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ار و رفت رانيمد یکوین رتیس نیارتباط ب یهدف از پژوهش حاضر بررس
در کارکنان ادارات  یسازمان یجوّاخالق یانجیبا نقش م یسازمان یشهروند

 -یفیپژوهش از نوع توص قیبود. روش تحق الميورزش و جوانان استان ا
به  الميکارکنان ادارت ورزش و جوانان استان ا یو جامعه آمار یهمبستگ

جامعه ، نمونه به صورت  تيمحدود لیبودند. به دل 8931نفر در سال  811عدادت
نفر در نظر گرفته شد و در مجموع  811 یعني  یکل شمار برابر با جامعه آمار

  هایپژوهش از پرسشنامه نيپرسشنامه به محقق برگشت داده شد. در ا 808
و  پودساکوف یسازمان ی(، رفتار شهروند8938) ینصراصفهان کوین رتیس

(  8311 -8311و کولن ) کتوريو یسازمان ی( و جوّاخالق8330همکاران )
با  يیايو پا دیمتخصص رس دیاسات ديیهر سه پرسشنامه به تا يیاستفاده شد. روا

 اهداده لیمحاسبه شد. به منظور تحل 13/0 18/0، 30/0 بیکرونباخ به ترت یآلفا
ان نش قیتحق جيشد. نتا هاستفاد Spss16و -PLS SMATRافزارنرم از

 یروندو رفتار شه رانيمد یکوین رتیس نیب یداد که ارتباط مثبت و معنادار
و ر نيوجود دارد. از ا یسازمان یجوّاخالق یانجیکارکنان با نقش م یسازمان

 دتوانیم ،یورزش هایمناسب در سازمان یو جوّاخالق رانيمد یکوین رتیس
 یدرجهت شکوفاتر شدن رفتارها یاسبمن یقيتشو یو راهبردها هااستیس

 . کند جاديدر کارکنان ا یسازمان یشهروند

  هاي کليديواژه

 .سازمانییجوّاخالق ،سازمانییرفتارشهروند کو،نیرتیس
 

 

 

 

 

 

 

 

The purpose of this research was to investigate the The 

purpose of this study was to investigate the relationship 

between managers' good behaviors and organizational 

citizenship behavior with the role of organizational 

intermediary mediators in employees of sport and youth 

departments in Ilam province. The research method was 

descriptive-correlational and the statistical population of 

the staff of the department of sport and youth in Ilam 

province was 146 people in 1397. Due to community 

constraints, the sample was considered equal to the total 

population of 146 people. In total, 101 questionnaires 

were returned to the researcher. In this research, 

questionnaires were used by Niko Nasr Esfahani (2012), 

Organizational Behavior of Podsakoff et al. (1990) and 

organizational and organizational ethics of Victor and 

Coulin (1987-1988). Validity of all three questionnaires 

was confirmed by specialist professors and the reliability 

with Cronbach's alpha was 0/90, 0/79 and 0/85, 

respectively. Data were analyzed using PLS SMATR-

SPSS16 software. The results of the research showed that 

there is a positive and significant relationship between 

managers' good behaviors and organizational citizenship 

behavior with the role of organizational earmarked 

mediator. Hence, the good managerial and behavioral 

interest in sports organizations can create appropriate 

incentive policies and strategies to boost organizational 

citizenship behaviors in the staff. 
Keywords  
Good Character, Organizational Citizenship Behavior 

(OCB), Ethical Climate. 
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 Abstract چکیده
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 مقدمه
اخالق در جامعه از  تيبشر، رعا خيمختلف تار یهادوره در   

انسان به شمار آمده است. امروزه  یاجتماع یابعاد زندگ نيترمهم
 هایسازمان خصوص به و هاسازمان هایجامعه نسبت به اقدام

 ریغ یدرمقابل رفتارها ژهيحساس تراز قبل شده است، به و یورزش
مختلف واکنش نشان  قيرط به و سرعت به هاسازمان یاخالق

را به منظور  یخود، چارچوب ی. رهبران با سطح رشد اخالقدهدیم
 نيکه ا ند،نمايیم جاديدر سازمان ا یمواجهه با مسائل اخالق

 ی. جو اخالقباشدیم رگزاریسازمان تاث یچارچوب بر جو اخالق
 یکار طیادراک درست و اشتباه در مح ی رندهیسازمان دربرگ

 یرفتارها رشيو عدم پذ رشيپذ یرا برا يیبوده و هنجارها سازمان
سئله م ،یاجتماع یبا رشد زندگ نيبنابرا دينما یارائه م یسازمان

به خود گرفته است.  یتر دهیچیاخالق هم شکل گسترده تر و پ
 صتشخی و جامعه در هاروابط انسان یاخالق فيتعر ن،یهمچن
(. رفتار 1است) دهيدشوارترگرد یاخالق ریاز غ یاخالق قيمصاد

االتر به درجات ب یابیاخالق است و دست هيبر پا یسازمان یشهروند
شود. لذا در  یم یسازمان یرفتار شهروند یاخالق، موجب بهبود

 یانجام م یگروه شیاز پ شیامروز که کارها ب یايپو یکار طیمح
 به هادارد، سازمان یاديز تیاهم طیمح یريشودو انعطاف پذ

 یخوب شهروند یخود را ملزم به رفتارها ازدارندکهین کارمندانی
امل و توجه به عو یسازمان یرفتار شهروند تيرو، تقو نيکنند. از ا

 یا ژهيو تاهمی از هاگونه رفتارها در سازمان نيا تيموثر بر تقو
کار  طی(. امروزه پژوهشگران، رفتار افراد در مح81برخوردار است )

و اثر  یيکه به کارا یرفتار فرد یعبه نو یابیو سازمان با هدف دست
اگر کارکنان به  رايسنجد؛ ز یکمک کند، م یسازمان یبخش

 شاثربخ توسعه به قادر هانداشته باشند، سازمان ليتما یهمکار
خود رابدون  ديکه بتوانند عقا یوجود کارکنان ن،يبنابرا ستندنی خود

-به سازمان ارائه دهند، ضرورت دارد، چراک یتيگونه محدود چیه
راز است که فرات یبزرگ وجود کارکنان هایسازمان تیازعوامل موفق

. پردازندیم تیخود درسازمان به فعال یرسم فيوظا
که  است کارکنانیاریاخت یشامل رفتارها سازمانییرفتارشهروند

 یپاداش رسم یو سامانه رسم ستیآنها ن یرسم فيجزو وظا
 یاثربخش زانیاما م رد؛گینمی درنظر را هاآن مامستقی هاسازمان

 ی. باالبودن سطح رفتار شهرونددهندیم شيسازمان را افزا یکل
 یطیآن سازمان به مح شودیسازمان موجب م کيدر یسازمان

تار که سطح رف هايیشود. سازمان ليتبد تیکار و فعال یجذاب برا
کارآمدتر و  یروهایدرآنها باالست با جذب ن یسازمان یشهروند

خواهند  یترک خدمت کارکنان، عملکرد بهتر زانیکاهش م
 و رهبران به هاباگذشت زمان سازمان گر،يد ی(. از سو21داشت)

 دایپ ازین شتریباشد، ب افتهيها پرورش درآن کوین رتیکه س کارکنانی
 رتیو س ليموضوعات مربوط به فضا یبه تازگ نی. همچنکنندیم
 یاديطرفداران ز انو روانشناس یدانشمندان اجتماع انیدرم کوین
 رتیبا اخالق در تعامل است و اخالق و س زین رتیاست. س داکردهیپ

 کوین رتی(. گرچه س81دارند ) یرابطه تنگاتنگ گريکديدر تفکر ما با 
ندرت توافق دارند. آن به  یستیافراد درباره چ شود،یمهم شمرده م

 اشاره داردکه بطور خاص یاخالق لتیفض اي ليبه آن فضا رتیس
 یژگيرا جمع و رتیس ی(. برخ80مهم است ) یاخالق یشامل اجزا

است  یاز بهبود اخالق یشکل رتسی ساختن اندفرد دانسته یاخالق
 رتیس تیبراهم ری. مطالعات اخابدي می ارتقا فرد شدن ترکه با مسن

ز ا کوین رتی. سددارندیتاک یانسان هایتیدر تعامالت وفعال
 مناسب طیکندو مح یم یریجلوگ ننامطلوب در سازما یرفتارها

نامطلوب مثل خشونت،  ی. رفتارهادهدیرا گسترش م یریادگي
... با کردن و . یقلدر ،یمشکالت انضباط ت،یترور شخص رنگ،ین

گسترش  یریادگي هایطیمح شود،یافراد کم م رتیبهبود س
جهت  رییتغ یاهداف آموزش یو سازمان به سو ابنديیم
 (.22)دهدیم

 سازمانیيرفتارشهروند
 جذب برای هايیراه يافتن پی در هاسازمان بیشتر اخیر هایدر سال 

 میان اين در. اندبوده خود اهداف پیشبرد در کارکنان مشارکت
 ازای به که کرد اشاره خودجوش و داوطلبانه رفتارهای به توانمی

. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی کنندینم افتيآن پاداش در
به دنیای علم   یالدیم 8310اوائل دهه  گانبار باتمان و ار نینخست

 ینب تمايز با کان و کتز چون افرادی هاارائه شد. اگرچه پیش از آن
 و هفتاد دهه در خودجوش و نوآورانه رفتارهای و نقش عملکرد
به  ليمفهوم تما انیبا ب بارنارد هااز آن شیپ زیو ن یالدمی  هشتاد
 (. 21) اندتوجه کرده وضوعم نيبه ا یالدیم 8391در سال  یهمکار

 ارگان  و سیابتدا توسط دن  یسازمان یرفتار شهروند اصطالح
د ش فیتوص گونهنيشد و ا یمعرف 8310دهه  ليهمکارانش در اوا

ه و ن می، نه به طور مستق یاریو هم اخت یاست هم فرد یرفتار"
 جيو در مجموع باعث ترو رد،یگیبه آن تعلق نم یبا صراحت پاداش

در  آن تیحال، با توجه به ماه نيابا  شودیعملکرد موثر سازمان م
 فيکسب و کار که در حال رشدند، تعر طيو شرا یکار یزندگ

کمک به حفظ و "مطرح شد:  گونهنيا یسازمان یرفتارشهروند
-یم یبانیکه عملکرد کار را پشت یو روح یاجتماع نهیارتقاء زم

ناخته شده ش تیبه رسم یسازمان یرفتارشهروند ب،یترت نيبد "کند
 ،یاریاخت یتوجه قرار گرفته اند، نه تنها به عنوان رفتارها ردو مو

پاداش  تمسیاز کار، و اغلب توسط س یبه عنوان بخش نیبلکه همچن
ه ک یتیرگونه فعاله به(. 8) اندشناخته شده تیبه رسم زنی هاشرکت



 یزمانسا یجوّاخالق یانجيبا نقش م یسازمان يو رفتار شهروند رانیمد يکوين رتيس نيارتباط ب 899

 

 

انجام دهند  رندگییم میکارکنان با موافقت خود تصم
خارج  هاتیفعال  گونهنيو اغلب ا نديگویم یسازمان یرفتارشهروند

 گرياست. به عبارت د شانیکار یاز تعهدات قرارداد
ه ب شهیاست و ممکن است هم یرایاخت یسازمان یرفتارشهروند

ود و شناخته نش تیشرکت به رسم یاز سو یو رسم میطور مستق
 انيکارفرما اي هاسازمان راني(. اگر مد8) ردیمورد پاداش قرار نگ اي

در  ديکارکنان خود هستند با انیم یرفتارشهروند شيافزا نخواها
الش ت یعدالت سازمان شيبا کارکنان در جهت افزا شيتعامالت خو

کارکنان خود منصف ادراک شوند و  یکه از سو هايیکنند. سازمان
که  نانیکارک به بود خواهند قادر باشند داشته هابا آن یرفتار مطلوب

 دایپ یدسترس گذارندیم شيرا به نما یشتریب یشهروند یرفتارها
ه مورد توج اریبس ریدر دو دهه اخ سازمانیی(. رفتارشهروند83کنند )

 وارد حوزه جيبه تدر یقرار گرفته است؛ و در واقع از حوزه خصوص
 ریبه رغم تأث یسازمان یشهروند یشده است. رفتارها یعموم

گرفته  دهيها، در گذشته عمدتاً نادآشکار بر عملکرد سازمان
رفتارها خارج از حوزه شغل  نيا ه،یاول ری. در واقع در تعابشدندیم

ها در تعداد مقاالت وپژوهش ریاخ یها. در سالشدندیمالحظه م
ارد؛ روند ادامه د نيداشته است و ا یاديرشد ز یرفتار شهروند نهیزم

 یشهروند یمثبت رفتارها ریتأث یاديچرا که پژوهشگران ز
ن کرده اند.کارمندان ممک ديیرا تأ یسازمان یاثربخش بررا  یسازمان

و  ري)مدگرانيرفتارها را به خاطر خود، د نياست بخواهند ا
 یشخص ليبه خاطر دال ايهمکاران(، سازمان نشان دهند و 

 (.2دهند) رانجاميز
 و خشنود کند. راضی را هارفتارها آن نياز ا یممکن است بعض 
 .ابدي شيها افزاممکن است عزت نفس آن 
داشته باشند که جلب توجه کنند و بخواهند  ليممکن است تما 

 را به دست آورند. گرانيو پاداش د ديیتأ
 نسبت به خود باشد. گرانيممکن است بخاطر متعهد کردن د 
رفتارها  نينشان دادن ا یممکن است احساس کنند که برا 

 دارند. تیمسئول
 ايهمکاران و  ر،يمد ونيممکن است معتقد باشند که آنان مد 
 .باشندیزمان مسا

کنند و معتقد باشند که از  یممکن است احساس تعهد اخالق 
 رفتار کنند. یاجتماع یکه بر اساس هنجارها رودیآنان انتظار م

 ،کاریهایکارکنان و گروه وریبهره ،یسازمان یشهروند رفتار
 دهد؛یم شيکارکنان را افزا نیب هایو کمک یارتباطات، همکار

و  دهدینسبت اشتباهات را کاهش م کند؛یم قيرا تشو یمیکار ت
-یم شيشدن کارکنان را در مسائل سازمان افزا ریمشارکت و درگ

. رفتار آوردیرا فراهم م یمناسب یجوّ سازمان یدهد و به طور کل

ز ا یبر عوامل درون سازمان یاثرگذار قياز طر یسازمان یشهروند
 تيرضا ،یتعهد سازمان شيافزا ه،یبهبود روح ،یجوّ سازمان قيطر
ب مخر یو رفتارها بتیترک شغل، کاهش غ اتیکاهش ن ،یشغل
 نچومه سازمانیبر بهبود عوامل برون یرگذاریبا تاث زیو ن یشغل
 یب تعالموج انيمشتر یوفادار زیخدمات و ن تیفیک ،یشغل تيرضا

ارگان  فيدر تعر ی دی. جوهره کلشودیعملکرد کارکنان م تیفیک
 یشاثربخ یرفتار نیاست که چن نيا یسازمان یاز رفتار شهروند

 نيکه در ا یمختلف ی. مطالعات تجربدهدیم شيرا افزا یسازمان
ا که ر یمختلف ليفوق، دال طالبم ديیانجام شده ضمن تا نهیزم

 یسازمان یممکن است بر اثر بخش یسازمان یرفتار شهروند
 یبرخ توانیمطالب م ني. با توجه به ادکننیم انیباشد، ب رگذاریتاث

 یمانساز تیبه موفق یسازمان یرا که رفتار شهروند هايینهیاز زم
 خالصه نمود: ريدر قالب موارد ز کند،یکمک م

 و کارکنان. تيريمد وریبهره شيافزا 
 استفاده مقاصد مولدتر. یبرا یآزادکردن منابع سازمان 
به که جن یفيبه وظا ابیبه اختصاص منابع کم ازیکاهش ن 

 دارند. ینگهدارندگ
هم در درون سازمان و  کنندگیهماهنگ هایکمک به فعالت 

 .یکار هایگروه نیهم ب
کارکنان  یجذب و نگهدار برای هاسازمان يیتوانا تيتقو 

 کارآمد.
 .هاثبات عملکرد سازمان شيافزا 
 راتییانطباق موثرتر با تغ یسازمان برا یتوانمندساز 
 (.1)یطیمح

 سازمانییجوّاخالق
 یاخالق هایيیو رسوا یصنعت ورزش با ناسازگار ریاخ هایسال در

 ریدر دهه اخ یاخالق هایيیرسوا کهطوری به. است بوده روروبه
و  یي. با توجه به رسواانددهیسطح در صنعت ورزش رس نيبه باالتر
ورزش، محققان و مقامات در  طهیدر ح ریاخ یاخالق ریغ یرفتار ها

 یها-اصالح سازمان ،یورزش تيريداخل و خارج از رشته مد
 رب اندخواستار شده کنند،یم یرهبر را هاکه آن یو کسان یورزش

 یرهبر یابيارز یرا برا ایژهياساس، محققان توجه و ناي
-اصالح سازمان یبرا یبه عنوان جزء ضرور یورزش هایسازمان

جو  کي جاديبه منظور ا ،یرهبر رازي. اندشروع کرده یورزش یها
(. يکی از عوامل 82است ) یضرور یورزش هایدر سازمان یاخالق

 وّ ج کارکنان شرايط و سازمانی درون ارتباطات گیریمهم درشکل
. رددا سازمانی وریدربهره ایمالحظه قابل تاثیر که است اخالقی
 هاازآن مردم چون کنند،می توجه اخالقی هایموضوع به هاسازمان

از استانداردهای اخالقی را نشان دهند.  يیباال سطوح دارند انتظار
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از افرادی که درسازمان کارمی کنند  یاستانداردهای اخالقی سطح
ین . فهم ارتباط بکندمی حمايت را کننديا درشرايط پر خطر کارمی

شرايط و رفتارهای کارکنان در هر سازمانی الزم به جوّ اخالقی و 
عملکرد سازمانی از  خالقی،ا اصول به زياد وفاداری با. رسدنظر می

طريق رضايت کارکنان بهبود خواهد يافت. کارکنانی که سازمان 
 و انددريافته مناسب خود برای را آن اندخود را اخالقی درک کرده

 اخالق واژه(. 9) است تاثیرگذار هاآن رضايت درافزايش احتماالً
 ،یگاهدارد:  زيدو کاربرد متما Moralو  Ethics واژه دو همانند

-یرفتار عادت شده و مزاج به کار م ،یخلق و خو یاخالق به معن
به  عادت یبه معن ،یفوق گاه یسیرود. همانگونه که دو واژه انگل

است که از حسن، قبح،  دانشی هاواژه نيا گريد ی. معنارودیکار م
سازمان،  کي ی(. جوّ اخالق1) کندیرفتار بحث م یو بد یخوب

و نحوه  حصحی رفتارهای دربـاره ادراکات از مشترک ایمجموعه
و  هااستیس ندها،ياسـت و فرآ یپردازش موضـوعات اخالقـ

-یدارند را مـنعکس مـ یاخالقـ امـدیکـه پ یسازمان هایتیفعال
سازمان نـشاندهنـده  یجـوّ اخالق گـريد یفـي. در تعر(88سـازد )

 اتیاخالق ریثو انتظـارات رفتاری و نشانگر تأ اخالقـی هـایارزش
 هاینهيوجود گز یاعضای سـازمان بوده و به معن ماتیبر تصم

 (.29)باشدیجهت انتخاب و عمـل کارکنان م یاخالق
سازمان از  کيادراک شده، به ادراکات مشترک افراد  یاخالق جوّ

 که دهدیاست، اشاره کرده و نشان م حیصح یآنچه از نظر اخالق
در درون سازمان  یو ارزش ینسبت به مسائل اخالق ديچگونه با

 اي شيدر گرا یاز عوامل اساس یکي یواکنش نشان داد. جوّ اخالق
مختلف است. جوّ  یارفتاره بهسازمان  کيکارکنان  شيعدم گرا

که تا چه حد بر اساس  کندیادراک شده، مشخص م یاخالق
-و چگونه کارکنان پرسش شودیم یرگیمیتصم یاخالق یارهایمع
 (.21) کنندیم ریرا تعب یاخالق یها

 رانیشده توسط کارکنان و مد تیرعا یاخالق يرفتارها

 ورزش: يها-در سازمان
و ارزش اخالق نمود  ـتیکـه اهم ایـژهيو هـاینهیاز زم یکي

که  یورزش است. از جمله رفتارهای اخالق کند،یم دایپ یخاص
-یم ورزشی وکارهـایکـسب و هـاو کارکنـان سـازمان رانيمـد

نه  و ، رفتارعادال ریپذيتیبه مسئول توانیکنند م تيتوانند رعا
 :کرد اشاره  ایاخالق حرفه

 بـر هـاتـالش شتریکار، ب اتیاخالق نهیدر زم :يرپذیتيمسئول

 نينهـاده شـده اسـت. بـد ریپذيتیانـواع مسئول نیبـ زتمـاي
 نگـرش ریپـذيتیدرخصوص مفهوم مسئول یـستيمنظـور با

 نیب ارتباط یاغلب به نوع ریپذيتیشـود. مسئول جـاديا یروشـن

-افراد و سازمان نیب ارتباطاتاشـاره دارد. در حوزه  طیافراد و مح
فرد  نگرش ری،پذيتیداللت دارد. در مسئول يیهـا، بـه پاسـخگو
ا از پاسـخ او ر یبخش زین دهد،یکه انجام م ینسبت بـه اقـدامات

ـر است کـه ب ی. درواقـع، اقدام مسئوالنه مستلزم پاسخسـازدیمـ
-نيارائه گردد. با توجه به ا هاتیفعال هایزهیاسـاس مقاصـد و انگ
در حوزه  هاتیفعال شتریب ورزشی وکارهایکه در حـوزه کسب

-یاعمال مسئوالنه در قبال ورزشکاران م تيرعا باشدیخدمات م
مجدد خـدمات و  ديو خر یتواند باعث بهبود رفتارهای مصرف

 (.89محـصوالت گـردد)

اداری و تجاری  ستمسی تحول هایاز هدف یکي :رفتارعادالنه

از . سباشدیم انيتوجه به حفـظ کرامت و رفتار عادالنه با مشتر
وکارهـای الزم در ارائه خدمات مطلوب به مردم تحـت عنـوان 

ری و ادا هـاینظـام در رجـوعارباب تيو جلب رضا ميطـرح تکـر
علت وجودی هر سازمان  راياست ز ایژهيو تیتجـاری دارای اهم

. دهدمی ارائه مختلف افراد به که است یبه خدمات یو دسـتگاه
و فروش، متـرادف  یاببازاري به مربوط درمباحث رجوعارباب

 است که بـه علـت سازمانی مدار،مـشتری اسـت و سازمان مشتری
خـود  انيبا دقت به مشتر یطیانبوه مح راتییبـا تغ يیـارويرو

حق  انيکه مشتر آوردیرا به وجود م یطيکـرده و شرا هتوجـ
 باعث محوریانتخاب خدمات را داشته باشند. به هرحال مشتری

و عدالت  اتمیشدن تصم یاسیس ریغ ت،یخالق شتر،یب پاسخگويی
 متقیمس ارتباط هاکارکنان در سازمان کهنيخواهد شـد. با توجه به ا

 یيهامؤثری دارند. سازمان شنق مداریبا مشتری دارند، در مشتری
هـای -مهـارت ـدباي هـستند مـداریکه بـه دنبال مشتری

 (. 89کنند) نهيرا درکارکنان خود نهاد یارتبـاط

 انبـیرق شافـزاي و وکاربا توسعه حوزه کسب :ايحرفه اخالق

 هافتي تاهمی هادر سازمان یفعل انياحتمـال از دسـت دادن مشتر
نـوع اخـالق، رفتـار و تعامـل  ریتأث یبررس تیاهم نيو به موازات ا

 ـتیرابطه مشتری با سازمان اهم داریيدر پا انيکارکنـان بـا مشتر
تا  ایدهپدي ایکرده است. مفهوم اخالق حرفه دایپ ـشترییب

 ارییتوجـه بـس یکه به تازگ باشدیحدودی نو در علم اقتصاد م
ـه خـود بـه آن شـده است. هر حرفه رفتـار و تعهـدات مربـوط ب

 ایرا دارد کـه برگرفته از اساسنامه آن حرفه اسـت. اخـالق حرفـه
از خـدمت بـه  آلـدهينمونه ا کيو  عیبـرحسب دانش وس ـزنی

 هایحرفه یبه مسائل اخالق کوشدیشده و م فيجامعـه تعر
در قبـال جامعـه از  تیمـسئول رشپذي. دهد پاسخ گونـاگون

هر حرفه در جامعه  تیشاخص هر جامعه است و مقبول هـاییژگـيو
هـا در -دارد. سـازمان یآن حرفه بستگ ریپذيتیمسئول ـزانیبه م

و حـل  صیو تـشخ طیدر قبـال محـ یشـناخت تعهدات اخالقـ
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 ینـیمع تخصصی دانش محتاج وکاردر کسب یمـسائل اخالق
  (.89) اسـت ایدانش همان اخالق حرفه نيهـستند وا

 کونيرتيس
زمان گذشته مطالعه سیرت که به آن فضیلت يا فضايل اخالقی  در

 سیرت و فضیلت. است بوده مواجه توجهی کم با شد،نیز گفته می
 ست،ا سازمان در اخالقیات قلب سیرت، و ناپذيرندجدايی بخش دو
ی ت را مرکز اصلسیر ،(ارسطو مثل) يونان فالسفه که ایگونهبه

و معتقد بودند افرادی که سیرت  کردنداخالقی قلمداد میرفتارهای 
نند، از ک-نیکو دارند تقريباً همیشه مطابق با سیرت خود عمل می

اين رو افرادی که سیرت نیکو ندارند، درشرايطی که تحت نظارت 
و کنترل باشند، صداقت بیشتری داشته و زمانی که کنترلی بر اعمال 

رتیب به اين ت دارند،و به دور از صداقت آنها نباشد، رفتاری نادرست 
 ودخ هایزمانی که موقعیت اجتماعی مبهم باشد، افراد به قضاوت

 فرادا قضاوت قوی، اجتماعی موقعیت در که درحالی کنندمی تکیه
 رفتار و مديريت رشته در نیکو سیرت(. 3) رسدمی حداقل به

مديريت برداشت مورد توجه قرار  مبحث در بار اولین سازمانی
به تازگی نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده  وضوعگرفت. اين م

است، در گذشته مطالعه سیرت، که به آن فضیلت يا فضايل اخالقی 
 دهه از و بوده رو به رو سردی برخورد با شدهم گفته می

ت هیما هایزمینه دلیل به رفتاری و بالینی روانشناسان توسط8320
( ادعا 2009)  تيجلتو(. ت28ذهنی آن مورد توجه واقع نشده است )

 ضايلف به مربوط موضوعات به زيادی عالقه تازگی به که کندمی
. ستا آمده وجود به روانشناسان و اجتماعی دانشمندان بین وسیرت

 سیرت از کمتری هاینشانه که فردی است داده نشان مطالعات
ی دی برای اينکه تبديل به مدير بزرگزيا شانس باشد، داشته نیکو

 رت،یارائه شده است. س رتیاز س یمختلف في(. تعار21)نداردشود را 
که فرد واقعًا  دهدینشان م رتیدر عمل است. س« فرد یخود درون«

است که شما در  یزیآن چ رتیس یاست. به اعتقاد مود یچه کس
انجام  رتیاست. س یرهبر مهیخ یاصل رکيد رتی. سدیخلوت هست

ت. انجام نشدن آن اس یرامخالف ب یرونیفشار ب رغمیکار درست عل
ان به عنو رتیاست. س یمذهب هایارزش یغــالباً در راستا رتیس
 رت،یس ی. در بحث رهبرشودیرهبر محسوب م یاتیح یژگيو کي
را  رتیمثل ارسطو س ونانيرهبر است. فالسـفـه  «یکمال اخالق»

 ننشا ها. پژوهشکردنـدیقلمداد م یاخالق یرفتارها یمرکز اصل
گ رهبر بزر کيشانس  خورد،یم رتیکه انگ بد س یفرد دهند،می

 ديهمواره با کوین رتیفاقد س راني. مددهدیبودن را از دست م
د. در مورد آنان واقف نشون قتیحق نيبه ا گرانيمراقب باشند که د

 و رتی. سشودیاو، مشخص م یاخالق هایفرد در انتخاب رتیس
از کلمـه  لتیفض صطالحفرد هستند. ا یاخالق هاییژگيو لت،یفض

آرته به دست آمده است که هر دو  یونانيورچوس و مفهوم  نیالت
راد اف ل،يکمال هستند. به کمک فضا ايقدرت و قوت  یبه معنا
فرد و جامعه  یو هماهنگ وریبهره د،يو شا شوندیم تيبهترهدا

از  یعیدامنه وس کو،ین رتیس ی)نصر(. افـراد دارا شودیم شتریب
القه . آنان عکنندمی عمل هاو بر اساس آن اندرفتهيرا پذ هالتیفض

دارد که ظاهر  ليتما یدارند. هر انسان گرانيبلندمدت به خود و د
دهد؛ اما ظاهر و صورت، بدون پشتوانه  شيازخود نما ایآراسته

 نيراجلوه کند. بناب بايدر بلندمدت چندان ز تواندینم بايز رتیس
مهم  نيخود توجه کنند. ا رتیالزم است افراد بکوشند به باطن س

 اریرا در اخت گرانيدارد که اداره امور د یشتریب تیاهم رانيمد یبرا
 شناسیاست. از نظر روان یخلق و خو رتی(. منظور از س1دارند )

لحاظ  انسان از دارينسبتاً پا تیاز شخص ایجنبه یجنبه خلق و خو
رد ف کي کهنيا عنوانرا به  رتیس یاست. دات یاخالق و اجتماع
 دکنیرفتار م ايعمل  گرانيو بدون حضور د يیچگونه در تنها

تماشاگر آنان  گرانيکه د یکرده است. همه افراد هنگام فيتعر
 (. 28) کنندیهستند، بهتر کار م

 :اسالمی هايبر اساس آموزه يکوين رتيس هايیژگیو
ر عدم احتجاب، ب مان،یبه عهد و پ بندیيخلق، شرح صدر، پا حسن

 (.22پاداشتن حق و عدل و دلسوزی )

 ینسانا دهياست که فرد به اخالق و صفات پسند نيا خلق: حسن

 رفتار و کو،یشده باشد و با خوی خوش، اخالق ن نيمز یو اسالم
برخورد و روابط خود را با  یدهد و چگونگ قیکردار خود را تطب

 به قدری است که خداوند یژگيو نيا تیکند. اهم میتنظ گرانيد
 کند:  یم فیوصت نیرا چن امبرشیپ یتبارک و تعال

(. 1لم/آراسته ای )ق میو عظ کوین یتو به خُلق قتیدر حق امبری)ای پ
هدف از بعثت خود را کامل کردن  زیآن حضرت ن گرياز سوی د

 (. 22کرده است( ) یمعرف یمکارم اخالق

برخورداری از قوت  یعنيشرح صدر در اصطالح  صدر: شرح

 که دارای یو غلبه بر مشکالت وکس ماتيوجودی و تحمل نامال
لطاف از ا یکي نيو ا شودیصفت است، بردبار، مقاوم و توانا م نيا

 تیچنان اهم تيو هدا تيرياست. وجود شرح صدر برای مد یاله
ند ک یم انیامبر )ص( بیبرای پ یرا منت نيدارد که خدای رحمان ا

ز و بار گرانت را ا ميات را برای تو نگشود نهیس اي: آديفرما یو م
 .کردیم ینیباری که بر پشت تو سنگ م؟یپشتت بر نداشت

 عبارت است از: تيرياز شرح صدر در مد هايینمونه
 با قدرت و مقام خود را نبازد. يیارويدر رو ريمد
توان  ت،يريمد ۀهنگام هجوم مصائب و مشکالت در عرص ريمد

 .باشد داشته را هاو رنج ماتينامال ها،یسخت رشيپذ شيوگنجا
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 در برابر حق را دارا میباطل و توان تسل هیعل انیقدرت عص ريمد
 (.22باشد)

واژه عهد در اصل به معنى سر  :مانيبه عهد و پ يبندیپا

 یيبه قراردادها لیدل نیاست و به هم زىیو پاسدارى از چ دنیکش
. ودشنمود، عهد گفته مى تيرعا قایآنها را حفظ کرد و دق ديکه با

اى و شرطى بر دیق چیاست که قرآن ه تیحائز اهم زینکته ن ناي
هم  نينشده است. بنابرا ئلقا هيآ نيوجوب وفاى به عهد در ا

. از شودیمردمى را شامل م مانهاىیعهدهاى الهى و هم عهد و پ
 راياست؛ ز مانیبه عهد و پ بندیيپا ت،يريمسائل مد نتريعمده

بسته  یاسیاقتصادی و س ،یو مناسبات اجتماع یاساس روابط انسان
روابط و  ناي هاو در صورت تزلزل در آن هاستمانیبه عهد و پ

اعتماد و هرج و مرج  نیاعتمادی جانش یمتزلزل شده، ب اسباتمن
 (.22شود) یاستواری م نیجانش ینظم و سست نيگزيجا

و مانع است و رسول  لي: احتجاب به معنای حااحتجاب عدم

باشد و  یليوی و مردم مانع و حا انیداشت که م زیخدا)ص( پره
 هآن حضرت و مردم باشد به طوری ک میمانع ارتباط مستق زییچ

را نشنود و دردشان را نکشد و مشکالتشان را برای  شانيسخن ا
ملوک و پادشاهان و نوع  رهی)ص( ازسامبریوی مطرح نکنند. پ

خوش  چیبود و ه زاربی بشدت هاآن فاتينشست و برخاست و تشر
 (.22شود) هینداشت به پادشاهان شب

دادن حق  عش،ی: عدل در مفهوم وسحق و عدل برپاداشتن

 چهی حق اگر. است هاآن انیم ضیتبع چیصاحبان استحقاق بدون ه
 ض،یادا نشود برخالف عدل است؛ هم چنانکه اگر تبع یصاحب حق
داده نشود باز برخالف  گر،يد یداده شود و حق بعض یو حق بعض

( )ع یامام عل کالمدر  توانیعدل را م فيتعر نيعدل است. بهتر
: عدالت هر ندفرمايیعدل م فيجستجو کرد. آن حضرت در تعر

 (. 22)نهدیرا در جای خود م زییچ

ترحم نسبت به شخص مقابل و ابراز همدردی  یعني: يدلسوز

ر : بندفرمايی)ع( م ی. امام علیمختص به و تیبرای وی در وضع
ه و خوا ریخ گر،يواجب است که نسبت به مؤمن د مانيانسان با ا

 (.22دلسوز باشد)

 پژوهش نهيشيپ
 نیرابطه ب یتحت عنوان بررس یقی( تحق8931) کین ی. احمد8
 یعاجتما نیتام یدرمراکز درمان یو جوّ اخالق رهبرییکونیرتیس

ی تحقیق، توصیفی از نوع همبستگ نياستان لرستان انجام داد،که ا
با  ینفر 191و از لحاظ هدف، کاربردی است درجامعه آماری 

روش نمونه گیری  به201استفاده از جدول مورگان تعداد 
توان تحقیق می  یهاافتهيسیستماتیک انتخاب شدند براساس 

جوّ اخالقی و ابعاد رمديیکونیرتینتیجه گیری کرد که بین ابعاد س
 مستقیم ومعنی داری وجود دارد.  رابطه

تحت عنوان  یپژوهش ی( با بررس8931و همکاران ) ی. کوشک2
 یوندبا رفتارشهر یاصول اخالق کي یبه منزله کوین رتیرابطه س

وجب م کوین رتیس شيکه افزا دندیرس جهینت نيبه ا یسازمان
 تيصورت که تقو ني. به اشودیم یسازمان یرفتارشهروند شيافزا

 یوندرفتارشهر یرگیلموجب شک تواندیم کوین رتیس هایمولفه
 کارکنان شود. انیدر م یسازمان

تحت  یپژوهش ی( ط8931و جعفرزاده ) یکندلوس یاالسالم خی. ش9
 یبر رفتار شهروند یمنف یو جو سازمان یجوّ اخالق ریعنوان تاث

و  یقکه جوّاخال دندیرس جهینت نيبه ا دیو رفتار ضد تول یسازمان
تار رف نیمثبت دارند. همچن ریتاث گريکديبر  یرفتار شهروند

تفاوت که در  نياست، با ا قیشهروندی سازمانی رفتاری اخال
-یتعريف اولیه رفتار شهروندی سازمانی به آن دسته از رفتارهايی م

که علیرغم اينکه اجباری از سوی سازمان برای انجام آنها  نديگو
در قبال انجام آنها از جانب کارکنان سازمان منتفع  ندارند بلکه

ر اعضا باو کهزمانی در سازمان ايجاد می شود  اخالقی جوّ . شوندمی
هنجار مورد انتظار برای تصمیم  یدارند که نوع خاصی از رفتار اخالق

 گیری درون سازمان است. 
 نیبا عنوان) ارتباط ب یقی( تحق2081. حسن خان  و همکاران )1
سازمان: موردمطالعه: پاکستان(  یو رفتار شهروند یاخالق یهبرر

با رفتار  یاخالق یانجام دادند، که در اين پژوهش رابطه رهبر
 یولتدانشگاه د کي یکارکنان دانشگاه انیدر م یسازمان یشهروند

که  نددیرس جهینت نيقرار گرفت و به ا یدر پاکستان مورد بررس
رکنان کا یسازمان یبا رفتار شهروند یرابطه مثبت یاخالق یرهبر

و  یاخالق ،یدانشگاه دولت کيرهبر  یکه: وقت یمعن نيدارد بد
ا روشن کارکنان ر یها تینقش و مسئول تواندیمنصفانه عمل کند م

 ابراساس احترام متقابل ب یکارکنان دانشگاه جهیکند در نت
 یسازمانیمثل رفتارشهروند یرونیب ی( طبق رفتارهاريرهبر)مد
 (. 81) کنندیعمل م

 یاخالق یرهبر "( تحت عنوان 2082)  نیپژوهش ش هایافتهي. 8
 یقدرت جو، رفتار شهروند ،یارشد، جوّ اخالق يیاجرا انيمتصد
ور که کرد . همانط ديیرا تا قیتحق اتیفرض یتمام "یجمع یسازمان

 انيشده متصد یابيخود ارز یاخالق یشده بود رهبر ینیب شیپ
مشترک کارکنان از جّو  داشتبه بر ،یارشد به طور مثبت يیاجرا

 یهروندو رفتار ش یجوّ اخالق نیشرکت وابسته بود. ارتباط ب یاخالق
. شدیم ليشدت جو تعد لهیدر سطح شرکت، به وس یجمع یسازمان

 یو رفتار شهروند یجوّ اخالق نبی ارتباطات تر،و به طور خاص
و و  یجوّ اخالق نیو ب ،یفرد انیشده م تيهدا یجمع یسازمان



 یزمانسا یجوّاخالق یانجيبا نقش م یسازمان يو رفتار شهروند رانیمد يکوين رتيس نيارتباط ب 891

 

 

و که شدت ج یزمان ،یشده سازمان تيهدا یسازمان یشهروند فتارر
تر  انيکه شدت جو کم تر هست نما یباشد نسبت به هنگام شتریب
 .شودیم
 کي تيعام است به هدا فيتعر کي یدارا تيرياز آنجا که، مد 

فرد باز  کينهاد خاص توسط  ايسازمان و  کيگروه از افراد در 
 ادي رانگيد لهیکارکردن با و بوس یو از آن بعنوان توانائ گرددیم
باشد که بتواند اهداف آن  یفرد ديبا یورزش ريمد کي. کندیم

ساخته و بعنوان مثال ،  یعمل را یبزرگ ورزش ايسازمان کوچک 
 یسر کي یسازمان ورزش کيبعنوان  یورزش ونیفدراس کي

خاص را درکشور دنبال  یآن رشته ورزش میو تعم یاهداف سازمان
از ورزش  یخاص تیبدنبال اهم یورزش های. امروزه سازمانکندیم

 رانيبه دنبال مد بیترت نيهستند، به ا ایدر ابعاد مختلف، در دن
 ريمد لغزش نيکوچکتر بیترت نيمورد توجه هستند و به ا وخاص 

 یکارکنان از رفتار شهروند یعدم برخوردار کو،ین رتیاز نظر س
 نرايکارکنان و مد نیب یسازمان یو عدم وجود جوّاخالق یسازمان

 که ادارات يیاز آنجا ن،ي. بنابراشودمی هاسازمان یموجب فروپاش
 رگذاریو تاث یو مهارت یفن یسازمان کي الميورزش و جوانان استان ا

 هنیزم نياه و متخصص در اآگ رانيباشند و از کارکنان و مد یم
 سایمناسب جهت سنجش مق طیتواند مح یبرخوردار است پس م

 رتیس نیارتباط ب یپژوهش به بررس نيموضوع باشد که ا یو بررس
 یانجیم ریبا لحاظ نمودن نقش متغ یسازمان یو رفتار شهروند کوین

 نيا یها افتهياست که  دیپردازد. ام یم یسازمان یجو اخالق
و  ران،کارکنانيبه مد ،یکاربرد یپژوهش بتواند رهنمودها

 شيها در جهت افزا افتهي نيکارشناسان ارائه دهد تا بتوانند از ا
دم صدر، ع ،شرحیحق و عدل،دلسوز مان،ی)عهدو پکوین رتیابعاد س

ارتقا  ،یسازمان یشهروند یهااحتجاب،حسن خلق(، ارتقا رفتار
ده ش نییتع یبه رسالت و هدف ها یابیو دست یاخالق یارزش ها

جهت تالش و کوشش افراد فراهم  ايپو طیو مح رندیسازمان بهره گ
 رتیس میمفاه شتریتواند به شناخت و درک ب یم قیتحق ني. امياور

منجر شود در ضمن از چهار چوب  یسازمان یو رفتار شهروند کوین
از  یرایبسدر رفع  توانیم قیتحق نيا هایافتهياستفاده و  مورد

طم  و پر تال یبهره جست که در عصر رقابت یمشکالت و معضالت
ه عنوان ب یسازمان یو رفتار شهروند کوین رتیامروز که تنها با  س

ما  ني. بنابراباشدیقابل حل م نينو یدر سازمان ها یرقابت یايمزا
 ريمد یکوین رتیس نیب ايکه آ میهست نيا بالپژوهش به دن نيدر ا

 یجواخالق یانجیبا وجود نقش م یسازمان یو رفتار شهروند
 ارتباط وجود دارد؟ الميدر ادارات ورزش و جوانان استان ا یسازمان

 
 

 قيتحق روش 
 یگردآور وهیو به لحاظ ش یحاضر به لحاظ هدف،کاربرد قیتحق 

انجام  یدانیباشدکه به صورت م یم یهمبستگ -یفتوصی هاداده
انجام  استاندارد هایبا استفاده از پرسشنامه قیتحق نيشده است. ا

و  هياطالعات، داده ها مورد تجز یشده است و بعد از جمع آور
پژوهش، کارکنان ادارات ورزش  یقرار گرفتند. جامعه آمار لیتحل

. باشندینفر م 811که برابر  دهندیم لیتشک الميو جوانان استان ا
جامعه، نمونه به صورت کل شمار برابر جامعه  تيمحدود لیبه دل
 نینفر در نظر گرفته شد و پرسشنامه ب 811 یعني  یآمار

 808مجدد  یریگیپ  رغمیعل یول ديگرد عتوزي شوندگانآزمون
 قیقتح یریبه محقق بازگشت داده شد. روش نمونه گ سشنامهپر

 آوریپژوهش به منظور جمع ني. در اباشدیحاضر روش هدفمند م
از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شده  ،یدانیاطالعات به روش م

 یکوین رتیاست به صورت سه پرسشنامه مجزا شامل پرسشنامه س
و پرسشنامه رفتار  یمانساز یپرسشنامه جوّ اخالق ران،يمد

 یپژوهش برا نيشده است. در ا لیتشک یسازمان یشهروند
صر ن کوین رتیاز پرسشنامه س رانيمد یکوین رتیسنجش س

سوال  80( استفاده شده است. ابزار مذکور شامل 8938) یاصفهان
 اد،يز اد،يز یلیخ هاینهياز گز یکيبوده که کارکنان با انتخاب 

 زانیم نيشتریموافقت تا ب زانیم ني) کمتر کمیلیمتوسط، کم، خ
اعالم داشته اند.  هيگو 80موافقت خود را با هر  زانیموافقت(، م

 کرتیل یدرجه ا 8 فیپرسشنامه براساس ط نيا ینمره گذار وهیش
، 1ازیامت ادي، ز8 ازیامت اديز یلیخ نهيصورت که گز نيارائه شده، بد

. شوندیرا شامل م 8 ازیمتکم ا یلیو خ 2ازی، کم امت9ازیمتوسط امت
اخ پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونب يیايپا  ینصر اصفهان

سنجش رفتار  یرا به دست آورده است. برا30/0محاسبه و مقدار 
ساکف  پاد یسازمان یاز پرسشنامه رفتار شهروند یسازمان یشهروند

سوال  88( استفاده شده است. ابزار مذکور شامل 8330و همکاران )
 اد،يز اد،زيیلیخ یها-نهياز گز یکيبوده که کارکنان با انتخاب 

 زانیم نيشتریموافقت تا ب زانیم ني) کمتر کمیلیمتوسط، کم، خ
اعالم داشته اند.  هيگو 88موافقت خود را با هر  زانیموافقت(، م

 کرتیل یدرجه ا 8 فیپرسشنامه براساس ط نيا ینمره گذار وهیش
، 1ازیامت ادي، ز8 ازیامت اديز یلیخ نهيصورت که گز نيارائه شده، بد

. شوندیرا شامل م 8 ازیکم امت یلیو خ 2ازی، کم امت9ازیمتوسط امت
 18/0پرسشنامه توسط پادساکف و همکاران محاسبه و مقدار  يیايپا

امه از پرسشن یسازمان یسنجش جوّ اخالق یرا به دست آوردند و برا
( به نقل از 8311 -8311کولن  ) و کتوريو یسازمان یجوّ اخالق

سوال بوده  1( استفاده شده است. ابزار مذکور شامل 8939نوشاد )
توسط، م اد،يز اد،يز یلیخ هاینهياز گز یکيکه کارکنان با انتخاب 
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موافقت(،  انزیم نيترشیموافقت تا ب زانیم نيکم ) کمتر یلیکم، خ
نمره  وهیاعالم داشته اند. ش هيگو 1موافقت خود را با هر  زانیم

ارائه شده،  کرتیل یدرجه ا 8 فیپرسشنامه براساس ط نيا یگذار
، متوسط 1ازیامت ادي، ز8 ازیامت اديز یلیخ نهيصورت که گز نيبد
 يیاي. پاشوندیرا شامل م 8 ازیکم امت یلیو خ 2ازی، کم امت9ازیامت

کرونباخ توسط نوشاد  یپرسشنامه مذکور بر اساس روش آلفا
 نيدر ا نیرا به دست آورده است. همچن 13/0محاسبه  و مقدار 

رد متخصص مو داساتی  توسط هامحتوا پرسشنامه يیروا قیتحق

 آزمون مورد هاپرسش نامه یبیترک يیايو پا يیقرار گرفتند. روا ديیتا
 به صورت جداگانه در رهایمتغ هیکل یآن برا جنتاي و گرفت قرار

 از ز،نی هاداده لیه و تحليتجز ی. گزارش شده است. برا8جدول 
ال  ینرم افزار پ لهیبه وس ریمس لیو تحل یمدل معادالت ساختار

 رهایغمت يیهمگرا يیو روا یبیترک يیاي. پا8اس استفاده شد. جدول
نشان از قابل قبول بودن  1/0 یباال یبیترک يیاي. پادهدیرا نشان م

 سطح یمقدار مالک برا نیدارد؛ همچن قیهرسازه تحق يیايپا
است 1/0 يیهمگرا يیروا یقبول

. 

 مدل یبیترک يیايو پا يیهمگرا يیروا .8 جدول
 همگرا روايی پايايی ترکیبی متغیر

 /.89 31/0 سیرت نیکو   

 18/0 31/0 جوّ اخالقی سازمان

 82/0 38/0 سازمانیرفتارشهروندی
 

 

 قيتحق هايافتهی
 قیتحق هاینمونه یفرد هاییژگيمربوط به و یفراوان عيتوز

درصــد( را مردان  2/18نفر ) 12نفر، تعداد  808نشــان داد که از 
که درمجموع  دهندیم لیدرصــد( را زنان تشــک 1/81نفر ) 83و 
 ،یلیدرصــد از آنها مردان بودند. از نظر مدرک تحص 80از  شیب

-مدرک فوق یدرصد دارا 1/29 پلم،يمدرک د یدرصد دارا 9/0

 یدرصد دارا 1/90،  یدرک کارشناسم یدرصد دارا 1/98 پلم،يد
مدرک دکترا بودند.  یدرصد دارا 3/1و  ارشدیمدرک کارشناس

 نیدرصد ب 1/21که  دهدینشان م قیتحق هایسن نمونه تیوضع
درصد  1/81سال،  10 یال 98 نیدرصد ب 8/80سال، 90 یال 20
. اندسال سن داشته 80باالتر از زیدرصد ن 3/1و  ،سال 80یال 18
 ست:ا ريپژوهش به شرح ز یرهایاز متغ کيهر  نیانگمی

 

 رهاینرمال متغ تیو وضع رهایمتغ یفیآمار توص .2 جدول
ها        شاخص
 متغیرها

 وضعیت نرمال متغیرها آمار توصیفی متغیرها
 سطح معناداری میانگین انحراف معیار

K-S 

 K-Sمقدار 

 110/0 118/0 10/9 881/0 نیکوسیرت
 112/0 819/0 19/9 111/0 جوّاخالقی سازمانی

 رفتارشهروندی

 سازمانی

118/0 19/9 181/0 191/0 

 
 

جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون 
اسمیرونف استفاده شده است. در صورتی که سطح  -کولموگرف

ح باشد و اگر سطبیشتر باشد متغیر نرمال می 08/0معناداری از 
باشد متغیرها نرمال نیستند. با توجه به  08/0معناداری کمتر از 

)غیر نرمال( 08/0نیکوکمتر از اينکه سطح معناداری متغیر سیرت

تر سازمانی بیشو متغیرهای جوّاخالقی سازمانی و رفتارشهروندی
)نرمال( است، بنابراين برای تحلیل مدل مفروض پژوهش  08/0از 

از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است، چرا که 
 نرمال بودن متغیرها ندارد.حساسیتی به وضعیت نرمال يا غیر 

 مستندات مورداستفاده براي تحليل

پايايی  هایاز شاخصهش ومفهومی پژل سنجش مدای بر
( AVE)2شده استخراجانس ـيوارانگین ـمی (CR)8ترکیبی

الزم به ذکر ت. ـسه ادـشده تفاـس، ا2Rر اـمعیو  عاملیی هاربا

                                                 
1. Combined reliability 

خ هم بهره نباوکری لفاآضريب از پايايی پرسشنامه برای است 
ة دـتأيیدکننخ اـنبوکری لفاآيب اضردر 1/0از قم بیشتر ر شد.برده 

متغیرهايی با ای برن ه محققاـلبتات. ـسار ازـباب ـايی مناسـپاي
ا ی همگرـيوا. ردـیپذيرنـز مـنیرا  1/0ان زـمی، مـکی هاالسؤ
هر ی هشته شداگذاکشتراس به يانوارمیانگین  یههنددننشا

2. Average Variance Extracted 
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ين ، اتردهسان ست. به بیاد اه خوـتص بـمخال با سؤن متغیر پنها
ر ـه؛ هددمین نشاد را خوال همبستگی هربعد با سؤان میزر معیا
ز ـنیی رـگیازهدـنل امدازش بر، ين همبستگی بیشتر باشداچه 
ای ( معتقدند بايد بر8331) 8برستینو نونالی  .تـساتر ـبیش

AVE ،ين معنا که ابه ؛ نظر گرفترا در  1/0نی ابحرار مقد
AVE  دهد ن مینشال را قابل قبوای يی همگرروا 1/0از بیشتر

و بیشتر را نیز توصیه می8/0و همچنین ساير محققین مقدار 
ن بطۀ میات راشد، عاملیر (. همچنین با8931 ، )آماريست کنند

د ـينای فرـطا ر)شاخص( ر شکاآمتغیر زه( و )سان متغیر پنها
ی، تحلیل عاملی تأيیدکند. در میل مسیر مشخص ـتحلی
ل مدی ین متغیرهاـتبیای رـبرا ب ـت مناسـهايی که کفايالسؤ
ف حذه، شداردستاندايب اشناسايی توسط ضراز پس ، ندارند

هر ی هاالهد سؤدمین میشوند. همچنین پايايی ترکیبی نشا
کفايت ار چه مقدد مختص به خوی تبیین متغیرهاای برزه سا
ر ين معیاای ارـبرا  1/0ار دـ( مق8318) 2رـکرالو نل رند. فودار
و د ـه شـنچه گفتآنهايت با توجه به در نند. دامیک مال

ی هارمعیا شدخص ـمششود تی که در ادامه مطرح میاـطالعا
 به خوبی تأيید میکنند.ل را مدازش هش حاضر بروپژ

2R ی رـگیازهندابخش دن متصلکرای ست که برری امعیا
ر بهکاری ساختات الدمعازی اـسلدـمریِ اختاـش سـبخو 
ر ـبر متغیونزا برهای ست که متغیری اتأثیرة هنددننشارود و می

ی اـمتغیرهای رـط بـفق 2Rت ـسار ـکن ذشاياارند. میگذدرونزا 
به ـمحاس يعنی متغیرهای میانجی و وابسته لدـمدرونزای 

در )مستقل(ی برونزااـد متغیرهـهدمین نشا 2Rير دمقاد. میشو
. نددارپیشبینیکنندگی رت دـقازه دـناه ـا چـهش توژـپل دـم

 را برای8/0مساوی  يا بزرگتر مقادير (8332)9میلر و فالک

همانگونه که  .اندکرده قابل قبول قید شده داده توضیح واريانس
 .باشداز حدنصاب باالتر می اين پژوهش 2Rبینیم در ادامه می

برای بررسی نقش میانجی گری يک متغیر از شمول واريانس 
(VAF استفاده می کنیم. اگر مقدار شمول واريانس کمتراز )

درصد باشد 10درصد باشد نقش میانجی گری رد و اگر باالتراز 20
ادعای میانجی گری پذيرفته می شود. در وضعیتی که شمول 

درصد باشد نقش میانجی گری جزئی می 20واريانس بیشتراز 
 .باشد

سیرت نیکو و رفتار شهروندی سازمانی از طريق  بینفرضيه: 

 جو اخالقی ارتباط وجود دارد.

 

 جدول پارامترهای الزم برای فرضیه .9جدول

 AVE پايايی ترکیبی R Square 

 128/0 318/0 182/0 جو اخالقی

رفتار شهروندی 
 سازمانی

820/0 388/0 188/0 

 - 318/0 898/0 سیرت نیکو

 
باالتر از   AVE مقاديرمقاديرچون  9داده های جدولبا توجه به 

مقادير  .اســـت پس در اين بخش روايی همگرا وجود دارد 1/0
اســـت پس در اين قســـمت پايايی 1/0پايايی ترکیبی باالتر از 

اســـت  8/0باالتر از  R Square  کند.ترکیبی صـــدق می
سط بینی متغیر وابسته توبنابراين مدل از حدنصـاب قدرت پیش

 1/0متغیر مســـتقـل برخوردار اســـت و آلفای کرونباخ باالتر از
 باشد که نشان از پايايی پرسشنامه دارد.می

برای بررسی نقش میانجی گری يک متغیر از شمول واريانس 
(VAFاستفاده می کنیم. اگر مقدار شمول واريانس کمتر )ز ا

درصد باشد 10درصد باشد نقش میانجی گری رد و اگر باالتراز 20
ادعای میانجی گری پذيرفته می شود. در وضعیتی که شمول 

درصد باشد نقش میانجی گری جزئی می 20واريانس بیشتراز 

 :فرمول شمول واريانس به شرح زير می باشد باشد.
)13+p23*p12)/(p23*p12VAF=(p 

12P متغیر مستقل و متغیر میانجی: ضريب مسیر بین 

23Pضريب مسیر بین متغیر میانجی و متغیر وابسته : 

13Pضريب مسیر بین متغیر مستقل و متغیر وابسته : : 
 

 . پارامترالزم برای فرضیه1جدول
 نقش میانجی گری VAF نتیجه
 سیرت نیکو 03891 تايید

 جو اخالقی
 رفتار شهروندی سازمانی

بدست آمده   VAFچون مقدار 1ل ونتايج جدباتوجه به  

ی جو اخالقی سازمانقش میانجی گری متغیر می باشد ن 03891

یريم که گشود. بنابراين نتیجه میپذيرفته می به صورت جزئی 

نیکو و رفتار شهروندی سازمانی از طريق جوّاخالقی بین سیرت

 .ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد

 

                                                 
1. Nunnally, J.C. & Bernstein 

2. Fornell, C. & Larcker, D.F 
3. Falk & Miler 
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 قیتحق یرهایمتغ نیب ریمس بيضر. 8 شکل

 دهندهشي. نما8شکل دکنییطور که مشاهده مهمان
شده نشان داده  ریمس بي( است که ضراBeta)ریمس بيضرا

ست. وابسته ما ا ریمستقل بر متغ ریمتغ ریشدت رابطه و تأث
رچه است و ه يیدوتا یهمبستگ ريمقاد ریمس بيمنظور از ضر

 ریتغم ترشیب یاثرگذار یباشد به معنا ترشیب بيضر نيا
 .و وابسته است قلمست

 

 

 
 قیتحق یرهایمتغ نیب tآماره . 2 شکل

دهنده اعداد . نشان2شکل دکنییطور که مشاهده مهمان
 تیاهم بيضرا نیتخم نکهيا لی. به دلباشدی( مt) یمعنادار

 ارمقد چنانچه ب،يضر کيمعنادار بودن  یدارد برا تریشیب
 طحـسدر  تـگف انوـمیت ،باشد بیشتر 31/8از  داریمعنا ادعدا
به ذکر است  زم. الستا دارمعنامربوطه  تأثیر 38/0  ناـطمینا

سؤاالت  نیب یاعداد معنادار  31/8که باالتر بودن از 
 کندی( مربوط به خودشان ثابت مهارهداي) ( و مؤلفههالی)مستط

اده د صیتشخ یمؤلفه سؤال مناسب نيا یسؤال برا نيکه ا
 . شودیم
 

 

 يرگيجهيو نت بحث
 هایمؤلفه ریپژوهش نشان داد، مس نيبه دست آمده از ا جينتا 

 رتیو س یو رفتارشهروند یجوّاخالق  ،یو جوّاخالق کوین رتیس
، 81/20 ،یمعنادار بيبا ضرا بیبه ترت یو رفتار شهروند کوین

پس  اند،قرار گرفته31/8از  شتریچون در بازه ب 11/8، 31/1
 وانتیرو م ني. از اشودیم ديیپژوهش تأ هایرابطه کل  مؤلفه
پژوهش در کار کارکنان ادارات ورزش و  هایگفت، تمام مولفه

خش، با ب نيا هایافتهيگذار هستند.  ریتاث الميجوانان استان ا
و همکاران  ی(، نصر اصفهان8931و همکاران ) یکوشک جهینت
(، 2080و فولکمن ) نگري(، ز8939و همکاران ) داي(، هو8938)

، 81( همراستا است )8939) یو اسد ی(، نادر2088) ليماکس و
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هرکدام از  طهيرا بیبه ترت نی( ؛ همچن20، 81، 23، 88، 22
و  یجوّاخالق ،یو جوّاخالق کوین رتیس هایمولفه

 یاراد یو رفتارشهروند کوین رتیو س یسازمان یرفتارشهروند
آزمون در  ني. در اباشندیم 81/0و  10/0، 18/0 ریتأث بيضرا
در سطح  توانیدرصد ، م10از  VAFشدن مقدار  شتریب تصور
را  ریمتغ کي یانجیم ریدرصد معنادار بودن تأث 38/0 نانیاطم

است و  891/0بدست آمده   VAFنمود. چون مقدار ديیتا
 ریمتغ یگر یانجیباشد نقش م یم 10/0تا 20/0 نیب یمقدار

صورت که  نيباشد. به ا یم يیجز  یسازمان یجوّ اخالق
توانسته در ادارات ورزش و  يیدر حد جز یسازمان یاخالقجوّ

آن به  یرگذاریتاث یعنيگذار باشد  ریتاث الميجوانان استان ا
بود در ن یکه حت دهدینشان م جيصورت کامل نبوده، پس نتا

بر  یو رفتارشهروند کوین رتیس ریدو متغ ،یجوّاخالق ریمتغ
عنوان  تحت یژوهشخواهندبود.  تاکنون پ گذارریهم تاث گريکدي

 یانجیبا نقش م یو رفتار شهروند کوین رتیرابطه س یبررس
ه مشاب قیبه تحق توانیم یانجام نشده است، ول یجوّاخالق
ونه نم یدارند. برا یهمخوان هیفرض جيکه با نتا میاشاره کن

تحت عنوان  یپژوهش ی( با بررس8931و همکاران ) یکوشک
با  یاخالق صولا کي یبه منزله کوین رتیرابطه س

 رتیس شيکه افزا دندیرس جهینت نيبه ا یسازمان یرفتارشهروند
 ني. به اشودیم یسازمان یرفتار شهروند شيموجب افزا کوین

موجب  تواندیم کوین رتیس هایمولفه تيصورت که تقو
س کارکنان شود پ انیدر م یسازمان یرفتارشهروند یرگیشکل

 رتیس نديبه فرا یزافزونرو توجه هااست در سازمان ستهيشا
قوق باور برسند که در سازمان ح نيکارکنان به ا یشود، وقت کوین

کارکنان  به عدل و انصاف  انیم رانيو مد شودیم تيافراد رعا
 چیعدالت در سازمان از ه يیبرپا یو برا کنندیقضاوت م

 سازمان یبرا يیممکن است کارها ورزند،ینم غيدر یکوشش
 جهنتی در هاستآن یرسم فيفراتر از وظا کهخود انجام دهند 

 .شودیم یسازمان یمنجر به بروز رفتارشهروند
 شده یبه دست آمده از اطالعات جمع آور هایافتهيتوجه به  با
 یرگیجهینت الميپژوهش در ادارات ورزش و جوانان استان ا نيا
 یرفتار شهروند جاداي جهت در هاسازمان کهنيا یبرا شودیم

 نديگام به گام حرکت کرد. چون فرا ديحرکت کنند با یسازمان
بتوان  که ستیروزه ن کي نديفرا کي یسازمان یرفتار شهروند

به سرعت آن را وارد سازمان کرد،  ديجد یتکنولوز کيمانند 
که  ی. در صورتباشدمی برمداوم و زمان نديفرا کيبلکه 

به طور قاطع  یسازمان یرفتار شهروند جاداي جهت در هاسازمان
به  یسازمان وریو بهره يیصورت کارا نيبردارند، در ا هايیگام

د امر باعث ارتقاء عملکر نيو ا افتيخواهد  شيافزا هصورت بالقو
ار مانند هر رفت ،یسازمان یرفتار شهروند تتقوي. شد خواهد هاآن
ارد. د قيو تشو بیبه ترغ ازین زند،یکه از افراد سر م یگريد

 یراب یمنظم و منطق هایستمیس جاديبا ا توانندمی هاسازمان
 یرفتار شهروند جاديا یاديارائه پاداش به کارکنان تا حد ز

 رایب هااساس اکثر سازمان نيکنند. بر ا لیرا تسه یسازمان
ساالنه را به کارکنان  هایپاداش ،یرفتار شهروند قيتشو

ته داش ليفرا نقش، تما یبه انجام رفتارها یکه تا حد دهندیم
ستند. ه یمثبت فرد هاییژگيو یکه فقط دارا  یباشند نه افراد

 ازیامروز و به دنبال آن ن یایدر دن شدنیجهان عيرشد سر
 یبرا یو نوآور تیخالق نیو همچن راتتغیی به هاسازمان
رهبران و به دنبال آن،  ازمندین یطیبه عوامل مح يیپاسخگو
 چیخود را بدون ه یو نظرها دياست که بتوانند عقا یکارکنان
 وّ که در آن ج هايیبه سازمان ارائه دهند. در سازمان یتيمحدود

به سازمان قطع شده و  هاشهيباز اند انيسکوت حاکم است، جر
واند با ت یم کوین رتیاتفاق نخواهد افتاد. س يیرشد و شکوفا

 زیو کارکنان و ن رانيمد نیحس احترام و اعتماد متقابل ب جاديا
در کارکنان، رغبت و  یريپذ تیحس تعهد و مسئول جاديبا ا
بروز  نهیزم جهیو در نت هداد شيشان را به کار افزا زهیانگ

 برای هااز راه یکيرا فراهم آورند  یسازمان یشهروند یرفتارها
و  رانيدر مد کوین رتیاخالق و س جاديبردن سکوت، ا نیازب

تعهد است تا نسبت به سازمان خود  جاديکارکنان به منظور ا
 یدر جهت تعال هاشهيکرده و از ابراز اند تیاحساس مسئول

. تعريف و تعیین سیرت نیکو بطور جامع کنندن غيسازمان در
ای هحمايت و اجتماعی هایشامل درک، خود باوری، مهارت

محیطی است. برنامه آموزش سیرت نیکو بايد به افراد 
 قعمی های-بحث کمک به افراد درک بهبود برای هايیفرصت

 انتوانايیش به باور و واقعی مشکالت خصوص در کار محیط در
 رانمدي. نمايد فراهم هايشانبر اساس ارزش نکرد عمل برای

اطع، اطات قارتب مثل سالم زندگی هایبايد فرصت بهبود  مهارت
گوش دادن همدالنه، کمک کردن به کارکنان و درخواست 

 هب نفوذ گیری،کمک کردن از ديگران، خودارزيابی، تصمیم
 داشته انتقادی تفکر و هیجانات مديريت تحلیل، و تجزيه کمک

جو روانی سازمانشان را با استفاده از اين  ديبا راني. مدشندبا
. و به افراد فرصت استفاده از دهند قرار حمايت مورد هامهارت

 سیرت بهبود شود داده سازمان به خدمت برای هااين مهارت
 کديگري فکر به افراد که گیردمی صورت بافتی در تنها نیکو

و احساس تعلق به  دکن تجربه را امنیت فردی هر و باشند
ديگران داشته باشند و بتواند به معنادار شدن کار کمک نمايد. 
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 طیدرک آن در مح یو چگونگ یاز جوّاخالق یشناخت و آگاه
 يیسازوکارها یو اجرا يیدر شناسا رانيبه مد تواندیم یکار
 شانن هاکمک کند. پژوهش یارتقاء و اداره جوّاخالق ر،ییتغ یبرا
 یانحراف یسازمان موجب کاهش رفتارها یخالقکه جوّا دهدمی

، کاهش ترک خدمت و یاعتماد سازمان شيدر سازمان، افزا
 یجوّاخالق تيتقو نيبنابرا شودیم یکار یزندگ تیفیک شيافزا
 تيرضا شيسازمان داشته و موجب افزا یبرا یمثبت راتیتاث

 نراي. مدشودیسازمان م وریبهره شيکارکنان و به تبع افزا
 یو راهبردها هااستیبا وضع س ديورزش و جوانان با اراتاد

 یشهروند یمناسب، درجهت شکوفاتر شدن رفتارها یقيتشو
 ندتوانیم یورزش هایسازمان رانيدر کارکنان تالش کنند. مد

 تایو روح اتخلقی باشند، رودر برخورد با کارکنان خود، خوش
 یقو جوّاخال تصداق جيکرده و با ترو يیکارکنان خود را شناسا

همکارانشان و  گريبا د زآمیمناسب افراد را به روابط احترام
خود  در برخورد با مسائل رانيمد ند،ينما بیترغ شتریتعامالت ب

 نديکه ممکن است عذر کارکنان را قبول نما يیرا نبازند و تا جا
 ،یدوستانه در خارج از ساعات کار هایيیگردهما جاديو با  ا

 یهمکار هایکنند و مهارت جادياعضا ا نیب را یاديتعامل ز
که مستعد  دوستیو نوع تیچون حس مسئول

و  شرفتیتا پ ندينما قيهستند را تشو سازمانییرفتارشهروند
به  هاافتهي گريبهبود عملکرد ادارات را فراهم کنند. به عبارت د

که چگونه رهبران خدمتگزار  کنندیموضوع کمک م نيدرک ا
کارکنان،  یازهایبا توجه و تمرکز بر ن یورزش یاهدر سازمان

نسبت به کارکنان، درک احساس  یفرد نیب یحس دوست جاديا
 یجو اخالق جاديکرده و به ا لیکارکنان تسه یعدالت را برا

باشند  وربا نيکه کارکنان بر ا یزمان نيکمک کنند. عالوه بر ا
در  تمنصفانه است، منابع و اطالعا یرگیمیتصم نديکه فرآ

مختلف در سازمان  هایهروي و هاهمه قرار دارد و روش اریاخت
 وجود دهندهنشان نيکه ا شود،یاعمال م کسانيهمه  یبرا

و عملکرد  يی( شاهد کارا89مناسب در سازمان است ) جوّاخالقی
ت آمده به دس جيبود . با توجه به نتا میدر سازمان خواه یشتریب

در ادارات ورزش  رانيتا مد شودیم شنهادیدر پژوهش حاضر پ
 یکار طیمح طيخود را حفظ کنند و شرا یکوین رتیو جوانان س

 یخود به راحت ريقرار دهند تا کارکنان بتوانند با مد یرا طور
 و اعتراضات شنهاداتینظرات، پ ها،دهيارتباط برقرار کنند و ا

جود و یمناسب یاداره جوّاخالق کيدر  یکنند. وقت انیخود را ب
 کيخود  رانيو با مد گريکديبا  توانندیباشد کارکنان م شتهدا

 نیب که یداشته باشند. زمان ایدرست و دوستانه یرابطه اخالق
برقرار باشد کارکنان  یخوب یرابطه رانشانيکارکنان و مد

 اداشپافتيبدون در یهستند  حت یشهروندمشتاق بروز رفتار
خود  هایژگيو نيا محاضرند به  همکارانشان کمک کنند که تما

.شودیسازمان و اداره م کيعملکرد  شيموجب افزا
 

eferencesR 

1. Abdalla, S. M., Mohamed, F. R., & Araf, S. M.Organizational Citizenship Behaviors 

among Teaching Staff at Nursing Faculties in Upper Egypt. Journal of American Science, 

2013. 

2. Abyli, Khodayar, Shateri, Karim, Yoz Bashi, Alireza and Faraji Deh Sorkhi, Hatam. 

Organizational Citizenship Behavior: Features, Dimensions, Prerequisite Variables, and 

References. First National Conference on Organizational Citizenship Behavior, 

University of Tehran, 2008. (persian) 

3. Ahmadineik, H, Jaber Ansari, M and Taheri Ghodarzi, Ho. The Relationship between 

Organizational Culture and Ethical Climate in Social Security Centers in Lorestan 

Province. International Conference on Management and Accounting, Tehran, 2017. 

(persian) 

4. Ansari M, Hosaini A, Rahmani HY, Saifi S . Effects of staff professional ethics on banks 

customer loyalty. Ethics in Science and Technology; 2012. 7(3): 1-12, (Persian). 

5. Arad, O. A., Delen, D., Tatoglu, E., & Zaim, S. An analytic approach to assessing 

organizational citizenship behavior. Decision Support Systems, 2017,103, 9-23. 

6. Balliett, T., Kelloway, E. K. Virtuous leaders: assessing character strengths in the 

workplace. Canadian Journal of Administrative Sciences. 2011. 28, 270–283. 

7. Cohen, D. V.creating and maintaining ethical work climate. Business ethics Quarterly, 

1993. P: 3, 343-358. 



 یانسازم یجوّاخالق یانجيبا نقش م یسازمان يو رفتار شهروند رانیمد يکوين رتيس نيارتباط ب 819

 

 

8. Fazeli, Z. Professional Ethics and its Role in Medical Practice, Scientific Journal of Ilam 

University of Medical Sciences , 2012. (Persian). 

9. Fine S., Horowitz I., Weigler H., Basis L. "Is good character good enough? The effects 

of situational variables on the relationship between integrity and counterproductive work 

behaviors". Human Resource Management Review, 2010. P:20 (1), pp. 73–84. 

10. Hartman, E. M. "Can we teach character? An Aristotelian answer"; Academy of 

Management Learning & Education, 2006. P:5, pp. 68–81 

11. Hoveyda, R; Shul, S and Arefnejad, M. The Relationship Between Good Practice and 

Quality of Work Life with Organizational Citizenship Behavior, Journal of Research, 

2014. Vol. 4, No. 1(Persian) 

12. Izadi, B & Mahmodian, A. The Role of Servant Leadership in creating an Ethical Climate 

in Sport Organizations through the mediating organisatinal trust and justice. 

Organizational Behavior Management in Sport Studies. 2018. Vol. 4, No.4(16), , Pp: 75-

89. (Persian). 

13. Izadi, B; Moradi H, and Abdollahi, Sh. Analysis of ethical observance in bodybuilding 

clubs with athlete's attitudes. Journal of Ethics in Science and Technology, 2017. 12th 

Year, No. (persian) 

14. Khan, H., Yasir, M., Yusof, H. M., Bhatti, M. N., & Umar, A .The Relationship Between  

Ethical Leadership And Organizational CitizenShip Behavior: Evidence From Pakistan. 

2017. 

15. Khanifar H, Jandaghi G, Bordbar H. The role of the ethical climate in the use of 

information technology. Ethics in Science & Technology; 2012. P: 7 (4): 10-18. (Persian). 

16. Kushkei, M, Ghalavandi, H and Qala'ei, A. The relationship between good and bad is a 

moral principle with organizational citizenship behavior, 2017. (Persian). 

17. Kwan. H.K, Mao, y; "The Role of citizenship behavior in personal learning and work 

family Enrichment"; front. Bus. Res .Press, inc (2011). 

18. Maxwell, J. communicating with Character; viewable at: www . euquest.com. 2011. 

19. Mirmoeini, SY. Jalali Farahani, M. Alidoust Ghahfarokhi, E. Designing of Organizational 

Citizenship behavior Prediction Model for Physical Educators Tehran City, from Job 

Satisfaction, Organizational Commitment and Organizational Justice. Organizational 

Behavior Management in Sport Studies. Vol. 3, No.12, Winter 2016, Pp: 111-123. 

(Persian). 

20. Naderi, A and Asadi, A. An Analysis of the Effect of Managerial Good Behavior on Trust, 

Organizational Citizen Behavior and Employee Knowledge Sharing, An Empirical Study 

in the Publishing Industry, Quarterly Journal of Mehr,  2014. No. 15, pp. 104-82. (Persian) 

21. Nasr Esfahani, A, Abbaspour, A; Farhangi, A,  and Abbasian Gh. Investigating the Effect 

of Perceptions on Managers' Good Behavior on Organizational Trust. Quarterly Journal 

of Public Administration, Volume 7, Issue 4,2015, Pages 674-657. (Persian) 

22. Nasr Esfahani, A; Shool, S and Arefnejad, M. The Effect of Managers' Good Practice on 

Organizational Citizenship Behavior (Case Study: Isfahan University). Public 

Management Research, Vol. 5, No. 15,2012, pp. 62-45.(Persian). 

23. Rahimnia F, Nikkhah Z. The effects of ethical climate on organizational identity and 

turnover Intentions among salespeople. Iranian Journal of Management Sciences; 2012. 

P: 6 (4): 1-11.  (Persian). 

24. Rastegari, E. nvestigating the Relationship between Organizational Justice Perceived 

Organizational Health and Organizational Citizenship Behavior (2013). (persian) 

http://www.euquest.com/


 811 8931 تابستان، 22، شماره ششممطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره  

 

 

25. Seify, M. Amiry, Z. Farokhi, M. Nasresfahani, A. The Impact of Spirituality in the 

Workplace on Social Wear with a Mediating Role: The Organizational Ethical Case 

Study: Isfahan Social Security Organization. Applied Sociology of the Twenty-Eighth 

Year, Serial Number 66, Second Issue (2017). (persian) 

26. Sepahvand, Reza; Amiri, Zeinab; Amiri, Yadolah; and Farokhi, Mojtaba. The Impact of 

Religious Capital on Its Organizational Hierarchy (Case Study: Social Security 

Organization of Isfahan). Management Research in Iran, 2012. Volume 21, Number 2 

(Scientific / Research / ISC), 47-68. (persian) 

27. Tjeltveit, A.C. ;" implicit virtues, divergent goods, multiple communities", American 

behavioral scientist, 2004. P:47, 4, PP.395-414. 

28. Wang, Y., & Hsieh, H . Organizational ethical climate, perceived organizational suppost, 

and employee silence: a cross-level investigation. Human relations,2012. P: 66(6), 783-

802. 

29. Zenger, J and Joseph, F, "The Hondbook For Leaders", First Edition, New York, NY: Mc 

Graw- Hill, 2010. 


