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چكيده
پژوهش با هدف تحلیل تأثیرات اخالق کار اسالمی و ادراک از عدالت سازمانی بر رفتار
شهروندی سازمانی با تمرکز بر میانجیگری رضایت شغلی صورت گرفته است .جامعه و نمونه
آماری این پژوهش بخشی از کارکنان ادارات دولتی منتخب (ادارات برق ،آب ،آموزشوپرورش،
مخابرات ،جهاد کشاورزی ،فرمانداری) شهرستان فسا هستند که بر مبنای روش سرشماری انتخاب
شدند و همچنین کل ادارات منتخب با  072کارمند که از این تعداد 012 ،نفر به پرسشنامهها پاسخ
دادند .دادههای پژوهش از طریق پرسشنامههای استاندارد رفتار شهروندی سازمانی ،اخالق کار
اسالمی ،عدالت سازمانی و رضایت شغلی که با پایایی (و روایی همگرا) ،)2/897(2/767
 )2/899(2/786 ،)2/699(2/787 ،)2/812(2/788جمعآوری شده است .تجزیهوتحلیل دادههای
پژوهش با استفاده از الگوسازی معادالت ساختاری با نرمافزار  Smart-PLS3انجام شده است.
نتایج پژوهش نشان داد اخالق کار اسالمی و ادراک از عدالت سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر
مثبت دارد؛ همچنین اخالق کار اسالمی بهطور مستقیم بر رفتار شهروندی اثر مثبتی دارد ولی تأثیر
عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی مورد تأیید قرار نگرفت؛ از طرفی نقش رضایت شغلی
بهعنوان میانجی اخالق کار اسالمی و رفتار شهروندی سازمانی مورد تأیید قرار گرفت و رضایت
شغلی هم بهطور مستقیم ،رفتار شهروندی سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهد.
كليدواژهها :اخالق کار اسالمی ،ادراک از عدالت سازمانی ،رفتار شهروندی ،رضایت شغلی،
مدیریت اسالمی.
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مقدمه
بسیاری از فعالیتهای اساسی و حیاتی مربوط به زندگی مردم در سازمانها انجام میگیرد .زندگی
بدون وجود سازمانهای گوناگون دولتی تقریباً ممکن نیست (حیدری تفرشی و دریابگیان)0931 ،؛
با وجود این ،رمز موفقیت و پیشرفت همهجانبه و تأمین آسایش بهصرف وجود سازمانها تحقق
نمییابد بلکه به سازمان و کارکنانی باانگیزه ،متعهد ،کارامد و اثربخش نیاز است (عسکری و
همکاران .)0939 ،از طرفی ،امروزه وضعیت کامالً متحول و حاکم بر سازمانها ،افزایش رقابت و
لزوم اثربخشی آنها در چنین موقعیتی ،نیاز آنها را به نسلی ارزشمند از کارکنان آشکار میسازد؛
نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازمانی یاد میشود (مرزوقی و همکاران .)0933 ،این نیروها نه
تنها باید با وظایف خود بخوبی آشنا باشند ،بلکه فراتر از وظایف تکلیفی خود عمل کنند؛ زیرا
موفقیت سازمانها ،امروزه به عملکرد کارکنانی بستگی زیادی دارد که فراتر از نقش و وظایف خود
عمل میکنند که به اینگونه رفتار ،رفتار شهروندی سازمانی اطالق میشود (خاطری .)0930 ،رفتار
شهروندی سازمانی 0اولین بار توسط ارگان و همکارانش به کار گرفته شد ()0339؛ هنگامیکه
رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد را بررسی میکردند (نجاتبخش اصفهانی و همکاران)0939 ،؛
به عبارتی رفتار شهروندی سازمانی ،رفتارهای فرا نقشی است که به ارتقای اثربخشی در سازمان
منجر میشود (هارت و همکاران .) 102 ،9عوامل متعددی ازجمله نگرش شغلی ،عملکرد ،تعهد
سازمانی ،اعتماد و رضایت شغلی در شکلگیری رفتار شهروندی سازمانی نقش دارد (نیلسن و
همکاران  .) 113 ،بتمن و ارگان ( ،)0339نخستین تحقیقها را درباره زمینههای بروز رفتار
شهروندی سازمانی انجام دادند .طبق یافتههای این پژوهشگران ،رضایت شغلی به عنوان بهترین
عامل پیشبینی کننده رفتار شهروندی سازمانی تعیین شد (مرزوقی و همکاران .)0933 ،رضایت
شغلی ،2چگونگی نگرش مردم نسبت به شغلشان است (کیوانلو و همکاران)093 ،؛ اما در کنار این
عوامل از مسائلی که بشدت سازمانها را نگران کرده است و در بهبود عملکرد سازمانی و پرهیز از
زیانهای احتمالی و بقای سازمان نقش مهمی دارد ،اخالق در محیط کاری است (ماری و
)1 - Organizationa Citizenship Behavior (OCB
2 - Organ et al
3 - Hart et al
4 - Nielsen et al
5 - Bateman & Organ
6 - Job Satisfaction
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همکاران .) 10 ،0اخالق از مهمترین مباحث دینی است و از یک نظر مهمترین هدف پیامبران
الهی را تشکیل میدهد (حسنی و همکاران .)0939 ،اخالق کار اسالمی ( )IWEارزشهایی در
بافت اسالمی است که خوب را از بد متمایز میکند (بن صالحالدین و همکاران ) 102 ،9و با
تأکید بر عدالت در سازمان معتقد است که هیچ حقی در سازمان نباید ضایع شود (انصاری و شاکر
اردکانی .)093 ،وقتی کارکنان احساس کنند برخوردی اخالقی و منصفانه در سایه قوانین اسالمی
با آنها شده است ،عملکرد شغلی آنان ارتقا مییابد و تعهدشان نسبت به سازمان و رضایت شغلی هم
افزایش مییابد (تعجبی و همکاران)093 ،؛ لذا در مفهوم کلیتر ،کارکنان دیندارتر و اسالمیتر،
بیشتر به رفتارهای شهروندی سازمانی مبادرت میورزند (عسکری و همکاران .)0939 ،همچنین از
عوامل دیگری که در بروز رفتار شهروندی سازمانی مورد کم مهری قرارگرفته است ،عدالت
سازمانی است (بهلولی زیناب و همکاران .)0933 ،عدالت در سازمان بیانگر برابری و لحاظ رفتار
رفتار اخالقی در سازمان ،و اهمیت آن به حدی است که در فقه شیعه از آن بهعنوان یکی از اصول
دین نام برده میشود (خراسانی و کنعانی نیری .)0930 ،به اعتقاد گرینبرگ درک عدالت در
سازمان ،اصلی اساسی برای اثربخشی و کارکرد مؤثر سازمانها و رضایت شغلی افراد بهشمار
میرود؛ همچنین در مواقعی که کارکنان احساس کنند در سازمان عدالت برقرار است به بروز رفتار
شهروندی سازمانی از خود تمایل بیشتری نشان میدهند (صنعتجو و محمودی .)093 ،در این
مطالعه ،مقوله اخالق کار اسالمی و عدالت سازمانی به عنوان متغیر مستقل ،رضایت شغلی به عنوان
میانجی و رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .مسئله اصلی
پژوهش ،نارضایتیهای امروزه مراجعهکنندگان ادارات بویژه ادارات دولتی از وجود رشوهخواری،
کاغذبازی ،پارتیبازی ،تأخیر در کار مردم ،حق کشی و سرگردانی مردم ،رانتخواریها و ...است؛
به عبارت دقیقتر مسئله اصلی پژوهش نبودن یا کمرنگ بودن اخالق کاری ازیکسو و کمرنگ
شدن عدالت سازمانی در ادارات دولتی بویژه در روشها و توزیع منابع از سوی دیگر است بویژه در
حکومت و ساختار اسالمی که باید آموزههای اسالمی و نظام اخالق کاری مبتنی بر اسالم سرلوحه

1 - Marri et al
)2 - Islamic work ethics (IWE
3 - Bin Salahudin et al
4 - Organizational Justice
5 - Greenberg

 / 042فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسالمی

سال  ،25شماره  ،2تابستان 0316

کارگزاران و دولتمردان آن باشد؛ لذا اگر بتوان مشکل اخالقی مدیران و کارکنان را حل کرد و
آنان را به اخالق کاری بویژه اخالق کاری اسالمی آراست ،بسیاری از این نارضایتیها حل خواهد
شد؛ همچنین با پرداختن به این موضوع و بررسی این متغیرها در نیروی انسانی میتوان به حل
مشکالت انگیزشی کارکنان کمک کرد و با یافتن کاستیها و تنگناهای کارکنان ،مسئوالن را یاری
کرد تا کارکنان ،صادقانه و با رغبت هرچه بیشتر در راستای تحقق اهداف سازمان تالش کنند .از
طرفی دیگر در سازمانهای دولتی بویژه استان فارس و شهرستان فسا تاکنون چنین پژوهشی در قالب
الگویی یکپارچه و دربرگیرنده متغیرهای رفتاری مشاهده نشده یا صورت نگرفته است .با شناسایی
و تعیین میزان تأثیر اخالق کار اسالمی و ادراک از عدالت بر رضایت شغلی و رفتار شهروندی
میتوان اهمیت اخالق کاری و عدالت را برای مدیران ادارات دولتی به طور عینی و ملموستر
مشخص ،و متقاعد کرد که برای ارتقای رفتار شهروندی و رضایت شغلی ،حلقه گمشده ،اخالق
کاری و عدالت است که در صورت بهبود و سرمایهگذاری بر توسعه این دو میتوان کارکنانی
راضیتر و شادتر داشت .در این صورت حتی عالوه بر اجرای شرح وظایف خود ،فعالیتها و
اقداماتی فراتر از نقش و وظیفه خود انجام دهند که این خود به توسعه خدمات به مردم منجر
می شود و در نتیجه رضایت مردم از اسالم و نظام اسالمی ارتقا مییابد؛ بنابراین ،این پژوهش به
دنبال بررسی چگونگی و میزان تأثیرگذاری اخالق کار اسالمی و ادراک از عدالت سازمانی بر
رفتار شهروندی سازمانی است و اینکه رضایت شغلی به عنوان متغیری که در سالهای اخیر در
تحقیقات مدیریتی کمی روبهزوال و فراموشی رفته است در این تأثیرگذاری چه نقشی میتواند ایفا
کند.
با توجه به این مطالب و هدف کلیدی ،فرضیات پژوهش بهصورت زیر ارائه میشود:
فرضیه  :0ارتقای اخالق کار اسالمی به افزایش رفتار شهروندی سازمانی در ادارات دولتی فسا
منجر میشود.
فرضیه  :ارتقای ادراک از عدالت سازمانی به بهبود رفتار شهروندی سازمانی در ادارات دولتی
شهرستان فسا منجر میشود.
فرضیه  :9ارتقای ادراک از عدالت سازمانی و اخالق کار اسالمی موجب افزایش رضایت
شغلی در ادارات دولتی شهرستان فسا میشود.
فرضیه  :با افزایش رضایت شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان فسا رفتار شهروندی
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سازمانی افزایش مییابد.
فرضیه  :رضایت شغلی تأثیر اخالق کار اسالمی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات
دولتی شهرستان فسا را میانجیگری میکند.
فرضیه  :2رضایت شغلی تأثیر ادراک از عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
ادارات دولتی شهرستان فسا را میانجیگری میکند.
مبانی نظری
اخالق كار اسالمی و عدالت سازمانی

اخالق کار ،0هنجاری فرهنگی است که به اجرای کار مناسب و خوب در جامعه ،ارزش
معنوی مثبت میدهد و بر این باور است که کار به خودی خود ارزش ذاتی دارد (انصاری و
شاکر اردکانی)093 ،؛ همچنین مجموعهای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار
افراد و گروهها را تعیین میکند .در واقع ،اخالق کاری ،فرایند تفکر عقالیی است که هدف آن
محقق کردن این است که در سازمان چه ارزشهایی را چه موقع باید حفظ کرد و گسترش داد.
تردیدی نیست که الزمه وجود فضای اخالقی مناسب در سازمانهای جامعه اسالمی ،داشتن اخالق
کار اسالمی است (کیوانلو و همکاران .)093 ،اخالق کار اسالمی ،گرایش و تمایل نسبت به کار
و کار را فضیلتی در زندگی بشر میداند (انصاری و شاکر اردکانی )093 ،و از سوی دیگر کار
را وسیله پیشرفت روابط اجتماعی و رشد شخصی فرد و منبع لذت و موفقیت میداند .بهطورکلی
اخالق کار اسالمی را میتوان مجموعه قوانین ارزشهای اخالقی بر اساس آموزههای قرآن و سیره
اهل بیت علیهمالسالم تعریف کرد که انتظاراتی مثل تالش ،خالقیت ،مسئولیتپذیری ،همکاری،
ازخودگذشتگی ،روابط اجتماعی سازنده و رشد تواناییهای فردی و گروهی را با توجه به رفتار فرد
در محیط کار در بر میگیرد (ماری و همکاران .) 10 ،یکی از دالیلی که در طول سه دهه
گذشته ،پژوهشگران به مطالعه و درک اخالق کسبوکار از دیدگاه اسالم پرداختند ،این است که
اسالم دومین دین توحیدی در جهان بعد از مسیحیت است و بخش اعظمی از جمعیت جهان را
شامل میشود (مرتضی و همکاران  .) 102 ،از طرفی دیگر گره زدن سرنوشت عدالت و اجرای
آن ،یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است .رعایت عدالت ،رمز بقا و پایداری جریان توسعه و
1 - Work ethics
2 - Murtaza et al
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پیشرفت سازمان و کارکنان آن است .اصطالح عدالت سازمانی از سوی گرینبرگ در سال 0331
میالدی مطرح شد .عدالت سازمانی به ادراک کارکنان از انصاف و رفتارهای عادالنه شغلی اشاره
دارد (تعجبی و همکاران)093 ،؛ بهعبارت دیگر ،عدالت سازمانی ادراکشده به معنی میزان
منصفانه بودن اقدامات سازمان در مورد کارکنان آن تلقی میشود (دورکنای و همکاران.) 102 ،0
در دهه اخیر به عدالت سازمانی بهعنوان ساختاری مهم و زمینه تحقیقی قابل توجه در روانشناسی
صنعتی و سازمانی توجه بسیاری معطوف شده است .عدالت سازمانی به دلیل مرتبط بودن با
فرایندهای سازمانی مانند رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی اهمیت دارد.
رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

بهطورکلی ،بیشتر صاحبنظران بر این باورند که رضایت شغلی احساسات مثبت فرد در مورد
شغل خود است .در تعریفی مشابه ،گراهام (  ،)033رضایت شغلی را میزان احساسات مثبت فرد
و نگرشهای او نسبت به شغل خویش تعریف میکند .در این زمینه بوتنداچ و ویت) 11 ( 9
پیشنهاد میکنند که رضایت شغلی به دیدگاه و ارزیابیهای افراد در مورد شغل بر میگردد و این
دیدگاه بر اثر نیازها ،ارزشها و انتظارات قابل تغییر است (مرزوقی و همکاران .)0933 ،بنابراین،
افراد شغلشان را بر اساس عواملی ارزیابی میکنند که از نظر خودشان مهم است .رضایت به
رابطه میان انتظارات سازمانی و نیازهای فردی اشاره میکند (پور سلطانی و همکاران )0931 ،و
زمانی در حد مطلوب است که انتظارات سازمان با نیازها و تمایالت مشخص ،توافق و همخوانی
داشته باشد .عدم توافق و تطابق این دو ،مشکالتی از لحاظ خشنودی طرفین بهوجود خواهد
آورد .خشنودی تابع توافق و تعادل میان انتظارات و موقعیت سازمان و پیش آمادگیها و نیازهای
شخصی فرد است در حالتی که تعادل و تطابق داشته باشد ،رفتار ،همزمان برآورندۀ انتظارات
سازمان و نیازهای فرد خواهد بود (کیوانلو و همکاران .)093 ،از موارد دیگر اهمیت رضایت
شغلی ،تأثیراتی است که این پدیده در کل جامعه خواهد داشت .هنگامیکه کارکنان و اعضای
سازمان از کار خود لذت میبرند ،زندگی خصوصی آنان (در خارج از سازمان) بهبود مییابد؛
هم چنین مزایای رضایت شغلی کارکنان سازمان به همه افراد جامعه و شهروندان خواهد رسید.
کارکنانی که از شغل خود راضی هستند در جهت رضایت شهروندان قدم بر میدارند .این افراد
1 - Durkhanai et al
2 - Graham
3 - Buitendach& Witte
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نگرشی مثبتتر به زندگی دارند و از نظر روانی ،جامعه را سالمتر میکنند و به بروز رفتار شهروندی
سازمانی تمایل بیشتری دارند (اسماعیلی مقدم و همکاران .)093 ،متغیر مهم دیگری که در
موفقیت سازمانهای امروزی اهمیت زیادی ایجاد کرده رفتار شهروند سازمانی است .رفتارهای
شهروندی ،رفتارهایی است که برای سازمان مفید است؛ ولی با اینحال بهعنوان بخشی از عناصر
اصلی شغل در نظر گرفته نمیشود .این رفتارها ،اغلب از سوی کارکنان بهمنظور حمایت از منابع
سازمان صورت میگیرد؛ هرچند ممکن است بهطور مستقیم منافع شخصی به دنبال نداشته باشد
(نیاز آذری و عبدالهی .)0939 ،در تعریف دیگری ،لیپین و جانسون ) 11 ( 0رفتار شهروندی
سازمانی را رفتاری میدانند که بهطور رسمی پاداشی به دنبال ندارد یا از طریق ساختار رسمی
سازمانی مورد تقدیر قرار نمیگیرد (محمد و همکاران ) 102 ،؛ بنابراین یکی از عمدهترین
دغدغهها ی مدیران کارامد در سطوح مختلف ،چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی
شاغل در تمام حرفههاست تا با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل در جامعه و حرفه خود به کار
بپردازن د و اصول اخالق اسالمی و عدالت سازمانی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند که
درنهایت رعایت اصول اخالق اسالمی و عدالت سازمانی در ایجاد رضایت شغلی و رفتار
شهروندی سازمانی کارکنان سازمانها نقش مهمی ایجاد میکند.

پيشينه پژوهش
فرزانجو و همکاران (  )093پژوهشی را با عنوان بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی
و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی و آزاد اسالمی سیستان و بلوچستان انجام
دادند .با توجه به اینکه آموزش عالی و دانشگاه به عنوان نیروی محرک و عامل پیشرفت هر جامعه
تلقی میشود ،بررسی عدالت ،تعهد و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاهها اهمیت خاصی
دارد .از طرفی دیگر با توجه به بعد رقابتی بودن دانشگاهها ،مقایسه کردن سه دانشگاه در استان
میتواند مسئوالن دانشگاه را ترغیب کند که در راستای تحقق عدالت و رضایت کارکنان خود
تالش بیشتری به عمل آورند؛ اما همین امر موجبات ترس کارکنان در پاسخ دادن به سؤاالت
عدالت و رضایت شغلی را فراهم میکند؛ لذا در پژوهش فرزانجو و همکاران ،رضایت شغلی به
1 - Lepin and Johnson
2 - Mohammad et al
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عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .به طور یقین تنها رضایت کارکنان از شغلشان موجبات
خدمترسانی بیشتر را فراهم نمیکند و بررسی متغیرهای دیگری ازجمله اخالق کار اسالمی
میتواند در کنار دیگر متغیرها حائز اهمیت باشد؛ با وجود این نتایج حاکی است که وضعیت
عدالت سازمانی و ابعاد آن ،تعهد سازمانی و ابعاد آن و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی
دانشگاهها در حد مطلوبی بوده است .همچنین رابطه عدالت و ابعاد آن با تعهد سازمانی و رضایت
شغلی معنادار و مثبت بوده است.
دانشگاهها به دلیل رسالتی که در جهت تنظیم و تربیت اخالقمدار و رشد و شکوفایی جامعه
دارند ،الزم است به طور ویژهای به بحث استقرار فضای اخالقی مناسب در آنها توجه شود .از سوی
دیگر ،رعایت اخالق در آموزش عالی ،باعث امنیت روانی و رشد و بالندگی دانشگاه میشود؛ لذا
اردالن و همکاران ( )0939تأثیر اخالق کار اسالمی بر درگیری شغلی را بین تمام کارکنان دانشگاه
کردستان بررسی کردند؛ اما در این پژوهش نبود متغیرهای دیگر ،که نقش تعدیلگر و میانجی را
ایفا میکند ،کمی از ارزش پژوهش کاسته است؛ لذا امروزه سازمانها به نیروی انسانی نیازمندند که
فراتر از وظایف تکلیفی خود عمل کنند؛ به این دلیل بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی نیز
اهمیت فراوانی دارد که این پژوهش از آن غافل بوده است .همچنین جامعه آماری تنها یک استان
و در بخش دانشگاه کردستان محدود شده است درصورتیکه اگر امکان نمونهگیری از کل
دانشگاههای استان (در تمام شهرستانها) اعم از آزاد ،پیام نور و دولتی بود ،پژوهش جامعتری به
دست میآمد .در این پژوهش از پرسشنامه  01سؤالی علّی در قالب سه مؤلفه نگرش مثبت نسبت به
کار ،وجدان کاری و مسئولیتپذیری و توجه به رشد دیگران و رفاه جامعه استفاده شده است که
از نقاط قوت این مطالعه میتواند به شمار آید .تجزیهوتحلیل دادهها نیز با استفاده از تحلیل عاملی
اکتشافی ،آزمون  tتک نمونهای و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفته است .یافتههای
پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و معنیدار بین اخالق کار اسالمی با درگیری شغلی دانشگاه
کردستان بود .همچنین ارتباط مثبت و معنیداری بین دو مؤلفه نگرش مثبت نسبت به کار و توجه به
رشد دیگران و رفاه جامعه با درگیری شغلی یافت شد.
سازمان تبلیغات اسالمی به عنوان احیاگر اندیشههای اسالم ،ترویج اخالق اسالمی را تصمیم
راهبردی خود میداند .به این منظور عسکری و همکاران ( )0939رابطه اخالق اسالمی و رفتار
شهروندی سازمانی را در این سازمان بررسی کردند .این پژوهش ابعاد اخالق اسالمی را به چهار
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بعد عدالت ،حکمت ،عفت و شجاعت تقسیم کرده است .در این پژوهش با توجه به اهمیت
متغیرهای اخالق اسالمی و رفتار شهروندی سازمانی در ارتقای عملکرد سازمان ،بررسی تنها یک
سازمان (تبلیغات) با جامعه آماری  3نفر از اعتبار نتایج پژوهش کاسته است؛ اما این پژوهش بر
ترویج اخالق اسالمی در کار و رفتار شهروندی سازمانی بیشتر کارکنان از طریق درونی کردن
اخالق تأکید میورزد و در کاهش نقش مادیات و پاداشهای بیرونی برای پیشبرد اهداف سعی
دارد؛ با وجود این ،این پژوهش از نظر هدف ،روش و ماهیت دادهها به ترتیب ،کاربردی،
همبستگی و کمی است .فرضیهها به کمک آزمون فرض آماری ضریب همبستگی اسپیرمن،
آزموده شد .نتایج پژوهش بیانگر این است که میزان پایبندی کارکنان به اخالق اسالمی و رفتار
شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری است .بر پایه این نتایج ،مدیران این سازمان میتوانند با
ترویج مبانی اخالق در میان کارکنان ،رفتارهای شهروندی سازمانی را توسعه دهند.
در پژوهشهای خارجی نیز دورکنای و همکاران ( ) 102دانشگاههای خصوصی و دولتی را
هدف قرار دادند و به بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر پیامدهای شغلی و اثر تعدیلی اخالق کار
اسالمی پرداختند؛ لذا در این پژوهش نیز با توجه به اهمیت دانشگاهها در پرورش نیروی انسانی به
بحث اخالق و عدالت پرداخته شده اما بررسی اخالق و عدالت در سازمان مورد نظر با هدف رشد
و توسعه اهداف مادی و اقتصادی دانشگاهها صورت گرفته و کمتر به رشد و تعالی نیروی انسانی
توجه شده است .در این پژوهش اخالق کار اسالمی به عنوان نقش تعدیلگر در نظر گفته شده است
که با توجه به مکمل بودن عدالت و اخالق ،بررسی همزمان این دو توصیه میشود .جامعه آماری
این پژوهش  0 1نفر از کارکنان دانشگاههای دولتی و خصوصی پاکستان بوده که با استفاده از
پرسشنامه اطالعات گردآوری شده است .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از آزمون اسپیرمن و
رگرسیون چندگانه صورت گرفته است که نتایج نشانگر این بود که عدالت سازمانی و مؤلفههای
آن بر رفتار شهروندی سازمانی و عجین شدن با شغل تأثیر مثبتی داشته است و اخالق کار اسالمی
نیز نقش تعدیلگری در رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دارد؛ همچنین بین عدالت
سازمانی و ابعاد آن با اخالق کار اسالمی نیز ارتباط مثبت و معناداری یافت شد .در پژوهشی دیگر
مرتضی و همکاران ( ) 102نیز به بررسی تأثیر اخالق کار اسالمی بر رفتار شهروندی سازمانی و
نقش دانش در به اشتراکگذاری رفتار پرداختند .این پژوهش هم مانند دیگر پژوهشها ،جامعه
دانشگاهی را هدف بررسی قرار داده است .نقطه قوت این پژوهش بررسی تفاوت اخالق کار
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اسالمی و اخالق کار پروتستانی است و اینکه ارتقای رفاه اجتماعی با استفاده از اخالق کار اسالمی
را مورد توجه قرار داده است .ضعف این پژوهش نیز بررسی با استفاده از آزمون اسپیرمن و
رگرسیون چندگانه است .نتایج پژوهش نشان داد که اخالق کار اسالمی بر رفتار شهروندی
سازمانی تأثیر مثبتی دارد؛ بهعبارت دیگر افراد با اخالق کار اسالمی خوب رفتار شهروندی
سازمانی بیشتری را نسبت به افراد با اخالق کار اسالمی ضعیف نشان میدهند .همچنین اخالق کار
اسالمی بر دانش و نقش آن در ترویج بیشتر رفتار شهروندی سازمانی مثبت و معنادار بوده است.
مطالعهای دیگر با عنوان تأثیر اخالق کار اسالمی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی (در

نهاد

کشاورزی پاکستان) توسط ماری و همکاران در سال  10انجام شد .با توجه به اهمیت نهاد
کشاورزی در اقتصاد و توسعه کشور ،بررسی رضایت و تعهد کارکنان با تأکید بر رعایت اصول
اخالقی در این بخش اهمیت فراوانی دارد .تأکید بیشتر این پژوهش بر وفادار ماندن کارکنان به
سازمان و عدم ترک خدمت آنان است که برای دستیابی به آن ،پرداخت پاداش و حقوق مکفی به
کارکنان پیشنهاد شده است .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه بوده که با استفاده از نرمافزار
 SPSSتجزیهوتحلیل دادهها انجام شده است ،نتایج پژوهش نشانگر این است که اخالق کار
اسالمی با تأکید بر رعایت اصول اسالمی کار ،تعهد سازمانی کارکنان را افزایش میدهد که در
نتیجه ،رضایت شغلی کارکنان را در پی دارد.
دیگر مطالعات در زمینه پژوهش و ویژگیهای کلیدی آن در جدول  0آورده شده است.
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جدول  :6پژوهشها در باب موضوع این مقاله
پژوهشگر
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همکاران 0216
دورکنای و
همکاران 0216
مرتضی و
همکاران 0218
عباسی و رانا

1

اخالق کار اسالمی

تعهد سازمانی

-

 SEMاموس

رفتار شهروندی ،عجین شدن با

اخالق کار اسالمی

همبستگی و

شغل

(تعدیلگر)

رگرسیون

رفتار شهروندی سازمانی ،دانش

-

رفتار شهروندی سازمانی

-

عدالت و ابعاد آن
اخالق کار اسالمی
اخالق کار اسالمی،

0210
حیاتی و کانیاگو

متغيرهای مستقل

متغيرهای وابسته

متغيرهای ميانجی

روش تحليل

پاداش و محیط کاری
0

0210
ماری و همکاران
0210
فرزانجو و
همکاران 1998

کیوانلو و
همکاران 1998

اخالق کار اسالمی
عدالت سازمانی

تعهد سازمانی ،رضایت شغلی

-

رفتار شهروندی سازمانی

-

رضایت شغلی ،تعهد سازمانی

انگیزش درونی

رضایت شغلی

-

درگیری شغلی

-

اخالق کار اسالمی

نیازآذری و

رفتار شهروندی

عبداللهی 1999

سازمانی

اردالن و
همکاران 1999
رستگار و
همکاران 1990

رضایت شغلی

رضایت شغلی ،تعهد سازمانی

1998

اخالق کار اسالمی
درگیری شغلی

رضایت شغلی ،قصد ترک
خدمت

حسنی و جودت

ادراک از عدالت

قصد ترک خدمت ،رضایت

کردلر 1991

سازمانی

شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

 SEMاموس
 SEMاموس

-

سازمانی

همبستگی ،رگرسیون،

انگیزش درونی،

اخالق کار اسالمی

یاوری بافقی

رگرسیون

همبستگی و

تعهد سازمانی ،عملکرد شغلی

ادراک از عدالت

همبستگی و

-

همبستگی و
رگرسیون
همبستگی و
رگرسیون
همبستگی و
رگرسیون
همبستگی و
 SEMاموس
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رگرسیون
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رگرسیون
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 SEMلیزرل
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1 - Abassi & Rana
2 - Hayati, K. & Caniago
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با مروری بر پیشینه پژوهش مشخص است که بیشتر مطالعات در محیط دانشگاهی و سازمانهای
خصوصی صورت گرفته و در سازمانهای دولتی ایران و بویژه استان فارس ،پژوهشی انجام نشده
است .بیشتر پژوهشهای داخل و خارج از کشور در این حیطه یکپارچه و منسجم نیست و بررسی
همزمان این متغیرها در قالب یک الگو با استفاده از الگویابی معادالت ساختاری تاکنون مورد
پژوهش قرار نگرفته است .همچنین بررسی سابقه پژوهش نشان میدهد که مطالعات در زمینه
اخالق کار اسالمی ،جداگانه و در قالب همبستگی و رگرسیون با یکی از متغیرهای رفتاری صورت
گرفته و رابطه آن در قالب الگویی یکپارچه با رفتار شهروندی و رضایت شغلی در بستر ادراک از
عدالت سازمانی آنهم در مجموعه سازمانهای دولتی و اداری تحلیل نشده که بیشتر آنها در حال
برونسپاری و تبدیل به خدمات بخش خصوصی است.
بر مبنای مباحث مطرحشده در مقدمه ،سؤال و فرضیات پژوهش و همچنین مروری بر مبانی
نظری و سابقه پژوهش ،شکل  0الگوی پیشنهادی پژوهش را نشان میدهد.
اخالق كار اسالمی

رفتار شهروندی سازمانی

رضایت شغلی

ادراک از عدالت سازمانی
شكل  :6الگوی مفهومی پژوهش

روش پژوهش
پژوهش از جهت هدف ،کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری اطالعات توصیفی ـ
همبستگی است .با توجه به نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف ،سطح معناداری آزمون برای
متغیرهای اخالق کار اسالمی ( ،)1/111ادراک از عدالت سازمانی ( ،)1/111رضایت شغلی
( )1/110و رفتار شهروندی سازمانی ( )1/119است؛ بنابراین تمام متغیرهای آزمون توزیع غیر نرمال
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دارد؛ چون سطح معناداری آزمون کولموگروف اسمیرنوف تقریباً برابر  ،1/1و این مقدار از 1/1
کوچکتر است .با توجه به اینکه توزیع دادههای مربوط به متغیرها غیر نرمال است برای بررسی الگو
و آزمون فرضیات از الگوسازی معادالت ساختاری مبتنی بر  PLSاستفاده میشود .از سوی دیگر،
جامعه آماری این پژوهش تمام کارکنان ادارات دولتی منتخب (ادارات برق ،آب،
آموزشوپرورش ،مخابرات ،جهاد کشاورزی و فرمانداری) شهرستان فسا هستند که به همکاری با
پژوهشگران حاضر بودهاند و دیگر ادارات دولتی بهرغم تالشهای متعدد پژوهشگران به همکاری
حاضر نشدند .با توجه به اینکه کل جامعه آماری  11نفره پژوهش قابل دسترسی بودهاند ،تمام
افراد سرشماری شدهاند و نمونهگیری صورت نگرفته است که از این تعداد 01 ،نفر به پرسشنامهها
پاسخ دادهاند که  11نفر زن و  0 1نفر مرد بودند .از نظر وضعیت تأهل  1نفر مجرد و  031نفر
متأهل بودند .میزان تحصیالت پاسخدهندگان نیز شامل  09نفر دیپلم 02 ،نفر کاردانی 01 ،نفر
کارشناسی 19 ،نفر کارشناسی ارشد و  9نفر هم دکتری و از لحاظ وضعیت سنی نیز  1نفر زیر 91
سال 01 ،نفر بین  91ـ  1 ، 1نفر بین  0ـ  1و  0نفر باالی  1سال بودند که نمودار فراوانی
متغیرهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان پژوهش بهصورت شکل  ،است.
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شكل  :5نمودار فراوانی متغيرهای جمعيت شناختی
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ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش ،پرسشنامه است .برای سنجش متغیرهای پژوهش از
پرسشنامه استاندارد  01سؤالی اخالق کار اسالمی یوسف ،) 110( 0پرسشنامه سؤالی ادراک از
عدالت سازمانی حسن ( ،) 100پرسشنامههای سؤالی رضایت شغلی بر مبنای کار شاکر اردکانی
(  )093و مقیاس سؤالی رفتار شهروندی سازمانی برگرفته از کانوسکی و ارگان )0332( 9استفاده
شده که غیر از پرسشنامه اخالق کار اسالمی ،دیگر پرسشنامه از شاکر اردکانی (  )093گرفته شده
است که مقادیر پایایی و روایی مقیاسهای پژوهش در بخشی از الگوسازی معادالت ساختاری مبتنی
بر  PLSدر جدول

نشان داده شده است .مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی

مقیاسهای پژوهش بیشتر از  1/1و مقادیر  AVEسازهها در قالب روایی همگرا نیز همگی بیش از
 1/بوده که بیانگر روایی و پایایی مناسب ابزارهای سنجش بوده است؛ بهعنوان نمونه مقادیر آلفای
کرونباخ و ( )AVEمقیاسهای اصلی اخالق کار اسالمی ،عدالت سازمانی ،رضایت شغلی و رفتار
شهروندی سازمانی به ترتیب )1/ 33(1/101 ،)1/ 33(1/119 ،)1/233(1/110 ،)1/ 01(1/11
است.
برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش ،الگوسازی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات
جزئی ( )PLSمورد استفاده قرار گرفته که مراحل آن در شکل  9نشان داده شده است.

1 - Yousef
2 - Hassan
3 - Konovsky & Organ

تحلیل تأثیر اخالق کار اسالمی و ادراک از عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی

 1ـ الگوهای اندازهگیری
ـ پایایی شاخص :بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی
بررسی برازش الگو

ـ روایی همگرا :ضرایب  AVEسازهها
ـ روایی واگرا :ماتریس فورنل و الرکر
 0ـ الگوی ساختاری
ـ ضرایب معناداری مقادیر ( ،)t-valuesمعیار  ،R2معیار اندازه تأثیر ()f2
 9ـ الگوی کلی :معیار نیکویی برازش GOF

آزمودن فرضيهها

 1ـ بررسی ضرایب معناداری مربوط به هر یک از فرضیهها
 0ـ بررسی ضرایب استانداردشده مسیرهای مربوط به فرضیهها
شكل  :9مراحل تحليل دادهها در روش ( plsمنبع :داوری و رضازاده)614 :6935 ،

یافتههای پژوهش
نتایج برازش الگوهای اندازهگیری پژوهش در قالب شکل  9ارائه شده است.

شكل  :4ضرایب مسير و بارهای عاملی الگوی كلی پژوهش
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همانگونه که در شکل مشخص است ،مقادیر بارهای عاملی متغیرهای آشکار برای تمامی
متغیرها بجز سؤال  91 ، 9و  90اخالق کار اسالمی بیش از  1/است؛ بنابراین با حذف سؤاالت
تعیینشده الگو بار دیگر اجراء شده است ،لذا پس از حذف سؤاالت مربوط ،تمامی اندازههای
بارهای عاملی متغیرها استاندارد است و درنتیجه تمامی الگوی اندازهگیری پایایی الزم را دارد و
تأیید میشود؛ همچنین مقادیر پایایی ترکیبی ،آلفای کرونباخ AVE ،و مقادیر  R2متغیرها در
جدول ارائه شده است.
جدول  :5مقادیر آلفای كرونباخ ،پایایی تركيبی AVE ،و  R2متغيرهای مكنون پژوهش
پایایی مركب

آلفا كرونباخ

R2

)(AVE

متغيرهای موردمطالعه
اخالق کار اسالمی

2/788

2/778

-

2/812

عدالت سازمانی

2/787

2/721

-

2/699

رفتار شهروندی سازمانی

2/767

2/712

2/967

2/879

رضایت شغلی

2/786

2/779

2/006

2/899

مقادیر استاندارد

< 2/7

< 2/7

-

< 2 /8

با توجه به نتایج جدول ،مقایسه مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و همچنین روایی
همگرا (مقادیر  )AVEحاصل این پژوهش با مقادیر استاندارد آنها مشخص است که در مجموع
همه الگوهای اندازهگیری این پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول  :9ماتریس فورنل ـ الركر
4

2/796

9

5

6
2/718

اخالق كار اسالمی

2/779

2/089

رضایت شغلی

2/767

2/977

2/962

رفتار شهروندی سازمانی

2/080

2/878

2/126

عدالت سازمانی

همانگونه که در جدول مشاهده میشود ،مقدار جذر  AVEمتغیرهای مکنون در پژوهش ،که
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در خانههای قطر اصلی ماتریس قرارگرفته از مقدار همبستگی میان آنها بیشتر است که در خانههای
زیرین و چپ قطر اصلی ترتیب داده شده است .ازاینرو میتوان اظهار کرد که در پژوهش،
متغیرهای مورد پژوهش در الگو ،تعامل بیشتری با هم دارد و بهبیان دیگر روایی واگرایی الگو در
حد مناسبی است.
برای برازش الگوی ساختاری پژوهش ،اولین معیار ضرایب معناداری ) Z (t-valueاست که
نتایج آن بهصورت شکل  ،است.
همانگونه که در شکل مشخص است برای تمامی مسیرهای الگوی ساختاری پژوهش بجز
رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مقادیر معناداری  Zبیشتر از  0/32بوده که تمامی
روابط میان سازههای الگوی ساختاری (بیرونی) پژوهش در سطح اطمینان  %3معنادار بوده است و
الگوی ساختاری این پژوهش بر مبنای این معیار مورد تأیید قرار میگیرد.

شكل  :2ضرایب معناداری الگوی كلی پژوهش

دومین معیار بررسی الگوی ساختاری مقادیر  R2است که در جدول

نشان داده شده و با

توجه به اینکه بنا به نظر چین )0333( 0مقادیر  1/21 ،1/99 ،1/03برای مقادیر ضعیف ،متوسط و
1 - Chin
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قوی  R2قابلقبول است ،مقادیر  R2سازههای درونزای این پژوهش ( 1/923و  )1/ 2نیز بیش از
 1/03است که درنتیجه با توجه به این معیار نیز الگوی ساختاری متوسط و مورد تأیید قرار میگیرد.
معیار اندازه تأثیر f2
توسط کوهن )0333( 0معرفی شد که رابطه میان سازههای الگو را تعیین میکند .همچنین
مقادیر  1/0 ،1/1و  1/9به ترتیب بیانگر اندازه تأثیر کوچک ،متوسط و زیاد یک سازه بر سازه
دیگری است.

در این فرمول
) :R2y (x includedمقدار ضریب تعیین سازه  yزمانی که سازه  xدر الگو باشد.
) :R2y(x excludedمقدار ضریب تعیین سازه  yزمانی که سازه  xاز الگو حذف شده باشد.
بر این اساس مقدار اندازه تأثیر برای هر یک از روابط الگوی پژوهش در جدول گزارش
شده است.
جدول  :4معيار اندازه تأثير برای روابط الگوی پژوهش
رابطه مورد بررسی
اخالق کار اسالمی
اخالق کار اسالمی

اندازه تأثير

رفتار شهروندی سازمان

2/272

رضایت شغلی

2/288

عدالت سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی

2/229

عدالت سازمانی

رضایت شغلی

2/869

رضایت شغلی

رفتار شهروندی سازمانی

اخالق کار اسالمی و عدالت سازمانی

با توجه به حاصل شدن  1/ 29و

رفتار شهروندی سازمانی

2/980
2/269

 ،1/9اندازه تأثیر متغیر عدالت سازمانی بر متغیر رضایت

شغلی و متغیر میانجی رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی از  1/0بیشتر است که تأثیری
بمراتب قوی را نشان میدهد ،ولی اندازه تأثیر متغیر اخالق کار اسالمی به رفتار شهروندی
سازمانی ،اخالق کار اسالمی به رضایت شغلی ،عدالت سازمانی به رفتار شهروندی سازمانی ،اخالق
1 - Cohen
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کار اسالمی و عدالت سازمانی به رفتار شهروندی سازمانی به طور متوسط بین  1/19تا  1/12است
که اندازه تأثیر ضعیفی را نمایانگر است.
معیار نیکویی برازش تنها معیار سنجش برازش کلی الگوهای معادالت ساختاری است که هر
دو بخش الگوی اندازهگیری و ساختاری را کنترل میکند .وتزلس و همکاران ) 113( 0مقادیر
،1/10

 1/92 ،1/را به ترتیب بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای نیکویی برازش کلی

الگو تعیین میکنند.
معیار  GOFدر قالب فرمول ذیل محاسبه میشود:

GOF  Communalit ies * R 2
میانگین مقادیر اشتراکی سازههای مرتبه اول الگوی پژوهش ،که همان مقادیر  AVEسازهها
است (جدول ) با  1/ 33برابر ،و میانگین مقادیر  R2سازههای درونزای الگوی پژوهش (جدول
) نیز  1/ 32است؛ بنابراین مقدار معیار  GOFعدد  1/ 0به دست میآید و از آنجاکه از مقدار
مالک  1/92بسیار بیشتر است نشاندهنده برازش کلی قوی الگوی پژوهش است.
برای تعیین شدت اثر غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی از آمارهای به نام  VAFاستفاده میشود
که مقداری بین صفر و یک را اختیار میکند .هر چه این مقدار به یک نزدیکتر باشد ،نشان از قوی
بودن تأثیر متغیر میانجی دارد .مقدار  VAFاز طریق فرمول زیر محاسبه میشود:
VAF
در فرمول باال مقدار  aضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی است .مقدار  bضریب مسیر
میان متغیر میانجی و وابسته است .مقدار  cضریب مسیر میان متغیر مستقل و وابسته است .طبق نتیجه،
و محاسبات ،تعیین شدت اثر میانجی برای تبیین رابطه اخالق کار اسالمی و رفتار شهروندی
سازمانی  1/0است که به مقدار کمی کمتر از تأثیر مستقیم آن است؛ از طرفی اثر میانجی برای
تبیین رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی  1/1است که بیشتر از نیمی از اثر عدالت
بر رفتار شهروندی سازمانی را تبیین میکند.
با توجه به ضرایب معناداری و بارهای عاملی شکلهای و فرضیات پژوهش در کل تأیید
1 - Wetzels et al.
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میشود؛ اما نتایج بررسی تأثیرات مؤلفههای مدیریت منابع انسانی اسالمی بر انواع پیامدهای رفتاری
نیز بهصورت جدول است.
جدول  :2مقادیر ضرایب مسير و معناداری ميان مؤلفهها
ضرایب مسير

مقادیر t

نتيجه

اخالق کار اسالمی به رفتار شهروندی سازمانی

2/926

8/168

پذیرش

ادراک از عدالت سازمانی به رفتار شهروندی سازمانی

2/288

2/798

رد

ادراک از عدالت سازمانی به رضایت شغلی

2/889

11/287

پذیرش

اخالق کار اسالمی به رضایت شغلی

2/012

9/898

پذیرش

رضایت شغلی به رفتار شهروندی سازمانی

2/077

8/912

پذیرش

مسيرها

رضایت شغلی (میانجیگری اخالق کار اسالمی به رفتار شهروندی سازمانی)

شدت میانجی

2/18

رضایت شغلی (میانجیگری ادراک از عدالت سازمانی به رفتار شهروندی سازمانی)

شدت میانجی

2/78

نتایج جدول نشان میدهد که اخالق کار اسالمی بر رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی
تأثیر معنادار دارد و سازمانهایی که بتوانند اخالق کار اسالمی را نهادینه کنند ،رضایت شغلی و
همچنین رفتار شهروندی سازمانی تقویت مییابد؛ همچنین عدالت سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر
مثبت و معناداری دارد؛ اما رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی تأیید
نشد .برای بررسی دو فرضیه آخر یعنی نقش میانجیگری رضایت شغلی نیز با توجه به شکل  ،هم
تأثیر رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و هم تأثیر دو متغیر اخالق کار اسالمی و ادراک از
عدالت سازمانی بر رضایت شغلی معنادار است؛ زیرا مقدار معناداری  Zبرای رابطه ادراک از
عدالت سازمانی و رضایت شغلی بیشتر از  ،)00/ 11( 0/32و رابطه اخالق کار اسالمی بر رضایت
شغلی نیز (  )9/ 3است؛ همچنین مقدار معناداری  Zبرای رابطه بین رضایت شغلی و رفتار
شهروندی سازمانی از  ) /901( 0/32بیشتر است؛ بنابراین دو فرضیه آخر هم نیز بهطورکلی تأیید
میشود .همچنین طبق محاسبات شدت اثر متغیر میانجی ،نتیجه گرفته میشود که اخالق کار
اسالمی به میزان  3درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را بهطور مستقیم تبیین میکند .از
سوی دیگر اخالق کار اسالمی بهطور غیر مستقیم و از طریق میانجی رضایت شغلی به میزان 0
درصد بر تغییرات رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارد .همچنین عدالت سازمانی به طور مستقیم بر
رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری ندارد اما به طور غیر مستقیم به میزان  1درصد از
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تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهد .بر اساس نتایج آماره  VAFشدت
میانجی متغیر رضایت شغلی به میزان  1/0برای تبیین رابطه اخالق کار اسالمی و رفتار شهروندی
سازمانی که بمراتب کمتر از تأثیر مستقیم آن است برای رابطه عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی
سازمانی به میزان  1/1است که تأثیر غیر مستقیم قابل توجهی را ایفا میکند.

نتيجهگيری و پيشنهادها
این مطالعه تأثیرات اخالق کار اسالمی و عدالت سازمانی را بر رفتار شهروندی سازمانی و نقش
میانجیگری رضایت شغلی بررسی کرده است .تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که بهطورکلی تمامی
فرضیات پژوهش بجز فرضیه دوم ،که رابطه ادراک از عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی
است ،تأیید شده است .فرضیه اول و سوم تأیید شد و بیانگر این است که وقتی اخالق کاری در
سازمان بر پایه اصول اسالمی نهادینه شده باشد ،کارکنان آن سازمان نسبت به شغل ،سرپرست و
همکاران خود رضایت بیشتری دارند و رفتار شهروندی سازمانی بیشتری را از خود نشان خواهند
داد که این تقریباً با نتایج پژوهش موغلی و همکاران (  )093و عسکری و همکاران ()0939
همخوانی دارد؛ همچنین بر اساس فرضیه چهارم رضایت شغلی کارکنان ،تمایل آنها را به بروز
رفتار شهروندی سازمانی بیشتر میکند که با نتایج پژوهش اسماعیلی مقدم و همکاران ( )093؛
حیدری تفرشی و دریابگیان ( )0931همخوانی دارد .در فرضیه دوم تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار
شهروندی سازمانی مورد تأیید قرار نگرفت که این یافته با نتایج اغلب پژوهشها در این زمینه
منافات دارد؛ درحالیکه انتظار میرود در ادارات دولتی بین این دو رابطه وجود داشته باشد؛ لذا
پیشنهاد میشود که این پژوهش در ابعاد وسیعتر و در جاهای دیگری نیز انجام شود تا متغیرهای
مداخلهگر در این زمینه شناسایی شود و بتوان به نتایج و علل واقعیتری دستیافت و نیز توصیه
میشود که مسئوالن ،گروهی از کارشناسان و متخصصان را گرد آورند و کارگروهی را تشکیل
دهند تا در این زمینه بهصورت تخصصی مطالعه و پژوهش کنند؛ اما در فرضیه سوم نیز تأثیر
عدالت سازمانی بر رضایت شغلی مورد تأیید قرار گرفت که بیانگر این است که مواقعی که
کارکنان احساس کنند در سازمان عدالت برقرار است ،رضایت شغلی بیشتری از کار و سازمانشان
دارند و قصد ترک خدمتشان کاهش مییابد که با پژوهشهای حسنی و جودت کردلر (،)0930
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خراسانی و کنعانی نیری ( ،)0930پور سلطانی و همکاران ( )0931و تعجبی و همکاران ( )093
همخوانی دارد؛ بنابراین در این پژوهش عدالت سازمانی از طریق متغیر میانجی رضایت شغلی بر
رفتار شهروندی سازمانی تأثیر میگذارد .در فرضیههای آخر نیز رضایت شغلی بهعنوان نقش
میانجی رابطه اخالق کار اسالمی و ادراک از عدالت سازمانی را بر رفتار شهروندی سازمانی تبیین
میکند و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .همانطور که بیان شد سازمانهای اسالمی با ایجاد
جوی عدالتمحور ،همراه با اخالق اسالمی و با بهرهگیری از اصول و ارزشهای اسالمی در
سازمان ،موجب ایجاد رضایت شغلی کارکنان میشوند و باعث میشود که کارکنان ،رفتار
شهروندی سازمانی بیشتری از خود نشان بدهند.
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