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 اجتماعی کارکنان: تحلیل رابطه رفتار اخلاقی مدیران با بطالت

 نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی 
 

 3، دکتر عبدالخالق غلامی 2*الله دانشفرددکتر کرم، 1مصطفی طاهری

 گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایراندانشجوی دکتری  .1

 لامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایرانگروه مدیریت، دانشگاه آزاد اس .2

 گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران .3
 (5/01/89، تاریخ پذیرش:3/01/89تاریخ دریافت:)

 

 سرآغاز

 ز مساال  مشاکاا  امارززي ساازماههاي هايدغدغه مهمترین از یکی
 تشادید باه خاا ر ازماههاسا از بسیاري (.1است ) کار محیط در 1اخااقی
(. 2شوهد )می اعمال غیراخااقی مرتکب بیشتر سودآزري به هی  ز رقابت

 محا  در زقات اتااا  بی اهگیزگی، کار، مح  از گریز: چون همودهایی
  ارباب رداهیاااسرگ ز کار مفید بودن ساعا  پایین پایین، زري بهره کار،
 
 
 

 
 ز افتراء ز تهمت ارتشا، اپاوسی،چ ادارا ، ز به سازماهها مراجعه در رجوع

دارد.  سااازماهی جامعااه در اخاااا  ضااع  از هشااان رفتارهاااي اهحرافاای
موضاوع اخااا   بررسای هیاز دزلات باه زابساته ز دزلتی درسازماههاي

 اسات تحقیقا  بیااهگرآن هتایج که چرا (.3است ) اهمیت حالز سازماهی
  2ذیريپ مسئولیت شدن حس کمرهگ موجب سازماهی اخاا  ضع  که
 
 

 چکیده
پژزهش حاضر با هد   .باشندمی کارکنان مدیران ز اخااقی رفتار بهبود هیازمند خود، رسالت بودن اثربخش براي دزلتی سازماههايزمینه: 

-سازمانسازماهی در -گر رفتار شهرزهديبا در هظرگرفتن هقش میاهجیکارکنان  یاجتماعبطالتمیزان در  یرانمد یهقش رفتار اخااقبررسی 

 اهجام شد. یدزلت هاي

یراحمد ز بو یاویهدر استان کهگ یدزلت يهاسازمان کارکنان ز جامعه کایه مدیرانرزش تحقیق توصیفی از هوع همبستگی بود. : روش

هفر بود.  373ز تعداد هموهه مورد بررسی در این پژزهش برابر با  شد استفاده ساده تصادفی گیريهموهه رزش از ها هموهه اهتخاب بودهد. براي
اجتماعی زماهی ز بطالتسااخااقی مدیران، رفتار شهرزهديرفتارسنجش  يبراهاي استاهدارد براي آزمون فرضیا  تحقیق از پرسشنامه

 حداق  رزش به مسیر تحای  ز ساختاري معادلا  بررسی رزش از Smart-PLSتجزیه ز تحای  داده ها با هرم افزار  جهتاستفاده شد. 
 استفاده گردید.( PLS) جزلی مربعا

داري دارد. هتایج همچنین هشان منفی ز معنی اجتماعی کارکنان رابطهبطالت با  مدیرانهتایج تحقیق هشان داد که رفتار اخااقی: هایافته

 يرفتار شهرزهددار داري دارد. هتایج رابطه منفی ز معنیرابطه مثبت ز معنی رفتار شهرزهدي سازماهی با یرانمدیاخااقرفتاردهد که می
را هیز  یسازماه يرفتار شهرزهد اهجیگرمی هقش به توجه باکارکنان  یبطالت اجتماع با یرانمد یرفتار اخااقبا بطالت اجتماعی ز  یسازماه

 کند.تایید می

ایجاد اعتماد، شایسته سالاري، تعالی  همچون رفتارهایی برزز ز اخااقی رفتارهاي بکارگیري با سازمان هاي دزلتی مدیران: گیرینتیجه

-هوع تواهندمی فردي بین رزابط توسعه ز مکاربخشی، رفتارهاي حمایتگر، رفتارهاي مدبراهه، تسهیم داهش ز رفتار احترام آمیز با مدیران ه

زفتارهاي  کاهش به منجر آهها ارتقاي که داده افزایش کارکنان در را یمدهیاتز فض يکارزجدان ی،تواضع ز فرزتن ي،جواهمرد ی،دزست

 .گردید خواهد غیراخااقی ز بطالت اجتماعی
 

 اجتماعی بطالت، شهرزهدي سازماهیرفتار  ی،رفتار اخااق: کلیدواژگان

 
 
 

 
 

 
 

 cdaneshfard@yahoo.comهویسندۀ مسئول: هشاهی الکترزهیکی: 
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 ز شاده ساازماهی هاايافزایش هزیناه ز زري بهره کاهش سازمان، در
بسیاري  (.4شد ) خواهد سازمان اخااقی در غیر رفتار گسترش تسهی  گر

از این رفتارهاي غیار اخاااقی در محایط کااري تحات عناوان بطالات 
 معرفی می گردد. 3اجتماعی

(، کاه در 6ی است )( ز اهگیزش3شناختی )بطالت اجتماعی مفهومی رزان
(. بطالات 7کناد )ها ز در حوزه زظاای  شایای کارکناان بارزز مایتیم

دهد که اعضاي تیم از زیار زظاای  خاود شااهه اجتماعی موقعی رخ می
هااي همکااران کنند ز در حال سواري گرفتن مجاهی از تااشخالی می

در  (. امارززه8کنناد )خود هستند ز همچنان از مزایاي گرزه استفاده می
عنوان یک سندرزم هاشی از شی  مطار  ها، بطالت اجتماعی، بهسازمان

 (.6گذارد )ها برجاي میبوده که تبعا  منفی در سازمان
منظور افزایش اثربخشی ز بهبود عماکرد تیمی درصدد ح  ها بهسازمان

ز  9اهاد )مسئاه رفتارهاي بطالت گوهه در راستاي اهسجام تیمای برآماده
 کاري ز بطالاتز ازدیاد رفتارهاي غیراخااقی ماهند اهمال(. گسترش 11

-به دیگر بخاش« سیب فاسد»تواهد ماهند یک ها میگذراهی در سازمان

 همودهااي از هاي سازمان ز در حالت کای، اجتماع، سرایت کناد. یکای
 ارزش به متخاق کارکناهی از سازمان برخورداري اخااقی، سازمان تحقق

 باشاد آههاا سازماهی اعمال سرلوحه اخااقی رفتار که است 4اخااقی هاي
، کاه هماود رفتارهااي «3رهبري اخااقی»(. به همین منظور، سبک 11)

تواهد سهم مناسب ز هقاش مارثري در اخااقی مدیران سازمان است می
(. از جماه عوام  12ارتقاء ز بهبود رفتارهاي مطاوب سازماهی ایفا هماید )

توان به رفتارهاي اخااقی مدیران اشاره کرد. موثر بر بطالت اجتماعی می
 اخااقی با این زجود، پژزهشگران اشاره داشتند که اگرچه تأثیر رفتارهاي

، تعهاد 6در مطالعا  گوهاگون بر مفاهیمی از قبی  رضایت شیای مدیران
، قصد ترک شی ، رفتارهاي شهرزهدي ساازماهی موردبررسای 7سازماهی

 کمتر به بررسای تااثیر سابک رفتارهااي قرارگرفته است، این مطالعا 
بر کااهش رفتارهااي هاامطاوب کارکناان در ساازمان  مدیران 8اخااقی

 اهد. همچون بطالت اجتماعی پرداخته

 ز شاناخت براي 9حمایتی راهبردهاي باید سازمان هاي دزلتی مدیران
 باودن هدفمند ز اخااقی کنندهمنعکس که برهامه هاي کاري بهتر ارایه

 حفا  مناساب، ارتباط ارتقاي مسرزلیت، احساس هاي کارکنان،فعالیت 
 هکته این به باتوجه. بخشند توسعه را باشد کارکنان از حمایت ز احترام

مناساب  رفتارهااي باا مرتبط عام  یک عنوان به اخااقی رفتارهاي که
باشد، رفتار شهرزهدي سازماهی می تواهد از جماه عوام  مهم ز می کاري

 ییجا ،یطیشرا نیچن دربطالت اجتماعی کارکنان باشد.  موثر بر کاهش
 باه هسبت يبرتر دهبال به یرقابت تیمز آزردن بدست با سازمان هر که
 خاود کارکناان باه که هدارهد نیا جز ياچاره سازماهها است، خود يرقبا
  یتوص از خود، اهدا  به یابیدست در سازمان به کمک در تا کنند توجه
به این رفتارهاي فارا زظیفاه اي رفتارهااي  (.13) زهدر فراتر خود یشیا

 گویند.می 11شهرزهدي سازماهی

 کارهااي میازان افازایش ز هاسازمان رززافززن شدن ترپیچیده امرزز

 را رهبران ز مدیران توجه کاري هايمحیط در غیرقاهوهی ز غیراخااقی
 .اسات هماوده ضارزري ساازماهها هماه در جواخااقی حف  ز ایجاد به

-معنی ز منفی تأثیر غیراخااقی، رفتارهاي برزز که دریافتند پژزهشگران

 پژزهشاگراهی .(14دارد) کارکناان زفاداري ز شیای تعهد رزي بر داري
 رضایت رزي بر تواهدمی غیراخااقی رفتارهاي برزز که دادهد گزارش هیز

 نیهمچنا محققان. (17-13بگذارد) تأثیر افراد زفاداري ز شیای تعهد ز
 تیاتقو در ییبسازا هقاش تواهند یم یاخااق مدیران که اهد داشته برازا

 ییتواهاا مدیران نیا رایز باشند، داشته کارکنان رفتار شهرزهدي سازماهی
 رفتاار ن،یبنابرا (.18) دارهد در کارکنان را صداقت ز اهصا  ایجاد ادراک

 پارزرش ساازمان درمادیران  یاخاااق رفتار زجود با یسازماه يشهرزهد
از اینرز هقش رفتارهاي اخااقی مدیران می تواهد بار (. 21ز  19) ابدییم

کاهش بطالت اجتمااعی از یاک ساو ز افارایش رفتارهااي شاهرزهدي 
 سازماهی از سوي دیگر موثر است. 

هاي دزلتی در ایران شاهد پایین بودن ساعا  کار این رززها، در سازمان
آمار ساعت کار مفید در ادرا   که بر  بق وريمفید کارکنان هستیم، به

 در یاجتمااع بطالات بحا  متأسافاهه(. 21باشاد )دقیقه در رزز می 22
 امار نیاا ز اسات مشااهدهقاب  رانیا در یدزلت يهاسازمان از ياریبس

 یاثربخش ز ییکارا چراکه است، شده هاسازمان عماکرد کاهش به منجر
 یمیمستق یزابستگ هاآن یاهساه يرزیه یاثربخش ز ییکارا با هاسازمان
 در مادیران اخاااقی لذا پرداختن به این مساله که هقش رفتار (.22) دارد

 میااهجی هقاش با دزلتی سازمان هاي کارکنان اجتماعی بطالت کاهش
چگوهه است، از اهمیت ز ضرزر  بالایی برخاوردار مای  شهرزهدي رفتار

 باشد ز پژزهش حاضر با این هد  شک  گرفته است.
جه به این هد ، چارچوب کای این تحقیق هیاز در راساتاي تبیاین با تو

موضوع فو  به شکای هظام مند ز اصولی است. براي بررسی فرضایا  
آماده اسات، اساتفاده مای  1این پژزهش از مدل مفهومی که در شک  

 گردد.

 

 روش
از هظر رزش شناسی این تحقیق از هوع تحقیقا  همبستگی مای باشاد. 

هاي مورد هیااز ز از ساس چگوهگی بدست آزردن دادهتحقیق حاضر بر ا
ي تحقیقاا  هظر  بقه بندي تحقیقا  با توجه به هد  آههاا، در زماره

توصیفی قرار دارد. این پژزهش از حی  هوع کااربردي ز از حیا  رزش 
 ز پیمایشی است. در این تحقیق جامعه هاد  کایاه مادیران -توصیفی
 کاه یراحماد اساتز بو یاویهان کهگدر است یدزلت يهاسازمان کارکنان
 اهتخااب باراي حاضار تحقیق باشد. در می هفر 13217 حدزد آهها تعداد
 پرسشانامه ز شاده استفاده ساده تصادفی گیري هموهه رزش از ها هموهه

 یدزلتا يهاسازمان کارکنان ز مدیران بین تصادفی صور  به پژزهش
 جامعه حجم اینکه به وجهت با. شد  توزیع یراحمدز بو یاویهدر استان کهگ

 هموهاه حجم اهتخاب براي باشد می هفر 13217 با محدزد ز برابر آماري
است. بنابراین تعداد هموهه مورد بررسای  شده استفاده کوکران فرمول از

 هفر می باشد.  373در این پژزهش برابر با 
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 : مدل مفهومی تحقیق6نگاره 

 
ه هااي ماورد هیااز باراي آزماون در این پژزهش جهت جماع آزري داد

 يبارا فرضیا  تحقیق از پرسشانامه هااي اساتاهدارد اساتفاده گردیاد.
باراي سانجش  رفتار اخااقی، از پرسشنامه رفتار اخااقی مدیرانسنجش 

 يباراز  رفتار شهرزهدي سازماهی رفتار شهرزهدي سازماهی از پرسشنامه
اساتفاده شاده بطالات اجتمااعی، از پرسشنامه  یاجتماع بطالتسنجش 

است. پرسشنامه هاي این تحقیق باه جهات رزایای محتاوا در معار  
قضاز  چند تن از خبرگاان ز اسااتید مادیریت مناابع اهسااهی ز رفتاار 
سازماهی مشیول به کار در داهشگاه ها قرار گرفت ز پس از اهجام برخای 

ل بالاتر ز قابا  قباو نانیبه جهت ا ماصااحا  ز اخذ تالید از آن اساتید 
ز  دیگرد عیتوز يدر جامعه آمار هفر 31 ها در میانآه یی صوريبودن رزا

پاسخ دهندگان مقدزر هبود ز پاس  ياز سوالا  برا يدر ابتدا درک تعداد
 ها از سوالا ، پرسشنامه يبار ترجمه رزان متن ز حذ  تعداد نیاز چند

ماورد از رزایی صوري کافی برخوردار گردیدهد . پایایی پرسشنامه ها هیز 
بررسی قرار گرفت که شر  کام  آن در قسامت یافتاه هاا ارایاه شاده 

 است. 
سازي معادلا  ساختاري با کماک رزش حاداق  در این پژزهش از مدل

آزمون فرضیا  ز صحت مادل ، جهت PLSمربعا  جزیی ز هرم افزار 
پی ال اس هگرشی مبتنی بر زاریااهس اسات کاه در . استفاده شده است
هاي مشابه معادلا  ساختاري همچون لیزرل ز آموس کمقایسه با تکنی

مزیت اصای آن در این است کاه ایان  .(23هیاز به شرزط کمتري دارد )
 .(24)هوع مدل سازي هسبت به لیزرل به تعداد کمتري از هموهه هیاز دارد 

-ها ز آیتمهمچنین به عنوان متدي قدرتمند در شرایطی که تعداد هموهه

هاامعین باشاد  تواهادحدزد است ز توزیع متییرها مایگیري مهاي اهدازه
مدل سازي پی ال اس در دز مرحااه اهجاام مای  .(23مطر  می شود )

هااي گیري بایساتی از  ریاق تحایا شود. در ازلین مرحاه، مدل اهدازه
رزایی ز پایایی ز تحای  عام  تالیدي بررسی شود ز در دزماین مرحااه، 

هااي مسیر بین متییرها ز تعیین شاخص برآزرد مدل ساختاري به زسیاه
 (. 26برازش مدل بررسی شود )

 

 یافته ها
 گیريمرحاه ازل: مدل اهدازه

گیري، مربوط به بررسی رزایی ز پایایی ابزارهاي همون مدل اهداززآ
 .گیري استاهدازه

)میاهگین زاریاهس  AVEبراي ارزیابی رزایی همگرا از معیار رزایی : 
)پایایی مرکب( استفاده شد که هتایج این معیار  CRاستخراج شده( ز 

( هشان داده شده 1براي ابعاد شش متییر پژزهش در جدزل شماره )
دز  3/1ز میاهگین زاریاهس بالاتر از  7/1است. پایایی مرکب بالاتر از 

کایه مقادیر  .باشد ها میشرط لازم براي اعتبار همگرا ز همبستگی سازه
ز مقادیر مربوط به میاهگین  7/1آمده بالاتر از  پایایی مرکب به دست

باشد ز این مطاب مرید این امر است که رزایی می 3/1زاریاهس بالاتر از 
 همگراي پرسشنامه حاضر در حد قاب  قبول است.

هاي یک سازه با در قسمت رزایی زاگرا، میزان تفاز  میان شاخص
. این کار از  ریق شودهاي دیگر در مدل مقایسه میهاي سازهشاخص

ها هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه AVEمقایسه جذر 
گردد. براي این کار باید یک ماتریس تشکی  داد که مقادیر محاسبه می

هر سازه است ز مقادیر پایین  AVEقطر اصای، ماتریس جذر ضرایب 
. هاي دیگر استقطر اصای، ضرایب همبستگی میان هر سازه با سازه

هماهطور که از  .( هشان داده شده است1این ماتریس در جدزل شماره )
هر سازه از ضرایب  AVE( مشخص است، جذر 1جدزل شماره )

هاي دیگر بیشتر شده است که این مطاب همبستگی آن سازه با سازه
 ها است.حاکی از قاب  قبول بودن رزایی زاگراي سازه
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با ضرایب همبستگی  AVE: ماتریس مقایسه جذر6جدول 

 ها )روایی واگرا(سازه

 

رفتار 

 یاخلاق

 یرانمد 

 رفتار 

 یشهروند

 یسازمان

بطالت 

 اجتماعی

   713/1 یرانمد یرفتار اخااق

  776/1 483/1 یسازماه يرفتار شهرزهد

 781/1 369/1 613/1 اجتماعیبطالت 

 

اده شده هیز استف PLSهامه از رزش پایایی: براي بررسی پایایی پرسش
پایایی شاخص  .شوداز پایایی شاخص استفاده می PLSاست. در رزش 

هیز با سنجش بارهاي عامای از  ریق محاسبه مقدار همبستگی 
شود که اگر این مقدار هاي یک سازه با آن سازه محاسبه میشاخص

شود مرید این مطاب است که پایایی در مورد  6/1برابر یا بیشتر از مقدار 
گیري مورد قبول است. زلی اگر مقدار بار عامای میان یک هدازهآن مدل ا

توان آن سوال را از مدل شود، می 6/1سرال ز بعد مربو ه کمتر از مقدار 
هاي بعدي حذ  همود. هماهطور که در شک  شماره ز تجزیه ز تحای 

ها ز شود، تمامی مقادیر بارهاي عامای میان سازه( مشاهده می2)
 دهد.است که همبستگی بالایی را هشان می 6/1از  سرالا  بیشتر

 
 .ضرایب مسیر و بارهای عاملی()مدل اصلاح شده پژوهش  -افزار: خروجی نرم2 نگاره

 

 
 tضرایب -افزار: خروجی نرم3نگاره 

 ز آزمون فرضیه ها مدل ساختاري: مرحاه دزم
رهاي حقیق ز اثر متییتمون فرضیا  زمون الگوي ساختاري که به آزآ

هاي پژزهش، از فرمان براي تأیید فرضیه .پنهان بر یکدیگر مربوط است

Bootstrapping  هرم افزارSmart PLS  استفاده شد که خرزجی

در بازه  tزقتی مقادیر (. 3دهد )شک  را هشان می tحاص  ضرایب 

بیاهگر معنادار بودن پارامتر باشند،   -96/1+ ز کمتر از 96/1بیشتر از 
 . هاي پژزهش استز متعاقباً تأیید فرضیهمربو ه 
 هاي سنجش شک  دهندههاي ارزیابی مدلرزش

( 2R) هاي شک  دهنده، ضریب تعیینهاي ارزیابی مدلیکی از راه

کند چند درصد از زاریاهس یک ( بررسی می2Rباشد. ضریب تعیین )می
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د. شومتییر زابسته توسط متییر)هاي( مستق  تبیین ز توضیح داده می
بنابراین  بیعی است که این مقدار براي متییر مستق  مقداري برابر 

باشد ز براي متییر زابسته مقدار بیشتر از صفر باشد. هر چه این صفر می
میزان بیشتر باشد ضریب تأثیر متییرهاي مستق  بر زابسته بیشتر 

توان گفت که متییر رفتار اخااقی باشد. بنا بر ضریب تعیین مدل میمی
رفتار شهرزهدي سازماهی  متییراز زاریاهس  497/1تواهسته است  مدیران

ز  یرانمد یرفتار اخااقرا توضیح دهد. همچنین همچنین متییرهاي 
 زاریاهس از 619/1 اهد رزي هم رفته تواهسته یسازماه يرفتار شهرزهد

ز  33/1، 19/1دهند؛ محققین سه مقدار توضیح را اجتماعی بطالت متییر

 R2به عنوان مقدار مااک براي مقادیر ضعی ، متوسط ز قوي  را 67/1
معرفی هموده اهد. بر این اساس میتوان هتیجه گرفت که مدل از قابایت 
پیش بینی بالایی برخوردار میباشد مقدار باقیماهده مربوط به خطاي پیش 

تواهد شام  دیگر عوام  تاثیر گذار بر رفتار شهرزهدي باشد ز میبینی می
  باشند. اجتماعی اهی ز بطالتسازم
 

 
 های سنجش شکل دهنده: ارزیابی مدل4نگاره 

 گیري یا شاخص اشتراکمدل اهدازه کیفیت آزمون 
شود. این شاخص توسط شاخص اشتراک با رزایی متقا ع محاسبه می

بینی متییرهاي این شاخص در زاقع تواهایی مدل مسیر را در پیش
سنجد. از متییرهاي پنهان متناظرشان می پذیر از  ریق مقادیرمشاهده

باشند، لذا مدل از کیفیت مناسبی آهجا که تمامی مقادیر مثبت می
 برخوردار است.

 

 گیری یا شاخص اشتراکمدل اندازه کیفیت آزمون: 2جدول 

1-sse/sso متغیرها 

 یرانمد یرفتار اخااق 291/1

 یسازماه يرفتار شهرزهد 233/1

 عیاجتمابطالت  131/1

 
 PLS یکی از تفاز  هاي اساسی بین لیزرل ز: PLS مدل Fit برازش یا

هاي برآزرد شده با هامناسب بودن شاخص هاي موجود براي برازش مدل

موجود آماره هاي  PLS است. اگر چه در الگوریتم هاي PLS استفاده از
برازهدگی، از قبی  شاخص برازهدگی هنجار شده بنتار ز بوهت را گزارش 

کنند، اما آهها بر اساس این مفرزضه بنا شده اهد که پارامترهاي مدل  می
برآزرد شده، براي کاهش تفاز  بین ماتریس هاي کوزاریاهس مشاهده 

زجود هدارد.  PLS شده ز بازتولید شده می باشند. مفرزضه اي که در
البته پژزهشگران شاخص کای برازش را براي بررسی برازش مدل 

را می توان با محاسبه  (GOF) . مااک کای برازشمعرفی هموده اهد

 .بدست آزرد R2 میاهگین هندسی میاهگین اشتراک ز

GOF=√avrage(Comunalitie)*R2 
راه حای عمای براي این  PLS در مدل GOF به بازر محققین شاخص

هاي برازش در مشک  بررسی برازش کای مدل بوده ز هماهند شاخص
توان براي کند ز از آن میس عم  میهاي مبتنی بر کوزاریاهرزش

به صور  کای استفاده کرد. این  PLS بررسی اعتبار یا کیفیت مدل
کند ز بین هاي برازش مدل لیزرل عم  میشاخص هیز هماهند شاخص

صفر تا یک قرار دارد ز مقادیر هزدیک به یک هشاهگر کیفیت مناسب 
هاي ند شاخصمدل هستند. البته باید توجه داشت این شاخص هماه

مبتنی بر خی دز در مدل هاي لیزرل به بررسی میزان برازش مدل 
بینی هظري با داده هاي گردآزري شده همی پردازد. باکه تواهایی پیش
شده در کای مدل را مورد بررسی قرار می دهد ز اینکه آیا مدل آزمون

 بینی متییرهاي مکنون درزن زا موفق بوده است یا هه.پیش
 

 communalityآزمون  :3جدول 
communality متغیرها 

 یرانمد یرفتار اخااق 933/1

 یسازماه يرفتار شهرزهد 813/1

 اجتماعیبطالت  914/1

 
مقدار متوسط شاخص مقادیر اشتراکی از  ری  فرزم  زیر عبار  است 

 از:
Communality= 1/N*∑ Communality 

 887/1مقدار اشتراک عبار  است از: 

این مقدار بر اساس خرزجی ضرایب  469/1یز برابر است با ه R2میزان 

 GOFمسیر در حالت استاهدارد قاب  رزیت است.  بق فرمول محاسبه 
 داریم:

GOF=√887/1*469/1=442/1 

، 11/1بین صفر ز یک بوده. محققین سه مقدار  GOFحدزد شاخص 
اي ره به ترتیب به عنوان مقادیر ضعی ، متوسط ز قوي بر 33/1ز  23/1

GOF مدل تحقیق از مطاوبیت  442/1اهد. با توجه به مقدار معرفی کرده
 قوي برخوردار است.

 بق هتایج به دست آمده از ضریب مسیر ز  :پاسخ به فرضیا  پژزهش 

اجتماعی کارکنان تاثیر منفی ز بطالت بر  رفتار اخااقی مدیران، tآماره 
 یرانمد یرفتار اخااقمعنی داري دارد. هتایج همچنین هشان می دهد که 

تاثیر مثبت ز معنی داري دارد. هتایج تاثیر  رفتار شهرزهدي سازماهی هیز بر
رفتار بر بطالت اجتماعی ز  یسازماه يرفتار شهرزهدمنفی ز معنی دار 



 اجتماعی کارکنان: نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی خلاقی مدیران با بطالتتحلیل رابطه رفتار ادکتر کرم الله دانشفرد و همکاران:  
 

 666 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
م

ده
انز

پ
ه 

مار
 ش

،
3 ،

93
11

 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 
 

 

 میاهجیگري هقش به توجه باکارکنان  یبر بطالت اجتماع یرانمد یاخااق
 ند.را هیز تایید می ک یسازماه يرفتار شهرزهد

 

 

 و نتیجه فرضیات پژوهش t: اثرات مستقیم، آماره 4جدول

 فرضیه ها
 ضریب مسیر استاندارد شده

β 

 tآماره 
 

 معنی داری
رد یا عدم رد 

 فرضیه

 عدم رد Sig<0.05 469/8 -179/1 یبطالت اجتماع ← یرانمد یرفتار اخااق

 عدم رد Sig<0.05 839/11 686/1 یسازماه يرفتار شهرزهد  ← یرانمد یرفتار اخااق

 عدم رد Sig<0.05 799/4 -349/1 یبطالت اجتماع  ← یسازماه يرفتار شهرزهد

 میاهجیگري هقش به توجه با یبطالت اجتماع  ← یرانمد یرفتار اخااق
 یسازماه يرفتار شهرزهد

376/1- 
ز  839/11
799/4 

Sig<0.05 عدم رد 

 

 بحث
در کااهش بطالات  نیرامدی هقش رفتار اخااقبررسی  به حاضر پژزهش
یراحماد ز بو یاهاوگدر اساتان که یدزلتا هايکارکنان سازمان یاجتماع

رفتاار پرداخته است. تجزیه ز تحای  یافته هاي تحقیاق هشاان داد کاه 
ی رابطه مستقیم ز معنی دار ز با سازماه يرفتار شهرزهدیران با مد یاخااق

یج باا هتاایج بطالت اجتماعی رابطه معکوس ز معنااداري دارد. ایان هتاا
پژزهش هایی که بر اهمیت رفتار اخااقی مدیران در رفتار کارکنان تاکید 

(. همچنین بر اساس هتایج به دست آمده رفتار 29-27دارد همسو است )
شهرزهدي سازماهی با بطالت اجتماعی رابطه معکاوس ز معناادار دارد ز 

طالت اجتماعی می تواهد به عنوان میاهجی میان رفتار اخااقی مدیران با ب
عم  کند. این یافته ها با پژزهش هایی که بر رابطاه رفتاار شاهرزهدي 

 (.31ز  31سازماهی با رفتار مدیران ز کارکنان تاکید دارهد همسو است )
 یشانهاد میگارددهاي پژزهش ز مباحا  مطار  شاده پ یافتهبر اساس 

 ايیژگیهااز ز ترکیبای با هشاان دادن یرانا سازمان هاي دزلتی یرانمد
ز  یکدموکرات یريگ یمتصم خاوص، بودن، یناعتماد، ام یتصداقت، قابا
بودن، گساترش عادالت ز فرهناگ  مهربان دلسوز ز یتی،مشارکت حما
باع  بهبود رفتاار  یعوام  استرس زاي شیا کاهش ز یارزشهاي اخااق

 آههاا بطالت اجتماعیکاهش  یجهدر هت زشهرزهدي سازماهی در کارکنان 
 رفتار برمدیران  یاخااق رفتاربسزاي  یربا توجه به تأث ینبر ا. عاازه گردهد

 یاتموفق احتماال سبک رهبري هستند ینکه داراي ا یراهیکارکنان، مد
گاردد  یما یشنهادپ ی سازمانعال یرانخواهند داشت. لذا به مد یشتريب

 ینبه ا یراندر عزل ز هصب مد رهبري، هوع سبک یناز ا یتضمن حما
مادیران  یاخاااق رفتاار یاتاز آهجا کاه تقو همچنین .یندمهم توجه هما
ز سرپرساتان  یرانهوع رهبري در ماد ینهاي ا یت مشخصهمستازم تقو

 اصول هظام آموزش ز کاربرد یکاست لذا برقراري  یاهیتا م عالی سطو 
 ینهزم این گام موثري در یتواهدم رفتار مدیریتیهوع  یناي ز مشخصه ها

 باشد.
شان داد، رفتار شهرزهدي سازماهی بر کاهش بطالت هماهگوهه که هتایج ه

اجتماعی کارکنان تاثیر مستقیمی دارد. لذا از آهجایی کاه مفهاوم رفتاار 
شهرزهدي سازماهی که پژزهشگران در مطالعا  خود بیان می کنناد، در 
زاقع همان مفاهیم الهی ز اخااقی قرآن می باشاد، پیشانهاد مای گاردد 

با بیان ز آماوزش اصاول ز ارزش هاایی از  مدیران یازمان هاي دزلتی،

قبی  از خودگذشتگی، کمک باه دیگاران، گذشات، ایشاار، همکااري ز 
همیاري به کارکنان خود، زمینه هاي ارتقاي رفتار شهرزهدي سازماهی را 

سان سبب ارتقااي عماکارد کارکناان ز در ایشان تقویت همایند؛ تا بدین
 ماعی آهان باشند.کاهش رفتارهاي غیراخااقی ز باا ت اجت

پیشنهاد می شود مدیریت منابع اهساهی با تدزین برهامه اي راهبردي، به 
دهبال ارتقاي رفتار شهرزهدي سازماهی در میان کارکنان باشد تاا از ایان 

 راه بتواهد سبب ارتقاي رفتارهاي اخااقی در کارکنان شود.
بعاد آن از قبی  مدیران می تواهند با ارزیابی رفتار شهرزهدي سازماهی ز ا

هوع دزستی، جواهمردي، تواضع ز فرزتنی، زجدان کاري ز فضیات مدهی؛ 
ز  راحی سیساتم پااداش ماادي ز غیرماادي باه آههاا، سابب تقویات 

 رفتارهاي اخااقی ز کاهش بطالت اجتماعی آهها شوهد.
رفتارهاي شهرزهدي سازماهی ز ابعاد آن می بایست در چارچوب اصاولی 

اده شوهد تا کارکنان با اجراي این گوهه رفتارها در عم  بنیادین آموزش د
ز در هنگام اراله خدمت، بتواهند به کااهش بطالات اجتمااعی کارکناان 

 کمک کنند.

 

 گیرینتیجه
 عامای، زسایع تحولاا  باا اماا دارد؛ تاریخی قدمت اگرچه اخاا  عام

 ديجدی اهطبا  ز هگاه به هیاز کاري، هايدامنه توسعهی ز تکنولوژیکی

 .باشد عزیزمان کشور سازماههاي رزز هاي هیاز پاسخگوي بتواهد که دارد
 باا کاه اسات ايتوساعه حال در ز جوان عام اخاا  عام دیدگاه این با

 قابایت متنوع ایدلولوژیهاي ز فرهنگها قامرز در مکرر بازهگري ز تحقیق

 ضع  در سیستم اخااقیا ، منجر به کااهش .یابدمی سازگاري ز اهطبا 
ارتبا ا  ز افزایش خسارا  در سازمان می گردد ز مدیریت، بیشاتر بار 
رزي کنترل گذشته هگر تکیاه خواهاد کارد؛ زیارا افاراد باه مادیریت ، 
ا ااعا  را همی رساهند ز در این صور ، اهرژي سازمان به منفی تبدی  
می شود ز به عبار  دیگر ، توان سازمان به جاي آن که صار  هاد  

ز بطالات  شاد خواهاد …یعه ، غیبات، کام کااري ز شود ، صر  شاا
 احتماعی در سازمان افزاش می یابد. 

 بارزز ز اخاااقی رفتارهااي بکاارگیري باا سازمان هاي دزلتی مدیران

ایجااد اعتمااد، شایساته ساالاري، تعاالی بخشای،  همچاون رفتارهایی
ز رفتارهاي حمایتگر، رفتارهاي مدبراهه، تسهیم داهش ز رفتار احترام آمیا
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رفتارهااي  تواهنادمای فاردي باین رزاباط توساعه ز با مدیران همکاار
تواضاع ز  ،12يجاواهمرد ،11یدزساتهاوعشهرزهدي ساازماهی همچاون 

 که داده افزایش کارکنان در را 14یمدهیاتز فض 13يکارزجدان ی،فرزتن

 ز بطالات اجتمااعی 13زفتارهاي غیراخااقی کاهش به منجر آهها ارتقاي

 .گردید خواهد
 

 های اخلاقیملاحظه
 باا زیژهبه ز شده رعایت پژزهش اخاا  در مطر  موارد پژزهش این در

 حق ز رعایت عامی داري اماهت اخااقی اص  مورداستفاده، منابع معرفی

 .است شده شمرده محترم آثار، مرلفین معنوي
 

 هنام واژه
 Ethical issues .1 مسال  اخااقی
 Responsibility .2 مسولیت پذیري

 Social loafing .3 ت اجتماعیبطال
 Ethical values .4 ارزش هاي اخااقی

 Ethical leadership .5 رهبری اخلاقی
 Job satisfaction .6 رضایت شغلی
 Organizational commitment .7 تعهد سازمانی

 Ethical behaviors .8 رفتارهای اخلاقی
 Protective strategies .9 راهبردهای حمایتی

10. Organizational citizenship behavior 
  رفتار شهروندی سازمانی

 Altruism .11 نوع دوستی
 Chivalry .12 جوانمردی

 Work conscience .13 وجدان کاری
 Civil virtue .14 فضیلت مدنی

 Unethical behaviors .15 رفتارهای غیر اخلاقی
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