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   : رفتار شهروندی سازمانی  ای کاری بهاعملکرد تیم  تحلیل رابطه

 ایقش میانجی اخالق حرفه ن

 
 2مرضیه نصیری ،1یکتا صمدی نیا، 1، دکتروحید چناری1*دکتر فؤاد مکوندی

 ران یشوشتر، ا ،یواحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسالم ،یدولت  ت یریگروه مد .1

 ران یشگاه تهران، تهران، ااند یفاراب سیپرد ،یمنابع انسان ت یریگروه مد .2
 ( 15/08/98، تاریخ پذیرش: 98/ 14/06تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

 را از سایرین متمایز  توسعه یافتهو    موفقی  هاتردید آنچه که سازمانبی
الیزال  منبع  است. امروزه منابع انسانی تنها    اهسازد، منابع انسانی آنمی

  1الندگی بی  هاتواند زمینهمیا  هو جاویدان است که مدیریت صحیح آن
را فراهم آورده و به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی و تحقق اهداف    سازمان

کند اساسی  کمک  مهم1)  سازمانی  از  یکی  ویژگیتر (.  های  ین 
مشارکت و   یتفعالی موفق گرایش به  هاسازمان تیمی و احیای روحیۀ 

است سازنده  ساز2)  همکاری  به  آنچه  میان  این  در  جهت    هامان(.  در 
چالش  با  مقابله  و   توانایی  تیممی  یاری  هاافزایش  تشکیل  ی  هارساند، 
   هاترین تسهیل کنندهمــیکی از مه  2مناسب و اثربخش است. کار تیمی

 
 
 

 
عرصه سازمان است   به صرفه در ون  مثبت و مقردر دست یابی به نتایج  

تیم3) چنین  هم  گروه   ها(.  کاریو  قاامک  3های  پسند  نیزمی  قابل  بل  و 
پذیرش برای همه در جهت انجام و تکمیل وظایف با سرعت و کارآیی  

سازی با تأکید بر تیم  ها(. سازمان4رود )می  به شمار  هادر سازمانبیشتر  
از مهارت  د و بهرهایجا  زمینۀتوانند  می  تیمی نه تنها  و کار ی هابرداری 

روحی اشاعۀ  و  مسئوچندگانه  و  همکاری  تعاون،  فراهم  یلۀ  را  پذیری  ت 
پروراند که به صورت مستمر در پی مشارکت می  نمایند، بلکه افرادی را  

ی کسب  هادر تصمیم گیری، حل مسأله و به کارگیری دانش و مهارت
 (.  5) شده هستند

 
 
 

 یدهچک
ی کاری به  هاتواند رفتارهای موردنیاز سازمان را توسعه بخشد، لذا تیم نمی   ساز و کارهای قانونی و به تنهاییتکیه بر  مدیریت صرفاً با  زمینه:  

رفتار ش یکدیگر،  از  آنها  و حمایت  تیم  اعضای  تعامالت  سازماهردلیل  عملکردوندی  با  را  اخالق حرفه ای  و  ترویج نی  و    شان عجین کرده 
ی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اخالق حرفه هاعملکرد تیم  تحلیل رابطههدف  حاضر با  دهند. بدین ترتیب، تحقیق  می

 ای انجام شده است. 

پژوهش   روش: توصیفی  روش  آمار  -حاضر  جامعه  است.  از  آن  ی  همبستگی  از    600متشکل  سازمانکارکنان  نفر  و  دولتی  ادارات  های 

آنان  نفر    234  که  بودهشهرستان ایالم   نمونه  به  از  بهعنوان حجم  ها شامل سه  ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهطبقه  روش  و 
محتوا  بودهپرسشنامه   روایی  از  اطمینان  کسب  از  پس  محیکه  آنها  پایایی  ضرایب  دادهاسی،  است.  شده  استفاده  به  با  روشها  آمار  از  های 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  Lisrelو  SPSSهای افزارطی با کمک از نرمباتوصیفی و استن

د )با  ارهای کاری و رفتاری شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دهای این پژوهش نشان داد که بین عملکرد تیمیافته   :هایافته

 .(44/0ر ای در رابطه فوق نقش میانجی دارد )با ضریب مسیاین در حالی است که اخالق حرفه. ( 32/0ر سیضریب م

پروراند که فرهنگ مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل و همکاری و تعهد همگانی به  کار تیمی افراد یک تیم را به شکلی مینتیجه گیری:  

 . ای را در مسیر عملکرد و اثر بخشی سازمانی ترویج و اشاعه نمایند ق حرفهه رفتارهای فرا نقش و اخالک شوداهداف سازمان موجب می
 

 ی دولتی.ها، سازمانایحرفهی کاری، رفتار شهروندی سازمانی، اخالق هاعملکرد تیم د واژگان:لیک
 

 
 
 

 
 

 
 

 f.makvandi@iau-shoushtar.ac.irنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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ی جدید به طور فزآینده  هامایه گذاریه امروزه سردلیل است ک  ینبه هم
 (.6،7) گیردمی ی کاری صورتاهتیم و هااشخاص بر گروه به جای 
  نسبت به   4دی بسیار نشان داده اند که تعه های اخیر، پژوهش هادر سال 

از پیامدی  هایمت به    ی مطلوب سازمانی مرتبط است،هاکاری با شماری 
، اخالق  فرانقشیی  هاری با رفتارای کهاتیمعنوان مثال تعهد نسبت به  

اثربخش5ایحرفه و  عملکرد  و گرو  ی،  مرتبط شدتیم  )  هه  در  9،8است   .)
این شهروندی  می  بیان  محققی   نکته  تأیید  رفتار  و  کارتیمی  که  دارد 
متقابل6سازمانی صورت  سازمانی، می  به  عملکرد  بهبود  باعث  تواند 

محیط در  پیچیده هاهماهنگی  )ابه   رفع  و  ی  گردد  چنین  10ام  هم   .)
د،  داشته باشنو سازمان    کارکنان هنگامی که تعلق بیشتری به کار تیمی

انگیزه ی درونی بیشتری برای درگیر شدن در رفتارهای شهروندی  هااز 
و هنجارهای اخالقی پذیرفته شده برخوردار   هایت از ارزشسازمانی و تبع

 (. 11) خواهند بود
منا مدیریت  باوراندیشمندان  این  بر  انسانی  پیشهاند که سازمان بع  رو ی 

کا به  طریق  از  تنها  جدید،  هزارۀ  توسعه  در  پیشرفته  الگوهای  رگیری 
ان و  نیروی  توسعه  راهبردهای  و  سازمانی  یادگیری  بالندگی  سانی، 

کارکنان،هاقابلیت هممی  ی  آن  سازمان،  نیازهای  گوی  پاسخ  با   توانند 
باشند. بیشتری  انعطاف  و  در نب  سرعت  انسانی  منابع  توسعه  ابراین 

از  ای  فهحری تیم سازی، رفتارهای فرانقشی، اخالق  هاچارچوب  و غیره 
ی پیشرو عصر کنونی است که به  هامهم ترین اهداف راهبردی سازمان

و   تعالی  کیفیت،  تجربه،  مهارت،  دانش،  نگرش،  سطح  ارتقای  منظور 
فردی کارکنان، به    یهای سازمان، حتی تغییر ویژگیهاسرمایهعملکرد  

 (.12گردد )می یی ابالغهامدیریت ارشد چنین سازمان
ک   هاتیم است  :  میارتیو  این  سازمان  بهسازی  در  اساس  که  اعتقاد 
در موفقیت سازمان   هاد. اینکه تیمها هستن  ی کاری مبانی سازمانهاتیم

ایفاء اساسی  در می  نقش  هم  و  است  شده  ثابت  عمل  در  هم  کنند، 
(. تیم تعداد محدودی  13بر آن صحه گذاشته اند )  هاو پژوهش  هاتئوری

مهارت با  افراد  کهمل  مکی  هااز  رویکرد    است  در    ولیتؤمسِبا  متقابل 
 (. 14)اند شدهبرابر یکدیگر دور هم جمع 

مجموعه ای از دو یا چند فرد که از نظر اجتماعی، ساختاری و  کار تیمی  
ا دارای  و  بوده  وابسته  یکدیگر  به  و  فنی  پویا  تعامل  فشرده،  رتباطات 

برای انطباقی  راهبردهای  و  یکدیگر  با  هماهنگ  و  و    مستمر  کنش 
ب راسواکنش  در  تغییرات  در  ه  سازمانی  مشترک  رویکرد  و  اهداف  تای 

ارزش یکدیگر   هاچارچوب  به  و  خورده  پیوند  شده  تعریف  و هنجارهای 
 (. 15کرده و همکاری همه جانبه با یکدیگر دارند )تکیه 

  : ین میان برخی محققین برای بررسی کیفیت کار تیمی شش مؤلفها  در
، تالش و 7حمایت متقابلی اعضاء،  هاکمک  تعادلارتباطات، هماهنگی،  

 (. 61اند )را مطرح نموده 8انسجام
سازمانی:   شهروندی  سازمانرفتار  موفقیت  باعث  که  دالیلی  از  ها  یکی 

هسمی کارکنانی  دارای  آنها  که  است  این  وظایف  شود،  از  فراتر  که  تند 
تالش خود  تالشمی  رسمی  به  سازمانی  پژوهشگران  ه ک  ییهانمایند. 

از   » رفتار  فراتر  عنوان  از آن تحت  باشد،  کارکنان  تعریف شده  وظایف 
 کنند.  می شهروندی سازمانی « یاد

بندی مؤلفههاتقسیم  و  ابعاد  درباره  مختلفی  شهروندی  های  رفتار  ی 
ا شده  ارائه  رفتار   نظری  صاحب(.  17)  ستسازمانی  است  معتقد 

)اطاعت سازمانی،   به سه شکل  و  شهروندی سازمانی  وفاداری سازمانی 
 .(18) شودمی نی( در سازمان ظاهرمشارکت سازما

ابعاد رفتار شهروندی سازمان این پژوهش از  از صاحبی  در    نظران   یکی 
 :، این ابعاد عبارتندازشده است استفاده

شناسی  1 وظیفه  را    :ـ  خاصی  رفتارهای  سازمان  اعضای  بعد،  این  در 
ورد نیاز برای انجام وظیفه ای م   دهند که فراتر از حداقل سطحمی  انجام

 کمک به دیگر اعضاء سازمان. :مثل ؛آن کار است
نوع دوستی  2 صمیمیت  :9ـ  قبیل  از  بخشی  و سود  مفید  ، به رفتارهای 

 همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد.
ی هاشامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیت   :10یت شهروندیضلف  ـ  3

 ضور الزم نباشد.آن هم زمانی که این ح فوق برنامه و اضافی،
ی نامطلوب و نامساعد،  هابه شکیبایی در برابر موقعیت  :11ـ جوانمردی  4

 بدون اعتراض، نارضایتی و گالیه مندی اشاره دارد.
احترام و تکریم  5 بعد  :ـ  با همکاران،  یاب  این  افراد  نحوۀ رفتار  کننده  ن 

کاره انجام  و  سازمان  مخاطبان  و  سازمان است  ایی  سرپرستان  در  که 
 (. 19ضروری نیستند اما انجام آنها به سود سازمان است )

غلط  :  ایحرفه اخالق   و  درست  به  مربوط  استانداردهای  با  اخالق  واژه 
( دارد  واژه  19بودن رفتارها سروکار  گا(.  معاخالق  به  ، وخونای خُلق هی 

است که از    رود. معنای دیگر این واژه دانشیمی  شده به کار  رفتار عادت
و خوبی   قُبح  و  بحثحُسن  رفتار  بدی  )می  و  نظران 20کند  صاحب   .)

که خصوص    :معتقدند  در  گیری  تصمیم  انصاف،  همچون  موضوعاتی 
و  عملیات  نمودن  مشخص  است،  غلط  یا  درست  چیزی  چه  اینکه 

کند، در حوزه  می  را تأیید  هاتی که رفتار مسؤوالنه بین افراد و گروهمقررا
 (. 19) ار دارنداخالقیات قر

سازمان در  اخالقی  اخالق    هانظام  عنوان  هست. ای  حرفهبه  مطرح 
از اخالق کاربرهشود به منزله شاخمی  راای  فه حراخالق   دی دانست  ای 

  از   )صاحبان حرف اعم  21مسؤولیت اخالقی، از  این حوزه به منزلۀ دانشی
این تعامل به نحوی   ( و در مورد کسانی که در  ذی نفع  فرد و سازمان 

 (.21) کندمی هستند، بحث
و نتایج سازمان دارد.   هاتأثیر چشمگیری بر روی فعالیتای  حرفه اخالق  

افزایش  ،ایحرفه اخالق   را  وری  بهبود می  بهره  را  ارتباطات    دهد، 
رامی ریسک  درجه  و  اخالق می  کاهش  بخشد  که  هنگامی  زیرا  دهد؛ 

اطالعات  ای  حرفه جریان  است،  حاکم  سازمان  تسهیلدر  راحتی   به 
 (. 22گردند )می گردد و مدیران قبل از ایجاد حادثه، از آن مطلعمی

 باشد: می پیشینه مطالعاتی تحقیق حاضر به شرح زیر
کار تیمی   پژوهشی با عنوان » رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی ودر  
رابطه  «   تیمی  کار  و  سازمانی  شهروندی  رفتار  بین  که  شد  داده  نشان 

میان جمله نتایج تحقیق نشان داد که از  معناداری وجود دارد. از    مثبت و
و وجدان    31نزاکتمتغیرهای ادب و  متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی،  

می در به عنوان مهم ترین متغیرهای پیش بینی کننده ی کار تی  کاری
دانشگاه   کارکنان  است  میان  شده  داده  تشخیص  در  (.  11)کردستان 
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ای حرفه نابع انسانی در تعالی اخالق  ی نقش مدیریت م پژوهشی به بررس
داد که  نشان    ها. یافتهشده استمراکز پژوهشی دینی استان قم پرداخته  

اخالق   کیفیت  و  انسانی  منابع  مدیریت  و رابطه  ای  حرفه بین  مثبت 
استمعناداری  ری  معنادا شده  دیگر ها  یافته  .(12)مشاهده  پژوهش    ی 
که  می  نشان به  پایب  میزانبین  دهد  کارکنان  اسالمیندی  و   41اخالق 

معناداری   و  مثبت  رابطه  سازمانی  شهروندی  است رفتار  شده    مشاهده 
با  دیگری    تحقیق  نتایج  .(23) رهبری  باالی خود  داد که سطوح  نشان 

عه  . در مطال(24)  رابطه مثبت و معناداری دارد   اعتماد تیمی و تعهد تیمی
ی  هاکه هوش فرهنگی تیم  استای توصیفی ـ تحلیلی نشان داده شده  

بهبود می  کاری و  خالقیت  افزایش  مثبت،  ارتباطات  ایجاد  باعث  تواند 
 در پژوهشی نشان داده شده است که .(25)  فعالیت متقابل اعضاء شود

فردی و انگیزه تیمی از مهم  ط بین  کوشش تیمی، استراتژی تیمی، رواب
 .(26) ی کاری استهاترین عوامل مؤثر بر عملکرد تیم

بر کاهش روحیه   51تیمی سکوت نشان داد که  هایافته،  دیگر در پژوهشی
  برخی از .  (27)  کار تیمی و کاهش عملکرد سازمانی تأثیر معناداری دارد

ندادریافتند    پژوهشگران اعضاء،  نامناسب  انتخاب  و  که  اهداف  شتن 
نع مواترین  از مهم  هایابی ناکافی از روند فعالیت تیموظایف روشن و ارز

تیم عملکرد  بر  گذار  کارشناسان هاتأثیر  و  مدیران  دیدگاه  از  کاری  ی 
 ییافته های پژوهش  .(28)  آیدمی  لوم پزشکی آبادان به شماردانشکده ع

عنوان عدالت    با  از  ادراک  و  اسالمی  کار  اخالق  رفتار تأثیر  بر  سازمان 
  نشان داد که اخالق کار اسالمی و ادراک از عدالت شهروندی سازمانی  

ین اخالق کار اسالمی  سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر مثبت دارد؛ هم چن
تأثیر   ولی  دارد  مثبتی  اثر  سازمانی  شهروندی  رفتار  بر  مستقیم  طور  به 

ساز تأیید  عدالت  مورد  بر رفتار شهروندی سازمانی  از مانی  نگرفت.  قرار 
ان متغیر میانجی اخالق کار اسالمی و  طرفی نقش رضایت شغلی به عنو

 .(29) گرفت  فتار شهروندی سازمانی مورد تأیید قرارر
رهبری  و  ای  حرفهکه بین اخالق  نتایج تحقیق دیگری نشان می دهد  

پذیری    61یاخالق مسؤولیت  معنادبا  و   مثبت  رابطه  وجود  اجتماعی  اری 
»    تحقیقی  تایجن  .(30)  دارد مسؤولیت اجتماعی  با عنوان  میانجی  نقش 

ان  با رفتار شهروندی سازمانی هواداران یرمدای  حرفهدر رابطه اخالق  
فوتبال«  هاباشگاه  کهی  داد  جهت  ای  حرفهاخالق    نشان  در  مدیران 

با رفتار   داردمثبت  ارتباط  هواداران  یافته.  شهروندی  چنین  نشان    هاهم 
اخالق   که  رفتار ای  فهرحداد  بروز  ساز  زمینه  اجتماعی  مسؤولیت  و 

هواداران   فوتهاباشگاه شهروندی  پژوهشی   .(31)  باشندمی  بالی  در 
متغیرهای میانجی با  کارآمدی به عنوان  که احترام و خود  نشان داده شد

دارند معنادار  رابطه  سازمانی  شهروندی  رفتار  و  اخالقی  . (32)  رهبری 
 کار اسالمی که اخالق  ه شدان دادشنهمچنین در تحقیق دیگری 

گذاری دانش تأثیر    بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم و به اشتراک 
معناد و  داردامثبت  و    .(33)  ری  تیمی  کار  خصوص  در  کنون  تا  اگرچه 

جنبه  به  و هر یک  انجام شده است  متعددی  های عملکرد آن تحقیقات 
از آن پرداخته  ر تحقیقی علمی داخل کشولذا در جامعه  ،  (34اند )خاصی 

ا  سازمانی بشهروندی  های کاری با رفتار تحلیل رابطه عملکرد تیمکه به 
ای بپردازد، انجام نشده است. بنابراین در این  اخالق حرفه   نقش میانجی

پاسخ  دنبال  به  بین  پژوهش  آیا  اصلی هستیم که:  پرسش  این  به  گویی 
گری  ی با نقش میانجیهای کاری و رفتار شهروندی سازمانعملکرد تیم
حر سازمانفه اخالق  و  ادارات  کارکنان  اای  شهرستان  دولتی  یالم  های 

ه، مدل مفهومی تحقیق ای وجود دارد؟ با توجه به مطالب گفته شدرابطه
 . ( نشان داده شده است1در نگاره )

 
 مدل مفهومی تحقیق  : 1 نگاره

 

 روش

ها ی پردازش دادهکاربردی و از نظر شیوهپژوهش حاضر از لحاظ هدف،  
نظر زمانی یک تحقیـق و از    همبستگی است  -توصیفی  نوع تحقیقاتاز  

جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان بـه   شود.مقطعی محسوب می
ــر کــه در ســال  600تعــداد  ــی در ادارات و ســازمان 1397نف های دولت

 ل داده است.شهرستان ایالم مشغول به خدمت بودند، تشکی
ای گیری طبقهنوان حجم نمونه براساس روش نمونهنفر به ع  234تعداد  

 مول کوکران انتخاب شدند. تصادفی با استفاده از فر
 امـار حجم نمونه آماری توزیـع گردیـد پرسشنامه د 234در این پژوهش 

  نفر از آنها در پاسخ به پرسشنامه ها با پژوهشگر همکاری نموده اند.229
از نظـر   شـناختی حجـم نمونـه آمـاریهای جمعیـت  توصیف ویژگیدر  

هـا زمودنیدرصـد آ  86درصد مرد و از نظر وضـعیت تأهـل    73جنسیت  
، مـدرک لیسـانس بـا هااند. از نظر سطح تحصیالت آزمودنیمتأهل بوده

انـد. از نظـر سـابقه درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده  48
سال معادل   15تا    11متعلق به سنوات خدمت    خدمت، بیشترین فراوانی

 درصد بوده 27سال معادل  10تا  5رصد، پس از آن سنوات خدمت  د  54
یشترین درصد ب  46سال معادل    50تا    41است. از نظر سنی، گروه سنی  

هـای مـورد فراوانی را به خود اختصاص داده است. برای گرد آوری داده
 ه است.به شرح ذیل استفاده شد نیاز در این پژوهش از سه پرسشنامه

های کاری: این پرسشـنامه بـه فارسـی ترجمـه و پرسشنامه عملکرد تیم
خرده مقیاس از قبیـل: هـم   6سؤال و    44است که شامل    ویرایش شده

وآوری و هـا، اسـتفاده بهینـه از منـابع، نـمهارتافزایی، اهداف عملکرد،  
لیکـرت نمـره گـذاری طیف پنج درجه ای  مبنای  بر  که    باشدکیفیت می
ضـریب پایـایی بـه روش آلفـای کرونبـای بـرای کـل   (.35)شده اسـت

 .به دست آمد  914/0رابر های کاری بپرسشنامه عملکرد تیم
ی بـه فارسـ  قـبالًایـن پرسشـنامه    نامه رفتار شهروندی سـازمانی:پرسش

وظیفـه   مولفـه:  5سـؤال و    24  دارایترجمه و ویرایش شده اسـت کـه  
را تـرام و تکـریم دی، احجوانمرشناسی، نوع دوستی، فضیلت شهروندی، 
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ت که پاسخ گویی به آن بر اساس طیف پنج درجـه ای لیکـر  می سنجد
ضریب پایایی بر اساس روش آلفای کرونبـای بـرای کـل   (.35)می باشد

 .به دست آمد 894/0پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی  
ای از یـک بـرای سـنجش اخـالق حرفـهای:  پرسشنامه اخـالق حرفـه

اخته با اقتبـاس از مبـانی نظـری و پیشـینه تحقیـق پرسشنامه محقق س
سؤال و دارای چهـار خـرده  12ل ستفاده شده است. این پرسشنامه شام ا

س از قبیل: مسؤولیت پذیری، صداقت، عدالت، و تبعیت منافع فردی مقیا
س طیف پـنج درجـه ای باشد. نمره گذاری آن بر اسااز منافع جمعی می

ای با روش آلفای کرونبـای بـرای کـل لیکرت است. ضریب آلفای کرونب
 به دست آمد. 783/0ای ق حرفهپرسشنامه اخال

با اسـتفاده از روش تحلیـل فوق  هر سه پرسشنامه  ه  روایی سازین  همچن
ها عاملی تأییدی محاسبه گردید که بار عاملی کلیه سـؤاالت پرسشـنامه

بـه دسـت آمـد کـه نشـان دهنـده روایـی مطلـوب  91/0تـا  52/0بین  
صـاحب ضـمناً    .ها برای سنجش متغیرهای این پـژوهش اسـتپرسش

 دند.شنامه را مورد تایید قرار داران روایی محتوایی هر سه پرسنظ

هـای آمـار توصـیفی )درصـد، میـانگین، ها با روشجزیه و تحلیل دادهت
اسمیرنوف، آزمـون   -وموگروف انحراف معیار( و آمار استنباطی )آزمون کل

t  ای افزارهـای رایانـهنرم اختاری( بـا اسـتفاده ازو مدل یابی معادالت س

«SPSS« و »Lisrelانجام شده است ». 
 

 یافته ها 
جدول   بررسی  1در  مورد  متغیرهای  به  مربوط  معیار  انحراف  و  میانگین 

 ارائه شده است. 
ها   فرضیه  روی  بر  آزمون  اجرای  از  کولموگروف  قبل  آزمون  -از 

ای تحقیق استفاده شده است  اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیره
 نشان داده شده است.  2در جدول که نتایج آن 

 متغیرهای مورد بررسین و انحراف معیار نگی میا  :1جدول 
آمارشاخص                    ی های 

 متغیرها 
 انحراف معیار  میانگین  تعداد

 67/0 68/3 229 عملکرد تیم های کاری 
 89/0 86/3 229 اخالق حرفه ای 

 02/1 89/3 229 ی ندی سازمانرفتار شهرو

 

نوف   : 2جدول   اسمیر  ـ  کولموگروف  آزمون  از  حاصل    نتایج 

 متغیرهای تحقیق جهت نرمال بودن 
 های آماری شاخص              

 متغیرها 
 تعداد 

 مقدار 
 K-S 

P-Value نتیجه 

 نرمال  0/ 754 0/ 678 229 های کاری عملکرد تیم 
 نرمال  0/ 592 0/ 787 229 ایاخالق حرفه 

 نرمال  0/ 521 0/ 825 229 رفتار شهروندی سازمانی 

 
دهد، سطح معناداری بزرگ تر  می  ننشا  2ی جدول  هاهمانطور که یافته

 ها نرمال است. باشد، لذا توزیع دادهمی از سطح خطا 
آزمون فرضیهد پژوهش جهت  این  نظری  هار  معادالت    مورد  مدل  ابتدا 

د کردن روابط بین متغیرها به ساختار یافته را ترسیم نموده، سپس با آزا

به بررسی   tمون رسیم. در نهایت با استفاده از آز می ی مناسبهاشاخص
پرداخته  آن  بودن  دار  با  شود.  می  معنی  یافته  ساختار  معادالت  نمودار 

در   استاندارد  معادالت  2  نگارهضرایب  مدل  ضرایب   و  با  یافته  ساختار 
در   دار  فر  3  نگارهمعنی  آزمون  منظور  بین   هاضیهبه  روابط  بررسی  و 

 . ی مورد نظر نشان داده شده استهامتغیرها و شاخص 

 

 
93/129= Chi-square ،68 =df ،00001/0 =p-value، 662/0=RMSEA 

 مدل معادالت ساختاری استاندارد  : 2 نگاره

 ی پذیر  لیتئومس

 صداقت 

 عدالت

تبعیت منافع  
فرد از منافع  

 جمع 
 شناسی وظیفه 

 دوستی نوع

فضیلت  
 انی سازم

 جوانمردی 

 احترام و تکریم 

 هم افزایی 

 اهداف عملکرد 

 ها مهارت 

استفاده بهینه از 
 منابع

 وکیفیتنوآوری  
77/0 

75/0 

84/0 

66/0 

69/0 

38/0 

91/0 

34/0 

41/0 
 ایرفه ح  اخالق

 رفتار شهروندی سازمانی 

 های کاری تیم عملکرد 

32/0 

74/0 

84/0 

76/0 

82/0 

71/0 

83/0 

43/0 

37/0 

39/0 

43/0 

35/0 

16/0 

58/0 

32/0 

45/0 

43/0 

51/0 

26/0 

90/0 

87/0 

31/0 

18/0 

17/0 

14/0 

11/0 

18/0 

57/0 
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94/129= Chi-square ،68 =df ، 00001/0 =p-value، 062/0=RMSEA 

 مدل معادالت ساختاری در حالت معنی دار : 3 نگاره

 
نیکـویی بـرازش مـدل معـادالت سـاختاری ی  هانتایج بررسی شـاخص

( نشان داده شـده کـه بـا توجـه بـه حـد مطلـوب 3پژوهش در جدول )
 .، مدل ارائه شده از برازش مناسبی برخوردار استهادامنه

 

 ل از بررسی نیکویی برازش مدل معادالت ساختاری ج حاص نتای  :3جدول 
 نتیجه میزان به دست آمده  نه حد مطلوب دام  اختصار شاخصنام 

 مناسب  0/ 041 صفر  به  نزدیک RMR هامیانگین مجذور پس مانده
 مناسب 0/ 044 نزدیک به صفر  SRMR مانده استاندارد شدهریشه میانگین مربعات باقی

 مناسب GFI 9/0  ≤ 93/0 برازندگیشاخص 

 مناسب NFI 9/0  ≤ 98/0 شاخص برازش هنجار شده 

 مناسب NNFI 9/0  ≤ 96/0 نشده شاخص برازش هنجار

 مناسب IFI 9/0  ≤ 97/0 شاخص برازش فزاینده 

 مناسب CFI 9/0  ≤ 98/0 ایشاخص برازش مقایسه
 مناسب 0/ 064 و کمتر  RMSEA 1/0 برآورد میانگین مربعات خطای ریشه 

 مناسب 90/1 3کمتر از   2df/x ای دو به درجه آزادیص کشاخ

 
هـای کـاری و رفتـار شـهروندی کـرد تیمبـین عمل  :آزمون فرضـیه اول

ی به دست آمده از هامطابق با یافته  سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
(، ضریب مسیر استاندارد شده متغیر 2)  نگارهمدل معادالت ساختاری در  

و میـزان  32/0کاری بر رفتار شهروندی سازمانی، برابر   یهاعملکرد تیم

t   نجـایی کـه آمـاره است. از آ 52/3آن، برابرt  96/1از مقـدار بحرانـی 
 گردد.می بزرگ تر است، بدین ترتیب فرضیه اول پژوهشی تأیید

ای هـای کـاری و اخـالق حرفـهبـین عملکـرد تیم  :آزمون فرضـیه دوم
 ستان ایالم رابطه معناداری وجـود دارد.های دولتی شهرکارکنان سازمان

 نگـارهادالت سـاختاری در ی به دست آمده از مدل معـهامطابق با یافته
ی کاری بر اخـالق ها(، ضریب مسیر استاندارد شده متغیر عملکرد تیم2)

است. با توجه  23/9آن، برابر    tاست و میزان آماره    74/0، برابر  ایحرفه

بزرگ تر اسـت، در نتیجـه  96/1مقدار بحرانی ز ا tبه اینکه میزان آماره  
 گردد.می فرضیه دوم پژوهش نیز تأیید

ای و رفتـار شـهروندی سـازمانی خـالق حرفـهبین ا  :آزمون فرضیه سوم
 های دولتی شهرستان ایالم رابطه معناداری وجـود دارد.کارکنان سازمان

 نگـارهر ی به دست آمده از مدل معـادالت سـاختاری دهامطابق با یافته
بر رفتار شهروندی ای  حرفه(، ضریب مسیر استاندارد شد متغیر اخالق  2)

است. با توجه  98/5آن، برابر   tمیزان آماره    است و  57/0انی، برابر  سازم 

تـر اسـت، در نتیجـه بزرگ 96/1از مقدار بحرانی  tبه اینکه میزان آماره 
 گردد.می فرضیه سوم پژوهش تأیید

ی هـادر ارتباط بـین عملکـرد تیمای  حرفهاخالق    :آزمون فرضیه چهارم
ی هاهمیانجی دارد. مطابق با یافترفتار شهروندی سازمانی نقش  کاری و  

 پذیریمسئولیت 

 صداقت 

 عدالت

نافع فرد  م تبعیت 
 از منافع جمع 

 شناسی وظیفه 

 دوستی نوع

 فضیلت سازمانی 

 جوانمردی 

 احترام و تکریم 

 افزایی  هم

 اهداف عملکرد 

 ها مهارت 

استفاده بهینه  
 منابع از 

 نوآوری وکیفیت 
49/12 

51/11 

91/8 

29/8 

47/10 

17/3 

07/5 

56/4 

14/5 

 ایاخالق حرفه 

 ی رفتار شهروندی سازمان 

 های کاری عملکرد تیم 

52/3 

23/9 

44/15 

15/12 

23/14 

05/12 

42/14 

18/9 

66/1 

49/8 

42/9 

35/8 

19/3 

86/8 

34/8 

91/8 

59/8 

15/9 

18/10 

23/11 

37/10 

45/10 

54/3 

12/4 

95/2 

26/3 

15/3 

98/5 
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(، ضـریب مسـیر 2) نگـارهبه دست آمد از مدل معـادالت سـاختاری در 
برابـر ای حرفـهی کـاری بـر اخـالق هااستاندارد شده متغیر عملکرد تیم

ای حرفهیب استاندارد شده متغیر اخالق  است، هم چنین میزان ضر  74/0
لـذا میـزان ضـریب مسـیر  است، 57/0دی سازمانی برابر بر رفتار شهرون

ی کـاری بـر رفتـار هـادارد شده غیر مسـتقیم متغیـر عملکـرد تیماستان
است و میزان  0/ 423برابر  ای  حرفهشهروندی سازمانی از طریق اخالق  

است، بزرگ تر    96/1ز مقدار بحرانی  و ا  51/7متناظر با آن برابر    tآماره  
 گردد.می  رم پژوهش تأییددر نتیجه فرضیه چها

 

 ثحب
ی کاری است و اگر در هر مؤسسه یا  هادنیای امروز، دنیای تشکیل تیم

کلید  ،سازمانی از  یکی  سازمان  نشوند،  موفق  تیمی  کار  مهم  هابه  ی 
دست از  را  رفتامی  موفقیت  همچون  موضوعاتی  بر  تمرکز  ر  دهد. 

اخالق   و  کار تیمی  ایحرفهشهروندی سازمانی  داشتن روحیۀ  مستلزم   ،
تواند انجام دهد، از عهدۀ می  ن است کاری که یک تیماست. واقعیت ای

آید؛ چرا که در همکاری، نیروهای افراد درهم  نمی  یک فرد به تنهایی بر
برآین می  ضرب از  کار  حاصل  و  تک  شود  تک  صورت  به  افراد  توان  د 

اول از  تیمی  کار  اساس  همین  بر  است،  و  هاویتبیشتر  سیستم  هر  ی 
 سازمان است.  

های کاری و  و تحلیل رابطه عملکرد تیمپژوهش حاضر با هدف بررسی  
حرفه اخالق  میانجی  نقش  با  سازمانی  شهروندی  در  رفتار  کارکنان  ای 

ایالم  سازمان شهرستان  دولتی  است. انجام  های  تحلیل    شده  و  تجزیه 
اول پژوهش نشان می انجام گرفته بر روی فرضیه  دهد که بین  آماری 

های کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمانهای  عملکرد تیم
دارد وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه  ایالم  شهرستان  عبارت .  دولتی  به 

ل اعضای تیم با  های کاری و فعالیت و همکاری متقابعملکرد تیم  دیگر
می سازمانی  شهروندی  رفتارهای  افزایش  موجب  بدین یکدیگر  شود. 

عوا ترین  مهم  از  یکی  کننده ترتیب،  تقویت  و  کننده  تسهیل  مل 
باشد. این  های کاری در سطح سازمان میرفتارهای فرانقشی، توسعه تیم

 (.11مطالعاتی تا حدود زیادی همسویی دارد) یافته با نتایج پیشینه
هایی همچون: اهداف روشن و  توان گفت ویژگیمی  تبیین این یافتهدر  

حمایت سازمانی از تیم، اعتماد  متعالی، تعهد و مشارکت، برخورد سازنده،  
، هم افزایی و جو همکاری مبتنی بر احترام و اعتماد  14پذیریو مسئولیت

س  15متقابل اعضای تیم  میدر  به صورت خود بب  تیم  اعضای  شود که 
از فعالیت   جوش و ها به نفع همکاران و  آگاهانه و داوطلبانه در بسیاری 
های سازمان  ثر وظایف و نقشمشارکت نمایند و باعث بهبود مؤ   سازمان

 .(36شود )می
دهد که  های به دست آمده از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان مییافته

تیم عملکرد  حرفههابین  اخالق  و  کاری  سازمانی  کارکنان  ی  هاای 
دارد. وجود  معناداری   و  مثبت  رابطه  ایالم  شهرستان  عبارت    دولتی  به 

سازن و  مثبت  تعامل  در  همکاری  تیمدیگر،  اعضای  با  هاده  کاری  ی 
ارزش و  اشاعه هنجارها  و  ظهور  سبب  محیط هایکدیگر  در  اخالقی  ی 

اثر  می  کار در  بنابراین  تیمشود  اخالق هاعملکرد  اصول  کاری،  ی 
 کند. می  ی کاری ترویج و اشاعه پیداهادر محیطای حرفه
  دهد که های به دست آمده از آزمون فرضیه سوم پژوهش نشان مییافته

حرفه  اخالق  سازمانبین  کارکنان  سازمانی  شهروندی  رفتار  و  های ای 
د وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه  ایالم  شهرستان  اخالق    ارد.دولتی 

از هنجارها و ارزشای  حرفه ی مشترک پذیرفته شده و  هانشأت گرفته 
در صورتی که رفتار شهرو است،  ندی سازمانی، رفتاری  قوانین سازمانی 

د اخالقاواختیاری،  رفتار  که  افرادی  است.  فرانقشی  و  و    یطلبانه  باالتر 
  دهند. یم   بیشتری دارند، رفتار شهروندی سازمانی بیشتری از خود نشان

که  می گرفت  نتیجه  گونه  این  کهتوان  اخالق   افرادی  نمود  و  ظهور 
نشان  ای  حرفه نیز  را  بیشتری  سازمانی  شهروندی  رفتار  دارند،  باالتری 

  (.23،29،31،33)دارد پیشینه مطالعاتی مطابقتبا نتایج  هدهند. این یافت
چهارم پژوهش  ی آماری انجام گرفته بر روی فرضیه  هاتجزیه و تحلیل

ی کاری  هاملکرد تیمدر ارتباط بین عای  حرفهدهد که اخالق  می  نشان
و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی دارد. این یافته نشان داده است 

ی کاری به صورت مستقیم بر رفتار شهروندی  هاد تیمکه متغیر عملکر
ی کاری هاعملکرد تیمسازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. هم چنین  

اخالق   گری  میانجی  نقش  طریق  رفتای  حرفهاز  بر  شهروندی  نیز  ار 
سازمانی تأثیر مثبت و معناداری داشته است. به عبارت دیگر، فعالیت و  

تیم باهاعملکرد  کاری  اخالق  ی  اصول  اشاعه  و  ترویج  ای حرفه عث 
 و ترویجشود که به تبع آن رفتارهای شهروندی سازمانی نیز تقویت  می
 شوند. می

محدودیت جمله  میاز  داشت  وجود  پژوهش  این  در  که  به هایی  توان 
سازمان  در  پژوهش  و  تحقیق  فرهنگ  نمود. فقدان  اشاره  دولتی  های 

آم هم به دست  نتایج  تعمیم  در  سایر سازمانچنین  به  احتیاط  ده  باید  ها 
 الزم را به عمل آورد.

 هاحقیق به مسؤولین سازمانپیشنهادهای زیر در راستای موضوع مورد ت 
 شود:می ارائه

آشنایی   زمینه  نمودن  فراهم  سرپرستان ـ  و  مدیران  بیشتر  شناخت  و 
 از مهارت تیم سازی و کار تیمی .  هاسازمان

ساخت  زیر  سازی  پیاده  مؤلفه  هاـ  سازمانهاو  در  سازی  تیم  و    های 
 تسهیل فرآیند کار تیمی. 

عنوان زمینۀ شکل گیری و تداوم    ـ تقویت روحیۀ کار جسمی و تیمی به
 ی کاری.هافعالیت تیم 

ساز مسؤولین  به  ارتقای  می  پیشنهاد  هامانـ  و  بهبود  برای  شود، 
ن رفتار را  رفتارهای شهروندی سازمانی، سعی کنند عوامل ایجاد کننده ای

 شناسایی کرده و برای ایجاد آنها در سازمان تالش نمایند.
سازم  شهروندی  رفتار  ایجاد  مبنای  ـ  بر  فرهنگ  یک  نیازمند  انی 

مانی در محیطی توسعه و ی مشترک است. رفتار شهروندی سازهاارزش
ی مشترکی در میان  هاو نگرش  هاکند که در آن ارزشمی  گسترش پیدا

خصوص در  قوانین   کارکنان  و  مقررات  از  کارکنان  داوطلبانه  پیروی 
مشکال به  نسبت  پذیری  تحمل  شناسی(،  )وظیفه  و  سازمانی  ت 

ن  ی روزمره و وفاداری نسبت به سازمان پدید آمده باشد. به بیاهاسختی
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از رفتار ش الگودیگر،  ارزش فرهنگی   و  هروندی سازمانی به عنوان یک 
 یاد شود.

رفتارها از  مدیران  حمایت  اخالق  ـ  اصول  و  سازمانی  شهروندی  ی 
 شود.ها میدر سطح سازمان هاباعث ترویج و نهادینه شدن آنای حرفه

ارزش و  اصول  ترویج  و  انتشار  منشور  هاـ  تدوین  قالب  در  اخالقی  ی 
 ی اخالقی. هاقی و عهد نامهاخال

و  ای  حرفهی آموزشی ضمن خدمت در مورد اخالق  هاـ برگزاری کارگاه
 ر شهروندی سازمانی. تقویت رفتا

کارکنان  ـ   به  مناسب  پاداش  اعطای  و  اخالق تقدیر  و  خوب  شهروند 
 محور. 

 

 گیری نتیجه
بهبود هاوجود تیم و  عملکرد  افزایش  موجب  در سطح سازمان  کاری  ی 

شود که در نتیجه همکاری، تعامل و هم افزایی  می  یت متقابل اعضاء فعال
ارزش رعایت  با  تیم  اعضاء  ا  هامتقابل  اخالق  و  تمایل ای  حرفهصول 

فعالیت  در  مشارکت  به  پشتیبانی  ی  هابیشتری  و  حمایت  با  فرانقشی 
  کنند که این عوامل منجر به اثربخشی سازمانی می اعضاء از یکدیگر پیدا

های توانمند سازی کارکنان و دین ترتیب یکی از بهترین شیوهب  شود.می
سازی و کار  ای، تیمهتوسعه رفتاری فرانقش و ترویج اصول اخالق حرف

می طریق  این  از  که  است  باتیمی  دادن    توان  نمایش  یا  الگوسازی 
های اجتماعی بستر بسیاری رفتارهای صحیح و با فراهم آوردن حمایت 

نگرش رفتاراز  و  و  ها  سازمانی  شهروندی  رفتار  جمله  از  مطلوب  های 
 ای در بین اعضای سازمان فراهم و تقویت نمود.اخالق حرفه 

 

 های اخالقی الحظهم
رضایت آگاهانه، انتشار چندگانـه و موضوعات اخالقی نظیر حفظ امانت،  

 سایر در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته اند.
 

 ه نام واژه
 Growth. 1 بالندگی 

 Team work .2 تیمی  کار 

 workgroup .3 گروه کاری 

 Obligation .4 تعهد

 Ethics .5 اخالق

6. Organizational Citizenship Behavior 

  رفتار شهروندی سازمانی 

 Mutual support .7 حمایت متقابل 

 Coherence .8 انسجام 

 Altruism .9 نوع دوستی 

 Citizenship virtue .10 فضیلت شهروندی 

 Chivalry .11 جوانمردی 

 Moral Responsibility .12 مسئولیت اخالقی 

 Politesse .13 نزاکت 

  Respocibility .14 یری ئولیت پذمس

 Mutual trust .15 اعتماد متقابل  
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