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Background and Objectives: The ethic-based culture is the predictor of ethi-
cal behavior and organizational citizenship behavior. Ethical culture enhances our 
awareness of our activities and can also increase our awareness of our bilateral 
commitments to the organization and therefore focus on what is important in an 
organizational setting. The present research aimed at investigating the relationship 
between the ethical culture with a tendency to ethical behavior and organizational 
citizenship behavior by examining the mediating role of the person’s organization 
in the staff of Urmia University.

Methods: This descriptive correlation study is a structural equation modeling 
model. The statistical population of this study consisted of all 503 high school 
graduates of Urmia University in 2018. Based on the stratified random sampling 
method, 217 individuals were selected. Standard questionnaires were used to col-
lect information. Data analysis was performed using descriptive indexes and struc-
tural equation modeling method.

Results: Based on the results there is a positive and significant relationship 
between ethical culture with ethical behavior and organizational citizenship be-
havior. Also, the direct and significant impact of ethical culture on the individu-
al-organizational adaptability was confirmed. The results also showed that the in-
dividual-organizational adaptability has a positive and significant relationship with 
ethical and organizational citizenship behaviors. In addition, the role of mediation 
of this variable (individual-organizational adaptability) in the relation between the 
ethical culture with two other variables (ethical and organizational citizenship be-
haviors) was also confirmed based on the findings of the research.

Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that ethical culture di-
rectly promotes personal-organizational fit. In addition, confirming the mediating 
role of the individual-organization fit ethical culture has an indirect, positive and 
significant effect on ethical behavior and organizational citizenship behavior. 
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کنند.1 تقویت1 را1 روان1شناختی1 قرارداد1 کارفرمایان1 می1شود1
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سازمانی1با1نقش1میانجی1تناسب1فرد1و1سازمان1در1قالب1شکل1

11تدوین1شده1است.
مبتنی1بر1این1مدل1سؤال1اصلی1پژوهش1حاضر1این1بود1که1
و1 اخالقی1 رفتار1 پیامدهای1 به1 منجر1 مدار1 اخالق1 فرهنگ1 آیا1
رفتار1شهرندی1سازمانی1با1میانجی1گری1تناسب1فرد1و1سازمانی1

می1شود؟

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش
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نمونه1با1توجه1به1جامعۀ1آماری1و1براساس1جدول1مورگان121۷1
طبقه1ای1 تصادفی1 نمونه1گیری1 روش1 شد.1 گرفته1 نظر1 در1 نفر1
نسبتی1بود1که1براساس1مرکز/1واحد1و1نسبت1بین1زن1و1مرد1
متناسب1 طبقه1 هر11 از1 و1 محاسبه1 مختلف1 دانشکده1های1 در1
با1 همچنین1 شد.1 تعیین1 نمونه1 تعداد1 آماری1 جامعۀ1 حجم1 با1
توجه1به1اینکه1احتمال1عودت1ندادن1یا1ناقص1پرکردن1برخی1
به1 توجه1 با1 پرسشنامه1 12۳0 داشت،1 وجود1 پرسشنامه1ها1 از1
کارمندان1هر1دانشکده1و1کارمندان1ستادی1)جدول11(1توزیع1
شد.1معیارهاي1ورود1به1مطالعه1شامل1تمایل1و1رضایت1آگاهانه1
براي1شرکت1در1مطالعه1و1دارای1مدرک1تحصیلی1دیپلم1به1باال1
بود1و1معیار1خروج1از1مطالعه1شامل1تکمیل1نکردن1پرسشنامه1ها1
به1طور1کامل1و1ابراز1نارضایتی1در1حین1تکمیل1پرسشنامه1بود.1
در1این1پژوهش1به1اصول1اخالقی1رضایت1آگاهانه،1امانت1داری1

و1حق1معنوی1مؤلفان1آثار1توجه1شده1است.
از1چهار1پرسشنامۀ1استاندارد1 1برای1جمع1آوری1اطالعات1

استفاده1شد.
این1 و همکاران:1 تروینو  اخالقی  فرهنگ  پرسشنامة 
پرسشنامۀ151سؤالی1را1Trevino1و11Nelson1تهیه1کرده1اند1که1
بر1اساس1مقیاس1پنج1درجه1اي1لیکرت1نمره1گذاري1شده1است.1
پایایی1این1پرسشنامه1با1محاسبۀ1ضریب1آلفای1کرونباخ10/۹11

گزارش1شده1است1]18[.
پرسشنامه1 این1 لوزیر:1 اخالقی  رفتار  پرسشنامة 
براساس1 سؤاالت1 دارد.1 سؤال1 114 و1 شده1 تهیه1 لوزیر1 توسط1
پایایی1 است.1 شده1 نمره1گذاری1 لیکرت1 پنج1درجه1اي1 مقیاس1
این1پرسشنامه1با1محاسبۀ1ضریب1آلفای1کرونباخ1در1پژوهش1

1Karimiو1همکاران10/۹11به1دست1آمده1است ]23[.

این1پرسشنامه1 پرسشنامة رفتار شهروندی سازمانی:1
که1توسط1Organ1و1Konovsky1تهیه1شده1151سؤال1دارد.11
سؤاالت1براساس1مقیاس1پنج1درجه1اي1لیکرت1نمره1گذاری1شده1

رفتار1 ابعاد1 از1 هریک1 پایایی1 1 1Konovsky و1 1 1Organ است.1
شهروندی1سازمانی1را1به1ترتیب1اجابت1کلی1،0/841نوع1دوستی1
اجتماعی1 آداب1 و1 10/8۷ نزاکت1 1،0/88 جوانمردی1 1،0/۹0
1Esmaeelzadeh 1 همچنین1 1.]24[ کرده1اند  گزارش1 10/8۷
آلفای1 ابزار1ضریب1 این1 برای1 پژوهش1خود1 در1 1 1Darziani و1

کرونباخ10/۹۷1را1گزارش1کرده1اند1]25[.
115 پرسشنامۀ1 این1 سازمان:1 ـ  فرد  تناسب  پرسشنامة 
سؤالی1را1Valentine1و1همکاران1تهیه1کرده1اند1که1براساس1مقیاس1
پنج1درجه1اي1لیکرت1نمره1گذاری1شده1است.1آنها1در1پژوهش1خود1

ضریب1آلفای1کرونباخ1را10/۹11گزارش1کرده1اند1]20[.1
کرونباخ1 آلفای1 از1 پایایی1 ارزیابی1 برای1 پژوهش1 این1 در1
استفاده1شده1است.1پایایی1پرسشنامۀ1فرهنگ1اخالقی1،0/8۳1
رفتار1اخالقی1،0/۹51رفتار1شهروندی1سازمانی10/801و1تناسب1
گویه1های1 همۀ1 گرچه1 شد.1 محاسبه1 10/8۳ سازمان1 ـ1 فرد1
این1 به1 توجه1 با1 هستند،1 استاندارد1 ابزارهای1 از1 پرسشنامه1ها1
واقعیت1که1پرسشنامه1ها1متأثر1از1عوامل1فرهنگی1و1اجتماعی1
تحلیل1 این1 شد.1 استفاده1 عاملی1 تحلیل1 رواسازی1 از1 هستند1
به1شیوة1تحلیل1اکتشافی1به1روش1مولفه1های1اصلیPC(1(1با1
1KMO ضریب1 مقدار1 است.1 شده1 انجام1 واریماکس1 چرخش1
آزمون1 خی1دو1 مقدار1 و1 10/86 نمونه1گیری(1 کفایت1 )ضریب1
10/01 سطح1 در1 که1 آمد1 دست1 به1 1۷86/5 بارتلت1 کرویت1
معني1دار1بود1و1کفایت1نمونه1و1متغیرهای1نمونه1را1برای1تحلیل1

عاملی1نشان1مي1داد.
تجزیه1و1تحلیل1 براي1 استنباطی1 و1 توصیفی1 روش1های1 از1
داده1ها1و1نرم1افزار1LISREL1نسخۀ1،8/51برای1برقراری1روابط1

علی1متغیرها1استفاده1شد.1
یافته ها1

سنی1 گروه1 در1 درصد(،1 156( مرد1 شرکت1کنندگان1 بیشتر1
1۳1تا1401سال1)141درصد(،1با1مدرک1فوق1لیسانس1)145/2
درصد(1و1سابقۀ1کار1111تا1151سال1)28/1(1بودند1)جدول11(.
در1جدول121شاخص1های1توصیفی1متغیرها1جهت1بررسی1
پراکندگی1مناسب1توزیع1داده1ها1ارائه1شده1است1با1توجه1به1این1
جدول1مقادیر1آماره1های1میانگین1و1انحراف1استاندارد1نشانگر1

پراکندگی1مناسب1داده1ها1هستند.

جدول 1. اطالعات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان

تعداد )درصد( متغیر

)56(1121 مرد
جنسیت

)44(1۹6 زن

)5/1(111 دیپلم

تحصیالت
)44/2(1۹6 لیسانس

)45/2(1۹8 فوق1لیسانس

)5/5(112 دکتری
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)5/5(112 15سال

سابقۀ1کار

)2۳/5(151 16تا1101سال

)28/1(161 111تا1151سال

)22/1(148 116تا1201سال1به1بعد

)20/۷(145 120سال1به1بعد

)6/1(12۳ کمتر1از1۳01سال

سن
)41(18۹ 1۳1تا1401سال

)۳8/2(18۳ 141تا1501سال

)10/1(122 151سال1به1بعد

تعداد )درصد( متغیر

جدول 2. شاخص های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد پژوهش

رفتار شهروندی سازمانیرفتار اخالقیتناسب فرد ـ سازمانفرهنگ اخالقشاخص ها

۳/05۳/20۳۳/68میانگین

0/۷۹0/810/۷80/62انحراف1استاندارد

همبستگی1بین1متغیرهای1پژوهش1در1جدول1۳1آمده1است.1
ضریب1همبستگی1بین1متغیر1فرهنگ1اخالق1با1تناسب1فرد1ـ1
و1 مثبت1 اخالقی1 رفتار1 و1 سازمانی1 شهروندی1 رفتار1 سازمان،1
معنی1دار1است.1شدت1این1همبستگی1دو1به1دو1از10/401تا10/۷41
فرهنگ1 بین1 همبستگی1 ضریب1 بیشترین1 است.1 نوسان1 در1
اخالق1و1تناسبr=0/۷4(1(1است.1همچنین1ضریب1همبستگی1
بین1تناسب1فرد1ـ1سازمان1با1اخالق1و1رفتار1شهروندی1سازمانی1

به1ترتیب:10/۳51و1،0/5۷مثبت1و1معنی1دار1است.
خطی1بودن1 مورد1 در1 قضاوت1 برای1 خی1دو1 مجذور1 مقدار1
معنی1داری1 سطح1 در1 110۷۹/02 مکنون1 سازه1های1 ارتباط1
P>0/01**1به1دست1آمد1)جدول41(.1مقدار1خی1دو1بر1درجۀ1
این1 از1 این1شاخص1عدد1حاصل1 براساس1 آزادی12/۳41است.1
نسبت1نباید1بیشتر1از1۳1باشد1تا1الگو1تأیید1شود.1با1توجه1به1
اینکه1نسبت1مجذور1خی1دو1به1درجۀ1آزادی1کمتر1از1۳1است،1
می1توان1گفت1که1داده1های1به1دست1آمده1با1مدل1فرضی1مطابقت1

است.1 10/0۷2 مجذورات1 میانگین1 خطای1 ریشۀ1 مقدار1 دارد.1
بیشتر1 یا1 10/10 1RMSEA مقدار1 اگر1 شاخص1 این1 براساس1
باشد1بر1برازش1ضعیف1تر1داللت1دارد ]27[.1سایر1شاخص1های1
مدل1 برازش1 از1 هر1کدام1وجهی1 که1 1NNFI،1 IFI،1GFI،1CFI
ساختاری1را1نشان1می1دهد1در1جدول141آمده1است.1با1توجه1به1
شاخص1های1ارزیابی1برازندگی1کلی1مدل1به1ویژه1نسبت1مقدار1
1،0/۹4 1CFI شاخص1 1،2/۳4 آزادی1 درجۀ1 به1 خي1دو1 مجذور1
1NNFI شاخص1 1،0/۹4 1IFI شاخص1 1،0/۹0 1GFI شاخص1
1،0/۹4شاخص10/0۷21RMSEA1و1سایر1شاخص1ها1می1توان1

گفت1مدل1نهایی1برازش1خوبی1دارد.1
1سازمان1 بیشترین1اثر1مربوط1به1فرهنگ1اخالق1بر1تناسب1فردـ1
با1ضریبß=0/881،1t=11/8۹(10/881(1مشاهده1می1شود1و1بعد1
از1آن1مربوط1به1اثر1تناسب1فرد1ـ1سازمان1بر1رفتار1شهروندی1با1

ضریبß=0/۷51،1t=۹/6۷(1(1است1)جدول51(.

جدول 3. ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش

مسئولیتاخالقتناسبفرهنگ اخالقمتغیرها

1فرهنگ1اخالق

1**0/۷4تناسب

1**0/۳5**0/40اخالق

1**0/۷4**0/5۷**0/52رفتار1شهروندی1سازمانی
1**P>0/01
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بحث 
بر1رفتار1اخالقی1 نتایج1نشان1مي1دهد1که1فرهنگ1اخالقی1
11Kish-Gephart اثر1مستقیم1و1معنی1داری1ندارد؛1در1حالی1که1
فرهنگ1 ساختار1 که1 دریافتند1 خود1 پژوهش1 در1 همکاران1 و1
اخالقی1به1طور1کلی1با1نیت1کارکنانی1که1رفتار1ناسازگاری1دارند،1
مرتبط1است1]5[؛1هرچند1که1میزان1ارتباط1بسیار1قوی1نیست.1
آنها1میان1فرهنگ1اخالقی1و1رفتار1غیر1اخالقی1رابطه1اي1منفي1
رفتار1 بر1 اخالقی1 فرهنگ1 تأثیرنداشتن1 شاید1 دادند.1 نشان1 را1
اخالقی1به1این1علت1باشد1که1فرهنگ1حاکم1در1دانشگاه1مغایر1

با1ارزش1های1اخالقی1کارکنان1است.1
فرهنگ1 حاضر1 پژوهش1 از1 حاصل1 یافته1های1 براساس1
اخالقی1تأثیر1مستقیم1و1معنی1داری1بر1رفتار1شهروندی1ندارد.1
1.]26[ ندارد1 1Ryanهمخوانی1 پژوهش1 با1 پژوهش1 این1 نتایج1
و1 رابطۀ1مثبت1 نتیجه1رسید1که1 این1 به1 وي1در1تحقیق1خود1
قوی1بین1رفتار1شهروندی1سازمانی1و1اخالق1در1سازمان1وجود1
مانند1 است،1 ممکن1 فرضیه1 این1 ردشدن1 دلیل1 1.]26[ دارد1
فرضیۀ1قبلی،1به1این1علت1باشد1که1فرهنگ1حاکم1در1دانشگاه1
با1ارزش1ها1و1رفتارهای1اخالقی1مانند1رفتار1شهروندی1سازمانی1

کارکنان1مغایر1است.11
1سازمان1 با1توجه1به1یافته1ها1فرهنگ1اخالقی1بر1تناسب1فردـ1
اثر1مستقیم،1مثبت1و1معنی1داری1دارد.1پژوهش1Valentine1و1
تناسب1 و1 تعهد1سازمانی1 اخالقی،1 عنوان1«زمینۀ1 با1 همکاران1
حاضر1 پژوهش1 از1 به1دست1آمده1 نتیجۀ1 با1 سازمان»1 ـ1 فرد1
همسو1است1]20[.1یافته1های1آنها1نشان1مي1دهد1که1با1توسعه1
تناسب1کارکنان1 ارتقاي1زمینه1های1اخالقی1می1توان1میزان1 و1

می1توان1 بنابراین1 داد.1 افزایش1 سازمان1 و1 کاری1 محیط1 با1 را1
گفت1سازمان1هایی1که1با1محور1فرهنگ1اخالقی1اداره1می1شود1
به1 روابط1 جایگزینی1 و1 فرمایشی1 گزینش1های1 از1 تا1حدودی1
چنین1 در1 بود.1 نخواهد1 خبری1 گزینش1 امر1 در1 ضوابط1 جای1
و1 قابلیت1ها1 مهارت1ها،1 با1 افردی1 می1شود1 سعی1 سازمان1هایی1

ارزش1های1متناسب1با1سازمان1جذب1شوند.1
نتایج1نشان1داد1که1تناسب1فرد1ـ1سازمان1بر1رفتار1اخالقی1
و 1Martínez-Cañas پژوهش1 در1 دارد.1 معنی1داری1 1اثر1
1Ruiz-Palominoنیز1نشان1مي1دهد1تناسب1فرد1ـ1سازمان1بر1
رفتار1اخالقی1و1نیت1اخالقی1افراد1تأثیر1دارد1که1با1نتایج1پژوهش1
حاضر1همسو1است1]3[.1با1توجه1به1گزارش1پژوهشگران1مبنی1
بر1اینکه1نبود1انطباق1درونی1بین1ارزش1های1فرد1یا1ارزش1های1
نیست،1 مفید1 اخالقی1 تصمیم1گیری1 بر1 سازمان1 در1 بیان1شده1
می1توان1به1این1نتیجه1رسید1که1هر1اندازه1تناسب1بیشتر1باشد1
اندازه1شاهد1رفتارهای1اخالقی1در1سازمان1خواهیم1 به1همان1

بود.1
سازمانی1 شهروندی1 رفتار1 بر1 سازمان1 ـ1 فرد1 تناسب1
پژوهش1 نتایج1 با1 نتیجه1 این1 دارد.1 معنی1داری1 و1 مثبت1 تأثیر1
داد1 نشان1 تحقیق1خود1 ]27[.1وي1در1 است1 1همسو1 1Miron
معموال1 دارند،1 فرد1 با1 بیشتری1 تناسب1 که1 سازمان1هایی1 که1
رفتارهای1فرانقشی1در1میان1کارکنانشان1مشاهده1می1شود1و1
رفتار1شهروندی1سازمانی1مناسبی1در1آن1سازمان1حاکم1است.1
ـ1 فرد1 تناسب1 تئوری1 که1 می1دهد1 نشان1 به1دست1آمده1 نتیجۀ1
سازمان1می1تواند1ابزار1مناسبی1براي1شکل1گیری1و1تقویت1رفتار1

شهروندی1سازمانی1باشد.1
میانجی1گری1 با1 غیر1مستقیم1 صورت1 به1 اخالقی1 فرهنگ1

جدول 4. شاخص های برازندگی مدل ساختاری کلی

X2            dfGFIIFIRMSEANNFICFI             شاخص ها

10۷۹/0246111111111110/۹011111111110/۹411111111110/0۷211111111110/۹411111111110/۹4مقدار1نهایی

جدول 5. ضرایب تأثیر متغیرهای مکنون با نقش میانجی تناسب فرد ـ سازمان

نتیجهßtمسیر فرضیه ها

اثر1مستقیم1ندارد.0/۷۳5/65فرهنگ1اخالق1⟵1رفتار1اخالقی

اثر1مستقیم1ندارد.0/445/۷4فرهنگ1اخالق1⟵1رفتار1شهروندی1سازمانی

اثر1مستقیم1دارد.0/8811/8۹فرهنگ1اخالق1⟵1تناسب1فرد1ـ1سازمان

اثر1مستقیم1دارد.0/526/61تناسب1فرد1⟵1سازمان1رفتار1اخالقی

اثر1مستقیم1دارد.0/۷5۹/6۷تناسب1فرد1⟵1سازمانرفتار1شهروندی1سازمانی

اثر1غیرمستقیم1دارد.-0/46فرهنگ1اخالق1⟵1رفتار1اخالقی1)از1طریق1تناسب1فرد1ـ1سازمان(

اثر1غیرمستقیم1دارد.-0/66فرهنگ1اخالق1⟵ رفتار1شهروندی1)از1طریق1تناسب1فرد1ـ1سازمان(
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تناسب1فرد1ـ1سازمان1بر1رفتار1اخالقی1تأثیر1دارد.1نتایج1این1
پژوهش1با1پژوهش1Woehr1و1Hoffman1که1ارتباط1فرهنگ1
با1 را1 سازمانی1 شهروندی1 رفتار1 و1 اخالقی1 رفتار1 اخالقی،1
میانجی1گری1تناسب1فرد1ـ1سازمان1در1کارمندان1صنعت1مالی1
اسپانیا1بررسي1کرده1اند،1همسو1است1]21[.1آنها1به1این1نتیجه1
رسیدند1که1تناسب1فرد1ـ1سازمان1به1صورت1مداوم1بر1رابطۀ1
بنابراین1 دارد.1 تأثیر1 اخالقی1 رفتار1 بروز1 در1 اخالقی1 فرهنگ1

می1توان1این1نتیجه1را1قبول1کرد.1
ـ11 فرد1 تناسب1 1 که1 داد1 نشان1 پژوهش1حاضر1 نتایج1 نهایتا1
سازمان1نقش1میانجی1در1رابطه1بین1فرهنگ1اخالقی1بر1رفتار1
Martínez-و 1Ruiz-Palomino دارد.1 سازمانی1 شهروندی1
میزان1 که1 رسیدند1 نتیجه1 این1 به1 خود1 پژوهش1 در1 1Cañas
تأثیر1تناسب1فرد1ـ1سازمان1در1رابطۀ1فرهنگ1اخالقی1و1رفتار1

شهروندی1سازمانی1متوسط1است1]3[.
می1توان1 که1 بود1 مواجه1 محدودیت1هایی1 با1 پژوهش1 این1
شامل1 پژوهش1 این1 آماری1 جامعۀ1 کرد:1 اشاره1 موارد1 این1 به1
کارکنان1دانشگاه1ارومیه1بود،1لذا1در1تعمیم1نتایج1به1کارکنان1
رعایت1 دانشگاه1ها1 و1همچنین1کارکنان1سایر1 سایر1سازمان1ها1
جانب1احتیاط1ضروری1است.1همچنین1در1این1پژوهش1سایر1
عوامل1مانند1شاخص1های1اجتماعی،1فرهنگی1و1امکانات1مالی1
ارتباطی1 پژوهش1 این1 دیگر1 محدودیت1های1 از1 نشد.1 کنترل1
بودن1)غیر1طولی(1است1 و1معلولی(1و1مقطعی1 )نه1علت1 بودن1
بشود.1 نتایج1 تعمیم1 و1 تفسیر1 کافی1در1 و1 توجه1الزم1 باید1 که1
این1محدودیت1ها1حوزة1پژوهشي1جدید،1عالی1و1در1 با1وجود1
حال1رشد1گشوده1شده1است.1در1این1راستا1برخی1موضوعات1
در1چهارچوب1این1مقاله1برای1پژوهش1هاي1آتی1قابل1شناسایی1
است.1پیشنهادات1زیر1می1تواند1بر1غنای1پژوهش1هاي1بعدی1در1

این1زمینه1بیفزاید.
الزم1است1که1پژوهش1یا1پژوهش1هایي1رابطۀ1بین1فرهنگ1
با1عملکرد1فردی1و1سازمانی1و1یا1تأثیرگذاری1آن1در1 اخالقی1
ایجاد1رابطۀ1بین1رفتار1اخالقی1و1رفتار1شهروندی1سازمانی1با1

نتایج1و1برون1دادهای1سازمانی1در1محیط1های1حرفه1ای1مشابه1
انجام1شود.1

با1توجه1به1اینکه1یک1پژوهش1در1کشور1به1تنهایی1نمی1تواند1
گویای1اطالعات1دقیق1باشد،1پیشنهاد1می1شود1در1پژوهش1های1
برای1 متغیرها1 این1 با1 ارتباط1 در1 خصیصه1ای1 متغیرهای1 آتی1
دانشگاه1های1مختلف،1مناطق1مختلف1کشور1و1حتی1کارکنان1

ادارات1بررسی1قرار1شود.1
و1 تعدیل1گر1 متغیرهای1 دیگر1 نقش1 به1 می1شود1 پیشنهاد1
میانجی1احتمالی1در1رابطۀ1بین1فرهنگ1اخالق1مدار1با1تمایل1به1
رفتار1اخالقی1و1رفتار1شهروندی1سازمانی1توجه1بیشتری1شود.

نتیجه گیری
شهروندي1 رفتار1 مستقیم1 غیر1 طور1 به1 اخالقی1 فرهنگ1
سازمانی1و1رفتار1اخالقی1را1در1سازمان1ارتقا1مي1دهد.1همچنین1
با1تأیید1نقش1میانجی1تناسب1فرد1ـ1سازمان1فرهنگ1اخالقی1
اثر1معنی1داري1بر1پیامدهای1شغلی1رفتار1شهروندي1سازمانی1
تأثیر1 و1 به1نقش1 باید1 دانشگاه1 بنابراین1 دارد؛1 رفتار1اخالقی1 و1
فرهنگ1اخالقی1در1رابطۀ1بین1متغیرهای1فوق1توجه1اساسی1
کند1و1زمینۀ1بروز1فرهنگ1اخالقی1به1منظور1ایجاد1بسترهای1
الزم1برای1رفتار1شهروندي1سازمانی،1رفتار1اخالقی1و1تناسب1

فرد1ـ1سازمان1را1در1محیط1دانشگاه1بهبود1بخشد.11

سپاسگزاری
پژوهشگران1از1همکاری1مسئولین1و1کارکنان1دانشگاه1ارومیه1
که1ما1را1در1انجام1این1پژوهش1یاری1رساندند1تشکر1و1قدردانی1
می1کنند.1این1پژوهش1برگرفته1از1پایان1نامه1کارشناسی1ارشد1
دانشگاه1ارومیه1با1حمایت1مالی1دانشگاه1انجام1شده1است.1در1
پژوهش1حاضر1اصول1اخالقی1رضایت1آگاهانه1و1امانتداری1مورد1

توجه1قرار1گرفته1است.
تعارض در منافع

بین1نویسندگان1هیچ1گونه1تعارضي1در1منافع1وجود1ندارد.
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