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 كاركنان بانک ملي استان گیلان عملكرد در اخلاقي رهبري نقش
 

 هادی رمضانی پورششکل، وهاب پورکاظمی آستانه، شبنم آفرین آباده، *مهرداد گودرزوند چگینیدکتر

 ایران ،رشت ،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ،گروه مدیریت 
 (3/01/79، تاریخ پذیرش:2/8/79تاریخ دریافت: ) 

 

 

 

 سرآغاز

 را زندگي ابعاد تمام كه است برخوردار جايگاهي چنان از 1عملكرد امروزه
 بهبود سازماني، هر هايدغدغه ترينمهم از يكي و داده قرار تأثیر تحت

. عملكترد يكتتي از (1)باشتدمي ستازمان كاركنتان و عملكترد و تقويتت
استت.  2ترين مفاهیم مورد پژوهش در حوزه توسعه منابع انسانيگسترده

هاي جستماني، روانتي و بايتد جنبتهاين نكته پذيرفته شتده استت كته 
ها وابستته بته نیتروي اجتماعي انسان را شناخت. زيرا موفقیت ستازمان

 عامتت  مهمتتترين انستتاني، .  از طرفتتي منتابع(2)باشتتدانستاني ننهتتا مي
ستتازماني  اهتتدا  ستتمت بتته ستتازمان صتتحی  حركتتت در كننتتدهتعیین
 رفتار محققان توجه مورد مسائ  نخستین از 3شغلي عملكرد. (3)باشدمي

 قترار ستازماني تحقیقات اهدا  اولیه جزء بايد معتقدند و است سازماني
 نشتان را ستازمان بقتاي و تأثیرات دستاوردها، شغلي عملكرد زيرا. گیرد
 4شخصیت و خودپنداره تأثیر تحت كلیدي متغیر اين طرفي، از دهد ومي

 ايتن بته و كننتدمي را ادراك ستازمان و ختود چگونه كه است كاركنان
 . (4)هستند پاسخگو ادراك
 
 
 

 

 
 اهتدا  به دستیابي در نن برجسته نقش دلی  به كاركنان شغلي عملكرد

 تلتا  هاي موفت ستازمان؛ و (3)باشتدمي متديران توجه سازمان مورد
 و شناستايي را رفتار كاركنان و عملكرد بر مؤثر عوام  تا كنندمي زيادي
 ايتن كتردن فتراهم بتا كته دست بیابنتد توفی  اين به و كنند مديريت
 كیفیت( از نظر هم و كمیت از نظر خود )هم كاركنان عملكرد بر عوام ،
 ستوو  در متديران هاي دغدغه ترينعمده از . در واقع يكي(5)بیفزايند
 ننها تا است كاركنان براي مناسب ايجاد بستر چگونگي سازمان، مختلف

 دهند انجام به درستي را خود وظايف تعهد احساس و پذيريمسئولیت با
 .(3)باشند داشته بهینه عملكرد و

هايي كته عملكترد شتغلي كاركنتان بترايش از اهمیتت يكي از سازمان
 تغییتر المللتي،بین اقتصتاد رخوردار است، بانک استت. توستعهاي بويژه

 ايجاد باعث خصوصي، هايبانک تاسیس مركزي، بانک و دولت سیاست
. استت شتده نتويني مرحلته بته بانكداري سیستم ورود و رقابتي فضاي
  ايجاد ري تتتتتتط از رقابت كه انددريافته هابانک گذشته از بیش امروزه

 
 

 چکیده

 عوام  تا كنندمي زيادي تلا  موف  هايسازمان و دهبو مديران توجه مورد سازمان اهدا  به دستیابي در نن برجسته نقش دلی  به كاركنان عملكردزمینه: 

 نظر از هم) خود كاركنان عملكرد بر عوام ، اين كردن فراهم با تا بیابند دست توفی  اين به و كنند مديريت و شناسايي را كاركنان رفتار و عملكرد بر مؤثر
 ملي بانک كاركنان عملكرد با اخلاقي رهبري نيا» كه هستند سئوال اين به پاسخ نبالد به محققین حاضر، تحقی  در بیفزايند. لذا( كیفیت نظر از هم و كمیت
 كنند؟مي میانجیگري را رابوه اين اخلاقي، جو و فرانقش رفتار نيا و دارد؟ رابوه گیلان استان

 بانک كاركنان از نفر 1411 از متشك  ی ،تحق اين نماري جامعۀ. است كاربردي هد ، لحاظ از و همبستگي –توصیفي رو ، لحاظ از تحقی  اين روش:

ها پرسشنامه بود كه از نظر روايي و شدند. ابزار گردنوري داده انتخاب دسترس در غیراحتمالي رو  به كه بوده نفر 313 شام  نن نمونۀ و گیلان، استان ملي
 انجام شد. smartpls2و  spss24ي و با استفاده از نرم افزارهاي ها به رو  كمترين مربعات جزئپايايي مورد تأيید قرار گرفت. تجزيه و تحلی  داده

دهد كه رهبري اخلاقي از طري  رفتار فرانقش و جو اخلاقي با عملكرد شغلي كاركنان بانک ملي استان گیلان رابوه دارد. همچنین نتايج نشان مي ها:یافته

 تحقی ، فرضیه رابوه مستقیم بین رهبري اخلاقي و عملكرد شغلي تأيید نشد.رابوه بین جو اخلاقي و رفتار فرانقش نیز تأيید شد. در اين 

 نموزشيهاي دوره برگزاري با بايد كشور سو  در و كلان صورت به حتي و گیلان استان سو  در ملي بانک ارشد ها، مديرانبا توجه به يافته نتیجه گیري:

 .شوند مندبهره سازماني و فردي سو  در نن مثبت نتايج از بتوانند تا دهند قرار تاكید دمور را اخلاقیات به توجه ضرورت دست، اين از مواردي و
 

 كاركنان. عملكرد رفتار فرانقش، جو اخلاقي، اخلاقي، رهبريکلید واژگان: 

 
 

 goodarzvand@iaurasht.ac.irنويسندۀ مسئول: نشاني الكترونیكي: 
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 امتري كتار، انجام مراح  سازيساده و خدمات در ستمرم 5هاينونوري
 ننجتايي از استت. دايمي و مستمر فرنيندي بلكه نیست زمان به محدود
 جلتب براي كارها همه و بوده اصلي محور مشتريان بانكي، نظام در كه

تک كاركنان براي تحقت  ؛ لذا عملكرد تک(6)ننهاست توجه و 6رضايت
 بانكتداري صنعت در اخیر تحولات علت اين امور لازم است. از طرفي به

 نتونوري متعدد، اعتباري مالي موسسات ظهور و هاسازيخصوصي نظیر
 برايها بانک بین ديدش رقابت. يابدمي اهمیت پیش از بیش هابانک در

 اجبتاري رقتابتي مزيتت حفتظ و ايجتاد خود، مشتري و بازار سهم حفظ
 بتر متوثر عوامت  عنوان به دانش مديريت و يادگیري طرفي از. شودمي
؛ و (7)باشتندمتي رقتابتي مزيتت تحقت هاي راه جمله از نونوري، ايجاد

تمامي اين كارها بايد توسط نیروي انساني انجام پذيرد؛ و لتذا عملكترد 
توانتد بتر روي نن اثتر شغلي كاركنان بانک و شناسايي عواملي كته مي

 .(3)اي برخوردار استبگذارد از اهمیت ويژه
گتذارد، رهبتري ان تتأثیر مييكي از عواملي كه بر روي عملكرد كاركنت

رهبري اخلاقي نیز به يک حوزه متورد علاقته در بتین . (9)است 7اخلاقي
هتاي اخلتاقي و غیتر دانشگاهیان و مديران تبدي  شده است؛ زيرا رفتار

تواند بر روي سازمان و فرهنگ سازماني، همچنین رفتار ننان مي 3اخلاقي
تتوان بته رهبري اخلتاقي را مي. (11)گذاردو تفكر كاركنان نیز تأثیر مي

عنوان نمود رفتارهتاي مناستب و قتانوني رهبتر دانستت كته از طريت  
را در  شتده و ايتن رفتتار تعريتف فتردي بتین روابط و شخصي اقدامات

گیري تقويتت تصتمیم و تشتوي  رفتتاري جانبته، دو پیروان با ارتباطات
 .  (11)نمايدمي

 شترو  اجتمتاعي يتادگیري طري  از را خود اخلاقي تأثیرگذاري رهبري
هاي دستتورالعم  مولتوب، رفتارهاي مشاهده با يادگیري كه اين نموده
 بته اجتمتاعي بستتگي يتادگیري. گیردمي انجام علامات تفسیر و كلامي
 رهبتران. دارد رفتار مجتدد و اطلاعات حفظ براي توانايي و انگیزه توجه،
 بتراي پتادا  مثتال عنتوان بته) خود موقعیتي قدرت به توجه با اخلاقي

 توانتايي داراي( اخلتاقي غیر براي رفتارهاي مجازات و اخلاقي رفتارهاي
 اجتمتاعي يادگیري طري  ننها از. باشندمي هنجاري مناسب رفتار تنظیم
 .(12)نمايندمي انگیزه ايجاد مناسب رفتار به براي توجه پیروان در
نگتر   و رفتتار بتر تأثیرگذار عوام  جمله از سازماني از طرفي محیط 

 افتزايش اهمیتت بتا علتت همین به باشدمي كاري محیط در 9كاركنان
 در اخلتاقي ايجادكننتده فضتاي عوامت  بته توجته محیط كار، در اخلاق
 نددهمي نشان گذشته نمايد. موالعاتپیدا مي بسزايي اهمیت از سازمان

 اعضتاي بتراي اخلتاقي چتوب ارائته چهتار در حیاتي نقشي مديران كه
. يكي از متغیرهايي كته تحتت تتأثیر ستبک (13)كنندمي بازي سازمان

 . بتا(14)كاركنتان استت 11گیرند، رفتار فترانقشيرهبري اخلاقي قرار م
 هم به فرانقش رفتار با رهبري سبک اين شده، انجام تحقیقات به توجه
 رهبتري كته استت اعتمتادي نزديكي، اين وجود علت و اند؛دهخور گره

 همواره مجموعه و سازمان يک رهبر. نمايدمي ايجاد كاركنان در اخلاقي
 صتورت بته را دوستتي و 11عتدالت و داشتته، متدنظر را كاركنان منافع

 وي بته بتواننتد كاركنتان تتا نمايتدمي تترويج ننهتا بین در غیرمستقیم
 در كته قتدرداني و شخصتي تعهتد احستاس اين واقع در. كنند 12اعتماد

 رفتار به منجر تواندمي شود،مي ايجاد اخلاقي رهبري واسوۀ به كاركنان
 .(15)شود فرانقش

كنند، منبع اصتلي رهبراني كه متناسب با سبک رهبري اخلاقي رفتار مي
هاي رهبر ايجاد رابوه بین كاركنان و سازمان هستند؛ و رفتارها و نگر 

ها، هنجارها، و رفتارهاي لتازم در ستازمان از طريت  در خصوص ارز 
كه پیشتر نیز گفته شتد، بته كاركنتان  13عاملي به نام يادگیري اجتماعي

شود؛ و كاركنان نیز خود را متعل  به سازمان و همكاران ختود ق  ميمنت
كنند دانند. كاركنان در واكنش به اين رويكرد رهبران خود، تلا  ميمي

هاي خود نسبت به سازمان را از طري  رفتارهتايي نظیتر رفتتار تا انگیزه
 14همچنین رهبري اخلاقي بر روي جو اخلتاقي. (16)فرانقش نشان دهند

 قابت  صتادق، افترادي به عنوان اخلاقي رهبران. (17)گذاردنیز تأثیر مي
 و عادلانته تصمیماتي و شوندمي مند توصیفضابوه و دوستنو  اعتماد،

 متداوم طور به را اخلاقي اصول ننها همچنین نمايند،اتخاذ مي هماهنگ
 و بتراي تعیتین را روشتن اخلتاقي معیارهاي كنند،مي ابلاغ به كارمندان

؛ بر اين اساس (13)كنندمي استفاده تنبیه و دا پا از معیارها اين رعايت
 در ارتباط است.توان دريافت كه رهبري اخلاقي با جو اخلاقي نیز مي

از طرفي، جو اخلاقي با تقويت تعهد سازماني در بین كاركنان، منجر بته 
 هاستازمان در . در واقتع جتو اخلتاقي(15)شودمي فرانقش رفتار افزايش
 چته سنجدمي كه بود كاركنان خواهد براي مهم اطلاعاتي منابع از يكي

 نقتش دلیت  كاري درستت يتا اخلتاقي استت. بته زمینه يک در اعمالي
 و خیرخواهي بر مث  مبتنيبهمقابله زمینه اخلاقي، جو هايمؤلفه ترويجي

 تقابت  در تواندمي خوبيبه سازيهاين زمین. نوردمي فراهم را دوستينو 
گیرد؛ و همچنین  قرار انحرافي رفتارهاي در قالب غیراخلاقي رفتارهاي با

 .(16)رفتارهاي فرانقش كاركنان رو توسعه و افزايش دهد
تواند بر روي نن تأثیر بگذارد، عملكترد عام  ديگري كه جو اخلاقي مي

معیارهاي  و استانداردها تدوين با سازمان اخلاقي فضاي. (19)شغلي است
اين رويه منجر به افزايش تعهتد  .گذاردمي اثر افراد رفتارهاي بر اخلاقي،
در بین كاركنان شده و اين تعهد باعث افزايش سو  عملكرد  15سازماني

تواند بر روي عملكرد شتغلي . متغیر ديگري كه مي(21)شودكاركنان مي
كاركنان تأثیر بگتذارد، رفتتار فترانقش استت. در واقتع رفتتار فترانقش، 

كننتد دهتد، تلتا  ميهمكاري و تعام  بتین كاركنتان را افتزايش مي
ا انجتام مشكلات يكديگر را برطر  نمايند، و از اينكه كارهاي سازمان ر

برند. اين امر باعث خواهد شد تا عملكرد شغلي كاركنتان دهند لذت مي
لذا در تحقی  حاضر، محققین به دنبتال پاستخ بته ايتن . (21)بهبود يابد

بانتک ملتي  كاركنتان عملكترد با اخلاقي رهبري نيا»سئوال هستند كه 
دارد؟ و نيا رفتار فرانقش و جو اخلاقي، ايتن رابوته را  رابوه استان گیلان

 «. كنند؟گري ميمیانجي
 

 روش
 ،از لحتاظ هتد همبستتگي و  –، توصتیفياين تحقی  از لحتاظ رو 

نفتر از  1411است. جامعتۀ نمتاري ايتن تحقیت ، متشتك  از كاربردي 
نفتر از ايتن  313گیلتان، و نمونتۀ نن شتام   استان ملي بانک كاركنان
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دسترس انتخاب شدند. در  در احتمالي باشد كه به رو  غیركاركنان مي
فرنيند اجرا، به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول جامعۀ محدود كوكران 

هاي جمعیت شناختي جنسیت، سن، سابقۀ خدمت گرديد. ويژگي استفاده
نوري جمتع هتايداده بته توجه و میزان تحصیلات مدنظر قرار گرفت. با

 اكثريتت دريافتت تتوانمي شناختي جمعیت هايويژگي قسمت در شده
 كته استت ايتن دهندۀ نشان ننها سني تركیب. بودند مرد دهندگانپاسخ
 از بتیش بیشتتر ننهتا همچنین و داشته؛ سن لسا 35بیش از  ننها بیشتر
 داراي بیشتتر تحصتیلي متدرك میزان و داشتند خدمتي سابقۀ سال 11

همچنتین از پرسشتنامه استتاندارد بتراي  .بودند بالاتر و لیسانس مدرك

، از نظتر محتتواروايتي  به منظور تتأمین .ها استفاده شدنوري دادهجمع
. بتراي ستنجش لازم لحاظ گرديتد اساتید استفاده شد و اصلا جمعي از 

 نلفاي كرونباخ استفاده شد پايايي پرسشنامه از سازگاري دروني و نزمون
، نشان دهنده پايايي تمامي  1كه نتايج حاص  از نن طب  جدول شماره 

ها به افتراد منتختب ها، پرسشنامهمتغیرها بود. به منظور جمع نوري داده
هاي مربوطه جمع نوري شتد. در امهارائه گرديد و پس از تكمی ، پرسشن

ها از رو  كمترين مربعات جزئي و نترم افزارهتاي تجزيه و تحلی  داده

SPSS  وsmartpls  استفاده شد. ضريب نلفاي كرونباخ مربوط به

 باشد.متغیرهاي تحقی  در قالب جدول زير قاب  مشاهده مي
 

 کرونباخ متغیرهاي تحقیق آلفاي ضریب : 5جدول 
تعددداد  نام متغیر

 هاگویه

 ضریب آلفاي مأخذ

 کرونباخ

 736/1 (41)   11 رهبري اخلاقي 

 342/1 (42) 6 رفتار فرانقش

 793/1 (43) 6 جو اخلاقي 

 312/1 (44)   13 عملكرد كاركنان 

 

 یافته ها
 جزئتي مربعات كمترين رو  از حاضر تحقی  فرضیات نزمون منظور به

 مراحت  از برخي رو  اين در. شد استفاده تحقی  فرضیات نزمون براي
 متغیرهتاهاي گويته بارعتاملي تا است لازم اول گام در. شوند انجام بايد

 حذ  بايد باشد 4/1 از كمتر ننها بارعاملي كههايي گويه و شوند بررسي
جو اخلاقي  1ها نشان داد كه بارعاملي گويه بررسي بارعاملي گويه .شوند

( بوده و حذ  گرديد و مدل دوباره بررسي شد و در اين مرحلته، 312/1)
بوده مورد تأيید است. پس از نن،  4/1ها بیشتر از بار عاملي تمامي گويه

باخ، پايايي تركیبي و كمترين واريانس استخراج شده )روايتي نلفاي كرون
 گیرد. همگرا( مورد ارزيابي قرار مي

 

 انسیوار نیکمتری و بیترک ییایپا، کرونباخ ي: آلفا2جدول 

 استخراج شده
 ییایددددپا کرونباخ يآلفا 

 یبیترک

 انسیوار نیکمتر

 استخراج شده

 545/1 376/1 33/1 رفتار فرانقش

 39/1 756/1 613/1 جو اخلاقي

 43/1 331/1 353/1 رهبري اخلاقي

 47/1 913/1 912/1 عملكرد شغلي
 

بوده ولتي نلفتاي  7/1میزان نلفاي كرونباخ و پايايي تركیبي مورد تأيید 
هاي ننها كم باشد قاب  نیز براي متغیرهايي كه تعداد گويه 6/1كرونباخ 

ده كه بايتد بیشتتر از ش استخراج واريانس قبول است. در ادامه، كمترين
 اخلاقي، رهبتري دهد كه در خصوص متغیرهاي جوباشد، نشان مي 5/1

هايي كه كمتترين بارعتاملي را دارنتد شغلي بايد گويه اخلاقي، و عملكرد
جو  3و  2هاي حذ  شوند تا اين مقدار تصحی  شود. بر اين اساس گويه

ملكرد شغلي بايتد ع 9، 12، 11، 1رهبري اخلاقي، و  9، و 11، 1اخلاقي، 
 حذ  شوند تا جدول به فرم زير تصحی  شود:

 

 انسیوار نیکمتری و بیترک ییایپا، کرونباخ ي: آلفا3جدول 

 استخراج شده
 ییایددددپا کرونباخ يآلفا 

 یبیترک

 انسیوار نیکمتر

 استخراج شده

 545/1 376/1 33/1 رفتار فرانقش

 545/1 731/1 633/1 جو اخلاقي

 551/1 395/1 365/1 رهبري اخلاقي

 572/1 923/1 915/1 عملكرد شغلي

 
توان دريافت كه تمامي معیارهاي متدنظر مي 3با توجه به جدول شماره 

 تحقیت  فرضتیات نزمتون بررسي امكان مرحله، اين مورد تأيید بوده در
  داريمعني حالت قالب در حاضر تحقی  فرضیات نزمون نتايج. دارد وجود
 :است  ذي شر  به استاندارد و
 

 
 داري معنی حالت در مدل :5نگاره 

 
تحقی   فرضیات نماره میزان كه دريافت توانمي 1 شماره نگاره به توجه

 بدستت 96/1 از بیشتتر غیر از فرضیه رهبري اخلاقي با عملكرد شتغلي،
نمده و تمامي فرضیات غیر از اين فرضیه مورد تأيید قرار گرفته انتد. در 

 :است مشاهده قاب  متغیرها بین ابوهر میزان 2نگاره شماره 
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 استاندارد حالت در : مدل2نگاره 

 
 است: قاب  مشاهده 4در قالب جدول هاي تحقی  نتايج نزمون فرضیه

 

 هاي. نتایج آزمون فرضیه4جدول 
حالدددت  فرضیه

معنددددی 

 داري

حالددددت 

 استاندارد

 رد/تأیید

رهبري اخلاقي با عملكرد شغلي 
 رابوه دارد.

 رد 161/1 113/1

جو اخلتاقي بتا عملكترد شتغلي 
 رابوه دارد.

 تأيید 144/1 527/3

رفتار فرانقش با عملكترد شتغلي 
 رابوه دارد.

 تأيید 694/1 459/15

رهبري اخلاقي با رفتار فترانقش 
 رابوه دارد.

 تأيید 471/1 141/11

رهبري اخلتاقي بتا جتو اخلتاقي 
 رابوه دارد.

 تأيید 522/1 342/11

ار فتترانقش جتتو اخلتتاقي بتتا رفتتت
 رابوه دارد.

 تأيید 179/1 113/3

 

محاسبه شده كه نشان دهنتده  646/1عملكرد شغلي برابر با  2Rمیزان 
 براز  مناسب بخش ساختاري مدل تحقی  استت. همچنتین شتاخ 

Gof  بته دستت نمتد كته  432/1محاسبه شده در اين تحقی  برابر با
 نشان دهنده براز  قوي مدل است.

 

 بحث
اي تحقی  حاضر بررستي رابوته بتین رهبتري اخلتاقي بتا هد  از اجر

عملكرد شغلي كاركنان بانک ملي استان گیلان از طري  رفتار فرانقش و 
نفر از كاركنان اين بانک در ستو   313جو اخلاقي است. به اين منظور 

استان گیلان و به رو  غیراحتمالي در دسترس و با استفاده از پرسشنامه 
گرفتند. نتايج اين تحقی  نشان داد كه رهبري اخلاقي  مورد ارزيابي قرار

رابوه دارد و اين يافته با نتايج پیشتینه  471/1با رفتار فرانقش به میزان 
 بته را رهبتر كاركنتان، . چون(15, 24-22, 14)موالعاتي همراستا است

 در حتتي رهبتر، رفتارهتاي متاميت پندارنتد؛مي ستازمان نماينده عنوان
 احستاس كارمند وقتي. گذاردمي تأثیر نیز كاركنان فردي بین رفتارهاي

 ختود، ناخودنگتاه ضتمیر در است؛ پايبند اخلاقي اصول به رهبر  نمايد
 فراتتر كندمي تلا  و كرده احساس سازمان ك  و مدير به اعتماد نوعي
 و ستازمان تعالي مسیر در ،جهادي ايروحیه با و شده نوشته بايدهاي از

 رهبتران وقتتي گفتت تتوانمي .داردمتي بتر گام سازمان اهدا  تحق 
 بته و نمتوده رعايتت ختود گیتري تصتمیم در را اخلاقي اصول سازمان
 احستاس ايجتاد باعتث باشند، خود زيرمجموعه كاركنان مراقب عبارتي،
 در ار وابستتگي ايتن كاركنتان و شتودمي سازمان به كاركنان وابستگي
 .(15)دهندمي نشان فرانقش هايرفتار قالب

يافته ديگر اين تحقی  نشان داد كه رهبري اخلتاقي بتا جتو اخلتاقي در 
رابوه دارد و اين يافته نیز با پیشینه تحقی   522/1سازمان نیز به میزان 

 ستازماني و شخصتي رفتتار پتذيرفت . بايد(26و  25, 17)همراستا است
 نظر تحت است، اخلاقي رفتارهاي اصلي مروج كه فردي عنوان به رهبر

 ستايرين حتتم ورط به گذارد، پا زير را اخلاقیات وي اگر و بوده كاركنان
 رعايتت را اخلاقي اصول رهبر، يک اگر بنابراين. ماند نخواهند پايبند نیز

 را اخلتاقي رهبري سبک واقع در كند، ترويج ديگران بین را نن و نموده
 ستازمان و كاركنتان بتین در را اخلاقي اصول كه رهبري. است برگزيده
 نمايتدمي قويتتت سازمان در را جوّي واقع در نمايد، ترويج امر  تحت
 يتاد اخلتاقي جتو عنتوان تحتت نن از كته بتوده اخلاقیتات بر مبتني كه
 .(27)شودمي

، رابوته بتین فرضیه ديگري كه در اين تحقی  مورد بررسي قرار گرفت
متورد تأيیتد قترار  144/1جو اخلاقي و عملكرد شغلي است كه به میزان 

 رابوه . كشف(21, 19)گرفته و اين يافته با پیشینه تحقی  همراستا است
بین جو اخلاقي و رفتار كاركنان، يكي از مهمترين موضتوعات موالعتات 

حتاكم  ستازمان بر اخلاقي جو كنند احساس كه اركنانيسازماني است. ك
 موضو  و اين دانند مي عادلانه را خويش سازمان تعاملات و روابط است،
 گیري مي شود. همچنین تصمیم كاركنان تعهد و رضايت افزايش باعث

گیرد. وقتي نگر  افتراد و قرار مي نن تأثیر تحت نیزها نن هاي اخلاقي
ننها تحت تأثیر قرار گیرد، عملكرد ننان نیز تأثیر  هاي تصمیم گیريرويه
 .(23)پذيردمي

چهارمین فرضیه اي كه در اين بین بررسي شد، رابوه بین رفتار فرانقش 
متورد تأيیتد قترار  694/1و عملكرد شغلي كاركنان بوده كه بته میتزان 

. (31, 29, 21)گرفته و اين يافته نیز با پیشینه تحقیقات همراستتا استت
 عملكترد يعنتي. گیترد متي شك  وي وظايف در چارچوب فرد عملكرد

 در قبتال فترد از ستازمان كته استت معیني و مشخ  حاص  انتظارات
 واقعیت ولي انتظار دارد؛ سازماني اهدا  راستاي در شغلي وظايف انجام
 متي بروز خود از را رفتارهايي افرادها موقعیت برخي در كه است اين امر
 عملكترد ارزيتابي در و نبوده ننها سازماني چارچوب وظايف در كه دهند
كمتک  سازماني اهدا  تحق  به اما گیرند؛ نمي قرار توجه مديران مورد
 ؛ و اين رفتار همان رفتار فرانقش است.(32)كندمي
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 179/1ضیه پنجم، رابوه جو اخلاقي با رفتار فرانقش است كه برابر با فر
 . هتر(33-31, 22)تعیین شد و با نتیجه پیشینه تحقیقات همراستا استت

 اصلي هايساختار از يكي و است متنوعي و متعدد اصول داراي سازمان
 جتو. باشتدمي ستازمان ختود مخت  هك است اخلاقي جو سازماني، هر

 هاستازمان در بايتد كته هستتند اياخلاقي استانداردهاي شام  اخلاقي،
 در حاضتر افتراد از استتانداردها ايتن گفتت توانمي حتي و شود رعايت
 رفتتار بتراي سازمان، اخلاقي جو وقتي بنابراين. شودمي خواسته سازمان
 محستوب كاركنتان براي يتمز نوعي را نن و بوده قائ  ارز  فرانقش
 نمتايش بته ختود از را رفتتار اين كنندمي تلا  سازمان كاركنان نمايد،
 .(15)يابدمي رواج سازمان در فرانقش رفتار نتیجه، در و بگذارند

نخرين فرضیه اي كه در اين بین بررسي شتد، رابوته مستتقیم رهبتري 
اخلاقي با عملكرد شغلي است كه در اين تحقی  تأيید نشده و اين يافتته 

بتا توجته بته . (36-34)بر خلا  نتیجه تحقیقات موجود در پیشینه است
به منظور افزايش ستو  عملكترد شتغلي كاركنتان نتايج تحقی  حاضر 

شود كه رهبران و مديران سازمان بیش از پتیش بته نثتار و پیشنهاد مي
بازتاب رفتار خود در ذهن كاركنان توجه نمايند. تجربه نشان داده استت 
كه برخي از رفتارهاي ساختگي و مصنوعي دقیقا نتیجه عكس داشتته و 

يران بايد اين واقعیت را بتا تمتام وجتود تخريب كننده خواهد بود. لذا مد
ها براي بقتاء و ادامته هاي كلیدي سازمانبپذيرند كه امروزه يكي از راه

مسیر، قبول اصول و رفتار اخلاقي است. اگر مديران بانک اين موضو  را 
بیش از پیش مدنظر قرار دهند، جو اخلتاقي در ستازمان تقويتت شتده و 

شتود و بتر ايتن تتر ميزماني نیز اخلاقيهنجارهاي نوشته و نانوشته سا
اساس تماي  بیشتري به ارائه رفتارهاي فرانقش داشته و عملكترد ننتان 
نیز بهبود خواهد يافت. همچنین به منظور افتزايش ستو  جتو اخلتاقي 
سازمان بهتر است تا اصول و موازين اخلاقي در قالب شعارهاي سازماني، 

براي كاركنان تكرار شود تا اهمیتت ها و غیره نشريات داخلي، بخشنامه 
 مداري در سازمان افزايش يابد.اخلاق

از طرفي اگر اهمیت رفتار فرانقش براي كاركنان به درستي تبیین شتود، 
نمايند تا از اين طري  به سازمان خود كمتک نماينتد. تلا  بیشتري مي

همچنین شفا  سازي همراستايي بین تحق  اهدا  ستازماني و تتأمین 
تواند بر روي افزايش رفتتار هاي فردي، يكي از مواردي است كه مينیاز

 فرانقش موثر باشد. 
در پايتتان بايتتد گفتتت ايتتن تحقیتت  نیتتز ماننتتد تمتتامي تحقیقتتات بتتا 

هايي روبرو بوده است. در اين تحقی  از رو  كمي به بررسي محدوديت
موضو  پرداخته شد ولي به منظور تقويت سو  علم افزايتي تحقیقتات 

هاي كیفي و مصاحبه نیز بتراي گتردنوري شود از رو تي پیشنهاد مين
تري مدنظر قرار گیرد. همچنین در اين ها استفاده شود تا طیف وسیعداده

تحقی  تنها به بررسي كاركنان يک بانتک پرداختته شتد؛ لتذا پیشتنهاد 
هتاي مختلتف متورد شود در تحقیقات نتي، كاركنان سرپرستي بانکمي

 گیرند. بررسي قرار
 

 

 گیرینتیجه
تتوان دريافتت كته بر اساس تحقی  حاضر و نتايج نزمون فرضتیات مي

رهبري اخلاقي از طري  جو اخلاقي و رفتار فترانقش بتا عملكترد شتغلي 
دهتد كته كاركنان بانک ملي استان گیلان رابوه دارد. اين امر نشان مي

خواهد شتد هاي اخلاقي در مديران سازماني منجر ظهور و بروز خصیصه
تا اخلاقیات در ك  سازمان جريان پیتدا كنتد و جتو اخلتاقي در ستازمان 

هتاي اخلتاقي در بتین كاركنتان رواج بهبود يابد. همچنین وقتتي ارز 
بیشتري داشته باشد، توجه به مسائ  معنوي و غیرمتادي باعتث خواهتد 
شد تا كاركنتان از روحیتۀ ايثتارگري بالتاتري برختوردار باشتند و رفتتار 

انقش را به نمايش بگذارند. در پايان وقتي كاركنان به رفتار مدير و جو فر
هتاي اخلتاقي پتر رنگتي را حاكم بر سازمان خود نگتاه نمتوده و ارز 

احساس كنند، رفتتار فترانقش بیشتتري از ختود ارائته داده و در نتیجته، 
هاي گیرد. با توجته بته يافتتهعملكرد شغلي ننان نیز تحت تأثیر قرار مي

تتوان قی  حاضر، همچنین بر اساس مرور مباني نظري و تجربي ميتح
گفت كه مديران ارشد بانک ملتي در ستو  استتان گیلتان و حتتي بته 

هتاي نموزشتي و صورت كلان و در سو  كشور، بايد بتا برگتزاري دوره
مواردي از اين دست، ضرورت توجه به اخلاقیات را مورد تاكید قرار دهند 

 مند شوند.ج مثبت نن در سو  فردي و سازماني بهرهتا بتوانند از نتاي

 

                 خالقیا یمالحظهها
در اين پژوهش با معرفي منابع مورد استفاده، اص  اخلاقي امانتت داري  

علمي و ح  معنوي مؤلفین نثار محترم شمرده شده است و ساير اصول 
 ه است.اخلاق علمي همچون رازداري و رضايت نگاهانه، رعايت شد

 

 سپاسگزاری
گیلان كه ما را در اجراي  استان ملي بانک بدين وسیله از تمامي كاركنان

 شود.اين پژوهش ياري نمودند، تشكر و قدرداني مي
 

 هنام واژه
  Ethics .1 اخلاق

 Good will .2 حسن نیت

  Justice .3 عدالت

 Fairness .4 انصا 

 Electronic rights .5 حقوق الكترونیكي

 Cyberspace .6 فضاي مجازي

 The features of ethics .7 شاخصه هاي اخلاق

 Media neutral .8 بي طرفي رسانه اي

 Functional equivalence .9 ارزي عملكردي هم

 Nondiscrimination .10 عدم تبعیض

 Independence of the parties .11 استقلال طرفین

 The will of the parties .12 حاكمیت اراده 

 Continence .13 خويشتنداري

 Unity .14 يگانگي
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 Modern Ethics .15 خلاق مدرنا

 Premodern ethics .16 پیشامدرن اخلاق
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