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 چكیده

ژوهش هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین اخالق کاری و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان سمنان بوود. روش پو  

نفر از معلمان تربیت بدنی استان سمنان بود که به روش نمونوه   545حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونهً آماری پژوهش شامل 

گیری طبقه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اخالق کاری و رفتار شهروندی سازمانی استفاده شد. روایی 

ایی پرسشنامه های تحقیق توسط گروهی از صاحبنظران بررسی و تأیید شد. همچنین، از روش آلفای کرونباخ برای پایایی صوری و محتو

برای رفتار شهروندی سازمانی(.  برای تحلیل داده ها از آزموون هوای    =α 65/5برای اخالق کاری و  =α 85/5پرسشنامه ها استفاده شد)

استفاده شود. یافتوه    α≥ 51/5تگی پیرسون و رگرسیون دو و چند متغیره، در سطح معنی داری اسمیرنوف، ضریب همبس -کولموگروف 

( و شواخ   =51/5rهای پزوهش نشان داد بین اخالق کاری و رفتار شهروندی سازمانی معلمان ارتباط مثبت و معنواداری وجوود دارد )  

بیین می کند. همچنین، تحلیل نتایج نشان داد با وجود اینكه هور  درصد از واریانس رفتار شهروندی سازمانی را ت 42اخالق کاری حدود 

و « روح جمعوی و مشوارکت در کوار   »چهار بعد اخالق کاری، ارتباط مثبت و معناداری با رفتار شهروندی سازمانی دارند اما، تنها دو بعود  

درصد رفتار شهروندی را تبیین می  21و  43تیب پیش بینی کنندة رفتار شهروندی سازمانی هستند که به تر« دلبستگی و عالقه به کار»

 کنند. به طور کلی اخالق کاری عاملی مهم و پیش بینی کنندهً رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی است.
 

 

 های کلیدی واژه

 .اخالق کاری، رفتار شهروندی سازمانی، روح جمعی و مشارکت، دلبستگی و عالقه به کار، معلمان تربیت بدنی
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 مقدمه

یکی از مباحث مهمی است که مورد توجه  1اخالق

محققان در حوزه مدیریت سازمان ها قرار گرفته است. 

آنان با پرداختن به موضوع اخالق، قصد تشریح آن و 

های  های عملکردی کارکنان دستگاه ارتقای شاخص

مختلف را دارند. به عبارت دیگر، اهمیت بررسی اخالق در 

صورت درونی نشدن ارزش های اخالقی  این است که در

در یک جامعه و سازمان های آن، نه قانون و نه مساعی و 

و کارها، کارکرد و کارایی  تدابیر دولت و دیگر لوازم و ساز

 ی یک  نخواهند داشت. اخالق، یک ضرورت و الزمه

ی سالم است و به علت کارکردها و پی آمدهای  جامعه

اعی آن است که همواره مثبت فردی، سازمانی و اجتم

مورد توجه محققان، مربیان و مدیران سازمان ها و جوامع 

قرار گرفته و آنها را بر آن داشته تا برای حفظ و ارتقای 

 2از دیدگاه ریچارد دفت(. 4سطح آن کوشش نمایند )

و  اخالقی اصول ی قاعده از است عبارت ( اخالق1994)

تحت عنوان ارزش هایی که بر رفتار فردی و جمعی، 

 (. 19درست یا غلط بودن حاکمیت دارد )

یک هنجار فرهنگی است که به انجام کار  3اخالق کار

مناسب و مطلوب در جامعه ارزش معنوی مثبت می دهد 

و بر این باور استوار است که کار، فی نفسه دارای یک 

(. تغییر ماهیت کار تبدیل به یک 11ارزش ذاتی است )

لعه رفتار سازمانی شده است. به جریان همیشگی در مطا

گونه ای که مفهوم کار از مجموعه ای از تکالیف کاری به 

آمیخته ای از نقش های کار و رفتار تغییر پیدا کرده است. 

این مسأله سازمان ها را تشویق به توجه به کارکنانی می 

کند که متعهد به ارزش های ذاتی کار یعنی همان اخالق 

ار نیز، به عنوان امری اقتصادی در . ک(23کاری هستند )

کنار سایر امور اقتصادی، در هر جامعه ای فرهنگ خاصی 

                                                           

1 . Ethics 

2 . Daft 

3  . Work  Ethics 

دارد. فرهنگ کار همان دنیای ذهنی شناخت ها و ارزش 

به هایی است که افراد یک جامعه نسبت به کار دارند. 

بندی نیروهای منظور درک مفهوم اخالق کاری، به تقسیم

افراد، تمایل فراوان به تالش  کاری اشاره می شود. برخی از

و فعالیت دارند، سکون و آرامش را پسندیده نمی دانند و 

فضایل اخالقی آنان در کارهایشان شکوفا می گردد. در 

مقابل، گروهی هم تمایلی به کار و مجاهدت ندارند و تنها 

با نیروهای جبری و فشارهای بیرونی باید آنها را به کار 

ضیح می توان بیان نمود که اخالق وادار کرد. با این تو

نیک، آن است که انسان فعال باشد و محصول فعالیت او 

برای همنوعانش مفید و ثمربخش واقع شود. لذا اخالق 

کاری، متعهد شدن توان ذهنی، روانی و جسمانی فرد یا 

گروه به اندیشه جمعی در جهت اخذ قوا و استعداد درونی 

 4ریگوری سی پتیفرد و گروه برای توسعه است. گ

( ، آن را هنجاری فرهنگی می داند که در یک 2002)

جامعه شکل می گیرد و انتظار دارد همه کارمندان، کار 

(. به منظور شناخت بهتر 20خود را خوب انجام دهند )

ویژگی های این مفهوم و درک بهتر تأثیرات آن، باید ابعاد 

دیدگاه این سازه را روشن ساخت. ابعاد اخالق کاری از 

1( شامل دلبستگی و عالقه به کار1991پتی )
، پشتکار و  

، روح 7، روابط سالم و انسانی در محل کار6جدیت در کار

(. ایشان در سال 24بوده است ) 1جمعی و مشارکت در کار

با اندکی تغییر، ویژگی های اخالق کاری را شامل  2002

ت مهارت های میان فردی )محتاط و با مالحظه(، مقبولی

قطعی وظیفه )تشریک مساعی(، ابتکار عمل )جاه طلبی( و 

 (. 20قابل اعتماد بودن )قابلیت اطمینان( بیان نمود )

( اظهار می دارد امروزه نقش و 2010رابینسون )

اهمیت اخالق در مدیریت نوین سازمان های ورزشی، بر 

                                                           

4 . Gregory. C. petty 

5 . Dependable 

6 . Ambitious 

7 . Considerate 

8 . Cooperative 
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خالف روش سنتی که مدیریت را ترکیبی از علم و تجربه 

ار مورد توجه است. اصول اخالقی و می دانست، بسی

یکپارچگی آن در مدیریت فعالیت ها، اهم از اینکه فعالیت 

ها اقتصادی، اجتماعی یا ورزشی باشند، نگرانی فعلی یک 

مدیر کارآمد و مؤثر است. همچنین، مدیریت اخالقی و 

پایبندی به ارزش های اخالقی در سازمان های ورزشی 

وه های جدید مدیریت و قادر به خلق رویکردها و شی

( توجه به 2012) 1(. به عقیده باربو27رهبری است )

اصول اخالقی در سازمان های ورزشی باعث ایجاد فضای 

اعتماد، شفافیت و باز بودن، تشویق و وفاداری، تقویت 

عادات اخالقی در سازمان، تشویق به مسئولیت پذیری 

د اخالقی و توسعة فرهنگ اخالقی در سازمان می شو

(17.) 

از سوی دیگر، در دنیای پر چالش کنونی، سازمان ها 

به منظور رقابت در عرصه های گوناگون، ارضای نیازها و 

انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر 

شغل، در تالشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از 

وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند؛ 

زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش، در 

ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد، مشارکت کارکنان در 

برنامه ها را تحت تأثیر قرار می دهد و می تواند عاملی 

مؤثر، بر مشارکت شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد. 

رفتار  ( برای اولین بار از اصطالح1913) 2باتمان و ارگان

استفاده کردند و آن را به عنوان  3شهروندی سازمانی

رفتارهایی سودمند بیان نمودند که در شرح شغل قید 

نشده است؛ اما کارکنان برای کمک به دیگران در انجام 

(. 11وظایفشان به نحوی مشهود از خود بروز می دهند)

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، تحولی در حوزه رفتار 

ایجاد نموده است. این مفهوم مسلماً باعث شده  سازمانی

                                                           

1 . Barbu 

2 . Batman & Organ 

3 . Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

است که سازمان ها نوآور، منعطف، بهره ور و در برابر بقا و 

 موفقیتشان مسئول باشند. 

 توافق هنوز سازمانی شهروندی رفتار ابعاد درباره

 بیش که بعدی ندارد اما پنج وجود محققان میان واحدی

 ،4نوع دوستی : از عبارتند اند بوده محققان قبول مورد تر

 و 7گذشت و رادمردی ، 6مالحظه و ادب ، 1وجدان

 و در شدند ارگان مطرح سوی از بعد پنج . این1رفتارمدنی

 قرار محققان از بسیاری استفاده مورد بعد سال های

 رفتار مختلف، پزوهش های اساس (. بر26اند ) گرفته

 رابطه بخشی سازمانی اثر و عملکرد با سازمانی شهروندی

 است، شده سبب امر همین ( و11،26) دارد مستقیمی

 در رفتارها ایجاد این پی در ها ازمانس از بسیاری

(، 2001) 9به اذعان اویاجی و همکاران .باشند کارکنانشان

و به گونه ای فزاینده مورد توجه  اخیراً سازه ای که

قرار گرفته و دیدگاهی منحصر به  پژوهش های سازمانی

موجب شده است، رفتار  در ورزش فرد و جدید را

 ورزشی مدیریت پیشینة  (.16شهروندی سازمانی است )

 مفهومی سازمانی، شهروندی رفتار که دهد می نشان نیز

 پیامدهای بر و است ورزش در ارزشمند و استثنایی

 بهبود وری، بهره سازمانی، اثربخشی قبیل از سازمانی

 10(. روشا21) گذارد می اثر مشتری رضایت و عملکرد

 کرد اظهار آمریکا ورزشی مدیریت همایش در نیز( 2001)

 نقش ورزشی های سازمان در سازمانی شهروندی رفتار که

 سازمانی اهداف به دستیابی سبب و کند می ایفا مهمی

 (. 29) شود می

                                                           

4 . Altruism 

5 . Consciousness 

6 . Courtesy 

7 . Sportsmanship 

8 . Civic Virtue 

9 . Aoyagi et al 
10 . Rocha 
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 واکاوی پیشینه پژوهش، منجر به شناخت و درک بهتر

 مسأله مورد پزوهش و همچنین شناخت ارزشمند

 مطالعات صورت گرفته است. این بررسی در ارتباط با رفتار

شهروندی سازمانی نشان می دهد که این مقوله برای 

اولین بار در دهه هشتاد میالدی مطرح گردیده و از آن 

زمان تاکنون با مفاهیمی همچون رفتار پیش اجتماعی 

سازمانی، خود جوشی سازمانی، رفتار فرا نقش، عملکرد 

عملکرد شهروندی نیز مورد بحث واقع شده زمینه ای و 

است. اکثر پزوهش ها در زمینه رفتار شهروندی سازمانی، 

بر پیش بینی عوامل ایجاد کننده این رفتارها متمرکز بوده 

اند. در این زمینه، متغیرهایی همچون شخصیت، رضایت 

شغلی، تعهد سازمانی، هویت سازمانی، عدالت سازمانی، 

پیرو و ... به عنوان  -ری، روابط رهبراعتماد، انواع رهب

عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی مطرح شده 

(. نتایج پژوهشی که به بررسی رفتار کارکنان 26اند )

سازمان در تعامل با همکاران می پرداخت نشان داد، 

ارتباط بهتر بین مدیران و کارکنان سازمان منجر به 

ندی سازمانی و در نتیجه درجات باالتری از رفتار شهرو

(. نتایج پزوهش 22تعامالت بهتر در کل سازمان می شود )

( بر روی معلمان تربیت 1392پور سلطانی و امیرجی )

بدنی شهر مشهد نشان داد که بین تعهد سازمانی با رفتار 

شهروندی سازمانی آنها ارتباط مثبت و معناداری وجود 

نندة قوی تری دارد و مؤلفة تعهد عاطفی پیش بینی ک

(. عظیم زاده و 3برای رفتار شهروندی سازمانی است )

( در پژوهش خود بر روی کارشناسان 1311همکاران )

سازمان ورزش شهرداری تهران به این نتیجه رسیدند که 

از بین ابعاد پنج گانه ی شخصیت، دو بعد استقبال از 

تجربه و وجدان، با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت 

 9و معنی داری دارند و بعد استقبال از تجربه حدود 

درصد از واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تبیین کرده 

( به بررسی رابطه 1319(. اسمعیلی و همکاران )9است )

ی بین توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان 

اداره کل تربیت بدنی استان تهران پرداختند و نتایج 

ن داد که هر چه میزان توانمندی کارکنان حاصل نشا

بیشتر باشد، رفتار شهروندی سازمانی آنها نیز بیشتر 

(. در پژوهشی به رابطه ی هویت سازمانی و 1خواهد شد )

جمعیت شناختی با رفتار شهروندی  -عوامل اجتماعی

سازمانی در ورزش پرداخته شد و نتایج حاصل بیانگر آن 

تار شهروندی رابطه ی مثبت و بود که نوع استخدام با رف

بینی معنی داری دارد. همچنین، هویت سازمانی، پیش

ی معنی داری برای رفتار شهروندی و ابعاد آن، به کننده

( 1311(. مرادی و همکاران )2جز بعد جوانمردی است )

تبادلی و رفتار  –ی سبک های رهبری تحول آفرین رابطه

سازمان تربیت شهروندی سازمانی کارشناسان ورزشی 

بدنی را مورد مطالعه قرار دادند و نتایج آنان بیانگر آن 

است که رهبری تحول آفرین پیش بینی کننده ی قوی 

(. پژوهشی 12تری برای رفتار شهروندی سازمانی است )

تحت عنوان ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی 

 سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی

نشان داد که بین دو بعد عدالت رویه ای و عدالت مراوده 

ای با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری 

(. همچنین در خصوص اخالق کاری نیز 11برقرار است )

مطالعه ای، ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و اخالق 

فردی را مورد بررسی قرار داده و با اشاره به رفتار 

و با « سرباز خوب»ندی سازمانی به عنوان سندرم شهرو

اذعان به این مسأله که این گونه رفتارها می توانند اخالقی 

و یا غیر اخالقی باشند، بیان می دارد که این گونه رفتار 

بر پایه اخالقیات است و درجات باالتر اخالق، منجر به 

(. 32درجات باالتری از رفتار شهروندی سازمانی می شود)

پژوهشی دیگر به بررسی تفاوت های جنسیتی در اخالق 

کار پرداخت؛ نتایج این پزوهش نشان داد که علی رغم 

مطالعات پیشین در این زمینه، زنان درجات باالتری در 
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( اخالق کار و 1316(. معید فر )23اخالق کاری ندارند)

عوامل مؤثر بر آن، در میان کارکنان دولتی را مورد بررسی 

د. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان اخالق قرار دا

کاری در سازمان های دولتی از حد متوسط باالتر است و 

در سطح رضایت بخشی قرار دارد. اما نکته تأمل بر انگیز 

رابطه ی معکوس اخالق کار با میزان شهروندی و پایگاه 

اجتماعی و اقتصادی و مهمتر از همه با سطح تحصیالت 

( ارتباط بین اخالق 1996) 1و همکاران (. ساکس13است)

کار، نگرش شغلی و تمایل به ترک شغل در بین کارکنان 

سازمان های خدماتی را مورد بررسی قرار داده و نشان داد 

که اعتقاد قوی تر به اخالق کار، به طور مستقیم با رضایت 

شغلی و تعهد سازمانی رابطه دارد و به طور غیر مستقیم 

(. سهرابی و 31به ترک شغل رابطه دارد ) با تمایل کمتر

( به بررسی نقش رفتار شهروندی بر روی 1311خانلری)

اخالق فناوری اطالعات پرداخته و نشان دادند که 

اخالقیات فناوری اطالعات می تواند از ارزش های اخالقی 

سازمان تاثیرپذیر باشد که در این اثر، تعهد سازمانی و 

زمان به عنوان متغیر میانجی عمل ابعاد رفتار شهروندی سا

 (. 6می کنند )

کم توجهی و حساسیت کمتر نسبت به مسائل تربیتی 

و آموزشی دانش آموزان، درگیر شدن با مسائل اقتصادی، 

مشارکت کمتر در فعالیت های مختلف اجتماعی، روی 

آوردن به مشاغلی مغایر با شأن معلمی از جمله نشانه های 

ری در بین معلمان است. این امر کاهش و ضعف اخالق کا

به نوبه خود در ابعاد مختلف تربیتی، علمی، آموزشی، 

اجتماعی و اخالقی صدمات جبران ناپذیری بر پیکره نظام 

آموزشی و جامعه وارد کرده است. با توجه به نقش غیر 

قابل انکار معلمان در امر تربیت و آموزش، عدم مدیریت 

ی را در جامعه به وجود مناسب می تواند مشکالت زیاد

آورد. معلمانی که به اخالق کاری و مؤلفه های آن معتقد 

                                                           

1. Saks et al. 

و مجهز نباشند، مسلماً جامعه را در تحقق اهداف عالیه 

آموزشی و پرورشی با مشکالت جدی مواجه خواهند کرد. 

از طرفی، به نظر می رسد میزان باالی اخالق کاری 

ار شهروندی معلمان، باعث ارتقاء مفاهیمی همچون رفت

سازمانی خواهد شد که این امر به خصوص در نهادهای 

آموزشی از اهمیت زیادی برخوردار است. مسائل اخالق 

کاری به عنوان یک نیاز در سازمان ها همواره مورد بحث 

بوده و بررسی ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی به 

تأثیر عنوان یک نوع رفتار فرا نقش، منجر به شناخت ابعاد 

گذار اخالق کاری بر روی رفتار شهروندی سازمانی خواهد 

 شد.

با توجه به توضیحات ارائه شده، هر چند، توجه مجامع 

علمی و مدیران سازمان های پیشرو به دو مقوله ی اخالق 

کاری و رفتار شهروندی سازمانی گسترش یافته است، اما 

م، به مطالعه ی چندانی بر روی ارتباط بین این دو مفهو

خصوص در بخش ورزش، انجام نشده است. بنابراین، 

پژوهش حاضر، بر آن است تا این ارتباط را مورد مطالعه 

قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا اخالق کاری به 

عنوان یک کل و ابعاد چهار گانه آن، می تواند رفتار 

شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان سمنان را 

 بینی کند؟پیش 

 

 روش شناسی پژوهش

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تعیین میزان پیش 

بینی کنندگی اخالق کاری و ابعاد آن بر رفتار شهروندی 

سازمانی معلمان تربیت بدنی بود. روش پژوهش، توصیفی 

و از نوع همبستگی و روش گردآوری اطالعات میدانی 

ان است. جامعه ی آماری پژوهش شامل تمامی معلم

تربیت بدنی استان سمنان بود که تعداد آنها در زمان 

 (. 1نفر بوده است )جدول 223انجام پژوهش 
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 . حجم جامعه و نمونة آماری پژوهش5جدول 

 مجموع زن مرد 

 223 103 120 جامعةآماری

 141 61 76 نمونة آماری

 

برای تعیین حجم نمونة مورد نظرر از فرمرول کروکران    

زن( بره   61مررد و   76نفر )  141نهایت  استفاده شد و در

تناسب طبقات جامعه ) نسبت زن و مرد(، به عنوان نمونة 

 (.1پژوهش انتخاب شدند )جدول 

 ابررزار پررژوهش، شررامل دو پرسشررنامه برره شرررح زیررر  

 می باشد:

) فهرسررت اخررالق کرراری    OWEI 1الف(پرسشررنامه

 مشاغل(:

این پرسشنامه توسط گریگروری. سری. پتری در سرال     

ساخته شرده و در سرطح برین المللری و در مروارد       1990

فراوان مورد استفاده قرار گرفته و از اعتبرار بسریار براالیی    

(. در ایران نیز، این پرسشرنامه توسرط   23برخوردار است )

(. 7و  1محققان استفاده و مورد تایید قررار گرفتره اسرت )   

ابعاد چهرار گانره پرسشرنامه اخرالق کرار از دیردگاه پتری        

گویه(، پشرتکار و   16تند از: دلبستگی و عالقه به کار )عبار

گویه(، روابط سالم و انسرانی در محرل    12جدیت در کار )

گویره(.   1گویه( و روح جمعی و مشارکت در کار ) 14کار )

گویه در طیف پنج  10بنابراین، پرسشنامه اخالق کاری از 

ارزشی لیکرت ) همیشه ، بیشتر وقت ها ، بعضی وقت ها ، 

ه ندرت و ابداً( تشکیل شده است. همچنین،  نمره گذاری ب

و  1به  1بر حسب جهت سؤاالت در نوسان است. گاهی از 

. از مجموع نمرات حاصل از مؤلفه ها، نمرهً 1به  1گاهی از 

 (. 6کل اخالق کاری به دست می آید)

OCBSب(پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی )
2 : ) 

                                                           

1 . Occupational Work Ethics Inventory 

2 . Organizational Citizenship Behavior Scale 

( 1990ف و همکراران ) این پرسشنامه توسرط پادسراک  

گویه است که به وسیله آن پنج بعد  24تهیه شده و شامل 

گویره(، نرروع   1رفترار شرهروندی یعنری وظیفره شناسری )     

گویررره(،  فضررریلت  1گویررره(، جررروانمردی )1دوسرررتی ) 

گویه( در مقیراس   1گویه(، احترام و تکریم ) 4شهروندی )

 (. 23پنج ارزشی لیکرت سنجش می شود )

 1محتوایی این دو پرسشرنامه توسرط   روایی صوری و 

تن از اسراتید صراحب نظرر در علرم مردیریت و مردیریت       

ورزشی تایید شد. برای سنجش پایایی پرسشرنامه هرا، برا    

تن به غیرر از   30اجرای مقدماتی بر روی نمونه ای شامل 

نمونه اصلی، روش آلفای کرونباخ به کار گرفته شد و ثبات 

و  =α 76/0ی سرازمانی، درونی پرسشنامه رفترار شرهروند  

بره دسرت    =α 10/0ثبات درونی پرسشنامه اخالق کاری، 

  آمد.

اسمیرنوف برای بررسی توزیع  –از آزمون کولموگروف 

هرا از توزیرع   داده ها استفاده شد و نترایج نشران داد، داده  

طبیعی برخوردارند. بنابراین از آزمون ضرریب همبسرتگی   

شرد. همچنرین   پیرسون جهت تعیین همبستگی اسرتفاده  

برای تعیین نقش اخالق کاری و ابعراد آن در پریش بینری    

کنندگی رفتار شهروندی سازمانی، از تحلیل رگرسریون دو  

و چند متغیره استفاده شد. تمرامی تحلیرل هرا در سرطح     

انجرام   SPSSو با کمک نرم افزار آمراری   01/0معناداری 

 شد. 

 یافته های پژوهش

ه ویژگی های فرردی  تحلیل توصیفی اطالعات مربوط ب

درصرد پاسرخ    74نمونهً آمراری پرزوهش نشران داد سرن     
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 1/13سرال قررار دارد،    31تا  21دهندگان در محدوده ی 

 2/79درصد را زنان تشکیل دادند،  2/46درصد آنها مرد و 

درصررد نمونرره آمرراری پررژوهش دارای مرردرک تحصرریلی   

درصد فوق لیسرانس تربیرت    9/17لیسانس تربیت بدنی و 

ی خردمت  درصد افراد، سابقه 6/39ودند. همچنین؛ بدنی ب

 10ترا   1ی خردمت  درصد سرابقه  1/36سال و  1کمتر از 

سال داشتند. با توجه به نتایج مطالعره حاضرر، میرانگین و    

انحراف معیار اخالق کراری معلمران تربیرت بردنی اسرتان      

سررمنان و رفتررار شررهروندی سررازمانی آنهررا برره ترتیررب    

( می باشد که میانگین هرر  09/4±39/0( و )40/0±31/4)

دو متغیر باالتر از سطح متوسرط اسرت. همچنرین؛ مؤلفرهً     

، بیشترین میرزان را  41/4روابط سالم و انسانی با میانگین 

 (.2در بین مؤلفه های اخالق کاری دارا می باشند )جدول 

نتایج پژوهش نشان می دهد، بین اخالق کاری )کل(  

معنراداری وجرود    رابطرهً  با رفتار شهروندی سرازمانی)کل( 

. بنابراین؛ می تروان گفرت برین اخرالق      p)=001/0(دارد

کاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطهً مسرتقیم و مثبتری   

وجود دارد، به طوری که هر چه اخالق کاری بیشتر باشد، 

رفتار شهروندی سازمانی نیز بیشتر و بهتر است. بر اسراس  

نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون، بین مؤلفه های 

لبستگی و عالقره بره کرار، پشرتکار و     اخالق کاری، یعنی د

جرردیت در کررار، روابررط سررالم و انسررانی و روح جمعرری و  

مشارکت در کار با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبرت  

 (. 2)جدول  p)=001/0(و معناداری وجود دارد

 

  مؤلفه های اخالق کاری. میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون بین رفتار شهروندی سازمانی و 2جدول 

 M SD 5 2 3 4 1 5  ردیف

      1 39/0 09/4 رفتار شهروندی سازمانی 1

     1 176/0** 14/0 12/4 دلبستگی و عالقه 2

    1 774/0** 163/0** 47/0 34/4 پشتکار و جدیت 3

   1 417/0** 411/0** 417/0** 37/0 41/4 روابط سالم و انسانی 4

  1 706/0** 110/0** 129/0** 621/0** 14/0 31/4 رکتروح جمعی و مشا 1

 1 716/0** 760/0** 164/0** 193/0** 613/0** 40/0 31/4 اخالق کاری کل 6

*01/0 P≤  ،**01/0 P≤ 

در ادامه، از رگرسیون دو متغیره برای تعیین میزان 

قدرت پیش بینی کنندگی اخالق کاری )به عنوان متغیر 

شهروندی سازمانی )به عنوان متغیر  پیش بین( برای رفتار

مالک( استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که میزان 

پیش بینی کنندگی اخالق کاری به عنوان یک کل، بر 

معنادار  α = 01/0 رفتار شهروندی سازمانی در سطح

درصد  42است و شاخص اخالق کاری )کل( چیزی حدود 

یین می کند از واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تب

(001/0P=  ،46/77 =  (1  139و)F این یافته ها در .)

 ارائه شده است.  3جدول 
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 . نتایج رگرسیون دو متغیره برای اخالق کاری )پیش بین( و رفتار شهروندی سازمانی  )مالک(3جدول 

 متغیر
 ضریب معیار شده ضریب معیار نشده

R
2

 F t P 
B SE Beta 

 001/0 109/4    311/0 307/1 عدد ثابت

 001/0 101/1 46/77 613/0 427/0 073/0 647/0 اخالق کاری کل

 

برای تعیین نقش ابعاد اخالق کاری از مدل رگرسریون  

چند متغیره به روش همزمان استفاده شد. در این تحلیل، 

متغیرهررای پرریش بررین )مسررتقل(، ابعرراد اخررالق کرراری ) 

یت در کرار، روابرط   دلبستگی و عالقه به کار، پشتکار و جد

سالم و انسانی و روح جمعی و مشرارکت در کرار( بودنرد و    

متغیر مالک )وابسته( رفتار شهروندی سازمانی فرض شرد.  

نتایج تحلیل رگرسیون نشران داد مردل رگرسریون رفترار     

شهروندی سازمانی بر اساس ابعاد اخالق کراری معنری دار   

مؤلفره  ( و  =R2 49/0 و P  =001/0و F  =40/24است  )

دلبسرتگی و  »و « روح جمعری و مشرارکت در کرار   » های 

شرایط پیش بینی کنندگی رفتار شهروندی « عالقه به کار

 سازمانی را دارا می باشند. 

 

 . پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مؤلفه های اخالق کاری4جدول 

 رگرسیون گام به گام
 ضریب معیار شده ضریب معیار نشده

t P 
B SE Beta 

 001/0 22/2  360/0 79/1 عدد ثابت

 021/0 10/1 216/0 014/0 116/0 دلبستگی و عالقه به کار

 119/0 -32/1 -131/0 101/0 -143/0 روابط سالم و انسانی

 110/0 34/1 117/0 091/0 133/0 پشتکار و جدیت در کار

 001/0 67/4 499/0 071/0 364/0 روح جمعی و مشارکت در کار

 
( در مورد متغیرهای پیش Bشیب خط رگرسیون )

بین نشان می دهد که بین رفتار شهروندی سازمانی با 

( و روح جمعی و مشارکت 11/0دلبستگی و عالقه به کار )

( رابطه معنادار وجود دارد. ضریب معیاری 36/0در کار )

( نیز نشان می دهد که مهم ترین عوامل پیش بینی βبتا )

هروندی سازمانی به ترتیب روح جمعی و کنندهً رفتار ش

( و دلبستگی و عالقه به کار 49/0مشارکت در کار )

(. بر اساس نتایج حاصل می 4( هستند )جدول 21/0)

توان معادله رگرسیون رفتار شهروندی سازمانی را از روی 

 متغیرهای پیش بین به صورت زیر نوشت:

 

OCB = 79/1( + 36/0ح جمعی و مشارکت در کار )( + رو11/0و عالقه به کار ) دلبستگی    
 

 بحث و نتیجه گیری

،  مادی های زمینه در امروزی بشر رغم اینکه به

 توجهی قابل به پیشرفت آوری فن و ، علمی اقتصادی

 ارزش های و به اخالقیات توجهی بی است، اما یافته دست

بشری حاکم نموده  برجامعه را نامطلوبی ، آثار اخالقی

 مسئله به تفکری هر با که گفت باید تردید بی است. 

 اخالقیات شود، پرداخته کالن( یا خرد سطح مدیریت )در

 در آن انکار و یافت خواهد باز خود را متعالی جایگاه
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 و رشد دلیل بود.   به خواهد سازمان زیان به درازمدت

،  در اجتماع آنها نقش افزایش و ها سازمان توسعه

 آنها تاثیرات و ها سازمان یت هایفعال اجتماعی پیامدهای

 گونه به است یافته افزون روز اهمیتی مختلف، ذینفعان بر

 عملکرد بر ها سازمان اجتماعی و اخالقی که عملکرد ای

  .دارد بزرگی تاثیرات ها سازمان کلی

در این پزوهش به بررسی میزان اخالق کاری و رفتار 

سمنان  شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان

پرداخته شد و هدف اصلی تعیین میزان پیش بینی 

کنندگی اخالق کاری و مؤلفه های آن ) متغیر پیش بین( 

بر رفتار شهروندی سازمانی )متغیر مالک( بود.  نتایج 

پزوهش نشان داد، میزان اخالق کاری معلمان تربیت بدنی 

باالتر از سطح متوسط و حتی در سطح باالیی قرار دارد که 

(، 1311(، معید فر )1390یافته های قهرمانی ) با

( که جامعهً آماری آنان به 1311عباداللهی و نجات )

ترتیب شامل معلمان مقاطع سه گانهً آذربایجان شرقی، 

کارکنان ادارات دولتی و معلمان شهر رشت بود، همخوانی 

(. مؤلفهً روابط سالم و انسانی با میانگین 1، 13، 10دارد )

ترین میزان را در بین مؤلفه های اخالق کاری ، بیش41/4

( همخوانی دارد. 1311داراست که با پژوهش معیدفر )

درصد کارکنان  70معید فر در پژوهش خود اذعان نمود 

ادارات دولتی نمونهً پزوهش از نظر اخالق کار در سطح 

باالیی می باشند و مؤلفه های روابط سالم و انسانی و روح 

دارای بیشترین  01/3ر کار با میانگین جمعی و مشارکت د

(. نکته جالب توجه، میزان باالی 13میزان می باشند)

میانگین مؤلفه های مورد بحث در پژوهش حاضر نسبت به 

دیگر پزوهشات انجام شده می باشد که مدیران مربوطه 

می توانند به عنوان مزیت از این فرصت استفاده نمایند. 

ان داد بین اخالق کاری به یافته های پژوهش حاضر نش

عنوان یک کل و رفتار شهروندی سازمانی ، در سطح 

. p)=001/0(، رابطهً معناداری وجود دارد 91/0اطمینان 

بنابراین؛ می توان گفت بین اخالق کاری و رفتار 

شهروندی سازمانی رابطهً مستقیم و مثبتی وجود دارد، به 

فتار طوری که هر چه اخالق کاری بیشتر باشد، ر

شهروندی سازمانی نیز بیشتر و بهتر است. بر اساس نتایج 

حاصل از ضریب همبستگی پیرسون، بین مؤلفه های 

اخالق کاری، یعنی دلبستگی و عالقه به کار ، پشتکار و 

جدیت در کار، روابط سالم و انسانی و روح جمعی و 

مشارکت  با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت و 

دست آمد که با پژوهش طاهری دمنه و معناداری به 

 1( و تارنیپسید1390(، سلیمانی )1390همکاران )

(. تارنیپسید در پژوهش 32، 1، 7( همخوانی دارد )2002)

خود عنوان نمود بین اخالق کاری و رفتار شهروندی 

سازمانی ارتباط و همبستگی مثبت و معنادار وجود داشته 

ات باالتر رفتار و اخالق کاری باالتر منجر به درج

(. این ارتباط را از لحاظ 32شهروندی سازمانی می شود )

نظری نیز، می توان با توجه به بیانات پادساکف و 

( که چهار عامل ویژگی های شخصی 2000) 2همکاران

کارکنان، ویژگی های سازمان، ویژگی های شغل و رفتار 

های رهبری را به عنوان مهم ترین پیشایندهای رفتار 

(. چرا که، 21روندی سازمانی می دانند توجیه کرد )شه

اخالق کاری را می توان هنجاری شخصی و حتی در سطح 

فراتر مرتبط با سازمان عنوان نمود. برای تعیین نقش ابعاد 

اخالق کاری از مدل رگرسیون چند متغیره به روش 

همزمان استفاده شد. در این تحلیل، متغیرهای پیش بین 

د اخالق کاری )دلبستگی و عالقه به کار، )مستقل(، ابعا

پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی و روح 

جمعی و مشارکت در کار( بودند و متغیر مالک )وابسته( 

رفتار شهروندی سازمانی فرض شد. نتایج تحلیل رگرسیون 

نشان داد مدل رگرسیون رفتار شهروندی سازمانی بر 

و F  =40/24نی دار است  )اساس ابعاد اخالق کاری مع
                                                           

1 .Turnipseed 

2 . Podsakoff 
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001/0=  P 49/0 و R2= .)  بدین معنی که ابعاد اخالق

درصد از واریانس داده های  49کاری به طور معنی داری 

رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان 

سمنان را پیش بینی می کند.  همچنین، نتایج رگرسیون 

جمعی و روح »چند متغیره نشان داد که مؤلفه های 

شرایط « دلبستگی و عالقه به کار»و « مشارکت در کار

پیش بینی کنندگی رفتار شهروندی سازمانی را دارند. 

( در مورد متغیرهای پیش بین Bشیب خط رگرسیون )

نشان می دهد که بین رفتار شهروندی سازمانی با 

(، پشتکار و جدیت در کار 11/0دلبستگی و عالقه به کار )

( رابطه 36/0جمعی و مشارکت در کار )( و روح 13/0)

وجود دارد. ضریب معیاری بتا نیز نشان داد که مهم ترین 

عوامل پیش بینی کنندهً رفتار شهروندی سازمانی به 

( و دلبستگی 49/0ترتیب روح جمعی و مشارکت در کار )

( هستند. الزم به ذکر است مؤلفهً 21/0و عالقه به کار )

که در این پژوهش « ارروح جمعی و مشارکت در ک»

بیشترین میزان پیش بینی کنندگی رفتار شهروندی 

گویهً، در محیط کار آدم  1سازمانی را دارا می باشد از 

خود خواهی هستم، ظاهر آراسته و مرتبی دارم، آدم بی 

توجه و بی مالحظه ای هستم، روح جمعی دارم، تابع 

ظم و مقررات هستم، از دستورات مافوق اطاعت می کنم، ن

نظامات را رعایت می کنم، آدم هوشیار و بیداری هستم؛ 

تشکیل شده و به بعد قانون گرایی نیز مشهور است. نتایج 

پزوهش حاصل با پزوهشات طاهری دمنه و همکاران 

(.  30، 7( همخوانی دارد )2002) 1( و رایان1390)

طاهری دمنه و همکاران در پژوهش خود اذعان نمودند 

تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی،  مهم ترین عامل

عامل قانون گرایی از اخالق کاری می باشد که با دارا بودن 

باالترین اثر معنادار را در تبیین واریانس 904/0ضریب 

(. نتایج پژوهش 7رفتار شهروندی از خود نشان داده است )

                                                           

1 . Ryan 

( نیز نشان داد رابطه مثبت و قوی بین رفتار 2002رایان )

2سازمانی و دو بعد از اخالق پروتستانتیسم شهروندی
 

)روحیه جمعی و مشارکت در کار و سخت کوشی یا  

 (.30پشتکار و جدیت( وجود دارد )

یافته های این پژوهش می تواند به بهترین وجه در 

راستای ارتقای مشخصه های رفتار شهروندی با استفاده از 

ظور الزم تقویت اخالق مورد استفاده قرار گیرد. بدین من

است فرآیند ویژه ای برای لحاظ نمودن اخالق گرایی در 

نظام استخدام معلمان تربیت بدنی مد نظر قرار گرفته و 

متقاضیان از حیث اخالقی بودن نیز در کنار سایر شرایط 

عمومی و اختصاصی بررسی شوند. همچنین اتخاذ تدابیری 

ه عنوان برای ارتقای اخالق کاری معلمان تربیت بدنی نیز ب

برنامه ای میان مدت و با استفاده از مفاهیم و سنجه های 

ذکر شده برای اخالق کاری می تواند نقش مؤثری در 

بهبود رفتار شهروندی معلمان داشته باشد. این امر می 

تواند رفتار شهروندی سازمانی را که خود منجر به عملکرد 

 بهتر سازمان خواهد شد، تقویت نماید.

                                                           

2 . Protestantism 
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