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 چکیده
اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی در ی ای و سرمایهحرفهی بین اخالق این پژوهش با هدف بررسی رابطه

 هایپژوهشدر زمره این پژوهش  ی شهرستان مشگین شهر انجام شد.ی دوّم متوسّطهمیان دبیران دوره

به تعداد ) ی آماری پژوهش را کلیه دبیران دوره دوّم متوسّطه شهرستان مشگین شهرجامعه .همبستگی است

دهد. مطابق با جدول کرجسی و تشکیل می اندمشغول به تدریس 85-84در سال تحصیلی نفر( که  502

ی آماری نمونه عنوانبهنفر زن(  012 –نفر مرد 077) یاتصادفی طبقه صورتبهنفر از آنان  775مورگان 

ها داده لیوتحلهیتجزنامه استفاده شد. برای های پژوهش حاضر از پرسشبرای گردآوری داده انتخاب شدند.

در آمار توصیفی پژوهش به بررسی متغیّرهای پژوهش از قبیل  توصیفی و استنباطی استفاده شد. آماراز 

قه خدمت وضعیّت تحصیالت و ساب، سنّ، متغیّرهای جمعیّت شناختی از قبیل جنسیّت، انحراف معیار، میانگین

منظور بررسی بررسی روایی از تحلیل عاملی تأییدی و به منظوربه، در آمار استنباطی آن از پسپرداخته شد. 

ه بین های پژوهش نشان داد کشده است. یافته فرضیات پژوهش از روش الگویابی معادالت ساختاری استفاده

های بین مؤلّفه، چنینی مستقیم وجود دارد. همای و رفتار شهروندی سازمانی رابطههای اخالق حرفهمؤلّفه

ی مثبت وجود دارد. در پایان پیشنهادهایی برای جتماعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطهی اسرمایه

 های آتی ارائه گردیده است.پژوهش

 الگویابی معادالت، زمانیساشهروندی رفتار ، سرمایه اجتماعی، ایاخالق حرفه واژگان کلیدی:

 ساختاری
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 مقدّمه

ها به کارکنانی نیازمندند که تمایل دارند از الزامت و تکالیف شغلی رسمی خود پا سازمان

بگذراند. اقدام فراتر از تکالیف شغلی به رفتار شهروندی سازمانی اشاره دارد که در  فراتر

زاده و  های اخیر توجّه زیاد پژوهشگران را به خود معطوف داشته است )اسماعیلسال

ی اندکه خارج از محدودهی رفتارهاییمجموعه، ر شهروندی سازمانی(. رفتا0285، درزیان

شوند. امّا در ایجاد فضای روانی و اجتماعی شمرده می، رفتارهای الزامی افراد در محیط

(. شاید بتوان 0285، ی دارند )اکبری و همکارانو محورنقش اساسی ، مطلوب در محیط کار

 0ارگان های رفتار شهروندی سازمانی از سویی مؤلّفهبندی دربارهگفت که معتبرترین تقسیم

و ادب  تواضع، جوانمردی، شناسیوظیفه، دوستیاند از: نوعاست. این اَبعاد عبارت شده ارائه

 (.0284، اجتماعی )تقوایی یزدی

خالق ا، ی اجتماعیی بین سرمایههدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کهنیابا توجّه به 

ی اجتماعی و اخالق به توضیح سرمایه ادامهای و رفتار شهروندی سازمانی است در حرفه

ی یهسرما، مالی و اقتصادی، های انسانی. امروزه در کنار سرمایهپرداخته شده استای حرفه

ی اجتماعی. این مفهوم از است با عنوان سرمایه شدهمطرح و جوامعها دیگری در سازمان

 عنوان هبی انسانی ی است که ارتباط بسیار نزدیکی با سرمایهشناسعهدر جاممفاهیم نوین 

توان حاصل روابط مبتنی بر تفاهم و ی اجتماعی را میها دارد. سرمایهترین منبع سازمانمهمّ

اعتماد بین کارکنان و مدیران سازمان دانست و آن را مجموع منابعی که در ذات روابط 

ر تو مطلوب ترنینشدل در سازمانآیند و زندگی اجتماعی را اجتماعی سازمان به وجود می

ا تبلور هی اجتماعی در روابط بین افراد یا گروهقلمداد کرد. بدین ترتیب سرمایه، سازندمی

د ببخشد های جمعی را بهبوتواند فعّالیتی فیزیکی و انسانی مییابد و بیشتر از سرمایهمی

 (.0287، )دهقانی و همکاران

ای است که به معنای اخالق کار و اخالق مشاغل به اخالق حرفه، متغیّر دیگر پژوهش 

از معنای نخستین این مفهوم ، ایای از نویسندگان اخالق حرفهرود. امروزه نیز عدّهکار می
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معادل اخالق  Ethics Professional  مثل . اصطالحاتیکنندیمبرای تعریف آن استفاده 

(. 0299، فرهنگ جامع، ای در زبان فارسی است )آریان پورکاشانیفهکاری یا اخالق حر

که د کناس در جامعه نقش بسیار حیاتی را ایفا میحسّ یهعنوان یک حرفبه یمی معلّحرفه

روزه رشد ام. ک اصل اساسی به نام اخالق استی تر آن نیاز بهبرای تأثیرگذاری هر چه بیش

گسیختگی مبانی سنتی اخالق در هم سو و ازجدید از یکهای پرشتاب علم و ظهور فناوری

 فرهنگی، ای را دوچندان کرده است. نقش علمییت اخالق حرفهاهمّ، جوامع از سوی دیگر

کند که این افراد بیش از هر قشر دیگر از اخالق ایجاب می معلّمان مدارسو اجتماعی 

 برخوردار باشند.

معی ی اثربخشی خِرد جقادر به توسعه، اد به همکاریها بدون تمایل داوطلبانه افرسازمان

خود نیستند: تفاوت همکاری داوطلبانه و اجباری از اهمّیت فراوانی برخوردار است. در حالت 

ک قبول یهای قابل قوانین و استاندارد، اجباری شخص وظایف خود را در راستای مقرّرات

د. ولی در همکاری داوطلبانه این مقوله دهسازمان و فقط در حد رعایت الزامات انجام می

انرژی و بصیرت خود را برای شکوفایی ، هاورای وظیفه مطرح است و افراد کوشش

در این حالت افراد از منافع ، طورمعمولکنند. بههای خود به نفع سازمان ابراز میتوانایی

ر اولویت قرا پذیری در راستای منافع دیگران را درگذرند و مسئولیّتشخصی خود می

(. یکی از عواملی که نقش اساسی در بروز این رفتارها و 0299، دهند )طبرسا و همکارانمی

. با ای کارکنان استی اجتماعی و اخالق حرفهتواند داشته باشد سرمایهها میبرتری سازمان

توانیم متوجه شویم که چرا یک سازمان یا مجموعه ی اجتماعی میاستفاده از سرمایه

کند و چرا یک سازمان دیگر در مسیر شکست قرار دارد. آمیز حرکت میصورت موفّقیتبه

سرمایه اجتماعی بر همکاری و هماهنگی منابع انسانی سازمان و هنجارهایی که همکاری و 

 دهند تأکید دارد.هماهنگی در سازمان را افزایش می

د؛ شها محسوب نمیسازمانی اجتماعی یک شایستگی ضروری برای درگذشته سرمایه

نیازهای رو به رشد برای اطاّلعات و ، امّا در حال حاضر تغییرات پرشتاب فنّاوری اطاّلعات

احی سوی طرّتغییر به، پیشرفت مداوم، نیازهای ضروری برای خالقیت و نوآوری، آموزش

کنندگان نیتأم، ی مشتریانارتباط بین سازمان و شبکه، های مسطح و منعطفساختار سازمان
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ی ی یک شایستگمنزله ی اجتماعی را بهها سرمایهکند که رهبر سازمانو رقبا ایجاب می

رسالت آموزش  کهنیا(. با توجّه به 0282، مشخّص سازمانی ایجاد کنند )دهقانی و همکاران

اشد بطورکلّی ترویج اخالق است و اهمّیت این موضوع برای همگان آشکار و مبرهن میبه

ل اخالقی و یی به مسائاعتنایباند که صنعتی به این بلوغ رسیده در جهاناری از کشورها بسی

هی توجّانجامد. لذا بیها و تعهّدات اجتماعی به از بین رفتن سازمان میفرار از مسئولیّت

ها به اخالق کار و ضعف در رعایت اصول اخالقی در برخورد با منابع انسانی سازمان سازمان

تواند مشکالتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیّت سازمان و بیرونی می عاننفیذو 

دهند در (. کارکنان سازمان ترجیح می0298، اقدامات آن را زیر سؤال ببرد )آراسته و جاهد

جب مو، ای بودنناشی از حرفه، ای فعاّلیّت کنند زیرا یک محیط اخالقیهای حرفهسازمان

د در کار تیمی و افزایش رضایت شغلی و روابط مناسب بین همکاران کاهش عوامل ناخوشاین

دهند که مطالعات زیادی برای شناسایی ها نشان می(. بررسی0285، شود )بشارتی گیویمی

 ایهشده است. با توجّه به اهمّیت مؤلّفهرفتار شهروندی سازمانی انجام عوامل تأثیرگذار بر

نهادینه کردن رفتارهای داوطلبانه و خدمات صادقانه در  مختلف رفتار شهروندی سازمانی در

ت ی مثبگر به دنبال این است در صورت وجود رابطهپژوهش، جهت تحقّق اهداف سازمانی

رگرفته ها بها پیشنهادهایی برای تقویّت آنهای فرعی آنو معنادار بین این سه مقوله و مؤلّفه

 از نتایج پژوهش ارائه دهد.

 در ادامه بیان شده است: مروری بر مطالعات گذشته مبانی نظری و

 طور که روشن است از مشتقات شهر است.همان  یشهروندرفتار شهروندی سازمانی. 

 ینانشهرنش ،از کارشناسان ی. به باور برخدانندیم «ینیشهرنش» ییشرفتهرا قالب پ یشهروند

و اجتماع  در قبال شهر یشخو هاییّتاحترام گذارده و به مسئول یکدیگربه حقوق  کهیهنگام

 یشهر یاجتماع ییطهدر ح یناز ا یشتا پ شهروندی. اندیافتهارتقا « شهروند»به  یندعمل نما

است. و کشور گسترش داده  یالتخود را به ا یممفاه یاز آن شهروند امّا پس شدیم یبررس

امروزه کاربردها و  یشهروند. اندیشندیم یزن یجهان یبه شهروند یاریاگرچه امروزه بس

و ارگان   مَنتیبار توسّط ب یناول نیسازما یاست. مفهوم رفتار شهروند یافته یمختلف یمعان
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 یینهکه در زم اییهاوّل هایعلم ارائه شد. پژوهش یایبه دن یالدیم 0891یدهه یلدر اوا

بود که  ییفتارهار یاو  هایّتمسئول ییشناسا یبرا یشترانجام گرفت ب یسازمان یرفتار شهروند

در  کهنیرفتارها با وجود ا ین. اشدندیگرفته م یدهامّا اغلب ناد، کارکنان در سازمان داشتند

اوقات  یهگا یحتّ یاو  شدندیم گیریطور ناقص اندازهبه یعملکرد شغل یسنّت هاییابیارز

، و همکاران یمؤثّر بودند )شمس یسازمان یامّا در بهبود اثربخش، گرفتندیمورد غفلت قرار م

 ایعهمجمو: »کنندیم یفتعر گونهیند را اافتنیاعمال که در محلّ کار اتّفاق م ین(. ا0287

وجود  نیامّا با ا، یستندفرد ن یرسم یفاز وظا یکه بخش یاریداوطلبانه و اخت یاز رفتارها

(. 0292، ی)اسالم «شوندیمان سازم هایو نقش یفانجام و موجب بهبود مؤثّر وظا یتوسّط و

ت که و داوطلبانه اس یفرد یرفتار، نیسازما یمعتقد است که رفتار شهروند چنینهم ارگان

موجب  وجود ینامّا با ا، نشده است یپاداش در سازمان طرّاح ینظام رسم ییلهوسبه  یماًمستق

 (. 7104، )کوهن و کول  شودیعملکرد سازمان م ییو کارا یاثربخش یارتقا

 یدتار بارف ینا کهیندارد: اوّل ا یدتأک یرفتار شهروند یاصل یژگیبر سه و یفتعر این

فرد است.  یمرس یفاز وظا یبخشو نه شدهیینتع یشاز پ یفهوظ یک نه یعنیداوطلبانه باشد 

 یرونداست که رفتار شه ینسوّم ا یژگیدارد  و و یسازمان یجنبه، رفتار ینا یایمزا کهیندوّم ا

ظار انت یعنوان شهروند سازماناز انسان به، یفتعار یندارد. با ا یچند وجه یّتیماه نیسازما

 تیدر خدمت اهداف سازمان فعّال، یرسم یفاز الزامات نقش خود و فراتر از وظا یشب رودیم

 یابیو ارز یریتمد ،ییبه دنبال شناسا یسازمان یساختار رفتار شهروند یگردعبارتکند. به

، آنان یارهارفت ینو در اثر ا کنندیم یتاست که در سازمان فعّال یکارکنان فرانقش یرفتارها

 (. 7102، و همکاران ینستاک)ب یابدیبهبود م یسازمان یاثربخش

توسّط )کِنگ   یسازمان یرفتار شهروند یهامؤلّفه یشده درباره ارائه بندییمتقس معتبرترین

 .گیردیمختلف مورد استفاده قرار م هایشده است که در پژوهش ( ارائه7102، و همکاران

 و نزاکت. یجوانمرد، یوجدان کار ، یدوست نوع، یاند از: آداب اجتماعاَبعاد عبارت ینا

هم  آن، یبرنامه و اضاففوق هاییتحضور در فعّال یلاز قب ییشامل رفتارها، یاجتماع آداب

سازمان  رانیشده توسّط مد ارائه ییراتاز توسعه و تغ یتحما، نباشد یحضور ضرور ینکه ا یزمان

 عیهالبه نصب پوستر و اطّ یتو اهمّ یاطاّلعات عموم یشمجلّات و افزا، کتاب یبه مطالعه یلو تما
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ار رفت یدارا که یمعتقد است افراد چنینهم.  ارگان شودیم یگراند یآگاه یدر سازمان برا

ار ادامه هم به ک یو ناتوان یماریدر حالت ب یو حتّ یطشرا ینهستند در بدتر یمترقّ یشهروند

 سوزیو دل یهالگو، یمیّتصم یجادا یلاز قب یو سودبخش یدمف یبه رفتارها یدوست.  نوعدهندیم

شکالت م یکه دارا یبه کارکنان یرمستقیمغ یاو  یمطور مستقهمکاران اشاره دارد که به یانم

طبقه قرار  یکرا در  شناسییفهو وظ دوستینوع نظرانصاحب ی. برخکندیم یاریهستند  یکار

ستند ه ییهاو نزاکت مؤلّفه ی. جوانمردکنندیم یتلقّ«  رسانییاری رفتارهای »را هاو آن دهندیم

 یلاعبارت است از تم ید. جوانمرباشندیاجتناب از وارد نمودن خسارت به سازمان م گریانکه ب

ه و گل کهینبدون ا یکار یهاو اجحاف یرناپذاجتناب یهادر مقابل مزاحمت یباییبه شک

 دامات فراست که چطور اقد ینبه ا یشیدناند ینزاکت درباره کهی. درحالیردصورت گ یتیشکا

 (.7104، و همکاران  یل)ک گذاردیم یرتأث یگرانبر د

ممکن است  یبُعد رفتار شهروند 5که هر  کنندی( اشاره م7102و همکاران ) کِنگ

 یاربُعد وجدان ک یدارا شودیکه تصوّر م یمثالً ممکن است افراد، نکنند یدازمان ظهور پهم

و  یدوستمانند نوع، اَبعاد یناز ا یبرخ کهینا یادوست و فداکار نباشند. نوع یشههم، هستند

 یارکنان سعک یعنیسازمان باشند.  یرانفشار قرار دادن مدتحت  یبرا کیاکتیت یوجدان کار

 یطااع یاارتقاء و  یسازمان برا یرانمد گیرییماَعمال بر روند تصم ینبا انجام ا کنندیم

 یشههنرپ»بودن به « سرباز خوب»حالت کارکنان سازمان از  ین. در ایرگذارندپاداش به آنان تأث

وجدان ، ی(. آداب اجتماع0292، یو نجات ی)مستبصر شوندیم یلسازمان تبد یبرا« خوب

 اند.فعّال و مثبت مطرح یکنندهیاری یهاعنوان مؤلّفهبه یدوستو نوع یکار

تاد  هش یدر طول دهه یعلم یاتدر ادب   یاجتماع ییهمفهوم سرما. مبانی سرمایه اجتماعی

بالقوّه در نظر  یا یاز منابع واقع ایموعهرا مج یاجتماع ییه( سرما0890) یومطرح شد. بورد

شده  ینههادن یشو ب از روابط متقابل کم یبا دوام یداشتن شبکه یارکه با در اخت گیردیم

 توانمی یطورکلّاجتماعی را به ی(. مفهوم سرمایه7101،  یمرتبط است )سزمن و کپاس

 این. نندکا تسهیل میر جمعی کنش و انداجتماعی روابـط میـراث کـه کرد تعریف منابعی

تی هَنجارهای مشارک، اعتماد یبرگیرنده در شوندمی حاصل شدن اجتماعی طریق از که منابع

ا صورت منسجم و بگردآمدن افراد به موجب که است اجتماعی پیوندهای از هاییو شبکه
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(. 0295، انو همکار تسلیمی) گرددمنظور تـأمین هدفی مشترک میثبات در داخل گـروه به

 یهاالاعتماد متقابل و کان، انتظارات، در سه بُعد تعهّدات یاجتماع ییهکُلمن  سرما یدگاهاز د

 (.0299، )رحمان پور شودیمؤثّر خالصه م ییاجرا هایو هنجارها و ضمانت یارتباط

عد بُ: گیرندیدر نظر م یاجتماع ییهسرما یسه بُعد را برا یز( ن0889وگوشال  ) ناهاپیت

و همکاران   یلمطالعات وپ ی. در پژوهش حاضر بر مبنایبُعد ساختار، یبُعد ارتباط، یشناخت

 ند.در نظر گرفته شد یو ساختار یارتباط، ی( اَبعاد شناخت0889و گوشال ) یت( و ناهاپ7105)

با تعداد دفعات تعامالت و وجود ارتباطات در سراسر سطوح  توانیرا م یساختار بُعد

  ینو(. بنا بر نظر بول7105، و همکاران یلدر نظر گرفت )وپ ینطرف ینمراتب و عملکرد بسلسله 

 ین)ارتباطات گسترده ب ایشبکه یوندهایدر سه شاخص پ ی( بُعد ساختار7107و همکاران )

بودن  کزیرمتمرغ یابودن و متمرکز  یررسمیغ یا یروابط )رسم یکربندیپ، سازمان( یاعضا

 سنجش است.قابل یسازارتباطات( و متناسب

شده از حاصل هایییدارا یدهندهرا نشان ایبُعد رابطه، (7119و همکاران )  الوسن

 ایبُعد رابطه گیریاندازه ی( برا7111و همکاران ) یل. ککنندیم یفتعر، ارتباطات یقطر

تقابل را م یاحترام و رابطه، یوستد، اعتماد، یفرد ینب یکتعامالت نزد، یاجتماع ییهسرما

 .گیرندیدر نظر م

مربوط  یماعاجت یشبکه یکو تفاهم کارکنان در  یدگاهاشتراک د یزانبه م یشناخت بُعد

عنوان درک را به ی( بُعد شناخت0889وگوشال ) ی(. تسا7107، یگرانو د ینو)بول شودیم

انداز مشترک در نظر عنوان چشمبُعد را به ینا، و اکثر مطالعات کنندیمشترک مطرح م

 (.7105، کارانو هم  یل)وپ گیرندیم

ر رفتـار ارتبـاطی پایـدار مبتنـی بـ، اخالق، قراملکی ییدهبه عق. ایمبانی اخالق حرفه

اخـالق بـه نسـبت بـین دو امـر ، رعایـت حقوق طرف ارتباط است. بر اساس ایـن تعریـف

و کسی یا چیزی که به نحوی هدف آن  دهدیکه رفتاری انجام مکسی ، شودیاطـالق م

اخـالق را در حـدّ رفتارهـای فـردی تلقّی  ینه(. دام0295، ی)قراملک گیردیرفتـار قـرار م

 ندکدر سطح جامعه یا نهادهای اجتماعی تسرّی پیدا می کهوقتی فردی رفتارهای امّا، کنندمی

کـه در فرهنـگ جامعـه ریشه  شودیبه اخالق جمعی تبدیل م نوعیبه، یابدمی شیوع و
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 ،ییشناخت )تولّا توانیرا بـا آن م جامعـه کـه یابـدمـی غالب وجه نوعی خود و دواندمی

 دهدیقرار م یاست که از درون انسان را تحت کنترل و مراقبت دائم یرویی(. اخالق ن0299

اگر  .سازدیم یو آسمان یبا صفات عال یو انسان کندیم ایجاد را هاانضباط یدترینو شد

 وجّهت اخالق به چهچنان و رسدیمشکالت اجتماع به حدّاقلّ م یابداخالق در جامعه گسترش 

 کیکه در  یهرگز مردم یاست. بدون رشد اخالق یقطع یّتبشر نابودی و انحطاط نشود

 یّاتو نقاط برخورد روح یندرا تحمّل نما یکدیگروجود  توانندینم، کنندیم یاجتماع زندگ

 اخالق(. 0222، یرازیحلّ کنند )مکارم ش اییستهنظرها را به طرز شاگوناگون و اختالف

 ندهایپیو و روابط و مناسبات که است ایشخصیت فرد است؛ اما اخالق حرفه یدهندهنشان

 .دهدترش میگس و شکل، مطلوب طوربه را افراد اجتماعی

در سه بُعد در نظر گرفت؛ اخالق فردی: به درک  توانیدر اَبعاد مختلف را م اخالق

اخالق در حریم خانواده: شخص ، شودچگونگی عمل یک فرد در رابطه با خودش اطالق می

اعضای خانواده نیز مسئولیّت  یدر قبال همه، که در قبال خود مسئولیّت داردعالوه بر این

دگی در زن یهرکس، زندگی شغلی یکی از اَبعاد زندگی ماست :شغلیاخالق در حریم ، دارد

هر یک از ما در زندگی شغلی خود در قبال کسانی که با آنان ، شغلی خود حریمی دارد

اند و ما موظّف به حفظ حقوق مسئولیّت داریم. آنان درواقع صاحبان حقوق، شویممواجه می

 در زندگی شغلی است. تنوع و پیچیدگی بارکاری از معضالت اخالقی زیان. کمآنان هستیم

های گوناگونی از اخالق شغلی را به میان آورده است مانند: اخالق شغلی در روزگار ما شاخه

د تقدّم دار، اخالق در مهندسی و... . از طرفی اخالق فردی بر هر نوع اخالق دیگر، پزشکی

خود باید اخالق مدار باشند امّا  لغها در مشافراتر از شغل افراد است. انسان یزیرا اخالق بس

خلقیّات ما را در شغل ، لزوماً محتاج شغل و عنوان نیستند. اخالق شخصی یدر اخالق فرد

دهد. کسی که در ارتباط با خود و در ارتباط با اعضای خانواده خود قرار می یرتحت تأث

تواند حقوق نمی ندر محیط شغلی و در ارتباط با همکاران و صاحبا، مسئولیّت گریز است

(. اخالق در حریم سازمان: عضویّت در 0285، و همکاران یباشد )اکبر پذیریّتمسئول

 مندند. در ساحتآور است. سازمان حقوقی دارد و اعضا در قبال آن وظیفه یّتسازمان مسئول

ر قبال د یقیحق یّتشخص یک یمنزلهبه یزسازمان فراتر از وظایف اخالقی اعضاء سازمان ن
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فراتر  و یستحدّ محدود ن ینسازمان به ا یاخالق یّتدارد. البته مسئول یّتخود مسئول عضاءا

عناصر محیط درونی و بیرونی را شامل  یسازمان در قبال حقوق همه یاخالق یفاز وظا

کنیم و اخالق شهروندی اجتماع: ما در شهر و کشور زندگی می شود. اخالق در حریممی

 یعهتوس، زیستیطحفظ مح، زندگی اجتماعی است. حفظ منابع ملّی قضلع مهمّی از اخال

 ،اعتماد، احترام و تکریم یکدیگر، داریامانت، پرداخت مالیات، یقانون مدار، کشور

های تهایی از مسئولیّو همیاری نمونه یریپذمشارکت، امنیّت روانی، پاکیزگی، پذیرینظم

 اخالقی ما در جامعه است.

 روش 

. است توصیفی هاداده یگردآور ییوهو از نظر ش یضر از لحاظ هدف کاربردپژوهش حا

 یمعادالت ساختار یابیاست و از روش الگو یهمبستگ هایپژوهش یپژوهش در زمره ینا

ستان شهر یدوّم متوسّطه یدوره یراندب ییهپژوهش را کلّ یآمار یشده است. جامعهاستفاده 

 لیتشک، بودند یسمشغول به تدر 85-84 یلینفر( که در سال تحص 502شهر )به تعداد  ینمشگ

 –نفر مرد 077)یاطبقه یصورت تصادفنفر از آنان به 775. مطابق با جدول مورگان اندداده

 انتخاب شدند. یآمار ینمونه عنوانبه(  زن نفر012

 اند از:عبارت ی پژوهشهافرضیّه

 یدوره انیردب یندر ب یسازمان یو اَبعاد رفتار شهروند یاجتماع ییهسرما یهامؤلّفه ینب -

 شهر رابطه وجود دارد. ینشهرستان مشگ یدوّم متوسّطه

دوّم  یرهدو یراندب یندر ب یسازمان یو اَبعاد رفتار شهروند ایاخالق حرفه یهامؤلّفه ینب -

 شهر رابطه وجود دارد. ینمتوسّطه شهرستان مشگ

 یندر ب یسازمان یبا اَبعاد رفتار شهروند یاجتماع ییهسرما، ایاخالق حرفه یمؤلّفه ینب -

 شهر رابطه وجود دارد. یندوّم متوسّطه شهرستان مشگ یدوره یراندب

 صورت که این به شد استفاده نامهپژوهش حاضر از پرسش هایداده آوریگرده یبرا

 استاندارد اخالق ینامهپرسش، یماعاجت ییهاستاندارد سنجش اَبعاد سرما یهانامهپرسش

 آن مشخص شدند و هایشد و مؤلّفه یّهته یسازمان یرفتار شهروند ینامهو پرسش ایحرفه
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 مرتب هانآ هاییهو گو یدگرد بندیطبقه هاآن هاییهمحترم گو یدتوسّط اسات ییدبَعد از تأ

و  یعاجتما ییهسرما، ایاخالق حرفه ینب یرابطه یبررس ینامهپرسش یتو در نها گردید

 .یدگرد ینتدو  یکرتیل یپنج ارزش یاسبا مق یسازمان یرفتار شهروند

گویه دارد و دارای سه مؤلّفه است. ضریب 05نامه این پرسشنامه سرمایه اجتماعی. پرسش

ی نامهاست. پرسش 90/1نامه سرمایه اجتماعی در این پژوهش پایایی بدست آمده برای پرسش

نامه شامل عنصر است این پرسش شدهنیتدو( 7111ی الگوی ناهاپیت و گوشال )مذکور بر پایه

های ای )گویه( و عنصر رابطه00تا  2های عنصر شناختی )گویه، (0تا  0های ساختاری ) گویه

ای لیکرت است. روایی و پایایی درجهصورت طیف پنجنامه بهشود. این پرسش( می05تا  07

 است. قرارگرفتههای پیشین مورد تأیید نامه در پژوهشپرسش این

ضریب  مؤلّفه است. 9گویه دارد و دارای  00نامه این پرسش. اینامه اخالق حرفهپرسش

پرسشنامه   است. 28/1ای در این پژوهش نامه اخالق حرفهپایایی بدست آمده برای پرسش

ای ابوالفضل قاسم زاده و همکاران حرفهی استاندارد اخالق نامهپرسشمذکور بر اساس 

 اند از:نامه عبارتهای پرسش( تدوین شده است. مؤلّفه0282)

عدالت و انصاف ، (4، 2هایصادق بودن )گویه، (7، 0هایپذیری )گویهمسئولیّت

، (01، 8 هایطلبی )گویهجویی و رقابتتعالی، (9، 2های وفاداری )گویه، (0، 5 های)گویه

( و رعایت و 04، 02 هایهمدردی با دیگران )گویه، (07، 00 هایبه دیگران )گویهاحترام 

صورت نامه بهاین پرسش (.00، 05 هایها و هنجارهای اجتماعی )گویهاحترام نسبت به ارزش

های پیشین مورد تأیید نامه در پژوهشروایی و پایایی این پرسشطیف لیکرت است. 

 .قرارگرفته است

دی رفتار شهرون ی¬نامه¬پژوهش از پرسش ین. در ایسازمان یرفتار شهروندپرسشنامه 

مقیاس بر اساس الگوی  ینشده است ا( استفاده0881سازمانی پودساکف و همکاران)

وجدان ، (5، 01، 05، 71، 74 های¬یه)گو یدوست( یعنی: نوع0899ارگان) ی¬گانه¬پنج

نزاکت ، (7، 2، 07، 02، 77 های¬یه)گوجوانمردی ، (0، 0، 00، 00، 70 های¬یهکاری )گو

 شدهین( تدو2، 9، 02، 09 های¬یه( و آداب اجتماعی ) گو4، 8، 04، 08، 72 های¬یه)گو

 تاررف نامه¬پرسش یبدست آمده برا یاییپا یباست. ضر یهگو 74است. این ابزار شامل 
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 طیف ساسا بر نامه¬پرسش یگذاراست.  نمره 97/1پژوهش  یندر ا یسازمان شهروندی

 ینرااستاندارد است؛ بناب ابزاری، استفاده مورد ابزار جاکه¬است. ازآن یادرجهپنج یکرتل

 قرارگرفته است. تأیید مورد نظران¬ابزار قبالً توسّط صاحب ینا ییروا

از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی  هاداده لیوتحلهیتجزبرای 

عیّت و متغیّرهای جم انحراف معیار، پژوهش به بررسی متغیّرهای پژوهش از قبیل میانگین

از آن . پس دشی خدمت پرداخته سابقه، وضعیّت تحصیالت، سنّ، شناختی از قبیل جنسیّت

 ییهسرما ،ایاخالق حرفه ینب یرابطه نامهمنظور بررسی روایی پرسشبه، در آمار استنباطی

ات منظور بررسی فرضیّاز تحلیل عاملی تأییدی و به یسازمان یو رفتار شهروند یاجتماع

 شده است. استفاده PLS افزارنرم استفاده ازتحقیق از الگوسازی معادالت ساختاری با 

 هایافته

 ونفر( مرد  077) هایدرصد آزمودن 54.7های نمونه از لحاظ جنسیّت نشان دادند که ویژگی

در پژوهش حاضر با توجّه به حجم اندک . نفر( زن بودند 012) هایآزمودن درصد 45.9

 PLS افزاربرای تائید یا ردّ فرضیّات از روش الگویابی معادالت ساختاری با یاری نرم، هاداده

کند. حدّاقلّ مربّعات جزئی استفاده می 0شده است که از روش حدّاقلّ مربّعات جزئی استفاده

، 7شدههای گموجود داده، هاهای خاص مانند حجم اندک دادهبرای مقابله با مشکالت داده

 شده است. ها و هم خطّی بین متغیّرهای مستقلّ طرّاحی نرمال نبودن داده

سپس  پردازیم وها میمتغیّرها و معرّف، در این بخش ابتدا به بحث روایی و پایایی الگو

 ها در سه الگو مجزا خواهیم پرداخت.به بررسی و ردّ و تأیید فرضیّه

ب ها محاسبه شود. ضریدر روش حدّاقلّ مربّعات جزئی باید پایایی برای متغیّرها و معرّف

قبول برای این ضریب آلفای کرانباخ است که مقدار قابل، سنّتی برای بررسی پایایی متغیّرها

و  مشخّص است مقادیر آلفای کرانباخ 0طور که در جدول است. همان 2/1حدّاقلّ ضریب 

                                                           

1. partial least squares 

2. missing data 
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است که به معنی پایایی مناسب  277/1برای تمامی متغیّرها باالتر از  0پایایی سازه شاخص

 .متغیّرها است
 پایایی متغیّرهای پژوهش .1 جدول

 CRشاخص نباخوآلفای کر هاگویه متغیّر

05تا  0 یسرمایه اجتماعی  905/1  972/1  

0تا  0 عنصر ساختاری  910/1  972/1  

00تا  2 عنصر شناختی  901/1  907/1  

05تا  07 ایعنصر رابطه  277/1  254/1  

00تا  0 اخالق ایحرفه  289/1  288/1  

7، 0 مسئولیّت پذیری  929/1  982/1  

4، 2 صادق بودن  247/1  242/1  

0، 5 عدالت و انصاف  270/1  278/1  

9، 2 وفاداری  850/1  852/1  

01، 8 تعالی جویی  870/1  878/1  

07، 00 احترام به دیگران  884/1  882/1  

04، 02 همدردی با دیگران  807/1  809/1  

00، 05 رعایت احترام به هنجارها  947/1  942/1  

74تا  0 رفتار شهروندی  970/1  972/1  

75، 71، 05، 01، 5 نوع دوستی  840/1  849/1  

70، 00، 00، 0، 0 وجدان کاری  850/1  858/1  

77، 02، 07، 2، 7 مردیجوان  824/1  829/1  

72، 08، 04، 8، 4 نزاکت  851/1  857/1  

09، 02، 9، 2 آداب اجتماعی  827/1  821/1  

55تا  0 هاپایایی تمام گویه  901/1  900/1  

 0/1مقدار حدّاقلّی ضرایب الفبای کرانباخ از ، مشاهده استطور که در جدول قابلهمان

 ها است.گر پایایی مناسب معرّفبیشتر هستند که بیان

                                                           

1. construct reliability  
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روایی  یبرای محاسبه شده استخراجحدّاقلّ مربّعات جزئی از متوسّط پراکنش  روش در  

شود. مقدار حدّاقلّی برای روایی همگرایی مناسب برای هر متغیّر همگرایی متغیّرها استفاده می

 است. مشاهدهقابل  7است. نتایج بررسی این آزمون در جدول  5/1

 متغیّرهاروایی همگرایی  .4جدول 

 متوسّط پراکنش استخراج شده متغیّر

یسرمایه اجتماعی  1.9880 

 1.9728 عنصر ساختاری

 1.5818 عنصر شناختی

 1.9177 ایرابطهعنصر 

ایحرفه  1.2900 اخالق 

 1.9170 مسئولیّت پذیری

 1.9088 صادق بودن

 1.5258 عدالت و انصاف

 1.9177 وفاداری

 1.2940 تعالی جویی

 1.9471 احترام به دیگران

 1.5217 همدردی با دیگران

 1.9479 رعایت احترام به هنجارها

 1.5212 رفتار شهروندی

 1.5912 نوع دوستی

 1.9279 وجدان کاری

مردیجوان  1.5812 

 1.5001 نزاکت

 1.5847 آداب اجتماعی

مقدار متوسّط پراکنش استخراج شده برای ، کنیدگونه که در جدول باال مشاهده میهمان

بیشتر است که  1.5است که از مقدار حدّاقلّی  1.9880و  1.5212متغیّرهای این پژوهش بین 

 روایی همگرایی مناسب متغیّرها است.ی نشان دهنده
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ده است که در شبرای بررسی روایی افتراقی متغیّرها از آزمون ضریب همبستگی استفاده 

یّر با باید از ضریب همبستگی آن متغ، شده برای هر متغیّرآن جذر متوسّط پراکنش استخراج

 .(0285، )اکبری و همکاران سایر متغیّرها بیشتر باشد

کنید. همان طور که در جدول نتایج این آزمون را مشاهده می 5، 4، 2در جدول شماره  

شده برای تمامی متغیّرها از ضریب مقدار جذر متوسّط پراکنش استخراج، قابل مشاهده است

 غیّرها است.ی روایی افتراقی مناسب متهمبستگی آن با سایر متغیّرها بیشتر است که نشان دهنده

 اجتماعی یسرمایه یشده استخراج پراکنش توسّطم جذر .3جدول 

 4 2 7 0 متغیّر

اجتماعی یسرمایه  1.988    

   1.972 1.412 عنصر ساختاری

  1.581 1.554 1.244 عنصر شناختی

ایعنصر رابطه  1.247 1.502 1.015 1.917 

 ایاخالق حرفه یشدهاستخراج پراکنش توسّطم جذر .2 جدول

 88 99 22 00 55 44 22 77 00 متغیّر

ایاخالق حرفه  1.290         

اجتماعی مسئولیّت  1.022 1.917        

       1.908 1.554 1.010 صادق بودن

      1.525 1.015 1.502 1.790 عدالت و انصاف

     1.917 1.522 1.570 1.452 1.090 وفاداری

جویی تعالی  1.558 1.422 1.470 1.277 1.221 1.294    

   1.947 1.401 1.274 1.220 1.540 1.055 1.480 احترام به دیگران

  1.521 1.202 1.289 1.542 1.480 1.504 1.200 1.020 همدردی با دیگران

هاارزش  رعایت احترام به  1.482 1.271 1.451 1.572 1.570 1.400 1.402 1.501 1.947 

 رفتار شهروندی یشدهاستخراج پراکنش توسّطم جذر .5 جدول

 00 55 44 22 77 00 متغیّر

      01.521  شهروندیرفتار 

     01.591 1.050 نوع دوستی
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 00 55 44 22 77 00 متغیّر

    01.927 1.554 1.444 وجدان کاری

   01.581 1.015 1.502 1.090 مردیجوان

  01.500 1.522 1.270 1.452 1.090 نزاکت

 01.584 1.020 1.421 1.015 1.500 1.091 آداب اجتماعی

بایست از صحت سؤاالت مربوط به می، های تحقیققبل از ورود به مرحله آزمون فرضیه 

متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل کرد به همین جهت در این مرحله از تحلیل عاملی تائیدی 

را سنجیده و  دهشدهیبرگزشود. تحلیل عاملی نشانگرهایی که برای متغیر مکنون استفاده می

که نشانگرهای انتخابی با چه دقتی معرف یا برازنده متغیر مکنون است. در  دهدگزارش می

برای تحلیل عاملی الزم است که تمامی متغیرهای مکنون به یکدیگر متصل  PLSافزار نرم

 مدل حاصل از تحلیل عاملی پژوهش در ذیل به نمایش درآمده است: رونیازاشوند 

 پژوهشهای فاستاندارد و ضرایب معناداری معرّ یب بارهای عاملیضرا .1 جدول

معناداریحالت  گویه یا متغیّر اَبعاد متغیّر  
بارهای عاملی 

 استاندارد
 نتیجه

 سرمایه اجتماعی

0تا0 عنصر ساختاری  تأیید 1.407 4.229 

00تا 2 عنصر شناختی  تأیید 1.008 5.012 

ایعنصر رابطه 05تا 07   تأیید 1.218 2.109 

عاداب متغیّر معناداریحالت  گویه یا متغیّر   
بارهای عاملی 

 استاندارد
 نتیجه

ایاخالق حرفه  

پذیریمسئولیّت  0 ،7  تأیید 1.277 01.270 

4، 2 صادق بودن  تأیید 1.008 8.772 

0، 5 عدالت و انصاف  تأیید 1.942 0.899 

9، 2 وفاداری  تأیید 1.019 9.017 

جویی و رقابتتعالی  8 ،01  تأیید 1.902 04.110 

07، 00 احترام به دیگران  تأیید 1.499 01.110 

04، 02 همدردی با دیگران  تأیید 1.217 00.212 

هارعایت احترام به ارزش  05 ،00  تأیید 1.007 04.120 
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معناداریحالت  گویه یا متغیّر اَبعاد متغیّر  
بارهای عاملی 

 استاندارد
 نتیجه

 رفتار شهروندی

دوستینوع  
5 ،01 ،05 ،71 ،

74 
 تأیید 1.008 9.270

 وجدان کاری
0 ،0 ،00 ،00 ،

70 
 تأیید 1.504 5.401

مردیجوان  
7 ،2 ،07 ،02 ،

77 
 تأیید 1.981 72.981

 نزاکت
4 ،8 ،04 ،08 ،

72 
 تأیید 1.422 4.211

09، 02، 9، 2 آداب اجتماعی  تأیید 1.421 5.127 

 
 های پژوهشاستاندارد گویه اعداد .1نمودار

بارهای عاملی شده از اهمّیت زیادی در تفسیر نتایج تحلیل عاملی برخور دارند . این بارها 

سته های مربوط به آن است. بها( و عاملی همبستگی بین هر متغیّر آشکار )گویهنشان دهنده

از  مقادیر مالک، نظر بگیرد ها در گر چه میزان دقّت را برای حذف گویهکه پژوهشبه این
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 4/1ترین سرحدّ اعالم شده مقدار برای بارهای عاملی معرّفی شده است. امّا کم 2/1تا  5/1

کفایت الزم  4/1هایی با بارهای عاملی کمتر از (. بدین معنی که گویه0888، 0است )هالند

نید کدر الگو مالحظه میطور که برای باقی ماندن در الگو را نداشته و باید حذف شوند. همان

که تعداد شود. با توجّه به اینای حذف نمیهستند پس هیچ گویه 1.4تمام اعداد باالی 

منظور نمایش بهتر به، ها )متغیّرهای مشاهده شده( مربوط به هر متغیّر وجود داردگویه

داخل دایره به حالت مخفی در آمده است که عالمت + در ، متغیّرهای مشاهده شده، دادبرون

 ی این مورد است.دهندهها نشان

ند. سنجداری میمقادیر داخل این نمودار روابط بین متغیّرهای مکنون را به جهت معنی

درصد و چنانچه  5باشد در سطح  80/0آن بیش از  tی ای مقدار آمارهچه در رابطهچنان

 .معنادار می باشند 10/1تر باشند در سطح بزرگ 59/7مقادیر از 

 

 های پژوهش          اعداد معناداری گویه .4نمودار            

                                                           

1. Hulland 
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 های پژوهشمعناداری گویه اعداد .3نمودار

 

 های پژوهشاستاندارد گویه اعداد .2نمودار

طور که طبق الگو در حالت تخمین استاندارد همانهای برازش مدل پژوهش.شاخص

، ایرابطه ،شناختی، برای متغیّرهای عنصر ساختاریمقادیر ضریب تعیین ، کنیممشاهده می

ترام به اح، جویی و رقابتتعالی، وفاداری، عدالت و انصاف، صادق بودن، پذیریمسئولیّت

، جوانمردی، وجدان کاری، دوستینوع، رعایت احترام، همدردی با دیگران، دیگران

، 1.019، 1.942، 1.008، 1.277، 1.218، 1.008، 1.407آداب اجتماعی به ترتیب ، نزاکت

. اندبدست آمده 1.421، 1.422، 1.981، 1.504، 1.008، 1.007، 1.217، 1.499، 1.902

، عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیفرا به 02/1و  22/1، 08/1گران سه مقدار پژوهش

بر این اساس  .(0285، )اکبری و همکاران اندمعرّفی نموده 2Rضریب تعیین  متوسّط و قوی
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باشد. بینی قوی و مناسبی برخوردار میتوان نتیجه گرفت که این الگو از قابلیّت پیشمی

توان کیفیّت الگوی پژوهش را تعیین می (2R)با توجّه به مقدار مناسب ضریب تعیین ، بنابراین

 صورت زیر تحلیل نمود:توان ضرایب تعیین را بهنمود. بر این اساس می

 یدرصد از تغییرات متغیّر وابسته رفتار شهروندی توسّط متغیّر مستقلّ سرمایه 08.2حدود  -

 اجتماعی قابل تبیین است.

ابل ی اجتماعی قتوسّط متغیّر سرمایه دوستیی نوعدرصد از تغییرات مؤلّفه 28حدود  -

 تبیین است.

ی تماعی اجی وجدان کاری توسّط متغیّر سرمایهدرصد از تغییرات مؤلّفه 90.7حدود  -

 قابل تبیین است.

ل ی اجتماعی قابمردی توسّط متغیّر سرمایهی جواندرصد از تغییرات مؤلّفه 22.2حدود  -

 تبیین است.

تبیین  ی اجتماعی قابلی نزاکت توسّط متغیّر سرمایهدرصد از تغییرات مؤلّفه 04.4حدود  -

 است.

عی ی اجتمامتغیّر سرمایهی آداب اجتماعی توسّط درصد از تغییرات مؤلّفه 22.7حدود  -

 قابل تبیین است.

نصر ی عی رفتار شهروندی توسّط مؤلّفهدرصد از تغییرات متغیّر وابسته 29.8حدود  -

 ساختاری قابل تبیین است.

تی ی رفتار شهروندی توسّط متغیّر عنصر شناخدرصد از تغییرات متغیّر وابسته 21.2حدود  -

 قابل تبیین است.

ای هی رفتار شهروندی توسّط متغیّر عنصر رابطغییرات متغیّر وابستهدرصد از ت 51.7حدود  -

 قابل تبیین است.

 2fاندازه تأثیر یا ، گیردعامل دیگری که در ارزیابی روایی الگو مورد توجه قرار می

تأثیر ، قلّپردازد که آیا یک متغیّر نهفته مستبه بررسی این مسئله می، کوهن است. اندازه تأثیر

 2Rقابل توجّهی روی یک متغیّر وابسته دارد یا خیر. این مقدار از روی مقدار ضریب تعیین 

 صورت زیر است:شود و فرمول آن بهمحاسبه می
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𝑓2 =
𝑅2

1 − 𝑅2
 

، پذیریئولیّتمس، ایرابطه، شناختی، مقادیر ضریب تعیین برای متغیّرهای عنصر ساختاری

ردی همد، احترام به دیگران، جویی و رقابتتعالی، وفاداری، عدالت و انصاف، صادق بودن

آداب اجتماعی ، نزاکت، جوانمردی، وجدان کاری، دوستینوع، رعایت احترام، با دیگران

، 1.217، 1.499، 1.902، 1.019، 1.942، 1.008، 1.277، 1.218، 1.008، 1.407به ترتیب 

 1.05تا  1.17بین  2f. مقادیر اندآمدهستدبه 1.421، 1.422، 1.981، 1.504، 1.008، 1.007

بیانگر تأثیر  1.25تر از گر تأثیر متوسّط و بزرگنشان 1.25تا  1.05بین ، گر تأثیر ضعیفنشان

 2fمقادیر  ،با توجّه به مقادیر ضریب تعیین زیاد متغیّر)های( مستقل روی متغیّر وابسته هستند.

، 0.07، 0.52، 7.25، 1.85، 4.24، 0.55، 5.52، 0.07، 7.58، 7.42، 0.07، 1.95به ترتیب 

دهد که متغیّرهای مستقلّ یم. مقدار فوق نشان آمده استبدست  1.99، 1.20، 9.18، 0.15

 ینی نمایند.بی پژوهش را پیشاند تغییرات پراکنش متغیّر وابستهی توانستهخوببهپژوهش 

 GOF0معیار  .GOFیق معیار بینی مدل( از طربررسی برازش مدل ساختاری )قدرت پیش

ار توسّط این معیمربوط به بخش کلّی الگوهای معادالت ساختاری است. بدین معنا که 

ی گیری و بخش ساختاری الگوی کلّتواند پس از بررسی برازش بخش اندازهگر میپژوهش

و همکاران  7برازش بخش کلی را نیز پایش نماید. این معیار توسّط تنهاوس، پژوهش خود

 شود:( ابداع گردیده و به صورت زیر محاسبه می7114)

Gof=√𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 𝑅2̅̅̅̅ 

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ قدر فرمول فو ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ نیز  𝑹𝟐̅̅̅̅ مقادیر اشتراکی هر متغیّر و ی میانگیننشانه  ̅

ربّعات حدّاقلّ مزای الگو است. در روش مقدار میانگین پراکنش تبیین شده متغیّرهای درون

، عنوان مقادیر ضعیفرا به 20/1و  75/1، 10/1( سه مقدار 7118و همکاران ) 2جزئی  وتزلس

 اند. معرّفی نموده GOFمتوسّط و قوی برای 

                                                           

1. goodness of fit    

2. Tenehaus  at al. 

3. Wetzels at al. 
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 شده است:مربوط به الگوی ساختاری پژوهش محاسبه  GOFمقدار   2در جدول 

  GOFبررسی معیار  .7جدول 

 مقادیر اشتراکی پراکنش تبیین شده متغیّر

Communality 

GOF 

20/1 1.9880 1.99 عنصر ساختاری  

 1.9728 1.00 عنصر شناختی

ایعنصر رابطه  1.29 1.5818 

 1.9177 1.04 مسئولیّت پذیری

 1.2900 1.00 صادق بودن

 1.9170 1.00 عدالت و انصاف

 1.9088 1.48 وفاداری

جوییتعالی  1.51 1.5258 

 1.9177 1.92 احترام به دیگران

دردی با دیگرانهم  1.44 1.2940 

 1.9471 1.22 رعایت احترام

دوستینوع  1.58 1.5217 

 1.9479 1.90 وجدان کاری

مردیجوان  1.07 1.5212 

 1.5912 1.21 نزاکت

  1.9279 1.05 آداب اجتماعی

برازش  دهنده نشاناست که  شده محاسبه 20/1برای برازش الگوی کلی  GOFمعیار 

 قوی الگو است.

بعاد رفتار ی اجتماعی و ای سرمایهبین مؤلّفهبررسی آزمون فرضیه اصلی اول:

 شهروندی رابطه وجود دارد.

 0H  :ی اجتماعی و اَبعاد رفتار شهروندی رابطه وجود ندارد.ی سرمایهبین مؤلّفه 

1H  :وجود دارد. شهروندی رابطهی اجتماعی و اَبعاد رفتار ی سرمایهبین مؤلّفه 

روابط بین ، دباش -91/1+ و 91/1بین ، tکه ارزش در صورتی 3با توجه به نمودار 

تر بزرگ، tکه ارزش و درصورتی، خواهد بودن معنادار درصد 95در سطح اطمینان متغیّرها 
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 درصد 95در سطح اطمینان روابط بین متغیّرها ، دباش -91/1تر از + و یا کوچک91/1از 

نشان از ، بیشتر شود 1.91از   tآماره مقدار  کهبنابراین درصورتی، خواهد بود معنادار

 %95های پژوهش در سطح اطمینان نتیجه تأیید فرضیّه و در متغیّرهای بین ت رابطهصحّ

 دار است.ی روابط موجود در الگو معنیکه بر این اساس کلّیه است

دد ع، شده استمتغیّرها در حالت تخمین استاندارد ارائهی بین داد آزمون رابطهبرون

ن دهد که در ایداخل متغیّر وابسته )رفتار شهروندی( مقدار ضریب تعیین را نشان می

درصد از تغییرات متغیّر رفتار  71.4ای ی اجتماعی و اخالق حرفهصورت متغیّر سرمایه

 کند.شهروندی را تبیین می

  شده است:ارائه 2معادالت ساختاری در جدول  ی نتایج الگو یابیخالصه

 1ی اصلی نتایج اجرای الگویابی معادالت ساختاری فرضیّه .2جدول 

 ارزش  روابط متغیّرهای پژوهش

t 

اثر مستقیم 
(R) 

اثر غیر 

 مستقیم

اثر 

 کلّ

 هنتیج

 تأیید 1.082 - 1.082 2.018 اَبعاد رفتار شهروندی -ی اجتماعی ی سرمایهمؤلّفه

لی ی اصشده است جهت بررسی فرضیّه طور که در جدول نتایج معادالت نشان دادههمان

متغیّر  با توجه به ضریب مسیر، شده است. بنابرایناز الگوسازی معادالت ساختاری استفاده 

  tی چنین آمارهو هم 1.082که به مقدار ی اجتماعی و اَبعاد رفتار شهروندی ی سرمایهمؤلّفه

ت ی اجتماعی بر اَبعاد رفتار شهروندی تأثیر مثبی سرمایهمؤلّفهتوان گفت: می 2.018ر به مقدا

 شود.  و تأیید می دارد

اند. شده های کیفیّت الگو در روش حدّاقلّ مربّعات جزئی ارائهشاخص 8در جدول 

شود الگوی پژوهش از کیفیّت مناسبی برخوردار است چرا که طور که مالحظه میهمان

میزان پایایی ، مثبت بوده استیعنی  >= 1متغیّرهای پژوهش  0 ی روایی مشترک متقاطعسازه

                                                           

1. construct cross validated communality 
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تر ها بیشآن 7شدههای استخراجاست و میانگین پراکنش 2/1ها بیشتر از مقدار آن 0مرکّب

 است. 5/1از مقدار 

 جزئیها در روش حدّاقلّ مربّعات های کیفیّت الگو و سطح پذیرش آنشاخص .9جدول 

ی سرمایه مؤلّفه سطح پذیرش شاخص کیفیّت الگو ردیف

 اجتماعی

اَبعاد رفتار 

 شهروندی

ی روایی مشترک متقاطعسازه 0  1 =<  111/1  111/1  

> 2/1 پایایی مرکب 7  805/1  851/1  

شدههای استخراجمیانگین پراکنش 2  5/1 <  920/1  945/1  

ندی ای و اَبعاد رفتار شهروهای اخالق حرفهمؤلّفهی اصلی دوّم: بین بررسی آزمون فرضیّه 

 وجود دارد. رابطه

 0H  :وجود ندارد. ای و اَبعاد رفتار شهروندی رابطههای اخالق حرفهبین مؤلّفه  

1H  :وجود دارد. ای و اَبعاد رفتار شهروندی رابطههای اخالق حرفهبین مؤلّفه 

است که  9.228ای و اَبعاد رفتار شهروندی حرفههای اخالق مؤلّفهبین  اعداد معناداری

ر ای و اَبعاد رفتاهای اخالق حرفهمؤلّفهبنابراین بین ، است 80/0تر از این مقدار بزرگ چون

 ای وهای اخالق حرفهمؤلّفهبین ضریب استاندارد رابطه معناداری وجود دارد. ، شهروندی

ی نشان از رابطه، است 1.0تر از بزرگ عدداست که چون این  1.219اَبعاد رفتار شهروندی 

 ای و اَبعاد رفتار شهروندی دارد.های اخالق حرفهمؤلّفهبین قوی و مستقیم 

 01ی اصلی دوّم در جدول ی نتایج الگویابی معادالت ساختاری برای فرضیّهخالصه

 شده است.ارائه

 4اصلی . نتایج اجرای الگویابی معادالت ساختاری فرضیّه 11جدول 

اثر مستقیم  tارزش  روابط متغیّرهای پژوهش
(R) 

اثر 

 غیرمستقیم

اثر 

 کلّ

 هنتیج

 تأیید 1.219 - 1.219 9.228 اَبعاد رفتار شهروندی –ای های اخالق حرفهمؤلّفه

                                                           

1. composite reliability 

2. average variances extracted 



 

451 

 

 69 ، زمستان41شماره ، چهارمسال  فصلنامه

 آموزشی های رهبری و مدیریتپژوهش

طه ای و رفتار شهروندی راببین سرمایه اجتماعی و اخالق حرفه آزمون فرضیّه اصلی سوّم.

 وجود دارد. 

 0H  :ای و رفتار شهروندی رابطه وجود ندارد.ی اجتماعی و اخالق حرفهبین سرمایه 

1H  :ای و رفتار شهروندی رابطه وجود دارد.ی اجتماعی و اخالق حرفهبین سرمایه 

است که چون این مقدار  2.018ی اجتماعی و رفتار شهروندی سرمایهبین  اعداد معناداری

ادار است. معنی اجتماعی و رفتار شهروندی سرمایهبین بنابراین رابطه ، است 80/0تر از بزرگ

است که چون این عدد  1.082 ی اجتماعی و رفتار شهروندیبین سرمایهضریب استاندارد 

تار ی اجتماعی و رفسرمایهبین ی قوی و مستقیم است که این نشان از رابطه 1.0تر از بزرگ

 دارد.شهروندی 

این مقدار  است که چون  9.228ای و رفتار شهروندی اخالق حرفهبین  اعداد معناداری

. معنادار استای و رفتار شهروندی اخالق حرفهبین بنابراین رابطه ، است 80/0تر از بزرگ

تر است که چون این عدد بزرگ 1.219ای و رفتار شهروندی اخالق حرفهبین ضریب استاندارد 

 دارد.ای و رفتار شهروندی اخالق حرفهبین وی و مستقیم ی قاست نشان از رابطه 1.0از 

 شده است:ارائه 00خالصه نتایج الگویابی معادالت ساختاری برای فرضیّه سوّم اصلی در جدول 

 ی اصلی نهایی. نتایج اجرای الگویابی معادالت ساختاری فرضیّه11جدول 

 هنتیج مغیرمستقیاثر  (R)اثر مستقیم  tارزش  روابط متغیّرهای پژوهش

 تأیید - 1.082 2.018 رفتار شهروندی –اجتماعی ی سرمایه

 تأیید - 1.219 9.228 رفتار شهروندی –ای اخالق حرفه

شود که متغیّرهای پژوهش در جامعة از برآیندهای اطّالعات جداول باال چنین استنباط می

ای  نسبت به مثبت و زیاد است. نتایج نشان دادند که اخالق حرفه  مطالعه موردآماری 

  ی اجتماعی بر رفتار شهروندی تأثیر بیشتری داشته است.سرمایه
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 گیریبحث و نتیجه

وّم ی دهای گردآوری شده از دبیران دورههدف از این مطالعه این است که با استفاده از داده

ی اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی ای و سرمایهحرفه ی اخالقمتوسّطه به بررسی رابطه

ی اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارد این فرضیّه همسداست با بپردازد. سرمایه

ه ک« های اجتماعی در سازمانرفتار شهروندی سازمانی و سرمایه»پژوهشی که تحت عنوان 

 مدنی گران معتقدند رفتارپژوهش، استشده  ( انجام0889توسّط ناهاپیت و گوشال )

 یحیطه در امروزه که هستند یارشته نیب و مهّم یمقوله دو اجتماعی یسرمایه سازمانی و

 توجّه باشند. با تأثیرگذار هم بر رسدمی نظر به و، برخوردارند ایویژه جایگاه از مدیریّت

دو  این ارتباط یزمینه در اندک بسیار هایپژوهش انجام و مهّم مقوله دو این اهمیّت به

 مدنی رفتار یاجتماعی بر های سرمایهشاخص تأثیر بررسی دنبال به پژوهش این، متغیّر

ای هداری بین شاخصاند که ارتباط معنیهای پژوهش نشان دادهاست. یافته بوده سازمانی

 ی اجتماعی وجود دارد. رفتار مدنی سازمانی با سرمایه

ای و اَبعاد رفتار شهروندی رابطه وجود دارد. این فرضیّه همسو اخالق حرفه هایبین مؤلّفه

ای و هوش اخالقی با رفتار ی اخالق حرفهرابطه»( تحت عنوان 0287با پژوهش کریمی )

که « شهر شیراز 7و پرورش ناحیه ی آموزش ی متوسّطهشهروندی سازمانی دبیران زن دوره

نفر بودند. کریمی   421برابر با  7ی ناحیه ی متوسّطهن دورهجامعه آماری آن شامل دبیران ز

ی اکه بین رفتار شهروندی سازمانی و اخالق حرفه افتی دستدر پژوهش خود به این نتیجه 

ای در موفّقیت معطوف ی مستقیم و معناداری وجود دارد. نقش راهبردی اخالق حرفهرابطه

 و ریپذبیآسها را سخت ت و دوری از آن سازماناس انکار قابل ریغ، ی سازمانبه آینده

بانه رفتاری فردی و داوطل، سازد. ارگان  معتقد است که رفتار شهروندی سازمانیمتضرّر می

 نیا ابامّا ، های رسمی پاداش در سازمان طرّاحی نشده استنظام لهیوسبهاست که مستقیماً 

ه اهمیت با توجّه ب، شود. بنابراینسازمان میی و کارایی عملکرد اثربخشباعث ارتقای  وجود

د ای کارکنان رشای و تأثیر آن در رفتار شهروندی سازمانی هر چه اخالق حرفهاخالق حرفه
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ی سازمان عملکرد و پیشرفت و کارای متعاقباًیابد بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر داشته و 

 افزایش خواهد یافت. 

غیّرهای گیری نمود که متتوان نتیجهمی آمدهدستبها و نتایج هبا توجّه به آزمون فرضیّه

نتایج نشان دادند ، چنینمثبت و زیاد است  و هم  مطالعه موردی آماری جامعهپژوهش در 

وه بین عالای با رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد. بههای اخالق حرفهکه بین مؤلّفه

الق اخ، چنینا رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد. همی باجتماعی ی سرمایههامؤلّفه

ن ی اجتماعی بر رفتار شهروندی تأثیر بیشتری داشته است. نتایج ایی  نسبت به سرمایهاحرفه

 های پیشین همسویی دارند.پژوهش با نتایج پژوهش

 گردد :های فرضیّه اوّل پیشنهاد میبر اساس یافته

ر ترین عامل دعنوان مهمّتوجّه بیشتری به منابع انسانی به و پرورش سازمان آموزش  -

 داشته باشند.، سازمان

ای هریزی مدوّن به ترغیب معلّمان به انجام فعّالیّتو پرورش باید با برنامهمدیران آموزش  -

 داوطلبانه و صادقانه بپردازند.

نهادینه کردن رفتارهای هایی است که نیاز به و پرورش از جمله سازمانسازمان آموزش 

ش باید تمام تال، داوطلبانه و خدمات صادقانه در جهت تحقّق اهداف سازمانی دارد. بنابراین

های این سازمان در جهت تقویّت و تشویق رفتار شهروندی سازمانی در مشّیو همّت و خطّ

برای پیشرفت  رندمیان منابع انسانی باشد. عوامل مختلفی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دا

هر سازمانی باید این عوامل شناسایی و اقداماتی صورت گیرند تا رفتارهای شهروندی در 

 ها نهادینه گردند.سازمان

 گردد:ی فرضیّه دوّم پیشنهاد میهاافتهبر اساس ی

روابط مبتنی بر تفاهم و اعتماد بین کارکنان و مدیران سازمان باید افزایش یابد و  -

 سازمانی نیز در این راستا باشند. هایمشّیخطّ

در محیط کار و پرورش احساس تعلّق و تعهّد   بر اعتمادمبتنی ، تقویّت جوّ سازمان -

 کارکنان به سازمان. 

 های جدید کارکنان )ایجاد اتاق فکر و...(پردازش و انجام سریع ایده، سازماندهی، گردآوری -
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 گردد:ی سوّم پیشنهاد میهای فرضیّهبر اساس یافته -

 ردموکار  نیدر حچنین اَبعاد اختصاصی آن را ای و هماَبعاد عمومی اخالق حرفه، مدیران -

 رعایت عملی اصول اخالقی باشند. قدمشیپ، عنوان الگوی سایرینقرارداده و خود به توجه

و های پژوهشی اخالق محور در سازمان آموزش ها و گروهی و ایجاد کمیتهازسنجین -

 پرورش.

های ضمن خدمت جهت آشنایی کارکنان با اصول و مبانی اخالقی در محیط آموزش -

 مدّ نظر قرار گیرند. در سازمانای کاری و گسترش اخالق حرفه

، کندی حسّاس در جامعه نقش بسیار حیاتی را ایفا میعنوان یک حرفهی معلّمی بهحرفه

. نقش سی به نام اخالق استیک اصل اسا تر آن نیازمند بهکه برای تأثیرگذاری هر چه بیش

کند که این افراد بیش از هر قشر دیگر فرهنگی و اجتماعی معلّمان مدارس  ایجاب می، علمی

الزم است منشور اخالقی تدوین شود و معلّمان ، ای برخوردار باشند. بنابرایناز اخالق حرفه

 ملزم به رعایت آن گردند .

اید مدوّن گردد و تمام دبیران در بدو ورود شرایط و چهارچوب خاصّی از لحاظ اخالقی ب

 به این سازمان باید حائز این شرایط باشند.

دبیران مدارس به جهت جایگاه علمی خود بر دانش آموزان تأثیرات الگوپذیری دارند 

لذا الزم است خود را ملتزم به رعایت اصول اخالقی و متخلّق به اخالق فردی بنمایند تا آثار 

یران ی تربیتی خود را در قبال فراگدر آنان متجلّی گشته و وظیفه، ه در گفتارآن در عمل و ن

 و جامعه به انجام برسانند.

یرد تا ی قرار گموردبررسای از دیدگاه دبیران میزان تبعیّت از استانداردهای اخالق حرفه

، اهو بتوان برای تقویّت یا رفع آن شدهصمشخّنقاط ضعف و قوّت موجود در این زمینه 

 راهکارهایی پیشنهاد شود.

ی هاوهیشنامه از های دیگر به هنگام استفاده از ابزار پرسششود در پژوهشمی شنهادیپ

هایی که در دسترس عموم افراد جامعه هست استفاده گردد. فنّاوریو امکانات  و ازنوین 

جتماعی( ی اهاشبکهو استفاده از فضای مجازی )ایمیل  بانامه پرسش، در این پژوهش، البته

خیلی  و زمانیی در هزینه جوصرفهی از دبیران قرارگرفت )که از جهت اهعدّدر اختیار 
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نامه ه پرسشب توانستندیمدر هر ساعتی از شبانه روز  کنندگانشرکت نیچنهم، بود صرفهبه

و  قدیردانیم از همه آنان به خاطر مشارکت در این پژوهش تپاسخ دهند( و بر خود الزم می

 تشکر نمائیم.

 منابع

 .90آذر ماه ، 092، ی تدبیرمجلّه(. رفتار شهروندی سازمانی. 0292ح )، اسالمی

 یبا رفتار شهروند یااخالق حرفه یرابطه(. 0285معصومه )، و درزیان، اهللروح، زاده اسماعیل

 .یاریبختپرورش استان چهارمحال و و  مان آموزشمعلّ یورزش یهادر رسانه یسازمان

، (05)4 ،(یورزش یهاارتباطات در رسانه تیری)مد یشناسو روان یتیعلوم ترب یهمجلّ

20-40. 

اخالق  نیرابطه ب(. 0285سوده )، و پورمحمد علی، معصومه، قاسمی شمس، محسن، اکبری

اخالق  یهمجلّ .یسازمان یرفتار شهروند یگریانجیبا م یشغل یهایریو درگ یاحرفه

 .008-019، (4)07، یدر علم و فناور

ها و در دانشگاه یااحترام به اخالق حرفه(. 0281حسینعلی )، حمید رضا و جاهد، آراسته

 (.7)0، معل ءاشننامه فصل. یسات آموزش عالمؤسّ

، فرهنگ جامع فارسی به انگلیسی(. 0299بهرام )، و دلگشایی، منوچهر، آریان پور کاشانی

 .رسانی جهان رایانه امیننشر الکترونیکی و اطالع تهران:

 یو رفتار شهروند یاجتماع یهیسرما یرابطه یبررس(. 0285) .محمد کاظم، بشارتی گیوی

مطالعات علوم (. لی: کارکنان شرکت گاز استان اردبیمورد ی)مطالعه یسازمان

 .04-0، (2)04، رانیدر ا یاجتماع

 تهران: نقش و نگار. .ترجمه مرتضی مردیها، (0290. )نظریه کنشپیر. ، بوردیر

 ی بین سرمایهبررسی رابطه(. 0295مصطفی )، و آشنا، عبّاس، منوریان، محمد سعید، تسلیمی

 .(04)4، فرهنگ مدیریتآفرینی درونی سازمانی. اجتماعی و کار

 ی. ماهنامهگذار بر رفتار اخالقی کارکنان در سازمان(. عوامل تأثیر0299روح اهلل )، تولّایی

 .75، ی انسانیعلمی ترویجی توسعه

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2726/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86/
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 یبا سالمت روان و رفتار شهروند یااخالق حرفه یرابطه(. 0284مریم )، تقوایی یزدی

 .00-50، (4)2. یآموزش تیّریمد قاتیتحق ینامهفصل. کارکنانی سازمان

(. 0287بلقیس)، و شیبانی، ساناز، کیان پوری، محمدحسین، حیوی حقیقی، محمد، دهقانی

. پرستاران یو رضایت شغل یسازمان یرفتار شهروند، یاجتماع یسرمایه یرابطه

 .44-25، (0)2، یپرستار تیّریمد ینامهفصل

، عتیرف، فاطمه، استبصاری، محمدحسین، حیوی حقیقی، داوود، مصطفایی، محمد، دهقانی

اجتماعی و رفتار شهروندی  یسرمایهی بررسی رابطه(. 0282فرید )، و خرمی، شیده

 یجلّهمهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. سازمانی در کارکنان بیمارستان

 .27-74، (0)0، رسانی پزشکی نویناطالع

ی اجتماعی رویکردی اثر بخش در مدیریّت منابع (. مدیریّت سرمایه0298لقمان )، رحمان پور

 .08ی شماره، ی مدیریّتی توسعهمجلّهانسانی. 

بر رفتار  یاجتماع یهیسرما ریتأث(. 0287حسن )، الوداری، منیره، محبعلی پور، زهرا، شمسی

 .020-002، (0)7، یاجتماع یهیسرما تیّریمدی همجلّ ی.سازمان یشهروند

 یالگو برا ک(. ی0298عبدالعلی )، و کشتگر، اکرم، هادی زاده  مقدم، غالمعلی، طبرسا

 .0، یدولت تیّریچشم انداز مدی. ر بر رفتار شهروندعوامل مؤثّ حیتوض

 . تهران: مجنون.ایاخالق حرفه(. 0295فرامرز )، قراملکی

اخالق  یرابطه. 0282ادیبه ، رضایی، روح اهلل، مهدیون، تقی، زوار، ابوالفضل، قاسم زاده

گر فرهنگ ای با مسئولیّت اجتماعی و پاسخگویی فردی: نقش میانجیحرفه

 .0-9، (7)8، اوریاخالق در علوم و فنّ ینامهفصلگزاری. خدمت

اخالقی با رفتار شهروندی سازمانی ای و هوش ی اخالق حرفهرابطه(. 0287ملیحه )، کریمی

، . دانشگاه آزاد اسالمیشیراز 7و پرورش ناحیه ی آموزش دبیران زن دوره متوسّطه

 واحد مرو دشت.

 . قم: نسل جوان.زندگی در پرتو اخالق(. 0222ناصر )، مکارم شیرازی

ر (. فرسودگی شغلی عامل تعدیل کننده رفتا0292علیرضا )، نجاتی، محمّد، مستبصری

 .اولین کنفرانس ملی مدیریّت رفتار شهروندی سازمانیشهروندی سازمانی در سازمان. 
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