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Abstract 

Faculty members play an essential role in university and society and cannot be ignored. 

The purpose of this study was to assess the causal relationships between organizational 

socialization and ethical behavior and responsibility with the mediating role of 

organizational identity among faculty members of Islamic Azad University branches in 

the West Azarbaijan. The study is applied in terms of purpose and descriptive-

correlational in terms of nature and method. The statistical population was comprised of 

all 695 full-time faculty members in 13 university branches. The Krejcie-Morgan table 

was used to select 263 people for data collection through proportional stratified random 

sampling.  Four standard questioners were used to gather data, including Taormina’s 

organizational socialization, Ashforth and Mail’s organizational identity, Swanson and 

Hill's ethical behavior, and Hatchwar’s Responsibility questionnaires. The content and 

construct validity of the questionnaires were confirmed and their reliability was found to 

be at an adequate level using Cronbach's alpha. The results showed a significant and 

positive relationship between organizational socialization and responsibility and ethical 

behavior through the mediating role of organizational identity. As a result, organizational 

socialization, both directly and indirectly through the mediation of organizational 

identity, can affect the responsibility and ethical behavior of faculty members.   
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 رفتار و پاسخگویی در سازمانی پذیری جامعه تأثیر مدل

  سازمانی هویت میانجیگری با اخالقی

 علمی( هیئت اعضای مطالعه: )مورد  
3آوارسینملکیصادق،2عطالوحاجیاریجهانگیر،1مراغوشجباریرضاغالم

 

 ایران ،تبریز ،اسالمی آزاد هدانشگا ،تبریز واحد ،تربیتی علوم گروه ،آموزشی مدیریت دکتری دانشجوی .1
 ایران ،تبریز ،اسالمی آزاد دانشگاه ،تبریز واحد ،تربیتی علوم گروه استادیار .2
 ایران ،تبریز ،اسالمی آزاد دانشگاه ،تبریز واحد ،تربیتی علوم گروه دانشیار .3

 (04/04/1399 پذیرش: تاریخ ـ 03/02/1399 دریافت: )تاریخ

 چکیده

 بـا  حاضـر  پـووهش  منظـور  بدین .بود توجه بی آن به توان نمی که دارند جامعه و دانشگاه در اساسی شنق علمی هیئت اعضای
 میـان  ،سـازمانی  هویـت  میـانجی  نقـش  با ،اخالقی رفتار و پاسخگویی با سازمانی پذیری جامعه بین یعلّ روابط سنجش هدف
 و کـاربردی  هدف نظر از حاضر پووهش .شد انجام بیغر آذربایجان استان اسالمی آزاد دانشگاه واحدهای علمی هیئت اعضای

 695 مجموع در و دانشگاهی واحد 13 وقت تمام استادان همة آماری ةجامع است. همبستگی ـ توصیفی روش و ماهیت لحاظ از
 گـردآوری  بـرای  .شـد  انتخـا   نفر 263 مورگان کرجسی جدول از نمونه حجم نسبی ای طبقه گیری نمونه روش با که بود نفر

 سوانسون یاخالق رفتار ،مائل و ثورفآش یسازمان تیهو ،تائورمینا سازمانی پذیری جامعه) استاندارد  ةپرسشنام چهار از اطالعات
 آلفـای  بـا  نهـایی  پایـایی  و شـد  تأیید ها پرسشنامه ای سازه روایی و محتوایی روایی .دش استفاده (ترهاچوار ییپاسخگو ،لیه و

 رفتـار  و پاسـخگویی  بـا  سـازمانی  پـذیری  جامعه بین دارامعن و مثبت ةرابط دهندة نشان آمده دست هب نتایج بود. مناسب کرونباخ
 بـا  غیرمسـتقیم  طـور  هب هم مستقیم طور هب هم سازمانی پذیری جامعه ،نتیجه در بود. سازمانی هویت میانجی نقش با اخالقی

 دهد. قرار تأثیر تحت را علمی هیئت ایاعض اخالقی رفتار و پاسخگویی تواند می سازمانی هویت میانجیگری

 گانکلیدواژ

 .سازمانی هویت ،اخالقی ررفتا ،سازمانی پذیری جامعه پاسخگویی، علمی، هیئت اعضای
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 قدمهم

 نقه   بهه  توجه با اند. جامعه در تحول و تغییر ةمحرک نیروی ها دانشگاه علمی هیئت اعضای

 ،است چهارمی موج خاص یها چیدگیپی با مأتو که ،حاضر عصر در ها آن حیاتی و حساس

 یمرزهها  ةتوسهع  دانشهگاه  یاصهل  تیمورأم انداز چشم زیرا .شود داده اهمیت ها آن به باید

 مختلف های نهیزم در متعهد و ،متفكر ،اقخلّ ،متخصص یروهاین پرورش و مهارت و دان 

 ،نیمچنه ه .اسهت  یدانشگاه یزندگ تیفیک یارتقا یةسا در خردگرا و نوگرا یفناور و علم

 و یالملله  نیب و یمل ةجامع و خود یپرورش و یآموزش انتظارات به مناسب یپاسخگو ها آن

 در ثرؤمه  ینقش تواند می باشد، همراه مناسب یاخالق رفتار با پاسخگویی اگر   .اند نفعان یذ

 آن بهه  یتوجه یب ،مقابل در .باشد داشته اهداف  به دنیرس جهت سازمان قیتوف و شرفتیپ

 جمله از نیست؛ شدنی اصالح که باشد داشته پی در یندیناخوشا یامدهایپ است ممكن زین

 یررسهم یغ روابط تیتقو مانند یگروه آثار ی،شغل آشكار و پنهان یکار کم مانند یفرد آثار

 یرهایمتغ و یسازمان فرهنگ یاثربخش کاه  مانند یسازمان آثار ی،کار یها گروه در یمنف

 بهر  گهاار تأثیر ههای  پیشهایند  از یكهی  .(Beheshtifar & Nekoei 2010: 67-73) یسهاختار 

 كیاسهترات   ابزار كی مثابة به تواند می که است یسازمان تیهو اخالقی رفتار و پاسخگویی

 ریه متغ كیه  یسهازمان  تیه هو .شود استفاده سازمان دگاهید و ها هدف به یابیدست ندیفرا در

 ةکننهد  نیهی تع بلكهه  است گاارتأثیر سازمان در فرد تیعضو بر تنها نه که است مهم یشناخت

 از دیگههر یكههی .(Prati et al. 2009: 404-415) اسههت یسههازمان طیمحهه در افههراد رفتههار

 پهایری  جامعه علمی هیئت اعضای اخالقی رفتار و پاسخگویی بر گاارتأثیر مهم های پیشایند

 اعضهای  بهین  سهازگاری  کننهد  مهی  تهالش  غلهب ا هها  انشهگاه د کهه  آنجها  از .است سازمانی

 .دارد اساسی نق  میان این در سازمانی پایری جامعه دهند توسعه را دانشگاه و علمی هیئت

 و هها  تیه ورمأم بها  هها  سهازمان  و اسهت  یسازمان مهم یندهایفرا از یكی پایری جامعه زیرا

 و کارکنهان  اترانتظها  از حاصهل  یهها  تن  دنتوان می حساس حال نیع در و متنوع فیوظا

 تعههد  و یدلبسهتگ  بهه  یسازمان پایری جامعه د.نده کاه  حداقل به را یشغل یها تیواقع

 .(1381 )صهبوری  دهد می  یافزا را وری بهره و شود می منجر سازمان و شغل به فرد شتریب
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 در مثبتهی  تهأثیر  دنه توان مهی  سهازمانی  هویهت  بها  یسهازمان  پایری جامعه لدا می توان گفت

 .دکنن ایفا علمی هیئت یاعضا اخالقی رفتار و پاسخگویی

 لهئمس بیان

 بهه  یها  کننهد  پیهدا  انطبهاق  سازمانی درون فرایندهای با نتوانند که افرادی دهند می نشان مطالعات

 وفهاداری  احساس باشد نگرفته صورت صحیح شكل به ها آن در سازمانی پایری جامعه تعبیری

 آن طی که است فرایندی یسازمان پایری جامعه .(Walker 2009:150) دهند ینم نشان سازمان به

 و هها  ارزش و اههداف  و فرهنهگ  بها  و گیهرد  مهی فرا را سهازمان  مطلهو   و صهحیح  رفتار فرد

 بهه  متقاعد را خود و شود می آشنا ،سازمانی فرهنگ با سخن دیگر به ،سازمان اصلی هنجارهای

 انتقهال  بها  سهازمانی  پهایری  جامعهه  .(154 ه 129 :1394 یروستای و مرادی) کند می آن پایرش

 و سهازمانی  تغییهرات  های داللت نیز و ،ها دیدگاه ،مطلو  رفتاری الگوهای ،هنجارها ،ها ارزش

 نمادههای  تها  پهایرد  می صورت غیررسمی و رسمی صورت به سازمان اعضای همة به محیطی

 )سلیمی دهد پرورش را آینده و کنونی طشرای از برآمده موقعیتی و جاری های ارزش و سازمان

 یهابی  هویهت  یا سازمانی هویت دیگر از متغیرهای مورد بررسی یكی (.80 ه 66 :1381 دانشگر

 از امهدها یپ و ،رفتارهها  ی،شغل های  یگرا انواع با تواند می یسازمان یابی تیهو .است سازمانی

 تعامهل  و ،مشهتر   اههداف  بهه  تعهد ی،فرد های یریگ میتصم با جمله از ؛دکن یبانیپشت سازمان

 کسهب  سازمان از یشتریب تیهو سازمان کارکنان چه هر .(Patchen 1970) دارد ارتباط کارکنان

 نادی مطالعات (.Dutton et al. 1994: 239-293) کنند می دایپ سازمان به یتر مثبت یباورها ندکن

 و سهازمانی  پهایری  جامعه ةرابط (1396)  همكاران و زاده خان  عرفانیان و (1396) همكاران و

 و اخالقهی  رفتهار  توانهد  مهی  سهازمانی  پهایری  جامعه ،همچنین کند. می تأیید را سازمانی هویت

 ،(1396)  همكهاران  و نسب وحیدی مطالعات .دهد افزای  را علمی هیئت اعضای پاسخگویی

 این (2017) همكاران  و 1یان و ،(1395) ییزا یناست و رانیپ ،(1396)  همكاران و دهزا نیحس

 موضهوعات  از یكهی  یعلمه  ئتیه یاعضا اخالقی رفتار و پاسخگویی .کند می تأیید را موضوع

 ةتوسهع  و جوانهان  آمهوزش  در یاساس نق  یعلم ئتیه یاعضا زیرا است. دانشگاه در حیاتی
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 هویهت  و سهازمانی  پهایری  جامعهه  و اسهت  بهدیل  بی دانشگاه در آنان اریاثرگا و دارند کشور

 یها ارزش و بخشند بهبود را یعلم هیئت یاعضا اخالقی رفتار و پاسخگویی توانند می سازمانی

 توسهعة  و رشهد  بهه  و   دهنهد  ارتقها  را اسهالمی  و یرانیا لیاص یها تیهو و یاخالق ییربنایز

 بر زین و دنکن کمك کشور بر قیعم و مثبت یگاارتأثیر اب علم انتشار و دیتول در جامعه یفرهنگ

 .دنبكوشه  یها   هویهت  و مناسهب  پاسهخگویی  و یاخالق رفتار با فرهنگی ییربنایز یها ارزش

 بنهابراین،  .اسهت  دانشهگاهی  پاسهخگویی  و اخالقهی  رفتار در ها کاستی وجود از حاکی شواهد

 رفتهار  و پاسهخگویی  با سازمانی پایری جامعه بین یعلّ روابط سنج  هدف با حاضر پ وه 

 آزاد دانشگاه واحدهای علمی هیئت اعضای میان سازمانی پایری هویت میانجی نق  با اخالقی

 پهایری  جامعهه  آیها  کهه  بود این پ وه  اصلی مسئلة .شد انجام غربی آذربایجان استان اسالمی

 دارمعنها  و مثبهت  تهأثیر  علمهی  هیئهت  یاعضها  اخالقی رفتار و پاسخگویی بر تواند می یسازمان

 رفتهار  و پاسهخگویی  با یسازمان پایری جامعه رابطة در تواند می سازمانی هویت آیا و ؟بگاارد

 ؟کند ایفا میانجی نق  یعلم هیئت یاعضا اخالقی

 پژوهش نظری پیشینة

 هرگهز  که است یموضوع اخالق است. اخالق سازمان تیموفق در مهم یپارامترها از یكی

 نیهمه  یوله  شهد.  نخواههد  و نشهده  فرامهوش  انسهان  یاجتماع و یفرد یزندگ قاموس در

 و دهبهو  ریه درگ شهیهم آن با یجمع خرد و یآدم روان و است تازه شهیهم یمیقد موضوع

 کرده دایپ متفاوت هاینمود جامعه كی یا فرد كی عمر از یمقاطع در آن بودن مطرح زانیم

 انسهان  یباطن و یروح صفات از ای مجموعه را اخالق شمندانیاند .(7 :1394 ی)خاک است

 شهود  مهی  یناش انسان یدرون اتیخلق از که یرفتار و اعمال صورت به که اند کرده تعریف

 کهه  اسهت  آن بر لیدل خاص رفتار نوع كی استمرار ،آنان زعم به کند. یم دایپ یظاهر بروز

 اخالق و خلق را شهیر آن و افتهی یباطن و یدرون ةشیر فرد حرو و جان عمق در رفتار نیا

 یتسهرّ  نمهود  یوله  انهد.  کهرده  یتلقه  یفهرد  یرفتارها حد در را اخالق ةدامن آنان نامند. یم

 در کهه  انهد  دانسهته  یجمعه  اخالق را یاجتماع یهادهان ای جامعه سطح در یفرد یرفتارها

 علهم  فیه تعر در )ره(ییطباطبها  نیمحمدحسه  (.1385 ی)قراملكه  دارد شهه یر معهاج فرهنگ
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 کند می بحث یانسان ملكات رامونیپ که یفن از است عبارت اخالق علم» د:یفرما می اخالق

 از بعهد  یآدمه  تها  سازد معلوم یاخالق لیرذا از را یاخالق لیفضا که است نیا آن هدف و

 امها  (.26 ه 14 :1389 ی)نعمت .«کند دور لیرذا از و دیارایب لیفضا با را خود ها آن ییشناسا

 دیه د از شهوند.  تیه ترب دیبا و شوند نمی زاده یاخالق ها انسان که است نیا است مهم آنچه

 صهورت  هبه  و نهد ک رشد او در شود می دهینام لتیفض آنچه که است شده تیترب یآدم علما

 تیه اهم ،هها  انسان انیم روابط ةکنند میتنظ مثابة به ،اخالق .(47 :1387 ی)مطهر دیدرآ ملكه

 ،باشد داشته یرونیب یها اهرم به ازین اینكه بدون ی،درون نظام كی منزلة به زیرا د.دار یادیز

 وجهود  هبه  یاخالقه  نظهام  كی و کند نیتضم کارکنان در را یاخالق یعملكردها است قادر

 برخوردها در و ،ها انتخا  و ها یریگ میتصم در ،رفتارها و عملكردها در اخالق نق  .ردآو

 هها  سهازمان  و تیریمهد  در اتیاخالق بحث ،رو نیا از .است کننده نییتع و مهم ارتباطات و

 .(1383 ی)الوان است شده بدل تیریمد ةرشت ةعمد مباحث از یكی به امروزه

 و حرفه كی در موجود یدهاینبا و هادیبا و یاخالق های ارهگز از ای مجموعه یاخالق رفتار

 مجهام   و ها سازمان یسو از که است شده رفتهیپا یاخالق های واکن  و ها کن  از ای مجموعه

 فیوظها  یاجهرا  در خود یاعضا یبرا را ممكن روابط نیتر مطلو  تا شود می ریتصو ای حرفه

 و متنهوع  های عرصه در ها دانشگاه رقابت (.Ehrambfian et al. 2010: 1-9) آورد فراهم ای حرفه

 نگهه  یراضه  ،بهاال  سهطح  یپ وهشه  یکارها دیتول ،شهرت و اعتبار حفظ ازمندین را ها آن عددتم

 کنهد  مهی  جامعهه  رشهد  روبه یازهاین به ییپاسخگو و ،یعلم هیئت یاعضا و انیدانشجو داشتن

(Findlows 2012: 133-173). کارکنهان  و انریمد یرفتار یها ی گیو از یكی امروزه ییپاسخگو 

 دانشهگاه  اههداف  شهرفت یپ باعهث  کهه  اسهت  دانشهگاه  خصوص هب و ها سازمان در گرید كی با

 ،عهدالت  از یریتصهو  کهه  اسهت  تیریمد یاصل ارکان از یكی ییپاسخگو قتیحق در .شود می

 یاثربخشه  و طیراشه  بهبود یبرا تواند می و سازد می متبادر ذهن به را انصاف و ،اعتماد ی،برابر

 که است دهیچیپ یریمتغ ییپاسخگو .(Momenpoor 2014: 65) ردیگ قرار استفاده مورد تیریمد

 بهه  .(Hochwater et al. 2007: 226-239) دارد یادیز یمنف و مثبت یامدهایپ و مختلف سطوح

 و  مطلهو  یفرد یرفتارها یبرا ییجوابگو یاجتماع ستمیس هر متداول یکارکردها نكهیا لیدل
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 شهمار  به کار طیمح در یاصل ءجز ییپاسخگو (French et al. 1998) دارد می ملزم را نامطلو 

 بهدون  .اسهت  شانیکارها و ماتیتصم قبال در افراد بودن پاسخگو اصل در ییپاسخگو د.یآ می

 یوضع نیچن ةنتیج دهند. انجام دارند دوست را چهآن هر که بود خواهند قادر افراد ییپاسخگو

 دهیچیپ یمفهوم ییپاسخگو .(Hal et al. 2009: 381-392) بود خواهد سازمان شكست و آشو 

 آن از یخاصه  ههای  جنبهه  بر خود لیوتحل هزیتج و برداشت به توجه با ینظر صاحب هر است.

 سطح كی در ،واژه نیا از مكرر ةاستفاد رغم به است. هیچندال و دهیچیپ مفهوم نیا .کند یم دیتأک

 (.1390 مظفهری ) اسهت  یسهخت  کار اصطالح نیا از توافق قابل و شفاف فیرتع ،یادراک یکل

 گهرفتن  نظهر  در یمعنه  بهه  یعهال  آمهوزش  در ییپاسهخگو  تیریمهد  سهتم یس اثهربخ   یاجرا

 ،دهنده آموزش جایگاه در معلمان ی،آموزش یندافر در فعال کنندگان مشارکت مقام در انیدانشجو

 Alinasandu) است جامعه به پاسخگو یانسان مناب  مدل نق  در یآموزش واحد و رهبر و ریمد

et al. 2014: 169-175.) ی،شهغل  های  یگرا انواع با تواند می یسازمان یابی تیهو فرایند این در 

 اههداف  بهه  تعههد  ی،فهرد  ههای  یریه گ میتصم با که ؛دکن یبانیپشت سازمان از امدهایپ و ،رفتارها

 که هاست ی گیو از ای مجموعه تیهو .(Patchen 1970) دارد ارتباط کارکنان تعامل و ،مشتر 

 توانهد  یم که تیواقع نیا اب یسازمان تیهو صورت هر به اما .سازد می زیمتما گرانید از را فرد 

 مهورد  شود استفاده سازمان دگاهید و ها هدف به یابیدست ندیفرا در كیاسترات  ابزار كی مثابة به

 ی هه پ از و یهه تذا و یهه طبیع یرهه ما تهه هوی .(24 ه 19 :1387 یموسو و ی)مراد است نظر

 تثباا مندزنیا انچند موضوع این .است نشد ساخته ضمعر در ارههمو ههبلك ؛تهنیس دوهموج

 .دهه کن مهی  هوهه جل مهمه و اتیهحی تههوی ساختنِ بر مؤثر ملِاعو نق ِ ههک تهینجاسا .تهنیس

 در ههه ک دارد دجوو هغیر و ،تباطیار سایلو ،سهرمد ،ادهخانو مانند مختلفی یاههدنها و لهماعو

 ،ناههناجو .دارد ازههبس أثیرههت او تهههوی یرههگی كلههش در درههف دگیههنز از ای  ههمرحل رهه

 جا ندگیز یطاشر در و نددار ای هشد تثبیت جتماعیا هویت که سهههاالن گربز سهههههعك ههههههب

 جامعه و دخو از تا کنند می رس پ جامعه و خوی  از و انهد  هویت وجهوی  جست در ،ندا دهفتاا

 (.49 ه 39 :1384 ی)مظاهر کنند اپید ستیدر روهتص

 نگرش دارند یکمتر یابی تیهو که ییها آن به نسبت باال یسازمان یابی تیهو با متخصصان
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 .(Lee et al. 2012: 213-226) انهد  داده نشهان  خهود  ةحرفه  و سهازمان  و شهغل  بهه  یتر مطلو 

 نفر كی یوقت گاارد.ب تأثیر سازمان یاعضا رفتار بر تواند می میمستق طور به یسازمان یابی تیهو

 بهه  و باشد سازمان اهداف با مطابق که کند می اتخاذ یماتیتصم دکن می کسب تیهو سازمان از

 قیه طر از یدرونه  تیرضها  کسهب  و یسازمان اهداف سمت به را خود تالش خودآگاهانه طور

 ایهن  در (.Miller et al. 1996: 626-658) کنهد  می تیداه مرتبط اهداف یسو به حرکت ا راد

 است فرایندی پایری جامعه .دارد ها دانشگاه بقای در اساسی نق  استادان کردن پایر جامعه میان

 الزم اجتماعی دان  و ،شغلی رفتارهای با مرتبط انتظارهای ،سازمانی های ارزش افراد آن در که

-Bigliardi et al. 2006: 424) گیرنهد  می یاد و کنند می ناساییش سازمان در ها نق  قبول برای را

 کارکنهان  آن قیه طر از کهه  اسهت  ینهد یفرا یسازمان پایری جامعه (1384) مورهد نظر از .(441

 کننهد  مهی  منتقهل  ناگهر ید بهه  را خود معرفت و دان  و آموزند می را خودشان سازمان فرهنگ

 آن وسیلة به که شود می گفته فرایندی به سازمانی یریپا جامعه تائورمینا نظر از .(1384 )مورهد

 دارد نیهاز دیگهری   دانه   و رفتهار  و هها  نگهرش  بهه  سهازمانی  وی ة عضو یك مقام در فرد یك

(Taormina 2009: 650-676.) و یافتهه  تعمهیم  سهازة  چهار در را سازمانی پایری جامعه تائورمینا 

 دههد.  مهی  جای سازمان آیندة اندازهای چشم و ،کارکنان حمایت ،تفاهم ،آموزش دریافت بزرگ

 سازمان سوی از شده ارائه های مهارت دریافت برای کارکنان که معناست این به آموزش دریافت

 سهازگاری  ارتقهای  و تهروی   بهرای  ،نهادهها  در ،ها آموزش این کنند. می ارزیابی را خود چگونه

 دریابد که است آن پی در تفاهم ،آموزش کنار در شوند. می اجرا و طراحی ها سازمان در کارکنان

 سازمان و خود های نق  فهمِ تفاهم ،واق  در کنند. می در  چگونه را سازمان عملیات کارکنان

 کهاه   سهازمان  درون را کارکنان اشتباهات و خطاها زیرا است. مهم بسیار و شود می شامل را

 حمایهت  سهازة  شهود.  مهی  اعهث ب را کارکنان باالتر خودکارآمدی احساس و رضایت و دهد می

 ارزیهابی  چگونهه  را سهازمان  اعضهای  پشتیبانی و همكاری کارکنان که است آن پی در کارکنان

 آخر در و شود می شامل را سازمان درون در همكارانه گرانةحمایت و مثبت های تعامل و کنند می

  انهداز  چشهم  .گیهرد  در بهر مهی   را سازمان درون در همكارانه ةحمایتگران و مثبت های انداز چشم

 پهردازد  می آینده در سازمان های پاداش و ها فرصت از کارکنان ارزیابی به که است سازمان آیندة
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 Taormina) است سازمان در آن پایرش و خود شغل اندازهای چشم از کارکنان ادرا  شامل و

2009: 650-676.) 

 ،پارسهونز  ،میهد  بهرت هر ،وبهر  مهاکس  ،دورکهیم  ههای  تئهوری  سازمانی پایری جامعه از

 کنند. می حمایت جونز و ،شاین ادگارد ،اریكسون

 پژوهش تجربي ةپیشین

 شود. می اشاره موضوع با مرتبط های پ وه  از تعدادی به اینجا در

 ،رهبهری  رفتهار  ،سهازمانی  پهایری  جامعه بین ةرابط پ وهشی در (1396) مشایخی و نادی

 سهتادی  کارکنهان  بهین  را سهازمانی  شههروندی  رفتهار  بها  سازمانی فرهنگ و ،سازمانی هویت

 (1396)  همكاران و زاده خان عرفانیان .کردند گزارش دارمعنا اصفهان شهر وپرورش آموزش

 دانشهگاه  کارکنهان  سازمانی هویت و کنترل منب  رابطة در سازمانی پایری جامعه میانجی نق 

 و نسهب  وحیهدی  یافتنهد.  ستد یدارمعنا و مثبت نتای  به و کردند بررسی را مشهد فردوسی

 بینهی  پهی   و کارکنهان  سهازمانی  هویهت  بها  اخالقهی  کهاری ّ  جهو  ارتباط (1396)  نهمكارا

 در (1396)  همكهاران  و زاده نیحسه  یافتنهد.  مثبهت  را ای حرفه اخالق بنایم بر پاسخگویی

 را کهار  اخالق بر یسازمان پایری جامعه و ،یساالر ستهیشا ی،فرهنگ یها ارزش تأثیر پ وهشی

 ةرابطه  داد نشهان  (1395)  همكهاران  و یدختیه ب په وه   ههای  یافته یافتند. دارمعنا و مثبت

 ههم  میمسهتق  ههم  ،یسهازمان  تیه هو یانجیه م نقه   با یشغل اقیاشت و یسازمان پایری جامعه

 و رانیه پ په وه   ههای  یافتهه  .ههد د مهی  قرار تأثیر تحت را معلمان یشغل اقیاشت ،میرمستقیغ

 یاخالق رفتار با یاجتماع یریپا تیمسئول و یفكر ةسرمای ةرابط زمینة در (1395) ییزا یناست

 رفتهار  یاجتمهاع  یریپها  تیمسئول داد نشان بلوچستان و ستانیس دانشگاه یعلم هیئت یاعضا

 نیبهه دادنههد نشههان پ وهشههی در (1394)  همكههاران و انیههمراد کنههد. مههی نیههیتب را یاخالقهه

 نهوابی  پ وه  در دارد. وجود دارمعنا و مثبت رابطة یسازمان تیهو و یسازمان پایری جامعه

 و 1اه په وه   در بهود.  دارمعنها  و مثبهت  سهازمانی  هویهت  بهر  پهایری  جامعهه  رابطة (1390)

 گهزارش  مثبت کاری تعامل و آکادمیك رهبری با اصلی های ارزش تمرین (2019) همكاران 

                                                                                                                             
1  . Oh 
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 همبسهتگی  هویت و سازمانی پایری جامعه رابطة (2017) همكاران  و 1یان پ وه  در .شد

 داریمعنا و مثبت نتای  به خود پ وه  در (2015) همكاران  و 2برایمر بود. دارمعنا و مثبت

 .یافتند دست کارکنان سازمانی شناسایی و اجتماعی مسئولیت بررسی در

 پهایری  جامعهه  نیبه  یمعنهادار  ارتبهاط  خهود  په وه   در (2012) همكهاران   و 3جی

  کردند. گزارش یسازمان تیهو و یزمانسا

 بهرای  اثهربخ   ارزیابی شناسایی» عنوان با خود پ وه  در (2011) همكاران  و 4پلومن

 چگهونگی  در هها  ایالهت  میهان  ای گسترده تفاوت که دادند نشان «ایالتی پاسخگویی سیستم یك

 خود پ وه  در (2011) 5دریچار .دارد وجود گویشان پاسخ سیستم در مدارس اثربخشی تعیین

 از اسهتفاده  با ،«عالی آموزش ةپردیسچند های مسیست در یپاسخگوی سازوکارهای» عنوان تحت

 در پاسخگویی سازوکارهای ارزیابی و تبیین به ،کیفی و یکمّ ترکیبی پ وه  شناسی روش یك

 مثبتهی  تهای  ن بهه  و پرداختنهد  مؤسسات رهبران و ایالت عالی آموزش رهبران میان تبادل محیط

 پهایری  جامعهه  بهین  ارتبهاط  نظهری  و مفههومی  الگهوی  شد بیان آنچه به توجه با یافتند. دست

 .شد تدوین سازمانی هویت میانجی نق  با اخالقی رفتار و پاسخگویی پیامدهای با سازمانی

 
 پژوهش مفهومی مدل .1 شکل

                                                                                                                             
1  . Yan 

2  . Brammer 

3  . Ge 

4. Plowman 

5. Rothchild 
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پایری  جامعه بود که آیا، سؤال اصلی پ وه  حاضر این 1شده در شكل  مبتنی بر مدلِ ارائه

 سازمانی بر پاسخگویی و رفتار اخالقی با نق  میانجی هویت سازمانی تأثیر دارد؟

 عبارت بود از: پ وه  این های فرضیه

 دارد. تأثیر سازمانی هویت میانجی نق  با پاسخگویی بر سازمانی پایری جامعه. 1

 دارد. تأثیر سازمانی هویت یمیانج نق  با اخالقی رفتار بر سازمانی پایری جامعه. 2

 دارد. تأثیر پاسخگویی و اخالقی رفتار بر سازمانی پایری جامعه. 3

 دارد. تأثیر اخالقی رفتار و پاسخگویی بر سازمانی هویت. 4

 پژوهش شناسي روش

 و پاسهخگویی  بها  سهازمانی  پهایری  جامعهه  میان یعلّ روابط تعیین حاضر پ وه  از هدف

 مفههومی  مهدل  قالهب  در سازمانی هویت یانجیم نق  با علمی تهیئ یاعضا اخالقی رفتار

 اطالعهات  گهردآوری  ةنحهو  نظهر  از و کاربردی هدف نظر از حاضر پ وه  . بنابراین،بود

 بهود.  1سهاختاری  التدمعها  یابی مدل بر مبتنی مشخص طور به و همبستگی نوع از توصیفی

 یغربه  جهان یآذربا اسهتان  یاسالم آزاد یها دانشگاه وقت تمامستادان ا پ وه  یآمارة جامع

 روشنهد.  بود علمهی  هیئهت  عضو نفر 695 مجموعدر  یدانشگاه واحدسیزده  در کهبودند 

 و یکرجسه  جهدول  از اسهتفاده  بها  په وه  ة نمونه  حجم وبود  یتنسب یا طبقه یریگ نمونه

 ةپیشهین  و ینظهر  مبهانی  یآور جمه   یبهرا  حاضر تحقیق در. دش انتخا  نفر 263 مورگان

 از تحقیهق  یهها  فرضهیه  آزمهون  جههت  هها  داده یآور جمه   یبهرا  و تحقیق فی  از تحقیق

 .شد استفاده هپرسشنام

 :از  ندا عبارت که کردند آوری جم  مدل برایرا  الزم اطالعات هپرسشنامچهار  مجموعدر 

بیست  که با طیف پن  گزینه لیكرتی(2005) تائورمینا سازمانی پایری جامعهة پرسشنامه 

 5 فیط در و ؛آینده انداز چشم، همكارانه حمایت ،تفاهم ،آموزشمؤلفه دارد:  ارچهو گویه 

 یابیاعتبار و ترجمه (1388)  همكاران و یناد را هپرسشنام نیا .است شده نیتدو یكرتیل

 اند. دهدا گزارش درصد 90 را آن ییایپا و اند کرده

                                                                                                                             
1. Structural Equation Modeling 
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 کهه    گزینهه لیكرتهی  با طیف پهن  (1989) مائل و ثورفآش یسازمان تیهو ةپرسشنامه 

 دره پرسشهنام این  ییایپا .است شده نیتدو یكرتیل ای نهیگز 5 در است و گویهش   شامل

 .است آمده دسته ب درصد 87 داخلی های پ وه 

 قالهب  در کهه با طیف پهن  گزینهه لیكرتهی     لیه و سوانسون یاخالق رفتار ةپرسشنامه 

 را هپرسشهنام  ییروا سندهینو .است شده یطراح یكرتیل یا نهیگز 5 فیط در و هیگو نوزده

 است. کرده معرفی درصد 90 کرونباخ یآلفا طبق را آن ییایپا و مطلو 

کهه  با طیف پن  گزینه لیكرتی  (2005)  همكاران و ترهاچوار ییپاسخگو ةپرسشنامه 

 یهی روا .شود یم داده پاسخ كرتیل یا درجه پن  اسیمق اساس براست و  هیگو هشت شامل

 اند. داده گزارش درصد 91در حد  (2010) سیفر و هال را هپرسشناماین  یخارج ییایپا و

ه به  درصهد  70 اسیه مق کل یبرا هپرسشناماین  یدرون یهمسان هم یداخل یها پ وه  در

 است. آمده دست

 و ابهامهات  رف  منظور به و بودن استاندارد رغم به ،ها هپرسشنام روایی بررسی منظور به

 ترتیهب  یندب ؛است شده تعیین ای سازه و محتوایی روایی صورت به یفرهنگ سازی همسان

 خواسته آنان از و گرفت قرار دانشگاه استادان از یتعداد اختیار در تحقیق یها هپرسشنام که

 یآور جمه   از پهس  .کننهد  اعهالم  هپرسشهنام  روایهی  بارةدر را خود نظر مطالعه از پس شد

 منظهور  بهه  ،بعهد ة مرحل در شد. تأیید ها پرسشنامه ییمحتوا روایی ،شده اعالم یاظهارنظرها

 تحلیهل  نتهای   شهد.  اسهتفاده  PLS3 افزار نرم با یتأیید عاملی تحلیل از سازه روایی بررسی

 بهار  مقهدار  .است شده استفاده های پرسشنامه ای سازه روایی تأیید دهندة نشان یتأیید عاملی

بهود   97/1 از باالتر ها آن متناظر تی مقدار و 3/0 از باالتر ها پرسشنامه های گویههمة  عاملی

 دهد. را نشان می ها پرسشنامه ای سازه روایی ییدأت که

 در اولیه پایایی شد. استفاده کرونباخ آلفای روش از ها پرسشنامه پایایی بررسی منظور به

 89 پاسهخگویی  کرونبهاخ  آلفهای  پایایی .دش اجرا و انتخا  نفرچهل  روی مقدماتیة مرحل

ه به درصهد   87 سازمانی پایری جامعه ودرصد،  90 هویتدرصد،  88 اخالقی رفتاردرصد، 

ه ب درصد 86 ودرصد  88 ودرصد  86 ودرصد  87 ترتیب به هم نهایی پایایی و آمد دست
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 بهودن  مناسهب  که است برخوردار خوبی برازش از پ وه  مدل داد نشان نتای  .مدآ دست

 دهد. نشان می آماری لحاظ هبرا  تحقیق های هپرسشنام پایایی

 ها يافته

 مهاتریس  ،اسهتاندارد  انحهراف  ،میهانگین  توصهیفی  آمهار  از په وه   متغیرههای  تعیین برای

 .شد استفاده پ وه  های فرضیه تحلیل برای استنباطی آمار از و متغیرها بین همبستگی

است  اخالقی رفتار به مربوط (69/3) میانگین بیشترین دش مشخص 1 جدول اساس بر

 سازمانی.پایری  جامعه متغیر به مربوط (65/3) میانگین کمترین و

 متغیرها استاندارد انحراف و میانگین .1 جدول

 حداکثر حداقل معیار انحراف میانگین نمونه تعداد متغیر

 95/4 1 68/0 65/3 263 سازمانی پایری جامعه

 91/4 40/1 74/0 66/3 263 سازمانی هویت

 63/4 20/1 65/0 68/3 263 پاسخگویی

 96/4 1 60/0 69/3 263 اخالقی رفتار

 متغیرها همبستگي ماتريس

 در دارامعنه  و مثبهت  همبسهتگی  متغیرها بین دهد می نشان متغیرها همبستگی ماتریس نتای 

پایری سازمانی با  بیشترین همبستگی بین جامعه 2بر اساس جدول  دارد. وجود 01/0 سطح

 پایری سازمانی با پاسخگویی بود. مبستگی بین جامعههویت سازمانی و کمترین ه

 متغیرها همبستگی ماتریس. 2 جدول

 4 3 2 1 عامل

    1 سازمانی پایری جامعه
   1 070 سازمانی هویت
  1 .64 064 اخالقی رفتار

 1 062 .67 031 پاسخگویی

 است. معنادار 01/0 سطح در  همبستگی ** 
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 PLS الگوریتماز  استفاده با تحقیق مدل ،تحقیق مفهومی مدل به توجه با ،تحقیق این در

 و مسهیر  ضرایب به مربوط نتای  ،گیری اندازه های مدلتأیید  از اطمینان از پس شد. ارزیابی

 شد.درج  3 جدول دریك  هر t مقدار

 
 استاندارد ضرایب حالت در مدل خروجی. 2 شکل

 
 داریامعن حالت در مدل خروجی .3 شکل
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 مسیر هر با متناظر t مقدار و مسیر رایبض. 3 جدول

 نتیجه t مقدار مسیر ضریب مسیر

 تأیید 14/7 47/0 سازمانی هویت ← سازمانی پایری جامعه
 تأیید 72/3 30/0 پاسخگویی ← سازمانی پایری جامعه
 تأیید 48/6 40/0 اخالقی رفتار ← سازمانی پایری جامعه

 تأیید 02/5 36/0 پاسخگویی ← سازمانی هویت
 تأیید 62/5 40/0 اخالقی رفتار ← سازمانی هویت

 تأیید 45/6 26/0 پاسخگویی ← سازمانی هویت × سازمانی پایری جامعه
 تأیید 53/7 30/0 اخالقی رفتار ← سازمانی هویت × سازمانی پایری جامعه

 

 96/1 زا بیشهتر  مسهیر  ضرایبهمة  برای است آمده 3 جدول در که گونه همان tآمارة  مقدار

 شهوند.  مهی  تأییهد  تحقیق های فرضیه بنابراین .است مسیر ضرایب داریامعن ةدهند نشان که است

 تهأثیر درصهد،   47 سهازمانی  هویهت  بهر  سهازمانی  پهایری  جامعه تأثیر دهد می نشان جدول نتای 

 اخالقهی  رفتهار  بهر  سهازمانی  پایری جامعه تأثیردرصد،  30 پاسخگویی بر سازمانی پایری جامعه

 رفتهار  بهر  سهازمانی  هویهت  تهأثیر درصهد،   36 پاسخگویی بر سازمانی هویت تأثیر ،درصد 40/0

 26/0 سازمانی هویت طریق از اخالقی رفتار بر سازمانی پایری جامعه تأثیر ،درصد 40/0 اخالقی

 درصد است. 30/0 سازمانی هویت طریق از پاسخگویی بر سازمانی پایری جامعه تأثیر ودرصد 

 مدل برازش

 ندا عبارت مدل برازش های شاخص smart pls3 افزار نرم از استفاده با ساختاری معادالت رد

ة شهد  نهرم  )شهاخص  NIF ،هها(  مانهده  باقی مجاور میانگینة استانداردشدة ریش) SRMR :از

 و مطلهو   مقهادیر ة مقایس 4 جدول به توجه با مجاورات(. میانگینة ریش) RMS ،برازش(

 است. برخوردار خوبی برازش از تحقیق مدل دده می نشان شده مشاهده مقادیر

 شده آزمون مدل کلی برازش های شاخص. 4 جدول

 برازشنتیجة  شده مشاهده  مقدار مطلوب مقدار برازش شاخص

SRMR مناسب 03/0 08/0 از کمتر 

NIF مناسب 96/0 90/0از بیشتر 

RMS مناسب 65/0 صفر به نزدیك 

d-G 95% > 01/0 مناسب 

d- ULS 95% > 01/0 مناسب 
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 نتیجه و بحث

 بها  اخالقهی  رفتار و پاسخگویی بر سازمانی پایری جامعه تأثیر بررسی هدف با پ وه  این

 اسهالمی  آزاد دانشهگاه  واحهدهای  علمهی  هیئهت  اعضای میان سازمانی هویت میانجی نق 

 نظری و بیتجرة پیشین به توجه با و هدف به نیل برای .گرفت انجام غربی آذربایجان استان

 قهرار  آزمهون  مهورد  smart pls3 بها  مسهیر  تحلیهل  از استفاده با وشد  پیشنهاد مفهومی مدل

 ضهرایب همهة   کهه  داد نشهان  په وه   مفهومی مدل تأیید ضمن آمده دست هب نتای  .گرفت

 اسهاس  بهر  .اسهت  مسهیر  ضهرایب  داری امعنه ة دهند نشان این وهستند  96/1 از بیشتر مسیر

 تأییهد  تحقیهق  ههای  فرضهیه همهة   و است برخوردار خوبی برازش از  پ وه مدل ،ها یافته

 په وه   بهه  مربوط و فرد منحصربه پس .است نشده ارائه پ وهشی در قبالً مدل این شدند.

 هویهت  میهانجیگری  بها  سازمانی پایری جامعه که داد نشان پ وه  های یافتهاست.  حاضر

 ،بنابراین .بگاارد معنادار و غیرمستقیم أثیرت اخالقی رفتار و پاسخگویی بر تواند می سازمانی

بها   داد نشهان  مهدل  وتحلیل تجزیه شود. می تأیید رابطه این در سازمانی هویت میانجی نق 

 و تفهاهم  و آمهوزش  و مشهتر   انهداز  چشهم  بها  سهازمانی  پهایری  جامعه مولفه های وجود

 اعضهای  میهان  را یهابی  هویهت  و ،اخالقهی  رفتهار  ،پاسهخگویی  های زمینه توان می همكاری

 نهد داد نشهان  هها  یافتهه  ،اولفرضهیة   بها  رابطهه  در .داد توسهعه  و کهرد  ایجهاد  علمهی  هیئهت 

 دارمعنها  و مثبهت  تأثیر پاسخگویی بر سازمانی هویت میانجی نق  با سازمانی پایری جامعه

 و زاده خهان  عرفانیهان (، 2017و همكهاران  )  1یهان  های یافته نتای  با یافته این کهگاارد  می

 (2012و همكهاران  )  2جهی  و ،(1395)  همكهاران  و بیهدختی  امهین  ،(1396)  همكاران

 تها  کند کمكستادان ا به تواند می سازمانی پایری جامعه گفت توان می ،واق  در .ستسو هم

 فراینهد  ایهن  در .بخشهند  بهبهود  را خهود  سهازمانی  هویهت  دانشهگاه  در عضهویت  طریق از

 اههداف  و ،هنجارهها  و هها  ارزش ،رسهوم  و آدا بها   که است املیع سازمانی پایری جامعه

 اسهتادان  اگهر  .(Ge et al 2012) شهود  می منتقلستادان ا به سازمانی هویتمنزلة  به دانشگاه

 ایهن  و افتد می اتفاق سازمانی یابی هویتکنند،  تلقی خود اهداف همانند را دانشگاه اهداف

                                                                                                                             
1. Yan 

2.  Ge 



242  ،1400 تابستان، 2، شمارة 19دورة مديريت فرهنگ سازماني 

 و کنند همكاری دانشگاه با بال فراغ با و انهآزاد تا کند می کمك آنان به سازمانی یابی هویت

 یهابی  هویهت  کننهد.  مضهاعف  تهالش  وباشهند   وفهادار  موفقیهت  بهه  دانشگاه دستیابی برای

 بهه  درونهی  آرام  با وباشند  داشته مناسبی اخالقی رفتار که انگیزد میبر را آنان شده درونی

 گمارند. همت رجوع اربا  پاسخگویی

 نقه   بها  سازمانی پایری جامعه که داد نشان دومة فرضی با اطارتب در پ وه  های یافته

 بها  یافتهه  ایهن  گهاارد.  مهی  دارامعنه  و مثبهت  تهأثیر  اخالقی رفتار بر سازمانی هویت میانجی

 یهی زا یناست و رانیپ ،(1396)  همكاران و زاده ینیحس ،(1396) مشایخی و یناد های یافته

 و یابی هویت گفت توان می . بنابراین،دارد همخوانی (1393)  همكاران و یناد و ،(1395)

 (1996) میلهر ة نظری طبق است. 21 قرن در دانشگاه اساسی ضرورتستادان ا اخالقی رفتار

 یوقته  گهاارد. ب تهأثیر  سازمان یاعضا رفتار بر تواند می میمستق طور به یسازمان یابی تیهو

 سازمان اهداف با مطابق که کند می اتخاذ یماتیتصم دکن می کسب تیهو سازمان از نفر كی

 یدرونه  تیرضها  کسب و یسازمان اهداف سمت به را خود تالش خودآگاه طور به و باشد

 (.Miller et al. 1996کند ) می تیهدا مرتبط اهداف یسو به حرکت در را اد قیطر از
 بها  سهازمانی  پهایری  جامعهه  ةرابطه  داد نشان سومفرضیة  با رابطه در پ وه  های یافته

 و زاده نیحسه  ههای  یافتهه  بها  یافتهه  ایهن است.  دارمعنا و مثبت اخالقی رفتار و ییپاسخگو

 همخوانی (2011و همكاران  ) 1پلومن و ،(1395) ییزا یناست و رانیپ ،(1396)  همكاران

 خوبی هب دانشگاه در سازمانی پایری جامعههای  مؤلفه اگر گفت توان می نتای  نیتبی در. دارد

 نتیجهه  دربخشهد.   مهی  بهبهود  را علمی هیئت اعضای پاسخگویی و القیاخ رفتار اجرا شود،

 داشت. خواهد همراه به را دانشجویان رضایت

 بها  سهازمانی  هویهت  ةرابطه  داد نشهان  مچههار ة فرضهی  بها  رابطهه  در پ وه  های یافته

 و نسهب  وحیهدی  ههای  یافتهه  با یافته ایناست.  دارامعن و مثبت اخالقی رفتار و پاسخگویی

. دارد همخهوانی  (2011و همكهاران  )  3پلهومن  و (،2011) 2ریچهارد  ،(1396)  همكاران

                                                                                                                             
1. Plowman 

2.   Rothchild 

3. Plowman 
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 از هها  آن و شهود  می دانشگاه به استادان تعلق و انسجام سبب سازمانی هویت گفت توان می

 در اخالقی رفتار و پاسخگویی باعث که کنند می رضایت و افتخار احساس آن در عضویت

 و اههداف  به دستیابی برای باشند برخوردار باالیی هویت ازاستادان  که زمانی .شود می آنان

 پاسخگویی و خواهد شد منجر باال اخالقی رفتار به کهکرد  خواهند بیشتری تالش موفقیت

 اهداف به رسیدن برای باید دانشگاه مدیران گفت توان می نهایت در .داشت خواهند مناسبی

 کنند. تالش دانشگاه راهبردی

 اگهر  .اسهت  ناگسسهتنی  سهازمانی  هویت با سازمانی پایری جامعه طةراب داد نشان نتای 

 انتظهار  مورد و مناسب اخالقی رفتار و پاسخگویی توان می ،شوند رعایت دانشگاه در ها این

 وکننهد   رعایهت  را سهازمانی  پایری جامعههای  مؤلفه درستی به که استادانی .کرد مشاهده را

 بهروز  خود از تری مناسب اخالقی رفتار باشند داشته سازمانی یابی هویت از باالیی احساس

په وه    ایهن  بهود.  خواهنهد  جامعه و دانشگاه و دانشجویان های نیاز پاسخگوی ودهند  می

 سازمانی هویت و ،اخالقی رفتار ،پاسخگویی ،سازمانی پایری جامعه از فعلی در  به تنها نه

 افزاید. می نیز پ وه  های متغیرزمینة  در دان  افزای  به بلكه کند می کمك

 اشهاره  چنهد مهورد   بهه  توان یمها  از آن که بود مواجه ییها تیمحدود با حاضر پ وه 

 اسهتان  یاسهالم  آزاد یهها  دانشهگاه  وقت تمام ستادانا شامل پ وه  نیا یآمار ةجامع .کرد

 اهه  دانشهگاه  ریسها  علمهی  هیئهت  اعضای به  ینتا میتعم در ند. بنابراین،بود یغرب جانیآذربا

 ههای  شهاخص  ماننهد  عوامهل  ریسها  ،په وه   نیا در است. یضرور اطیاحت جانب تیرعا

 په وه   های محدودیت از دیگر یكی نشد. بررسی ... و ،یمال امكانات ،یفرهنگ ،یاجتماع

 تفسهیر  در کرد. بنابراین، آوری جم  توان نمی راها  ة دیدگاههم که بود پاسخة بستة پرسشنام

 .بشود کافی و الزم هتوج باید نتای  تعمیم و

 یبهرا  مقالهه  نیه ا چههارچو   در موضهوعات  یبرخه  ،یادشده های تیمحدود وجود با

 یغنها  بهر  توانهد  یمه آیهد   کهه در پهی مهی    هاییشهنهاد یپ است. ییشناسا قابل یآت قاتیتحق

 بها  سهازمانی  پهایری  جامعهه  ةرابطه  بهارة در بهتر است .دیفزایب نهیزم نیا در یبعد قاتیتحق

 نقه   و گیهرد  صورت بیشتری های پ وه  ،دیگر ابزارهای از استفاده با ،هیادشد متغیرهای
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 پهایری  جامعهه  روی باید دانشگاه .شود بررسی احتمالی میانجی و تعدیلگر متغیرهای دیگر

اسهتادان   کهردن  پهایر  جامعهه  برای مناسب های دوره و مدون های برنامه و کند کار سازمانی

 و بهودن  مههم  احسهاس  ایجهاد  نتیجه در و یابی هویت بر مبتنی محیط ایجاد با ببیند. تدار 

 ،ها دانشگاه مدیریت شود.ایجاد استادان  در بیشتر تعلق احساس استادیحرفة  اهمیت در 

 لویهت وا یهك به مثابة  رااستادان  اخالقی رفتار و پاسخگویی ،تغییر عامل ترین مهمه منزلة ب

 آن بها  متناسهب  وباشهد   داشهته  توجهه ادان اسهت  واقعی های نیاز به و بگیرد نظر در راهبردی

 آورد. فراهم را اخالقی رفتار و پاسخگویی ارتقای های دوره
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 منابع
پهایری   جامعهه  ةرابطه » .(1395) مقهدم  یمهراد  دیه مج ؛یجعفهر  نهیسك ؛اکبر یعل، نیامی، دختیب

 ،3 د، یاجتمهاع  ةیسرما تیریمد ،«یسازمان تیهوی انجیم نق  بای شغل اقیاشت وی سازمان
 .582 ه 563ص ص، 4 ش

 وی اجتمهاع ی ریپها  تیمسهئول  بها ی فكریة سرماة رابط. »(1395) ییزا یناست ناصر؛ رهیمن، رانیپ

ی، پزشك علوم در آموزش ،«بلوچستان و ستانیس دانشگاهی علم ی هیئتاعضای اخالق رفتار
 .564ه  545ص ص، (50) 16 ش

 وپهایری   جامعهه . »(1395پور ) فاضلی نام سیده؛ نبوی لحسیناعبد سید؛ حسین علی، زاده حسین

، 17 د، ایهران  شناسهی  جامعه، «اهواز مرانچ شهید دانشگاه در کار اخالق با ساالری شایسته

 .108ه  78ص ص، 3 ش

 تهران ایران.فوژان نشر،3چ  ،سازمان درای  حرفه اخالق مدیریت. (1394) رضا غالم، خاکی

ه اجتمهاعی بهر هویهت فرهنگهی ایهران       سیاسهی تأثیر تحهوالت  (. »1380دهشیری، محمدرضا )

 .178ه  151، صص 22، ش پ وه ة نام، «معاصر

 مهدیریت ، «پایری نیروی انسانی در فرهنگ سازمانی فرایند جامعه. »(1381). م، دانشگر سلیمی
 .80ه  66ص ص، 14 ش، توسعه و

 .تا  شب ،تهران ،3چ  ،ها سازمانی شناس جامعه .(1381) منوچهری، بورص

 میانجی نق  بررسی. »(1396) حكیمی مسعود؛ الری طاهری مسعود؛ حمید، زاده خان انیانعرف

 فردوسهی  دانشهگاه  کارکنهان  سهازمانی  هویت و کنترل منب ة رابط در سازمانی پایری جامعه

 .114ه  96ص ص، 17 ش، تحولة نام پ وه ، «مشهد

 نمجنو، قم ،یا حرفه قخالا. (1385) زمراحدفرا، ملكیاقر

. (1395) خهواه  فراسهت  مقصود قهرمانی؛ محمد پرداختچی؛ محمدحسن یوسف؛، دگانزا محب

 و آمهوزش ، «تههران  شههر ههای   دانشهگاه علمهی   هیئت اعضای بالندگی الگوی اعتبارسنجی»
 .94ه  73 صص، 10 ش، 3 س، انسانی مناب ة توسع

قهی، تعههد،   ّ اخال پهایری بهر جهو    بررسی اثر جامعهه (. »1394روستایی ) مرادی، مرتضی؛ ساناز

 .154ه  129(، صص 2) 7 ،تحول مدیریت، «هویت، و رفتار شهروندی سازمانی
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 ،«یسهازمان  تیهو خلق روند در طراحان نق » .(1387) یحجازی موسو بهار ؛مسعودی، مراد

 .24 ه 19ص ص، 194 ش، ریتدب

 تیه وه نیبه ة رابطه ی بررسه . »(1394) فهاتح  یمحمد اصغری؛ نگانیبا بهمنی؛ عل دیس، انیرادم

 و نینهو  تیریمهد  علهوم ی مله  کنفهرانس ، «سازمانی رفتار و کارکنانپایری  ی جامعهسازمان

 .مرکز تحقیقات اسالمی سروش ،قم، رانیا داریپای زیر برنامه

 .الزهرا ،تهران، اسالم در تیترب و میتعل. (1387)ی مرتضی، طهرم

 39، صهص  98، ش تمعرف، «انقال  اسالمی و نسل سوم(. »1384مظاهری سیف، حمیدرضا )

 .49ه 

 مقابهل  درهها   دانشهگاه یی پاسهخگو ی الگهو ی ابیه اعتبار وی طراح» (.1390) گشتاسبی، مظفر

 علهوم  وی روانشناسه ة دانشهكد نامة دکتری رشتة مدیریت آمهوزش عهالی،    پایان، «نفعان یذ

 .924 شی، بهشت دیشه دانشگاهی تیترب

، چ معمهارزاده  رضها  غالم و الوانی مهدی دسیمترجم:  ،سازمانی رفتار. (1384) گرنیتین، مورهد

 .مروارید، تهران، 9

 نیبه ة رابطه ی سهاختار ی الگهو . »(1396) یخیمشها  زههره ؛ زاده میابهراه  رضای؛ محمدعلی، ناد

 و آمهوزش ی سهتاد  کارکنان نیبی شهروند رفتار بای سازمان تیهو وی سازمانپایری  جامعه

 .50ه  37ص ص، 4 ش، 8 سی، آموزش تیریمدی نوآور، «اصفهان شهر رشوپر

پ وهشهكدة   ،اخهالق در آمهوزش عهالی    .(1389)ی محسهن  السهادات  دیهه حمدعلی؛ می، نعمت

 .26ه  14ص ص، تحقیقات استرات یك

 دری سهازمان  تیه هو وی سهازمان پایری  ی جامعهها روشة رابط لیتحل. »(1390) ارمغانی، نواب

 شگاه اصفهان.نامة علوم اداری و اقتصاد دان پایان، «اصفهانی شهردار
 .9 ش، مدیریت مطالعات، «اخالقیات مدیریت». (1383)ی، سید مهدی الوان

 جهوّ  ارتبهاط . »(1396) قالونهدی  حسن؛ ای قلعه رضا علی؛ مهاجران بهناز؛ حسن، نسب وحیدی

ص ص، 4 ش، 12 س، فناوری و علوم در اخالق، «کارکنان سازمانی هویت با اخالقی کاری

 .174ه  165
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