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رابطة فرهنگ سازمانی با رفتار ضد شهروندی: نقش میانجی شایستگی  

 اخالقی، ظرفیت سازمانی و حکمرانی 
 

 2، دکتر کامران جباری1، دکتر مرتضی مرادی*1دکترناصر توره
 نور  پیام دانشگاه حسابداری، و اقتصاد مدیریت،دانشکده  ،  مدیریت  گروه .1

 نور  پیام گروه علوم تربیتی، دانشگاه .2
 (2/10/96:رشیپذ خی،تار 1/8/96:افتیدر   خی)تار

 

 

 سرآغاز

ها در محیط کار، ایجاد محیطی سالم، ایمنن   تنیمین از بین بردن تنش
رضایت شغلی   حرفن  در مینان کارکننان، ارت نار بونر   رر   بو ن د 

، ن آ رر، ابتکار (. برار رشد مشارکت1کیفیت را ب  دن ال خ اهد داشت )
سنازمانی بایسنت سناختار   فرهنن  می مدیران  خالقیت در سازمان، 

مناسب را ب ج د آ رند   سعی در نوادینن  کنردن فرهنن  سنازمانی در 
، ابندا،، خالقینت   مشنارکت در مینان افنراد در راستار انض اط، ابتکار
هار سازمان داشت  باشنند. فرهنن  سنازمانی در جوت رسیدن ب  هدف 

داشت    مشارکت فعال کارکنان در  افزایش انگیز  کارکنان تیثیر بسزایی
گینرد میزان ت لید، تعود   مسئ لیت پذیرر از فرهن  جامع  نشیت منی

(1 .) 

 اثنر در کن  هاسازمان   شرکت مالی رس ایی    رشکستگی اخیر م ج 

 شند ، ایجناد کارکننان شنور ندر ضند   اخالقنیغینر رفتارهنار

 ت زانن ،کینن  رفتارهار .کنندمی ایجاد را سازمانی در ن کژکارکردهار

   کارکننان اعتمناد بنر م تننی ر ابط ب  لج ازر، با همرا    خ دسران 
   گر هنی کنار کن  هنگنامی عنال  ، بن . کندمی  ارد صدم  مدیران

 رفتارهنار شن دمنی قلمنداد بیشنتر م ف یت عامل عن ان ب  همکارر،

 بخش در .کنندمی تودید کمتر را اجتماعی هارزیرساخت پرخاشگران ،

 دسنت از کارکننان، اخنراج بن  1شور ندر ضد نیز رفتارهار خص صی

 ساالن  ،    انجامدمی ضعیف هار  سازمان  رشکستگی   دادن مشترر

 چن ن هنایی اژ (. 2) شن دمنی دالر هنامیلی ن دادن از دست ب  منجر

 گیرر،انت ام بزهکارر، ،2م لد غیر رفتار اجتماعی، ضد پرخاشگرر، رفتار

 

 چکیده
   اثر آن بر مختلفی ع امل ک  هار ضد شور ندر   غیر م لد استدر ن سازمانوا، رفتار  رر درکاهش بور  در موم ع امل از یکزمینه : 

ر دانشگا  پیام ن ر جن ب استان آذربایجان غربی فرهن  سازمانی با رفتار ضد شور ندر در  احدهات یین رابطة  این م ال هدف  .گذارندمی
 گر ظرفیت سازمانی   حکمرانی اشار  خ اهد شد .هار میانجیاست ک  در این میان ب  ن ش متغیر

جامعة آمارر پژ  هش شامل کارکنان  احدهار دانشگا  پیام ن ر .در مطالعة حاضر ر ش تح یق، ت صیفی   از ن ، هم ستگی استروش:  
ها از ابزار پرسشنامة نفر ب  شی   تصادفی ساد  انتخاب گردید   برار گردآ رر داد  159نفر ب د. تعداد  260تان آذربایجان غربی جن ب اس

 ها  عال   بر آمار ت صیفی، از آماراستن اطی   مدل تحلیل مسیر   نرم افزار لیزرل استفاد  شد.استفاد  شد. جوت تجزی    تحلیل داد 

شایستگی  ظرفیت سازمانی   فرهن  سازمانی بابین متغیرهار  ک ؛نشان داد  هاافزار   اعداد معنادارر، یافت ساس خر جی نرمبر ایافته:  

مث ت    معنی دار  ج د  شایستگی اخالقی   ظرفیت سازمانی با حکمرانی رابطة . همچنین بین ج د دارد  حکمرانی رابطة معنی دار   اخالقی
حکمرانی     ظرفیت سازمانی با بین اما منفی   معنی دار  ج د دارد.  ی اخالقی   حکمرانی با رفتار ضد شور ندر رابط دارد   بین شایستگ
 مشاهد  گردید.  دار  غیر معنی منفی رابطة رفتار ضد شور ندر

ب  خلق ظرفیت راه ردر   اند  ت ها، میزان ت سعة شایستگی اخالقی بر پایة فرهن  سازمانی میبر اساس تحلیل داد :  گیریه نتیج

 .  پیشگیرر از رفتارهار ضد شور ندر کمک کندت  یت حکمرانی در 
 

  ، رفتار ضد شور ندر،ظرفیت سازمانی ،حکمرانیشایستگی اخالقیگان : کلید واژ

 
 

   nasertavrah@yahoo.com: ن یسندۀ مسئ ل: نشانی الکتر نیکی
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 رفتنار م ابلة ن ط ضد شور ندر، رفتار ب  عن ان انحراف    ت زرکین  

کنار  سازمان در بیشترر هارساعت اگرکارمندر، مثال است؛ شور ندر
 سنازمان در را کمتنرر زمنان اگنر  لی است شور ندر آنان کند رفتار

 منظ ر  :خ دسرر   است. لج ازر شور ندر ضد رفتار آنان کند صرف 

 ب  است ک  کارمند آشکار رفتارهر ن ،   شور ندر ضد ررفتا ن ، این از

 چننین.باشندمنی سنازمان انتظنارات   هناسیاست مغایر مست یم، رط 

   مدعیانن بن  صن رت  عمن م،  معرض در   مدا م شکلی ب  رفتارر،
 اقتدار فردر بیانگر آن اسنت کن  :3افرادر اقتدار ش د؛می ابراز دشمنان 
 طفر  .دهندمی نشان م ا مت مدیریت   سازماناقتدار  برابر در کارکنان

 رفتنارر هنر بنر مشتمل ت انمی را کار از فرار یا اجتناب :4ازکار رفتن

    ظنایف ینا کنار فرام شنی   انکنار،زدن سنرباز قصند  ب ک  دانست
 اسنت رفتارر :5ت زرکین  .ش دمی انجام آن، ب  مرب ط  هارمسئ لیت

 ماننند .شن د انجنام گذشنت  هاربآسی   خطاها تالفی راستار در ک 

 گذاشنتن مینان در شنرکت، م اد دزدیدن غیرتجارر، هارانجام هزین 

 احساسات بر ز  پرخاشگرر بیانگر :6پرخاشگرر .دیگران با شرکت اسرار

 نس ت عص انیت   اعتراض مخالفت، بیان برار فرد هیجانی   فیزیکی

-ونا   منیآن ب  زدن صدم  منظ ر ب  مشتریان یا هاماف ق ب  همکاران،

 ءجز جنایی تودیدهار   ب دن مغر ر ناسزاگفتن، چ ن رفتارهایی باشد.
تح نق رفتنار شنور ندر نیازمنند ت سنعة  .اسنت پرخاشگران  رفتارهار

کننند  ینادگیرر محیطی است ک  از فرهن  سازمانی   ساختار حماینت
هنار اخالقنی ار از ارزشبرخ ردار باشند. فرهنن  اخالقنی مجم عن 

ش د مدیران نسن ت ترك در میان اعضار سازمان ب د  ک  باعث میمش
هنایی ب  رفع مشکالت اخالقی   رفتنار ضند شنور ندر کارکننان گنام

 در شنور ندر ضند رفتارهار   یمنف رفتارهار  شی ،بردارند. بنابراین 

 بر اجرار   زندمی صدم  عم می اعتماد ب  د لتی، هارنواد   سازمان

بین رفتار ضد شور ندر   میزان عملکنرد  (.3)گذاردمی رثییت  ظایفشان
(. مومترین پیامد رفتار ضد شنور ندر 4کارکنان رابطة منفی  ج د دارد)

در بین همکاران علمی دانشگا  آزاد  ت  یت رفتار منفی از جمل  کناهش 
 (.5اعتماد می باشد )

بن  افنزایش ظرفینت ادراك   شنناخت احساسنات  7شایستگی اخالقنی
العمل مث ت نس ت بن  احساسنات  هار  یژ ، عکسران در م قعیتدیگ

آنان   اتخاذ تصمیم   عملی ک  بیشترین فایند  را بن  دیگنران برسناند 
هار اخالقی بر اسناس ترکی نی از ع امنل سن  شایستگی کند.اشار  می
بن   مینزان ادراك   آگناهی  8شن د. ادراك اخالقنیبندر میگان  ط   

ها   هنجارهار اخالقی در هدایت رفتار کارکنان زشاثربخش از ن ش ار
کند. قضا ت اخالقی یک نن ، بعند شنناختی ب  ص رت  اضح اشار  می
هنار اخالقنی بنر اسناس اسنتدالل   تفکنر است   شامل بو  د ارزش

: شامل تد ین اسنتاندارهار چندگانن  9اجتماعیهارارزش منط ی است.
کند تلف رفتار افراد را هدایت میهار مخرفتار اخالقی است ک  ب  شی  

(. شنرایط اجتمنناعی همچنن ن منذهب، فرهننن ، سیاسننت   شننرایط 6)
اقتصادر   ارزشوار اجتماعی بر ت سعة شایسنتگی اخالقنی نینز تنیثیر 

اخالقنی از ارزشنوار هنارشایسنتگی گذارند. از طرف دیگنر بو ن دمی
 ش د. ناشی میار شخصی، اجتماعی   حرف 

شامل رعایت ارزشوار است کن  بن  طن ر عمن می بن   10رفتار اخالقی 
-منی     همچنین بو  د فضار اخالقنی کمنک آسایش   رفا  دیگران

اخالقنی ع ارتنند از: د سنت نماید. از طرف دیگر خص صیات شایستگی
پذیرر، نظنم، صنداقت    داستن، ترحم، لذت همدرر، عدالت، مس لیت

 (.6احترام ب  ارزش، شین   ح  ق انسان)
هار این پنژ هش پای نندر بن  اصن ل قرادادهنار ر اننی بر پایة یافت 

سازد   پیامد این رضایت   تعود بیشتر تر میتر   متعودکارکنان را راضی
سازمانی   کاهش رفتارهنار غینر  –چیزر جز افزایش رفتارهار مدنی 

 (. 7اخالقی  نخ اهد ب د)
 از متندا ل   جراین  ادراکنات را سنازمان اخالقنی فضار پژ هشگران،

 اخالقنی محت ایی ک  اندنم د  تعریف سازمانی ر ی    اعمال اقدامات،

 در اخالقنی رفتارهار بینیپیش   ت ضیح ت یین، برار ارطری     دارد

 فضار متفا ت ابعاد ک  گفت ت انمی  اقع در .اندنم د  معرفی سازمان

 گنر   ینک اعضنار برار را متفا تی هارنشان  است ممکن اخالقی،

 قابنل غینر رفتنارر چن    ق  ل قابل رفتارر چ  اینک  بر م نی کارر

 (.8)کنند فراهم است ق  ل
 حنل   شنخی ار تبنر ر انی  کار ساز یک سازمان 11اخالقی فضار

 اخالقنی فضار است گیررتصمیم در افراد راهنمار  ی اخالق مسائل

 برخ رد در زمان،سا در افراد رایج   شایع گیررتصمیم ۀنح  ب  سازمان،
 بن کند اشار  می کنندمی دریافت ک  هاییبازخ رد   اخالقی مسائل با

 بنرار اخالقنی معیارهار ارائ  اوا بسازمان اخالقی فضار دیگر، ع ارت

 افنراد، رفتنار ب  منفی،   مث ت هاربازخ رد دادن   افراد گیررتصمیم

 اخالقنی فضنار کن  کننندمنی عن ان نیز پژ هشگران .دهدمی جوت

 اثر افراد رفتارهار بر اخالقی، هارمعیار   استانداردها تد ین با سازمان

 تنرین مونم از یکنی اخالقی، بنابراین ت سعة شایستگی). 8) گذاردمی

 سازمان، در شور ندر ضد رفتارهار کاهشدر ک   است سازمانی ع امل

 (.8)باشدمی ثرؤم 
 سنازمانی12قلندرر بنر سنازمان، اخالقنی فضنار کردنندبینانمح  ان 
 قلندرر دباشن  تنراخالقنی سنازمان، فضنار هرچ    دارد اثر کارکنان،

 . (9) یابدمی کاهش  رفتار ضد شور ندر  سازمانی
 سنازمان اخالقنی فضار از کارکنان، انحرافی رفتارهاراز طرف دیگر  

 شناهد باشند داشنت  تنرراخالقی فضار ک  سازمانی   پذیردمی ثیریت

 این (. نتایج10)ب د خ اهد کارکنانش س ر از کمترر یانحراف رفتارهار

 باعنث مست یم ط ر ب  ارحرف  اخالق ک ؛ است آن از پژ هش حاکی

منی معلمنان در پاسخگ یی فنردر   اجتماعی مسئ لیت سطح افزایش
منی خندمتگزارر فرهن  ت  یت باعث ارحرف  اخالق ش د. همچنین،

 (.11ش د)
فرهن  سازمانی شنامل د  بعند نگنرش برخی مح  ان معت د ب دند ک  

هایی بازار مح ر   نگرش انسان مح ر است. نگرش بازار مح ر بر ارزش
همچ ن رقابت   برند  شدن، م ف یت نیر ر کارر   هماهنگی  ظایف 
  کارآیی متمرکز است در حنالی کن  نگنرش انسنان محن ر بیشنتر بنر 

بطن ر کلنی بنین د  کند. همکارر، تعا ن   رفع نیازهار مردم تیکید می
بعد فرهن  سازمانی، نگنرش بنازار محن ر   انسنان محن ر   شنور ند 



 رابطة فرهنگ سازمانی با رفتار ضد شهروندی: نقش میانجی شایستگی اخالقی، ظرفیت سازمانی و حکمرانی همکاران: دکتر ناصر توره و  
 

 78 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خال

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

هم
رد

ها
چ

ه 
مار

 ش
،

3 ،
13

98
 

شی
وه

پژ
ه 

قال
م

 
 

 

 فرهنن  کن  پنذیرفت (. بایند12شرکتی رابطة معننی دار  جن د دارد)

 زینر آننان مسئ لیتوار اجتماعی ک  سازمانوایی،   هاح ز  در سازمانی

 ، د لتی عم می سازمانوار در سازمانی فرهن  با دارد، قرار سایة س د
اسنت.. از سن ر دیگنر نتنایج حناکی از آن بن د کن  فرهنن   متفا ت

اسنالمی بنر مینزان پاسنخگ یی  -خدمتگزارر تیثیر شایستگی اخالقنی
 (.13عم می را افزایش می دهد )

ضند  رفتار با سازمانی فرهن  بین رابطة منفی پژ هش م ین این نتایج
 ت سعة م انی با زیرا رسد می نظر ب  مع  ل شور ندر است   این رابطة

یابند ضد شور ندر کناهش منی رفتارهارفرهنگی، ارت اء شاخصوار  
هنار مختلفنی از (. ت سع    ت  یت رفتار شور ندر نیازمنند سنرمای 3)

هنار جمل  شایستگی فرهنگی است بنابراین دانشنگاهوا بایند شناخ 
دهند کن  (. نتایج تح ی نات نشنان منی15 14فرهنگی را ارت اء دهند. )

وار سنازمانی در سنطح بناال بنر افشنار فعالیتونار غیرقنان نی   ارزش
  م اصند رفتنارر  غیراخالقی ب  خارج از سازمان   تضادهار سنازمانی

-کنند ک  آینیناخالقی تیثیرگذار است. برخی نیز این گ ن  استدالل می

دهی رفتار در سازمان م فق نخ اهند ب د مگر هار اخالقی در شکلنام 
-ان برار داشتن ارزشوار اخالقی سطح باال این آیین نام این ک  کارکن

(.  برخنی مح  نان 16ها را ب  شکل عملی در سازمان خ د درك کنند )
هار شرکت 13ار تحت عن ان آیا فرهن  بر حکمرانی شرکتیدر مطالع 

، ب  این یافت  رسیدند ک  محنیط قنان نی یکنی از گذاردس یسی تیثیر می
باشد. عال   بر آشنایی بنا ند  حکمرانی شرکتی میع امل موم تعیین کن

محیط قان نی، تفا توار فرهنگی، ارزشی   اجتمناعی درترکینب هینیت 
هنار باشد بنابراین حکمرانی شنرکتی از طرینق سیسنتممدیر  م ثر می

(. برخی مح  ان در پژ هشی 17گیرد)ها شکل میقان نی یا ماهیت ملت
شرکتی   شفافیت شرکتوار منالزر دیگر ب  بررسی فرهن ، حکمرانی 

پرداختند. آنوا در مطالع  خ د بینان داشنتند ارزشنوار فرهنگنی هینیت 
مدیر  م جب  شفافیت اطالعات مالی بن  صن رت دا طل انن  در منالزر 

دارر بنین د  متغینر ش د   نتایج نشان داد کن  ر ابنط بنال    معننیمی
اجراینی در هینیت حکمرانی شرکتی ) نس ت  حض ر مدیران فاقد قدرت 

مدیر     میزان مدیران دارار قدرت اجرایی در ترکیب هینیت مندیر (   
خص صیات  شخصی مدیران با میزان شنفافیت اطالعنات منالی  جن د 
دارد. از س ر دیگر فرهن  اخالقی ب  بو  د رفتار اخالقی    حکمراننی 

ی (. مدیران اخالق مدار  نیز از طریق حکمرانن 18کند)شرکتی کمک می
ت انند اثر ق ر بر ت سعة اص ل اخالقی سازمان داشت  باشنند شرکتی می

(17.) 
 14  ظرفیت سازمانی سازر رفتار شور ندر نیازمند ت سعة قابلیتنوادین 

-ر نیاز ب  ت سعة ظرفینت سنازمانی درحن ز است. ت سعة رفتار شور ند

یت هایی از جمل  حکمرانی خ ب، آگاهیوار اجتماعی   سیاسنی، مندیر
زنجیر  عرض  پاسخگ یان ، مدیریت سوامداران، ح ن ق کسنب   کنار   

 (. 20پیشگیرر از آل دگی محیط زیست دارد )
ظرفیت سازمانی ب  عن ان ت انایی ب  کارگیرر موارت   منابع برار نیل 

 هار ذینفعنان   سنوامدارانب  اهداف سازمان   برآ رد  کردن خ است 

زمانی شنامل د  نن ، ط  ن  مننابع   هنار سناش د. ظرفینتتعریف می

هنار هار تکن لن ژر   ظرفینتمدیریت است. منابع شامل زیر  ساخت
ک  مدیریت شامل ره رر استراتژیک، مدیریت فرایند مالی است در حالی

(. ظرفیت سنازمانی 21باشد)ها   چگ نگی ارت اط با سوامداران میش ک 
دهند   ذیرر افزایش    میت انایی سازمان را جوت یادگیرر   انعطاف پ

 هار انط اقی در نظر گرفت   شد  است. همچنین ب  عن ان ظرفیت

ت ان از د  دیدگا  فنی   دیدگا  فرهنگی بررسنی ظرفیت سازمانی را می
نم د، در دیدگا  فرهنگی ظرفیت   ت سعة سازمانی یک دیندگا  فکنرر 

لن ژر، ین داست ک  هم ار  سعی در بو  د  ضع م  ج د دارد   ینک این 
فرهن    شی ۀ زندگی است در این بینش انسنان بن  ع یند    بنا رر 

ت اند  ظایف خ یش را از دیر ز  بوتر   مطل بتر کند ک  میدست پیدا می
(. ب  عال   ت سعة ظرفینت سنازمانی از دیندگا    نگنرش 1انجام دهد )

 ش د .مدیران عالی   مدیران میان    کارکنان ناشی می
د لتی برار بو  د عملکرد خن د نیناز بن  ار غیر انتفاعی   غیرسازمانو  

ریزر استراتژیک   بو  د تکن ل ژر اثربخش دارنند سازر،برنام ظرفیت 
دهد. رسانی   بوداشت را ارت ا می  از س ر دیگر میزان ظرفیت خدمات

بنابراین بین ظرفیت سازمانی   بو  د عملکرد سازمانوار غینر د لتنی   
(. ابعاد ظرفیت سازمانی ع ارتند 22مث ت   معنی دارر  ج د دارد )رابطة 

از: ظرفیت منابع انسانی، منابع مالی، تکن ل ژر اطالعات، داننش، تعوند 
،ر ابط با سوامداران خارجی، تشنریک مسناعی   مننابع ب دجن . نتنایج  

دهد ک  این ابعاد با  خ د ظرفیت سازمانی مرت ط بن د     هنر نشان می
 (.22) گذارنداین ابعاد بر دیگر ابعاد نیز تاثیر می یک از

هنار انط ناقی ، لش سازمانوار غیر د لتنی عندم ظرفینتمومترین چا
 باشدژیک میانسانی، ب دج    منابع مالی    چشم انداز استرات

ار ب  بررسی ن ش ظرفیت سنازمانی بنر بو ن د (. مح  ان در م ال 23) 
هار آننان نشنان غارستان پرداختند. یافت هار بلعملکرد در میان شرکت

ش د بد ن آن کن  داد ظرفیت سازمانی ب  بو  د رشد اقتصادر منجر می
آسیب جدر ب  محیط ط یعی برساند   یک رابطة مث ت   ق ر نیز بنین 

 (.24ظرفیت سازمانی   رعایت محیط زیست  ج د دارد)
بنین ره نرر نتایج حاصل از مطالعة مح  ی نشان داد ب  طن ر معمن ل 

اخالقنی   حکمراننی شنرکتی رابطنة خطنی  مسنت یم دارد. حکمرانننی 
آ رد کن  ن را  ب جن د منیشرکتی م تنی بر فرهن  اخالقی این اطمیننا

هنار سنوامداران داخنل   خنارج از شنرکت همچن ن سازمان خ اسنت 
کارکنان، سوامداران، عرض  کنندگان   ج امع ب   یژ  ج امنع محلنی را 

هنار حکمراننی شنرکتی تنابعی از ارزش کنند.رآ رد  منیب  ط ر کلی ب
اخالقی  اجتماعی است ک  در بلندمدت اثر مث تنی بنر عملکنرد، رشند، 

 (.25) گذاردمی اعت ار   ب ار شرکت
 گینررن نش، جونت  ض ح متغیرهار 15اخالقی از میان ابعاد ره رر 

 ینشب ن آ رر، سیستمی، تفکر سازمانی، انط اق پذیرر ظرفیت مردمی،

-بونر    عملکنرد ارت ار در اساسی ن ش سازمانی یادگیرر مشترك  

 ظرفیت میزان در ترتیب ره رر اخالقی این داشتند   ب  سازمانی  رر

تحنت  دیگنر (. در پژ هشنی26)اسنت تیثیرگذار سازمانی انط اق پذیرر
 ارت اط پای ندر سازمان بن  فضنائل اخالقنی   سنالمت سنازمانعن ان 

هنا بن  پای نندر سنازمان این یافت  دست یافتنند کن  برخی مح  ان ب 
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فضائل اخالقی بر ابعاد مختلف عملکرد سالمت سنازمان، اثنرر مث نت 
بن  مسنائل اخالقنی در ت ینین  ت انند بنا ت جن دارد. بنابراین مدیران می

بو  د عملکرد سازمان در ابعاد  ةهار سازمان، زمینها   استراتژرسیاست
ارت اط بوتر سنازمان بنا ذینفعنان ة سانی   نیز زمینمختلف فنی، مالی، ان

 (.27)مختلف، را فراهم آ رند
ابعاد اخالقی ک  زمین  ساز اقدامات حکمرانی شرکتی هستند ،ع ارتند از: 

هنار ساختار اخالقی، ره رر اخالقی، انسجام فرهن  اخالقنی   ارزش
- ست بین اخالق شرکتی   حکمرانی شرکتی ارت اط بوم پی .(28شرکت)

ار  ج د دارد   چارچ ب فرهنگی   اجتماعی اثر مومی بر اخالق کسب 
نوایت این   در    کار، حکمرانی شرکتی   عملکرد شرکتوا در آفری ا دارد.

 رابطنة شنرکتی حمکراننی   اخالقنی ره رر بین ک حاصل شد  نتیج 

 همچ ن اقداماتی ج د دارد   برار ت سعة حکمرانی  داررمعنی   مث ت
 خندمات ج نران سیسنتم   عملکنرد تیشنفاف ،یاخالقن  اصن ل ینیبباز

 در یشنرکت یحکمران ةت سع پیامد نیمومتر(.29ضر رر است ) عادالن 
 فسناد همچن ن رشنور ند ضند هاررفتار کاهش غناکش ر  شرکتوار

 تیمسنئ ل ،ت  ینت بازار رس دآ ر قابلیت شیافزاادارر   از طرف دیگر 
 (.25) باشد می تصادراق رک د کاهش   شرکتی یاجتماع

بر این اساس، پژ هش حاضر قصد دارد اثرات این متغیرهنا را در  قالنب 
هار  دانشگا  پیام نن ر جنن ب یک مدل بر رفتار ضد شور ندر در  احد

 استان آذربایجان غربی م رد بررسی قرار دهد. 

 . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مدل مفهومی پژوهش 1نگارۀ 

 

 روش
 -هدف کاربردر   از ن ، ر ش تح یق ت صیفیپژ هش حاضر از لحاظ  

شامل کارکننان دانشنگا  پینام نن ر جنن ب  آمارر ةجامعپیمایشی ب د ، 
هنار  احندهار نفر( است؛ ک  ب  تفکینک260) استان آذربایجان غربی

نفنر،  30دانشگا  پیام ن ر استان آذربایجان غربی شامل  احند میانندآ ب
، در  احند 20، احند پیرانشنور  نفنر نفر 40نفر،  احد ن د 30 احد مواباد
آمنارر پنژ هش نم ن  نفر است.  19نفر ،  احد سردشت  20شاهین دژ 

کنن  بننا  نفر تعیین شد 159گیرر ک کران نیز با استفاد  از فرم ل نم ن 
هنار گیرر تصادفی ساد  انتخاب شدند .  یژگنیر ش نم ن استفاد  از

آمند   1در جد ل شنمارۀ دهندگان ب  ط ر خالص  شناختی پاسخجمعیت
 است. 

 دهندگانشناختی پاسخ: ویژگیهای جمعیت 1جدول 

 جنسیت
         سننن     

 فراوانی
 تحصیالت سابقه خدمت

 100 مرد

30-20  

 سال
 20 سال 5-1 40

دیپلم   فنن ق  

 دیپلم
20 

40-30  

 سال
 30 سال 10-5 50

 120 لیسانس
50-40  

 سال
 40 سال 15-10 30

 59 زن
بیشنننتر از  

 سال 50
39 

ف ق لیسانس   30 سال 20-15
   باالتر

19 
 39 سال 20باالر 

 159 جمع 159 جمع 159 جمع 159 جمع

 
پرسشنامة فرهنن  برار جمع آ رر اطالعات از پرسشنام  استفاد  شد. 

سازمانی شامل چوار مؤلفة نگنرش انسنان محن ر نگنرش بنازار محن ر، 
سشنامة رفتار ضند شنور ندر نگرش رقابتی   نگرش مشتریان است. پر

شن د، ت زر، پرخاشگرر، طفر  رفنتن را شنامل منی هار کین ک  م لف 
هار  ادراك اخالقی ، قضا ت پرسشنامة شایستگی اخالقی شامل م لف 

گ ین   6اخالقی   رفتار اخالقی است. پرسشنامة ظرفیت سازمانی شامل
ریزر راه نردر هار ظرفیت انسانی، مالی،  برنام  است ک  شامل مؤلف 

طراحنی شند  اسنت.    OECD  ظرفیت فنی است ک  ت سط م سسن 
 .ر ایی پرسشنام  ها با نظرات اساتید صاح نظر در این زمین  تیییند شند 

ت سنط  5تنا  1عال   بر  تییید ر ایی پرسشنام  ط ق طیف لیکرت نمر  
ر پذیرر هاساتید   صاح نظران، برار بررسی ر ایی ساز  یا میزان ت یین

متغیر ت سط سؤاالت مرب ط  از مدل تحلیل عاملی تیییدر استفاد  شند  
است نتایج نشان داد بار عاملی کلی  سؤاالت عدد معنادارر الزم )بیشتر 

ت ان بیان کرد کن  کلینة سنؤاالت باشند. بنابراین می( را دارا می96/1از 
کننند. همچننین پرسشنام  متغیرهنار تح ینق را بن  خن بی ت ینین می

 

2H 

1H 

7H 

5H 

9H 

6H 

8H 

3H 

4H 

گ فرهن

 سازمانی

 

 حکمرانی

 ظرفیت سازمانی

رفتار ضد 

 شهروندی 

 شایستگی اخالقی
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هار برازش ب  دست آمد  برار مدل تحلیل عاملی تیییندر نینز شاخ 
ها در جند ل نشان از برازش مناسب مندل تح ینق دارد. اینن شناخ 

همچنین پایایی ابزار پژ هش نیز با استفاد  از آلفار  .آمد  است 3شمار  
 2کر ن اخ م رد آزم ن قرار گرفت؛ نتایج اینن آزمن ن در جند ل شنمار  

نشان از پایایی مناسب ابزار تح یق دارد. همانط ر کن  در  آمد  است ک 
جد ل نشان داد  شد  است آلفار کر ن اخ بنرار همن  متغیرهنا بناالر 

    از سطح قابل ق  لی برخ ردار است. 70/0
ن ، ر ش    استفاد  شد نرم افزار لیزرل    از  برار جمع آ رر اطالعات

 .ب د (PAM)رمسی مدل تحلیل  تجزی    تحلیل داد  ها
 

 : سؤاالت مربوط به متغیرها و ضریب پایائی هر یک2جدول 

 متغیر
 االت ؤس

 مربوطه  

 تعداد 

 سواالت 

 ضریب پایایی

 )آلفای کرونباخ(

 921/0 6 1-6 فرهن  سازمانی  

 993/0 6 7-12 شایستگی اخالقی 

 997/0 6 13-18 ظرفیت سازمانی

 887/0 6 18-24 حکمرانی

 982/0 6 24-30 رفتار ضد شور ندر 

  30                    کل 

 

 

:  شاخصهای نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی  3جدول 

 تأییدی 

 معیار مقبولیت شاخص برآزش
آماره مدل فرضیات 

 اصلی

(Chi square)

2
 

3
2


df



 

000/0 

RMSEA  000/0 08/0ک چکتر از 

 00/1 90/0ک چکتر از  (NFIشاخ  برازش هنجار شد )

 00/1 90/0ک چکتر از  CFI)تط ی ی)شاخ  برازش  

 00/1 90/0ک چکتر از  GFI) )شاخ  نیک یی برازش

شاخ  نیک یی برازش اصالح شد  

((AGFI 
 00/1 85/0ک چکتر از 

 

 یافته ها
، میانگین   انحراف استاندارد نمرات کارکنان را در هریک از 1جد ل

 متغیر هار پژ هش نشان می دهد

 یفی متغیرهای  مورد پژوهش :  شاخص های توص  4جدول 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: مدل مفهومی پژوهش در حالت معناداری2نگاره 
 از ار مجم ع  با مدل تخمین ها،داد  آ رر جمع   مدل بیان از بعد

 .ش دشر ، می شد  گیررانداز  متغیرهار بین شد   شناخت  ر ابط
 چندگان   نیرگرسی منط ی مدلوار ت سعة عن ان ب  مسیر مدلوار

    ابست    مست ل متغیر تعداد  ج د هر امکان مسیر تحلیل در .است

 اعداد ضریب، یک ب دن معنادار برار.  ج د دارد معادل  تعداد هر

 مدل ک چکتر باشد. نتایج 96/1بزرگتر یا از  96/1از  باید معنادارر

 است  آمد  2 نگار  در مسیر ضرایب معنادارر   تحلیل مسیر
ر نمایش بوتر ر ابط   ضرایب پارامترهار مدل، جد ل در ادام  برا

 ارائ  گردید  است.  5شمار 
اثر کل متغیرها بر یکدیگر قابل مشاهد  است، نتایج   5بر اساس جد ل 
ها در جد ل شمار  آمد  است. همانط ر ک  مشاهد  آزم ن فرضی 

 فرهن   شاخ  
 سازمانی     

 ضد  
 شور ندر   

   

 شایستگی 
 اخالقی   

 حکمرانی   ظرفیت 

 3/ 2683 3/ 6993 3/ 7706 3/ 6833 3/ 3877 میانگین 

 /. 83747 /. 83747 /. 78626 /. 72562 /. 72562 انحراف معیار 

 

 

فرهنگ 

 سازمانی

 

 ظرفیت  

 سازمانی

 

شایستگی 
 اخالقی

 

 حکمرانی

 

ضد 

 شهروندی

 

)  44/0( )03/4)  

(65/0()02/11)  

 

(14/0()-04/1)-  

 

(7/0()93 8/0)  

 

(96/3()378/0)  

 (25/0()-10/2)-  

 

(5/0 ()50/3)  
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شرکتی دارد. ش د،  فرهن  سازمانی  بیشترین اثر را بر حکمرانی می
(  96/1ضرایب استاندارد برار همة ر ابط، اعداد معنادارر الزم )بیشتر از 

 ش د.فرضیة تح یق تییید می 7را دارد، بنابراین هر 
 

 : اثرات متغیرهای مستقل و وابسته 5جدول 
متغیر  

 مستقل 
 متغیر وابسته 

اثر  

 مستقیم 
 اثرغیرمستقیم 

اثر  

 کل

فرهن   
 سازمانی 

 89/0 24/0 65/0 ظرفیت 

 77/0 27/0 50/0 حکمرانی 

شایستگی  
 اخالقی 

70/0 --------- 70/0 

شایستگی  
 اخالقی 

 34/0 --------- 34/0 ظرفیت سازمانی 

 31/0 03/0 28/0 حکمرانی 

رفتار ضد  
 شور ندر 

25./0 19/0- 44/0- 

ظرفیت  
 سازمانی 

 08/0 --------- 08/0 حکمرانی 

رفتار ضد  
 شور ندر 

14/0- 03/0- 17/0- 

 حکمرانی 
رفتار ضد  
 شور ندر 

44/0- --------- 44/0- 

 

 : نتایج تأیید فرضیه ها6جدول 

 بارعاملی  متغیر وابسته  متغیر مستقل 
اعداد  

 معناداری 

نتایج  

 فرضیه 

 فرهن  سازمانی 

 تییید  02/11 65/0 ظرفیت 

 تییید  50/3 50/0 حکمرانی 

 تییید  93/8 70/0 شایستگی اخالقی 

شایستگی  
 اخالقی 

 تییید  78/5 34/0 رفیت سازمانی ظ

 تییید  64/2 28/0 حکمرانی 

رفتار ضد  
 شور ندر 

 تییید  -10/2 -25/0

 ظرفیت سازمانی 

 رد  47/0 08/0 حکمرانی 

رفتار ضد  
 شور ندر 

 رد  -04/1 -14/0

 حکمرانی 
رفتار ضد  
 شور ندر 

 تییید  -03/4 -44/0

 
 بر داررنی     مث ت   مع اثر فرهن  دهدمی نشان 6جد ل دقیق بررسی

بنابراین  .گذاردمی    شایستگی اخالقی سازمانی،حکمرانی ظرفیت ر ر
 متغیر ب  ها،مرب ط فرضی  د م پذیرفت  شدند. گر   3 2 1هار فرضی 

    مث ت اثر داد شایستگی اخالقی نشان نتایج. شایستگی اخالقی است
 لی معنی اثر منفی    دارد حکمرانی   ظرفیت سازمانی بر معنی دارر

پذیرفت   6  5 4هار دارر بر رفتار ضد شور ندر دارد. بنابراین فرضی 
 شدند. نتایج 

-معنیغیر   مث ت ر ر حکمرانی اثر ظرفیت سازمانی ک  دهدمی نشان 

دارد    ظرفیت سازمانی بر ر ر رفتار ضد شور ندر اثر منفی     دارر

 نوایت شدند. دررد  8 7غیر معنی دارر دارد، بنابراین فرضی  هار 

بر رفتار ضد  منفی   معنی دارر اثر حکمرانی ک  شد مشخ 
 شد. تییید نیز 9 فرضی    شور ندر دارد

 

 بحث
با ت ج  ب  رسالت خطیر دانشگاهوا در افزایش ارت ار علمی، فرهن   

گرایی، شور ند مدارر   همدلی میان اعضا   ظرفیت جذب م  لة  انسان
 ر یافت  است.  رفتار شور ندر اهمیت  افر

-دهد امر ز  بیشترین ع املی ک   در کاهش بور تح ی ات نشان می  

باشد   در  رر نیر ر انسانی مؤثر ب د  است ضعف رفتار شور ندر می
این میان مدیر م فق کسی است ک  محیط فرهنگی سازمان خ د را ک  
عامل بسیار مؤثرر در کاهش رفتارهار ضد شور ندر کارکنان است ب  

 با ت انندمی سرپرستان   مدیرانط ر عمیق بشناسد   آنوا را درك کند. 

، ت سعة منابع کارکنان اخالقی رفتارهار بر سازمان، اخالقی فضار تغییر
انسانی، یادگیرر موارتوا    دانش افراد در تمامی سط ح تیثیر داشت  

 نابع م  .باشند   رشد سازمانی را ب  همرا  رشد نیر ر کار ب ج د آ رند

   ش دمی تل ی سازمان هر رقابتی مزیت بوترین امر ز، دنیار در انسانی
است.   یافت  اهمیت  سازمان نظری  در دیگرر زمان از هر بیش  انسان

 رقابت در را ت اند سازمانواک  می انداز  همان ب  انسانی نیر ر بنابراین

این  سازمان باشد. در  را   سر بر  جدر مانعی است ممکن دهد، یارر
مدیران م فق منابع انسانی در ارت اء ظرفیت  ن ش بسزائی دارند. مدیران 
منابع انسانی از طریق  استفاد  بوین  از استعداد   ت انائی بال     نیر ر 
انسانی  م ج د  در سازمان،طراحی سیستم مناسب  پرداخت بر اساس  
عملکرد،  ت سعة شایستگی   موارت فردر، آم زش   رشد نیر ر 

هار بارز رفتار  رر سازمان را ارت اء دهند. از نم ن ت اند بور می انسانی
هار علمی رک د علمی عدم انسجام سازمانی، ضد شور ندر در محیط

 باشد.تنش    کاهش ظرفیت دانشج یی   می
 برار را متفا تی هارنشان  است ممکن اخالقی، فضار گفت ت انمی 

 چ    ق  ل  قابل رفتارر چ  اینک  بر م نی کارر گر   یک  اعضار

 با سازمان اخالقی فضار. کنند فراهم است ق  ل قابل غیر رفتارر

   گذاردمی اثر افراد رفتارهار بر اخالقی، هارمعیار   استانداردها تد ین
 مناسب،  اخالقی فضار  داشتن  با  سازمانوا در ک  کنندمی کیدیت واآن

 ارزیابی سیستم ،دهیپاداش تمسیس سازمان هارفعالیت   هافرایند
می  انجام  اخالقی    درست ص رت ب   استخدامی هارفرایند عملکرد،

 آنان اخالقی هاررفتار   سازمان ب  افراد تعود بر خ د امر، این   ش د

  .کندمی تراخالقی را کارکنان   گذاشت  تاثیر
قرار بعد از بیان ادبیات م ض ،، مدل تح یق طراحی   م رد آزمایش 

 گرفت. 
 ک  سازمانوایی،   ها ح ز  در سازمانی فرهن  ک  پذیرفت باید 

 سازمانی فرهن   با دارد، قرار س د  سای  زیر آنان مسئ لیتوار اجتماعی

 است.  متفا ت  د لتی، عم می سازمانوار در
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ضد  رفتار با نیسازما فرهن  بین منفی رابطة پژ هش این نتایج
 ارت اء شاخصوار   م انی ت سعة  براین باداد بنا نشان را شور ندر
 ( . 3یابند ) کاهش ضدشور ندر رفتارهار ک  ر د می انتظار فرهنگی،

دار فرهن   نتایج فرضی  ا ل تح یق حاکی از رابطة مث ت   معنی
( همس  ب د. رابطة 1هار )سازمانی با  ظرفیت سازمانی ب د   این با یافت 

  حکمرانی یافت شد   این با نتایج    دارر  بین فرهن مث ت   معنی
دیگر مح  ان در این خص ص ک   عال   بر آشنایی با محیط قان نی  

ت اند سطح حکمرانی شرکتی را تا حدر تعیین  تفا توار فرهنگی نیز می
(. بین فرهن  سازمانی   شایستگی اخالقی  رابطة  17نماید همس  است)

کرد  بیان ک  مح  ی تایجن با مث ت   معنی دارر یافت شد.   این
فرهن  خدمتگزارر تیثیر شایستگی اخالقی اسالمی بر میزان 

(. از طرف دیگر  13دهد همخ انی دارد)پاسخگ یی عم می را افزایش می
ارزشوار سازمانی در سطح باال بر افشار فعالیتوار غیرقان نی    

  م اصد رفتارر  غیراخالقی خارج از سازمان   تضادهار سازمانی
 اخالقی تیثیرگذار است. 

دار منفی   معنیرابطة ت سعة شایستگی اخالقی با رفتار ضد شور ندر 
 فضاراندک   کرد  عن ان مح  ان،ک  از هار برخیب د   این با یافت

 سازمان، فضار  هرچ    دارد اثر سازمانی ، قلدرر بر سازمان، اخالقی

 رفتارهار طرف دیگراز  یابدمی سازمانی،کاهش قلدرر دباش تراخالقی

 سازمانی   پذیردمی ثیریت سازمان اخالقی فضار از کارکنان، انحرافی
 از کمترر انحرافی رفتارهار شاهد باشد داشت  ترراخالقی فضار ک 

(. همچنین نتایج   9  10است، همس  است)ب د خ اهد  کارکنان س ر
 اینب د    دار شایستگی اخالقی با حکمرانی  حاکی از رابطة مث ت   معنی

تابعی از ارزشوار  کرد حمکرانی شرکتی بیان ک  مح  ی نتایج با
اخالقی   اجتماعی است ک  در بلند مدت اثر مث تی بر عملکرد، رشد، 

  (.25)همخ انی دارد گذارداعت ار   ب ار شرکت می
از س ر دیگر بین ظرفیت سازمانی   حکمرانی   رفتار ضد شور ندر  

 . دار ن  درابطة معنی
رابطة بین حکمرانی   رفتار ضد شور ندر  معنادار   منفی در نوایت  

بط ر کلی مومترین پیامد ( همس  است. 25)هار ب د   این با یافت 
ت سعة حکمرانی شرکتی در شرکتوار غنا کاهش فساد، قابلیت  

مسئ لیت اجتماعی شرکتی   کاهش  ار،ت  یتس دآ رر، بازار سرمای 
 باشد.رک د اقتصادر  می

در نوایت بر اساس مدل تحلیل مسیر م رد تییید قرار گرفت بر اساس 
ش د برار هار ب  دست آمد  ب  سازمانوا   مدیران پیشنواد مییافت 

کاهش رفتار ضد شور ندر عال   بر بو  د ارزشوار اخالقی کارکنان 
بایستی ب  ت  یت فرهن  بپردازند. اشاعة فرهن  در دانشگاهوا زمینة 

قرارر ارت اط صحیح، اعتماد ،ظرفیت منابع مالی، انسانی   پاسخگ یی بر
 عدالت را فراهم می کند. اگرچ  نتایج ب  دست آمد  رابط  بین متغیرها  
را تییید کرد اّما ب  نظر باید در تعمیم نتایج باید احتیاط بیشترر ص رت 

 گیرد   از ابزارهایی دیگرر در تح ی ات آتی استفاد 
کم  د مطالعات داخلی در  ت ان ب محد دیتوار این تح یق میاز کرد.  

 هار رابط  با م ض ، پژ هش ک  امکان م ایس  یافت 

عدم ابزار استاندارد   ساخت   پژ هش حاضر با آنوا را غیر ممکن می 
 برار  انداز  گیرر برخی متغیرها  اشار  کرد.

 

 گیرینتیجه
فرهن  سازمانی،  ک  گرفت ج نتی ت انمی ژ هشپ  هاریافت   اساس بر

مث ت    رابط رفتار ضد شور ندر  ابعاد باشایستگی اخالقی، حکمرانی 
. میزان ت سعة شایستگی اخالقی بر پایة فرهن  دارد معنا دارر  ج د

ت اند ب  خلق ظرفیت راه ردر   ت  یت حکمرانی در سازمانی می
ت سعة  . بنابراینپیشگیرر از رفتارهار ضد شور ندر کمک کند

شایستگی اخالقی منجر ب  کاهش چالش   تعارض اخالقی در سطح  
        رر عم می را فراهمفردر   سازمانی، مزیت رقابتی، افزایش  بور 

 نماید.می

 

 های اخالقیمالحظه
م ض عات اخالقنی همچن ن؛ سنرقت ادبنی، رضنایت آگاهانن ؛ انتشنار 

 تعوند پژ هشنگر .اندت قرارگرف م ردت ج چندگان    ... در پژ هش حاضر 
 مجل  چیه در م ال    نم د  تیرعا را یاخالق ج انب تمام ک  دینمای م 
 .است نشد  چاپ گررید

 

 سپاسگزاری

دانشگا  پیام ن ر مراکز   کارکنان یتمام  از دانندی م  الزم خ د بر مح  ان
   سپاسنگزارر نم دنند  شنرکت پنژ هش نندیفرا در جن ب استان ک  

 ی نمایدقدردان
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 Moral Competence.8 شایستگی اخالقی 

زش هار اجتماعی ار  9.  Social Value 
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