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Introduction 
Given the importance of organizational health in organizational 

development, efforts to improve the health of the organization is important, so it 

is necessary to pay attention to organizational health and the factors affecting it. 

Therefore, this study has investigated the role of professional ethics in 

organizational health mediated by organizational citizenship behavior. 

 

Method 
The statistical population of all education staff in Yasuj includes 550 

people, of which 230 people were selected by available sampling using 

Morgan table. Data collection tools were professional ethics questionnaires of 

Gregory et al. (1990), Torkzadeh and Basiri organizational health (2015) and 

organizational citizenship behavior of Padsakov et al. (1990). Data were 

analyzed using SPSS24 and Smart-PLS statistical software and univariate t-

test, Pearson correlation and structural equation modeling at the significance 

level of 0.05. 
 

Results 
The results of one sample showed that the average score of professional 

ethics, organizational citizenship behavior and organizational health in 

general and its components (except for the component of perseverance and 
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seriousness in work of professional ethics) in the education organization of 

the average theoretical score (3.00) as It is more meaningful. The results of 

Pearson correlation showed that there is a positive and significant 

relationship between the variables of professional ethics, organizational 

health and organizational citizenship behavior in general (p<0.001). The 

results of structural equation modeling showed that professional ethics has a 

positive and significant effect on organizational health (p=0.05) but 

professional ethics has no significant effect on organizational health through 

organizational citizenship behavior. Therefore, organizational citizenship 

behavior does not play a mediating role in the relationship between 

professional ethics and organizational health. 

 

Discussion 
The results showed that the organizational citizenship behavior has no 

mediating role in the relationship between professional ethics and 

organizational health.This ineffectiveness may be due to the fact that 

effectiveness, coherence, and accountability as components of organizational 

health are not affected by the voluntary behaviors of individuals in the 

workplace, and such behaviors only attract and retain qualified personnel. 

Since organizational health is one of the most important signs of good working 

relationships between employees in the workplace and can guarantee success 

in the workplace of organizations by determining common values among 

employees, it can be said that a significant amount of professional ethics 

among employees has resulted. The behavior of organizational citizenship and 

its components are not seen in the mediation between the relationship between 

professional ethics and organizational health. 

 

Keywords: Professional Ethics, Organizational Health, Organizational 

Citizenship Behavior. 
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 شهروندی رفتار گری واسطه با سازمانی سالمت در ای حرفه اخالق نقش

 یاسوج وپرورش آموزش ردیمو مطالعه: سازمانی

 

 *مریم شفیعی سروستانی

 **فر تورج درخشان

***نژادسمیه مزگی
 

 چکیده
رفتارگریمیانجیباسازمانیسالمتدرایحرفهاخالقنقشبررسیهدفباحاضرپژوهش
روشنظرازوکاربردی-نظریهدفازلحاظحاضرپژوهش.استشدهانجامسازمانیشهروندی

وپرورشآموزشکارکنانکلیهآماریجامعه.بودهمبستگینوعازوتوصیفیهایوهشپژزمرهدر
گیرینمونهروشبهنفر035مورگان،جدولازاستفادهباتعداداینازکهبودنفر555شاملیاسوج

 دسترس شدندانتخابدر وگریگوریایحرفهاخالقهایپرسشنامهها،دادهگردآوریابزار.
.بودهمکارانوپادساکفسازمانیشهروندیرفتاروبصیریوزادهترکسازمانیسالمت،همکاران

برایبررسیویهتجزSmart-PLSوSPSS24آماریافزارهاینرمازاستفادهباهاداده تحلیلشد.
نمتغیره،برایبررسیهمبستگیبینمتغیرهاازآزموتکtیازآزمونبررسموردوضعیتمتغیرهای
tنتایج.استفادهشدساختاریمعادالتیابیایازمدلوبرایبررسینقشواسطههمبستگیپیرسون

سازمانیسالمتوسازمانیشهروندیرفتارای،حرفهاخالقنمرهمیانگینکهدادنشانایتکنمونه
)بهآنهایمؤلفهوکلدر ایحرفهاخالقازکاردرجدیتوپشتکارمؤلفهجز سازمانرد(

به55/3)نظرینمرهمیانگینازوپرورشآموزش ) نتایجهمبستگی.باشدمیبیشتردارییمعنطور
کلدرسازمانیشهروندیرفتاروسازمانیسالمتای،حرفهاخالقمتغیرهایپیرسوننشاندادبین

اخالقارینشاندادیابیمعادالتساخت(.نتایجمدل>550/5p)داردوجوددارییمعنومثبتارتباط
سالمتبرایحرفهاخالقولی (p=55/5)دارددارییمعنومثبتتأثیرسازمانیسالمتبرایحرفه
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درسازمانیشهروندیرفتاربنابراین.ندارددارییمعناثرسازمانیشهروندیرفتارطریقازسازمانی
.داردنگریواسطهنقشسازمانیسالمتوایحرفهاخالقبینرابطه



 ای،سالمتسازمانی،رفتارشهروندیسازمانی.اخالقحرفه:کلیدیهایواژه

 

مقدمه
سالمتسازمانی به0اصطالح بار اولین توضیحجهتMiles (1969, 380)لهیوسبرای

کهبه،(Guclu, Recepoglu & Kilinc, 2014, 144بردهشد)کارهاییکمدرسهسالمبهویژگی

بیرونیمحیطدرمدرسهدوام آنوهمچنینگسترشتواناییمطابقتوسازگاریو با وها

برایسازمانیکتواناییکهبودمعتقداو.داردبیشتراشارهسازگاریجهتخودهایظرفیت

درمشارکت )سازمانکلیسالمتبرمتکیتالشهرگونه (.Nachman, 2021, 32است

هایفظیکپارچگی،همسوییوهماهنگیاموروفعالیتح)عدانسجامب3ُسالمتسازمانیشامل

اثربخشی(هاسازمانبرایتحققمطلوبیت ایکهسازمانبهانجامدادنکاردرستبهشیوه)،

مطلوبیت سازماندستیابداهدافو در پاسخگویی(هایخود و)و تواناییرفعنیازها به

شرایط نیازها، به وسازمانوتوجه مقتضیاتمحیطیمشکالتافراد اینابعاد(و استکه

توسعهزمینه موردیسازمانساز باید محیط در موفق پویش برای و گیردبوده قرار توجه

(Torkzadeh, 2009, 162; Hoy, Miskel & Tarter, 2013, 47.)

رشدوتوسعهوبالندگییکسازمانراتسهیلسالمتسازمانیبهمحیطیاشارهداردکه

ومی میکند مقدور اهدافرا به دونیل سازمانی چنین ابزاریسازد. عمده نیازهای دسته

نماید)انطباقوتحققهدف(وبیانی)یگانگیاجتماعیویکپارچگیهنجاری(رابرآوردهمی

نهادیآنهماهنگوهمخوانعملمی اداریو  ,Reece et al., 2021کند)وسطوحفنی،

هایباالییبرایتحملبحرانتوانایینوآوروسازگاراست،زمان.یکسازمانسالمهم(231

بهاهدافنیلتوانددرمیکند،ورودبهسطوحجدیدفعالیتاستقادر،درونیوبیرونیدارد

درسوددهیوبازدهیتیبهاثربخشیسازمانمنجرشودودرنهاوسازمانمؤثرواقعشود

کار شغلی افزایشعملکرد و )سازمان باشد داشته کارایی )Tuan, 2013, 159کنان .)AL-

Abrrow, 2019, 16و انگیزش موجبات سالم سازمان که دادند نشان خود مطالعه در )

برد.مندیبهکاررادرکارکنانبهوجودآوردهوازاینطریقاثربخشیخودراباالمیعالقه
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رایسازمانوکارکنانبهدنبالداشتهتواندبباتوجهبهپیامدهاییکهسالمتسازمانیمی

توجهبهاینامردرسازمانیمانندباشد.سازیسازمانضروریمیباشد،تالشدرجهتسالم

خالقو،کردهلیتحصنیروهایپرورشکشور،آیندهکنندهتضمینوپرورشکهآموزش آگاه،

(.Naeimipour & Bakhtiari, 2016, 7است)وضروریالزمامریاست،صادق

هایسالمیکیازراه احیایاخالقیاتدرسازماناست. استفادهازسازیمحیطسازمانی،

هایهایاخیرافزایشچشمگیریداشتهاستونظاممفهوماخالقدربخشعمومیدرسال

 هستندخدمتدهندهیکعنوانبهآموزشینیز چنینموضوعیمواجه بخشعمومیبا در

(Besharat Ghotb Abadi & et al., 2019, 242.)

اخالقیاستکهازسویافرادهایواکنشوکنشازایعنوانمجموعهبه0ایحرفهاخالق

اعضایبرایراروابطممکنبهترینتاشودمیمقررهاسازمانسویازاستوشدهپذیرفته

)فراهمایخودحرفهوظایفاجرایدرخود  ,Charkhab, Hosseinpour & Nasiriآورد

2020, 204; Kusworo, 2020, 133.)براساسدیدگاهGregory et al. (1990)ایاخالقحرفه

 کارب4ُدارای به عالقه دلبستگیو و)توصیفویژگیعد انتظارها برآوردن به مربوط های

،پشتکاروجدیتدرکارهایشغلی(هایشغلیوتوافقضمنیبرایرفتنبهمأموریتتوقع

)توانبرقراریارتباط،روابطسالموانسانیدرمحلکارعتقادبهکارواهمیتدادنبهکار()ا

هاییکهبایکفرددارند(هایفردیوهمهتفاوتازطریقپذیرفتنوجودشخصیتوویژگی

 کار مشارکتدر و جمعی روح دیگران،و به توجه و مالحظه کار، محیط در )سازگاری

(.Moradi, 2017, 46)باشدمیمشارکتی(صورتبهوحیهکاربرخورداریازر

یکیمعلمانومدیرانایحرفهاخالقبهپرداختنمدارسرفتاروتحلیلتجزیهدرامروزه

نماداستالزاماتاز خودکهدهدمیتشکیلهاآناخالقیرفتارهایرامدارسبیرونیکه

استیافتهبروزوظهورمدرسهآنردکهاستاخالقیگوناگونهایارزشجمعحاصل

(Armideh, 2019, 1.)

آنکسریطیفخطیکهدررویعنوانکارمندانسازمانرفتارهایمتفاوتاخالقیافرادبه

 Alizadeh etاست)لیتحلفسادسازمانیقراردارد،قابلآنسالمتسازمانیودرسردیگر

al., 2018, 54ایناساسهنگام بر گستردههایاخالقیبهارزشکهی(. ایمیانکارکنانطور
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بهبود پذیرد، صورت اخالقی اصول رعایت با انسانی منابع مدیریت و شود رایج سازمان

(.Baer & Nagy, 2017, 102موفقیتسازمانافزایشخواهدیافت)یطورکلمدیریتوبه

Rezalo et al. (2020)ایدرمدارساخالقحرفهدرمطالعهخودبیانداشتندکهرعایت

یاددهیتضمین سالمتفرآیند حرفه کننده حاکمیتاخالق استو سازمانیادگیری در ای

هاوموفقیتوپرورشقادراستبهمیزانچشمگیریسازمانرادرجهتکاهشتنشآموزش

هاراپاسخگوسازد.درتحققاهدافیارینمایدوآن

حرفهوجود اخالق در ای سازمانمراکز باعثو اهدافها تحقق سازمان،موفقیتدر

زمینهکاهش و سازتعارضات سالم سازمانی محیط میایجاد به(.Hahn, 2018, 19)گردد

عبارتینظامآموزشیبرایاینکهازمحیطسالمسازمانیبرخوردارشودنیازمندترویجمستمر

است سازمان ارکان همه اثربخشیاخالقدر  ,Mirkamali & Haj khozeymeh, 2017)و

ایبرسالمتنشاندادندکهاخالقحرفهShirvani & Ismaili (2020)درهمینراستا.(232

ایحاکیازآناستکهاخالقحرفهاتداریدارد.همچنینمطالعیسازمانیتأثیرمثبتومعن

المتسازمانیراس(وAgholor & Agholor, 2010, 333اثربخشیشغل)تواندکارکنانمی

 .(Iavicoli et al., 2018, 1722)دافزایشده

هایبهارزشاخالقیاتحاکمباشد،کارکنانپایبندباتوجهبهاینپیامدها،اگردرسازمانی

سازمانی تالشخودراخواهندداشتوتمامخواهندبودومیلبهماندگاریدرسازمانرا

ازخودبروز0شهروندیسازمانی ورفتاررخواهندگرفتبهکاشدهنییفراترازوضعیتتع

خواهندداد.بهعبارتیرفتارهایشهروندیسازمانیظهورونمودرفتاراخالقیدرمحیطکار

رفتارهایشهروندیسازمانیرابطهداشتهتواندبهاستورفتاراخالقیفردمی طورمثبتیبا

(.Wang & Sung, 2016, 123)باشد

چیزهاییفراترازمحدودیتسازمانیشهروندیرفتار تمایلکارمندانبرایارائه هایبه

دهدکهطورداوطلبانهبهسودسازماناشارهداردورفتارهاییرانشانمیهابهشرحوظایفآن

هیچ بدون اشتیاقو با انگیزهکارمندان محیطگونه بهایبرایپاداشدر خود هایکاریاز

واورگانتوسطباراولینبرایواژهاین(.Solkhe & Singh, 2020, 171)ذارندگنمایشمی

مورد0893سالدرهمکاران هایکمک)دوستینوععدب5ُشاملکهگرفتقراراستفاده
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مشکالتواتفاقاتازجلوگیریودادنروحیهوامیدصلح،ایثار،دیگران،بهنسبتداوطلبانه

موردسطحازباالترخود،وظایفدادنانجامدررافردکهرفتارهایی)شناسیوظیفه،(کاری

بدونکاریریناپذاجتنابمشکالتوعوارضتحمل)جوانمردی،(کنندمیهدایتانتظار،

مشارکت)مدنیفضیلت،(اعتراض سازمانحیاتبهبودنمندعالقهومسئوالنه وادبو(

(کنندمیجلوگیریکارمحلدرمشکلومسئلهادایجازکهایمؤدبانهرفتارهای)نزاکت

 (.Asgari et al., 2020, 89)باشدمی

امااست،انکارغیرقابلمختلفهایسازمانکارکناندرسازمانی شهروندیرفتاراهمیت

ترحساسوترموشکافانهآنبههانگاهشود،میوپرورشسازمانآموزشازصحبتکههنگامی

شودمی درمدانقش. دلیلکشورها،جانبههمهتوسعهوآیندهانسانینیرویتربیترس

باشدمیباالشهروندیسازمانیرفتارازبرخوردارازکارکنانمندیبهرهلزومبرانکارغیرقابل

(Abadi koshki et al., 2017, 197.)

 شهروندیسازمانی رفتار وضعیتمناسبو استکهمطلوبموقعیتو باعثکاهشی

ارتقاءموجودراومنابعدردسترسگرددوهمچنینمینهیهایکنترلرسمیوپرهزکانیزمم

دهدمی  بنابراین. سازمانی شهروندی ایجادتواندمیرفتار بهترمحیطباعث وگردد کاری

همچنینارتقاء  ,Yusof, Yaacob & Rahman)درپیداشتهباشدعملکردمؤثرسازمانیرا

2019, 49; Bellini et al., 2019, 38 سازمانیمانندتمامیاینشرایطسببمی(. که گردد

آموزش طریق از شهروندوپرورش سریعرفتار خود اهداف به سازمانی یابدی دست  تر

(Zin Abady & Mohammedy, 2013, 86 همچنین شهروندی(. رفتار از بودن برخوردار

کاراندرمحیطکارخودکمککنند،بیشترازشودکهکارمندانبهدیگرهمسازمانیباعثمی

هایشغلخودراتحملکنندودرامورسازمانفعاالنهحدمعمولکارکنند،نامالیماتوسختی

افرادمفیدتوانندبرایسازمانورفتارهایمطلوبیهستندکهمیموارددرگیرشوند.تمامیاین

 (.Asefi et al., 2017, 168زمانیکمککند)سالمتساجهیباشندوبهبقایسازمانودرنت

Atapour et al. (2017)ایوهایاخالقحرفهدرمطالعهخودنشاندادندکهبینمؤلفه

درModassir (2013)داریوجوددارد.همچنینیرفتارشهروندیسازمانیرابطهمثبتومعن

اخالقحرفه بین که دادند نشان خود شهمطالعه رفتار مثبتوایو روندیسازمانیرابطه
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(حاکیازآناستAkbari et al., 2017داریوجوددارد.درهمینراستانتایجمطالعه)یمعن

 داریدارد.یکهرفتارهایاخالقیبارفتارشهروندیسازمانیرابطهمثبتومعن

نظام اینکه به توجه جملهآموزشبا جوامعوپرورشرکناصلیتحوالتهایآموزشیاز

 ,Gholampour & Ayati, 2020شوند)بودهوعاملاساسیبرایارتقاءسرمایهانسانیشناختهمی

وآنابعادمختلفدرامروز،زندگیروشواندیشهجانبههمهارتقاءبراینهاد(ومؤثرترین 4

(بنابراینVaghoor Kashani et al., 2019, 30)استفردادنیایهایچالشبارویاروییهمچنین

آموزشسالم تلقیمیسازیسازمان بهوپرورشامریمهم کهعبارتیمیگردد. نمود بیان توان

توسعه در جهتسالمیسازماناهمیتسالمتسازمانی تالشدر ، سازمان ضروریسازی را

نباشد.لذاایسالمتسازمانیوعواملاثرگذاربرآنضروریمی،بنابراینتوجهبهساختهاست

حرفه نقشاخالق بررسی به میانجیمطالعه با سالمتسازمانی در شهروندیای رفتار گری

 Torkzadeh and Basiriدیدگاهبهتوجهباوشدمطرحآنچهبهتوجهباسازمانیپرداختهاست.

کوانتومیمدیریتنهیزمدرPodsakoff et al. (1990)سالمتسازمانی،دیدگاهزمینهدر(2015)

شکلدرپژوهشمفهومیچارچوبایاخالقحرفهنهیزمدرGregory et al. (1990)دیدگاهو

 :استشدهارائه0


سالمتسازمانیرفتارشهروندیسازمانیایاخالقحرفه

دلبستگیوعالقهبهکار
پشتکاروجدیتدرکار

روابطسالموانسانیدرکار
روحمجعیومشارکتدرکار

 

ینوعدوست
شناسیوظیفه

جوانمردی
فضیلتمدنی
احتراموتکریم

 
انسجام
اثربخشی
پاسخگویی

گریرفتارشهروندیسازمانیباواسطهسالمتسازمانیایدرنقشاخالقحرفهمفهومیچارچوب.0شکل
Figure 1. Conceptual framework of the role of professional ethics in organizational 

health mediated by organizational citizenship behavior 

 

انداز:عبارتسؤاالت پژوهش

بهچهوپرورشیاسوجآموزشسالمتسازمانیدرای،رفتارشهروندیسازمانیواخالقحرفه.0

میزاناست؟

 گریدارد؟نقشواسطهسالمتسازمانیایبا.آیارفتارشهروندیسازمانیدررابطهبیناخالقحرفه0
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 شناسی پژوهش روش

 هدفازلحاظپژوهشحاضر  کاربردی-نظری پژوهشنظرازو زمره هایروشدر

نوعیفیتوص از همبستگ و کل یمی آماری جامعه هیباشد. یاسوجوپرورشآموزشکارکنان

تعیینشدکهافرادنفر035جدولمورگان،حجمنمونهبااستفادهازباشد.مینفر555شامل

ابزارگردآوریدادهدسترسدررییگ روشنمونهبه پرسشنامه انتخابشدند. هایاخالق ها،

Gregory et al., 1990ای)حرفه (ورفتارTorkzadeh & Basiri, 2015)سالمتسازمانی(،

بود:(Podsakoff et al., 1990سازمانی)شهروندی

(،6تا0دلبستگیوعالقهبهکار)بعد4وگویه03پرسشنامهشاملای:این.اخالقحرفه0

(وروح07تا03(،روابطسالموانسانیدرمحلکار)00تا7پشتکاروجدیتدرکار)

5گذاریاینپرسشنامهبراساسطیف باشد.نمره می(03تا09جمعیومشارکتدرکار)

.است(0مره(تاکامالًمخالفم)ن5کامالًموافقم)نمرهایلیکرتاز درجه

00)،اثربخشی(00تا0)بعدانسجام3گویهدر06دارای:اینپرسشنامهسالمتسازمانی.0

 پاسخگویی(07تا 09)و 06تا می( اساسطیف نمرهباشد. بر 5گذاریاینپرسشنامه

باشد. (می0(تاکامالًمخالفم)نمره5ایلیکرتازکامالًموافقم)نمرهدرجه

3 رفتا. شهروندیسازمانی: ر این شامل گویه05پرسشنامه نوع5و ) بعد 0دوستی (،4تا

(واحتراموتکریم03تا00(،فضیلتمدنی)05تا9(،جوانمردی)7تا5شناسی)وظیفه

ایلیکرتازخیلی درجه5گذاریاینپرسشنامهبراساسطیف باشد.نمره (می05تا04)

 خیلیزی0کم)نمره تا ) 6(استولیعبارات5اد)نمره ،7 ،9 ،8 صورتبه05و05،

(وبهگزینه5شوندبهاینصورتکهبهگزینهخیلیکم)نمرهگذاریمی معکوسنمره

گیرد. (تعلقمی0خیلیزیاد)نمره

هاازرواییهمگراوواگرااستفادهگردید.دررواییهمگرا،برایبررسیرواییپرسشنامه

حرفهمیانگین اخالق شده استخراج واریانس 99/5ای سازمانی شهروندی رفتار و95/5،

آزمون83/5سالمتسازمانی از استفاده با رواییواگرا فورنلالرکرسنجیدهبهدستآمد.

متغیرهایمکنوندرتحقیقحاضرکهدرAVEشود،مقدارجذرهمانطورکهمشاهدهمیشد.

اصل خانه قطر در آنیماتریسقرارگرفتههایموجود همبستگیمیان مقدار از دراند، که ها
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اصلیترتیبدادهخانه بنابراینرواییواگرایشدههایزیرینوچپقطر است، بیشتر اند،

 هادرحدمناسبیاست.پرسشنامه


 حاضرپژوهشهایرواییواگرایپرسشنامه.0جدول

Table 1. Divergent validity of the present research questionnaires 


 ای اخالق حرفه

Professional 
Ethics 

 رفتار شهروندی سازمانی
Organizational 

Citizenship Behavior 

 سالمت سازمانی
Organizational 

Health 
--0.94ای اخالقحرفه

-0.400.89رفتارشهروندیسازمانی
0.490.130.96سالمتسازمانی



 حرفه پرسشنامهپایایی اخالق با های سازمانی سالمت و سازمانی شهروندی رفتار ای،

دستآمد.هب87/5و86/5،85/5استفادهازضریبآلفایکرونباخبهترتیب

وتحلیلشدند.براییهتجزSmart-PLSو SPSS24آماریهایافزار هابااستفادهازنرم داده

،برایبررسیهمبستگیتکمتغیرهtآماریآزمونیازموردبررسبررسیوضعیتمتغیرهای

براینقشواسطه و همبستگیپیرسون مدلبینمتغیرهایپژوهشاز یابیمعادالتگریاز

ساختاریاستفادهگردیدهاست.


 های پژوهش یافته
وپرورشیاسوجآموزشسالمتسازمانیدرای،رفتارشهروندیسازمانیومیزاناخالقحرفه.0

پژوهشبرا آزمونیبررسیوضعیتمتغیرهای برتکنمونهtاز که گردید ایاستفاده

نمرهایلیکرتکهدراینمطالعهمیدرجه5گذاریاساسطیفنمره بهعنوانحد3باشد،

 گرفتهشد.درنظروسط

اخالقدهد،میانگیننمره نشانمی0ایدرجدول نمونهتکtطورکهنتیجهآزمونهمان

مؤلفه فهحر کلو شهروندیسازمانیوسالمتسازمانیدر رفتار ) ای، مؤلفهجزبههایآن

حرفهدرجدیتوپشتکار اخالق از آموزشدرای( کار نمرهوپرورشازسازمان میانگین

( به55/3نظری میطور( بیشتر  معناداری میباشد. گرفته نتیجه عبارتی  به که وضعیتشود

دروپرورشآموزشارشهروندیسازمانیوسالمتسازمانیدرسازمانای،رفت اخالقحرفه

حدمطلوب)باالترازمتوسط(است.
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ای،رفتارشهروندیسازمانیوسالمتسازمانیدرکلو .مقایسهمیانگیننمرهاخالقحرفه0جدول
 (3هایآنبامیانگیننمرهنظری) مؤلفه

Table 2. Comparison of the average score of professional ethics, organizational 
citizenship behavior and organizational health in general and its components 
with the average theoretical score (3) 


 متغیر

Variable 

 میانگین

mean 

 معیارانحراف 

Standard 
deviation 

 اختالف میانگین

Mean 
difference 

 tره نم

Score t 

 درجه آزادی
df 

 داری معنی
Sig 

اخالقحرفه
ای



عالقهودلبستگی
0.009 229 2.62 0.13 0.78 3.13کاربه

جدیتوپشتکار
0.08 229 1.75 0.09 0.77 3.09کاردر

وسالمروابط
0.001 229 3.30 0.20 0.90 3.20انسانی

وجمعیروح
0.01 0.152.60229 0.86 3.15کاردرمشارکت

0.007 0.142.74229 0.77 3.14ایاخالقحرفه

یسازمانی
رفتارشهروند

0.001> 0.489.08229 0.80 3.48دوستینوع

0.001> 0.559.74229 0.85 3.55شناسیوظیفه

0.001> 0.5710.11229 0.85 3.57جوانمردی

0.001> 0.356.77229 0.78 3.35فضیلتمدنی

0.001> 0.488.71229 0.83 3.48احتراموتکریم
رفتارشهروندی
0.001> 0.489.84229 0.74 3.48سازمانیدرکل

تسازمانی
سالم

0.001> 0.417.46229 0.83 3.41انسجام

0.001> 0.509.11229 0.83 3.50اثربخشی

0.001> 0.468.58229 0.82 3.46پاسخگویی

انیسالمتسازم
0.001> 0.458.52229 0.80 3.45درکل



سالمتایباگریرفتارشهروندیسازمانیدررابطهبیناخالقحرفه.بررسینقشواسطه0
سازمانی

( جدول در پیرسون ضریبهمبستگی می3نتایج نشان اخالق ( متغیرهای بین که دهد

لارتباطمثبتومعناداریوجودای،سالمتسازمانیورفتارشهروندیسازمانیدرک حرفه

 (.>550/5pدارد)
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ای،سالمتسازمانیورفتارشهروندیسازمانی .همبستگیبینمتغیرهایاخالقحرفه3جدول
Table 3. Correlation between the variables of professional ethics, organizational 
health and organizational citizenship behavior 

 متغیر

Variable 
 رفتار شهروندی سازمانی

Organizational 
Citizenship Behavior 

 ای اخالق حرفه

Professional 
Ethics 

 سالمت سازمانی

Organizational 
Health 

-0.54*0.32*سالمتسازمانی

--0.40*ایاخالقحرفه
*p<0.001



یشنهادشدهپ0555مکاراندرسالوه0کهتوسطتننهاوسGOFشاخصنیکوییبرازش

اندازه مدل دو هر می است، قرار مدنظر را ساختاری و  گیری و برایعنوانبهدهد معیاری

رود.اینشاخصمجذورضربدومقدارمتوسطمقادیر سنجشعملکردکلیمدلبهکارمی

ومیانگینضریبتعیین)Communalityاشتراکی) )R2برایمدلتحقی استکه قحاضر(

 بهدستآمدکهازمطلوبیتقویکلیمدلحکایتدارد.46/5


 

 

 
 

ایبررفتارشهروندیسازمانیو (،ضریبمسیرمربوطبهاثراخالقحرفه0درشکل)

( ترتیب به سازمانی سالمت بر سازمانی شهروندی رفتار اثر )455/5همچنین و )005/5)

توجهبهشکل)شدهگزارش (3استوبا ازآنجاکه، برایمسیرهایمذکوربهترتیبtآماره

(498/4( و می050/0( اخالقحرفه ( برایمسیر شهروندیسازمانیاز باشدکه رفتار ایبر

باشدولیبرایمسیررفتار بیشترشدهاستومبینمعناداریضریبمسیرمربوطهمی86/0

هاستومبینعدممعناداریضریبکمترشد86/0شهروندیسازمانیبرسالمتسازمانیاز

ایبرسالمتسازمانیازتواننتیجهگرفتکهاخالقحرفه باشد.بنابراینمیمسیرمربوطهمی

30/5(برابربا0Rطریقرفتارشهروندیسازمانیاثرمعناداریندارد.همچنینضریبتعیین)

 ایقادراستازطریق رفهدهدکهمتغیراخالقح استکهاینموضوعنشانمیشدهگزارش
 

                                                      
1-  Tenenhaus  
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 %ازتغییراتمتغیرسالمتسازمانیراتبییننماید.30متغیررفتارشهروندیسازمانی

 
 ایبرسالمتسازمانیازطریقرفتارشهروندیسازمانی ضریبمسیرمدلمربوطبهاثراخالقحرفه .0شکل

Figure 2. Model path coefficient related to the effect of professional ethics on 
organizational health through organizational citizenship behavior 

 

 
ایبرسالمتسازمانیاز برایبررسیمعناداریضریبمسیرمربوطبهاثراخالقحرفهt.آماره3شکل

طریقرفتارشهروندیسازمانی
Figure 3. Statistics t to examine the significance of the path coefficient related to the 

effect of professional ethics on organizational health through organizational 
citizenship behavior 

 گیری بحث و نتیجه
 ایبرسالمتسازمانیتأثیرمثبتومعنادارینتایجمطالعهحاضرنشاندادکهاخالقحرفه
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ایبرسالمتسازمانیازطریقرفتارشهروندیسازمانیاثرمعناداریولیاخالقحرفهدارد

ایوسالمتسازمانینقشندارد.بنابراینرفتارشهروندیسازمانیدررابطهبیناخالقحرفه

گریندارد.واسطه

(Mirkamali & Haj khozeymeh, 2017اخالق بین که دادند نشان خود مطالعه در )

همچنین)هحرف دارد. معناداریوجود مثبتو  & Qalavandiایوسالمتسازمانیرابطه

Ahmadian, 2017اخالقحرفه که دستیافتند ایننتیجه به ایبرسالمتسازمانیتأثیر(

( مطالعه نتایج راستا همین در دارد. معناداری وNowzohoor & Vazifeh, 2015مثبتو )

(Murray, 2012حاکیاز)باشدایباسالمتسازمانیمیارتباطمثبتومعناداراخالقحرفه

باشد.هایمطالعهحاضرمیکهایننتایجهمسوبایافته

توانبیاننمودشدهدراینزمینهمیباتوجهبهنتایجمطالعهحاضرونتایجمطالعاتانجام

اخالقیات سازماندرنبایدهاوبایدهاها،ارزشازایمجموعهعنوانبهاخالقیاصولوکه

ضعفمیایجادسالمفضایی کاهشمنجراخالقیسیستمدرکند. وسازمانیسالمتبه

استکهوقتی(.دلیلآناینSagheb et al., 2019, 54)گرددمیسازماندرخسارتافزایش

وگرددمییلتسهآزاداطالعاتبهاندازهکافیوجوددارد،جریانسازماندرایاخالقحرفه

سازمانیبهافزایشسالمتمنجرکهاینامرگرددمیآگاهآنازمشکل،ایجادازپیشمدیر

وداردسازمانآیندهبهمعطوفموفقیتدرراهبردینقشایحرفهبهعبارتیاخالق.شودمی

ایهحرفاخالقحاکمیت.استکردهمتضرروپذیرآسیبسست،راهاسازمانها،آنازدوری

تحققزمینه و سازمان عملکرد بهبود کاهشاهدافاثربخشساز سبب و نموده فراهم را

هایسالمتسازمانیسازدوبدینطریقمؤلفهمیپاسخگوراسازمانوگرددمیتعارضات

(.Hoy, Miskel & Tarter, 2013, 49)گرددمحققمی

ایونیدررابطهبیناخالقحرفهنتایجمطالعهحاضرنشاندادکهرفتارشهروندیسازما

واسطه نقش سازمانی مختلفسالمت مطالعات نتایج که است حالی در این ندارد. گری

(Gheitani, 2016; Ahmady et al., 2016; Asefi et al., 2017; Pakniyat & Javidi, 2016و)

سازمانیبرسالمتهمچنینمبانینظریموجوددراینزمینهحاکیازتأثیررفتارشهروندی

 باشد.هایمطالعهحاضرمیسوبایافتهباشدکهایننتایجناهمسازمانیمی

 بینمطلوبکاریروابطوجودهاینشانهترینمهمازیکیسازمانیکهسالمتآنجااز
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بینکارکناندرمشترکهایارزشتعیینطریقازتواندمیواستکاریمحیطدرکارکنان

موفقیتکنتضمین (.Hoy, Miskel & Tarter, 2013, 48)باشدهاسازمانکاریمحیط در نده

میزانقابلمی اخالقحرفهتوانگفتکه بینکارکنانسازمانموجبشدهتوجهیاز ایدر

ایوگریبینرابطهاخالقحرفههایآندرواسطهاستکهرفتارشهروندیسازمانیومؤلفه

تبعآنایوبهنیاید.اگرمدیرانسازماننسبتبهتوسعهاخالقحرفهسالمتسازمانیبهچشم

تبعاتیچونافزایشغیبتوتعهدپایینکارکنانسالمتسازمانیبی توجهباشند،سازمانبا

نسبتبهسازمان،وجودسطحپایینیازروحیهوانگیزهونادیدهگرفتناعتبارسازمانتوسط

ب اعتماد فقدان بهرهکارکنان، و مواجه سازمان کارکنان میین کاهش سازمان یابدوری

(Qalavandi & Ahmadian, 2017, 146.)

نمونهبهمدیرانتوصیهمیسازمانیسالمتبرایحرفهاخالقتأثیربهتوجهبا که شود

ازسازماندراخالقبارز و وهاسیاستتبییندراخالقیمسائلبهتوجهطریقباشند

آورند.فراهمرامختلفذینفعاندیدگاهازاثربخشیبهدستیابیزمینهیسازمان،راهکارها

گرفتندرباتوانندمیمدیران معیاریبهاخالقیهایشاخصنظر درارزیابیبرایعنوان

خودسازمانیسالمتومطلوبنتایجاحتمالکسبخود،هایسیاستوتصمیماتگزینش

.دهندافزایشرا

 و هایپژوهشحاضر،جامعهآماریآنبودکهتنهاکارکنانآموزشحدودیتازجملهم

ها،پذیرییافتهشودجهتافزایشگسترهتعمیمگرفت.پیشنهادمیبرمیپرورشیاسوجرادر

نمونه در پژوهش این گستردهمشابه سازمانهای سایر کارکنان و گردد.تر تکرار نیز ها

هایخودگزارشیریتکروشیواستفادهصرفازپرسشنامهمحدودیتدیگرمربوطبهسوگی

 هامصاحبههمبهعملآید.گرددهمزمانبااجرایپرسشنامهازآزمودنیاستکهپیشنهادمی



فرتورجدرخشان،مسئولهدایتروندکلیتحقیقمریمشفیعیسروستانی:سهممشارکتنویسندگان
جمع نظری، چارچوب دادهتدوین دادههاآوری تحلیل و تجزیه یافته، گزارش و ها سمیهها،

هاونگارشمقاله.گیریازیافتهنتیجهنژادمزگی
اند،مراتبتشکرخودتشکروقدردانی:نویسندگانازهمهکسانیکهدرتکمیلاینپژوهشمؤثربوده

دارند.رااعالممی
هیچنوعتعارضمنافعیوجودندارد.کنندکهدراینمقالهتضادمنافع:نویسندگاناذعانمی

اند.منابعمالی:نویسندگانبرایانجاماینپژوهشهیچگونهحمایتمالیدریافتنکرده
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