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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :ترکیب فرهنگ سازمانی با اخالق کاراسالمی ،مدیران را با این مساله مواجه مینماید که آیا این دو
عنصر میتوانند عملکرد شغلی بهتری برای کارکنان به ارمغان آورند و یا نیاز به متغیرهای دیگر میباشد .هدف این تحقیق بررسی
تاثیر اخالق اسالمی کار و فرهنگ سازمانی بر عملکردشغلی کارکنان اداره ثبت و اسناد شهر مشهد میباشد .بر این اساس از
متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و رضایت شغلی به عنوان میانجی استفاده شده است.
روش پژوهش :این تحقیق به روش آزمون فرض و بر اساس پرسشنامه انجام شده و شامل  3فرضیه اصلی میباشد که دادهها از
نمونه  663تایی از کارکنان ،بر اساس مدل معادالت ساختاری و با تکنیک حداقل مربعات جزئی و با نرمافزار

Smart PLS

جمعآوری و مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطالعات
توصیفی  -همبستگی است.
یافتهها :یافتهها و خروجیهای نرمافزار نشان داد که از  3فرضیه اصلی  8فرضیه تایید و فقط یک فرضیه رد شده است .بدین معنا
که اخالق اسالمی تاثیر مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان نداشته است ( β= 0/603و  ،(t= 6/600در بین متغیرهای
موجود و تاثیرپذیر از اخالق کار اسالمی ،متغیر عملکرد شغلی کارکنان بیشترین تاثیر را از آن دریافت کرده است .نق

میانجی

رفتارشهروندسازمانی نیز در رابطه بین اخالق کار اسالمی و عملکردشغلی کارکنان تایید نشد .تاثیر سایر متغیرهای میانجی تحقیق
نیز مورد تایید قرار گرفت.
نتیجهگیری :بر این اساس میتو ان به این نتیجه رسید که رعایت معیارهای اخالق اسالمی در فرهنگ سازمانی که از این ارزشها و
معیارها حمایت میکند میتواند به نفع سازمانهای ایرانی باشد.

واژگان کلیدی :اخالق کاراسالمی ،فرهنگ سازمانی ،عملکرد شغلی ،رفتارشهروندی سازمانی ،رضایت شغلی.
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میباشد .ادامه مقاله بدین صورت تنظیم شده است که

مقدمه
در طول دهه گذشته تاثیر عواملی همچون جهانی

ابتدا در مورد اخالق کار اسالمی ،فرهنگ سازمانی ،و

شدن ،فناوریهای اطالعاتی ،رقابت کسب و کارهای

متغیرهای دیگر تحقیق توضیح مختصری ارائه و سپس

جهانی و منابع طبیعی محدود موجب شده عواملی

و فرضیهها تشریح

مدل مورد استفاده در این پژوه

همچون اخالق ،کیفیت زندگی کاری ،و رضایت شغلی

شده است .در بخ

(رجبانی و همکاران )86 :6333 ،فرهنگ سازمانی

پرداخته شده است .در ادامه تحلیلهای آماری الزم

(حسنی و همکاران )1 :6336 ،تعهد سازمانی

انجام شده و نتایج بیان گردیده و در نهایت به بحث و

(رجبیپورمیبدی و فیروزآبادی )11 :6336 ،از جمله

نتیجهگیری پرداخته شده است.

مهمترین عواملی بشمار آیند .افزای

بعدی به روششناسی پژوه

پیچیدگی دنیای

کسب و کار رقابتی و همچنین فرایندهای طاقت
فرسای اجرای قوانین اجتماعی منجر به در نظر گرفتن

ادبیات تحقیق
اخالق کار

اسالمی5

اخالق به عنوان یکی از مهمترین عوامل استراتژیک در

مطالعات اخالق در دنیای مدیریت و سازمان ذیل

بقای سازمانها در مقابل رویدادهای ناخواسته شده

عناوین مختلفی چون اخالق مدیریت ،اخالق سازمانی

است (بیوچامپ و بووی .)12 :1002 ،6امروزه مدیریت

و اخالق کار انجام گرفته است و مطالعه مرزهای این

اخالق یکی از زمینههای عملی مدیریت به شمار

دان ها برای تفکیک گزارههای مطرح شده در هریک

میرود (سلطانی.)63 :6381 ،

از آنها ضروری است (حسینزاده و عابدی:6381 ،

اخالق کاری بر پایه اعتماد آفرینی است و ضعف
در سامانه اخالقیات یعنی کاه

ارتباطات و افزای

 .)61اخالق کار ،مجموعهای از اصول و استانداردهای
سلوك بشری است که رفتار افراد و گروهها را تعیین

خسارات سازمانی؛ این مسئله منجر میشود به این که

میکند (قراملکی .)38 :6381 ،در حقیقت ،اخالق

مدیریت و سازمان به سمت کنترل گذشتهنگر سمت و

کاری ،یک فرایند تفکر عقالنی است که هدف آن

سو یابد و به این ترتیب ،انرژی سازمان به منفی تبدیل

محقق کردن این امر است که در سازمان چه

شود (سرمدی و شالباف ،)23 :6381 ،فالین 1نیز این

ارزشهایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه نمود.

طور گزارش کرده که اخالق کار در استخدام در میان

مجموعهای از کن ها و واکن های اخالقی پذیرفته

از دهه  6330مقدمتر از مهارتها فرض

شده که از سوی سازمانها و مجامع حرفهای مقرر

شده است .رویکرد دنیای امروز را میتوان بازگشت به

میشود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای

عقالنیت و اخالق دانست (اردالن و همکاران:6333 ،

اعضای خود در اجرای وظایف حرفهای فراهم آورد،

 .)52اخالق از مهمترین مباحث دینی است و یکی از

اخالق کار گویند (آزاد .)38 :6333 ،اخالقیات در

اهداف انبیای الهی را تشکیل میدهد (موغلی 3و

سازمان به عنوان سیستمی از ارزشها و بایدها و

همکاران )38 :6331 ،تردیدی نیست که الزمه وجود

نبایدها تعریف میشود که براساس آن نیک و بدهای

یک فضای اخالقی مناسب در سازمان اسالمی ،داشتن

سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمایز میشود.

اخالق کار اسالمی است (علی و اویهان.)382 :1008 ،2

به طور کلی انسانها در بعد فردی و شخصیتی دارای

در این تحقیق هدف بررسی تاثیر اخالق اسالمی

ویژگیهای خاص اخالقی هستند که پندار ،گفتار و

کار و فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان

رفتار آنها را شکل میدهد .ممکن است همین افراد

کارکنان پی
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وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی قرار میگیرند

کریم نیز اغلب مسائلی را در رابطه خوب با مشتری به

عواملی موجب شود که پندار ،گفتار و رفتار متفاوتی از

روشنی بیان کرده است و وجود این ارتباط را برای

بعد فردی سر بزند که این ویژگیهای انسانی بر روی

توزیع مسئوالنه و عادالنه رفاه اقتصادی در جامعه

میزان کارایی و اثر بخشی سازمان تأثیر بگذارد.

ضروری میداند .در حقیقت ،قرآن به طور کلی با

رفتارهای متفاوت اخالقی افراد به عنوان کارمندان

بیکاری و اتالف وقت توسط هر شخصی یا هر کسی

سازمان در یک طیف خطی که یک سر آن سالمت

مخالف است که خود را درگیر فعالیتهای ناکارامد

اداری و سر دیگر طیف فساد اداری میباشد ،قابل

کند (عبدالشکور و همکاران .)631 ،106 ،اخالق کار

تحلیل میباشد و میزان سالمت اداری در میزان موفقیت

اسالمی را میتوان به منزله انتظارات اسالم در رابطه با

سازمان در انجام ماموریتها ،اجرای راهبردها و

رفتار فرد در محل کار تعریف کرد که شامل تالش

برنامهها و در نهایت دستیابی به اهداف سازمانی نق

فرد ،تعهد ،همکاری ،مسئولیت پذیری ،روابط اجتماعی

بسزایی را ایفا میکند .اولین گام در دستیابی به این

و خالقیت است (حیاتی و کانیاگو.)308 :1061 ،8

اهداف درك صحیح از مفهوم اخالق و شناسایی عوامل
تأثیرگذار بر رفتار اخالقی کارکنان در سازمان میباشد
(یوسف.)1000 ،1

فرهنگ

سازمانی9

فرهنگ سازمانی عاملی است که یک سازمان را از

تردیدی نیست که الزمه وجود یک فضای اخالقی

سازمان دیگر تفکیک میکند و به عنوان مهمترین عامل

مناسب در سازمان اسالمی ،داشتن اخالق کار اسالمی

محرك در پشت همه تحرکات سازمانی به حساب

است (علی و اویهان .)352 :1008 ،آموزش خلق و

میآید

خوی شایسته ،که موجبات سعادت دنیوی و اخروی

سازمانی شامل اعمال ،نمادها ،ارزشها و مفروضاتی

انسانها را فراهم سازد ،یکی از آموزههای اساسی ادیان

است که اعضای سازمان با توجه به رفتار مناسب سهیم

الهی است؛ امیرمؤمنان در آموزشهای اخالق اداری،

میشوند (شین ،)31 :63330 ،66و متشکل از اهدافی

کارگزاران و کارکنان دستگاه اداری را در این جهت

است که سازمان به دنبال تحقق آن است و شیوههای

آموزش میداد و در نامهای به اشعث بن قیس ،استاندار

رفتاری سازمان که به آن عمل میکنند (صفرزاده و

"آذربایجان "چنین فرموده است :همانا کاری که به

دارایی .)82 :6330 ،فرهنگ سازمانی زمینهای برای

عهده توست ،طعمهای برایت نیست ،بلکه امانتی است

تعامل اجتماعی و هنجارهایی در مورد آنچه درست و

بر گردنت و آن که تو را بدان کار گمارده ،نگهبانی

غلط است ،ایجاد میکند (اجمل و کاسکینن:1008 ،61

امانت را به عهدهات گذارده و تو پاسخگوی آنی نسبت

 .)266شرکتها تحت تأثیر فرهنگهای متفاوت از

به این که فردا دست توست .این حق برای تو نیست

کشورها و مناطق جغرافیائی متفاوت قرار دارند،

که در میان مردمان به استبداد و خودرأیی عمل نمایی و

بنابراین فرهنگ یک سیستم ارزشی توسعه یافته است

به کاری دشوار جز با دستاویز محکم درآیی (نهج

که در طول زمان بوسیله گرای ها و نگرشهای مردم

البالغه ،نامه  .)215 :5هنگام مطالعه اخالق اسالمی

و رفتارهای انسانی ،که معموال برگرفته از ارزشها و

چند معیار مرتبط را باید مد نظر قرار داد :عدالت و

طرح مفاهیم مشترك در داخل گروههاست نشأت

برابری ،اعتماد و درستکاری و نوع پرستی و

میگیرد .تجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی بینشی از

سخاوتمندی (بیکان 3و همکاران .)116 :1005 ،قرآن

معانی نمادین و شیوههای مختلف اعمال روزانه در

(ونگ60

و همکاران .)101 :1060 ،فرهنگ
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سازمان ارایه میدهد (دیاس

جوردائو63

و همکاران،

رفتار شهروندی

سازمانی19

 ،)383 :1062که یک شرکت را از شرکتی دیگر متمایز

رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهای اختیاری

میکند ،منبع کسب مزیت رقابتی است (بارنی:6381 ،62

کارکنان است که جزو وظایف رسمی آنها نیست و

مهمی در کارایی و اثربخشی اهداف

مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر

سازمانی دارد (دنیسون و میشرا ،)501 :6335 ،65در

گرفته نمیشود ولی میزان اثربخشی کلی سازمان را

 ،)611نق

موفقیت طرحهای بهبود و گسترش اتخاذ شده توسط
یک شرکت تأثیر دارد

(دترت61

و همکاران:1000 ،

.)325

میدهد

افزای

(اورگان10

:1 ،6388

هوآنگ16

و

همکاران .)605 :1002 ،عناصر کلیدی تعریف عبارتند
از:
 گونهای از رفتارها که از آن چیزی که به طور

رضایت

شغلی17

رسمی توسط سازمان تعریف میشود ،فراتر

رضایت شغلی از طریق رفتارها و احساسات مثبت

میرود.

یا منفی کارکنان نسبت به محیط شغلی و سازمانی

 یک گونه از رفتارهای غیر مشخص.

شکل میگیرد .این احساسات با منابع برون سازمانی و

 رفتارهایی که به طور مشخص پاداش داده نمیشود

درون سازمانی ایجاد میشود که یکی از مهمترین منابع

و بوسیله ساختارهای رسمی سازمان شناسایی

درون سازمانی ٬عدالت سازمانی است (عبدالهی و

نمیشوند.

رضاخانی .)33 :6388 ،مقصود از رضایت شغلی

 رفتارهای که برای عملکرد ،اثربخشی و موفقیت

نگرش کلی فرد دربارة کارش است .کسی که رضایت

سازمان مهم هستند (کاسترو و همکاران:1002 ،

شغلی او در سطح باالست نسبت به شغل یا کار خود

.)861

نگرشی مثبت دارد .کسی که از کار خود راضی نیست،

ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در مورد ابعاد رفتار

نگرش منفی نسبت به شغل و کار دارد (حسنی و

شهروندی سازمانی اجماع وجود ندارد (صنوبری،

همکاران .)8 :6333 ،فیشر و هانا 68رضایت شغلی را

 .)58 :6383پودساکوف 11و همکاران ( )1000ضمن

عاملی درونی میدانند و آن را نوعی سازگاری عاطفی

اذعان به این مطلب ،سی بعد از رفتارهای شهروندی

با شغل و شرایط اشتغال میانگارند یعنی اگر شغل

سازمانی را شناسایی و بیان کردند که توسط

مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین کند او از

پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته بود .این ابعاد

راضی است .در مقابل ،اگر شغل مورد نظر

همپوشانی معنایی زیادی دارد(کویل-شاپیرو:1001 ،13

رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد او از کار خود

 .)86به طورکلی این رفتارها دو بعد دارد :بعد فردی و

مذمت میکند و درصدد تغییر آن بر میآید

بعد تعلّق سازمانی .اُرگان ( )618 ،6388عوامل و ابعاد

(میردریکوندی .)33 :6333 ،پژوهشگران نشان دادهاند

جزئیتر را تبیین کرده است:

شغل

که سطوح باالی ادراك عادالنه بودن به میزان باالی
رضایت شغلی و رضایت از سرپرست منجر میشود.

الف) بعد فردی :این بعد دربردارنده عوامل زیر
است:

وقتی کارکنان احساس کنند برخوردی منصفانه با آنان

نوعدوستی :رفتارهایی که فرد را برای یاری

نشده است عملکرد شغلیشان پایین میآید و تعهدشان

همکاران در جهت حل مشکالت کاری آنها بر

نسبت به سازمان و رضایت شغلی آنان کم میشود

میانگیزد مانند همدلی و دلسوزی ،کمک به افرادی که
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حجم کاری سنگینی دارند یا غایب بوده اند ،تطبیق

کشورهای توسعه یافته مورد توجه زیادی قرار گرفته

دادن افراد تازه وارد با محیط کار .نزاکت :رفتارهایی که

است.روان شناسان عملکرد شغلی را محصول

از بروز مشکالت ناشی از کار با دیگران جلوگیری

رفتارهای انسانی میدانند و معتقدند انگیزهها و نیازها،

میکند؛ زیرا فرد به این موضوع میاندیشد که رفتارهای

در عملکرد افراد و در نهایت رشد و توسعهی اقتصادی

او چه تأثیری بر دیگران خواهد داشت؛ مانند احترام به

تاثیر دارند .همچنین باور بر این است که عملکرد

حقوق و امتیازهای دیگران ،مشورت با کسانی که

شغلی یک سازهی ترکیبی است که برپایه آن کارکنان

ممکن است تحت تأثیر تصمیم یا اقدام فرد قرار گیرد

موفق از کارکنان ناموفق از طریق مجموعهای از

(عسگری و همکاران .)11 :6333 ،وجدان کاری

مالكهای مشخص قابل شناسایی هستند (قاسمی،

(وظیفهشناسی) :این رفتارها پایبندی فراتر از حد

 .)63 :6331یکی از متغیرهای اساسی در رفتار سازمانی
تالشها و

انتظار و الزام را نسبت به وظایف سازمانی نشان

عملکرد شغلی است ،عملکرد شغلی نق

میدهد؛ مانند حضور در محل کار بیشتر از نُرم ،استفاده

رفتارهای فرد را در تحقق اهداف سازمانی میسنجد

بهینه از زمان ،پیروی از قوانین و مقررات سازمان حتی

(کمبل .)113 :6333 ،11توان و تمایل فرد عوامل

وقتی کسی نظارهگر نیست (صنوبری.)1 :6383 ،

اساسی در عملکرد و بهرهوری فرد محسوب میشوند

جوانمردی :این بعد اغلب بر تحمل اوضاع نامناسب

یعنی فرد تا چه اندازهای توان (دان  ،مهارت ،تجربه و

کاری و وضعیتهایی درد سرساز داللت دارد .در واقع

شایستگی) انجام کارها را دارد .و تا چه اندازهای تمایل

جوانمردی ،تمایل کارکنان به تحملِ بدون شکایت

(انگیزش ،عالقه ،تعهد و اعتماد) به انجام کار دارد.

موقعیتی است که کمترین وضعیت آرمانی مورد نظر

هرچند عوامل محیطی و سازمانی همچون حمایت

آنها را دارد (بهاریفر و همکاران.)33 :6330 ،

مدیریت و تناسب شخص با شغل ،ساختار سازمانی،

ب) تعلق سازمانی :از دیدگاه اُرگان این بعد شامل

فرهنگ سازمانی ،روحیه همکاری و بازخورد در این

فضیلت مدنی (یا آداب اجتماعی) است .این بعد بیانگر

زمینه دخالت دارند ولی توان و تمایل ،عوامل اساسی

مشارکتهای مسئوالنه کارمند ،درگیر بودن و اهمیت

در تعیین عملکرد شغلیاند (بابائیان و همکاران:6333 ،

دادن او به حیات سازمان است (پروف و بوزا:1066 ،12

.)33

.)613
از جمله این رفتارها عبارت است از :مشارکت

چارچوب نظری پژوهش

سازنده در فرایندهای سازمان ،ابراز عقاید ،پرداختن به

در اخالق کار اسالمی تأکید شده است که عدالت

مسائل کاری در وقتهای شخصی ،اطالع از تغییرات

و انصاف در محیط کار از شرایط الزم رفاه اجتماعی

محیطیِ مؤثر بر سازمان ،اطالع از بهبودها و تغییرات

است و هیچکس نباید از حقوق کامل خود محروم

و

شود (یوسف .)52 :1000 ،زمانی که یک سازمان

سازمان ،ارائه تصویر بهتر از سازمان (نوابخ
همکاران)32 :6388 ،

محیطی را ایجاد مینماید که کارکنان تشویق به رفتار و
عمل بر اساس ارزشها و خطمشیهای اخالقی

عملکرد

شغلی25

مینماید ،در این صورت سازمان توانسته است اخالق

حیاتیترین مسئله در هر سازمانی عملکرد شغلی

را در محیط کاری خود نهادینه نماید .محققان معتقدند

آن است و یکی از متغیرهایی است که در بسیاری از

که نهادینه سازی اخالق در رابطه با رفتار و اعمال
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از

خاص کارکنان نمود مییابد .در نهادینهسازی اخالق در

عوامل فردی که دربردارنده اخالق فرد است ،بی

سازمان ،اقدام به تدوین کدهای اخالقی ،آموزش

سایر عوامل ،قدرت تبیین کنندگی رفتار شهروند

اخالق و استانداردهای اخالقی در سازمان میشود

سازمانی را دارد (عسگری و همکاران .)55 :6333 ،این

(رجبانی و همکاران .)33 :6333 ،کارکنانی که

رفتارها میتواند در نتیجه پایبندی به باورهای اخالقی

معیارهای اخالق اسالمی را در محیط کاری خود

تبلور یابد؛ زیرا خوبی و بدیهای اخالقی به دلیل

رعایت مینمایند ،در نتیجه میتوان انتظار داشت که از

پیامدهای عینی و واقعی آنها به نیکی و بدی موصوف

لحاظ روانی در سطح باالیی از رضایت درونی

میشود (رشاد.)601 :6381 ،

 :H2اخالق کار اسالمی بر رفتار شهروندی

برخوردار باشند ،و این رضایت درونی جلوه خود را

سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

در رضایت شغلی نمایان سازد.

 :H1اخالق کار اسالمی بر رضایت شغلی کارکنان
تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 :H3اخالق کار اسالمی بر عملکرد شغلی تاثیر
مثبت و معناداری دارد.

مدیریت عرصهای است که با مسائل اخالقی

یکی از نتایج عمده وجود فرهنگ سازمانی قوی

بسیاری همراه است (اسالمی و همکاران.)30 :6388 ،

این است که جابجایی کارکنان را بشدت کاه

میدهد

مطالعه برخی از پژوه های داخلی و خارجی بیانگر

(رضائیان .)663 :6330 ،فرهنگ سازمانی به طور قابل

این است که دامنه تاثیرات اعتقاد به یک نظام اخالقی،

توجهی بر برونداد کارکنان مثل بهرهوری ،غیبت کاری

تنها به مسائل معنوی و تعامالت اجتماعی منحصر

و رضایت شغلی نیز تأثیر میگذارد .همچنین این توان

نمیشود بلکه مسائل مادی و اقتصادی را نیز در

را دارد که فعالیتهای روزانه کارکنان را به منظور

برمیگیرد؛ همچنان که اخالقِ کار ،مهمترین عامل

رسیدن به اهداف برنامهریزی شده ادغام و یکپارچه

فرهنگی در توسعه اقتصادی شناخته شده است

کند و به سازمانها کمک میکند تا بخوبی با محیط

(طاهریدمنهزنجیرچی و نجاتیانقاسمیه)631 :6330 ،

خارجی به منظور پاسخ سریع و مناسب ،انطباق و

همچنین ارزشهای اخالقی بر متغیرهای حیاتی

سازگاری پیدا کنند (حسنی و همکاران.)33 :6336 ،

سازمان اثرگذار است (باکر 13و همکاران)163 :1001 ،

فرهنگ سازمانی در زمره مهمترین عاملهای وحدت

و در مفهومی کلّیتر ،کارکنان دیندارتر ،بیشتر به

بخ

و انسجامآفرین در عرصه فعالیتهای سازمانی

رفتارهای شهروندی مبادرت میکنند (صنوبر و

به شمار میرود .بنابراین وجود فرهنگ سازمانی

عربلویمقدم )33 :6336 ،از اینرو یکی از مهمترین

ضعیف ،جو بسته و ناسالم به آشفتگی و فشار روانی

عوامل موفقیت سازمانهای امروزی ،تبدلی شدن به

منجر میشود که نشانههای آن احساس درماندگی،

سازمانی اخالقی است (مقیمی .)26 :6383 ،ویژگیهای

انزوا ،ناامیدی ،سرخوردگی و بدبینی نسبت به خود و

فردی کارکنان یکی از عوامل ایجادکننده رفتارهای

دیگران است و آثار آن به صورت کاه

بهرهوری و

شهروندی سازمانی است (بابکوك-روبرسون و

نارضایتی شغلی ظاهر میشود (مصطفوی راد و

استریکلند .)215 :1060 ،18خلقیات نیز که در شمار

همکاران.)612 :6383 ،

عوامل فردیِ مؤثر بر رفتار جای دارد ،می تواند تاثیر
زیادی بر بروز این رفتارها داشته باشد .به بیان دیگر از
میان عوامل زمینهای (فردی ،مدیریتی و سازمانی)،
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 :H4فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی تاثیر مثبت
و معناداری دارد.
(کراسوس )1 :1001 ،13عنوان میکند که تعهد
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افراد نه تنها با کار آنها بلکه با ارزشها و باورهای فرد

رفتارهای شهروندی سازمانی به این دلیل در سازمانها

نیز مرتبط است .این ارزشها و باورها هر قدر قوی

مهم بوده که سازمانها از طریق شرح شغل رسمی قادر

باشد ،فرهنگ آن سازمان قوی است که در این فرهنگ،

نیستند طیف وسیعی از رفتارهای مورد نیاز تحقق

مدیریت برای هدایت رفتار کارکنان کمتر به قوانین و

اهداف را انتظار داشته باشند .کلیمنت و

واندنبرگ33

روشهای رسمی نیاز دارد؛ زیرا وقتی کارکنان فرهنگ

( )1000بیان میکنند که رفتارهای شهروندی سازمان را

سازمان را بپذیرند ،راهنمای رفتار ذاتی آنها میشود

به منابع بیشتر مجهز میکند و نیاز به مکانیزمهای

(رابینز .)683 :6330 ،30فرهنگ سازمانی ،که محصول

رسمی پرخرج را کاه

میدهد (کلمنت و وندنبرگ،

فرعی فرهنگ اجتماعی است به نوبه خود بر ارزشها،

.)302 :1000

اخالق ،نگرشها ،پی

فرضها ،و انتظارهای فرد اثر

میگذارد و در رفتار وی جلوهگر میشود (حسنی و

 :H7رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت و
معناداری بر عملکرد شغلی دارد.

همکاران .)18 :6336 ،یافتههای تحقیق رستگار و

رضایت شغلی ماحصل تاثیر و تاثر زیادی نظیر

همکاران ( )6333نیز مشخص نمود که فرهنگ

نیازها ،عالیق ،انگیزهها و نگرشها و شخصیت افراد از

سازمانی در تقویت و ایجاد زمینه مساعد برای بروز

یک طرف و مختصات شغلی نظیر ،اقلیم سازمانی،

رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیر مثبت دارد.

محیط کاری و مدیریت میباشد .رضایت شغلی

 :H5فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

مفهومی پیچیده و چند بعدی است و با عوامل روانی،
جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد (هاپاك)38 :6335 ،32

تاثیر مثبت و معناداری دارد.
کسب اطالعات دقیق و تحلیل درست آنها که

رضایت شغلی به شدت با عوامل روانی در ارتباط

نشات گرفته از فرهنگ سازمانهاست میتواند سازمان

است .کسی که از شغل

رضایت دارد این شغل

را به موفقیت و کسب عملکرد متمایز آن نسبت به

سازگاری عاطفی و لذت مطلوبی را برای او تامین

سایر سازمانها کمک شایانی نماید (حسینی و

مینماید و همچنین یکی از عوامل بسیار مهم در

همکاران .)18 :6336 ،اهمیت و تاثیر فرهنگ سازمانی

موفقیت شغلی است .رضایت شغلی عاملی است که

بر عملکرد در مباحث زیادی مطرح شده و بعضا مورد

باعث افزای

کارآیی و نیز احساس رضایت فردی

تایید قرار گرفته است.

میگردد.انتظار میرود کسی که از شغل

 :H6فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر
عملکرد شغلی دارد.

راضی است

بتواند عملکرد شغلی بهتر و رفتار شهروندی سازمانی
بیشتری را نیز از خود نشان دهند .بنابراین فرضیات زیر

رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتاری کامال
داوطلبانه است که نظام پاداشدهی ،قابلیت شناسایی آن
را به صورت مستقیم و یا ضمنی ندارد ولی در مجموع
عملکرد مؤثر را در سازمان افزای

میدهد .محققان

زیادی از جمله چن 36و همکاران ( )6338و کارامبایا
( )6383به تأثیر رفتار شهروندی سازمانی برموفقیت
سازمانها از طریق موفقیت در عملکرد شغلی پی

قابل ارائه خواهند بود.

 :H8رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی
تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 :H9رضایت شغلی بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت و
معناداری دارد.
بر این اساس مدل مفهومی پژوه

حاضر طبق

شکل  6خواهد بود:

بردهاند( .جورج )168 :6331( ،31معتقد است توجه به
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شکل - 1مدل مفهومی پژوهش
منبع( :یوسف2222 ،؛ ون-مونهور وهمکاران2215 ،؛ دیکانیک 2212؛ الئو و روپناراین )2212

پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق دارای دو

روش تحقیق
در این تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی
( )PLSبرای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است.
زیرا اوالً این روش به پی

فرضهای همچون توزیع

بخ

بوده که بخ

شناختی بوده و بخ
است .بخ

اول شامل اطالعات جمعیت
دوم شامل سواالت اصلی تحقیق

اصلی پرسشنامه از  32سوال با طیف

نرمال معرفهای مشاهده شده و حجم باالیی نمونهها

بسته  5گانه لیکرت تشکیل شده است .الزم به ذکر

متکی نیست .ثانیاً از این روش برای مقاصد پی بینی و

است که پرسشنامه این تحقیق از ترکیب چندین

اکتشاف روابط محتمل استفاده میشود (هوشنگی و

پرسشنامه استاندارد (شامل پرسشنامه اخالق کار

همکاران.)615 :1061 ،

اسالمی یوسف ( ،)1000رضایت شغلی ون -مونهور

در این تحقیق از نمونهگیری تصادفی ساده استفاده

و همکاران ( ،)1065رفتار شهروندی سازمانی

شامل

روپناراین31

شده است .در ضمن جامعة آماری این پژوه

دیکانیک ،)1062( 35عملکرد شغلی الئو و

مدیران و کارکنان اداره کل ثبت و اسناد شهر مشهد

( )1062تشکیل شده است .این پرسشنامه شامل 61

است که این جامعه تقریبا شامل  620نفر میباشد

سوال برای اخالق کار اسالمی 3 ،سوال برای فرهنگ

است .با در نظر گرفتن حجم جامعه آماری و جدول

سازمانی 2 ،سوال برای رضایت شغلی؛  5سوال برای

مورگان حداقل حجم نمونه برابر با  603است .ولی با

رفتار شهروندی سازمانی و در نهایت  1سوال برای

توجه به این که تعداد زیادی از افراد از پر نمودن

عملکرد شغلی است .با اینکه این پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه اجتناب می ورزند پرسشنامه در میان همه

بوده با این حال روایی و پایایی با استفاده از آزمونهای

جامعه آماری توزیع گردید که در نهایت 665

مختلف برای سازهها و معرفها به صورت جداگانه

پرسشنامه جمع آوری شد اما  1پرسشنامه دارای

مورد برررسی قرار گرفته است که در بخ

یافتهها به

دادههای ناهمگون و غیر قابل اعتماد بودن که سبب

طور کامل توضیح داده شدهاند.

گردید در نهایت  663پرسشنامه مورد بررسی و تجزیه
و تحلیل قرار گرفت.
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مقدار بار عاملی معرفی کمتر از  0/1باشد اما مقدار

یافتهها
یافتههای این تحقیق در دو دسته کلی تقسیم شده

متوسط واریانس استخراج شده آن باالتر از  0/5باشد
بایدو38

است .دسته اول یافتهها به روایی و پایایی سازهها و

میتوان ان معرف را طبق قاعده

معرفها اختصاص دارد که برای این منظور از آزمون

(کیانیماوی و امین افشار .)8 ،1063 ،مقادیر اکثریت

الگوی اندازهگیری شامل بررسی اعتبار (همسانی

بارهای عاملی معرفها بیشتر از  0/1است فقط یکی از

درونی) و روایی (روایی واگرا) استفاده شده است.

معرفها ( )OCB 5دارای بار عاملی کم است که

برای بررسی اعتبار سازهها از سه مالك پیشنهاد شده

باتوجه به متوسط واریانس استخراج شده برابر با

توسط فرنل و الکر که شامل )6 :اعتبار ترکیبی )1

 0/1623برای سازه آن میتوان این معرف را حفظ

متوسط واریانس استخراج شده و  )3اعتبار هر یک از

نمود.

گویهها استفاده شده است (فورنل و

الرکر33

،6386

چن33

حفظ نمود

برای بررسی روایی سازهها توصیه میکند،

 .)661برای بررسی اعتبار ترکیبی هر یک از سازهها از

جذر متوسط واریانس استخراج شده سازهها باید بیشتر

ضریب دیلون -گلدشتاین ( )ρcو آلفای کرونباخ

از همبستگی آن با سایر سازهها باشد .این امر نشانگر

استفاده شده است .جدول ( )6مقادیر اعتبار ترکیبی،

آن است که همبستگی سازه با نشانگرهای خود بیشتر

آلفای کرونباخ و متوسط واریانس اسخراج شده

از همبستگیاش با سایر سازهها است (چن ،6338

( )AVEبرای هر سازه را نشان میدهد .ضریب دیلون-

126؛ هوشنگی و همکاران .)1063 ،در جدول ()3

گلدشتاین (ضریب ترکیبی) و آلفای کرونباخ برای همه

نتایج روایی سازهها ارائه شده است.

سازهها به ترتیب باالتر از  0/8812و  0/8352است که

دسته دوم یافتههای این تحقیق به آزمون الگوی

از حداقل مقدار  0/3الزم بیشتر است .همچنین مقادیر

ساختاری و فرضیههای پژوه

اختصاص دارد که

متوسط واریانس استخراج شده هم بین  0/5321و

برای این منظور از ضریب مسیر و آماره  Tاستفاده شده

 0/1332است که از حداقل مقدار  0/5الزم بیشتر است

است .مقدار ضرایب مسیر بین سازههای اصلی و آماره

که به معنای آن است که سازهها حداقل  50درصد از

 Tرا در شکل ( )1و ( )3مشاهده مینمایید .برای

واریانسهای نشانگرهای خود را تبین کردهاند.

محاسبه مقدار آماره  Tاز الگوریتم بوت استارپ با 500

بار عاملی گویهها نیز در جدول شماره ( )1نشان

زیر نمونه استفاده شده است .مقدار ضرایب مسیر و

داده شده است .در روش حداقل مربعات جزئی برای

آماره  Tبه همراه نتیجه فرضیههای اصلی و شاخصها

پایایی معرفها ،بار عاملی برای هر معرف باید بیشتر از

در جدولهای شماره ( )2و  5ارائه شده است.

 0/1باشد (فضلی و امینافشار  .)18 ،1062البته اگر
جدول  - 1نتایج بررسی اعتبار متغیرها
متغیر

متوسط واریانس استخراج شده

ضریب ترکیبی

آلفای کرونباخ

اخالق کار اسالمی

0/5330

0/3230

0/3330

عملکرد شغلی

0/1316

0/3613

0/8825

رضایت شغلی

0/1332

0/3016

0/8551

فرهنگ سازمانی

0/5321

0/3033

0/8313

رفتار شهروندی سازمانی

0/1623

0/8812

0/8352
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جدول  - 2نتایج بررسی پایایی معرف ها
معرف

بار عاملی

معرف

بار عاملی

معرف

بار عاملی

IWB 1

0/135

IWB 2

0/388

IWB 3

0/806

IWB 4

0/863

IWB 5

0/331

IWB 6

0/388

IWB 7

0/331

IWB 8

0/860

IWB 9

0/313

IWB 10

0/380

IWB 11

0/352

IWB 12

0/351

OC 1

0/850

OC 2

0/338

OC 3

0/856

OC 4

0/108

OC 5

0/311

OC 6

0/308

OC 7

0/313

JS 1

0/828

JS 2

0/820

JS 3

0/835

JS 4

0/863

OCB 1

0/861

OCB 2

0/831

OCB 3

0/852

OCB 4

0/818

OCB 5

0/523

JP 1

0/826

JP 2

0/813

JP 3

0/811

JP 4

0/333

JP 5

0/328

JP 6

0/302
جدول  - 3ماتریس همبستگی و جذر متوسط واریانس استخراج شده سازه ها
1

2

3

2

 .6اخالق کار اسالمی

0/3333

 .1عملکرد شغلی

0/133

0/3338

 .3رضایت شغلی

0/563

0/533

0/8356

 .2فرهنگ سازمانی

0/556

0/113

0/168

0/3580

 .5رفتار شهروندی سازمانی

0/510

0/182

0/531

0/580

منبع :محاسبات محققین

شکل  - 2مقدار ضرایب مسیر و ضرایب تعیین بین سازههای تحقیق
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شکل  - 3مقدار آماره  Tبین سازه های تحقیق
جدول  - 2ضرایب مسیر ،آماره  Tو نتیجه فرضیه
فرضیههای تحقیق
اخالق کار اسالمی
اخالق کار اسالمی
اخالق کار اسالمی
فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی
رضایت شغلی
رفتار شهروند سازمانی
رضایت شغلی

ضریب مسیر

آماره

T

نتیجه آزمون فرضیه

رضایت شغلی

0/153

1/103

تایید

رفتار شهروند سازمانی

0/603

6/600

رد

عملکرد شغلی

0/638

1/538

تایید

رضایت شغلی

0/280

2/333

تایید

رفتار شهروند سازمانی

0/315

3/361

تایید

عملکرد شغلی

0/161

1/351

تایید

رفتار شهروند سازمانی

0/268

2/616

تایید

عملکرد شغلی

0/313

2/315

تایید

0/11

3/383

تایید

عملکرد شغلی

منبع :محاسبات محققین
جدول  - 5ضرایب مسیر ،آماره  Tو نتیجه فرضیه های میانجی
متغیر مستقل

متغیر میانجی

متغیر وابسته

ضریب مسیر

نتیجه آزمون فرضیه

اخالق کار اسالمی

رضایت شغلی

عملکرد شغلی

0/011

تایید

اخالق کار اسالمی

رفتار شهروند سازمانی

عملکرد شغلی

-

رد

فرهنگ سازمانی

رضایت شغلی

عملکرد شغلی

0/615

تایید

فرهنگ سازمانی

رفتار شهروند سازمانی

عملکرد شغلی

0/631

تایید

منبع :محاسبات محققین

در بیشتر جوانب زندگی خود از آن پیروی می نمایند،

نتیجهگیری و پیشنهادات
اخالق کار اسالمی در کشور ما که اساس آن بر

موضوعی است که توجه مدیران را به خود در جهت

پایه اسالم و باورهای آن بنا شده است ،و مردم همواره

بهبود فرایندهای عملکردی سازمان و افراد جلب نموده
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است .ترکیب فرهنگی سازمانی و اخالق کار اسالمی

بهتر وظایف شغلی خود میپردازند که نهایتا نتایج

به عنوان یک عنصر فعال میتواند بر رفتارهای اسالمی

بهتری را نیز به عنوان بازخورد دریافت خواهند کرد و

و عمل بر اساس آن کمک نماید .به همین دلیل در این

سبب افزای

تحقیق سعی شد تا تاثیر اخالق کار اسالمی و فرهنگ

رضایت شغلی در کارکنان میتواند یک عامل تحریک

سازمان بر عملکرد شغلی کارکنان اداره ثبت و اسناد

کننده در جهت بروز و ارائه رفتارهای شهروند سازمانی

شهر مشهد که به سبب ماهیت آن با مشتریان و مراجعه

بیشتر در سازمان باشد .افراد راضی و با عملکرد بهتر

کنندگان قابل توجهی مواجه است و اخالق اسالمی در

رغبت بیشتری برای نشان دادن رفتارهای دوستانه و

رعایت فرایندهای کاری به وضوح می تواند خود را

حمایتی در جهت آرمانهای سازمان خود خواهند

نشان دهد ،مورد ارزیابی قرار بگیرد .در این بین

داشت.

متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی
نیز به عنوان میانجی در نظر گرفته شدند.

رضایت شغلی آنها میگردد .افزای

رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
نیز تاثیر مثبت و معناداری داشت .به این معنا که

نتایج نشان میدهند ،اخالق کار اسالمی بر عملکرد

کارکنان راضی از شغل خود ،محیط سازمان و

شغلی و رضایت شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری

بازخوردهایی که از سوی سازمان دریافت میدارند

دارد .به این معنا که رعایت اخالق و موازین اسالمی

تمایل به اجرای رفتارهای دوستانه همچون جوانمردی،

توسط کارکنان در محیط کاری میتواند منجر به

ادب ،و ...در سازمان خود خواهند داشت .در فضایی

عملکرد بهینه و رضایت شغلی آنان گردد .در محیطی

که کارمند احساس رضایت از محیط و شرایط کاری

که اخالق بر اساس موازین اسالمی و برپایه احترام به

خود دارد به تبع تمایل بیشتری نیز برای بروز رفتارهای

وجود انسانیت افراد ،ادب در چارچوب شرعی اجرا

دوستانه خارج از قوانین و چارچوب اداری خواهند

میگردد ،افراد احترام و اعتماد بیشتری دریافت

داشت که میتواند به بهبود عملکرد نهایی سازمان و

میدارند و محیط برای رشد و ارتقاء و ابراز رضایت

رضایت ارباب رجوع بیانجامد .افراد اخالقمدار و

مساعد خواهد شد .در نتیجه انتظار می رود تا مدیران

راضی از شرایط کلی سازمان در نهایت عملکرد شغلی

چارچوبی برای اجرای بهتر و داوطلبانه رفتارهای

بهتری از خود خواهند داشت و خروجیهای بهتری نیز

اخالقی و اسالمی در محیط کار ایجاد نمایند تا از نتایج

از خود ارائه میدهند .وقتی کارمندی رضایت شغلی

مثبت آن بهرهمند گردند .اما فرضیه سوم این تحقیق

داشته باشد ،اجرای قوانین و مقررات و دستورهای

تایید نشد ،به عبارتی رعایت معیارهای اخالق کار

اداری برای وی سهولت و مطلوبیت بیشتری نیز به

اسالمی در سازمان منجر به اجرای بهتر رفتار شهروند

همراه خواهد داشت .درنتیجه عملکرد شغلی وی
افزای

سازمانی کارکنان نخواهد شد.

مییابد .از سوی دیگر افرادی که رفتارهای

فرهنگ سازمانی مناسب و حمایتی در محیطهای

شهروندی سازمانی خود را تقویت کرده و از آنها در

رضایت و

مقابل ارباب رجوع استفاده بیشتری مینمایند ،به تبع

عملکرد بهتر را به دنبال داشته باشد .افرادی که فرهنگ

قوانین نانوشته انسانی و اخالقی را در سازمان پیاده می

سازمان را یک عنصر حمایت کننده و عاملی در جهت

کنند که این فن ناخواسته بر روی عملکرد شغلی

رشد و توسعه و حمایت از خود میپندارند ،خود را به

افرادی که معیارها و شاخصهای رفتار شهروندی

عنوان یک عضو سازمان میبینند و در جهت اجرای

سازمانی را در خود نهادینه کردهاند تاثیر مثبتی خواهد

کاری میتواند نتایج مثبتی همچون افزای
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 در خصوص رفتارهای حمایتی و دوستانه مدیران

گذاشت.
بررسی تاثیر متغیرهای رضایت شغلی و رفتار

در سازمان از کارکنان نظرخواهی گردد تا در

شهروندی سازمان کارکنان در رابطه بین فرهنگ

صورت وجود نارضایتی از وجود رفتارهایی که به

سازمان و اخالق کار اسالمی با عملکرد شغلی کارکنان

عدم رضایت کارکنان منتهی میگردد جلوگیری و

به عنوان میانجی ،نتایج حاکی از تایید سه فرضیه و رد

از طریق اصالح آنها بتوان محیط را به یک محیط

تاثیر اخالق کار اسالمی بر عملکرد شغلی در حضور

دوستانه و فضای پر از اعتماد مبدل کرد تا از نتایج

میانجی رفتار شهروند سازمانی دارد .به این معنا که

آن بتوان بهره برداری مثبتی به عمل آورد.

وجود این متغیرها (رفتار شهروند سازمانی و رضایت

 محیط کار و فرهنگ سازمان به گونهای طراحی

شغلی) میتواند در ایجاد بهبود در عملکرد شغلی افراد

گردد تا حامی ارزشهای اسالمی و اخالق مداری

موثر و مناسبی بین فرهنگ

در فرایند کاری باشد ،مدیران در این خصوص باید

شاغل در سازمان نق

سازمانی و عملکرد شغلی افراد ایفا نماید ،اما در رابطه
بین اخالق کار اسالمی و عملکرد شغلی ،رفتار شهروند
سازمانی تسهیل کننده مناسبی نیست و به عنوان محرك
نمیتوان استفاده کرد.
با توجه به نتایج تحقیق و بحثهایی که توضیح آن
رفت در انتها پیشنهاداتی مدیریتی و کاربردی از این
تحقیق ارائه میگردد تا بتواند چراغ راه مدیرانی که
طالب موفقیت هستند باشد:
 استفاده از بروشورها و تبلیغات بیشتر در محیط
سازمان برای توسعه اخالق اسالمی و اجرای بهتر
شاخصهای آن توصیه میگردد به طوریکه بازخورد
مثبتی از آن کسب نمایند.
 ارزشهای اسالمی کار برای کارکنان به طور
اصولی و دقیق بیان و شفافسازی گردد تا کارکنان
خود پی به ارزش آنچه در محیط کار اجرا میکنند
گردند و از این طریق برای اجرای بهتر و بیشتر آنها
رغبت نشان دهند.
 از افرادی که معیارهای رفتار شهروندی سازمانی را
در رفتارهای اداری خود به کرات نشان میدهند به
نحو مقتضی تقدیر گردد به طوری که عموم
کارکنان از این تشویق آگاه گردند و نتایج رفتارهای
مورد پسند ولی نانوشته خود را عینا در محیط کار
ببینند.
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