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  سرآغاز

گـذار بـر رفتـار و نگـرش         تأثیرمحیط سازمانی از جملـه عوامـل        
باشـد بـه همـین علـت بـا افـزایش         میکارکنان در محیط کاري 

ه کنند  اهمیت اخالق در کسب و کار امروزه توجه به عوامل ایجاد          
فضاي اخالقی در سـازمان از اهمیـت بـسزایی برخـوردار اسـت              

ن نقشی حیاتی در ارائه     دهند که مدیرا    می مطالعات گذشته نشان  
 )1(کنند   میچهار چوب اخالقی براي اعضاي سازمان بازي

هـاي اخالقـی اثـرات قابـل تـوجهی بـر            مدیران متکی بـرارزش   
و خالقیت کارکنان خود بر جاي       1 و توانمند سازي   ياحساس انرژ 

اي به نسبت جدید اسـت، در        رهبري اخالقی که سازه   . گذارند می
. کنـد  سـالم نقـش بـه سـزایی ایفـا مـی      ایجاد یک فضاي کاري     

رهبري اخالقی قادر است اعضاي سازمان را به سمت اهـداف و            
مقاصدي هدایت و رهبري کند که به سود سازمان، اعـضاي آن،            

رهبري اخالقی، با الگوبودن، رفتار نوع      . سهامداران و جامعه باشد   
درنتیجـه از   . دهنـد   مـی  دوستانه را در میان اعضاي سازمان رواج      

تـري   رود به جاي رقابت، وابستگی متقابل بیش       یروان انتظار می  پ
 و نـسبت بـه سـازمان        کننـد   تأکیـد  داشته باشند و بـه مـشارکت      

بتوانند در شرایط آشفته عملکرد اخالقـی خـود را     . متعهدتر باشند 
هـاي علمـی     امـروزه مـدیریت اخـالق یکـی از زمینـه       کنند  حفظ
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 )مقالۀ پژوهشی(

هاي  درك سیاست رابطه رهبري اخالقی با رفتار شهروندي سازمانی،
 سازمانی و جنسیت

  زاده بیطالی ، مهدي کاظم∗زاده دکترمحمد حسنی، سهیال ارس

  ارومیه دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات هدانشکد تربیتی، علوم گروه

  )24/9/96: ، تاریخ پذیرش24/7/95: تاریخ دریافت(
  

  چکیده
 با اخالقی رهبري  رابطۀ بررسی هدف با پژوهش این از این رو. تواند عامل شکست اخالقی در سازمانها باشد رفتار غیراخالقی رهبر می :زمینه
 .هاي سازمانی و جنسیت در بین کارکنان دانشگاه ارومیه بوده است کنندگی درك سیاست عدیل با آزمون نقش تسازمانی شهروندي رفتار
 نفر با 225که از میان آنان . باشد  همبستگی و جامعه آماري پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه می-  روش تحقیق از نوع توصیفی: روش

 استاندارد رهبري اخالقی، رفتار شهروندي سازمانی و ادراك يها ها از پرسشنامه ردآوري دادهبراي گ. گیري تصادفی ساده انتخاب شدند روش نمونه
ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه همزمان و سلسله مراتبی  براي آزمون فرضیه . سازمانی براي استفاده شديها سیاست

  .استفاده شد
هاي سازمانی با  نده رابطۀ مثبت بین رهبري اخالقی و رفتار شهروندي سازمانی است و بین درك سیاست نتایج به دست آمده نشان ده:ها یافته

کنندگی در رابطۀ بین  هاي سازمانی نقش تعدیل رفتار شهروندي سازمانی رابطۀ منفی معناداري وجود دارد و همچنین نتایج نشان داد درك سیاست
  . کند کنندگی را در رابطۀ فوق ایفا نمی کند ولی جنسیت نقش تعدیل  ایفا میرهبري اخالقی با رفتار شهروندي سازمانی

توان نتیجه گرفته که رهبري اخالقی به طور مستقیم باعث ارتقاء رفتار شهروندي سازمانی و کاهش سیاست  ها می با توجه به یافته :يریگ جهینت
 سازمانی، رهبري اخالقی داراي اثر مثبت و معنی دار بر رفتار يها یاستکنندگی درك س همچنین با تایید نقش تعدیل. شود در سازمان می

  .باشد شهروندي سازمانی می
  

  رهبري اخالقی، رفتار شهروندي سازمانی، ادراك از سیاست سازمان: کلیدواژگان
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اي و چنـدین      برنامـه  رود که داراي رویکـرد     مدیریت به شمار می   
کـدهاي اخـالق، کـدهاي      : ابزار علمی است این ابزار عبارتنـد از       

هاي حل معضالت اخالقـی و     ها، روش  ها و رویه   رفتار، خط مشی  
  ).2(آموزشی 

 مقـام  و حقوق به که است شیوهاي به رهبري 2رهبري اخالقی

 هـاي  ارزش رهبـري،  نـوع  ایـن  در). 3(گذارد  می دیگران احترام

 صداقت، انصاف، ،3عدالت نظیر همه براي شده پذیرفته اخالقی

 رهبـران  .اسـت  توجـه  و تمرکـز  محور و راست کرداري درستی

 بـه  دسـتیابی  بـراي  را خـود  کارکنان بتوانند براي آنکه سازمان

 اخالقیـات  بـه  اسـتثنا  بـدون  باید سازند، مشترك متقاعد هدفی

 از اخالقیـات  به را خود بودن متعهد و پایبند باشند شده پذیرفته

 از شکل این محققین برخی). 4(دهند  ملموس نشان رفتار طریق

 و قواعد بر مبتنی رهبري اجتماعی، دیدگاه یادگیري از را رهبري
 ها گیري تصمیم اقدامات، اعمال، طریق از که ارزشهاي هنجاري

ضـد   و اخالقـی  رفتارهـاي  تنبیـه  و تـشویق  اجرایی يها و شیوه
منظر  از .اند کرده تعریف ابد،ی می نمود یسازمان فضاي در اخالقی
بـه   مناسـب  هنجاري رفتار نمایش رهبري اخالقی محققین، این

چنـین   افـزایش  و فـردي  بـین  روابـط  و فـردي  اقـدامات  وسیلۀ
و  تقویـت  گیـري،  تصمیم وسیله به که است پیروان در رفتارهایی
اخالقـی،   رهبـري ). 5(بـود   خواهد پذیر امکان طرفه دو ارتباطات
دیگـران   شـرافت  و حقوق به آن در که است شیوهاي به رهبري
رهبري اخالقی، رهبـري مبتنـی بـر    ). 6(شود  می گذاشته احترام

بـر پایـه اصـولی نظیـر        (رفتارها، تصمیمات و اقـدامات اخالقـی        
گفتاري و احتـرام    کرداري و راست   عدالت، انصاف، صداقت، راست   

 انسان و سپس بـه   و ارزش براي شان و وجود کارکنان به عنوان        
در محیط کـار و سـپس تـرویج و اشـاعه رفتارهـا و       ) عنوان پیرو 

گیري، تـشویق و ترغیـب و در         اقدامات اخالقی از طریق تصمیم    
  ).7(مواقع لزوم تنبیه تلقی کرد 

کی از پیامدهاي رهبري اخالقی که موجـب بهـره وري بیـشتر             ی
مچنـین  ه). 8(شود رفتار شهروندي سازمانی است       ها می   سازمان

محققان به این نتیجه رسیدندکه رهبري اخالقی بـر نگرشـهاي           
  اثـر  5 و خـشنودي شـغلی     4مثبت کارکنان همچون تعهد سازمانی    

 گذارد و باعث افزایش رفتارهاي شهروندي سازمانی کارکنـان        می
کی از مشکالت اصلی سـازمانها در دنیـاي   یبنابراین ) 8(شود   می

 ایی عـواملی اسـت کـه   متحول و به شدت متغیر امـروزي شناسـ    
 يها   که یکی از پدیده    6تواند در بروز رفتار شهروندي سازمانی      می

در مکاتبـات   .  بگذارد تأثیرنو ظهور در زمینه رفتار سازمانی است        
شـوند کـه در شـرح      مـی  اولیه مدیریت افراد با رفتارهایی ارزیابی     

رفـت ولـی امـروز      مـی شغل و شـرایط احـراز از مـشاغل انتظـار        
این رفتارهـا بـه     . فراتر از آنها مد نظر قرار گرفته است       رفتارهاي  

مفاهیم رفتارهاي پیش اجتماعی، رفتارهـاي فرانقـشی، عملکـرد          
ا رفتار شهروندي سازمانی مـد نظـر        یرفتار خودجوش و    اي    زمینه

رفت تـا     می برخالف گذشته که از کارکنان انتظار     . قرار گرفته اند  
دادهـاي روانـشناختی     در قرار  کننـد   در حد نقشهاي رسمی عمـل     

 يهـا   سازمان). 9(جدیدرفتارهاي فراتر از نقش مورد انتظار است        
امروزي نیاز به انعطاف پذیري براي موفقیت و مواجهـه بـا رقبـا              

 مهم رفتار شهروندي سازمانی در موفقیت    تأثیرمحققین به    .دارند
  ).11 و 10(برده اند  سازمانی پی

 ســازمانی مجموعــه محققــان اظهــار داشــتند رفتــار شــهروندي
رفتارهاي سودمندي است که در شرح وظایف شغلی قیـد نـشده            
اما کارکنان براي کمک به سایرین طی انجام وظـایف سـازمانی            

). 12(دهند   را از خود بروز می   ها  به نحو مشهود این دسته از رفتار      
محققین، رفتار شهروندي سـازمانی را نـوعی وضـعیت مطلـوب            

تـاري از یـک سـو، منـابع موجـود و در       پندارد زیـرا چنـین رف      می
ــه    ــاز ب ــزایش داده و از ســوي دیگــر نی دســترس ســازمان را اف

  ). 13(دهد  هاي کنترل پر هزینه رسمی را کاهش می مکانیزم
ادبیات کثیري حول محور رفتار شـهروندي سـازمانی وجـود دارد       

هـاي متعـددي از رفتـار شـهروندي          که در آنها به مفهوم سـازي      
ه شده و ایـن خـود، موجـب سـردرگمی در فهـم              سازمانی پردخت 

ها به سوي دوره     امروزه دانشگاه ). 14(اصطالح مذکور شده است     
جدیدي از بازسازي در حرکت هستند، که در آن عملکرد بوسـیله      

ها بـراي    شود، اما این نقش    هاي کاري که الزمند تعیین می      نقش
ها به   زمانبنابراین سا .  دانشگاه کافی نیستند   7اثربخشیبینی    پیش

کارکنانی که تمایل دارند فراتر از انتظارات رسمی خودشان یعنی          
مفهـوم  ). 15(داراي رفتار شهروندي سازمانی باشـند نیـاز دارنـد           

هـا بـه    رفتار شهروندي سازمانی هنوز به گونه که باید در سازمان    
. هاي آموزشی، مورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت     خصوص سازمان 

ورنـد کـه بـراي دسـتیابی بـه اثربخـشی و          صاحبنظران بر این با   
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 بیشتر و بهتـر در موسـسات آموزشـی، وجـود مـدیران و        8کارایی
کارکنانی که فراتر از وظایف رسمی خود در سازمان عمل نمایند،           

  . ضروري است
روي هم رفته مطالعات نشان داده اند که بین رهبري اخالقی بر            

، 8(ی اثـر دارد   از جمله رفتار شهروندي سـازمان     9نگرشهاي مثبت 
در عین حال رابطه بین این متغیرهـا در برخـی مواقـع             ). 17و16

 یکـی از دالیـل وجـود     "احتمـاال . ناهمخوان گزارش شده اسـت    
رابطه ضعیف، این است که به نقـش متغیرهـاي تعـدیل گـر در               
رابطه بین رهبري اخالقی با پیامدهاي شـغلی و سـازمانی توجـه      

ود متغیرهاي تعـدیل گـر در       این توصیفات، شرح وج   . نشده است 
 روابط بین رهبري اخالقـی بـا پیامـدهاي آن ضـروري بـه نظـر          

در پژوهش حاضر با توجه بـه مبـانی پژوهـشی موجـود             . رسد می
 يها  فرضیه ما به این صورت تدوین شده است که درك سیاست          

سازمانی و جنسیت نقش تعـدیل گـر را در رابطـه بـین رهبـري                
بنـابراین، بـا در     . کنـد   می مانی ایفا اخالقی و رفتار شهروندي ساز    

نظر گرفتن این متغیرهاي تعدیل گر واکنشهاي رفتاري رهبـري          
  . و تبیین خواهند شدبینی  پیشاخالقی بهتر 

 در سازمان حوزه پژوهش مهمی      10درطول سه دهه رفتار سیاسی    
رفتار سیاسی عبارت از نفوذ ارادي و عمدي افـراد در           . بوده است 

ي افزایش یا حفاظت از منافع خود بـه منظـور           موقعیت تضاد، برا  
به دست آوردن، توسعه و استفاده از قدرت و منـابع دیگـر بـراي               
دستیابی بـه پیامـدهاي مـورد نظـر فـرد در مـوقعیتی کـه عـدم            

هـاي   نتایج پـژوهش ). 18( وجود دارد  ها  اطمینان در مورد انتخاب   
دهد ایـن رفتارهـا بخـش اجتنـاب ناپـذیر هـر              مختلف نشان می  

فعالیت انسانی است کارکنان هنگامی که درباره رفتار سیاسی در          
شـود، اغلـب آن را بـه رفتارهـاي خـویش              مـی  سؤالمحیط کار   

اي کثیـف در نظـر       کننـد و بـه عنـوان پدیـده         خدمتی مرتبط می  
کنـد   گیرند که اهداف شخصی را به هزینه دیگران محقق می          می

بنـابراین  . باشـد و ممکن است براي اهداف سازمان یا افراد مضر         
اي بــراي اثربخــشی و کــارایی  چنــین رویکــردي تهدیــد بــالقوه

براي مثال هنگامی که کارمندي     . شود سازمانی در نظر گرفته می    
ابد، در شـرایطی کـه افـراد        ی به پست با مسئولیت باالتر ارتقا می      

ــسته ــب    شای ــاي شخــصی موج ــد و برخورده ــود دارن ــري وج ت
ها شـده اسـت، پیامـدهاي        رسانی به شهرت و موقعیت آن      آسیب

 منفـی   يهـا   غیرکارکردي آن براي سازمان بسیار اسـت واکـنش        
از . ، دلسردي، اضطراب و جابجایی نـشان دهـد        11مانند نارضایتی 

هـاي منفـی بـالقوه       بینی و مبارزه با پیامد     این رو، به منظور پیش    
هـا و افـراد، درك عـواملی کـه           رفتارهاي سیاسی براي سـازمان    

 ).18(شوند، اهمیت زیادي دارد   رفتاري میموجب بروز چنین

شود کـه از ابتـداي تـاریخ     در تاریخ مالحظه می با سیر طرفی از
تـرین قـدرت،     هاي گونـاگون معمـوال بـیش       بشر تاکنون در دوره   

در واقع در طـول     . حاکمیت و مالکیت در دست مردان بوده است       
اند، به   دهتاریخ، زنان به مثابه موجوداتی متفاوت از مردان دیده ش         

مقایسه با مردان، موجوداتی ضـعیف تـر و    که همواره دراي  گونه
موفقیت هر سـازمان مرهـون تـالش همـه          . اند ناتوان تلقی شده  

شـود کـه از      بـا ایـن حـال مـشاهده مـی         . آحاد فعال در آن است    
هـر گـاه    . شود هاي مدیریتی زنان در سازمان غفلت می       توانمندي

) ا بـر عکـس  یـ  و(ش تر از زنـان  در یک سازمان تعداد مردان بی
هـاي برتـر سـوق پیـدا         باشد، فرهنگ سازمانی به سمت ویژگـی      

  ).19(کند  می
پذیري جنسیتی نوعی هـم زیـستی     در جامعه ایران در مورد نقش     
گذاران،  ها، سیاست  طی این سال  . شد در عناصر متناقض دیده می    

انواده مسئوالن و آحاد جامعه از زنان انتظار دارند حضورشان در خ     
هاي خانوادگی موجب به حایشه      و تعهداتشان نسبت به مسئولیت    

هاي اجتماعی نشود، اما این حضور و        راندن آنان از عرصه فعالیت    
اي باشـد کـه موجبـات فروپاشـی خـانواده و             مشارکت بـه گونـه    

تضعیف ثبات و اسـتحکام آن را نیـز فـراهم نـسازد، در حالیکـه                
ندان مـسئول، در کنـار بـاز        مشارکت فعال زنان به عنوان شـهرو      

  ).19(هاي جنسیتی آنان شود  تولید کلیشه
 رفتـار  بـا  اخالقی رهبري نقش تاکنون پژوهش ادبیات بررسی با

 درك گیکننـد  تعـدیل  نقـش  بـه  توجـه  بـا  سـازمانی  شهروندي
 بررسی مورد همزمان طور به جنسیت و 12سازمانیي  ها سیاست
 نقـش  تبیـین  و رسیبر پژوهش این هدف لذا. است  نگرفته قرار

 نقـش  بـه  توجـه  بـا  سـازمانی  شهروندي رفتار با اخالقی رهبري
  . باشد می جنسیت و سازمانی يهاùسیاست درك گیکنندùتعدیل
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  روش
 نحـوه  نظـر  از و یکمـ  -ينظر هدف، کـاربرد  از حاضر پژوهش

در پژوهش .  بودیهمبستگ نوع از و یفیتوص  اطالعاتيگردآور
 کـه   یی از آنجـا   .بـود ه  ینان دانشگاه اروم   کارک يآمار حاضر جامعه 

ــد   ــشکل از چن ــشگاه مت ــشکدهیدان ــین دان ــد  م ، از روش باش
 يبرا يآمار  متناسب با حجم جامعه    يا  طبقه ی تصادف يریگ نمونه
 از جـدول    ا اسـتفاده  یـ ن  یبنـابرا . شـد استفاده  ن حجم نمونه    ییتع

 نفر به عنـوان نمونـه       225 کارمند دانشگاه    528 انی م مورگان از 
 .تخاب شدندان

 يهـا  ن پـژوهش از پرسـشنامه     یـ آوري اطالعـات در ا     براي جمع 
  .ر استفاده شدیاستاندارد به شرح ز

 گیري اندازه براي تحقیق این در: اخالقی رهبري پرسشنامه) الف
 باشـد  مـی  سـؤال  41 داراي کـه  اي پرسشنامه از اخالقی رهبري
 5 مقیـاس  اسـاس  بـر  پرسـشنامه  ایـن ). 20 (است شده استفاده
 روایی قبلی تحقیقات همچنین. است شده تنظیم لیکرت اي درجه
  .اند کرده تأکید را سازه این
ــشنامه) ب ــار پرسـ ــهروندي رفتـ ــازمانی شـ ــشنامه: سـ  پرسـ

 براسـاس  که است یسؤال 19 پرسشنامه سازمانی، رفتارشهروندي
 ایـن  پایـایی  تعیـین  براي). 21 (است شده تنظیم لیکرت مقیاس
  .شد استفاده رونباخک آلفاي روش از مقیاس

 مهـارت  پرسـشنامه : سـازمانی  يهـا  سیاست درك پرسشنامه) ج
 و تهیـه  محققـان  کـه  باشـد  می یسؤال 27ي  ا پرسشنامه سیاسی،
 هم با ها پرسشنامه که است ذکر به الزم). 22 (است شده تدوین
 پرسـشنامه  ایـن . اسـت  آمـده  در پرسشنامه یک قالب در و ادغام

 این پایایی تعیین براي. است شده متنظی لیکرت مقیاس براساس
  .شد استفاده کرونباخ آلفاي روش از نیز مقیاس

 کرونباخ اسـتفاده    ي از آلفا  ییای پا یابی ارز يدر پژوهش حاضر برا   
 ییایـ پا: اسـها بـاال بودنـد     ی مق ي بـرا  ییای نمرات پا  .ده است یگرد

 ی سـازمان  ي، رفتـار شـهروند    )90/0 (ی اخالقـ  يپرسشنامه رهبر 
  .محاسبه شد) 85/0 (ی سازمانيها استی س، درك)77/0(

 هـستند  اسـتاندارد  ابزارهاي از ها پرسشنامه هاي گویه همه گرچه
 عوامـل  از متـاثر  هـا  پرسـشنامه  که واقعیت این به توجه با لیکن

 استفاده عاملی تحلیل رواسازي از باشند، می اجتماعی و فرهنگی
 هـاي  فـه مؤل روش بـه  اکتـشافی  تحلیل شیوه به تحلیل این. شد

 مقـدار . اسـت  شـده  انجـام  واریمـاکس  چـرخش  با) PC (اصلی
 و 86/0 بـا  برابـر ) گیـري  نمونه کفایت ضریب (KMO ضریب
 سـطح  در که آمد بدست 5/786 بارتلت کرویت آزمون خی مقدار

 بـراي  نمونه متغیرهاي و نمونه کفایت نشانه و بود معنادار 01/0
  . است عاملی تحلیل انجام
 و  یفی آمـار توصـ    يها  روش  بدست آمده از   يها ل داده ی تحل يبرا

 یفی توصـ  ي آمـار  يهـا   از روش .  اسـتفاده شـده اسـت      یاستنباط
 ین در سطح امار اسـتنباط     ین و انحراف استاندارد و همچن     یانگیم

 ي معـادالت سـاختار  یابیـ رسون و مـدل    ی پ یب همبستگ یاز ضر 
  .استفاده به عمل آمد

  
  ها افتهی

 یرهــا جهــت بررســی متغیفی توصــيهــا  شــاخص1در جــدول 
ن یـ  ارائه شده است با توجـه بـه ا    ها  ع داده ی مناسب توز  یپراکندگ

ن و انحـراف اسـتاندارد نـشانگر      یانگیـ  م يهـا   ر آماره یجدول مقاد 
  .باشند ها می  مناسب دادهیپراکندگ

  

 سازمانیهاي  درك سیاست

 رفتار شهروندي سازمانی رهبري اخالقی

 جنسیت

 مدل مفهومی تحقیق: 2نگاره 
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. ارائه شده است  ) 2( پژوهش در جدول     يرهاین متغ ی ب یهمبستگ
ـ  یگب همبـست  یشـود، ضـر    یچنانچه در جدول مـشاهده مـ       ن ی ب

 مثبـت و  ی سـازمان  ي با رفتار شـهروند    ی اخالق ي رهبر يرهایمتغ
 و رفتار   ی اخالق ي رهبر يرهاین متغ ین ب یهمچن. دار هستند  یمعن

دار  ی و معنـ ی رابطـه منفـ  یاست سازمانی با س ی سازمان يشهروند

 با رفتـار    ی اخالق ين رهبر ی ب یهمبستگ ب  ین ضر یشتریب. هستند
  . باشد یم =65/0r يشهروند
  
  
  

  
  

  .دهد  می میانگین و انحراف استاندارد نمرات کارکنان را در هریک از متغیرهاي پژوهش نشان:1جدول 
  سازمانی شهروندي رفتار  سازمانی سیاست  اخالقی رهبري  ها شاخص
  76/3  31/2  78/3  میانگین

  49/0  45/0  46/0  استاندارد انحراف

  
  

   ماتریس همبستگی :2جدول 
  3  2  1  متغیر  شماره

      1  اخالقی رهبري  1
    1  65/0**  سازمانی شهروندي رفتار  2
  1  -63/0**  -63/0**  سازمانی سیاست  3

  
  

  ه سیاست در رابطه بین رهبري با رفتار شهروندي کنند  نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به نقش تعدیل:3جدول 
 P  R  R2  SE  میانگین مجذورات  df  مجموع مجذورات  ها شاخص
  38/0  39/0  625/0 000/0  8/20  1  8/20  1رگرسیون 
  35/0  50/0  71/0 000/0  3/13  2  6/26  2رگرسیون 

  
  

   ه سیاست در رابطه بین رهبري اخالقی با رفتار شهرونديکنند ضرایب مربوط به نقش تعدیل: 4جدول 
  B  β  T  P  SE  ها شاخص
  05/0 000/0  9/11  -625/0  -676/0  سیاست

  06/0 000/0  9/6  42/0  44/0  رهبري اخالقی
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 يکه رهبـر یهنگام  )4 و 3جداول (شود  یهمانطور که مشاهده م
ـ  یر پ یمتغ (یاخالق ـ   یشـود، س   را کنتـرل مـی    ) نیش ب ش یاسـت پ

ن یـ  انجام ا  يبرا.  است ي از رفتار شهروند   ي دار یه معن کنند  ینیب
ر یـ ر وابـسته و از دو متغ      یـ  به عنـوان متغ    يگام، از رفتار شهروند   

 مـستقل اسـتفاده     يرهایغاست به عنوان مت   ی و س  ی اخالق يرهبر
. میاسـت محاسـبه کـرد     ی س يب را بـرا   یب ش یکرده و سپس ضر   

 ي برايپس گام بعد.  بدست آمدP <.01 و -39/0ب یب شیضر
  .ت بخش استیز رضایبودن ناي   بردن به واسطهیپ

ـ شدل مشابه با گام قبل استفاده    یدر گام دوم از تحل     ن یـ  در ای ول
گرفتـه   در نظـر   یخالقـ  ا ير رهبر ی متغ يب برا یب ش یمرحله ضر 

ن یبنابرا.  دار است  ی معن =000/0P و   44/0ب با   یاکنون ضر . شد
ـ  کننـد  لیاست نقش تعـد  یشود که س   جه می ینت ن یه را در رابطـه ب

ه یپـس فرضـ   . کنـد  فـا مـی   ی ا ي و رفتار شـهروند    ی اخالق يرهبر
 .افتی کاهش 44/0 به 68/0ب از یچون ش. شود د مییق تائیتحق

  

  
  

  ه جنسیت در رابطه بین رهبري با رفتار شهرونديکنند یل رگرسیون مربوط به نقش تعدیل نتایج تحل:5جدول 
  P  R  R2  SE  میانگین مجذورات  df  مجموع مجذورات  ها شاخص
  37/0  42/0  648/0 000/0  4/22  1  4/22  1رگرسیون 
  37/0  423/0  65/0 33/0  3/11  2  6/22  2رگرسیون 

  
  

  ه جنسیت در رابطه بین رهبري اخالقی با رفتار شهرونديندکن ضرایب مربوط به نقش تعدیل: 6جدول 
  B  β  t  P  SEضریب   ها شاخص
  05/0 33/0  96/0  05/0  05/0  جنسیت

  06/0 000/0  7/12  65/0  68/0  رهبري اخالقی

  
  

 ارائه آخر فرضیه آزمون جهت در رگرسیون تحلیل نتایج خالصه

 شــد مــشخص 6 و 5 جــداول اطالعــات براســاس اســت شــده
 کنـیم،  یمـ  کنترل را) بین پیش متغیر (اخالقی رهبري یکههنگام
. نـدارد  شـهروندي  رفتـار ی  نیب شیپ در داري معنی نقش جنسیت
 و وابسته متغیر عنوان به شهروندي رفتار از گام، این انجام براي
 متغیرهـاي  عنـوان  بـه  جنـسیت  و اخالقـی  رهبـري  متغیر دو از

 نـسیت ج بـراي  شـیب  ضـریب  سـپس  و کـرده  اسـتفاده  مستقل
 کـه  آمـد  بدسـت  P >.01 و 06/0 شـیب  ضریب. شد محاسبه
 نقـش  جنـسیت  کـه  شـود  یمـ  نتیجـه  بنـابراین . نیست دار معنی
 شـهروندي  رفتـار  و اخالقی رهبري بین رابطه در را هکنند تعدیل
 جنـسیت  شـیب  چـون . نـشد  تائید فرضیه این پس. کند ینم ایفا
  .نیست دار معنی

  
  

  بحث
بطه مثبت معناداري بین دو متغیـر     پژوهش حاضر نشان داد که را     

 یبه عبارت . وجود دارد  ی سازمان ي و رفتار شهروند   ی اخالق يرهبر
ش ی همراه در سازمان با افزا     ی اخالق يزان رهبر یش م یگر افزا ید

 بـه   جینتا.  از طرف کارکنان خواهد شد     ی سازمان يرفتار شهروند 
 همسونیشیــي پهشهاو پژجی با نتاهی فرضنیه از امددســت آ

کـه؛   انـد  کـرده  اسـتدالل  نیمحققـ  یبرخـ ). 30-23 (اشدب می
 است سازمان از نده ايینما عنوان به کارکنان میمستق سرپرست

طـور   به .دارد یسازمان شهروندي رفتار بر مؤثر و ديیکل یو نقش
شـهروندي   رفتـار  هکننـد  نیشبیـ پ عنوان به رهبر تیحما مشابه،
ز یـ ن نیحققـ م از گـر ید یبرخـ ). 23(است  شده گزارش یسازمان
 با آنها سرپرستانشان که ببرند یپ کارکنان اگر که کنند یم عنوان

آنهـا   ادیـ ز احتمـال  بـه  کننـد،  یمـ  رفتـار  منـصفانه  صـورت  بـه 
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سرپرستانشان  و کاري جینتا کار، مورد در خود مثبت هاي نگرش
ب، یـ ترت نیـ ا به .ندینما یم جبران را خدمات نیا و کرده حفظ را

بـا   13عـضو  - رهبـر  تبادل الگوي جینتا رود یم انتظار که همانطور
ش یافـزا  همچـون  ییرفتارهـا  و روانیپ کار به مربوط نگرشهاي

مـرتبط   یسـازمان  شـهروندي  رفتار و 14عملکرد خشنودي، تعهد،
ت یـ فیک با تعامالت عضو، - رهبر تبادل الگوي نهیزم در .باشد یم

کـه   شود یم کاري قرارداد از فراتر یارتباط برقراري به منجر باال
ا یـ  و یاضـاف  هاي نقش رشیپذ به منجر ادیز احتمال به زین خود
نـشان  اي  جه مطالعـه ینت). 24(شود  یم یسازمان شهروندي رفتار

 مثبـت،   ی اخالقـ  ي با فضا  ییها  داده بود که کارکنان، در سازمان     
). 25(دهنـد   ی را از خود نشان ميشتری ب15ی فرا اجتماع  يرفتارها
 سازمان، بر   ی اخالق يان کرد که فضا   ی ب يگرین محقق د  یهمچن
توانـد بـه    ی کارکنان اثر دارد و سـازمان مـ    یر اخالق ی غ يرفتارها
 ي مناسب، بـر رفتارهـا     ی اخالق يک فضا یجاد و توسعه    یله ا یوس

ران و  یمحققان معتقد بودند که مد    ). 26(کارکنان خود، اثر گذارد     
 يضافـ  کیـ  جـاد یا قیطر از توانند یم ها سازمان سرپرستان در

 کارکنان خود را ی اخالقيرفتارها آن، تیریمد و مناسب یاخالق
 يفـضا  بـا  سـازمان  کـه  داد  نـشان یمحقق). 27(ش دهند یافزا
 در را يا سـازنده  و مثبـت  يرفتارهـا  و هـا  مثبت نگرش یاخالق

ــان، ــ جــادیا کارکن ــد  یم ــ). 28(کن ــیهمچن گــر از ی دین برخ
 يرفتارهـا  رد مهـم،  یعـامل  را سـازمان  اخالق در پژوهشگران،

سازمان و  چه هر که اند داده نشان و کرده یکارکنان معرف یمنیا
 کارکنـان  یمنیا يرفتارها باشد تر یانسان و تر یاخالق رهبران آن،

 اخـالق در  کـه  اسـت  معتقـد  زین یمحقق). 29(ابد ی یش میافزا

 افـراد، اثـر گذاشـته و کارکنـان در     یاخالق تیحساس بر سازمان،
 داشـته باشـند بـه       ي تـر  ی تر و انسان   یاخالق ي که فضا  یسازمان

ن یـ ج اینتـا  ).30(دهند  ی نشان ميشتری واکنش بیمسائل اخالق
  .باشد یج پژوهش حاضر همسو میها با نتا پژوهش

 و بـاالتر  یاخالقـ  رفتـار  کـه  يافراد نشان داداي  جه مطالعهینت
 .دهنـد  یمـ  نـشان  زیـ  نيشتریـ ب يشهروند رفتار دارند، يشتریب

 یسـازمان  يشـهروند  رفتـار  که گرفت جهینت گونه نیا توان می
 جـه ینت در .باشـد   مـی کـار  طیمح در یاخالق نمود رفتار و ظهور

 رفتـار   دارنـد يبـاالتر  یاخالقـ  رفتـار  کـه  يافراد رود  میانتظار

 نیبنـابرا  .دهنـد  نـشان  خـود  از را يشتریـ ب یسـازمان  يشهروند

ـ  فـرد  یاخالقـ  رفتار که نمود گونه مطرح نیا توان می  طـور  هب

). 8(رابطـه دارد   يو یسـازمان  يشـهروند  يرفتارهـا  بـا  یمثبتـ 
، 16،  8(ن رابطـه اسـت      ید ا یز مو ی از پژوهشگران ن   یبرخ عۀمطال
  ). 31و 17
 يهـا   اسـت ین نشان داد کـه ادراك س      ین پژوهش همچن  یج ا ینتا

ـ      لی نقش تعد  یسازمان  و  ی اخالقـ  ين رهبـر  یکننده را در رابطه ب
ق یج تحقیج حاصل با نتایکند نتا یا مفی ای سازمانيرفتار شهروند
  )35-32، 16(باشد   می همسویمحققان قبل

ــ ــایهمچن ت نقــش یق نــشان داد کــه جنــسیــن تحقیــج این نت
 ي و رفتار شـهروند    ی اخالق ين رهبر ی ب ۀکننده را در رابط    لیتعد

قـات محققـان بـوده      یکـه ناهمـسو بـا تحق      .کند یفا نم ی ا یسازمان
ت در ابعـاد  یدند که جنـس یجه رسین نت یقات به ا  یمحققان در تحق  
گزار بوده است تأثیر ي به جز بعد جوانمردی سازمانيرفتارشهروند

)36.(  
 از ی برخيتوان به عدم همکار ین پژوهش می ايها تیاز محدود

ــرا و تحو  ــان در اج ــکارکن ــشنامهی ــضا  ل پرس ــود ف ــا و وج  يه
ه یـ  و حـاکم نبـودن روح      ی سـازمان  يهـا  طیکارانه در مح   محافظه

نه ارتبـاط   یات کم در زم   ین ادب ین کارکنان و همچن   یر ب پژوهش د 
گـسترده   نظري مبانی به دسترسی و عدم قی تحقيرهاین متغیب

  .اشاره کرد
 یک حوزه مطالعات  یق  ین تحق ی فوق، در ا   يها  تیبا وجود محدود  

 ي رهبريها سازه.  و در حال رشد گشوده شده است       ید و عال  یجد
 ی سـازمان  يها  استیرك س  و د  ی سازمان ي، رفتار شهروند  یاخالق
 یت و روانـشناس یری در حـوزه مـد   ی هستند که به تازگ    ییها  سازه
  .شوند  میمطرح

 ين مقالـه بـرا    یـ  موضوعات در چهـارچوب ا     ین راستا، برخ  یدر ا 
توانـد بـر      مـی  ریشنهادات ز یپ.  است یی قابل شناسا  یقات آت یتحق
 .دیفزاینه بین زمی در ايقات بعدی تحقيغنا

 ي بـا رفتـار شـهروند   ی اخالقـ يرهبـر  نـه یزم در کـه  است الزم
 يشتریـ ب يهـا  پـژوهش  گـر، ی ديابزارهـا  از استفاده با یسازمان
  .ردیگ صورت
 و گـر  لیتعـد  يرهـا یمتغ گریشود نقش د  میشنهادین پیهمچن

 ي و رفتار شهروندی اخالقين رهبری در رابطه بیاحتمال یانجیم
  .ردیگ قرار يشتریب توجه  موردیسازمان
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  گیري نتیجه
بري اخالقی با رفتارهاي خودجوش و فرانقش کارکنان ارتباط         ره
توانند بـا بکـارگیري ایـن سـبک از           ها می   بنابراین، دانشگاه . دارد

رهبري باعث بروز ایـن گونـه رفتارهـا در کارکنـان و در نتیجـه                
 توجـه  از طرفی با. افزایش بهره وري و اثربخشی دانشگاه شوند

 يهـا  گی درك سیاسـت کنند لتعدی نقش مطالعه این در اینکه به
 مطالعـه  نتـایج  شـد،  تأیید فوق متغیرهاي بین رابطه در سازمانی

 در را  سـازمانی يهـا  درك سیاسـت  بـه  توجه تواند ضرورت می

با رهبري اخالقی با رفتار شهروندي سازمانی خاطر نشان  ارتباط
   .باشد رسان کمک دانشگاه ریزي مسئولین برنامه در و سازد

  
  خالقی ايها مالحظه

در پژوهش حاضر اصول اخالقـی رضـایت آگاهانـه و امانتـداري             
  .مورد توجه قرار گرفته اند

  
  سپاسگزاري

 یدانند تا از تمـام   میالزم خود بر مقاله نیا سندگانینو انیپا در
 نموده انـد مراتـب تـشکر و         ين پژوهش همکار  ی که در ا   یکسان
دانـشگاه   نیلمسئو همکاري ژه ازیبه و.  را به عمل آورندیقدردان
 یقـدردان  و تشکر آوري اطالعات جمع و یهماهنگ جهت هیاروم
   .شود می
  

  نامه واژه
 Empowerment .1  توانمندسازي

 Ethical Leadership .2  اخالقی رهبري

 Justice .3  عدالت

4. Organizational Commitment 
 سازمانی تعهد

 Job Satisfaction .5  شغلی خشنودي

6. Organizational Citizenship Behavior 
 سازمانی شهروندي رفتار

 Effectiveness .7  اثربخشی

 Efficiency .8  کارایی

  
  

 Positive Attitudes .9  مثبت يها نگرش

 Political Behavior.10  سیاسی رفتار

 Dissatisfaction.11  نارضایتی

12.perceived Organizational Politics 
 انسازم سیاست از ادراك

13.Leader–Member Exchange 
 عضو - رهبر تبادل

 Performance.14  عملکرد

 Meta-Social Behavior.15  اجتماعی فرا رفتارهاي
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