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گر رفتارهای شهروند شرکتی با نقش تعدیل ورابطه رهبری اخلاقی 

 خودکارآمدی، احترام و تعامل بین مدیر و کارکنان
 

 2ذلانامیررضا خانیدکتر ، 2*دُریحسین رجب،1رضوان حجازی دکتر

 تهران، ایران گروه حسابداری، دانشگاه خاتم، .1
 عباس، ایرانگروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندر .2

 (3/7/77،تاریخ پذیرش:2/7/77تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

(. تعهد به اجرای اخلااق 1اخلاق، در قلب مدیریت هر سازمان قرار دارد )
هاا اسات کاه دارای پیامدهای مهمی برای حاکمیت اخلاقی در شارکت

رو، (. از ایان2کنند )مدیران در این زمینه نقش جدی و مهمی را ایفا می
وجود آوردن پیامدهای اجتماعی صله گرفتن مدیران از اخلاق، منجر بهفا

آمیز شده و در نهایت باعا  فروپاشای شارکت خواهاد شاد کاه فاجعه
المللای گویاای ایان مادعا های مالی صورت گرفته در سطح بینبحران
باا گتاتر   1شود که رهباری اخلااقی(. در نتیجه، استدلال می3است )

هاا و در اعضاای یاس ساازمان، بارای شارکتنگر  و تمایل مثبات 
 (.6و  5، 4ها دارای اهمیت است )سازمان

 

 

 
هاای متتلفای نیز در ادبیات مرتبط به رو  2رفتارهای شهروند شرکتی

تعریف شده است. شهروند شرکتی، اصطلاح جامعی است که نتتتین بار 
در حوزه مدیریت مطرح شد و ریشه آن در پذیر  متاوولیت اجتمااعی 

های صورت گرفته پیشین نیاز های پژوهشها است. یافتهتوسط شرکت
دهنده رابطه مثبت بین رهبری اخلاقی و اشکال متتلف رفتارهاای نشان

هاای (. همچناین، بار اسااژ پاژوهش8و  7، 3شهروند شرکتی است )
صورت گرفته قبلی، متغیرهایی وجود دارند که رابطه بین رهبری اخلاقی 

 (.11و  9، 5کنند )د شرکتی را تعدیل میو رفتارهای شهرون

برای توضایح گگاونگی  3در این زمینه، از دیدگاه التزام و تعهد گروهی 
ارتباط رهبری اخلاقی و رفتارهای شهروندی شرکتی از طریق متغیرهای 

 (.11گر، استفاده شد )تعدیل

 چکیده
بوده کاه  یسودمند یرفتارها یشهروند شرکت یرفتارها داردیم انیاست که ب ایدهیشامل ا یشهروند شرکت یرفتارها یاصل تیماهزمینه: 

باا  ،یو سازمان یفرد یشهروند شرکت یبا رفتارها یاخلاق یرابطه رهبر. هدف این پژوهش شناسایی است یاتیسازمان، ح ییبهبود کارا یبرا
 است. و کارکنان ریمد نیاحترام و تعامل ب ،یخودکارآمد کنندهلینقش تعد

های پذیرفته شده در بورژ اوراق بهادار همبتتگی بوده و جامعه آن را کل کارکنان شرکت -پژوهش کاربردی و از نوع توصیفیاین روش: 

اند. برای سنجش متغیرهاای گیری در دسترژ انتتاب شدهنفر است که با استفاده از نمونه 112دهد. نمونه برگزیده شامل تهران تشکیل می
فرضایه  8 قالب ها نیز دریافته است. برای تحلیل 1396 ندارد استفاده شد. همچنین، دوره زمانی مورد مطالعه، سالپژوهش از پرسشنامه استا
 . استفاده شد ،Smart PLS افزارساختاری توسط نرماصلی، از رو  معادلات 

دی و سازمانی روابط مثبت و معنااداری وجاود دهد که بین رهبری اخلاقی و شهروند شرکتی در بعد فرمی نشان های پژوهشیافتهها: یافته

دارد. همچنین خودکارآمدی، احترام و تعامل بین مدیر و کارکنان روابط بین رهبری اخلاقی و شهروند شرکتی در بعد فردی و ساازمانی را باه 
 کند.گونه مثبت تعدیل می

ایش سطح رهبری اخلاقی، رفتارهاای شاهروند شارکتی در ابعااد توان بیان داشت که با افزهای پژوهش، میتوجه به یافته باگیری: نتیجه

شود. در نتیجه با توجه باه اهمیات نقاش گر نیز به صورت مثبت تعدیل مییابد و این ارتباط با متغیرهای تعدیلفردی و سازمانی افزایش می
 بال شود.ای دنشهروند شرکتی در تعالی سازمان، لازم است که با دقت بیشتری گتتر  اخلاق حرفه

 

 حترام، تعامل بین مدیر و کارکنانرهبری اخلاقی، شهروند شرکتی، خودکارآمدی، اکلید واژگان: 
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های رفتارهای شهروند شرکتی شامل کمس باه همکااران، حفا  نمونه
مان و انتقال یس تصویر مثبات از ساازمان باه افاراد خاار  از امور ساز

رسد که رفتارهای شهروند (. بنابراین، به نظر می13و  12سازمان است )
شرکتی از نظر هدف، دارای ابعاد متتلفی هتتند. بارای نموناه، برخای 
پژوهشگران به دو بعد اصلی رفتارهای شهروند شرکتی اشاره نموده کاه 

(. نوع دوستی، به کماس باه 14و انطباق کلی است ) 4دوستیشامل نوع
تار وجادان شتصیافراد خاص اشاره دارد. انطباق کلی نیز به سبس غیر

اناد مربوط به یس سازمان اشاره دارد. لذا مطالعات صورت گرفته دریافته
که رفتارهای شهروند شرکتی بین دو ساختار خاص بر اساژ دو هادف 

ی )مانناد تتصایز زماان بارای شانیدن متمایز که شامل اهداف فرد
)مانند هنگامی که  5های همکاران( و اهداف سازمانیها و نگرانیمشکل
-د و از قبل به همکاران اطلاع مایتواند در محل کار حاضر شوفرد نمی

 (.3شوند )دهد( است، تفاوت قایل می

 توانند از طریق میزانای کاه معتقدناددر این زمینه، مدیران اثربتش می
کند، رفتارهای شهروند شرکتی به اثربتشی فردی یا سازمانی کمس می

موجب بهبود رفتارهای شهروند شرکتی با اهداف فاردی و ساازمانی در 
توانند بر درک و فها  آن (. بدین معنا که مدیران می15کارکنان شوند )

دسته از کارمندان که تمایل به نشان دادن رفتار شهروندی از خود دارند، 
ها را بهبود ر بگذارند و رفتارهای شهروند شرکتی فردی و سازمانی آناث

ای از شغل خود دارند بتشند. افزون بر این، کارمندانی که درک گتترده
کنند، به احتماال و پیامد رفتارهای شهروند شرکتی را با ارز  تلقی می
پذیرتر هتاتند کاه بیشتری در کمس به افراد مشارکت کرده و متوولیت

ین دو موضوع به ترتیب شامل رفتارهای شهروند شرکتی در بعد فردی ا
گونه کلی، رفتارهاای شاهروند شارکتی ناه تنهاا از و سازمانی است. به

طریق ادراک کارمندان از پیامدهای باارز  رفتارهای شهروند شارکتی، 
شاوند بلکه از طریق ادراک کارمندان از رفتار مدیران نیز برانگیتته مای

باه رفتارهاای  رهبری اخلاقی از نظر هنجااری باا تمایال رو،این (. از3)
شهروند شرکتی مرتبط است. رهبری اخلاقی نیز به صاورت یاس رفتاار 

شود که توسط افراد یا رواباط باین مناسب و بر اساژ هنجار تعریف می
طرفاه تقویات و در هاای دوآیاد و از طریاق ارتبااطفردی به وجود می
مدار تمایل دارند سرمشق و (. رهبران اخلاق16یابد )زیردستان بهبود می

دیگران باشند و از مدیریت هنجاری برای هدایت زیردستان  6بتشالهام
هاای اخلااقی، حتای بادون الازام در متیری درست و بر اساژ انگیازه
 (.3رسمی از سوی سازمان استفاده کنند )

به رفتارهای بر اساژ نظریه مشارکت گروهی، مدیر در بهبود بتشیدن 
شهروند شرکتی در کارکنان نقش حیاتی دارد، زیرا کیفیت برخورد افاراد 

ها درباره هویت گروهی هتتند کننده ادراکگیری، تعیینو فرایند تصمی 
مدار، این پیام را به کارکنان انتقاال (. همچنین، سبس رهبری اخلاق11)

لانه رفتار شده است. ها به عنوان یس فرد ارزشمند و عاددهد که با آنمی
هایی به نوبه خود تاثیر مثبتی بر حس اعضا در زمینه مشارکت گنین پیام

ها را تشویق به انجام رفتارهای مشاارکتی در با گروه دارند و بنابراین آن
(. افرون بر آن، بار اسااژ الگاوی 3کنند )درون گروه و با همکاران می

پیادا کاردن باا گاروه و  شود که هویتالتزام و تعهد گروهی فرض می

اعضا در ارتباط اسات  7نفسارزیابی وضعیت خود در گروه، با حس عزت
نفس نیز به صورت ارزیابی از خود بر اساژ حتی که فرد از (. عزت11)

شود که افراد پنداری مثبت توضیح داده میارز  اخلاقی دارد و خویشتن
راین، ممکان اسات (. بنااب17کند )را برای رسیدن به اهداف ترغیب می

کارمندان رفتارهای متتلفی مانند رفتارهای شهروند شرکتی را با اهداف 
نفاس ایجااد کنناد و در فردی و سازمانی انجام دهند تا برای خود عزت

نتیجه، با گروه شناخته شده و هویت پیدا کنند. افزون بر این، نقش رهبر 
(. در 18شود )دیده می مدار، به گونه کلی به عنوان نماینده سازماناخلاق

هاای رفتارهاای شاهروند شارکتی نتیجه، از نظر هنجاری نیز با ویژگی
مرتبط است. لذا این مدیران تمایل دارند تا به صورت ماوثر کارکناان را 
تحریس کرده که امور جمعی مانند ارتقای سازمان، مشارکت بیشاتر یاا 

لااقی پیگیاری های سازمان و یادگیری را به صاورت اخآگاهی از تحول
یابنااد رفتارهااای (. بنااابراین، هنگااامی کااه کارمناادان در ماای3کننااد )

شود تمایل بیشتری به شهروندی در مدیران بیشتر شده است، باع  می
انجام رفتارهای شهروند شرکتی در ابعاد فردی و سازمانی از خود نشاان 

 (. 19دهند )
تواناد باا مای رابطه بین مدیریت اخلاقی و رفتارهاای شاهروند شارکتی

خودکارآمدی باه صاورت بااور  تعدیل شود. 8متغیری مانند خودکارآمدی
های خود برای موفقیت در یس شرایط خاص تعریاف یس فرد از قابلیت

(. خودکارآمدی نوعی عزت نفس مبتنی بر حاس صالاحیت 21شود )می
(. هنگامی که در کارکنان سطح بالایی از خودکارآمدی 17داشتن، است )

کناد و همبتاتگی های خود حتاب میدارد، افراد بیشتر بر ارز وجود 
(. ایان امار 21آیاد )مثبتی بین خودکارآمدی و عزت نفس به وجود مای

گاردد و مای 9نفس و هویت اجتمااعیباع  ایجاد سطح بالاتری از عزت
شود. افازون پس از آن نیز رفتارهای شهروند شرکتی بهبود بتشیده می

شود که کارکنان ریه یادگیری اجتماعی، استدلال میبر این، بر اساژ نظ
هایی که از سوی آناان مدار و تشویقاز طریق یادگیری از مدیران اخلاق

(. 21بتشند )کنند، باور خود درباره خودکارآمدی را بهبود میدریافت می
مدار تمایل دارد تا کارکنان را نه تنها با به عنوان نمونه، یس مدیر اخلاق

هایی که به جای خود ها در فعالیتو اخلاق )مانند درگیر کردن آنعدالت 
رساند( بلکه از طریق تتهی  قدرت )مانناد ارتبااط باا به دیگری نفع می
(. این امر باه 22انداز استراتژیس سازمانی( هدایت کند )کارکنان از گش 

، 11شود کارکناان از طریاق فرایناد انگیاز  دروناینوبه خود باع  می
رهایی مانند کمس به دیگران و مشارکت با سازمان را افزایش دهند رفتا

 (.23و خودکارآمدی و تعهد بیشتر به کار را در خود تقویت کنند )
نیز از دیگر عواملی است که منجار باه تعادیل رابطاه رهباری  11احترام

شود. احترام یکی از عوامل مه  اخلاقی و رفتارهای شهروند شرکتی می
(. بر اساژ الگوی التزام 24ها و رفتارهای افراد است )گر و مرتبط با ن

و تعهد گروهی، قضاوت فرد از وضاعیت درون گاروه تااثیر زیاادی بار 
میزانی که اعضا تمایل به مشاارکت و صارف وقات و انارری در گاروه 

(. بر این اساژ، هار گاه اعضاا احتارام بیشاتری از 11گذارد )دارند، می
شود و به گونه ذاتی ها کمتر میآن 12، نگرانیجانب رهبران دریافت کنند

به سمت منافع و کماس باه گاروه از طریاق رفتارهاایی مانناد کماس 
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داوطلبانه به اعضا و انجام کارهایی در جهت کمس به سازمان بدون این 
(. شواهد تجربی نیز نشان 25شوند )که سازمان خواسته باشد، ترغیب می

کنناد باه ای که اعضا ساعی مایدرجه دهند میزان احترام موجود برمی
های متتلف به نفع سازمان و اعضای دیگر گروه عمل کنند، تاثیر رو 
کنناد ماورد (. همچنین، هنگامی که کارمندان احتاژ می26گذارد )می

ها برای انجام رفتارهای به مدار قرار دارند، تمایل آناحترام مدیران اخلاق
 (.3شود )کتی بیشتر مینفع گروه و رفتارهای شهروند شر

نیز بر رابطاه باین  13افزون بر موارد ذکرشده، رابطه بین مدیر و کارکنان
رهبری اخلاقی و رفتارهای شهروند شرکتی اثر تعدیلی دارد. بار اسااژ 

ها رفتار بهتاری الگوی التزام و تعهد گروهی کارمندانی که مدیران با آن
کنند و تمایل دارند تا ارتباط یهای کاری احتاژ ارز  مدارند، در گروه

کنند با انجام (. در نتیجه، تلا  می27با کیفیتی با مدیران داشته باشند )
(. 28)رفتارهااای شااهروندی بااا ماادیران و همکاااران، همکاااری کننااد 

همچنین، هنگامی که رابطه با کیفیت بین مدیر و کارکنان شکل گرفت، 
نی کاه در جهات مناافع رفتارهای شهروندی شرکتی از طریاق کارکناا

(. افزون بر آن، کارکنانی کاه 29شود )کنند، محقق میسازمان عمل می
رابطه با کیفیتی باین آناان و مادیران وجاود دارد، تمایال دارناد مناافع 
غیرمتتقیمی باه مادیران ارایاه دهناد و ایان موضاوع باعا  افازایش 

 (. همچناین، هنگاامی کاه باا18شاود )رفتارهای شهروند شرکتی مای
تاری باین خاود و ها رابطه با کیفیاتکارمندان به عدالت رفتار شود، آن

هاا باه انجاام رفتارهاای کنند و در نتیجاه تمایال آنمدیران ایجاد می
 (. 27شود )شهروندی بیشتر می

های داخلی و باه ویاژه در رشاته حتاابداری، تااکنون در میان پژوهش
انجام نشاده و عماوم ای در زمینه شهروند شرکتی های گتتردهپژوهش
های صورت گرفته، تنها به بررسی و اهمیت موضوع و ابعااد آن پژوهش
های صاورت گرفتاه در (. برای نمونه، پژوهش32و  31، 31اند )پرداخته
و رفتار شهروندی  14بین تعهد سازمانیهای دیگر نیز نشان داد که رشته
ین ساکوت و معناادار وجاود دارد و در نهایات با ی رابطاه مثباتشرکت

 .(33برقرار است )و معنادار منفی ی رابطه شرکتسازمانی و رفتار شهروند 
کاار باا  اخلااق کتاب و ریامتغ در پژوهشی دیگر نیز مشاهده شاد کاه

 اخلااق ن،یدارد. همچنا یو معناادار  یرابطاه متاتق یشهروندی شرکت
رابطاه  یشهروندی شارکت گر بایانجیم رهاییمتغ قیکار از طر و کتب

هاای صاورت گرفتاه در زمیناه (. بررسی34) و معنادار دارد  یقمتتریغ
-و پاساتگویی نیاز نشاان 15ای و متوولیت اجتماعیرابطه اخلاق حرفه

 (.36و  35دهنده ارتباط مثبت و معنادار بین متغیرهای ذکر شده است )
بررسی موضوع در میان پژوهشگران خارجی نیاز نشاان داد کاه بارای 

کاه کارمنادان باا ساطح بالاای خودکارآمادی در  برخی دریافتند نمونه،
پذیری مقایته با کارمندان با سطح پایین خودکارآمدی، تعهد و متوولیت

هاای شاهروند بیشتری دارند و بنابراین بیشتر در جهات انجاام فعالیات
هاای شرکتی مانند انتقال رویکردهای جدید باه ساازمان، توساعه رو 

و ارایه پیشنهادهای ساازنده بارای  جدیدی که برای سازمان موثر باشند
(. در پژوهش دیگری نیز مشااهده شاده 37کنند )واحد کاری، تلا  می

ای از رهبری که باع  خودکارآمادی بیشاتر کارکناان شاود، شد، شیوه

هاا بارای رسایدن باه ها به وجاود آورده و در آنهویت جمعی برای آن
دهاد کاه نشاان مایکند. این اساتدلال اهداف جمعی، انگیزه ایجاد می

مدار تمایل دارند باور کارکنان درباره خودکارآمدی را بهبود رهبران اخلاق
(. دیگر پژوهشگران نیز با بررسای رابطاه اساترژ شاغلی و 38بتشند )

شهروند شرکتی دریافتند که با افزایش استرژ شغلی، رفتارهای شهروند 
فتند کاه باین (. پژوهشگران دیگری نیز دریا39یابد )شرکتی کاهش می

رهبری اخلاقی و رفتارهای شهروند شرکتی در ابعااد فاردی و ساازمانی 
-ها با متغیرهای تعدیلرابطه مثبت و معناداری وجود دارد که این رابطه

(. همچناین، در 3شاود )کننده ذکر شده به صاورت مثبات تعادیل مای
-شرکت ی درشهروند شرکت یریگجهتپژوهشی دیگر مشاهده شد که 

های موجاود تقابل آنان ازادراک  موجب افزایش ،گس و متوسطهای کو
 .(41شود )می یجامعه محل در

های متتلف داخلی و خارجی در رابطه با شهروند شرکتی اگرگه پژوهش
است، اما متاسفانه  های ارزشمندی دست یافتهصورت پذیرفته و به یافته

ری اخلاقی بار تاکنون هیچ پژوهش داخلی به بررسی تاثیر همزمان رهب
کننااده ابعاااد فااردی و سااازمانی شااهروند شاارکتی بااا نقااش تعاادیل

بین مدیران و کارکنان نپرداخته است. لاذا  تعاملخودکارآمدی، احترام و 
بتوان بر اساژ  تا لازم است که این موضوع مه  مورد بررسی قرار گیرد

ان شاده، ریزی مناسب را انجام داد. با توجه به مطالب بیاها برنامهیافته
مادار، باعا  بارانگیتتن این اساتدلال وجاود دارد کاه رهباران اخلااق

شااوند. رفتارهااای شااهروند شاارکتی کارمناادان در درون سااازمان ماای
گونه همزمان با افزایش خودکارآمدی کارمنادان، همچنین، این رابطه به

احترام به کارمندان و تعامل با کیفیت بین مدیر و کارکنان تحات تااثیر 
(. لذا هدف این پاژوهش، بررسای رابطاه باین رهباری 3گیرد )میقرار 

اخلاقی و رفتارهای شهروند شرکتی در ابعاد سازمانی و فردی باا نقاش 
کننده خودکارآمادی، احتارام و تعامال باین مادیر و کارکناان در تعدیل
های پذیرفته شده در باورژ اوراق بهاادار تهاران اسات. ساوال شرکت

توان به ایان صاورت بیاان نماود کاه رهباری اصلی پژوهش را نیز می
اخلااقی گاه تاااثیری بار رفتارهاای شااهروند شارکتی دارد  همچنااین، 
متغیرهای خودکارآمدی، تعامل بین مدیر و کارکناان و احتارام، تاا گاه 

کنند  لذا با توجه به عدم ورود پژوهشگران میزان این رابطه را تعدیل می
ش کارایی و مدیریت شرکت، لاازم به موضوع ذکر شده و اثر آن بر افزای

است این متاله به گونه تجربی مورد بررسی قارار گرفتاه تاا بتاوان باا 
 ها ایجاد نمود.ها، مدیریت بهتری را در شرکتاستفاده از یافته

 

 روش
ها پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حی  تجزیه و تحلیل داده

ساختاری انجاام و  معادلاتهمبتتگی بوده و با استفاده از ر -توصیفی
 از ترکیبای اولیاه، اطلاعاات گاردآوری هاایشده است. همچنین، رو 

جامعاه پاژوهش حاضار را کال . اسات میدانی و ایکتابتانه هایرو 
-های پذیرفته شده در بورژ اوراق بهادار تشاکیل مایکارکنان شرکت

ه های ذکار شادنفر از کارکنان شرکت 112دهند. نمونه پژوهش شامل 
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در ایان اناد. گیری در دساترژ انتتااب شادهاست که به صورت نمونه
هاای باناس اطلاعااتی زمینه، ابتدا درخواست پاستگویی به کلیه آدرژ

پاسخ دریافت شد. با توجاه  43تهیه شده ارسال شده که پس از یس ماه 
هااا در ادامااه، در دو مرحلااه درخواساات بااه کااافی نبااودن تعااداد پاسااخ

های موجود در بانس اطلاعاتی ارسال شد کاه ه آدرژپاستگویی به کلی
پرسشانامه  112پاسخ اضاافه شاد و در مجماوع  59در این مراحل نیز 

 و مارد نفر 81 مورد مطالعه هایپرسشنامه به دهنگانپاسخدریافت شد. 
نفر  39نفر دارای مدرک دکتری،  7دهندگان از پاسخ. اندبوده زن نفر 21

 اند.نفر دارای مدرک کارشناسی بوده 56رشد و دارای مدرک کارشناسی ا
تحصیلی آناان علاوم انتاانی،  های متتلفها و گرایشرشته همچنین،

 با 21/36 دهندگانپاسخ سن میانگین. بود فنی مهندسی و علوم تجربی
 باا سال 56/12 دهندگانپاسخ کار سابقه میانگین و 34/9 معیار انحراف
 شاناختی،این، با توجه به اطلاعات جمعیتبنابر .است 38/8 معیار انحراف
 ایان باه پرسشانامه پاساخ بارای لازم ایحرفه صلاحیت دهندگانپاسخ
برای سنجش متغیرهای پاژوهش نیاز از پرسشانامه  .اندداشته را مطالعه

های ذکر شده نیز از طیف لیکرت (. در پرسشنامه3استاندارد استفاده شد )
ها پاس از تاییاد اساتادان ده از پرسشنامهای استفاده شد. استفاگزینهپنج

 معناا کاه اعتباارنظران متتلف، صورت گرفت. بادیندانشگاه و صاحب
آوری نظرهاا باه شایوه جمع .شد ها تاییدپرسشنامه محتوایی و ظاهری

-مجازی صورت گرفته است. در این زمینه، ابتدا با مراجعه به سایت تس

هاای راق بهادار تهران، آدرژهای پذیرفته شده در بورژ اوتس شرکت
مادیره، ها از جملاه اعضاای هیواتهای موجود در سایت شرکترایانامه

، آرشیو و بانس اطلاعااتی در مدیرعامل، سایر مدیران و کارکنان شرکت
نگاار پس از طراحی پرسشنامه در محیط فرماین زمینه ایجاد گردید که 

نفر از افراد  511ی برای نامه تکمیل و پرسشنامه الکترونیکگوگل، دعوت
ذکر شده در دو نوبت به فاصله یس ماه ارسال و از آنان درخواست شد تا 

 در صورت امکان به سایر کارکنان نیز ارسال نمایند.
 SPSSافازار در نارم کرونباا  پرسشانامهنتیجه بررسی ضریب آلفاای

 -فردی، شهروند شرکتی -های شهروند شرکتیدر پرسشنامه 22نتته 
زمانی، رهبری اخلاقی، احترام، خودکارآمدی و تعامل باین مادیران و سا

و  762/1، 735/1، 737/1، 862/1، 842/1کارکنان به ترتیب به میازان 
های به دست آمده بالااتر از بود. لذا با توجه به اینکه کلیه ضریب 842/1
 شود. همچنین، به منظور آزموناست، لذا پایایی پرسشنامه تایید می 7/1

 های پژوهش، از تکنیس معادلات ساختاری استفاده شد.فرضیه
 

 یافته ها
رهباری اخلااقی بار رفتاار شاهروند  های مربوط به رابطهیافته 1نگاره 

دهاد. در گار را نشاان مایشرکتی در بعد فردی و اثر متغیرهای تعادیل
گیری )رابطه هریس از ، الگوی اندازه1 نگارهدر  کلی ترسی  شده الگوی

غیرهای قابل مشاهده به متغیر پنهان( و مدل متیر )روابط متغیرهاای مت
پنهان با یکدیگر( محاسبه شده است. برای سنجش معناداری روابط نیاز 

 .ه استارایه شد 2محاسبه شده که در  tآماره 
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 گرلیتعد یرهایمتغ اثرو  یدر بعد فرد یبر رفتار شهروند شرکت یاخلاق یرهبر رابطه t-value. آماره 4نگاره 

 
 . خلاصه شده است. 1سایر اطلاعات مورد نیاز نیز در جدول 

 

 ردیهای حاصل از رابطه رهبری اخلای و شهروند شرکتی در بعد ف. یافته4جدول 
یفرد -یشهروند شرکتمتغیر وابسته:   

هاستخراج شد انسیوار معناداری tآماره  متغیر بمرک اعتبار تیقابل   ضریب تعیین آلفای کرونباخ 

872/11 رهبری اخلاقی  111/1  637/1  874/1  825/1  544/1  

 
های پژوهش، مقدار ضریب تعیین متغیر وابتته برابر با با توجه به یافته

تواند بنابراین، متغیر متتقل پژوهش )رهبری اخلاقی( می است. 544/1
درصد از تغییرهای متغیر شهروند شرکتی در بعد فردی را  4/54

بینی کند. از سویی، شاخز واریانس استترا  شده نیز، بیانگر پیش
گیری است )این شاخز باید مقداری بیش اعتبار مناسب ابزارهای اندازه

های مرکب سازهنین، شاخز قابلیت اعتبارداشته باشد(. همچ 5/1از 
دهنده اعتبار ترکیبی مناسب این گیری متغیرهای پژوهش، نشاناندازه

داشته باشد(.  5/1متغیرها است )این شاخز باید مقداری بیش از 
دهنده پایایی معیارهای شاخز آلفای کرونبا  ارایه شده نیز که نشان

، بیانگر پایایی مناسب 7/1ای متغیر وابتته است، با نمایش عدد بال
 .گیری استابزارهای اندازه

 متغیر تاثیرقدرت  دهد کههای متغیرهای تعدیل کننده نیز نشان مییافته
خودکارآمدی بر رابطه بین رهبری اخلاقی و شهروند سازمانی در بعد 

دست هب 311/4 ،2بر اساژ نگاره  نیز است. آماره آزمون 8/1فردی 

 96/1یعنی  %5در سطح خطای  tمقدار بحرانی آمده است که بزرگتر از 
بنابراین، با  معنادار است. مشاهده شدهدهد همبتتگی بوده و نشان می

رهبری اخلاقی و شهروند  نیبر رابطه ب خودکارآمدی درصد 95اطمینان 
رام بر . میزان تاثیر احتدارد یمعنادارمثبت و  ریتاث سازمانی در بعد فردی

است.  1/7رابطه بین رهبری اخلاقی و شهروند سازمانی در بعد فردی نیز 
دست آمده است که هب 411/3 ،2بر اساژ نگاره  همچنین، آماره آزمون

 مشاهده شدهدهد همبتتگی بوده و نشان میمقدار بحرانی تر از بزرگ
وند رهبری اخلاقی و شهر نیبر رابطه ب احترام درنتیجه، معنادار است.

 . افزون بر آن، تاثیردارد یمعنادار مثبت و ریتاث سازمانی در بعد فردی
رهبری اخلاقی و شهروند  نیبر رابطه بتعامل بین مدیران و کارکنان 

 146/2نیز  بوده و آماره آزمون 23/6با برابر سازمانی در بعد فردی نیز 
رهبری  نیه ببر رابط. لذا، تاثیر متغیر تعامل بین مدیران و کارکنان است

درصد تایید  95اخلاقی و شهروند سازمانی در بعد فردی نیز در سطح 
 شود.می

رهبری اخلاقی بر رفتار شهروند  های مربوط به رابطهیافته 3نگاره 
دهد. گر را نشان میشرکتی در بعد سازمانی و اثر متغیرهای تعدیل

 .ستمحاسبه شده ا tدهنده آماره نیز نشان 4همچنین، نگاره 
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 سازمانیدر بعد  یبر رفتار شهروند شرکت یاخلاق یرهبر رابطه. تکنیک حداقل مربعات جزیی 4نگاره 

 گرلیتعد یرهایمتغ اثرو 

 
 

 یرهایمتغ اثرو  سازمانیدر بعد  یبر رفتار شهروند شرکت یاخلاق یرهبر رابطه الگوی کلی پژوهش t-value. آماره 0نگاره 

 گرلیتعد
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 ارایه شده است. 2ایر اطلاعات مورد نیاز نیز در جدول س

 

 های حاصل رابطه رهبری اخلای و شهروند شرکتی در بعد سازمانی. یافته4جدول 

یسازمان -یشهروند شرکتمتغیر وابسته:   

 معناداری tآماره  متغیر
 انسیوار

 استخراج شده

 تیقابل

بمرک اعتبار  

آلفای 

 کرونباخ

 بیضر

 تعیین

خلاقیرهبری ا  151/17  111/1  612/1  726/1  861/1  548/1  

 
های پژوهش، مقدار ضریب تعیین متغیر وابتته برابر باا با توجه به یافته

تواناد است. بنابراین، متغیر متتقل پژوهش )رهبری اخلاقی( می 548/1
درصد از تغییرهاای متغیار شاهروند شارکتی در بعاد ساازمانی را  8/54

شاخز واریانس استترا  شده و قابلیت اعتبار  ،بینی کند. همچنینپیش
گیری متغیرهای پژوهش نیز در سطح قابل قبول های اندازهمرکب سازه

 7/1کرونبا  ارایه شده نیاز بالااتر از هتتند. افزون بر آن، شاخز آلفای
 گیری است.است که بیانگر پایایی مناسب ابزارهای اندازه

 متغیر تاثیرقدرت  دهد کهنیز نشان میکننده های متغیرهای تعدیلیافته
 و 151/2باه میازان نیز  بوده و آماره آزمون 6کننده خودکارآمدی تعدیل

نشاان  درصاد اسات کاه 5در ساطح خطاای  tمقدار بحرانی بزرگتر از 
همچنین، تاثیر احترام بار  معنادار است. مشاهده شدههمبتتگی  دهدمی

اسات.  3/5انی در بعد فاردی رابطه بین رهبری اخلاقی و شهروند سازم
دست آماده کاه بزرگتار از هب 136/5 ،4بر اساژ نگاره  نیز آماره آزمون

معناادار  مشااهده شادهدهاد همبتاتگی بوده و نشان میمقدار بحرانی 
رهباری  نیبر رابطاه باتعامل بین مدیران و کارکنان  میزان تاثیر است.

بوده و آماره  15/3با ابر براخلاقی و شهروند سازمانی در بعد سازمانی نیز 
بار . لذا تاثیر متغیر تعامل بین مدیران و کارکنان است 122/4نیز  آزمون
رهبری اخلاقی و شهروند ساازمانی در بعاد ساازمانی نیاز در  نیرابطه ب
 شود. درصد تایید می 95سطح 

 

 بحث
های پژوهش بیانگر تاثیر مثبت و معناادار باین رهباری اخلااقی و یافته

ی شهروند شرکتی در بعد فردی و سازمانی است. لاازم باه ذکار رفتارها
است که میزان رابطه رهبری اخلاقی و شهروند شرکتی در بعد فاردی و 

تاوان هاا مایدرصد است. با توجه به یافتاه 54و  51سازمانی به ترتیب 
توانند بر درک و فه  مدار، میدریافت مدیران با استفاده از رهبری اخلاق

ز کارمندان که تمایل به نشان دادن رفتار شاهروندی از خاود آن دسته ا
هاا دارند، تاثیر بگذارند و رفتارهای شهروند شرکتی فردی و سازمانی آن

( همتاو 3های این بتش از پژوهش با پژوهش )را بهبود بتشند. یافته
است. همچنین، در زمینه ارتباط مثبت بین اخلاق و شهروند شرکتی نیاز 

 ( مطابقت دارد.34با پژوهش )
 تعامالکننده احترام، خودکارآمدی و بررسی اثر تعدیلی متغیرهای تعدیل

بین مدیران و کارکنان نیز نشان داد که این متغیرها، رابطه بین رهباری 
اخلاقی و شهروند شرکتی در بعد فاردی و ساازمانی را باه گوناه مثبات 

( 3ژوهش )های این بتاش از پاژوهش نیاز باا پاکنند. یافتهتعدیل می
 همتو است.

یافته اصلی پژوهش نیز که به اهمیت توجه بیشتر به شاهروند شارکتی 
( همتاو اسات. 41و  38، 37 و 34-31 و 3های )اشاره دارد به پژوهش

ای نیز همتاو باا همچنین، در بتش اهمیت توجه بیشتر به اخلاق حرفه
 ( است.36و  35های )پژوهش

 نیز یرفته شده در بورژ اوارق بهادارهای پذمدیران و کارکنان شرکت به
به مقولاه شاهروند شارکتی و نقاش ماوثر آن در  نتبت شودمی توصیه

تواناد اثرهاای سازمان بیش از پیش توجه نمایند، زیرا ایان متااله مای
ای بر فعالیت شرکت داشته باشد. همچنین، با توجاه باه اینکاه گتترده

بین شهروند شارکتی و های زیادی جهت بررسی ارتباط تاکنون پژوهش
هاای شود در پژوهشراهبردهای مالی صورت نگرفته است، پیشنهاد می

آینده به این موضوع بیشتر توجه شده و مواردی مانناد رابطاه شاهروند 
شرکتی با متغیرهای عملکرد مالی، رضایت شغلی، متاوولیت اجتمااعی، 

مانی، تعهد کارکنان، استرژ شغلی، انگیز ، سلامت سازمانی، جاو سااز
 فرهنگ سازمانی و سایر موارد بررسی شود.
هاایی مواجاه ها باا محادودیتپژوهش حاضر نیز همانند سایر پژوهش

های ذاتای استفاده از ابزار پرسشنامه دارای محدودیتبرای نمونه،  .است
ها، عدم کنترل پژوهشگر نتبت باه مانند عدم وجود یکنواختی در پاسخ

دهندگان در پاساتگویی بااه از پاساخ کاری بعضاایها و محافظاهپاساخ
 پرسشنامه است.

 

 گیرینتیجه
توان دریافت که یکی با توجه به اهمیت شهروند شرکتی در سازمان، می

ای و رهباری اخلااقی های تقویت آن، افزایش سطح اخلاق حرفاهاز راه
های منتج  جهت گتتر  فرهنگ اخلاق رو داشتن برنامهاست. از این

ها به ویژه توسط مدیران، ضاروری ندی به آن در سازمانای و پایبحرفه
گار بار رابطاه است. همچنین با توجه به تاثیر رابطه متغیرهاای تعادیل

تاوان باا رهبری اخلاقی و شهروند شرکتی در بعد فردی و سازمانی، می
توجه به این متغیرها و افزایش سطح آن، کیفیت رابطه رهبری اخلاقی و 

 بود بتشید.شهروند شرکتی را به
 

 



 گر خودکارآمدی، احترام و تعامل بین مدیر و کارکنانرفتارهای شهروند شرکتی با نقش تعدیل اخلاقی و رابطه رهبری: حسین رجب دری و همکاران
 

 04 

ه 
ام

صلن
ف

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ا

ل 
سا

م
ده

انز
پ

ه 
مار

 ش
،

3 ،
93

11
 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 
 

 

 های اخلاقیملاحظه
 داریاخلااقی امانات اصل، استفاده مورد منابع معرفی با پژوهش این در

و ساایر  شاده رعایت و حق معنوی مولفین آثاار محتارم شامرده علمی
-های اخلاق علمی مانند رازداری و محرمانه بودن اطلاعات شرکتاصل

 کنندگان نیز رعایت شده است.
 

 هنام واژه
 Ethical leadership .1 اخلاقی رهبری

 Citizenship .2 شهروند شرکتی 
 Group engagement .3 تعهد گروهی
 Altruism .4 نوع دوستی

 Organizational goals .5 اهداف سازمانی
 Inspiring .6 الهام بتش
 Self-esteem .7 عزت نفس

 Self-Efficacy .8 خودکارآمدی
 Social Identity .9 هویت اجتماعی
 Internal motivational .10 انگیز  درونی 

 Respect .11 احترام
 Worry .12 نگرانی

 Leader–member exchange .13 رابطه مدیران و کارکنان
 Organizational commitment .14 تعهد سازمانی

 Social responsibility .15 متوولیت اجتماعی
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