد سیرت نیکوی رهبران و تاثیر آن بر رفتارهای اخالقی و انحرافی کارکنان نشان دادند 5069زینگر و فولکمن )

های اخالقی فرد هستند و فضایل اساس شود سیرت و فضیلت، ویژگیکه سیرت اخالقی کارکنان در انتخاب های اخالقی او، مشخص می

 تواند بر رفتارهای اخالقی و یا رفتارهای انحرافی کارکنان در سازمان تاثیر داشته باشد.باشد و میسیرت می

ار شهروندی سازمانی رهبری اخالقی متصدیان اجرایی ارشد، جوّ اخالقی، قدرت جو، رفت "( تحت عنوان 5065های پژوهش شین )یافته

رهبری اخالقی خود ارزیابی شده متصدیان اجرایی ارشد به تمامی فرضیات تحقیق را تایید کرد . همانطور که پیش بینی شده بود  "جمعی

ر دطور مثبتی، به برداشت مشترک کارکنان از جوّ اخالقی شرکت وابسته بود. ارتباط بین جوّ اخالقی و رفتار شهروندی سازمانی جمعی 

تر، ارتباطات بین جوّ اخالقی و رفتار شهروندی سازمانی جمعی هدایت شده شد. و به طور خاصسطح شرکت، به وسیله شدت جو تعدیل می

میان فردی، و بین جوّ اخالقی و و رفتار شهروندی سازمانی هدایت شده سازمانی، زمانی که شدت جو بیشتر باشد نسبت به هنگامی که 

شود.میترنمایان شدت جو کم تر هست

 شناسی پژوهشوش ر
در این ادارات مشغول  6937باشند که در سال ادارات ورزش و جوانان استان ایالم میکارکنان جامعه موردنظر پژوهش حاضر، تمامی 

ابر جامعه آماری  یعنی ، نمونه به صورت کل شمار برنفر است. به دلیل محدودیت جامعه 641باشند. تعداد کارکنان این ادارات به کار می

با توجه به اهداف پژوهش، برای تعیین رابطه بین  پرسشنامه عودت داده شد. 606ها ، پس از توزیع پرسشنامهنفر در نظر گرفته شد.  641

نامه رسشمجزا استفاده شد. پ ابعاد سیرت نیکوی مدیر و رفتارشهروندی سازمانی با نقش میانجی جوّاخالقی سازمانی از سه پرسشنامه

 32/0ای است که آلفای کرونباخ آن را گزینه 4سوال  50( که این پرسشنامه دارای 6330) 6پادساکف و همکارانرفتارشهروندی سازمانی 

( که این پرسشنامه 6936باشد. پرسشنامه سیرت نیکو نصراصفهانی )براساس مقیاس لیکرت می هاگزینهاین برآورد کردند و نحوه امتیازدهی 

باشد همچنین اعالم کرد و نحوه امتیازدهی آن بر اساس مقیاس لیکرت می 30/0ای است که آلفای کرونباخ آن را گزینه 4سوال  55ی دارا

برای سنجیدن جوّاخالقی سازمانی استفاده گردید. ویکتور و کولن آلفای کرونباخ این   ( 6333 -6337) 5ویکتور و کولناز پرسشنامه 

 روایی همگرا و پایایی ترکیبی آمده است. 6الم کردند. در جدول اع 73/0پرسشنامه را 

های آمار توصیفی و استنباطی در دو بخش مجزا استفاده شد. در ها از روشدر این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات آماری داده

راف میانگین انجام گرفت. در بخش دوم، از ها و انحها، میانگیها به صورت جداول فراوانیبخش نخست تجزیه و تحلیل توصیفی داده

ک های آماری فوق به کمها استفاده شد. کلیه فعالیتهای آماری استنباطی کلموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن توزیع دادهروش

 انجام گرفته است. smart-plsو  spss16افزارهای نرم
 

 روایی همگرایی و پایایی ترکيبی مدل. 1جدول

 

 روایی همگرا پایایی ترکیبی متغیر

 /.29 31/0 سیرت نیکو

 16/0 34/0 جوّ اخالقی سازمان

 25/0 32/0 سازمانیرفتارشهروندی

 

پژوهشيهایافته
 63را مردان و  (درصــد 5/36)نفر  35نفر، تعداد  606های تحقیق نشــان داد که از های فردی نمونهوزیع فراوانی مربوط به ویژگیت

درصد  9/0. از نظر مدرک تحصیلی، مردان بودنددرصــد از آنها  20بیش از دهند که درمجموع را زنان تشــکیل می (درصــد 3/63)نفر 

ارشد کارشناسیدرصد دارای مدرک  7/90 ،درصد دارای مدرک کارشناسی  1/92، دیپلمفوقدرصد دارای مدرک  3/59دارای مدرک دیپلم، 

بین  درصد 2/20، سال90الی  50بین درصد  3/54دهد که های تحقیق نشان مینمونه سنوضعیت . بودند درک دکترادرصد دارای م 3/1و 

                                                           
1. Podskoff & et al 
2. Victor & Cullen 
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،  سطح معناداری متغیر 9با توجه به جدول .  اندداشته سال سن 20درصد نیز باالتر از 3/1، و سال 20الی 46درصد  3/67، سال 40الی  96

)نرمال( است، بنابراین برای  02/0سازمانی بیشتر از ( و متغیرهای جوّاخالقی سازمانی و رفتارشهروندی)غیر نرمال  02/0نیکوکمتر از سیرت

 شود، چرا که حساسیتی به وضعیت نرمال یا غیر نرمال بودن متغیرها ندارد.تحلیل پژوهش از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده می
 

 متغيرها . آمار توصيفی متغيرها و وضعيت نرمال2جدول

 

 هاشاخص      

 متغیرها

 وضعیت نرمال متغیرها آمار توصیفی متغیرها

 K-Sمقدار  K-S سطح معناداری میانگین انحراف معیار

 340/0 436/0 70/9 223/0 نیکوسیرت

 735/0 279/0 79/9 741/0 جوّاخالقی سازمانی

 194/0 361/0 79/9 772/0 سازمانی رفتارشهروندی

 آزمون الگوي مفروض پژوهش
 اخالقی ارتباط وجود دارد. جوّبین سیرت نیکو و رفتار شهروندی سازمانی از طریق متغیر میانجی 

قی سازمانی را تایید می کند. دو نیکو و رفتارشهروندی سازمانی با نقش میانجی جوّاخالاصلی وجود رابطه معنادار بین سیرت فرضیه

بین متغیرهای تحقیق  tآماره  5ضریب مسیر بین متغیرهای تحقیق و شکل 6شکل زیر نتایج بررسی فرضیه اصلی را نشان می دهند. شکل

 دهد. مقادیر درون دایره ها نیز ضریب تعیین را نشان می دهد.را نشان می
 

 دي بانقش ميانجی جو ِّاخالقینيکو بر رفتارشهرون. ارتباط سيرت3جدول 

 

 هاشاخص         

 متغیرها

 آمار توصیفی متغیرها

 βمقدار  tآماره 

 نیکو و جوّاخالقیسیرت

 جوّاخالقی و رفتارشهروندی

 نیکو و رفتارشهروندیسیرت

603/42 

654/54 

592/3 

125/0 

401/0 

234/0 
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 ضریب مسير بين متغيرهاي تحقيق. 1شکل
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 متغيرهاي تحقيقtآماره.2شکل
 

فرضیه اصلی مرتبط با نقش میانجی گری جوّاخالقی در رابطه بین سیرت نیکو و رفتارشهروندی سازمانی می باشد. نکته مهم در 

( با رفتارشهروندی سازمانی ارتباط با اثر غیر مستقیم)میانجی( این است که باید هر دو ارتباط) جوّاخالقی با سیرت نیکو( و )جوّاخالقی

برای بررسی نقش میانجی گری یک معنادار باشد تا بتوان مقدار اثر غیر مستقیم یا همان میانجی را محاسبه نمود. الزم به ذکر است که 

گر باالتراز درصد باشد نقش میانجی گری رد و ا50( استفاده می کنیم. اگر مقدار شمول واریانس کمتراز VAFمتغیر از شمول واریانس )

درصد باشد نقش میانجی گری جزئی می 50درصد باشد ادعای میانجی گری پذیرفته می شود. در وضعیتی که شمول واریانس بیشتراز 30

 (.6934باشد.فرمول شمول واریانس به شرح زیر می باشد:) جوزف و همکاران، 

VAF=(p12*p23)/(p12*p23+p13 ( 

12P متغیر میانجی     : ضریب مسیر بین متغیر مستقل و 

23Pضریب مسیر بین متغیر میانجی و متغیر وابسته : 

13Pضریب مسیر بین متغیر مستقل و متغیر وابسته: : 
 . پارامترهاي الزم براي بررسی نقش ميانجی4جدول 

 

 شاخص ها                    

 گرینقش میانجی

 اآمار توصیفی متغیره

 نتیجه VAFآماره 

 تایید 966/0 شهروندی سازمانی جوّاخالقی، سیرت نیکو و رفتار
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بدست آمده مقداری   VAFچون مقدار 2و مقادیر به دست آمده از شمول واریانس در جدول باتوجه به استنادات ذکر شده در باال

 ود.شگری جوّاخالقی تایید میجزیی می باشد پس نقش میانجی جو اخالقی سازمانی قش میانجی گری متغیر می باشد ن 30/0تا 50/0بین 

 بین عدم احتجاب و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی جوّاخالقی سازمانی ارتباط وجود دارد. -6

د می فرعی اول وجود رابطه معنادار بین عدم احتجاب و رفتارشهروندی سازمانی با نقش میانجی جوّاخالقی سازمانی را تایی فرضیه

ضریب مسیر بین   4بین متغیرهای تحقیق و شکلtآماره  9کند. دو شکل زیر نتایج بررسی فرضیه فرعی اول را نشان می دهند. شکل

 متغیرهای تحقیق را نشان می دهد. مقادیر درون دایره ها نیز ضریب تعیین را نشان می دهد.
 

يانجی جوسازمانی بانقش ماحتجاب ورفتارشهروندي. ارتباط عدم5جدول 

 هاشاخص     

 متغیرها

 آمار توصیفی متغیرها

 βمقدار  tآماره 

 عدم احتجاب و جوّاخالقی

 جوّاخالقی و رفتارشهروندی

 عدم احتجاب و رفتارشهروندی

627/63 

524/3 

924/9 

770/0 

219/0 

573/0 

  

 
 متغيرهاي تحقيق t. آماره 3شکل 
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 ریب مسير بين متغيرهاي تحقيق. ض4شکل

 

فرضیه فرعی اول این پژوهش  تاثیر عدم احتجاب بر رفتارشهروندی سازمانی با نقش میانجی جوّاخالقی را آزمون می کند.طبق 

فرضیه  بر  رفتارشهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارد. در نتیجه 32/0می باشد، عدم احتجاب در سطح  31/6و  -31/6که در بازه tآماره

 فرعی اول تحقیق تایید می شود.

فرضیه فرعی اول مرتبط با نقش میانجی گری جوّاخالقی در رابطه بین عدم احتجاب و رفتارشهروندی سازمانی می باشد. نکته مهم 

( رفتارشهروندی سازمانیدر ارتباط با اثر غیر مستقیم)میانجی( این است که باید هر دو ارتباط)جوّاخالقی با عدم احتجاب( و )جوّاخالقی با 

برای بررسی نقش میانجی گری یک معنادار باشد تا بتوان مقدار اثر غیر مستقیم یا همان میانجی را محاسبه نمود. الزم به ذکر است که 

 استفاده می کنیم. VAFمتغیر از شمول واریانس 
 

 . پارامترهاي الزم براي بررسی نقش ميانجی6جدول 
 

 شاخص ها

 نقش میانجی گری

 آمار توصیفی متغیرها

 نتیجه VAFآماره 

 تایید 324/0 جوّاخالقی، عدم احتجاب و رفتارشهروندی سازمانی
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نقش میانجی گری متغیر جوّاخالقی تایید  1و مقادیر به دست آمده از شمول واریانس در جدول  باتوجه به استنادات ذکر شده در باال

 می شود.

 شهروندی سازمانی با نقش میانجی جوّاخالقی سازمانی ارتباط وجود دارد.بین حسن خلق و رفتار  -5

شهروندی سازمانی با نقش میانجی جوّاخالقی سازمانی را تایید می کند.  فرعی دوم وجود رابطه معنادار بین حسن خلق و رفتار فرضیه

ضریب مسیر بین متغیرهای  1متغیرهای تحقیق و شکل بینtآماره  2دو شکل زیر نتایج بررسی فرضیه فرعی دوم  را نشان می دهند. شکل

 د.تحقیق را نشان می دهد. مقادیر درون دایره ها نیز ضریب تعیین را نشان می ده
 

 سازمانی بانقش ميانجی جوّاخالقیخلق ورفتارشهروندي. ارتباط حسن7جدول 
 

 هاشاخص     

 متغیرها

 آمار توصیفی متغیرها

 βمقدار  tآماره 

 خلق و جوّاخالقیحسن

 جوّاخالقی و رفتارشهروندی

 عدم احتجاب و رفتارشهروندی

933/59 

223/2 

955/54 

357/0 

509/0 

360/0 

 

 
 متغيرهاي تحقيق t. آماره5شکل
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 .ضریب مسير بين متغيرهاي تحقيق6شکل

 

که tانی با نقش میانجی جوّاخالقی را آزمون می کند. طبق آمارهفرضیه فرعی دوم این پژوهش  تاثیر حسن خلق بر رفتارشهروندی سازم

بر  رفتارشهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارد. در نتیجه فرضیه فرعی دوم  32/0می باشد، حسن خلق در سطح  31/6و  -31/6در بازه 

 تحقیق تایید می شود.

بین حسن خلق و رفتارشهروندی سازمانی می باشد. نکته مهم در فرضیه فرعی دوم مرتبط با نقش میانجی گری جوّاخالقی در رابطه 

دار اارتباط با اثر غیر مستقیم)میانجی( این است که باید هر دو ارتباط)جوّاخالقی با حسن خلق( و )جوّاخالقی با رفتارشهروندی سازمانی( معن

برای بررسی نقش میانجی گری یک متغیر از به ذکر است که  باشد تا بتوان مقدار اثر غیر مستقیم یا همان میانجی را محاسبه نمود. الزم

 استفاده می کنیم. VAFشمول واریانس 
 

 . پارامترهاي الزم براي بررسی نقش ميانجی8جدول 

 

 

 
 

 

 

نقش میانجی گری متغیر جوّاخالقی تایید   3و مقادیر به دست آمده از شمول واریانس در جدول  باتوجه به استنادات ذکر شده در باال

 می شود.

 بین شرح صدر و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی جوّاخالقی سازمانی ارتباط وجود دارد. -9

شهروندی سازمانی با نقش میانجی جوّاخالقی سازمانی را تایید می کند.  بین شرح صدر و رفتارفرعی سوم وجود رابطه معنادار  فرضیه

ضریب مسیر بین متغیرهای  3بین متغیرهای تحقیق و شکلtآماره  7دو شکل زیر نتایج بررسی فرضیه فرعی سوم را نشان می دهند. شکل

 ین را نشان می دهد.تحقیق را نشان می دهد. مقادیر درون دایره ها نیز ضریب تعی
 

 

 شاخص ها                

 نقش میانجی گری

 آمار توصیفی متغیرها

 نتیجه VAFآماره 

 یدتای 326/0 جوّاخالقی، حسن خلق و رفتارشهروندی سازمانی

http://www.joas.ir/


 62 -44، ص  3131، بهار  31پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 
 سازمانی بانقش ميانجی جوّاخالقیصدر ورفتارشهروندي. ارتباط شرح9جدول 

 

 شاخص ها   

 متغیرها

 آمار توصیفی متغیرها

 βمقدار  tآماره 

 شرح صدر و جوّاخالقی

 جوّاخالقی و رفتارشهروندی

 شرح صدر و رفتارشهروندی

637/61 

544/66 

144/61 

799/0 

352/0 

012/0 

 

 
 متغيرهاي تحقيقt. آماره7شکل
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 . ضریب مسير بين متغيرهاي تحقيق8شکل

 

که tفرضیه فرعی سوم این پژوهش  تاثیر شرح صدر بر رفتارشهروندی سازمانی با نقش میانجی جوّاخالقی را آزمون می کند. طبق آماره

بر  رفتارشهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارد. در نتیجه فرضیه فرعی سوم  32/0طح می باشد، شرح صدر در س 31/6و  -31/6در بازه 

 تحقیق تایید می شود.

فرضیه فرعی سوم مرتبط با نقش میانجی گری جوّاخالقی در رابطه بین شرح صدر و رفتارشهروندی سازمانی می باشد. نکته مهم در 

)جوّاخالقی با شرح صدر( و )جوّاخالقی با رفتارشهروندی سازمانی( معنادار  باید هر دو ارتباطارتباط با اثر غیر مستقیم)میانجی( این است که 

برای بررسی نقش میانجی گری یک متغیر از ی را محاسبه نمود. الزم به ذکر است که باشد تا بتوان مقدار اثر غیر مستقیم یا همان میانج

 استفاده می کنیم. VAFشمول واریانس 
 

 مترهاي الزم براي بررسی نقش ميانجی. پارا11جدول

 

 
 

 

 

 

جی گری متغیر جوّاخالقی نقش میان  60و مقادیر به دست آمده از شمول واریانس در جدول باتوجه به استنادات ذکر شده در باال

 تایید می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص ها         

 نقش میانجی گری

 آمار توصیفی متغیرها

 نتیجه VAFآماره 

 تایید 742/0 جوّاخالقی، شرح صدر و رفتارشهروندی سازمانی
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 بحث و نتيجه گيري 
براساس یافته های حاصل، و پس از بررسی فرضیه ها معلوم گردید که تاثیر متغیرهای سیرت نیکو  بر رفتارشهروندی سازمانی بطور 

ن پژوهش ای اطالعاتا توجه به باشته است. مستقیم در حد قابل قبول می باشد و به واسطه متغیر میانجی جوّاخالقی تاثیر مطلوبی وجود د

رو در برخورد با کارکنان خود، خوشتوانند شود که مدیران سازمانهای ورزشی میگیری مینتیجه ایالمدر ادارات ورزش و جوانان استان 

 آمیز با دیگربه روابط احترام باشند، خلقیات و روحیات کارکنان خود را شناسایی کرده و با ترویج صداقت و جوّاخالقی مناسب افراد را

همکارانشان و تعامالت بیشتر ترغیب نمایند، مدیران در برخورد با مسائل خود را نبازند و تا جایی که ممکن است عذر کارکنان را قبول 

های همکاری چون حس رتهای دوستانه در خارج از ساعات کاری، تعامل زیادی را بین اعضا ایجاد کنند و مهانمایند و با  ایجاد گردهمایی

وانان ج پیشرفت و بهبود عملکرد ادارات ورزش ومسئولیت و نوع دوستی که مستعد رفتار شهروندی سازمانی هستند را تشویق نمایند تا 

 .را فراهم کنندایالم استان 

 

 پيشنهادات کاربردي
جواخالقی ارتباط وجود دارد،  به مدیران پیشنهاد می با توجه به اینکه بین سیرت نیکو  و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی 

 شودکه :

رو باشند، خلقیات و روحیات کارکنان خود را شناسایی کرده و با ترویج صداقت و جوّاخالقی در برخورد با کارکنان خود، خوش .6

مچنین در برخورد با مسائل خود را نبازند و تا آمیز با دیگر همکارانشان و تعامالت بیشتر ترغیب نمایند. همناسب افراد را به روابط احترام

های دوستانه که در خارج از ساعات کاری، به جهت تعامل اعضا باهم برپا جایی که ممکن است عذر کارکنان را قبول نمایند و با گردهمایی

 را تشویق نمایند. های همکاری چون حس مسئولیت و نوع دوستی که مستعد رفتار شهروندی سازمانی هستندشود، مهارتمی

احتجاب و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی جوّاخالقی سازمانی ارتباط وجود دارد، به مدیران پیشنهاد با توجه به اینکه بین عدم

 شود که:می

ن حایل بیشود یک احتجاب مدیر باال باشد باعث میاحتجاب به تقویت رفتار شهروندی کمک کنند چون هر چقدر با بهبود عدم .5

های خود را به راحتی ها، شکایات و گالیهمدیر و کارکنانش ایجاد شود و افراد نتوانند به راحتی با مدیر خود ارتباط برقرار کنند و حرف

را چتواند شاهد بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان خود باشد. احتجاب میمطرح کنند بنابراین مدیر با داشتن ویژگی عدم

حبت صدر مورد مسائل پیچیده و دشوار  شوندمند افراد عالقه تواند محیطی را فراهم کند تارسد مدیر با داشتن این ویژگی میکه به نظر می

تواند برای عالی بودن از همکارانش تعهد بگیرد و شود. یک مدیر میکنند، که این موجب افزایش اعتماد متقابل بین مدیران و کارکنان می

شود تمام این موارد باعث پذیری در کارکنان میپذیری پاداش دهد که این موجب ایجاد حس تعهد و مسئولیتهمچنین به مسئولیت

 کارکنانشان را به کار افزایش دهند و در نتیجه زمینه بروز رفتارهای شهروندی سازمانی را فراهم آورند.شود تا  رغبت و انگیزهمی

سازمانی با نقش میانجی جوّاخالقی سازمانی ارتباط وجود دارد، به مدیران پیشنهاد خلق و رفتارشهروندیحسنبا توجه به اینکه بین 

 شود که:می

خلق که ابعاد سیرت نیکو هستند گوش سپارند تا باعث ایجاد جوی به منافع زیردستان توجه کنند و به درد و دلهایشان با حسن .9

پذیری بیشتری و همچنین در شرایطی با وجود جوّاخالقی مناسب به انجام کارکنان با حس مسئولیت سالم و دوستانه در محیط کار شوند و

های ورزش، و رعایت توانند با تدوین و تقویت کدهای اخالقی در سازمانکارهای روزمره بپردازند پس مدیران ادارات ورزش و جوانان می

های اخالقی در م بر سازمان را تقویت نموده، و کارکنان را هنگام مواجهه با دو راهیموازین آن در تمام سطوح سازمانی، جوّ اخالقی حاک

 ها یاری نمایند.گیریتصمیم

سازمانی ارتباط وجود دارد، به مدیران و کارکنان صدر و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی جوّاخالقیبا توجه به اینکه بین شرح

 شود که:پیشنهاد می

 بروز نامالیمات کارکنان سازمان بتوانند به تحمل  مواقع زیرا در آورند وجود به صدر مناسبیشرح کاری هایمحیط در تا دکنن تالش

 بهره و عملکرد به ارتقای نهایت در و سازمانی، شهروندی رفتار توسعه و بهبود به مشکالت بپردازنند که این امر منجر بر غلبه نامالیمات و

 سازمانی های فعالیت انجام در بیشتری مشارکت بتوانند افراد که شود ایجاد های ورزشی فضاییشود. در سازمانمی منجر سازمانی وری

 بگیرد. شکل جانبه دو اخالق مبنای بر ارتباطات و داشته باشند
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