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چكيده
هدف اين تحقيق تعيين ميزان تاثير فضاي اخالقي سازمان از طريق رفتار شهروندي سازماني بر رفتارهاي
ضد توليد در شرکت ساپکو بود .روش تحقيق از نظر هدف کاربردي و از ن تحليل دادهها توصيفي از نوع
همبستگي بود .جامعه آماري تحقيق حاضر را کليه کارکنان و مديران شاغل در شرکت ساپکو به تعداد 300
نفرتشکيل دادند که از طريق فرمول نمونه گيري کوکران تعداد  168نفر به عنوان نمونه از طريق روش نمونه
گيري تصادفي ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد فضاي اخالقي سازمان ويکتور و کولن
( ،)1988پرسش نامه استاندارد رفتار شهروندي سازماني پودساکف ( )2000و پرسش نامه محقق ساخته
رفتارهاي ضد توليد سازماني بود که که روايي پرسشنامهها بر اساس روايي محتوايي با استفاده از نظر
صاحب نظران ،صوري بر مبناي ديدگاه تعدادي از جامعه آماري و سازه با روش تحليل عاملي مورد بررسي
قرار گرفتند و پس از اصطالحات الزم روايي مورد تائيد قرار گرفت و از سوي ديگرپايايي پرسش نامهها با
روش آلفاي کرونباخ به ترتيب براي فضاي اخالقي سازمان ويکتور و کولن ( ،0/89 )1988رفتار شهروندي
سازماني پودساکف ( 0/95 )2000و رفتارهاي ضد توليد سازماني 0/91برآورد شد و تجزيه و تحليل دادهها
در دو سطح توصيفي و استنباطي مشتمل بر ضريب همبستگي پيرسون ،آزمون تي تک متغيره و الگوسازي
معادله ساختاري ( )SEMانجام گرفت .نتايج تحقيق نشان داد که فضاي اخالقي سازمان از طريق رفتار
شهروندي سازماني بر رفتار ضد توليد تاثير دارد و اين تاثير معنادار بوده و ميزان تاثير کل آن برابر -0/25
ميباشد و فضاي اخالقي سازماني از طريق رفتار شهروندي سازماني ميتواند رفتار ضد توليد کاهش دهد.
واژگان کليدي :اخالقي سازمان ،رفتار شهروندي سازماني ،رفتارهاي ضد توليد سازماني ،شرکت ساپکو
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دانشجوي دکتري مديريت فرهنگي ،دانشکده مديريت ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب ،تهران ،ايران (نويسند مسئول)

 2استاديار ،دانشکده مديريت ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ايران
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مقدمه
اخالق سازماني و رفتار شهروندي سازماني،

پرداخته و دريافته است که کارکنان ،در سازمانهايي با
فضاي اخالقي مثبت ،رفتارهاي فرا اجتماعي بيشتري را
4

پديدههاي جديدي نيستند  .موج اخير ورشکستگي و

از خود ،نشان ميدهند.پيترسون ( )2002بيان کرد که

رسوايي مالي شرکتها و سازمانها که در اثر رفتارهاي

فضاي اخالقي سازمان ،بر رفتارهاي غير اخالقي

غير اخالقي و ضد شهروندي کارکنان ايجاد شده است

کارکنان اثر دارد و سازمان ميتواند به وسيله ايجاد و

توجه به نياز سازمانها به حکمراني مناسب سازماني،

توسعه يک فضاي اخالقي مناسب ،بر رفتارهاي کارکنان
5

مسئوليت پذيري اجتماعي و اخالق سازماني را به اوج

خود ،اثر گذارد.دکونيک ( )2010نشان داد که سازمان

خود رسانده است .رفتارهاي ضد شهروندي،

با فضاي اخالقي مثبت نگرشها و رفتارهاي مثبت و
6
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کژکارکردهاي درون سازماني را ايجاد ميکنند.

سازندهاي را در کارکنان ،ايجاد ميکند.استيون و

رفتارهاي کينه توزانه ،خودسرانه و همراه با لجبازي ،به

همکاران ( )2002بيان کردند که رفتارهاي انحرافي

روابط مبتني بر اعتماد کارکنان و مديران صدمه وارد

کارکنان ،از فضاي اخالقي سازمان تاثير ميپذيرد و

ميکند .به عالوه ،هنگامي که کار گروهي و همکاري ،به

سازماني که فضاي اخالقي تري داشته باشد شاهد

عنوان عامل موفقيت بيشتر قلمدادمي شود رفتارهاي

رفتارهاي انحرافي کمتري از سوي کارکنانش خواهد

پرخاشگرانه ،زيرساختهاي اجتماعي را تهديد

بود.مطالعه رفتارهاي غيراخالقي كاركنان سازمانها و

ميکنند .عوامل سازماني ،زمينهاي و فردي ،در بروز

صنايع ،نسبت به مطالعه رفتارهاي مثبت و معطوف به

چنين رفتارهايي موثرند .فضاي اخالقي سازمان را يک

كارايي و توليد ،داراي تاريخچة كوتاه تري است .اگر

ساز وکار رواني براي تشخيص و حل مسائل اخالقي

چه انواع معيني از رفتارهاي منفي و غيراخالقي در

ميداند و معتقد است که فضاي اخالقي سازمان ،يک

محيطهاي كاري به صورت منفرد تا پيش از اين مورد

ديد ادراکي براي تشخيص ،ارزيابي و حل مسائل

مطالعه قرار گرفته اند ،اما مطالعه علمي و نظام دار چنين

اخالقي به افراد ميدهد و راهنماي افراد در تصميم

سازههايي طي سالهاي اخير آغاز شده است .رفتارهاي

گيري است (مارتين و کالن .)2006 ،1فضاي اخالقي

انحرافي و ضدتوليد ،رفتارهايي هستند كه ارادي بوده و

سازمان ،يکي از مهم ترين عوامل سازماني است که در

تخطي از هنجارهاي مهم سازماني ميباشند و در عين

بروز رفتارهاي ضد شهروندي و شهروندي ،در سازمان،

حال باعث تهديد جدي سالمت سازمان و زيرمجموعه

موثرمي باشد .پژوهشها نشان داده است که مديران و

كاركنان آن ميشو ند .محققان به طور جدي بين

سرپرستان ميتوانند با تغيير و مديريت فضاي اخالقي

رفتارهاي ضدتوليد بين فردي و رفتارهاي ضدتوليد

سازمان ،بر رفتارهاي اخالقي کارکنان ،اثر بگذارند.

سازماني ،تمايز قائل شده اند .البته در ادبيات مربوط به

اخيرا ،نتايج چندين مطالعه نشان داده اند که رفتارهاي

رفتارهاي ضدتوليد ،از دو واژه بسيار مترادف نظير

اخالقي و غير اخالقي کارکنان ،با انواع فضاي اخالقي

رفتارهاي انحرافي كاري و رفتارهاي ضد توليد در كنار

سازمان ،ارتباط دارد؛ که ميتوان به موارد زير اشاره کرد

هم استفاده شده است .با اين تفاوت كه در تعريف رفتار

بولوتالر )2008( 2دريافت که فضاي اخالقي سازمان،

ضدتوليد ،رفتار عمدي متعارض با اهداف و عملكرد

بر قلدري سازماني کارکنان ،اثر دارد و هرچه فضاي

سازمان به صورت جديد تر مطرح است (گل پرور و

سازمان ،اخالقي تر باشد ميزان قلدري سازماني ،کاهش

خاکسار .)1387 ،دريک سطحي عمومي ،تمامي اعمال

مييابد.واردمن 3و همکاران ( )2012به بررسي رابطه

و رفتارهاي ضد توليد داراي ويژگي مشترك زير پا

بين فضاي اخالقي سازمان و رفتارهاي فرا اجتماعي

نهادن عاليق مشروع يك سازمان بوده و به طور بالقوه
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براي اعضاء و يا كل سازمان آسيبزا هستند .در پيشينه

ميشود .کمک منحصر بفرد اورگان ،شناسايي دستهاي

تحقيقات اغلب از رفتارهايي كه داراي سه شرط فوق

از رفتارهاي کارکنان (رفتار شهروندي سازماني) بود که

هستند ،به عنوان رفتارهاي ضدتوليد عمومي ياد ميشود

در ميان ساير متغيرها با رضايت شغلي ارتباط داشت

 .رفتارهاي ضدتوليد عمومي شامل دامنه وسيع و

که ممکن بود بطور قابل کاربردي رابطه رفتاري

متفاوتي از اعمال است كه مشخصههاي زيادي دارد

نگرشهاي شغلي کارکنان را مورد آزمون قرار دهد
9

شناسايي شده اند.اين يازده طبقه رفتار مشتمل بر دزدي

اعتقاد دارند که رفتارهاي شهروندي بطورکلي داراي

و رفتارهاي مربوطه ،تخريب اموال ،استفاده نادرست از

دو حالت عمومي هستند :اول اين که بطور مستقيم

اطالعات ،استفاده نادرست از زمان و منابع ،رفتارهاي

قابل تقويت نيستند (بعنوان نمونه ،آنها از جنبه فني

غير ايمني ،حضور نامرتب و ضعيف ،كيفيت كاري

نيازي نيست بعنوان بخشي از شغل افراد باشند) ،ديگر

ضعيف ،استفاده از الكل ،استفاده از داروها و مواد،

اين که ناشي از تالشهاي ويژه و فوق العادهاي هستند

اعمال كالمي و اقدامات جسمي نامناسب بوده است

که سازمانها براي دستيابي به موفقيت ،ازکارکنانشان

(مهداد و مهدي زادگان .)1389 ،رفتار شهروندي

انتظار دارند (بولينو و ترنلي .)2003 ،10تأمين منابع از

سازماني از آن به عنوان يک تعهد مداوم و داوطلبانه به

خارج ،ادغامها ،جابجاييها و تعليقها ،که به عنوان

اهداف ،روشها و در نهايت موفقيت سازمان ياد

کوچک سازي يا مهندسي مجدد در سازمانها صورت

ميشود و سازماني که براساس مشارکت و اعمال

گرفته ،در کارکنان احساس تنزلي در مورد کارشان و

مناسب کارکنانش بنا شده باشد از اين مزيت

عدم اطميناني درباره مسير شغلي شان بوجود آورده

برخوردارميباشد (برايتمن و موران .)1999 ،7عناصر

است ،که موجب ايجاد احساس پوچي در آنها شده

کليدي تعريف رفتار شهروندي سازماني عبارتند از-1:

است از طرفي افول مشارکت مدني در جوامع

گونهاي از رفتارها که از آن چيزي که به طور رسمي

فراصنعتي و پست مدرن باعث ميشود افرادي که

توسط سازمان تعريف ميشود فراتر ميرود-2 .يک

بيشترين زمان زندگي شان را در حال کارکردن در

گونه از رفتارهاي غيرمشخص-3 .رفتارهاييکه به طور

سازمانهاي صنعتي صرف ميکنند براي ايجاد رابطه

مشخص پاداش داده نميشود و بوسيله ساختارهاي

سازگار با ديگر افراد ،محل کار خود را تغيير دهند و

رسمي سازمان شناسايي نميشود-4.رفتارهايي که براي

به دنبال ارتباطات اجتماعي و معنا باشند اين بحران

عملکرد ،اثربخشي و موفقيت عمليات سازمان بسيار

معنا در جوامع صنعتي و پست مدرن بايد مورد توجه

مهم اند (کاسترو 8وهمکاران .)2004 ،در حالي که

قرار گيرد تا به طور مؤثري کارکنان برانگيخته شوند و

رفتار شهروندي سازماني ممکن است بطور تجربي با

از بروز رفتارهاي انحرافي و ضد توليد در سازمان

تعهد سازماني ارتباط داشته باشد ،ولي اين مهم است

جلوگيري گردد .صاحبنظران سازمان و مديريت،

که تأکيد گردد که رفتار شهروندي سازماني به دسته

اهميت رفتارهاي داوطلبانه و اختياري در جهت منافع

خاصي از رفتارهاي کارکنان اشاره دارد؛ در حالي که

سازمان و کارکنانش که از آن به عنوان رفتار شهروندي

مفاهيمي همچون تعهد سازماني اساساً نگرش محور

ياد ميشود را مورد تأکيد قرار داده اند .بر پايه و اساس

هستند که تعهد نوعأ بوسيله جستجوي واکنش کارکنان

تئوريها و نظريههاي سازماني مسلماً رفتار شهروندي

به بيانيههايي همچون؛ «من درمييابم که ارزشهاي

سازماني به رقابت و عملکرد سازمان کمک ميکند.

خودم و سازمان خيلي شبيه هم هستند» اندازهگيري

بعالوه ،رغبت به تمايل به رفتار شهروندي به علت
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ولي تاكنون يازده طبقه مجزا از اين نوع رفتارها،

(مورفي و همکاران« .)2002 ،بولينو» و «تورنلي»
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رقابت روزافزون جهاني داراي اهميت ويژهاي است،

سازماني و مؤلفههاي آن ،که بيشتر بار اخالقي دارند،

که در کنار آن ايجاد و توسعه اخالق سازماني بين

تعالي سرمايه انساني و به پشتياني آن تعالي سازمان را

اعضاي سازمان از اهميت بسزايي برخوردار است ،به

رقم زد .لذا استفاده درست سازمانها و مؤسسات از

گونهاي که بدون ايجاد اخالق سازماني تحقق رفتار

منابع انساني خود و اقدام مؤثر در جهت انگيزش آنان

شهروندي سازماني بسيار مشکل و بعضاً غيرممکن

به ارائه رفتار شهروندي سازماني و نيز ايجاد و توسعه

ميباشد.محيطي كه سازمانها در آن مشغول به فعاليت

فضاي اخالقي سازمان در توسعه رفتار شهروندي و

هستند ،در عصر رقابتهاي تجاري منطقه اي ،ملي و

کاهش رفتارهاي ضد توليد در مديران و کارکنان امري

جهاني ،قرار دارد  .تكنولوژي توليد و ارتباطات با

حياتي است .همانطور که مشاهده ميشود تاکنون،

سرعتي خارق العاده در حال تغيير است .بعالوه،

پژوهشي کمي به بررسي تاثير فضاي اخالقي سازمان از

جابجاشدن افراد از طريق كاهش سطوح مديريتي و

طريق رفتار شهروندي سازماني بر رفتارهاي ضد توليد

تجديد ساختار امري معمول و رايج است .همزمان

بخصوص در شرکتهاي صنعتي در ايران پرداخته شده

انبوهي از كسب و كارهاي تازه تأسيس وجود دارند .

است؛ در اين مقاله به بررسي اين تاثير در شرکت

(جون .)2009 ،11كسب و كارها و مديران ،امروزه با

ساپکو پرداخته ميشود.

محيطهاي بسيار پيچيده و پويا روبرو هستند .
ائتالفهاي استراتژيك ،افزايش ارزش افزوده از طريق
زنجيره تأمين در عين كاهش هزينههاي تأمين ،به طور

مباني نظري پژوهش

فضاي اخالقي سازمان

شتابندهاي اسلحه رقابتي سازمانها در آينده است .تنها

پژوهشگران ،فضاي اخالقي سازمان را ادراکات

بخش كوچكي از اين تغييرات كوچك سازي سازمانها

رايج و متداول از اقدامات ،اعمال و رويههاي سازماني

است ،كه منجر ميشود كاركنان باقيمانده در استخدام

تعريف نموده اند که محتوايي اخالقي دارد .آنان ،مفهوم

سازمان ،فعاليتهاي گوناگوني را انجام دهند.تغيير

فضاي اخالقي را طريقهاي براي تبيين ،توضيح و پيش

مسيرهاي راهبردي ،جهاني سازي ،تغيير ساختار،

بيني رفتارهاي اخالقي در سازمان معرفي نموده

يكپارچه سازيها و ادغامها و خريدها ،اغلب تأثيراتي

اند.مفهوم فضاي اخالقي با سازههاي کلي تري مانند

را با خود بر توسعه نيروي كار و مديريت به همراه

فضاي سازماني و فرهنگ سازماني ،مشابه است اما بر

دارند .اين روندها در دهه اول قرن  21شدت گرفته ،در

روي موضوعات اخالقي ،تمرکز بيشتري دارد.کالن،

حالي كه ،همزمان شركتها در حال سازگاري با كاهش

فضاي اخالقي سازمان را يک ساز وکار رواني براي

جهاني نرخ رشد اقتصاد هستند ،که در ايران نيز

تشخيص و حل مسائل اخالقي ميداند و معتقد است که

سازمانها از فشارهاي محيطي دور نيستند  .رفتار

فضاي اخالقي سازمان ،يک ديد ادراکي براي تشخيص،

شهروندي سازماني به عنوان يکي از مفاهيم مديريت

ارزيابي و حل مسائل اخالقي به افراد ميدهد و راهنماي

رفتار سازماني ميباشد که بر رفتارهاي فرانقشي

افراد در تصميم گيري است (مارتين و کالن.)2006 ،

کارکنان و مديران تأکيد دارد و بروز چنين رفتاري در

فضاي اخالقي سازمان ،به نحوه تصميم گيري شايع و

سازمان نيازمند داشتن يک راهبرد رفتار شهروندي

رايج افراد در سازمان ،در برخورد با مسائل اخالقي و

سازماني و تقويت آن در بين کارکنان ميباشد ،تا بتوان

بازخوردهايي که دريافت ميکنند اشاره دارد .به عبارت

يک محيط همراه و همگرا در جهت رسيدن به اهداف

ديگر ،فضاي اخالقي سازمان با ارائه معيارهاي اخالقي

سازمان را ايجاد نمود و با گسترش رفتار شهروندي

براي تصميم گيري افراد و دادن بازخوردهاي مثبت و
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گفت که ابعاد متفاوت فضاي اخالقي ،ممکن است

تاکيد دارد .افراد در اين فضا ،معتقدند تصميماتي بايد

نشانههاي متفاوتي را براي اعضاي يک گروه کاري مبني

اتخاذ شود كه منافع سازماني شخص را حداکثر کند .در

بر اينکه چه رفتاري قابل قبول و چه رفتاري غير قابل

اين فضا ،تصميمات بر اساس سود و منفعت شخصي

قبول است فراهم کنند .پژوهشگران نيز عنوان ميکنند

گرفته شده و افراد ،به دنبال حداکثر کردن منافع خود

که فضاي اخالقي سازمان با تدوين استانداردها و

بوده و به پيامدهاي رفتاري خود و اينکه ممکن است

معيارهاي اخالقي ،بر رفتارهاي افراد اثر ميگذارد  .آنها

چه آسيبهايي به همکاران و اطرافيان خود وارد کنند،

تاکيد ميکنند که در سازمانهاي با فضاي اخالقي

توجهي نمي کنند .به عبارت ديگر ،در اين فضا ،افراد

مناسب ،تمام فرايندها و فعاليتهاي سازمان (سيستم

معتقدند که هدف ،وسيله را توجيه ميکند و حاضرند

پاداش ،سيستم ارزيابي عملکرد ،فرايندهاي استخدامي

براي رسيدن به هدف خود ،دست به هر کاري بزنند ،که

وغيره) به صورت درست و اخالقي انجام شده است و

اين نوع فضا ،بيشتر در بين شرکتها و موسسات

اين امر ،خود بر تعهد افراد به سازمان و رفتارهاي

بازاريابي که در آنها ،افراد بر اساس ،ميزان فروش،

اخالقي آنان تاثير گذاشته و کارکنان را اخالقي تر

دستمزد دريافت ميکنند مشاهده ميشود (ايروند،13

ميکند .از سوي ديگر ،اين گونه سازمانها با تدوين

 .)2004فضاي اخالقي توجه:اين نوع فضاي اخالقي ،از

استانداردهاي اخالقي مدون ،افراد را به رفتارهاي

ترکيب سطح «خير خواهي» از بعد معيار و ضوابط

اخالقي ،رهنمون ميکنند به عبارت ديگر ،سازمان ،هم

اخالقي و تمام سطوح بعد کانون تحليل (فردي -محلي -

از طريق فرايندهاي اخالقي و منصفانه خود (پاداش

جهاني) تشکيل شده است .در اين فضا ،افراد به منفعت

منصفانه ،استخدام منصفانه وغيره) و هم از طريق تدوين

جمعي تاکيد دارند و داراي عالقه صادقانه و راستين به

استانداردهاي اخالقي براي افراد ،بر اخالقي تر شدن

رفاه وسعادت يکديگر (افراد درون و برون سازماني)

رفتار آنان اثر دارد (لوريا و ياگيل .)2008 ،12به رغم

هستند .اين نوع فضاي اخالقي ،بيشتر در گروههاي

توجه روزافزون به اخالقيات در سازمان ،اظهار نظرهاي

کاري نيمه خود مختار يا گروههاي پژوهشي و

معدودي در مورد چگونگي ارتباط مضمون اخالقي

آزمايشگاهي که به مشارکت باال در کار نياز است و

سازمان با ساير متغيرهاي سازماني وجود دارد  .در ميان

تصميم گيريها به صورت مشارکتي انجام ميگيرد،

نظريههايي كه درحوزههاي مختلف مطالعات سازماني

مشاهده ميشود .در سازمانها و شرکتهاي خانوادگ ي

از قبيل (روانشناسي ،بازاريابي ،مديريت) انتشار يافته

نيز اين نوع فضاي اخالقي ،بيشتر از ساير انواع فضاي

اند ،انواع فضاي اخالقي يافت شده در اين نظريه

اخالقي وجود دارد (کالن و همکاران .)2003 ،فضاي

عبارتند از :الف .ابزاري ،ب .توجه ،ج .استقالل ،د.

اخالقي استقالل:اين نوع فضاي اخالقي ،از ترکيب

قوانين و مقررات سازماني ،قوانين و ضوابط اخالقي

سطح «اصول و ضوابط اخالقي» با سطح تحليل «فردي»

حرفهاي .درادامه ،ماهيت هركدام از انواع فضاهاي

تشکيل ميشود .در اين فضاي اخالقي ،افراد ،داراي

اخالقي شناسايي شده ،به لحاظ اخالقي تبيين ميگردد.

سطوح اخالقي بااليي بوده و بر اساس اخالقيات فردي
که البته مثبت و انساني نيز ميباشد ،عمل ميکنند .اين

فضاي اخالقي ابزاري

فضا ،بيشتر در سازمانهايي با ساختار غير رسمي که

اين نوع فضاي اخالقي که برآيند«خود خواهي» (از

داراي افراد بالغ و حرفهاي هستند و خالقيت و ابتکار

بعد معيار و اصول اخالقي) و سطح فردي (از بعد کانون

عمل براي سازمان مهم است ،وجود دارد .در
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منفي ،به رفتار افراد ،جهت ميدهد .در واقع ميتوان

تحليل) ميباشد ،اساساً بر حداكثر نمودن نفع شخصي،
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سازمانهايي با اين نوع فضاي اخالقي ،به دليل حرفهاي

احکام و قوانين برخي سيستمهاي بيروني اتخاذكنند

و بالغ بودن افراد ،قوانين مدون سازماني کمتري وجود

(کالن و همکاران.)2003 ،

دارد و سازمان به اصول فردي افراد و تصميمات آنها

تعريف رفتار شهروندي سازماني

احترام ميگذارد .افراد نيز به صورت اختياري ،اخالقي

رفتار شهروندي را به عنوان رفتارهايي توصيف

و انساني عمل ميکنند (جاراميلو 14و همکاران.)2012 ،

ميکنند که فراتر از (ماوراي) عملکرد وظيفهاي و

فضاي اخالقي قوانين سازماني:اين نوع فضاي اخالقي،

مهارت فني قرار ميگيرند ،به عبارت ديگر رفتارهايي

از ترکيب سطح" اصول اخالقي "از بعد معيار و ضوابط

مانند حمايت ،تأييد و پشتيباني از محيط ،بافت و

اخالقي و سطح تحليلي "محلي "تشکيل ميشود .در

شرايط روانشناسي ،اجتماعي و سازماني را شامل

اين نوع از فضاي اخالقي ،افراد از قوانين مدون و

ميشود ،که به عنوان تسهيل کنندههاي اصلي انجام

صريح سازماني تبعيت ميکنند؛ و بر اساس آنها تصميم

وظايف عمل ميکنند (جون.)2009 ،

گيري ميکنند .فردي که بيشتر و بهتر از قوانين سازماني
تبعيت کند ،از نظر سازمان ،فردي اخالقي است .اين
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نوع فضا ،بيشتر در سازمانهاي ديوان ساالرانه که داراي
قوانين صريح ،شفاف و مدون و ساختاري رسمي و
سلسله مراتبي منظم هستند؛ وجود دارد .افراد در اين
فضا ،به دنبال حداکثر کردن منافع سازمان ،بر اساس
اصول و قوانين سازماني بوده و بيشترين احترام و توجه
را به قوانين سازماني دارند (ايروند .)2004 ،فضاي
اخالقي قوانين حرفه اي :اين نوع فضاي اخالقي ،از
ترکيب سطح «اصول و قوانين اخالقي» از بعد معيار
ضوابط اخالقي و سطح تحليل «جهاني» تشکيل
ميشود .افراد در اين فضا ،بر اساس اصول اخالقي
جهان شمول و حرفهاي رفتار ميکنند .مبناي تصميم
گيري در اين فضا ،اصول و قوانين خارج از سازمان،
مانند قانون اساسي کشور ،اصول مذهبي و قوانين
حرفهاي جهاني مرتبط با سازمان است .براي مثال
پزشکان ،وکال و حسابداران حرفهاي و غيره بر اساس
اصول و قوانين حرفهاي و جهاني ،حرفه و تخصص
خود عمل ميکنند .اين نوع فضا ،بيشتر در سازمانهاي
حرفهاي و تخصص ي با کارکنان بالغ مشاهده ميشود.
دراين فضاي اخالقي ،كاركنان ،قوانين و مقررات حرفه
خود را رعايت ميكنند .درموقعيتهاي تصميم گيري
در در اين فضا؛ كاركنان بايد تصميمات خود را براساس

رفتار شهروندي سازماني به عنوان تمايز بين نقش و
فرانقش
محققان اوليه موضوع رفتار شهروندي سازماني را
مجزاي از عملکرد شغلي داخل نقش تعريف کردند و
تأکيد کردند که به رفتار شهروندي سازماني بايستي به
عنوان رفتار فرانقشي توجه شود .در حالي كه ،قبالً
پيشنهاد شده بود که اندازهگيري بهتر رفتار شهروندي
سازماني بايد عناويني را در برگيرد که نشاندهنده
15

رفتارهاي «درون نقش » باشد ،چرا که چنين تجزيه و
تحليلي نشان ميدهد که پاسخدهندگان رفتار «درون
16

17

نقش» و «فرانقش » را متمايز ميکنند (ويگودا ،
 .)2006در مجموع پيشنهاد اين رويكرد اين است كه
اگر محققين بخواهند تا «مباني انگيزشي رفتار
شهروندي سازماني» را بفهمند ،در ابتدا بايد درک کنند
که متصديان شغل ،چگونه مسؤوليتهايشان را
مفهومسازي ميکنند و اين که آيا آنها رفتارهاي خاص
را «درون نقش» يا «فرانقش» تعريف ميکنند.از ديدگاه
موريسون اين استدالل کاربردهاي تئوريکي مهمي در
پي دارد و آن اينکه آنچه ديگران به عنوان رفتار
شهروندي سازماني تعريف ميکنند منعکسکننده درک
کارکنان از گستردگي مسؤوليتهاي کاريشان ميباشد.
از اين گذشته ميتوان گفت که ممکن است افرادي که
از جانب سرپرستانشان به عنوان شهروندان خوب
طبقهبندي ميشوند ،فقط آن چيزي را انجام ميدهند که
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خودشان آن را به عنوان بخشي از شغلشان احساس

هستند .ممکن است براي سازمان تمايز ميان

ميکنند و نه مشارکت در رفتار فرانقش (وک،18

عملکردهاي نقش و فرانقش ،بعلت عوامل چندگانه

 .)2002اين توصيه در مطالعات ديگر موردتاييد قرار

مشکل باشد .اوالً ،ادراکات مديريت و کارکنان از

گرفت ،چرا که نشان داده شد مرز رفتار «درون نقش»

عملکرد کارکنان و مسؤوليتهاي آنان لزوماً باهم

و «فرانقش» به خوبي تعريف نشده است و از کارمندي

مرتبط نيست .ثانياً ادراک کارکنان از مسؤوليتها و

به کارمند ديگر يا از کارکنان به سرپرستان تغيير

عملکردشان بوسيله رضايت آنها در محيط کاري،

ميکند ،عملکردهاي درون نقش به مجموعهاي از

تحتتأثير قرار ميگيردهر چند اين رويکرد با

رفتارهاي خواسته شده که انتظار ميرود فرد در شغل

مشکالتي همراه است ولي ميتواند به درک چرايي

خود نشان داده و يا به شکل مستقيم به خاطر آن

ارائه و عدم ارائه رفتار شهروندي سازماني از جانب

پاداش داده ميشود اشاره دارد ،در حاليکه رفتار

کارکنان کمک کند (جون.)2009 ،

شهروندي سازماني به رفتارهاي غيررسمي که ارتقاي
ستادههاي سازمان را در پي دارد اشاره دارد.گروهي از

ابعاد رفتار شهروندي سازماني

«درون نقش» و رفتار «فرانقش» از يکسو و مفهومسازي

متفاوت از ابعاد رفتار شهروندي سازماني شناسايي

رفتار شهروندي سازماني از سوي ديگر ميان آنها

شده است .اين مفاهيم در هفت بعد يا موضوع طبقه

ارتباط برقرار کنند ،به عنوان مثال ارگان  )1988( 19يک

بندي شده است .با توجه به جدول 2-2همپوشاني

تفاوت حياتي ميان اين دو نوع فعاليت را حدي دانست

مفهومي زيادي بين اين ابعاد وجود دارد .اين ابعاد

که به اين رفتارها پاداش داده ميشود و يا تنبيههايي که

عبارتند از  )1:رفتارهاي کمککننده24؛ )2رادمردي

اگر رفتار مشاهده نشود ،اعمال ميگردد ،چرا که

وگذشت25؛)3

باتوجه به مفهوم رفتار شهروندي سازماني ،فعاليتهاي

سازماني27؛  )5ابتکارات فردي28؛  )6رفتار مدني29؛ )7

منتسب به آن بايستي جدا از پاداشهاي خارجي

توسعه شخصي( .30پودساکف و همکاران.)2000 ،

وفاداري

سازماني26؛)4

اطاعت

مستقل در نظرگرفته شود ،به دليل اينكه رفتار

الف) رفتارهاي کمککننده :به عنوان يک گونه مهم

شهروندي سازماني رفتاريست که از نظر سازماني به آن

از رفتار شهروندي سازماني شناسايي شده است .به

پاداش داده نميشود (موريسون .)1998 ،20از ديد

طور مفهومي ،رفتارهاي کمککننده شامل کمک کردن

بعضي از محققان نگاه به مفهوم شهروندي سازماني با

داوطلبانه به ديگران و يا جلوگيري از بروز مشکالت

اين رويکرد با مشکالتي همراه است .براي مثال،

مربوط به کار ميباشد .قسمت اول اين تعريف (کمک

ولف )1994( 21بيان ميکند امکان شناخت مفهومهاي

به ديگران در رابطه با مشکالت مربوط به کار) شامل

رفتار شهروندي سازماني يا رفتار فرانقشي و رفتار

سه بعد ارائه شده توسط اورگان يعني نوع دوستي،

درون نقش به صورت مجزا وجود ندارد چرا که مرز

تعديل كنندهگري و تشويق است .مفهوم کمکهاي بين

اين مفاهيم بين کارکنان مختلف ،متفاوت است.

فردي گراهام ( ،)1989مفهوم تسهيل بين فردي ون

( )1989در مورد قراردادهاي

اسكاترو موتوويلدو )1996( 31ومفهوم کمک به ديگران

تحقيقات روسيو
23

روانشناختي

22

نشان داد که بيشتر کارکنان هر کدام

جرج و بريف

32

( ،)1992جرج وجونز

33

(،)1997

درک خودشان را از تعهدات استخداميشان دارند که

همگي بيانگر اين دسته از رفتارها هستند .قسمت دوم

به شکل اساسي از ادراک فرد استخدامکننده متفاوت

اين تعريف ،کمک کردن به ديگران را در قالب
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محققان سعي کردند با بيان تفاوتهاي ميان رفتار

بررسيهاي پودساکف نشان داد که تقريباً  30نوع
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جلوگيري از ايجاد مشکالت کاري براي همکاران

چنين رفتارهايي شامل فعاليتهاي خالقانهي داوطلبانه

تبيين ميکند (جرج و رينو.)2006 ،34

و طراحيهاي نوآورانه براي بهبود وظيفه شخصي و يا

ب) جوانمردي :نوعي از رفتار شهروندي سازماني

عملکرد سازماني است .موتوويلدو و بورمن انجام دادن

است که نسبت به رفتارهاي کمککننده توجه بسيار

مشتاقانه و داوطلبانه فعاليتهاي وظيفهاي را به عنوان

کمتري به آن شده است .اورگان جوانمردي را به عنوان

مؤلفههاي اين سازه بيان کردند .ارگان نشان داد که

تمايل به تحمل شرايط اجتناب ناپذير سخت بدون

تمايز ميان اين گونه از رفتارها و رفتارهاي درون نقش

ابراز شکايت و ناراحتي تعريف کردهاست .تحقيقات

بسيار مشکل است بخاطر اينکه تفاوتها بيشتر در

تجربي مککينزي و پودساكف که از اين سازه استفاده

ميزان ابتکاري بودن است تا در نوع آنها وبنابراين شايد

كردند ،تمايز در مرجعيت و عواقب اين نوع رفتار را از

اينکه برخي از محققان اين بعد را در مطالعاتشان بر

ساير گونههاي رفتاري ،رفتار شهروندي سازماني نشان

روي رفتار شهروندي سازماني در نظر نگرفتهاند،

داد (کرنودل.)2007 ،

تعجبآور نباشد (پودساکف و همکاران.)2000 ،
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ج) وفاداري سازماني :شامل مفهوم طرفداري

و) رفتارمدني :در سازمان بعد ديگري از رفتار

صادقانه گراهام ،مفهوم حسن نيت در حال گسترش و

شهروندي سازماني است که از مباحث گراهام در مورد

حمايت از سازمان گئورگ و مفهوم طرفداري ،حمايت

مسؤوليتپذيري کارمندان به عنوان « شهروندان» يک

و دفاع از اهداف سازماني بورمن و موتوويلدو است.

سازمان اقتباس ميشود .رفتار مدني بعنوان يک سطح

وفاداري سازماني بخاطر ارتقا جايگاه سازمان نزد

کالن از عالقه يا تعهد به سازمان بعنوان يک کل است

بيرونيها ،حمايت و دفاع در مقابل تهديدات بيروني و

که به عنوان يکي از مفاهيم اصلي شهروندي ريشه در

متعهد ماندن به آن حتي در شرايط ناگوار ،ضروري

تمايل به مشارکت در فعاليتهاي حکومت دارد (براي

است.

مثال ،حضور در تظاهرات ،شرکت در بحثهاي

د) اطاعت سازماني :داراي سابقهاي قديمي در

سياسي ،اظهار نظر در مورد استراتژي جاري سازمان و

زمينه تحقيقات رفتار شهروندي سازماني است .مفهوم

غيره) .نظارت بر محيط به منظور شناسايي فرصتها و

فرمانبرداري سازماني که بوسيله گراهام بيان شد ،و

تهديدات (براي مثال ،در نظر گرفتن تغييرات صنعت از

مفهوم پيروي از قوانين و رويههاي سازماني که بوسيله

جهت تأثيرات آن بر سازمان) حتي با هزينه شخصي

موتوويلدو و بورمن ارائه گرديد ،همگي مبين اين سازه

نمونهاي از اين رفتارهاست .اين رفتار منعکسکننده

ميباشد و حاصل آن دروني کردن و پذيرش قوانين

شناخت فرد است از اينکه او جزيي از يك کل بزرگتر

سازماني ،مقررات و رويهها حتي در حالت عدم وجود

است و همانطور که شهروندان به عنوان اعضاء جامعه

نظارت ميباشد .کارکناني که به صورت وجداني از

در قبال جامعه مسؤوليتهايي را ميپذيرند او نيز به

تمام مقررات و دستورالعملها حتي در شرايط عدم

عنوان يک عضو سازمان مسؤليتهايي را در قبال

نظارت ،اطاعت ميکنند شهروندان خوب به حساب

سازمان برعهده دارد (کورنودل.)2007 ،35

ميآيند (پودساکف و همکاران.)2000 ،

ز) توسعه شخصي :آخرين بعدرفتار شهروندي

هـ) ابتکار شخصي :بعد ديگري از رفتار شهروندي

سازماني است .توسعه شخصي شامل رفتارهاي

سازماني است .اين شکل از رفتار شهروندي سازماني،

داوطلبانه کارکنان به منظور بهبود دانش ،مهارتها و

رفتار فرانقشي است که باالتر از حداقل سطوح

توانايي هايشان ميباشد .ويژگي چنين رفتاري اين

موردانتظار نيازمنديهاي کلي قرار دارد .نمونههايي از

است که يادگيري مجموعة جديدي از مهارتها به

تأثيرفضاي اخالقي سازمان از طريق رفتار شهروندي سازماني بر رفتارهاي ضد توليد سازماني 39 /...

منظور توسعه دامنه مشارکت در سازمان انجام ميگيرد

مثل دزدي از سازمان و دستكاري در حسابهاي

(چوچينگ)2001 ،36

هزينه ،خرابکاري در تجهيزات ،پذيرش رشوه ،دروغ

مفهوم رفتار ضد توليد

درباره ساعات کار-4.انحراف شخصي :شامل خصومت

صنايع ،نسبت به مطالعه رفتارهاي مثبت و معطوف به

ميتواند اعتبار شركت را به خطر بيندازد و پيامدهاي

كارايي و توليد ،داراي تاريخچه كوتاه تري است .اگر

جدي منفي براي افراد مورد نظر داشته باشد مثل

چه انواع معيني از رفتارهاي منفي و غيراخالقي در

آزارهاي جنسي ،دشنام شفاهي ،دزدي از همکاران،

محيطهاي كاري به صورت منفرد تا پيش از اين ،مورد

ايجاد خطر براي همکاران ،مشاجره و خشونت

مطالعه قرار گرفته اند ،اما مطالعه علمي و نظام دار چنين

فيزيکي.ساير موارد عبارتند از تصميمات غير اخالقي،

سازههايي طي سالهاي اخير آغاز شده است .رفتارهاي

ترور شخصيت ،استفاده از وسايل سازمان براي مقاصد

انحرافي و ضد توليد ،رفتارهايي هستند كه ارادي بوده و

شخصي ،ايجاد نارضايتي در مشتريان ،خرابکاري،

تخطي از هنجارهاي مهم سازماني ميباشند و در عين

نقض قوانين ،رفتار ضد بهرهوري ،تحقير کردن ديگران،

حال باعث تهديد جدي سالمت سازمان و زيرمجموعه

دست انداختن يکديگر (ليتزکي 37و همکاران.)2006 ،

كاركنان آن ميشو ند (گل پرور و خاکسار.)1390 ،

نوع شناسي رفتارهاي انحرافي در محيط کار (رابيسون
و بنت.)1995 ،

شناسايي انواع رفتارهاي انحرافي در محيط کار
رفتارهاي انحرافي به دو دسته رفتارهاي انحرافي
منفي و رفتارهاي انحرافي مثبت تقسيم ميشوند
رفتارهاي انحرافي منفي-1:انحراف توليدي :زماني
رخ ميدهد كه كاركنان استاندارهاي كيفيت و كميت
در توليد خدمت يا محصول را نقض ميكنند و
ميتواند باعث افزايش هزينههاي توليد و كاهش در
كنترل موجودي شود مانند:زود ترک کردن کار،
مرخصيهاي بيش از حد ،آهسته کار کردن عمدي،
اتالف منابع ،غيبت ،کم کاري ،استراحت بيش از حد،
دير آمدن-2.انحراف سياسي:زماني رخ ميدهد كه

شکل شماره :1ابعاد رفتار ضد توليد

كاركنان از سهامداران خاص حمايت كنند كه در اين

منبع (سلماني و رادمند)1388 ،

صورت سايرين در معرض مضراتي قرار ميگيرند.
چنين حمايتهايي ممكن است هزينههايي ايجاد كند
كه ناشي از كيفيت بيثبات خدمات ،نارضايتي و
احساس بيعدالتي است مانند :سرزنش کردن
همکاران ،شايعه سازي در مورد همکاران ،طرفداري
نشان دادن ،رقابت غير مفيد-3.انحراف مالي:شامل
كسب يا اتالف اموال شركت بدون تاييد شركت است.

انحرافات محل کار مختلفي را در قالب چارچوبي
مشخص ،تنظيم کردند تا نظمي به انواع مختلف و
پراکنده مطالعات داده باشند .بر اساس تيپ شناسي
رابينسون و بنت در رابطه با انحرافات ،رفتارهاي
انحرافي در دو بعد قابل بحث هستند :کم اهميت در
مقابل جدي و بين اشخاص در مقابل سازماني .طبقه
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مطالعه رفتارهاي غيراخالقي كاركنان سازمانها و

و رفتارهاي تجاوزكارانه نسبت به ديگران ميشود كه
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بنديهاي ديگري نيز در اين زمينه صورت گرفته است،

سوءاستفاده از داراييهاي کارفرما  )5دروغ گفتن

از جمله -انحراف فردي :انحرافي كه در اعضا متمركز

گزارشات و سوابق کاري.ترور شخصيت :يک فرايند

ميشود؛ مثل رفتار بيادبانه با همكاران -انحراف

آگاهانه و پايدار است که با هدف از بين بردن اعتبار و

سازماني :انحرافي كه در سازمان هدايت ميشود؛ مثل

شهرت فرد ،نهاد ،گروههاي اجتماعي يا ملت صورت

مضايقه تالشها (کولبرت 38و همکاران.)2004 ،

ميگيرد .در واقع ترور شخصيت ،تالش براي مخدوش

رفتارهاي انحرافي مخرب :39رفتارهاي ارادي كه با

کردن وجهه يک فرد است و شامل اغراق و دستکاري

نقض هنجارهاي سازماني ،سالمتي سازمان و اعضايش

حقايق براي ايجاد يک تصوير نادرست از فرد ميباشد.

را تهديد ميكند؛ مثل دزدي.رفتارهاي انحرافي

عوامل ترور شخصيت از ترکيبي از روشهاي آشکار و

سازنده :40رفتار ارادي كه با نقض هنجارهاي سازماني

پنهان از جمله ،اتهامات نادرست ،پرورش شايعات و

به سالمتي سازمان كمك كرده و دستيابي به اهداف

دستکاري اطالعات براي رسيدن به اهداف خود

سازماني را تسهيل ميكند؛ مثل رفتارهاي خالقانه در

استفاده ميکنند .ترور شخصيت ممکن است توسط

نقش ،انتقاد از سرپرستان نااليق و غيره (گالپرين و

جامعه ،خانواده و يا اعضايي در محل کار يا زندگي

بورکي.)2006 ،41

صورت گيرد .اين آسيب پايدار ميتواند يک عمر طول

رفتارهاي ضد بهرهوري :42جموعهاي از رفتارهاي

بکشد و حتي قرنها پس از مرگ فرد ادامه داشته باشد

تعمدي هستند که به سازمان يا اعضاي آن صدمه

(کارلوس 44و همکاران .)2012 ،غيبت :برخي از

ميزند .رفتار ضد بهرهوري ممکن است شامل :خشم،

کارکنان به صورت هدفمند دير به سر کار ميآيند ،زود

پرخاشگري (فيزيکي و کالمي) ،خشونت ،خرابکاري،

هنگام کار را ترک ميکنند يا اينکه سالم هستند و به

سرقت ،آسيب ،تجاوز و زيان رساندن به افراد و منابع

دروغ ميگويند که بيمارند و به سر کار نمي آيند ،اين

سازمان باشد.همچنين رفتارضدبهرهوري رفتارهايي

رفتارها ميتواند در بهرهوري يک سازمان تأثير منفي

است که برخالف اهداف سازماني است و اين رفتارها

بگذارد .يکي از داليل بروز اين رفتار اين است که

به يازده قسمت طبقه بندي شده اند )1 :سرقت اموال،

کارکنان ،سازمان خود را به عنوان يک محل نااميد

 )2تخريب اموال )3 ،سوء استفاده از زمان و منابع)4 ،

کنندهاي درک کرده اند ،پس خود را به مريضي ميزنند

رفتارهاي ناامن )5 ،حضور ضعيف )6 ،کيفيت پايين

و دير از مرخصي باز ميگردند .دليل ديگر اين است

کار )7 ،مصرف الکل )8 ،استفاده از مواد مخدر)9 ،

که زماني که کارکنان در سازمان درخواستي داشته

عمل کالمي نامناسب )10 ،اقدام فيزيکي و جسمي

باشند اما به آن توجهي نشود ،آنها اين روند را

نامناسب )11 ،سوءاستفاده از اطالعات (ريشيپال و

غيردوستانه دانسته و به احتمال زياد غيبت ميکنند .اگر

کومار.)2012 ،43

سازمان غير دوستانه درک شود ،احتمال از دست دادن

رفتارهاي غيراخالقي :اگر محل کار فاقد

بهرهوري کارکنان غايب يا تأخيردار بسيار زياد شده و

استانداردهاي اخالقي باشد کارفرما با خطراتي چون ،از

براي سازمان تحميل هزينههاي بيشتري مانند پرداخت

دست دادن کارکنان باارزش ،مشتريان و حتي بيشتر از

اضافه کاري به کارکنان جايگزين به وجود ميآيد
45

آن روبه رو ميشود برخي از سوءرفتارها و رفتارهاي

(اورتون  .)2005 ،سرقت :دزدي کارمندان از سازمان

غيراخالقي شامل موارد زير است )1 :زمان يا ساعات

يکي ديگر از رفتارهاي انحرافي است که در سازمانها

کار را وارونه جلوه دادن  )2دروغ گفتن به سرپرستان

به وفور به چشم ميخورد يک نظرسنجي نشان داده

 )3دروغ گفتن به همکاران ،مشتريان ،فروشندگان و )4

است که 75درصد کارکنان اعتراف کرده اند که حداقل
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باعث ايجاد هزينههاي مستقيم براي سازمان شده و نياز

غيراخالقي يک سازمان باخبر ميشوند کارکنان آن

به جايگزيني اموال سرقت رفته را طلب ميکند وتا

هستند و به احتمال زياد آخرين کساني هم که اعتراض

زماني که تجهيزات جايگزين نشود ميتواند بر

ميکنند کارکنان اند زيرا ميترسند ،دوستان ،پيشرفت و

بهرهوري سازمان تأثير بگذارد (اورتون.)2005 ،

موقعيت شغلي شان را از دست بدهند .عدم وجود راه

خشونت در محل کار :خشونت در محل کار گسترده

حل مناسب و نگراني از اينکه اعتراض آنها سري

بوده و ميتواند عواقب شديدي را دربرداشته باشد .در

(مخفي) نماند ،از داليل اصلي عدم اعتراض کارکنان و

يک مطالعه از کارمندان يک دادگاه فدرال 71درصد از

چشم پوشي از هرگونه موضوع اشتباهي در شرکت

آنها گزارش کرده اند که طي پنج سال گذشته قرباني

است .هرچند خبرچينان به حکم اخالقيات و وظيفه،

خشونت در محل کار خود شده اند .اندرسون و

بدون توجه به نتايج کارشان و فشارهاي سازمان ،کار

پيرسون درمورد حرکت مارپيچي صحبت ميکنند که

خود را انجام ميدهند .به عنوان مثال کارمندي متوجه

يک حادثه کوچک ميتواند باعث آشکار شدن يک

اقدامات غيرقانوني سازمانش ميشود و آن را داوطلبانه

سري از وقايع شده و يک رويداد جديد تري را منجر

به يک فرد سوم مرتبط گزارش ميدهد ،اين يک نمونه

شود .مثالٌ در يک حادثه گزارش شده توسط واشنگتن

انحراف مثبت است .به اين دليل اين رفتار انحراف

پست ،دو نفر از کارکنان به صورت تصادفي به يکديگر

مثبت است زيرا :خارج از قوانين سازمان است ،عمدي

ضربه زدند سپس برخورد کالمي ايجاد شد و درنهايت

بوده و هدف خبرچين هدفي قابل احترام و ستايش

به مبارزه فيزيکي انجاميد .تحقيقات نشان ميدهد

است .اما همه خبرچينيها نيز انحراف مثبت نيستند.

کارکنان زماني که احساس کنند مورد ستم واقع شدهاند

براي مثال بعضي خبرچينان براي انتقام گرفتن از يک

يا کسي آنها را سرزنش ميکند به دنبال انتقام

مدير اين کار را ميکنند يا براي اهداف مالي ،تخلف

ميگردند .افرادي که مستعد پرخاشگري هستند و افراد

سازمان را گزارش ميدهند .در اين صورت در بعضي

الکلي نيز به ايجاد خشونت در محل کار کمک ميکنند.

شرايط خبرچيني مثبت و در برخي موارد اينگونه

خشونت در محل کار ميتواند به کاهش رضايت از

نيست.رفتارشهروندي سازماني :پژوهشگران سازماني

کار ،افزايش استرس رواني و بروز رفتارهاي انحرافي

به اين نتيجه رسيده اند که برخي از کارکنان با انجام

ديگر در محل کار منجر شود (اورتون.)2005 ،

مسئوليتهاي فراتر از وظايف تعيين شده در شغلشان

رفتارهاي انحرافي مثبت:رفتارهايي در گروه انحرافات

به بهبود يا کارايي سازمان خود کمک ميکنند .به اين

مثبت قرار ميگيرند که :رفتار در تعارض با معيارهاي

معني که آنها همکاريهاي اضافي را انجام ميدهند که

سازمان باشد ،داوطلبانه باشد و انگيزههاي درست در

نه الزم است و نه پيش بيني ميشود .در واقع اين

پشت آن باشد.خبرچيني :خبرچيني در عين اينکه

رفتارها فراتر از الزامات مشخص شده در شرح شغل

ميتواند يک رفتار منفي قلمداد شود ،ميتوند يک رفتار

ميباشد .نمونهاي از اين تالشها شامل :همکاري با

انحرافي مثبت هم باشد و اين بستگي به موضوع فاش

همساالن ،انجام وظايف اضافي بدون شکايت ،وقت

شده و شرايط پيرامون دارد .خبرچيني را اينگونه

شناسي ،کمک به ديگران به صورت داوطلبانه ،حفظ

تعريف کردند :فاش کردن يک موضوع غيراخالقي،

منابع و به اشتراک گذاري ايدهها .شرکت در

غيرشرعي و غيرقانوني در يک سازمان از طرف

مسئوليتهاي اجتماعي :امروزه سازمان به طور

کارکنان آن ،به شخص يا سازماني که بتواند بر آن کار

چشمگيري در فعاليتهاي اجتماعي شرکت ميکند اين
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يک بار از کارفرمايان خود دزدي کرده اند .اين رفتارها

تاثير بگذارد .اولين کساني که از اقدامات غيرقانوني و
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رفتار سازماني«شرکت در مسئوليتهاي اجتماعي»

شامل بيادبي و خشونت نسبت به همکاران است و

ناميده ميشود .برخي از  CSRهايي که شرکتها تمايل

دوم انحراف سازماني که مستقيماً مربوط به سازمان

به همکاري با آنها را دارند عبارتند از :انجمنهاي

است و شامل کم کاري عمدي و دزدي و اختالس

دوستداران محيط زيست ،نهادهاي خيريه و برنامههاي

ميشود (رابيسون و بنت .)1995 ،ادبيـات موجـود در

حقوق بشر.

خصوص رفتارهاي انحرافي نشان 6بعد از رفتارهاي

نوآوري :نوآوري موجب افزايش توليد و عملکرد

انحرافي مورد بررسي قرار ميگيرد :بعد اول يعني طفره
48

سازمان و در برخي مواقع مانع از آن ميشود .نوآوري

روي اينترنتي را ميتـوان سوءاسـتفاده از اينترنـت

يعني «اجراي موفقيت آميز ايدههاي خالقانه در يک

سـازمان بـراي امور شخصي همچون :خواندن مطالب

سازمان» تحقيقات پيشين اشاره بر اين دارند که

سايتهاي خبري ،بازي و سرگرمي ،چک کردن

نوآوري دست کم در بخش هايي ،در تعارض با

ايميلهاي شخصي وبه طور کلي وب گردي تعريف
49
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معيارهاي مورد قبول سازمان است و اين به دليل اين

کرد (ليم  .)2002 ،بعـد دوم يعنـي پرخاشـگري

است که ايدههاي نوآورانه در واقع ايدههايي هستند که

50عبـارت است از ابراز احساسات فيزيکي و هيجاني

به ذهن اکثريت خطور نمي کنند .بنابراين کارکناني که

فرد براي بيان مخالفت ،اعتراض و عصبانيت خود

ايده نوآورانه دارند در گروه انحراف مثبت قرار

نسـبت به همکاران ،مشتريان يا سرپرستان که به قصد

ميگيرند .از طرف ديگر با اينکه نوآوري و خالقيت در

صدمه زدن به آنها انجام ميشـود (نيـومن و بـارون،51

بيشتر موارد منجر به پيشرفت ميشود ،اما همواره

 .)2010بعد سوم يعني کينه توزي 52کارمند عبارت

نوآوريها در گروه انحراف مثبت جا نمي گيرند .با

است از هرگونه رفتاري درجهت تالفي بعضـي

اينکه يک هکر کامپيوتر ايدههايي بسيار خالقانه درباره

خطاهـا و آسـيبهاي درک شـدة گذشـته ماننـد:

نرم افزارهاي پراکندن ويروس دارد اما اين کار در رده

انجـام هزينـههاي غيرتجـاري ،دزديـدن مــواد

انحراف مثبت جاي نمي گيرد .به اين دليل که هرچند

شــرکت ،درميان گذاشتن اسرار شرکت با ديگران

در تعارض با معيارهاي سازمان است ،اما در راه و

(جيلينک .)2006 ،53بعد چهارم يعني لجبازي و
54

هدفي به کار گرفته ميشود که صحيح و قابل احترام

خودسـري

نيست (اپلبام 46و همکاران .)2007 ،انتقاد از مديران

مستقيم ،مغاير با سياستها و انتظارهـاي سـازمان

ناشايست:ناسازگاري با رييس نااليق طبقهبنديهاي

اسـت .چنـين افرادي به شکل مداوم و در معرض

ديگري نيز در اين زمينه صورت گرفته است ،از جمله

عموم ،رفتاري خصمانه از خود بروز ميدهند .به عنوان

رفتارهاي انحرافي معطوف به افراد :انحرافي که در

مثال ،در يک سازمان تجاري ،فروشندگان خودسر قصد

اعضا متمرکز ميشود ،يعني مراجعان و مشتريان و

دارند به صورت آشـکار توجـه ديگـران را بـه عـدم

همکاران؛ مثل رفتار بيادبانه با همکاران ،دزدي،

خوشحالي خود جلب و بر عدم موافقت با سازمان،

بدگويي ،ضرب و شتم رفتارهاي انحرافي معطوف به

يعني رفتار آشکار کارمند که به طور

55

اعضا و سياستهاي آن تاکيد کنند (رابينسون ،
56

سازمان :انحرافي که در سازمان هدايت ميشود؛ مثل

 .)1995بعد پنجم يعني مقاومت در برابـر اقتـدار بـر

مضايقه تالشها ،تخريب محصوالت و خدمات،

خـالف لجبـازي کـه رفتـاري آشـکار اسـت ،مقاومت

استفاده از وسايل سازمان براي مقاصد شخصي

در برابر اقتدار ،اغلب دروني تر و بدون اعتراض است

و همکاران .)2004 ،دو نوع انحراف از

که ماننـد آتـش زيـر خاکسـتر عمـل ميکند .افرادي

محل کار را ارائه کرده اند :بد رفتاري با اشخاص که

که در برابر قدرت سـازمان و مـديريت مقاومـت

(کولبرت

47
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ميکننـد ،رفتارهـايي چـون بيـان ايدههاي متفاوت و

و عدالت رويهاي رابطه منفي داشت و همچنين جو

احترام قائل نشدن براي مرزهاي خصوصي سازمان و

همکارانه و عدالت رويهاي تاثير مستقيم و عدالت

57

توزيعي تاثير غير مستقيم بر رفتارهاي ضد توليد

رفتارهــايي چــون ســرباززدن ،تــاخير يــا

داشت .ساالروند و همکاران ( )1395در تحقيقي با

فرامــوش کــردن کــار يــا تعهــدات و مسئوليتهاي

عنوان رابطه جو سازماني و رفتار شهروندي سازماني در

کـاري بـه عنـوان ايـن گونـه رفتارهـا شـناخته

كاركنان ستادي دانشگاه علوم پزشكي تهران که با روش

ميشـوند .زود از کـار دسـت کشـيدن ،ثبت نکردن

توصيفي از نوع همبستگي با نمونه آماري313نفر انجام

حسابها و در دسترس نبودن افراد زماني که همکاران

دادند به اين نتيجه رسيدند که بين جو سازماني با رفتار

و مدير به آن نياز دارد ،جزء ايـن دسته از رفتارها است

شهروندي و تمامي ابعاد آن رابطه مثبت و معني داري

(قلي پور.)2009 ،58

وجود داشت و همچنين جو سازماني به ميزان %14بر

 ...دارنـد .بعـد ششـم يعنـي اجتنــاب از کــار

رفتار شهروندي سازماني تاثيرگذار بود .هاشمي و

پيشينه پژوهش

همکاران ( )1395در تحقيقي با عنوان تحليل مدل

را ملمـوس تـر كـرده و خألهـاي موجـود درراستاي

نوع همبستگي با نمونه آماري313نفر انجام دادند به

اين پژوهش را شفاف ميكند .در تحقيقات داخلي

اين نتيجه رسيدند که جو اخالقي سازمان هم به طور

واعظي و رحماني ( )1391در تحقيقي با عنوان تاثير

مستقيم و هم به طور غيرمستقيم از طريق تعهد سازماني

فضاي اخالقي سازمان بر رفتارهاي ضد شهروندي

و اشتياق شغلي بر رفتارهاي شهروندي سازماني و رفتار

سازماني در يکي از فروشگاه زنجيرهاي تهران با نمونه

ضد توليد در محيط کار تأثير ميگذاشت و در تحقيقات

آماري198نفر از کارکنان انجام دادند به اين نتيجه

خارجي اکري و اکتوران)2015( 59در تحقيقي با عنوان

رسيدند که فضاي اخالقي قوانين سازماني ،قوانين

رابطه بين رفتار شهروندي سازماني با سکوت سازماني

حرفهاي و توجه ،تاثير منفي بر رفتارهاي ضد شهروندي

که در يک شرکت خصوصي در استانبول با روش

سازماني داشته و سبب کاهش بروز اين رفتارها در

توصيفي از نوع همبستگي و نمونه آماري 462انجام

سازمان ميشود؛ و فضاي اخالقي ابزاري ،تاثير مثبت بر

دادند به اين نتيجه رسيدند که سکوت مطيع و سکوت

رفتارهاي ضد شهروندي سازماني داشته و سبب افزايش

تدافعي با رفتار شهروندي سازماني رابطه منفي داشته و

بروز اين رفتارها در سازمان ميشود ضمن آن که فضاي

سکوت نوع دوستانه با رفتار شهروندي سازماني رابطه

اخالقي استقالل ،تاثير قابل مالحظهاي بر رفتارهاي ضد

مثبت داشت.چنگ و هسيو )2013( 60در تحقيقي با

شهروندي سازماني را نشان نمي دهد.براتي و همکاران

عنوان تأثير تمرکز بر رفتار شهروندي سازماني و رفتار

( )1392در تحقيقي با عنوان تاثير عدالت سازماني و

انحرافي در ميحط کار در صنعت هتل داري در کشور

جو سازماني بر رفتارهاي ضد توليد که در يکي از

تايوان با روش توصيفي از نوع همبستگي و نمونه

سازمانهاي شهر اصفهان با نمونه آماري  132نفر انجام

آماري  318انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که تمرکز

دادند به اين نتيجه رسيدند که رفتار ضد توليد نسبت

با رفتار شهروندي سازماني ارتباط معنادار مثبت داشت

به سازمان با جو سازماني نوآورانه ،جو همکارانه،

و با رفتار انحرافي در محيط کار ارتباط معنادار منفي

عدالت توزيعي و عدالت رويهاي رابطه منفي داشته و

داشت و همچنين رفتار شهروندي سازماني با رفتار

رفتار ضد توليد نسبت به فرد با جو سازماني همکارانه

انحرافي در محيط کار ارتباط معنادار منفي داشت.
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گذري بر پژوهشهاي پيشين ،رهيافت اين پژوهش

پيامدهاي جو اخالقي سازماني که با روش توصيفي از
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الگوي نظري و مفهومي پژوهش

شکل شماره: 2الگوي نظري و مفهومي پژوهش
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فرضيه اصلي :فضاي اخالقي سازماني از طريق رفتار

تحقيق يعني کارکنان شرکت ساپکو تعداد مشخصي

شهروندي سازماني بر رفتارهاي ضد توليد شرکت

داشتهاند و چارچوب نمونه گيري وجود داشته است محقق

ساپکو تأثير دارد.

سعي کرده تا با روش تصادفي ساده و با استفاده از جدول
اعداد تصادفي نمونه استخراج گردد .جهت گرد آوري

فرضيههاي فرعي:
 )1فضاي اخالقي سازماني بر رفتار شهروندي
سازماني درشرکت ساپکو تأثير دارد.
 )2رفتار شهروندي سازماني بر رفتارهاي ضد توليد
در شرکت ساپکو تأثير دارد.
 )3فضاي اخالقي سازماني بر رفتارهاي ضد توليد
درشرکت ساپکو تأثير دارد.

دادهها در اين تحقيق براي سنجش فضاي اخالقي
سازمان از پرسشنامه استاندارد فضاي اخالقي سازمان
ويکتور و کولن ( ،)1988اين پرسش نامه
شامل26سوال ميباشدکه مبتني بر ابزاري ،استقالل،
توجه ،قوانين و مقرارت سازماني و قوانين و ضوابط
اخالقي حرفهاي بود .مقيـاس پاسـخگويي ايـن
پرسشنامه در اين پژوهش شش درجهاي ليکرت (کامالً
مخالفم =1تا کامالً موافقم=)5بودسنجيده شد و پرسش

روش پژوهش

نامه استاندارد رفتار شهروندي سازماني پودساکف

تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر

( ،)2000اين پرسش نامه شامل24سوال ميباشدکه

تحليل دادهها توصيفي از نوع همبستگي (مدل سازي

مبتني بر رفتار مدني ،رفتار کمک کننده ،اطاعت سازماني،

معادله ساختاري (ميباشد .جامعه آماري در پژوهش

جوانمردي ،ابتکار شخصي ،وفاداري و توسعه شخصي بود.

حاضر شامل کليه کارکنان شاغل در شرکت ساپکو به

مقيـاس پاسـخگويي ايـن پرسشنامه در اين پژوهش

تعداد 300نفر در سال 1396است که با احتساب حجم

پنج درجهاي ليکرت بود و پرسش نامه محقق ساخته

نمونه از فرمول کوکران168 ،نفر برآورد شده است .در

رفتارهاي ضد توليد سازماني ،اين پرسش نامه

اين پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده

شامل29سوال ميباشدکه مبتني بر انحراف توليدي،

شده است .چون تعداد افرادي که در جامعه آماري اين

انحراف مالي ،انحراف سياسي ،تهاجم شخصي ،تهاجم
سازماني و تهاجم فردي بود .مقيـاس پاسـخگويي ايـن
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پرسشنامه در اين پژوهش پنج درجهاي ليکرت

پرسش نامه رفتارهاي ضد توليد سازماني  0/89به

بودسنجيده شد.روايي پرسش نامه ها:الف :روايي

دست آمد.

محتوا:بدين منظور محقق پس از ساخت پرسشنامه آن را
وسازمان قرار داد و مورد تاييد قرار گرفتب :روايي

فرضيه اصلي :فضاي اخالقي سازماني از طريق رفتار

صوري:روايي در اصل به صحت و درستي اندازهگيري

شهروندي سازماني بر رفتارهاي ضد توليد شرکت

محقق برميگردد .براي افزايش روايي پرسشنامه ،ابتدا

ساپکو تأثير دارد .به منظور آزمون فرضيه اصلي از مدل

 30پرسشنامه بين تعدادي از مخاطبان در جامعه آماري

سازي معادالت ساختاري استفاده شده است.

توزيع و کليهي ابهامات افراد جامعه آماري در رابطه با

با توجه به خروجي ليزرل مقدار نسبت کاي دوبه درجه

سئواالت مشخص شد .بدين ترتيب تعدادي از

آزادي محاسبه شده برابر با  1/147ميباشد وجود اين

سئواالت ،حذف و تعداد ديگري جايگزين آن شد و

نسبت پايين نشان دهنده برازش مناسب مدل است.

در نهايت پس از شفاف شدن نقاط ضعف و قوت

همچنين مدل ارائه شده مدل مناسبتري ميباشد با

سئواالت ،پرسشنامه نهايي و توزيع گرديد.ج :روايي

توجه به نتايج ذيل که از خروجي نرم افزار ليزرل

سازهاعتبار عاملي پرسشنامه براي بررسي اعتبار عاملي

بدست آمدهاند = 0/022.آر.ام.س.اي.اي و = 0/119

پرسشنامههاي بکار رفته از دو روش تحليل عاملي تائيدي

پي -وليو و  = 132درجه آزادي (دي.اف) و 151/35

و اکتشافي در تحقيق حاضر استفاده گرديد.پايايي پرسش

=آماره کاي -دو.از آنجا که مقدار پي -وليو بيشتر از

نامه ها:بدين منظور يک نمونه اوليه شامل  30پرسشنامه

مقدار سطح معنيداري استاندارد ( ) = %5ميباشد

پيش آزمون گرديد و سپس با استفاده از دادههاي به دست

بنابراين مدل ارائه شده مدل مناسبي ميباشد.

آمده از اين پرسشنامهها و به کمک نرمافزار SPSS 22

بنابراين فضاي اخالقي سازماني از طريق رفتار

ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد که

شهروندي سازماني بر رفتار ضد توليد تأثير دارد و اين

عدد بدست آمده براي هر ابزار بدين شرح ميباشد .براي

تأثير معنادار بوده و ميزان تأثير کل آن برابر -0/25

پرسش نامه فضاي اخالقي سازمان ويکتور و کولن

ميباشد.

 ،0/88براي پرسش نامه رفتار شهروندي  0/94و براي

شكل شماره :3مدل اثرات فضاي اخالقي سازماني از طريق رفتار شهروندي سازماني بر رفتارهاي ضد توليد
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در اختيار  10نفر از صاحبنظران و اساتيد حوزه مديريت

يافتهها پژوهش
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جدول :1بررسي شاخصهاي مناسب بودن مدل
نام شاخص

مقدار استاندارد شاخص

مقدار شاخص در مدل مورد نظر

نتيجهگيري

نسبت کاي دو به دي .اف

1-3

1/147

برازش مدل مناسب است

پي وليو

بيشتر از 0/05

0/119

برازش مدل مناسب است

جي.اف.آي

بيشتر از 0/9

0/95

برازش مدل مناسب است

آ.جي.اف.آي

بيشتر از 0/9

0/93

برازش مدل مناسب است

ان.اف.آي

بيشتر از 0/9

0/98

برازش مدل مناسب است

سي.اف.آي

بيشتر از 0/9

1/00

برازش مدل مناسب است

آر.ام.س.اي.اي

كمتر از 0/1

0/022

برازش مدل مناسب است
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شکل شماره  4مقدار معناداري هر يک از ضرايب مدل
جدول شماره :2نتيجه بررسي فرضيه اصلي
بررسي اثر
فضاي اخالقي سازماني  -رفتار
شهروندي سازماني -رفتار ضد توليد

ضريب تاثير

آماره تي

- 0/25

- 5/91

نتيجه
فضاي اخالقي سازماني از طريق رفتار شهروندي
سازماني بر رفتار ضد توليد تاثير دارد.

جدول شماره :3نتيجه بررسي فرضيه فرعي اول
بررسي اثر مستقيم
فضاي اخالقي سازماني  -رفتار

ضريب تاثير

مقدار آماره تي

0/70

9/15

شهروندي سازماني

فرضيات فرعي

نتيجه
فضاي اخالقي سازماني بر رفتار شهروندي
سازماني تاثير دارد.

بنابراين فضاي اخالقي سازماني بر رفتار شهروندي

فرضيه :1فضاي اخالقي سازماني بر رفتار شهروندي

سازماني تاثير دارد و اين تاثير معنادار بوده و ميزان

سازماني درشرکت ساپکو تأثير دارد.

تاثير آن برابر  0/70ميباشد.

با توجه به مدل ارائه شده ميتوان نتايج بررسي
فرضيه فرعي  1را به شرح جدول  2خالصه کرد.
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جدول شماره :4نتيجه بررسي فرضيه فرعي دوم
بررسي اثر مستقيم

ضريب تاثير

آماره تي

نتيجه

رفتار شهروندي سازماني  -رفتار ضد توليد

- 0/44

- 6/88

رفتار شهروندي سازماني بر رفتار ضد توليد تاثير دارد.

فرضيه :2رفتار شهروندي سازماني بر رفتارهاي
ضد توليد در شرکت ساپکو تأثير دارد.

داخلي (بهاري فر و جواهري کامل1389 ،؛ واعظي و
رحماني1391 ،؛ براتي و همکاران1392 ،؛ ساالروند و

با توجه به مدل ارائه شده ميتوان نتايج بررسي
فرضيه فرعي  2را به شرح جدول  4خالصه کردو

همکاران 1395 ،وهاشمي و همکاران)1395 ،
وتحقيقات خارجي (بيکر و همکاران )2006 ،مبني بر

بنابراين رفتار شهروندي سازماني بطور مستقيم بر

تأثير مثبت فضاي اخالقي سازماني بررفتار شهروندي و

رفتارضد توليد تأثير دارد و اين تأثير معنادار بوده و

تأثير منفي بررفتار ضد توليد همخواني دارد .دليل کلي

ميزان تأثير کل آن برابر  -0/44ميباشد.

اين تأثير اين است که اگر در يك سازمان ،كاركنان و

فرضيه :3فضاي اخالقي سازماني بر رفتارهاي ضد

مديران داراي يک فضاي اخالقي سازماني مناسب

توليد درشرکت ساپکو تأثير دارد.
با توجه به مدل ارائه شده ميتوان نتايج بررسي
فرضيه فرعي  3را به شرح جدول  5خالصه کرد.

مسائل آن حساس ميشوند .چنين کارکناني عالقه
زيادي به مشارکت و قبول مسئوليت در زندگ ي

بنابراين فضاي اخالقي سازماني بطور مستقيم بر

سازماني داشته و با کمک مشتاقانه به ديگران ،به ويژه

رفتارضد توليد تأثير دارد و اين تأثير معنادار بوده و

آنان که مشکالتي مرتبط با کار دارند ،سبب ميشوند تا

ميزان تأثير کل آن برابر  -0/58ميباشد.

عملکرد کلي سازمان بهبود يابد .از طرفي چون
رفتارهاي ضد توليد بر سازمان آسيب رسان است ،آن

نتيجهگيري

دسته از کارکناني که در رفتارهاي شهروندي سازمان ي

بحث و نتيجهگيري فرضيه اصلي :يافتههاي

درگير هستند ،تمايل دارند که در رفتارهاي ضد توليد

پژوهش در خصوص فرضيه اصلي تحقيق مبني براينکه

درگير نشوند .در نهايت ،به نظر ميرسد مديران

«فضاي اخالقي سازماني از طريق رفتار شهروندي

ميتوانند با مديريت فضاي اخالقي سازمان ،بر

سازماني بر رفتارهاي ضد توليد در شرکت ساپکو تأثير

رفتارهاي افراد سازمان اثر گذاشته و سبب کاهش

دارد» نشان داد فضاي اخالقي سازماني از طريق رفتار

رفتارهاي غير اخالقي ،ضد شهروندي و رفتارهاي ضد

شهروندي سازماني بر رفتار ضد توليد تأثير دارد و

توليد شوند .مهم آن است که مديران بدانند انتظار بروز

ميزان ضريب تأثير  -0/25ميباشد .لذا مديران ارشد

رفتارهاي اخالقي ،شهروندي رفتارهاي ضد توليد

سازمان به منظور پيشگيري از رفتارهاي ضد توليد

توسط کارکنان در شرايطي که خود و سازمان شان ،غير

بايستي افزايش فضاي اخالقي سازماني را مورد توجه

اخالقي عمل ميکنند کامال بيهوده است .رفتارهاي

قرار داده و بهبود بخشند .نتايج اين فرضيه با تحقيقات

حاکم بر سازمانها کامال دو طرفه است ،به اين معني که

جدول شماره  :5نتيجه بررسي فرضيه فرعي سوم
بررسي اثر مستقيم
فضاي اخالقي سازماني – رفتار ضد توليد

ضريب تاثير

آماره تي

نتيجه

- 0/58

- 8/35

فضاي اخالقي سازماني بر رفتار ضد توليد تاثير دارد.
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داشته باشند سازمان را از خود دانسته و نسبت به
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بد رفتاري از يک طرف ،نمي تواند رفتارهاي مثبت از

)2006مبني بر تأثير مثبت و قوي فضاي اخالقي

طرف ديگر را به همراه داشته باشد .پس اگر

سازماني در رفتارشهروندي سازماني تطابق دارد .در

سازمانهامايل اند به بهبود فضاي رفتاري خود کمک

تفسير و تبيين اين فرضيه بايد گفت که در اين فضاي

کنند پيش از توصيه کردن به کارکنان شان ،بايد ابتدا به

اخالقي ،به دليل وجود اصول و قوانين مدون و صريح

خود توصيه کنند که درست ،انساني و اخالقي عمل

سازماني ،که رفتارهاي درست و غلط را به خوبي

کنند .هر قدر ،سازمان انتظار بروز رفتارهاي شهروندي

مشخص ميکند و رعايت کامل اين اصول توسط افراد

و اخالقي بيشتري داشته باشد بايد به همان ميزان ،تعهد

سازمان ،رفتارهاي غير اخالقي کمتري مشاهده ميشود.

خود را در قبال بروز رفتارهاي اخالقي نسبت به

رفتارهاي ضد شهروندي ،همان گونه که ذکر شده است

کارکنان و کل سازمان ارتقاء دهد .رفتار کارکنان ،بازتاب

رفتارهايي هستند که افراد به صورت داوطلبانه در مقابل

رفتار مديران است ،اگر چنين باشد ،تغيير در اين

اصول و قوانين سازمان ايستادگي ميکنند و از آنها

بازتاب ،مستلزم تغيير در رفتار اوليه است .تئوري فضاي

تبعيت نمي کنند .در سازمانهايي با اين نوع فضاي

اخالقي ،بيان کننده اين واقعيت است که ميتوان به

اخالقي ،به دليل اينکه اصول و قوانين سازماني به طور

جاي وضع قوانين و دستورات انضباطي و کنترلهاي

کامل توسط افراد ،پذيرفته شده و افراد به آنها عمل

يک جانبه مديريتي و اجبارها و محدوديتها که غالبا

ميکنند اين رفتارها کمتر مشاهده ميشود .از طرفي،

بدون نتيجه است ،نسبت به مديريت فضاي اخالقي

توجه سازمان به رفتارهايي که بر اساس اصول و قوانين

سازمان ،همت گماشت واز اين طريق است که نوعي

سازماني ميباشد و اعطاي پاداش به اين نوع رفتارها،

پايبندي از سر آگاهي و مسئوليت نسبت به کارکنان به

باعث افزايش رفتارهاي اخالقي و قانوني در سازمان

وجود خواهد آمد ورفتارهاي ضد توليد ،جاي خود را

ميشود .افراد سازمان نيز در اين فضا ،رعايت اصول و

به رفتارهاي شهروندي خواهند داد .

قوانين سازماني را به کسب سود و منفعت فردي ترجيح

بحث و نتيجهگيري فرضيه اول :يافتههاي پژوهش

داده و قانون ي تر رفتار ميکنند .همان طور که مالحظه

درخصوص فرضيه فرعي اول تحقيق مبني بر اينکه «

ميشود ،فضاي اخالقي" قوانين و مقررات سازماني"

فضاي اخالقي سازماني بر رفتار شهروندي سازماني

سبب کاهش رفتارهاي ضد شهروندي سازماني ميشود

تأثير دارد» نشان داد که فضاي اخالقي سازماني بر

يعني سازمان ميتواند با تقويت اين فضاي اخالقي از

رفتار شهروندي سازماني تأثير دارد و بر اساس نتايج

طريق تدوين قوانين درست و کاربردي و البته قابل

استخراج شده از مدل معادالت ساختاري ضريب اثر

اجرا ،و تشويق کارکنان به تبعيت از اين قوانين و کنترل

مستقيم اعتماد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني

رفتار کارکنان و جلوگيري از رفتارهايي که بر خالف

 0/70بوده وضريب معناداري حاصل از آماره تي

قوانين سازماني است ،اين فضاي اخالقي را تقويت و

9/15مي باشد که نشان گر تأثير مثبت و قوي فضاي

سبب کاهش رفتارهاي ضد شهروندي سازماني گردد.

اخالقي سازماني بر رفتار شهروندي سازماني

بحث و نتيجهگيري فرضيه دوم :يافتههاي پژوهش

ميباشد.اين نتيجهگيري با نتايج حاصل از با تحقيقات

درخصوص فرضيه فرعي دوم تحقيق مبني بر اينکه

داخلي (مهداد و مهدي زادگان1389 ،؛ واعظي و

رفتار شهروندي سازماني بر رفتار ضد توليد تأثير دارد

رحماني1391 ،؛شيخ االسالمي کندلوسي و جعفر زاده،

نشان داد که رفتارشهروندي سازماني بر رفتار انحرافي

1394؛ساالروند و همکاران 1395 ،و هاشمي و

سازماني تأثير مستقيم داشته و بر اساس نتايج استخراج

همکاران )1395 ،وتحقيقات خارجي (بيکر و همکاران،

شده از مدل معادالت ساختاري ضريب اثر مستقيم
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رفتار شهروندي سازماني بر رفتارانحرافي سازماني

امر باعث ميشود کارکنان در محيط سازمان رفتارهاي

 -0/44بوده و ضريب معناداري حاصل از آماره تي

از خود نشان دهند که باعث نشود اين رفتاري قابل

 - 6/88ميباشد که نشانگر تأثير مستقيم و قوي

قبول از بين نرود و کارکنان رفتاري از خود نشان نمي

رفتارشهروندي سازماني بر رفتار انحرافي سازماني

دهند که باعث آسيب رساندن به سازمان شود و از

ميباشد .يافتههاي با تحقيق (دالل )2005 ،مبني بر تأثير

قوانين و مقرارت سازمان عدول کنند و باعث ميشود

گذاري مستقيم و منفي رفتارشهروندي بر رفتار

رفتارضد توليد در سازمان کاهش پيدا کند.

انحرافي ميباشد همسو است .رفتار شهروندي سازماني
از وظايف رسمي فرد نيستند ،اما با اين وجود توسط
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