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چکيده
زمينه  :در مشاغلي که افراد آن از هوش اخالقي بااليي برخوردارند ،در دست يابي به سطوح باالي رشد و توسعه ،بهتر
عمل مي کنند .به همين دليل در چند دهه اخير ،توجه به هوش اخالقي به يک ضرورت غيرقابل اجتناب تبديل شده است
چرا که از طريق هوش اخالقي ميتوانند شاخصهاي عملکرد فردي و سازماني از جمله رفتارهاي شهروندي سازماني را
بهبود و توسعه دهند.
هدف :بررسي رابطه بين هوش اخالقي و رفتار شهروند سازماني در ميان کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
سمنان
روش  :تحقيق حاضر ازنظر هدف ،کاربردي و ازنظر نحوه گردآوري داده ها ،توصيفي از نوع همبستگي محسوب مي شود.
جامعه آماري اين تحقيق را کليه کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان تشکيل ميدهند که بر اساس
آخرين آمار و اطالعات موجود استاني در سال  1396به تعداد  270ميباشند .حجم بر اساس جدول مورگان برابر با 160
نفر برآورد گرديد .به منظور سنجش متغيرهاي مورد استفاده در پژوهش از دو پرسشنامه هوش اخالقي لنيک وکيل (
 ) 2005و رفتار شهروندي سازماني پودساكف و همكاران( )1990استفاده گرديد .روايي محتوايي پرسشنامهها مورد تأييد
متخصصان و استاد راهنما قرار گرفته است .پايايي پرسشنامهها بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ ،براي هوش اخالقي،
 0/86و براي رفتار شهروندي سازماني 0/89 ،برآورد گرديد .براي تجزيه و تحليل از روشهاي آماري توصيفي و آمار
استنباطي(همبستگي پيرسون t ،تک نمونه اي و رگرسيون گام به گام) استفاده شد.
يافته ها :پژوهش نشان داد که وضعيت هوش اخالقي و رفتار شهروندي سازماني در ميان کارکنان سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان سمنان ،کمي بيشتر از سطح متوسط ميباشد که به لحاظ آماري معنادار ميباشد .عالوه براين ،هوش
اخالقي و تمامي مؤلفههاي آن(درستکاري ،دلسوزي ،مسئوليت پذيري و گذشت) با رفتار شهروندي سازماني رابطه مثبت
و معني داري دارد.
نتيجه گيري :مديران ارشد اين سازمان مي توانند با تقويت هوش اخالقي کارکنان به بهبود رفتار شهروندي سازماني کمک
کنند.
کليد واژه ها :هوش اخالقي ،رفتار شهروند سازماني ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت
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مقدمه
در دنياي پرچالش کنوني ،سازمانها به منظور تامين نيازها و انتظارات مشتريان و سازگاري با ماهيت در حال
تغيير شغل ،در تالشند تا کارکناني را به کار گيرند که فراتر از وظيفه و نقش تعيين شده در شغلشان عمل کنند زيرا
اعتقاد بر اين است که اين رفتارهاي فراتر از نقش در ارزشيابي عملکرد انعکاس مييابد ،مشارکت کارکنان در
برنامهها را تحت تاثير قرار ميدهد ،و ميتوان گفت عاملي مؤثر بر درگيري شغلي ،تعهد سازماني و عزت نفس
باشد(ملکي نيا و صادقي ،1387 ،ص  .)17در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسي رابطه بين رفتارهاي
شغلي و اثربخشي سازماني ،اکثرا به رفتارهاي درون نقش 1توجه ميکردند(.ون داين 2و همکاران ،1994 ،ص .)771
اين رفتار ناظر بر کارها ،وظايف و مسئوليتهاي رسمي مانند آنچه در شرح شغل آمده است ،ميباشد .رفتارهاي
فرانقشي 3به فعاليت هاي في نفسه خودجوش و آگاهانه مربوط هستند(مانند کمک به ديگران) ،و به طور مستقيم يا
صريح توسط سيستم رسمي پاداش 4سازمان پيشبيني نشدهاند ،امّا کارايي سازمان را به عنوان يک کل افزايش
ميدهد( بيکر و کرنان ،2003،5ص  .) 331سازمانهاي موفق ،كاركناني دارند كه احساس مسئوليتي فراتر از آنچه كه
شغلشان براي آنها ايجاب ميكنند ،دارند و به نوعي خود را وقف موفقيت سازمانشان ميكنند و در اين راستا بطور
داوطلبانه وقت و انرژي بسياري را صرف ميكنند .چنين رفتارهايي نه الزم و نه تجويز گونهاند ،بلكه گوياي شرايط
ايده ال انجام وظايف سازماني است .بقاء و پيشرفت هر سازماني در گرو رفتار اعضاي آن به عنوان شهرونداني است
كه به همه جنبههاي رفتارهاي مثبت توجه نموده و آنها را رعايت مينمايند .به دليل اهميت به سزاي چيزي كه به
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وجود شهروندان خوب درون سازماني تعبير شده است ،آگاهي يافتن از ماهيت و منشاء رفتار شهروندي سازماني،
از جمله اولويتهاي تحقيقات سازماني محسوب شدهاند (ارگان 1988 ،به نقل از يوسفي ،1388 ،ص.)3
عوامل زيادي وجود دارد که باعث افزايش بروز رفتار شهروندي سازماني ميشود؛ از جمله اين عوامل ميتوان:
نگرش شغلي(نيهوف و مورمن1993،؛ اسچنك و همکاران ،)1995،عملکرد(بال و همکاران1994،؛ پيرسي و
همکاران  ،)2006،رهبري و رفتار رهبري(پودساکوف و همکاران 1990،؛ واينه و گرين1993،؛ تراکينبرت،)2000 ،
اعتماد (دلوگا1995،؛ پودساکوف و همکاران ،)1996 ،عدالت سازماني(مورمن1991،؛ شپارد و همکاران1992 ،؛
اسکيو ،)1993،رضايت شغلي(اسميت و ديگران 1983،؛ بيتمن و ارگان 1983،؛ مورمن ،)1983،تعهد
سازماني(اوريلي و چتمن1986،؛ ايزنبرگر و همکارن1990،؛ ارگان1990،؛ تراکينبرت( ) 2000 ،به نقل از يلماز و
تاسدان ،2009 ،6ص  .)112يکي از اين عوامل که بر بروز رفتار شهروندي سازماني تأثير ميگذارد ،هوش اخالقي
در سازمانها است (پودساکوف و همکاران.)1990،
هوش اخالقي عبارت است از توانايي ايجاد تمايز بين درست و غلط بر اساس اصول جهان شمول تعريف شده.
اين نوع هوش ،در محيط جهاني مدرن کنوني ميتواند به مثابهي نوعي جهتياب براي اقدامات عمل نمايد .هوش
اخالقي ،نه تنها چارچوبي قوي و قابل دفاع براي فعاليت انسانها فراهم ميکند ،بلکه کاربردهاي فراواني در دنياي
حقيقي دارد .در واقع ،اين هوش تمام انواع ديگر هوش انسان را در جهت انجام کارهاي ارزشمند هدايت ميکند
(بهشتي فر و همکاران ،2011 ،7ص .)4
يكي از مهمترين موضوعاتي كه زمينهساز بروز مشكالت متعدد براي جوامع در سطح جهان شده است،
مشكالت ناشي از فساد و كارهاي خالف اخالق در جوامع گوناگون است .رعايت نشدن برخي معيارهاي اخالقي،
نگرانيهاي زيادي را در بخشهاي دولتي و غير دولتي بوجود آورده است .سقوط معيارهاي رفتاري در بخش دولتي،
پژوهشگران را وا داشته تا در جستجوي مبناهاي نظري در اين رابطه بوده و بتوانند مسير مناسب اجرايي آن را
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فراهم آورند .در جامعه ما  ،با وجود عناصر مثبت بسيار در فرهنگ ملي و ديني (كه درآن به كار ارزش بسيار نهاد
ميشود) در ساختار كلي جامعه ارزشهايي غلبه دارند كه اخالق حرفهاي و اخالق كار و در پي آن وجدان كاري را
تضعيف مي كند (سليماني و همکاران ،1391 ،ص .)26
ترانيپ سيد(  )2002درتحقيق ي نشان داد افرادي که رفتار اخالقي باالتر و بيشتري دارند ،رفتار شهروندي بيشتري
نيز نشان ميدهند .ميتوان اين گونه نتيجه گرفت که رفتار شهروندي سازماني ظهور و نمود رفتار اخالقي در محيط
کار ميباشد .در نتيجه انتظار ميرود افرادي که رفتار اخالقي باالتري دارند رفتار شهروندي سازماني بيشتري را از
خود نشان دهند .بنابراين ميتوان اين گونه مطرح نمود که رفتار اخالقي فرد به طور مثبتي با رفتارهاي شهروندي
سازماني وي رابطه دارد (بهاري فر و جواهري کامل ،1389 ،ص .)103
کارتر و همکاران )2014( 8درپژوهشي تحت عنوان «رهبري تحول گرا ،عدالت تعامل گرا و رفتـار شـهروندي
سازماني ،تاثير تفاوتهاي نژادي و جنسيتي بين کارفرمايان و کارکنان » به تاثير غير مستقيم عدالت تعامـل گـرا بـر
روي روابط بين رهبري تحولگرا و رفتار شهروندي سازماني پرداختند و به اين نتايج دست يافتند که از آنجايي کـه
روابط مربوط به کارفرمايان و کارکنان ميتواند بر روي نتايج رهبري تحول گرا بـه رفتـار شـهروندي سـازماني اثـر
بگذارد ،مدل تک مرحله اي و ساده اي طراحي کرده و تفاوتهاي جنسيتي و نژادي بين کارفرمايان و کارکنان را به
عنوان متغير در نظر گرفتند .تحليلهاي صورت گرفته بر  230گونه مختلف کارمند – کارفرما نشان داد که تغييـرات
فرضيههاي نشان ميدهد اثر رهبري تحول گرا روي رفتار شهروندي سازماني بر روي کارکناني که تفاوت نژادي بـا
کارفرمايشان دارند شديدتر است و تفاوت جنسيتي تغييري در مدل مورد مطالعه حاصل نکـرد .جـين و همکـاران
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( )2014در پژوهشي تحت عنوان« اندازه گيري عوامـل تعيـين کننـده بـر رفتـار شـهروندي سـازماني » بـه مطالعـه
فاکتورهاي شخصي کارگران شيفت و ويژگيهاي شخصيتي آنها به عنـوان پـيش بينـي رفتـار شـهروندي سـازماني
پرداختند که اين نتايج از  240شرکت کننده از  5صنعت مربوط به آلياژها و آهن در اوديشاي هند جمع آوري شده
اند .هدف اصلي اين پژوهش روي روابط بين فردگرايي ،گروه گرايي ،متغيرهاي جمعيت شناختي و رفتار شهروندي
سازماني ميباشد که قدري از جهت گيريهاي آينده براي تحقيق شخصيتي در روانشناسـي سـازماني و صـنعتي را
مشخص ميکند .المبرت و همکاران )2014( 10در پژوهشي تحت عنوان« ميزان وابستگي بين جهت گيري تـاديبي و
رفتار شهروندي سازماني در ميان کارکنان موسسات تاديبي » به اين نتايج دست يافتند که بين جهت گيـري تـاديبي
(توانبخشي يا تنبيه) و رفتار شهروندي سازماني (انجام کارهايي فراتر از وظاي ف مورد انتظار در محـل کـار) رابطـه
وجود دارد .تمامي کامندان در زندان امنيتي که مجرمان نوجوان را در خود جاي ميداد مورد بررسـي قـرار گرفتنـد.
نتايج رگرسيون نشان دادند که جهت گيري تاديبي تاثير مستقيمي روي رفتار شهروندي سازماني دارد .کارمنداني که
حمايت بيشتري از توانبخشي نشان دادند با احتمال بيشتري از رفتارهاي شـهروندي سـازماني اسـتقبال کردنـد .امـا
کارمنداني که نظر مساعدتري نسبت به تنبيه داشتند استقبال کمتري نشان دادند .حتي در ميـان کارکنـان حفاظـت و
کارکناني که نيمي از روز يا بيشتر با تعامل با زندانيان ميپرداختند پشتيباني از توانبخشي ارتباط مثبت قابل توجهي با
رفتار شهروندي سازماني پيدا مي کرد .در حالي که حمايت از تنبيه نشانه خوبي نبود .عالوه بر مزاياي حمايت بيشتر
از توانبخشي از جمله روابط بهترين زندانيان ،رضايت از شغل و استرس کاري کمتر ،نتايج کنوني نشان ميدهد کـه
مزيت ديگر حمايت بيشتر از توانبخشي در ميان کارکنان ميتواند منجر به مشارکت بيشـتر و رفتارهـاي شـهروندي
سازماني شود .مديران موسسات تاديبي بايستي راهکارهاي مختلفي براي افزايش پشتيباني براي توانبخشي در ميـان
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نژادي ،تاثير رهبري تحول گرا بر رفتار شهروندي سازماني از طريق عدالت تعامل گرا را تعديل ميکند .همانطور که
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کارکنانشان پيدا کنند .نگاموک ، )2014( 11در تحقيقـي تحـت عنـوان مطالعـه هشـت ويژگـي اخالقـي بنيـادي در
دانشجويان کارشناسي تايلندي به کشف هشت ويژگـي اخالقـي دانشـجويان کارشــــناسي پرداختـه اسـت .ايـن
هشـــت ويژگي اخالقي عبارت اند از  :سعي و کوشش ،صرفه جويي ،صداقت ،نظم و انضباط ،ادب  ،پـاکيزگي ،
وحدت و سخاوت در اين تحقيق پس از تجزيه و تحليل دادهها اين  8ويژگي اخالقي با اين ترتيب رتبه بندي شده
اند :ادب ،سخاوت ،صداقت ،وحدت ،پاکيزگي ،انضباط ،سعي و کوشـش و صـرفه جـويي .المبـرت و همکـاران
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( )2013در پژوهشي تحت عنوان«مشارکت عدالت توزيعي و رويه اي با رفتار شهروندي سازماني » بـه ايـن نتـايج
دست يافتند که هسته هر موسسه تاديبي  ،کارمندان آن هستند .از کارمندان اينگونه موسسات انتظار ميرود وظـايف
خود را نسبت به نقش و جايگاهي که در موسسه دارند انجام دهند .اما انجام رفتارهاي مطلوب خارج از وظيفه کـه
از آن به عنوان رفتار شهروندي سازماني ياد ميشود نيز براي اينگونه موسسات تاديبي اهميت دارد .بـا ايـن وجـود
تحقيقات کمّي روي کارکنان موسسات تاديبي از نظر رفتار شهروندي سازماني انجام شده اسـت .براسـاس تئـوري
مبادالت اجتماعي  ،عدالت سازمان گرا بايستي در شکل دهي رفتار شهروندي سازماني کارکنان شرکتهاي تـاديبي
اهميت داشته باشد .عدالت توزيعي و عدالت رويه اي  ،دو بعد مهم عدالت سازماني مـيباشـند .بررسـي دادههـاي
جمع آوري شده از يک زندان خصوصي نشان ميدهد که عدالت رويه اي  ،نقش مهم و مثبتـي در ارتبـاط بـا رفتـار
شهروندي سازماني دارد .اما عدالت توزيعي سهم چنداني در ايـن قضـيه نـدارد .اسـتاکو يز )2011( 13در پژوهشـي
تحت عنوان « تاثير آموزش تجارت بر شايستگيهاي اخالقي دانش آموزان ،مطالعه اي کاوش گرايانـه در لهسـتان »
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به اين نتايج دست يافت که آماده سازي دانشجويان اقتصاد براي نقشهاي اخالقي حرفه اي ،دغدغه اي مورد توجه
براي دنياي حقوقي و دانشگاههاي اقتصاد است .رسواييهاي مالي که در رسانهها انعکاس وسـيعي مـييابـد ،اعتمـاد
عمومي را در زمينه تجارت همواره پايين نگه داشته و اين سوال را به وجود مـيآورد کـه پـرورش صـالحيتهـاي
اخالقي دانشجويان رهبران آينده تجارت  ،در دانشگاه تا چه اندازه موثر است کـه دو هـدف مـورد نظـر اسـت)1 :
بررسي قابليت اطمينان و صحت  MCIدر جامعه لهستان  )2مقايسه صالحيتهاي اخالقي دانش آموزان در صورت
بکارگيري آموزشهـاي اخالقـي يـا عـدم بکـارگيري آن در نتـايج  . MCIکـه نتـايج مربوطـه (نتـايج ) MCIروي
دانشجوبان لهستاني نکـات قابـل تـوجهي را دربـاره افـزايش فهـم دانشـجويان دربـاره آمـوزشهـاي اقتصـادي و
صالحيتهاي اخالقي آشکار ميسازد.
عطاالهي و همکاران( )1394طي تحقيقي با عنوان بررسي هوش اخالقي و سرمايه اجتماعي به اين نتيجه رسيدند
که :ي کي از عوامل تاثيرگذار بر سرمايه اجتماعي ،هوش اخالقي است و هوش اخالقي بر تمام مولفـههـاي سـرمايه
اجتماعي تاثيرگذار است .براين اساس پيشنهادهاي کاربردي براي راهنمايي مديران و کارکنـان سـازماني ارا ـه مـي
گردد .جودي و رضايي ( )1393طي تحقيقي با عنوان برر سي رابطه هوش اخالقي مديران با مـديريت خادميـت در
مدارس شهرستان مياندوآب با تاکيد بر جنسيت به بيان داشتند :ا ين تحقيق با هـدف تعيـين رابطـه هـوش اخالقـي
مديران با خادميت آنان در مدارس شهرستان مياندوآب انجام شد .پـژوهش حاضـر از نـوع توصـيفي و همبسـتگي
است .جامعه آماري اين پژوهش ،شامل کليه مديران مرد و زن مدارس ابتـدايي و راهنمـايي و متوسـطه شهرسـتان
مياندوآب به تعداد  179نفر مي باشد .نمونه اي به حجم  122نفر با استفاده از روش طبقه اي نسـبتي و بـر اسـاس
فرمول نمونه گيري کوکران انتخاب شد که  75نفر مدير مرد و  47نفر مدير زن را شامل مي شود .به ازاي خادميت
هر مدير  3نفر از دبيران مدارس تحت مديريت وي نظر داده اند که جمعا  366نفر دبير را شامل مـي شـود .نتـايج
نشان دادند که بين هوش اخالقي و مولفههاي آن با خادميت مديران مدارس شهرسـتان ميانـدوآب رابطـه مثبـت و
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معني داري وجود دارد .نتايج بدست آمده از تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که از بين  4مولفه هـوش اخالقـي،
دلسوزي پ يش بيني کننده معتبري براي خادميت مديران مدارس شهرستان مياندوآب مي باشد .نتايج حاصل شـده از
اجراي آزمون  tمستقل نشان داد که بين ميزان هـوش اخالقـي و خادميـت مـديران مـرد و زن مـدارس شهرسـتان
مياندوآب تفاوت معني داري وجود نـدارد .رفعتـي و همکـاران( )1393در پژوهشـي بـا عنـوان « هـوش اخالقـي
دانشجويان پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران» به اين نتايج دست يافتند که شاخصههاي هوش اخالقـي
ثبات عملكرد ،راستگويي و بيان حقيقت ،استقامت براي حق و حقيقت ،پايبندي به عهد ،مسـووليت پـذيري بـراي
انتخابهاي شخصي ،اعتراف به اشتباهات و قصورها ،قبول مسووليت براي خدمت به انسان هـا ،فعاالنـه عالقمنـد
بودن به ديگران ،توانايي در بخشش اشتباهات خود ،توانايي در بخشش اشتباهات ديگـران در ميـان دانشـجويان در
حد مطلوب بود .نتايج نيز نشان داد بين شاخصههاي هوش اخالقي تفاوت معنـاداري وجـود دارد .همچنـين نتـايج
آزمون ه مبستگي بر رابطه مثبت و معناداري ميان سن ،سطح تحصيالت با هوش اخالقي داللت داشـت  .منطقـي و
همکاران( )1393در پژوهشي تحت عنوان « هوش اخالقي و بررسي كاركردهاي آن در سازمان از منظر اسـالم» بـه
اين نتايج دست يافتند که اوالً ،هوش اخالقي مي تواند از راه تنظيم بهتر روابط به وسيله تمركز و توجه بر پـرورش
فضيلت هاي ،اخالقي منجر به حصول عملكرد بهتر براي سازمان گردد .ثانياً ،كاركردهـاي مهـم هـوش اخالقـي در
سازمان ،شامل امانت داري ،مسئوليت پذيري ،مهرورزي ،مدارا ،خوش رفتاري ،بردباري ،دادورزي ،است .اسماعيلي
نتايج دست يافتند که بين دو متغير هوش اخالقي و ميزان اعتمادآفريني مديران رابطه ي معنـادار و مسـتقيم وجـود
دارد .همچنين بين هوش اخالقي مديران با ميزان اعتماد راسخ ،ميزان اعتماد مبتني بر صداقت ،ميزان اعتماد فراگيـر،
ميزان اعتماد پايدار و ميزان اعتماد متقابل نيز رابطه معنادار و مستقيم وجـود دارد .کريمـي( )1392در پژوهشـي بـه
بررسي « رابطه ي اخالق حرفه اي و هوش اخالقي با رفتار شهروندي سازماني دبيران زن دوره متوسطه آمـوزش و
پرورش ناحيه  2شهر شيراز» پرداخت و به اين نتايج دست يافت که بين رفتار شهروندي و اخالق حرفه اي رابطهي
مستقيم و معناداري وجود دارد؛ بين رفتار شهروندي و هوش اخالقي رابطـهي مسـتقيم معنـاداري وجـود نـدارد؛ و
همچنين بين اخالق حرفه اي و هوش اخالقي نيز رابطهي مستقيم و معناداري وجود دارد .يافتههاي پژوهش نشـان
داد که از بين متغيرهاي پيش ،بين (اخالق حرفه اي و هوش اخالقي) تنها متغير اخالق حرفه اي قادر به پيش بينـي
رفتار شهروندي سازماني ميباشد و از بين ابعاد اخالق حرفه اي فقط بعد تعلق در اخالق به طور معنا داري قادر به
پيش بيني متغير رفتار شهروندي ميباشند ،بين ابعاد هوش اخالقي تنها بعد اقرار به اشتباهات و شکستها بـه طـور
معناداري قادر به پيش بيني رفتار شهروندي سازماني ميباشد و ساير ابعاد هوش اخالقي به طـور معنـادار قـادر بـه
پيش بيني رفتار شهروندي سازماني نميباشند.
سفي قلي( )1392در پژوهشي با عنوان« بررسي نقش هوش اخالقي معلمان بـر رفتـار شـهروندي سـازماني در
مدارس ابتدايي آموزش و پرورش شهر قزوين» به اين نتايج دست يافت که که هوش اخالقي معلمان بر مولفههـاي
اطاعت و وفاداري سازماني تاثيرگذار نمي باشد در حاليکه بر مولفههاي ابتکارات فردي ،رفتارهـاي کمـک کننـده و
جوانمردي آنها در مدارس تاثيرگذار است .اسماعيلي و همکاران ( )1391طي تحقيقي با عنوان رابطه هوش اخالقي
با رهبري تيمي در بين مديران به اين نتيجه رسيدند :بين مؤلفههاي هوش اخالقي مديران آموزشي و غيرآموزشـي و
رهبـري تيمـي رابطـه مثبت و معني دار وجود دارد و بين ميانگين نمـرهها ي رهبـري تيمي اعضاي هيـأت علمـي
برحسب سن تفاوت وجود دارد و بـين نمرههاي هوش اخالقي مديران آموزشي برحسب سـابقه خــدمت تفـاوت
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طرزي و همکاران( )1392در پژوهشي تحت عنوان « رابطه هوش اخالقي با ميزان اعتمـادآفريني مـديران» بـه ايـن
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وجود دارد .سيادت و همکاران( )1388در تحقيقي تحت عنوان رابطه هوش اخالقـي و رهبـري تيمـي در مـديران
آموزشي و غير آموزشي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان به اين نتيجه رسيدند تغييرات
سريع ،انعطاف پذيري ،تنوع فزآينده نيروي کار و عدم رعايت اخالق در سازمانها توجه بسـياري از پژوشـگران از
جمله بوربا (با نظريه هوش اخالقي) و کيم( 14با نظريه رهبري تيمي ) را به خود جلب نموده است.
بهرامي و همکاران( )1391در پژوهشي به بررسي « سطح هوش اخالقي اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه
علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد » پرداختند و به اين نتايج دست يافتند که اعضـاي هيـات علمـي و كاركنـان در 3
مولفه ي درستكاري ،بخشش و مسئووليت پذيري داراي وضعيت خيلي خـوب بودنـد .در مولفـه ي دلسـوزي نيـز
اعضاي هيات علمي و كاركنان ،به ترتيب داراي وضعيت خيلي خوب و خوب بودند .متغير سن رابطه ي معنـي دار
آماري با سطح هوش اخالقي داشت  ،به طوري كه با افزايش سن ،ميانگين امتياز هوش اخالقي افراد كـم تـر از 50
سال افزايش يافته و در افراد باالي  50سال مجدداً كاهش يافته است .ساير متغيرهاي دموگرافيـك (جـنس ،مـدر
تحصيلي ،سمت ،سابقه ي كار ،سابقه مديريت و دو شغله بودن) نيز رابطه ي معني داري با سـطح هـوش اخالقـي
نداشتند .طاهري دمنه و همکاران ( )1390در پژوهشي تحت عنوان« نقش اخالق كاري در ارتقاي رفتار شـهروندي
سازماني» به اين نتايج دست يافتند که كه عامل قانونگرايي اخالق كاري به بهترين وجه مي تواند رفتـار شـهروندي
كاركنان سازمان را توجيه نمايد .بهاري فر و همکاران ( )1390در پژوهشـي بـه بررسـي « رفتـار اخالقـي و رفتـار
شهروندي سازماني :تأثير ارزشهاي اخالقي ،عدالت و تعهد سازماني» پرداختند و به ايـن نتـايج دسـت يافتنـد کـه
سال هفتم /ويژه نامه 1395

ارزشهاي اخالقي سازمان به طور مثبتي بر عدالت رويه اي و عدالت توزيعي تأثير دارد ،عدالت رويه اي و عـدالت
توزيعي به طور مثبتي بر تعهد سازماني فرد تأثير دارد ،تعهد سازماني به طور مثبتي بـر رفتـار اخالقـي تـأثير دارد و
رفتار اخالقي نيز به طور مثبتي بر بُعدِ جوانمردي و بُعد نوع دوستي رفتارهاي شهروندي سازماني تأثير دارد .آراسته
و همکاران( )1389در پژوهشي با عنوان « بررسي وضعيت هوش اخالقي دانشجويان» به اين نتايج دست يافتند کـه
شايستگيهاي اخالقي ثبات عملكرد ،راستگويي ،استقامت و پافشاري براي حق ،پايبندي به عهـد ،مسـئولت پـذيري
براي انتخابهاي شخصي ،اقرار به اشتباهات و شكستها ،قبـول مسـئوليت بـراي خـدمت بـه ديگـران ،اهميـت دادن
خودجوش به ديگران ،توانايي در بخشش اشتباهات خود ،توانايي در بخشش اشتباهات ديگران در ميان دانشجويان
در حد باالي متوسط بود .نتايج آزمون فريدمن نيز نشان داد بين مولفههاي هوش اخالقي تفـاوت معنـاداري وجـود
دارد .همچنين نتايج آزمون همبستگي بر رابطه مثبت و معناداري ميان سن ،سطح تحصيالت و هوش اخالقي داللت
داشت.

در همين راستا ،پژوهشهاي انجام شده نيز در زمينه هوش اخالقي نشان دهنده اين مطلب ميباشد که در
مشاغلي که افراد آن از هوش اخالقي بااليي برخوردارند ،در دست يابي به سطوح باالي رشد و توسعه ،بهتر عمل
ميکنند .به همين دليل در چند دهه اخير،توجه به هوش اخالقي به يک ضرورت غيرقابل اجتناب تبديل شده است
چرا که از طريق هوش اخالقي ميتوانند شاخصهاي مزيت رقابتي خود از جمله رفتارهاي شهروندي سازماني را
بهبود و توسعه دهند .لذا با توجه به اهميت و ضرورت رفتار شهروندي سازماني در کارکنان و همچنين با توجه به
نقش هوش اخالقي در رفتار شهروندي سازماني ،پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين هوش اخالقي و رفتار
شهروندي سازماني در کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان ميپردازد.
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مدل مفهومي پژوهش
مدل مفهومي پژوهش متغيرها ،ابعاد و رابطه آنها را به گونهاي منسجم نشان ميدهد و اسـاس كـار پژوهشـي را
تشكيل مي دهد .هدف از پژوهش بررسي رابطه بين هوش اخالقي و رفتار شهروند سازماني در ميان کارکنان مـي-
باشد .در اين پژوهش براي سنجش هوش اخالقي از مدل لنيک وکيل ( )2005استفاده شده است .بر اساس اين مدل
هوش اخالقي شامل چهار بعد مسئوليتپذيري ،درستکاري ،دلسوزي و بخشش ميداند .همچنين از مدل اورگـان و
همکاران ( )1990براي سنجش رفتار شهروندي سازماني استفاده ميشود .بـر اسـاس ايـن مـدل رفتـار شـهروندي
سازماني شامل ابعاد جوانمردي ،نوعدوستي ،آداب اجتماعي ،وجدان کاري و نزاکت ميباشد .شکل ( )1اين مدل را
نشان ميدهد.

آداب اجتماعی

هوش اخالقی

جوانمردی

دلسوزی

بخشش

مسئولیت پذیری

نزاکت
شکل  .1مدل مفهومي پژوهش

برگرفته از اورگان و همکاران ( )1990و لنيک وکيل)2005( ،

فرضيههاي تحقيق
الف) فرضيه اصلي:
بين هوش اخالقي با رفتار شهروندي سازماني در کارکنان رابطهي مثبت و معناداري وجود دارد.
ب) فرضيههاي فرعي:
 .1بين درستکاري با رفتار شهروندي سازماني در ميان کارکنان رابطهي مثبت و معناداري وجود دارد.
 .2بين دلسوزي با رفتار شهروندي سازماني در کارکنان رابطهي مثبت و معناداري وجود دارد.
 .3بين مسئوليت پذيري با رفتار شهروندي سازماني در ميان کارکنان رابطهي مثبت و معناداري وجود دارد.
 .4بين گذشت با رفتار شهروندي سازماني در ميان کارکنان رابطهي مثبت و معناداري وجود دارد.
 .5هر يک از ابعاد هوش اخالقي در پيش بيني رفتار شهروند سازماني در ميان کارکنان نقش دارند.
 .6وضعيت هوش اخالقي در ميان کارکنان درحد متوسطي قرار دارد.
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نوع دوستی

رفتار شهروندی سازمانی

وجدان کاری

درستکاری
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 .7وضعيت رفتار شهروندي سازماني در ميان کارکنان درحد متوسطي قرار دارد.
روش پژوهش
اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش آن توصيفي و از نوع همبستگي ميباشـد .جامعـه آمـاري
مورد نظر در اين تحقيق را کليه کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان تشکيل ميدهند که بر اساس
آخرين آمار و اطالعات موجود استاني در سال  1396به تعداد  270ميباشند .حجم نمونه نيـز بـا توجـه بـه تعـداد
جامعه آماري به روش تصادفي ساده ،و بر اساس جدول مورگان برابر با  160نفر برآورد گرديد .اولين ابـزار مـورد
استفاده در اين پژوهش ،سياهه هوش اخالقي ميباشد که توسط لنيک وکيل (  ) 2005ارايه شد که از  20سـوال در
طيف پنج درجه اي (هرگز ،به ندرت ،گاهي اوقات ،اغلب و تمام اوقات) تشکيل شـده اسـت .دومـين ابـزار مـورد
استفاده در پژوهش ،پرسشنامه  24سوالي كه پودساكف و همكاران( ،)1990بر اساس الگوي پنجگانه ارگان()1988
يعني :نوعدوستي ،وجدان كاري ،جوانمردي ،نزاكت ،و آداب اجتماعي ساخته اند ،استفاده شد .روايي و پايايي ايـن
پرسشنامه در پژوهشهاي مختلف مورد تأ يد قرار گرفته است .روايي محتوايي پرسشنامهها مورد تأييد متخصصان
و استاد راهنما قرار گرفته است .پايايي پرسشنامهها بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ ،براي هوش اخالقي 0/86 ،و
براي رفتار شهروندي سازماني 0/89 ،برآورد گرديد .براي تجزيه و تحليـل از روشهـاي آمـاري توصـيفي و آمـار
سال هفتم /ويژه نامه 1395

استنباطي(همبستگي پيرسون t ،تک نمونه اي و رگرسيون گام به گام) استفاده شد.
يافتههاي پژوهش
آزمون نرمال بودن دادهها :قبل از استفاده از آزمونهاي پارامتريک بايد فرضيه نرمال بودن دادهها تاييد شوند.
طبق آزمون کلموگروف ـ اسميرنوف اگر فرضيه صفر مبني بر اينکه دادهها از توزيع نرمال برخوردارند ،تاييد شود،
ميتوان براي ادامه تحليلها از آزمونهاي پارامتريک استفاده کرد ،در غير اين صورت بايد سراغ آزمونهاي
ناپارامتريک رفت.
جدول  :1بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي تحقيق به کمک آزمون کولموگرف اسميرنف
متغير

هوش اخالقي

رفتار شهروند سازماني

Z

1/05

1/11

سطح معني داري

0/087

0/068

نتايج آزمون گلموگروف ـ اسميرنوف جهت بررسي نرمال بودن توزيع دادهها در خصوص هوش اخالقي و
رفتار شهروند سازماني بيانگر آن است که سطح معناداري براي توزيع نمرات بيشتر از  0/05بوده ( )P <0/05بوده و
بنابراين فرضيه صفر مبني بر اينکه دادهها از توزيع نرمال برخوردارند ،تا يد مي گردد .بنابراين با  95درصد اطمينان
به پاسخ به سواالت بر اساس مفروضات آزمونهاي پارامتريک مي پردازيم.
فرضيه اصلي :بين هوش اخالقي با رفتار شهروندي سازماني کارکنان رابطهي مثبت و معناداري وجود دارد.
براي بررسي رابطه بين هوش اخالقي و رفتار شهروندي سازماني از روش همبستگي پيرسون اسـتفاده شـد كـه
نتايج آن در جدول  2ارا ه شده است.
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جدول شماره  :2همبستگي بين هوش اخالقي با رفتار شهروندي سازماني
متغيرها

نوع همبستگي

ميزان همبستگي

پيرسون

0/596

هوش اخالقي با رفتار
شهروندي سازماني

مجذور

R

0/34

جهت همبستگي

معني داري

مثبت

0/000

همانطور در جدول فوق مالحظه ميشود ،بين دو متغير هوش اخالقي و رفتار شهروندي سـازماني در کارکنـان
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان رابطه مثبت و معناداري ( )r = 0/596وجود دارد کـه ايـن رابطـه در
سطح آلفاي  0/01معني دار است .به عبارت ديگر هر چه کارکنان بيشتر از هوش اخالقي برخـوردار باشـند ،رفتـار
شهروندي آنها بيشتر خواهند شد .همچنين ضريب تعيين محاسبه شده نشان ميدهد که متغير هوش اخالقـي0/34 ،
درصد از واريانس متغير رفتار شهروندي سازماني را تبيين ميکند.
فرضيه فرعي اول :بين درستکاري با رفتار شهروندي سازماني رابطهي مثبت و معناداري وجود دارد.
براي بررسي رابطه بين درستکاري با رفتار شهروندي سازماني از روش همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج
آن در جدول  3ارا ه شده است.

متغيرها

نوع همبستگي

ميزان همبستگي

پيرسون

0/599

درستکاري با رفتار شهروندي
سازماني

مجذور

R

0/34

جهت همبستگي

معني داري

مثبت

0/000

همانطور در جدول فوق مالحظه ميشود ،بين دو متغير درستکاري و رفتار شهروندي سازماني در ميان کارکنـان
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان رابطه مثبت و معناداري ( )r = 0/599وجود دارد کـه ايـن رابطـه در
سطح آلفاي  0/01معني دار است .به عبارت ديگر هر چه کارکنـان بيشـتر از درسـتکاري برخـوردار باشـند ،رفتـار
شهروندي آنها بيشتر خواهند شد .همچنين ضريب تعيين محاسبه شده نشان ميدهـد کـه متغيـر درسـتکاري0/34 ،
درصد از واريانس متغير رفتار شهروندي سازماني را تبيين ميکند.
فرضيه فرعي دوم :بين دلسوزي با رفتار شهروندي سازماني رابطهي مثبت و معناداري وجود دارد.
براي بررسي رابطه بين دلسوزي با رفتار شهروندي سازماني از روش همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج آن
در جدول  4ارا ه شده است.
جدول  :4همبستگي بين دلسوزي و رفتار شهروندي سازماني
متغيرها
دلسوزي با رفتار شهروندي
سازماني

نوع همبستگي

ميزان همبستگي

پيرسون

0/515

مجذور
0/26

R

جهت همبستگي

سطح معني داري

مثبت

0/000
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همانطور در جدول فوق مالحظه ميشود ،بين دو متغير دلسوزي با رفتار شهروندي سـازماني در ميـان کارکنـان
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان رابطه مثبت و معناداري ( )r = 0/515وجود دارد کـه ايـن رابطـه در
سطح آلفاي  0/01معني دار است .به عبارت ديگر هـر چـه کارکنـان بيشـتر از دلسـوزي برخـوردار باشـند ،رفتـار
شهروندي آنها بيشتر خواهند شد .همچنين ضريب تعيين محاسبه شده نشان ميدهد که متغير دلسوزي 0/26 ،درصد
از واريانس متغير رفتار شهروندي سازماني را تبيين ميکند.
فرضيه فرعي سوم :بين مسئوليت پذيري با رفتار شهروندي سازماني رابطهي مثبت و معناداري وجود دارد.
براي بررسي رابطه بين مسئوليت پذيري و رفتار شهروندي سازماني از روش همبستگي پيرسون استفاده شد كه
نتايج آن در جدول  5ارا ه شده است.
جدول شماره  :5همبستگي بين مسئوليت پذيري با رفتار شهروندي سازماني
متغيرها

نوع همبستگي

ميزان همبستگي

پيرسون

0/547

مسئوليت پذيري با رفتار
شهروندي سازماني

مجذور

R

0/29

جهت همبستگي

سطح معني داري

مثبت

0/000

همانطور در جدول فوق مالحظه ميشود ،بين دو متغير مسئوليت پذيري با رفتار شـهروندي سـازماني در ميـان
سال هفتم /ويژه نامه 1395

کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان رابطه مثبت و معنـاداري ( )r = 0/547وجـود دارد کـه ايـن
رابطه در سطح آلفاي  0/01معني دار است .به عبارت ديگر هر چه کارکنان بيشـتر از مسـئوليت پـذيري برخـوردار
باشند ،رفتار شهروندي آنها بيشتر خواهند شد .همچنين ضريب تعيين محاسبه شده نشان ميدهد که متغير مسئوليت
پذيري 0/29 ،درصد از واريانس متغير رفتار شهروندي سازماني را تبيين ميکند.
فرضيه فرعي چهارم :بين گذشت با رفتار شهروندي سازماني رابطهي مثبت و معناداري وجود دارد.
براي بررسي رابطه بين گذشت با رفتار شهروندي سازماني از روش همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج آن
در جدول  6ارا ه شده است.
جدول شماره  :6همبستگي بين گذشت با رفتار شهروندي سازماني
متغيرها
گذشت با رفتار شهروندي
سازماني

نوع همبستگي

ميزان همبستگي

پيرسون

0/480

مجذور
0/23

R

جهت همبستگي

سطح معني داري

مثبت

0/000

همانطور در جدول فوق مالحظه ميشود ،بين دو متغير گذشت با رفتار شـهروندي سـازماني کارکنـان سـازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان رابطه مثبت و معناداري ( )r = 0/480وجود دارد که اين رابطه در سطح آلفاي
 0/01معني دار است .به عبارت ديگر هر چه کارکنان بيشتر از گذشت برخوردار باشند ،رفتار شهروندي آنها بيشـتر
خواهند شد .همچنين ضريب تعيين محاسبه شده نشان ميدهد که متغير گذشـت 0/23 ،درصـد از واريـانس متغيـر
رفتار شهروندي سازماني را تبيين ميکند.
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فرضيه فرعي پنجم :هر يک از ابعاد هوش اخالقي در پيش بيني رفتار شهروند سازماني نقش دارند.
به منظور بررسي تاثيري كه هر يك از مؤلفههاي هـوش اخالقـي بـر رفتـار شـهروند سـازماني دارد ،از تحليـل
رگرسيون گام به گام استفاده شده است.
جدول شماره  :7نتايج حاصل از روش رگرسيون گام به گام براي بررسي رابطة پيشبين مؤلفههاي هوش
اخالقي ازطريق رفتار شهروند سازماني
گامها

متغييرهاي پيشبين

R

R2

B

Beta

t

P

گام اول

درستکاري

0/59

0/35

0/34

0/59

8/91

0/000

جهت بررسي اينکه آيا مولفههاي هوش اخالقي پيش بيني كننده رفتار شهروند سازماني در ميان کارکنان سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان هستند ،از تحليل رگرسيون استفاده شد .نتايج بدست آمده از جدول  7حاكي
از آن است كه از ميان ابعاد هوش اخالقي ،بعد درستکاري با ضريب بتاي  ،0/59به عنوان متغيرپيش بين ،معيار
ورود به معادله نهايي رگرسيون براي توضيح تغييرات رفتار شهروند سازماني (متغير مال ) ،را دارا هستند .اما ديگر
ابعاد سهم معني داري در پيشبيني رفتار شهروندي سازماني نداشتهاند .به عبارت ديگر در پيشبيني رفتار شهروند
همچنين همانطور که در جدول فوق مشاهده ميکنيد ،بعد درستکاري توانسته است 35 ،درصد از واريانس رفتار
شهروند سازماني در ميان کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان را تبيين نمايند.
فرضيه فرعي ششم :وضعيت هوش اخالقي در ميان کارکنان درحد متوسطي قرار دارد.
براي بررسي وضعيت هوش اخالقي در ميان کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان از روش تي
تک نمونه اي استفاده شد كه نتايج آن در جدول  8ارا ه شده است.
جدول شماره  :8مقايسه ميانگين نمره وضعيت هوش اخالقي در ميان کارکنان با ميانگين فرضي 3
متغير

ميانگين

انحراف معيار

T

درجه آزادي

P

هوش اخالقي

3/08

0/790

2/89

143

0/001

بر اساس يافته هاي جدول  ،8ميانگين نمرهي وضعيت هوش اخالقي در ميان کارکنان سازمان صنعت ،معـدن و
تجارت استان سمنان 3/08 ،ميباشد t .محاسبه شده از  tجدول بزرگتر بوده است .بنـابراين نمـره وضـعيت هـوش
اخالقي در ميان کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان ،کمي بيشتر از سطح متوسط ميباشد که بـه
لحاظ آماري معنادار ميباشد بنابراين ،فرضيه تحقيق مورد تاييد قرار مي گيرد.
فرضيه فرعي هفتم :وضعيت رفتار شهروندي سازماني در ميان کارکنان درحد متوسطي قرار دارد.
براي بررسي وضعيت رفتار شهروندي سازماني در ميان کارکنان از روش تي تک نمونه اي استفاده شد كه نتايج
آن در جدول  9ارا ه شده است.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي
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جدول شماره  :9مقايسه ميانگين نمره وضعيت رفتار شهروندي سازماني کارکنان با ميانگين فرضي 3
متغير

ميانگين

انحراف معيار

T

درجه آزادي

P

رفتار شهروندي سازماني

3/04

0/500

2/94

143

0/004

بر اساس يافتههاي جدول  ،9ميانگين نمرهي وضعيت رفتار شهروندي سازماني در ميان سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان سمنان 3/04 ،ميباشد t .محاسبه شده از  tجدول بزرگتر بوده است .بنـابراين نمـره وضـعيت رفتـار
شهروندي سازماني در ميان کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان ،کمـي بيشـتر از سـطح متوسـط
ميباشد که به لحاظ آماري معنادار ميباشد بنابراين ،فرضيه تحقيق مورد تاييد قرار مي گيرد.
بحث و نتيجه گيري
يافتههاي پژوهش حاکي از آن است که بين دو متغير هوش اخالقي و رفتار شهروندي سازماني در ميان کارکنان
رابطه وجود دارد که اين رابطه در سطح آلفاي  0/01معني دار است .بـه عبـارت ديگـر وجـود هـوش اخالقـي در
سازمان منجر به بهبود رفتار شهروندي سازماني در سازمان ميشود .نتايج اين پژوهش با يافتههاي پيشين همخـواني
و مطابقت دارد .در همين زمينه نتايج اين پژوهش با يافتـههـاي کريمـي( )1392همخـواني و مطابقـت دارد کـه در
پژوهشي نشان داد که بين رفتار شهروندي و اخالق حرفه اي رابطهي مستقيم و معناداري وجود دارد .نتايج همچنين
سال هفتم /ويژه نامه 1395

با يافتههاي سفي قلي( )1392مطابقت دارد که در پژوهشي به اين نتايج دست يافت که هوش اخالقـي معلمـان بـر
رفتار شهروندي سازماني تأثير ميگذارد .نتايج همچنين همراستا بـا يافتـههـاي طـاهري دمنـه و همکـاران ()1390
ميباشد که در پژوهشي نشان دادند عامل قانونگرايي اخالق كاري به بهترين وجه مي تواند رفتار شهروندي كاركنان
سازمان را توجيه نمايد .نتايج همراستا با يافتههاي بهاري فر و همکاران ( )1390ميباشد که در پژوهشي نشـان داد
رفتار اخالقي نيز به طور مثبتي بر بُعدِ جوانمردي و بُعد نوع دوستي رفتارهاي شهروندي سازماني تأثير دارد.
يافتههاي پژوهش حاکي از آن است که بين دو متغير درستکاري با رفتار شهروندي سـازماني در ميـان کارکنـان
رابطه وجود دارد که اين رابطه در سطح آلفاي  0/01معني دار است .به عبارت ديگر افزايش درستکاري در سـازمان
منجر به بهبود رفتار شهروندي سازماني در سازمان مي شود .نتايج اين پـژوهش بـا يافتـههـاي پيشـين همخـواني و
مطابقت دارد .در همين زمينه نتايج اين پژوهش با يافتههاي سفي قلي( )1392مطابقت دارد که در پژوهشي بـه ايـن
نتايج دست يافت که هوش اخالقي معلمان و ابعاد آن بر رفتار شهروندي سازماني تأثير ميگذارد .در نهايـت نتـايج
همراستا با يافتههاي بهاري فر و همکاران ( )1390ميباشد که در پژوهشي نشان داد رفتار اخالقي نيز به طور مثبتي
بر بُعدِ جوانمردي و بُعد نوع دوستي رفتارهاي شهروندي سازماني تأثير دارد .وجود صداقت و درستکاري در محيط
کار ،افراد را در كنار هم نگه مي دارد و آنها را قادر مي سازد كه به همديگر اعتماد كنند و به صورت باز عمل كننـد.
افرادي كه به همكاران خود اعتماد دارند و احساس همبستگي عميقي با آنها دارند ،نسبت به همكارانشان و كار آنها
مالحظه و اهميت بيشتري قا ل هستند و به آنها كمك مي كنند تا وظايف خود را بهتـر انجـام دهنـد .عـالوه بـر ايـن
صداقت باعث مي شود در بين كاركنان احساس عدالت ،توجه و حمايت سازمان از آنها ايجاد شود و كاركنان مطمئن
باشند كه سازمان در تعامل با آنها فرصت طلبانه عمل نمي كند؛ هم چنين در اين شرايط ،كاركنـان بـاور دارنـد كـه
سازمان از آنها مراقبت مي كند و نسبت به مسا ل آنها حساس است .چنين كاركناني عالقه زيـادي بـه مشـاركت و
قبول مسئوليت در زندگي سازماني دارند .اين كاركنان با كمك مشتاقانه به ديگران ،به ويژه آنان كه مشكالتي مرتبط با
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كار دارند ،سبب مي شوند عملكرد كلي سازمان بهبود يابد .احتماالً اين كاركنان در صورت لزوم قادرند بـيش از حـد
مرسوم كار كنند ،داراي وجدان كاري زياد هستند ،كمتر از شرايط سخت كاري شكايت مي كنند و مبادرت به انجـام
اقداماتي مي نمايند كه تصوير سازمان را در اجتماع بهبود بخشند .علت چنين فعاليـت هـايي ايـن اسـت كـه چنـين
كاركناني به سازمان ،همكاران و مديران خود اعتماد دارند ،سازمان را پشتيبان خود دانسته و در واقع خود را از سازمان
جدا نمي دانند ( شيرازي و همکاران ،1391 ،ص .)136
يافتههاي پژوهش حاکي از آن است که بين دو متغير دلسوزي و رفتار شهروندي سازماني در ميان کارکنان رابطه
وجود دارد که اين رابطه در سطح آلفاي  0/01معني دار است .به عبارت ديگر افزايش دلسوزي در سازمان منجر به
بهبود رفتار شهروندي سازماني در سازمان ميشود .نتايج اين پژوهش با يافتههاي پيشين همخواني و مطابقـت دارد.
در همين زمينه نتايج اين پژوهش با يافتههاي سفي قلي( )1392مطابقت دارد که در پژوهشي به ايـن نتـايج دسـت
يافت که هوش اخالقي معلمان و ابعاد آن بر رفتار شهروندي سازماني تأثير ميگذارد .در نهايت نتـايج همراسـتا بـا
يافتههاي بهاري فر و همکاران ( )1390ميباشد که در پژوهشي نشان داد رفتار اخالقي نيز به طـور مثبتـي بـر بُعـدِ
جوانمردي و بُعد نوع دوستي رفتارهاي شهروندي سازماني تأثير دارد .زماني که در سازماني جو اخالقي حاکم باشد
و کارکنان و مديران سازمان يک حس دلسوزي و خيرخواهانه نسبت به همديگر داشته باشند ،جو اعتماد نسـبي در
سازمان حاکم ميشود .مدير در چهار چوب مقررات و دستورات صادر شده تصـميم مـيگيـرد .مر ـوس در انجـام
دلسوزانه دارد .دواقع ميتوان گفت که زماني که همچنين جوي بر سازمان حاکم باشد ،و مديران نيز تا حدودي بـه
کارکنان اهميت بدهند و از نظراتي آنها تا حدودي استفاده مي شود که اين امر طبيعتاً باعث ميشود که تا حـدودي
قوانين و مقررات شغلي را رعايت کنند .رفتار شهروندي بيشتري از خود نشان مي دهنـد .نتـايج ايـن پـژوهش بـه
مديران و متخصصان ياري مي دهند ،با اتخاذ اقداما ت مديريتي ،بروز رفتارهاي فرانقشي را در كاركنان تقويت كنند.
يافتههاي پژوهش حاکي از آن است که بين دو متغير مسئوليت پـذيري و رفتـار شـهروندي سـازماني در ميـان
کارکنان رابطه وجود دارد که اين رابطه در سطح آلفاي  0/01معني دار است .بـه عبـارت ديگـر افـزايش مسـئوليت
پذيري در سازمان منجر به بهبود رفتار شهروندي سازماني در سازمان مي شود .نتايج اين پژوهش با يافتههاي پيشين
همخواني و مطابقت دارد .در همين زمينه نتايج اين پژوهش با يافتههـاي سـفي قلـي( )1392مطابقـت دارد کـه در
پژوهشي به اين نتايج دست يافت که هوش اخالقي معلمان و ابعاد آن بر رفتار شهروندي سازماني تأثير ميگـذارد.
در نهايت نتايج همراستا با يافتههاي بهاري فر و همکاران ( )1390ميباشد که در پژوهشي نشان داد رفتار اخالقـي
نيز به طور مثبتي بر بُعدِ جوانمردي و بُعد نوع دوستي رفتارهاي شهروندي سازماني تـأثير دارد .وظيفـه شناسـي بـا
كنترل تكانهها و خويشتنداري قدرت اراده و موفقيت ارتباط دارد .اين صفت به نشـان دادن خـود انطباقي،عمـل بـه
وظايف و نا ل شدن به موفقيت داللت مي كند (عظيم زاده و همکاران .)1391 ،در واقع وظيفه شناسي با خود نظم-
دهي ،تالش براي پيشرفت ،سعي در رسيدن به هدف و شايستگي تعريف مي شـود .بنـابراين ثبـات فـرد در وظيفـه
شناسي و مسؤوليت ،خود احتماالً باعث مي شود كه فرد وظايفش را در هنگام كـار بـه درسـتي بـه انجـام رسـاند و
كارهايش را تكميل كند .از سويي افرادي كه وجدان كاري بيشتري دارند ،به احتمال بيشتري به كار خود عالقه داشته
و احتمال رفتار شهروندي در آنها نيز بيشتر است(بهادري خسروشاهي و همکاران.)1391 ،
يافتههاي پژوهش حاکي از آن است که بين دو متغير گذشت با رفتار شهروندي سازماني در ميان رابطـه وجـود
دارد که اين رابطه در سطح آلفاي  0/01معني دار است .به عبارت ديگر افزايش گذشت در سازمان منجر بـه بهبـود
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وظايفي که به او محول شده است تا حدودي آزادي عمل دارد .ر يس نسبت بـه مر ـوس نظـري خيـر خواهانـه و
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رفتار شهروندي سازماني در سازمان مي شود .نتايج اين پژوهش با يافتههاي پيشـين همخـواني و مطابقـت دارد .در
همين زمينه نتايج اين پژوهش با يافتههاي سفي قلي( )1392مطابقت دارد که در پژوهشي به اين نتايج دست يافـت
که هوش اخالقي معلمان و ابعاد آن بر رفتار شهروندي سازماني تأثير ميگذارد .در نهايت نتايج همراستا با يافتههاي
بهاري فر و همکاران ( )1390ميباشد که در پژوهشي نشان داد رفتار اخالقي نيز به طور مثبتي بر بُعدِ جوانمردي و
بُعد نوع دوستي رفتارهاي شهروندي سازماني تأثير دارد .بخشودن و بخشش يك فضيلت اخالقي است كه در برابـر
خطاي ديگران انجام ميشود و قابل آموزش دادن است .هرچند انتقام گرفتن پاسخ طبيعي انسان در برابـر خطاهـاي
ديگران است اما بخشش شاهراه سالمت رواني است .و از آن بهعنوان يك عامل مهم و مؤثر در روابط بهره جوينـد
(ايماني فر و همکاران ،1391 ،ص  .)150در همين زمينه ميتوان گفت که زماني که کارکنان از خصوصيت گذشت
برخوردار باشند ،هميشه سعي خواهد کرد که در راه رسيدن بـه اهـداف سـازمان نهايـت تـالش خـود را بکنـد ،از
خودگذشتگي داشته باشد و رفتارهاي فراتر از نقش داشته باشد.
نتايج پژوهش نشان داد كه از ميان ابعاد هوش اخالقي ،بعد درستکاري با ضريب بتاي  ،0/59به عنوان متغيرپيش
بين ،معيار ورود به معادله نهايي رگرسيون براي توضيح تغييرات رفتار شهروند سازماني در ميـان کارکنـان سـازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان (متغير مال ) ،را دارا هستند .اما ديگر ابعاد سـهم معنـي داري در پـيشبينـي
رفتار شهروندي سازماني نداشتهاند .به عبارت ديگر در پيشبيني رفتار شهروند سازماني در ميـان کارکنـان سـازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان ،سهم ساير ابعاد بسيار ناچيز بوده است .در همين زمينه نتايج اين پژوهش بـا
سال هفتم /ويژه نامه 1395

يافتههاي سفي قلي( )1392مطابقت دارد که در پژوهشي به اين نتايج دست يافت که هوش اخالقي معلمان و ابعـاد
آن بر رفتار شهروندي سازماني تأثير ميگذارد .در نهايت نتايج همراستا با يافتههاي بهاري فـر و همکـاران ()1390
ميباشد که در پژوهشي نشان داد رفتار اخالقي نيز به طور مثبتي بر بُعدِ جوانمردي و بُعـد نـوع دوسـتي رفتارهـاي
شهروندي سازماني تأثير دارد.
منابع
ابزري ،مهدي و يزدان شناس ،مهدي( .)1386مسؤوليت اجتماعي و اخالق کار در مديريت کيفيـت نـوين .فرهنـ
مديريت.42-5 :)15(5 ،
ابيلي ،خدايار؛ شاطري ،كريم؛ يوزباشي ،عليرضا؛ فرجي ده سرخي ،حاتم( .)1387رفتار شهروندي سازماني :ويژگـي
ها ،ابعاد ،متغيرهاي پيش شرط و پيامدها :مجموعه مقاالت اولين كنفرانس رفتار شهروندي سـازماني ،دانشـكده
مديريت ،دانشگاه تهران.
اسماعيلي طرزي ،زهرا ،بهشتي فر ،مليکـه و اسـماعيلي طـرزي ،حميـده( .)1392رابطـه هـوش اخالقـي بـا ميـزان
اعتمادآفريني مديران ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوري(1(8 ،پياپي .84-70 :))23
اسماعيلي ،علي و گودرزي ،شايسته ( .)1386مباني روانشناسي عمومي ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات شالک.
بهاري فر ،علي؛ جواهري کامل ،مهدي( . )1389بررسي پيامدهاي ارزشهاي اخالقي( با مطالعـه عـدالت سـازماني،
تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني) .دوماهنامه علمي-ترويجي توسعه انساني پليس.118-95 :)28(7 ،
بيک محمدي ،سميه ( .)1390بررسي رابطه بين عدالت سازماني با رفتار شهروندي سـازماني کارکنـان شـرکت
سهامي بيمه آسيا ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي
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پارسانژاد ،محمدرضا ( .)1387ارتب اط رفتار رفتار سازماني با سرمايه اجتماعي و تبيين تئوري سرمايهگذاري اجتماعي،
مجموعه مقاالت اولين كنفرانس رفتار شهروندي سازماني  ،دانشگاه تهران.
زارعي متين ،حسن؛ جندقي ،غالم رضا؛ توره ،ناصر ( .)1385شناخت عوامل رفتـار شـهروندي سـازماني و بررسـي
ارتباط آن با عملکرد سازماني .فرهن

مديريت.63 -31 :)14(4،

سالجقه ،سنجر و سيستاني خنامان ،فاطمه( .)1389بررسي رابطه ميان اخالق کار وکيفيت خدمات در سـازمان هـاي
دولتي شهر کرمان .اولين همايش ملي چالشهاي مديريت و رهبري در سازمانهاي ايرانـي .دانشـگاه آزاد واحـد
علوم و تحقيقات اصفهان 24 ،تير
سليماني ،نادر ؛ عباس زاده ،ناصر و نياز آذري ،بهروز ( .)1391رابطه اخالق كار با رضايت شغلي و اسـترس شـغلي
كاركنان در سازمان آموزش فني و حرفهاي شهر تهران .فصـلنامه علمـي – پژوهشـي رهيـافتي نـو در مـديريت
آموزشي.36-21 :)1(3 ،
شاطري ،کريم ( .)1388ارزيابي رفتار شهروندي سازماني کارشناسان دانشگاه تهران .پايان نامه کارشناسي ارشـد،
دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي .دانشگاه تهران
صمدى ،عباس و مهدوي خو  ،رضا ( .)1388بررسي تاثير اخالق مديريتي بر تعهد سازماني كاركنان اداره كـل امـور
مالياتي استان همدان (مطالعه موردى) .فصلنامه تخصصي ماليات.71-45 :)52(4،
تهران) .پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه تهران.
فتاحي،مهدي( .)1386بررسي اثرات معنويت کاري بر رفتارهاي شهروندي سـازماني و ارتبـا آن بـا وفـاداري
مشتري و کيفيت خدمات در سازمان تامين اجتماعي ،پايان نامـه کارشناسـي ارشـد مـديريت دولتـي ،دانشـکده
مديريت ،دانشگاه تهران.
فرهنگ پور ،مهـدي ( .)1382بررسي رابطه انگيزه و وجدان کـاري کارکنـان صـنعت بـرق کرمـان .پايـان نامـه
کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمان.
کرم دخت ،رقيه( .)1390بررسي رابطه بين اخالق سازماني مديران و اثربخشي سازماني مدارس متوسـطه شهرسـتان
بابلسر .فصلنامه علمي – پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي.126-115 :)1(5 .
محمودي ،محمدتقي؛ سيادت ،سيد علي؛ شادانفر ،فا زه ( .)1391رابطهي مؤلفههاي هوش اخالقي و رهبـري تيمـي
مديران گروههاي آموزشي دانشگاههاي شهر زاهدان ،فصلنامه علوم تربيتي.126-107 :)19(5 ،
مختاري پور ،مرضيه ،کاظمي ،ايرج ( .)1389بررسي و مقايسه رابطه بين هوش سازماني با هـوش اخالقـي مـديران
آموزشي و غيرآموزشي دانشگاههاي دولتي اصفهان ،فصلنامه نامۀآموزش عالي.51-35 :)12(3 ،
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