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چكیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اخالق سازمانی با نهادینه سازی رفتارشهروندی سازمانی دربین معلمان
متوسطه آموزش وپرورش بجنورد می باشد .جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان مقطع متوسطه آموزش و پرورش
شهرستان بجنورد تشکیل دادهاند .حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 141 ،نفر برآورد گردید و به شیوه نمونهگیری
تصادفی  -طبقهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها برای متغیر اخالق سازمانی از پرسشنامه برین و همکاران( ) 0220
و از پرسشنامه دیکنسون و همکاران (  ،) 0223جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده که قبالً روایی و
پایایی هر دو پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است .جهت تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از شاخص ضریب
همبستگی برای بررسی روابط بین فرضیات تحقیق و آزمون اختالف میانگین جهت بررسی نقش مولفههای اخالق سازمانی
و همچنین برای رتبه بندی این مولفه ها از آزمون فریدمن و به کمک نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری نسخه 11استفاده
شده است .نتایج نشان می دهد ،بین اخالق سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
و از سوی دیگر بین هریک از ابعاد رفتار اخالقی با رفتار شهروندی سازمانی نیز رابطه مثبت و معنادار وجود داشته که
نقش مولفه فرهنگ اخالق کارایی مدار به نسبت سایر مولفه ها بیشترین و نقش مولفه فرهنگ اخالقی ابزاری دارای
کمترین رتبه می باشد..
واژههای كلیدی :اخالق سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی ،بجنورد ،معلمان.
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بیان مسئله

اخالق سازمانی در جوامع توسعه یافته طی یک ونیم
قرن گذشته به عنوان بخشی از علم مدیریت به مرور
نهادینه شده است.در شکل گیری اخالق سازمانی سه

موضوعات اخالقی به طور مستمر با فعالیتهای
سازمانی ،حرفهای و زندگی روزمره افراد مرتبطند ،در
مباحث مربوط به تصمیمگیری و خط مشیگذاری

دسته عوامل فردی ،سازمانی و فراسازمانی دخیل هستند.

سازمانی ،همچون منابع انسانی ،بازاریابی ،مدیریت

عوامل فردی شامل اخالق شخصی ،خودشناسی و
خودکنترلی که به عنوان خمیر مایه اصلی زمینههای

عملیات و تولید ،امور مالی و غیره ،موضوعات اخالقی
حائز اهمیت هستند (گباداموسی .) 141:0224 ،بر این

شکلگیری مدیریت اخالقی در سازمان می باشد .عوامل

اساس ،اخالق سازمانی نیز عبارت است از :مقررات،

سازمانی شامل ضوابط و مقررات سازمانی ،فرهنگ
سازمانی و ساختار سازمانی که مدیریت اخالقی رانهادینه

استانداردها ،کدها و یا اصولی که دستورالعملهای الزم
برای رفتارهای درست اخالقی و وجدانی و همچنین

میکند و عوامل فراسازمانی شامل دولت ،شرایط اقتصادی،

درستکاری در شرایط خاص سازمانی را فراهم میسازند.

محیط کاری و محیط های بین المللی می باشد که موجب
جهت گیری مدیریت اخالقی شده و نهایتا مدیریت
اخالقی را در سازمان کاربردی وعملی می کند .بنگاه های
اخالقی جذابیت اخالق را فرصتی برای نهادینهسازی

رفتارهای غیر اخالقی شامل تمامی اقداماتی است که به
برخورد غیر منصفانه با دیگران منجر میشود ،خواه این
رفتارها قانونی یا غیر قانونی باشد(ولز و اسپینکز:1331،
 .) 01اخالق سازمانی شامل ابعاد مختلفی است :کاربرد

ارزشها ی اخالقی در فرهنگ سازمانی میدانند و این
فرصت را به حمایت ملی و جهانی در توسعه اخالقی
صنعت تبدیل میکنند .سازمانهای اخالقی ،سازمانهایی

ارزشها و اصول اخالقی ،فرآیند منطقی مطرح در اتخاذ
تصمیمات اخالقی و تصمیمات و رفتارهایی که منتج از
فرآیندهای سازمانی است (فیشرو بون.) 111:0221 ،

مسئولیت پذیرند؛ تحقق مسئولیت پذیری اخالقی در گرو

از آن جا که مدل اخالق سازمانی کارآمد باید متناسب

وجود سه عنصر در سازمان است :دانستن ،خواستن و
توانستن .مفهوم رفتار شهروندی سازم انی اولین بار توسط

با اصول و قواعد علمی و همچنین باورها و ارزشهای
اساسی هر جامعهای تنظیم شود و به اجرا در آید ،ضروری

باتمن و ارگان  1در اوایل دهه  1312میالدی به دنیای

است ضمن آشنایی با تعاریف اولیه و ابعاد اخالق سازمانی

علم ارائه شد .تحقیقات اولیهای که در زمینه رفتار
شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی

و رفتار شهروند سازمانی ،به مدلی بومی مبتنی بر ارزش -
های اسالمی دست یافت تا راهنمای عمل در محیطهای

مسئولیتها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان

سازمانی کشورمان باشد .یکی از مهمترین موضوعاتی که

داشتند ولی اغلب نادیده گرفته میشدند .با وجود آنکه
این رفتارها در ارزیابیهای سنتی عملکرد شغلی به طور
ناقص اندازه گیری و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار
می گرفتند ،در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند .این

سازمانها با آن مواجه هستند ،چگونگی انگیزش کارکنان
به این است که نقشها و وظایف خود را به خوبی انجام
دهند تا این اطمینان حاصل شود که سازمان اثربخشی
خود را حفظ خواهد کرد .در واقع ،مجموعهای از

اعمال و رفتارها که در محل کار اتفاق میافتند را اینگونه
تعریف میکنند« :مجموعهای از رفتارهای داوطلبانه و
اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند ،اما با

رفتارهای کارکنان تاث یر قابل توجهی بر موفقیت سازمان
دارد به ویژه رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که کارکنان
برای سازمان انجام میدهند .این رفتارها ،رفتار شهروندی

این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و

سازمانی نامیده میشود .که رفتارهای کاری داوطلبانهای

نقشهای سازمان میشوند.

هستند که به طور مستقیم و آشکار توسط شرح شغل و
سیستم رسمی پاداش سازماندهی نشدهاند و در مجموع
عملکرد سازمان را بهبود میدهند .شواهدی قوی از تاثیر
رفتارهای شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی
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حکایت می کنند .شهروندان سازمانی خوب ،سازمان را
قادر می کنند تا منابع کمیاب را به طور موثری به کار

رهنمودهای اخالقی و ارزشی نیاز دارند که آنان را در
رفتارها و اعمال اداری یاری دهد و نوعی هماهنگی و

ببرند .آنها توانایی همکاران و مد یران را برای انجام
شغلهایشان بهبود و افزایش میدهند ،سازمانهایی که

وحدت رویه را در حرکت به سوی شیوه مطلوب جمعی و
در شکل -
عمومی میسر سازد .یکی از عوامل مهم

رفتار شهروندی را گسترش میدهند مکانهای جذابی

گیری ارتباطات درون سازمانی و شرایط کارکنان،

برای کار هستند و قادر خواهند بود بهترین افراد را
استخدام و حفظ کنند .با توجه به مشارکتها و کمک -
های مهم رفتارهای شهروندی سازمانی به موفقیت

جواخالقی است که تاثیر قابل مالحظهای در بهرهوری
سازمانی دارد (السی و آلپکان  .) 0223سازمانها به
موضوعهای اخالقی توجه میکنند ،چون مردم از آنها

س ازمان ،برای سازمانها مهم است که بدانند چرا و چگونه
میکنند و
در رفتارهای شهروندی سازمانی مشارکت
چه عواملی بر این رفتارها تاثیر دارند .در طول دهه

انتظار،دارند سطوح باالیی از استانداردهای اخالقی را
نشان دهند .سطوح باالی استانداردهای اخالقی از افرادی
که در سازمان کار میکنند یا در شرایط پرخطر کار می -

گذشته ،تحقیقات بسیار زیادی در زمینه مدیریت منابع
انسانی ،برای بررسی مقدمات و پیش نیازهای مرتبط با

کنند ،حمایت میکند (اوپارا و واین  .) 0221فهم ارتباط
بین جو اخالقی و شرایط و رفتارهای کارکنان در هر

رفتار شهروندی سازمانی و عوامل موثر بر آن ،از قبیل
اخالق سازمانی ،عدالت سازمانی ،تعهد سازمانی و رضایت

سازمانی الزم به نظر میرسد .با وفاداری زیاد به اصول
اخالقی ،عملکرد سازمانی از طریق رضایت کارکنان بهبود

شغلی انجام شده است .رفتار اخالقی و ارزشهای اخالقی،

خواهد یافت .کارکنانی که سازمان خود را اخالقی درك

موضوع مهمی در بسیاری از تحقیقات مرتبط با اخالق
کسب و کار است .زیربنای همه ارزشها در سازمان،

کردهاند آن را برای خود مناسب دریافتهاند و احتماالً در
افزایش رضایت آنها تاثیرگذار است .سازمانها رکن اصلی

ارزشهای اخالقی است ،این ارزشها به استقرار و حفظ

اجتماعات کنونی هستند در زندگی امروزی به هیچ وجه

استانداردهایی کمک میکند که بر هدایت افراد به سوی
اقداماتی که برای سازمان مطلوب هستند تاثیر میگذارد.

نمی توان از پیوند با سازمان فرار کرد .ضرورت مورد نیاز
بودن سازمانها درست همانند هوایی است که برای

هنگامی که استانداردها یا ارزشهای اخالقی سازمان به

حیات خود به آن نیازمندیم در این میان سازمانهای

طور گستردهای میان اعضایشان رایج شود ،موفقیت
سازمانی افرایش می یابد.
از آنجا که رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیر زیادی

آموزشی به علت گستردگی ،منحصر به فرد بودن و
اهمیت در رشد و توسعه از اهمیت فوق العادهای
برخوردارند .در همه این سازمانها مدیریت ،مهمترین

در بهرهوری ،کارایی و موفقیت سازمان دارد ،مورد توجه
زیادی قرار گرفته است .در این تحقیق رابطه بین اخالق
سازمانی و نهادینهسازی رفتار شهروندی سازمانی در بین
معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد بررسی

عامل در رشد و بالندگی و یا مرگ سازمان هاست.
مدیران با اتکا به سیستمی از ارزشها و باید و نباید ها که
اخالق نامیده می شود ،قادرند تا تصمیم بگیرند که چیزی
خوب و چه چیزی بد است .چه کسی به راه درست می

می شود تا مشخص گردد که آیا بین اخالق سازمانی و

رود و چه کسی راه نادرست می پیماید .نظام اخالقی

نهادینه سازی رفتار شهروندی سازمانی در بین معلمان
اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه معناداری

یکپارچه با نگرشی کل گرا و سیستمی تمامی ابعاد
ا خالقی را مدنظر قرار می دهد و با ایجاد تعادل و توازن

وجود دارد؟

به ایجاد اخالقیات قابل پذیرش و همگانی توفیق می یابد.

اهمیت موضوع تحقیق

اگر در سازمانی ارزشهای اخالقی رعایت شود نیروی
انسانی آن سازمان ،وفادار به ارزشهای سازمانی و متمایل

سازمانها برای انجام دادن امور سازمانی خود ،عالوه

به حفظ عضویت در سازمان ،تمایل به آن خواهد داشت

بر معیارهای سازمانی و قانونی ،به مجموعهای از

که با تمام تالش و کوشش خود فراتر از وظایف تعیین
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شده در چارچوب شرح شغل فعالیت نماید .افزایش بهره -

متغیرهای تحقیق :

وری و کارایی ،ایجاد خالقیت و نوآوری ،منجر شدن به

متغیر مستقل  :اخالق سازمانی (فرهنگ اخالق

یکپارچگی و همبستگی ،بهبود کیفیت ،توجه بیشتربه
کارکنان و حقوقشان ،جلوگیری از فساد و سوء استفاده از
قدرت از آثار اخالق بر کسب و کار می باشد .از اینرو

حرفهای ،فرهنگ اخالق مراقبتی ،فرهنگ اخالق مقرراتی،
فرهنگ اخالق ابزاری و فرهنگ اخالق کارایی مدار )

اخالق سازمانی نقش مهمی بر میزان اثربخشی سازمانی
دارد .پس باید به نظام ارزشی در بهبود عملکرد سازمانها
توجه داشت چرا که نظام ارزشی افراد در هنگام تصمیم -
گیری همچون سرند ادراکی عمل میکند و از جمله
عواملی است که به طور مستقیم بر رفتار کارکنان تاثیر
می گذارد .لذا هدایت و آموزش افراد در جهت بدست
آوردن یک نظام ارزشی برتر میتواند موجب بروز
عملکردهای مطلوب در آنان شده ،در نتیجه به اثر بخشی

متغیر وابسته  :نهادینهسازی رفتار شهروندی سازمانی
روش شناسی پژوهش
روش پژوهش توصیفی همبستگی میباشد .
جامعه آماری :جامعه آماری این تحقیق شامل معلمان
مقطع متوسطه آموزش وپرورش شهرستان بجنورد می -
باشد ،که طبق آمار اخذ شده تعداد کل آنها  114نفر می
باشد.
نمونه آماری  :نمونه  141نفر به روش مورگان(  ) 1311از

سازمانی منجر می شود.

بین معلمان مقطع متوسطه با مدارج تحصیلی مختلف،

فرضیات تحقیق

انتخاب شدند.
روش نمونه گیری  :روش نمونه گیری تصادفی  -طبقهای

فرضیه اصلی:
بین اخالق سازمانی با نهادینهسازی رفتار شهروندی

نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق

سازمانی معلمان متوسطه آموزش و پرورش بجنورد رابطه
معناداری وجود دارد
فرضیات فرعی:
 بین فرهنگ اخالق حرفهای با نهادینهسازی رفتار
شهروندی سازمانی معلمان متوسطه آموزش و
پرورش بجنورد رابطه معناداری وجود دارد.
 بین فرهنگ اخالق مراقبتی با نهادینهسازی رفتار
شهروندی سازمانی معلمان متوسطه آموزش و
پرورش بجنورد رابطه معناداری وجود دارد.
 بین فرهنگ اخالق مقرراتی با نهادینهسازی رفتار
شهروندی سازمانی معلمان متوسطه آموزش و
پرورش بجنورد رابطه معناداری وجود دارد.
 بین فرهنگ اخالق ابزاری با نهادینهسازی رفتار
شهروندی سازمانی معلمان متوسطه آموزش و
پرورش بجنورد رابطه معناداری وجود دارد.
 بین فرهنگ اخالق کارایی مدار با نهادینهسازی
رفتار شهروندی سازمانی معلمان متوسطه آموزش
و پرورش بجنورد رابطه معناداری وجود دارد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی:
فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از« بین اخالق
سازمانی و نهادینهسازی رفتار شهروندی سازمانی معلمان
متوسطه آموزش و پرورش بجنورد رابطه معناداری وجود
دارد» که فرضیهی مذکور با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون مورد تأیید قرار گرفت .همبستگی حاصل بین
اخالق سازمانی و نهادینهسازی رفتار شهروندی سازمانی
معلمان برابر با  2 /414می باشد .از طرفی با توجه به سطح
معنیداری برآورد شده که برابر  2 /222می باشد ،در
نتیجه بین اخالق سازمانی و نهادینهسازی رفتار
شهروندی سازمانی معلمان متوسطه آموزش و پرورش
بجنورد رابطه معناداری وجود دارد .یعنی اخالق سازمانی
در ایجاد و ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی اهمیت بسزایی
دارد و با ارتقاء اخالق سازمانی ،رفتارشهروندی سازمانی
نیز ارتقاء می یابد همچنین با توجه به اینک ه فرضیه اصلی
از پنج زیر مجموعه تشکیل شده است ،در فصل چهار
نشان داده شده است که بین تمامی ابعاد اخالق سازمانی
(فرهنگ اخالق حرفهای ،فرهنگ اخالق مراقبتی ،فرهنگ
اخالق مقرراتی ،فرهنگ اخالق ابزاری و و فرهنگ اخالق
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کارایی مدار) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری
وجود دارد .در این میان رابطه بین فرهنگ اخالق ابزاری

در محل کار و در درون سازمان قابل طرح و توجه می
باشند .در عصر حاضر که عصر دانایی نامیده می شود

و رفتار شهروندی سازمانی معلمان نسبت به دیگر ابعاد
بیشتر است که نشاندهنده این است که اخالق ابزاری

سازمان ها شاهد محیط هایی هستند که روز به روز
پویاتر و چالش برانگیزتر می شوند تغییر و تحول جزء

نسبت به دیگر ابعاد تاثیر بیشتری بر رفتار شهروندی

جداناپذیری سازمان های امروزی است .سازمان هایی در

سازمانی دارد .یافته های بدست آمده با یافته های
تحقیقات حقیری (  ،) 1911نیاز آذری(  ،) 1913صبوری
(  ،) 1913لوزادا و کارمن(  ،) 0221هرباچ و میگ نوناك

برابر این تغییرات و تحوالت پیروز خواهند شد که بتوانند
عالوه بر سرمایه های مادی ،سرمایه نامشهود و معنوی
دانش کسب اخالقیات و در پی آن نهادینه شدن

(  ،) 0221مک گایر و همکاران( ،) 0221چی کوبوو
(  ،) 0224اکپارا و وینن (  ،) 0221عطاریان ( ،)1911گرین
فیلد(  ) 0221و بنجاتیون و نوردهون (  ) 0223همخوانی

رفتارهای شهروندی سازمانی را از طرق مختلف کسب ،
بهبود و توسعه بخشند .کارکنان و اعضای چنین سازمان
هایی به منظور تطبیق رفتارهای خود با منویات سازمان

دارد.
بحث و تفسیر :دانش ،استراتژی ها ،رهبری و فناوری

همواره در حوزه قلمرو کاریشان دنبال کسب مطالب
جدید می روند یادگیری دانش اخالق را سرحوله خود

دیروز به موفقیت در دنیای فردا منجر نخواهد شد
سازمانها باید برای کسب و حفظ مزیت رقابتی در دنیای

قرار می دهند ،قابلیت های درونی خود را پرورش می
دهند ،کسب موفقیت در شغل را از نتایج رفتار شهروندی

کنونی شکل باالتری از فرهنگ اخالق سازمانی را تکامل

مطلوب می پندارند ،قادر به خلق  ،دسترسی و انتقال

بخشند تا بتوانند سریع تر و بهتر از موفقیت ها و شکست
های گذشته خود یاد بگیرند عدم توانایی شناخت

خصوصیات اخالقی ویژه بوده و رفتار خود را به منظور
انعکاس آن اخالقیات و دیدگاه های جدید تعدیل می

تهدیدها و اثرات آنها گسترش فقر فرهنگ اخالق سازمانی

نمایند .شغل و ماهیت آن را اولویت اصلی قلمداد نموده و

 ،افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی و فزونی
عدم پایبندی به رفتارهای شهروندی در محیط سازمان ها

در انجام فعالیت شغلی از حداکثر توانمندیهای اخالقی،
رفتاری و تجربیات موثر خود استفاده می نماید .کارکنان

از عوامل مهم ضرورت تبدیل سازمان های سنتی به

به دنبال الگوهای نوین در جهت کسب رفتارهای

سازمان های اخالق گرا و شهروند مدار به شمار می روند .
ساختن یک سازمان اخالق گرا فعالیتی مهم و اثربخش
در راستای بهبود انعطاف پذیری پایدار بوده و مداومت و

شهروندمدارانه هستند هم افزایی فکری دارند و ایده های
خالق را می پذیرند .از تجارب دیگران و اشتباهات خود
درس می گیرند .توانایی پذیرش یک دیدگاه جدید از

اشتیاق به کسب مولفههای اخالقی و تالش آگاهانه در
کاسبد نتایج آن سبب شکلگیری سازمانی متخلق به
اخالقیات و کارکنانی با رفتارهای شهروندی سازمانی
نهادینه شده می شود که این امر به عنوان یک فرهنگ ،

واقعیت را دارند .پیوسته چارچوبهای ذهنی رایج سازمان
و وضع موجود را به عنوان پیش نیاز اساسی تفکر اخالق
مدار به چالش کشیده و زیر سوال می برند در محیط کار
خود بر رعایت چارچوب اخالقیات سازمانی و بروز

عنصری کلیدی برای حصول اطمینان از آینده سازمان به

رفتارهای شهروندی همواره تاکید موکد دارند.افرادی

شمار می آید .سازمان های اخالق مدار به دنبال بهبود
عملکرد و رفتارهای اخالقی در سطح فردی و سازمانی

خودانگیخته و فعال هستند ،شخصیت و باور محکم دارند
و نسبت به کار خود تعهد باالیی دارند لذا در چنین

هستند .آنها می دانند که عالوه بر هزینه ،فرصت های

شرایطی فرایندهای رعایت اخالقیات سازمانی و بروز رفتار

رشد شخصی باید هزینه های ا یجاد و حفظ فعالیت های
آموزشی و پژوهشی جامع را بپردازند .بسیاری از مولفه -

شهروندی سازمانی با یکدیگر تنیده شده و تقریبا به
عنوان وظیفهای روزمره برای کارکنان تلقی میگردد .آنها

های اخالقی در بیرون از محل کار و خارج از کالس های

رفتارهای خودجوش و داوطلبانه بر پایه وظیفهشناسی ،

درس سازمان یافته رخ می دهد و حجم زیادی از آنها نیز

نوع دوستی ،فضیلت شهروندی ،جوانمردی ،احترام و
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تکریم از خود بروز میدهند و موجبات رضایتمندی

 -نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم:

شغلی احساس شایستگی ،بهبود مستمر عملکرد را فراهم،

فرضیه فرعی سوم تحقیق عبارت است از « بین
فرهنگ اخالق مقرراتی با نهادینهسازی رفتار شهروندی
سازمانی معلمان متوسطه آموزش و پرورش بجنورد رابطه

نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول:

معناداری وجود دارد» که فرضیهی مذکور با استفاده از

فرضیه فرعی اول تحقیق عبارت است از«بین فرهنگ
اخالق حرفهای با نهادینهسازی رفتار شهروندی سازمانی

آزمون همبستگی پیرسون مورد تأیید قرار گرفت .با
توجه به سطح معنیداری برآورد شده که برابر  2 /22می -

معلمان متوسطه آموزش و پرورش بجنورد رابطه
معناداری وجود دارد» که فرضیهی مذکور با استفاده از
آزمون همبستگی پیرسون مورد تأیید قرار گرفت .با توجه

باشد ،همبستگی فرهنگ اخالق مقرراتی و رفتار
شهروندی سازمانی برابر با 2 /403می باشد .در نتیجه بین
فرهنگ اخالق مقرراتی با نهادینهسازی رفتار شهروندی

به سطح معنیداری برآورد شده که برابر  2 /22میباشد،

سازمانی معلمان متوسطه آموزش و پرورش بجنورد رابطه

همبستگی بین فرهنگ اخالق حرفهای با نهادینهسازی
رفتار شهروندی سازمانی معلمان برابر با  2 /930می باشد.

معناداری وجود دارد.
یافتههای حاصل از این مولفه با یافته های نتایج
پژوهش توکلی (  ،) 1911مایر و همکاران (  ،) 0220تای و
کیونگ (  ،) 0221گاتام و همکاران ( ،) 0221حقیری

و بهره وری سازمان را در سطحی مطلوب ارتقاء میدهند.

درنتیجه بین فرهنگ اخالق حرفهای و رفتار شهروندی
سازمانی معلمان رابطه معناداری وجود دارد .یعنی
فرهنگ اخالق حرفهای در ایجاد و ارتقاء رفتار شهروندی
سازمانی اهمیت بسزایی دارد و با ارتقاء فرهنگ اخالق
حرفهای  ،رفتار شهروندی سازمانی نیز ارتقاء
می یابد.یافتههای حاصل از این مولفه با یافته های

(  ،) 1911صبوری(  ،) 1913ام سیو و الم (  ) 0223و نیاز
آذری ( ) 1913هم خوانی دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم:

پژوهش های داخلی حقیری(  ،) 1911صبوری(  ،) 1913ام
سیو و الم (  ) 0223و نیاز آذری (  ) 1913همخوانی دارد.

فرضیه فرعی چهارم تحقیق عبارت از است« بین
فرهنگ اخالق ابزاری با نهادینهسازی رفتار شهروندی
سازمانی معلمان متوسطه آموزش و پرورش بجنورد رابطه

نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم:
فرضیه فرعی دوم تحقیق عبارت است از« بین

معناداری وجود دارد» که فرضیهی مذکور با استفاده از
آزمون همبستگی پیرسون مورد تأیید قرار گرفت .با
توجه به سطح معنیداری برآورد شده که برابر 2 /222

سازمانی معلمان متوسطه آموزش و پرورش بجنورد رابطه
معناداری وجود دارد» که فرضیهی مذکور با استفاده از

می باشد ،همبستگی بین فرهنگ اخالق ابزاری با نهادینه -
سازی رفتار شهروندی سازمانی معلمان برابر با 2 /001

آزمون همبستگی پیرسون مورد تأیید قرار گرفت .با

می باشد .درنتیجه بین فرهنگ اخالق ابزاری با نهادینه -
سازی رفتار شهروندی سازمانی معلمان متوسطه آموزش
و پرورش بجنورد رابطه معناداری وجود دارد .یعنی

فرهنگ اخالق مراقبتی با نهادینهسازی رفتار شهروندی

توجه به سطح معنیداری برآورد شده که برابر 2 /222
می باشد ،همبستگی بین فرهنگ اخالق مراقبتی و رفتار
شهروندی سازمانی معلمان برابر با  2 /411می باشد یعنی
فرهنگ اخالق مراقبتی در ایجاد و ارتقاء رفتار شهروندی
سازمانی اهمیت بسزایی دارد و با ارتقاء فرهنگ اخالق
مراقبتی  ،رفتار شهروندی سازمانی نیز ارتقاء می یابد.
یافته های حاصل از این مولفه با یافته های نتایج
تحقیقات می یر (  ،) 0220کانگر (  ،)0229پاول ( ) 0224
و آنتونیا (  ) 0211هم خوانی دارد.

فرهنگ اخالق ابزاری در ایجاد و ارتقاء رفتار شهروندی
سازمانی اهمیت بسزایی دارد و با ارتقاء فرهنگ اخالق
ابزاری  ،رفتار شهروندی سازمانی نیز ارتقاء می یابد.
یافتههای حاصل از این مولفه با یافتههای ،یانگ (،)0212
کوهن و لیو (  ) 0211و موگوستی و همکاران ( ) 0211
همخوانی دارد.
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نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم:
فرضیه فرعی پنجم تحقیق عبارت است از«بین
فرهنگ اخالق کارایی مدار با نهادینهسازی رفتار
شهروندی سازمانی معلمان متوسطه آموزش و پرورش
بجنورد رابطه معناداری وجود دارد» که فرضیهی مذکور
با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تأیید قرار
گرفت .با توجه به سطح معنیداری برآورد شده که برابر
 2 /222می باشد ،همبستگی بین فرهنگ اخالق کارایی

سیاسی دید .اخالق اداری هم اکنون به نهضتی اصالح
گرایانه در مدیریت دولتی تبدیل شده است که به مطالعه
و شناسایی قواعد و ضوابط رفتار اداری انسان و موضوع
هایی چون تدوین منشور اخالقی ،قوانین و استانداردهای
رفتاری ،آموزش اخالقیات ،مدیریت اخالق  ،تصمیم
گیری اخالق ،فرهنگ و جو اخالق و زیرساخت های
اخالق می پردازد.
طبق نظر فردریش و هانت و با استفاده از دیدگاه

مدار و رفتار شهروندی سازمانی معلمان برابر با 2 /439در
نتیجه بین فرهنگ اخالق کارایی مدار با نهادینهسازی

ساختارگرا ،رفتار اخالقی مطابق با خط مشیها ،ارزشها و
هنجارهای تجویز شده سازمانی تعریف میشود .رفتار
شهروندی سازمانی رفتارهای اختیاری می باشند که به

پرورش بجنورد رابطه معناداری وجود دارد .یعنی فرهنگ
اخالق کارایی مدار در ایجاد و ارتقاء رفتار شهروندی

اثربخشی سازمانی کمک میکنند در حالی که به طور
واضح و رسمی پاداش دریافت نمیکنند .مثالهایی از

سازمانی معلمان اهمیت بسزایی دارد و با افزایش فرهنگ

رفتار شهروندی سازمانی را می توان در کمک به همکاران
و انجام فعالیتهای داوطلبانه مازاد بر شغل مطرح کرد.

رفتار شهروندی سازمانی معلمان متوسطه آموزش و

اخالق کارایی مدار  ،رفتار شهروندی سازمانی نیز ارتقاء
خواهد یافت.
یافتههای حاصل از این مولفه با یافتههای تحقیقات
توکلی (  ،) 1911مایر (  ،) 0220گاتام (  ،) 0221ساموئل
و همکاران (  ) 0221و آنتونیا (  ، ) 0211حقیری( ،)1911
صبوری (  ،) 1913ام سیو و الم (  ) 0223و نیاز آذری
(  ) 1913همخوانی دارد.

برخی متغیرهای پیش بینی کننده رفتار شهروندی
سازمانی شامل تعهد سازمانی ،عدالت و رضایت شغلی می
باشد .تحقیقات نشان میدهد افرادی که رفتار اخالقی
باالتر و بیشتری دارند ،رفتار شهروندی بیشتری نیز نشان
میدهند .میتوان این گونه نتیجه گرفت که رفتار
شهروندی سازمانی ظهور و نمود رفتار اخالقی در محیط
کار میباشد .در نتیجه انتظار میرود افرادی که رفتار

نتیجه گیری نهایی
با توجه به اهمیت نظام آموزش و پرورش نسبت به
سایر نظامهای اجتماعی ،الزمه توجه به آموزش و پرورش
به خصوص توجه به نیروی انسانی و در این راستا بحث
مهم مدیریتی رفتار شهروندی سازمانی از اهمیت خاصی
برخوردار است .به منظور نهادینه سازی مهم میبایست
شرایط خاصی را فراهم آورد.
اخالق اکنون به صورت منشور اخالقی سازمان و

اخالقی باالتری دارند رفتار شهروندی سازمانی بیشتری را
از خود نشان دهند .بنابراین میتوان این گونه مطرح نمود
که رفتار اخالقی فرد به طور مثبتی با رفتارهای
شهروندی سازمانی وی رابطه دارد .یافتههای این تحقیق
میتواند به بهترین وجه در راستای ارتقای مشخصههای
رفتار شهروندی با استفاده از تقویت اخالق مورد استفاده
قرارگیرد .بدین منظور الزم است فرایند ویژهای برای
لحاظ نمودن اخالق گرایی در نظام استخدام مدنظر قرار
گرفته و متقاضیان از حیث اخالقی بودن نیز در کنار سایر
شرایط عمومی و اختصاصی بررسی شوند .همچنین اتخاذ

قوانین رفتار حرفه ای پا به درون سازمان نهاده است .در
یک دهه اخیر توجهی روزافزون به این موضوع شده که
باید علت آن را در وقایع دهههای اخیر مانند جهانی

تدابیری برای ارتقای اخالق کاری کارکنان نیز به عنوان

شدن ،توسعه عدم تمرکز ،مدیریت گرایی ،افزایش روابط
کاری و تجاری سازمان های دولتی با بخش خصوصی،

برنامهای میان مدت و با استفاده از مفاهیم و سنجههای
ذکر شده برای اخالق کاری می تواند نقش موثری در

رشد مطالعات اجتماعی و درخواست فزاینده برای پاسخ

بهکرد رفتار شهروندی کارکنان داشته باشد .این امر می

گویی و مسئولیت اجتماعی از سوی مراجع قانونی و
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تواند رفتار شهروندی را که خود منجر به عملکرد باالتر

عالی ،مرکز تحقیقات علمی کشور؛ کانون انتشاراتی

سازمان خواهد شد ،تقویت نماید.

درایت ،چاپ اول ،ص .492
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