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 چکیده

ای با رفتار شهروندی اخالق حرفه رابطه بررسی حاضر پژوهش هدف
بدنی استان چهار های ورزشی دبیران مرد تربیترسانهدر  سازمانی

ه نمون از دبیران و نفر 532 شامل محال و بختیاری بود. جامعه پژوهش
ل جدو از استفاده با که بود افراد این از نفر  225 شامل آن آماری

ر ابزا شدند. انتخاب ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش و مورگان
 ,Kadvvzyrای )استاندارد اخالق حرفه پرسشنامه شامل پژوهش

 Organ and) سازمانی شهروندی پرسشنامه رفتار و (1384

Kanvsky, 2008و  %90کرونباخ  آلفای ضریب با ترتیب ( به
. است شده تأیید متخصصان توسط نیز پرسشنامه دو این روایی و 97%

 سازمانی و خرده شهروندی رفتار بین که است آن مبین نتایج تحقیق
ر معنادا بدنی ارتباطای دبیران تربیتاخالق حرفه با های آنمقیاس

 .دارد وجود

 

 های کلیدیواژه
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Abstract 

The aim of this paper is to investigate the 

relationship between professional ethics and 

organizational citizens behavior in sports media of 

physical educational male teachers in Chaharmahal 

Bakhtiari Province.The research community 

included of 532 participants and statestic sample 

included of 225 , by using Morgan chart through 

stratified randomly were selected. Research tools 

include standard questionnaire, professional ethics 

(Kadvvzyr, 1384) and organizational citizen’s 

behavior (Organ and Kanvsky, 2008) respectively 

whit Cronbach's alpha coefficient 0/9 and 0/97 and 

validity of the two questionnaire which are 

confirmed by experts. The results conclusion 

showed that There is a significant the relationship 

between subscals with the professional ethics 

organizational citizen’s behavior male physical 

educational teachers. 
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 مقدمه 
عامل در نیل به اهداف هر سازمانی نیروی انسانی مهمترین 

است و شکی نیست که موفقیت و پیشرفت هر سازمان نیز به 
نیروی انسانی بستگی دارد. سازمان آموزش و پرورش از 
سازمانهایی است که اکثریت نیروی انسانی آن افرادی پرتالش 
و متعهد هستند و اگر شرایط کاری و انگیزشی مناسب باشد، 

عداد و مهارتهای خود را در خدمت آن سازمان بیشتر بکار است
 های آن را بهتر به حرکت در خواهند آوردخواهند گرفت و چرخ

 (.50: 1389، 1)جانایی
امروزه آموزش و پرورش سهم قابل توجهی از بودجه هر کشور 

دهد با توجه به اهمیت و نقش تعلیم و را به خود اختصاص می
ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تربیت، به خصوص در 

فرهنگی جامعه، ضروری است در جهت بهبود کیفیت آموزش و 
پرورش، فعالیتهای اساسی صورت گیرد تا از به هدر رفتن 

: 1386زاده، )حسین های انسانی و مادی جلوگیری شودسرمایه
بدنی در مدارس فرصت خوبی برای شرکت در تربیت (.15

کند. فتارهای سالم برای کودکان فراهم میبدنی و رشد رفعالیت
دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت عمومی از طریق فعالیتهای 

آموزان، وظیفه جسمانی و حفظ بهداشت و تندرستی دانش
بدنی و ورزش قرار دشواری است که به عهده دبیران تربیت

بدنی برای نیل به دارد. بدیهی است که معلمان و دبیران تربیت
اهداف، خود نیز باید از سطح مطلوب و مناسبی از انگیزش  این

شغلی برخوردار باشند کیفیت زندگی کاری کارکنان از مسائلی 
های اخیر بسیار به آن پرداخته شده است. در است که در دهه

ها و نظارتهایی این میان علیرغم انتظارات و در کنار آن بازرسی
رد شایسته است به انتظارات که بر کار معلمان و دبیران وجود دا

)ساهرای و  متقابل، نیاز و انگیزش آنها نیز توجه شود
 (.121-111: 1394، 2همکاران

ای یکی از مسائل اساسی همة از سوی دیگر اخالق حرفه
جوامع بشری است. در حال حاضر، متأسفانه در جامعة ایران در 

لی که شود. در حاای توجه میمحیط کار کمتر به اخالق حرفه
های مربوط به مدیریت و سازمان، در غرب سکوالر، در دانش

ای وجود دارد، ولی در جامعة ای با عنوان اخالق حرفهشاخه
دینی ایران در مدیریت، به اخالق توجه کافی نشده است 

(KeowNgang & Chan,2015 جامعه ایران نیازمند .)
به کار،  ای مانند دلبستگیهای اخالق حرفهآن است تا ویژگی

                                                                            
1. Janayi 

2. Sahrai et al 

روحیه مشارکت و اعتماد، ایجاد تعامل با یکدیگر و... تعریف، و 
سازی شود. امروزه بسیاری از کشورها برای تحقق آن فرهنگ

اعتنایی به مسائل اند که بیدر جهان صنعتی به این بلوغ رسیده
ها و تعهدات اجتماعی، به از بین اخالقی و فرار از مسئولیت

انجامد. به همین دلیل، بسیاری از ه میرفتن سازمان یا مجموع
های موفق برای تدوین استراتژی اخالقی احساس نیاز شرکت

اند که باید در سازمان یک فرهنگ کرده، و به این باور رسیده
اند به تحقیقات رو، کوشیدهمبتنی بر اخالق رسوخ کند. از این

وزة ای بدهند؛ وقتی از حای جایگاه ویژهدربارة اخالق حرفه
، شودفردی و شخصی به حوزه کسب و کار گام نهاده می

آید؛ مانند: اخالق اخالق کار و یا اخالق شغلی به میان می
  (.2015، 3)الرنس و همکاران ، و غیره، اخالق معلمیپزشکی

برای نمونه، چگونه ممکن است سیستم یک اداره یا دانشگاه 
القی باشند. امروزه اخالق فاسد باشد، اما از کارکنان بخواهیم اخ

ها دارد و متخصصان ای نقش راهبردی در سازمانحرفه
مدیریت استراتژیک، اصول اخالقی شایسته در سازمان را از 

، 4)آریف اندهای مدیریت استراتژیک خوب دانستهشرطپیش
های اخالقی سازمان ای، مسئولیتدر اخالق حرفه (.51: 1394

ارجی است و این متمایز از حقوق کار در قبال محیط داخلی و خ
است؛ اما حقوق کار نیز در آن وجود دارد. اصول اخالق خوب از 

های مدیریت استراتژیک خوب است. این اصول شرطپیش
شود. مقصود از موجب ایجاد یک شرکت و سازمان خوب می

ای مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و اخالق حرفه
ای ای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفهبر اساس ند

که الزام خارجی داشته باشند یا در  رعایت کنند؛ بدون آن
)سامانی و  های قانونی دچار شوندصورت تخلف، به مجازات

 (.23: 1394سردرود، 
در نظام بوروکراتیک تمام تالش مدیران در جهت کسب کارایی 
بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده است. به همین 

سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد وجود دارد. جهت مناسبات 
ابل اما در نظام ارزشی انسانی و دمکراتیک مناسباتی درست و ق

آید. در چنین محیطی به اطمینان در میان مردم به وجود می
شود که تا حد توان پیش سازمان و اعضای آن فرصت داده می

روند. بر این اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی 
دمکراتیک رو به افزایش است. اکنون که اهمیت شهروندان به 

ده است، رفتارعنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک ش

                                                                            
3. Laurence et al 

4. Arif 
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برای  (.114-107: 1394، 1دوست و الکساندر)ایران دهندمی
اولین بار مفهوم رفتار شهروندی توسط باتمان و ارگان در اوایل 

ای میالدی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه 1980 دهه
که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای 

کنان در سازمان ها و یا رفتارهایی بود که کارشناسایی مسئولیت
شد. این رفتارها با وجود اینکه داشتند، اما اغلب نادیده گرفته می

گیری های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازهدر ارزیابی
گرفتند، اما شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار میمی

: 2011)یارمحمدی،  هبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودنددر ب
افتند را این اعمال که در محل کار اتفاق می (.3664-3661

ای از رفتارهای داوطلبانه و کنند: مجموعهاین گونه تعریف می
اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این 

های وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش
رای بهبود امور عنوان مثال با وجود این ببه. «شوندمیسازمان 

جاری و تسهیل شد جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعت 
ماند و به دیگران کمک کاری رسمی خود در سازمان می

ارگان همچنین معتقد است که رفتار )همان منبع(. کندمی
شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً 

ازمان طراحی نشده های رسمی پاداش در سبه وسیله سیستم
است، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد 

(. 120-110: 1394، 2)زورستیانز و همکاران شودسازمان می
دارد: اول  تأکیداین تعریف بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی 

اینکه این رفتار باید داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش 
تعیین شده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد است. دوم اینکه 
مزایای این رفتار، جنبه سازمانی دارد و ویژگی سوم این است 
       که رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چندوجهی دارد

 . (114-107: 1394، 3دوست و الکساندر)ایران
این تعاریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار  با

رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در می
خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر ساختار رفتار 
شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای 

                                                                            
1. Irandoust & Alexander 

2. Zoroastrians et al 

3. Irandoust & Alexander 

کنند و در اثر نانی است که در سازمان فعالیت میفرانقش کارک
)سامانی و  یابداثربخشی سازمانی بهبود می این رفتارهای آنان

  (.23: 1394سردرود، 
معتقد است که  (1991انواع رفتار شهروندی در سازمان گراهام )

 .(51: 1394آریف، اند: )رفتارهای شهروندی در سازمان سه نوع
: این واژه توصیف کننده رفتارهایی است اطاعت سازمانی -1

که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم 
اند. شاخصهای اطاعت سازمانی و مقررات پذیرفته شده

رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور 
 ت کامل و انجام دادن مسئولیتها با توجه به منابع سازمانی اس

 . (2015)الرنس و همکاران، 
وفاداری سازمانی: این وفاداری به سازمان از وفاداری به  -2

های سازمانی متفاوت است و خود، سایر افراد و واحدها و بخش
کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و بیان

 حمایت و دفاع از سازمان است.
درگیر بودن در اداره سازمان مشارکت سازمانی: این واژه با  -3

توان به حضور در جلسات، به یابد که از آن جمله میظهور می
اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری 

 سازمان، اشاره کرد.

بندی از رفتار شهروندی، معتقد است گراهام با انجام این دسته
ی قرار دارد که از حقوق تآثیرکه این رفتارها مستقیماً تحت 
شود. در این چارچوب حقوق طرف سازمان به فرد داده می

شهروندی سازمانی شامل عدالت استخدامی، ارزیابی و رسیدگی 
به شکایات کارکنان است. بر این اساس وقتی که کارکنان 

بینند که دارای حقوق شهروندی سازمانی هستند به احتمال می
هروندی )از نوع اطاعت( نشان بسیار زیاد از خود، رفتار ش

حقوق اجتماعی  تآثیرحقوقی یعنی  دهند. در بعد دیگرمی
که در برگیرنده رفتارهای منصفانه با کارکنان نظیر  ـ سازمان

بر رفتار  ـ های اجتماعی استافزایش حقوق و مزایا و موقعیت
کارکنان نیز قضیه به همین صورت است. کارکنان وقتی 

ای حقوق اجتماعی سازمانی هستند به سازمان بینند که دارمی
وفادار خواهند بود و رفتار شهروندی )از نوع وفاداری( از خود 

بینند به حقوق دهند و سرانجام وقتی که کارکنان میبروز می
شود و به آنها حق سیاسی آنها در سازمان احترام گذاشته می

سازمان گذاری های سیاستگیری در حوزهمشارکت و تصمیم
شود، باز هم رفتار شهروندی )از نوع مشارکت( از خود داده می

 (.110-120: 1394)زورستیانز و همکاران،  دهندنشان می
های فکری وای با توجه به زمینهممکن است در هر جامعه

39 ارتباط اخالق حرفهای با رفتار شهروندی سازمانی در رسانههای ورزشی دبیران مرد تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری 

آنها هم میتواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست که 
محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداختهاند. 
به طور کلی رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید 
است که افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز 



ها صبغه و ای رسانهفرهنگی آن جامعه، اصول اخالقی حرفه
ای رنگ خاصی داشته باشد که آن را از اصول اخالقی حرفه

پوشی جامعه دیگری متفاوت کند. اما این موضوع دال بر چشم
المللی اخالقی بیناز تدوین و تنظیم و اعالم و ابالغ مفاد اصول 

ا عصر اطالعات و از آنجا که عصر کنونی ر ای نیست.حرفه
های ارتباط جمعی به اشکال و کنند و رسانهارتباطات قلمداد می

ها رسوخ کرده و به های مختلف در زندگی اجتماعی انسانگونه
اند و نیز به ناپذیر از زندگی روزمره آنها تبدیل شدهجزئی جدایی

دهی به افکار عمومی، جهت گستره نفوذ و اهمیت آنها در شکل
ها و موسساتی که هر یک به نحوی با مردم ه دولتتوجه ویژ

ها جلب ویژه این رسانه ها و کارکردهایسروکار دارند؛ به نقش
ی ابزارها از یکی جمعی هایرسانه در این میان، شده است.

ی آموزش اطالع رسانی، اجتماعی، مسائل بررسیت جه اساسی
ه ب اجتماعی هایارزش گیریشکل در مؤثریر بسیا عامل و

م چهار رکن به عنوان هارسانه رسدمی نظره آیند. بمی شمار
ه به ویژ مردم روشنگری در مهمی نقشد تواننمی دموکراسی

، صحیح عملکرد صورت در و باشند داشتهن جوانا و نوجوانان
، همچنین .شوند ناسالم تفریحات به سویا آنه سوگیری از مانع

ر به شما اجتماعیی هاارزش گیریشکل در مؤثری بسیار عامل
د توانمی آن در شدهج در مطالب و هابرنامه محتوای و روندمی

ش بخ در کشور وضعیتد بهبو و پیشرفت در به سزایی تآثیر
  (.2007)کردی،  باشد داشته ورزش
در  آن گیری ازبهره و اطالعات و ارتباطات تکنولوژی بر تسلط

ی هامؤلفه از یکی پرورش و آموزش مهم استراتژیک و امر
ی آورشود. فنمی محسوب حاضر عصر در قدرت مهم

ش گستر حال در چشمگیری سرعت با ارتباطات و اطالعات
ارتباطات  و اطالعات آوریفن بر تکیه با آموزش پدیده و است

ی آموزش موسسات و جوامع رقابت فزآینده و توجه مورد اکنون
 (.11-16: 1385)شفکاری،  است گرفته قرار دنیا

بدنی در آموزش وپرورش و توجه به اهمیت ورزش و تربیت با
بدنی در مدارس این تحقیق در صدد آن نقش دبیران تربیت

ای با رفتار شهروندی سازمانی در است که: رابطه اخالق حرفه
بدنی استان چهار محال و های ورزشی دبیران مرد تربیترسانه

 بختیاری را مورد بررسی قرار دهد.

 

 تحقیق شناسیروش
همبستگی بوده و به صورت  -این تحقیق از نوع توصیفی

میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری طرح را کلیه دبیران مرد 
دهند که بدنی استان چهار محال و بختیاری تشکیل میتربیت

اند. نمونه آماری در این تحقیق طبق نفر بوده 532عبارت از 
ما الزم به ذکر است که به نفر است، ا 225جدول مورگان برابر 

علت عدم برگشت چند پرسشنامه و حذف تعدادی از موارد 
مخدوش، تعداد نهایی نمونه آماری که مورد تجزیه و تحلیل 

آوری نفر بوده است. محقق جهت جمع 195قرار گرفته برابر 
ای از پرسشنامه استاندارد اطالعات پیرامون متغیر اخالق حرفه

و پرسشنامه  92/0( و با پایایی 1384ووزیر، ای )کاداخالق حرفه
استاندارد رفتار شهروندی سازمانی توسط اورگان و کانوسکی 

های اخالق طراحی و ساخته شد. جهت تعیین ویژگی 2008
ای و رفتار شهروندی سازمانی استان چهار محال و حرفه

بختیاری از آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، 
کالموگراف اسمیرنف به منظور تعیین اطمینان از طبیعی  آزمون

ای ها استفاده شد. برای تعیین رابطه بین اخالق حرفهبودن داده
با رفتار شهروندی سازمانی دبیران از آزمون همبستگی پیرسون 

 شود. استفاده می
 

ای در ادارات آموزش های آن با اخالق حرفهمؤلفهمیانگین، انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی مربوط به رفتار شهروندی سازمانی و   .1جدول 

 و پرورش

 انحراف استاندارد میانگین و متغیر
 ایاخالق حرفه

 استاندارد(انحراف )میانگین و
R p 

10/085 سازمانی رفتار شهروندی ±  55/71 

27/27 
± 

106/39 

0/452 *0/000 
 0/000* 0/427 20/89 ± 4/46 نوع دوستی

 0/000* 0/390 18/69 ± 3/21 وجدان

 0/000* 0/332 16/64 ± 3/94 جوانمردی

 0/000* 0/210 17/58 ± 3/18 رفتار مدنی

±  3/85 ادب و مالحظه 16/5 0/282 *0/000 

*P≥ =0/05 
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 ای وجود دارد.با اخالق حرفه

 

 گیریبحث و نتیجه

دار با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق رابطه مثبت و معنی
های آن )نوع بین رفتار شهروندی سازمانی و خرده مقیاس

دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و مالحظه( با 
بدنی استان چهارمحال و بیران مرد تربیتای داخالق حرفه

بختیاری بدست آمد، نتایج این تحقیق ضمن همخوانی نتایج 
    و  (111-121: 1394)صحرایی و همکاران،  تحقیق
دبیران  ایاخالق حرفه میزان قدر هر (15: 1386زاده، )حسین
ث باع و داشته رفتار شهروندی بر بیشتری تآثیر یابد، افزایش

ش افزای باعث مجموع در که شودمی شهروندی رفتار ارتقاء
ی انسان نیروید. شومی سازمان هایفعالیت اثربخشی و کارایی

ه ب متمایل و سازمانیی هاارزش و اهداف با سازگار مدار،اخالق
، مقرر وظایف از فراترت اس که حاضر سازمانی عضویت حفظ

باشد.  سازمان بخشیراثر د مهمی عامل تواندکند، می فعالیت
د عملکر سطوح باالرفتنا ب توأم سازمان در نیرویی چنین وجود

ت اس کارکنان خدمت ترکو  تأخیر غیبت، میزان آمدن پایین و
ی برا را زمینه داده جلوه مناسب، اجتماع در را سازمان وجهه و

 آن نشانگر نتایج این لذا. کندمی فراهم سازمان و توسعه رشد
ی سع پیشنهاد راهکارهای باد بای سازمان مدیران که است

د. دهن افزایش را دبیرانی ااخالق حرفه که بتوانند نمایند
ق الی افراد استخدام ساختن دبیران، توانمند با توانندمی مدیران

ی برا شغلی امنیت ایجاد، ساالریشایسته نظام برقراری و
ه ب و کمک گیریتصمیمر ام در دبیران کردن سهیم دبیران،
و  افزایش در هاقابلیت بهن و رسید هاتوانایی توسعه در دبیران

ر رفتا .باشند داشتهی ایبسز نقش ایاخالق حرفه ارتقاء

ن رابطه مستقیم وجود دارد این بداای شهروندی با اخالق حرفه
عدم وجود اخالق  معناست که عدم رفتار شهروندی باعث

اتوجه به رفتار به عبارت دیگر چون که ب شود.ای میحرفه
بسزایی داشته باشد  تآثیرای توان اخالق حرفهشهروندی می

ی ابنابراین منطقی است که بین رفتار شهروندی با اخالق حرفه
و هر قدر میزان اخالق  دبیران رابطه مستقیم وجود دارد

بیشتری بر رفتار شهروندی  تآثیرای دبیران افزایش یابد، حرفه
که در مجموع  ودشرفتـار شهروندی میعث ارتقاء داشته و با

شود. ان میهای سازمی و کارایـی فعالیتباعث افزایش اثربخش
شود برای افزایش ان آموزش و پرورش پیشنهاد میلذا به سازم

ای، ضمن تبیین درست و واقعی اهداف و میزان اخالق حرفه
های سازمان، با برقراری ارتباط مفید و مؤثر با دبیران ارزش

های آنان را شناخته و در جهت نزدیکی و داف و ارزشاه
ها و اهداف سازمان ها با ارزشهمسویی این اهداف و ارزش

گام بردارند تا دبیران برای موفقیت سازمان بطور شخصی 
احساس مسئولیت کنند و با رفتارهای داوطلبانه و اختیاری خود 

  های سازمان شوند.ر وظایف و نقشباعث بهبود مؤث
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