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 رفتارهای اخالقی و شهروندی بروز وهای اخالقی رابطه ارزش 

 
 ، دکتر اکبر حسن پور*فرناز باقری، دکتر سعید جعفری نیا

 گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران 

 ( 96/ 11/ 4،تاریخ پذیرش مقاله:9/96/ 7)تاریخ دریافت:
 

 

 

 سرآغاز

نقش مهمی در تبدیل تهدیدها به   ،1انیحاکمیت اخالق درفرهنگ سازم 
و 3 نقش مؤثری درافزایش کهارایی 2پذیری اخالقیها و مسئولیتفرصت

سهههازما   5 اخالقهههیههههای(. ارزش1ها دارد )سهههازما  4 اثربخشهههی
سازمانی است ک  تأثیر متقابل چندبعدی میها  ای از فرهنگزیرمجموع 

دهههد. شهها  میهای رسههمی و ریررسههمی کنتههرر رفتههاری را نسیسههت 
ای از باورها و هنجارههایی اسهت های ریررسمی شامل مجموع سیست 

های رسههمی کهه  در افههراد درو  یهها سههازما  مشههتره اسههت.  نبهه 
های پههاداش، توانههد از یریههس سیسههت اخالقههی سههازما  میهههایارزش
 (. 2ها نشا  داده شود)ها و روی مشیخط
 
 
 
 
 

 
مدیرا  کارآمد در سهوو  مختفه ،  هایترین چالشمه  یکی ازامروزه 

هها چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامهل انسهانی اسهت تها آ 
(. اولین گها  دردسهتیابی به  ایهن 3)دهندرفتارهای اخالقی از خود بروز 

اخالقی سهازما  هایاهداف شناسایی مدلی است ک  از یریس آ  ارزش
گیری شهکل آ ین پیامهد تهرشود. مه درسازما   6 رفتاراخالقی منجر ب 
نظیهر  9 و در نهایت رفتار های فرانقشی 8 سازمانیو تعهد 7 سازمانیعدالت

 است.  10رفتار های شهروند سازمانی

عهدالت در سهازما  انهد. بوده 11 میانجیسازمانی متغیرهایو تعهد عدالت
ت و سازما  با آنا  اس 12 ادراه کارکنا  از برخورد و رفتارمنصفان  انگریب

  و ا  خاصههیا سازم  با تعیین هویت فرد در ة نسبی تعهدسازمانی ب 
 
 
 
 

 چکیده
ترین مه  یکی ازاخالقی و شهروندی در سازما ، های  هت بروز رفتارچگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی زمینه: 
با رفتارهای اخالقی و شهروندی های اخالقی و بروز . پژوهش حاضر با هدف بررسی رابو  بین ارزشاست امروزیهای مدیرا  کارآمد چالش

 گری عدالت و تعهد سازمانی انجا  شده است.تو   ب  نقش میانجی

شرکت مخابرات استا  تهرا  بوده و نمونة آماری با نفرکارکنا   946روش تحقیس توصیفی از نوع همبستگی است.  امع  آماری، روش: 

اند. ابزارگردآوری ایالعات، پرسشنام  محقس ساخت  گیری تصادفی ساده انتخاب شدهنفر تعیین و ب  روش نمون   274استفاده از دور مورگا  
( 84/0وش محاسب  آلفای کرنباخ با ضریب )بوده ک  روایی سؤاالت آ ، با ا رای آزمایشی و روش تحفیل عامفی تأییدی و پایایی آ  ب  ر

 کارگیری همبستگی پیرسو  و معادالت ساختاری انجا  شده است.ها با ب محاسب  و مورد تأیید قرار گرفت  است. آزمو  فرضی  

بین   ابو  مثبت و ود دارد.در سازما  ر اخالقیرفتارهای سازمانی و بروزو تعهد سازما  با میانجیگری عدالت اخالقیهایبین ارزشها: یافته

اخالقی بین رفتارهای سازمانی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی رابو  مثبت و ود دارد.با میانجیگری تعهد سازما  اخالقیهایارزش
 نشد.  سازمانی وبروز رفتارهای شهروندی سازمانی تأییدسازمانی رابو  مثبت و ود دارد. رابو  بین عدالتورفتارهای شهروندی

 تواندهمچنین می اخالقی هایهای اخالقی در سازما  منجر ب  بروز رفتارهای اخالقی خواهد شد. ارزشایجاد ارزشنتیجه گیری: 

 نماید.  شهروندی رفتارهای بروز مهیای را سازما  وعمومی

 

  اخالق، تعهد ، رفتار شهروندی سازمانی، عدالتکلید واژگان: 

 
 

 Shamsj58@khu.ac.ir: الکترونیکینویسندۀ مسئور: نشانی 
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 باشد. سازما  می او با آ  و مشارکت درگیری

باشد. توانایی تشخیص خهوب می 13فرد هایرفتاراخالقی انعکاس ارزش 
 (. 4چ  ک  درست و صحیح است)ازبد ؛ تعهد، تمایل و اعتماد ب  انجا  آ 

یهور سازمانی، رفتاری خود وش و آگاهان  اسهت که  به رفتارشهروندی
اند، اما باعث پاداش درسازما  یراحی نشدههایوسیفة سیست مستقی  ب 

 شوند.  ارتقای اثربخشی و کارایی عمفکرد سازما  می
بر تعهد سازمانی  ،اخالقی سازما هایارزش ک  ندنشا  داد یپژوهشدر 

اخالقهی و رفتهار اخالقهی نیهز بهر بهروز فرد تأثیر دارد. تعههد بهر رفتهار 
 (.5)داردتأثیرسازمانی رفتارهای شهروندی

)عدالت های اخالقیبر این اساس هدف تحقیس حاضر تبیین رابو  ارزش
اسهت. به   سازمانیاخالقی و شهروندیرفتارهایبروز  ابو تعهدسازمانی( 
دنبار پاسهخگویی به  ایهن سهؤار اسهت که : آیها بهین همین منظور ب 

بهروز رفتارههای اخالقهی و رفتارههای  وسهازما   های اخالقی درارزش
 رابو  و ود دارد؟شهروندی در سازما  

 (ارائ  شده است.1چارچوب مفهومی تحقیس درقالب نگاره)
 

 

 
 : مدل مفهومی پژوهش 1نگاره 

 

 

 روش
.  امعهة اسهتهمبسهتگی  ، ازنوعکاربردی ،لحاظ هدف  تحقیس حاضر از

 274، بوده وحجه  نمونه کارکنا  مخابرات تهرا  نفر،  946، آ آماری 
انهد. سهاده انتخهاب شهدهه اسهت که  به  روش تصهادفینفر تعیین شهد

سهاخت  بهوده اسهت. سهؤالی محقهس 36ها، پرسشنام  ابزارگردآوری داده
 تأییهدیعامفیوش تحفیلرپس از مشاوره با خبرگا  و  روایی پرسشنام 

کرنبهاخ آلفایمورد سنجش و تأیید قرار گرفت. اعتبار پرسشنام  با روش 
 ( تأیید شد. 84/0)

، اسهمیرنوف کولموگهوروف ههای آزمهو از هها وتحفیهل دادهبرای تجزیه 
  شده است. استفاده ساختاریو مدر معادالت پیرسو همبستگی

 

 یافته ها
متغیرها همبستگی و ود دارد. بنابراین   ( بین تمامی1براساس  دور )

منظور تعیین روابط بین متغیرها ازمدر ساختاری استفاده شده است.  ب 
دهندۀ میزا  تأثیر متغیرمستقل بر روی ضرایب استاندارد نشا  

 باشد. متغیروابست  می
های اخالقی با  داری بین »ارزش، رابو  معنی2با استناد ب   دور 

-های اخالقی با تعهد سازمانی«، »عدالت»ارزش سازمانی«،عدالت

-سازمانی با بروز رفتارهایاخالقی«،     »تعهدسازمانی با بروز رفتارهای

-شهروندی« و» رفتارهایاخالقی «،  »تعهدسازمانی با بروز رفتارهای

اخالقی با بروز رفتارهای شهروندی« و ود دارد. رابو  بین »عدالت  
 های شهروندی« تأیید نشد.سازمانی با بروز رفتار

 

 : همبستگی بین متغیرها 1جدول
 5 4 3 2 1 هامتغیر

     1 های اخالقی .ارزش1

    1 0.431* .عدالت سازمانی2

   1 0.223* 0.414* .تعهد سازمانی3

  1 0.638* 0.288* 0.428* .رفتارهای اخالقی4

 1 0.732* 0.603* 0.272* 0.409* .رفتارهای شهروندی 5

 

 : نتایج آزمون و ضرایب مسیر 2جدول 
 نتیجه P ضرایب  T متغیرها 

 تأیید  01/0 50/0 12/8 عدالت سازمانی  -های اخالقی ارزش 

 تأیید  01/0 53/0 67/6 تعهد سازمانی  -های اخالقی ارزش 

 تأیید  05/0 10/0 05/2 بروز رفتار اخالقی  –عدالت سازمانی  

 تأیید  01/0 77/0 10/8 بروز رفتار اخالقی  –تعهد سازمانی 

 - - 04/0 97/0 بروز رفتار شهروندی  –عدالت سازمانی  

 تأیید  01/0 27/0 01/3 بروز رفتار شهروندی  –تعهد سازمانی 

 تأیید  01/0 60/0 38/6 بروز رفتار شهروندی  –رفتار اخالقی
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 بحث
های اخالقی در سازما  بروز رفتاراخالقی هدف اصفی تدوین ارزش

سازما  است. درتحقیس حاضر مدلی  14 وگیری از فساد اداریمنظور  فب 
توانند منجر ب  رفتاراخالقی های اخالقی میک  مبتنی بر آ  ارزش

های متعدد  شوند، معرفی و آزمو  گردید. در مجموع با موالع  مدر
های اخالقی عنوا  پیامدهای ارزشرفتارهای اخالقی، عوامل متعددی ب  

اند. ک  این پیامدها قی در سازما  شناسایی شدهمؤثر بر رفتار اخال
عبارت بودند از ابعاد عدالت سازمانی و تعهدسازمانی ک  در واقع مدر  

های اخالقی در  کند ک  تدوین ارزشتحقیس این مسأل  را بیا  می
،  15شدهسازما  منجر ب  بروز رفتارهای اخالقی خواهد شد. عدالت ادراه 

دهد. در این ارکنا  ب  سازما  را افزایش میاحساس دلبستگی و تعهد ک
تواند منجر ب  بروز مرحف  است ک  حصور رفتارهای اخالقی می 

 رفتارهای فرانقشی چو  رفتارهای شهروندی سازمانی شود.
-هایعنوا  یکی از پیامدهای ارزشسازمانی ب  درتحقیس حاضر، عدالت

همسو با نتایج   اخالقی سازما  مورد تأیید قرار گرفت. این یافت 
-(، تعهد5و  8راستا با تحقیقات )( است. همچنین ه  7و  6 ،2تحقیقات )

های اخالقی در سازما  مورد عنوا  یکی از برآیندهای ارزشسازمانی ب 
 تأیید قرار گرفت.

، عدالت  (10و  9، 7تحقیقات )برخی در این تحقیس نیز همچو       
رفتارهای اخالقی در سازما   سازمانی منجر ب  توسع  و گسترش بروز

 شود.می
سازمانی را عامفی برای بروز و ظهور ، تعهدمختف  در تحقیقات

دانند، دراین تحقیس نیز تأثیر اخالقی از  انب کارکنا  میرفتارهای
مثبت و معنادار تعهد سازمانی بر بروز رفتارهای اخالقی مورد تأیید قرار 

 .(11و  3)گرفت
( تأثیر مثبت 13و12تحقیقات )برخی بر خالف  در تحقیس حاضر     

سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی تأیید نشد. عدالت
احتماالًعوامل دیگری چو  شخصیت پرسنل، فرهنگ، دانش و ...  

 توانند در بروز رفتار شهروندی سازمانی مؤثر باشند. می
ای اویفبان ( نشا  داد ک  تعهد عایفی با رفتارهای د14موالعات )

( 15های رسمی بستگی ندارند. محققا  )همبست  است ک  ب  پاداش 
معتقدند رابو  بین انواع تعهدسازمانی با رفتارشهروندی سازمانی یکسا   

یوری ک  تحقیقات نشا  داده، میزا  باالتری از تعهد عایفی و  نبوده ب 
باالتر نیز تعهد هنجاری منجر ب  بروز رفتارهای شهروندی سازمانی 

خواهد شد و این در حالی است ک  تعهد استمراری با رفتار شهروندی 
راستا با تحقیقات سازمانی، ارتباط قابل تو هی نداشت  است. بنابراین ه 

مذکور، در این تحقیس نیز تأثیر مثبت تعهد سازمانی بر بروز رفتارهای 
 شهروندی سازما  مورد تأیید قرار گرفت  است. 

اخالقی  ( و با استفاده از دیدگاه ساختارگرا، رفتار6و )( 16یبس نظر )
ها و هنجارهای تجویزشدۀ سازمانی تعری  ها، ارزشمشیموابس با خط 

شود. افرادی ک  رفتاراخالقی بیشتری دارند، رفتارشهروندی بیشتری می
توا  (. بنابراین در تأیید آخرین فرضی  می17دهند)نیز از خود بروز می

کار شهروندی سازمانی نمود رفتاراخالقی در محیطک  رفتار نتیج  گرفت
 است.  

های سازمانی شود تا روی براساس نتایج تحقیس، ب  مدیرا  پیشنهاد می
-هایخود، از مف  پرداخت پاداش، گزینش، آموزش و ... اصور و ارزش

ها اخالقی را رعایت کنند. تالش برای بهبود  وسازمانی، پرورش مهارت
گذاری آموزشی، ایجاد رضایت از های کارکنا  از یریس سرمای ناییو توا

شغفی،  کاری و تأمین امنیتحقوق و مزایا و فراه  کرد  شرایط مناسب
تواند یا استراتژی ارزشمند برای بهبود تعهدسازمانی باشد. تو   و می
مشارکتی و های پاداش مؤثرواقتضایی، توسع  فرهنگکارگیری سیست ب 

مشارکتی، برای افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی مدیریت نظا 
 شود. پیشنهاد می

تهرا  صورت گرفت  و  هت  مخابرات تحقیس حاضر بر روی کارکنا 
ها در سایر شهرهای کشور باید احتیاط  تعمی  نتایج آ  ب  سایر سازما 

های اخالقی، متغیرهای ارزش رابو  تنهاهمچنین این تحقیس  نمود.
اخالقی و رفتار شهروندی سازمانی مورد رفتارهای با عدالت، تعهد را 

 بررسی قرار داده است. 
 

 گیرینتیجه
 فردی رفتارهای در مهمی نقش سازما  شده، ارائ  مدر ب  تو   با

 تواندمی سازما  درسوح اخالقی هایارزش ایجاد. کندمی ایفاء  کارکنا 
 باالتر سوح ب  منجر دیگر، سازمانی متغیرهای بر تأثیر یریس از

 دارند باالیی اخالقیرفتارهای ک  کارکنانی. شود کارکنا  رفتاراخالقی
 کنند ومی شرکت  ایوظیف فرا یا  فرانقش هایوفعالیت  رفتارها در بیشتر

 شود. می شهروندی رفتارهای بروز مهیای سازما ، وعمومی
 

 های اخالقیمالحظه
ها داری و رعایت حقوق مشارکت کنندگا   هت تکمیل پرسشنام امانت

 در نظر گرفت  شده است.

 

 سپاسگزاری
مراتب تقدیر از کفی  همکارا  شرکت مخابرات ایرا ، ب  پاس همکهاری 

 درانجا  این پژوهش ب  عمل می آید.
 

 هنام واژه
 Organization Culture .1 فرهنگ سازمانی 

 Moral responsibility .2 القیمسئولیت پذیری اخ

 Efficiency .3 کارایی

 Effectiveness .4 اثربخشی

 Ethical Values .5 ارزش های اخالقی

    Ethical Behavior .6 رفتار اخالقی
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 Organizational Justice .7 عدالت سازمانی

 Organizational Commitment .8 تعهد سازمانی

 Redirecting behaviors .9 رفتارهای فرانقشی

 Organizational Citizen .10 سازمانی –شهروندی 

 Mediator variables .11 متغیرهای میانجی

 Fair behavior .12 رفتار منصفان 

 Individual values .13 ارزش های فرد

 Administrative corruption .14 فساد اداری

Perceived justice .15 عدالت ادراه شده     
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