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چکیده
رفتار شهروندی سازمانی از جمله مفاهیم نوین مدیریتی است که تأثیرات فردی و سازمانی
متعددی دارد .شناخت وضعیت این نوو رفتوار و راهکارهوای توسوعه آن در بهبوود فعايیتهوای
سازمانی نقش مهمی ایفا میکند .بر این اساس ،پژوهش حاضر بوه بررسوی ارتبواب بوین اخوال
کار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران پرداختوه اسوت .جامعوه آمواری ایون
پژوهش را کارکنان دانشگاه مازندران تشکیل میدهند ،کوه ممموعوا  411پرسونل هسوتند ،کوه
تعداد  140نفر بعد از اجرای پیش آزمون و محاسبه آيفای کرونباخ از طریق فرمول کوکران بوه
عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است .ابزار گوردآوری اطالعوات پرسشونامه اسوتاندارد اخوال
کاری گریگوری سی ،پتی ( )4333و پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی با اسوتفاده از
مدل تلفیقی اورگان و ریان ( )4334و پودساکف و مک کوزنی ( )1336است .آيفای کرونبواخ
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پرسشنامه اخال کاری و رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب  3/54و  3/03بدسوت آموده اسوت.
برای تحلیل دادهها از روش مدل یابی معادالت ساختاری و نرم افزار يیزرل استفاده شوده اسوت.
نتووایم معووادالت سوواختاری نشووان داد بووین اخووال کوواری و رفتووار شووهروندی سووازمانی راب ووه
معنیداری وجود دارد ،همچنین بین اخال کاری و رفتارهوای کمکوی ،جووانمردی ،وفواداری،
شرافت شهروندی ،خود رشدی ،اطاعت راب ه معنیداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :مدیریت سازمانها ،اخال کار ،رفتار شهروند سازمانی.
مقدمه و بیان مسأله
اخال کار به عنوان یکی از زمینوههوای دانوش مودیریت ،مخصوصوا از زموان تويود نهضوت
مسئويیت اجتماعی در دهه  4363به شمار می رود .در این دهه نهضتها و جنوبشهوای آگواهی
بخش اجتماعی توقعات مردم را از شرکتها باال بورد .موردم بوه ایون عقیوده رسویده بودنود کوه
شرکتها باید از امکانات وسیع مايی و نفوذ اجتماعی خود برای رفع مشوکالت اجتمواعی نریور
فقر ،خشونت ،حفاظت از محیط زیست ،تساوی حقو  ،بهداشوت و سوالمت همگوانی و بهبوود
وضع آموزش استفاده کنند .بسیاری از مردم ادعا میکردند که چوون شورکتهوا بوا اسوتفاده از
منابع کشور به سود دست مییابند ،يذا به کشور مدیون بوده و بورای بهبوود وضوع اجتموا بایود
کوشش کنند .بسیاری از پژوهشوگران ،مودیران و مودارس بازرگوانی ایون ترییور و تحووالت را
درك کرده و يذا در برنامه ریزیهای خود و نیز در عمل کلمه ذینفعان را که شوامل جامعوه ای
وسیع تر اعم از کارمندان ،مشتریان و تامین کردهاند (علینژاد و همکاران.)4030 ،
اخال کووار همووانند دیگر رشتهها و زمینههای مدیریت به دنبال یک نیاز به وجود آمود .بوا
پیچیده تر و پویاتر شدن تمارت ،سازمانها فهمیدند که به راهنماییهایی بورای انموام کارهوای
صحیح (از نرراخالقی) و پرهیز از کارهای غلط و مضر برای دیگران نیواز دارنود و يوذا اخوال
کار متويد شد .اخالقیات و اصول اخالقی از جمله مباحثی است که به کوارگیری آن در جامعوه
مورد تاکید اسالم بوده است ،به طوری که پیامبر اکرم اسالم (ص) هدف از رسوايت خووبش را
به کمال رساندن مکارم اخالقی معرفی کردهاند .از ایون رو اخالقیوات بوه عنووان ممموعوهای از
ارزشها ،بایدها نبایدها میتواند نقش مهمی در مدیریت کارا و اثربخش ایفا کند .اخال کوار،
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متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخوذ قووا
و استعداد درونی گروه و فرد بورای توسوعه بوه هور نحوو ،اخوال کوارمهمترین عامول فرهنگوی
درتوسعه اقتصادی محسوب میشود .رفتار شهروندی سازمانی از جملوه مفواهیم نووین مودیریتی
است که تاثیرات فردی و سازمانی متعددی دارد .شناخت وضعیت این نو رفتار و راهکارهوای
توسعه آن در بهبود فعايیتهای سازمانی نقش مهمی ایفا میکنود .م وابق بواور صواحب نروران،
هدف از م ايعه رفتار سازمانی توصیف ،پیش بینی و تعیین عوامل موثر بور چهوار رفتوار کلیودی
است که حیات و بقا سازمانها در گرو آنهاست .این چهوار رفتوار عبارتنود از :رضوایت شورلی،
غیبت گرایی کارکنان ،بهره وری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (رابینز و جاج.)1343 ،4
از بین این چهوار عنصور رفتوار شوهروندی سوازمانی مفهووم نسوبتا جدیودیتوری اسوتک کوه
نرریهپردازی پیرامون آن در جربان تکوین است و مستلزم پؤوهشهای بیشوتر اسوت ،توا از ایون
رهگذر ،مدلها ی نرری و کاربردی بیشوتری پیراموون آن شوکل گیورد .هور چنود مفهووم رفتوار
شهروندی سازمانی بوه عنووان یکوی ار مباحوی جدیود در رفتوار سوازمانی ،بوا نگورش بوه بهبوود
کارآمدی کلی سازمان ،رفتاری را در بر میگیرد که میتواند اخالقی و یوا غیور اخالقوی باشود،
اما با نگاه به شاخصهای م رح در این مفهوم نمیتوان تاثیر مثبت اخال بر روی آن را نادیوده
گرفت .از سوی دیگر اخال کار یک هنمار فرهنگی است که به انموام کوار مناسوب و خووب
در جامعه یک ارزش معنوی مثبت میدهد و بر این باور است کوه کوار فوی نفسوه دارای ارزش
ذاتی است .اخال کار از دیدگاه افراد مختلف معانی متفاوتی دارد میتوان گفت یوک سیسوتم
از ارزشهایی که اهمیت اصلی آن به کار یا فعايیوت بوا اراده ،نسوبت داده مویشوود و صوفات و
منشهایی که باور میشود و بوسیله کار ارتقوا موییابود .اخوال کواری بوه عنووان یوک هنموار
اجتماعی ،یک ارزش مثبت را در انمام عايی کار قورار مویدهود و کوار را بوه صوورتی تعریوف
میکند که به طور ذاتی دارای ارزش است (خاوری.)16 :4006 ،
به عنوان یک هنمار اجتماعی ،اخال کار یکی از چندین قانون نانوشتهای است کوه حواکم
بر جنبههای زندگی مانند کار ،رفتوار جنسوی یوا تعهودات اعضوای خوانواده بوه یکودیگر اسوت.
ممموعهای از اصول و ارزشهای معنوی که درستی یوا نادرسوتی رفتوار فورد یوا گوروه را معوین
1 Robbins & Judge
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میکند ،اخال کاری نامیده میشود .در واقع ،دو دسته عوامل هستند که بور روی اخوال کوار
تأثیر مهم دارند .یک دسته عوامل مربوب به محیط اجتماعی و یک دسته عوامل مربوب به کوار،
که ايبته نقش عوامل اجتماعی مهمتر است .در واقع ،اگر چه عواملی مانند رضایت از کار ،فضوا
و شرایط کار ،نقش آفرینی فرد در محیط کار و ثبات شرلی او در افزایش اخوال کوار او مهوم
هستند .يیکن عوامل مهمتری هستند که تأثیر آنها بر اخال کار بیشتر است و این عوامل ،عمودتا
اجتماعیاند .اخالقی شدن سازمان به افزایش کارآیی و اثر بخشوی منمور مویشوود کوه ایون دو
خود از پایههای اساسی بهره وری هستند (قراملکی.)4004 ،
به زعم برخی از نویسندگان اخال کاری مترادف با تعهد کواری اسوت و دارای چهوار بعود
تعهد کاری ،تعهد حرفه ای ،تعهد سوازمانی ،و تعهود راب وهای اسوت (قربوانی زاده و همکواران،
 .)4003رفتار شهروندی سازمانی ،رفتارهای فرا نقش و خود جوشوی اسوت کوه کارکنوان را در
وضعیتی قرار میدهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انترارات وظیفه و شرح شورل خوود عمول
کنند (رامین مهر و همکاران.)4003 ،
رفتار شهروندی سازمانی رفتاری است که به قصد کمک به همکاران یا سازمان بوسیله یک
فرد انمام میگیرد و در حی ه وظایف رسمی قرار نمیگیرد (کوهن.)40 :1336 ،4
در رفتار شهروندی سازمانی ب ور کلی آن دسته از رفتارهوایی موورد توجوه قورار مویگیورد کوه
علیرغم اینکه اجباری از سوی سازمان برای انمام آنها وجود ندارد ،در سایه انمام آنها از جانب
کارکنان ،برای سازمان منفعتهایی ایمواد موی شوود .از سووی دیگور اخوال کوار یوک هنموار
فرهنگی است که به انمام کار مناسب و خوب در جامعه یک ارزش معنوی مثبت میدهد و بور
این باور است که کار فی نفسه دارای یک ارزش ذاتی است .ترییر ماهیت کوار تبودیل بوه یوک
جریان همیشگی در م ايعه رفتار شهروندی سازمانی شده است ،به گونوهای کوه مفهووم کوار از
ممموعهای از تکايیف کاری به آمیختهای از نقوشهوای کوار و رفتوار ترییور پیودا کورده اسوت.
مسأيهای که سازمانها را تشویق به توجه به کارکنانی میکند که متعهد به ارزشهای ذاتی کوار
یعنی همان اخال کاری هستند ،به گونهای که مفهوم اخوال کواری درجوه اهمیوت بواالیی در
تصمیمات مسئويین سازمانها برای ایماد و نگهداری کارکنان بوا انگیوزه و سوخت کووش پیودا
1 cohen
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کرده است .با وجود این هر چند که توجه مموامع علموی و مودیران سوازمانهوای پیشورو بوه دو
مقويه رفتار شهروندی سوازمانی و اخوال کواری گسوترش یافتوه اسوت ،اموا م ايعوهای بور روی
بررسی ارتباب این دو مفهوم انمام نگرفته است .نتایم این پژوهش از آنموا حوا ز اهمیوت اسوت
که مسا ل اخال کاری به عنوان یک نیاز در دانشگاههای کشوور موورد بحوی بووده و بررسوی
ارتباب آن با رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یک نو رفتار فرا نقش منمور بوه شوناخت ابعواد
تاثیر گذار اخال کاری بر روی رفتار شهروندی سازمانی خواهد شد .اخال بوه ديیول ایون کوه
اصلی فراگیر است و جنبههای مختلف زندگی انسان را در بر میگیرد ،فواید بسویاری مویتووان
برای آن تصویر کرد .اما دراین جا به  1فایده که بوه نرور مهمتورین فوایود آن مویباشوند ،اشواره
میکنیم :اخال  ،تعدیل کننده خواسوته هاسوت .اخوال  ،تقویوت کننوده و پورورش دهنوده بعود
معنوی انسانهاست :اخال  ،ضامن اجرای قوانین است .اخال  ،حواف ایموان اسوت .اخوال بوه
عنوان تنریم کننده روابط میوان انسوان هوا ،هموواره از اهمیوت بسویار برخووردار بووده اسوت .در
مدیریت نیز این سازوکار اهمیت زیادی دارد ،چرا که به عنوان یک نرام درونوی ،بودون آنکوه
نیاز به اهرمهای بیرونی داشته باشد ،قادر است تا عملکرد اخالقی را در کارکنان تضومین نمووده
و یک نرم اخالقی به وجود آورد .نقش اخال در عملکردها و رفتارها ،در تصمیم گیوریهوا و
انتخاب و در برخوردها و ارتباطات ،مهم و تعیین کننده است و از ایون رو ،بحوی اخالقیوات در
مدیریت ،یکی از مباحی عمده رشته مدیریت است (ايوانی.)4 :4000 ،
مسا ل اخالقی درمحیط کار به مثابه بخش مهمی از کیفیت زندگی کاری م رح اسوت .هور
نرام اخالقی وسیلهای است که برای رساندن انسانها به یوک هودف یوا ممموعوهای از اهوداف
زندگی پیشنهاد شده است .هر نرام اخالقوی ،افعوال ،روابوط ،حواالت و یوا اشوخاص خاصوی را
خوب یا بد ،درست یا نادرست ،فضیلت آمیز یا رذیلت آمیز تلقی میکند و ادعا میکند که هور
کس که بدین تلقیها ايتزام عملی داشته باشد ،به آن هدف یا اهداف نا ول خواهود شود .از ایون
رو ،م ايعه هر نرام اخالقی ،ما را به اهدافی که آن نرام وسیله نیل به آنهوارا پیشونهاد مویکنود،
رهنمون میشود .به عبارت دیگر ،یک نرام اخالقی میتواند هودف یوا اهودافی را کوه شوخص
برای زندگی خود در نرر گرفته است ،تصویب ،تصحیح و اصالح کند .هر نروام اخالقوی ،اگور
نه تصریحا ،الاقل تلویحا و به نحوی ضمنی و ايتزامی ،از سویی ،مانع از آن میشوود کوه هودف
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کل زندگی قلمداد شوند و از سوی دیگر ،بر آن است که کول زنودگی در اسوتخدام هودف یوا
اهدافی خاص واقع شود (توکلی و همکاران.)4034 ،
با توجه به این نکات بررسی و تبیین نرام های اخالقوی سوودمند اسوت ،و الزم اسوت اصوول
اخالقی را مبتنی بر این نرامهوا اسوتخراج و تنرویم کورده و رفتارهوا را م وابق آن اصوول سوامان
بخشید .با توجه به اینکه افزایش اثربخشی همواره یکی از مسایل و دغدغههوای مودیران اسوت،
شناخت رفتار شهروندی سازمانی و عوامل موثر بر آن میتواند گام موثر و مفیدی در این مسویر
به شمار آید (يدپیر.)1334 ،4
رفتار شهروندی سازمانی از جمله مفاهیم نوین مدیریت دويتوی اسوت کوه تواثیرات فوردی و
سازمانی متعوددی دارد  .شوناخت وضوعیت ایون نوو رفتوار و راهکارهوای توسوعه آن در بهبوود
فعايیتهای سازمان نقش مهمی ایفا میکند (فرجی و همکاران.)4033 ،
در مقایسه با گذشته که ايگوی مردم برای کار این بود که در جایی اسوتخدام شوده و پوويی
دریافت کنند که بتواند زندگی بهتری برای خود فراهم آورند ،رونود جدیودی آغواز شوده کوه
قدمی فراتر نهاده تا بتواند ارزشهای جدیدی برای مردم ایماد کند که بهبود زندگی خود را از
طریق کار و از طریق عملکرد بهتر در کار به دست آورند .از این رو ،محول کوار مکوان مهموی
برای نرام دادن به کیفیوت زنودگی اشوخاص اسوت .دانشوگاه سوازمانی محسووب مویشوود کوه
متشکل از بخوشهوای مختلوف و معاونوتهوای متعودد اسوت .منوابع اصولی هور معاونوت هموان
کارشناسان و کارکنانی هستند که در در راسوتای خودمت بوه جامعوه قودم برداشوته و در جهوت
هدف اصلی سازمان کوه سوالمت و بهداشوت افوراد اسوت ،گوام بور مویدارنود .م ايعوات نشوان
میدهند که رفتار شهروندی سازمانی ،بهرهوری مدیریت و سازمان را از طریوق تقویوت روحیوه
کار گروهی ،انسمام و همبستگی در سازمان ،افزایش ثبات عملکرد سوازمانی ،افوزایش ان بوا
سازمان با ترییرات محی ی و در نهایت توسعه کیفی خدمات افوزایش مویدهود (پوود سواکف و
همکاران.)406 :1333 ،
هر چند مفهوم رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از مباحی جدیود در رفتوار سوازمانی
با نگرش به بهبود کارآمدی کلی سازمان رفتاری را در بر میگیرد که میتواند اخالقی و یا غیر
1 ldbetter
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اخالقی باشد ،اما با نگاه به شاخصهای م رح در این مفهووم نمویتووان تواثیر مثبوت اخوال بور
روی آنرا نادیده گرفت (طاهری و همکاران.)4033 ،
انضباب کاری ،مهرورزی ،دادورزی ،معاشرت سازنده ،مشاورت ،تواضع و خودمتگزاری از
جمله شیوه های م لوب اخالقی مورد تاکید اسالم در مدیریت سازمانها محسوب میشوود کوه
جهت تحقق آنها ،تدوین منشور اخالقیات و عملی ساختن آن در سازمانها ضوروری اسوت .در
این راستا با ایماد ضمانت اجرایی و نهادینه کردن رفتار اخالقی در سازمان میتوان اخالقیوات و
اصول اخالقی را در سازمان تقویت کرد ،که در صورت تحقوق ایون امور ،کواهش تبعوی

 ،بوی

عدايتی ،نارضایتی ،افزایش روحیه سازمانی و تعهد کارکنان از یک سو ،رشد و تعايی انسانهوا،
بايندگی سازمانها و پیشرفت جامعه از سوی دیگر موجب خواهد شد (عبواسزاده و همکواران،
.)4003
در مدیریت نیز اخال که به عنوان ممموعه اصول و اسوتانداردهای اخالقوی جهوت دهنوده
رفتار تعریف شده است ،جایگاه در خور توجهی در مدیریت دويتی پیدا کرده است به گونوهای
که در بسیاری از کشورها آن را در دستور کار اصوالحات خوود وارد کورده و در سور يوحوه ی
برنامههای اصالحات خدمات عمومی قرار دادهاند (عباس.)1330 ،4
اگر اخال در زندگی کاری انسان وجود داشته باشد ،کار کردن شیرین و تووام بوا زضوایت
شرلی و احساس رضایتمندی و خوود شوکوفایی از یکسوو و رضوایت موردم و پیشورفت اموور و
شکوفایی کار از سوی دیگر اسوت و در نتیموه موجبوات رضوایت خوايق و بوارش رحموتهوا و
برکاتهای او خواهد شد .دالیلی مهمی که موجب میشوند سازمانها اخالقیات را موورد تاکیود
قرار دهند عبارتند از :نقش اخالقیات به عنوان بخشی از استراتژی سازمانی و مودیریت سوازمان،
ايزام قوانین و مقررات ،نقش اخالقیات به عنوان یوک دانوش ویوژه بورای کواهش نواراحتیهوای
اجتماعی ،نیاز سازمان به شناسایی هزینهها و مخارج اجتماعی فعايیتها ،اثرات تبلیرواتی رعایوت
مسا ل اخ القوی ،فشوار دويتهوا ،تواثیر رعایوت اخالقیوات روی عملکورد سوازمان و قیموت سوهام
سازمان ،مسئويیت قانونی مدیران و سازمانها جهت رعایت اصوول اخالقوی ،اسوتانداردها ،تواثیر
تعهد به مسا ل اخالقی روی کیفیت ،فراگیر شدن بحی اخالقیات و فشوار ذینفعوان مختلوف .در
1 Abbas
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ارتباب اهمیت اخال جمالت فراوانوی از بزرگوان وجوود دارد کوه بوه تعودادی از آنهوا اشواره
میشود پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد (ص) میفرمایند« :نمویتووان هموه را بوه موال راضوی
کردک اما به حسن خُلق میتوان .حضرت علی ( ) نیز میفرماینود« :هور دردی را درموانی اسوتک
جز بداخالقی که درمانپوذیر نیسوت» بو ا توجوه بوه مووارد م ورح شوده پوژوهش حاضور در پوی
پاسخگویی به سوال زیر است:
«آیا بین اخال کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران راب ه معنویدار
وجود دارد؟
مبانی نظری تحقیق
اخال کاری به عنوان یک هنمار اجتماعی ،یک ارزش مثبت را در انموام عوايی کوار قورار
میدهد و کار را به صورتی تعریف مویکنود کوه بوه طوور ذاتوی دارای ارزش اسوت (خواوری،
.)16 :4006
ممموعهای از اصول و ارزشهای معنوی که درستی یوا نادرسوتی رفتوار فورد یوا گوروه را معوین
میکند اخال کاری نامیده میشود .این ارزشها ،معیارهای خوبی یا بدی رفتارها و تصومیمهوا
را مشخص میسازند (عباس.)6 :1330 ،
عوامل مؤثر بر اخال کاری را میتوان به سه دسته عمده تقسیم کرد:
دسته اول .س ح کوالن :شواخصهوای عمودهای کوه در ایون سو ح وجوود دارد عبارتنود از:
عوامل فرهنگی ،عوامل اقتصادی ،عوامل فنآوری ،عوامل قانونی.
دسته دوم .س ح سازمانی :شاخصهایی که در این س ح وجوود دارنود عبارتنود از :رقابوت،
سیستم پاداش ،ویژگیهای شرل ،دسترسی منابع ،اهداف سازمانی ،ارزیابی عملکرد.
دسته سوم .س ح فردی :عواملی چون عقاید فردی ،آموزههای خانوادگی ،نگورش فوردی و
روابط اجتماعی در این س ح قرار میگیرند( .طهماسبی و همکاران.)1343 ،
حقیری ( )4000در پژوهشی به این نتیمه رسید که اخال گرایی مدیران آموزش و پرورش
بر تعهد سازمانی ديبستگی شرلی کارکنان در جهت مثبت تاثیر گذار است .ع اریوان ( )4006و
گرین فیلد ( )1330راب ه اخال محوری و تعهد سازمانی را نشان دادند .پژوهش اکپارا و ویونن
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( )1330نشان داده است که همبستگی بین انوا اخال و تعهد سازمانی مثبوت و معنوادار اسوت،
به طوریکه حاکمیت جو اخالقی سازمانی م لوب توسط مدیران باعی افوزایش تعهود سوازمانی
میشود .چی کو و بوو ( )1331نشان دادند بین ساختار فرهنگ اخالقی (حمایت مدیریت ارشد
برای رفتار اخالقی و ارتباب بین رفتار اخالقوی و موفقیوت شورلی) وجوود دارد .هرپواو و میوگ
نوناك ( )1335در پژوهش خود نشان دادند که ارزشهای اخالقی مدیران در ارتباب مسوتقیم و
معنادار با تعهد سازمانی است.
طاهری و همکاران ( )4033در پژوهشی بوه بررسوی نقوش اخوال کواری در ارتقوای رفتوار
شهروندی سازمانی کارکنان دانشوگاه یوزد پرداختنود و بوه ایون نتیموه رسویدند کوه سوازه رفتوار
شهروندی سازمانی دارای سه بعد و اخال کاری دارای هشوت بعود اسوت .همچنوین یافتوههوای
حاصل از به کارگیری رگرسیون نشان داد که عامل قانونگرایی اخال کواری بوه بهتورین وجوه
میتواند رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را تبیین کند .یافتوههوای ایون پوژوهش مویتوانود بوه
بهترین وجه در خصوص ارتقای رفتار شهروندی سوازمانی بوا اسوتفاده از تقویوت اخوال موورد
استفاده قرار گیرد .بدین منرور الزم است فرایند ویژهای برای يحاظ کردن اخالقگرایی در نرام
استخدام مد نرر قرار گیرد و متقاضیان از حیی اخالقمند بودن نیز در کنار سایر شرایط عموومی
و اختصاصی بررسی شوند.
سلیمانی ( )4033در پژوهشی به بررسی راب ه بین رفتار اخالقی مدیران بوا رفتوار شوهروندی
سازمانی معلمان و کارکنان در مداری شهرستان گرمسار پرداخت و به این نتیمه رسید کوه بوین
رفتار اخالقی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی معلمان و کارکنان رای ه مثبت و معنادار وجود
دارد .همچنین بین هر یک از ابعاد رفتار اخالقی با رفتوار شوهروندی سوازمانی و ابعواد آن راب وه
مثبت و معنادار وجود دارد.
حسینی ( )4003در پژوهشی به بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر اخال کوار در سوازمانهوای
دويتی پرداخت .جامعه آماری این پژوهش کارشناسان سوه وزارتخانوه دارایوی ،تعواون و جهواد
کشاورزی بودهاند .بدین منرور  145نفر از کارشناسان وزارتخانههای یاد شده بوه عنووان نمونوه
انتخاب گردیدهاند .نتایم این پژوهش بیانگر راب ه معنیدار بین عوامل سازمانی و اخال کواری
کارکنان است.
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معید فر ()4004در پژوهشی به بررسی اخال کار و عوامل مؤثر بور آن در کارکنوان ادرات
دويتی پرداخت و به این نتیمه رسید که میزان اخال کار در سازمانهای دويتی از حود متوسوط
باالتراست و در سو ح رضوایت بخشوی قورار دارد .اخوال کوار بوا میوزان شوهروندی و پایگواه
احتماعی و اقتصادی و مهتر از همه س ح تحصیالت کارکنان راب ه معکوس دارد.
خاوری ( )4006در پژوهشی به تبیین راب وه اخوال کوار و عملکورد کارکنوان پرداخوت .بوا
توجه به اینکه کاوش درباره جایگاه اخال کار در سلسله مراتب ادراکی شاغالن و تبیوین نقوش
آن ،مقدمهای ضروری برای هر گونوه برناموه ریوزی و اجورای سیاسوتهوای مناسوب در جهوت
ارتقای اخال کار است ،اقدام به این پژوهش شده است .این پژوهش در بین کارکنان شورکت
پخش فرآوردهای نفتی ایران – من قه تهوران صوورت گرفتوه و جامعوه آمواری درایون پوژوهش
کارکنان دفتر مرکزی شرکت پخش فرآوردههای نفتی واقع در استان تهران بودهاند .نتوایم ایون
پژوهش بیانگر آن است که اخال کار ،پیشقدم بودن و قابل اعتماد بودن بر عملکورد کارکنوان
تأثیر مثبت دارد.
آرمور ( ،)4333در پژوهشی به بررسی راب ه بین اخال  ،اقتصاد و زندگی پرداخوت کوه در
دانشگاه اوتاوا در کانادا انمام گرفته است و چنین بیوان کورده اسوت کوه زنودگی انسوان ارزش
نامحدودی دارد و اخال بیانگر این است که هیچ تالشی را بورای تممیود و بیوان آن فروگوذار
نمیکند .با این وجود ارزش و اهمیت سالمتی و ایمنی به پرداخت هزینه منمور مویشوود ،هویچ
راه حل و تضمینی برای بیان این واقعیت وجود ندارد .اما در این پژوهش بوه ایون نتیموه رسویده
است که ما باید نگاه دقیق تری به تصور زندگی افراد داشوته باشویم و تفواوت بوین افوراد از نرور
جنسیت و موقعیتهای اجتماعی قا ول نشوویم و فلسوفه وجوودی افوراد را نیوز بشناسویم .در ایون
م ايعه به نرر میرسد که قوانین و استانداردهای مربوب به سیستم اقتصادی به برخورد شودید بوا
مفاهیم اخوال در موورد سیسوتم مراقبوت از سوالمت و ایمنوی در جهوت بهبوود زنودگی کواری
پرداخته است ،چنانچه در کشورهایی که دارای سیستم مراقبتهای بهداشتی خصوصی بودهاند،
این سیستم شامل حال افراد ضعیف جامعه و یا مهواجران نشوده و بوه عبوارتی دیگور بیشوتر افوراد
جامعه را در بر نگرفته است .يذا یوک ارتبواب من قوی بوین خلوق و توزیوع سورویس بهداشوت و
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سالمت و دیگر قسمتهای اقتصادی است که مرتبط با ارزشی است که به يحاظ اخالقوی بورای
فرد در نرر گرفته میشود.
یوسف ( )1334در پژوهشی به بررسی راب ه بوین اخوال کوار اسوالمی بوا تعهود سوازمانی و
رضایت شرلی در امارات متحده عربی پرداخت و به این نتیمه دست یافته است که اخوال کوار
اسالمی به طور مستقیم بر تعهد سازمانی و رضایت شرلی مؤثر است و فرهنگ ملی نقش تعدیل
کنندهای در راب ه بین اخال کار اسالمی و در متریور تعهود سوازمانی و رضوایت شورلی نودارد.
همچنین متریرهای سن ،تحصیالت و سابقه کار راب ه معنیداری بوا اخوال کوار اسوالمی داشوته
است.
سیمپسون و کربی ( )1331در پژوهشی با عنوان " اخالقیات سازمانی و عدايت اجتمواعی در
عمل " به بررسی چايشها و فرصتها در حی ه بهداشت شوهری و روسوتایی پرداختوهانود .ایون
پژوهش به توصیف اخوال سوازمانی و عودايت اجتمواعی موجوود در کانوادا پرداختوه و توجوه
خاصی به راههایی که به اخال سازمانی و چارچوب عدايت اجتماعی منمر میشوود ،مع ووف
داشته است .نکته اصلی در این پژوهش به بیان فرصوتهوا و چوايشهوا مورتبط بووده و مونعکس
کننده ترکیب شوهری و روسوتایی و توالشهوای آن در جهوت حمایوت از تصومیم گیوریهوای
اخالقی و اقدامات در سراسر این من قوه اسوت.ایون پوژوهش بوه ارتبواب بوین عودايت و اخوال
سازمانی اشاره میکند.
گرنیتز و يوی ( )1336در پژوهشی به بررسی عوامل به کارگیری نرریههای اخالقوی :تفسویر
و پاسخگویی به سرقت ادبی دانشمویی" پرداختند و هدف آنان تعیین این نکته بوده کوه کودام
نرریه اسوتدالل اخالقوی (وظیفوه موداری ،سوودمندگرایی ،خودمختواری عقالیوی ،ماکیاويیسوم،
نسبت گرایی فرهنگی و اخال موقعیتی) به هنگام دفا آنها از این تخلف به کارگرفته میشود.
در این پژوهش مشخص شده که رفتارهای غیر اخالقی در مدرسه میتواند بعودها بوه رفتارهوای
غیر اخالقی در کار منمر شود .از این رو ،اصالح رفتارهوای غیور اخالقوی در مدرسوه مویتوانود
تاُثیرات مثبتی بر اخالقیات سازمانی داشته باشد .این پژوهش با تمرکز بر تحلیل محتوایی مووارد
سرقت ادبی پیشین دانشگاه وست کاست ،در صدد دستیابی به انوا استداللهوای موورد اسوتناد
دانشمویان برای توجیه سرقت ادبی برآمده است.
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عباس ( )1330در پژوهشی به بررسوی اخوال کوار اسوالمی ،دیودگاه منتقدانوه در دانشوگاه
کویت پرداخته و عنوان کرده که مفاهیم اخال کار اسوالمی بوا شورایط اقتصوادی ،اجتمواعی و
سیاسی که در حال رشد و ترقی است ،ثبات پیدا میکند و دراین میان افراد مومن و اسوالمی بوا
یک حس قوی و با تعهد با دوام سازمانی آماده به کار میشود و اخال کار اسالمی بوا فواکتور
اصلی که همانا ایمان افراد است ترویم پیدا میکند و بعد اقتصاد نیز به خوبی ابعواد اجتمواعی و
اخالقی پیشرفت میکند.
کروزبی ( ،)1330در پژوهش خود که در بخش يوووا متعلوق بوه انممون آمووزش و توسوعه
آمریکا با نام "چه کسی در سازمان اخال را تعریف میکند " انموام داده اسوت ،بوه بررسوی و
جستموی اخال در کار و بیان کردن برخوردهای چايش برانگیز اساسی رهبوران و یواد گورفتن
رفتارهای اخالقی در جنبههای شرلی ،پرداخته و به این نتیمه رسویده اسوت کوه موردم اغلوب بوه
صورت من قی رفتارهای بدشان را بعد از بیان حقیقت برای تممید کوردن از اعتقوادات درونوی
خودشان ،که حقایق اخالقی آنها است توجیه میکنند .این چايشهای منحصر به فورد منمور بوه
رفتارهای مشخص و محدودی در سازمان برای افراد شده که بر گرفته از فرهنگی بوده کوه بوی
درنگ اتفا نمیافتد و روند طوالنی در سازمان داشوته اسوت .در نهایوت رهبوری و پشوتیبانی از
دستورايعملهای موجود است که اخال را تعریف میکنود .مفهووم رفتوار شوهروندی سوازمانی
(4 )OCBرا اويین بار باتمان 1و ارگان 0در اوایل دهه  4303میالدی به دنیای علوم ارایوه کردنود.
پژوهشهای اويیه در زمینه رفتار شهروندی سازمانی بیشتر بر شناسایی مسئويیتها و بوا رفتارهوایی
متمرکز بود که کارکنان در سازمان داشتند ،اموا اغلوب نادیوده گرفتوه مویشود .ایون رفتارهوا بوا
وجودی که در ارزیابیهای سنتی عملکرد مورد غفلت قرار میگرفتند ،اموا در بهبوود اثربخشوی
سازمانی موثر بودند( .بینستوك.)036 :1330 ،1
این اعمال را که در محیط کار اتفا میافتود ،ایون گونوه تعریوف مویکننود :ممموعوهای از
رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند ،اما با ایون وجوود توسوط
1 Organizational citizenship Behavior
2 Butman
3 Organ
4 Binestock
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وی انمام شده و باعی بهبود موثر وظایف و نقشهای سازمان میشوند( .اپل بوام 4و همکواران،
.)43 :1331
به عنوان مثال ،یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیور وقوت در محول کوار
ماندن نداشته باشد ،اما با وجود این برای بهبود امور جاری و تسهیل شد جریان کواری سوازمان،
بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان می ماند و به دیگران کمک میکند (کروپوانزانوو
بیرن.)5 :1333،
نظریههای رفتار شهروندی سازمانی
ارگان ( )4300ابعاد رفتار شهروندی سازمانی را در پنم بعود وجودان کواری ،نوو دوسوتی،
فضیلت شهروندی ،جوانمردی و ادب و نزاکت طبقه بندی مینماید .بعد وجدان کواری ،اشواره
به رفتارهایی از قبیل وقت شناسی ،پیروی از مقررات و حف موقعیوتهوای بهتور در محول کوار
دارد .ارگان همچنین معتقد است افرادی که دارای رفتار شهروندی سازمانی بواالیی هسوتند ،در
بدترین شرایط و حتی در حايت بیماری و ناتوانی هم به کار ادامه میدهند که این نشوان دهنوده
وظیفه شناسی باالی آنهاسوت .دوموین بعود رفتوار شوهروندی سوازمانی ،یعنوی نوو دوسوتی ،بوه
رفتارهایی مفید و سودبخشی از قبیل ایماد صمیمیت ،همديی و ديسوزی میوان همکواران اشواره
دارد که خواه به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به کارکنانی کمک میکند که دارای مشوکالت
کاری هستند .رفتارهایی از قبیل کموک داوطلبانوه بوه همکوارن جدیودی کوه مشوکالت کواری
برایشان بوجود میآید ،کمک داوطلبانه به افرادی که حمم کاری سنگینی دارند و افورادی کوه
غیبت کرده اند نیز در این بعد قرار دارند .بعد سوم رفتار شهروندی که آداب اجتماعی (فضیلت
شهروندی) نام دارد ،شامل رفتارهایی است از قبیل :حضور در فعايیتهای فو برناموه و اضوافی
آن هم زمانی که این حضور الزم نباشد ،حمایت از توسعه و ترییرات ارایه شده توسوط مودیران
سازمان و تمایل و عالقه به م ايعه کتاب ،ممالت و افزایش اطالعات عمومی و اهمیت دادن بوه
نصووب پوسووتر و اطالعیووه در سووازمان بوورای آگوواهی دیگووران .جوووانمردی چهووارمین بعوود رفتووار
شهروندی سازمانی است کوه بوه شوکیبایی در برابور موقعیوتهوای نوام لوب و نامسواعد ،بودون
1 Appelbuam & Etal
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اعتراض و نارضایتی و گالیهمندی اطوال مویشوود .آخورین منبوع رفتوار شوهروندی سوازمانی،
احترام و تکریم است (ادب و نزاکت) .این بعد مبین نحوه رفتار افراد با همکاران ،سر پرسوتان و
مخاطبان سازمان است .افرادی که در سازمان با احترام و تکریم با دیگران رفتار میکنند ،دارای
رفتار شهروندی باالیی هستند .ارگان بعد از بر شمردن این ابعاد یادآوری میکنود کوه هور پونم
بعد رفتار شهروندی ممکن است همزمان ظهور پیدا نکنودک موثال افورادی کوه موا فکور مویکنویم
وظیفهشناسی دارند ممکن است همیشه نو دوست و فوداکار نباشوند و یوا اینکوه برخوی از ایون
ابعاد ،مانند نو دوستی و وظیفه شناسی تاکتیکی بورای تحوت تواثیر قورار دادن مودیران سوازمان
باشندک یعنی کارکنان میکوشند تابا انمام این اعمال ،بر رونود تصومیم گیوری مودیران سوازمان
برای ارتقا و یا اع ای پاداش به آنهوا تاثیرگذارنود .در ایون حايوت کارکنوان سوازمان از «سورباز
خوب» بودن به « هنر پیشه خوب» بودن برای سازمان تبدیل میشوند (کاسترو.)0 :1331 ،4
مدل رفتارهای شهروندی پوداسکف
 رفتارهای کمک کننده :رفتارهوای کموک کننوده شوامل کموک کوردن داوطلبانوه بوهدیگران و یا جلوگیری از اتفا افتادن مشکالت مربوب به کار میشود .قسمت اول این تعریوف
شامل سه بعد نو دوستی ،میانمی گوری و تشوویق اسوت کوه بوسویله ارگوان بیوان شود .مفهووم
کمکها ی بین فردی گراهوام و ویلیوامز و اندرسوون ،مفهووم تسوهیل بوین فوردی ون اسوکاتر و
موتوویلدو و مفهوم کمک بوه دیگوران گئوورب ،بریوف و جوونز همگوی بیوانگر ایون دسوته از
رفتارها هستند .قسمت دوم این تعریف کمک کردن به دیگران را در قايب جلووگیری از ایمواد
مشکالت کاری تبیین میکند.
 رادمردی و گذشت :ارگان رادمردی و گذشت را بوه عنووان تمایول بوه تحمول شورایطاجتناب ناپذیر ناراحت کننده بدون شکایت و ابراز ناراحتی تعریف کرد .رادمردی و گذشت را
میتوان به عنوان خوش نیتی کارکنان در تحمل شرای ی که ایده آل نیست ،بدون ابراز شکایت
تعریف کرد.

1 Castro
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 وفاداری سازمانی :شوامل مفهووم حسون نیوت در حوال گسوترش و حمایوت از سوازمانگئورب و مفهوم طرفداری ،حمایوت و دفوا از اهوداف سوازمانی بوورمن و موتوویلودو اسوت.
وفاداری سازمانی به ديیل ارتقای جایگاه سازمان در نزد افراد خارج از سوازمان ضوروری اسوت.
حمایت و دفا در مقابل تهدیدهای بیرونی و حف تعهد حتی در شرایط نام لوب مویتوانود بوه
عنوان وفاداری نگریسته شود.
 اطاعت سازمانی :مفهوم پیروی از قوانین و رویههای سازمانی که به وسویله موتوویلودو وبورمن بیان شد ،نشوان دهنوده ایون سوازه اسوت و حاصول آن درونوی کوردن و پوذیرش قووانین
سازمانی ،مقررات و رویهها حتی در حايت وجود نداشتن نرارت است .بنابراین کارکنانی که به
صورت وجودانی از تموام مقوررات و دسوتورايعملهوا حتوی در شورایط عودم نروارت ،اطاعوت
میکنند به عنوان شهروندان خوب به حساب میآیند.
 ابتکار شخصی :این نو از رفتار شهروندی سوازمانی ،رفتوار فرانقشوی اسوت ك مواورایحووداقل نیازمنوودیهووای کلووی مووورد انترووار قوورار دارد .نمونووههووایی از چنووین رفتارهووایی شووامل
فعايیتهای خالقانه داوطلبانه و طراحیهای نوآورانه برای بهبود وظیفوه شخصوی و یوا عملکورد
سازمانی است .موتوویلدو و بورمن انمام دادن مشتاقانه و داوطلبانه فعايیتهوای وظیفوهای را بوه
عنوان مويفههای این سازه بیان کردهاند.
 رفتار مدنی :رفتار مدنی به عنوان یک س ح کالن از عالقه و یوا فرصوتهوا و تهدیوداتحتی با هزینه شخصی نمونهای از این رفتارهاست .این رفتار منعکس کننده شناخت فرد است از
اینکه او جزیی از یک کل بزرگتر است .رفتار مدنی به عنوان رفتاری که نشان دهنده مشوارکت
در زندگی شرکت تعریف میشود.
 توسعه خود :توسعه شخصی شامل رفتارهای داوطلبانه کارکنان بوه منروور بهبوود دانوش،مهارتها و تواناییهایشان است .ویژگی چنین رفتاری این است که یادگیری ممموعه جدیدی
از مهارتها به منرور توسعه دامنه مشارکت در سازمان انمام میگیرد.
پوداسکف ( )1333ابعاد نو دوستی و وظیفه شناسی را در یک طبقه قورار داد و از آنهوا بوه
عنوان رفتارهای کمکی نام میبرند (کاسترو.)3 :1331 ،
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اما ارگان با جدا کردن این دو بعد ،معتقداست که نو دوستی با وظیفه شناسی تفاوت دارد.
بر این اساس نو دوستی مبین کمک افراد به یک فرد خاص استک ويوی وظیفوه شناسوی نشوان
دهنده عملی است که جنبه غیر شخصی دارد و مزایای آن بیشتر به سازمان تعلق میگیورد نوه بوه
فردی خاص.
پو داسکف ( )4335بر ایون بواور اسوت کوه شوهروند خووب ،تفکوری اسوت کوه تنووعی از
رفتارهای کارکنان را شامل میشود که برخی مصدا های آن عبارتند از :انمام وظایف جوانبی،
کمک رسانی داوطلبانه به سایر افراد در کارشان ،توسعه حرفهای در زمینه کاری خوود ،پیوروی
از مقررات سازمان حتی در مواردی کوه کسوی بور او نروارت نودارد ،توالش در جهوت ارتقوا و
کمک به سازمان ،حف نگرش مثبت و تحمل نامالیمات در کار( .بويینو و تورنلی.)1330،4
مدل رفتارهای شهروندی گراهام
گراهام معتقد است که رفتارهای شهروندی در سازمان بوه سوه نوو مختلوف خوود را نشوان
میدهند که شامل اطاعت ،وفاداری ،و مشارکت سازمانی است:
اطاعت سازمانی :این واژه توصیف کننده رفتارهایی اسوت کوه ضورورت وم لوبیوت آنهوا
شناسایی و در ساختار معقويی از نرم و مقررات پذیرفته شدهاند .شاخصهای اطاعوت سوازمانی
رفتارهایی نریر احترام به قوانین سازمانی ،انمام وظایف به طور کامل و انمام دادن مسوئويیتهوا
با توجه به منابع سازمانی است.
وفاداری سازمانی :این وفاداری به سازمان از وفاداری بوه خوود ،سوایر افوراد و واحودهوا و
بخشهای سازمانی متفاوت است و بیان کننده میزان وفاداری کارکنان در راه منوافع سوازمانی و
حمایت و دفا از سازمان است.
مشارکت سازمانی :این واژه با مشارکت فعال کارکنوان در اداره اموور سوازمان ظهوور پیودا
میکند که از آن جمله میتووان بوه حضوور در جلسوات ،بوه اشوتراك گذاشوتن عقایود خوود و
دیگران و آگاهی به مسا ل جاری سازمان ،اشاره کرد.

1 Bolino & Torenli
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مدل بولینو و همکاران
بويینو و همکاران ( )1330مؤيفههای زیر را به عنوان شاخصهای رفتار شوهروندی سوازمانی
معرفی کردهاند :وفاداری ،وظیفه شناسی ،مشوارکت (اجتمواعی ،حموایتی ،وظیفوهای و مودنی)،
توجه و احترام ،فداکاری ،تحمل پذیری (روحیه جوانمردی) .عملکرد شهروندی فعايیوتهوایی
مانند کمک به دیگران در انمام کارهای کارکنان ،حمایت سازمان و داوطلوب شودن در انموام
کارهای جانبی و مسئويیت پذیری را شامل میشود (مستبصری و نموابی4005 ،ک رضوایی کلیود
بری و سلیمی4005 ،ک اسالمی.)4005 ،
که به طور خاص برای تبیوین عملکورد شوهروندی سوازمانی موديی بوا چهوار بعود زیور ارایوه
مینمایند:
 -4پشتکار توام با شور و تالش فو ايعاده که برای تکمیل فعايیتهای کاری موفقیت آمیوز
ضروری است.
 -1داوطلب شدن برای انمام فعايیتهوای کواری کوه بوه صوورت رسومی بخشوی از وظیفوه
کاری افراد نیست.
 -0مساعدت و همکاری با دیگران.
 -1پیروی از مقررات و رویههای سازمانی.
مدل لیویا مارکوزی
رفتار شهروندی سازمانی از دید يیویا مارکوزی به دو نو تقسیم میشود:
ايف .یاری و کمک مثبت و قعالک
ب .اجتناب از رفتارهایی که به همکاران و سازمان ي مه وارد میکند.
از دیدگاه مارکوزی ،عملکرد رفتار شهروندی سازمانی در برگیرنده فعايیتهایی اسوت کوه
کمک به دیگران در انمام کارشان ،حمایت سازمان و داوطلب شدن در انمام کارهوای جوانبی
یا مسئويیت پذیری را شامل میشود.
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مدل بورمن و موتوویدلو
به طور خاص ،برای تبیین عملکرد رفتار شهروندی سازمانی مديی پنم بعدی ارایه کوردهانود
که عبارتند از :مساعدت و همکاری با دیگران ،پیروی از مقوررات و رویوه سوازمانی ،پشوتیبانی،
حمایت و دفا از اهداف سازمانی ،پشتکار توام با شوور و شوو فوو ايعواده کوه بورای تکمیول
فعايیتهای کاری موفقیت آمیز ضروری است ،داوطلب شدن بورای انموام فعايیوتهوای کواری
که به صورت رسمی بخشی از وظیفه کاری افراد نیست.
مدل و فرضیههای پژوهش
بررسی بیشوتر مبوانی نروری و پیشوینه تحقیوق نشوان مویدهود کوه تقریبوا  01شوکل از رفتوار
شهروندی سازمانی تاکنون شناخته شدهاند .در پژوهش فرا تحلیلی کوه يوی پواین در سوال 1331
انمام داده است به این نتیمه رسیده اسوت کوه بوین اشوکال مختلوف رفتوار شوهروندی سوازمانی
م رح شده از سوی صاحبنرران هم پوشی زیادی وجود دارد .همچنین يی پاین بیان میدارد که
بین ابعاد م رح شده از سووی ارگوان و ون دنوی هوم پوشوی وجوود دارد .بوه عنووان مثوال ،بعود
صداقت سازمانی م رح شده از سوی ون دنی با ابعاد جوانمردی و شرافت شهروندی ارگان هم
پوشی دارد و بعد اطاعت سازمانی ون دنی با بعد وجدان کاری ارگان شباهت دارد .ابعاد م رح
شده از سوی اندرسون با ابعاد م رح شده توسط ارگان هم پوشی دارد .ابعاد نو دوسوتی وادب
و نزاکت م رح شده از سوی ارگان رفتار شهر وندی سازمانی با توجه بوه عوامول شخصویتی بور
میگرددک در حايی که ابعاد جوانمردی ،وجدان کاری و شرافت شهروندی به رفتوار شوهروندی
سازمانی در سازمان بر میگردد .بعد کمک رسانی به دیگران و جوانمردی م رح شده از سوی
کاتز ( )4361با بعد همکاری دیگران م رح شده ازسووی جوورج و بریوف ( )4331هوم پوشوی
دارد .بعد شرافت شهروندی ارگان ( )4300و صوداقت سوازمانی گراهوام ( )4303شوبیه بوه بعود
حفاظت سازمانی و ایماد نگرش م لوب نسبت به ابعاد م رح شده از سوی کاتز ( )4361است.
در این پژوهش برای بررسی رفتار شهروندی سازمانی از مدل تلفیقی ارگان و ریوان ()4334
و پودساکف و مک کوزنی ( )1336استفاده میشوود .در ایون مودل رفتوار شوهروندی سوازمانی
دارای شش بعد شرافت شهروندی ،اطاعوت ،جووانمردی ،وفواداری ،خوود رشودی ،رفتوارهوای
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کمکی است .مدلهای موجود در ارتباب با اخال کاری ،مودل يودپبر ( )1334در چهوار مؤيفوه
اخال شخصی ،اخال سودمندی ،اخال اجتماعی ،اخال قانونی و مدل گریگوری ،سی پتوی
( )4333استک و همچنین در بعضی پژوهشهای میدانی مانند معیدفر ( )4004و جردن (،)1343
عوامل موثر بر اخال کاری به سه س ح کالن (عوامل فرهنگوی ،اقتصوادی ،فنواوری ،قوانونی)،
س ح سازمانی (رقابت ،سیستم پاداش ،ویژگویهوای شورل ،دسترسوی منوابع ،اهوداف سوازمانی،
ارزیابی عملکرد) و س ح فردی (اعتماد) تقسیم شده است .با توجه به موضو پژوهش حاضر و
مناسبت بیشتر مدل گریگوری ،سی پتی ( ،)4333از این مدل برای بررسی اخوال کوار اسوتفاده
شده است .در این مدل اخال کوار از طریوق یوک شواخص  43گزینوهای کوه ابعواد چهارگانوه
اخال را میسنمد ،اندازه گیری میشود .ایون شواخص توسوط گریگووری سوی ،پتوی در سوال
 4333ساخته شده است .از دیدگاه آنها ابعاد چهارگانه اخال کاری ،ديبستگی و عالقه به کوار،
پشتکار و جدیت در کار ،روابط انسانی در محل کار ،مشارکت در کار است .همچنین بعود اول
اخال کار از طریق  46ویژگی ،بعد دوم از طریق  41ویژگی ،بعود سووم از طریوق  41ویژگوی،
بعد چهارم از طریق  0ویژگی قابل اندازه گیری است.
فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش
بین اخال کاری و رفتوار شوهروندی سوازمانی کارکنوان دانشوگاههای آزاد اسوالمی اسوتان
مازندران راب ه معنیدار وجود دارد.
فرضیههای فرعی پژوهش
فرضیه اول :بین اخال کواری و رفتوار کمکوی کارکنوان دانشوگاههای آزاد اسوالمی اسوتان
مازندران راب ه معنیدار وجود دارد.
فرضویه دوم :بوین اخووال کواری و جوووانمردی کارکنوان دانشووگاههای آزاد اسوالمی اسووتان
مازندران راب ه معنیدار وجود دارد.
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فرضوویه سوووم :بووین اخووال کوواری و وفوواداری کارکنووان دانشووگاههووای آزاد اسووالمی اسووتان
مازندران راب ه معنیدار وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین اخال کاری وشورافت شوهروندی کارکنوان دانشوگاههای آزاد اسوالمی
استان مازندران راب ه معنیدار وجود دارد.
فرضیه پنمم :بین اخال کاری و خوود رشودی کارکنوان دانشوگاههای آزاد اسوالمی اسوتان
مازندران راب ه معنیدار وجود دارد.
فرضوویه ششووم :بووین اخووال کوواری و اطاعووت کارکنووان دانشووگاههای آزاد اسووالمی اسووتان
مازندران راب ه معنیدار وجود دارد.
مدل مفهومی پژوهش

نمودار شماره ( )1مدل مفهومی تحقیق
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روش تحقیق
پووژوهش حاضوور از نروور هوودف کوواربردی و از نروور روش انمووام دادن تحقیووق ،توصوویفی-
همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش را کارکنان دانشگاه مازندران تشکیل میدهنود ،کوه
ممموعا  411نفور هسوتند ،کوه تعوداد  140نفور بعود از اجورای پویش آزموون و محاسوبه آيفوای
کرونباخ از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه تحقیق انتخواب شوده اسوت .ابوزار گوردآوری
اطالعات پرسشنامه استاندارد اخال کاری گریگوری سی ،پتی ( )4333و پرسشونامه اسوتاندارد
رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از مدل تلفیقی اورگان و ریان ( )4334و پودسواکف و موک
کوزنی ( )1336است .آيفای کرونباخ پرسشنامه اخال کواری و رفتوار شوهروندی سوازمانی بوه
ترتیووب  3/54و  3/03بدسووت آمووده اسووت .بوورای تحلیوول دادههووا از روش موودل یووابی معووادالت
ساختاری و نرم افزار يیزرل استفاده شده است.
مدلیابی رابطه بین اخالق کاری و رفتار شهروندی سازمانی
همان ور که در نمودار شماره ( ،)1نشان داده شوده اسوت ،متریرهوای ديبسوتگی و عالقوه بوه
کار ،پشتکار و جدیت در کار ،روابط انسانی و سايم در محیط کار ،روح جمعی و مشارکت در
کار ،متریر های پنهان بیرونی مودل هسوتند .همچنوین متریرهوای رفتارهوای کمکوی ،جووانمردی،
وفاداری ،شرافت شهروندی ،خود رشدی ،اطاعت متریرهای پنهان درونی مدل هستند.
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نموادار شماره ( )2مقادیر برآورد معادالت ساختاری
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جدول ( )1مقادیر مدل
خ ای

T

R2

اخال کاری با رفتارهای کمکی راب ه دارد.

0/20

0/58

0/034

8/74

0/34

اخال کاری با جوانمردی راب ه دارد.

0/11

0/26

0/030

 P<0/05 0/070 3/69تایید

اخال کاری با وفاداری راب ه دارد.

0/50

0/60

0/055

9/12

0/36

 P<0/01تایید

اخال کاری با شرافت شهروندی راب ه دارد.

0/44

0/63

0/046

9/50

0/39

 P<0/01تایید

اخال کاری با خود رشدی راب ه دارد.

0/45

0/61

0/049

9/26

0/38

 P<0/01تایید

اخال کاری با اطاعت راب ه دارد.

0/34

0/60

0/038

8/96

0/36

 P<0/01تایید

0/51

0/51

0/07

7/67

1

 P<0/01تایید

فرضیهها

اخال کاری با رفتار شهروندی سازمانی
راب ه دارد.

برآورد استاندارد

استاندارد

P

تایید

 P<0/01تایید

نتیجه گیری
بر اساس یافتههای پژوهش ،راب ه بین اخال کار ی و رفتار شهروندی سوازمانی قویوا موورد
تایید است .سلیمانی ( )4033نیز به این نتیمه دست یافت که بین رفتار اخالقوی مودیران و رفتوار
شهروندی سوازمانی معلموان و کارکنوان راب وه مثبوت و معنواداری وجوود دارد همچنوین نتوایم
پژوهش طاهری دمنوه و دیگوران ( )4033بوا نتیموه پوژوهش م ابقوت دارد .در جامعوه پوژوهش
مشاهده شد که کارکنان احساس سردی نسبت به کار دارند ،در کار دمدمی موزاج هسوتند ،زود
از کوره در می روند ،دل بوه کوار ندارنود ،چابوک نیسوتند و کارشوان بوه کنودی پویش مویرود.
همچنین کارکنان بیان کردند که تمام هوش و حواسشان به کار است ،در محیط کار نقش مهوم
و مؤثری دارند ،آدم دقیقی هستند ،صادقانه کار میکنند و جانشان است و کارشان.
همچنین راب ه بین اخال کاری و رفتارهای کمکی قویا مورد تایید قرار گرفوت .در جامعوه
پژوهش نیز به ديیل اینکه مشاهده شد که کارکنان اگر همکارشان غیبت داشوته باشود در انموام
کارهایش به او کمک میکنند ،کارمندان جدید االستخدام را راهنمایی میکنند ،با کموال میول
به همکاران که در کارشان با مشکل مواجه هستند کمک میکننود ،و همیشوه بورای کموک بوه
کارمندان سازمان آماده هستند و همچنین با توجه به اینکه کارکنان بیان کردند که فورد کموک
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کار و یاری رسانی برای دیگران هستند ،در محل کار با افراد خصومت ندارند ،خووش برخوورد
هستند ،خود خواه و بی توجه و بی مالحره نبوده و روحیهای جمعی دارند کوه از شواخصهوای
اخال کاری است ،انترار میرفت که فرضیه فو تایید شود.
بین اخال کاری و جوانمردی راب ه معنیداری وجود دارد ،یعنی با افوزایش اخوال کواری
در محیط کار روحیه جوانمردی کارکنان تقویت میشود .نتایم پژوهش هیو )1331( 4کوه جوو
کاری مثبت ،شخصیت کارمند در توسعه رفتار شهروندی سازمانی تاثیر دارد بوا نتیموه پوژوهش
همخوانی دارد .در جامعه پژوهش به ديیل اینکه مشاهده شد که کارکنان همیشه سعی مویکننود
که از ایماد مشکالت برای همکاران خود خودداری کنند ،به مؤثر بودن رفتار خود بور دیگوران
توجه دارند ،بر جنبوههوای منفوی سوازمان بویش از جنبوههوای مثبوت تاکیود تمرکوز نموی کننود،
مشکالت را بزرب جلوه نمی دهند که از شاخصهای رفتار جوانمردانه هستند ،انترار میرفوت
که فرضیه فو تایید شود .يکن مشاهده شد که کارکنوان در موورد فعايیوتهوای سوازمان بورای
رسیدن به رسايتش با نقصانهایی مواجه شده اند و همچنین معتقود بودنود کوه میوزان حقوو در
یافتی با کارشان تناسب ندارد .عدم تناسب کار با دستمزد از مبرم ترین مسا ل اقتصوادی جامعوه
است که به شدت انگیزه کار را در کارکنان تحوت تواثیر قورار داده اسوت .همچنوین راب وه بوین
اخال کاری و وفاداری مورد تایید است .این به آن معنی است که وجود اخوال کواری منمور
به افزایش وفاداری در بین کارکنان سازمان میشود .نتایم پژوهش گل پرور و نوادی ( )4033و
یوسف ( ) 1334حاکی از آن اسوت کوه اخوال کواری ابتودا باعوی تقویوت وفواداری سوازمانی
میشود و سپس وفاداری موجبات تضعیف رفتارهای انحرافی در محیط کار را فوراهم مویآورد
که موید نتیمه پژوهش است .تعهد حرفهای یکی از عوامل مؤثر بر اخوال کواری اسوت .تعهود
حرفهای احساس هویت و وابستگی نسبت به یک شرل و حرفه خاص است و بر تمایل و عالقوه
به کار در یک حرفه تاکیود مویکنود (قربوانی زاده و کریموان .)4003 ،شواخصهوای وفواداری
سازمانی ،نشان دادن ديبستگی باال حتی در مواقع سختی و دشواری به سازمان ،نشان دادن تمایل
به انمام کارهای اضافی برای دستیابی به اهوداف سوازمان ،نشوان دادن نگورش مثبوت در روابوط
خود با دیگر کارکنان ،پذیرنده بودن نسبت به ترییرات سوازمانی برناموه ریوزی شوده و ارتکواب
1 Huei
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رفتار های ضد تويید کمتر نسبت به افرادیکوه وفواداری پوایین توری دارنود اسوت ،کوه هموه ایون
شاخصها مربوب به ابعاد ديبستگی و عالقه به کار ،پشتکار و جدیت در کار ،و همچنین روابوط
سايم و انسانی در محل کار اخال کاری است که در جامعوه پوژوهش رعایوت شوده اسوت .در
جامعه پژوهش مشاهده شد که شاخصهای اخال کاری مرتبط با روحیه وفاداری یعنوی ،دقیوق
بودن ،کار را با احتیاب و مراقبت کامل انمام دادن ،به کار خود اعتقاد داشتن رعایوت مویشوود.
همچنین کارکنان بیان داشتند که خبرها و اعالنات سازمان را دنبال کرده و در جریوان ترییورات
سازمان هستند ،با توجه به موارد ذکر شده انتروار تاییود فرضویه فوو وجوود داشوت .یافتوههوای
پژوهش وجود راب ه معنیدار بین اخال کاری و شرافت شهروندی را تایید میکند .در جامعوه
پژوهش مشاهده شد که کارکنان وظیفه شناس هستند ،شویفته کوار و سوخت کووش هسوتند ،در
کار احساس مسويیت میکنند ،حوصله کار دارند ،که از شاخصهای اخال کواری اسوت و بوا
شاخص های شرافت شهروندی یعنیک حضور در جلسات غیر ايزامی اما مهم ،انمام وظایف غیور
ايزامی اما کمک کننده به سازمان م ابقت دارد ،پس بنابراین انتروار تاییود فرضویه فوو وجوود
داشت .هوسام ابواالنین )1335( 4به این نتیمه رسید که تمربه پذیری و وظیفوه شناسوی بیشوترین
تاثیر را بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی دارد .نتایم نشان میدهد که بین اخال کاری و خود
رشدی راب ه معنیدار ی وجود دارد ،یعنوی بوا افوزایش اخوال کواری ،خوود رشودی کارکنوان
افزایش می یابد .در جامعه پژوهش مشاهده شد که کارکنان همواره در سازمان نیازمند بازنگری
و ارتقای توانایی های خود هستند ،و همچنین زمان زیادی را بورای رسویدگی بوه مسوا ل جزیوی
اختصاص میدهندک که این نشان دهنده خود رشدی جامعه پژوهش است و بنابراین انترار تاییود
فرضیه فو وجود داشت .همچنین یافتهها نشان دهنده وجود ارتباب معنیدار بین اخوال کواری
و اطاعت کارکنان است .یعنی هر چه اخال کاری افزایش یابد ،کارکنان م یع تر خواهند شد.
اخال  ،ضامن اجرای قوانین است :انسان از يحواظ ف وری آزادیخوواه اسوت .ايبتوه راه حودود و
مرزبندی های آزادی را نمیداند و میخواهد تمام کارهایش از روی اختیار و بدون حود و مورز
باشد و به هیچ وجه دوست ندارد که زیر بار محدودیت های قانونی برود .بنابراین میبینیم با این
که در س ح جهان برای اجرای قوانین و مقوررات هموه روزه بودجوه هوای هنگفوت و وسوایل و
1 Hossam Abu Elanain
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تمهیزات وسیعی تدارك دیده میشود ،باز هم جورم و جنایوت و بوی تووجهی بوه قوانون رو بوه
افزایش است ،چرا که ضمانت اجرایی الزم درنرر گرفته نشده است .از اینما مویتووانیم پوی بوه
نقش اخال ببریم که میتواند فراتر از قوانین نقش مهم و تأثیرگذارتری نسبت به قووانین داشوته
باشد و به عنوان ضمانت اجرایی برای قوانین و مقررات م رح باشد .اخال به گونه ای انسوان را
میسازد و به او آگاهی میدهد که قوانین متعايی را موجب سعادت خویش دانسوته و بوه عنووان
ضمانت اجرایی قدرتمندی ،پایبندی به قوانین را تضمین میکند .در جامعه پژوهش مشاهده شد
که کارکنان از قوانین سازمان پیروی میکنند ،حتی اگر کسی بر آنها نرارت نکند ،توجوه آنهوا
به کار زیاد است ،در بین کار زمان کافی برای استراحت دارند ،که این شاخصها نشوان دهنوده
م یع بودن کارکنان است .همچنین کارکنان بیان کردند که تابع مقوررات هسوتند ،از دسوتورات
مافو اطاعت میکنند ،نرم و انضباب را رعایت میکنند ،که این شاخصها نشان دهنده اخال
کاری در جامعه پژوهش استک پس بنابراین انترار تایید فرضیه فو در جامعوه پوژوهش وجوود
داشت.
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