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چکیده
پژوهـش حاضـر بـا هدف بررسـی تأثیر هوش اخالقی بر رفتار شـهروندی سـازمانی انجام شـد
و سـؤال اصلـی آن نیـز در همین راسـتا تنظیم گردید .جامعـۀ آماری پژوهـش را تمامی کارکنان
و طلاب حـوزۀ علمیۀ فاطمه زهرای اطهر (س) شـهر ایالم تشـکیل دادند کـه در زمان پژوهش
 100نفـر بودنـد؛ بنابرایـن نمونهگیـری بـه روش سرشـماری انجـام شـده اسـت .ایـن پژوهش
از لحـاظ هـدف ،کاربـردی و از نظـر روش گـردآوری دادههـا ،توصیفـی -پیمایشـی میباشـد.
بـرای سـنجش متغیـر هوش اخالقـی از پرسشـنامۀ لنیک و کیـل ( )2005و برای سـنجش رفتار
شـهروندی سازمانی از پرسشـنامۀ استاندارد پادسـکاف و همکاران ( )1990استفاده گردید .برای
تعییـن روایـی هـر دو پرسشـنامه نیـز از روایـی سـازه به کمـک تحلیـل عاملی تأییـدی با کمک
نرمافـزار ایمـوس و بـرای محاسـبۀ پایایـی آنها از آزمـون آلفای کرونباخ اسـتفاده شـد که مقدار
بـه دسـت آمده برای پرسشـنامۀ هـوش اخالقـی 0/911 ،و برای رفتـار شـهروندی 0/802 ،بود.
تجزیـه و تحلیـل دادههـا نیـز از طریـق تحلیل عاملـی تأییدی به کمـک نرمافـزار  Amosانجام
شـد .نتایـج پژوهـش حاکـی از آن بـود که هـوش اخالقی بـر رفتار شـهروندی سـازمانی ،تأثیر
مثبـت و معنـاداری به میـزان  0/580دارد.
واژگان کلیدی :هوش اخالقی ،رفتار شهروند سازمانی ،کارکنان ،شهر ایالم.
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مقدمه
اخلاق در سـازمان ،مجموعـهای از بایدها و نبایدهای اخالقی اسـت کـه همگام با
سـایر فعالیتهـای سـازمانی ،به طور شایسـته بایـد بدان عمل شـود (رکنی لموکی،
 .)72 :1389ایـن نـوع اخلاق بیانگـر ارزشهایـی اسـت کـه یـک سـازمان بـرای
کارکنـان خـود و اشـخاص دیگر بـدون در نظر گرفتـن قوانین دولتی قائل میشـود
(موسـوی و عربشـاهی )2 :1392 ،و اخلاق خـوب به معنی سـازمان خوب اسـت
(رجبیپـور میبـدی و دهقانـی فیروزآبـادی .)54-53 :1391 ،اخلاق در مدیریـت
نیـز بـه بایدهـا و نبایدهـای تصمیمگیـری یـا عمل مدیـران میپـردازد و آنهـا را به
گرفتـن تصمیمـات یا عمـل عقالنی ،خیر ،زیبا و خوب تشـویق میکنـد و از اتخاذ
تصمیمـات یـا رفتارهـای غیرمنطقـی ،شـر ،زشـت و بـد بـاز مـیدارد (میرکمالـی،
 .)123 :1382در ایـن میـان هـوش اخالقـی ، 1توانایـی درک درسـت از نادرسـت
و داشـتن اعتقـادات اخالقـی قـوی و عمـل بـه آنهاسـت .مطالعـات نشـان میدهد
افـرادی کـه هـوش اخالقـی باالیـی دارند سـعی دارنـد کارهایشـان را بـا توجه به
اصـول اخالقـی انجـام دهنـد (سـتوده و همـکاران )65 :1395 ،و هـوش اخالقـی
شـامل یادگیـری ،کسـب مهـارت فکـری ،جسـمی و سـازگاری بـا محیـط اسـت.
در عصـر حاضـر ،دغدغـه و نگرانـی مدیـران ،بروز مشـکالت و مسـائل پیچیدهای
اسـت کـه از طریـق رعایـت نشـدن اخالق توسـط زیردسـتان ایجـاد میشـود .در
ایـن راسـتا هـوش اخالقـی ،مؤثرترین پدیدهای اسـت کـه میتواند یـاور مدیران و
راهگشـای مسـائل و مشـکالت باشـد (تابان و همکاران )227 :1393 ،که در عین
2
حـال به حقوق شـهروندی نیز توجـه دارد (بردبار و همـکاران .)79 :1394 ،ارگان
( )1988معتقـد اسـت رفتـار شـهروندی 3رفتاری اسـت کـه جنبۀ داوطلبانـه دارد و
به شـکل مسـتقیم و آشـکارا از سـوی سـازمان مـورد پاداش قـرار نمیگیـرد؛ اما به
ارتقای اثربخشـی سـازمان کمک میکند (سـلیمانی )12 :1390 ،پادسـکاف 4رفتار
شـهروندی سـازمانی را بـه دو نوع یاری رسـاندن و کمک مثبت و فعـال و اجتناب
از رفتارهایـی کـه بـه همـکاران و سـازمان لطمـه وارد میکنـد تقسـیم کرده اسـت
1. Moral intelligence
2. Organ
3. organizational citizenship behavior
4. Podsakoff

دورة بیستم ،شمارۀ  64و  65؛ پاییز و زمستان 1398

فصلنامۀ علمي

56

تأثیر هوش اخالقی بر رفتار شهروندی سازمانی

(محرابـی و گلنـاری .)59 :1394 ،تشـویق غیررسـمی کارکنـان باعـث بـروز رفتار
شـهروندی میشـود و درک اینکـه چه چیـزی بر رفتار شـهروندی تأثیـر میگذارد
جـزء موضوعـات مهم پژوهشـی بـه صـورت علمی و عملی اسـت (طهماسـبی و
همـکاران .)72 :1394 ،محققـان زیـادی دربارۀ عملکرد کارکنان و اثربخشـی آن در
سـازمان ،پژوهـش کـرده و هـوش اخالقـی را در بهبـود تالشهـا مؤثر دانسـتهاند؛
امـا تلاش چندانـی برای شناسـایی رابطۀ رفتار شـهروندی و هـوش اخالقی انجام
ندادهانـد .از طرفـی بـه نظـر میرسـد کـه معنویـت محیـط کاری نیـز بـر رفتـار
شـهروندی سـازمانی تأثیرگـذار اسـت (بیـگزاده و همـکاران)40 :1390 :؛ لـذا بـا
توجـه بـه اینکه اسـتان ایلام دارای فرهنگـی غنی و اصیـل و پایبند بـه ارزشهای
واالی انسـانی از جملـه بخشـش ،مسـئولیتپذیری ،نوعدوسـتی ،احتـرام و تکریم
و دیگـر اصـول اخالقـی اسـت و اسـتانی یکپارچـه شـیعه و الهامگرفتـه از معارف
و سـیرۀ اهـل بیـت ∆ میباشـد و نیـز بـا عنایـت بـه اینکـه حـوزۀ علمیـه از جمله
سـازمانهایی اسـت کـه بـه فعالیـت در حـوزۀ معنویـت و اخلاق اسلامی ،نشـر
معـارف و مکتـب اهـل بیـت ∆ و گسـترش مذهـب جعفـری همـت میگمـارد،
نگارنـدگان ایـن پژوهـش بر آن شـدند تا در تحقیق خـود به بررسـی تأثیر رویکرد
اسلامی در اثربخشـی سـازمانها بپردازند.
بیان مسئله

هـوش اخالقـی :یکـی از ابعـاد هوش اسـت که بـرای اولین بـار به وسـیلۀ بوربا به
رشـتۀ روانشناسـی وارد شـد .این بعد میتواند چهارچوبی را برای عملکرد صحیح
انسـانها فراهـم آورد و بـه عنـوان یک عامـل پیشبینیکنندۀ رفتار محسـوب شـود
(گلیپـور و همـکاران )22 :1393 ،و بـا انجام درسـت کار و رعایـت اصول اخالقی
پیونـد دارد (محمـدی و همـکاران .)53 :1393 ،در رابطـۀ هـوش اخالقـی و رفتار
شـهروندی سـازمانی تحقیقـات چندی صورت پذیرفته اسـت کـه پژوهش کریمی
( )1392بـا عنـوان «رابطـۀ اخلاق حرفـهای و هـوش اخالقـی با رفتار شـهروندی
سـازمانی دبیـران زن دورۀ متوسـطه آمـوزش و پرورش ناحیۀ  2شـهر شـیراز» یکی
از آنهاسـت .سـلفی قلـی و همـکاران ( )1392نیـز در پایاننامـۀ خـود بـا عنـوان
«بررسـی نقـش هـوش اخالقـی معلمـان در ارتقـای رفتار شـهروندی سـازمانی در
مـدارس ابتدایـی آمـوزش و پرورش شـهر قزویـن» به ایـن نتیجه دسـت یافتند که
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هـوش اخالقـی معلمـان ،مؤلفـۀ اطاعـت و وفاداری سـازمانی نیسـت؛ در حالی که
بـر مؤلفههـای ابتـکارات فـردی ،رفتـار کمککننـده و جوانمـردی آنهـا در مدارس
تأثیرگـذار اسـت .پژوهـش اسـکندری و همـکاران ( )1391نیـز با عنوان «بررسـی
رابطـۀ بیـن هـوش اخالقـی و مهارتهـای ارتباطـی مدیـران» نشـان داد که هوش
اخالقـی مدیـران بـر مهارتهـای ارتباطـی آنـان در سـازمان مـورد مطالعـه ،تأثیـر
مسـتقیم ،مثبـت و معنـاداری دارد .همانطـور کـه بیـان شـد در رابطه با بهبـود رفتار
شـهروندی در سـازمان و هـوش اخالقـی پژوهشهایـی انجام اسـت؛ ولـی تاکنون
تالشـی بـرای پژوهـش در زمینـۀ شناسـایی رفتـار شـهروندی و هـوش اخالقـی
صـورت نگرفتـه اسـت؛ بنابراین مقالۀ حاضر بـه تأثیر این رفتار با رویکرد اسلامی
و اصـول اخالقـی کـه مـدّ نظر صاحبنظـران اخالق اسلامی اسـت میپـردازد و
ایـن امـر بـه این اثـر تازگـی میدهد.
لنیـک و کیـل )86 :2005( 1هـوش اخالقـی را توانایـی تشـخیص درسـت از
اشـتباه میداننـد کـه با اصـول جهانی سـازگار اسـت و چهـار اصل درسـتکاری، 2
مسـئولیتپذیری ، 3دلسـوزی 4و بخشـش 5را بـرای موفقیـت مـداوم سـازمانی و
شـخصی ،ضـروری قلمـداد میکننـد .آنهـا عالوه بـر این چهـار اصـل ،ده بعد زیر
را نیـز بـرای هـوش اخالقـی بیـان کردهاند:
« .1عمـل کـردن مبتنـی بـر اصول ،ارزشهـا و باورها؛  .2راسـتگویی؛  .3اسـتقامت
و پافشـاری بـرای حـق؛  .4وفـای بـه عهـد؛  .5مسـئولیتپذیری بـرای تصمیمـات
شـخصی؛  .6اقـرار بـه اشـتباهات و شکسـتها؛  .7قبـول مسـئولیت بـرای خدمت
بـه دیگـران؛  .8فعاالنـه عالقهمند بودن بـه دیگران؛ یعنـی آنچه افراد بـرای دیگران
میدهند بر اسـاس دسـتور یا برای دریافت پاداشـی نباشـد؛  .9توانایی در بخشـش
اشـتباهات خـود؛ یعنـی آگاهـی از عیـوب و اشـتباهات خـود و بخشـیدن خـود؛
 .10توانایـی در بخشـش اشـتباهات دیگـران؛ یعنـی آگاهـی از عیوب و اشـتباهات
دیگـران و بخشـیدن آنان» (محمـدی و همـکان.)56 :1393 ،
1. Lennick & Kiel
2. Honesty
3. Responsibility
4. Compassion
5. Forgiveness
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اصـول اخالقـی مـدّ نظـر صاحبنظران هـوش اخالقی ،با آموزههـای دین مبین
اسلام منافاتی ندارد و در قرآن کریم و سـخنان ائمه∆ به این اصول (درسـتکاری،
مسـئولیتپذیری و بخشـش) سـفارش و تأکید هم شـده اسـت (خالقی و چناری،
 .)56 :1394بـا توجـه بـه مـوارد باال و با وجود اینکه رفتار شـهروندی سـازمانی به
عنـوان منبعی برای اثربخشـی سـازمانها محسـوب میشـود ،مقالۀ حاضـر به دنبال
پاسـخگویی بـه ایـن سـؤال میباشـد کـه آیـا هـوش اخالقی بـر رفتار شـهروندی
سـازمانی در بیـن کارکنـان و طلاب حـوزۀ علمیۀ فاطمـه زهرای اطهر (س) شـهر
ایالم اثرگذار اسـت؟
ِ
مصادیـق ابعاد بیانشـده در بـاال در قرآن کریـم و کالم معصومین
بـه نمونههایـی از
∆ اشـاره میشود:
راسـتگویی :بنـای خلقـت و طبیعـت بر حقیقت و راسـتی اسـتوار اسـت؛ لکن این
انسـان ظلـوم و سـتمکار اسـت کـه حـق و باطل را بـه هـم میآمیـزد و حقیقت را
وارونـه جلـوه میدهـد و بـه فرمـودۀ حضـرت علـی ∆« :و لكـن يؤخـذ مـن هذا
ضغـث و مـن هـذا ضغث فيمزجـان  :...مردم قسـمتى از حق و قسـمتى از باطل را
میگیرنـد و در هـم مىآميزنـد [و از ايـن راه باطـل را بـه خـورد مـردم مىدهنـد]»
(کلینـی ،1407 ،ج )54 :1؛ پیامبـر اکـرم νنیـز فرموده اسـت« :چهار خصلت اسـت
در هـر كـه باشـد مؤمن اسـت؛ اگرچه از فـرق تا قدم گناه باشـد :راسـتگویی ،حيا،
خوشـخویى و حقشناسـى» (ابن شـعبه .)593 :1363 ،آن حضرت  νچنان با مردم
از سـر محبـت و دلسـوزی برخـورد میکـرد که کسـی نمیتوانسـت در صداقت و
درسـتی مدیریـت او تردیـدی به دل راه دهد (دلشـاد تهرانـی ،1383 ،ج  .)81 :3در
مقابـل راسـتگویی کـه از فضایـل اخالقـی مؤمنـان محسـوب میشـود ،دروغ قرار
دارد کـه امـام حسـن عسـكرى Aدر مـورد آن فرمـود« :جعلـت الخبائـث كلها في
بيـت و جعـل مفتاحهـا الكـذب :تمـام پليديهـا در خانهاى نهـاده شـده و كليد آن
دروغ اسـت» (مجلسـی ،1403 ،ج .)263 :69
اسـتقامت و پافشـاری بـرای حق :امام صـادق  Aدر این مـورد میفرماید« :و عالمة
القبـول وجـود االسـتقامة ببـذل كل المحـاب مـع اصابة علـم كل حركة و سـكون»
ت اسـت و
(جعفـر بـن محمـد« :)471 :1360 ،نشـانۀ قبـول عمـل ،وجـود اسـتقام 
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معنـى اسـتقامت ،حاصـل نمىشـود مگـر بـه بـذل كـردن هرچیـزی کـه محبوبتـر
اسـت و تعلـق بـه او بيشـتر اسـت بـه اربـاب حاجـت و مسـتقي م بـودن در جميع
افعـال و اعمـال و حـركات و سـكنات» و نیـز میفرماینـد« :بال و گرفتـاری ،زینت
مؤمـن و کرامـت و عـزت برای کسـی اسـت کـه صاحب عقـل و تدبّر اسـت؛ زیرا
در مباشـرت و مصاحبـت بـا بلا ،صبـر بـر آن و اسـتقامت در برابـر آن ،ایمـان از
ناخالصیهـا و تیرگیهـا پـاک میگردد و نسـبت انسـان با ایمانش تصحیح میشـود
و شـخص مؤمنتـر میگـردد» (مـکارم شـیرازی ،1385 ،ج  .)506 :2حضـرت
مسـیح  Aفرموده اسـت« :انكـم التدركون ما تحبـون اال بصبركم علـى ما تكرهون:
ت بـر آنچه از
شـما بـه آنچـه دوسـت مىداريد نمىرسـيد ،مگر بـه صبر و اسـتقام 
آن كراهـت داريـد» (ابن شـعبه .)511 :1363 ،انسـانها عادت دارنـد هنگام مواجهه
بـا مشـکالت و سـختیها بـه جـای اسـتقامت ،پایـداری و تلاش برای حـل آنها،
فرافکنـی کننـد و تقصیر را بـه گردن دیگران بیندازند (مظاهری .)40 :1389 ،انسـان
بـدون صبـر و اسـتقامت ،هـم در جهـت مثبت بـه جایی نمیرسـد و هـم در برابر
عوامـل منفـی ،مصائـب و آفـات ،قادر به ایسـتادگی نیسـت (اکبـری.)92 :1387 ،
مسـئولیتپذیری بـرای تصمیمـات شـخصی :انسـان بـه برکـت تکلیـف و حـس
مسـئولیت اسـت کـه میتوانـد نردبـان تعالـی را بپیمایـد؛ در واقـع آدمـی در برابـر
خـود ،دیگـران و خدای خود مسـئول اسـت .پیامبر اکـرم  νدر اینبـاره میفرماید:
«همۀ شـما نسـبت به زیردسـتان خود مسـئول هسـتید .پس حاکم نسـبت به رعیت
خود مسـئولیت دارد .مرد ،سرپرسـت خانواده اسـت و نسـبت به آنهـا وظیفه دارد»
(اسـحاقی.)269 :1385 ،
اقـرار بـه اشـتباهات و شکسـتها :اقـرار بـه اشـتباهات در قـرآن بـا واژۀ توبـه و
بازگشـت به سـوی خداوند مطرح شـده اسـت« :توبوا الى اهلل جميعا ايها المؤمنون
لعلكـم تفلحـون» (نـور« :)31/اى مؤمنين همه با هـم به درگاه خدا توبه كنيد باشـد
كه رسـتگار شـويد» .انسـان باید قابل انعطاف باشـد ،اشـتباهات خودش را بپذیرد
و خـوی نـرم داشـته باشـد تـا بتواند در زندگـی اجتماعـی موفق شـود ،در غیر این
صـورت مسـتبد و مطـرود جامعه خواهد شـد (مظاهـری ،بیتا.)37 :
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قبـول مسـئولیت بـرای خدمـت بـه دیگـران :قـرآن کریم بـا مهـم دانسـتن خدمت
بـه جامعـه و مسـئولیت داشـتن در قبـال آن میفرمایـد« :و بايـد برخـى از شـما
مسـلمانان ،خلـق را بـه خيـر و صلاح دعوت كننـد و امر بـه نيكـوكارى و نهى از
بـدكارى كننـد ( »...آل عمـران .)104/نزدیک شـدن به خدا مقدمـۀ خدمت به خلق
نیسـت؛ بلکـه خدمـت کـردن بـه خلق خـدا مقدمۀ قـرب الهی و رسـیدن بـه مقام
قـرب خداسـت (مطهـری ،1377 ،ج  .)289 :23رسـول اکـرم  νفرمودنـد« :خدمـة
العیـال کفـارة الکبائـر و یطفـئ غضـب الـرب» (مجلسـی ،1403 ،ج  .)132 :101از
دیـد اسلام خدمـت کـردن بـه دیگـران گاهی بـه سـرحدّ وجـوب ،بلکه بـه خود
وجـوب میرسـد و ممکن اسـت انسـان بـه وسـیلۀ آن ،راه پنجـاه سـاله را در یک
شـب بپیمایـد و ریشـۀ درخـت ایمـان را بـه یـک شـب در دل بسـیار محکـم کند
(مظاهـری.)212 :1386 ،
فعاالنـه عالقهمنـد بودن بـه دیگران :این مـورد در قرآن بـا واژههای احسـان و ایثار
مطرح شـده اسـت« :إن اهلل یأمر بالعدل و اإلحسـان و إیتاء ذی القربی» (النحل:)90/
«در حقیقـت ،خـدا بـه دادگـری و نیکـوکاری و بخشـش بـه خویشـاوندان فرمـان
میدهـد  .»...اهـل بیـت ∆ در حـق بینـوا و یتیـم و اسـیر ،ایثار و از خود گذشـتگی
میکردنـد ،بـدون اینکـه انتظار پاداش و دریافتی داشـته باشـند« :و یطعمـون الطعام
علـی حبـه مسـکینا و یتیمـا و أسـیرا .إنمـا نطعمکم لوجـه اهلل النرید منکـم جزاء و
الشـکورا ً (انسـان 8/و « .)9از نظر اسلام شـکی نیسـت که خدمت کردن به خلق و
احسـان بـه مردم ،خـود یکی از ارزشهای انسـانی و الهی اسـت .محبت و خدمت
بـه مـردم و درد مردم را داشـتن ،از نظر اسلام خود یک کمـال و یک ارزش و یک
نیکـی اسـت و مقامـش هـم بسـیار عالی اسـت؛ ولی اسلام با انحصـارش مخالف
اسـت» (مطهری ،1377 ،ج .)280 :23
توانایـی در بخشـش اشـتباهات خود :خداونـد متعال در مورد کسـانی کـه مرتکب
ذین تابُـوا َو أَ ْص َل ُحوا َو ب َ َّینُـوا َف ُأولئ ِ َ
ک
ظلـم بـه نفس و گناه شـدند میفرمایـد« :إ ِ َّال الَّ َ
الرحیـم» (بقـره« :)160/مگر کسـانی که توبـه کردند و
َّـو ُ
أَت ُ
ـم َو أَنَـا الت َّ
اب َّ
ُـوب َع َلیْهِ ْ
[خـود را] اصلاح نمودنـد و [حقیقـت را] آشـکار کردنـد ،پـس بـر آنـان خواهـم
ـن ب َ ْعـ ِد ُظ ْل ِم ِه
تـاب م ِ ْ
بخشـود و مـن توبهپذیـر مهربانـم»؛ و نیـز میفرمایـدَ « :ف َم ْ
ـن َ
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ـوب َع َليْ ِـه إ ِ َّن َّ
ـح َفـإ ِ َّن َّ
اللَ َغ ُفـو ٌر َرحيـم» (مائـده« :)39/پـس هر كه بعد
اللَ يَتُ ُ
َو أَ ْص َل َ
از سـتمكردنش توبـه كنـد و بـه صلاح آيـد ،خـدا توبـۀ او را مىپذيـرد كـه خـدا
ـوب إِلَـی َّ
تـاب َو َع ِم َ
الل ِ َمتابـ ًا»
آمرزنـدۀ مهربـان اسـت» « َو َم ْ
ـل صالِحـ ًا َفإِنَّـ ُه یَتُ ُ
ـن َ
(فرقـان)71/؛ «و هـر کـس توبه کند و کار شایسـته انجام دهد ،در حقیقت به سـوی
خدا بازمیگـردد».
توانایـی در بخشـش اشـتباهات دیگـران :قـرآن کریـم عفـو و بخشـش دیگـران را
وسـیلهای برای بخشـش خود شـخص میداند و میفرمایـد« :و لْیَ ْع ُفـوا َو لْیَ ْص َف ُحوا
اللُ ل َ ُک ْـم َو َّ
أَ ال ت ُِحبُّـونَ أَنْ یَ ْغفِ َـر َّ
حیـم» (نـور« :)22 /و بایـد عفـو کننـد
اللُ َغ ُفـو ٌر َر ٌ
و گذشـت نماینـد .مگـر دوسـت نداریـد کـه خـدا بـر شـما ببخشـاید؟ و خـدا
آمرزنـدۀ مهربـان اسـت» و نیز« :خُ ِذ ال ْ َع ْف َ ْ
ـر ِ
ف َو أَ ْعر ْ
لین»
ِض َعـنِ الْجا ِه َ
ـو َو أ ُم ْر بِال ْ ُع ْ
(اعـراف« :)199/گذشـت پیشـه کـن و بـه [کار] پسـندیده فرمـان ده و از نادانـان
رخ برتـاب» .امـام صـادق Aنیـز فرمـود« :سـه از مـکارم دنیـا و آخرتنـد :درگذری
از کسـی کـه بـه تـو سـتم کـرده و پیوند کنی با کسـی کـه از تـو بریـده و بردباری
کنـی هنگامـی کـه با تو نادانـی کننـد» .کالم حضرت علی  Aکـه« :ا ْع ِ
َّـاس م ِ ْن
ط الن َ
يك َّ
ب انْ يُ ْع ِط َ
ِك َو َص ْف ِح َ
َع ْفـو َ
سـبحان ُه» (آمـدی :)138 :1410 ،به
ـك مِث َْل مـا ت ُِح ُّ
اللُ ُ
مـردم از عفـو و چشمپوشـى خـود بـدان گونـه عطـا كن كـه دوسـت دارى خداى
سـبحان بـه تـو عطـا كنـد» .امام صـادق  Aاز رسـول خـدا  νچنیـن روایـت کرده
اسـت« :عفـو کنیـد ،زیرا عفو و گذشـت موجب عـزت بنده میشـود ،پس یکدیگر
را عفـو کنیـد تـا خداونـد عزیزتان کنـد» (طبرسـی .)481 :1379 ،با توجـه به آنچه
در رابطـه بـا اصـول اخالقـی بیان شـد ،میتوان به نقـش هوش اخالقـی و تأثیرات
ایـن مؤلفـه در رفتـار شـهروندی سـازمانی تأکیـد کـرد ،بـدون اینکه با آنچـه مورد
توجـه صاحبنظـران اصـول اخالقـی اسـت تعارضـی داشـته باشـد .در حقیقـت
ایـن اصـول اخالقـی بـا رویکـرد اسلامی در بزنگاههایی که تنهـا به امـور مادی و
سـودهای اقتصـادی توجـه میشـود و به فنای سـازمان و عـدم تعهد نسـبت به آن
میانجامـد ،بـه یـاری سـازمان میآید و به سـر و سـامان دادن به آن کمـک میکند.
رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شـهروندی برای اولین بار در سـال 1983م .توسـط ارگان و همکارانش به کار
دورة بیستم ،شمارۀ  64و  65؛ پاییز و زمستان 1398

فصلنامۀ علمي

62

تأثیر هوش اخالقی بر رفتار شهروندی سازمانی

گرفتـه شـد؛ امـا گویـا قبـل از او افرادی چـون کاتز و کان بـا تمایز قائل شـدن بین
عملکـرد نقـش و رفتارهـای نوآورانـه و خودجوش در دهة هفتاد و هشـت میالدی
و پیشـتر از آنـان ،چسـتر بارنـارد بـا بیـان مفهـوم تمایل همـکاری در سـال 1938
میلادی ،ایـن رفتـار را مـورد توجـه قـرار دادهاند (یارمحمـدی منفـرد و همکاران،
 .)42 :1391از جملـه شـاخصهای عملـی رفتـار شـهروندی میتـوان بـه شـرکت
مسـتمر در فعالیتهـای خیرخواهانه ،متأثر شـدن از رنجـش و گرفتاریهای دیگران،
ایمان قوی و داشـتن بیشـترن تالش در کار اشـاره کرد (سـلطانی.)49-48 :1391 ،
از رفتـار شـهروندی تعاریـف گوناکونـی شـده اسـت؛ از جملـه اینکه میتـوان آن
را مجموعـه فعالیتهایـی دانسـت کـه بـرای انجـام کار ،ضـروری و جـزء الزامات
رسـمی نیسـتند؛ اما به تسـهیل انجام کار و اثربخشـی آن کمک میکنند .ارگان بیان
مـیدارد کـه رفتـار شـهروندی سـازمانی به طـور مؤثـری منابـع مالی و انسـانی را
حفـظ و بـه کارایـی سـازمان کمک میکنـد (طهماسـبی و همـکاران )82 :1394 ،و
بـه قـول هـال ( ،)382 :2009بـه رفتارهـای فـردی و داوطلبانهای گفته میشـود که
سـبب بهبـود عملکـرد سـازمان میگردد .در یـک جمعبنـدی ،عناصر کلیـدی رفتار
شـهروندی سـازمانی عبارتند از .1 :گسـتردهتر از چیزی اسـت که سـازمان تصور
میکند؛  .2اختیاری اسـت؛  .3از سـوی سـاختار رسـمی سـازمان ،مسـتقیم ًا اجری
بـرای آن در نظـر گرفتـه نمیشـود و  .4ضرورتـی جهـت بهبـود عملکرد سـازمان
اسـت (پراجگـو و درمـوت .)717 :2011 ، 1در ایـن تحقیـق از مـدل پادسـکاف
اسـتفاده شـده اسـت .وی ابعـاد نوعدوسـتی ،وظیفهشناسـی ،جوانمـردی ،فضیلیت
مدنـی و احتـرام و تکریـم را بـه عنوان ابعاد رفتار شـهروندی سـازمانی بیان میکند
(محرابی و گلنـاری:)59 :1394 ،
نوعدوسـتی :عبـارت اسـت از کمـک کـردن بـه همـکاران در عملکـرد مربـوط به
وظایفشـان ،زمانـی کـه در شـرایط غیرمعمولـی قرار دارنـد؛ مانند کمک بـه افرادی
کـه حجـم کار سـنگینی دارند.
وظیفهشناسـی :شـامل رفتارهایی اسـت که به شـیوهای فراتـر از الزامات تعیینشـدۀ
نقـش سـازمانی یـا آنچـه انتظار مـیرود از طـرف کارمنـد در انجـام وظایف روی
ً
(مثلا در اسـتفادۀ بهینـه از زمان).
میدهـد
1. Prajogo & Dermott
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جوانمـردی :عبارت اسـت از تمایل به شـکیبایی در مقابل مزاحمتهـای اجتنابناپذیر
و اجحافهـای کاری ،بـدون اینکه گله و شـکایتی صـورت گیرد.
فضیلـت مدنـی (آداب اجتماعـی) :این بعد از رفتار شـهروندی توجه به مشـارکت
در زندگـی اجتماعـی سـازمانی را نشـان میدهـد و میتواند به عنوان مشـارکت در
فرایندهـای سیاسـی سـازمان ،ابـراز عقاید ،پرداختـن به مسـائل کاری در وقتهای
شـخصی ،مشـارکت در رویدادهای سـازمان و غیره در نظر گرفته شـود.
تکریـم و احتـرام :رفتـار مؤدبانـهای اسـت کـه از ایجاد مسـئله و مشـکل در محیط
کار جلوگیـری میکنـد (رسـتمی و همـکاران .)75 :1388 ،دیـن مبیـن اسلام بـه
اصـول اخالقـی توجـه ویـژه دارد و بـر تأثیـرات ایـن اصـول بـر محیـط اجتماعی
و عمومـی تأکیـد میکنـد .چنانچـه ایـن اصـول اخالقـی در رفتارهای شـهروندی
سـازمانی مـورد توجـه قرارگیرنـد بـه بهبود اوضـاع سـازمان و تسـریع در امور آن
کمـک میکنند.
در ادامـه بـه مـواردی از اصـول اخالقیای که در قـرآن کریـم و کالم معصومین ∆
ذکر شـدهاند ،اشـاره میشـود:
نوعدوسـتی :کمـک ،همـکاری و بـاری را از دوش دیگران برداشـتن در منابع دینی
مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه و بـا نظریـۀ پادسـکاف مغایـر نیسـت .نوعدوسـتی یکی
از ارزشهـای الهـی اسـت و انسـان نوعدوسـت از دایـرۀ محـدود خودخواهـی به
یـاری و همـکاری غیـر خود میپـردازد .زندگـی اجتماعی بدون تعـاون و عواطف
اجتماعـی ممکن نیسـت و ایـن تعاون در بیـن موجودات وجـود دارد .فطری بودن
میـل غیردوسـتی ،امری مشـهور اسـت و بقـا و ادامۀ حیـات جوامع بشـری بهترین
دلیـل و شـاهد نوعدوسـتی اسـت (حقانـی .)43 :1373 ،پیامبـر اکـرم  νفرمودنـد:
«التدخلـون الجنـة حتـی تؤمنـوا و التؤمنـوا حتی تحابـوا ،اوال ادلکم علی شـیء اذا
فعلتمـوه تحاببتم؟ أفشـوا السلام بینکـم» (ورام.)127 :1410 ،
وظیفهشناسـی :ایـن مـورد یکـی از مؤلفههـای مـورد توجـه پادسـکاف اسـت کـه
امـام صـادق Αهزار سـال پیـش آن را از دانشهـای مهم قلمداد کردنـد و فرمودند:
ِف َربَّ َ
ـك َو ال َّثانِي أَنْ تَ ْعـر َ
َّـاس ُك َّلـ ُه فِـي أَ ْربَـ ٍع أَ َّول ُ َهـا أَنْ تَ ْعـر َ
ِف َما
ـم الن ِ
ت ِع ْل َ
« َو َجـدْ ُ
َ
َ
َ
ِف َمـا يُخْ ر ُِج َ
ِف َمـا أ َرا َد مِنْ َ
ـع ب ِ َ
ـع أنْ تَ ْعـر َ
ـث أنْ تَ ْعـر َ
ـك َو ال َّثال ِ ُ
ك م ِ ْن
الراب ِ ُ
َصنَ َ
ـك َو َّ
دِين ِ َ
ـك» (طوسـی« :)651 :1414 ،دانـش تمام مردم (تمام دانشـها) در چهار موضوع
خالصه میشـود .1 :خداشناسـی؛  .2شـناخت نعمتها و نیکیهای خدا به انسـان؛ .3
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وظیفهشناسـی و  .4شـناخت آنچـه مانـع دینداری اسـت» .از طرف دیگـر کمکاری
و کوتاهـی در انجـام وظیفـه به شـدت نکوهـش و از آن به آسـیب کار تعبیر شـده
اسـت .امـام علـی  Αمیفرمایـد« :الت ُ
َّفریط ُمصیبَـ ُة القادر» (آمـدی.)54 :1410،
جوانمـردی :المـروة از مـاده «مرء» گرفته شـده و بـه معنای ،جوانمـردی ،مردانگی،
بزرگـواری و بخشـندگی اسـت .راغـب اصفهانـی در مـورد جوانمـردی میگویـد:
«المـروة آداب نفسـانية تحمـل مراعاتهـا االنسـان علـى الوقـوف عنـد محاسـن
االخلاق و جميـل العـادات» (راغـب اصفهانـی« :)143 :1373 ،مـروت سلسـلهای
از آداب نفسـانى اسـت كـه انسـان را وادار مىكنـد همـواره در مرزهـاى محاسـن
اخلاق باشـد و بـه عادات زيبـا عمل كنـد» .امام علـی  Αمیفرماید« :المروة إسـم
جامـع لسـائر الفضائـل و المحاسـن» (آمـدی)126 :1410 ،؛ همچنیـن آن امام همام
چارچـوب جوانمـردی را برای کسـانی کـه بخواهند مروت خود را بسـنجند چنین
بیـان میفرمایـد« :نظـام الفتـوة احتمـال عثـرات االخـوان و حسـن تعهـد الجيران»
(همـان« :)723 :نظـام مردانگـى ،تحمل لغزشهاى برادران و رسـيدگى شايسـته به
همسـايگان اسـت» و نیـز جوانمـردی را بهترین زینت انسـان میدانـد و میفرماید:
«مـا تزیـن االنسـان بزینـة اجمـل من الفتـوه» (همـان .)695 :بـا توجه بـه آنچه بیان
شـد ،اگـر پادسـکاف ،جوانمردی را شـکیبایی در برابـر مزاحمتهـای کاری میداند،
در منابـع دینـی باالتـر از ایـن ،تحمـل لغزشهـای دیگـران نیز بیان شـده اسـت.
فضیلـت مدنـی :به نظـر پادسـکاف فضیلت مدنـی ،توجه بـه مشـارکت در زندگی
اجتماعـی اسـت؛ در حالـی کـه پیامبـر اکـرم  νآن را عامل بقـا و فنای انسـانها را
در جامعـه میدانـد و میفرمایـد« :اال و ان البقـا فـى الجماعـه و الفنـاء فـى الفرقـه»
(مجلسـی ،1403 ،ج « :)360 :32اى مـردم آگاه باشـيد بقـای انسـانها در جامعـه
بـا جماعـت و هماهنگـى انسـانها حاصـل مىشـود و فنـا و نابـودى در افتـراق و
جدايـى و عـدم هماهنگـى انسـانها بـا يكديگـر پديـد مىآيـد» .اصـوالً اطاعت از
اوامـر الهـی و برکـت در زندگـی اجتماعی انسـانها و در نتیجه ،رحمـت الهی همه
بـه دنبـال جماعـت و همـراه زندگـی اجتماعی هماهنگ انسـانها حاصل میشـود
(حقانـی.)53 :1383 ،
احتـرام و تکریـم :ایـن دو واژه «به معنـاي بخشـش ،بزرگواري و نيکويي رسـاندن
اسـت؛ همچنيـن بـه معنـاي سـود ،نيکـي و ارجي اسـت کـه کاهشپذير نيسـت يا
چيـزي که بزرگوارانه اسـت و به انسـان ميرسـد» (راغب اصفهانـی.)707 ،1412 ،
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تکریـم بـه معنـای گرامی داشـتن ،تنزیه و تعظیـم ،حرمت ،احترام ،تحیت و تسـلیم
اسـت (دهخـدا :1377 ،ذیـل واژه) .قـرآن کریـم در آیـات بسـیاری بـه احتـرام و
تکریـم اشـاره دارد؛ چنانکـه در مـورد احترام بـه پیامبر اکـرم  νمیفرماید« :يـا أَيُّ َها
َ
ـو ِ
ـي ( »...حجرات« :)2/اى كسـانى
الَّ َ
ـم َف ْو َق َص ْ
ت ال َّنب ِ ِّ
ذيـن آ َمنُـوا الت َْر َف ُعـوا أ ْصوات َُك ْ
كـه ايمـان آوردهايـد صـداى خـود را فراتـر از صـداى پيامبـر نكنيـد و در برابر او
بلنـد سـخن نگویيـد  »...و در جای دیگر از اظهار سـخنان ناشایسـت و بیان عیوب
ـب َّ
السـوءِ م ِ َن ال ْ َق ْـو ِل إ ِ َّال َم ْن ُظل ِ َـم َو كانَ
دیگـران نهـی میفرمایـد« :اليُ ِح ُّ
اللُ ال ْ َج ْه َر ب ِ ُّ
َّ
اللُ َسـميع ًا َعليمـ ًا» (نسـاء« :)148/خداونـد دوسـت نـدارد كسـى بـا سـخنان خود
بديهـا و عيـوب ديگـران را اظهـار كنـد ،مگر آن كسـى كه مورد سـتم واقع شـده و
فريادرسـى نـدارد .خداونـد شـنوا و داناسـت» .اگر پادسـکاف احترام را بـه منظور
ارتبـاط کارمنـدان بـا همدیگـر و جلوگیری از بـروز مشـکالت الزم میداند ،بخش
عظیمی از دسـتورات اسلام به نوعدوسـتی ،وظیفهشناسـی ،جوانمردی ،کارگشایی
و احتـرام بـه دیگـران توصیه و تأکیـد دارد (مظاهـری.)10 :1387 ،

شکل شمارۀ ( .)1مدل مفهومی پژوهش

بـر اسـاس مـدل مفهومـی پژوهـش ،فرضیـۀ تحقیـق عبـارت اسـت از :هـوش
اخالقـی بـر رفتـار شـهروندی سـازمانی در بیـن کارمنـدان و طلاب حـوزۀ علمیۀ
فاطمـه زهـرای اطهـر (س) شـهر ایلام ،تأثیـر مثبـت و معنـاداری دارد.
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روششناسی پژوهش
جامعـۀ آمـاری پژوهـش حاضـر را کارمندان و طالب حـوزۀ علمیـۀ فاطمه زهرای
اطهر (س) شـهر ایالم تشـکیل دادنـد که در زمان پژوهش  100نفـر بودند؛ بنابراین
نمونهگیـری بـه روش سرشـماری انجام شـده اسـت .ایـن پژوهش از نظـر هدف،
کاربـردی و بر اسـاس شـیوۀ گـردآوری دادهها توصیفی ،پیمایشـی میباشـد .برای
جمـعآوری دادههـای پژوهـش و بـرازش مـدل از پرسشـنامه اسـتفاده شـد :الـف)
جهـت سـنجش هـوش اخالقـی از پرسشـنامۀ لنیک و کیـل ( )2005بـا  40گویه و
 10بعـد (عمـل کـردن مبتنی بـر اصول ،ارزشهـا و باورها ،راسـتگویی ،اسـتقامت
و پافشـاری بـرای حـق ،وفـای بـه عهـد ،مسـئولیتپذیری ،اقـرار بـه اشـتباهات و
شکسـتها ،قبـول مسـئولیت بـرای خدمـت بـه دیگـران ،فعاالنـه عالقهمنـد بودن
بـه دیگـران ،توانایی در بخشـش اشـتباهات خـود ،توانایی در بخشـش اشـتباهات
دیگـران) و ب) جهـت سـنجش رفتـار شـهروندی سـازمانی از پرسشـنامۀ رفتـار
شـهروندی پادسـاکف و همـکاران ( )1990بـا  20گویـه و  5بعـد (نوعدوسـتی،
وظیفهشناسـی ،جوانمـردی ،فضیلـت مدنـی و احتـرام و تکریـم) اسـتفاده گردیـد.
مقیـاس اندازهگیـری در ایـن پرسشـنامهها ،لیکـرت پنـج گزینهای بود .بـرای تعیین
روایـی هـر دو پرسشـنامه از روایـی محتـوا و برای بررسـی اسـتانداراد بـودن ابزار
اندازهگیـری متغیرهـای تحقیـق از بررسـی سـازگاری درونـی بـه کمـک آزمـون
آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـد .نتایج ایـن آزمـون 0/911 ،را برای پرسشـنامۀ هوش
اخالقـی و  0/802را بـرای رفتار شـهروندی سـازمانی ارائه داد که حاکـی از پایایی
قابـل قبـول این پرسشنامههاسـت .جهت بررسـی روایـی پرسشـنامههای تحقیق از
روایـی سـازه بـه کمک تحلیـل عاملـی تأییدی بـا نرمافزار ایموس اسـتفاده شـد و
نتایـج حاکی از مناسـب بـودن مدلهـای اندازهگیـری متغیرهای مـورد مطالعه بود.
یافتههای پژوهش
پـس از گـردآوری دادههـا بـه بررسـی روایی سـازه هر یـک از متغیرهـای تحقیق
پرداختـه شـد .جهـت بررسـی روایـی سـازه از تحلیـل عاملـی تأییـدی بـه کمـک
نرمافـزار ایمـوس اسـتفاده گردیـد .تحلیـل عاملـی تأییدی بـه دنبال تأییـد نیکویی
بـرازش مـدل یـا بـه عبارتـی تأییـد اینکـه مـدل ارائهشـده مشـابه مـدل واقعی در
جمعیـت مـورد مطالعـه اسـت ،میآیـد (پهلـوان شـریف و مهدویـان.)59 :1394 ،
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نتایـج حاصـل از تحلیـل عاملـی تأییـدی حاکـی از بـرازش مناسـب مدلهـای
اندازهگیـری تأثیـر هـوش اخالقـی بر رفتار شـهروندی سـازمانی در بیـن کارمندان
و طلاب حـوزۀ علمیـۀ فاطمـه زهرای اطهر (س) شـهر ایلام بود .پس از بررسـی
روایـی سـازههای تحقیق ،بـه تبیین چارچـوب پیشنهادشـده در این مقالـه پرداخته
شـد؛ بـه عبـارت دیگـر ،در ایـن قسـمت بـه آزمـون مجموعـه روابطـی پرداختـه
شـد کـه در چارچـوب نظـری پژوهـش تعریـف گردیدند .ایـن هـدف در مدلیابی
معـادالت سـاختاری و تحلیل مسـیر بـا طراحی مدل سـاختاری عملیاتی میشـود.
بدیـن ترتیـب میتـوان تأثیـر متغیر هـوش اخالقی بـر رفتار شـهروند سـازمانی را
مـورد آزمـون قـرار داد .بـه کمـک نرمافزار ایمـوس میتـوان ضرایب اسـتاندارد را
مشـاهده کـرد .نتایـج حاصـل از برازش مدل مفهومی تحقیق در شـکل شـمارۀ ()2
نشـان داده شـده است.

شکل شمارۀ ( .)2برازش مدل مفهومی تحقیق (ضرایب استاندارد)

در ادامه به بررسی معناداری بارهای عاملی پرداخته میشود.
نتایـج حاکـی از معنـاداری بارهـای عاملـی ،نشـان داد کـه تمامـی pهـا مطلـوب
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هسـتند ،چـون کمتـر از  5درصـد خطـا را نشـان میدهنـد ،پـس هیـچ رابطـهای
ضعیـف نیسـت و حـذف نمیشـود .معمـوالً روابـط بـا pهـای باالتـر از  5درصد
خطـا حـذف میشـوند؛ لذا طبـق نتایج حاصلشـده کلیـۀ بارهای عاملـی و ضرایب
مسـیر برآوردشـده در سـطح اطمینان  %95معنادار هسـتند .در ادامه مناسـب بودن
مـدل بـا شـاخصهایی مقایسـه میشـود .شـاخصهای برازندگـی مـدل و دامنـۀ
قابـل قبـول بـرای آنهـا در جدول شـمارۀ ( )1نشـان داده شـده اسـت.
جدول شمارۀ ( .)1شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری سازههای تحقیق
مقدار

حدّ قابل قبول

ردیف شاخصهای برازش
1

 GFIشاخص نیکویی برازش

0/858

نزدیک به 1

2

 AGFIشاخص نیکویی اصالح شده

0/795

نزدیک به 1

3

 TLIشاخص توکر لویس

0/904

نزدیک به 1

4

 NFIشاخص برازش هنجارشده یا بنتلر بونت

0/802

نزدیک به 1

5

 CFIشاخص برازش تطبیقی

0/924

نزدیک به 1

6

 RFIشاخص برازش نسبی

0/750

نزدیک به 1

7

 IFIشاخص برازش افزایشی

0/927

نزدیک به 1

1/470

بین  1تا 5

0/073

کمتر از 0/08

8
9

کای اسکوار هنجارشده
 RMSEAریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد

بـا توجـه بـه نتایـج به دسـت آمـده از شـاخصها و مقایسـۀ آنها بـا دامنۀ قابل
قبـول آنهـا میتـوان اذعـان نمـود تمامـی شـاخصهای برازندگـی مدلهـای فوق
در دامنـۀ قابـل قبـول قـرار گرفتـه اسـت؛ بنابرایـن تناسـب دادههای گردآوریشـده
بـا مدلهـای مذکـور مطلـوب میباشـد؛ لـذا برازندگـی مدل نهایـی تحقیـق تأیید
میگـردد .در ادامـه بـه تعییـن تأثیـر متغیـر هـوش اخالقـی بـر رفتـار شـهروندی
سـازمانی پرداختـه میشـود .نتیجـۀ حاصـل از تعییـن اثـر کل اسـتاندارد در جدول
زیر نشـان داده شـده اسـت.
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جدول شمارۀ ( .)2نتیجۀ حاصل از تعیین اثر کل (استاندارد)
رفتار شهروندی
0/000

هوش اخالقی
0/580

متغیر

اثر

رفتار شهروندی

اثرات کل

بر این اساس نتیجۀ فرضیۀ تحقیق به شرح جدول شمارۀ ( )3خواهد بود:
جدول شمارۀ ( .)3نتیجۀ بررسی فرضیۀ تحقیق
فرضیه
هوش اخالقی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارمندان
و طالب حوزۀ علمیه فاطمه زهرای اطهر (س) شهر ایالم،
تأثیر مثبت و معناداری دارد.

میزان تأثیر

تصمیمگیری

0/580

تأیید

نتیجهگیری
ایـن پژوهـش بـا هدف بررسـی تأثیر هـوش اخالقی بر رفتار شـهروندی سـازمانی
در بیـن کارکنـان و طلاب حـوزۀ علمیـۀ خواهـران شـهر ایلام انجـام شـد .نتایج
پژوهـش بیانگـر ایـن اسـت کـه تأثیر هـوش اخالقی بـر رفتار شـهروند سـازمانی
مثبـت و معنـادار اسـت .یافتههـا و نتایجـی کـه از ایـن تحقیق به دسـت آمـده و به
آموزههـای اخالقـی بـا رویکـرد اسلامی پرداختـه اسـت نـه تنهـا بـا سـایر اصول
اخالقـی مـدّ نظـر صاحبنظران هـوش اخالقی منافاتی نـدارد؛ بلکه با آنها همسـو و
هماهنـگ اسـت .این یافتـه با نتایـج پژوهشهای سـلفی قلی و همـکاران ()1392
و اسـکندری و همـکاران ( )1391همسـو میباشـد؛ بـه این صورت که آنهـا نیز به
ایـن نتیجه رسـیده بودند کـه بین دو متغیر مربـوط ،رابطۀ مثبت و معنـاداری وجود
دارد؛ در حالـی کـه بـا تحقیق کریمی ( )1392همسـو نیسـت.
شـواهد بسـیاری وجود دارد که نشـان میدهد هوش اخالقی ،نقش بزرگی در
موفقیـت سـازمانها ایفـا میکنـد؛ به طـور کلـی ،افراد اخالقگـرا تعهـد درازمدت
بـه کمـاالت اخالقـی و ظرفیـت مناسـب بـرای یادگیـری از دیگـران دارنـد ،در
پیگیـری اهـداف اخالقـی صادقنـد و موشـکافانه عمـل میکننـد و اشـتیاق زیادی
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بـرای بـه خطـر انداختن منافع شـخصی خود جهت تحقـق اهداف اخالقـی دارند؛
لـذا برخـورداری از هـوش اخالقـی باعـث میشـود کـه سـازمانها مؤثرتـر عمـل
کننـد .پادسـکاف ابعـاد نوعدوسـتی ،وظیفهشناسـی ،جوانمـردی ،فضیلـت مدنی و
احتـرام و تکریـم را بـه عنوان ابعاد مهم رفتار شـهروندی سـازمانی بیـان کرد .نتایج
بـه دسـت آمـده نیـز حکایـت از رابطـۀ معنـادار و مثبـت هـوش اخالقـی و رفتـار
شـهروندی سـازمانی دارد .دربـارۀ رفتـار شـهروندی میتـوان گفـت کـه سـاختار
رفتـار شـهروندی سـازمانی به دنبـال شناسـایی ،اداره و ارزیابی رفتارهـای فرانقش
کارکنانـی اسـت که در سـازمان فعالیـت میکنند ،طوری کـه در اثـر رفتارهای آنان
اثربخشـی سـازمانی بهبـود پیدا کنـد .در نهایت بایـد گفت که سـازمانها و مدیران
در جهـت ایجـاد رفتـار شـهروند سـازمانی بایـد گام بـه گام حرکـت کننـد؛ چـون
فراینـد رفتـار شـهروند سـازمانی فراینـدی یـک روزه نیسـت کـه بتـوان مانند یک
فنـاوری جدیـد آن را به سـرعت وارد سـازمان کـرد؛ بلکه مداوم و زمانبر اسـت .با
توجـه بـه اینکـه در بیشـتر سـازمانها جهتگیری بیشـتر پاداشها به طـرف کارها و
وظایف رسـمی در سـازمان اسـت و رفتارهای فرانقشـی که در چهارچوب وظایف
سـازمان تعریف نشـده پـاداش چندانی ندارد ،میتـوان برای جبران ایـن نقصان در
چارچـوب سـازمان بـا ایجاد سیسـتمهای منظـم برای ارائـۀ پاداش بـه کارکنانی که
چنیـن رفتارهایـی از خـود نشـان میدهنـد ،تـا حـد زیادی بـروز رفتار شـهروندی
سـازمانی را تسـهیل کرد.
منابع و مآخذ
الف) فارسی
	-قرآن کریم.
	-آمـدی ،عبدالواحـد بـن محمـد؛ ( ،)1410غررالکحـم و دررالکلـم ،چ دوم ،قم:
دارالکتاب االسلامی.
	-ابن شعبه ،حسن بن علی ،)1363( ،تحف العقول ،تهران :علمیه اسالمیه.
	-اسحاقی حسین؛ ( ،)1385ملکوت اخالق ،چ دوم ،تهران :مشعر.
	-اسـکندري ،غالمرضـا ،کریـم اسـکندري ،جعفـر بيـكزاد و شـیما كردبچـه؛
(« ،)1391تأثيـر هـوش اخالقـي مديـران بـر مهارتهـاي ارتباطـي آنـان در
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سـازمان تأميـن اجتماعـي» ،مديريت بهرهوري (فراسـوي مديريـت) ،دورۀ ،6
شـمارۀ .21
	-اکبری ،محمود؛ ( ،)1387عجله و شتابزدگی ،قم :فتیان.
	-بردبـار ،غالمرضـا ،نـگار میـزرزاد و نـگار فرزینفـر؛ (« ،)1394شناسـایی و
رتبهبنـدی سـنجههای هـوش اخالقی در مدیـران گروههای آموزشـی مبتنی بر
نهـج البالغـه (مطالعۀ مـوردی :دانشـگاه یزد)» ،مدیریت در دانشـگاه اسلامی،
سـال چهارم ،شـمارۀ .1
	-بیگـزاده ،جعفـر ،مریـم حمدالهـی و کبری حمدالهـی؛ (« ،)1390بررسـی تأثیر
معنویـت محیـط کاری بـر رفتـار شـهروندی سـازمانی کارکنـان آمـوزش و
پـرورش نواحـی پنجگانۀ شـهر تبریـز» ،رهبری و مدیریت آموزشـی دانشـگاه
آزاد اسلامی واحـد گرمسـاز ،سـال پنجم ،شـمارۀ .4
	-پهلـوان شـریف ،سـعید و وحیـد مهدویـان؛ ( ،)1394مدلسـازی معـادالت
سـاختاری بـا  ،AMOSتهـران :بیشـه.
	-تابـان ،محمـد ،وحیـد شـرفی ،سـیدمهدی ویسـه و اردشـیر شـیری؛ (،)1393
«بررسـی تأثیـر مسـئولیتپذیری و هـوش اخالقـی کارکنـان بر سلامت نظام
اداری (مـورد مطالعه :کارکنان دانشـگاه ایالم)» ،مدیریت در دانشـگاه اسلامی،
سـال هشتم ،شـمارۀ دوم.
	-جعفـر بن محمـد؛ ( ،)1360مصباح الشـریعه ،ترجمۀ حسـن مصطفوی ،تهران:
انجمن حکمت و فلسـفۀ اسالمی.
	-حقانی ،حسین؛ ( ،)1373نظام اخالقی اسالم ،تهران :فرهنگ اسالمی.
 ________-؛ ( ،)1383پژوهشـی در ارزشهـای اخالقـی از دیـدگاه قـرآن وحدیـث ،تهران :دانشـگاه الزهـراء (س).
	-خالقـی ،نرگـس و مهیـن چنـاری؛ (« ،)1394رابطـۀ هـوش اخالقـی بـا
نوعدوسـتی» ،اخلاق در علـوم و فنـاوری ،سـال دهـم ،ش .65-55 ،4
	-دلشـاد تهرانـی ،مصطفـی؛ ( ،)1383سـیرۀ نبـوی (منطق عملـى) ،ج  ،3چ دوم،
تهـران :دریا.
	-دهخـدا ،علیاکبـر؛ ( ،)1377لغتنامـة دهخـدا ،ج  ،13چ دوم ،تهـران :دانشـگاه
تهران.
	-راغـب اصفهانـی ،حسـین بـن محمـد؛ ( ،)1373الذریعه الـی مکارم الشـریعه،
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 ،1373قـم :شـریف الرضی.
 ___________________-؛ ( ،)1412مفـردات الفـاظ القـران ،تحقیـق:صفـوان عدنـان داوودی ،بیـروت :الداراالسلامیه.
	-رجبیپـور میبـدی ،علیرضـا و مرتضـی دهقانـی فیروزآبـادی؛ (« ،)1391رابطۀ
اخالق کار اسلامی با تعهد سـازمانی و رضایت شـغلی در پرسـتاران» ،اخالق
زیسـتی ،دورۀ  ،2ش .92-50 ،6
	-رسـتمی ،رضـا ،روحاهلل مهدیـون ،بهـزاد شـالچی ،فاطمـه نارنجـی و ناصـر
غالمی؛ (« ،)1388رفتار سـازماني شـهروندي :تبیین بر اسـاس ابعاد شـخصیت،
تعهدسـازمانی و رضایت شـغلی» ،روانشناسـی معاصر ،دورۀ  ،4شمارۀ -74 ،1
.86
	-رکنـی لموکـی ،محمدتقی (« ،)1389اخالق سـازمانی» ،حصـون ،ش -70 ،23
.79
	-سـتوده ،حافـظ ،ایـرج شـاکرینیا ،مریـم خیراتـی ،شـهریار درگاهـی و رضـا
قاسـمی جوبنـه؛ (« ،)1395رابطـۀ هوش معنـوی و هوش اخالقی با بهزیسـتی
روانشـناختی پرسـتاران» ،مجلـۀ ایرانـی اخلاق و تاریـخ پزشـکی ،ش .73-63 ،1
	-سلطانی ،ایرج؛ ( ،)1391الگوی سرآمدی اخالقی ،اصفهان :ارگان دانش.
	-سـلفی قلـی ،معصومه؛ ( ،)1392بررسـی نقش هوش اخالقی معلمـان بر رفتار
شـهروندی سـازمانی در مـدارس ابتدایـی آمـوزش و پـرورش شـهر قزویـن،
پایاننامـۀ کارشناسـی ارشـد ،دانشـگاه آزاد اسلامی واحد تهـران مرکزی.
	-سـلیمانی ،نـادر؛ (« ،)1390بررسـی رابطـۀ بین رفتـار اخالقی با رفتار شـهروند
سـازمانی معلمـان و کارکنان در مدارس گرمسـار» ،اندیشـههای تـازه در علوم
تربیتی ،سـال هفتم ،شـمارۀ اول.30-12 ،
	-طبرسی ،علی بن حسن؛ ( ،)1379مشکاه االنوار ،قم :دار الثقلین.
	-طوسى ،محمد بن الحسن؛ ( ،)1414األمالي (للطوسي) ،قم :دار الثقافه.
	-طهماسـبی ،مرضیـه ،مسـلم صالحـی و عبـاس قلتـاش؛ (« ،)1394رابطـۀ بیـن
حمایت سـازمانی و خودکارآمدی شـغلی با رفتار شـهروند سـازمانی کارکنان»،
رهیافـت نـو در مدیریت آموزشـی ،سـال ششـم ،شـمارۀ  ،4پیاپی .24
	-غالمـی ،علیرضـا؛ (« ،)1388اخلاق سـازمانی :مشـکالت ،موانـع و راهکارها»
توسـعۀ انسـانی پلیس ،سـال ششـم.87-65 ،
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	-کریمـی ،ملیحـه؛ ( ،)1392رابطـۀ اخلاق حرفـهای و هـوش اخالقی بـا رفتار
شـهروندی سـازمانی دبیران زن دورۀ متوسـطه آموزش و پرورش ناحیۀ  2شهر
شـیراز ،پایاننامۀ کارشناسـی ارشد ،دانشـگاه آزاد مرودشت.
	-کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب؛ ( 1407ق) ،الكافـي ،ج  ،1چ چهـارم ،تهـران:
اإلسلاميه.
	-گلیپـور ،صدیقـه ،سـارا حقیقـت و داوود معنویپـور؛ (« ،)1393رابطۀ هوش
معنـوی و هـوش اخالقـی با معنـای زندگـی در داوطلبان واکنـش اضطراری»،
شـفای خاتم ،دورۀ دوم ،شـمارۀ چهـارم.29-20 ،
	-مجلسـی ،محمدباقـر؛ ( ،)1403بحاراالنـوار ،ج  70 ،69 ،32و  ،101چ دوم،
بیـروت :دار إحيـاء التـراث العربـی.
	-محرابـی ،جـواد و مجتبی گلناری؛ (« ،)1394بررسـی ارتباط بین امنیت شـغلی
با رفتار شـهروند سـازمانی کارکنان دائمی و موقت در دانشـگاه علوم پژشـکی
قزوین» ،مدیریت توسـعه و تحـول ،ش .60-49 ،21
	-محمـدی ،جـواد ،فیـروزه غضنفـری و امیـر عزیـزی؛ (« ،)1393ارتبـاط هوش
اخالقـی با کیفیـت زندگی کاری پرسـتاران» ،پرسـتاری ایران ،مرکـز تحقیقات
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