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  چکیده
 ۀیسرما به واسطۀ معلماندر رفتار شهروندی سازمانی پژوهش بررسی رابطه بین رهبری اخالقی مدیران  هدف

با روش ه دوم شهرستان کرمانشاه بودند ک .جامعۀ پژوهش کلیّۀ معلمان مدارس متوسطۀبود ی معلماناجتماع

ژوهش . روش پشدانتخاب نفر  341ای به حجم نمونه ،گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگاننمونه

 ۀیسرما ۀنامپرسش، (1988) مدل ارگان شهروندی سازمانی سؤالی رفتار  30ۀ ناماز پرسشاست و  همبستگی

 نویترو براون،مدل سؤالی 10 رهبری اخالقی ۀنامو پرسش (1998) و گوشال تیسؤالی مدل ناهاپ27 یاجتماع

 عاملی کرانباخ و تحلیلهای آلفای از تکنیکی و روایی ابزار، برای تعیین پایای استفاده شد. (2005) سونیو هر

. گرفت صورت lisrelیدی با استفاده از نرم افزار با روش تحلیل مسیر تأیها دی استفاده شد. تحلیل دادهتأیی

( 254/0) مثبت میمستقری(، اثرغ45/0) مثبت میاثر مستق یدارا ی مدیراناخالق یرهبر که نتایج نشان دادند

 ۀی. سرمادارد 05/0در سطح  معلمان شهروندی سازمانی رفتار  ری( و معنادار بر متغ704/0) و اثر کل مثبت

در  علمانم شهروندی سازمانی رفتار  ری( و معنادار بر متغ41/0) مثبت میاثر مستق یدارا معلمان یاجتماع

مان معل اجتماعی ۀ سرمایۀاسطوبه  میمستق ریغ ریمس بیبا ضر ی مدیراناخالق یرهبراست.  05/0سطح 
در  معلمان نی شهروندی سازمامثبت و معنادار بر رفتار  م،یمستق ریاثر  غ ی( دارا84/2) t( و مقدار 254/0)

 .است 05/0سطح 

 .، معلمانشهروندی سازمانی اجتماعی، رفتار  سرمایۀ رهبری اخالقی، مدیران، :هاکلیدواژه
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 مقدمه  
ن یک نهاد آموزشی و فرهنگی نقش اساسی و محوری در رشد و اعتالی آموزش و پرورش به عنوا

اخالقی و فرهنگی جامعه دارد. مدرسه، مدیر و معلمان قلب آموزش و پرورش هستند. وجود 

شود. خصایص اخالقی و ارتباطی مؤثر و سازنده در مدیران و معلمان سبب غنای محیط مدرسه می

تحقق اهداف آموزشی و فرهنگی  برایهای واالی رهبری امروزه مدیران مدارس نیازمند مهارت

برد سازمان در مسیر تحقق اهداف و مدرسه هستند؛ زیرا رهبران نقش محوری و کلیدی در پیش

استمرار بقای سازمان دارند. همچنین رهبران مدارس قادر به اثرگذاری در رفتار و تعامالت معلمان 

ها و است و ضعف که بسیار مورد توجه قرار گرفتهیکی از رویکردهای جدید رهبری  هستند.

اخالقی است. ضرورت توجه به رهبری های سنتی رهبری را برطرف کرده، رویکرد مشکالت مدل

شود که نتایح مثبت رهبری اخالقی برای سازمان ثابت شده است جا ناشی میاز آن 1اخالقی

(Abbaszadeh, Salehi & Bahmanshi, 2015).  عنوان به را خود کارکنان اخالقی رهبران 

 مؤثر طور به گیرند کهمی نظر رقابتی در مزایای و یافتهتوسعه اصلی هایقابلیت ارزشمند، دارایی

دربارۀ  احتماالً اخالقی رهبران .Ullah, Hameed & Kashif, 2018))گیرند از آنان بهره می

کنند می تمرکز صحیح کار امانج روی خواهند کرد و صحبت سازمانی نامناسب رفتارهای
(Hassan, 2015). 

ها گیریدهند تا عقایدشان را بیان و در تصمیمرهبران اخالقی به کارکنان خود اجازه می

ورند آجود میاستفاده کنند و حس اعتماد را در آنان به و آنانمشارکت کنند و از افکار و عقاید 

(De Hoog'h' & Den Hartog, 2008).  وپذیر اخالقی افرادی پایبند به اصول، جامعهرهبران 

گیرند. غالباً پیرامون اصول اخالقی های متعادل و خوب میشوند که تصمیمکار شناخته میدرست

ها را به کار نبیهتمعیارهای اخالقی شفاف را تنظیم و پاداش و  کنند؛با پیروانشان ارتباط برقرار می

 .(Brown &Trevino, 2006)مان ایجاد کنند وری باال در سازهگیرند تا محیطی سالم و با بهرمی

اند، معلمانی که دارای رفتارهای معلمان به عنوان کارکنان مدارس همواره مورد توجه بوده

و منجر به  کردهفرانقشی و تعامالت سازنده باشند به عنوان نیرویی مثبت در مدرسه عمل 

قی مدارس با حمایت از معلمان، احترام به نظرات و پیامدهای مثبتی خواهد شد. رهبران  اخال

های رهبری شوند. حاصل مهارتگوش دادن به آنان سبب ایجاد حس اعتماد در میان معلمان می

گیری رفتارهای فرانقشی و تعامالت مثبت در قالب مفاهیم رفتار اخالقی مدیران مدارس، شکل

                                                             
1. Ethical Leadership 
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رهبری اخالقی در سطوح مختلف  ن است.در معلما 2اجتماعی و سرمایۀ 1شهروندی سازمانی 

 Macey et)کند نقش مهمی در توسعه و تداوم فرهنگ اخالقی و رفتار اخالقی ایفا می سازمان

al, 2004).  امروزه رهبری اخالقی به عنوان یک راهبرد اساسی در عرصۀ مدیریت و رهبری

ۀ رفتار مناسب در اعمال و شود. به طور کلی رهبری اخالقی در برگیرندها شناخته میسازمان

رفتار گروهی است که به صورت هنجاری سبب تشویق همکاران به برقراری ارتباط دو طرفه شده 

گونه رهبری به طور کلی این .(Brown, 2005)شود است و منتج به اتخاذ تصمیمات بهینه می

روابط بین فردی عبارت است از: نمایش رفتار مناسب به صورت هنجاری از طریق اعمال شخصی، 

گیری گونه رفتارها در میان پیروان؛ از طریق ارتباطات دو جانبه و تصمیمو ترویج این

(Walumbwa et al, 2010).  بنابراین رهبری اخالقی مدیران در ایجاد تعامالتی که منجر به

 گیری سرمایۀ اجتماعی معلمان می شود، نقش اساسی دارد.شکل

اولین مزیت مستقیم سرمایۀ اجتماعی، توزیع  ،Adler & Wookwon 2002)) دیدگاه از

ند و کیفیت، کتر را تسهیل میاطالعات است. سرمایۀ اجتماعی، دسترسی به منابع اطالعاتی وسیع

بخشد. این دو محقق، ایجاد بودن اطالعات را بهبود می جاداشتن و به  بودن، مناسبت مربوط

نسجام، ا که دومین مزیت سرمایۀ اجتماعی دانسته و معتقدندهای نفوذ، کنترل و قدرت را شبکه

ی بر سودمندی سرمایۀ اجتماع  Colman (1997)همچنین  سومین مزیت سرمایۀ اجتماعی است.

را عنوان منبعی برای همکاری، برقراری روابط دوجانبه و توسعۀ اجتماعی تأکید کرده است؛ زی به

های یافتن به هدفپیش گرفتن کنشی مؤثر و دست  عی برای درعنوان منابتوان به از این مسائل می

ی افراد توصیف کرده ای مفید براعنوان منابع سرمایه . او این روابط را بهنظر استفاده کردمورد 

شوند. این تعامالت توان گفت معلمان با تعامالت سازنده سبب رشد و تعالی مدرسه میاست. لذا می

از آنجا  شود.گیری رفتارهای فرانقشی مانند رفتار شهروندی سازمانی  میساز شکلمثبت زمینه

ست که به اکه بقا و پیشرفت هر سازمانی، در گرو رفتار اعضای آن سازمان به عنوان شهروندانی 

کنند و به دلیل اهمیت به سزای چیزی که ت میرفتاری مثبت توجه و آن را رعایهای همۀ جنبه

هروندی شآگاهی یافتن از ماهیت و وضعیت رفتار  سازمانی تعبیر شده است.شهروندان خوب درون

رفتار  (.Serroni, 2004)است  سازمانی محسوب شدهسازمانی  همواره جزء محورهای مطالعات 

اند و مورد فتهاست که کارکنان بر عهده گر رفتارهایی فراتر از وظیفهشهروندی سازمانی  اشاره به 

در سازمان مدرسه، معلمان  .(Glińska-Neweś & Szostek, 2018) تحمایت سازمان اس

 شهروندان سازمانی و درگیر آموزش و یادگیری هستند.
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2. Social Capital 
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ها در چنین ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آنبا توجه به تغییرات و تحوالت سازمان 

ها به عنوان که از آن سازد. نسلیها را به نسلی ارزشمند از کارکنان آشکار میشرایطی، نیاز آن

تردید این کارکنان وجه بی (Dipaola, Tarter & Hoy, 2005 ).شود سربازان سازمانی یاد می

 & Podsakoff, Mackenzie, Paine) های اثربخش از غیر اثربخش هستندتمایز سازمان

Bachrach, 2000.) وظایف  های موفق، کارکنانی دارند که احساس مسؤولیتی فراتر ازسازمان

کنند و در این راستا به طور داوطلبانه شغلیشان دارند و به نوعی خود را وقف موفقیت سازمان می

بلکه ی نه الزم و نه تجویزگونه هستند کنند. چنین رفتارهایوقت و انرژی بسیاری را صرف می

 کارکنانی .(Foote & Li-Pi ngTang, 2008)آل انجام وظایف سازمانی است  گر شرایط ایدهبیان

های رسمی شغل خود هستند، نمایندۀ رفتار شهروندی سازمانی امور فراتر از الزام که تمایل به انجام

های اخیر، کانون توجه بسیاری از محققان سازمانی بوده است اند. این امر خود در سال

(Morrison, 1994) .روندان خوب یادی برای سازمان است. شهشهروندان سازمانی، دارای منافع ز

سازند که منافع خود را به صورت کارا تخصیص سازمانی با حفظ منافع سازمان، سازمان را قادر می

تری برای کار کردن است و جالب رایج است، مکان دهد. سازمانی که رفتار شهروندی در آن

به موارد مذکور  لذا با عنایت .(Dennis, 2005)تواند بهترین افراد را به استخدام خود درآورد می

توان گفت رهبری اخالقی مدیران منجر به تکوین و ترویج رفتار شهروندی سازمانی  در معلمان می

اهمیت پژوهش حاضر در شناسایی نقش رهبری اخالقی مدیران مدارس در سرمایۀ  شود.می

اخالقی، ها، آگاهی ارزشاجتماعی و رفتار شهروندی معلمان است؛ زیرا رهبران اخالقی ایجاد 

سازمانی، صداقت و قابل اعتماد اعطای اقتدار،  اتخاذ مدیریت مشارکتی، ایجاد جوّ مناسب سالمت

کنند گیری و رفتار عادالنه در هر موقعیتی را تشویق میها در تصمیمبودن، عمل کردن به ارزش

( Tutar, 2011.)  های با دیدگاهاخالقی با گشودن ارتباط داخل سازمان و همسو همچنین رهبران

کنند. رهبری اخالقی کارکنان، فضای مناسب و مساعد برای ابراز عقیده و اظهار نظر را ایجاد می

باعث ایجاد جوّی باز می شود که در آن میل و رغبت افراد به بیان باورها و نظرات خود بیشتر 

فتار شهروندی اجتماعی و رگیری مفاهیمی همچون سرمایۀ شد. حاصل این موارد شکل خواهد

 سازمانی در معلمان است.

اند ها نسبت به سنجش روابط بین مقوالت فوق، به صورت تفکیکی اقدام کردهبرخی سازمان

ولی تا کنون یک بررسی جامع و ساختاری در باب روابط مقوالت فوق انجام نشده است. در میان 

و آزمون ساختار نظری اقدام سپس به بررسی توان یک ساختار نظری قائل شد مقوالت میاین 

 های انجام شده در باب اهمیت، تقدم و تأخر مقوالت مذکور در مطالعاتکرد.  با توجه به بررسی
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دستان است. اخالقی مدیران با توجه به نظریات دارای اثرات مثبت بر زیرسازمانی، متغیر رهبری 

اخالقی  ند در پژوهش حاضر رهبریدستان مدیران مدارس، معلمان هستکه زیربا عنایت به این

مدیران به عنوان متغیر مستقل، متغیر سرمایۀ اجتماعی معلمان به عنوان متغیر میانجی و در 

 شود.  نهایت متغیر رفتار شهروندی سازمانی  معلمان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می

اخالقی ا تأکید بر متغیرهای رهبری رفتار شهروندی سازمانی  ب بر مؤثر بنابراین بررسی عوامل

الزم است. کرمانشاه  معلمان مدارس مقطع متوسطۀ دوم شهرستان اجتماعی درمدیران و سرمایۀ 

های بود با اتخاذ خط مشیآن سازمان قادر خواهد  سازد که بر اساسچراکه اطالعاتی را فراهم می

وری منابع انسانی گام ملکرد و ارتقای بهرهمناسب و پرداختن به راهکارهای مطلوب، برای بهبود ع

اخالقی مدیران توان گفت مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر این است که آیا رهبری بنابراین می بردارد.

گری سرمایۀ مدارس تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی  معلمان با میانجی

 ؟اجتماعی دارد یا خیر

 پیشینۀ پژوهش

 Baharifa & Javaheri Kamel 2010, Naderi & Niloufar) ت انجام گرفته توسطالعامط

2014, ،Sadeghi et al 2014, Baharloo  et al 2015, Hassani et al 2017, Turnipseed 

2002, Vivian Chen 2007, Palanski & Walumbwa 2010 & Yang & Wei 2018)    نشان

نتایج تحقیقات  انجام شهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد. راخالقی با رفتاداد که بین رهبری

 & Wahdati Fadieh & Hosseinzadeh 2017, Abbad Shah)گرفته توسطه 

Moghimi2015, Doustar& Dehshali 2016, Brown et al 2001, Ayios et al 2014 & 

Ozgur et al 2015) اجتماعی قی و سرمایهاخالنشان داد رابطه مثبت و معناداری بین رهبری

 ,Soleimani 2011, Jahangiri et al 2012)های  انجام گرفته توسطه پژوهش وجود دارد.

Abbaszadeh et al 2012, Soltani et al 2013, zabardas(2019) Mojibi & Nabavi 2014, 

Rahimi et al 2015, Kavusi 2015 Field & Spence 2000, Grootaert & Van Bastelaer 
2002, Alper Erturk 2005, Krause et al 2006, Bowler et al 2006, Fournier 2008, 

Zheng & Jun 2009 & Norman et al 2010).   اجتماعی با حاکی از آن است که بین سرمایۀ

 مثبت وجود دارد. شهروندی سازمانی رابطۀ رفتار

ی پژوهش حاضر به شرح زیر تدوین مدل مفهومو مطالعات انجام شده،  با توجه به مبانی نظری

اجتماعی معلمان به عنوان متغیر مستقل، سرمایۀ  مدیران به عنوان متغیراخالقی گردید. رهبری 

شهروندی سازمانی  معلمان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته میانجی و در نهایت متغیر رفتار 

   شود.می
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 1مدل مفهومی پژوهش (1شکل 

 های پژوهش حاضر بیان شده است:در ذیل، فرضیه

بر رفتار  رهبری اخالقی مدیران و سرمایۀ اجتماعی معلمان اثر مثبت، مستقیم و معنادار (1

 شهروندی سازمانی  معلمان مدارس مقطع متوسطۀ دوم شهرستان کرمانشاه دارند.

نی  ندی سازماسرمایۀ اجتماعی معلمان اثر مثبت، مستقیم و معنادار بر رفتار شهرو (2

 معلمان مدارس مقطع متوسطۀ دوم شهرستان کرمانشاه دارد.

نادار بر رهبری اخالقی مدیران با سرمایۀ اجتماعی معلمان اثر غیر مستقیم، مثبت و مع (3

 ارند.رفتار شهروندی سازمانی  معلمان مدارس مقطع متوسطۀ دوم شهرستان کرمانشاه د

 مبانی نظری پژوهش
اخالقی را به عنوان یک  از نخستین کسانی بودند که رهبری Brown (2005) :اخالقی رهبری

اخالقـی  رهبـری ،اجتمـاعی یـادگیری ۀها با استناد بـه نظریـآنسبک مستقل در نظر گرفتند. 

                                                             
(، وظیفه شناسی OCB(، رفتار شهروند سازمانی )el3گرایی )(،  عملel2(، الگو بودن )el1(،  روابط بین فردی )ELرهبری اخالقی ). 1

(ocb1( نوع دوستی ،)ocb2( فضیلت شهروندی ،،)ocb3( جوانمردی ،،)ocb4( احترام و تکریم ،)ocb5( سرمایه اجتماعی .)SC  ،)

 (.sc3(، و سرمایۀ اجتماعی رابطه ای )sc2(، سرمایۀ اجتماعی ساختاری )sc1سرمایۀ اجتماعی شناختی )
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نمود رفتار مناسب به لحاظ هنجاری در اعمال شخصی و روابط میان فردی و ترغیبی چنین » را 

 ,Brown) کردندتعریف « طریق ارتباطات دوجانبه، تشویق و تصمیم گیری رفتارهایی در پیروان از

توانند اجتماعی میری اجتماعی و یادگیستد  وبر این باور بود که دو نظریۀ داد  براون .2012)

 (.(Walumbwa et al, 2012اخالقی با رفتار پیروان قرار گیرد  رهبری مبنای تشریح رابطۀ

گرایی، انصاف، تسهیم گرفتند که شامل: مردماخالقی هفت بعد را در نظرمحققان برای رهبری 

به این معنی  1شود. انصافاخالقی، وضوح نقش و صداقت میقدرت، نگرانی برای ثبات، راهنمایی 

و  نکنند و با پیروان عادالنه رفتار کنداست که اقدمات رهبری از گروه خاصی طرفداری 

به معنای اجازه به پیروان برای اظهار نظر در  2صولی باشد. تسهیم قدرتهایش منصانه و اانتخاب

به معنی مشخص کردن  3ها است. وضوح نقشها و نظرات آنتصمیمات و گوش دادن به ایده

، مراقبت، حمایت و احترام برای پیروان 4گراییها، انتظارات و اهداف عملکرد است. مردممسؤولیت

ها و با ثبات بودن اقدامات و سخن رهبر است. راهنمایی به وعده به معنای عمل 5است. صداقت

بارۀ اخالقیات، توضیح دادن قواعد اخالقی و ترویج و پاداش به معنای گفتگو کردن در 6اخالقی

گر پایش محیطی است ، بیان7مفهوم نگرانی برای ثبات دن به رفتار اخالقی است و نهایتاًدا

(Kalashove et al, 2011).  باور بهDuBrin (2010)  وNorthouse (2013)  پنج اصل که باعث

ها ؛ به این معنی که آن8اند از: احترام به دیگران شود عبارتاخالقی در سازمان میتوسعۀ رهبری 

کنند نه به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف های خودشان رفتار میبا افراد به عنوان غایت

ترین دلیل برای وجود خود را حمایت و پرورش این رهبران عمده ؛9شخصی. خدمت به دیگران

؛ رفتارشان در مقابل تمامی زیردستان مشابه است، 10کنند. عدالت برای دیگرانکارمندان مطرح می

؛ صداقت 11رده باشند. صداقت نسبت به دیگرانمگر زمانی که برای رفتارهای متمایز، روشنگری ک

که هستند. ساختن جامعه با ها است، چنانران یا بیان اندیشهبه معنی روراست بودن با دیگ

                                                             
1. Fairness 

2. Power Sharing 

3. Role clarity 

4. Populism 
5. Honesty 

6. Ethical guidance 

7. Concern for stability 

8 . Respect for others 

9. Service to others 

1 0. Justice for others 

1 1. Honesty toward others 
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، رهبری، نفوذ در دیگران برای رسیدن به هدف مشترک است به این معنی که رهبران، 1دیگران

اخالقی و ترویج و توسعۀ آن رهبری  .دهنداهداف سازمان یا تیم را برای منافع کارکنان توسعه می

رود ها قرار دارد. چراکه انتظار میدستور کار بسیاری از سازماندر همۀ سطوح مدیریت، در رأس 

 .(Kanungo, 2001)چنین رهبرانی آثاری مثبت داشته باشند 

ای است که با عضویت اجتماعی: مفهوم سرمایۀ اجتماعی، مجموعۀ منافع بالفعل و بالقوهسرمایۀ 

ای معیّن از د؛ به عبارتی، مجموعهآیوجود می اجتماعی بههای ها در شبکهکنشگران و سازمان

 ,Fukuyama)اند های غیررسمی است که اعضای گروه همکاری، در آن سهیمهنجارها یا ارزش

ها و هنجارهایی را شامل ها، ارزشطور کلی، نهادها، روابط، گرایشاجتماعی بهسرمایۀ  .2001)

 (.(Grootaert & Van Bastelaer, 2002اند های بین افراد، حاکمها و تعاملشود که بر رفتارمی

ها و هنجارهایی است که مردم را در عبارت دیگر، مراد از سرمایۀ اجتماعی، آن دسته از شبکهبه

-اجتماعی، مجموعۀ منافع بالفعل و بالقوهسرمایۀ  .(Woolcock, 1998)کند عمل جمعی توانا می

آید؛ به عبارتی، وجود میبه 2های اجتماعیها در شبکهکه با عضویت کنشگران و سازماناستای 

اجتماعی همچون اعتماد، هنجارهای اجتماعی یعنی منابع در دسترس در ساختارهای سرمایۀ 

عنوان کند و به جمعی آماده میدادن کنش  که افراد را برای انجام 3متقابل و هدف متقابلروابط 

نمود غیررسمی و رسمی های سازماندر  مدنیدرگیری و اجتماعی روابط محصول فرعی 

 .( (Kawachi, 2001یابدمی

 هایلحاظ علمی، عبارت از منابعی محاط در شبکه اجتماعی بهسرمایۀ  ،Lin (2001)نظر به 

نتیجه، این اجتماعی هستند. دراستفادۀ کنشگران  شود که در دسترس و مورداجتماعی تعریف می

اجتماعی دهد منابع محاط در روابط که نشان میم بدین شرح دارد: نخست آنمفهوم، دو ویژگی مه

 .اختیار افراد استها درکه دسترسی به این منابع و استفاده از آنقرار دارند تا افراد. دوم آن

Nahapiet & Ghoshal (1998)    بالقوۀ موجود  وسرمایۀ اجتماعی را عبارت از جمع منابع بالفعل

طریق و ناشی از شبکۀ روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف ، قابل دسترس ازدر درون

دانند. می 6ایو رابطه 5، ساختاری4. آنان سرمایۀ اجتماعی را دارای سه بعد اساسی شناختیکنندمی

بعد ساختاری، به توانایی افراد در ایجاد رابطه با دیگران در یک سازمان اشاره دارد و دارای 

                                                             
1 . Building community with others 
2. Social Networks 

3. Mutual Aide 
4. Cognitive 

5. Structural 

6. Relational 
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 3ارتباطیسازی شبکۀ و متناسب 2ارتباطی، پیکربندی پیوندهای 1ایهای پیوندهای شبکهشاخص

شخصی اشاره دارد که افراد در تعامالت با یکدیگر دارند است. بعد ارتباطی، به توصیف نوع و روابط 

ین شناختی، به ا بعداست.  7و هویت 6انتظارات، تعهدات/5هنجارها ،4های اعتمادو دارای شاخص

موضوع اشاره دارد که افراد با یکدیگر در تعامل حاصل هستند و این تعامالت منجر به ایجاد دیدگاه 

 9مشترکهای و حکایت8مشترکهای زبان و قواعد مشترک می شود  و دارای شاخصو اهداف

ن سازمانی اولی مفهوم رفتار شهروندیرفتار شهروندی سازمانی :  .Leana & Pil, 2006))است 

شد. تحقیقات میالدی به دنیای علم ارائه  1980 ۀدر اوایل ده Organو  Batmanبار توسط 

ها و یا ولیتؤرفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مس ۀای که در زمیناولیه

با وجود شد. این رفتارها اما اغلب نادیده گرفته می رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند

شدند و یا حتی گاهی گیری میهای سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازهکه در ارزیابیاین

  Bienstock et al, 2003 ; ) سازمانی مؤثر بودند اما در بهبود اثربخشی ماندند می مغفولاوقات 

.(Appelbaum et al, 200 ای از رفتارهای هافتند را مجموعیاین اعمال که در محل کار اتفاق م

که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند اما با این وجود  کنندتعریف می داوطلبانه و اختیاری

 Bienstock et alشوند. می های سازمانتوسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش

که این ل ایناو :کید داردأشهروندی ت این تعریف بر سه ویژگی اصلی رفتارمعتقدند که  (2003)

نه بخشی از وظایف رسمی  یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و ؛رفتار باید داوطلبانه باشد

سازمانی دارد و ویژگی سوم این است که رفتار  ۀکه مزایای این رفتار، جنب. دوم اینباشدفرد 

 سازمانی ماهیتی چندوجهی دارد. شهروندی

رود بیش از الزامات نقش خود و سازمانی انتظار می شهرونداین تعاریف، از انسان به عنوان  با 

فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر ساختار رفتار 

سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در  شهروندی

 Organ (1988) یابد.اثربخشی سازمانی بهبود می رفتارها،ین کنند و در اثر اسازمان فعالیت می

                                                             
1 . Network ties 

2 . Configuration of ties 

3 . Network appropiability 

4 . Trust 

5 . Norms 

6 . Obligations and expectations 

7 . Identity 

8 . Language and common rules 

9 . Shared stories 



142 گری سرمایه اجتماعی تقش رهبری اخالقی مدیران مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلمان با میانجی 
 

و  4جوانمردی، 3شهروندیفضیلت، 2دوستی، نوع1شناسیوظیفه پنج بعد رفتار شهروندی برای

آن در گیرد وهای مختلفی را در برمیشناسی نمونهعد وظیفهب .کندرا معرفی می 5احترام و تکریم

ای مورد نیاز دهند که فراتر از حداقل سطح وظیفهرا انجام میرفتارهای خاصی  ،اعضای سازمان

شهروندی مترقی  برای انجام آن کار است. ارگان همچنین معتقد است افرادی که دارای رفتار

 این نشان. دهندهستند در بدترین شرایط و حتی در حالت بیماری و ناتوانی هم به کار ادامه می

دوستی به رفتارهای شهروندی یعنی نوع دومین بُعد رفتار هاست.شناسی باالی آنوظیفه ۀدهند

مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که خواه 

 کند.به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به کارکنانی که دارای مشکالت کاری هستند کمک می

نام دارد، شامل رفتارهایی از قبیل حضور در  شهروندی شهروندی که فضیلت بعد سوم رفتار

های فوق برنامه و اضافی، آن هم زمانی که این حضور الزم نباشد، حمایت از توسعه و فعالیت

تغییرات ارائه شده توسط مدیران سازمان و تمایل به مطالعه کتاب، مجالت و افزایش اطالعات 

شود. عیه در سازمان برای آگاهی دیگران، میعمومی و اهمیت دادن به نصب پوستر و اطال

شهروندی است که به شکیبایی در برابر  چهارمین بُعد رفتار ،پذیریجوانمردی یا تحمل

آخرین بعد . کندمندی اشاره میهای مطلوب و مساعد، بدون اعتراض، نارضایتی و گالیهموقعیت

د بیان کننده نحوه رفتار افراد با همکاران، سازمان احترام و تکریم است. این بع ،شهروندی رفتار

سرپرستان و مخاطبان سازمان است. افرادی که در سازمان با احترام و تکریم با دیگران رفتار 

 .(Appelbaum et al, 2004)  کنند دارای رفتار شهروندی مترقی هستندمی

 پژوهش شناسیروش

هدف از نوع مطالعات کاربردی و از لحاظ پژوهش با توجه به فلسفۀ پژوهش، کمی، با توجه به 

ها؛ روش مورد استفاده روش توصیفی و از نوع مطالعات ها و تحلیل آنآوری دادهشیوۀ جمع

ساختاری است. جامعۀ پژوهش تمام معلمان مدارس  معادالتیابی و به طور خاص، مدلهمبستگی 

. در راستای برآورد حجم نمونۀ نفر هستند 3053متوسطۀ دوم شهرستان کرمانشاه به تعداد 

نفر تعیین شد. با استفاده از  341مورگان استفاده شد، لذا حجم نمونۀ آماری پژوهش از جدول 

                                                             
1 . Conscientiousness 

2 . Altruism 

3 . Civic virtue 

4 . Charm 

5. Respect and respect 



  143 1399 چهارم،زمستان شماره، هشتمدوره  فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه

معلم از میان معلمان مدارس متوسطۀ دوم شهرستان  341روش نمونه گیری تصادفی ساده 

اخالقی دارای تأثیرات ری از آنجا که رهب کرمانشاه به عنوان اعضای نمونه انتخاب و بررسی شدند.

سؤالی بر مبنای دیدگاه 10اخالقی نامۀ رهبری دستان است، در پژوهش حاضر از پرسشبر زیر

Brown (2005) که دارای سه بعد )روابط بین فردی، الگو بودن، عمل گرایی( در طیف لیکرت 

ای ارزیابی وضعیت رهبری دستان )معلمان( برنامه توسط زیرای استفاده شد. این پرسشدرجهپنج 

 ,Baharlooاخالقی مدیران تکمیل شد. این ابزار در ایران استفاده شده است؛ برای مثال 

Bashlida, Naami & Hashemi Sheikh Sheba (2015)  در مطالعۀ خود برای این ابزار مقدار

  اند.را گزارش داده 84/0پایایی 

 Nahapiet & Ghoshal (1998)ر مبنای مدل سؤالی ب 27اجتماع نامۀ سرمایۀ از پرسش

ای( دارای سه بعد )سرمایۀ اجتماعی شناختی، سرمایۀ اجتماعی ساختاری و سرمایۀ اجتماعی رابطه

نامه توسط فرد )معلمان( به منظور ارزیابی ای استفاده شد. این پرسشدرجهپنج  در طیف لیکرت

اند؛ برای مثال در ایران بهره برده وضعیت سرمایۀ اجتماعی تکمیل شد. از این ابزار

Abdolmaleki, Amani & Ahnani Jan (2016)  در مطالعۀ خود برای این ابزار مقدار پایایی

اند. روایی آن توسط تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول بررسی شد و مقدار را گزارش داده 893/0

RMSEA  و مقدار 032/0برابر باGFI  ده است.گزارش ش92/0برابر با 

دارای پنج بعد  Organ (1998) .سازمانی بر مبنای مدل شهروند سؤالی رفتار  30نامۀ پرسش

 پنج شهروندی، جوانمردی، احترام و تکریم( در طیف لیکرتدوستی، فضیلت شناسی، نوع)وظیفه

شهروند نامه توسط فرد )معلمان( برای ارزیابی وضعیت رفتار ای استفاده شد. این پرسشدرجه

    Abdolmaleki, Amani سازمانی تکمیل شد. این ابزار در ایران استفاده شده است. برای مثال

& Ahnani Jan (2016) اند. روایی را گزارش داده85/0مطالعۀ خود برای این ابزار مقدار پایایی  در

و مقدار 024/0برابر با  RMSEAآن توسط تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول بررسی شد و مقدار 

GFI  کرانباخ به منظور تعیین پایایی ابزار پژوهش از روش آلفای گزارش شده است.92/0برابر با

گو که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند اجرا و سپس پاسخ 30استفاده شد، لذا ابزار بر روی 

 پایایی محاسبه شد.ضرایب 

پایایی ابزار پژوهش دهد که ضرایب نشان می کرانباخنتایج حاصل از تحلیل ضرایب پایایی آلفای

مناسب دارند. گفت ابزار، ویژگی پایایی توان قرار دارد. بنابراین می 94/0تا  91/0در دامنۀ حداقل 

 تأییدی استفاده شد. عاملی ابزار در پژوهش حاضر از تکنیک تحلیل تعیین روایی  برای



144 گری سرمایه اجتماعی تقش رهبری اخالقی مدیران مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلمان با میانجی 
 

 . ضرایب پایایی ابزار پژوهش1جدول

 متغیرها ردیف
تعداد 

 سؤاالت

شمارۀ 

 سؤاالت
 آلفای کرانباخ

1 
رفتار شهروندی 

 سازمانی
30 1-30 94/0 

 90/0 27-1 27 سرمایۀ اجتماعی 2

 91/0 10-1 10 رهبری اخالقی 3

مرتبۀ اول ابزار پژوهشتأییدی  عاملی های برازندگی تحلیل. شاخص2جدول   

 شهروندی سازمانیرفتار  مالک شاخص ردیف

 27/51 033/0 خی دو 1

 35 - درجۀ آزادی 2

 46/1 و کمتر 2 نسبت 3

4 RMSEA 05/0  041/0 ترو پایین 

5 CFI 95/0 9/0حداقل 

6 GFI 93/0 9/0حداقل 

7 AFGI 90/0 9/0حداقل 
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 پژوهش اول ابزارمرتبۀ تأییدی عاملی های برازندگی تحلیل . شاخص3جدول 

 اخالقی رهبری تماعیاج سرمایۀ مالک شاخص ردیف

 59/24 87/49 037/0و  039/0 خی دو 1

 13 30 - درجۀ آزادی 2

 89/1 66/1 و کمتر 2 نسبت 3

4 RMSEA 05/0  048/0 044/0 ترو پایین 

5 CFI 93/0 94/0 9/0حداقل 

6 GFI 91/0 92/0 9/0حداقل 

7 AFGI 90/0 90/0 9/0حداقل 

 

تأییدی  عاملیگیری تحلیل های اندازهبرازندگی در مدل هایبا توجه به نتایج حاصل از شاخص

گیری های اندازهآزادی در تمامی مدلدو بر درجۀ خی توان گفت نسبت، میابزارهای پژوهش

ها است. مناسب مدل مفهومی ابزارها با دادهگر برازش ابزارها نیز با توجه به مالک مد نظر بیان

گیری ابزارها در دامنۀ مالک قابل قبول قرار های اندازهمدلدر تمامی  RMSEAمقدار شاخص 

گیری ابزارها است. مقادیر های اندازهدارد و این امر گویای مقدار خطای قابل قبول در تمامی مدل

گیری ابزارها نیز با توجه به مالک های اندازهدر تمامی مدل   AGFIو  CFI ،GFIهای شاخص

گیری ابزارها های اندازهگر برازش مناسب تمامی مدلشوند و نشانمد نظر مطلوب ارزیابی می

توان گفت، تمامی ابزارهای پژوهش گیری ابزارها میهای اندازهاست. بنابراین با توجه به نتایج مدل

 .مناسب و قابل قبول)روایی( هستنددارای برازش 

و  SPSSاده از نرم افزارهای آماری های آماری و با استفها از تکنیکتحلیل دادهو تجزیه  برای

LISREL های ها از جداول توزیع فراوانی، شاخصبه شرح زیر استفاده شد. در تحلیل توصیفی داده

های آماری ضریب میانگین و انحراف معیار استفاده شد. در آزمون فرضیات پژوهش از تکنیک

 استفاده شد. تأییدی مسیر پیرسون و تحلیل همبستگی 
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 هایافته
 الف( تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش:

 پژوهش های. بررسی توصیفی وضعیت متغیر4جدول 

 میانگین فراوانی  متغیر ردیف
 انحراف

 استاندارد

 OCB  341 22/3 13/1شهروندی سازمانی  رفتار  1

 SC  341 29/3 02/1اجتماعی سرمایۀ  3

 EL  341 34/3 09/1 اخالقی رهبری 4

 

 حلیل ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش:ب( ت

 . ضرایب همبستگی5جدول 

 EL SC OCB ریمتغ.

   - ELیاخالقیرهبر

  - *SC 71/0سرمایۀ اجتماعی  

 - *OCB 52/0* 49/0شهروندی سازمانی  رفتار 

 (05/0*)معنادار در سطح 

وان گفت: تبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش می

دارای رابطۀ مثبت و معنادار با متغیر  49/0اجتماعی و سرمایۀ 52/0اخالقی متغیرهای رهبری 

اخالقی دارای رابطۀ مثبت و هستند. متغیر رهبری  05/0شهروندی سازمانی  در سطح رفتار 

 هستند.  05/0در سطح   49/0اجتماعی معنادار با متغیر سرمایۀ 
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 ژوهش:ج( آزمون فرضیات پ

 

 1مدل تجربی با ضرایب استاندارد شده (1شکل

                                                             
(، وظیفه OCB(، رفتار شهروند سازمانی)el3گرایی)(،  عملel2(، الگو بودن)el1(،  روابط بین فردی)ELرهبری اخالقی ). 1

(،  SC(.  سرمایۀ اجتماعی)ocb5(، احترام و تکریم)ocb4(، جوانمردی)ocb3(، فضیلت شهروندی)ocb2دوستی)(، نوعocb1سی)شنا

 (. sc3ای)(، و سرمایۀ اجتماعی رابطهsc2(، سرمایۀ اجتماعی ساختاری)sc1سرمایۀ اجتماعی شناختی)
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 T 1مدل تجربی با مقادیر شاخص (2شکل

 

معلمان اثر مثبت، مستقیم و معنادار بر رفتار اجتماعی مدیران و سرمایۀ اخالقی رهبری فرضیۀ اول: 
 دارند. کرمانشاه دوم شهرستانمتوسطۀ مقطع مدارس معلمان  شهروندی سازمانی 

  

                                                             
(، وظیفه OCB(، رفتار شهروند سازمانی)el3(،  عمل گرایی)el2(، الگو بودن)el1(،  روابط بین فردی)ELرهبری اخالقی ). 1

(.  سرمایه ocb5(، احترام و تکریم)ocb4(،، جوانمردی)ocb3(،، فضیلت شهروندی)ocb2(، نوع دوستی)ocb1شناسی)

 (. sc3(، و سرمایه اجتماعی رابطه ای)sc2(، سرمایه اجتماعی ساختاری)sc1(،  سرمایه اجتماعی شناختی)SCاجتماعی)
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 شهروندی سازمانیاجتماعی بر رفتار مدیران و سرمایۀ اخالقی . ضرایب مسیر  مستقیم رهبری 6جدول 

 مستقل متغیر

 مسیر

 استاندارد
T R2 T 

 45/0 60/3 (ELاخالقی)رهبری 
59/0 89/3 

 41/0 32/3 (SCاجتماعی)سرمایۀ 

 

اجتماعی با ضریب و سرمایۀ  T 60/3و مقدار  45/0مدیران با ضریب مسیر  اخالقیرهبری  

شهروندی سازمانی  در دارای اثر مستقیم، مثبت و معنادار بر رفتار  T 32/3و مقدار  41/0مسیر 

 %59اجتماعی قادر به تببین اخالقی مدیران و سرمایۀ هستند. همچنین رهبری  05/0سطح 

با  شهروندی سازمانی  شده رفتار شهروندی سازمانی  هستند. مقدار واریانس تبیینواریانس رفتار 

 . استمعنادار 05/0در سطح  89/3 آن Tتوجه به مقدار 

 .دارد معلمانیاجتماعهیسرما بر معنادار و میمستق مثبت، اثر رانیمدیاخالقیرهبر: دوم یۀفرض

 یاجتماعیۀ سرما بر رانیمدی اخالقی رهبر میمستق ریمس بیضرا .7 جدول

 

 م،یمستق اثر یدارا T29/5 مقدار  و 62/0 میمستق ریمس بیبا ضر رانیمد یاخالق یرهبر

 قادر رانیمدی اخالقی رهبر نیهمچن. هستند 05/0 سطح در یاجتماعیۀ سرما بر معنادار و مثبت

یۀ سرما شده نییتب انسیوار مقدار. هستند معلمان یتماعاجیۀ سرما انسیوار %58 نیتبب به

 . ر استمعنادا 05/0 سطح در 02/4 آن Tبا توجه به مقدار  معلمانی اجتماع

 میمستق ریاثر غ معلمانی اجتماعیۀ سرماۀ واسطبه  رانیمدی اخالقی سوم: رهبر یۀفرض

 ند.دار معلمان شهروندی سازمانی  مثبت و معنادار بر رفتار

 

 T R2 T استاندارد مسیر مستقل متغیر

 62/0 29/5 58/0 02/4 (ELاخالقی)رهبری
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 یاجتماعیۀ سرما یگریانجیم با شهروندی سازمانی  بر رفتار یاخالقیرهبر میمستقریغ ری. مس8 جدول

 

  ار مقد و 254/0 یاجتماع یۀسرما ۀواسط به میمستقریغ ریمس بیبا ضر رانیمد یاخالق یرهبر   

T 84/2 05/0 سطح در شهروندی سازمانی  رفتار بر معنادار و مثبت م،یمستق ریغ  اثر یدارا 

 است.

 شهروندی سازمانی رفتار بر مستقل یرهایمتغ کل و میمستق ریغ م،یمستق ریمس بیضرا .9 جدول

 متغیر مستقل

 OCBشهروندی سازمانی  متغیر وابسته: رفتار 

 اثرات استاندارد شده

 کل مستقیمغیر مستقیم

 45/0 254/0 704/0 (ELاخالقی)رهبری

 41/0 - 41/0 (SCاجتماعی)سرمایه

 

 رانیمد یاخالق یرهبر: گفت توانیم یساختار معادالت لیتحل از حاصل جینتا به توجه با

 ارمعناد و 704/0اثر کل مثبت  و 254/0 مثبت میمستق ریغ اثر، 45/0ت مثب میمستق اثر یدارا

 اثر یدارا معلمانی اجتماعیۀ سرما. است /05 سطح در معلمانشهروندی سازمانی   رفتار بر

. است 05/0 سطح در معلمان شهروندی سازمانی  رفتار ریمعنادار بر متغ و 41/0 مثبت میمستق

 254/0  معلمانی اجتماعیۀ سرما ۀواسطبه  میمستق ریغ ریمس بیضر با رانیمد یاخالقی رهبر

 معلمانشهروندی سازمانی   رفتار ریمتغ بر معنادار و مثبت م،یمستق ریغ اثر یدارا T 84/2 مقدارو 

 معلمانی اجتماعیۀ سرما و رانیمدی اخالقی رهبر یرهایمتغ نیهمچن. هستند 05/0 سطح در

 شده نییتب انسیوار مقدار. هستندمعلمان  شهروندی سازمانی  رفتار انسیوار %59 نیتبب به قادر

 . استمعنادار 05/0سطح  در 89/3 آن Tمعلمان با توجه به مقدار  شهروندی سازمانی  رفتار

 T R2 T مسیراستاندارد مستقل متغیر

 254/0 84/2 59/0 89/3 (ELاخالقی)رهبری
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 یدیتائ ریمس لیتحل یبرازندگ یهاشاخص .10 جدول

 برآورد مالک شاخص ردیف

 00/68 005/0 خی دو 1

 41 - درجۀ آزادی 2

 65/1 و کمتر 2 نسبت 3

4 RMSEA 05/0  047/0 و پاینتر 

5 CFI 98/0 9/0حداقل 

6 GFI 96/0 9/0حداقل 

7 AFGI 94/0 9/0حداقل 

 

 توانیم پژوهش یدأییت ریمس لیتحل مدل در یبرازندگ یهاشاخص از حاصل جینتا به توجه با

 یبرازش مناسب مدل مفهوم گرانیب نظر مد مالک به توجه با یآزادۀ درج بر دویخ نسبت گفت

 زیامر ن نیمالک قابل قبول قرار دارد و ا ۀدر دامن RMSEAار شاخص است. مقد یبا مدل تجرب

 مالک به توجه با   CFI ،GFI،AGFI یهاشاخص ری. مقاداستقابل قبول  یمقدار خطا یایگو

 توجه با نیبنابرا. هستند یساختار مدل مناسب برازش گرنشان و شوندمی یابیمطلوب ارز نظر مد

 .استو قابل قبول  مناسب برازش یپژوهش دارا یساختارگفت، مدل توانیم جینتا به

 گیریبحث و نتیجه
-یانجیبا م معلمان شهروندی سازمانی  در رفتار رانیمدی اخالقی نقش رهبر یهدف پژوهش بررس

 میاثر مستق یدارا رانیمدی اخالق ینشان دادند که رهبر جیبود. نتا معلمانی اجتماعیۀ سرما یگر

 ( و معنادار بر رفتار704/0) ( و اثر کل مثبت254/0) مثبت میمستق ریغ (، اثر45/0) مثبت

( 41/0) مثبت میاثر مستق یدارا معلمان یاجتماعیۀ دارد. سرما 05/0شهروندی سازمانی  در سطح 

با  رانیمدی اخالق یاست. رهبر05/0در سطح  معلمان شهروندی سازمانی  و معنادار بر رفتار

 ی( دارا84/2) T ( و مقدار254/0) معلمان یاجتماعیۀ سرما ۀواسطبه  میمستق ریغ ریمس بیضر

 نیاست. همچن 05/0 شهروندی سازمانی  در سطح  رفتار ریمثبت و معنادار بر متغ م،یمستق ریاثر غ

 ریغمت انسیوار %59 نیقادر به تبب معلمانی اجتماعیۀ و سرما رانیمدی اخالقی رهبر یرهایمتغ

شهروندی سازمانی  با  رفتار ریشده متغ نییتب انسی. مقدار وارهستندشهروندی سازمانی   رفتار

 توجه با یآزادجۀ در بر دویخ نسبت.  است معنادار 05/0( در سطح 89/3آن ) Tتوجه به مقدار 

است. مقدار شاخص  یبا مدل تجرب یبرازش مناسب مدل مفهوم گرانیب نظر مد مالک به
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RMSEA استقابل قبول  یمقدار خطا یایگو زیامر ن نیدر دامنه مالک قابل قبول قرار دارد و ا .

 و شوندمی یابیمطلوب ارز نظر با توجه به مالک مد زین   CFI ،GFI،AGFI یهاشاخص ریمقاد

  .است یساختار مدل مناسب برازش گرنشان

 معلمان شهروندی سازمانی  رفتار با انریمدی اخالقی مثبت رهبر ۀرابط باب در حاصلۀ جینت

، ,Baharifa & Javaheri Kamel 2010, Naderi & Niloufar 2014) مطالعات جینتا با

Sadeghi et al 2014, Baharloo  et al 2015, Hassani et al 2017, Turnipseed 2002, 

Vivian Chen 2007, Palanski & Walumbwa 2010 & Yang & Wei 2018) و سوهم 

در رفتار  یاست چنانچه رهبران سازمان یهیگفت بد توانیم جهینت نیا نییاست.  در تب جهتهم

و احترام به ی درستکار ،یدارهمچون صداقت، امانت یاخالق لیاص یهاو کردار خود به ارزش

داده و قرار  ریدستان را تحت تأثریتوانند زیباشند، م بندیپا یانسان در نظام هست یواال گاهیجا

انتظار  یطیشرا نیکارکنان بشناسانند. در چن هب ستهیشا یاخالق یالگو کیخود را به عنوان 

تیرا در فعال لیاص یبه ارزش ها یبندیرهبر، پا یبا الگو قرار دادن رفتارها زیرود که کارکنان نیم

تیدر فعال شیپ از شینفعان سازمان سرلوحه قرار دهند و بیذ ریخود و در تعامل با سا یکاریها

 شوند. ریسازمان درگ یها

 جیبا نتا معلمان یاجتماع یۀسرما با رانیمد یاخالق یمثبت رهبر ۀرابط باب درحاصل  ۀجینت  

 ,Wahdati Fadieh & Hosseinzadeh 2017, Abbad Shah & Moghimi2015)مطالعات 

Doustar& Dehshali 2016, Brown et al 2001, Ayios et al 2014 & Ozgur et al 2015)  
 یفضا جادیا باعث یاخالق یکه رهبر گفت توانیم جهینت نیا نییتب در. است جهتهم و سوهم

که در  ییفضا جادیا نیهمچن و سازمان در اتیاخالق کردن حاکمدر سازمان خواهد شد.  یاخالق

. است یاخالق یفضا اتملزوم از ،نداشته باشد یااعتقادات و نظر خود واهمه انیآن هر کس از ب

و تالش خواهند کرد  دهندیم رییو سرپرستان را در مورد کارکنان تغ رانیرهبران نگرش مد نیا

سکوت و به تبع آن رفتار سکوت در سازمان که  مناسب از مقدار جوّ یارتباط یهافرصت جادیبا ا

  سازمان است بکاهند یو بالندگ شرفتیمانع پ

 معلمانشهروندی سازمانی   رفتار با معلمانی اجتماعیۀ سرما مثبتۀ باب رابطحاصل در  ۀجینت

 ,Soleimani 2011, Jahangiri et al 2012, Abbaszadeh et al 2012) مطالعات جینتا با

Soltani et al 2013, zabardas 2019, Mojibi & Nabavi 2014, Rahimi et al 2015, 

Kavusi 2015 Field & Spence 2000, Grootaert & Van Bastelaer 2002, Alper Erturk 

2005, Krause et al 2006, Bowler et al 2006, Fournier 2008, Zheng & Jun 2009 & 

Norman et al 2010). که گفت  توانیم جهینت نیا نییدر تب است. جهتهم و سوهم

 یفرانقش یرفتار یهنجارها یریگشکل و جادیا سبب معلمان در همگرا و مثبت سازنده،تعامالت
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 یمثبت یامدهایپ یرسمریغ و یرسم یهاگروه یریگشکل با  نیهمچن. شودیم معلمان انیم در

 ظهور آنان در متقابل احترام و یشهروند لتیفض ،یجوانمرد ،یدوستنوع  ،یشناسفهیوظ همچون

 ریغ و مثبت اثر معلمان یعاجتمایۀ سرما ۀواسط به رانیمد یاخالق یرهبر .شد خواهند تیتقو و

 که گفت توانیپژوهش م ۀجینت نیا نییتب در. دارد معلمانشهروندی سازمانی   رفتار بر میمستق

 یهامیتصم که شوندیم شناخته کاردرست و ریپذجامعه اصول، به بندیپا یافراد یاخالق رهبران

 کنند،یارتباط برقرار م روانشانیپ با یاصول اخالق رامونیپ غالباًو  رندیگیم خوب و متعادل

 سالم یطیمح تا رندیگیم کار به را هاهیبنت و پاداش و کنندیم میتنظ را شفاف یاخالق یارهایمع

 رهبران(. .Brown, Treviño & Harrison, 2005) کنند جادیا سازمان در باال یورهبهر با و

 به کنند، شرکت یریگمیتصم در و انیب را دشانیعقا تا دهندیم اجازه خود کارکنان به یاخالق

 & 'De Hoog'h) ورندآیم وجود به آنان در را اعتماد حس و دهندیم گوش آنان دیعقا و افکار

Den Hartog, .(2008 مثبت، روابط پرورش و تیحما با رانیمد یاخالقی رهبر گفت توانیم لذا 

 و جادیا سبب گرفته، و تعامالت شکل شودیممعلمان  انیو کارا در م یعال تعامالت سازنهیزم

 .شودیم آنان در یسازمان شهروند رفتار قالب در یفرانقش یرفتارها تیتقو

 رانیمدی اخالق یرهبر تیوضع بهبود برای ریز یراهکارها تیپژوهش در نها جیتوجه به نتا با

. شودیم شنهادیپ مان،معل شهروندی سازمانی  رفتار در آن میمستق ریغ و میمستق نقش بخاطر

اجازه  رانیمد .باشند رگذاریتأث یاتیح و مهم یهامیتصم  در که دهند اجازه ردستانیز به رانیمد

ارتباطات  یبا برقرار یرهبر اخالق .شوند میسه یدهند که کارکنان در مشخص کردن اهداف آموزش

در سازمان با استفاده از  در توجه به اخالق تیکارکنان و جد یبرا ینقش اخالق یفایا ،یاخالق

 سازمان یاخالق یفضا بر تواندیم یاخالق ریو کاهش رفتار غ یرفتار اخالق تیتقو یهاروش

 یبرا یآموزش اهداف تحقق یبرا عادالنه هیتنب و یدهپاداش ستمیس تینها در و باشد رگذاریتأث

  ، تعیین کند.کارکنان

ۀ ویش و ابزار پژوهش، روش ج،ینتا میعمت لیقب از یموارد در حاضر پژوهش یهاتیمحدود

 دیبا گرید جوامع در و است ژوهشۀ پجامع به میتعم قابل صرفاً جینتا. است مطرح هاداده لیتحل

آن با  قیلذا تطب .شد استفاده نامهپرسش ابزار از و بود یکم پژوهش روش. داد میتعم اطیاحت با

 یساختار معادالتی ابیها از مدلداده لیتحل ۀویش در. است تیمحدود یدارا یفیکمطالعات جینتا

 استنباط را تیعل هاآن از توانینم و هستند یاحتمال  یهمبستگ گرانیب جیلذا نتا .شد استفاده

 .کرد
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